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

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

 ב"ה,  ד' מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו'

מוה"ר אברהם שי' שו"ב

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מג' נח עם המוסגר בו, ובהמשך למה שנאמר בעת ההתועדות בהסוכה, 
הנני בזה לכפול עוד הפעם את ברכתי ברכת מזל טוב להברית מילה של נכדו שי'.

ידוע המובא באחרונים ומאריך בזה הגאון הרוגוצבי אשר במצות מילה ישנם שלשה ענינים, 
א( שצריך למול, ב( שלא להיות ערל, ג( להיות נמול, ומובאים בזה כמה נפ"מ וחילוקים,

וי"ל הענין בעבודה בקיצור ע"פ המבואר בתורת החסידות, שפשיטא שצ"ל ענין דסור מרע, 
היינו שלא להיות ערל, וצריך להיות ג"כ הענין שלהיות נמול, היינו הענין דועשה טוב, והעולה על כולנה 
ע"פ מה שסיפר כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בשם נשיאינו הק' זי"ע אז א חסיד האלט 

ניט פון בדרך ממילא, וכל דבר צ"ל ביגיעה ועל ידי עבודה וזהו שצ"ל ג"כ פעולת המילה,

והשי"ת יזכה את כאו"א מאתנו בכל עניניו ועשיותיו למלאות שלשת הדברים סו"מ ועשה טוב 
ולהיות עובד ה' לשון הווה.

בברכת בריאות הנכונה ואריכות ימים ושנים טובות עם כל הפירושים - לו ולזוג' שי'.

תחילת זמן קידוש לבנה:
ז' מרחשון, יום רביעי בערב
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
Ó‡iÂּומ ּמֹולד ּת  מארצ  ל ֿ  ל אברם  אל  ה ' «…∆ְְְְְְִֵֶֶַַַָ

ארא ּך א ׁשר  הארץ  אל  אבי ,1ּומ ּבית  ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ויד ּועה  . וט ֹובת  להנאת , ל ֿ  ל ר ׁש"י: ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּופיר ׁש

לאברהם  ל ֹומר  ה ּקּב"ה   ה ּוצר ל ּמה  ְְְְַַַַַָָָָָָָה ּקּוׁשיא 

 ׁשּיל מס ּפיק  היה  ולא  , וט ֹובת  להנאת , ל ֿ  ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹל

ּבּמאמר  ואיתא  ּבלבד . ה ּקּב"ה  ציּוּוי ּבגלל  ְְְֲִִִִַַַַַַָָָָרק 

ׁשּיצא ּו  ה ּביכלא (ּבאחד  צדק ' ה 'ּצמח  ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשל 

וה ּׁשביה ) מה ּגל ּות  ּׁשּכתב 2לאחר ֹונה  מה  ְְֲִֵֶַַַַַָָָָָ

'3ה 'אל ׁשי" ל" ה ּוא  " ל ֿ  ּד"ל ׁשה ּפיר ּוׁש ְְְְִֵֶֶַַָ

ּומק ֹור  ל ׁשר ׁש ׁשּיּגיע  הינּו, , ה ֹול א ּתה   ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָֹּולעצמ

ּדה ּנה  למעלה . ׁשהיא  ּכמ ֹו ׁשּלא 5יד ּוע 4נׁשמת ֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ

הארה  רק  א ּלא  ּבּגּוף , למ ּטה  נמ ׁשכה  ה ּנׁשמה  ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָָּכל 

ה ּנׁשמה  עיקר  אבל  למ ּטה , נמ ׁשכה  לבד  ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָמ ּמּנה 

ֿ אפ ׁשר  אי ׁשּבקד ּוׁשה  לפי למעלה , ְְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָנׁשארה 

כ ּו', ר ֹוׁשם  ׁשּום  יּׁשאר  ולא  למ ּטה  ה ּכל  ְְְִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּיּומ ׁש

מ ּמק ֹומ ֹו נעקר  אינֹו ׁשּבקד ּוׁשה  ּדבר  כל  ְְְִִִֵֶֶָָָָָּכי

נׁשאר 6לגמרי  ׁשר ׁשּה עיקר  ל ּנׁשמה , ּובנֹוגע  , ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

חפץ  ארץ  העליֹונה , ּבארץ  הארה 7למעלה  ורק  , ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ּוכדי  ּבּגּוף . להתל ּבׁש ויֹורדת  מת ּפּׁשטת  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָמ ּמּנה 

ֿ ידי  על  ּדוקא  זה  הרי ה ּנׁשמה , ל ׁשר ׁש ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָֹלה ּגיע 

הארץ  ּכנגד  מכונת  ׁשהיא  יׂשראל  לארץ  ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֻההליכה 

( ה ֹול א ּתה   ּולעצמ  ל)  ל ֿ  ל" וזה ּו ְְְְְְְֵֶֶֶַַָָָהעליֹונה .

ה ּוא  הרי לארץ  ּבח ּוץ  ּבהיֹות ֹו ּכי הארץ ", אל  ְְֲִִֵֶֶֶָָָָג ֹו'

אל  ּומתח ּבר   ּכה ֹול ה ּוא  הרי הארץ  אל  ּבלכ ּתֹו  א וׁשר ׁשֹו, מעיקר ֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָנפרד 

ּבזה  והענין וׁשר ׁשֹו. למעלה 8עצמ ֹו ׁשהיא  ּכפי ה ּוא  ה ּנׁשמה  וׁשר ׁש ׁשעיקר  , ְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ׁשּמֹוסיף  ּוכפי האציל ּות . ע ֹולם  זה  הרי ה ּקּבלה  ּובל ׁשֹון האחד ּות , ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבע ֹולם 
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פרשתנו.1) ואילך.2)ריש ב  תרפ , שם גם וראה ואילך. א תרעה, ד') (כרך בראשית באוה"ת לאח "ז נדפס  - לךֿלך ד"ה

פרשתנו.3) 89).4)ריש ע ' תש"ה (סה"מ  תש"ה יח ). ע ' תרנ"ה (סה"מ  תרנ"ה לךֿלך גו' ויאמר רד"ה גם ראה 5)ראה

ד. עא, האזינו ד. טז, שה"ש פ "א.6)לקו"ת של"ה פ "ג. של"ד פ "ג. ש"ד ע "ח  גם וראה  פ "א. המציאות שער פרדס  ראה

א). (קמז, ז"ך לסימן ביאור אגה"ק  ובכ"מ .7)תניא וישב . ר"פ  תו"א (סה"מ 8)ראה תרנ"ד לךֿלך גו' ויאמר ד"ה גם ראה

    
בפסוק: פותחת לך , לך  פרשת השבוע, פרשת
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ו     

ׁשר ֹוב  ֿ ּפי ֿ על  ׁשאף  ּבה ּגה "ה , צדק ' ְִֶֶֶֶֶַַַַַָָה 'ּצמח 

ֿ מק ֹום  מ ּכל  ע ׂשּיה , יצירה  מ ּבריאה  הם  ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָה ּנׁשמ ֹות 

מאציל ּות  ה ּוא  ה ּנׁשמ ֹות  ּכל  ּגם 9ׁשר ׁש ּכמבאר  , ְְֲִֵֶַַַָָָֹֹ

ּתֹורה ' ׁשח ֹורה 10ּב'ל ּקּוטי ונאוה .11ּבענין אני ְְְְְֲִִִֵַָָָָ

ׁשהיא  ּכפי ה ּנׁשמה  ּומק ֹור  ל ׁשר ׁש לה ּגיע  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹּוכדי

לארץ  ההליכה  ֿ ידי על  זה  הרי האציל ּות , ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבע ֹולם 

ְִֵָיׂשראל .

הענין CÈLÓÓeב ) ׁשּבא ּור  צדק ', ה 'ּצמח  «¿ƒְִֵֶֶֶֶַַָָ

לה ּגיע  ׁשּבכדי זה  על  ְְִִֵֶֶַַַַַַ(ה ּטעם 

לארץ  ההליכה  להיֹות  צרי ּבאציל ּות  ְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָל ׁשר ׁשֹו

הענין  ּבא ּור  ּתחלה  ּבהק ּדים  יּובן ּדוקא ) ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָיׂשראל 

ׁשפע  נמ ׁש ׁשּבֹו ּגל ּויֹות ', ׁשל  ׁשני ט ֹוב  ְְִִֵֶֶֶַָָּד'יֹום 

ּדיצירה ֿ מלכ ּות  ּבחינת  לת ֹו ּדאציל ּות  ְְְְְֲִִִִֶַַַָָהעליֹון

ׁשּדר ּכם  ׂשרים ' ּב'ׁשבעים  ה ּמתל ּבׁשים  ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָוע ׂשּיה ,

לארץ . ׁשּבח ּוץ  יׂשראל  לבני ה ּׁשפע  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָנמ ׁש

ÔÈÚ‰Â יד ּוע ּדה ּנה  מלכ ּות 12ּבזה , ׁשּבחינת  ¿»ƒ¿»ְְְִִֵֶֶַַַָָ

להתל ּבׁש למ ּטה  יֹורדת  אינּה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָּדאציל ּות 

אינּה ּדבריאה  מלכ ּות  וגם  ׂשרים ', ְְְְִִִִִֵַַַָָָּב'ׁשבעים 

ּבחינת  רק  א ּלא  ׂשרים ', ּב'ׁשבעים  ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָמתל ּבׁשת 

ה ּמתל ּבׁשת  היא  וע ׂשּיה  ּדיצירה  ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָמלכ ּות 

הרא ּוי  ה ּׁשפע  להם  להמ ׁשי ׂשרים ' ְְְִִִִֶֶַַַַָָָָּב'ׁשבעים 

ז"ל  חכמינּו אמר ּו זה  ועל  להם . ּגל ּו13לתת  ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ

צרי ׁשּכא ׁשר  ּפיר ּוׁש: ע ּמהם , ׁשכינה  ְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָלאד ֹום 

ּבזמן ליׂשראל  ׁשפע  ּכׁשּיֹוׁשבים לה ׁשּפיע  ה ּגל ּות  ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

מ ּוכרחת  אזי ׂשרים ', ה 'ׁשבעים  ממ ׁשלת  ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָּתחת 

וע ׂשּיה , ּדיצירה  מלכ ּות  ּבחינת  ׁשהיא  ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָה ּׁשכינה ,

ּתחת  ׁשּיׂשראל  ההם  ּב'ּׂשרים ' ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָלהתל ּבׁש

ליׂשראל  הה ׁשּפעה  ּתעב ֹור  ׁשּדר ּכם  ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָממ ׁשל ּתם ,

הה ּוא . ה ּׂשר  ׁשל  הארץ  חלק  אדמת  על  ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּיֹוׁשבים 

מ ּמׁש, ע ּמהם  ע ּמהם , ׁשכינה  לאד ֹום  ּגל ּו ְְֱִִִֶֶֶֶַָָָָָוזה ּו

וע ׂשּיה  ּדיצירה  מלכ ּות  ׁשרק  וה ּטעם  מ ּמׁש. ׂשרים ' ּב'ׁשבעים  ׁשּמתל ּבׁשת  ְְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָּדהינּו

ּדבריאה , מלכ ּות  לא  וגם  ּדאציל ּות , מלכ ּות  ולא  ׂשרים ' ּב'ׁשבעים  ְְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַַָָֹֹמתל ּבׁשים 
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עצמית. וישות מציאות ˆ„˜'תחושת ÁÓv'‰ ÛÈÒBnL ÈÙÎe¿ƒ∆ƒ«∆«∆∆

‰ÈˆÈ ‰‡ÈaÓ Ì‰ ˙BÓLp‰ BL ÈtŒÏÚŒÛ‡L ,‰"‰b‰a¿«»»∆««ƒ∆«¿»≈ƒ¿ƒ»¿ƒ»
˙eÏÈˆ‡Ó ‡e‰ ˙BÓLp‰ Ïk LL ÌB˜ÓŒÏkÓ ,‰iNÚ9, ולכן ¬ƒ»ƒ»»…∆»«¿»≈¬ƒ

אל  לאצילות הליכה 'הליכה' היא הנשמה של  Ìbהעצמיות ‡Ók«¿…»«
'‰Bz ÈËewÏ'a10ÔÈÚa ¿ƒ≈»¿ƒ¿«

‰BÁL11‰Â‡Â È‡ נתבאר שם ¿»¬ƒ¿»»
ששורשם  הנשמות בעולמות שגם

שורש  להם יש ֿ עשייה ֿ יצירה בריאה

האצילות  בעולם יותר  קדום ומקור 

נשמות  של  ה'לידה' – הקבלה (ובלשון 

מאצילות  שלמטה בעולמות היא אלו 

בעולם  הוא שלהם ה'עיבור ' אבל 

LLÏהאצילות). ÚÈb‰Ï È„Îe¿≈¿«ƒ«¿…∆
‡È‰L ÈÙk ‰ÓLp‰ B˜Óe¿«¿»»¿ƒ∆ƒ
‰Ê È‰ ,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa¿»»¬ƒ¬≈∆
ı‡Ï ‰ÎÈÏ‰‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬ƒ»¿∆∆

Ï‡NÈ ארץ כי  לעיל , כמבואר  ƒ¿»≈
שלמט  ל 'ארץ'ישראל  מכוונת ה

נשמות  ומקור  שורש הוא שם שלמעלה

ישראל .

'˜„ˆ ÁÓv'‰ CÈLÓÓe («¿ƒ«∆«∆∆
הנזכר , ‰ÔÈÚבמאמר  e‡aL∆≈»ƒ¿»

ÌÚh‰) הפנימיÈ„ÎaL ‰Ê ÏÚ ««««∆∆ƒ¿≈
BLLÏ ÚÈb‰Ï האדם נשמת של  ¿«ƒ«¿»¿

˙BÈ‰Ï CÈˆ ˙eÏÈˆ‡a»¬ƒ»ƒƒ¿
(‡˜Âc Ï‡NÈ ı‡Ï ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»¿∆∆ƒ¿»≈«¿»
e‡a ‰ÏÁz ÌÈc˜‰a ÔeÈ»¿«¿ƒ¿ƒ»≈

ÔÈÚ‰ הפנימיÈL BË ÌBÈc »ƒ¿»¿≈ƒ
BaL ,˙BÈeÏb ÏL של זה ביום ∆»∆

לארץ החג  ÚÙLבחוץ CLÓƒ¿»∆«
˙ÈÁa CB˙Ï ˙eÏÈˆ‡c ÔBÈÏÚ‰»∆¿«¬ƒ¿¿ƒ«
,‰iNÚÂŒ‰ÈˆÈc ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
'ÌÈN ÌÈÚL'a ÌÈLaÏ˙n‰«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
למעלה  יש העולם אומות לשבעים

שפע  מקורות 'שרים', שבעים

ÚÙM‰ CLÓ ÌkcL גםÈÏ ∆«¿»ƒ¿»«∆«ƒ¿≈
ı‡Ï ıeÁaL Ï‡NÈ החוגגים ƒ¿»≈∆¿»»∆

וכפי  גלויות', של  שני  טוב 'יום

להלן . עוד  שיתבאר 

Úe„È ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â12 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
וחסידות  eÎÏÓ˙בקבלה ˙ÈÁaL∆¿ƒ««¿

‰hÓÏ ˙„BÈ dÈ‡ ˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ≈»∆∆¿«»
מאצילות  שלמטה לעולמות

dÈ‡ ‰‡Èc ˙eÎÏÓ Ì‚Â ,'ÌÈN ÌÈÚL'a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ¿ƒ»≈»
,'ÌÈN ÌÈÚL'a ˙LaÏ˙Ó השפעה מקבלים לא העולם אומות ולכן  ƒ¿«∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ

הבריאה  ומעולם האצילות ÈˆÈc‰מעולם ˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ˜ ‡l‡∆»«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ»
Ì‰Ï CÈLÓ‰Ï 'ÌÈN ÌÈÚL'a ˙LaÏ˙n‰ ‡È‰ ‰iNÚÂ«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿ƒ»∆

Ì‰Ï ˙˙Ï Èe‡‰ ÚÙM‰ ולכן «∆«»»»≈»∆
משני  רק השפעה מקבלים הם

ועשיה. יצירה יותר , הנמוכים העולמות

Ï"Ê eÈÓÎÁ eÓ‡ ‰Ê ÏÚÂ13 ¿«∆»¿¬»≈«
eÏb ישראל ÈÎL‰בני  ÌB„‡Ï »∆¡¿ƒ»

Ì‰nÚ הכוונה פשוטו  שהשכינה לפי  ƒ»∆
כשהם  גם ישראל  בני  את מלווה

העניינים, פנימיות ולפי  בגלות,

CÈˆ L‡kL :LeÈt≈∆«¬∆»ƒ
ÔÓÊa Ï‡NÈÏ ÚÙL ÚÈtL‰Ï¿«¿ƒ«∆«¿ƒ¿»≈ƒ¿«
˙Áz ÌÈLBiLk ˙eÏb‰«»¿∆¿ƒ««
,'ÌÈN ÌÈÚL'‰ ˙ÏLÓÓ∆¿∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ
שבמובן  היא הדברים ומשמעות

דרך  מגיע ישראל  לבני  השפע מסויים

העולם, ÁÎeÓ˙אומות ÈÊ‡¬«¿««
˙ÈÁa ‡È‰L ,‰ÈÎM‰«¿ƒ»∆ƒ¿ƒ«
,‰iNÚÂ ‰ÈˆÈc ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
Ì‰‰ 'ÌÈO'a LaÏ˙‰Ï¿ƒ¿«≈«»ƒ»≈
,ÌzÏLÓÓ ˙Áz Ï‡NiL∆ƒ¿»≈««∆¿«¿»
‰ÚtL‰‰ BÚz ÌkcL∆«¿»«¬««¿»»
˙Ó„‡ ÏÚ ÌÈLBiL Ï‡NÈÏ¿ƒ¿»≈∆¿ƒ««¿«

‡e‰‰ O‰ ÏL ı‡‰ ˜ÏÁ כי ≈∆»»∆∆«««
זו  אומה של  ממשלה תחת בהיותם

את  מקבלים ישראל  בני  בגשמיות,

של  ה'שר ' באמצעות שלהם השפע

אומה. ÌB„‡Ïאותה eÏb e‰ÊÂ¿∆»∆¡
,LnÓ Ì‰nÚ ,Ì‰nÚ ‰ÈÎL¿ƒ»ƒ»∆ƒ»∆«»
ÌÈÚL'a ˙LaÏ˙nL eÈ‰c¿«¿∆ƒ¿«∆∆«ƒ¿ƒ

'ÌÈN אומות של  השפע מקור  »ƒ
L˜העולם, ÌÚh‰Â .LnÓ«»¿«««∆«

‰iNÚÂ ‰ÈˆÈc ˙eÎÏÓ שני «¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
העולמות  מארבעת הנחותים העולמות

'ÌÈN ÌÈÚL'a ÌÈLaÏ˙Óƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
Ì‚Â ,˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓ ‡ÏÂ¿…«¿«¬ƒ¿«
ŒÏÚ ‡e‰ ,‰‡Èc ˙eÎÏÓ ‡Ï…«¿ƒ¿ƒ»«
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ז      

מק ּננא  עיּלאה  ׁשא ּבא  ה ּיד ּוע  ֿ ּפי על  ְְִִֶַַַַַָָָָָה ּוא 

ספירן 14ּבאציל ּות  וׁשית  ּבבריאה , מק ּננא  ּובינה  , ְְְְְֲִִִִִִַָָָָָ

ּביצירה  ויד ּוע 15מק ּננן החיצ ֹונים 16. ׁשּיניקת  ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  ּבלבד , ּתח ּתֹונֹות ' מ 'ׁשבע  ְְִִִֵֵֶֶַַַַהיא 

ולכן  החיצ ֹונים , יניקת  אין ּובינה ' ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָמ 'חכמה 

ּב'ׁשבעים  להתל ּבׁש יֹורדת  אינּה ּדבריאה  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמלכ ּות 

ספירת  מאירה  ה ּבריאה  ּבע ֹולם  ּכי ְְְְִִִִִַַָָָָׂשרים ',

טעם  וע ֹוד  לחיצ ֹונים . יניקה  אין ׁשּמּמּנה  ְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָה ּבינה ,

ה ּיד ּוע  ֿ ּפי על  ר ּוּבֹו17לזה , - ה ּבריאה  ׁשע ֹולם  ְְִִֶֶַַַַָָָ

על  מחצה  - ה ּיצירה  וע ֹולם  רע , ּומע ּוט ֹו ְְֱִִֶַַַָָָט ֹוב 

התחלת  ולכן רע , ר ּוּבֹו - הע ׂשּיה  וע ֹולם  ְְְֱֲִֵֶַַַָָָָָָמחצה ,

, ואיל היצירה  מע ֹולם  ה ּוא  החיצ ֹונים  ְְְִִִֵֵַַָָָמד ֹור 

ּבע ֹולם  לא  אבל  מחצה , על  מחצה  ְֱֱֲֶֶֶַָָָָָֹׁשּׁשם 

זה  ּומ ּׁשּום  ט ֹוב . ׁשר ּוּבֹו מאחר  ְִִֵֶֶַַַָהבריאה ,

ּדיצירה  מלכ ּות  - ׂשרים ' ּב'ׁשבעים  ְְְְְִִִִִִִַַַָָמתל ּבׁשים 

ּדוקא . ְֲִַַָָוע ׂשּיה 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ט ֹוב ׁשּב'יֹום  החד ּוׁש ּגֹודל  יּובן ¿«ƒ∆ְִֶֶַָ

מת ּגּלה  ׁשּבֹו ּגל ּויֹות ', ׁשל  ְִִֵֶֶֶַָׁשני

וע ׂשּיה  ּדיצירה  ּבמלכ ּות  ּדאציל ּות  הא ֹור  ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָׁשפע 

ּכלל   ׁשּבדר אף  ׂשרים ', ּב'ׁשבעים  ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָה ּמתל ּבׁשים 

ּב נמ ׁש ּדיצירה לא  ה ּמלכ ּות  ּבחינת  רק  א ּלא  הם  ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹ

חל ּוק  ּבזה  יׁש יֹותר , ּובפרט ּיּות  ּבלבד . ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָוע ׂשּיה 

האריז"ל  לק ּבלת  הרמ "ק  ק ּבלת  ׁשּלדעת 18ּבין , ְְֲִֵֶַַַַַַַַַָָָָ

ּב'ׁשבעים 19הרמ "ק  ּדאציל ּות  ה ּׁשפע  מת ּגּלה  , ְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָ

האריז"ל  לדעת  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  עצמם , ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָׂשרים '

ּדיצירה  ּבמלכ ּות  רק  ּדאציל ּות  ה ּׁשפע  ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָמת ּגּלה 

ה ּׂשמחה  ּגֹודל  טעם  ּגם  יּובן ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ׂשרים '. ּב'ׁשבעים  ה ּמתל ּבׁשת  ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָוע ׂשּיה 

יׂשראל  ׁשּבארץ  מה ּׂשמחה  יֹותר  ּגל ּויֹות ' ׁשל  ׁשני ט ֹוב  ּכמ ֹו20ּב'יֹום  ׁשּזה ּו , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

לחר ּות  ּכׁשּיצא  אזי ּברזל , ּבכבלי אס ּור  ּבּׁשביה  ׁשהיה   ה ּמל ּבן ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָעל 

ּגד ֹולה  היא  ה ּׂשמחה  כ ּו',  ה ּמל מ ּמעד ּני להתע ּנג   ה ּמל אביו אל  וׁשב  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָחפ ׁשי 

ׁשּולחן  על  ימיו ּכל  והיה  ּכלל  ּבּׁשביה  אס ּור  היה  לא  אם  מא ׁשר  יֹותר  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹֹמאד ,
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א.14) עה, משפטים תו"א ב . רכ, לזח "ב  א).15)רמ "ז (כג, ו תיקון ג.16)תקו"ז נו, דא"ח ) (עם סידור עץ 17)ראה ראה

ועוד. להדרוש. בהקדמה עולמות) ציור (שער מג שער 18.11)חיים שבהערה ואוה"ת הזקן אדמו"ר מאמרי  בספר 19)ראה

(בהוצאת  ואילך ב  כב , שפירא) (למהר"נ הארץ  טוב  ספר וראה ובכ"מ ). שם. ואוה"ת הזקן אדמו"ר במאמרי  (הובא נערב  אור

הרמ "ק . בשם - תרנ"א) ואילך.20)ירושלים, ג צא, שמע "צ  לקו"ת גם ראה

    
˙eÏÈˆ‡a ‡p˜Ó ‰‡lÈÚ ‡a‡L Úe„i‰ Èt14, החכמה בחינת ƒ«»«∆«»ƒ»»¿«¿»»¬ƒ

משפיע) בחינת שהוא האב כמו  השפע מקור  שהיא שם על  'אבא' (הנקראת

האצילות בעולם p˜Ó‡שורה ‰Èe הוא העיקרי  ומקומה שורה, ƒ»¿«¿»
ÔÈÙÒ ˙ÈLÂ ,‰‡Èa, חסד) העליונות המידות של  הספירות שש ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ»

יסוד ) הוד , נצח, תפארת, גבורה,

Ôp˜Ó הוא העיקרי  ומקומן  שורות ¿«¿»
‰ÈˆÈa15Úe„ÈÂ .16˙˜ÈiL ƒ¿ƒ»¿»«∆¿ƒ«

ÌÈBˆÈÁ‰ לגבולות שמחוץ הכוחות «ƒƒ
BBzÁz˙'הקדושה  ÚL'Ó ‡È‰ƒƒ∆««¿

וספירת  האמורות הספירות (ששת

ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óהמלכות) ,„Ïaƒ¿««∆≈≈
'‰Èe ‰ÓÎÁ'Ó ספירות שהן  ≈»¿»ƒ»

יותר  ÈÈ˜˙נעלות ÔÈ‡≈¿ƒ«
˙eÎÏÓ ÔÎÏÂ ,ÌÈBˆÈÁ‰«ƒƒ¿»≈«¿
˙„BÈ dÈ‡ ‰‡Ècƒ¿ƒ»≈»∆∆

'ÌÈN ÌÈÚL'a LaÏ˙‰Ï של ¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ»ƒ
העולם, ÌÏBÚaאומות Èkƒ¿»

˙ÈÙÒ ‰È‡Ó ‰‡Èa‰«¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ«
‰˜ÈÈ ÔÈ‡ ‰pnnL ,‰Èa‰«ƒ»∆ƒ∆»≈¿ƒ»
‰ÊÏ ÌÚË „BÚÂ .ÌÈBˆÈÁÏ«ƒƒ¿««¿∆
העולם  אומות של  ה'שרים' שאין 

הבריאה, מעולם וחיות שפע יונקים

Úe„i‰ ÈtŒÏÚ17 הסוד בתורת «ƒ«»«
BË Bae  ‰‡Èa‰ ÌÏBÚL∆»«¿ƒ»
 ‰Èˆi‰ ÌÏBÚÂ ,Ú BËeÚÓeƒ«¿»«¿ƒ»

,‰ˆÁÓ ÏÚ ‰ˆÁÓ חציו כלומר  ∆¡»«∆¡»
רע  וחציו  טוב ‰iNÚ‰ ÌÏBÚÂ¿»»¬ƒ»

B„Ó ˙ÏÁ˙‰ ÔÎÏÂ ,Ú Bae«¿»≈«¿»«¿
ÌÈBˆÈÁ‰ יש שבו  הראשון  העולם «ƒƒ

וקיום  ל 'מגורים' ואפשרות מקום נתינת

הקדושה  לגבול  מחוץ גורמים של 

CÏÈ‡Â ‰ÈˆÈ‰ ÌÏBÚÓ ‡e‰≈»«¿ƒ»¿≈»
ממנו , ÏÚולמטה ‰ˆÁÓ ÌML∆»∆¡»«

ÌÏBÚa ‡Ï Ï‡ ,‰ˆÁÓ∆¡»¬»…¿»
BË BaeL Á‡Ó ,‰‡Èa‰«¿ƒ»≈««∆
אין  הרוב, היותו  מפני  שולט וכשהטוב

לחיצונים. מקום Ê‰נתינת ÌeMÓeƒ∆
'ÌÈN ÌÈÚL'a ÌÈLaÏ˙Óƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
העולם  לאומות חיות ומשפיעים

- ÈˆÈc‰ול 'חיצונים' ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿ƒ»
.‡˜Âc ‰iNÚÂ«¬ƒ»«¿»

Le„Á‰ Ï„Bb ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂוהמעלהÏL ÈL BË ÌBÈaL ¿«ƒ∆»∆«ƒ∆¿≈ƒ∆
‰ÈˆÈc ˙eÎÏÓa ˙eÏÈˆ‡c B‡‰ ÚÙL ‰lb˙Ó BaL ,˙BÈeÏb»∆ƒ¿«∆∆«»«¬ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

,'ÌÈN ÌÈÚL'a ÌÈLaÏ˙n‰ ‰iNÚÂ ישראל לבני  להשפיע כדי  «¬ƒ»«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ»ƒ
בגלות, Ì‰aהנמצאים CLÓ ‡Ï ÏÏk C„aL Û‡'שרים ב'שבעים «∆¿∆∆¿»…ƒ¿»»∆

n‰ ˙ÈÁa ˜ ‡l‡˙eÎÏ ∆»«¿ƒ«««¿
„Ïa ‰iNÚÂ ‰ÈˆÈc ואילו ƒ¿ƒ»«¬ƒ»ƒ¿«

נמשך  אינו  ובריאה דאצילות האור 

לעיל . כמבואר  בהם,

‰Êa LÈ ,˙BÈ ˙eiËÙeƒ¿»ƒ≈≈»∆
˜eÏÁ הבדל˜"Ó‰ ˙Ïa˜ ÔÈa ƒ≈«»«»««

קורדובירו  משה »«»¿Ïa˜Ï˙רבי 
Ï"ÊÈ‡‰18˙Ú„lL , »¬ƒ«∆¿««
˜"Ó‰19ÚÙM‰ ‰lb˙Ó , »««ƒ¿«∆«∆«

˙eÏÈˆ‡c ויורדÌÈÚL'a «¬ƒ«ƒ¿ƒ
ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,ÌÓˆÚ 'ÌÈN»ƒ«¿»«∆≈≈
‰lb˙Ó Ï"ÊÈ‡‰ ˙Ú„Ï¿««»¬ƒ«ƒ¿«∆
˙eÎÏÓa ˜ ˙eÏÈˆ‡c ÚÙM‰«∆««¬ƒ«¿«¿
˙LaÏ˙n‰ ‰iNÚÂ ‰ÈˆÈcƒ¿ƒ»«¬ƒ»«ƒ¿«∆∆

'ÌÈN ÌÈÚL'a יורד אינו  אבל  «ƒ¿ƒ»ƒ
שהיא  עצמם שרים' ב'שבעים להתלבש

יותר . גדולה ירידה

ÌÚË Ìb ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»«««
ÈL BË ÌBÈa ‰ÁÓO‰ Ï„Bb∆«ƒ¿»¿≈ƒ
‰ÁÓO‰Ó ˙BÈ ˙BÈeÏb ÏL∆»≈≈«ƒ¿»

טוב  ביום ∆∆¿∆ı‡aLשישנה
Ï‡NÈ20ŒÏÚ BÓk e‰fL , ƒ¿»≈∆∆¿«

‰È‰L CÏn‰ Ôa ÏLÓŒCc∆∆»»∆«∆∆∆»»
,ÏÊa ÈÏÎa eÒ‡ ‰ÈMa«ƒ¿»»¿«¿≈«¿∆
ÈLÙÁ ˙eÁÏ ‡ˆiLk ÈÊ‡¬«¿∆»»¿≈»¿ƒ
‚pÚ˙‰Ï CÏn‰ ÂÈ‡ Ï‡ LÂ¿»∆»ƒ«∆∆¿ƒ¿«≈
‰ÁÓO‰ ,'eÎ CÏn‰ Èp„ÚnÓƒ«¬«≈«∆∆«ƒ¿»

שלו  והעונג  המלך  בן  È‰ƒ‡של 
Ì‡ L‡Ó ˙BÈ ,„‡Ó ‰ÏB„b¿»¿…≈≈¬∆ƒ
ÏÏk ‰ÈMa eÒ‡ ‰È‰ ‡Ï…»»»«ƒ¿»¿»
ÔÁÏeL ÏÚ ÂÈÓÈ Ïk ‰È‰Â¿»»»»»«¿«
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ח     

ּדיצירה  ּבּמלכ ּות  למעלה , ֿ זה   ּדר ֿ ועל  . ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָה ּמל

ּב'ׁשבעים  ּגל ּות  ּבבחינת  ׁשּמתל ּבׁשים  ְְְְֲִִִִִִִֶַַַַָָוע ׂשּיה 

עליֹון  וׁשפע  א ֹור  ּגיל ּוי ׁשם  ּכׁשּמת ּגּלה  ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָׂשרים ',

מה ּׂשמחה  יֹותר  ה ּׂשמחה  ּתג ּדל  אזי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַָָּדאציל ּות ,

לא  ׁשּמע ֹולם  ּדאציל ּות  ּבמלכ ּות  ההת ּגּלּות  ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָֹׁשּמּצד 

ׂשרים '. ּב'ׁשבעים  להתל ּבׁש ה ּמדרגה  ּבסתר  ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָירדה 

ּגל ּויֹות ' ׁשל  ׁשני ט ֹוב  ּד'יֹום  ה ּׂשמחה  מעלת  ְְְֲִִִֵֶַַַָָוזֹוהי

לפי  יׂשראל , ׁשּבארץ  רא ׁשֹון' ט ֹוב  'יֹום  ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָלג ּבי

מת ּגּלה  יׂשראל  ׁשּבארץ  רא ׁשֹון' ט ֹוב  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָׁשּב'יֹום 

ּוב 'יֹום  ּבלבד , ּדאציל ּות  ּבמלכ ּות  האציל ּות  ְְְְֲֲִִִֶַַַַָׁשפע 

ה ּׁשפע  ּומת ּגּלה  נמ ׁש ּגל ּויֹות ' ׁשל  ׁשני ְְִִִֵֶֶֶַַַָָט ֹוב 

ה ּמתל ּבׁשים  וע ׂשּיה  ּדיצירה  ּבמלכ ּות  ְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָּדאציל ּות 

ׂשרים '. ְִִִַָּב'ׁשבעים 

לה ּגיע Êe‰ג ) ׁשּכדי ג ֹו',  ל ֿ  ל ענין יּובן »∆ְְְְִִֵֶֶַַַָ

ּבע ֹולם  ה ּנׁשמה  ּומק ֹור  ְְְְֶַָָָֹל ׁשר ׁש

ֿ לארץ  מח ּוץ  ההליכה  להיֹות  צריכה  ְְֲֲִִִִִֶַָָָָָהאציל ּות ,

לארץ , ּבח ּוץ  ּבהיֹות ֹו ּכי ּדוקא , יׂשראל  ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָלארץ 

ׂשר  ה 'ׁשבעים  ממ ׁשלת  מאירה ּתחת  ׁשּׁשם  ים ', ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

נת ּגּלה  לא  וע ׂשּיה , ּדיצירה  ה ּמלכ ּות  ּבחינת  ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָֹרק 

ּבמלכ ּות  ׁשהיא  ּכמ ֹו ֿ אם  ּכי נׁשמת ֹו ְְְְְִִִִִֶַָמ ּמק ֹור 

ה ּקד ֹוׁשה  הארץ  אל  על ּית ֹו ֿ ידי על  אבל  ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּדיצירה ,

נׁשמת ֹו ׁשר ׁש ּבחינת  ּבֹו מאיר  אזי ודאציל ּות , ּדבריאה  מלכ ּות  ּכנגד  ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשּמכונת 

צדק '. ה 'ּצמח  ׁשל  ה ּמאמר  ּתֹוכן ּכאן עד  ּדאציל ּות . ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּבמלכ ּות 

ה ּוא ‡ÌÓד ) ּומק ֹור ֹו, ל ׁשר ׁשֹו ההליכה  ענין ה ּוא  " ל ֿ ׁש"ּל ה ּנ"ל  ּבא ּור  »¿»ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

מח ּוץ ֿ למעלה , מ ּלמ ּטה  ההליכה  על  ׁשּקאי ה ּפׁשּוט  ה ּפיר ּוׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָלפי

צרי ועדין כ ּו'. נׁשמת ֹו מק ֹור  ּבֹו ית ּגּלה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  יׂשראל , לארץ  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלארץ 

ההליכה  ענין ה ּוא  " ל ֿ ׁש"ּל ה ּפיר ּוׁש עם  זה  ּפיר ּוׁש יתאים  אי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָלהבין

א ֹור ' ּב'ת ֹורה  ּכמבאר  למ ּטה , ה ּנעלם 21מ ּלמעלה  ׂשכל  רם ", "אב  ה ּוא  ׁשאברם  ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

לגיל ּוי  ּיצא  ה ּנעלם  ׁשא ֹור ֹו ג ֹו',  ל ֿ  ל לאברם  ה ' אמר  זה  ועל  רעיֹון, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמ ּכל 

ה ּמלכ ּות . לבחינת  הארץ ", "אל  למ ּטה , מ ּלמעלה  ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָויּומ ׁש

C‡ ּתחלה להיֹות  צרי למ ּטה , ה ּירידה  ענין להיֹות  ׁשּיּוכל  ׁשּכדי ה ּוא , הענין «ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ה ּנעלם  ׂשכל  אברם , נקרא  ׁשּתחלה  ׁשּזה ּו יֹותר , נעלה  א ֹור  ּגיל ּוי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּתֹוספת 
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CÏn‰. בשבי היה לא eÎÏna˙ומלכתחילה ,‰ÏÚÓÏ ‰ÊŒCcŒÏÚÂ «∆∆¿«∆∆∆¿«¿»««¿

ÌÈÚL'a ˙eÏb ˙ÈÁa ÌÈLaÏ˙nL ‰iNÚÂ ‰ÈˆÈcƒ¿ƒ»«¬ƒ»∆ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ«»«ƒ¿ƒ
ÌL ‰lb˙nLk ,'ÌÈNועשיה ÔBÈÏÚביצירה ÚÙLÂ B‡ ÈeÏÈb »ƒ¿∆ƒ¿«∆»ƒ¿∆«∆¿

„vnL ‰ÁÓO‰Ó ˙BÈ ‰ÁÓO‰ Ïc‚z ÈÊ‡ ,˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ¬«ƒ¿««ƒ¿»≈≈«ƒ¿»∆ƒ«
˙elb˙‰‰ עליון ושפע אור  של  «ƒ¿«

˙eÏÈˆ‡c ˙eÎÏÓa עצמה ¿«¿«¬ƒ
˙Òa ‰„È ‡Ï ÌÏBÚnL∆≈»…»¿»¿≈∆
ÌÈÚL'a LaÏ˙‰Ï ‰‚„n‰««¿≈»¿ƒ¿«≈«ƒ¿ƒ
‰ÁÓO‰ ˙ÏÚÓ È‰BÊÂ .'ÌÈN»ƒ¿ƒ«¬««ƒ¿»
'˙BÈeÏb ÏL ÈL BË ÌBÈ'c¿≈ƒ∆»
'ÔBL‡ BË ÌBÈ' Èa‚Ï¿«≈ƒ
ÌBÈ'aL ÈÙÏ ,Ï‡NÈ ı‡aL∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ∆¿
Ï‡NÈ ı‡aL 'ÔBL‡ BËƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈

‰‡ˆeÏÈ˙אמנם ÚÙL ‰lb˙Óƒ¿«∆∆«»¬ƒ
הם  וההשפעה הגילוי  ¿»¿eÎÏÓa˙אבל 

„Ïa ˙eÏÈˆ‡c נמשך ואינו  «¬ƒƒ¿«
מהאצילות, BËלמטה ÌBÈ'e¿

CLÓ '˙BÈeÏb ÏL ÈL≈ƒ∆»ƒ¿»
˙eÏÈˆ‡c ÚÙM‰ ‰lb˙Óe ויורד ƒ¿«∆«∆««¬ƒ

iNÚÂ‰למטה  ‰ÈˆÈc ˙eÎÏÓa¿«¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
ÌÈÚL'a ÌÈLaÏ˙n‰«ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ

.'ÌÈN»ƒ
,'B‚ EÏŒCÏ ÔÈÚ ÔeÈ ‰Êe (‚»∆»ƒ¿«∆¿
B˜Óe LLÏ ÚÈb‰Ï È„kL∆¿≈¿«ƒ«¿…∆¿
,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚa ‰ÓLp‰«¿»»¿»»¬ƒ

‰ÎÈÏ‰‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ של ¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»
אבינו  ∆««ı‡ÏŒıeÁÓƒאברהם

Èk ,‡˜Âc Ï‡NÈ ı‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈«¿»ƒ
˙Áz ,ı‡Ï ıeÁa B˙BÈ‰aƒ¿¿»»∆««
,'ÌÈN ÌÈÚL'‰ ˙ÏLÓÓ∆¿∆∆«ƒ¿ƒ»ƒ
˙ÈÁa ˜ ‰È‡Ó ÌML∆»¿ƒ»«¿ƒ«
,‰iNÚÂ ‰ÈˆÈc ˙eÎÏn‰««¿ƒ¿ƒ»«¬ƒ»
גילוי  של  הנמוכה המדרגה שהיא

B˜nÓהמלכות  ‰lb˙ ‡Ï…ƒ¿«»ƒ¿
Ì‡ŒÈk B˙ÓLרק BÓkאלא ƒ¿»ƒƒ¿

Ï‡ ,‰ÈˆÈc ˙eÎÏÓa ‡È‰L∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»¬»
ı‡‰ Ï‡ B˙iÏÚ È„ÈŒÏÚ«¿≈¬ƒ»∆»»∆

„‚k ˙ÂÎnL ‰LB„w‰ הארץ «¿»∆¿À∆∆¿∆∆
שהיא Èc‡‰העליונה ˙eÎÏÓ«¿ƒ¿ƒ»

Ba È‡Ó ÈÊ‡ ,˙eÏÈˆ‡„Â¿«¬ƒ¬«≈ƒ
˙eÎÏÓa B˙ÓL LL ˙ÈÁa¿ƒ«…∆ƒ¿»¿«¿
ÔÎBz Ô‡k „Ú .˙eÏÈˆ‡c«¬ƒ«»∆
.'˜„ˆ ÁÓv'‰ ÏL Ó‡n‰««¬»∆«∆«∆∆

‰ÎÈÏ‰‰ ÔÈÚ ‡e‰ "EÏŒCl"L Ï"p‰ e‡a ÌÓ‡ („»¿»≈««∆∆¿ƒ¿««¬ƒ»
BB˜Óe BLLÏ אברהם נשמת עצמו ,של  ‰LeÈtאבינו  ÈÙÏ ‡e‰ ¿»¿¿¿ƒ«≈
È‡wL ËeLt‰ היא ÏÚÓÏ‰,הכוונה ‰hÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰ ÏÚ «»∆»≈««¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,Ï‡NÈ ı‡Ï ı‡ÏŒıeÁÓ לדרגה מדרגה יעלה ƒ»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆«¿≈∆
דבר  של  B˜Óובסופו  Ba ‰lb˙Èƒ¿«∆¿

.'eÎ B˙ÓLƒ¿»
ÍÈ‡ ÔÈ‰Ï CÈˆ ÔÈ„ÚÂÌÈ‡˙È «¬«ƒ»ƒ¿»ƒ≈¿«¿ƒ

LeÈt‰ ÌÚ ‰Ê LeÈt≈∆ƒ«≈
ÔÈÚ ‡e‰ "EÏŒCl"L∆∆¿ƒ¿«
,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
'B‡ ‰B˙'a ‡Ók21 «¿…»¿»
" ,"Ì ‡" ‡e‰ Ì‡L"אב ∆«¿»«»

שכל  פירושו  ו "רם" המוחין  על  מורה

עניין  והוא ‰ÌÏÚpנעלה, ÏÎN≈∆«∆¿»
,ÔBÈÚ ÏkÓ הנעלה שכל  ƒ»«¬

מסויים  פרטי  ברעיון  »¿ÏÚÂמהתלבשות
EÏŒCÏ Ì‡Ï '‰ Ó‡ ‰Ê∆»«¿«¿»∆¿
‡ˆi ÌÏÚp‰ BB‡L ,'B‚∆«∆¿»≈≈
‰ÏÚÓlÓ CLÓeÈÂ ÈeÏÈ‚Ï¿ƒ¿¿«ƒ¿«¿»

המוחין  «»¿hÓÏ‰,הנעלים מבחינת
˙ÈÁÏ ,"ı‡‰ Ï‡"∆»»∆ƒ¿ƒ«

˙eÎÏn‰ בספירות האחרונה ««¿
הנפש. בכוחות ובמקביל 

ÏÎeiL È„kL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆¿≈∆«
‰„Èi‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï מלמעלה ƒ¿ƒ¿««¿ƒ»

‰ÏÁz ˙BÈ‰Ï CÈˆ ,‰hÓÏ¿«»»ƒƒ¿¿ƒ»
˙BÈ ‰ÏÚ B‡ ÈeÏÈb ˙ÙÒBz∆∆ƒ«¬∆≈

כלל , בדרך  הנמשך  ∆∆e‰fLמהאור 
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ט      

ׁשה ּוא  ה "א , א ֹות  ל ֹו נתוּסף  ואחר ּֿכ רעיֹון, ְְֲִִֵֶַַַַָָמ ּכל 

ׁשהת ּגּלּות ּה22ענין  'ע ּתיק ' ּבחינת  המ ׁשכת  ְְְְִִִִֶַַַַַַָָ

ה ּבינה  להיֹות 23ּבספירת  אפ ׁשר  היה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אתי  ֿ ּפיֿזה  ועל  למ ּטה . ה ּירידה  ענין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָאצל ֹו

על  קאי " ל ֿ ׁש"ּל לה ּפיר ּוׁש ׁשּגם  ְְִֵֵֶֶֶַַַַָׁשפיר ,

ּדוקא  ֿ ידיֿזה  על  ה ּנה  למ ּטה , מ ּלמעלה  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָההליכה 

ּׁשּכת ּוב  מה  ּגם  וזה ּו כ ּו'. ּומק ֹור ֹו ל ׁשר ׁשֹו ְְְְִֶֶַַַַָָמ ּגיע 

א ֹור ' [ּדלכא ֹורה 24ּב'ת ֹורה  ארא ּך" "א ׁשר  ּבפיר ּוׁש ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ

"א ׁשר  ולא  ארא ּך", "א ׁשר  א ֹומר ֹו מ ּובן ְְְֲֲֵֶֶֶַָָֹאינֹו

ּבציּוּוי  ּׁשּנאמר  מה   ּדר ֿ על  ,"אלי ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאמר 

העקדה  אל  ׁש"ארא ּך"25ההליכה  מבאר  זה  ועל  , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אברהם  על  ּגם ) א ּלא  הארץ , על  רק  (לא  ְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹקאי

ּגם  ּכי , ּבעצמ  א ֹות ואג ּלה  אראה  ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַעצמ ֹו]

נע ׂשה  ּדוקא  ֿ זה  ֿ ידי על  ה ּנה  למ ּטה , מ ּלמעלה  ההליכה  על  ׁשּקאי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלה ּפיר ּוׁש

כ ּו' ּומק ֹור ֹו ל ׁשר ׁשֹו ׁשּמּגיע  , ה ֹול א ּתה   ּולעצמ " ל" ," ל ֿ  ּד"ל .26הענין ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
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ב .22) שם, תו"א גם ב .23)ראה קעח , זח "ג א.24)ראה תתרעג, ו') (כרך שם אוה"ת רע "א. פא, שם תו"ח  גם וראה שם.

ב .25) כב , (המו"ל).26)וירא הסיום חסר

    
‡˜ ‰ÏÁzL אבינו רם"‡Ì,אברהם "אב ‰ÌÏÚpבחינת ÏÎN ∆¿ƒ»ƒ¿»«¿»≈∆«∆¿»

ÔÈÚ ‡e‰L ,‡"‰ ˙B‡ BÏ ÛqÂ˙ CkŒÁ‡Â ,ÔBÈÚ ÏkÓ22 ƒ»«¬¿««»ƒ¿«≈∆ƒ¿«
'˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ בחינת של  (הפנימיות יומין ' 'עתיק מדריגת «¿»«¿ƒ««ƒ

הספירות) מעשר  שלמעלה עליון ' ‰Èa‰'כתר  ˙ÈÙÒa d˙elb˙‰L23 ∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««ƒ»
ב'סדר  שאמנם בחסידות כמבואר 

מהחכמה  באה הבינה השתלשלות',

הרעיון  והסתעפות התרחבות אבל 

תהליך  היא הבינה בכוח השכלי 

יותר  ממקור  וכוח השפעה שדורש

בלבד ), 'נקודה (שהיא מהחכמה נעלה

'עתיק' ‰È‰בחינת ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¿«¿≈∆»»
LÙ‡ יכולBÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï אצל ∆¿»ƒ¿∆¿

אבינו  ‰Èi„‰אברהם ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»
ÈÙL È˙‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰hÓÏ¿«»¿«ƒ∆»ƒ«ƒ

ŒCl"Lמיושב, LeÈt‰Ï ÌbL∆«¿«≈∆∆
È‡˜ "EÏ מכוון‰ÎÈÏ‰‰ ÏÚ ¿»≈««¬ƒ»

ŒÏÚ ‰p‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ≈«
BLLÏ ÚÈbÓ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¿»«ƒ«¿»¿

'eÎ BB˜Óe ידי על  דווקא כי  ¿
להתגלות  דבר  של  בסופו  באים הירידה

גבוהה. יותר  מדריגה

‰B˙'a e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿»
'B‡24LeÈÙa זה בכתוב האמור  ¿≈

הארץ  אל  תהיה ÔeÓשהליכה BÈ‡ ‰B‡ÎÏc] "j‡‡ L‡"¬∆«¿∆»¿ƒ¿»≈»
CcŒÏÚ ,"EÈÏ‡ Ó‡ L‡" ‡ÏÂ ,"j‡‡ L‡" BÓB‡¿¬∆«¿∆»¿…¬∆…«≈∆«∆∆

‰„˜Ú‰ Ï‡ ‰ÎÈÏ‰‰ ÈeeÈˆa Ó‡pM ‰Ó25 נאמר לא שם שגם «∆∆¡«¿ƒ«¬ƒ»∆»¬≈»
בהתחלה  אבינו  ללכת,לאברהם ˜‡Èלאן  "j‡‡"L ‡Ó ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿»≈∆«¿∆»»≈

(Ìb ‡l‡ ,ı‡‰ ÏÚ ˜ ‡Ï)…««»»∆∆»«
‰‡‡ [BÓˆÚ Ì‰‡ ÏÚ««¿»»«¿«¿∆

EÓˆÚa E˙B‡ ‰l‚‡Â והמהות «¬«∆¿¿«¿¿
גילוי  לידי  תבוא שלו  Èkהפנימית ,ƒ

È‡wL LeÈt‰Ï Ìb שהכוונה «¿«≈∆»≈
היא  לך " ‰‰ÎÈÏ‰ב"לך  ÏÚ««¬ƒ»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ אין ולכאורה ƒ¿«¿»¿«»
זו  הליכה ידי  על  מתעלה עצמו  הוא

ירידה, למעשה לאמיתו ‰p‰שהיא ƒ≈
דבר  Âc˜‡של  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¿»

,"EÏŒCÏ"c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿∆¿
CÏB‰ ‰z‡ EÓˆÚÏe "EÏ" אל ¿¿«¿¿«»≈

שלך , והפנימיות »ÚÈbnL∆«ƒהעצם
דבר  של  BB˜Óeבסופו  BLLÏ¿»¿¿

'eÎ26.
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ׁשה ּוא  ה "א , א ֹות  ל ֹו נתוּסף  ואחר ּֿכ רעיֹון, ְְֲִִֵֶַַַַָָמ ּכל 

ׁשהת ּגּלּות ּה22ענין  'ע ּתיק ' ּבחינת  המ ׁשכת  ְְְְִִִִֶַַַַַַָָ

ה ּבינה  להיֹות 23ּבספירת  אפ ׁשר  היה  ֿ זה  ֿ ידי ועל  , ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אתי  ֿ ּפיֿזה  ועל  למ ּטה . ה ּירידה  ענין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָאצל ֹו

על  קאי " ל ֿ ׁש"ּל לה ּפיר ּוׁש ׁשּגם  ְְִֵֵֶֶֶַַַַָׁשפיר ,

ּדוקא  ֿ ידיֿזה  על  ה ּנה  למ ּטה , מ ּלמעלה  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָההליכה 

ּׁשּכת ּוב  מה  ּגם  וזה ּו כ ּו'. ּומק ֹור ֹו ל ׁשר ׁשֹו ְְְְִֶֶַַַַָָמ ּגיע 

א ֹור ' [ּדלכא ֹורה 24ּב'ת ֹורה  ארא ּך" "א ׁשר  ּבפיר ּוׁש ְְְְְֲִֵֶֶַָָָ

"א ׁשר  ולא  ארא ּך", "א ׁשר  א ֹומר ֹו מ ּובן ְְְֲֲֵֶֶֶַָָֹאינֹו

ּבציּוּוי  ּׁשּנאמר  מה   ּדר ֿ על  ,"אלי ְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאמר 

העקדה  אל  ׁש"ארא ּך"25ההליכה  מבאר  זה  ועל  , ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

אברהם  על  ּגם ) א ּלא  הארץ , על  רק  (לא  ְֵֶֶַַַַַָָָָָָֹקאי

ּגם  ּכי , ּבעצמ  א ֹות ואג ּלה  אראה  ְְְְְְֲִֶֶַַַַַַעצמ ֹו]

נע ׂשה  ּדוקא  ֿ זה  ֿ ידי על  ה ּנה  למ ּטה , מ ּלמעלה  ההליכה  על  ׁשּקאי ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָלה ּפיר ּוׁש

כ ּו' ּומק ֹור ֹו ל ׁשר ׁשֹו ׁשּמּגיע  , ה ֹול א ּתה   ּולעצמ " ל" ," ל ֿ  ּד"ל .26הענין ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָ
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ב .22) שם, תו"א גם ב .23)ראה קעח , זח "ג א.24)ראה תתרעג, ו') (כרך שם אוה"ת רע "א. פא, שם תו"ח  גם וראה שם.

ב .25) כב , (המו"ל).26)וירא הסיום חסר

    
‡˜ ‰ÏÁzL אבינו רם"‡Ì,אברהם "אב ‰ÌÏÚpבחינת ÏÎN ∆¿ƒ»ƒ¿»«¿»≈∆«∆¿»

ÔÈÚ ‡e‰L ,‡"‰ ˙B‡ BÏ ÛqÂ˙ CkŒÁ‡Â ,ÔBÈÚ ÏkÓ22 ƒ»«¬¿««»ƒ¿«≈∆ƒ¿«
'˜ÈzÚ' ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰ בחינת של  (הפנימיות יומין ' 'עתיק מדריגת «¿»«¿ƒ««ƒ

הספירות) מעשר  שלמעלה עליון ' ‰Èa‰'כתר  ˙ÈÙÒa d˙elb˙‰L23 ∆ƒ¿«»ƒ¿ƒ««ƒ»
ב'סדר  שאמנם בחסידות כמבואר 

מהחכמה  באה הבינה השתלשלות',

הרעיון  והסתעפות התרחבות אבל 

תהליך  היא הבינה בכוח השכלי 

יותר  ממקור  וכוח השפעה שדורש

בלבד ), 'נקודה (שהיא מהחכמה נעלה

'עתיק' ‰È‰בחינת ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ ,¿«¿≈∆»»
LÙ‡ יכולBÏˆ‡ ˙BÈ‰Ï אצל ∆¿»ƒ¿∆¿

אבינו  ‰Èi„‰אברהם ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»
ÈÙL È˙‡ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ .‰hÓÏ¿«»¿«ƒ∆»ƒ«ƒ

ŒCl"Lמיושב, LeÈt‰Ï ÌbL∆«¿«≈∆∆
È‡˜ "EÏ מכוון‰ÎÈÏ‰‰ ÏÚ ¿»≈««¬ƒ»

ŒÏÚ ‰p‰ ,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ≈«
BLLÏ ÚÈbÓ ‡˜Âc ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¿»«ƒ«¿»¿

'eÎ BB˜Óe ידי על  דווקא כי  ¿
להתגלות  דבר  של  בסופו  באים הירידה

גבוהה. יותר  מדריגה

‰B˙'a e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»¿»
'B‡24LeÈÙa זה בכתוב האמור  ¿≈

הארץ  אל  תהיה ÔeÓשהליכה BÈ‡ ‰B‡ÎÏc] "j‡‡ L‡"¬∆«¿∆»¿ƒ¿»≈»
CcŒÏÚ ,"EÈÏ‡ Ó‡ L‡" ‡ÏÂ ,"j‡‡ L‡" BÓB‡¿¬∆«¿∆»¿…¬∆…«≈∆«∆∆

‰„˜Ú‰ Ï‡ ‰ÎÈÏ‰‰ ÈeeÈˆa Ó‡pM ‰Ó25 נאמר לא שם שגם «∆∆¡«¿ƒ«¬ƒ»∆»¬≈»
בהתחלה  אבינו  ללכת,לאברהם ˜‡Èלאן  "j‡‡"L ‡Ó ‰Ê ÏÚÂ¿«∆¿»≈∆«¿∆»»≈

(Ìb ‡l‡ ,ı‡‰ ÏÚ ˜ ‡Ï)…««»»∆∆»«
‰‡‡ [BÓˆÚ Ì‰‡ ÏÚ««¿»»«¿«¿∆

EÓˆÚa E˙B‡ ‰l‚‡Â והמהות «¬«∆¿¿«¿¿
גילוי  לידי  תבוא שלו  Èkהפנימית ,ƒ

È‡wL LeÈt‰Ï Ìb שהכוונה «¿«≈∆»≈
היא  לך " ‰‰ÎÈÏ‰ב"לך  ÏÚ««¬ƒ»

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ אין ולכאורה ƒ¿«¿»¿«»
זו  הליכה ידי  על  מתעלה עצמו  הוא

ירידה, למעשה לאמיתו ‰p‰שהיא ƒ≈
דבר  Âc˜‡של  ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¿»

,"EÏŒCÏ"c ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬∆»ƒ¿»¿∆¿
CÏB‰ ‰z‡ EÓˆÚÏe "EÏ" אל ¿¿«¿¿«»≈

שלך , והפנימיות »ÚÈbnL∆«ƒהעצם
דבר  של  BB˜Óeבסופו  BLLÏ¿»¿¿
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אגרות קודש

 ב"ה,  ד' מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

לבריאות  בנוגע  גם  וכן  הנ"ל  לבריאות  בהנוגע  להודיעני טובות  ימנע הטוב ממני  לא  ...בטח 
כולם ברוחניות, וכידוע מרז"ל אשר רמ"ח מצות עשה הם כנגד רמ"ח אברים של האדם ושס"ה מצות 
לא תעשה כנגד שס"ה גידי האדם, ופשוט הדבר אשר אין זה רק דמיון במספר לבד, אלא שאברי האדם 
מקבלים חיות ע"י עשיית מצות עשה וגידי האדם הם צנורות טהורים ובלתי מקולקלים ח"ו בהליכת 
הדם, על ידי שמירת שס"ה לא תעשה, וכמובן אשר הרוחניות והגשמיות של איש הישראלי הם אינם 
שני דברים נפרדים, אלא דבר אחד ממש, והא בהא תליא, וכנרמז כל זה בקיצור בלקוטי תורה לרבינו 

הזקן בעל התניא והשולחן ערוך פרשת נצבים דף מ"ה עמוד ג',

בברכה המחכה לבשו"ט.



י

*`"iyz'd oeygÎxn c"ei ,jlÎjl t"y zgiy .c"qa.

משיחותיו ‡ בא' סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק .1:

של  פירושה להבין קשות התייגעו שחסידים ולאחרי הזמן". עם לחיות ש"צריכים אמר הזקן אדמו"ר
הזקן  רבינו של אחיו המהרי"ל, ע"י הפירוש נתגלה זו, השבוע".2אימרה פרשת עם "לחיות היא שהכוונה ,

אינו  הפרשה שסוף אף וואך"), פריילעכע ("א שמח שבוע בכללותו הוא בראשית פרשת של ַָהשבוע
קאלעמוטנע  ("א ועצוב אפור שבוע הוא נח פרשת של השבוע געשמאק"). אזוי ("ניט כך כל ַַַַנעים
השבוע  הוא לך לך פרשת של השבוע ואילו וכיו"ב . הפלגה, דור המבול, אודות בו שלומדים כיון ָוואך"),
אבינו, אברהם עם חיים השבוע מימות יום שבכל כיון וואך"), פריילעכע אמת'ע ("די אמיתית שמחה ָשל

נפש  מסירת של הצינור את שפתח הראשון לדורותיהם.3היהודי בנ"י לכל בירושה והנחילו ,

מתייחסים  הם שגם כיון גרים, אצל גם הוא בירושה אבינו אברהם שהנחיל המס"נ שכח [ולהעיר,
אבינו  הידועה 4לאברהם בתשובתו הרמב"ם כמ"ש אברהם, בני הירושלמי 5ונקראים דברי יסוד )6(על

קיום  מהם גם נדרש ולכן הגרים. לכל אב הוא אבינו שאברהם כיון "לאבותינו", לומר יכולים גרים שגם
נפש  מסירת עם שקשור התוקף, בכל ].7התומ"צ

לעניננו. בנוגע השיחה תוכן ע"כ

אודות · מדובר שבו כיון שמח, שבוע בודאי הוא לך לך פרשת שלאחרי שהשבוע לומר יש עפ"ז .
אבינו אברהם של ומצבו dlindמעמדו ixg`lאצלו נעשה שעי"ז ,jexrÎoi`ay ielir:

אבינו אברהם הי' – וגו'" מארצך לך "לך הציווי לפני ואפילו המילה, לפני zilrpגם `bxca ובלשונו ,
תש"י  דשמח"ת בהשיחה אדמו"ר מו"ח כ"ק יהודי 8של וחמש, שבעים בן יהודי אז הי' אבינו שאברהם

בכח  אליהם להגיע יכול שהי' הדרגות לכל והגיע הנהגותיו, כל על בעה"ב ("ּפאסעסאר"), אחוזות ָָבעל
רעיון" מכל הנעלם ד"שכל להדרגא עד .9עצמו,

על  נצטווה זה ולאחרי יותר, נעלית לדרגא להתעלות – וגו'" מארצך לך "לך הציווי לו נאמר ואז
המילה. ע"י אלי' שהגיע הדרגא והפלאת מעלת גודל מובן שמזה – המילה

בזה: והענין

עבודתו ע"י נעשו המילה, לפני אבינו אברהם אצל שהיו והדרגות הענינים envrכל gka להיותם ,
שייכות להם שיש ודרגות ביותרmi`xaplענינים נעלים אורות נמשכים ידה שעל מילה משא"כ ;dlrnly

zelylzyd xcqe d`ixadn ixnblובאים האדם, עבודת ע"י להמשיכם אפשר שאי נעלים אורות ,dlrnln
כמ"ש  מתנה, `jiwl"ומל10בתורת 'd"לבבך המסך 11את הסרת אלא אינה המילה בענין האדם ופעולת ,

יומשכו שעי"ז ההכנה שזוהי כו', הקליפות שמצד הערלה הסרת המונע, העליונים linn`ודבר האורות
מלמעלה  .12שבאים
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בלקו"ש  ונדפס (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה (*
470 ע' ואילך. 453 ע' ח"ב ללקו"ש הוספות ואילך. 22 ע' ח"א

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא ואילך.
בֿג 1) יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ס"ע תש"ב סה"ש

חשון).
שארית 2) ספר המחבר בעל מיאנאוויטש, מהרי"ל בשם ַָנודע

ברוקלין  קה"ת (הוצאת יהודה שארית בספר אודותיו ראה יהודה.
בסופו. תשי"ז)

ח"כ 3) לקו"ש וראה קב. ע' תרפ"ח רפג. ע' תרע"ח סה"מ
וש"נ. ואילך. 74 ס"ע

מהם.4) שנולדו בנ"י רק מתייחסים – וליעקב ליצחק משא"כ
בהוספות 5) תש"ז) (נ.י. שולזינגער הוצאת ברמב"ם נדפסה

סרצ"ג. ב כרך תש"כ) (ירושלים הרמב"ם תשובות סי"ט. לח"א
ה"ד.6) פ"א ביכורים
ספכ"ה.7) תניא
ע'8) תשי"א (סה"מ זו שנה שמע"צֿשמח"ת בקונטרס שי"ל

.(378 ע' ריש תש"י בסה"ש ולאח"ז .98
פרשתנו.9) ריש ותו"ח תו"א

ו.10) ל, נצבים
היא 11) דאברהם שהמילה פרשתנו, סוף ותו"ח תו"א ראה

אלקיך  ה' "ומל נאמר שעלי' למטה, שמלמעלה הגדולה המילה
לבבך". את

(כ,12) השמינית על למנצח ד"ה תזריע לקו"ת בארוכה ראה
ועוד. ואילך). א ה, (דרמ"צ מילה מצות להצ"צ סהמ"צ ואילך). ד



יי `"iyz'd oeygÎxn c"ei ,jlÎjl t"y zgiy

בשיעור  לדבר בתניא [דוגמא שהיו 13היומי עליונים) ואורות (ניצוצים חכמה תעלומות התגלות ֿ
כחה  להתיש נוגה שמקליפת בגוף המלובשים התחתונים פעולת הקדמת ע"י בקליפות, בגלות כבושים

העליונים  באים ולכן התאוות, מהתחתונים].14בשבירת תורה חידושי לשמוע

ענין כמו – לגמרי ערוך באין הוא המילה ע"י שנעשה שהעילוי להוסיף, הנולד dcild15ויש שהולד ,
בדא"ח  (כמבואר למטה האיןֿסוף כח התגלות עם הקשורה חדשה, מציאות ).16הוא

לאחרי  אבינו אברהם עם חיים שבו לך, לך פרשת שלאחרי דהשבוע השמחה גודל מובן ומזה
מילה. מצות שע"י העילוי אצלו שניתוסף

השנה  כל על השמחה המשכת ובדוגמת ע"ד השנה, בכל שלאח"ז, בהשבועות גם נמשכת זו ושמחה
אדמו"ר  מו"ח כ"ק כדברי המקיפים 17משמח"ת, כל שכולל הכללי עליון מקיף בחי ' נמשך שבשמח"ת

כולה. השנה דכל

נאמר ‚ – לידה) של הו"ע שהתגלותם הנעלים האורות והמשכת (גילוי המילה לענין הכנה ובתור .
וגו'": מארצך לך "לך אבינו לאברהם

של  מההגבלות אפילו שלו, מההגבלות היציאה תחילה נדרשת אלה נעלים לאורות להגיע בכדי
קדושה.

ספרי  ולימוד שולחןֿערוך ע"פ ההנהגה ע"י נעשית – הבהמית נפש של וההגבלות מההגדרות היציאה
של  מההגבלות יצא ובמילא גארנישט"), איז ("גשמיות כלל ערך לה אין שגשמיות יבין שעי"ז ָמוסר,
לגמרי. אחר ענין ה"ז – דקדושה מההגבלות היציאה אבל הגוף; של מההגבלות ומכ"ש הבהמית, נפש

יותר:„ ובפרטיות .

לאורייתא" "תמכין להיות מספיק לטעון: יכול – התורה ללימוד אחד 18בנוגע פרק ללמוד מספיק ,
ערבית  אחד ופרק בשר,19שחרית ויגיעת נפש יגיעת ללא לימוד מספיק התפלה, שלאחרי השיעור מספיק ,

החסידות?! לימוד לו חסר ומה דתורה , נגלה לימוד מספיק

יכול  שו"ע וע"פ התפלה, באמצע לביתֿהכנסת לבוא הוא) (טוען מספיק – (תפלה) לעבודה בנוגע
הציבור  עם שיתפלל העיקר – התפלה שלשתֿרבעי לדלג – דזמרה פסוקי  רוב את 20לדלג "לטחון" .

ללא  גם המלות פירוש מספיק. גם – המלות פירוש ללא נאכאנאנד") ("בראקן במהירות התפלה ַַָָתיבות
ידיו  את שחובק בכך י"ח יוצא – התפלה לפני ראש כובד והותר. די – עומד אתה מי לפני ההתבוננות

מרי' קמי כעבדא הענט") די ("צוזאמענלייגן לשוטט...21באצבעותיו למחשבה להניח יכול ובמילא, , ַ

שו"ע  שע"פ הוא טוען – לצדקה מדאורייתא 22בנוגע שיעור ישנו הצדקה, לנתינת שיעורים ישנם
ליתן, חיוב שאין בלבד זו (לא – מחומש ויותר מהשיעור. יותר ליתן חיוב ואין מדרבנן, שיעור וישנו

כמאמר  ליתן, אסור מזה) יתירה מחומש".23אלא יותר יבזבז אל "המבזבז

הירושלמי  ובלשון התורה. מציווי יותר עצמו על להחמיר צריך לא – הוא טוען – "דייך 24ובכלל
שאין  טוען וכן מהירושלמי?!... ("פרימער") יותר יראֿשמים להיות צריך וכי התורה". לך שאסרה מה

השו"ע. ע"פ דין, ע"פ שיתנהג הלואי הדין, משורת לפנים שהם ענינים ממנו לדרוש
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האומות 13) – סע"ב) (קמד, העליונים והנה סכ"ו: אגה"ק
א). (קמה, עו"ג

מפורש 14) בדרז"ל בכ"מ אבל סתם, "העליונים" שם: בתניא
(זח"ג  דהתחתונים תורה החידושי לשמוע בא הקב"ה שאפילו
כיון  יד), פ"ב, דב"ר ה"ג. פ"א ר"ה ירושלמי וראה א. קעג,
נצחוני  ואמר חייך ש"קא אלא עוד ולא היא", בשמים "לא שתורה
ספ"ב. צרעת טומאת הל' כס"מ גם וראה ב. נט, (ב"מ נצחוני" בני

תזריע). ס"פ לקו"ת
סוס"ד.15) (מהדו"ב) או"ח אדה"ז שו"ע ראה
יא.16) ע' ח"ג קונטרסים סה"מ ואילך. ד לט, שה"ש לקו"ת

נד. ע' ח"א מלוקט סה"מ
(17.49 ע' תש"ב סה"מ
ב.18) נג, זח"ג
ב.19) צט, מנחות
סנ"ב.20) או"ח ואדה"ז טושו"ע
(ס"ד).21) ס"ג סצ"ה שם (ואדה"ז) טושו"ע א. יו"ד, שבת
רמט.22) ר"ס יו"ד
שם.23) יו"ד רמ"א וש"נ. רע"א. נ, כתובות
ג"כ 24) וראה רפ"ג. דעות הל' רמב"ם ה"א. פ"ט נדרים

פ"ד. להרמב"ם פרקים שמונה
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דקדושה. שכל גם כולל השכל, הגבלות מצד הם – אלה טענות

פעם ‰ אמר אדמו"ר מו"ח כ"ק ("מותר").25. מאג" "מען הנקראת: מחלה קיימת ָשבאמריקא

פעמים  כמה אדמו"ר מו"ח כ"ק סיפר – מזה ניט 26ולהיפך טאר מען "וואס החסידים: מאמר ָָשישנו
צריך). לא – שמותר ומה אסור, – שאסור (מה ניט" מען דארף – מאג מען וואס און ניט, מען טאר –ַָָָ

מ"ש  ממש 27וע"ד לאיסור הכוונה שאין – בשר" לאכול אסור הארץ ממש 28ש"עם איסור דבר שהרי ,
החיצונים  בידי וקשור אסור בידי 29הוא וקשור אסור אינו הארץ לעם בשר ואילו עליו, לברך ואסור ,

"וואס  הנ"ל: המאמר ע"ד שזהו אלא, ולאחריו, לפניו לברך מחוייב בשר האוכל הארץ ועם ָהחיצונים,
צריך). לא – שמותר (מה ניט" מען דארף – מאג ַָמען

Â:בזה וההסברה .

בחסידות  בדרגא 30מבואר הוא האדם שהרי מהמאכל, שיקבל האדם, לצורך (לא היא האכילה שעיקר
המאכל  רוצה ולכן המאכל, את ויעלה יברר שהאדם כדי המאכל, לצורך אלא) מהמאכל, יותר נעלית

יאכלנו. שהאדם וממתין

סיפר  אדמו"ר מו"ח כ"ק לתוך 31– מהמזלג המאכל נשמט שפעם נ"ע, אדמו"ר כ"ק אביו, אודות
– עדיין. רוצה אינו (המאכל) הוא ואמר: וחייך הצלחת,

האדם), (רצון הוא רצונו בגלל לא היא האדם כשאכילת – יאכלנו) שהאדם רוצה (שהמאכל זה וכל
היא  כשאכילתו משא"כ המאכל, העלאת בשביל היא שאכילתו כלומר, המאכל, של רצונו בגלל אלא
שאינו  בלבד זו לא אזי – מהמאכל לקבל שרוצה עצמו, לצורך היא שאכילתו כלומר, הוא, רצונו בגלל
ירידה  פועל ה"ז האדם, את מוריד שהמאכל וכיון אותו. מוריד המאכל אדרבה, אלא המאכל, את מעלה

האדם  נכשל ידו שעל משום עצמו, בהמאכל .32גם

אדמו"ר  מו"ח כ"ק בשיחת מבואר [כל 33ועד"ז תורה בדברי להרהר צריך ברחוב הולכים שכאשר
הפחות  ולכל יעקב, עין משניות, גמרא, חסידות, – ערכו לפי לאו,34אחד ואם תהלים], או חומש פסוק

מהאבן, יותר נעלה הוא שהאדם אף כי, עלי?!... דורך הנך מדוע ("בולאך"), גולם האבן: לו ַאומרת
היא  המדבר מעלת הרי, מדומם, שלמעלה אבל מדבר שכל, ע"פ היא והנהגתו השכלית נפש בו שיש

האבן: לו אומרת אזי "גולם", לו קוראים שלכן – תפקידו את ממלא שאינו – שטות רוח בו כשנכנסה
עלי?! דורך הנך מדוע גולם,

Ê סו"ס נשאלת יהודי, של שכל אפילו אנושי, שכל מצד הרי, – הנ"ל ההסברות כל לאחרי אמנם, .
הקושיא:

הדבר, מותר שו"ע שע"פ כיון תורה, ע"פ שמותר מה אבל אסור, תורה, ע"פ שאסור מה בשלמא
צריך?! לא שמותר שמה לו אומרים למה

מבבלי, קושיא שונות, קושיות ישנם שאז שכל, ע"פ ומענות לטענות להכנס שאין – לזה והמענה
צורך יש אלא וכיו"ב, מירושלמי, ytpÎzxiqneקושיא lerÎzlawa ה"ז העבודה בהתחלת – דוקא.

(כי  הרצון מסירת פירושה שמסירתֿנפש בחסידות וכמבואר מסירתֿנפש. ה"ז נעלית ובדרגא קבלתֿעול,
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לפני 25) – (165 ע' תש"א (סה"ש תש"א אלול ח"י בשיחת
שנים. עשר

אדר 26) כה יום" ב"היום (נעתק עד ע' ח"ד שלו אגרותֿקודש
ובכ"מ. שני).

ב.27) מט, פסחים
וש"נ.28) יב. אות סט"ז הפוסקים כללי שד"ח ראה
ועוד.29) פ"ז. תניא ראה
א'קנ 30) (ע' אכילה ערך להצ"צ) (דא"ח הליקוטים ספר ראה

וש"נ. ואילך).
(31.9 ע' ריש קפ חוברת "רשימות" ראה
אינה 32) שהבהמה (אף תהרוגו" הבהמה "ואת מ"ש ע"ד

כ, (קדושים ידה" על תקלה לאדם שבאה "מפני בחירה), בעלת
מ"ד). פ"ז מסנהדרין – ובפרש"י טו

שני).33) אדר ז' יום" ב"היום (נעתק ב תשה, ח"ד לקו"ד
קאמר.34) מאי ידע לא אם אפילו
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רצון  פירושה כפס"ד 35נפש יהודי, של האמיתי הרצון (שזהו דקדושה הרצון מסירת גם כולל ,(
דקדושה.36הרמב"ם  הגבלות אפילו ההגבלות, מכל לצאת היינו, ,(

העבודה  מספיקה לא שאז – מארצנו") גלינו חטאינו ש"מפני (לאחרי הגלות בזמן יתירה ובהדגשה
הגלות  את דורך") מען ("גייט עוברים זה ובכח המסירתֿנפש, בענין צורך יש אלא ודעת, טעם שע"פ

בתניא  .7[ומ"ש . ע"ה רבינו משה ש"צוה הטעם ux`lבביאור eqpkpy xecl יום בכל פעמים ק"ש לקרות
שמים מלכות עליו ytpלקבל zxiqnaמס"נ ה"ז – "gka יש הגלות בזמן משא"כ בפועל, ולא בלבד,

במס"נ המסירתֿנפש.lretaצורך ענין ונתגלה נמצא דוקא הגלות שבזמן – לזה ומההוכחות .[

לך", "לך הקב"ה: לו אמר הגלות, ענין אצלו התחיל שכאשר – אבינו לאברהם בנוגע מובן ומזה
ש"דרך  שאף בידעו לעולם, לצאת הארץ", "אל לילך יוכל זה ובכח שלו, מההגבלות ג'לצאת ממעטת

שמך"37דברים" "ואגדלה אדרבה: אלא דבר, יוחלש לא שאצלו בלבד זו לא מ"מ, הוי',38, שם על דקאי ,
בדא"ח  (כמבואר העצמי ענין 39שמו היא שהתגלותם הנעלים, האורות גילוי המילה, למעלת שיגיע ועד ,(

ס"ב). (כנ"ל לידה של

***

Á שהתגלותם נעלים אורות נמשכים ידה שעל לך") ד"לך ההכנה (לאחרי למילה בנוגע לעיל האמור .
ההסתלקות  מיום חדשים תשעה מלאו שבו בחשון, העשירי זה, ליום במיוחד שייך – לידה של ענין היא

אדמו"ר: מו"ח דכ"ק

ההסתלקות  דיום בהמאמר אדמו"ר מו"ח כ"ק שמבאר כפי – ד"הסתלקות" של 40הפירוש הו"ע ֿ
זה  שם ועל עלי', של באופן שהם ביותר, נעלים אורות נמשכים ההסתלקות שע"י מובן שמזה עלי',

("אסתלק") הסתלקות בשם המשכתם .41נקראת

של ענין בדוגמת היא ההסתלקות) (ע"י שלהם ההתגלות הרי ביותר, נעלים אורות .dcil42ולהיותם

לאחרי הוא הלידה שזמן כיון – ההסתלקות מיום חדשים תשעה במלאת ביותר מודגש זה dryzוענין
miycg.לידה ירחי תשעה ,

Ë יותר ובפרטיות .43:

תוספאה  (כרבה חדשים וי"ב חדשים, ט' חדשים, ז' זמנים: ג' ישנם ולידה ואף 44בעיבור .
הרמ"א 45שבתוספות  הרי תוספאה, כרבה קי"ל שלא גם 46איתא להיות יכול העיבור שזמן להלכה פוסק

חדשים). י"ב

בזה: והענין

כלול  בהטיפה שהרי, ולרגל, לגוף לראש השייכים הענינים בין ולחלק לברר הוא העיבור ענין כללות
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ופרש"י:35) הזה", העם אל נפשי "אין א) טו, (ירמי' כמ"ש
מקץ  תו"א (ראה בדא"ח בכ"מ הובאה זו ראי' – רצוני". "נפשי,
אין  מה מפני צ"ע ולכאורה ועוד). ב). (לו, ושמחי רני ד"ה
את  יש "אם ובפרש"י) ח כג, שרה (חיי בתורה ממ"ש מסתייעין
אשר  וסט"א בלעו"ז מדובר ששם לומר, ויש "רצונכם"? נפשכם",
לקו"ת  וראה וש"נ. א. קכב, (יבמות להו" לית דבבואה "בבואה
מזה  אין ולכן ואילך)), ג לו, (תצא וביאורו הב' תצא כי סד"ה
ג"כ  מובן זה חילוק וע"פ דקדושה. נפשך ובכל לפי' גמורה ראי'
וגם  – צרי". בנפש תתנני "אל יב) כז, (תהלים ממ"ש ראי' דאין
שבאו  פרטים אפילו הדא"ח בתורת מדוייקים כמה עד נראה בזה

אגב. ובדרך בטפל
ספ"ב.36) גירושין הל'
ב.37) יב, פרשתנו פרש"י

שם.38) פרשתנו
ובכ"מ.39) שצח). (ע' תרס"ו בהמשך הב' לך לך סד"ה
וראה 40) .(112 ע' תש"י (סה"מ פ"א ה'שי"ת לגני באתי ד"ה

.(201 ע' (לקמן פ"ז זו שנה זה ד"ה גם
ביותר.41) נעלים כלים צריכים למטה לקבלם וכדי
אור 42) מן גידולין "גידולי וביאורו: סז"ך אגה"ק תניא ראה

כו'". הנולדים טובים מעשים כו' בחקל ונזרעו כו' זרוע
רפח 43) ע ' ח"ג  שליט"א אדמו"ר כ"ק אגרותֿקודש גם ראה

הבחנה). חדשי ג' (ע"ד שיח ע' ואילך; רצב ע' ואילך;
ב.44) פ, יבמות
א.45) לח, נדה – שיפורא ד"ה
כח 46) שער ע"ח תשובה. בפתחי עיי"ש סי"ד, ס"ד אה"ע

פ"ב.
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בתניא  (כמבואר ביחד שברגל) לצפרניים עד (מהראש הגוף הבירור 47כל נעשה העיבור וע"י ,(
ברגל. יהי' לרגל והשייך בגוף, יהי' לגוף השייך בראש, יהי' לראש שהשייך וההתחלקות

שהי' משה של גופו ולכן: יותר. הגוף וזיכוך בירור נעשה העיבור זמן שמתארך שככל מובן ומזה
כיון  קבורה, טעון אינו – חדשים י"ב בעיבור שהי' אליהו של וגופו קבורה, טעון – חדשים ז' בעיבור

השמימה  בסערה לעלות יכול שהי' עד ביותר נזדכך .48שגופו

צריכים  – הגוף בבירור עבודתם שעיקר אלה חדשים: תשעה הוא המיצוע ע"ד העיבור זמן אמנם,
מספיק  – הגוף) את גם כבר יאיר הנשמה (ואור בנשמתם עבודתם שעיקר אלה חדשים. י"ב של עיבור
דרך  – בנשמה העבודה והן בגוף העבודה הן להיות צריכה שאצלם ואלה חדשים. ז' של עיבור להם

הזקן  רבינו כמ"ש לכל, השייכת ימשוך"49הבינונים, אדם כל ואחרי' אדם כל מדת היא הבינוני ש"מדת
חדשים. תשעה הוא העיבור זמן –

È דעות ב' ישנם גופא חדשים דתשעה בהזמן .50:

חדשים תשעה יולדת),minlyא) עשירי של ראשון וביום יום שלושים של חדשים (ט' יום רע"א ֿ
קולט  בשני קלט לא (אם יום רע"ג או ימים), בשני קולט ראשון יום הזרע קלט לא (אם יום רע"ב או

ימים). שלשה עד להיות יכולה הזרע שקליטת כיון בשלישי,

אפילו חדשים תשעה לתשעה oirhewnב) נחשב ה"ז הקליטה, לאחר חדשים ראשי תשעה עברו שאם ֿ
הלידה. להיות ויכולה חדשים,

ביותר  נעלים אורות נמשכים שבו ההסתלקות מיום לידה חדשי דתשעה החשבון – לעניננו ובנוגע
לידה:הנקראים בשם

תשעה  שצ"ל ולהדעה מר"ח. כבר הלידה ענין נעשה – מקוטעין חדשים תשעה שמספיק להדעה
גם  שייך ובמילא זה, שבת שלאחרי הרביעי ביום הלידה ענין יהי' – יום רע"אֿרע"ג שלמים, חדשים

השבוע  ימי כל על כח שנותן זה, השבת הרביעי.51ליום יום גם כולל ,

‡È הימים דג' בתניא לשיעורים בנוגע – ענין" בעלֿשם'סקער "א – פלא דבר רואים וכאן .
ההסתלקות: מיום חדשים תשעה ימלאו שבהם (רע"אֿרע"בֿרע"ג)

פשוטה  לשנה אחת חלוקה השנה. במשך ללמדו ע"מ התניא ספר חלוקת סידר אדמו"ר מו"ח כ"ק
לסימן  הביאור הרי, מעוברת), בשנה והן פשוטה בשנה (הן זו חלוקה וע"פ מעוברת. לשנה אחת וחלוקה

ימים. ג' במשך ללמדו חלקים, לג' נחלק ההסתלקות), בענין מדובר (שבו שבאגה"ק כ"ז

ההסתלקות, לפני שנים שבע שנעשתה זו, חלוקה שע"פ – ענין" בעלֿשם'סקער "א – שבדבר ַוהפלא
בשיעורי  ילמדו פשוטה) בשנה חשון (י"דֿט"ז ההסתלקות מיום חדשים תשעה דמלאת הימים שבג' נקבע

ההסתלקות! לענין הביאור מקור כ"ז, לסימן הביאור התניא

·È בעצמו הזקן שרבינו היחידה האגרת – דוקא וביאורה כ"ז סימן הקודש דאגרת הדיוק יותר ולבאר .
כ"ז: סימן באגה"ק התניא, לספר הביאור את גם צירפו המחבר הגאון ובני ביאור, עלי' כתב

ביאור  גם (כולל כ"ז סימן – ההסתלקות ענין אודות מדובר שבהם אגרות שתי ישנם שבתניא באגה"ק
יצחק  לוי ר' וכו' הרה"ק הרה"צ של בנו פטירת על תנחומין אגרת – כ"ח סימן כ"ח: וסימן הנ"ל), על
מהאראדאק. מענדל מנחם ר' וכו' הרה"ק הרה"צ פטירת על תנחומין אגרת – כ"ז וסימן ַָָָמבארדיטשוב ,

נעלה  איש אמנם הי' מבארדיטשוב יצחק לוי ר' וכו' הרה"ק הרה"צ של בנו שביניהם: ַומהחילוקים
מנחם  ר' וכו' הרה"ק הרה"צ ואילו בנשיאות. נהג לא שהרי נשיא, הי' לא אבל וכו', חסיד צדיק, ביותר,

כללי, איש גם הי' מהאראדאק שייכותiyp`מענדל לו שהיתה מזה, ויתירה zeciqgcבישראל, ze`iypl ָָָ
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ב.47) פרק
שמות 48) אוה"ת וראה ואילך. 211 ס"ע תש"ח סה"מ ראה

דמשה). עיבור (במעלת נט ע'

רפי"ד.49) תניא
שם.50) נדה
פח 51) ב. סג, זח"ב א.ראה ,
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c"ag רייסין 52ביחוד בחבל היתה נשיאותו שהרי נוסע 53, הי' בעצמו הזקן רבינו שאפילו כך, כדי ועד ,
כ"ק  שסיפר (כפי רבו אל חסיד נסיעת ובדוגמת ע"ד היתה זו ונסיעה מהאראדאק, הרמ"מ אל זמן ָָָבמשך

אדמו"ר  ).54מו"ח

מהאראדאק: הרמ"מ פטירת על התנחומין לאגרת הביאור להוספת הטעם אפשר בדרך לומר יש ָָָועפ"ז

בגמרא  איתא יהודי, לכל בנוגע ההסתלקות, ענין לכללות שבנוגע – תורה 55ובהקדמה לספר ש"דומה
הלוחות" כ"שבירת (שהיא צדיק של הסתלקות ובפרט כללי,56שנשרף", איש גם שהוא צדיק ובפרט ,(

כזה! דבר יתכן איך כלל מובן שאינו הו"ע שהסתלקותו בודאי הרי – ישראל אלפי ראשי

שתהי' לפעול כדי ובפרט dngpולכן, בישראל, נשיא של הסתלקות ובפרט) ההסתלקות, (ענין על
"לנחמם הזקן) רבינו שרוצה iyezl'(כפי miltka"57"'לתושי ד"כפלים באופן יתוסף ההסתלקות שע"י ,

חז"ל  דרשת לתושי'"]58[ע"ד ד"כפלים באופן אחרונות בלוחות ניתוסף שעי"ז הלוחות לשבירת בנוגע
ענין שזהו –xzeia dywלהוסיף בעצמו הזקן רבינו צריך ֿxe`ia!התנחומין אגרת על

‚È:בזה והענין .

שבאים  לגילויים להגיע ובפרט ההסתלקות, ענין את להבין עלינו יוקשה עצמנו שבכח ראה הזקן רבינו
שעי"ז ההסתלקות, ענין על "ביאור" כתב ולכן ההסתלקות, xepivdע"י z` gzt להגיע יוכלו אחרים שגם

מסירת  של הצינור פתיחת היתה אבינו דאברהם נפש שהמסירת המבואר ע"ד – דערביי") ("האלטן ַלזה
בנ"י  לכל במארז"ל 3נפש מפורש ועד"ז צינור,59, הוא ש"שביל בני", חנינא בשביל ניזון כולו העולם "כל

השפע" ושביל צינור .60שפתח

שאינו  ענין – סכ"ז) שבאגה"ק ה"ביאור" (ע"י ההסתלקות ענין להבנת הצינור פתיחת שע"י י"ל, ועוד
להבנת  גם ובמילא התניא, בספר קשה דבר כל להבנת הצינורות ממילא בדרך נפתחים – בתכלית מובן
הגדולה  הקושיא את מתרצים שכאשר מוקשה, ענין בביאור כהסדר החסידות, בתורת הקשה דבר כל
להגבי' להתחיל שצריכים בית, כתלי מהגבהת – לזה והמשל יותר. נקל הענין כללות נעשה ביותר,

בחסידות dpezgzdהקורה (כמובא הימנו העליונים גם יוגבהו ממילא ואז ).61דוקא,

„È...הענין נתבאר כבר אם יודע אינני כערכנו, לאנשים הרי, – ה"ביאור" לאחרי שגם היא האמת .
לתושי'". ד"כפלים באופן גם ומה

עכ"פ! העולם בחלל ה"ביאור" הי' אילולי הדברים פני היו איך לשער אנו יכולים אעפ"כ, אבל

ד"כפלים  באופן לידה של ענין להיות יכול שמזה איך דנשיא, ההסתלקות בענין ההבנה – זה ו"ביאור"
התניא ספר (בחלוקת אדמו"ר מו"ח כ"ק קבע – mipyלתושי'" ray'בג שילמדוהו הסתלקותו) לפני

הסתלקותו! מיום הלידה) (זמן חדשים תשעה  מלאת עם הקשורים רע"ג) רע"ב (רע"א הימים

ÂË:בפועל בעבודה – לההסתלקות חדשים תשעה מלאות עם בקשר – הלידה ענין וביאור .

(בת). נקבה ולידת (בן), זכר לידת אופנים: ב' ישנם הלידה בענין

טובים", ולמעשים "לחופה הלשון רק בספרים מצינו בת בלידת הברכה שבנוסח שאף – ובהקדמה
אדמו"ר) מו"ח כ"ק ע"י להעתקה (ונמסר ממכתביו בא' נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק כותב :62מ"מ,

צ"ל בת על שגם . . הקדושים אבותינו כ"ק בשם מה dxezl"שמעתי ע"פ ולמע"ט), (ולחופה
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שלכן,52) דתורה, בנגלה המבהילה גאונותו על נוסף
הרמ"מ  את שלחו מווילנא, הגאון עם להפגש כשהוצרכו

פ"ו). ח"א רבי בית (ראה הזקן רבינו עם יחד ָָָמהאראדאק
ואילך.53) ספ"ד שם רבי בית ראה
רעו,54) ח"ב א. ל, ח"א לקו"ד .243 ע' תשי"א סה"מ ראה

ועוד. ואילך. א
א.55) כה, מו"ק
יו"ד,56) עקב עה"ת בפרש"י הובא ה"א. פ"א יומא ירושלמי

ועוד. ו.

סכ"ז.57) דאגה"ק ה"כותרת" לשון
רפמ"ו.58) שמו"ר
וש"נ.59) ב. יז, ברכות
ס"ה.60) טוב שם כתר
ובכ"מ.61) רע"א. ד, בראשית תו"א
ולאח"ז 62) ז. מכתב תש"ב) (קה"ת א' מכתבים קובץ

(נעתק  וש"נ רי. ס"ע ח"א מוהרש"ב אדמו"ר באגרותֿקודש
אב). מנחם כה יום" ב"היום
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למדים 63שארז"ל  (ומזה כו'" לגברייהו ונטרין כו' גברייהו ובאתנויי כו' בנייהו באקרויי זכיין במאי נשים
הזמן  ובבוא לתורה, עתים לקבוע הבעל על לפעול להשתדל שצריכה – האשה בחיובי ענינים כמה

שלהם). בהלימוד חלק לה שיהי' כדי  תורה, ילמדו הילדים שגם להשתדל

בעבודה  שביניהם לכבוש"64והחילוק דרכו "איש זכר, שלידת ובירור 65ֿ דכיבוש העבודה על מורה ,
אשה  אלא בנשים כשרה אשה לך "אין נקבה, ולידת שכל, ע"פ ונעשית שקשורה עבודה בעולם, חלקו

בעלה" רצון עושה עול.66שהיא דקבלת העבודה על מורה ,

חז"ל  מסייעת 67ואמרו שהבת היינו, לאחהא", (מגדלת) דמרביא . . לבנים יפה סימן תחלה "בת
וטיפול  השגחה מהוה תחלה) (בת הקבלתֿעול שהקדמת – בעבודה וענינו בהבנים. ובטיפול בהשגחה

למהוי  כדבעי שתהי' לאחהא) (מרביא בעולם חלקו ובירור דכיבוש העבודה .68על

דכיבוש  בעבודה התחדשות – הלידה ענין צ"ל מההסתלקות חדשים תשעה מלאת שלאחרי מובן ומזה
הקבלתֿעול. הקדמת ע"י העולם ובירור

ÊËתורת דהפצת לעבודה בנוגע – ובעיקר .zeciqgd הגמרא בדברי כמרומז להמ"ד 50חוצה, בנוגע
דאמר "הוא יום): (רע"אֿרע"ג שלמים חדשים תשעה הוא העיבור הראשונים".miciqgkשזמן

ומצוות, תורה בנ"י, עם הקשור ענין ובפרט דבר, שכל – ובולט ובהקדמה במקרה, ולא בהשגחה הוא
אחר. באופן להיות צריך הי' הנהוג סדר ע"פ שלכאורה בענין ביחוד

בפי  נקבע – מבנ"י מיוחד סוג חז"ל ומדרשי בש"ס נקראים שבו שם – "חסידים" השם ובנדו"ד:
וכו'. הזקן אדמו"ר המגיד, הבעש"ט, לתלמידי דוקא מפלגה הבדל בלי ישראל כל

פעם  אמר אדמו"ר מו"ח המנגדים 69כ"ק נקראים שבו בשם להקרא צריכים החסידים היו שלכאורה, ,
עם שבאו אלה הם החסידים שהרי חסידים, בשם להקרא צריכים היו והמתנגדים mixacשלהם,

miycg ולעצמם "חסידים" בשם לחסידים קראו עצמם המנגדים ובפועל, ההתנגדות), היתה (שאליהם
החסידות, תורת התגלות שעם כך, פרטית, בהשגחה הוא דבר שכל אלא, "מתנגדים"! ecedבשם

mlek" בשם לה "zeciqgוקראו בשם בה ולהולכים "miciqg"ומגיד חוזר אינו שוב שהגיד ו"כיון ,"70.

אדמו"ר  מו"ח כ"ק כדברי  מפלגה, של ענין אינה החסידות 71חסידות תורת את ייסד הזקן שרבינו
בפועל, הדבר יהי' בודאי הזקן, רבינו של רצונו הי' שכך וכיון ישראל, כלל עבור

מקיים" והקב"ה גוזר "צדיק כמאמר רצונותיו, את למלא בעלֿהבית הוא צדיק שהרי ויתירה 72– ,
מבטלה" (הצדיק) הוא גזירה גוזר הקב"ה "אפילו –73מזה,

חוצה". מעינותיך ה"יפוצו כבר ושיקויים לחסידים, בנ"י כל את לעשות מלמעלה כחות נותנים ובודאי

רק  חסר נמצאים; – ה"מעינותיך" נמצא; – בפרט החסידות ודתורת בכלל דתורה – ה"חוצה"
לחסידות. יהודים ולקרב ולעורר לצאת איפוא צריכים ה"יפוצו".

***

ÊÈ בראשית בשבת המדובר עוה"פ להזכיר ברצוני – להנ"ל בהמשך ההצעה74. ישתדל e`ky"`ע"ד
יחד. בשלשתם או במעשה, או בדיבור במחשבה, מבנ"י, (מנין) עשרה על לפעול כסלו י"ט עד
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א.63) יז, ברכות
(64.(30 ע' (לעיל ס"ג סוכות חוה"מ שבת שיחת גם ראה
ב.65) סה, יבמות
סט.66) סו"ס אה"ע ברמ"א הובא פ"ט. תדבא"ר
א.67) קמא, ב"ב
א.68) סז, ש"ש דרושי לקו"ת א. עט, משפטים תו"א ראה
ע'69) תש"א סה"ש וראה תקד. ע' ח"ח שלו אגרותֿקודש

.32
וש"נ.70) ב. יח, כתובות
ועוד.71) .344 ע' ח"ט לקו"ש .136 ע' תשי"א סה"מ ראה
ב.72) נט, שבת א. טו, זח"ב א. כג, תענית ראה
וש"נ.73) א. סג, שבת
(74.(65 ע' (לעיל סכ"א
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בהחזקת  לפעול שצריכים מסכימים הכל – הדברים. מכוונים אליהם שלא החושבים כאלה ישנם
להצעה  בנוגע ועד"ז הדברים. מכוונים אלי לא היא: הטענה אלא בפרט, החסידות ובהפצת בכלל היהדות
נכונה, הצעה זוהי הדברים. מכוונים אליהם שלא סבורים – רובם לומר רוצה אינני – רבים האמורה:

אותה. יעשה אחר שמישהו אבל,

כאלה  וישנם מזה. למעלה עומדים הם אבל פשוטים, לאנשים שייך זה שדבר החושבים כאלה ישנם
אנשים  לעסוק צריכים כזה בענין להיפך: היא וטענתם מזה, למעלה עומדים שהם לחשוב מוטעים שאינם

עצמם. עם מסתדרים ובקושי הזולת, על לפעול שייכים אינם הם ואילו מהם, שלמעלה

יסודם. בטעות הטענות ששתי – היא האמת

כותב  (מהורש"ב) אדמו"ר מחוייב 75כ"ק אחד וכל הבירורים, בסוד מה עד יודע אתנו אין שעכשיו
מוכחת  ראי' ה"ז כחות, לו נותנים שמלמעלה וכיון מלמעלה, לידו שמזדמנים הבירורים עניני בכל לעסוק

לבטלה" אחד דבר ברא לא בעולמו הקב"ה שברא מה "כל שהרי מלמעלה, זאת ענין 76שתובעים ועוד .
של  בבריאתו – הוא עושה ובכך לו, שניתנו הכחות את מנצל אינו זאת, עושה אינו אם מזה: גדול

לבטלה. דבר לגריעותא, חידוש – הקב"ה

ÁÈ על להתקרב שצריך היהודי בלעדו. גם פועל לידי יבוא בודאי ממנו הנדרש שהדבר להוסיף, ויש .
אלא, בלעדו. גם בפועל יתקיים חוצה" מעינותיך "יפוצו היעוד שכללות ובודאי בלעדו. גם יתקרב ידו,

– להשתדל envrשעליו jxevl.הדבר את לבצע ֿ

כיון  שידוך, לצורך מאומה לעשות רוצה אינו אבל, לפרקו, שהגיע בן לו שיש מישהו לי כתב –
וועט  ("ער יכוין לא שמא מן שחושש שידוך בהצעת אליו שיבואו עד להמתין ורצונו טרעפן"), ניט

לחזר  איש של "דרכו וכמארז"ל הרצוי, היפך היא זו שגישה ומובן, השמים. מן שזהו יווכח ואז המוכן,
ברחמים"77כו'" אחר, יקדמנו ו"שמא ,78.

– עצמו לצורך – הוא צריך ולכן ברחמים", אחר יקדמנו "שמא לחשוש שעליו – בנדו"ד ועד"ז
הזולת. על ולפעול הדבר את לקיים שביכלתו מה כל ולעשות לרצות

***

ËÈ לך פ' משבת אדמו"ר מו"ח כ"ק של מאמר ישנו – לך" ד"לך בהענין לעיל להמדובר בהמשך .
תרפ"ו  מארז"ל 79לך שם ומביא תרס"ו), משנת שנה אדם,80(עשרים של דינו גזר מקרעין דברים "ד'

וגו'", לך לך אברם אל ה' ויאמר דכתיב מקום שינוי אף וי"א . . מעשה ושינוי השם שינוי צעקה, צדקה,
הר"ן  כדעת ועון.80ומסיק חטא ע"י שבא דין גזר על אפילו מועילים אלה שדברים

הרוחנית: בעבודה ענינם וי"ל

רש"י  כפירוש גמ"ח, בכלל שהיא התפלה ענין – גמילות 81"צדקה" בכלל היינו תפלה ש"עיון
בחסידות  וכמשנ"ת מארז"ל 82חסדים". לו",83בפירוש אין תורה אפילו כו' תורה אלא לו אין האומר "כל

לתפלה. היא שהכוונה וגמ"ח", "תורה צ"ל אלא

ודעת. טעם ע"פ ולא ונתינה, המסירה ענין – "צעקה"

יתחילו  כבר שלמדו ואלה דנפשי', אליבא החסידות לימוד – בפרט אלינו בנוגע – מעשה" "שינוי
דנפשי'. ואליבא בהוספה, גם אלא הישיבה, בסדרי רק לא ילמדו הישיבה ותלמידי יותר, ללמוד
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ב"מבוא"75) (נעתק וש"נ רסו. ע' ח"א שלו אגרותֿקודש
.(22 ע' ומעין לקונטרס

ב.76) עז, שבת
ב.77) ב, קידושין
ב.78) יח, מו"ק

ואילך.79) צ ע' תרפ"ו סה"מ
ב.80) טז, ר"ה
רע"ב.81) קכז, שבת
בהערה).82) שם (וראה 266 ס"ע תש"ח סה"מ
ב.83) קט, יבמות
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(כמ"ש  שפירושו רוחני מקום – מקום" "שינוי גם ממילא בדרך יהי' הנ"ל מעשה שינוי וע"י
ומדרגתו.84הרמב"ם  במצבו שינוי כלומר, ומדרגה, מעלה (

"חסיד". של האמיתי השם את שיקבל – השם" "שינוי גם יהי' מקום שינוי וע"י

אומר  הי' אדמו"ר מו"ח כ"ק קנאק 85– א מ'גיט ("ווען צרדה אצבע שבהכאת החושבים שישנם ,ַַ
שלומד  זה הוא "חסיד" "חסיד". נעשים החסידות, בתורת "משהו" ומבינים בתפלה, פינגער") מיטן

השיעורים. לימוד על ושומר באריכות, מתפלל דנפשי', אליבא חסידות

להקרא  שיוכלו – השם שינוי במילא יהי' המדרגה, שינוי מקום, לשינוי גם שמביא מעשה, שינוי ע"י
נצחון  מעינותיך", ד"יפוצו הענין בה לפעול כדי הארץ ניתנה להם אשר, חב"ד, חסידי "חסידים",

כסלו. י"ט של ענינו שזהו החסידות,

החסידות, נצחון הי' הראשון כסלו שבי"ט כשם הרי, כסלו, י"ט עד האמור הענין שישלימו ועי"ז
משיח, לקראת הרבי יוליכנו דידן ובעגלא ובקרוב נצח", ה"דידן זה כסלו בי"ט יתקיים כך נצח", "דידן

רצון. יהי כן אמן
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בס'84) באריכות ועיין פ"ח. ח"א מו"נ ה"ו. פ"ב יסוה"ת הל'
ואילך. סע"ב עד, להצ"צ החקירה

ס"ע 85) תשי"א סה"מ גם וראה .84 ע' תרפ"ה סה"ש ראה
וש"נ. .24 ע' תש"ו סה"ש .152

•

אגרות קודש

 ב"ה,  ח' מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו, בו כותב שזה איזה פעמים עמד להבחן לקבלת רשיון נהג, ועדיין לא קבלו, 
ובאשר  המתאימה,  הכנה  אחרי  כמובן  זו,  בבחינה  יצליח  בעתיד  ובטח  הכתוב,  אמר  עת  לכל  הנה 
ידוע אשר גשמיות ורוחניות קשורים זה בזה ובפרט אצל האיש הישראלי, הנה יוסיף אומץ בהנהגת 
המרכבה שלו היינו הרמ"ח אברים ושס"ה גידים של הגוף הגשמי שהם מרכבה להנפש, והנפש היא 
מרכבה להנפש האלקית )מובן אשר התואר "מרכבה" בזה אינו מדוייק כפי המבואר בתורת החסידות 
המעלות והחסרונות שבמרכבה והכוונה היא דבר הטפל אשר עליו להיות מונהג ע"י העיקר הוא הנפש(.

אדמו"ר  מו"ח  כ"ק  מתקנת  נפש  לכל  השוים  השיעורים  שלשת  בשמירת  מתחזק  בטח 
זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע והם בחומש תהלים ותניא וכן לוקח חלק בשיעורים הנלמדים ברבים והשי"ת 

יצליחו.

בברכה.
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"לךֿלך",‡. הפרשה, התחלת על

של השם מתחילה lk[שזהו ("לךֿלך") אלו שבתיבות מפני זה הרי שבפשטות ואףֿעלֿפי הסדרה.
ש  גופא הא מכלֿמקום, - התחלתן שם על שנקראות התורה סדרות כל כמו - הסדרה,idefהסדרה התחלת

שייך  לא בתורה שהרי ל"לךֿלך", שייכת הסדרה שכל ראיה מהוה התחלתה, שם על נקראת והסדרה
מקרה  של ענין שייך לא בעולם שאפילו מזה במכלֿשכן חסֿושלום, מקרה של מוכרח 1ענין גופא ומזה .

ל"לךֿלך" שייכת הסדרה ],2שכל

הכרח, יש מכלֿמקום אחד, פירוש רק נראה ראשונה שבהשקפה (ואףֿעלֿפי פירושים שני רש"י מביא
שהם להלן, שיתבאר מתעכבים ipyוכמו אין שהמפרשים ולפלא לזה. זה סותרים שלכאורה פירושים,

מתעכבים): לא פשוטים, הכי ענינים שעל פעמים, כמה וכאמור זה, על

(כמדובר  מקרא של פשוטו מפרש רש"י [שהרי ולטובתך "להנאתך רש"י: מפרש "לךֿלך", התיבות על
"לך3לעיל  לומר הכתוב צריך למה קשה: מקרא' של 'פשוטו ולפי ,(jl לך" לומר יכול היה הרי - "

לל  וגו'", אביך ומבית וממולדתך היא מארצך "לך" בתיבת שהכוונה רש"י, מתרץ זה ועל "לך". תיבת א
לגוי  אעשך ושם ולטובתך"], ד"להנאתך הענין מתבטא במה ומפרש מוסיף ורש"י ולטובתך". "להנאתך

לבנים". זוכה אתה אי - כאן ו(אילו) גדול,

רש"י הואdfמפירוש גדול" לגוי ש"ואעשך (א) מארצך d`vezנמצא: ש"לך (ב) גו'", מארצך מ"לך
הוא ולטובתך".liayaגו'" "להנאתך גדול", לגוי "ואעשך

לשלושה  גורמת שהדרך "לפי רש"י: מפרש - גדול" לגוי "ואעשך התיבות על השני, בפסוק מיד אבל
הללו, ברכות לשלש הוזקק לכך השם, את וממעטת הממון, את וממעטת ורביה, פריה ממעטת דברים,

השם". ועל הממון ועל הבנים על שהבטיחו

רש"י אדרבה:dfמפירוש אלא גו'", מארצך "לך של תוצאה אינו גדול" לגוי ש"ואעשך (א) משמע:
את גורם מארצך" כך jtidd"לך על הבט שמבלי לברכות, הוזקק (ולכן וכו' גדול", לגוי מ"ואעשך

גו'" מארצך "לך (ב) גדול"). לגוי "ואעשך מכלֿמקום ורביה, פריה ממעט מארצך" "לך טבע שעלֿפי
ענין  אלא ההיפך), את גורם הברכה) בלי עצמו, (מצד "לך" (אדרבה: גדול" לגוי "ואעשך בשביל אינו

עצמו. מצד

שונה  השני הפירוש - אחר" "דבר השני הפירוש על כותב אינו שרש"י שהגם לכאורה, ונמצא,
כנ"ל. לו, סותר ואף הראשון, מהפירוש

התורה.·. בפנימיות גם ישנם - התורה סיפורי והן התורה דיני הן - דתורה נגלה של הענינים כל
שמלא בראשית, ספר גם סימן וכך אבות ש"מעשה כיון בעבודתינו. הוראות בסיפורים שיש - בסיפורים

עבורנו.4לבנים" והוראה סימן הם אבות" "מעשה של הסיפורים הרי ,

לבנים" ו"סימן אבות" ש"מעשה באופן (לא הוא לבנים" סימן אבות ד"מעשה הפירוש שני והרי הם
פירוש עלֿדרך בלבד, דמיון ביניהם שיש שונים, חז"ל heytdדברים אירע 5במאמר לאבות שאירע "מה

"סימן הוא אבות" ש"מעשה אלא) gk'לבנים", zpizp'e"כח 6לבנים ונתן הדרך את סלל אבות מעשה :
בהאבות. שהיה מה דוגמת להיות יוכל אצלם שגם בפרשתנו jxcÎlreלבנים, זה בענין הרמב"ן .7שהאריך
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ונדפסה )* (באידית), שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגהה
עוד  ניתוספו זו במהדורא ואילך. 297 ע' ח"ה ללקו"ש בהוספות

המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה
סקע"ט 1) בהוספות תשנ"ט) (הוצאת טוב שם כתר ראה

וש"נ. ואילך.
וש"נ.2) ואילך. 57 ע' ח"ה לקו"ש גם ראה
חמ"א 3) התוועדויות - מנחם (תורת בתחלתה נח ש"פ שיחת

ואילך). 192 ע'
ו.4) פ"מ, ב"ר ט. פרשתנו תנחומא ראה
שם.5) תנחומא ראה
הקב"ה 6) "אמר שם: ב"ר וכל' פרשתנו. ריש אוה"ת

בניך". לפני הדרך את וכבוש צא אבינו לאברהם
תולדות7) גם וראה א. יד, יו"ד. שם, ו. כ.יב, שם, א. כו,

ועוד. ד. לב, וישלח
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מצרימה" אברם "וירד מצרים iad`-8ולדוגמא: גלות ענין גו'9את ממצרים אברם ו"ויעל ,c`n cak
ובזהב" בכסף הניצוצות 10במקנה כל שם שבירר ,11-`iad ש"ואחרי ובאופן מצרים, מגלות היציאה את

ברכוש יצאו .lecb"12כן

שיר  היו [וכשם מצרים ויציאת גלות גם כך מתןֿתורה, קודם היו משם ועלייתו למצרים אברם ידת
הדרך]. את כבש שמתןֿתורה ולא מתןֿתורה, קודם

אצל ‚. נעשה שהדבר כפי ענינים: שני ישנם - כנ"ל לבנים והוראה סימן שהם - אבות" ב"מעשה
בנשמתם. אצלם שנעשה וכפי בגופם, האבות

כאן שבהיותו דהיינו, דאצילות, נשמה היה אבינו אבל dhnlאברהם אצילות. בחינת נשמתו היתה
לעיל  וכמדובר הנשמה, על הגוף העלים אבינו 13אףֿעלֿפיֿכן אברהם את ראה שפרעה שבשעה ,

אבינו  אברהם לגבי אפילו העלים שהגוף ועד גשמי. גוף ראה עמו, ודיבר רבינו) משה (ועלֿדרךֿזה
הסיפור  וכידוע עם 14עצמו, חומש לומד רבינו משה את ראה בהיכלות, עלה ממעזריטש המגיד שכאשר

הפסוק  את אז עמהם ובלמדו רבן, בית של משה 15תינוקות להם הסביר ויצחק", פניו על אברהם "ויפול
הפירושים  שכל פשוטו"16רבינו מידי יוצא מקרא ו"אין אמת, אפילו 17הם להיות יכול היה הגוף מצד כי ,

וגו'" יולד שנה מאה "הלבן פלא אצלו היה כפשוטו: "ויצחק" אבינו אברהם .15אצל

שמעשה  דהיינו, בנשמתם, והן בגופם הן אצלם נעשו אבות ומעשה הסיפורים שכל מובן, ועלֿפיֿזה
הנשמה  בחלק רק ולא בנשמתם, גם נעשו עצמם ענינים ואותם שלהם, בגוף בגשמיות, בפועל היו אבות

אצילות. בבחינת שהיא כפי נשמתם בעצם גם אלא בגוף, ומלובש השייך 

בגופו  כפשוטו, אבינו אברהם אצל שהיה גו'", מארצך "לךֿלך מהסיפור היא לכך מכרחת וראיה
אור' ב'תורה ואילו הנעלם 18הגשמי, שכל בחינת הוא ש"אברם" באופן זאת מבאר - החסידית" ב"סדרה -

באצילות. שהיא כפי נשמתו מצד הוא  גו'" מארצך ד"לךֿלך שהענין כפי שזהו וכו', רעיון מכל

הענין „. אודות מדבר הראשון הפירוש "לךֿלך": על ברש"י הפירושים שני גם יובנו עלֿפיֿזה
הנשמה. מצד הוא שהענין כפי מדובר השני ובפירוש הגוף, מצד שהוא כפי גו'" ד"לךֿלך

מתורצת  הגוף, מצד הוא גו'" ד"לךֿלך שהענין כפי רש"י מבאר הראשון שבפירוש האמור ועלֿפי
- והשביה מהגלות לאחרונה שיצאו מהביכלאך באחד - ה'צמחֿצדק' של במאמר (שהובאה ַהקושיא
היה  לא וכי ולטובתך", "להנאתך שזהו לאברהם לומר צריך היה למה יפות'): וה'פנים ה'אלשיך' בשם
אים  האט אנדערש ("עּפעס עליו השפיע לא אחד דבר שום האם בלבד? הקב"ה ציווי לאברהם ַָמספיק

שמו?! שיתגדל שמך", "ואגדלה לו שנאמר עד דערנומען") ניט

הקודש'- ב'אגרת הזקן רבינו ששואל (שזה 19עלֿדרך יחידו בנו את כשהקריב העקדה, לנסיון בנוגע ,
ד"לךֿלך  מהנסיון יותר הרבה גדול נסיון ה',היה קדושת  על נפשם שמסרו  קדושים וכמה  כמה  "והרי :("

דיבר  לא  כי (ועלֿאחתֿכמהֿגם  העקדה בענין דוקא אבינו אברהם של גדלותו מתבטאת ובמה בם", ה'
ולטובתך")? "להנאתך בהטעמת צורך שאין ב"לךֿלך", -וכמה

בכל  אבל אבינו, אברהם של גופו (אמנם הגוף מצד הוא שהענין כפי כאן מדבר שרש "י כיון אלא,
ולטובתך". "להנאתך "לך", שזהו לו לומר צורך היה - המילה קודם שהיה כפי ובפרט גשמי), גוף זאת

כפשוטו. גם "ויצחק" להיות יכול היה הגוף שמצד ממעזריטש, מהמגיד הסיפור ובדוגמת
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יו"ד.8) יב, פרשתנו
ב.9) פא, זח"א

אֿב.10) יג, שם
וש"נ.11) .39 ע' ח"כ לקו"ש ראה
יד.12) טו, שם
הכוונה13) (כנראה השתא  שמח"ת  ליל בשיחת לשיחת

לע"ע. לידינו הגיע לא - הקפות לפני ).l"endשמח"ת

(14.197 ע' לתהלים מכתבים קובץ עא. ע' ח"ב "התמים"
ואילך. תנד ע' ח"י מוהריי"צ אדמו"ר באג"ק ולאח"ז

יז.15) יז, שם
ד.16) פמ"ז, ב"ר ראה
וש"נ.17) א. סג, שבת
פרשתנו.18) ריש
סכ"א.19)
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הנה  מזוכך, גוף היה המילה קודם שאפילו אבינו, אברהם של גופו אודות זאת בכל שמדובר כיון אך
בתור הגוף של ו"טובתך" כשמדו seb"הנאתך" גדול"; לגוי "ואעשך - היא אפילו , הגוף הנאת אודות בר

שגוף בדבר צורך יש - יהודי אברהם dfשל של לגופו ובנוגע אישית. תועלת ממנו יפיק אישי באופן
זה. בענין שישנם הפירושים ככל גדול", "גוי יהיו שבניו הבטחה זו הרי - אבינו

ב"להנאתך צורך היה לא  - הנשמה  מצד אבל הגוף. מצד הוא זה קיים וכל אבינו אברהם ולטובתך";
וטעם. משכל למעלה הקב"ה, רצון למלאות עול, קבלת מצד הציווי

לעצמו  ענין הוא מארצך" ש"לךֿלך - כו'" גורמת שהדרך "לפי השני, בפירוש אומר שרש"י מה וזהו
הנשמה, ומצד הנשמה. מצד הוא שהענין כפי רש"י מדבר כאן כי ולטובתך"), "להנאתך בשביל (לא

שכר  בשביל לא עול, קבלת בדרך אבינו אברהם זאת .20עשה

הנה‰. עול, קבלת בדרך גו'" מארצך "לך הציווי את קיים שאברהם הענין lina`ועלֿידיֿזה גם בא
יתברך  ועצמותו יתברך, עצמותו את 'לוקחת' עול ' ש'קבלת כיון בגשמיות, כפשוטו גדול" לגוי ד"ואעשך

נשמתוֿעדן  מאדמו"ר הידועה כשיחה דוקא, (גשמיות) לגוף .21שייך

הגם  גדול". לגוי "ואעשך מיוחדת: לברכה הוצרך ורביה, פריה ממעטת דרך טבע, שעלֿפי כיון אלא,
שכר  הוא המצוות ששכר להדיעה ובפרט - יתברך ה' רצון קיום עבור שכר בתור לו מגיע היה זה שדבר

בשמחתֿתורה  (כמדובר חומריות 22טבעי מצד (ולא כו' ממעטת הדרך הטבע שעלֿפי כיון מכלֿמקום, - (
טבעי ענין זהו אלא dxezהעולם, itÎlr.במיוחד - גדול" לגוי "ואעשך - ברכה לו לתת הכרח היה ,(

עצמותו  את לוקחת 'קבלתֿעול' כי עול, קבלת בדרך הציווי את שקיים עלֿידיֿזה קיבל זו וברכה
הנמנעות" "נמנע הוא יתברך ועצמותו כנ"ל, כלל.23יתברך הגבלות אין ומצידו ,

.Â לך" של תוצאה הוא גדול" לגוי "ואעשך הראשון, הפירוש שלפי הסתירה, גם תתורץ עלֿפיֿזה
גו'": "ואעשך של להיפך גורם גו'" "לך אדרבה, הרי השני, הפירוש ולפי גו'",

ציווי  קיים אבינו שאברהם עלֿידיֿזה אבל כו'", דברים לשלשה "גורמת אכן עצמה מצד "דרך"
ו  ולטובתך", "להנאתך גו'" "לך נעשה - עצמותו את 'לקח' היה שבזה קבלתֿעול, בדרך iad`הקב"ה `ed

הטבע. היפך שזהו אףֿעלֿפי גדול", לגוי ל"ואעשך

.Ê שהפירוש (כיון לזה זה סותרים שאינם בלבד זו לא ברש"י, הפירושים ששני נמצא, זה לפי
שהענין  כפי הוא כו'" שהדרך "לפי והפירוש הגוף, מצד הוא שהענין כפי הוא ולטובתך" ד"להנאתך

לזה: זה מסייעים הם אלא כנ"ל), הנשמה, מצד הוא

ברש"י), השני (כפירוש בנשמתו גו'" ל"לך הביא ברש"י) הראשון (כפירוש בגופו גו'" מארצך "לך
עבודת  גיסא: לאידך וכן דוקא. בגופם העבודות עלֿידי נעשו בנשמתם האבות של העבודות שכל וכנ"ל,

להגוף. בנוגע ולטובתך" ל"להנאתך הביאה דוקא, עול קבלת בדרך הנשמה

.Á:היא בעבודתינו מזה ההוראה

אביך", ומבית וממולדתך מארצך "לךֿלך שיהיה ודורש עכשיו, גם ושולח שלוחים, שלח הנשיא הרבי
כהפירוש ברוחניות, או בגשמיות הטבעיים אם הרגליו ("ארצך"), רצונותיו מכל "לצאת" שצריך בזה,

אביך")("מולדתך"), ("בית החינוך בסיבת שבאו .24ומהענינים

סוףֿכלֿסוף - אצלם. זאת לפעול שקשה כאלה נדח"ישנם ממנו ידח "לא שהרי כולם, אבל 25יצייתו ,
יהיה מה לחשוב מתחילים לכלֿלראש הנה גו'", מארצך "לך מהם כשדורשים זה elבינתיים, אם - מזה
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שהם20) כמו וטובתך  הנאתך  בשביל  לא (ראה גם ברוחניות
(סה"מ  ותש"ה ואילך) שצז ע' תרס"ו (בהמשך תרס"ז לך סד"ה

הקב"ה. רצון לקיים בכדי ורק ,((95 ע' תש"ה
(21.120 ע' ,12 ע' שלום תורת סה"ש ראה
התוועדויות 22) - מנחם (תורת סל"ג שמח"ת יום שיחת

וש"נ. .(140 ע' חמ"א

החקירה 23) בס' ונת' הובא סתי"ח. ח"א הרשב"א שו"ת ראה
ובכ"מ. ואילך. ב לד, להצ"צ

חי"ב 24) התוועדויות - מנחם תורת .17 ע' ח"א לקו"ש ראה
וש"נ. .123 ע'

ת"ת 25) הל' ספל"ט. תניא וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ
סה"ג. פ"ד לאדה"ז
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בקבלת  לעשות שיש הנ"ל, רש"י מפירוש ההוראה היא זה ועל חסֿושלום. להיפך או ולטובתך" "להנאתך
ולטובתך" "להנאתך שיהיה הדבר מביא ואז .26עול,

דורשים זה `cgואת lkn ההגבלות מכל "לצאת" אביך", ומבית וממולדתך מארצך "לךֿלך שיהיה ,27.
בקדושה, הם אביו" ו"בית "מולדת", וה"ארץ", העילוי, בתכלית נמצאים שהם הסבורים אלו ואפילו
(ב"סדרה  לךֿלך פרשת ריש ב'תורהֿאור' המבואר לפי הרי - מזה? "לצאת" הם צריכים מדוע ואםֿכן
ש"מארצך  מובן, למטה, מלמעלה אברהם נשמת ירידת על קאי גו'" מארצך ש"לךֿלך החסידית")

בקדושה  נעלים הכי ענינים הם אביך" ומבית בדא"ח 28וממולדתך אחר במקום המבואר כפירוש ,29(ולא
שלו. הענינים מכל ש"יצא" גו'", "לך זה על נאמר ואףֿעלֿפיֿכן רצויים), בלתי ענינים שהם

למטה  ונמשך ולטובתך", "להנאתך נעשה זה הרי עול, קבלת ובדרך הציווי, את מקיים שהוא ובשעה
והנגלה. הנראה בטוב

***

.Ë הפסוק כאמור 30על כי, פירושים. כמה רש"י מביא את", מראה יפת אשה כי ידעתי נא "הנה
עתה, שרק גו'", ידעתי נא "הנה שכתוב מה מובן אינו ובפשטות מקרא", של "פשוטו רש"י מפרש לעיל,

מצרימה" לבוא הקריב להביא 30"כאשר רש"י מוכרח ולכן מראה", "יפת היא ששרה לאברהם נודע
זו. שאלה להבהיר כדי אלו, פירושים

מביא אחד פירוש הפכיים: פירושים ישנם רש"י, שמביא אגדה"בפירושים ממדרש -31רש"י
שבשניהם, צניעות מתוך  בה  הכיר  לא עכשיו רש"י,"עד מביא נוסף ופירוש מעשה". עלֿידי בה הכיר ועכשיו

שהוא רש"י ימיםואומר זה -"ידעתי מקרא" של ש"עכשיו",miax"פשוטו אלא את", מראה יפת כי
יפיך". על לדאוג שיש השעה "הגיע מצרימה", לבוא הקריב "כאשר

הראשון, הפירוש לפי הפכיים: פירושים כאמור, הם, הפירושים ש"הקריב שני עד הזמן כל במשך הנה
רק  לא זאת אברהם ידע השני, הפירוש ולפי מראה". "יפת היא ששרה אברהם ידע לא מצרימה", לבוא

"ימים אלא מצרימה", לבוא הקריב  זה.miax"כאשר לפני "

בזה: והביאור

מתבטא  ובזה בגופם. שהוא וכפי בנשמתם שהוא כפי אבות" ד"מעשה הענין ישנו לעיל, כאמור
מצד הוא רש"י של הראשון הפירוש הפירושים: שני בין -znypהחילוק השני והפירוש ושרה, אברהם
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שליט"א:26) אדמו"ר כ "ק הוסיף זה, בענין
(ראה הזקן רבינו שסיפר מה ידוע -ולהעיר: מנחם  תורת

התגלגלו שבמעזריטש  וש "נ), .43 ע ' ח"א  מופתים,התוועדויות
אפילו  טרחו לא ולכן יותר, נעלים בענינים עסוקים היו אבל

אותם... ולהגבי' להתכופף
בזה  שיש ועכצ"ל - זאת? לדעת לנו נוגע מה ולכאורה:
נפלאת  "לא שכן, עכשיו, גם ישנו ה"מופתים" שענין  - הוראה
- מופתים שמחפש מי זאת; לחפש צריך שלא אלא היא"...
(ראה  מופתים של הסדר הי' ששם פולין, לחסידי אותו שולחים

וש"נ) .46 הערה 246 ע' ח"כ התוועדויות - מנחם תורת ;*גם
למלא - יותר נעלים בענינים מונחים להיות כו',צריכים הציווי את 

הנה ואז, המופת , את  להרים  לו ולא  ו)ירים (יתכופף בעצמו הרבי
המופת, בעצמו,את הוא אבל  לטובה, לבבו משאלות  הנה וימלא

מונח  להיות עליו קצרה", ודעתם עמך צרכי ש"מרובים למרות
מוגה). בלתי (מהנחה כו' נעלים בענינים

שליט "א :27) אדמו"ר  כ"ק הוסיף זה של בענין  ענין זה אין
שמתפרץ  ווייטאג") הארץ ("א לב כאב זהו "צחות"; או ַַָ"דרוש"
עשרה  חמש לאחרי - השבוע לפרשת ובשייכות בקשר - סוכ"ס
וישן, מפהק פלוני פגע"; ולא נגע ו"לא זה, על שמדברים שנה
שאין  - לא אמת - "אמתלא" מוצא ופלוני לצדדים, מביט ופלוני

מוגה). בלתי (מהנחה אליו מכוונים הדברים
לקו"ש28) ראה - שבזה המדריגות תורת פרטי .16 ע' שם

שם. ובהנסמן ואילך, 121 ע' שם מנחם
תרנ"ה29) (סה"מ תרנ"ה לך לך ד"ה תש"ב ראה כג). ע'

ואילך). 54 ס"ע תש"ב (סה"מ
יא.30) יב, פרשתנו
אף 31) אגדה, למדרש רש"י שמציין מה על להקשות אין

שם  בגמרא כי - א) טז, (ב"ב בגמרא זה מאמר ישנו שלכאורה
הגמרא mdipyay"צניעות ליתא משמעות ואדרבה , דהוא ", שם

דאברהם. ענינו

*(dfn dxizie:oilet iciqgl rbepa mb,d df 'idy oin`n ippi`"xcq"axd icinlz lk oiay (47 'r mely zxez y"dq) mbztd reci ixdy -
d z` owfd epiax gwl cibnd"rprhrnq,"k"`e,jetd xcq 'id (oilet zeciqgl mikiiyd cibnd icinlz lv`) mlv`y xnel xyt` i`.`l`,

oilet iciqg lv` `ed oky mixne` c"agay...
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"מדרש שהוא הראשון הפירוש על רש"י מציין ולכן גופם. "פשוטו `dcbמצד שהוא השני הפירוש ועל ,"
הזקן  רבינו שאומר (כפי התורה פנימיות נמצאת) (שבה "אגדה" כי - מקרא" ש"רוב 32של לאגדה, בנוגע

בה"), גנוזין התורה נשמה 33דאורייתא""znyp`סודות אודות מדברת ו"34- ,eheyt) מקרא" itebשל
גוף 33תורה  אודות מדבר (35.

.È,"את מראה יפת ש"אשה מלידע מושלל היה נשמתו מצד מראה"אברהם "יפת מענין אפילו
צורך  אין זה ועל הפשוט, דבר הוא הגוף מתאות מושללת שהנשמה זה (שהרי לנשמה בנוגע ברוחניות,
- הבורא רצון למלאות עול, קבלת בדרך הענינים כל את עשה נשמתו מצד כי אברהם), של במעלתו

ג). סעיף (כנ"ל ודעת מטעם מ"ידעתי", למעלה

הגוף, מצד את dkxvedאבל לקדש לאדם "אסור שהרי את", מראה יפת ש"אשה הידיעה אצלו להיות
שיראנה" עד דרבנן 36האשה מילי ואפילו ניתנה, שלא עד כולה" התורה כל אבינו אברהם "קיים והרי ,37.

ימים זה "ידעתי רש "י אומר עם miaxולכן אברהם של והשידוך שיראנה", עד לקדש ש"אסור דכיון - "
לחרן  שהגיעו לפני ואף כנען, לארץ שהגיע לפני עוד - מצרימה" לבוא ש"הקריב לפני רב זמן היה שרה

בפסוק  נאמר שרי38(שלכן "ואת - כשדים באור עדיין שהיו לזמן בנוגע -ezlk שידיעה בהכרח הרי - ("
בא  גם - שונים - (רבים רבים" "ימים כבר אצלו היתה כנען זו ארץ ימי חרן; ימי אורֿכשדים; ימי יכות:

מראה"). ה"יפת את שינו ולא -

אלא  חסֿושלום, גופניות לתאוות בנוגע הידיעה היתה לא אברהם של גופו מצד שגם מובן, עלֿפיֿזה
עלֿפי להיות צריך שכך "מרכבה"dxezמפני קדוש, גוף היה גופו גם שהרי מצד 39, ואףֿעלֿפיֿכן, .

מענין אפילו מושלל היה כנ"ל).df40נשמתו להנשמה, בנוגע שהוא כפי מראה" "יפת מענין (ואפילו

.‡È יתכן איך - הנשמה מצד הוא רש"י של הראשון שהפירוש כיון מובן: אינו עלֿפיֿזה אמנם
נשמתו? מצד את", מראה יפת אשה כי "ידעתי אזי מצרימה" לבוא הקריב ש"כאשר

עינים' היה41ב'מאור אבינו שאברהם שאף הבעלֿשםֿטוב , בשם "מקושר איתא והיה  להקב"ה, מרכבה
שמצד - המחשבה " בשרש תמיד לפי במחשבתו אותה, שראה אף מראה", "יפת היא ששרה ידע לא זה

של  מקום (שהיתה למצרים בבואו מכלֿמקום - הגשמית" הראיה במקום שלא תמיד היתה ש"מחשבתו
הארץ" "ערות נקראת שלכן הצניעות, זימה 42היפך שטופי שהיו המצריים בין (בדקות 43), פעל ה"ז ,

מבחינת  מחשבות לבוא והתחילו ממדריגתו ש"ירד אבינו, אברהם על אפילו עלֿכלֿפנים) דדקות
את". מראה יפת אשה כי ש"ידעתי עד השבירה",

רש"י שפירוש הנ"ל, ולפי הבעלֿשםֿטוב. מאמר כאן כפיdfעד נמצא,הוא נשמתו, מצד היה שאברהם
נשמתו. מצד אפילו באברהם ירידה פעלה שמצרים

שם  הנמצאים הניצוצות לברר כדי למצרים לבוא הוצרך שאברהם זה מצד בזה: צריך 44והביאור היה ,
המאמר  ועלֿדרך ירידה, פעל זה הרי ובמילא המתברר, בלבושי כו'".45להתלבש מנוול עם "המתאבק
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סכ"ג.32) אגה"ק תניא
א.33) קנב, זח"ג
אף 34) אגדה", ל"מדרש רש"י שמציין מה לבאר יש ועפ"ז

נח  ש"פ שיחת (ראה פירושיו מקורי לציין רש"י של דרכו שאין
מדייק  כי ,((198 ס"ע חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת סוס"ו

" הוא זה שמאמר `dcbרש"י yxcn ע"פ הוא זה שפירוש לרמז ,"
לנשמה. בנוגע המדבר דאורייתא, נשמתא

בגליא35) מתקשרא דישראל גליא וסתיםכי דאורייתא ,
דאורייתא בסתים - ע דישראל  א).(זח"ג ג,

א.36) מא, קידושין
ד"ה 37) - שם לב"ב בחדא"ג מהרש"א וראה ב. כח, יומא
עפרא.

לא.38) יא, נח

ו.39) פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
הי'40) לא "היאך שם: המהרש"א קושיית תתורץ ועפ"ז

. .מסתכל והרי כי . - שיראנה" עד אשה לקדש לאדם אסור .
ענין  מצד שהוא כמו כפי ומדבר שבתורה, באגדה הוא זה מאמר

סי"א). לקמן (הובא עינים במאור ועפמש"כ הנשמה,
מחשבות).41) רבות וזהו (ד"ה שמות לקו"ש ס"פ גם וראה

.60 ע' ח"ה
יב.42) שם, ט. מב, מקץ
יט.43) יב, פרשתנו פרש"י
"המחשבות44) שם: עינים במאור שבאו וכדאי' שבמצרים

לשרשן, להעלותן כדי הוא כאמור,לו, השי"ת עבודת אדרבה והוא
שבאו לבלבלו".ולא

ספכ"ח.45) תניא
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בגדים" "חמוץ הלשון נאמר כו', לברר בגלות שבא כפי אלקות על אפילו מצינו: מזו כמו 46וגדולה ,
הבתולה 47שנתבאר  ולאחותו דיבורֿהמתחיל הזקן לאדמו"ר רק 48בהמאמר נוגע זה שענין ואףֿעלֿפי .

לבושים מכלֿמקום זה הרי (בגדים), "להelyבלבושים זה: על ואומרים ,`nhi"49.

.·È נשמתו מצד נאמר 50אברהם איוב שעל אף מאיוב, אפילו יותר נעלה ירא 51היה וישר תם "איש
ענין (שמצד - מרע" וסר מאברהם dfאלקים גדול הגמרא 52היה כדברי - אברהם 53) דאחרניתא, כו' "איוב

אסתכל". לא בדידי' אפילו

וגוף  נשמה הם ואשה איש חסידות: עלֿפי בזה המתלבש 54והרמז הנשמה חלק - עצמה ובנשמה .
- שרשו מעלת מצד הגוף, ועלֿידי שלמעלה. הנשמה עצם לגבי גוף בחינת הוא שבנשמה, רגל בגוף,
- אסתכל" לא בדידי' "אפילו שאברהם וזהו בנשמה. גם עילוי נעשה - מראה" יפת "אשה ענין שזהו
ידם  ושעל הגשמיים, שבענינים מראה", "יפת העילוי, מצד היתה לא הגשמיים, ובענינים בגוף שעבודתו

כנ"ל. הבורא, רצון למלאות בכדי ורק  אך היתה עבודתו אלא (נשמתו), הוא גם מתעלה

שנעשה במה וההרגש הידיעה אצלו היתה לא כלל. מורגש בבחינת היתה לא שעבודתו enrוהיינו,
הבורא. רצון במילוי רק מונח והיה חשב הוא מראה"; "יפת נעלית , במדריגה עומד הוא אם -

הביאור  גם אותי"55וזהו מוליכין (דרך) באיזו יודע "ואיני זכאי בן יוחנן רבי אףֿעלֿפי 56במאמר ,
וכו'" ומשנה מקרא הניח "לא 57ש"לא - הרגיש ולא תפקידו, במילוי עסוק היה זכאי בן יוחנן רבי כי -

נעשה מה - .enrידעתי"

נשמתו, מצד (ואפילו באברהם גם ירידה פעל זה הרי מצרימה", לבוא הקריב "כאשר ואףֿעלֿפיֿכן,
מזה  ובמכלֿשכן בקדושה, רק היתה זו ירידה שגם כמובן, אלא, "ידעתי". אצלו גם שנעשה כנ"ל),

כנ"ל. התורה, ציווי מצד רק היה הגוף, מצד שהיה גו'" ה"ידעתי שאפילו

.‚È הוראה (מלשון התורה שהוריש 58סיפורי אבינו, מאברהם סיפורים ובפרט בעבודתינו. הוראה הם (
המסותרת  האהבה את בניֿישראל "קרוב 59לכל שיהיה ומצוות, התורה כל לקיום מביאה זו שאהבה -

לעשותו" ובלבבך בפיך מאד הדבר קודמת 60אליך בהתוועדות (כמדובר הוא הירושה ענין והרי -61(
נוטל שהיורש בעבודתינו:lkdבאופן הוראה הם אבינו אברהם של שהסיפורים בודאי הרי -

והתאוה  שלו ל"מצרים" - מצרימה" לבוא הקריב "כאשר מיוחדת זהירות להיות צריכה אחד כל אצל
בה  הנמצא האדם על השפעה להם שיש והסביבה המדינה שלה, ענין 62המיוחדת שכללות לכך (נוסף

מצרים  גלות של ענין הוא בגוף הנשמה ).63ירידת

ארצותֿהברית. היא אנו, נמצאים שבה "מצרים"
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א.46) סג, ישעי'
(תורת 47) תשכ"ד אמור דש"פ הבתולה ולאחותו בד"ה

ואילך). 413 ע' חל"ט התוועדויות - מנחם
אדה"ז 48) ממאמר חלק - ואילך. רט ע' ח"א תקס"ח סה"מ

רעג  ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז ולאחותו בד"ה ונתבאר נכלל הנ"ל
וש"נ). ואילך.

ג.49) כא, אמור
בדידי'50) ש"אפילו בזה היא איוב על אברהם של מעלתו כי

סותר  זה אין ולכן, כנ"ל. הנשמה, מצד הוא זה וענין אסתכל", לא
כו'". באיוב הנאמר "גדול שאמרו למה

ג.51) ב, ח. א, איוב
ב.52) טו, ב"ב
א.53) טז, שם
בראשית54) בחיי ואילך . ב קכב, זח"א כא.ראה  ג,
מנחם 55) (תורת תשי"ב משכלה תהי' לא בד"ה בארוכה ראה

ד, נ, (בהוספות) ויקרא ובלקו"ת - .(332 ע' ח"ד התוועדויות -

לתניא  קיצורים בס' (נדפס התניא שבתחלת הקושיא להבין סד"ה
קונטרסים ע' (סה "מ  תרצ "ו  אשרנו ד "ה  ואילך), ב מו  שסד, ח"ב

ואילך) 49 ע' תרצ"ו סה"מ אחר.ואילך. באופן נתבאר
ב.56) כח, ברכות
א.57) כח, סוכה
בראשית 58) ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ב. נג, זח"ג ראה

הרד"ק). (בשם
ואילך.59) פי"ח תניא
שם.60) תניא יד. ל, נצבים
הגיע61) לא - הקפות (לפני שמח"ת לע"ע.ליל לידינו
l"end.(

נח 62) ש"פ בשיחת (נעתק רפ"ו דיעות הל' רמב"ם גם ראה
.((193 ע' חמ"א התוועדויות - מנחם (תורת ס"ב

(63mihxtd הנשמה ירידת בענין שהם כמו מצרים דגלות
ב  קה, ח"א קונטרסים (סה"מ תר"ץ קרוב בד"ה נתבארו - בגוף

ואילך).
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להצר ולא בהרחבה, לחיות ש"צריכים" - הוא זו במדינה ולשנות ה"סדר" לשבור לא וגם לעצמו,
לעצמו; מיצר הוא הרי עלֿידיֿזה כי ורגילותו, טבעו

של  בביתה שהרי מעט, עדיין זה הרי - לו שיש כמה אדרבה: ל"מותרות". שנחשב דבר אין כאן
יותר... יש השכנה

הגמרא  דברי כו'64את בשוקא נבילתא niz`"פשוט `le לא) מנצלים - אנא" רבא וגברא אנא כהנא
בשוק, נבילה פושט הוא שהרי שבמותרות; מותרות עניני בשביל אלא) המוכרחת, פרנסה exn`aבשביל

אנא", רבא וגברא אנא נביל gxkene"כהנא עוד לחפש מוכרחני ולכן הכל, לי וכו'.שיהיה לפושטה כדי ה

תפלה  (להבדיל) עבור זמן נשאר שלא עד בשוק, הנבילה עם בעבודה ("פאריאגט") טרודים ַָוכלֿכך
על לדבר שלא - וכו'.`zekixבציבור ובחסידות בנגלה שיעור ולימוד - התפלה

רק  ולא באריכות. התפללו - עלֿכלֿפנים בשבת - וגם למדו, עסקים בעלי גם הנה שעברו, בימים
שלא  אנגעשטאנען") ניט איז ("אים לו התאים" "לא הבהמית: נפש מצד (גם) אלא האלקית, נפש ַָמצד
הרי  בשבת אבל כך), לו שנדמה (או זמן לו ואין הוא עסוק השבוע, באמצע באריכות. בשבת להתפלל

הקודש' ב'אגרת שכתוב כמו בתפלה מאריך לו65הוא התאים" "לא בשעה ; ברבים. חסידות לחזור שלא
צריך - חסידות חזרת אודות או שמדובר תרס"ו בהמשך שאלה וכשישנה מכולם, יותר טוב לחזור הוא

("ער  יברר וכדומה, בעסק השבוע כל עסוק שהוא שאף יראה, והוא אצלו, לשאול צריך תער"ב, ַבהמשך
השאלה. על ויענה הענין את דורכטאן") ָוועט

רואים  לא כבר המנין, לאחרי דקות חמש בשבת, הנה - ובאמריקא כיום, אבל פעם. היה זה כל
השבוע!66אותו  כל עסוק הוא הרי אצלו: שישאלו שייך איך - וכדומה תרס"ו בהמשך שאלה וכשישנה ;

באמונה, לעבוד צריך הוא הרי - אחר מישהו אצל עובד הוא אם

בזה,- עסוק להיות שצריך בודאי הרי שוחט, או משגיח הקודש, מלאכת היא עבודתו אם ובפרט
וכו' הדין לידע החלף, על -להשגיח

חרדי  יהודי שגם שיראה עלֿידיֿזה ברבים", שמים שם ב"קידוש עסוק הוא הרי - סוחר הוא ואם
וכו'. וכו' במסחר להתחכם ויכול "בטלן" אינו איד") פרומער ַ("א

שעליו  חושב, הוא מצרימה". לבוא הקריב "כאשר בזהירות מהחסרון - הנ"ל כל מתחיל מניין
של בענינים יכשל שלא ובפרט "גסים", בענינים אבל דדקות, שבדקות בענינים רק בזה -lretלהישמר

בטוח. הוא

יומיים  יום ש"תעזבני לו (ונדמה שבסביבתו אנ"ש כל מנהיג "עובד", "משכיל", היה שבעבר כיון
-67אעזבך" ולכשירצה אליו, שייך שייך לא מה ואםֿכן, כו'), "משכיל" להיות יחזור לילה" "בין הנה

יצטרך כאלו?!שהוא מענינים להישמר

אבינו, באברהם אפילו ירידה פעלה שמצרים ההוראה, באה זה הנה על ולכן, נשמתו. מצד ואפילו
" רק אלא למצרים, שהגיע קודם להישמר aixwdעוד כיצד כבר חיפש - מצרימה" השעה 68לבוא "הגיע ,

לדאוג". שיש

"מצרים" יכולה אדם, כל אצל ואילו כנ"ל. קדושה, בעניני היתה הירידה גם הנה אברהם, שאצל אלא
יותר. למטה ועוד והיתר, רשות בעניני ירידה לפעול
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א.64) קיג, פסחים
ס"א.65)
שאז 66) - ויוהכ"פ בר"ה ורק הוסיף: שליט"א אדמו"ר כ"ק

תפלתו  מתארכת - גשמיים לענינים בנוגע ומשפט הדין לו נוגע
שעה... רבע עוד

הש"ץ, הנהגת אודות שליט"א אדמו"ר כ"ק הזכיר כמו"כ
בה  ה"עניבה"... את שמיישר לאחרי אלא ל"עמוד", נגש שאינו

(מהנחה  כלל לזה שייך הי' לא בליובאוויטש שבהיותו בשעה
מוגה). בלתי

וש"נ.67) קלח. ע' ח"א אג"ק ראה
הוא 68) את" אחותי נא "אמרי יבֿיג) יב, (בפרשתנו דמ"ש

אלאבכדי כפשוטו, גו'" אותי  מ"והרגו  רק (לא מהנפילה להנצל  גם)
עינים במאור כדאי' מצרים, שם.שע"י
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וסלקת" ש"נחתת בלבד זו ולא מזיקה, אינה ש"מצרים" בלבד זו לא הנה - הזהירות כשישנה 69אבל

" אלא זה), לפני שהיה כפי מדריגה באותה ממצרים "מצרים"mixvnn"10אברםlrie(שיוצא שעלֿידי ,
החושך" מן האור "כיתרון עליה, - "ויעל" .70נעשה

***

.„È.'גו לךֿלך גו' ויאמר דיבורֿהמתחיל שיחה) (כעין מאמר

***

.ÂË ו" - הבתרים בין בברית אבינו לאברהם הקב"ה שאמר הענינים בשלום בין אבותיך אל תבוא אתה
טובה" בשיבה .71תקבר

גם  ששייכת ה', בעבודת מדריגה גם זוהי אלא כפשוטו, רק אינו טובה" בשיבה ש"תקבר לפרש ויש
בדוגמת  ומסתירים, מעלימים אינם והעולם שהגוף במצב עומד הוא בגוף: מלובשת שהנשמה בזמן

מהגוף. הנשמה הסתלקות לאחרי

גם - כי בגשמיות, ד"תקבר" בענין צורך אין הרי זה, לעילוי להגיע יכולה בגוף נשמה שגם וכיון
תשוב" עפר ב"ואל שישנה ברוחניות 72המעלה עבודה עלֿידי להיעשות שאז 73יכולה התחיה, קודם (לבד

- כפשוטו - עפר "ואל שעלֿידי הגילוי לשלימות לזכות כדי אחת, שעה לעפרן חוזרין להיות יצטרכו
-)74תשוב"

רז"ל  במאמר הביאור גם הוא ועבר75ועלֿדרךֿזה מת כאילו מאה שבהיותו "בן - העולם" מן ובטל
ועד כחותיו עשר כל את שבירר מאה", שבחכמה "בן חכמה כחות: מעשר כח כל כלול (שאז פרטיהם בכל

עליו. פועל אינו העולם שהעלם העולם ", מן ובטל ועבר מת "כאילו זה הרי וכו'),

אפילו  הרי - מאה" "בן אינו שעדיין כך לפרטיהם, כוחותיו כל לברר עבודתו סיים לא שעדיין זמן כל
לזהירות זקוק היה אבינו משפיעים אברהם העולם עניני כי מצרימה", לבוא הקריב "כאשר מיוחדת

לפעול (כנ"ל); יכול אינו שהעולם העולם", מן ובטל ועבר מת "כאילו זה הרי עבודתו, גמר לאחרי אבל
שיש כיון - "כאילו" רק אבל שפ dlrnעליו. בגוף, הנשמה פועל בירידת שהעולם לא (אבל בעולם ועל

עליו).

טובה", בשיבה תקבר בשלום אבותיך אל תבוא "ואתה אבינו לאברהם הקב"ה שאמר מה וזהו
זו. למדריגה שיבוא לו שהבטיח

.ÊË ורש"י אליו"? שיבוא מבשרו והוא עובדֿכוכבים, "אביו רש"י: שואל אבותיך", "אל התיבות על
תשובה". תרח שעשה "ללמדך מתרץ:

עתיד  לשון "שיעשה" ולא עבר, לשון "שעשה", רש"י בשיבה 76מדברי "תקבר על להלן שאומר כפי -
"בשרו לפני dyriyטובה", קודם, תשובה עשה שתרח סובר שרש"י מובן, - בימיו" תשובה ישמעאל

תבוא" "ואתה .77אמירת

הניח  אבינו שאברהם לכך שהסיבה רש"י מבאר - נח פרשת - הקודמת הפרשה בסוף להבין: וצריך
היא  לו", והלך "זקן אביו תרח ומזה 78את מתים". קרויים בחייהם אף ו"הרשעים רשע, היה שתרח מפני
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ב.69) קכב, זח"א
יג.70) ב, קהלת
טו.71) טו, פרשתנו
יט.72) ג, בראשית
בגשמיות,73) תשוב" עפר ב"ואל מעלה יש שמ"מ אלא

תפלות  ובדוגמת: כדלהלן. לעפרן, חוזרין תחה"מ לפני שלכן,
אביא  ביהמ"ק "לכשיבנה ובכ"ז אֿב), כו, (ברכות קרבנות במקום

"במקום". רק לא בשלימותו, הענין - ב) יב, (שבת כו'"
ב.74) קח, זח"ב ג"כ וראה ב. קנב, שם

מנחם 75) (תורת 53 הערה נח ש"פ שיחת וראה ספ"ה. אבות
נח. פרשת מלכות" "דבר (199 ע' חמ"א התוועדויות -

שבעת76) יח), (שמות, בתנחומא גם "ואתה וכ"ה אמירת
חייך הקב"ה "בשרו גו '" תשובה".dyryתבוא אביך עבר) (לשון

שרש"י לימודאלא רק שהוא "בשרו", ולא "למדך" ,`epilכתב
התנחומא. על מחולק ובזה מזה. ידע אברהם כי

לפי 77) הוא עבר", לשון - "שעשה רש"י שמ"ש לומר ואין
הלימוד ורק לאברם הקב"ה של מאמרו את מבאר ep`yשאינו

ובנוגע - "בשרו" ולא "למדך" - מזה המעשה לומדים גם לזמנינו,
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הרמב"ן  נשארת 79מכריח זה, לפני תשובה עשה תרח אם (שהרי ימיו סוף עד תשובה עשה לא שתרח ,
ואיך  תשובה). עשה שתרח מאז השנים כל במשך אב כיבוד מצות אבינו אברהם קיים לא למה הקושיא :

לךֿלך) (בפרשת כאן רש"י שכתב  מה עם זה כן?"dyryמתאים לפני תשובה" תרח

.ÊÈ:הנ"ל רש"י בפירוש הביאור בהקדים יובן בזה הביאור

מיתתו  הכתוב הקדים "ולמה ושואל: מחרן", אברם שיצא "לאחר רש"י: מפרש - בחרן" תרח "וימת
שכשאברם  החשבון, מבאר שרש"י (כפי הרבה" משנותיו נשארו "עדיין הרי אברם", של ליציאתו תרח של

שנה)? 205 בן מת ותרח שנה, 145 בן תרח היה מחרן, יצא

אביו  כבוד את אברם קיים לא ויאמרו לכל מפורסם הדבר יהא "שלא (א) תירוצים: שני רש"י ומביא
"ועוד  (ב) מת". הכתוב קראו לפיכך לו, והלך זקן (שזהו 80שהניחו מתים" קרויים בחייהם אף שהרשעים

"ועוד"). רש"י: כלשון - מת" הכתוב ש"קראו זה לפני רש"י שכתב למה טעם ולא - נוסף תירוץ

מבארים, אינם אבל כו'", הכתוב הקדים "ולמה הקושיא את מתרצים ברש"י התירוצים ב' בפשטות,
כו'"? אביו כבוד את אברם קיים ש"לא היתכן

מובן: אינו גם

מיתתו ב) הקדימה שהתורה שעלֿידיֿזה - הוא לכל" מפורסם הדבר יהא ד"שלא הפשט זה, לפירוש
שעושים  שבשעה כיון מובן: ואינו אברם. יציאת לאחרי היה תרח" ש"וימת מפורסם יהיה לא תרח, של
מחרן  יצא שאברם שבשעה בבירור, יודעים מחרן, בצאתו אברם של ושנותיו תרח של שנותיו לפי חשבון
מפורסם? שהדבר בשעה בה כו'", הכתוב ש"הקדים בזה התועלת ומהי לכל, מפורסם זה הרי חי תרח עדיין

אברם" את ויולד שנה שבעים תרח ש"ויחי שנה"81ובפרט ומאתיים שנים חמש תרח ימי "ויהיו ,82

מחרן" בצאתו שנה ושבעים שנים חמש בן ובפרט 83ו"ואברם שבכתב, בתורה מפורשים פסוקים הם
אברם  ויציאת תרח אודות התורה מספרת שבו במקום אלא צדדי, במקום כתובים אינם אלו שפסוקים

חוזר" משנה בדבר "טעה (שלכן מפורסם דבר היא משנה אפילו לכל. מפורסם  בודאי זה הרי - ,84מחרן
שבכתב. תורה ומכלֿשכן טעות), בגדר זה אין מפורסם, דבר שזהו דכיון

"ג) רק אלא "מת", היה שלא מובן, מת", הכתוב "קראו רש"י aezkdמלשון e`xw:מובן ואינו מת".
"מת"? אינו שבאמת בשעה בה "מת", אמת תורת אותו קוראת איך

תירוץ "ועוד", זהו שהרי מתים", קרויים בחייהם אף ש"הרשעים לפי שזהו לומר אפשר ipyואי
הראשון.le`(כנ"ל), התירוץ

מאמר ד) מביא ואינו טעם, בלי סתם, מת" הכתוב "קראו רש"י אומר הראשון בתירוץ באמת למה
מתים"?85רז"ל  קרויים בחייהם אף "רשעים

גם  הם אלא כו'", הכתוב הקדים "למה השאלה על תירוצים רק אינם הפירושים ששני לפרש, ויש
כדלהלן. הנזכרות, הקושיות כל יתורצו ועלֿפיֿזה כו'", אביו כבוד את אברם קיים ש"לא הטעם מבארים

.ÈÁ הרמב"ם רשע: הוא כשהאב אב בכיבוד מחוייבים האם הפוסקים, מחלוקת שמחוייב 86יש סובר
(חוץ רשע" אביו היה "אפילו אביו "לא בכבוד הציווי ישנו שאז ומדיח, תכסה 87ממסית ולא תחמול

וה'טור'88עליו" בכבודו.89). חייב אינו תשובה, עשה שלא זמן כל רשע, שבאביו סובר,
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הבתרים בין ברית מה שאחרי על (נוסף כי - עבר לשון הוא
zehytyעצמו מזה בפנים), כמ"ש משמע דרש"י ששינה הלשון

(כמ"ש  "בשרו " ולא "למדך " וכתב וכהלשון רש"י ישמעאל. גבי
בשורה, הי' לא שבזה דס"ל מוכח נח) ס"פ בב"ר תרח) גבי (גם

מזה ידע ואברהם מקודם תשובה עשה (המובא כי (ובתנחומא
שהרי  מקודם, תשובה שעשה לפרש מוכרח זה) שלפני בהערה

שם בשורתמדבר "שעשה"d"awdבנוגע ואומר לשון לאברהם 
עבר).

סי"ט.78) להלן ראה
שם.79)

שם.80) הרמב"ן כגירסת
כו.81) יא, נח
לב.82) שם,
ד.83) יב, פרשתנו
ס"א.84) סכ"ה חו"מ שו"ע א. לג, סנהדרין
ב.85) יח, ברכות - מחלוקת בו שאין
הי"א.86) פ"ו ממרים הל'
ט.87) יג, ראה פ'
שם.88) כס"מ ראה
ר"מ.89) סי' יו"ד
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על  גם תירוץ זה הרי מתים", קרויים בחייהם אף "שהרשעים רש"י שכתב שמה לבאר, יש ועלֿפיֿזה
בכבודו. מחוייב אברם היה לא רשע , היה שתרח שכיון ה'טור', שיטת  עלֿפי - כו'" זקן ש"הניחו כך

" נאמר לכן (א) מתים": קרויים בחייהם אף "שהרשעים שכתוב במה רש"י כוונת (ב)znieוזוהי תרח".
עמך" מעשה "עושה שאינו שכיון כו'", זקן "הניחו מתים".90ולכן ש"קרויים כיון בכבודם, מחוייבים אין ,

חיים  קרויים במיתתן אף "והצדיקים בפירושו מסיים נח) (ס"פ רש"י נוספת: קושיא מתורצת ובזה
לקושיא: מענה רש"י מבהיר בכך יובן: הנ"ל ועלֿפי - כאן? המדובר לענין נוגע זה מה ולכאורה כו'".

הוא  הדין  הרי - מתים" ש"קרויים כיון לכבדו, מחוייב אינו רשע" שב"אביו אומרים שחייבים 91איך
עמך") מעשה (ב"עושה הוא במותו, גם אב בכיבוד שהחיוב רש"י, מתרץ זה ועל במותו? גם אב בכיבוד

חיים" קרויים במיתתן אף ש"צדיקים לכבדו.92מפני מחוייבים אין "מת", באמת שהוא רשע אבל ,

.ËÈהרמב"ם לשיטת אבל ה'טור'. לשיטת הוא זה תירוץ לעיל, "אביו כאמור של בכבודו גם שחייבים
מתים" קרויים כו' ש "הרשעים זה הרי  תירוץ,רשע ", אינו

רבה'- ב'בראשית שכתוב ממה הרמב"ם, לדעת ראיה שם, חדש' ה'בית שכתב לא 93וכמו שיאמרו
בכבודו  חייב ענין דבכל ובעלֿכרחך היה, רשע תרח והרי כו', אביו כיבוד את אברם -קיים

להלן). (שיתבאר הראשון התירוץ את רש"י מביא זו לדיעה

(בפרשת  שם כי תשובה", תרח עבר) (לשון "שעשה רש"י אומר לךֿלך שבפרשת מה יתיישב ועלֿפיֿזה
קיימת  לא הראשון התירוץ ולפי נח), פרשת סוף רש"י (שבפירוש הראשון התירוץ לפי רש"י מפרש לךֿלך)
עשה  מתי הוכחה אין הראשון התירוץ שלפי וכיון ימיו. סוף עד תשובה עשה לא שתרח הרמב"ן הוכחת

מפני  התנחומא, כדעת עבר, לשון "שעשה" רש"י אומר תשובה, לומר 94תרח ("גלאטער") יותר ַשנוח
תבוא  "ואתה אמירת לפני תשובה בשלום".שעשה אבותיך אל

שמים" מיראת חוץ שמים בידי "הכל רז"ל שאמרו מה לפי קאמר"95[ובפרט לא ורשע "צדיק הרי 96, ,
) יאמר שהקב"ה לומר שייך תשובה.xeaica97לא יעשה שתרח זה, לפני (

" הקב"ה אומר ישמעאל שעל מוכרח dyriyואףֿעלֿפי שם (א) הרי - תשובה" כו' עתיד) (לשון
אין  תשובה", "יעשה שישמעאל זה על (ב) הבתרים. בין ברית לאחר רק נולד ישמעאל כי כך, לפרש

. ורשע "צדיק ישמעאל אצל כי קאמר", לא ורשע ש"צדיק מזה שהרי סתירה - מלכתחילה קאמר" .
בכל"98נאמר  ידו אדם פרא יהיה ].99"והוא

.Î בגמרא האיבעיא בהקדים יובן - נח) פרשת שבסוף רש"י (בפירוש הראשון התירוץ של :100הביאור
מחלוקת  בזה יש להלכה, בנוגע איפשיטא". דלא "בעייא וזוהי אביו", מפני לעמוד מהו רבו, והוא "בנו

הרמב"ם  אביו"101הפוסקים: מפני עומד הבן אבל הבן, מפני עומד האב ש"אין והרא"ש 102סובר .103

הקביל  לא לגדולה, שעלה שמיום מרוטונבורג , ר"מ על עליו "אמרו ומביא: זה", מפני זה "ויעמדו סובר
אליו". יבוא שאביו רצה ולא אביו פני
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ב.90) כב, יבמות
ס"ט.91) שם יו"ד שו"ע ב. לא, קידושין
פ"י.ראה92) אגה"ת תניא מ"ז. ומעין קונטרס
ז.93) פל"ט,
שעשה94) רש"י שהוכחת לומר לפיואין כי  קודם , תשובה 

הטעם לך , שבפ ' זה שהי'פירוש לפי הוא כו'" זקן ש"הניחו
תלמידו  הי' תשובה שעשה לפני גם כי - ס"כ) (כדלהלן תלמידו

רבו). בקול שומע שאינו - קטן יותר תלמיד (ואדרבה,
ב.95) לג, ברכות
ב.96) טז, נדה

ואילך.97) ג יד, תולדות תו"ח ראה
יב.98) טז, פרשתנו
ב.99) לג, ברכה ספרי ב. כ, יתרו מכילתא ראה

ב.100) לג, קידושין
שם.101) בטור הובא - ה"ד שם
כשהוא 102) גם אביו בכבוד (שחייב דס"ל לשיטתי' ואזיל

[ויומתק  וכו'. והדרגות המעלות נפק"מ אין או"א בכיבוד כי רשע)
עם  עצם שייכות זוהי - ובן אב דשייכות בחסידות, המבואר עפ"י

וכו']. הגילויים שינוי ע"י תשתנה ולא עצם,
שם.103) בטור הובא - (סנ"ז) שם קידושין
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חדש'- אביו"104ה'בית מפני "לעמוד חייב אם רק היא בגמרא שהאיבעיא (והרמב"ם iqdxta`מבאר,
אביו  בכבוד וחייב כלל, איבעיא אין בצנעא אבל אביו), בכבוד חייב  בפרהסיא שגם -105סובר

תרח  שהרי - אברהם של תלמידו בדרגת היה תרח כי כו'", זקן ש"הניחו הטעם לבאר יש ועלֿפיֿזה
היה ו"אחד עבודהֿזרה, עובד תחילה (ותרח 106אברהם"היה דורו בני כל את שלימד היחיד  היה אברהם ,

אחדות כו'"בכללם) זקן "הניחו למה מובן ולכן - אביו 107ה' פני הקביל ש"לא מרוטונבורג מהר"ם כמו ,
אליו". יבוא שאביו רצה ולא

ממדריגת  ביותר תחתונה במדריגה שהיה דכיון - מת" הכתוב "קראו בתיבות רש"י כוונת וזוהי
" לכן הזוהר e`xwאברהם, וכלשון אברהם, לגבי מת" מדרגי'108הכתוב  דנחית מית".`ixw"מאן

מציאות  בגדר אינו פשוט איש גדול, חכם שאצל בחסידות, שנתבאר מה עלֿפי יותר ].109[ויומתק

לא  שיאמרו באופן מפורסם הדבר יהא שלא א) מפורסם": הדבר יהא "שלא רש"י שאומר מה וזהו
גנותו  שזוהי אברהם, של תלמידו בדרגת שהיה תרח של [מצבו המצב - הדבר יהא שלא ב) כו'. קיים

ברמז  רק וכתבה תרח, של גנותו (בפרסום) בפירוש לכתוב רצתה לא התורה תרח]; .110של
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שם.104)
הדבר105) יהא "שלא רש"י מ"ש יומתק mqxetnועפ"ז

לבצנעא. בפרהסיא בין נפק"מ יש ואם, אב בכיבוד כי לכל",
כד.106) לג, יחזקאל
לדעת 107) מקור שמכאן  בב"ח מש"כ  לדעת וע"ד  הרמב"ם,

שהיא  מהר"ם לדעת מקור מכאן אדרבה זה ולפי' התנחומא.
הטור. דדעת אליבא

ד.108) ס"ע ח"ב באג"ק בהנסמן וראה ב. קלה, ח"ג
וש"נ.109) עח. ע' תרצ"ב סה"מ ראה

ויאמרו 110) כו' מפורסם הדבר יהא "שלא בענין יאמר או
קיים": לא

תרח של מיתתו הכתוב מקדים הי' לא אברם באם של  ליציאתו
שהי ' או  פנים: משתי  בא' בפירוש הי' מקום) (באיזה כתוב צ"ל

לכל", מפורסם הדבר "הי' ואז תרח, של גנותו עי"ז) (ומפורסם
(והוא"ו  כו'". קיים לא "יאמרו ואז הנ"ל כתוב הי' שלא או

" כמו והוא לחלק, בא פירוש `e(ד"ויאמרו") וע"ד שיאמרו".
אחר פירוש הוספת שהוא שהרשעים", "ועוד כאן: ).iktdרש"י
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc dvia(oey`x meil)

ax ly epic(.dv oileg)dlik`a xeq` oird on mlrzpy xyay
xya el elzy mc` lk lry s`e ,[xeq` xyaa edetilgd `ny]

mewn lkn ,dpnn ezrc giqn `ly oeik ,eilr exq`l oi`áø éðàL©¦©
éàìéðç øa àðçoeik ,mc` lkndézòîLa ãéøèå àeä äaø àøáâc ¨¨©£¦©§©§¨©¨§¨¦¦§©§¥

,eipipr x`y gkey jk jezne ecenila weqre `ed lecb mc` -
.dxq`e dpnn ezrc giqd `pg axy `ped ax yygeåok lréëä §¨¦

déì øîà÷,`ped axäiåeâa àðnéñ Cì úéà úéìz zà éàdz` m` - ¨¨©¥¦©§¨¦¦¨¦¨¨§©¥
,ea oniq jl yi i`ce xyad z` zilz jnvråmbCzòc úçñî àì §Ÿ©§©©§¨

dépîozil xzei dz` aexw ,dyrn da ziyry oeiky ,xyadn - ¦¥
jkle ,dilr jzrcìéæeìB÷L.dlk`l dze`åeli`eìz eäðéà éà ¦§§¦¦§¨

Cìda zwqrzp `ly oeik ,jxear elz md m` -Czòc úçñî ¨©§©©§¨
,oird on dnlrzpe dpnnåjklìB÷Lz àì:dlk`l dze` §Ÿ¦§

* * *

äðùî
:dpynd d`ian .dvwen ipipra oecl zxfeg epizpynïé÷Lî ïéà¥©§¦

ïéèçBLåaeh meiaúàzendad,úBiøaãnäezrc did `ly oeik §£¦¤©¦§¨¦
.dvwen meyn mixeq`e mei ceran mdilrúà ïéèçBLå ïé÷Lî ìáà£¨©§¦§£¦¤

zendad.úBúéiaä:dpynd zx`anúBúéia ïä elàel` ,zexzend ©©¨¥¥©¨
zenda,øéòa úBðläd od el`eúBiøaãî,zexeq`yøôàa úBðlä- ©¨¨¦¦§¨¦©¨©£¨

:xirl uegn eg`a
* * *

àøîâ
:dpynd oeyl lr dywn `xnbdïéèçBLå ïé÷Lî øîéîì éì änìwx ¨¨¦§¥©©§¦§£¦

zeizia,.zeixacna oiae zeiziaa oia zxzen d`wyd `lde
zxzen dnda efi` epcnll `a dpynd oic xwir :`xnbd zvxzn

j` ,dxeq` efi`eok ab` - ol rnWn `w DigxF` aB` `zNin¦§¨©©§¥¨©§©¨
,daeh dvr `pzd eprinydìcì øãäå Bzîäa Lðéà é÷LèBçL- §©§¦¦¨§¤§§¨©¦§

dhigyd mcew eznda z` mc` dwyiyàëLîc àëøñ íeMî- ¦¦§¨§©§¨
wfg waci `le dhigyd xg` xerd z` hiytdl gep `diy ick

.dtebl
* * *

:`xnbd d`ianúBiøaãî ïä elà ,ïðaø eðzdvwen meyn zexeq`d ¨©¨¨¥¥¦§¨¦
úBúéia ïä elàå,zevwen mpi`yúBiøaãîmdúBàöBiL ìkxirdn §¥¥©¨¦§¨¦¨¤§

øôàa úBòBøå çñôaxirl uegn drxn mewn ,eg`a -åzexfeg §¤©§©£¨§
eúBñðëðxirläðBLàø äòéáøaonf `edy oeygxn ycega - ¦§¨¦§¦¨¦¨

.minybd zligzúBòBøå úBàöBiL ìk ,úBúéia ïä elàån meiaõeç §¥¥©¨¨¤§§
íeçzìxirdúBàáedlila,øîBà éaø .íeçzä CBúa úBðìåoiaelà ©§¨§¨§©§©¦¥¥
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡
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במשנה  אברהם 1נאמר ועד מנח דורות "עשרה :
היו  הדורות שכל לפניו אפים ארך כמה להודיע
שכר  וקבל אבינו אברהם שבא עד ובאין מכעיסין

כולם".

" היו הדורות עשרת אם להבין: ובאין",oiqirknיש
שאותו  להם, המגיע השכר מהו עצמה, במשנה ככתוב

אברהם? קבל

דורות  "עשרה במשנה נאמר כן לפני יתרֿעלֿכן:
שכל  לפניו אפים ארך כמה להודיע נח ועד מאדם
מי  את עליהם שהביא עד ובאין מכעיסין היו  הדורות
דבר  כולם". שכר "קבל של התוספות ללא – המבול"
קבלו  לא ובאין", מכעיסין שהיו בגלל שהרי מובן, זה

שכר. שום

דורות  "עשרה על מדוע יותר, עוד קשה זה לפי
ובאין", "מכעיסין היו הם שגם אברהם", ועד מנח

כולם"? שכר ש"קבל המשנה אומרת

המפרשים  יש 2יש אדם שלכל המתרצים,
עדן  בגן חלק "נתחייב"3מלכתחילה הוא אם אך ,

"חלקו את ו"ונוטל mpdibaומקבל ש"זכה", אחר, בא ,"
עדן" בגן חבירו וחלק .3חלקו

הראשון  החלק על קושי מתעורר זה לפי  אך
"מכעיסין  היו הם הרי נח...": ועד מאדם דורות "עשרה

בדורותיו" "צדיק... היה ונח צריך,4ובאין", היה והוא ,
עשרת  (של חבירו וחלק "חלקו את לקבל כך, אם

בגןֿעדן"? הדורות)

.·
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מפרשים  לא 5יש שנח כיוון כך: זאת המסבירים
דורו  אנשי על אנשי 6התפלל את לקרב התמסר ולא ,

כראוי  להתנהג עליהם ולהשפיע לקב"ה לכן 7דורו ,

כולם". "שכר לקבל כדי דיו "זכה" לא הוא

– בעולם האלקות את שפרסם אברהם, זאת לעומת

עולם" אֿל ה' בשם שם אל 8"ויקרא אנשים וקירב –
חז"ל  כדברי הפסוק 9הקדושֿברוךֿהוא, "ואת 10על

"שכר  לקבל זכה הוא ולפיכך בחרן", עשו אשר הנפש

כולם".

לעשרה  שגם נקבל, אם בלתיֿמובן: עדיין אך

לכל  (כי מסויים שכר מוכן היה נח ועד שמאדם דורות
את  קבל לא ונח כדלעיל), עדן, בגן חלק יש אדם

את  אפוא קיבל מי לכך, הזכות לו שחסרה מפני שכרם
עדן? בגן חלקם

כי  זה, חלק קבל לא אחד שאף לומר, אפשר אי

עדן  גן על ולשמרה",11כתוב לעבדה עדן בגן "ויניחהו
לקבלת  המקום הוא עדן גן הדעת, עץ חטא ולאחר

" על ועל dcarlהשכר עשה, מצוות רמ"ח אלו – "
לאֿתעשה  מצוות שס"ה אלו – בעולם 12"לשמרה"

מסויימת. ולמטרה לתכלית לאדם נועד העדן גן הזה.

ובמיוחד  "פנוי", מקום עדן הגן שיישאר ייתכן לא לכן
עשרת  של האנשים כל של חלקם את הכולל מקום

ודורות שימלא mikex`13הדורות, מישהו להיות צריך .

גןֿעדן. של התכלית את

ועד  שמאדם דורות שלעשרה לומר, הכרחי לפיכך

יש  אך שכר. – חלק שום מלכתחילה היה לא נח
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מ"ב.1) פ"ה אבות
שם.2) לאבות ופירש"י רע"ב. יונה, רבינו ראה
א.3) טו, חגיגה
נח.4) ר"פ
וראה 5) ואילך. 10 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש כאן. ויטרי מחזור ראה

כו'. כ"כ צדיק הי' לא כו' נח כאן: (ועוד) ור"י רש"י
א.6) טו, ח"ג ב. רנד, א. קו, ב. סז, זח"א
אולי 7) לעולם מבול להביא הקב"ה עתיד להם "אומר הי' שנח ואף

מלמד  אֿב): (קח, ובסנהדרין ה), תנחומא ע"פ – יד ו, נח (פרש"י ישובו"
דורו  אנשי עם התעסק לא נח מ"מ: – כו' אותם מוכיח הצדיק נח שהי'

כו' התיבה בנין ע"ד ושאלו אליו כשבאו ורק (ראה `fכו', אותם הוכיח

.(96 לקמן ,44 ע' לעיל .27 ע' [המתורגם] ח"ב לקו"ש
ה"ג.8) פ"א ע"ז הל' רמב"ם וראה לג. כא, וירא
פרשתנו 9) ותרגום פרש"י ובכ"מ. א. עט, זח"א וש"נ. יד. פל"ט, ב"ר

ובכ"מ. טז. שם, ב"ר רע"ב. י, סוטה גם וראה ה. יב,
שם.10) פרשתנו
טו.11) ב, בראשית
לקו"ת 12) וראה ארז"ל). בשם – 2082 ע' (ח"ו בראשית אוה"ת

שם  א). (סב, תכ"א תקו"ז א. כז, זח"א בראשית. יל"ר ד). (מח, שה"ש
ב). (פח, תנ"ה

ריבוי 13) ערך לפי הוא בג"ע שהחלק – נותנת הסברא בודאי שהרי
לו. שניתנו חייו ימי במשך ה' את עבודתו
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וגרוע  ששונה באופן "מכעיסין" היו הם במה להבין:
דורות"? "עשרה של השניה הקבוצה מן יותר

.‚

ÚÂ„ÓÂ ,‰˘Ó· ˘Â„ÈÁ‰ Â‰Ó :ÌÈÙÒÂ ÌÈÈ˘˜
?˙Â¯Â„ ‰¯˘Ú ‡˜Â„

שהקדושֿ שבמשנה, החידוש מהו מובן: אין כן
פסוק  זהו הלוא אפים"? "ארך הוא ברוךֿהוא

כדברי 14מפורש  היא, והכוונה אפים" ארך "ה'... :
"לצדיקים15רש"י  ,miryxle?"

מתקבל  "16בפשטות הוא שבמשנה שהחידוש ,dnk
אפים. הקדושֿארך כמה עד מוזכר אין בפסוק :"..

המשנה  אומרת ולכן אפים". "ארך הוא ברוךֿהוא
אפו dnk"להודיע מאריך שהקדושֿברוךֿהוא ,"...
" דורות".dxyrאפילו

שהקדושֿ לכך ההסבר אכן, מהו, להבין: יש אך
" עד אפילו אפו מאריך מהי dxyrברוךֿהוא דורות"?

דוקא? דורות" "עשרה על ההדגשה

.„
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של  הסדר אחר: ענין הסבר עלֿידי יובן הנ"ל כל
רב  בדיוק קבוע פרק.17המשניות אותו בתוך ובמיוחד ,

על  המשנה בין הקשר מהו לשאול: יש שכך, כיוון
"בעשרה  הקודמת המשנה לבין מאדם" דורות "עשרה
הסדר  רק הוא הקשר אם העולם..."? נברא מאמרות
ועד  שמאדם דורות שעשרה הענינים, שבין הכרונולוגי
המשנה  היתה העולם", ש"נברא לאחר מיד התחילו נח

יותר  המאוחרת המשנה את להקדים "עשרה 18צריכה
על  הדנה השמשות...", בין שבת בערב נבראו דברים
"עשרה  של הזמן לפני העולם", "נברא של סופו

.19דורות..."

נאמר  הקודמת במשנה הוא: לכך ההסבר
מלמדנו  ושזה העולם...", נברא מאמרות ש"בעשרה

" אחר: הרשעיםrxtdlענין העולם...oica`nyמן את

לצדיקיםxkyוליתן העולם".oiniiwnyטוב את

שני  לגבי מכך, הנלמדים הדברים לשני כהמשך
ב) שמאבדין... הרשעים מן להפרע [א) בניֿאדם סוגי
להם, ובהתאם שמקיימין...], לצדיקים טוב שכר ליתן

לגבי שאחרֿכך, המשנה הענינים `mzeמלמדת :20שני

דורות  עשרה – נח..." ועד מאדם דורות "עשרה א)
רשעים היו הענישם oica`nyאלו ולפיכך העולם, את

את  עליהם "שהביא – ("להפרע") הקדושֿברוךֿהוא
המבול" מי

שבא  עד אברהם... ועד מנח דורות "עשרה ב)
אלו  דורות עשרה גם אמנם כולם". שכר וקבל אברהם

" היה אבינו אברהם אבל ובאין", מכעיסין "miiwn"היו
הדורות  עשרת כל על קיום והביא יצר הוא העולם את

כ 21הללו  "שכר של ענין היה ולכן קבל , והוא ולם",
זאת.

.‰
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זאת, בכל מהו, ברור: הכל לא עדיין זאת, למרות
שדוקא  דורות, עשרה של הקבוצות שתי בין ההבדל
כך  ועלֿידי "קיום", ליצור יכלו השניה הקבוצה אצל

כולם"? "שכר לקבל

הוא: לכך ההסבר

דברים  היו כפשוטן, ישראל, של שבמלחמות כשם
במלחמה  גם כך כשלל, שבזזו דברים והיו שהחרימו

רע  של סוגים שני יש שבעולם הרע וכתוצאה 22נגד ,
ל"טיפול" אופנים שני יש :24בהם 23מכך

רעים שהם דברים שום oihelglא) בהם שאין ,
לכלל  בדומה ולהשמיד, לאבד צריך כאלה דברים טוב.

טהרתן" זוהי "שבירתן .25של

בלקוטיֿתורה  שמוסבר הפרה,26כפי שריפת בענין
גמור  רע "באמת שהם רעים למעשים רומזת ש"פרה"
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יח.14) יד, שלח ו. לג, תשא
ב"ק 15) א. כב, עירובין גם וראה סע"א. קיא, (מסנהדרין שם שלח

תשובה. יעשה שמא שם: תשא ובפרש"י רע"ב). נ,
שם.16) לאבות (להמהר"ל) חיים דרך
בכללי 17) כידוע – כו' סתם ואח"כ מחלוקת בנוגע להלכה ונפק"מ

וב"ב. ב"מ ריש אין), ד"ה א (קב, ב"ק – תוס' וראה הש"ס.
ו.18) משנה
לאבות.19) חיים ודרך אבות נחלת במד"ש, שהקשו כמו
הקודמת.20) שבהערה בס' ראה
כו'.21) החסרונות כל מלא שם: יונה רבינו ראה

ואילך.22) פ"ו תניא – בארוכה
(לתקן)23) לעשות (צריך) אלקים ברא אשר מלאכתו (מ)כל כמש"נ:

שם. ובפרש"י ו. פי"א, ב"ר –
מן 24) רעה חי' ב"והשבתי ו) כו, בחוקותי (ספרא הפירושים ב' ע"ד

אור  יהל וראה יזיקו. שלא משביתן ב) העולם, מן מעבירם  א) הארץ":
בחוקותי  – להרגצובי – מצפע"נ ולהעיר א. צב, לתהלים (ובמילואים)

שם.
זהו 25) ששבירתן א) (נד, דב"ק בהאופן (משא"כ רפ"ב כלים
מיתתן).
ואילך.26) ג נט, חקת
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תקנה  לה "אין כי הפרה, את שורפים לכן עצמם". מצד
האפר  רק נשאר העולם". מן והעברתה ביטולה אלא
עצם  מצד "רע שאיננו המתאווה", "כח על המראה

עצמותו".

שבהם  הטוב אין שבגלוי למרות אשר דברים ב)
אין  כך ומשום טוב, ניצוץ זאת בכל בהם יש נראה,

" אשר עד בהם "לטפל" אלא אותם,eniiwiלאבדם, "
הדומה ektdiyעלֿידי למצב עד לטוב, מרע אותם

חז"ל  לו 27ללשון הציעה באיסור לו שהציעה "מצעות :
בהיתר".

דורות": "עשרה של הקבוצות שתי בין ההבדל זהו
רע  היה נח ועד שמאדם הדורות עשרת של הרע

אותם ca`nyמוחלט, הכחיד לפיכך העולם. את
מי  את עליהם "הביא העולם, מן לגמרי הקב"ה

המבול".

אברהם. ועד שמנח הדורות עשרת מכך שונים
היה  שבהם הרע אך ובאין", מכעיסין היו הם גם אמנם
אברהם  בא כאשר לכן, לטוב. להפכו שניתן מסוג
והשלים  תיקן העולם, את "קיים" עבודתו ובכח אבינו,

כולם". "שכר קבל הוא – הדורות עשרת כל את

.Â
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עד הטעם אפו מאריך שהקדושֿברוךֿהוא לכך
dxyrl:כדלהלן הוא דורות

רבות  פעמים דובר הוא 28כבר ש"עשר" כך, על
השלמויות  כל את בתוכו שכולל מושלם .29מספר

בצד  גם הוא כך הקדושה, בצד כך שהדבר כמו בדיוק
בנויה  הרע של המלאה השלמות הקדושה. היפך של

בחינות  עשר של עשר, המספר .30על

ומחכה  אפו, הקדושֿברוךֿהוא מאריך לפיכך
מילוי  עד כלומר, דורות. עשרה עד בתשובה, לחזרה

עשר  בכל ובאין" "מכעיסין של המידה והשלמת
הרע  של (דורות) .31הבחינות

.Ê
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קטן" "עולם נקרא אדם שתי 32כל שקיימות וכשם ,
קיימות  כך גדול", ב"עולם דורות עשרה של תקופות

היחיד, אצל – קטן" ב"עולם אלו "תקופות" שתי

שלו: ה' בעבודת

תמימים  ימים" "עשרה במשך שקוע אדם כאשר

עלול  הוא לו", "וטוב זאת ובכל רצויים, בלתי בענינים
– עתה כמו מצבו יהיה בהמשך שגם בטעות, לחשוב

לבי  בשרירות כי לי יהיה שלום לאמר בלבבו "והתברך

עד 33אלך" לו שהיה שהטוב המשנה, אומרת כך על .
שהקדושֿ מפני הוא השלילית, התנהגותו למרות עתה

אף" "מאריך זמן 34ברוךֿהוא לאחר ייפסק הוא אך ,

.35מסויים 

של  באופן עבודתו את לבצע צריך הוא לפיכך

את  לגמרי לבטל – המבול" מי את עליהם "הביא
רצויים. הבלתי הענינים

ימים" "עשרה עברו שהרי זו, בעבודה די אין אך
בענינים  מחסור ויש רצויים, בלתי ענינים של תמימים

"ימים  והרי לפעול, וצריך, יכול, היה שהוא הטובים

ימים 36יוצרו..." של מסויימת כמות יש אדם לכל :
ה'. לעבודת לו שנקבעו

התקופה  השניה, בעבודה לעסוק מוכרח הוא לכן
לפעול דורות" "עשרה של הימים meiw"l"השניה

חשוכא  "אתהפכא של עבודה עלֿידי – הקודמים

ומשלים  מתקן הוא לאור) החושך (=הפיכת לנהורא"
של  לאופן עד שחלפו, בימים החסיר אשר את גם

כולם". שכר "וקבל

(d"lyz d`x t"y zgiyn)
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א.27) מד, מנחות
עשרה 28) לענין – שם ובנסמן ס"ג 282 ע' חי"ג לקו"ש ראה

מישראל.
ש"ב.29) פרדס טו. ג, לשמות ראב"ע
רפ"ו.30) תניא ראה
שם.31) חיים דרך גם ראה

פל"א.32) אדר"נ ועייג"כ ב). (ק, תס"ט תקו"ז ג. פקודי תנחומא
ועוד. ד. א, קה"ר

יח.33) כט, נצבים
שם.34) ובהנסמן 72ֿ3 ע' לעיל ראה
ואילך.35) פ"ב מי"א ומעין קונטרס בארוכה ראה
ספ"י.36) ה'שי"ת לגני באתי המשך טז. קלט, תהלים
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

‰¯Â˙ŒÔ˙Ó ÈÙÏ ˙ÂÂˆÓ‰ ÌÂÈ˜ ˙‚¯„

זה  ענין שמוסבר (כפי רבות פעמים דובר כבר
בכ"מ  התורה 1בחסידות לימוד בין ההבדל אודות (

רז"ל  [כדברי אברהם של המצוות "אברהם 2וקיום :

אבינו  אברהם "עשה וכו'" בישיבה ויושב זקן אבינו
ניתנה" שלא עד כולה התורה כל יצחק,3את של] וכן

בני  עלֿידי והמצוות התורה קיום לבין והשבטים, יעקב
האבות  של התורה לימוד מתןֿתורה. לאחר ישראל

התורה  לימוד על הציווי לפני מתןֿתורה, לפני היה

הר  על ה' "וירד של באופן שהיה ציווי המצוות, וקיום
עלֿידם, המצוות וקיום התורה לימוד כלומר, סיני".

ולכן) ועושה" מצווה "אינו של באופן (בכלל, היה

עצמם  ובכח עצמם להגיע 4מצד יכלו לא כך משום .
הנעלים  מהנבראים נעלית שהיא כפי התורה למדריגת

קשורה  שהיא כפי התורה למדריגת אלא ביותר,
ובעבודתם. בנבראים

ציווי  היה שכבר כיון מתןֿתורה. לאחר כן לא

עם  יחד ניתן המצוות, וקיום התורה לימוד על מלמעלה
התורה, של לעצמותה להגיע (המצווה) הבורא כח זאת

העולם  מן בהרבה הגבוהה .5במדריגה

הרמב"ם  אומר מרחיקים 6לפיכך שאנו מה "שכל :

הקדושֿ במצוות אלא עושין אנו אין היום, עושים או

שהקדושֿברוךֿ לא ע"ה. רבינו משה עלֿידי ברוךֿהוא
אנו  שאין זה כגון שלפניו. לנביאים זה אמר הוא

שהקדושֿברוךֿהוא  מפני אינו החי, מן אבר אוכלים
מן  אבר עלינו אסר שמשה לפי אלא לנח, (אותו) אסרו

החי. מן אבר איסור שיתקיים בסיני שציווה במה החי
מל  ע"ה אבינו שאברהם מפני מלין אנו אין כן וכמו

ביתו  ואנשי שהקדושֿברוךֿהוא 7עצמו מפני אלא ,
שמל  כמו שנמול רבינו משה עלֿידי אותנו ציווה
אחר  הולכים אנו אין הנשה גיד וכן ע"ה, אבינו אברהם

ע"ה". רבינו משה מצוות אלא אבינו יעקב איסור

במ"ת, שניתנו כפי ומצוות, תורה בקיום דווקא
התורה. עצמיות משפיעה שדרכו הבורא; כח ישנו

– ("תורה" שבתורה ענין כל להבין: צריך זה לפי
הוראה  לאחר 8לשון: (גם) ישראל לבני הוראה הוא (

מאריכות  הנלמדת ההוראה כן, אם מהי, מתןֿתורה.
בתושבע"פ, שבכתב, בתורה האבות עבודת על הסיפור
זו  עבודה והלא וכו' חסידות בדרושי ההסבר ובהרחבת
המצוות  וקיום התורה לימוד של העבודה איננה

הווה" דהווה "ומאי מ"ת ?9שלאחר

.·

‰Î‰ ‡Â‰ ˙Â·‡‰ È„ÈŒÏÚ ˙ÂÂˆÓ‰Â ‰¯Â˙‰ ÌÂÈ˜
‰¯Â˙ŒÔ˙ÓÏ

בפרשתנו  מאריכה 10הרמב"ן שהתורה מסביר
(של  המקרים ושאר הבארות וחפירת המסעות "בסיפור
(כנאמר  העתיד" על ללמד באים "כולם כי האבות)",

לבנים")11במדרש  סימן לאבות שאירע מה "כל :
האבות, משלשת לנביא המקרה יבוא "כאשר ומבאר
כל  כי ודע לזרעו. לבוא הנגזר הדבר ממנו יתבוננו
דמיון  פועל אל גזירה מכח תצא כאשר עירין גזירת
לכך  (ומביא פנים" כל על המתקיימת הגזירה תהיה

מהנביאים). דוגמאות
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תרפ"ט 1) השקיפה ד"ה תרע"ח. העם וכל ד"ה תרנ"ד. זכור ד"ה
בכללות  וראה ועוד. תש"ו. העם וכל ד"ה .(280 ע' תש"י (סה"מ בסופו
וש"נ. אבות. ערך ח"א הערכיםֿחב"ד ספר – לקמן המבוארים הענינים

ב.2) כח, יומא
כז,3) יב. כו, שם (באברהם). ה כו, תולדות פרש"י א. פב, קדושין

(ביעקב). ה לב, וישלח (ביצחק). ט ג.
הי'4) אברהם "אבל האלקים) את (ד"ה נח ר"פ מפרש"י להעיר

בצדקו ומהלך לנח).eil`nמתחזק בניגוד הוא ששם (אלא "
בכח 5) (שהנברא, לזה ההוכחה 1 בהערה שנסמנו במקומות ראה

(יומא  חז"ל דשיערו מזה ומקורו) משרשו למעלה להגיע יכול אינו עצמו
כה"ג  של מהמקוה אמה כ"ג העזרה מקרקע גבוה עיטם עין דמעין א) לא,

כו'.
דחולין.6) ספ"ז פיה"מ
(7" כתב שהרמב"ם שהקב"ה lnלהעיר כתב ולא ביתו" ואנשי עצמו

בפרשתנו  ע"ז נצטווה שאברהם אף (וכיו"ב), עצמו שימול לאברהם צוה
רק  הוא במצות הבורא דכח מדגיש בזה כי בדוחק וי"ל – ואילך) א (יז,
המצות  לגבי הרי שנצטוו בזה גם מ"ת לפני משא"כ מ"ת. לאחר בהציווים
הבורא  כח בזה הי' לא כי עצמו" "מל כאילו הרי"ז מ"ת שלאחר

"לא מקדים אבל מהבריאה. שלפניו".d"awdyשלמעלה לנביאים זה אמר
"שהקב"ה כתב החי מן אבר שבאיסור אבל `exqולהעיר לנח". [אותו]

גם שהוא באיסור מדובר הרי [המתורגם]p"alשם לקו"ש וראה ואכ"מ. .
ועוד. .25 הערה 90 ע' ח"ה

א.8) קנב, זח"ג ראה הרד"ק. בשם בראשית ר"פ גו"א ב. נג, זח"ג
ובכ"מ).9) רפל"ו. פכ"ט. שם (רפל"ד. סע"ב פה, פרשתנו תו"ח ראה

"למה והביאור השאלה שם למה mcwאבל כו' בראשית ס' לכתוב משה
כו'. "האריכות" התורה", לעיקר קדמו

ד.10) לב, וישלח א. כו, תולדות א. יד, יו"ד. יב, שם וראה ו. יב,
ו.11) פ"מ, ב"ר ט. פרשתנו תנחומא ראה
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והמצוות  התורה לגבי לומר אפשר מכך, ויותר וכך,
בהרחבה  בחסידות המבואר (כפי האבות ),12של

את  שאיפשרה כח, ונתינת הכנה היוו זה וקיום שלימוד

השפע  הורדת ואת במ"ת, והמצוות התורה נתינת
מקיימים  שיהודים ידי על מתןֿתורה לאחר האלוקי

גשמיים  בדברים .13מצוות

הסיפור  שהרי מספיק, זה הסבר אין לכאורה, ברם,

נצחית  שהיא בתורה נכתב האבות עבודת והכרח 14על ,

גם) אלא הכנה, או הודעה רק (איננו שהוא לומר
d`xed מ"ת נצחי שלאחר בעבודה (למעשה) .15ת

.‚

˙ÂÏ‚ ÏÚ ¯ÂÙÈÒ‰ È·‚Ï Ì‚ ˙ÓÈÈ˜ ÂÊ ‰Ï‡˘
ÌÈ¯ˆÓ

השאלה  קיימת האבות, עבודת על לשאלה בדומה

מסיפור  הנלמדת ההוראה מהי מצרים: גלות לגבי

הזמנים  בכל ישראל לבני – מצרים גלות על התורה
כגלות  גלות שוב תיתכן שלא (ובפרט המקומות ובכל

)?16מצרים 

זה  לנושא ההסבר היתה 17ידוע מצרים שגלות ,

הברזל" "כור היתה היא – למתןֿתורה 18הקדמה

אך  התורה. לקבלת ראוי שיהיה כדי העולם את שזיכך
על  להסבר (בדומה לכאורה, מספיק, איננו זה הסבר

וצריכה  התורה, מן חלק זהו שהרי האבות) עבודת
גם  הזמנים, בכל מעשית נצחית, הוראה בו להיות

מתןֿתורה. לאחר

על  התורה בסיפורי הכלולה שההוראה אלא
של  מסוג הוראה היא מצרים" ו"גלות האבות" "עבודת

כהקדמה  בתורה נכתבו עצמם הסיפורים גם ולכן הכנה,
להלן. שיוסבר כפי למתןֿתורה, והכנה

.„

Ï‡¯˘È È· ˙„Â·ÚÏ ˙Â·‡‰ ˙„Â·Ú ÔÈ· Ï„·‰‰
‰¯Â˙ŒÔ˙Ó ¯Á‡Ï

לעבודת  האבות עבודת בין ההבדל בזה: והביאור
הן  – ענינים בשני הוא מתןֿתורה לאחר ישראל בני
אצל  שמלמעלה. הגילוי מצד והן העובד, האדם מצד
למעלה, ממטה היה עבודתם שעלֿידי הגילוי האבות
לאור  כלים נעשו וממילא ונזדככו, נתעלו הם כלומר

עבודתם  עלֿידי שהאיר .19האלוקי

לעבודת  בהתאם היה שהאור כיוון מאידך,
באופן אצלם הוא .ielbהנבראים,

אין  מתןֿתורה שלאחר ישראל בני בעבודת אך
כאצל  כך, כל גדולה ועליה הזדככות יוצר האדם

היו19האבות  לאידך 20לאלוקות dakxn(שהם אך (
מ"ת  לאחר ישראל בני של ומצוות תורה עלֿידי גיסא,
בגלוי  איננו ולכן – העולם מן נעלה שהוא אור מאיר

כך. כל

ירדו  לא ש"עליונים גזירה היתה מתןֿתורה לפני
לעליונים" יעלו לא ותחתונים כלומר,21לתחתונים ,

תרד  לא העולם מן ביותר הגבוהה האלקות שדרגת
הראשונה  הגזירה את "ביטל מ"ת לאחר ל"תחתונים".
ירדו  והעליונים לעליונים יעלו התחתונים ואמר:
להתאחד  יכולים תחתונים שנבראים כך לתחתונים",

העולם. מן שלמעלה אלקות עם

למטה. ממעלה גילוי היה מתןֿתורה במעמד
אור  לגילוי כלי היה לא האור 22ה"מטה" ירד לא ולכן ,

גלוי: באופן לתוכו

זמני  רק היה במ"ת האלוקי האור ואח"כ 23גילוי
בהר" יעלו המה היובל "במשוך .24נפסק.
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ואילך 12) סע"א קלה, שרה חיי ואילך. סע"ג פג, שם תו"ח ראה
א  תתרעה, ואילך). ב (עד, פרשתנו ריש אוה"ת (פל"ד). א קלז, (פכ"ט).

ועוד. ואילך.
ע'13) ח"ה .12 ע' ח"ג .35 ע' ח"א [המתורגם]: לקו"ש גם וראה

ואילך. 89 ע' ואילך. 81
א).14) (קס, ההלכות פרטי ולהבין ד"ה קו"א פי"ז. תניא
בא hytdע"ד15) (שהרי בראשית ר"פ רש"י פירוש ע"פ זה מתורץ

שם. רש"י מפרשי ראה – הזה) החודש עד הפרשיות לכל בנוגע לתרץ
קושיית  מפרשים לכמה א) ולהעיר: בראשית. לפ' א' שיחה ח"ה לקו"ש
הגיד  מעשיו "כח תירוצו שלפי י"ל ב) התורה. לסיפורי בנוגע היא רש"י
להיות  צריך מקרא של פשוטו ע"פ שגם מובן כו'" יאמרו שאם גו' לעמו
שוה"ג  שם לקו"ש וראה הזמנים. בכל נצחית הוראה התורה בעניני

.6 להערה
צאתך 16) כימי ד"ה א. מ, זח"ב פס"א. למהר"ל ה' גבורות ראה

ע' חי"ח לקו"ש וראה .176 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש רפי"ב. תש"ח
.392

ועוד.17) ואילך. א עד, תו"א
כ.18) ד, ואתחנן
כג,19) תו"א פמ"ז. תניא וראה תרנ"ד) פ"י. (תרס"ה זכור ד"ה ראה

ג.
פכ"ג.20) תניא וראה ו. פפ"ב, ו. פמ"ז, ב"ר
טו.21) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
הנ"ל.22) זכור ד"ה בסופו. תרמ"ג וירד ד"ה ב. כח, ראה לקו"ת

ע' ח"ב תער"ב המשך שנג. ע' תרס"ו המשך פ"ח. תרח"ץ אריב"ל ד"ה
ואילך. תתקל

פל"ו.23) תניא ראה
מצד 24) יבֿיג) יט, (יתרו יומת מות בהר הנוגע כל שבתחלה אף

כ). שם, (יתרו סיני" הר על ה' "וירד
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של  האור לגילוי כלי להוות היהודי של יכולתו
עבודתו  עלֿידי היא העולם, מן הגבוה שעל 25מ"ת, ,

נצחי. ואיחוד גילוי מתבצע ידה

.‰
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(והאבות  אברהם עבודת משמשת כיצד מובן ובזה
נצחית  הוראה התורה, מן חלק תומ"צ בקיום בכלל)
מתן  עלֿידי שבא שהגילוי כדי זמן: בכל יהודי לכל
מצוות  ומקיים תורה הלומד היהודי עם יתאחד תורה
כעבודת  עבודה תחילה להיות צריכה מ"ת, לאחר

עצמם. מצד עבודה שהיתה האבות,

להיות  צריכה היתה למ"ת הכללית שבהכנה כשם
מצד  נבראים של ובהתבטלות בעבודה שלימות תחילה
הנברא  לדרגת בהתאם אור האיר שדרכה עצמם,

האבות) עבודת שפע 26(עלֿידי לעולם ירד אח"כ ורק
העולם  מן שלמעלה .27ואור

שהאור  כדי בנ"י, של הפרטית בעבודה גם כך
כנ"ל) למטה, ממעלה (המשפיע מהבריאה שלמעלה
מצוות, ומקיים תורה הלומד היהודי עם ויתאחד יתגלה
וזיכוך  בביטול לשלמות להגיע תחילה צריך הוא

התאחדו  אצלו תתהווה שדרכה האלקות מציאותו, עם ת
השפע  לגילוי כלי נעשה הוא אז הבריאה. שבמדריגת
הגבוהה  במדריגה במ"ת, שניתנה כפי ה', תורת של

הבריאה. מן בהרבה

רז"ל dneca(וזה אדם 28למאמר יעסוק "לעולם
לשמה  שלא שמתוך לשמה, שלא אע"פ ומצוות בתורה

– לשמה". תורה edfבא ע"פ הלימוד רק 29סדר לא ,
"לשמה", ללמוד עבודתו בתחילת יכול שאינו למי

" הביטוי מן "שלא mlerlכמשתמע התורה בלימוד ."
היהודי  מתאחד שלו) ביותר הנשגב באופן (ולו לשמה"
למציאותו  הקשורה במדרגה שהיא כפי התורה עם

לימודו) תכלית מתבססת (שעליה וזוהי 30בעולם
של  תורתו (שהיא "לשמה" תורה ללימוד הקדמה

עלֿידי  עצמו לקב"ה שמתקשר הקדושֿברוךֿהוא),

העולם).31תורתו  מן הגבוהה בדרגה ,

תורה, לימוד של דרגה בכל לשינוי אכן, גרם, מ"ת

ממציאות  שלמעלה התורה בעולם, משפיעה שדרכו
רז"ל  כמאמר "32העולם, :lk וקורא שיושב חכם תלמיד

בתורה, ועוסק כנגדו edÎjexaÎyecwd`ושונה יושב

היה  שלא דבר במצוות), גם (וכך עמו" ושונה וקורא
צריך  והיהודי בהעלם, היא זו השפעה אך מ"ת. לפני

עם  ולהתאחדות מציאותו של הזיכוך לשלימות להגיע
תהיה  הנ"ל שההשפעה כדי לעולם, הקשורה התורה

ielba.הלומד מציאות עם ותתאחד

.Â
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התורה  והבנת הלימוד בסדר אנו רואים זה כעין
חמש  "בן של הלימוד בתחילת יהודי: כל אצל

המדברים  הפסוקים את אותו מלמדים על למקרא"
"היד  הגדולה", "היד כגון בביטויים הקדושֿברוךֿהוא

את  לילד ויפשיטו שיסבירו ככל כפשוטם. החזקה",

ביד  שמדובר לעצמו יתאר עדיין אלו, בביטויים הכוונה
zinyb מהיד יותר הרבה וחזקה גדולה שהיא אלא ,

למשל. מלמדו, אצל רואה שהוא

גוף  לו שאין האמונה לעיקרי סתירה זוהי לכאורה

או  ילד, שילמדו התורה דורשת וכיצד גוף, דמות ַולא

ללמדם  שמוכרחים וביטויים פסוקים בידיעה, קטן
?33כפשוטם 

תורה: עפ"י הוא זה  לימוד סדר כאשר במיוחד
אח"כhytתחילה yexceהתורה, fnx סודות ואח"כ

התורה.
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לאין 25) היש ביטול שיהי' כדי בזה "והמכוון שם: וירד ד"ה ראה
דלתתא". באתערותא שלא עצמו מחמת נמשך דבמ"ת העבודה, שיהי'

שמניך 26) לריח וד"ה תרע"ח העם וכל בד"ה להמבואר סתירה אי"ז
גילוי  להמשיך בשביל הי' לעוה"ז האבות נשמות שירידת פ"ז, תש"ו
בכדי  זה בגילוי והצורך העולמות, לתקן בשביל ולא בעולם אלקות
האור  הי' שתחלה ובדוגמא כו' ע"י התיקון להיות אפשר יהי' זה שלאחרי
י"ל  כי – כו' העולמות את להאיר הגילוי הוא ואח"כ עצמותו שלגלות
גשמיים, בדברים להגילוי ביחס היינו בעולם, להגילוי בנוגע שזהו
עצמם. בהאבות להגילוי בנוגע משא"כ בהם, פעלה לא האבות שעבודת

ההקדמה 27) ע"ד ואילך 159 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש עד"ז ראה
ואילך. 103 ע' לקמן וראה למ"ת. ב"נ מצות ז' דקיום

וש"נ.28) ב. נ, פסחים
חמישית.29) וכת ד"ה חלק פ' סנהדרין להרמב"ם פיה"מ ראה

תשובה. הלכות סוף רמב"ם

הלימוד30) תכלית אי"ז לעשות ע"מ הלימוד ולימוד dnylגם .
licbic.(ב סו, (חולין ויאדיר תורה

(31– דנפשי' אדעתא זה נק' דבפרטיות (ולהעיר מפע"ח פ"ה תניא
ע' תרס"ו (המשך תרס"ז ארע"ק ד"ה א). (קכח, לחתונה דרושים סידור
או"ח  ב"ח וראה שם). ובהערה 19 ע' תו"ש סה"ש וראה ועוד. שפה).

דאמר. ומ"ש ד"ה מז סי'
תתרלד.32) רמז איכה יל"ש רפי"ח. תדבא"ר
דנק'33) ה"ז) פ"ג תשובה (הלכות הרמב"ם למ"ש שייך שאי"ז מובן

וי"ל  בתינוק. משא"כ כו', מזה למעלה ומבין שיודע במי זהו דהרי מין,
f"cry שראו מה לפי המחשבה בזו "הלכו שם הראב"ד כוונת היא

ze`xwna.מהעיקרים שם כ"מ וראה האגדות". בדברי שראו ממה ויותר
בזו  הלכו ממנו וטובים גדולים "וכמה הראב"ד דדברי י"ל ועוד
אינו  מצ"ע שהוא דאף היינו – כו'" במקראות שראו מה לפי המחשבה
ונמנע  יכול כל שהוא כיון כו' בגוף שיתלבש אפשר תמונה ובעל גוף
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ה"יד  את הדברים, כפשט לעצמו, המתאר הילד
אך  גשמית, כיד למשל, החזקה", ו"היד הגדולה"
שגם  מבין הילד האמת. מן סוטה אינו וחזקה, גדולה
ויכולת  כח אין וכיו"ב, שלו המלמד של הגשמית ליד
שבה, הגשמיים והעצמות הבשר בגלל יד של ותכונות
– הנשמה (כלומר, שבתוכה והחיות הכח בגלל אלא
המלמד  וכן הענין, מהות את כלל יודע שאיננו למרות
הקדושֿברוךֿהוא  מאת הבא זה), מה יודע איננו שלו
וה"יד  הגדולה" ה"יד שבוודאי מבין הוא וממילא
הקדושֿברוךֿ של הגשמיים התארים ושאר החזקה"
הגשמית, כמותם עקב לגדלותם בהם הכוונה אין הוא

שבתוכם. (מהקדושֿברוךֿהוא) רוחני כח עקב אלא

תורתו  אמת, תורת לימוד הוא כפשוטו כזה ענין כל
מצומצמת  בידיעה שזה אלא הקדושֿברוךֿהוא; של
למקרא". חמש "בן של התורה בפשט שנתלבשה
"בן  של להבנה מתקדם הוא התורה, סדר לפי אח"כ,

למשנה" שנים לגמרא"34עשר עשרה חמש "בן ואח"כ
מופשט ית' הוא ובפנימיות שבאמיתיות ixnblוכו'

התורה. סודות עפ"י להבנה עד מגשמיות,

תחילה  תורה. לומד כל אצל הקיים הסדר הוא עד"ז
נשמתו  שורש כפי תורה ללמוד ללימוד 35עליו בדומה ,

תורה  לימוד כלומר: זה), (בפרט האבות של התורה
גילוי  של לשלימות מגיע הוא שאז הבריאה, במדרגת
לדרגה  מגיע הוא ואח"כ בבריאה. אשר בתורה ועליה
כפי  התורה – נשמתו ומשורש הבריאה מן הגבוהה

במ"ת. שניתנה

.Á
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התורה  לגילוי האבות, עבודת של בהכנה הצורך
שלמעלה  תורה – במתןֿתורה ניתנה שהיא כפי
– התורה לומד – התחתון מצד רק לא היא מהבריאה,

עצמה: התורה – העליון מצד גם אלא

ונתאחד  מלמעלה היורד מהבריאה, שלמעלה האור
בתחילה  אלא בשלימותו, מיד יורד איננו הבריאה, עם
המתלבש  מצומצם, אור ממנו, "הארה" רק יורדת

האור  עצם מתגלה אח"כ ורק הבריאה, .36בעניני

נתינת  לפני מהבריאה. שלמעלה בתורה גם וכן
שהיא  במתןֿתורה, הקדושֿברוךֿהוא של תורתו
הארה  תחילה ירדה הבריאה, מדרגת לאיןֿערוך גבוהה

שיש  התורה בחינת האבות: עלֿידי שלה, מצומצמת
בבריאה. קשר לה

לפני מ"ת: לאחר גם יהודי zilbznyכך אצל
מהבריאה, שלמעלה הקדושֿברוךֿהוא של תורתו

תחילה לבריאה,zelbzdlצריכה קשר לה שיש התורה
מהבריאה. שלמעלה תורה אח"כ ורק

כפי  שבתורה, הפרד"ס חלקי של הלימוד סדר וזהו

מדרוש  רמז מרמז, השתלשל פשט מזה. השתלשל שזה
מסוד  .37ודרוש

.Ë
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עדיין, מהווה, אינו הנ"ל, והעבודה הלימוד סדר
הקדושֿברוךֿהוא, של תורתו לקבל כדי מספקת הכנה
של  לעבודה גם להגיע ומוכרחים מהבריאה, שלמעלה

ש  הראשונה, בפעם שהיה כמו מצרים, `ixgגלות
צור  היה עדיין האבות של והעבודה והמצוות ך התורה

למ"ת. כהכנה מצרים בגלות

היא  במ"ת שניתנה התורה לומר: יש בזה והטעם

בכך  די אין ולפיכך הבריאה, מן לאיןֿערוך נעלית
עם  ונתאחד שלו לשלימותו בעבודתו הגיע שהנברא
שום  לנברא אין זאת בכל כי הבריאה, בדרגת התורה

הבורא. לגבי ערך

הפעולה  הקדמת – בנברא שינוי להיערך צריך ולכן
של  תורתו מתגלית דרכה שדוקא מצרים", "גלות של

הקדושֿברוךֿהוא.
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ועוד. ספ"ט. ב' מאמר לרס"ג והדעות מהאמונות ולהעיר הנמנעות*.
ט"ז. חלק סוף תו"ש וראה

ספ"ה.34) אבות
ס"ד.35) פ"א ת"ת הלכות להלכה אדה"ז מ"ש ראה

תרפ"ט.36) דודי לכה מד"ה להעיר
שלום 37) נהר בתחלתו. ומצוה בנגיד (הובא הע"ח דעת לפי

פ"א  הנשמות חיוב (מס' המ"ח ולדעת בסופה). הנהר רחובות בהקדמת
בבריאה. מ)רמז (ומשתלשל ביצירה דדרוש מ"ב)

mpeira erhe ebyy" wx azek f"dc`y ,miizn` milaewn eidy ((jli`e `"rq ,bt) f"t dpen`de cegid xry d`x) eheytk mevnvd oipr epiady zericd c"re (*
t"ye y"dg .n"yz (f"g`lye) mixac .`"lyz awr t"y zgiy dkex`a d`x) zerpnpd rpnpe leki lk `edy d"awda dpen`d cvn ok eqtz ik ± "l"fix`d iazka

.n"k`e .(cere .b"nyz `yp
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בפסוק  כנאמר היתה, מצרים "בחומר 38גלות :
בהם  עבדו אשר גו' בשדה עבודה ובכל ובלבנים

בזהר  מבואר התורה בלימוד זה ענין "בחומר 39בפרך".

פרך  עבודת הלכה". ליבון דא ובלבנים קלֿוחומר, דא
לאנשים  נשים עבודת – היא כללי עבודה 40באופן ,

עלֿידי  דווקא האדם. של והרגלו מטבעו ההפוכה
הביטול  מתהווה מטבעו ההפוכה ויגיעה עבודה

הקדושֿברוךֿהוא, של שתורתו הנברא, של וההזדככות

אצלו  להתגלות תוכל העולם, מן .41שלמעלה
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אודות  לכאורה תמוה סיפור להסביר ניתן זה לפי

ה"צמחֿצדק" בעל כשהיה צדק": ה"צמח אדמו"ר
לו, ואמר הזקן, אדמו"ר פעם לו קרא צעיר, עדיין

צדק" ה"צמח תורה. (עניני) במתנה לו לתת שברצונו
רוצה  הוא התורה את כי באמרו להצעה, הסכים לא

ביגיעה הוסיף zinvrלרכוש כאשר שנים, כעבור .

חכמתו  על שמצטער 42חכמה ה"צמחֿצדק" אמר ,
ככל  שהרי הזקן, אדמו"ר של להצעתו הסכים לא מדוע

עדיין  נעלים, תורה עניני לו נותן היה הזקן שאדמו"ר

נעלים  לענינים בתורה יגיעה לו להיות היתה יכולה
וקץ. גבול ללא היא תורה והלא יותר,

ולבסוף  קסבר, מאי מעיקרא לשאול: ניתן לכאורה
ראוי  היה שבו במצב שבהיותו לומר קשה קסבר? מאי
גדול  בהיותו במתנה, תורה הזקן אדמו"ר מאת לקבל

כזו. פשוטה סברא בדעתו עלתה לא בתורה,

רצונו  אי על חרטה זו היתה לא בזה: ההסברה
לק  שבשעה הקודם אלא תורה, של ענינים במתנה בל

בעל  הרגיש זו, תורה לו לתת רצה הזקן שאדמו"ר
עבודת  של ההכנה לו חסרה שעדיין צדק" ה"צמח
וחשב  כזו, הצעה לקבלת המתאימה בתורה, היגיעה
לו  לתת הזקן אדמו"ר שרצה לתורה כלי איננו שעדיין

במתנה.

יגיעה גם אצלו כשהיתה יותר, בתורה,efמאוחר
שתתגלה  בתורה, זו למתנה ראוי "כלי" שהוא הרגיש

מיגיעתו. שלמעלה תורה לו

בתורה, ויגיעה עבודה של האמורה שההכנה ויתכן
למתן  הכנה היתה מצרים שגלות לכך בדומה היא

תורה.
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ילקוט לוי יצחק על התורהלח

בראשית מט, לג – ויכל יעקב לצות את בניו ויאסף 
רגליו אל המטה ויגוע ויאסף אל עמיו

קסח

ביאור הגמ' )תענית ה, ב( יעקב אבינו לא מת וכו', רמז 
מ"ש )מיכה ז, כ( "תתן אמת ליעקב", אותיות "יעקב לא 

מת"

רב נחמן ורב יצחק הוו יתבי בסעודתא א"ל רב נחמן 

לר"י לימא מר מלתא א"ל הכי אמר ר' יוחנן אין מסיחין 

בסעודה שמא יקדים קנה לושט ויבא לידי סכנה, בתר 

דסעוד א"ל, הכי אמר ר' יוחנן יעקב אבינו לא מת, א"ל 

קבריא,  וקברו  חנטיא  וחנטו  ספדניא  ספדו  בכדי  וכי 

כו'  יעקב  א"ל מקרא אני דורש1 ואתה אל תירא עבדי 

זרעו  מה  לזרעו  הוא  מקיש  שבים,  מארץ  זרעך  ואת 

בחיים אף הוא בחיים.
תענית ה, ב

בתר דסעוד א"ל הכי א"ר יוחנן יעקב אבינו לא מת, 

גוף המימרא יעקב אבינו לא מת, שייך לסעודה2 שלישית 

דשבת, כי סעודה שלישית היא בחי' והאכלתיך3 נחלת 

יעקב אביך.

נחמן4  ר'  בקשת  על  מספקת  תשובה  כן  גם  והוא 

אותיות  מ"ת  ל"א  יוחנן,  ר'  מימרת  לו  אמר  מלתא, 

מלת"א.

1( ירמי' ל, י.

וביאורים בש"ס עמוד  – חידושים  יצחק  לוי  2( ראה בפנים בתורת 

הי'  דזה  בסעודתא"  יתבי  “הוה  במ"ש  הביאור  באריכות  ואילך,  ב' 

בסעודה שלישית דשבת כנגד יעקב כמ"ש “והאכלתיך נחלת יעקב 

יעקב ע"ש. ראה  – בגי' קמז, מספר שנותיו של  אביך" – בסעוד"ה 

לעיל סימן קכה.

וראה בפנים בתורת לוי יצחק הקשר בין ר' נחמן ור' יצחק, דיצחק 

“מנח"  אותיות  יש  “נחמן"  ם  ובׁשֵ כו(,  )ברכות  מנחה  תפלת  תיקון 

דמנחה, ולכן הוה יתיב ר' נחמן ור' יצחק ביחד ובזמן המנחה. ע"ש.

3( ישעי' נח, יד. זוהר פרשת יתרו דף פח, ע"ב.

4( דרב נחמן ביקש מרב יצחק “לימר מר מלתא".

אבינו  דיעקב  הזאת  המימרא  לו  שאמר  מה  אמנם 

לא מת דוקא, ששייכותא לסעודה שלישית דשבת הוא 

נחלת  והאכלתיך  בחי'  היא  שלישית  שסעודה  מפני 

יעקב אביך, ולא איזו מימרא אחרת מענין יעקב.

וענין  יעקב,  נחלת  שכתוב  שמאחר  זה  מלבד  הנה 

נחלה הוא ירושה, שזהו כשיש מיתה, וא"כ הוי אמינא 

שיעקב מת, שאז שייך לומר שיש נחלתו דיעקב, קמ"ל 

שיעקב לא מת.

עוד דברים בגו, והוא כי הרי מצינו שבמנחת שבת5 

יוסף,  מאד,  גדולים  צדיקים  שלשה  ומתו  נסתלקו 

אומרים  )שלכן  האמצעי  בקו6  הם  שכולם  דוד.  משה, 

ג' פעמים צדקתך לנגדם7 במנחת שבת(, והוא כי בעצם 

זמן המנחה הוא זמן8 דדינים, לכן נסתלקו במנחה וכו'.

להורות  מנחה9  פעמים  ה'  גי'  דו"ד  יוס"ף  מש"ה 

שאז  שבת  במנחת  אך  המנחה,  תפלת  בזמן  שנסתלקו 

הוא עת10 רצון.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד ח-י ואילך

אינון  “תלתא  וז"ל:  ע"א  קנו  דף  תרומה(  )פרשת  ח"ב  זוהר   )5

דאסתלקו מעלמא בהאי זמנא )ג' צדיקים נסתלקו מן העולם בשעת 

מנחה דשבת(, וכלהו כלילן במשה )וכולם כלולים במשה(, חד משה 

וחד  והנעלה(,  הנאמן  הנביא  משה  )אחד,  עילאה  מהימנא  נביאה 

יוסף הצדיק )ואחד, יוסף הצדיק(, וחד דוד מלכא )ואחד, דוד המלך( 

וכו'" ע"ש.

6( ע"ש בפנים בתורת לוי יצחק דמשה בחי' דעת, יוסף בחי' יסוד, 

ראה  היסוד".  “עטרת  היינו  “מלכות"  )והכוונה  מלכות  בחי'  דוד 

הביאור לעיל סימן עו הערה 43. 44(.

7( ראה טור שו"ע הלכות שבת סימן רצב, ובשולחן ערוך אדמו"ר 

הזקן שם סעיף ה.

8( ראה זהר חלק א' דף רכט, ב. אדרא רבא דף קכט, א )מובא בילקוט 

לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן קעו. קע הערה 3(.

9( משה )345( + יוסף )156( + דוד )14( = 515, וכן ה' פעמים מנחה 

)5 × 103( = 515. וטעם ה' פעמים “מנחה" דיש ה' מיני מנחות ה' 

מיני טיגון )מנחות קד, ב(. ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן 

קעב.

10( ראה אדרא רבא דף קכט ע"א, ובאדרא זוטא דף רפח, ב. שלכן 

אומרים בתפלת מנחה דשבת ואני תפלתי לך ה' עת רצון. ע"ש. ראה 

לעיל סימן עח. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן רכה. קצב.

צריכה להיות ההליכה אל הארץ אשר אראך, היינו, בחינת הרצון שלמעלה, רצונו של הקדוש-ברוך-הוא, ועד שנעשה עשה רצונו 
כרצונך כו'.

ממאמר פרשת לך לך ה'תשמ"ה



לט

אשר  ה'  אני  אליו  ויאמר   – ז  טו,  לך־לך 
הארץ  את  לך  לתת  כשדים  מאור  הוצאתיך 

הזאת לרשתה וגו'

איך  אברהם  את  להראות  הקב"ה  רצה  )תוכן: 
בתחיית המתים ישוב אברהם ויירש את הארץ(

א. ויאמר אליו אני ה' אשר הוצאתיך מאור כשדים וגו' 
המתים  בתחיית  איך  אברהם  את  להראות  הקב"ה  רצה 
מאמרם  בהזכיר  והוא  הארץ.  את  ויירש  אברהם  ישוב 
ואנכי עפר ואפר, שהוא אילו  )ב"ר מט, כג( על פסוק  ז"ל 
הרגני נמרוד לא הייתי עפר, אילו שרפני אמרפל לא הייתי 
אפר, הנה שהשוה את זו עם זו. ובזה יאמר הלא את עצמך 
תתמה  אל  התחייה.  אחר  שהוא  הארץ,  את  לתת  נדרתי 
על התחייה מהעפר, כי גדולה היא מניעתי מן האש שלא 
ה' אשר  אני  והנה  יכלך.  ישרפך, ממניעתי מן העפר שלא 
הוצאתיך מאור כשדים כאילו מהיותך אפר החייתיך, ובזה 
תבטח לתת לך את הארץ הזאת לך בעצמך. כי מי שקיימך 
אומר  וזהו  עפר.  מהיות  יקימך  בטבע,  שלא  אפר  מהיותך 

לתת לך שהוא לו לעצמו ואין זה רק אחר התחייה.
ועל זה השיב ואמר במה אדע כי אירשנה, לומר, הנה אם 
כשתתן אותה לזרעי ימשך קיומה עד אחר התחייה מובטח 
אהי' בזה, אך במה אדע שביני וביני לא יאבדו ברוע בחירתם 
באורך הזמן, ומה גם בין הגוים, באופן שתפסק מציאותם 
מהעולם. ומה גם בגליות שנרמזו לו בענין המלכים כמדובר 

למעלה ויבטל ענין התחייה, גם לי גם להם ולא אירשנה.
והוא  וכו',  עגלה  לי  קחה  כי  תירא  אל  לו  אמר  כן  על 
בבל  זו  משולשת  עגלה  וז"ל,  כג(  מד  )ב"ר  ז"ל  מאמרם 
ובלשאצר.  מרודך  אויל  נבוכדנצר   – שלשה  שמעמדת 
ודריוש  כורש   – שלשה  שמעמדת  מדי  זו  משולשת  ועז 
זו הרביעי.  יון כו'. ותור הגוזל  זו  ואחשורוש. ואיל משולש 
והראה לו הוא יתברך שכל הארבע מלכיות יתבתרו. ואת 
הצפור לא בתר כי לא יכלו, כמאמרם ז"ל )סוטה ט, א( חצי 

אכלה בם חצי כלים והם אינן כלים.
נצטרך  ולא  המלכיות  לבטל  טוב  הלא  תאמר  ושמא 
תפלה ובקשה לינצל מהם. לזה אומר וירד העיט וכו', והוא 
דוד, על  וכו' הוא  וירד העיט  עו(  )ילקוט רמז  ז"ל  מאמרם 

הפגרים הם המלכיות, וישב אותם אברם. ופירושו כי רצה 
דוד לכלות כל האומות, והשיבו אברהם שהוא במה שבירר 
לבניו את המלכיות במקום גיהנם, ועל כן מנע ה' את דוד 
מלבוא בדמים. ויתכן הוא מאמר דוד באומרו )תהלים יח, 
במקומו.  אצלנו  כמפורש  וכו'  ואשיגם  אויבי  ארדוף  לח( 
הם  הפגרים  על  דוד,  הוא  העיט  וירד  הכתוב  ענין  יהי'  וזה 

הרמוזים בפגרים הנזכרים שהם המלכיות.
 – הפגרים  את   – אברם  אותם  וישב  שאמרתי  ומה 
מליפול ביד העיט – הוא דוד. הוא כי ויהי השמש לבא וכו' 
כי שֹם לפניו הוא יתברך את המלכיות, הם אימה וכו', ואת 
גיהנם הוא תנור וכו', ובחר אברם במלכיות, שעל ידי כן הי' 
ישעבדו  יכלם איך  דוד, שאם  ביד  נתנם השם  סיבה שלא 

את ישראל, נמצא בזה כאילו ימנעו בידים.
העתיד,  זמן  טרם  אחד  זמנים,  שני  יש  הנה  כי  והענין 
שהוא זמן הדין הגדול המתייחס לנשף וערב יום. ועד זמן 
היום  יחשך  שטרם  מי  אשרי  והנה  יום.  בעוד  הוא  ההוא 
שעבוד  ידי  על  רק  זה  ואין  מפשעיו,  נקי  הוא  הדין,  ברוגז 
מלכיות, ואם אין שעבוד מלכיות, נשארו אשמותם צרורות 
בשמלותם על שכמם, עד הדין ההוא לידון בגיהנם העתיד. 
וזהו מאמר הכתוב ויהי השמש לבא, רמז אל טרם יחשיך, 
קודם סוף היום של דין הגדול, ואז ותרדמה של נבואה נפלה 
על אברהם. והנה אימה וכו' שהם הארבע מלכיות שיברור, 
שזה טוב להם, טרם יחשך ויצטרכו לדון בגיהנם העתיד – 
שהוא אחר בא השמש. ובהזכירו ביאת השמש, נרמז כי אז 
ב( על  יד,  )שמו"ר  ז"ל  – כמו שאמרו  גיהנם הנקרא חשך 
חשך מצרים, ועיקר גיהנם הוא תנור עשן כו'– כדי שיברור. 
וכו' כאשר  ידוע  ידי מה שהפיס דעתו באומרו  כן על  ויהי 

יבא ביאורו בס"ד.
הגיהנם  כי  נמשך,  הבירור  ידי  על  כי  כן,  אחרי  ואמר 
ישלוט  השעבוד,  את  שבירר  מה  ידי  על  לפניו  שהעביר 
במשעבדים. וזהו שרמז באומרו )לקמן יז( ויהי השמש באה 
ועלטה הי', רמז כי אז בזמן ההוא שכבר בא השמש ועלטת 
הדין באה, אז והנה תנור עשן הוא גיהנם העתיד אשר עבר 
עליו, יהי' בין הגזרים האלה הם האומות ולא על ישראל, כי 

בירר לבניו השעבוד.
תורת משה – להאלשיך

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת לך־לך

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש במכתבו שבדעתו לכתוב תנאים ביום החתונה, הנה אין מקום לספק ונכון לעשות כן, 
וגם התנאים יהיו בשעה טובה ומוצלחת.
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i"yx£EÏŒCÏ∑אעׂש וׁשם ,ּולטֹובת ּגדֹול,להנאת טבעלגֹוי ׁשאֹודיע ועֹוד, לּבנים. זֹוכה אּתה אי וכאן ∆¿ְְְְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
.ּבעֹולם  ָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(a"nyz'd jlÎjl zyxt zay zgiyn)

הּוא  הּסדרה ׁשּׁשם ונזּכרים הּסדרה', את 'מעבירים ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָּכאׁשר
ענינים, ריּבּוי יׁשנם זֹו ׁשּבסדרה אף־על־ּפי [היינּו, "־לל"ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ
מארצ ־לל" לאברם הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא ציּווי ְְְְְְִִֵֶַַַָָָואילּו
ׁשּבּסדרה, הראׁשֹונים ּבּפסּוקים רק מסּוּפר גֹו'" ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָּומּמֹולדּת
– ["־לל" ּבּׁשם ּכּולּה הּפרׁשה ּכל נקראת ְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאף־על־ּפי־כן,
ּבאֹופן  להיֹות צריכה ׁשהעבֹודה ּומעֹורר מזּכיר זה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָהרי
ּבאין־ והגּבלה, מּמדידה למעלה אמיּתית, הליכה ,"־לְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָּד"ל

הּקֹודמת. ּדרּגתֹו לגּבי ְְֲֵֶֶַַַָערֹוך

ּדמאי  – הרׁשּות עניני אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר רק ְְְְְְֲִֵֶַַַָָֹולא
קדּוׁשה, עניני אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ּגם אּלא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָקא־מׁשמע־לן,

.ׁשּבאין־ערֹו והילּו עליה ,"־לל" ׁשל העבֹודה ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָנדרׁשת
"ּבכל  ׁשל ּבאֹופן היא עבֹודתֹו ּכאׁשר ּגם אֹומרת: ְְֲֲִֶֶֶֶֶַַָָֹזאת
נעׂשה  ההרּגל הרי זֹו, ּבעבֹודה מתרּגל ּכאׁשר הּנה ,"ְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמאֹוד
סתם, טבע אחר) ּבמקֹום הּמּובא (ּכּלׁשֹון אֹו ׁשני, ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָטבע
"עֹובד  נקרא אינֹו ׁשּוב ּורגילּותֹו, טבעֹו נעׂשה ׁשּזה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָּומאחר

עבדֹו". לא "אׁשר אּלא זֹו, עבֹודה על־ידי ְֱֲֲֲִֵֶֶַָָָֹֹאלקים"
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היינּו אלֹוקים' ּד'עֹובד ּבּגמרא ּׁשּכתּוב "מה ּבּתניא ְְְְְְֱִֵֶַַַַַַָָָָָוכּמבֹואר
מי  היינּו עבדֹו' ו'לא ואחד, ּפעמים מאה ּפרקֹו ׁשּׁשֹונה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹמי
"מּׁשּום  ׁשּזהּו – לבד" ּפעמים מאה ּפרקֹו ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּׁשֹונה
ּפעמים... מאה ּפרק ּכל לׁשנֹות הרגילּות היה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָׁשּבימיהם
ׁשהּורגל  הרגילּות על הּיתרה ואחת הּמאה הּפעם זאת ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹולכן

א  עֹובד נקרא להיֹות ּכּולן... ּכנגד ׁשקּולה לֹוקים".מּנעּוריו, ְְְְְֱִִִִֵֶֶָָָָ
" מאה ּבימיהםוהּנה, ּפרק ּכל לׁשנֹות הרגילּות היה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָ

נקרא  ואחת, ּפעמים מאה לֹומד ּכאׁשר ולכן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּפעמים",

ּפעמים  מאה ללמֹוד מתרּגל ּכאׁשר אבל אלֹוקים"; ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ"עֹובד
אינֹו ׁשּוב ואחת, ּפעמים מאה לֹומד ּכאׁשר ּגם הרי – ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָואחת
"עֹובד  נקרא ׁשאינֹו ּבלבד זֹו ולא אלֹוקים", "עֹובד ְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָֹנקרא

"אׁשר מּזֹו: יתירה אּלא עבדֹואלֹוקים", "!לא ְֱֲֲִִֵֶֶָָָֹ
מסּוים  ּדבר עֹוׂשה ׁשּכאׁשר ּבנפׁשיּה, איניׁש ׁשּידע ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּוכפי
ּבענין  ּולהׁשּתּדלּות ליגיעה זקּוק אינֹו – ׁשּלֹו הרגילּות ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָמּצד

זֹו. עבֹודה מּצד אלֹוקים" "עֹובד נקרא אינֹו ולכן ְְֱֲִִִֵֵֵֶַָָָזה,

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jlÎjl zyxt zay zgiyn)

צרּוף ּפׁשּוט ליהּודי מסּבירים ּכאׁשר  יׁשנֹו זֹו ׁשּבׁשּבת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ׁשלאחרי  הׁשּבת (להיֹותֹו לדרּכֹו" הל ד"ויעקב ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹהענינים
ּומֹוסיפים  הׁשבּוע), (ּפרׁשת "־לו"ל ּבחׁשון) ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָׁשבעה
"מֹורׁשה  ׁשהיא הּתֹורה, עניני אֹודֹות ׁשמדּוּבר לֹו ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָואֹומרים
ההֹוראה  ענין ּכֹולל אליו, הׁשיכת ירּוׁשה יעקב", ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹקהלת
עבּורֹו הֹוראה ׁשזֹוהי היינּו, הֹוראה), מלׁשֹון (ּתֹורה ְֲִִֶֶַַָָָָָָָׁשּבּתֹורה
ׁשּכללּות  היא, ּבזה ׁשההֹוראה ּבפׁשטּות מבין הּוא הרי -ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ד"ל־ ּבאֹופן להיֹות צריכה לדרּכֹו" הל ד"ויעקב ְְְְְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָָֹהעבֹודה

."ְל
ּבפירּוׁש חסידּות ּבדרּוׁשי המבֹואר לֹו להסּביר ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָּוממׁשיכים

מארצ ־לד"ל אביהענין ּומּבית על ּומּמֹולדּת דקאי - " ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
"מֹולדּת" הרצֹון, ענין הּוא "ארצ" והמֹוחין, המדֹות ְְְְְְִִִַַַַָָָָָהרצֹון,
ועל  המֹוחין, ענין הּוא "אבי ו"ּבית הטבעיֹות, המדֹות ְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָהם

מארצ ־לל" נאמר אביזה ּומּבית היינּו,ּומּמֹולדּת ," ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
אלא  כּו', מדֹותיו וטבע ּורגילּותֹו ּברצֹונֹו להתחׁשב לֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשאין
ׁשל  רצֹונֹו את לקים ּכדי אלּו, ענינים ּכל לעזֹוב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָעליו

ַָָהקּב"ה.
ּפׁשּוט  ליהּודי גם ּבפׁשטּות מּובן זה ענין - ְְְְְִִִֶַַַָָָָוכאמּור
זה  ׁשענין לפעֹול מצליחים היּו הלואי ואדרּבה: ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבּפׁשּוטים,
אֹודֹות  מדּוּבר [ׁשאצלם ׁשבטיכם" "ראׁשיכם אצל ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָיתקּבל
ׁשהדבר  ּכפי ּפׁשיטּות ּבאֹותּה כּו'] דקדּוׁשה ּומדֹות ְְְְִִִִֶַָָָָָרצֹון

...!"מימי וׁשֹואב עצי "חֹוטב אצל ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַמתקּבל
לדבר: ְַָָָדּוגמא

ׁשבטיכם", "ראׁשיכם ׁשּבבחינת יהּודי אֹודֹות מדּבר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּכאׁשר
ּבֹו, לעסק ׁשעליו ּומגּדר מסּים ּתפקיד עליו ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹֻֻׁשהּטילּו
ּכזֹו [הׁשלמה ּבזה וכיֹוצא חסידּות, ּבעניני ּבאּורים ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהׁשלמת
זה] לפני נעׂשּו ׁשּכבר ּבענינים ּגם ׁשלימּות נפעל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשעל־ידּה

ּכ זה ּבענין לעסק ׁשּלא ּולבלּבלֹו ה"ּיצר" לבֹוא יכל דבעי,- ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹ
ּוזריעה, חריׁשה העֹולם, ּבעניני עסּוק ׁשהּוא מּפני ְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָֹולא
קדּׁשה, עניני ׁשאר לֹו ׁשּממציא מּפני אּלא ּבזה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻוכיֹוצא
ּתרּוצים  מיני ּבכל לֹו ּומסּביר ונעלים, טֹובים ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָענינים
אּלּו ּבענינים לעסק מכרחים ׁשעכׁשו ׁשֹונֹות, ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻואמּתלאֹות
ּבזה. וכיֹוצא זמן, למׁש לדחֹות אפׁשר זה ענין ואּלּו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּדוקא,
,ּבכ מה ׁשל ּדברים עם לפּתֹותֹו יכל אינֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהּיצר־הרע
לקנֹות  אפׁשר אי דא ּכגֹון ּבדברים - כּו' הּזה עֹולם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָּתענּוגי

היא  הּיחידה הּדר ולכן, מּזה. למעלה ׁשהּוא מּכיון ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו,
ּתֹורה  קדּׁשה, עניני ּבׁשאר אֹותֹו ׁשּמעסיק על־ידי־זה -ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
וכּו', ּומֹועילים טֹובים ענינים טֹובים, מעׂשים ְְְֲִִִִִִִִֶַָָּומצֹותיה,

לֹו. הּמיחד הּנ"ל ּפרטי ּבענין יעסק ׁשּלא ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹֻהעּקר
ענין  אֹודֹות לֹו ּומזּכירים ׁשּמעֹוררים ׁשּלמרֹות - ּכ ּכדי ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָועד
ּתפקידֹו ׁשּזהּו יֹודע והּוא ּפעמים, ורּבּוי לּזמן, מּזמן ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָזה
גרמא  ׁשהּזמן ּדענין העדיפּות ּובדגמת על־ּדר] לֹו ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻהּמיחד
ולא  ּפגע 'לא אף־על־ּפי־כן, גרמא], הּזמן ׁשאין ענין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹלגּבי

הּדברים. ּפני הם ּכ מּדּוע יֹודע אינֹו עצמֹו והּוא ְְְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָנגע',
מ'ׁשני  למעלה ׁשנים, וכּמה ּכּמה ונמׁש הּדבר הֹול ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָוכ
היּו ׁשאם ענין אֹודֹות ׁשּמדּבר למרֹות - וזאת ְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻחזקה'!
ּבמׁש לסימֹו יכֹולים היּו הּמתאים, ּבאפן ּבֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָֹמתעּסקים
ואף־על־ּפי־כן  ׁשבּועֹות, ּכּמה אֹו ימים ּכּמה ׁשעֹות, ְִִֵַַַַַָָָָָָּכּמה
הּדבר, את לסּים מּבלי ׁשנים, וכּמה ּכּמה ונמׁש הּדבר ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהֹול

הּדבר. יסּתּים וכיצד מתי יֹודע מי - ּכזה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּובקצב
זכּות  לּמּוד יׁשנֹו זה על הּנה - ׁשּכזה מּצב אמנם יּתכן ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּכיצד

הראׁשֹון: ִֵָָָמאדם
היתה  ויצירתֹו הּקּב"ה. ׁשל ּכּפיו יציר היה הראׁשֹון ְְִִִִֶַַָָָָָָָָָָָאדם
הּיצר־טֹוב  ּבאּו ׁשאצלֹו מּובן ׁשּמּזה ׁשנה", עׂשרים ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ"ּכבן
יׂשראל, ּבני ּכל אצל ׁשּזה ּכפי ולא - ּביחד ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּיצר־הרע
ורק  טעניתא", "אקדמי הּבהמית, הּנפׁש ּבאה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּלכל־לראׁש
נצטּוה  ּכאׁשר ואף־על־ּפי־כן, האלקית. הּנפׁש ּבאה ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹאחר־ּכ
ג' על היה ׁשהאּסּור למרֹות הּנה הדעת, מעץ לאכל ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּלא
ג' ימּתין ׁשאם הראׁשֹון אדם ידע [ּובוּדאי ּבלבד ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָׁשעֹות
ּבמּכל־ׁשּכן  - הדעת דעץ הּיין על יקּדׁש אזי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָׁשעֹות,
עמד  לא מּכל־מקֹום, זאת], יֹודעים ׁשאנּו מּזה ְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹוקל־וחמר

ִַָּבנּסיֹון!...
לכללּות  ּביֹותר נֹוגע היה זה ׁשענין מּכיון הּדבר: ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוטעם
הּיחידה  המצוה היתה זֹו ׁשהרי הראׁשֹון, אדם ׁשל ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמציאּותֹו
"קּודׁשא־ּברי־ ב): רסב, ב (חלק הּזהר [ּכלׁשֹון לֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָֹׁשהיתה
ּכחֹות  הּיצר־הרע הׁשקיע לכן - חדא"] ּפּקּודא ל ּפקיד ְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּוא

להכׁשילֹו. ּכדי ּביֹותר מרּוּבים ְְְְְֲִִִֵֵַַָּומאמצים
אדם  ׁשל ּבכבֹודֹו חס־וׁשלֹום לזלזל ׁשאין ּפׁשּוט וגם ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָמּובן
ׁשאנּו ּובפרט וחס, חלילה - הּקּב"ה ׁשל ּכּפיו יציר ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָָהראׁשֹון,
יׂשראל! ּבני והן נח, ּבני ּכל הן הראׁשֹון, אדם ׁשל ְְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹצאצאיו
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ּגם  ּומה ּבּתֹורה, הּמבאר ענין זה הרי לעיל, והּמזּכר -ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹֻ
ׁשמים  יראת ׁשל ּבענין הֹוספה לפעל ּכדי זאת ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּמזּכירים
לענין  ּביֹותר מתנּגד ׁשה"ּיצר" רֹואה יהּודי ׁשּכאׁשר - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָכּו'

ּביֹותר  עּקרי ענין הּוא זה ׁשענין לדעת עליו ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻמסּים,
זה  ענין על מּטל הּיצר ׁשל מׁשקלֹו ּכבד ּכל ולכן ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻּבעבֹודתֹו,

ְַָּדוקא.

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr ` jxk h"nyz zegiyd xtq)

ּולטֹובת א)להנאת יב, לפרׁש:(רש"י ּתֹוצאה הנאהיׁש - ְְְְֲֲֵֵַָָָָָָָָ
מּיד. הּבאה הּבאֹות טֹובהחּיּובית חּיּובּיֹות ּתֹוצאֹות ּכֹוללת - ִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ׁשּכן  מּפני "ּב"ל הּכּונה ׁשּזֹוהי מפרׁש ורׁש"י זמן. ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָלאחר
ּבפעל: מּידיתארע חרֹון הנאה ׁשל מקֹום מחרן, הּיציאה - ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

עבֹודה־זרה. ׁשל ּומקֹום מקֹום, ׁשל זמןאף לאחר -טֹובה ְְֲֶֶַַַַָָָָָָ
לארץ  והליכתֹו זֹו מיציאה ּכתֹוצאה ׁשּקּבל הּברכֹות ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

ְַַּכנען.
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i"yx£ÏB„b ÈB‚Ï ENÚ‡Â∑ ּגֹורמת ׁשהּדר לפי ¿∆∆¿¿»ְִֶֶֶֶֶַ
את  ּוממעטת ּורבּיה, ּפרּיה ממעטת ּדברים: ְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלׁשלׁשה
ּברכֹות  לׁשלׁשה הזקק לכ הּׁשם, את ּוממעטת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּממֹון

הּבנים הּללּו, על הּׁשם.ׁשהבטיחֹו ועל הּממֹון ועל , ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָ
)ׁשמ "ואגּדלה וזהּו: אחרים: עכׁשו ":ספרים ׁשעד ׁשמ על אֹות מֹוסיף הריני ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אדם. ׁשל אבריו ּכנגד רמ"ח, עֹולה ואברהם אברהם. ,ואיל מּכאן אברם, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָׁשמ

יׁשן  רבה)ּבממֹון∑EÎ¯·‡Â.)ּברׁש"י Î¯a‰.(בראשית ‰È‰Â∑ ְִַָָ«¬»∆¿ְָ∆¿≈¿»»
ּברכּתי  ּבידי, היּו עכׁשו עד .ּביד נתּונֹות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָהּברכֹות
ּתחּפץ  אׁשר את ּתבר אּתה ּומעכׁשו ונח, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלאדם

רבה) זהּו(בראשית ּגדֹול", לגֹוי ואעׂש" אחר: ּדבר .ְְְֵֶֶֶַָָָ
אלהי  ׁשאֹומרים:אברהם.ׁשאֹומרים: זהּו ,"ואברכ" ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

אלהי  ׁשאֹומרים: זהּו ,"ׁשמ "ואגּדלה יצחק. ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹאלהי
"והיה  ּתלמּודֿלֹומר: ּבכּלן? חֹותמין יהיּו יכֹול ְְְְְֲִִֵֶַַַָָֹֻיעקב.

ּב ּבהם ּברכה", ולא ּכבר ∑Eˆ¯‡Ó.חֹותמין והלא ְְְְִֶָָָֹ≈«¿¿ְֲַָֹ
לֹו: אמר ּכ אּלא חרן? עד ּובא אביו עם מּׁשם ִִִֶַַָָָָָָָָָָיצא

אבי מּבית וצא מּׁשם עֹוד ‡¯‡j.התרחק ¯L‡∑ ְְִִִִֵֵֵַָָ¬∆«¿∆»
לחּבבּה ּכדי מּיד, הארץ לֹו ּגּלה לֹוּבעיניו לא ולתת ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹ

ּבֹו: ּכּיֹוצא ודּבּור. ּדּבּור ּכל על כב)ׂשכר "את (בראשית ְִִֵֶַַָָָ
ּבֹו ּכּיֹוצא יצחק". את אהבּת אׁשר ,יחיד את ,ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּבנ

ּבֹו(שם) ּכּיֹוצא ."אלי אמר אׁשר ההרים אחד "על :ֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
ג) ּדֹובר (יונה אנכי אׁשר הּקריאה את אליה "ּוקרא :ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

אלי". ֵֶ

(â)éëøáî äëøáàåìk Eá eëøáðå øàà Eìl÷îe E ©«£¨«§¨Æ§¨£́¤½§©¤§−¨®Ÿ§¦§§´§½−Ÿ
:äîãàä úçtLî¦§§¬Ÿ¨«£¨¨«

i"yx£E· eÎ¯·Â∑:ּפׁשּוטֹו וזהּו רּבֹות, אּגדֹות יׁש ¿ƒ¿¿¿ְְֵֶַַָ
"ונברכּו ּכל וכן ּכאברהם', 'ּתהא לבנֹו: אֹומר ְְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָָאדם

מֹוכיח: וזה ׁשּבּמקרא, "מח)ב יבר(בראשית ּב" ְְְְְִִֵֶֶַַָָ
וכמנּׁשה יׂשראל  ּכאפרים אלהים יׂשימ ."לאמר, ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ

CÓLב  Èa¯‡Â CpÎ¯·‡Â ÈbÒ ÌÚÏ Cp„aÚ‡Â¿∆¿¿ƒ»¿««ƒ∆¡»≈ƒ»«¬«≈¿»
:C¯·Ó ‡‰˙e¿≈¿»»

ÔeÎ¯a˙ÈÂג  ËeÏÈ‡ CËËÏÓe CÎ¯·Ó C¯·‡Â∆¡»≈¿»¿»¿«¿»≈¿ƒ¿»¬
:‡Ú¯‡ ˙ÈÚ¯Ê Ïk CÏÈ„a¿ƒ»…«¿¬««¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.äëøa äéäå (á),dkxAd didY dY` ¤§¥§¨¨©¨¦§¤©§¨¨
LniUi" xn`l LA EkxAzi xW £̀¤¦§¨§§¥Ÿ§¦§
lM iM cFr siqFde ."mdxa`M midl ¡̀Ÿ¦§©§¨¨§¦¦¨
iWp` `l ,FA EkxAzi dnc`d zFgRWn¦§§¨£¨¨¦§¨§Ÿ©§¥
EidIW ,La Ekxape F` .calA Fvx ©̀§¦§©§¦§§§¤¦§

:FxEarA mikxan§Ÿ¨¦©£
äpäållM Dx`A `l dWxRd z`f §¦¥Ÿ©¨¨¨Ÿ¥£¨§¨

Fl xn`IW mrH dn iM ,oiprd̈¦§¨¦©©©¤Ÿ©
daihi`e Lvx` afr `Ed KExA WFcTd©¨¨£Ÿ©§§§¥¦¨
,mlFrA EdFnM dzid `NW daFh LOr¦§¨¤Ÿ¨§¨¨¨¨
caFr mdxa` didW miCwIW ilAn¦§¦¤©§¦¤¨¨©§¨¨¥
xn`IW F` ,minY wiCv F` midl ¡̀Ÿ¦©¦¨¦¤Ÿ©
FzkildA didIW ,ux`d zaifrl mrh©©©£¦©¨¨¤¤¦§¤©£¦¨
bdpnE .midl` zaxw zxg` ux` l ¤̀¤¤£¤¤¦§©¡Ÿ¦¦§©

rnWze iptl KNdzd xn`l aEzMd©¨¥Ÿ¦§©¥§¨©§¦§©
cecA xW`M KOr daihi`e ilFwA§¦§¥¦¨¦¨©£¤§¨¦

dnlWaE(c"i 'b .'c 'a `"n)dxFYd oiprkE , ¦§ŸŸ§¦§©©¨
EklY izTgA m` DNM('b e"k `xwIe)m` , ª¨¦§ªŸ©¥¥©¦§¨¦

Lidl` 'd lFwA rnWY rFnWmixaC) ¨©¦§©§¡Ÿ¤§¨¦

('` g"kmdxa` xEarA xn` wgviaE .§¦§¨¨©©£©§¨¨
iCar(c"k e"k oNdl)Fgihadl la` . ©§¦§©¨£¨§©§¦

:mrh FA oi` ux`d z`ivi xEarA©£§¦©¨¨¤¥©©
ìáàxE` iWp` EUrW ipRn ,mrHd £¨©©©¦§¥¤¨©§¥

lr zFAx zFrx FOr miCUM©§¦¦¨©©
gxA `Ede ,`Ed KExA WFcTdA FzpEn ¡̀¨§©¨¨§¨©
,oxgA aMrzpe orpM dvx` zkll mdn¥¤¨¤¤©§¨§©©§¦§©¥§¨¨
xW`M zFUrle EN` mB afrl Fl xn`̈©©£Ÿ©¥§©£©£¤
Fl FzcFar didYW ,dNgYn aWg̈©¦§¦¨¤¦§¤£¨

ux`A 'd mWl mc`d ipA z`ixwE§¦©§¥¨¨¨§¥¨¨¤
FA EkxAzie FnW lCbi mWe ,zxgaPd©¦§¤¤§¨¦§©§§¦§¨§
xE`A FOr EUr xW`M `l ,mdd miFBd©¦¨¥Ÿ©£¤¨¦§
,FzF` milNwnE oiGan EidW miCUM©§¦¤¨§©¦§©§¦
.W`d oWakA F` xFAA FzF` EnUe§¨©§¦§©¨¥
cigi m`e eikxan KxaIW Fl xn`e§¨©¤§¨¥§¨§¨§¦¨¦

.x`Ei FlNwn§©§¨
äæå`l dxFYd la` .dWxRd mrh §¤©©©¨¨¨£¨©¨Ÿ

icaFr zFrcA Kix`dl dvxY¦§¤§©£¦§¥§¥
FpiA didW oiprd WxtlE dxf dcFar£¨¨¨§¨¥¨¦§¨¤¨¨¥
dxSw xW`M ,dpEn`A miCUMd oiaE¥©©§¦¤¡¨©£¤¦§¨
dxf dcFarA mzxaqE WFp` xFC oiprA§¦§©¡§¨¨¨©£¨¨¨

:EWCgWb dxez ¤¦§



מג jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c oey`x meil inei xeriy

(ã)Bzà Cìiå ýåýé åéìà øac øLàk íøáà Cìiå©¥¤́©§À̈©«£¤̧¦¤³¥¨Æ§Ÿ̈½©¥¬¤¦−
Búàöa äðL íéòáLå íéðL Lîç-ïa íøáàå èBì®§©§À̈¤¨¥³¨¦Æ§¦§¦´¨½̈§¥−

:ïøçî¥«¨¨«

(ä)åéçà-ïa èBì-úàå BzLà éøN-úà íøáà çwiå©¦©´©§¨Á¤¨©¸¦§¹§¤´¤¨¦À
eNò-øLà Lôpä-úàå eLëø øLà íLeëø-ìk-úàå§¤¨§¨Æ£¤´¨½̈§¤©¤−¤£¤¨´
:ïòðk äöøà eàáiå ïòðk äöøà úëìì eàöiå ïøçá§¨®¨©¥«§À¨¤̧¤Æ©´§¨§©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©

i"yx£Ô¯Á· eNÚ ¯L‡∑:הּׁשכינה ּכנפי ּתחת ׁשהכניסן ¬∆»¿»»ְְְִִִֵֶַַַַָָ
ּומעלה  הּנׁשים, מגּירת וׂשרי האנׁשים את מגּיר ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאברם

עׂשאּום ּכאּלּו הּכתּוב עׂשּו"(עליהם "אׁשר ּכתיב: לכ(. ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָ

ּכמֹו להם, ׁשּקנּו ּוׁשפחֹות עבדים מקרא: ׁשל :ּופׁשּוטֹו ְְְְֲִִֶֶֶָָָָָ
לא) קנין "(שם לׁשֹון הּזה", הּכבד ּכל את כא),עׂשה (במדבר ְְִֶֶַַָָָָָֹ

וכֹונס  קֹונה לׁשֹון חיל", עֹוׂשה ."ויׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(142 'nr d zegiy ihewl)

הּנׁשים  את מגּירת וׂשרה האנׁשים, את מגּיר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאברהם
ה) יב, (רש"י

מצינּו לא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו ׁשהרי מּמׁש, לגּיּור הּכּונה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹאין
אחר  ּדין יׂשראל ּבני על חל מּתן־ּתֹורה ׁשּלפני מקֹום ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָּבׁשּום

מצות  - ּבמפרׁש ׁשּמזּכר מה (מּלבד נח ּבני על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֻמאׁשר
ׁשהם  חמרא ּבתֹור רק מצֹות קּימּו והאבֹות ועֹוד). ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֻמילה,

היא הּכּונה אּלא עצמם. על ּכנפי קּבלּו ּתחת ׁשהכניסן ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָ
ּגּיּור.הּׁשכינה  ּבׁשם נקרא זה ׁשּגם , ְְְִִִֵֶֶַַָָ

(å)ïBìà ãò íëL íB÷î ãò õøàa íøáà øáòiå©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤©µ§´§¤½©−¥´
:õøàa æà éðòðkäå äøBî¤®§©§©«£¦−¨¬¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚiÂ∑ לתֹוכּהנכנס.ÌB˜Ó „Ú ««¬…«¿»»»∆ְְִַָ«¿
ÌÎL∑ יעקב ּבני על להּלחם להתּפּלל ּכׁשּיבאּו ¿∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

BÓ¯‰.ּבׁשכם  ÔBÏ‡∑ ּגריזים הר הראהּו ׁשכם, הּוא ְִֶ≈∆ְְְִִֶֶַָ
עיבל  הּתֹורה והר ׁשבּועת יׂשראל קּבלּו ׁשּׁשם ,. ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ı¯‡a Ê‡ ÈÚk‰Â∑וכֹובׁש הֹול ארץ היה את ¿«¿«¬ƒ»»»∆ְֵֵֶֶֶָָ

נפלה יׂשראל  ׁשם ׁשל ׁשּבחלקֹו ׁשם, ׁשל מּזרעֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ
ׁשּנאמר: לבניו, הארץ את נח יד)ּכׁשחּלק "ּומלּכי (בראשית ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ׁשלם",צדק  את מל אּתן לזרע "וּיאמר :לפיכ ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשהם  ,לבני להחזירּה אני עתיד הּזאת", ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹהארץ

ׁשם  ׁשל .מּזרעֹו ְִֵֶַ

ÏÊ‡Âד  ÈÈ dnÚ ÏÈlÓ„ ‡Ók Ì¯·‡ ÏÊ‡Â«¬««¿»¿»ƒ«ƒƒ≈¿»«¬«
ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚ·L ¯a Ì¯·‡Â ËBÏ dnÚƒ≈¿«¿»«ƒ¿ƒ«¬≈¿ƒ

:Ô¯ÁÓ d˜tÓa¿ƒ¿≈≈»»

a¯ה  ËBÏ ˙ÈÂ d˙z‡ È¯N ˙È Ì¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»«ƒ¿≈¿»«
‡˙LÙ ˙ÈÂ B˜ Èc ÔB‰È˜ Ïk ˙ÈÂ È‰eÁ‡¬ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»«¿»»
ÏÊÈÓÏ e˜Ùe Ô¯Á· ‡˙È¯B‡Ï e„ÈaÚLc¿«¿ƒ¿«¿»¿»»¿»¿≈«

:ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï B˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»ƒ¿«««¬¿«¿»ƒ¿»«

Ú„ו  ÌÎL ¯˙‡ „Ú ‡Ú¯‡a Ì¯·‡ ¯·ÚÂ«¬««¿»¿«¿»«¬«¿∆«
:‡Ú¯‡a ÔÎa ‰‡ÚÎe ‰¯BÓ ¯LÈÓ≈«∆¿«¬»»¿≈¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

íB÷î ãò õøàa íøáà øáòiå (å)©©£Ÿ©§¨¨¨¤©§
.íëLFzF` oiaY llM Ll xnF` §¤©§§¨¨¦

mdxa` oiprA zF`Ad zFIWxRd lkA§¨©¨¨¦©¨§¦§©©§¨¨
EdExiMfd ,lFcB oipr `Ede ,awrie wgvi¦§¨§©£Ÿ§¦§©¨¦§¦

Exn`e ,dxvw KxcA EpizFAx('h `nEgpY) ©¥§¤¤§¨¨§¨§©§¨

,mipAl oniq zFa`l rx`X dn lM̈©¤¥©¨¨¦¨©¨¦
zFrQOd xERqA miaEzMd Ekix`i okle§¨¥©£¦©§¦§¦©©¨
,mixwOd x`WE zFx`Ad zxitge©£¦©©§¥§¨©¦§¦
mixaC md EN`M mdA aWFgd aWgie§©£Ÿ©¥¨¤§¦¥§¨¦
mi`A mNke ,zlrFY mdA oi` mixYin§ª¨¦¥¨¤¤¤§ª¨¨¦
`ai xW`M iM ,cizrd lr cOll§©¥©¤¨¦¦©£¤¨Ÿ
opFAzi zFa`d zWlXn `iaPl dxwOd©¦§¤©¨¦¦§¤¨¨¦§¥

:Frxfl `al xfbPd xaCd EPOn¦¤©¨¨©¦§¨¨Ÿ§©§
òãå`vY xW`M oixir zxfB lk iM §©¦¨§¥©¦¦©£¤¥¥

didY ,oFinC lrR l` dxfB gMn¦Ÿ©§¥¨¤Ÿ©¦§¦§¤
okle .mipR lM lr znIwzn dxfBd©§¥¨¦§©¤¤©¨¨¦§¨¥
zF`EaPA dUrn mi`iaPd EUri©£©§¦¦©£¤©§

dide KExal dESW dinxi xn`nM§©£©¦§§¨¤¦¨§¨§¨¨
dGd xtQd ixaC z` `xwl LzNkM§©Ÿ§¦§Ÿ¤¦§¥©¥¤©¤
KFY l` FYklWde oa` eilr xWwY¦§Ÿ¨¨¤¤§¦§©§¤

'Fbe laA rwWY dkM Yxn`e zxRdinxi) §¨§¨©§¨¨¨¦§©¨¤§¦§§¨

(c"qÎb"q `"pFgiPdA rWil` oipr oke .§¥¦§©¡¦¨§©¦
zWTd lr FrFxf(f"i b"i a"n)xn`Ie §©©¤¤©Ÿ¤

drEWY ug xn`Ie xFIe dxi rWil ¡̀¦¨§¥©©Ÿ¤¥§¨
mW xn`pe .mx`a drEWY uge 'dl©§¥§¨©£¨§¤¡©¨

(h"i wEqR)midl`d Wi` eilr svwIe ¨©¦§Ÿ¨¨¦¨¡Ÿ¦
f` minrR WW F` Wng zFMdl xn`Ie©Ÿ¤§©¨¥¥§¨¦¨
WlW dYre dNM cr mx` z` ziMd¦¦¨¤£¨©©¥§©¨¨
wifgd KkitlE :mx` z` dMY minrR§¨¦©¤¤£¨§¦¨¤¡¦
ux`A mdxa` z` `Ed KExA WFcTd©¨¨¤©§¨¨¨¨¤
cizrd lkA zFpFinC Fl dUre§¨¨¦§§¨¤¨¦
ligzn ip`e .df oade ,FrxfA zFUrdl§¥¨§©§§¨¥¤©£¦©§¦

tA mipiprd WxtlzxfrA miwEqRA hx §¨¥¨¦§¨¦¦§¨©§¦§¤§©
:mXd©¥

.íëL íB÷î ãò õøàa íøáà øáòiå©©£Ÿ©§¨¨¨¤©§§¤
mW df oM ,mkW xir `id¦¦§¤¥¤¥
mW lr xFng oA mkWE .`Edd mFwOd©¨©§¤¤£©¥

.`xwp Fxir¦¦§¨
áúëåmFwn cr DkFzl qpkp i"Xx §¨©©¦¦§©§¨©§

awri ipA lr lNRzdl mkW§¤§¦§©¥©§¥©£Ÿ
.`Ed oFkpe .miavr dcVd on E`FaIWM§¤¨¦©¨¤£¥¦§¨
mFwOA mdxa` wifgd iM siqFn ip`e©£¦¦¦¤¡¦©§¨¨©¨
,ux`d z` Fl ozPW mcwe ,dNgY `Edd©§¦¨§Ÿ¤¤¨©¤¨¨¤
mFwOd EWAki eipA iM dGn Fl fnxp¦§©¦¤¦¨¨¦§§©¨
,FA mikFf mzFid mcw dNgY `Edd©§¦¨Ÿ¤¡¨¦
mlW ux`d aWFi oer zFid mcwe§Ÿ¤¡£Ÿ¥¨¨¤¨¥

xn` okle .mXn mzFlbdlf` iprpMde §©§¨¦¨§¨¥¨©§©§©£¦¨
.ux`AKExA WFcTd Fl ozp xW`ke ¨¨¤§©£¤¨©©¨¨

rhpe mXn rqp f` ,xn`nA ux`d `Ed¨¨¤§©£¨¨¨©¦¨§¨©
`Ed iM ,ird oiaE l` ziA oiA ldŸ̀¤¥¥¥¥¨©¦

:dNgzA rWFdi WaM xW` mFwOd©¨£¤¨©§ª©¦§¦¨



jlÎjlמד zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c oey`x meil inei xeriy

(æ)-úà ïzà Eòøæì øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤§©̧§£½¤¥−¤
:åéìà äàøpä ýåýéì çaæî íL ïáiå úàfä õøàä̈¨´¤©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«

i"yx£ÁaÊÓ ÌL Ô·iÂ∑ ּבׂשֹורת ועל הּזרע ּבׂשֹורת יׂשראל על .ארץ «ƒ∆»ƒ¿≈«ְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָ

(ç)äìäà èiå ìû-úéáì íãwî äøää íMî ÷zòiå©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ
ýåýéì çaæî íL-ïáiå íãwî éòäå íiî ìû-úéa¥«¥³¦¨Æ§¨©´¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½

:ýåýé íLa àø÷iå©¦§−̈§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£ÌMÓ ˜zÚiÂ∑אהלֹו.Ï‡Œ˙È·Ï Ì„wÓ∑ ««¿≈ƒ»ֳָƒ∆∆¿≈≈

ּביתֿאל  ׁשל ּבמערבֹו,,ּבמזרחּה ּביתֿאל הּוא נמצאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
מּים" "ּביתֿאל ּכתיב,"∑‡‰Ï‰.ׁשּנאמר: אהלּה" ֱִֵֵֶֶַָ»√…ְֳִָָ

אהל  את נטה ׁשּלֹוּבּתחּלה את ואחרּֿכ אׁשּתֹו, ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
רבה) ÁaÊÓ.(בראשית ÌLŒÔ·iÂ∑ ׁשעתידין ּבניו נתנּבא «ƒ∆»ƒ¿≈«ְֲִִִֶַָָָ

עכן, עון על ׁשם עליהם להּכׁשל ׁשם .והתּפּלל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

(è):äaâpä òBñðå CBìä íøáà òqiå©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨
i"yx£ÚBÒÂ CBÏ‰∑,יֹותר אֹו חדׁש ּכאן יֹוׁשב לפרקים »¿»«ְִִֵֵֶָָֹ

מּסעיו  וכל אחר, ּבמקֹום אהלֹו ונֹוטה מּׁשם ְְְְֳִֵֵֶַַַָָָָָָונֹוסע
לצד הּנגּבה  והיא יׂשראל, ארץ ׁשל לדרֹומּה ללכת , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

ּפרׁש(ירּוׁשלים. ּכ יׂשראל, ארץ וסֹוף העֹולם ּבאמצע היתה ירּוׁשלים ּפרּוׁש: ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

ׁשל )ּביׁשעיה  ּבדרֹומּה ׁשּנטלּו יהּודה, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַָָָָ
נחלתֹו ׁשהיא הּמֹורּיה הר יׂשראל, רבה)ארץ .(בבראשית ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָ

È˙ז  Ôz‡ C·Ï ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«ƒ¿»∆≈»
ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ‡„‰ ‡Ú¯‡«¿»»»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

:dÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒ≈

Ï‡Œ˙È·Ïח  Á„nÓ ‡¯eËÏ ÔnzÓ ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿»ƒ«¿«¿≈≈
ÈÚÂ ‡·¯ÚnÓ Ï‡Œ˙Èa dkLÓ Ò¯Ùe¿««¿¿≈≈≈ƒ««¿»¿«
ÈlˆÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ‡ÁÈ„nÓƒ»ƒ¿»¿»«»ƒ¿¿»√»¿»¿«ƒ

:ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»

ÓB¯„Ï‡:ט  ÏËÂ ÏÊ‡ Ì¯·‡ ÏËe¿««¿»»≈¿»≈¿»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ïëzéåaEzMd xiMfdWf` iprpMde §¦¨¥¤¦§¦©¨§©§©£¦¨
,ux`Aoipr lr zFxFdl ¨¨¤§©¦§©

ux`A `A mxa` iM ,xnFl ,dWxRd©¨¨¨©¦©§¨¨§¤¤
xW` ux`d mXd Ed`xd `le orpM§©©§Ÿ¤§¨©¥¨¨¤£¤
iprpMde ,mkW mFwn cr xare ,Fcri¦£§¨©©§§¤§©§©£¦
mxa`e ,ux`A f` xdnPde xOd iFBd©©©§©¦§¨¨¨¨¤§©§¨
,'dl gAfn dpA `l okle EPOn `xï¥¦¤§¨¥Ÿ¨¨¦§¥©©
d`xp dxFn oFl`A mkW mFwnA F`FaaE§¦§§¤§¥¤¦§¨
Fz`xi dxqe ,ux`d Fl ozpe mXd eil ¥̀¨©¥§¨©¨¨¤§¨¨¦§¨
f`e ,J`x` xW` ux`A ghad xaM iM¦§¨ª§©¨¨¤£¤©§¤¨§¨

:`iqdxtA FCarl 'dl gAfn dpÄ¨¦§¥©©§¨§§©§¤§¨
.äøBî ïBìàå`xwpe .mkW mFwnA Edf §¥¤¤¦§§¤§¦§¨

aEzMW FnM "dxFn ipFl`" oM mB©¥¥¥¤§¤¨
('l `"i mixaC).dxn ipFl` lv` lBlBd lEn §¨¦©¦§¨¥¤¥¥Ÿ¤

lair xde mifixB xd mWeaFxwe mkWA §¨©§¦¦§©¥¨¦§¤§¨
mz`iA zNgzA mW E`AW ,oCxIl©©§¥¤¨¨¦§¦©¦¨¨
mFwn `Ed "`xnn ipFl`" la` .ux`Ä¨¤£¨¥¥©§¥¨
:oCxId on wFgx oFxag ux`A `Ed xW £̀¤§¤¤¤§¨¦©©§¥

òãåaEzMd xn`IW mFwn lkA iM §©¦§¨¨¤Ÿ©©¨
`Ed "`xnn" mW ,"`xnn ipFl`"¥¥©§¥¥©§¥
,FNW `Edd mFwOdW ixFn` Wi` lr©¦¡¦¤©¨©¤

xn`PW FnM(b"i c"i oNdl)okW `Ede §¤¤¡©§©¨§Ÿ¥
ig`e lMW` ig` ixn`d `xnn ipl`A§¥Ÿ¥©§¥¨¡Ÿ¦£¦¤§Ÿ©£¦
"dxFn ipFl`"e "dxFn oFl`" lke .xpr̈¥§¨¥¤§¥¥¤
FnXW Wi` mW lr `Edd mFwOd `xwp¦§¨©¨©©¥¦¤§

ux`n `Ed iprpM df la` ,"dxFn"¤£¨¤§©£¦¥¤¤
xiMfIWkE .daxrA aWFId iprpMd©§©£¦©¥©£¨¨§¤©§¦
,xird mW `Ed ,mzq `xnn aEzMd©¨©§¥§¨¥¨¦

xn`PW FnM(f"k d"l oNdl)l` awri `aIe §¤¤¡©§©¨©¨Ÿ©£Ÿ¤
`id rAx`d zixw `xnn eia` wgvi¦§¨¨¦©§¥¦§©¨©§©¦

oFxag `id `xnn ipR lr ,oFxagoNdl) ¤§©§¥©§¥¦¤§§©¨

(h"i b"k`xwp ipFl` Fl xW` Wi`d iM .¦¨¦£¤¥¥¦§¨
mWM xFng oA mkW oke .xird mW lr©¥¨¦§¥§¤¤£§¥

dAx ziW`xaaE .mkW xird('g a"n)lr ¨¦§¤¦§¥¦©¨©
DinWC `Ed `xz` dcEdi iAxC diYrC©§¥§©¦§¨©§¨¦§¥
`xaB dingp iAxC DiYrC lre ,`xnn©§¥§©©§¥§©¦§¤§¨©§¨

:`xnn DinWC `Edf dxez ¦§¥©§¥
(æ)mrhe,eil` d`xPd 'dldcFd iM §©©©©¦§¤¥¨¦¨

dcFY gaf Fl gafe cAkPd mXl©¥©¦§¨§¨©¤©¨
d`xp `l dPd cr iM ,eil` d`xPW lr©¤¦§¤¥¨¦©¥¨Ÿ¦§¨
d`xnA eil` rCezp `le mXd eil ¥̀¨©¥§Ÿ¦§©©¥¨§©§¤
Ll Kl" Fl xn`p la` ,dfgnA `le§Ÿ§©£¤£¨¤¡©¤§
gExA F` dliNd mFlgA "Lvx`n¥©§§©£©©§¨§©

fnxIW okYie .WcTdeil` d`xPdlr ©Ÿ¤§¦¨¥¤¦§Ÿ©¦§¤¥¨©
oAxTd cFq('a `"k ihp`wx oIr)liMUOde . ©¨§¨©¥§©§¦§©©§¦

:oiaig dxez ¨¦
.'ä íLa àø÷iå (ç)qElwp` WxR ©¦§¨§¥¥©ª§§

LnW iz`xw :FnM ,mW lNRzdW¤¦§©¥¨§¨¨¦¦§
zFIYgY xFAn 'd'b dki`)(d"poFkPde . ¦©§¦¥¨§©¨

gAfOd iptl mW lFcB lFwA `xFw didW¤¨¨¥§¨¨¦§¥©¦§¥©

ipal FzEdl`e FzF` ricFn ,'d mW z ¤̀¥¦©¥Ÿ¦§¥
mcOln did miCUM xE`A iM ,mc`̈¨¦§©§¦¨¨§©§¨
ux`A `AWM dYre ,rnW Ea` `le§Ÿ¨§Ÿ©§©¨§¤¨¨¨¤
,"Likxan dkxa`e" DA ghadW z`Gd©Ÿ¤ª§©¨©£¨§¨§¨£¤

.zEdl`d mqxtlE cOll cEnl did̈¨¨§©¥§©§¥¨¡Ÿ
ïëåaEzMd xn`(c"k e"k oNdl)wgviA §¥¨©©¨§©¨§¦§¨

ghade xxB lgp l` Kld xW`M©£¤¨©¤©©§¨§ª§©
gAfn dpAW ,ikp` LY` iM `xiY l` Fl©¦¨¦¦§¨Ÿ¦¤¨¨¦§¥©
Wcg mFwnA `a iM ."'d mWA `xwIe"©¦§¨§¥¦¨§¨¨¨
E`x `le FrnW z` ErnW `l xW £̀¤Ÿ¨§¤¦§§Ÿ¨

.mdd miFBA FcFaM ciBde FcFaM z ¤̀§§¦¦§©¦¨¥
àìåcilFdW ipRn oM awriA xn`p §Ÿ¤¡©§©£Ÿ¥¦§¥¤¦

dzide ,'d icaFr mNM miAx mipÄ¦©¦ª¨§¥§¨§¨
l`xUi zcr z`xwp dlFcB dNdw Fl§¦¨§¨¦§¥£©¦§¨¥
lkl drcFpe ,mdA dpEn`d dnqxRzpe§¦§©§§¨¨¡¨¨¤§§¨§¨
dnqxRzp eizFa` inin iM mbe ,mr©§©¦¦¥£¨¦§©§§¨
ziW`xaA Exn` Kke .orpM ux` lkA§¨¤¤§©©§¨¨§¦§¥¦

dAx(f"h h"l)lW FnW `ixwdW cOln ©¨§©¥¤¦§¦§¤
:dIxA lM itA `Ed KExA WFcTdh dxez ©¨¨§¦¨§¦¨

.äaâpä (è)zkll dnlW EpAx azM ©¤§¨¨©©¥§ŸŸ¨¤¤
`Ede ,l`xUi ux` lW DnFxcl¦§¨¤¤¤¦§¨¥§
DnFxcA ElhPW dcEdi ipA lW wlgA©¥¤¤§¥§¨¤¨§¦§¨
`al cizrl oke .l`xUi ux` lW¤¤¤¦§¨¥§¥¤¨¦¨Ÿ

xn`PW ,eipaA('a '` mihtFW)dlri dcEdi §¨¨¤¤¡©§¦§¨©£¤
:dNgzAi dxez ¦§¦¨



מה jlÎjl zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'c oey`x meil inei xeriy

(é)íL øeâì äîéøöî íøáà ãøiå õøàa áòø éäéå©§¦¬¨−̈¨¨®¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´½̈
:õøàa áòøä ãáë-ék¦«¨¥¬¨«¨−̈¨¨«¤

i"yx£ı¯‡a ·Ú¯∑לֹו ׁשאמר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ׁשל ּדבריו אחר יהרהר אם לנּסֹותֹו לבּדּה, הארץ ּבאֹותּה »»»»∆ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ל  מּׁשיאֹו ועכׁשו ּכנען ארץ אל מּמּנה ללכת .צאת ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

(àé)øîàiå äîéøöî àBáì áéø÷ä øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¦§¦−¨´¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ
äàøî-úôé äMà ék ézòãé àð-äpä BzLà éøN-ìà¤¨©´¦§½¦¥¨´¨©½§¦¦²¦¨¬§©©§¤−

:zà̈«§
i"yx£ÈzÚ„È ‡Œ‰p‰∑ עכׁשו עד אּגדה: מדרׁש ƒ≈»»«¿ƒְְִַַַַָָָ

הּכיר  ועכׁשו ׁשּבׁשניהם, צניעּות מּתֹו ּבּה הּכיר ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָֹלא
מעׂשה  עלֿידי ׁשעלֿידי ּבּה העֹולם מנהג אחר: ּדבר . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

ּביפיּה. עמדה וזאת מתּבּזה, אדם הּדר ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹטרח
"הּנה  מקרא: ׁשל ׁשּיׁשּופׁשּוטֹו הׁשעה הּגיעה נא" ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

"יפת  ּכי רּבים ימים זה "ידעּתי" ,יפי על ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹלדאג
אּת", ׁשחרים מראה אנׁשים ּבין ּבאים אנּו ועכׁשו ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

ּבאּׁשה  הרּגלּו ולא ּכּוׁשים, ׁשל אחיהם ְְְְְֲִִִֵֶֶָָֹֹֻּומכערים,
לֹו:יפה, יט)ודֹומה סּורּו(בראשית אדֹוני נא "הּנה ְֲִֶֶַָָָ

.נא" ָ

ÌÈ¯ˆÓÏי  Ì¯·‡ ˙Áe ‡Ú¯‡a ‡ÙÎ ‰Â‰Â«¬»«¿»¿«¿»¿««¿»¿ƒ¿«ƒ
:‡Ú¯‡a ‡Ùk ÛÈw˙ È¯‡ Ôn˙ ‡·˙Bz‡Ï¿ƒ»»«»¬≈«ƒ«¿»¿«¿»

Ó‡Â¯יא  ÌÈ¯ˆÓÏ ÏÚÈÓÏ ·È¯˜ „k ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿≈«¿ƒ¿»ƒ«¬«
‡˙z‡ È¯‡ ˙ÈÚ„È ÔÚÎ ‡‰ d˙z‡ È¯NÏ¿»«ƒ¿≈»¿«¿»ƒ¬≈ƒ¿»

:z‡ eÊÈÁ ˙¯ÈtL«ƒ«≈»¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.õøàa áòø éäéå (é)cxi mdxa` dPd ©§¦¨¨¨¨¤¦¥©§¨¨¨©
mW xEbl arxd ipRn mixvnl§¦§©¦¦§¥¨¨¨¨¨
mixvOde ,zxSAd iniA FWtp zFigdl§©£©§¦¥©©Ÿ¤§©¦§¦
,FYW` z` zgwl mPg FzF` EwWr̈§¦¨¨©©¤¦§
mirbpA mznwp mwp `Ed KExA WFcTde§©¨¨¨©¦§¨¨¦§¨¦
sqkA dpwnA mXn F`ivFde ,milFcB§¦§¦¦¨§¦§¤§¤¤
miWp` drxR eilr dEv mbe ,adfaE§¨¨§©¦¨¨¨©§Ÿ£¨¦

xi eipA iM eil` fnxe .mgNWlmixvn Ec §©§¨§¨©¥¨¦¨¨¥§¦§©¦
mixvOde ,ux`A mW xEbl arxd ipRn¦§¥¨¨¨¨¨¨¨¤§©¦§¦
xW`M miWPd mdn EgTie mdl Erxï¥¨¤§¦§¥¤©¨¦©£¤

xn`(a"k '` zFnW),oEIgY zAd lke ¨©§§¨©©§©
mirbpA mznwp mwpi `Ed KExA WFcTde§©¨¨¦§Ÿ¦§¨¨¦§¨¦
o`ve adfe sqkA m`ivFIW cr milFcB§¦©¤¦¥§¤¤§¨¨§Ÿ
mdA Ewifgde ,c`n caM dpwn xwaE¨¨¦§¤¨¥§Ÿ§¤¡¦¨¤
lMn xaC ltp `l ,ux`d on mgNWl§©§¨¦¨¨¤Ÿ¨©¨¨¦¨

.mipAA didi `NW a`d rx`n§Ÿ©¨¨¤Ÿ¦§¤©¨¦
ïéðòäådAx ziW`xaA EdEWxR dGd §¨¦§¨©¤¥§¦§¥¦©¨

('e 'g)iAx mWA qgpR iAx©¦¦§¨§¥©¦
`Ed KExA WFcTd xn` ,xn` `irWF`§§¨¨©¨©©¨¨
iptl KxCd z` WakE `v mdxa`l§©§¨¨¥§¤©¤¤¦§¥
aEzMX dn lM `vFn dY`e ,Lipä¤§©¨¥¨©¤¨
aEzM mdxa`A ,eipaA aEzM mdxa`A§©§¨¨¨§¨¨§©§¨¨¨

,ux`A arx idieaizM l`xUiAoNdl) ©§¦¨¨¨¨¤§¦§¨¥§¦§©¨

('e d"n:ux`d axwA arxd mizpW df iM¦¤§¨©¦¨¨¨§¤¤¨¨¤
òãålFcB `hg `hg Epia` mdxa` iM §©¦©§¨¨¨¦¨¨¥§¨

zwCSd FYW` `iadW dbBWA¦§¨¨¤¥¦¦§©©¤¤
,EdEbxdi oR FCgR ipRn oFr lFWknA§¦§¨¦§¥©§¤©©§
z`e FzF` liSIW mXA ghal Fl dide§¨¨¦§Ÿ©©¥¤©¦§¤
midl`A Wi iM ,Fl xW` lM l`e FYW ¦̀§§¤¨£¤¦¥¥¡Ÿ¦

,ux`d on Fz`ivi mB .liSdlE xfrl gMŸ©©£Ÿ§©¦©§¦¨¦¨¨¤
xW` lM l`e FYW` z`e FzF` dEhvPW¤¦§©¨§¤¦§§¤¨£¤
.liSdlE xfrl gM midl`A Wi iM ,Fl¦¥¥¡Ÿ¦Ÿ©©£Ÿ§©¦
dilr dEhvPW ,ux`d on Fz`ivi mB©§¦¨¦¨¨¤¤¦§©¨¨¤¨
,`hg xW` oFr ,arxd ipRn ,dNgzA¦§¦¨¦§¥¨¨¨¨£¤¨¨
lre ,zeOn EPCti arxA midl`d iM¦¨¡Ÿ¦¨¨¨¦§¤¦¨¤§©
zElBd Frxf lr xfbp dGd dUrOd©©£¤©¤¦§©©©§©¨
mFwnA .drxR ciA mixvn ux`A§¤¤¦§©¦§©©§Ÿ¦§

:`hgde rWxd dOW hRWOd`i dxez ©¦§¨¨¨¨¤©§©¥§
éøîà .'Bâå ézòãé àð äpä (âé-àé)¦¥¨¨©§¦§¦§¦

.zà éúçà àðiYrci `l ¨£Ÿ¦¨§Ÿ¨©§¦
,okl mcTn xzFi dYr DPOn cgR dOl̈¨¨©¦¤¨©¨¥¦Ÿ¤¨¥
mixFgW mixvOd EidW xn`p m`e§¦Ÿ©¤¨©¦§¦§¦
mB dPd ,i"Xx ixacM mixrknE§Ÿ¨¦§¦§¥©¦¦¥©
mB ,oM xn` miYWlR Kln Klnia`l©£¦¤¤¤¤§¦§¦¨©¥©
`idd ux`A xC didW wgvi mB `Ed©¦§¨¤¨¨¨¨¨¤©¦
xFCA miprpMd Eid ilE` .'d zevnA§¦§©©¨©§©£¦©
mixEcbE dxf dcFarA mitEhW `Edd©§¦©£¨¨¨§¦
mixvOd iWp`n xzFi zFixrd on¦¨£¨¥¥©§¥©¦§¦

pi`e .miYWlRde.oFkp EP §©§¦§¦§¥¤¨
ïëzéåm`FaA wx cgR mdl did `l iM §¦¨¥¦Ÿ¨¨¨¤©©©§¨

did iM ,miklOd aWFn xirA§¦©©§¨¦¦¨¨
c`n dtId dX`d KlOl `iadl mMxC©§¨§¨¦©¤¤¨¦¨©¨¨§Ÿ
EniUIW dlilrA DlrA z` bxdle§©£Ÿ¤©§¨©£¦¨¤¨¦

:eilr̈¨
ïBëpäåzrn Fnl mMxC df iM ipirA §©¨§¥©¦¤©§¨¨¥¥

did mFwn lkA oxgn mz`v¥¨¥¨¨§¨¨¨¨
xn` ok iM ,"`id izFg`" xnF`oNdl) ¥£¦¦¦¥¨©§©¨

(b"i 'kmidl` iz` Erzd xW`M idie©§¦©£¤¦§Ÿ¦¡Ÿ¦

df xiMfi aEzMd la` ,ia` ziAn¦¥¨¦£¨©¨©§¦¤
oipr mdl WCgzi xW` zFnFwOA©§£¤¦§©¥¨¤¦§¨
xW`M dYr DzF` fxf dPde .xaCA©¨¨§¦¥¥©¨©¨©£¤
cgR `l wgvie .dNgYn Dl dEv¦¨¨¦§¦¨§¦§¨Ÿ¨©
ux` l` F`FaA wx ,FxiraE Fvx`A§©§§¦©§¤¤¤

:eia` KxC fg` miYWlR§¦§¦¨©¤¤¨¦
äúéçå Cøeáòá éì áèéé ïòîì øîàå§¨©§©©¦©¦©£¥§¨§¨

.Cììâa éLôðEpizFid ini lM ©§¦¦§¨¥¨§¥¡¥
iM ,arxd xFar cr z`Gd ux`A mixB̈¦¨¤¤©Ÿ©£¨¨¨¦
,ux`A xEbl `A arxd ipRn mdxa ©̀§¨¨¦§¥¨¨¨¨¨¨¨¤
dEhvp xW` ux`l aEWi arxd xarke§©£Ÿ¨¨¨¨¨¨¤£¤¦§©¨
dide ,FrxflE Fl mXd DpzpE dilr̈¤¨§¨¨©¥§©§§¨¨
mdl `aie arxA mWtp EIgIW aWFg¥¤§©©§¨¨¨¨§¨Ÿ¨¤
F` ,aEWl midl`d z`n dlSde gex¤©§©¨¨¥¥¨¡Ÿ¦¨
orpM ux`l gxal mdl okYIW¤¦¨¥¨¤¦§Ÿ©§¤¤§©©

:DPOn mW`izdA§¦§¨£¨¦¤¨
áúëåi"Xx,iYrci `p dPdWxcn §¨©©¦¦¥¨¨©§¦¦§©

DA xiMd `l eiWkr cr ,dcB ©̀¨¨©©§¨Ÿ¦¦¨
.dUrn ici lr eiWkre ,DzEripv KFYn¦§¦¨§©§¨©§¥©£¤
dGAzn mc` KxCd ici lrW ,xg` xaC̈¨©¥¤©§¥©¤¤¨¨¦§©¤
`p dPd FhEWR itlE .DitiA dcnr Ffe§¨§¨§¨§¨§¦§¦¥¨
,Kiti lr b`cl WIW drXd riBd¦¦©©¨¨¤¥¦§Ÿ©¨§¥
d`xn zti iM mini dOM df iYrcie§¨©§¦¤©¨¨¦¦§©©§¤
mc` ipA oiA mi`A Ep` eiWkre ,Y`̈§§©§¨¨¨¦¥§¥¨¨
ElBxd `le ,miWEM lW mdig` mixFgW§¦£¥¤¤¦§Ÿª§§
ipc` `p dPd Fl dnFce .dti dX`A§¦¨¨¨§¤¦¤¨£Ÿ©

`p ExEqoNdl)('a h"i.axd oFWl df lM . ¨§©¨¨¤§¨©
Knqpe mdAW deprA DlAw WxcOde§©¦§¨¦§¨©£¨¨¤¨¤§¦§¨

:`xwOl©¦§¨



jlÎjlמו zyxt - ai - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'd ipy meil inei xeriy

(áé)úàæ BzLà eøîàå íéøönä Cúà eàøé-ék äéäå§¨À̈¦«¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ
:eiçé Cúàå éúà eâøäå§¨«§¬Ÿ¦−§Ÿ¨¬§©«

(âé)Cøeáòá éì-áèéé ïòîì zà éúçà àð-éøîà¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ¦«©¦´©«£¥½
:Cììâa éLôð äúéçå§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«

i"yx£C¯e·Ú· ÈÏŒ·ËÈÈ ÔÚÓÏ∑ לי .מּתנֹות יּתנּו ¿««ƒ«ƒ«¬≈ְִִַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 487 cenr ,eh wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zAWA dlFgl dhigW xYd¤¥§¦¨§¤§©¨

אּת אחתי יג)אמרי־נא (יב, ְְֲִִִָָֹ
ּבׁשּבת לחֹולה ׁשּׁשֹוחטין פליאה)מּכאן (מדרש ְְֲִִֶֶַָָ

לחּדּודי: - הּקׁשיא ּובהקּדים הּמדרׁש, ּבפרּוׁש לֹומר ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָֻויׁש
אּסּור  על ויעברּו אֹותֹו, יהרגּו ׁשהּמצרים לאברם ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָמנא־ליּה
- עריֹות גּלּוי אּסּור על לעבֹור ׁשּלא ּבכדי ּדּמים, ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָֹׁשפיכּות
לא  ההריגה ּדבמעׂשה הּוא, הּתרּוצים ואחד איׁש? ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹאׁשת
את  ּכׁשּיּקחּו מה־ּׁשאין־ּכן אחת. ּפעם אּלא עברה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּיעברּו
על  עֹוברים ּוביאה ּביאה ּבכל הרי חי, עֹודּנּו ואברם ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָׂשרה,
אׁשר  ּבחֹולה, ּדא ּבכגֹון הּמדרׁש ולֹומד - ערי ֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָּגּלּוי
ּומּטעם  נבלה. נאכילּנּו אֹומרים ואין ּבׁשּבת לחֹולה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשֹוחטין
מה־ּׁשאין־ּכן  וכּזית, ּכזית ּכל על עֹובר ׁשּבנבילה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָהּנ"ל,

אחד. אּסּור אּלא עֹובר ׁשאינֹו בשלחן־ערוך ּבׁשחיטה הובא (ר"ן, ְִִִֵֵֶֶֶָָָ
שכח) סימן אורח־חיים .רבינו

- האּסּורים ׁשני אברם אצל הרי הּדמיֹון, מה ּתאמר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹואם
ּדבׁשניהם  ּבחמרתם, ׁשוים היּו - עריֹות וגּלּוי ּדּמים ְְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָֻׁשפיכּות
מיתה, אּסּור הּוא ׁשּבת חּלּול ּבחֹולה, א מיתה. אּסּור ְִִִִִֶַַָָָהּוא

לאוין  ׁשרּבּוי ּומנא־לן לאו, אּסּור הּוא נבלה אכילת ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָואּלּו
מיתה? אּסּור ִִֶָּדֹוחה

ללא  עריֹות ּגּלּוי על לעבֹור יכֹולים היּו ּדבאמת לֹומר, ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַָָֹויׁש
אינֹו ּדבן־נח ּכדרּכּה, ׁשּלא ּביאה על־ידי מיתה, אּסּור ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹחמר
אפילּו יעׂשה לא וכן הּדבר. ׁשּמכער רק עליה, ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹנהרג

העריֹות. מן עצמן ּגדרּו ׁשּבני־נח העֹולם, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָָֹּבאּומֹות
אֹותּה לֹוקחים הּמצרים היּו ּדאם אחר: ּבאפן לֹומר יׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹעֹוד
יאּוׁש, ּבגדר זה הרי מהם אֹותּה למנע יכֹול היה ולא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֹּבחזקה,

לסטים א)ּוכדין קיד, קמא מתּגרׁשת (בבא ׁשהיתה לֹומר ויׁש . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָ
זֹו ׁשּפֹורׁשים על־ידי הּוא הּגרּוׁשין חלּות ּדבבני־נח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּבזה,
ּכי־אם  איׁש אׁשת אּסּור ּבזה ואין - ּבגט צר ואין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֹמּזה,

מכער. ְָָָֹּדבר
- ּדּמים ׁשפיכּות על לעבֹור מעדיפים היּו ׁשהּמצרים ְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָּומּזה
קּלים  אּסּורים רּבּוי - עריֹות ּגּלּוי על ולא אחד, ְֲִִִִִִֶַַָָֹאּסּור
ואין  מיתה, אּסּור - ּבׁשּבת לחֹולה ׁשּׁשֹוחטים מּכאן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ(ּכּנ"ל),

לאוין. רּבּוי - נבלה אֹותֹו ְֲִִִִֵַָָמאכילין

ß oeygxn 'd ipy mei ß

(ãé)íéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§¨®§¨©¦§³©¦§¦Æ
:ãàî àåä äôé-ék äMàä-úà¤¨´¦½̈¦«¨¨¬¦−§«Ÿ

i"yx£‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ ‡B·k È‰ÈÂ∑ ּכבֹואם" לֹומר ל ֹו ּבתבה,היה אֹות ּה ׁשהטמין לּמד אּלא מצרימה", «¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿»ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
אֹותּה וראּו ּפתחּו הּמכס, את ׁשּתבעּו .ועלֿידי ְְְְְֵֶֶֶֶַַָָָָ

È‡¯ˆÓיב  CÈ˙È ÔeÊÁÈ (È¯‡ È") „k È‰ÈÂƒ≈««≈∆¡»ƒƒ¿»≈
CÈ˙ÈÂ È˙È ÔeÏË˜ÈÂ ‡c d˙z‡ Ôe¯ÓÈÈÂ¿≈¿ƒ¿≈»¿ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ

:ÔeÓÈ˜È¿«¿

ÈÏיג  ·ËÈÈc ÏÈ„a z‡ È˙Á‡ ÔÚÎ È¯Ó‡ƒ¿ƒ¿«¬»ƒ»¿¿ƒ¿≈«ƒ
:ÈÎÈÓb˙Ùa ÈLÙ Ìi˜˙˙Â CÏÈ„a¿ƒ»¿ƒ¿«««¿ƒ¿ƒ¿»»¿ƒ

È‡¯ˆÓיד  BÊÁÂ ÌÈ¯ˆÓÏ Ì¯·‡ ÏÚ „k ‰Â‰Â«¬»«««¿»¿ƒ¿»ƒ«¬ƒ¿»≈
:‡„ÁÏ ‡È‰ ‡¯ÈtL È¯‡ ‡˙z‡ ˙È»ƒ¿»¬≈«ƒ»ƒ«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ìáà,dN`d mixaCd lkl Kxv oi` £¨¥Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤
zNn oi`W`pxaC lr dxFn ¤¥¦©¨¨©¨¨

lr la` ,calA `idd zrA WCgzIW¤¦§©¥¨¥©¦¦§©£¨©
`Ed iM ,oM Exn`i cnFre deFd xaC lM̈¨¨¤§¥Ÿ§¥¦
.dkM dYr `EdW xnFl oiprd lr fnFx¥©¨¦§¨©¤©¨¨¨
d`xn zti dX` iM iYrci `p dPd¦¥¨¨©§¦¦¦¨§©©§¤

,Y`ipxvr `p dPd oke .dYr cre f`n ¨§¥¨§©©¨§¥¦¥¨£¨©¦
zcNn 'd('a f"h oNdl)mFId cre ixErPn , ¦¤¤§©¨¦§©§©©

zFpa iYW il `p dPd oke .dGdh"i oNdl) ©¤§¥¦¥¨¦§¥¨§©¨

('g:dkM mNke ,dYr EclFp `l iM ,¦Ÿ§©¨§ª¨¨¨
äàøéå`l dxU iM miaEzMd hWRn §¥¨¤¦§©©§¦¦¨¨Ÿ

la` ,oM xn`l dilr dlAw¦§¨¨¤¨Ÿ©¥£¨
,c`n mi`hge mirx Eid mixvOd©¦§¦¨¨¦©£¨¦§Ÿ

DzF` E`x xW`kel` DzF` Elldie §©£¤¨¨©§©£¨¤
drxRmdA El`W `le ,FziA l` dgTl ©§Ÿª§¨¤¥§Ÿ¨£¨¤

,`id FzFg` m` F` `id FYW` m` llM§¨¦¦§¦¦£¦

,FYW` iM dciBd `le dwzW `ide§¦¨§¨§Ÿ¦¦¨¦¦§
`id FzFg` iM Fnvrn xRq mdxa`e§©§¨¨¦¥¥©§¦£¦
xn`W Edfe ,DxEarA Fl Eaihid KklE§¨¥¦©£¨§¤¤¨©
`l dOl il ziUr z`G dn aEzMd©¨©Ÿ¨¦¨¦¨¨Ÿ

`id LYW` iM iN YcBd(g"i wEqR oNdl), ¦©§¨¦¦¦§§¦§©¨¨

DzF` EgwIW FzF`xA iM FzF` miW`d¤¡¦¦¦§¤¦§¨
,`id FYW` iM drxtl ciBdl Fl did̈¨§©¦§©§Ÿ¦¦§¦
ok ixg` Fxn` lr FzF` miW`de xfge§¨©§¤¡¦©¨§©£¥¥
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(åè)äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN dúà eàøiå©¦§³Ÿ¨Æ¨¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ
:äòøt úéa äMàä çwzå©ª©¬¨«¦−̈¥¬©§«Ÿ

i"yx£‰Ú¯tŒÏ‡ d˙‡ eÏÏ‰ÈÂ∑ ּביניהם 'הגּונה הּללּוה לּמל'לֹומר: .זֹו «¿«¬…»∆«¿…ְֲִֵֵֶֶֶַַָָ

(æè)ø÷áe-ïàö Bì-éäéå døeáòa áéèéä íøáàìe§©§¨¬¥¦−©«£¨®©«§¦³«Ÿ¨¨Æ
:íélîâe úðúàå úçôLe íéãáòå íéøîçå©«£Ÿ¦½©«£¨¦Æ§¨½Ÿ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«

i"yx£·ÈËÈ‰ Ì¯·‡Ïe∑ּבעבּורּה .ּפרעה ¿«¿»≈ƒְֲַַָֹ

(æé)ýåýé òbðéå|Búéa-úàå íéìãb íéòâð äòøt-úà ©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®
:íøáà úLà éøN øác-ìò©§©¬¨©−¥¬¤©§¨«

i"yx£'B‚Â '‰ ÚbÈÂ∑ לקה ראתן ׁשהּתׁשמיׁשּבמּכת , «¿««¿ְְִֶַַַַָָָָ
לֹו רבה)קׁשה B˙Èa.(בראשית ˙‡Â∑אנׁש 'ועל ּכתרּגּומֹו: ֶָ¿∆≈ְְְֱַַַ

יׁשן (ּביתּה', ּברׁש"י וכליו, ועּמּודיו ּכתליו לרּבֹות c·¯.)ּומדרׁשֹו: ÏÚ ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָ«¿«
È¯N∑ּדּבּורּה מּכה .עלּֿפי והּוא !ה :לּמלא .אֹומרת »«ְְִִֶֶֶַַַַַָָ

(çé)úéNò úàf-äî øîàiå íøáàì äòøô àø÷iå©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ¨¦´¨
:àåä EzLà ék él zãbä-àì änì él¦®¨µ¨«Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«

(èé)äMàì éì dúà çwàå àåä éúçà zøîà äîì̈¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−§¦¨®
:Cìå ç÷ EzLà äpä äzòå§©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«

i"yx£CÏÂ Á˜∑ ארצי "הּנה לֹו: ׁשאמר ּכאבימל לא «»≈ְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹ
ׁשהּמצריים  ּתעמד, ואל ל לֹו: אמר אּלא ,"ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹלפני

ׁשּנאמר: הם, זּמה כג)ׁשטּופי סּוסים (יחזקאל "וזרמת ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָ
."זרמתם  ְִָָ

(ë)Là-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt åéìò åöéåBz ©§©¬¨¨²©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−
:Bì-øLà-ìk-úàå§¤¨£¤«

i"yx£ÂÈÏÚ ÂˆÈÂ∑ אֹודֹותיו ּולׁשמרֹו,על 'ואלויאּו'∑eÁlLÈÂ.לׁשּלחֹו .ּכתרּגּומֹו: «¿«»»ְְְְַַָָ«¿«¿ְְְְִַַ

d˙Èטו  eÁaLÂ ‰Ú¯Ù È·¯·¯ d˙È BÊÁÂ«¬»««¿¿≈«¿…¿«»»«
:‰Ú¯t ˙È·Ï ‡˙z‡ ˙¯ac‡Â ‰Ú¯ÙÏ¿«¿…¿ƒ«»«ƒ¿»¿≈«¿…

Ô‡Úטז  dÏ BÂ‰Â dÏÈ„a ·ÈËB‡ Ì¯·‡Ïe¿«¿»ƒ¿ƒ««¬≈»
Ô˙‡Â Ô‰Ó‡Â ÔÈ„·ÚÂ ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¬»ƒ¿«¿ƒ¿«¿»¿«¿»

:ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ

ÏÚÂיז  ÔÈ·¯·¯ ÔÈLzÎÓ ‰Ú¯t ÏÚ ÈÈ È˙È‡Â¿«¿ƒ¿»««¿…«¿»ƒ«¿¿ƒ¿«
:Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˜ÒÈÚ ÏÚ d˙Èa L‡¡«≈≈«≈«»«ƒ««¿»

z„·Úיח  ‡„ ‰Ó ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ‰Ú¯Ù ‡¯˜e¿»«¿…¿«¿»«¬«»»¬«¿¿
:‡È‰ C˙z‡ È¯‡ ÈÏ ‡˙ÈeÁ ‡Ï ‡ÓÏ ÈÏƒ¿»»«≈»ƒ¬≈ƒ¿»ƒ

ÈÏיט  d˙È ˙È¯·„e ‡È‰ È˙Á‡ z¯Ó‡ ‡ÓÏ¿»¬«¿¿¬»ƒƒ¿»ƒ»«ƒ
:ÏÊÈ‡Â ¯·c C˙z‡ ‡‰ ÔÚÎe ez‡Ï¿ƒ¿«»ƒ¿»¿«¿ƒ≈

d˙Èכ  e‡ÈÂÏ‡Â ÔÈ¯·eb ‰Ú¯t È‰BÏÚ „ÈwÙe«ƒ¬ƒ«¿…¿ƒ¿«¿ƒ»≈
:dÏÈc Ïk ˙ÈÂ d˙z‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿≈¿»»ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.`id FzFg` iM drxR zialE mixVl©¨¦§¥©§Ÿ¦£¦
oi` iM ,llM dX`d z` miW`d `le§Ÿ¤¡¦¤¨¦¨§¨¦¥
iE`xde ,DlrA z` `id WigkYW iE`ẍ¤©§¦¦¤©£¨§¨¨

:wYWYW Dlci dxez ¨¤¦§Ÿ
(åè)mrhe.drxt ixU Dz` E`xIeiM §©©©¦§Ÿ¨¨¥©§Ÿ¦

Exn` mixvOd DzF` E`x xW`M©£¤¨¨©¦§¦¨§
dPde ,milFcBd mixVl z`f diE`x§¨Ÿ©¨¦©§¦§¦¥
mWtpl E`xi md mbe ,mdil` dE`iad¡¦¨£¥¤§©¥¨§§©§¨

rbPniM Erci lFcBd itId ipRn iM DA ¦§Ÿ©¨¦¦§¥©Ÿ¦©¨¨§¦
,c`n DA uRgi KlOdDzF` ElNdie ©¤¤©§Ÿ¨§Ÿ©§©£¨

oFWl ,KlOl `id diE`x xnFl mdipiA¥¥¤©§¨¦©¤¤§
EgAWe xn`W qElwp` zrC dfe .i"Xx©¦§¤©©ª§§¤¨©§¦§
KlOd l` dElNdW F` .drxR zel Dzï¨§¨©§Ÿ¤¦§¨¤©¤¤

:DgwlE glWe Fnvrfh dxez ©§§¨©§¨¨

(æé)mrhe.mxa` zW` ixU xaC lr §©©©§©¨©¥¤©§¨
dxUl dUrW qngd xEarA iM¦©£¤¨¨¤¨¨§¨¨
eilr E`A mdipW zEkfaE ,mdxa`l mB©§©§¨¨¦§§¥¤¨¨¨

:mdd milFcBd mirbPdgi dxez ©§¨¦©§¦¨¥
.íøáàì äòøô àø÷iå (èé-çé)okYi ©¦§¨©§Ÿ§©§¨¦¨¥

eilr m`zR mirbPd `aA iM¦§Ÿ©§¨¦¦§Ÿ¨¨
l` dxU dgTl xW` zrA FziA lre§©¥¨¥£¤ª§¨¨¨¤
z`G dn" xn`l FYrcA xdxd FziA¥¦§¥§©§¥Ÿ©Ÿ
dciBde DzF` l`We "Epl midl` dUr̈¨¡Ÿ¦¨§¨©¨§¦¦¨
mdxa`l `xw okle ,FYW` `id iM¦¦¦§§¨¥¨¨§©§¨¨
Exn` xW`M F` :FzF` miW`de§¤¡¦©£¤¨§

EpizFAx('a `"n x"a)oz`xA dwNW ©¥¤¨¨§¨¨
`OW iM WWge ,Fl dWw lBWOdW¤©¦§¨¨¤§¨©¦¤¨

wtqA Fl xn`e ,`id FYW`z`G dn ¦§¦§¨©§¨¥©Ÿ

,il ziUriM ,zn`d eiRn `ivFdl ¨¦¨¦§¦¦¦¨¡¤¦
mpn` xnF` did FzFg` dzid m ¦̀¨§¨£¨¨¥¨§¨

.`id izFg £̀¦¦
,Cìå ç÷ EzLà äpä äzòå øîàå§¨©§©¨¦¥¦§§©¨¥
lr aiWI dnE xAcI dn zF`xl¦§©§©¥©¨¦©
`le EPOn wzW mdxa`e ,FYgkFY©§§©§¨¨¨©¦¤§Ÿ
oiad f` ,FCgR axn xaC FzF` aiWd¥¦¨¨¥Ÿ©§¨¥¦
dEve ,aWg xW`M FYW` `id iM drxR©§Ÿ¦¦¦§©£¤¨©§¦¨
mrhe :mgNWl miWp` drxR eilr̈¨©§Ÿ£¨¦§©§¨§©©
FpFvx didW .dX`l il Dz` gT`ë¤©Ÿ¨¦§¦¨¤¨¨§
didY `l ,zklFOd FYW` z`f didYW¤¦§¤Ÿ¦§©¤¤Ÿ¦§¤
Fl dcFIW xEarA df xiMfde ,Fl WbNR¦¤¤§¦§¦¤©£¤¤

:iYWxR xW`M ,FzFg` `id m`k dxez ¦¦£©£¤¥©§¦



jlÎjlמח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e iyily meil inei xeriy

âé(à)-øLà-ìëå BzLàå àeä íéøönî íøáà ìòiå©©Á©Á©§¸̈¦¦§©¹¦Â§¦§¯§¨£¤
:äaâpä Bnò èBìå Bì²§¬¦−©¤«§¨

i"yx£‰a‚p‰ 'B‚Â Ì¯·‡ ÏÚiÂ∑ ׁשל לדרֹומּה לבא ««««¿»¿«∆¿»ְִֶָָֹ
יׂשראל  ונסֹוע ,ארץ הלֹו" למעלה: ׁשאמר ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָ

הֹול ּכׁשהּוא ּומּכלֿמקֹום הּמֹורּיה, להר ְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּנגּבה",

,מהּל הּוא לצפֹון מּדרֹום ּכנען, לארץ ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָמּמצרים
ׁשּמֹוכיח  ּכמֹו יׂשראל, ארץ ׁשל ּבדרֹומּה מצרים ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשארץ

הארץ  ּובגבּולי .ּבמּסעֹות ְִֵֶַַָָָ

(á):áäfáe óñka äð÷na ãàî ãák íøáàå§©§−̈¨¥´§®Ÿ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«
i"yx£„‡Ó „·k∑ מּׂשאֹות .טעּון »≈¿…ַָָ

(â)íB÷nä-ãò ìû-úéa-ãòå áâpî åéòqîì Cìiå©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À
ïéáe ìû-úéa ïéa älçza äìäà íL äéä-øLà£¤¨̧¨¨³¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬

:éòä̈¨«
i"yx£ÂÈÚqÓÏ CÏiÂ∑,ּכנען לארץ מּמצרים ּכׁשחזר «≈∆¿«»»ְְְְִִִֶֶֶַַַַָ

למצרים, ּבהליכתֹו ּבהם ׁשּלן ּבאכסנּיֹות ולן הֹול ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָהיה
ׁשּלֹו. מאכסניה אדם יׁשּנה ׁשּלא ארץ': ּדר' ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹלּמד

אחר: הּקפֹותיו ּבחזרתֹו(ב"ר)ּדבר ּפרע ,.·‚pÓ∑ ארץ ֲֵַַַַָָָָָָָƒ∆∆ֶֶ
ּכנען מצרים  ארץ ׁשל .ּבדרֹומּה ְְְִִִֶֶֶַַַָ

(ã)äðLàøa íL äNò-øLà çaænä íB÷î-ìà¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈¨¦«Ÿ¨®
:ýåýé íLa íøáà íL àø÷iå©¦§¨¬¨²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌL ‡¯˜iÂ ‰L‡¯a ÌL ‰NÚŒ¯L‡∑ ׁשם קרא ׁשם ואׁשר וּיקרא לֹומר, יׁש וגם ה'. ּבׁשם אברם ¬∆»»»»ƒ…»«ƒ¿»»ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ה' ּבׁשם .עכׁשו ְְֵַָ

ß oeygxn 'e iyily mei ß

(ä)ø÷áe-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ¨−̈
:íéìäàå§«Ÿ¨¦«

i"yx£Ì¯·‡Œ˙‡ CÏ‰‰∑זאת מי לֹו ׁשהיתה עם ּגרם הליכתֹו - .אברם ? «…≈∆«¿»ְְֲִִִֶַַָָָָָֹ

(å)ì õøàä íúà àNð-àìåäéä-ék åcçé úáL §«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²¨−̈¤¨¤´¤©§¨®¦«¨¨³
ì eìëé àìå áø íLeëø:åcçé úáL §¨Æ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤©§¨«

i"yx£Ì˙‡ ‡NŒ‡ÏÂ∑ להסּפיק יכֹולה היתה לא ¿…»»…»ְְְְִַָָָֹ
להֹוסיף  וצרי הּוא, קצר ולׁשֹון למקניהם, ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָמרעה

הארץ" מרעה אֹותם נׂשא "ולא ּכמֹו לפיכ,עליו, ְְְְִִֶֶָָָָָָָָֹ
זכר  ּבלׁשֹון נׂשא" "ולא .ּכתב ְְִַָָָָָֹ

(æ)-äð÷î éòø ïéáe íøáà-äð÷î éòø ïéa áéø-éäéå©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´¦§¥
:õøàa áLé æà éføtäå éðòðkäå èBì®§©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬¨¨«¤

ÏÎÂא  d˙z‡Â ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ì¯·‡ ˜ÈÏÒe¿ƒ«¿»ƒƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈¿»
:‡ÓB¯„Ï dnÚ ËBÏÂ dÏÈcƒ≈¿ƒ≈¿»»

tÒÎa‡ב  ‡¯ÈÚ·a ‡„ÁÏ ÛÈwz Ì¯·‡Â¿«¿»«ƒ«¬»ƒ¿ƒ»¿«¿»
:‡·‰„·e¿«¬»

Ú„ג  Ï‡Œ˙Èa „ÚÂ ‡ÓB¯cÓ È‰BÏËÓÏ ÏÊ‡Â«¬«¿«¿»ƒƒ»»¿«≈≈«
ÔÈa ‡˙ÈÓ„˜a dkLÓ ÔÓz Ò¯Ù Èc ‡¯˙‡«¿»ƒ¿««»«¿¿≈¿«¿≈»≈

:ÈÚ ÔÈ·e Ï‡Œ˙Èa≈≈≈»

ÈÓ„˜a˙‡ד  Ônz „·Ú Èc ‡Áa„Ó ¯˙‡Ï«¬«ƒ¿¿»ƒ¬««»¿«¿≈»
:ÈÈ„ ‡ÓLa Ì¯·‡ Ôn˙ ÈlˆÂ¿«ƒ«»«¿»ƒ¿»«¿»

Ô‡Úה  ‰Â‰ Ì¯·‡ ÌÚ ÏÈÊ‡c ËBÏÏ Û‡Â¿«¿¿»≈ƒ«¿»¬»»
:ÔÈkLÓe ÔÈ¯B˙Â¿ƒ«¿¿ƒ

Ák„‡ו  ·˙ÈÓÏ ‡Ú¯‡ ÔB‰˙È ˙¯·BÒ ‡ÏÂ¿»»«»¿«¿»¿ƒ««¬»
·˙ÈÓÏ eÏÈÎÈ ‡ÏÂ ÈbÒ ÔB‰È˜ ‰Â‰ È¯‡¬≈¬»ƒ¿»¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«

:‡„Ák«¬»

ÔÈ·eז  Ì¯·‡c d¯ÈÚa ÈÚ¯ ÔÈa ‡˙evÓ ˙Â‰Â«¬««»≈»≈¿ƒ≈¿«¿»≈
ÔÎa ‰‡f¯Ùe ‰‡ÚÎe ËBÏc d¯ÈÚa ÈÚ»̄≈¿ƒ≈¿¿«¬»»¿ƒ»»¿≈

:‡Ú¯‡a ·È˙È»ƒ¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(à)mrhe.Fl xW` lke FYW`e `Ed §©©§¦§§¨£¤
lMn xaC EPOn ElfB `NW ricFdl§¦©¤Ÿ¨§¦¤¨¨¦¨

xEarA Fl EpYPW zFlFcBd zFpYOd©©¨©§¤¦§©£
EpziOx Exn` `le ,KlOl didYW dxÜ¨¤¦§¤©¤¤§Ÿ¨§¦¦¨

dUrn dfe .`id zErhA dpYnE©¨¨§¨¦§¤©£¥
:qpa dxez ¥



מט jlÎjl zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e iyily meil inei xeriy
i"yx£·È¯ŒÈ‰ÈÂ∑ רׁשעים לֹוט ׁשל רֹועיו ׁשהיּו לפי «¿ƒƒְְִִֶֶָָָ

אברם  ורֹועי אחרים, ּבׂשדֹות ּבהמּתם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָּומרעים
הארץ  נּתנה אֹומרים: והם הּגזל, על אֹותם ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָמֹוכיחים

ּגזל, זה ואין יֹורׁשֹו, ולֹוט יֹורׁש, אין ול ֹו ְְְְְְֵֵֵֵֶַָָלאברם
אֹומר  ּבארץ",והּכתּוב יׁשב אז והּפרּזי "והּכנעני : ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבּה זכה עדין ולא .(ב"ר)אברם ְְֲִַַָָָָֹ

(ç)éðéa äáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ¥¦´
ðéáeéòø ïéáe éòø ïéáe E:eðçðà íéçà íéLðà-ék E ¥¤½¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−£¨«§
i"yx£ÌÈÁ‡ ÌÈL‡∑ ּפנים ּבקלסּתר ּדֹומין אּגדה: ּומדרׁש .קרֹובים, ¬»ƒ«ƒְְְְִִִִִֵַַַָָָ

(è)éðôì õøàä-ìë àìä-íà éìòî àð ãøtä E £³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®¦
:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå ìàîOä©§´Ÿ§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨

i"yx£‰ÈÓÈ‡Â Ï‡ÓO‰ Ì‡∑ ּתׁשב אׁשר ּבכל ƒ«¿…¿≈ƒ»ְֲֵֵֶָ
אתרחק ,)ואׁשב ( ּולעזר,מּמ,לא למגן ל ואעמד ְְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹֹ

ׁשּנאמר: לֹו, הצר ּדבר יד)וסֹוף אברם (לקמן "וּיׁשמע ְְְְֱִֶֶַַַַַָָָֻ
וגֹו'" אחיו נׁשּבה עצמי,∑ÈÓÈ‡Â‰.ּכי את אימין ְְִִִָָ¿≈ƒ»ְְִִֶַַ

ואם  עצמי. את אׂשמאיל "ואׂשמאילה", ְְְְְְְְִִִִֶַַַָּכמֹו:
ּבמקֹום  מצינּו ּכ 'ואיימינה', לּנקד לֹו היה ְְְִִִֵַַָָָָָָָֹּתאמר:

יד)אחר: ב נקּוד (שמואל ואין להימין" אׁש "אם ְְִִֵֵֵֵַָ
.להיימין  ְְִַ

(é)ék ïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðéò-úà èBì-àOiå©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½¦¬
éðôì ä÷Lî dlë|äøîò-úàå íãñ-úà ýåýé úçL ª−̈©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ§¤£Ÿ̈½

:øòö äëàa íéøöî õøàk ýåýé-ïâk§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈«Ÿ©
i"yx£‰˜LÓ dlÎ Èk∑ מים ארץ ÁL˙.נחלי ÈÙÏ ƒÀ»«¿∆ֲִֵֶֶַַƒ¿≈«≈

‰¯ÓÚŒ˙‡Â Ì„ÒŒ˙‡ אֹותֹו∑‰' Ô‚k.מיׁשֹור היה ∆¿…¿∆¬…»ִָָ¿«
ÌÈ¯ˆÓ.לאילנֹות ∑‰' ı¯‡k∑ (ב"ר)לזרעים.‰Î‡a ְִָ¿∆∆ƒ¿«ƒְִִָ…¬»

¯Úˆ∑ על לגנאי: ּדֹורׁשֹו אּגדה ּומדרׁש צער. עד …«ְְְִִַַַַַַָָֹ
ּבמּסכת  ּבׁשכּונתם. לֹוט לֹו ּבחר זּמה, ׁשטּופי ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהיּו

.הֹוריֹות  ָ

evÓ˙‡ח  È‰z ÔÚÎ ‡Ï ËBÏÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¿«¿≈«»
È¯‡ C˙ÂÚ¯ ÔÈ·e È˙ÂÚ¯ ÔÈ·e CÈ·e ‡Èa≈»≈»≈«¬»ƒ≈«¬»»¬≈

:‡Á‡ ÔÈÁ‡ ÔÈ¯·e‚¿ƒ«ƒ¬»¿»

È˙ÂlÓט  ÔÚk L¯t˙‡ CÓ„˜ ‡Ú¯‡ ÏÎ ‡Ï‰¬»»«¿»√»»ƒ¿»≈¿«ƒ¿»ƒ
z‡ Ì‡Â ‡ÓB¯„Ï ‡‡Â ‡etˆÏ z‡ Ì‡ƒ«¿¿ƒ»«¬»¿»»¿ƒ«¿

:‡etˆÏ ‡‡Â ‡ÓB¯„Ï¿»»«¬»¿ƒ»

LÈÓ¯י  Ïk ˙È ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ ˙È ËBÏ Û˜Êe¿«»≈ƒ«¬»»»≈«
ÈÈ ˙eÏaÁ Ì„˜ ‡È˜L ˙Èa dlÎ È¯‡ ‡c¯È«¿¿»¬≈À«≈«¿»√»«»¿»
‡Ú¯‡k ÈÈ„ ‡˙È‚k ‰¯ÓÚ ˙ÈÂ ÌB„Ò ˙È»¿¿»¬…»¿ƒ¿»«¿»¿«¿»

:¯ÚˆÏ ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ»≈¿…«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.áéø éäéå (æ)EidW itl i"Xx azM ©§¦¦¨©©¦§¦¤¨
mYndA oirxn hFl lW eirFx¨¤©§¦§¤§¨
mxa` lW eirFx Eide ,mixg` zFcUA¦§£¥¦§¨¨¤©§¨
mixnF` mde ,lfBd lr mzF` oigikFn¦¦¨©©¤¤§¥§¦
hFle WxFi oi` Fle mxa`l ux`d dpYp¦§¨¨¨¤§©§¨§¥¥§
xn` aEzMde ,lfB df oi`e FWxFi§§¥¤¤¤§©¨¨©

,ux`A aWi f` ifixRde iprpMde`le §©§©£¦§©§¦¦¨¥¨¨¤§Ÿ
EpizFAx WxcnE .mxa` oicr DA dkf̈¨¨£©¦©§¨¦§©©¥

`Ed('d `"n x"a):
éðàådxn`PW dpYOd iM ,DnY ©£¦¨¥©¦©©¨¨¤¤¤§¨

xn`PW ,dzid Frxfl mxa`l§©§¨§©§¨§¨¤¤¡©
dlrnl('f a"i)ux`d z` oY` Lrxfl §©§¨§©§£¤¥¤¨¨¤

ErnW ilE` .hFl EPWxii K`ide ,z`Gd©Ÿ§¥©¦¨¤©¨§
xnF` aEzMde ,Erhe dpYOd mirFxd̈¦©©¨¨§¨§©¨¥
.dYr DPpi` mxa`l mB hFll mB iM¦©§©§©§¨¥¤¨©¨

dNgY xn`X dn df itlEdid iM §¦¤©¤¨©§¦¨¦¨¨
,ax mWEkxaxd WEkxd ipRn iM xn`l §¨¨¥Ÿ¦¦§¥¨§¨©

irFx Ekxvde ,ux`d mzF` `Vi `lŸ¦¨¨¨¨¤§ª§§¥
mdl WIW zFcVA mdipwn qipkdl hFl§©§¦¦§¥¤©¨¤¥¨¤

:daixOd zAq z`fe ,milrA§¨¦§Ÿ¦©©§¦¨

ìòålr daixOd dzid hWRd KxC §©¤¤©§¨¨§¨©§¦¨©
mzF` `Up `l iM ,drxOd©¦§¤¦Ÿ¨¨¨
drFx mxa` dpwn did xW`ke ,ux`d̈¨¤§©£¤¨¨¦§¥©§¨¤
mlEabA mi`A hFl irFx Eid ,Eg`Ä¨¨¥¨¦¦§¨
mixB Eid hFle mxa` dPde .mW mirFxe§¦¨§¦¥©§¨§¨¥¦
rnWi oR mxa` cgtE ,ux`A miaWFze§¨¦¨¨¤¨©©§¨¤¦§©
caM ux`d aWi ifixRde iprpMd©§©£¦§©§¦¦¥¨¨¤Ÿ¤
itl mzF` EMi F` ,mEWxbie mdipwn¦§¥¤¦¨§©¨§¦
iM ,mWEkxE mdipwn mdl EgTie axg̈¤§¦§¨¤¦§¥¤§¨¦
,mxa`l `l mdl dYr ux`d zaiWi§¦©¨¨¤©¨¨¤Ÿ§©§¨

mrh dfe,ifixRde iprpMdexiMfd iM §¤©©§©§©£¦§©§¦¦¦¦§¦
,`idd ux`A miaWFi miAx miOr EidW¤¨©¦©¦§¦¨¨¤©¦
`Vi `le ,xRqn oi` mdipwnlE mdle§¨¤§¦§¥¤¥¦§¨§Ÿ¦¨

:hFle mxa` z`e ux`d mzF`¨¨¨¤§¤©§¨§
æà úlnîeux`A Eid miOrd iM il d`xi ¦¦©¨¥¨¤¦¦¨©¦¨¨¨¤

,dpwnE ld` iaWFi mdd minIA©¨¦¨¥§¥Ÿ¤¦§¤
mirFxe zg` xir l` mzvTn mitq`p¤¡¨¦¦§¨¨¤¦©©§¦
l` mXn mirqFpe ,mizpW F` dpW mẄ¨¨§¨©¦§§¦¦¨¤
EUri oke ,FzF` Erx `l xW` xg` lEaB§©¥£¤Ÿ¨§¥©£

,xcw ipA bdpnM cinYifixRde iprpMde ¨¦§¦§©§¥¥¨§©§©£¦§©§¦¦

Eidux`A f`zxg`d dpXaE ,abPd ¨¨§¤¤©¤¤©¨¨¨©¤¤
:ixFn`de iqEaid mW E`Faig dxez ¨¨©§¦§¨¡¦

.íéøöî õøàk 'ä ïâk (é)iM xn`i §©§¤¤¦§©¦Ÿ©¦
DzF` miwWn DNM xMMd ux ¤̀¤©¦¨ª¨©§¦¨

KxcM ,oCxId on lbxA'd obA dUrPd §¤¤¦©©§¥§¤¤©©£¨§©
FA xn`PW('i 'a lirl)ocrn `vi xdpe ¤¤¡©§¥§¨¨Ÿ¥¥¥¤

ux`A `idW KxckE ,oBd z` zFwWdl§©§¤©¨§¤¤¤¦§¤¤
DA xn`PW mixvn('i `"i mixaC)ziwWde ¦§©¦¤¤¡©¨§¨¦§¦§¦¨

ipW xiMfde .wxId obM Llbxa§©§§§©©¨¨§¦§¦§¥
xn` ,zFnFwOd'd obMaFHd mFwOdW ©§¨©§©¤©¨©

xiMfde ,dwWn FNM `Ed oM mipFYgYA©©§¦¥ª©§¤§¦§¦
mixvn ux`M:dIrxl rEci mFwn §¤¤¦§©¦¨¨©¦§¦¨

eðéúBaøåExn`(g"l awr ixtq),'d obM §©¥¨§¦§¦¥¤§©
.zFpli`l,mixvn ux`M ¨¦¨§¤¤¦§©¦

zFxdp xMMA WIW Wxtl Evxi .mirxfl¦§¨¦¦§§¨¥¤¥©¦¨§¨
zFPBd ipli` EwWi milFcB,'d obMFaE §¦©§¦¨¥©©§©

mixF`imixvn ux`M.wxId oB EwWi §¦§¤¤¦§©¦©§©©¨¨
EwWIW ux`d iM ,dfA hFl Fl xgaE¨©¨¤¦¨¨¤¤©§
daFhe zxSAd on dwFgx oM DzF`¨¥§¨¦©©Ÿ¤§¨

:drxnl`i dxez §¦§¤



jlÎjlנ zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'e iyily meil inei xeriy

(àé)èBì òqiå ïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬−
:åéçà ìòî Léà eãøtiå íãwî¦¤®¤©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«

i"yx£¯kk∑ּכתרּגּומֹו מאצל נסע ∑Ì„wÓ.מיׁשֹור, ƒ«ְְִַƒ∆∆ֵֵֶַָ
נֹוסע )מּמזרחה (אברם נמצא אברם, ׁשל למערבֹו לֹו והל ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָ

מּקדמֹונֹו עצמֹו הּסיע אּגדה: ּומדרׁש למערב. ְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָמּמזרח
ּבאלהיו  ולא ּבאברם לא אפׁשי אי אמר: עֹולם, .ׁשל ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹֹ

(áé)økkä éøòa áLé èBìå ïòðk-õøàa áLé íøáà©§−̈¨©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´©¦½̈
:íãñ-ãò ìäàiå©¤«¡©−©§«Ÿ

i"yx£Ï‰‡iÂ∑ אהלים סדֹום נטה עד ּולמקנהּו .לרֹועיו «∆¡«ְְְְִִֵַָָָָֹ

(âé):ãàî ýåýéì íéàhçå íéòø íãñ éLðàå§©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−§«Ÿ

i"yx£ÌÈÚ¯ Ì„Ò ÈL‡Â∑ נמנע לא ואףֿעלּֿפיֿכן ¿«¿≈¿…»ƒְְִִֵַַַֹ
ורּבֹותינּו עּמהם. מּלׁשּכן לח)לֹוט מּכאן:למדּו(יומא ְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ט) ירקב"(משלי רׁשעים קט)∑¯ÌÈÚ."וׁשם .ּבגּופם (סנהדרין ְְְִִֵָָ»ƒְָ

ÌÈ‡hÁÂ∑ ּבממֹונם.„‡Ó '‰Ï∑ ר ּבֹונם יֹודעים ¿«»ƒְָָ«¿…ְִִָ
ּבֹו למרד .ּומתּכּונים ְְְִִִַֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(42 'nr d zegiy ihewl)

ירקב רׁשעים ׁשם מּכאן, למדּו יג)ורּבֹותינּו יג, (רש"י ְְְְִִִֵֵַָָָָ
ּב'מׁשלי' מלא מקרא הּוא ירקב" רׁשעים "וׁשם הרי (י,וקׁשה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָ

ּדהּנה ז) לֹומר, ויׁש מּכאן. למדּוהּו ׁשרּבֹותינּו רׁש"י אֹומר ואי ,ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ

(רּקבֹון  רׁשע ׁשם מזּכירים ׁשאין רׁש"י מפרׁש ׁשם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּב'מׁשלי'
מׁשּתּכח  והּוא ׁשמֹו, להזּכיר חפץ אדם ׁשאין ּבׁשמם, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעֹולה

אֹותֹו. מגּנים ׁשמֹו מזּכירים ׁשּכאׁשר למדּו ּומּכאן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָמאליו),

(ãé)Bnòî èBì-ãøtä éøçà íøáà-ìà øîà ýåýéå©«Ÿ̈º¨©´¤©§À̈©«£¥Æ¦¨«¤´¥«¦½
éðéò àð àNíL äzà-øLà íB÷nä-ïî äàøe E ¨´¨³¥¤̧Æ§¥½¦©¨−£¤©¨´¨®

:änéå äîã÷å äaâðå äðôö̈¬Ÿ¨¨¤−§¨¨¥¬§¨¨¨«¨
i"yx£ËBÏŒ„¯t‰ È¯Á‡∑.מּמּנּו ּפֹורׁש הּדּבּור היה עּמֹו, ׁשהרׁשע זמן אל (ּכל ה' "וּירא ּוכתיב: אצלֹו לֹוט ׁשהיה ּולעיל «¬≈ƒ»∆ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשעה  ּבאֹותּה להבין אברם", וקל היה, .)ּכׁשר ְְְְִֵַַָָָָָָָָ

(åè)äpðzà Eì äàø äzà-øLà õøàä-ìk-úà ék¦¯¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´¤§¤®̈
:íìBò-ãò Eòøæìe§©§£−©¨«

(æè)à ézîNåøLà õøàä øôòk Eòøæ-ú|ìëeé-íà §©§¦¬¤©§£−©«£©´¨¨®¤£¤´¦©´
:äðné Eòøæ-íb õøàä øôò-úà úBðîì Léà¦À¦§Æ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«

i"yx£LÈ‡ ÏÎeÈŒÌ‡ ¯L‡∑ יּמנה לא זרע ּכ להּמנֹות, לעפר אפׁשר ׁשאי .ּכׁשם ¬∆ƒ«ƒְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ÏËeיא  ‡c¯È ¯LÈÓ Ïk ˙È ËBÏ dÏ ¯Á·e¿«≈»»≈««¿¿»¿«
:È‰eÁ‡ ˙ÂlÓ ¯·b eL¯Ùz‡Â ÔÈÓ„˜lÓ ËBÏƒ¿«¿ƒ¿ƒ«¿»¿«ƒ¿«¬ƒ

È˙·יב  ËBÏÂ ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a ·˙È Ì¯·‡«¿»»≈¿«¿»ƒ¿»«¿»≈
:ÌB„Ò „Ú Ò¯Ùe ‡¯LÈÓ ÈÂ¯È˜a¿ƒ¿≈≈¿»¿««¿

ÔÈ·iÁÂיג  ÔB‰BÓÓa ÔÈLÈa ÌB„Òc ÈL‡Â∆¡»≈ƒ¿ƒƒƒ¿¿¿«»ƒ
:‡„ÁÏ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙iÂ‚aƒ¿ƒ»¿√»¿»«¬»

ËBÏיד  L¯t˙‡c ¯˙a Ì¯·‡Ï ¯Ó‡ ÈÈÂ«¿»¬«¿«¿»»«¿ƒ¿»∆
z‡c ‡¯˙‡ ÔÓ ÈÊÁÂ CÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê dnÚÓ≈ƒ≈¿¿«≈»«¬≈ƒ«¿»ƒ«¿
‡ÁÈ„ÓÏe ‡ÓB¯„Ïe ‡etˆÏ Ônz«»¿ƒ»¿»»¿»ƒ¿»

:‡·¯ÚÓÏe¿««¿»

‡dpzטו  CÏ ÈÊÁ z‡ Èc ‡Ú¯‡ Ïk ˙È È¯‡¬≈»»«¿»ƒ«¿»≈»∆¿ƒ«
:ÌÏÚ „Ú CÈ·ÏÂ¿ƒ¿»«»»

„‡¯Ú‡טז  ‡¯ÙÚk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa ˙È ÈÂL‡Â∆¡«ƒ»¿»«ƒƒ¿«¿»¿«¿»
‡¯ÙÚ ˙È ÈÓÓÏ ¯·‚Ï ¯LÙ‡ ‡Ï Èc ‡Ók¿»ƒ»∆¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈»«¿»

:ÔeÓzÈ ‡Ï CÈa Û‡ ‡Ú¯‡„¿«¿»«¿»»ƒƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(áé)mrhe.orpM ux`A aWi mxa` §©©©§¨¨©§¤¤§¨©
`NW ,DNM orpM ux` x`WA¦§¨¤¤§¨©ª¨¤Ÿ
orpM ux` lkA la` ,cg` mFwnA cnri©£Ÿ§¨¤¨£¨§¨¤¤§©©
DPOn cg` mFwnA aXizp hFle ,xEbï§¦§©¥§¨¤¨¦¤¨
ux` llMn xMMd ixr iM ,xMMd ixrA§¨¥©¦¨¦¨¥©¦¨¦§©¤¤

:orpM§©©
.økkä éøòa íòèåFfA mrtE FfA mrR §©©§¨¥©¦¨©©§©©§

mrh dfe .dpwOd caM ipRnFl xgaIe ¦§¥Ÿ¤©¦§¤§¤©©©¦§©
,oCxId xMM lM z` hFlmr dpzd iM ¥¨¦©©©§¥¦¦§¨¦

:xMMd lkA `Fai `NW mxa`bi dxez ©§¨¤Ÿ¨§¨©¦¨
(âé)mrhe.mi`Hge mirx mFcq iWp`e §©©§©§¥§¨¦§©¨¦

rpnp `NW hFl z` aEzMd miW`i©£¦©¨¤¤Ÿ¦§©
cFr xAcie .i"Xx ixacM ,mdOr oMWNn¦¦§Ÿ¦¨¤§¦§¥©¦¦©¥
mFwOA Flag ltp `NW wiCSd zEkfA¦§©©¦¤Ÿ¨©¤§©¨

haW gEpi `l iM ,rWxd mW xW £̀¤¨¨¤©¦Ÿ¨©¥¤
ixr lke .miwiCSd lxFB lr rWxd̈¤©©©©©¦¦§¨¨¥

xMMdc`n 'dl mi`Hge mirxlr iM ©¦¨¨¦§©¨¦©§Ÿ¦©
orpM ipA lMW iR lr s` ,Ektdp oM¥¤¤§©©¦¤¨§¥§©©
aEzM ok iM ,zFlFcB zFarFY iWp ©̀§¥¥§¦¥¨

(f"k g"i `xwIe):ci dxez ©¦§¨
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(æé)Eì ék daçøìe dkøàì õøàa Cläúä íe÷µ¦§©¥´¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−
:äpðzà¤§¤«¨

(çé)øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà ìäàiå©¤«¡©´©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´
:ýåýéì çaæî íL-ïáiå ïBøáça§¤§®©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

i"yx£‡¯ÓÓ∑ אדם ׁשם. «¿≈ֵָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 63 'r l"g y"ewl t"r)

`l Eze - minW mWl§¥¨©¦§Ÿ

ּבחברֹון  אׁשר ממרא ּבאלני וּיׁשב וּיבא אברם ְְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹ"וּיאהל
לה'" מזּבח ׁשם יח)וּיבן (יג, ְִִֵֶַַַָ

אברם  ׁשּבנה מזּבחֹות ׁשני על הּכתּוב מסּפר מיּניּה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָלעיל
ז־ח) אּלה.(יב, מזּבחֹות לבנּית הּטעם מפרׁש ּבּמקֹום ורׁש"י ,ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

ּבׂשֹורת  "על אברם ׁשּבנאֹו מפרׁש הּוא הראׁשֹון הּמזּבח ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָעל
(ׁשּבנה  הּׁשני הּמזּבח ועל יׂשראל", ארץ ּבׂשֹורת ועל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָהּזרע

ּכת  ל'עי') ׁשם ּבסמיכּות להּכׁשל ּבניו ׁשעתידין "נתנּבא ב: ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
עליהם". ׁשם והתּפּלל עכן עֹון ְְֲֲִֵֵֶַַָָָעל

הּׁשליׁשי  הּמזּבח - ּבּנּדֹון־ּדידן לּמה לתמֹוה, יׁש ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָּומעּתה
לבנּית  טעם ׁשּום נתן ולא רׁש"י ׁשתק - ּבחברֹון ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּבנה

זה? ְִֵֶַמזּבח
אל  הּקל מן ּבאֹופן ּבהדרגה, נבנּו אּלּו ׁשּמזּבחֹות לבאר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָויׁש

ֵַָהּכבד:

ועל  הּזרע ּבׂשֹורת "על אברהם ּבנה הראׁשֹון הּמזּבח ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאת
ׁשּיהיה  זה ׁשּלֹו, צרכיו עם ּבקׁשר היינּו, - יׂשראל" ארץ ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּבׂשֹורת
יֹותר, נׂשּגבה ּבמּטרה נבנה הּׁשני הּמזּבח ּבארץ; ונחלה זרע ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָלֹו
והתּפּלל  עכן עֹון על להּכׁשל "ׁשעתידין - עוֹונֹות ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּכּפרת
נבנה  ׁשהּוא יתירה, מעלה יׁש הּׁשליׁשי ּבּמזּבח ואילּו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָעליהם";

לאדם. ּתֹועלת ׁשל ּכּונה ׁשּום ּבלי ּבלבד, ׁשמים ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָלׁשם
ּכי  זה, מזּבח ּבנית ּבטעם ּכלּום מפרׁש אינֹו ׁשרׁש"י ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָוזהּו
לכבֹודֹו רק אּלא "צדדית" ּכּונה לׁשם אֹותֹו ּבנה לא ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹאברהם

מידי. לא ותּו ,ְְִִִֵָֹיתּבר
מּלׁשֹון  'חברֹון' חברֹון: - הּמזּבח מקֹום לפי־זה ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַויּומּתק

ועוד)חיּבּור א. קכה, (מהנ"ע). ב קכב, הּקׁשר (זח"א ואמיּתית ; ֲִִִֶֶַַ
על  חֹוׁשב אינֹו האדם ּכאׁשר הּוא הּקּב"ה עם ְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָוהחיּבּור

.יתּבר לכבֹודֹו ורק א מכּון אּלא לעצמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּתֹועלת

ß oeygxn 'f iriax mei ß

ãé(à)Cìî CBéøà øòðL-Cìî ìôøîà éîéa éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−¤´¤
:íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk øñlà¤¨¨®§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤¦«

i"yx£ÏÙ¯Ó‡∑ לאברהם ׁשאמר נמרד לתֹוהּוא 'ּפל : «¿»∆ְְְְִֶַַָָָֹֹ
האׁש' ÌÈBb.(ב"ר)ּכבׁשן CÏÓ∑ׁשּׁשמֹו יׁש מקֹום ְִֵַָ∆∆ƒְֵֶָ

ּומקֹומֹות  אּמֹות מּכּמה ׁשּמה ׁשּנתקּבצּו ׁשם על ְְְִִִֵֶַַַָָָֻּגֹוים,
ּתדעל ּוׁשמֹו עליהם, איׁש רבה)והמליכּו .(בראשית ְְְְֲִִִִֵֶָ

‡¯Èיז  dÈ˙ÙÏÂ dk¯‡Ï ‡Ú¯‡a CÈl‰ Ìe˜«ƒ¿«¿»¿»¿«¿ƒ¿»«¬≈
:dpz‡ CÏ»∆¿ƒ«

ÓÓ¯‡יח  È¯LÈÓa ·˙ÈÂ ‡˙‡Â Ì¯·‡ Ò¯Ùe¿««¿»«¬»ƒ≈¿≈¿≈«¿≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn˙ ‡·e ÔB¯·Á· Ècƒ¿∆¿¿»«»ƒ¿¿»√»¿»

‡¯CBÈא  Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡ ÈÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿≈«¿»∆«¿»¿»∆«¿
ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ¯Òl‡„ ‡kÏÓ«¿»¿∆»»¿»¿»…∆«¿»¿≈»

:ÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ ÏÚ„˙Â¿ƒ¿»«¿»¿«¿≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

dkøàì õøàa Cläúä íe÷ (æé)¦§©¥¨¨¤§¨§¨
.daçøìezEWx dGW okYi §¨§¨¦¨¥¤¤§

dvxY xW` lkA Fl xn` ,FpFvxM¦§¨©§¨£¤¦§¤
KOr did` iM ,Kl ux`A zkll̈¤¤¨¨¤¥¦¤§¤¦¨

,miFBd zrxn LiYxnWE,dPpY` Ll iM §©§¦¥¨©©¦¦§¤§¤¨
devn `id m`e .didY LNW xnFlM§©¤§¦§¤§¦¦¦§¨
wifgdl DAgxe DMx` lM DA KlIW¤¥¥¨¨¨§¨§¨§¨§©£¦

iYWxR xW`M FzpYnA('e a"i lirl)`l , §©¨¨©£¤¥©§¦§¥Ÿ
,oM dUr dPde .cIn df zFUrl dEhvp¦§©¨©£¤¦¨§¦¥¨¨¥
l` Kld KM xg`e gxfOA did dYr iM¦©¨¨¨©¦§¨§©©¨¨©¤

R ux`mIw dPde ,axrOA `EdW miYWl ¤¤§¦§¦¤©©£¨§¦¥¦¥
.eiIgA devOd©¦§¨§©¨

,Eòøæìe ,Eì íòèådpYOA wifgYW §©©§§©§£¤©£¦©©¨¨
FnM ,Lrxfl Dligpdl eiWkrn¥©§¨§©§¦¨§©§£§

EpizFAx Exn`W(:h"iw a"a)`id dXxi ¤¨§©¥§ª¨¦
,okYi hWRd KxC lre :mdizFa`n mdl̈¤¥£¥¤§©¤¤©§¨¦¨¥
midl` `iUpE dilr lWFn didIW¤¦§¤¥¨¤¨§¦¡Ÿ¦
ux`A KlIW mFwn lkA DkFzA§¨§¨¨¤¥¥¨¨¤

:`iddgi dxez ©¦
.øòðL Cìî ìôøîà éîéa éäéå (à)©§¦¦¥©§¨¤¤¤¦§¨
mdxa`l rx` dGd dUrOd©©£¤©¤¥©§©§¨¨
dpcnrY zFIkln rAx` iM zFxFdl§¦©§©©§ª©£Ÿ§¨
eipA ExABzi sFQaE mlFrA lWnl¦§Ÿ¨¨©¦§©§¨¨
lM EaiWie ,mciA mNM ElRie mdilr£¥¤§¦§ª¨§¨¨§¨¦¨

.mWEkxE mzEaW§¨§¨
äéäåok iM ,laA Kln mdn oFW`xd §¨¨¨¦¥¤¤¤¨¤¦¥

aizkcM ,cizrd(g"l 'a l`IpC)Yp` ¤¨¦§¦§¦¨¦¥©§§
ilE`e .`adc iC `Wix `EdxqN`mW ¥¨¦©£¨§©¤¨¨¥

e .qxtA F` icnA xir,mlir`idd xirA ¦§¨©§¨¨§¥¨¨¦©¦
,oFW`xd KlOd `Ed ,oei Kln Klnd̈§©¤¤¨¨©¤¤¨¦
.WeixC gSPWM FzEkln hXRzp mXnE¦¨¦§©¥©§§¤¦©©§¨¤

EpizFAx df ExiMfd xakE(.'i f"r)iAx §¨¦§¦¤©¥©¦
,mlirA Ekln mipW WW xnF` iqFi¦¥¥¨¦¨§§¥¨
lkA mzEkln dhXRzp KM xg`e§©©¨¦§©§¨©§¨§¨

E .FNM mlFrdmiFB KlnmiOr lr Klnd ¨¨ª¤¤¦¨§©©©¦
W`xl mdilr EdEnU xW` mipFW¦£¤¨£¥¤§Ÿ
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(á)òLøa-úàå íãñ Cìî òøa-úà äîçìî eNò̈´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ§¤¦§©−
áàðL äøîò Cìî|Cìî øáàîLå äîãà Cìî ¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈§¤§¥̧¤Æ¤´¤

:øòö-àéä òìa Cìîe íéBáö§¦½¤¬¤¤−©¦«Ÿ©
i"yx£Ú¯a∑ לּברּיֹות ורע לּׁשמים ∑ÚL¯a.רע ∆«ְְִִַַַַַָƒ¿«

ּברׁשעֹו ׁשּבּׁשמים ∑L‡·.ׁשּנתעּלה אביו .ׂשֹונא ְְְִִֶַָƒ¿»ִִֵֶַַָָ
¯·‡ÓL∑ לעּוף ׂשם ּבהּקדֹוׁשֿאבר ולמרד ולקּפֹוץ ∆¿≈∆ְְְְְִִֵֶַָָָֹ

.העיר ׁשם ∑ÚÏa.ּברּוֿהּוא  ָ∆«ִֵָ

(â):çìnä íé àeä íécOä ÷îò-ìà eøáç älà-ìk̈¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®−¨¬©¤«©

i"yx£ÌÈcO‰ ˜ÓÚ∑ּבֹו ׁשהיּו ׁשם על ׁשמֹו, ּכ ≈∆«ƒƒְֵֶַָָ
הרּבה הרּבה ׂשדֹות  יׁש אּגדה' ּו'מדרׁשי ,.ÌÈ ‡e‰ ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָ»
ÁÏn‰∑ הּים נמׁש זמן ים לתֹוכֹולאחר ונעׂשה «∆«ְְְְְֲִַַַַַַָָָ

הּצּורים  ׁשּנתּבּקעּו אֹומר, אּגדה' ּו'מדרׁש ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָהּמלח.
ונמׁשכּו לתֹוכֹוסביבֹותיו .יאֹורים ְְְְְְִִִָ

(ã)ìLe øîòìøãk-úà eãáò äðL äøNò íézL-L §¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ
:eãøî äðL äøNò¤§¥¬¨−̈¨¨«

i"yx£e„·Ú ‰L ‰¯NÚ ÌÈzL∑ ּכדרלעמר את הּללּו מלכים .חמּׁשה ¿≈∆¿≈»»»¿ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹ

(ä)íéëìnäå øîòìøãë àa äðL äøNò òaøàáe§©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ
-úàå íéðø÷ úøzLòa íéàôø-úà ekiå Bzà øLà£¤´¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦§¤

:íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàå íäa íéæefä©¦−§¨®§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦
i"yx£‰L ‰¯NÚ Úa¯‡·e∑ למרּדן.‡a ¿«¿«∆¿≈»»ְְִָ»

¯ÓÚÏ¯„Î∑ ּבעבי נכנס הּמעׂשה, ּבעל היה ׁשהּוא לפי ¿»¿»…∆ְְֲֳִִִֶֶַַַַַָָָ
B‚Â'.הּקֹורה  ÌÈÎÏn‰Â∑ מלכים ׁשלׁשה .אּלה ַָ¿«¿»ƒ¿ְְִֵֶָָֹ

ÌÈÊef‰∑ זמזּוּמים הם. «ƒְִֵַ

(å)øLà ïøàt ìéà ãò øéòN íøøäa éøçä-úàå§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−
:øaãnä-ìò©©¦§¨«

i"yx£Ì¯¯‰a∑ ׁשּלהם Ô¯‡t.ּבהר ÏÈ‡∑ּכתרּגּומֹו ¿«¬»ֶֶָָָ≈»»ְְַ
ואֹומר  מיׁשֹור 'מיׁשר'. לׁשֹון 'איל' ׁשאין אּלא אני , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָ

'אלֹוני' ממרא וׁשל ׁשמֹו, 'איל' ּפארן ׁשל ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָמיׁשֹור
ׁשמֹו: 'אבל' ׁשּטים וׁשל ׁשמֹו, 'ּכּכר' ירּדן וׁשל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָׁשמֹו,

וכּלם  ׁשמֹו, 'ּבעל' ּגד" "ּבעל וכן הּׁשּטים", ְְְִִֵֵַַַַַָָָֻ"אבל
עליו  ׁשמֹו אחד וכל 'מיׁשר' ∑a„n‰ŒÏÚ¯.מתרּגמין ְְְְִֵֶַָָָָָֻ««ƒ¿»

ּכמֹו: הּמדּבר, ב)אצל מנּׁשה (במדבר מּטה .""ועליו ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָ

kÏÓ‡ב  Ú¯a ÌÚ ‡·¯˜ (e„·Ú È") e¯„Ò¿»¬«¿»»ƒ∆««¿»
·‡L ‰¯ÓÚ„ ‡kÏÓ ÚL¯a ÌÚÂ Ì„Ò„ƒ¿…¿ƒƒ¿««¿»«¬…»ƒ¿»
ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓ ¯·‡ÓLÂ ‰Ó„‡„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿»¿∆¿≈∆«¿»ƒ¿ƒ

:¯Úˆ ‡È‰ ÚÏ·„ ‡kÏÓe«¿»¿∆«ƒ…«

‰e‡ג  ‡iÏ˜Á ¯LÈÓÏ eLk˙‡ ÔÈl‡ Ïk»ƒ≈ƒ¿¿»¿≈««¿«»
:‡ÁÏÓ„ ‡nÈ ¯˙‡¬««»¿ƒ¿»

Ï˙e˙ד  ¯ÓÚÏ¯„k ˙È eÁÏt ÔÈL ¯NÚ Èz¯z«¿≈¬«¿ƒ¿»»¿»¿»…∆¿»
:e„¯Ó ÔÈL È¯NÚ∆¿≈¿ƒ¿»

ÓÚÏ¯„Î¯ה  ‡˙‡ ÔÈL È¯NÚ Úa¯‡·e¿«¿«∆¿≈¿ƒ¬»¿»¿»…∆
Èc ‡i¯ab ˙È BÁÓe dnÚc ‡iÎÏÓe«¿«»ƒƒ≈¿»ƒ»«»ƒ
˙ÈÂ ‡zÓ‰·c ‡iÙÈwz ˙ÈÂ ÌÈ¯˜ ˙B¯zLÚ·¿«¿¿«¿«ƒ¿»«ƒ«»ƒ¿∆¿»¿»

:ÌÈ˙È¯˜ ‰ÂL·c È˙ÓÈ‡≈¿»≈ƒ¿»≈ƒ¿»»ƒ

LÈÓ¯ו  „Ú ¯ÈÚNc ÔB‰¯eË· Èc È‡¯BÁ ˙ÈÂ¿»»≈ƒ¿¿¿≈ƒ«≈«
:‡¯a„Ó ÏÚ CÈÓÒc Ô¯‡t»»ƒ¿ƒ««¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

Klnd xW` inFx Klnl fnx ,oivwlE§¨¦¨©§¤¤¦£¤¨§©
miYM ,miAx miOrn zvAwn xir lr©¦§ª¤¤¥©¦©¦¦¦

:miFB xzie mFc`e¤¡§¤¤¦
CëådAx ziW`xaA Exn`('a a"n)xn` §¨¨§¦§¥¦©¨¨©

rAx`A gzRW mWM ,oiA` iAx©¦©¦§¥¤¨©§©§©
rAx`A `N` mzFg Fpi` KM ,zFIkln©§ª¨¥¥¤¨§©§©

cFr mWe .'Eke zFIklna"n)(oFWl iEPWA ,'c ©§ª§§¨§¦¨

,xrpW Kln ltxn` iniA idie.laA Ff ©§¦¦¥©§¨¤¤¤¦§¨¨¤
,xqN` Kln KFix`,icn FfxnrlxcM ©§¤¤¤¨¨¨©§¨§¨Ÿ¤

,mlir Kln,oei Ff,miFB Kln lrczeFf ¤¤¥¨¨¨§¦§¨¤¤¦

`ipExih zaYkn `idW mFc` zEkln©§¡¤¦©§¤¤¦§¨
:mlFrd zFO` lMna dxez ¦¨ª¨¨

(á)mrhe.rlA KlnElr KlOW ipRn §©©¤¤¤©¦§¥¤¨©©
`le ,hrn DA miWp`e dPhw xir¦§©¨©£¨¦¨§©§Ÿ

:uEg ipR lr Fl mWb dxez ¥©§¥
.ïøàt ìéà (å).ox`R xWin FnEBxzM ¥¨¨§©§¥©¨¨

oi`W xnF` ip`eli`,xFWin oFWl ©£¦¥¤¥¥§¦
lWe ,FnW li` ox`R lW xFWin `N ¤̀¨¦¤¨¨¥§§¤
,FnW xMM oCxi lWe ,FnW ipFl` `xnn©§¥¥¥§§¤©§¥¦¨§
oinBxzn mNke ,FnW la` miHW lWe§¤¦¦¨¥§§ª¨§ª§¨¦

oFWl ,eilr FnW cg` lke ,`xWin¥§¨§¨¤¨§¨¨§
qElwp` did oM did EN`e .i"Xx©¦§¦¨¨¥¨¨ª§§
ipFl`" ,"ox`tC `li`" mnWA mBxzn§©§¥¦§¨¥¨§¨¨¥¥
ciBd inE .zFnWA FbdpnM ,"`xnnC§©§¥§¦§¨§¥¦¦¦
md xFWiOd ,mdd miAxd zFnFwOA Fl©§¨©¦¨¥©¦¥
mW "`xnn"E .midFaBd mixd F` mNMª¨¨¦©§¦©§¥¥
xpr ig`e lFMW` ig` ixFn`d Wi`d̈¦¨¡¦£¦¤§©£¦¨¥
,FNW `Ed mFwOde ,mxa` zixA ilrA©£¥§¦©§¨§©¨¤

xn`W FnM(b"i wEqR oNdl)`xnn ipFl` §¤¨©§©¨¨¥¥©§¥
iYWxR xW`M ,ixn`d('e a"i lirl): ¨¡Ÿ¦©£¤¥©§¦§¥
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(æ)ekiå Lã÷ àåä ètLî ïéò-ìà eàáiå eáLiåÂ©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´¨¥½©©¾
áLiä éøîàä-úà íâå é÷ìîòä äãN-ìk-úà¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤¨´¡Ÿ¦½©¥−

:øîz ïööça§©«£¬Ÿ¨¨«
i"yx£L„˜ ‡Â‰ ËtLÓ ÔÈÚ∑,העתיד ׁשם על ≈ƒ¿»ƒ»≈ִֵֶַָ

אֹותֹו עסקי על ׁשם להּׁשפט ואהרן מׁשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשעתידין
ּכפׁשּוטֹו: ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס מריבה". "מי והם ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָהעין,
מׁשּפט  לכל ׁשם מתקּבצים הּמדינה ּבני ׁשהיּו .מקֹום ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

È˜ÏÓÚ‰ ‰„N∑ על ונקרא עמלק, נֹולד לא עדין ¿≈»¬»≈ƒְְֲֲִִֵַַַָָֹ
העתיד  Óz¯.ׁשם ÔˆˆÁa∑ מקרא ּגדי, עין היא ִֵֶָ¿«¬…»»ְִִִֵֶָ

כ)מלא הימים .ּביהֹוׁשפט (בדברי ִֵָָָ

(ç)Cìîe äîãà Cìîe äøîò Cìîe íãñ-Cìî àöiå©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
äîçìî ízà eëøòiå øòö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ¦§¨½̈

:íécOä ÷îòa§¥−¤©¦¦«

¯˜Ìז  ‡È‰ ‡Èc ‚elt ¯LÈÓÏ e˙‡Â e·˙Â¿»«¬¿≈«ƒƒ»ƒ¿»
˙È Û‡Â ‰‡˜ÏÓÚ Ï˜Á Ïk ˙È BÁÓe¿»»¬«¬«¿»»¿«»

:È„b ÔÈÚa ·È˙Èc ‰‡¯BÓ‡¡»»¿»≈¿≈∆ƒ

„BÓÚ¯‰ח  ‡kÏÓe ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ùe¿««¿»ƒ¿«¿»«¬»
‡kÏÓe ÌÈB·ˆ„ ‡kÏÓe ‰Ó„‡„ ‡kÏÓe«¿»¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ«¿»
‡·¯˜ ÔB‰nÚ e¯cÒÂ ¯ÚBˆ ‡È‰ ÚÏ·„¿∆«ƒ«¿«»ƒ¿¿»»

:‡iÏ˜Á ¯LÈÓa¿≈««¿«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ïøàt ìéà ìáàiM ,mili` mFwn £¨¥¨¨§¥¦¦
mYcng xW` mili`n EWai¥¥¥¦£¤£©§¤

(h"k '` dirWi),mipFN` mFwn "ipFl`"e , §©§¨§¥¥§©¦
oFN`kE dl`M(b"i 'e mW)oWAn mipFN` , ¨¥¨¨©¨©¦¦¨¨

('e f"k l`wfgi)mzFidl mdA bEdPde , §¤§¥§©¨¨¤¦§¨
zFidl zFpicOd iptl xFWinA mirEhp§¦§¦¦§¥©§¦¦§

mEBxY oke .Wxbn FnM xirloFN`" §¦§¦§¨§¥©§©
"zEkA('g d"l oNdl),"`zEkA xWin" ¨§©¨¥©§¨

`Ed wx ,mFwOl mvrd mW EPpi` mWe§¨¥¤¥¨¤¤©¨©
WxtOW FnM ,mW rEhPd oFN`l mW¥¨©©¨©¨§¤§Ÿ¨

(mW)scFx `EdW `N` ,oFN`d zgY ¨©©¨©¤¨¤¥
:zFNOd `l oiprd̈¦§¨Ÿ©¦

íebøzäåli`"A xn` inlWExid §©©§©§©§¦¨©§¥
"`xnn ipFl`"e "ox`R̈¨§¥¥©§¥
xn`e ,qElwp` ixacM "`xWin"¥§¨§¦§¥ª§§§¨©
iM ,"`zEkA hElA" "zEkA oFN`"A§©¨§§¨¦
`l oli`l mW Flv` "zEkA oFN`"©¨¤§¥§¦¨Ÿ
mW `EdW xaq qElwp`e ,mFwnl§¨§ª§§¨©¤¥
FnM miAx mipFN` FA Eid iM ,mFwnl§¨¦¨©¦©¦§

."oFN`d" xn` KklE ,"`xnn ipFl`"¥¥©§¥§¨¨©¨©
äpäåxMM" la` .x`Y zFnW mNM §¦¥ª¨§Ÿ©£¨¦©

,`Ed WOn xFWin oFWl "oCxId©©§¥§¦©¨
mFwOd WcTd oFWlA `xTi ok iM¦¥¦¨¥¦§©Ÿ¤©¨
zvExnA mdA oihXRzn zFxdPdW¤©§¨¦§©§¦¨¤¦§©
okle ,mW mithFXd mixBPd miOd©©¦©¦¨¦©§¦¨§¨¥

xn`(f"i h"i oNdl)xMMd lkA cnrY l`e ¨©§©¨§©©£Ÿ§¨©¦¨
agxp xM oke ,hlOd dxdd'l dirWi) ¨¨¨¦¨¥§¥©¦§¨§©§¨

(b"kEthri miwnre o`Sd mixk EWal ,¨§¨¦©Ÿ©£¨¦©©§
xa(c"i d"q miNdY)dNOd ElRki minrR . ¨§¦¦§¨¦¦§§©¦¨

oir zA FnM ,ltMd Exiqi minrtEmW) §¨¦¨¦©¥¤§©¨¦¨

('g f"i.miAx mzlEfe ,§¨¨©¦
eàøwéåmixidOd migElXd oM mB §¦¨§©¥©§¦©§¦¦

mivxle ixMl ,dGd mXA('c `"i a"n)ixU , ©¥©¤©¨¦§¨¨¦¨¥
ixMd z`e zF`Od(h"i wEqR mW)oke , ©¥§¤©¨¦¨¨§¥

zFxMxMA('k e"q dirWi)miNnBl mW ©¦§¨§©§¨¥©§©¦
cEnlYA mExiMfdW oivixOd(.'d zFMn) ©§¦¦¤¦§¦©©§©

"xMxkn" EPOnE ,"`gxR `lnB"©§¨¦§¨¦¤§©§¥
miHXd la`e .milEtM(h"n b"l xAcOA)oke §¦§¨¥©¦¦©¦§¨§¥

"dlFgn la`"(a"k 'f mihtFW)FzF` EnBxY ¨¥§¨§¦¦§§
FA oi` axgPd mFwOd `Ed ,"xWin"¥©©¨©¤¡¨¥
oFWl mlv` oFWNd iM ,oipA `le rhp¤©§Ÿ¦§¨¦©¨¤§¨§
dnFge lg la`Ie FnM ,dnnWE daxg̈¨¨§¨¨§©©£¤¥§¨

('g 'a dki`)otb dlln` WFxiY la` , ¥¨¨©¦ª§§¨¨¤
('f c"k dirWi):f dxez §©§¨

.ètLî ïéò ìà (æ)cizrd mW lr ¤¥¦§¨©¥¤¨¦
htXdl oxd`e dWn micizrW¤£¦¦¤§©£Ÿ§¦¨¥
i"Xx oFWl ,oird FzF` iwqr lr mẄ©¦§¥¨©¦§©¦

dcB` ixaCn(c"i h"i x"cna)izFpiad `le . ¦¦§¥©¨¨§Ÿ£¦¦
iM ,dfWcwiM ,"rpxA Wcw" `Ed df ¤¦¨¥¤¨¥©§¥©¦

."xAcOd lr xW` ox`R li`"A `Ed§¥¨¨£¤©©¦§¨
,dIpW dpWA milBxn EgNYWp EPOnE¦¤¦§©§§©§¦§¨¨§¦¨

xn`PW(e"k b"i xAcOA)ox`R xAcn l` ¤¤¡©©¦§¨¤¦§©¨¨
aEzke .dWcw(a"k h"i '` mixaC)cr `aPe ¨¥¨§¨§¨¦©¨Ÿ©

miWp` dglWp Exn`Ye .rpxA Wcẅ¥©§¥©©Ÿ§¦§§¨£¨¦
.miAx mini l`xUi EaWi mWe ,Epiptl§¨¥§¨¨§¦§¨¥¨¦©¦
miwiCSd hRWn mXW "Wcw" la £̀¨¨¥¤¨¦§©©©¦¦
zpWA mW E`AW oiv xAcnA `Ed§¦§©¦¤¨¨¦§©

xn`PW ,mirAx`d('` 'k xAcOA)E`aIe ¨©§¨¦¤¤¡©©¦§¨©¨Ÿ
WcgA ov xAcn dcrd lM l`xUi ipa§¥¦§¨¥¨¨¥¨¦§©¦©Ÿ¤
xnbe ,WcwA mrd aWIe oFW`xd̈¦©¥¤¨¨§¨¥§¨©
calA mXd lr WxcOd ilE` .dWxRd©¨¨¨©©¦§¨©©¥¦§©

dGd mXd iM aEzMd fnx ,`EdWcw ¨©©¨¦©¥©¤¨¥
didi `EdhRWn oir: ¦§¤¥¦§¨
ñeì÷ðàå`le ."`pic bFlR xWin" xn` §ª§§¨©¥©§¦¨§Ÿ

miblR oFWNn `Ed ilE` ,Edn iYrcï©§¦©©¦§§¨¦
min ilai(d"k 'l dirWi)shXl bNt in , ¦§¥¨¦§©§¨¦¦©©¤¤

dlrY(d"k g"l aFI`)minkg oFWlA oke . §¨¨¦§¥¦§£¨¦
('` a"i x"wie)iM ,xn`i ."mi lW FBlR"¦§¤¨Ÿ©¦

wnre hRWOd oirn `Edd xFWiOA©¦©¥¥©¦§¨§Ÿ¤
cYrn d`p xFWin did iM ,oiCd©¦¦¨¨¦¨¤§ª¨

lmiFBd lM z` hRWl EaWi mW ,mikln ¦§¨¦¨¨§¦§Ÿ¤¨©¦
:mdd zFvx`Ä£¨¨¥

.é÷ìîòä äãN`l oicr ,i"Xx oFWl §¥¨£¨¥¦§©¦£©¦Ÿ
mW lr `xwpe wlnr clFp©£¨¥§¦§¨©¥
iM xnFl FpFvx m` iYrci `le .cizrd¤¨¦§Ÿ¨©§¦¦§©¦
`EdW mXA mFwOd `xw EpAx dWn¤©¥¨¨©¨©¥¤
xaC o`kA oi` oM m`e ,einiA `xwp¦§¨§¨¨§¦¥¥§¨§©
E`APzIW z`Gd cizrd dn F` ,cizr̈¦©¤¨¦©Ÿ¤¦§©§
oFWlE .oM mFwOd `xwl miFBd©¦¦§Ÿ©¨¥§

dAx ziW`xA('f a"n)clFp `l oicr §¥¦©¨£©¦Ÿ©
Yxn` Y`e wlnrdcU lM z` £¨¥§©§¨©§§¤¨§¥

,iwlnrd.zixg` ziW`xn ciBn `N` ¨£¨¥¦¤¨©¦¥¥¦©£¦
,miAx zFnFwnA mdl WxCd KxC dfe§¤¤¤©§¨¨¤¦§©¦

Exn` ocr oB zFxdpA mB('a f"h x"a) ©¦§¨©¥¤¨§
z`v zrn iM xnFl mzpEke ,dGd oFWNM©¨©¤§©¨¨¨©¦¥¥¥
zncw KlFd xdPd iM xn`p zFxdPd©§¨¤¡©¦©¨¨¥¦§©

:xEX`l zFidl dcizrd ux ¤̀¤¨£¦¨¦§§©
ïBëpäåipirA,iwlnrd dcUAdid iM §©¨§¥©¦§¥¨£¨¥¦¦¨¨

cAkp mc` mipFncTd minIA©¨¦©©§¦¨¨¦§¨
lr lWnE ,ux`d aWFi ixFgd ipAn¦§¥©¦¥¨¨¤¨©©
ftil`e ,wlnr FnWE ,`Edd mFwOd©¨©§£¨¥¤¡¦¨
Wi`d mW lr FpA mW `xw eUr xFkA§¥¨¨¨¥§©¥¨¦
,did FO` rpnY zgRWOn ilE`e .`Edd©§©¦¦§©©¦§©¦¨¨
sEN` mW dide ,`Edd mFwOA mB lWnE¨©©©¨©§¨¨¨©

:mdilrg dxez £¥¤
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(è)íéBb Cìî ìòãúå íìéò Cìî øîòìøãk úà¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½
äòaøà øñlà Cìî CBéøàå øòðL Cìî ìôøîàå§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈§©§−¤´¤¤¨¨®©§¨¨¬

:äMîçä-úà íéëìî§¨¦−¤©«£¦¨«
i"yx£'B‚Â ÌÈÎÏÓ ‰Úa¯‡∑ ואףֿעלּֿפואףֿעלּֿפיֿכן היּו, ׁשּגּבֹורים להֹודיע הּמּועטים, לא נּצח ּו יֿכן «¿»»¿»ƒ¿ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

אחריהם  מּלרּדף אברם .נמנע ְְְֲִִִֵֶַַַָֹ

(é)íãñ-Cìî eñðiå øîç úøàa úøàa íécOä ÷îòå§¥´¤©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈©¨ª²¤«¤§¬Ÿ
:eñp äøä íéøàLpäå änL-eìtiå äøîòå©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−¤¬¨¨«

i"yx£¯ÓÁ ˙¯‡a ˙¯‡a∑ ׁשם היּו הרּבה ּבארֹות ∆¡…∆¡…≈»ְְֵֵַָָ
אדמה  מּׁשם ּבנין.ׁשּנֹוטלין ׁשל אּגדה,לטיט ּומדרׁש ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָ

ׁשּיצא  סדֹום למל נס ונעׂשה ּבהם מגּבל הּטיט ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיה
מאמינין מּׁשם  היּו ׁשּלא מקצתן ּבאּמֹות ׁשהיּו לפי , ְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹֻ

וכיון  האׁש, מּכבׁשן ּכׂשּדים מאּור אברהם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּניצֹול
למפרע  ּבאברהם האמינּו החמר, מן זה .(ב"ר)ׁשּיצא ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

eÒp ׁשּצריכה ∑‰¯‰ ּתבה ּכל להר, ּכמֹו הרה נסּו, להר ∆»»ְְְְִֵֶֶַַָָָָָ
חּלּוק  ויׁש ּבסֹופּה. ה"א לּה הּטיל ּבתחּלתּה ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָלמ"ד

ּבמקֹום  עֹומדת הּתבה ׁשּבסֹוף ׁשה"א לההרה, הרה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבין
אבל ׁשּבראׁשּה, זֹו(למ"ד אחרים: עֹומדת )ספרים  אינּה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ

ּונקּודה למ"ד לנקד (ּבמקֹום אחרים: ּתחּתיה,)ספרים ּפּת"ח ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹ
מפרׁש ואינֹו הר, אל ּכמֹו אֹו להר, ּכמֹו "הרה" ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָוהרי
ּתחּלה. הר מצא ּבאׁשר נס אחד ׁשּכל אּלא הר, ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָלאיזה
הּמדּברה, אֹו ההרה, לכּתב ּבראׁשּה ה"א נֹותן ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֹּוכׁשהּוא

לההר ּכמֹו אֹו ההר, אל ּכמֹו ּומׁשמע )להר (ּפתרֹונֹו , ְְְְְִֶַַַָָָָָ
ּבּפרׁשה  ּומפרׁש הּידּוע הר .לאֹותֹו ְְַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(46 'nr e 'nr zegiy ihewl)

להר ּכמֹו הרה, נסּו. י)להר יד, מה (רש"י על ּכן ּפרׁש לא ְְְֵֵֵֶַַַַָָֹ
ללּמדנּו ׁשּבא לֹומר, ויׁש ּכנען". ארצה "ללכת לעיל ְְְְְְֱֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּנאמר
נסּו". - ּבהר) ׁשּנׁשארּו (אּלּו הרה "והּנׁשארים נפרׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּלא

לתֹו נפלּו הּמלחמה, נערכה ּבֹו ּבעמק, ׁשהיּו ׁשאּלּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָוהינּו,
זה  ּולפי נמלטּו. - ּבהר ׁשּנׁשארּו אּלּו ואּלּו החמר, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבארֹות

"נסּו". ּתבת ּגם ּבדּבּור־הּמתחיל ׁשּמעּתיק מה ְְְִִִֵֶַַַַַַַַָֻימּתק

(àé)-ìk-úàå äøîòå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iåÂ©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²§¤¨
:eëìiå íìëà̈§−̈©¥¥«

(áé)eëìiå íøáà éçà-ïa BLëø-úàå èBì-úà eç÷iå©¦§¸¤¯§¤§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®
:íãña áLé àeäå§¬¥−¦§«Ÿ

i"yx£ÌB„Òa ·LBÈ ‡e‰Â∑ ּבסדֹום יׁשיבתֹו זאת? לֹו ּגרם .מי ¿≈ƒ¿ְְִִִַָָֹ

ÏÚ„˙Âט  ÌÏÈÚ„ ‡kÏÓ ¯ÓÚÏ¯„k ÌÚƒ¿»¿»…∆«¿»¿≈»¿ƒ¿»
Ï··„ ‡kÏÓ ÏÙ¯Ó‡Â ÔÈÓÓÚ„ ‡kÏÓ«¿»¿«¿ƒ¿«¿»∆«¿»¿»∆
ÏÈ·˜Ï ÔÈÎÏÓ ‰Úa¯‡ ¯Òl‡„ ‡kÏÓ CBÈ¯‡Â¿«¿«¿»¿∆»»«¿¿»«¿ƒ»√≈

:‡LÓÁ«¿»

ÓÈÁ¯‡י  Ô˜ÒÓ ÔÈ¯Èa ÔÈ¯Èa ‡iÏ˜Á ¯LÈÓe≈««¿«»≈ƒ≈ƒ«¿«≈»»
˜¯ÚÂÔn˙ eÏÙe ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡kÏÓ e «¬»«¿»ƒ¿«¬»¿»«»

:e˜¯Ú ‡¯eËÏ e¯‡zL‡„e¿ƒ¿»»¿»¬»

ÈÂ˙יא  ‰¯BÓÚÂ ÌB„Ò„ ‡È˜ Ïk ˙È B·Le¿»»ƒ¿»»ƒ¿«¬»¿»
:eÏÊ‡Â ÔB‰ÏÎÈÓ Ïk»≈»¿«¬»

‡È‰eÁיב  ¯a dÈ˜ ˙ÈÂ ËBÏ ˙È B·Le¿»¿»ƒ¿»≈«¬ƒ
:ÌB„Òa ·˙È ‡e‰Â eÏÊ‡Â Ì¯·‡„¿«¿»«¬»¿»≈ƒ¿

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.øîç úøàa úøàa (é)dAxd zFx`A ¤¡Ÿ¤¡Ÿ¥¨§¥©§¥
hihl dnc` mXn oilhFPW mW Eid̈¨¤§¦¦¨£¨¨§¦
lAbn hiHd didW dcB` WxcnE .oipAd©¦§¨¦§©©¨¨¤¨¨©¦ª§¨
`vIW mFcq Klnl qp dUrpe odÄ¤§©£¨¥§¤¤§¤¨¨
`NW ozvTn zFO`A EidW itl ,mXn¦¨§¦¤¨¨ª¦§¨¨¤Ÿ
oWaMn lSPW mxa`A mipin`n Eid̈©£¦¦§©§¨¤¦©¦¦§©
Epin`d xngd on df `vIW oeike ,W`d̈¥§¥¨¤¨¨¤¦©¥¨¤¡¦
wtq oi`e .i"Xx oFWl ,rxtnl mxa`A§©§¨§©§¥©§©¦§¥¨¥

WExR iM,xng zx`AxW` zFx`A ¦¥¤¡Ÿ¥¨§¥£¤
aEzMW oiprM ,hihe Wtx mdAdinxi) ¨¤¤¤¨¦§¦§¨¤¨¦§§¨

('e g"lrAhIe hih m` iM min oi` xFAaE©¥©¦¦¦¦©¦§©

aEzke ,hiHA Edinxi('b 'n miNdY)iplrIe ¦§§¨©¦§¨§¦¦©©£¥¦
`vIW okYie .oeId hiHn oF`W xFAn¦¨¦¦©¨¥§¦¨¥¤¨¨

:qp `lA iE`xM mXn¦¨¨¨§Ÿ¥
éðàåiM ,dGd dcBdd WxcnA DnY ©£¦¨¥©§¦§©©©¨¨©¤¦

mipin`n Eid `NW zFO`d̈ª¤Ÿ¨©£¦¦
,mdxa`l qp `Ed KExA WFcTd dUrW¤¨¨©¨¨¥§©§¨¨
EtiqFi `l mFcq Kln lW FQp mzF`xA¦§¨¦¤¤¤§Ÿ¦
Kln iM ,`Ed KExA WFcTdA dpEn ¡̀¨§©¨¨¦¤¤
FQp dPde ,did dxf dcFar caFr mFcq§¥£¨¨¨¨¨§¦¥¦
F` dxf dcFar icaFr ici wGgi F`§©¥§¥§¥£¨¨¨
mitWkA EidIW miQPd lkA Epin`IW¤©£¦§¨©¦¦¤¦§¦§¨¦

oYi FQpe .dwFgx zExWt`A dxwn F`¦§¤§¤§¨§¨§¦¦¥
:mdxa` lW FQpA mipin`Od alA wtq̈¥§¥©©£¦¦§¦¤©§¨¨

éìeàåEWxtiFz`xwl mcq Kln `vIe §©§¨§©¥¥¤¤§Ÿ¦§¨
mdxa` xarWM xFAd on `vIW¤¨¨¦©§¤¨©©§¨¨
mdxa` cFakl qp Fl dUrp iM ,eilr̈¨¦©£¨¥¦§©§¨¨
.FkxalE FcFakl Fz`xwl `vIW¤¨¨¦§¨¦§§¨§
xFAA hiAd FaEWA mdxa` iM xWt`e§¤§¨¦©§¨¨§¦¦©
aiWdlE miklOd liSdl utg iM ,`Edd©¦¨¥§©¦©§¨¦§¨¦
.Fci lr qPd dUrp dPde ,mWEkx mdl̈¤§¨§¦¥©£¨©¥©¨
cFakl qp mFcq Klnl dUrp m`e§¦©£¨§¤¤§¥¦§
dUrIW oin`dl WIW oMW lM ,mdxa ©̀§¨¨¨¤¥¤¥§©£¦¤¥¨¤
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(âé)ïëL àeäå éøáòä íøáàì ãbiå èéìtä àáiå©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧
íäå øðò éçàå ìkLà éçà éøîàä àøîî éðìàa§¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½§¥−

:íøáà-úéøá éìòa©«£¥¬§¦«©§¨«
i"yx£ËÈÏt‰ ‡·iÂ∑ עֹוג זה ּפׁשּוטֹו: מן לפי ׁשּפלט «»…«»ƒְְִִֶֶַָ

ׁשּכתּוב: והּוא ג)הּמלחמה, מל(דברים עֹוג רק "ּכי ְְִִֶֶֶַַָָָ
'נׁשא  וזהּו הרפאים", מּיתר נׁשאר ׁשּלא הּבׁשן ר', ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבעׁשּתרֹות  הרפאים ּכׁשהּכּו וחבריו אמרפל ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָהרגּוהּו
ׁשּפלט  עֹוג זה רּבה: ּבראׁשית ּומדרׁש ּתנחּומא. ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָקרנים,

ׁשּנאמר: הרפאים, מּיתר וזהּו הּמּבּול, ו)מּדֹור (לעיל ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָ
אברם "הּנפילים  ׁשּיהרג ּומתּכּון וגֹו'", בארץ היּו ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ׂשרה  את הּנהר∑‰È¯·Ú.ויּׂשא מעבר (בראשית ׁשּבא ְִֶָָָ»ƒ¿ƒֵֵֶֶַָָָ
·¯Ì¯·‡Œ˙È.רבה) ÈÏÚa∑.ּברית עּמֹו ספרים (ׁשּכרתּו «¬≈¿ƒ«¿»ְְְִִִֶָָ

אחר  ּבמקֹום ׁשּמפרׁש ּכמֹו הּמילה, על עצה לֹו ׁשהּׁשיאּו אחר: ּדבר .)אחרים, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(ãé)åéëéðç-úà ÷øiå åéçà äaLð ék íøáà òîLiå©¦§©´©§½̈¦¬¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈
ìLe øNò äðîL Búéá éãéìé:ïc-ãò ócøiå úBàî L §¦¥´¥À§Ÿ¨³¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«

i"yx£˜¯iÂ∑אחריכם ּכתרּגּומֹו "והריקתי וכן: 'וזריז', «»∆ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָֹ
וכן: עליכם, ּבחרּבי אזּדּין טו)חרב", "אריק (שמות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

וכן: לה)חרּבי", ּוסגר"(תהלים חנית ∑ÂÈÎÈÁ."והרק ְְְְֲִִֵֵַָֹ¬ƒ»
ּכתיב  קרי (חנכֹו והּוא )ס"א למצות, ׁשחנכֹו אליעזר זה ְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶָֹ

ׁשהּוא  לאּמנּות ּכלי, אֹו האדם, ּכניסת התחלת ְְְְִִֶַַַָָָָָָֻלׁשֹון
וכן: ּבּה, לעמד כב)עתיד לּנער",(משלי ז)"חנֹו (במדבר ְֲֲִֵַַַַָָֹ

הּמזּבח", ל)"חנּכת קֹורין (תהלים ּובלע"ז הּבית", "חנּכת ְְֲֲִִִֵַַַַַַַַֻֻ
אינצניי"ר  B‚Â'.לֹו ¯NÚ ‰ÓL∑(לב רּבֹותינּו(נדרים ִ¿…»»»¿ֵַ

היה  לבּדֹו אליעזר ׁשל ,אמרּו: ּגמטרּיא מנין והּוא ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָָ
Ôc.ׁשמֹו „Ú∑,ּכחֹו ּתׁשׁש ּבניו ׁשראה ׁשם ׁשעתידין ְ«»ֲִִֶֶַָָָָָָֹ

עגל  ׁשם צו)להעמיד .(סנהדרין ְֲִֵֶַָ

(åè)íäéìò ÷ìçiå|íôcøiå íkiå åéãáòå àeä äìéì ©¥«¨¥̧£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ
:÷Nnãì ìàîOî øLà äáBç-ãò©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤

i"yx£Ì‰ÈÏÚ ˜ÏÁiÂ∑,הּמקרא סרס ּפׁשּוטֹו: לפי «≈»≈¬≈∆ְְְִִֵַָָ
הרֹודפים  ּכדר לילה' עליהם ועבדיו הּוא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ'וּיחלק

הּנרּדפים  אחר וזה ׁשּמתּפּלגים לכאן זה ּכׁשּבֹורחים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָ
נמנע ∑ÏÈÏ‰.לכאן  לא ׁשחׁשכה אחר ּכלֹומר, ְָ«¿»ְְְִֶַַַַָָֹ

ּובחציֹו הּלילה, ׁשּנחלק אּגדה: ּומדרׁש ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָמּלרדפם.

נס, לֹו נעׂשה לֹוהראׁשֹון ּובא נׁשמר הּׁשני וחציֹו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
מצרים לחצֹות  ׁשל מקֹום ∑BÁŒ„Ú·‰.לילה אין ְְֲִִֶַַַָ«»ֵָ

עבֹודת  ׁשם על 'חֹובה', קֹורא ודן, 'חֹובה'. ְְֲֵֵֶַַָָָׁשּׁשמֹו
ׁשם  להיֹות ׁשעתידה .גילּולים ְֲִִִִֶָָ

(æè)BLëøe åéçà èBì-úà íâå Lëøä-ìk úà áLiå©¾̈¤¥−¨¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³§ªÆ
:íòä-úàå íéLpä-úà íâå áéLä¥¦½§©¬¤©¨¦−§¤¨¨«

e‰Â‡יג  ‰‡¯·Ú Ì¯·‡Ï ÈeÁÂ ‡·ÊÈLÓ ‡˙‡Â«¬»¿≈»»¿«ƒ¿«¿»ƒ¿»»¿
È‰eÁ‡ ‰‡¯BÓ‡ ‡¯ÓÓ È¯LÈÓa È¯L»≈¿≈¿≈«¿≈¡»»¬ƒ
dÓÈ˜ ÈL‡ Ôep‡Â ¯Ú„ È‰eÁ‡Â ÏBkL‡„¿∆¿«¬ƒ¿»≈¿ƒ¡»≈¿»≈

:Ì¯·‡c¿«¿»

È˙יד  ÊÈ¯ÊÂ È‰eÁ‡ È·zL‡ È¯‡ Ì¯·‡ ÚÓLe¿««¿»¬≈ƒ¿¿ƒ¬ƒ¿»≈»
¯ÒÚ ÈÓ˙Â ‰‡Ó ˙Ïz d˙È· È„ÈÏÈ È‰BÓÏeÚ≈ƒ¿ƒ≈≈≈¿»¿»¿«¿≈¬«

:Ôc „Ú Û„¯e¿««»

È‰B„·ÚÂטו  ‡e‰ ‡ÈÏÈÏ ÔB‰ÈÏÚ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈¬≈≈¿»¿«¿ƒ
‡etvÓ Èc ‰·BÁ „Ú ÔepÙ„¯e ÔeBÁÓe¿¿»ƒ«»ƒƒƒ»

:˜Nn„Ï¿«»∆

a¯טז  ËBÏ ˙È Û‡Â ‡È˜ Ïk ˙È ·˙‡Â«¬≈»»ƒ¿»»¿«»«
˙ÈÂ ‡iL ˙È Û‡Â ·È˙‡ dÈ˜Â È‰eÁ‡¬ƒ¿ƒ¿»≈¬≈¿«»¿«»¿»

:‡nÚ«»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

qp.FWtp zeOn liSdl mdxa`l ¥§©§¨¨§©¦¦¨¤©§
xW`M zn xaM dxFnr Kln iM xn`pe§¤¡©¦¤¤£¨§¨¥©£¤
xFaA ltPW F` ,eilr mdxa` xar̈©©§¨¨¨¨¤¨©§

iM ,xg`dOW:wnrl fnx`i dxez ©¥¦¨¨¨©¨¥¤
.äìéì íäéìò ÷ìçiå (åè)i"Xx azM ©¥¨¥£¥¤©§¨¨©©¦

mitcFxd KxcM ,FhEWR itl§¦§§¤¤¨§¦
oigxFAWM mdigxFA xg` mibNRzOW¤¦§©§¦©©§¥¤§¤§¦

.o`kl dfe o`kl df,dlilxg`l xnFlM ¤§¨§¤§¨©§¨§©§©©
iM oFkPde :mtcxNn rpnp `l dkWgW¤£¥¨Ÿ¦§©¦§¨§¨§©¨¦
,Edpgn lM mr oC cr mFIA mzF` scẍ©¨©©¨¦¨©£¥

did `le dliNd mdilr KWg xW`ke§©£¤¨©£¥¤©©§¨§Ÿ¨¨
wNg ,DA Egxai xW` KxC df i` d`Fx¤¥¤¤¤£¤¦§§¨¦¥
,miW`x dWlW F` mipWl eicare FOr©©£¨¨¦§©¦§¨¨¦
Etcxe ,FOr cg`d wlgd gwle§¨©©¥¤¨¤¨¦§¨§
cr mEMde ,mikxCd lkA mdixg ©̀£¥¤§¨©§¨¦§¦©
xfge ,wUOcl l`nVn xW` daFg¨£¤¦§Ÿ§©¨¤§¨©
wlgIe ,FxErWe .mdixg` sCxNn¦¦§Ÿ©£¥¤§¦©¥¨¥

:dlil eicare `Ed mdilr£¥¤©£¨¨©§¨
ìàîOî øLà äáBç ãò íôcøiå©¦§§¥©¨£¤¦§Ÿ

.÷NnãìipFl` on ax wgxn iM rEci §©¨¤¨©¦¤§¨©¦¥¥
dcEdi ux`A oFxagA xW` `xnn©§¥£¤§¤§§¤¤§¨
m` .ux`l dvEg `Ed xW` wUOcl§©¤¤£¤¨¨¨¤¦
cr miAx mini mdixg` scx oM¥¨©©£¥¤¨¦©¦©
l` md iM ,ux`d on mzF` F`ivFd¦¨¦¨¨¤¦¥¤
qp didW F` .mixfFg Eid mvx` laÄ¤©§¨¨§¦¤¨¨¥

EpizFAx EWxC xW`M lFcB('c b"n x"a) ¨©£¤¨§©¥
`Fai `l eilbxA gx``"n dirWi) Ÿ©§©§¨Ÿ¨§©§¨

('b:fh dxez



jlÎjlנו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'f iriax meil inei xeriy

(æé)úBkäî BáeL éøçà Búàø÷ì íãñ-Cìî àöiå©¥¥´¤«¤§Ÿ»¦§¨¼©«£¥´À¥«©Æ
÷îò-ìà Bzà øLà íéëìnä-úàå øîòìøãk-úà¤§¨§¨½Ÿ¤§¤©§¨¦−£¤´¦®¤¥´¤

:Cìnä ÷îò àeä äåL̈¥½−¥¬¤©¤«¤
i"yx£‰ÂL ˜ÓÚ∑,'מפנא 'למיׁשר ותרּגּומֹו ׁשמֹו, ּכ ≈∆»≈ְְְְְֵַַַָָ

מכׁשֹול  ּומּכל מאילנֹות ‰CÏn.ּפנּוי ˜ÓÚ∑' ּבית ְִִִֵָָָ≈∆«∆∆ֵ
קנים, ׁשלׁשים ׁשהּוא אחד ריס ּבית ּדמלּכא', ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹריסא

עמק  אּגדה: ּומדרׁש ׁשם. לצחק לּמל מיחד ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשהיה
עליהם  אברהם את והמליכּו האּמֹות ּכל ׁשם ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻׁשהׁשוּו

ּולקצין  אלהים .לנׂשיא ְְֱִִִִָֹ

(çé)àeäå ïééå íçì àéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−¤´¤¨¨®¦§¬
:ïBéìò ìûì ïäëŸ¥−§¥´¤§«

i"yx£˜„ˆŒÈkÏÓe∑ הּוא אּגדה: נח מדרׁש ּבן ׁשם «¿ƒ∆∆ְִֵֶַַַָָֹ
לב) ÔÈÈÂ.(נדרים ÌÁÏ∑ והראה מלחמה, ליגעי עֹוׂשים ּכ ∆∆»»ƒְְְִִִֵֵֶָָָָ

על  עליו ּבלּבֹו ׁשאין ּומדרׁשלֹו ּבניו. את ׁשהרג ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשּיקריבּו הּנסכים ועל הּמנחֹות על לֹו רמז ְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָאּגדה:
ּבניו  .ׁשם ָָָ

(èé)äð÷ ïBéìò ìûì íøáà Ceøa øîàiå eäëøáéå©§¨«£¥−©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−
:õøàå íéîL̈©¬¦¨¨«¤

i"yx£ı¯‡Â ÌÈÓL ‰˜∑:קטו)ּכמֹו ׁשּלֹו(תהלים להיֹות קנאן עׂשּיתן, עלֿידי וארץ", ׁשמים ."עֹוׂשה …≈»«ƒ»»∆ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

c˙·יז  ¯˙a d˙eÓc˜Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ˜Ùe¿««¿»ƒ¿¿«»≈»«¿»
dnÚ Èc ‡iÎÏÓ ˙ÈÂ ¯ÓBÚÏ¯„k ˙È ÈÁÓÓlÓƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»∆¿»«¿«»ƒƒ≈
:‡kÏÓ„ ‡ÒÈ¯ ˙Èa ¯˙‡ ‡e‰ ‡ÙÓ ¯LÈÓÏ¿≈««¿»¬«≈ƒ»¿«¿»

ÌÁÏיח  ˜Èt‡ ÌÏLe¯È„ ‡kÏÓ ˜„ˆ ÈkÏÓe«¿ƒ∆∆«¿»ƒ¿∆«≈¿≈
:‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ LnLÓ ‡e‰Â ¯ÓÁÂ«¬»¿¿«≈√»≈ƒ»»

lÚ‡‰יט  Ï‡Ï Ì¯·‡ CÈ¯a ¯Ó‡Â dÎ¯·e»¿≈«¬»¿ƒ«¿»¿≈ƒ»»
:‡Ú¯‡Â ‡iÓL dÈ˜cƒƒ¿»≈¿«»¿«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íìL Cìî ÷ãö ékìîe (çé)`id ©§¦¤¤¤¤¨¥¦
xn`PW oiprM ,milWEximiNdY) §¨©¦§¦§©¤¤¡©§¦¦

('b e"r`xTi DMlnE .FMEq mlWa idie©§¦§¨¥©§¨¦¨¥
"wcv ipc`" rWFdi iniA mB('` 'i rWFdi), ©¦¥§ª©£Ÿ¦¤¤§ª©

`Edd mFwOd iM miFBd Erci f`n iM¦¥¨¨§©¦¦©¨©
F` ,aEXId rvn`A zFnFwOd xgan¦§©©§§¤§©©¦
oEkn `EdW dlAwA Fzlrn ErcIW¤¨§©£¨§©¨¨¤§ª¨
mXW dlrn lW WCwOd ziA cbpM§¤¤¥©¦§¨¤©§¨¤¨
`xwPW `Ed KExA WFcTd lW FzpikW§¦¨¤©¨¨¤¦§¨

.wcvdAx ziW`xaaE('e b"n)mFwOd ¤¤¦§¥¦©¨©¨
,eiaWFi z` wiCvn dGdwcv iMlnE ©¤©§¦¤§¨©§¦¤¤

,wcv milWExi z`xwp ,wcv ipc £̀Ÿ¦¤¤¦§¥§¨©¦¤¤
xn`PW(`"k '` dirWi):DA oili wcv ¤¤¡©§©§¨¤¤¨¦¨

.ïBéìò ìàì ïäë àeäå øékæäåricFdl §¦§¦§Ÿ¥§¥¤§§¦©
xUrn ozFp did `l mdxa` iM¦©§¨¨Ÿ¨¨¥©£¥
ipRn la` ,mixg` midl`l odMl©Ÿ¥¥Ÿ¦£¥¦£¨¦§¥

`EdW FA rcIWoFilr l`l odMFl ozp ¤¨©¤Ÿ¥§¥¤§¨©
mdxa`l fnxde .mXd cFakl xUrOd©©£¥¦§©¥§¨¤¤§©§¨¨
mWe ,midl` ziA didi mW iM ,dGn¦¤¦¨¦§¤¥¡Ÿ¦§¨
mWe ,dnExYde xUrOd Frxf `ivFi¦©§©©£¥§©§¨§¨

EpizFAx zrC lre .'d z` Ekxaimixcp) §¨§¤§©©©©¥§¨¦

(:a"liM mixnF`Wwcv iMlnmW `Ed ¤§¦¦©§¦¤¤¥
carl mlWExil Fvx`n Kld ,gp oA¤Ÿ©¨©¥©§¦¨¥©£Ÿ

mdl dide ,'d z` mW,oFilr l`l odkl ¨¤§¨¨¨¤§Ÿ¥§¥¤§

iM ,cAkPd mdia` ig` `Ed iM¦£¦£¦¤©¦§¨¦
:mlFrn `id iprpMd lEaBn milWExi§¨©¦¦§©§©£¦¦¥¨

é"Møådlrnl azM('e a"i)f` iprpMde §©¦¨©§©§¨§©§©£¦¨
z` WaFke KlFd did ,ux`Ä¨¤¨¨¥§¥¤
lW Fpwf mW lW FrxGn ,l`xUi ux ¤̀¤¦§¨¥¦©§¤¥§¥¤
dltp mW lW FwlgAW ,mdxa ©̀§¨¨¤§¤§¤¥¨§¨

ux`d z` eipal gp wNgWM(e"kw `xtq), §¤¦¥Ÿ©§¨¨¤¨¨¤©§¨

xn`PW.mlW Kln wcv iMlnEoi`e ¤¤¡©©§¦¤¤¤¤¨¥§¥
"ociSn iprpMd lEaB" iM ,oFkp dflirl) ¤¨¦§©§©£¦¦¦Ÿ§¥

(h"i 'ilEabE ,l`xUi ux` lM llki¦§Ÿ¨¤¤¦§¨¥§
ux`n wFgx `WOn gxfOA mW ipA§¥¥©¦§¨¦¥¨¨¥¤¤
eipal gp wNg m` la` .l`xUi¦§¨¥£¨¦¦¥Ÿ©§¨¨
did l`xUi ux` mWl ozpe zFvx`d̈£¨§¨©§¥¤¤¦§¨¥¨¨
DA EaWie ,"eiR lr eiqkp wNgn"M df¤¦§©¥§¨¨©¦§¨§¨
mXd DzF` ligpi xW` cr orpM ipA§¥§©©©£¤©§¦¨©¥

xaM iYxMfd xW`M ,FadF` rxfllirl) §¤©£©£¤¦§©§¦§¨§¥

(e"h 'i:
.ïBéìò ìàì ïäë àeäåzFid xEarA §Ÿ¥§¥¤§©£¡

mizxWn mipdM miOrd lkA§¨¨©¦Ÿ£¦§¨§¦
oiprM ,"mil`" mi`xwPd mik`lOl©©§¨¦©¦§¨¦¥¦§¦§¨

xn`PW(`"i e"h zFnW),mil`A dknk in ¤¤¡©§¦¨Ÿ¨¨¥¦
`Ed KExA WFcTd `xTi,oFilr l` ¦¨¥©¨¨¥¤§

,midFaB lM lr DFaBd siTYd Fpipre§¦§¨©©¦©¨©©¨§¦
ici l`l Wi FnM(h"k `"l oNdl)iMlnE . §¤§¥¨¦§©¨©§¦

mdxa` la` ,mXd xiMfd `l wcv¤¤Ÿ¦§¦©¥£¨©§¨¨
oFilr l` 'd xn`(a"k wEqR oNdl):hi dxez ¨©¥¤§§©¨¨

.õøàå íéîL äð÷ (èé)i"Xx azM Ÿ¥¨©¦¨¨¤¨©©¦
dpFwFzIUr ici lr ,dUFr FnM ¥§¥©§¥£¦¨

.md mipR ipW dN`e .Fl zFidl o`pw§¨¨¦§§¥¤§¥¨¦¥
oiprA oipw oFWl `FaIW xaCd oM ilE`e§©¥©¨¨¤¨§¦§¨§¦§©

izilk zipw dY` iM oke ,dIUrdmiNdY) ¨£¦¨§¥¦©¨¨¦¨¦§Ÿ¨§¦¦

(b"i h"lwoke ,iO` ohaA ipMqY lRkIW ,¤¦§Ÿ§ª¥¦§¤¤¦¦§¥
Lppkie LUr `Ed LpT Lia` `Ed `Fld£¨¦¨¤¨§©§Ÿ§¤

('e a"l mixaC)"oipw" xn`i oFWNd iM . §¨¦¦©¨Ÿ©¦§¨
oxga EUr xW` Ktdde .dIUrAlirl) ©£¦¨§©¥¤£¤¨§¨¨§¥

('d a"idUr Epia`l xW`nE .Epw ,oNdl) ¨¥£¤§¨¦¨¨§©¨

('` `"l:
ïBëpäåzFidl o`pw :cFr xn`X dn §©¨©¤¨©§¨¨¦§

`xTi mc`l xW` lM iM ,Fl¦¨£¤¨¨¨¦¨¥
xEarA "dpwn" o`Sd E`xTie .Fpipw¦§¨§¦¨§©Ÿ¦§¤©£
minkg oFWlE .mc`d WEkx xTr FzFid¡¦©§¨¨¨§£¨¦

(.'i n"a)dpw Fxagl d`ivn DiAbOd©©§¦©§¦¨©£¥¨¨
`ipw xwtdA dhAd .Fxag(.g"iw mW). £¥©¨¨§¤§¥©§¨¨

FYrCn `NW Fl dpFw mc` lW Fxvg£¥¤¨¨¤¤Ÿ¦©§
(.`"i mW)mdl `FaY mFwn lkA oke . ¨§¥§¨¨¨¨¤

dfle .FNW `EdW xnFlM ,dIkf mFwnA¦§§¦¨§©¤¤§¨¤
`le ,DipipwC mBxYW qElwp` oEMzp¦§©¥ª§§¤¦§¥§¦§¨¥§Ÿ

:"dpw" xn`k dxez ¨©¨¨



נז jlÎjl zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iying meil inei xeriy

(ë)éøö ïbî-øLà ïBéìò ìû CeøáeBì-ïziå Eãéa E ¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®©¦¤¬
:ìkî øNòî©«£¥−¦«Ÿ

i"yx£ÔbÓ ¯L‡∑ וכן הסּגיר, יא)אׁשר יׂשראל"(הושע אמּגנ".BÏŒÔziÂ∑ אברם.ÏkÓ ¯NÚÓ∑,לֹו אׁשר ¬∆ƒ≈ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָ«ƒ∆ְַָ«¬≈ƒ…ֲֶ
ּכהן  ׁשהיה .לפי ְִֵֶָָֹ

ß oeygxn 'g iying mei ß

(àë)Lôpä éì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§¨®¤¦´©¤½¤
:Cì-ç÷ Lëøäå§¨«§ª−©¨«

i"yx£LÙp‰ ÈÏŒÔz∑) מן לבּדם )הּגּופים הּגּופים לי החזר ׁשהּצלּת, ׁשּלי  .הּׁשבי ∆ƒ«∆∆ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

(áë)éãé éúîøä íãñ Cìî-ìà íøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§−̈¤¤´¤§®Ÿ£¦¸Ÿ¦¨¦³
:õøàå íéîL äð÷ ïBéìò ìû ýåýé-ìà¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦¨¨«¤

i"yx£È„È È˙Ó¯‰∑ ידי לׁשֹון את אני מרים ׁשבּועה, ¬ƒ…ƒ»ƒְְֲִִִֵֶָָ
וכן: עליֹון, כב)לאל אני.(בראשית נׁשּבע נׁשּבעּתי", "ּבי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַ

כג)וכן: נֹותן (בראשית מּמּני", קח הּׂשדה ּכסף "נתּתי ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
מּמני  וקחהּו הּׂשדה ּכסף ל .אני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָ

(âë)-ìkî çwà-íàå ìòð-CBøN ãòå èeçî-íà¦¦Æ§©´§«©½©§¦¤©−¦¨
:íøáà-úà ézøLòä éðà øîàú àìå Cì-øLà£¤¨®§´ŸŸ©½£¦−¤«¡©¬§¦¤©§¨«

i"yx£ÏÚŒCB¯N „ÚÂ ËeÁÓŒÌ‡∑ מן לעצמי אעּכב ƒƒ¿«¿««ְְֲִִֵַַ
CÏ.הּׁשבי  ¯L‡ŒÏkÓ Áw‡ŒÌ‡Â∑ לתת ּתאמר ואם ִֶַ¿ƒ∆«ƒ»¬∆»ְִֵַָֹ

ׂשכר  לא לי ,ּגנזי B‚Â'.אּקח מּבית ¯Ó‡˙ ‡ÏÂ∑ ְִִֵֶֶַָָָֹ¿……«¿

ׁשּנאמר: לעּׁשרני, הבטיחני (לעיל ׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
וגֹו'יב) ואברכ"". ְְֲֶַָ

ÈÂ‰·כ  C„Èa C‡Ò ¯ÒÓc ‰‡lÚ Ï‡ CÈ¯·e¿ƒ≈ƒ»»ƒ¿«»¿»ƒ»ƒ«
:‡lkÓ ‡¯ÒÚ ÔÓ „Á dÏ≈«ƒ«¿»ƒ…»

ÈÏכא  ·‰ Ì¯·‡Ï ÌB„Ò„ ‡kÏÓ ¯Ó‡Â«¬««¿»ƒ¿¿«¿»«ƒ
:CÏ ¯·c (·Ò ‡") ‡È˜Â ‡˙LÙ«¿»»¿ƒ¿»»«¿«»

È„Èכב  ˙ÈÓÈ¯‡ ÌB„Ò„ ‡kÏÓÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»ƒ¿¬≈ƒ¿«
‡iÓL dÈ˜c ‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜ BÏˆaƒ¿√»¿»√»≈ƒ»»ƒƒ¿»≈¿«»

:‡Ú¯‡Â¿«¿»

‡q·כג  Ì‡Â ‡ÒÓ ˙˜¯Ú „ÚÂ ‡ËeÁÓ Ì‡ƒƒ»¿««¿«¿»»¿ƒ∆«
˙È ˙È¯zÚ‡ ‡‡ ¯ÓÈ˙ ‡ÏÂ CÏ Èc ÏkÓƒ»ƒ»¿»≈«¬»«¿»ƒ»

:Ì¯·‡«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.ìkî øNòî Bì ïziå (ë)`l mdxa` ©¦¤©£¥¦Ÿ©§¨¨Ÿ
cre hEgn Fnvrl zgwl dvẍ¨¨©©§©§¦§©
Wixtd DFaBd wlg la` ,lrp KFxU§©©£¨¥¤©¨©¦§¦
z`xwl `vi mFcq KlnE ,odMl FYzl§¦©Ÿ¥¤¤§¨¨¦§¨
Klde ,FcAkl deW wnr l` mdxa ©̀§¨¨¤¥¤¨¤§©§§¨©
mgl wcv iMln `ivFdW mlW cr FOr¦©¨¥¤¦©§¦¤¤¤¤

xA xW` mrl oiieKln WTA `le ,eilb §©¦¨¨£¤§©§¨§Ÿ¦¥¤¤
d`x xW`M la` ,xaC EPOn mFcq§¦¤¨¨£¨©£¤¨¨
f` ,xUrOd ozPW Fzwcve FAl zaicp§¦©¦§¦§¨¤¨©©©£¥¨
,dwcv KxcA WtPd `Ed mB WTA¦¥©©¤¤§¤¤§¨¨
xWr Fl oYIW eidl`A ghA mdxa`e§©§¨¨¨©¥Ÿ¨¤¦¥¤
EPOn zgwl dvx `le cFake miqkpE§¨¦§¨§Ÿ¨¨¨©©¦¤
`EdW mFcq WEkx lM Fl aiWde ,xaC̈¨§¥¦¨§§¤
FzF` aiWdl dxFnr WEkx lke FNW¤§¨§£¨§¨¦
lkaE WtPd EPOn WTA lkA iM ,eilral¦§¨¨¦§¨¦¥¦¤©¤¤§¨
ExiWrd md Exn`i `NW ,Fzprh dzid̈§¨©£¨¤ŸŸ§¥¤¡¦
mixMfPd zFnFwOd x`WE .mxa` z ¤̀©§¨§¨©§©¦§¨¦
ixrn Egwl `le ,mzF` EMd axg itl§¦¨¤¦¨§Ÿ¨§¥¨¥

iM ,dxFnre mFcq WEkx wx miklOd©§¨¦©§§©£¨¦
zFaEfr Ex`Wp mdikln Eca`W xEarA©£¤¨§©§¥¤¦§££
xn`X dn df didIW okYie .mdixr̈¥¤§¦¨¥¤¦§¤¤©¤¨©
lMn iciA x`Xi "KFxU cre hEgn m`"¦¦§©§¦¨¥§¨¦¦¨
gT` m`e" ,mkNMn il` `Ad WEkxd̈§©¨¥©¦ª§¤§¦¤©
dY` YzPW LWEkxA "Kl xW` lMn¦¨£¤¨¦§§¤¨©¨©¨

:il`k dxez ¦
(áë)mrhe.'d l` ici iznxdoFWl §©©£¦Ÿ¦¨¦¤§

l`l ici ip` mixn ,drEaW§¨¥¦£¦¨¦§¥
iYrAWp iA oke ,oFilr(f"h a"k oNdl)rAWp ¤§§¥¦¦§©§¦§©¨¦§©

ixtqA iz`vn oke .i"Xx oFWl ,ip £̀¦§©¦§¥¨¨¦§¦§¦
(b"l oPgz`e)miwiCSd lkA Epivn ¨¤§©©¨¦§¨©©¦¦

.zFUrl `NW oxvi z` oiriAWOW¤©§¦¦¤¦§¨¤Ÿ©£
xnF` `Ed mdxa`Al` ici iznxd §©§¨¨¥£¦Ÿ¦¨¦¤

,'dFpini mxIe oFWNM `Ed dPde§¦¥©¨©¨¤§¦
mlFrd igA raXIe minXd l` Fl`nUE§Ÿ¤©¨©¦©¦¨©§¥¨¨

('f a"i l`IpC): ¨¦¥

ñeì÷ðàåmcw Flva ici zinx` xn` §ª§§¨©£¥¦§©¦§¢¨
'd l` iYlNRzd ,xn`i .i"i§¨Ÿ©¦§©©§¦¤

minXd zFUExR iRkelMn gT` m` §©©§©¨©¦¦¤©¦¨
.Kl xW`midl` il dUri dM xnFlM £¤¨§©Ÿ©£¤¦¡Ÿ¦

:gT` m` siqFi dke§Ÿ¦¦¤©
ïBëpäåxn` iM ipirAl` ici iznxd §©¨§¥©¦¨©£¦Ÿ¦¨¦¤

'deiptl mxge WCwd zFidl¦§¤§¥§¥¤§¨¨
Mn gT` m`,Kl xW` lzFWCwdd iM ¦¤©¦¨£¤¨¦©©§¨

mixn lM oFWNM ,"ci znExY" oM E`xTi¦¨§¥§©¨©¨¨¥¦
zWgpE sqM znExY(c"k d"l zFnW)lke , §©¤¤§¤§§¨

'dl adf ztEpY sipd xW` Wi`wEqR mW) ¦£¤¥¦§©¨¨©¨¨

(a"k,xUrn EPOn ozPW xEarA oM xn`e .§¨©¥©£¤¨©¦¤©£¥
didi Fl xW` lMn gTi xW` lM iM¦¨£¤¦©¦¨£¤¦§¤
.xaC EPOn dpdi `l 'dl dnExY§¨©Ÿ¥¨¤¦¤¨¨

dAx ziW`xaaE(a"i b"n),dnExY o`Ur ¦§¥¦©¨£¨¨§¨
xn` Y`C dnM(e"k g"i xAcOA)mznxde §¨§©§¨©©¦§¨©£¥Ÿ¤
:'d znExY EPOnbk dxez ¦¤§©



jlÎjlנח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iying meil inei xeriy

(ãë)íéLðàä ÷ìçå íéøòpä eìëà øLà ÷ø éãòìa¦§¨©À©µ£¤´¨«§´©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½
eç÷é íä àøîîe ìkLà øðò ézà eëìä øLà£¤¬¨«§−¦¦®¨¥Æ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬

:í÷ìç¤§¨«
i"yx£ÌÈ¯Úp‰∑ אּתי,עבדי הלכּו "ענר אׁשר ועֹוד «¿»ƒְְֲֲִִֵֶַָָָ

נכנסּו ׁשעבדי אףֿעלּֿפי וגֹו'", ּוממרא ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹאׁשּכל
וחבריו  וענר וּיּכם", ועבדיו "הּוא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָלּמלחמה,

הּכלים  על חלקם".יׁשבּו יקחּו "הם הכי אפּלּו לׁשמר, ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹ
ׁשאמר: ּדוד, למד ל)ּומּמּנּו א הּירד (שמואל "ּכחלק ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

יחלקּו", יחּדו עלֿהּכלים הּיׁשב ּוכחלק ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹלּמלחמה
נאמר כה)ּולכ ויׂשימה (שם ומעלה ההּוא מהּיֹום "ויהי ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

ׁשּכבר  לפי 'והלאה', נאמר: ולא ּולמׁשּפט", ְְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָֹֹלחק
אברהם  ּבימי החק .נּתן ְִִֵַַַָָֹ

åè(à)øçà|ýåýé-øáã äéä älàä íéøácä ©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ
éëðà íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ

:ãàî äaøä EøëN Cì ïâî̈¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ
i"yx£‰l‡‰ ÌÈ¯·c‰ ¯Á‡∑:ׁשּנאמר מקֹום ּכל «««¿»ƒ»≈∆ֱֶֶַָָ

מפלג 'אחרי', .סמּו רבה)'אחר', הּדברים (בראשית "אחר . ְְֲִֵַַַַַַָָָֻ
הּמלכים  את ׁשהרג זה נס לֹו ׁשּנעׂשה אחר ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָהאּלה",
ּכל  על ׂשכר קּבלּתי 'ׁשּמא ואֹומר: ּדֹואג ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָוהיה

הּמקֹום  לֹו אמר לכ ‡·¯Ì.צדקּותי', ‡¯Èz Ï‡ ְְִִַַָָָ«ƒ»«¿»
CÏ Ô‚Ó ÈÎ‡ אֹותן ּכל על ּתענׁש ׁשּלא הענׁש, מן , »…ƒ»≈»ִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

,ׂשכר קּבּול על ּדֹואג ּׁשאּתה ּומה ׁשהרגּת, ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָנפׁשֹות
מאד  הרּבה ׂשכר. ְְְְֵַָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(164 'nr dl zegiy ihewl)

צדקּותי  ּכל על ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ואֹומר ּדֹואג ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָוהיה
א) טו, (רש"י

"אחר  הּוא הּדברים" "אחר ּפרּוׁש עּקר רׁש"י, ְְִִִִֵַַַַַַַַָלׁשיטת
וּירא ּבפרׁשת ּפרּוׁשֹו ראה א)הּדּבּורים". הּדברים (כב, אחר : ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

. . וׁשםּדבריוהאּלה יׁשמעאל. ׁשל . . ׂשטן כ)ׁשל :(פסוק ְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָ
מהרהר אברהם היה . . האּלה הּדברים .ואֹומר אחרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

וּיׁשב ו־ז)ּובפרׁשת .(לט, . האּלה הּדברים הּקּב"ה אמראחר ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
וׁשם .ּבׂשער מסלסל ואּתה מתאּבל א)אבי אחר (מ, : ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָ
ּכּלם ּבפי . . ׁשהרּגילה לפי . . האּלה ּבגנּותֹו.לדּברהּדברים ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
ּדֹואג "והיה ּכאן לׁשֹונֹו ּדּיּוק מּובן זה (וכן ואֹומר לפי " ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָ

"מהרהר מֹוסיף ׁשם וּירא .ואֹומר")ּבפרׁשת ְְְְִֵֵֵַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 45 cenr ,k wlg zegiyÎihewl iRÎlr)©¦

DnWl xkU zlAw©¨©¨¨¦§¨

מאד: הרּבה ׂשכר ל מגן אנכי אברם ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָֹֹֽֽֽאל־ּתירא
על  ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ּדֹואג והיה כּו' נס לֹו ּׁשּנעׂשה ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָאחר

מאד הרּבה ׂשכר כּו' הּמקֹום לֹו אמר לכ צדקּותי, (טו,ּכל ְְְְְְִִֵַַַָָָָָֹ
רש"י) ובפירוש א.

הרמּב"ם ּכתב הרי הּדבר, ּתמּוּה פרק לכאֹורה תשובה (הלכות ְְֲִֵַַַַַָָָָָָ
ב) הלכה ּכדי י לא . . ּובמצֹות ּבתֹורה עֹוסק מאהבה "העֹובד :ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָֹ

. . אמת ׁשהּוא מּפני האמת עֹוׂשה אּלא הּטֹובה ְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָלירׁש
אברהם  מעלת והיא . . מאד ּגדֹולה מעלה היא זֹו ְְְְֲֲֲִִַַַַַָָָָָֹּומעלה

אֹוהבֹו". הּקּב"ה ׁשּקראֹו ְֲִֶַָָָָאבינּו
ּומּדּוע  מאהבה, הּקּב"ה את עבד אבינּו ׁשאברהם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָונמצא,

ּבכ ּדמה צדקּותי", ּכל על ׂשכר קּבלּתי ׁשּמא ּדֹואג ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָ"היה
ׂשכרֹו? קּבל ּכבר ְְִִֵָָאם

ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש
ּכדי  רק אּלא עצמֹו לתֹועלת לא ׂשכר לקּבל רצה ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאברהם
את  ׁשהעֹובד הארץ עּמי ּכל ׁשּיראּו ׁשמים. ּכבֹוד ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיתּגּדל
הּזה, ּבעֹולם ּגׁשמי טּוב רב מקּבל רצֹונֹו, ּומקּים ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּקּב"ה

ּבעֹולם. ׁשמים ׁשם יתקּדׁש ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָועל־ידי־זה
ׂשכרֹו, ּכל ּכבר קּבל ׁשאּולי אברהם ּכׁשּדאג ׁשּגם ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָונמצא,
ויתקּדׁש ׁשּיתּגּדל ׁשרצה אּלא עצמֹו, לטֹובת זה היה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלא

ּבעֹולם. ׁשמים ִֵַָָָׁשם

(כד  „BÁÏ'הס iÓÏeÚ‡בכל eÏÎ‡cÓ (¯a ¿«ƒƒ¬»≈«»
ÏkL‡ ¯Ú ÈnÚ eÏÊ‡ Èc ‡i¯·b ˜ÏÁÂ»√»À¿«»ƒ¬»ƒƒ»≈∆¿…

:ÔB‰˜ÏÁ ÔeÏa˜È Ôep‡ ‡¯ÓÓe«¿≈ƒ¿«¿¬»¿

ÌÚא  ÈÈ„ ‡Ób˙t ‰Â‰ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ¯˙a»«ƒ¿»«»»ƒ≈¬»ƒ¿»»«¿»ƒ
Ì¯·‡ ÏÁ„˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ‰‡e·a Ì¯·‡«¿»ƒ¿»¿≈»»ƒ¿««¿»

:‡„ÁÏ ÈbÒ C¯‚‡ CÏ ÛB˜z È¯ÓÈÓ≈¿ƒ¿»«¿»«ƒ«¬»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.äæçna íøáà ìà 'ä øác äéä (à)¨¨§©¤©§¨©©£¤
xaC Fl zFidl mdxa` dYr dkf̈¨©¨©§¨¨¦§§©
dzid dNgYn iM ,mFIA dfgOA 'd©©£¤©¦¦§¦¨¨§¨

mrhe .dliNd zF`xnA Fz`Eapdid §¨§©§©©§¨§©©¨¨
dfgOA mxa` l` 'd xaClke mrhM §©¤©§¨©©£¤§©©§¨

zlFTd z` mi`x mrd(e"h 'k zFnW). ¨¨Ÿ¦¤©Ÿ§

:og ircFil mcFqe§¨§§¥¥
.íøáà àøéz ìàipXn `xizn did ©¦¨©§¨¨¨¦§¨¥¦§¥

EAxi oR miklOd on ,mixaC§¨¦¦©§¨¦¤¦§
,mYgY micnFrd F` md ,eilr mzF`av¦§¨¨¨¥¨§¦©§¨

`ai FnFi F` ,dRqpe cxi dnglOaE©¦§¨¨¥¥§¦§¨¨Ÿ
didi `Ed iM Fgihade ,rxf `lA zEnl̈§Ÿ¤©§¦§¦¦¦§¤
FYkl xkU didi cFre ,mdn FcrA obn̈¥©£¥¤§¦§¤§©¤§

:c`n dAxd 'd mra dxez ¦©§¥§Ÿ



נט jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'g iying meil inei xeriy

(á)éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé éðãà íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§À̈£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−
øæòéìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáe éøéøò CìBä: ¥´£¦¦®¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤

i"yx£È¯È¯Ú CÏB‰∑,יֹורׁש לׁשֹון ּפרׁשֹו סרּוק ּבן מנחם ≈¬ƒƒְְְֵֵֵֶַָ
לֹו ב)וחבר יֹורׁש,(מלאכי ּבלא "ערירי", וענה". "ער ְְְֲִִֵֵֵֶָֹֹ

ּתאמר: לא)ּכאׁשר ּתעּקר (איוב ּתׁשרׁש", ּתבּואתי "ּובכל ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹ
ּובלע"ז  ּבנים, חסר "ערירי" לׁשֹון ּכ ְְֲֲִִִֶַַַָָָָָׁשרׁשיה,

מּגזרת: ועֹונה' 'ער נראה, ולי (שה"ש דישאנפנטי"ש. ְְְְִִִִֵֶַָ
וכן:ה) חרּבן, לׁשֹון ו"ערירי" ער", קלז)"ולּבי (תהלים ְְְְֲִִִִֵֵַָֻ

וכן: ערּו", ג)"ערּו וכן:(חבקוק יסֹוד", נא)"ערֹות (ירמיה ְְְֵֵָָָ

וכן: ּתתערער", ב)"ערער ערה"(צפניה ארזה Ô·e."ּכי ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ∆
È˙Èa ˜LÓ∑:ּכמֹו ּפיו, על נּזֹון ּביתי ׁשּכל ּכתרּגּומֹו, ∆∆≈ƒְְְִִִֵֶַַָ

מא) היה (בראשית ואּלּו ׁשּלי, אּפֹוטרֹוּפא יּׁשק", ּפי ְְְִִִִֶַַַָָָ"ועל
ׁשּלי  על ממּנה ּבני היה ּבן, הּתרּגּום,∑Nnc˜.לי לפי ְְִִִֵֶֶַָָֻ«∆∆ְְִַַ

עד  הּמלכים ׁשרדף אּגדה, מדרׁש ּולפי היה. ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָמּדּמׂשק
ּומׁשקה  ּדֹולה נֹוטריקֹון: ּדרׁשּו ׁשּלנּו ּובּגמרא ְְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָּדּמׂשק.

לאחרים  רּבֹו .מּתֹורת ֲִִֵַַַ

(â)éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà øîàiå©Ÿ́¤©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−
:éúà LøBé¥¬Ÿ¦«

i"yx£Ú¯Ê ‰z˙ ‡Ï ÈÏ Ô‰∑?לי ּתּתן אׁשר ּבכל ּתֹועלת .ּומה ≈ƒ…»«»»«ְֲִִֶֶֶֶַָ

(ã)äæ ELøéé àì øîàì åéìà ýåýé-øáã äpäå§¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ¦¨«§−¤®
éònî àöé øLà íà-ék:ELøéé àeä E ¦¦Æ£¤´¥¥´¦¥¤½−¦«¨¤«

(ä)äîéîMä àð-èaä øîàiå äöeçä Búà àöBiå©¥̧Ÿ¹©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´©¨©½§¨
Bì øîàiå íúà øtñì ìëez-íà íéáëBkä øôñe§ŸÆ©´¨¦½¦©−¦§´ŸŸ¨®©Ÿ́¤½

:Eòøæ äéäé äk¬Ÿ¦«§¤−©§¤«

‡Â‡ב  ÈÏ Ôzz ‰Ó ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»¡…ƒ«ƒ∆ƒ«¬»
È˙È··c ÔÈ„‰ ‡Ò¯t ¯·e „ÏÂ ‡Ïa ÏÈÊ‡»≈¿»¿»««¿»»»≈ƒ¿≈ƒ

:¯ÊÚÈÏ‡ ‰‡˜Nnc ‡e‰««¿»»¡ƒ∆∆

·¯ג  ‡‰Â „ÏÂ z·‰È ‡Ï ÈÏ ‡‰ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»ƒ»¿«¿¿¿»¿»«
:È˙È ˙È¯È È˙Èa≈ƒ»ƒ»ƒ

Cp˙¯Èד  ‡Ï ¯ÓÈÓÏ dnÚ ÈÈc ‡Ób˙t ‡‰Â¿»ƒ¿»»«¿»ƒ≈¿≈«»ƒ¿ƒ»
:Cp˙¯È ‡e‰ „ÈÏB˙c ¯a ÔÈ‰Ï‡ ÔÈc≈¡»≈«¿ƒƒ¿ƒ»

ÔÚkה  ÈÎzÒ‡ ¯Ó‡Â ‡¯·Ï d˙È ˜Èt‡Â¿«ƒ»≈¿»»«¬«ƒ¿¿ƒ¿«
ÈÓÓÏ ÏBkz Ì‡ ‡i·ÎBk ÈÓe ‡iÓLÏƒ¿«»¿≈¿«»ƒƒ¿ƒ¿≈

:CÈa ÔB‰È ÔÈ„k dÏ ¯Ó‡Â ÔB‰˙È»¿«¬«≈¿≈¿¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(á)äî íéäìà 'ä íøáà øîàiå©Ÿ¤©§¨¡Ÿ¦©
.éì ïzzmiklOd on ipYlSd dPd ¦¤¦¦¥¦©§©¦¦©§¨¦

wx ,izF` Yghad `l zxMd on la £̀¨¦©¨¥Ÿ¦§©§¨¦©
dnE dAxd xkU il dAxYW Yxn`̈©§¨¤©§¤¦¨¨©§¥©
dlr `l dPde .mipA `lA ixkU didI¦§¤§¨¦§Ÿ¨¦§¦¥Ÿ¨¨
mlFr dGd lFcBd xkVd didIW FYrcA§©§¤¦§¤©¨¨©¨©¤¨
lM iM ,dghadl Kxv oi` df iM ,`Ad©¨¦¤¥Ÿ¤§©§¨¨¦¨
K` ,eiptl miIg `vni midl` carŸ¥¡Ÿ¦¦§¨©¦§¨¨©
mdilr riBOW miwiCv Wi dGd mlFrÄ¨©¤¥©¦¦¤©¦©£¥¤
mikixv oM lr ,mirWxd dUrnM§©£¥¨§¨¦©¥§¦¦

iM ,cFre .oFgHAc`n dAxdxn`l ¦¨§¦©§¥§ŸŸ©
aFHd lkA zFpglW iYWl dMfIW¤¦§¤¦§¥ª§¨§¨©
Wpr oi`n mixEnBd miwiCSl iE`xd̈¨©©¦¦©§¦¥¥Ÿ¤
didX dnl dghadd iM ,cFre .llM§¨§¦©©§¨¨§©¤¨¨
Fzghad Fl WxtE xfge .EPOn `xizn¦§¨¥¦¤§¨©¥©©§¨¨
Frxf miUi iM ,dGn mB cgti `NW¤Ÿ¦§©©¦¤¦¨¦©§

:axl minXd iakFkM§§¥©¨©¦¨Ÿ
LéåFl xn`p xaMW ,l`Wl Lilr §¥¨¤¦§Ÿ¤§¨¤¡©

mdxa`l(f"hÎe"h b"i lirl)z` iM §©§¨¨§¥¦¤
dPpY` Ll d`x dY` xW` ux`d lM̈¨¨¤£¤©¨Ÿ¤§¤§¤¨
Lrxf z` iYnUe mlFr cr LrxflE§©§£©¨§©§¦¤©§£

dYr xn`i Ki`e ,ux`d xtrMikp`e ©£©¨¨¤§¥Ÿ©©¨§¨Ÿ¦
,iz` WxFi iziA oA dPde ,ixixr KlFd¥£¦¦§¦¥¤¥¦¥Ÿ¦
dpFW`xd d`EaPA oin`d `l dOle§¨¨Ÿ¤¡¦©§¨¨¦¨

.z`fA oin`i xW`M©£¤©£¦§Ÿ
,äáeLzäåEpin`i `l miwiCSd iM §©§¨¦©©¦¦Ÿ©£¦

,dbbWA m`hgA mnvrA§©§¨§¤§¨¦§¨¨
aEzke('iÎ'h g"i dinxi)iFB lr xAc` rbx §¨¦§§¨¤©£©¥©

iFBd aWe rFhple zFpal dklnn lre§©©§¨¨¦§§¦§©§¨©
lr iYngpe iptl rxd dUre `Edd©§¨¨¨©§¨©§¦©§¦©
minIA `A Fnvr d`x dPde .daFHd©¨§¦¥¨¨©§¨©¨¦
ei`hg iM aWge Fz`Eap dnIwzp `le§Ÿ¦§©§¨§¨§¨©¦£¨¨
Wpri oR dYr WWg ilE`e .aFHd Erpn̈§©§©¨©©¨¤¥¨¥
EpizFAx ixacM bxdW zFWtPd lr©©§¨¤¨©§¦§¥©¥

('d c"n x"a)Exn` dGd oFWNke .§©¨©¤¨§
dAx ziW`xaA('a e"r)awri `xiIe ¦§¥¦©¨©¦¨©£Ÿ

xvIe c`nFl('g a"l oNdl)oi`W o`Mn , §Ÿ©¥¤§©¨¦¨¤¥
:'Eke dGd mlFrA miwiCSl dghad©§¨¨©©¦¦¨¨©¤§

.éøéøò CìBä éëðàå éì ïzz äîEWxR ©¦¤¦§¨Ÿ¦¥£¦¦¥§
FA(inlWExi mEBxze r"ai)`lA zn ip` §©§§©§¦£¦¥§Ÿ

ziA l` mc`d Kld iM mrhM ,mipÄ¦§©©¦Ÿ¥¨¨¨¤¥
FnlFr('d a"i zldw)iM ,ipirA oFkPde . ¨Ÿ¤¤§©¨§¥©¦

ixg` ixkU didI dn ,opF`zi dNgYn¦§¦¨¦§¥©¦§¤§¨¦©£¥
ux`A cpe rp KlFd ikp`e mipA il oi`W¤¥¦¨¦§¨Ÿ¦¥¨¨¨§¤¤
`vFi oi` ,daxrA xrxrM icigi ,dIxkp̈§¦¨§¦¦§©§¨¨£¨¨¥¥
Wi` xfril` izlEf iziaA `A oi`e§¥¨§¥¦¨¦¡¦¤¤¦
`l ,wUOCn il iYgwl xW` ixkp̈§¦£¤¨©§¦¦¦©¤¤Ÿ
xn` KM xg`e .ivx`n `le ia` ziAn¦¥¨¦§Ÿ¥©§¦§©©¨¨©

,rxf dYzp `l il od,ipYghad xW`M ¥¦Ÿ¨©¨¨©©£¤¦§©§©¦
iziA oa dPdexMfPdiz` WxFiiM §¦¥¤¥¦©¦§¨¥Ÿ¦¦

ip` dPde .rxf `lA iYr `aie iYpwf̈©§¦§¨Ÿ¦¦§Ÿ¤©§¦¥£¦
FA ipYghad xW` ixkU ca`e ,WEpr̈§¨©§¨¦£¤¦§©§©¦

:dpFW`xAb dxez ¨¦¨
àì øîàì åéìà 'ä øác äpäå (ã)§¦¥§©¥¨¥ŸŸ

.äæ ELøééoAd Fl zFid xEarA ¦¨§¤©£¡©¥
wx Fgihad `l ,Fzpwf ixg` WxFId©¥©£¥¦§¨Ÿ¦§¦©
.EPWxii Frxf iM ,b`ci `NW dXxid lr©©§ª¨¤Ÿ¦§©¦©§¦¨¤

mrhe,eil` 'd xaC dPdeeitA cFr iM §©©§¦¥§©¥¨¦§¦
iz` WxFi iziA oa dPdeeil` `aE §¦¥¤¥¦¥Ÿ¦¨¥¨

xn`l 'd xaC m`zRLWxii `l ¦§Ÿ§©¥ŸŸ¦¨§
df:d dxez ¤

.äöeçä Búà àöBiå (ä)FhEWR itl ©¥Ÿ©¨§¦§
zF`xl uEgd l` Fld`n F`ivFd¦¥¨¢¤©¦§



jlÎjlס zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰ˆeÁ‰ B˙‡ ‡ˆBiÂ∑הֹוציאֹו ּפׁשּוטֹו: לפי «≈…«»ְְִִ

אמר  מדרׁשֹו, ּולפי הּכֹוכבים. לראֹות לחּוץ ְְְֳִִִִֵַַַָָָָמאהלֹו
ׁשאינ ּבּמּזלֹות ׁשראית ,ׁשּל מאצטגנינּות צא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלֹו:

ּבן  לֹו אין אברם ּבן, להעמיד אברהם עתיד אבל , ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָ

ּבן. לֹו אני יׁש ּתלד, ׂשרה אבל ּתלד, לא ׂשרי וכן ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ
הֹוציאֹו אחר: ּדבר הּמּזל. ויׁשּתּנה אחר ׁשם לכם ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקֹורא
וזהּו הּכֹוכבים, מן למעלה והגּביהֹו עֹולם ׁשל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמחללֹו

הּבטה  .למּטה לה מלמע לׁשֹון ְְְְִַַַָָָָ

(å):ä÷ãö Bl äáLçiå ýåýéa ïîàäå§¤«¡¦−©«Ÿ̈®©©§§¤¬¨−§¨¨«
i"yx£'‰a ÔÓ‡‰Â∑ זאת על אֹות לֹו ׁשאל אבל לא , ¿∆¡ƒ«ֲַַָָֹֹ

אֹות, לֹו ׁשאל הארץ ירּׁשת "ּבּמה על לֹו: ואמר ְְֶַַַַַָָָָָֻ
ˆ„˜‰.אדע"? Bl ‰·LÁiÂ∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ֵַ««¿¿∆»¿»»ַָָ

ׁשהאמין  האמּונה על ולצדקה לזכּות לאברם ְְְְְֱֱֲִִִֶֶַַָָָָָָָחׁשבּה

אּלא  אֹות, לֹו ׁשאל לא אדע"? "ּבּמה אחר: ּדבר ֵֵֶַַַַָָָָָֹּבֹו.
ּבּה' יתקּימּו זכּות ּבאיזה 'הֹודיעני לפניו: אמר אמר . ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הּקרּבנֹות  ּבזכּות הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: .לֹו ְְִַַָָָָ

ß oeygxn 'h iyiy mei ß

(æ)éúàöBä øLà ýåýé éðà åéìà øîàiåøeàî E ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ¥´
:dzLøì úàfä õøàä-úà Eì úúì íécNk©§¦½¨¯¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ§¦§¨«

(ç):äpLøéà ék òãà äna ýåýé éðãà øîàiå©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬¦«¨¤«¨

eÎÊÏ:ו  dÏ d·LÁÂ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa ÔÈÓÈ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»¿»¿«≈¿»

e‡Ó¯‡ז  Cz˜t‡c ÈÈ ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈¬»¿»ƒ«≈¿»≈»
:d˙¯ÈÓÏ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È CÏ ÔznÏ È‡cNÎ„¿«¿»≈¿ƒ«»»«¿»»»¿≈¿«

‡¯˙dÈ:ח  È¯‡ Úc‡ ‰Óa ÌÈ‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬»¿»¡…ƒ¿»ƒ«¬≈≈¿ƒ«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

`v :Fl xn` FWxcn itlE .miakFMd©¨¦§¦¦§¨¨©¥
zFlGOA zi`xW LNW zEpipbhv`n¥¦§©§¦¤§¤¨¦¨©©¨
oi` mxa` ,oA cinrdl cizr Lpi`W¤¥§¨¦§©£¦¥©§¨¥
,clY `l ixU ,oA Fl Wi mdxa` ,oA Fl¥©§¨¨¥¥¨©Ÿ¥¥

:i"Xx oFWl .clY dxÜ¨¥¥§©¦
äpäåla` ,l`rnWi z` cilFd mxa` §¦¥©§¨¦¤¦§¨¥£¨

WTan mxa` iM ,WxcOd WExR¥©¦§¨¦©§¨§©¥
,FzF` WxFi oAxn`W FnMiziA oa dPde ¥¥§¤¨©§¦¥¤¥¦

,iz` WxFi:Fl xn` `Ed KExA WFcTde ¥Ÿ¦§©¨¨¨©
LirOn `vi xW` m` iM df LWxii `lŸ¦¨§¤¦¦£¤¥¥¦¥¤

,LWxii `Ed,LNW zEpipbhv`d on `ve ¦¨¤§¥¦¨¦§©§¦¤§
la` ,FWxil oA cilFn Fpi` mxa ©̀§¨¥¦¥§¨§£¨

:FWxil oA cilFn mdxa ©̀§¨¨¦¥§¨§
ïëzéå,mbEEf lr zEpipbhv`d didW §¦¨¥¤¨¨¨¦§©§¦©¦¨

df EcilFi `l ixUe mxa`W¤©§¨§¨©Ÿ¦¤
itl la` .EcilFi dxUe mdxa`e ,dGn¦¤§©§¨¨§¨¨¦£¨§¦
xnFl ,WxcOA ztqFY dxU iYrC©§¦¨¨¤¤©¦§¨©
KExA WFcTd la` ,dxUA mB oM didW¤¨¨¥©§¨¨£¨©¨¨
zrA mbe ,dxUA dYr Fgihad `l `EdŸ¦§¦©¨§¨¨§©§¥
mdxa` did oicr dliOd z`Eap§©©¦¨£©¦¨¨©§¨¨

:clYW dxUA wRYqne dxez ¦§©¥§¨¨¤¥¥
.ä÷ãö Bl äáLçéå 'äa ïîàäå (å)§¤¡¦©©©§§¤¨§¨¨
aXg `Ed KExA WFcTd i"Xx WxR¥©©¦©¨¨¦¥
oin`dW dpEn`d lr zEkfE dwcv Fl§¨¨§©¨¡¨¤¤¡¦
dOl ,z`Gd zEkGd dn oian ipi`e .FA§¥¦¥¦©©§©Ÿ¨¨
`iaPd `Ede ,on` idl`A oin`i `lŸ©£¦¥Ÿ¥¨¥§©¨¦
inE .aGkie l` Wi` `le ,FnvrA§©§§Ÿ¦¥¦©¥¦

aEd`d cigId FpA z` hgWl oin`dW¤¤¡¦¦§Ÿ¤§©¨¦¨¨
oin`i `l Ki` zFpFiqPd x`WE§¨©¦§¥Ÿ©£¦

:daFh dxFUaA¦§¨¨
ïBëpäå'dA oin`dW xn`i iM ipirA §©¨§¥©¦Ÿ©¤¤¡¦©

WFcTd lW FwcvA iM aWge§¨©¦§¦§¤©¨
`l ,mipR lM lr rxf Fl oYi `Ed KExÄ¦¥¤©©¨¨¦Ÿ
iR lr s` ,FxkUaE mxa` zwcva§¦§©©§¨¦§¨©©¦

Fl xn`W.c`n dAxd LxkUdYrnE ¤¨©§¨§©§¥§Ÿ¥©¨
iR lr s`e .`hgd mxbi oR `xii `lŸ¦¨¤¦§Ÿ©¥§§©©¦
lr didYW aWg dpFW`xd d`EaPAW¤©§¨¨¦¨¨©¤¦§¤©
oeiM dYr ,eiUrn xkU itM i`pY§©§¦§©©£¨©¨¥¨
oYie `hgd on `xii `NW FgihadW¤¦§¦¤Ÿ¦¨¦©¥§§¦¥
mrn xaCd oFkp iM oin`d ,rxf Fl¤©¤¡¦¦¨©¨¨¥¦
iM ,dPOn aEWi `l zn` ,midl`d̈¡Ÿ¦¡¤Ÿ¨¦¤¨¦
oiprM ,wqtd Dl oi`e `id 'd zwcv¦§©¦§¥¨¤§¥§¦§©

aEzMW(b"k d"n dirWi)m`p iYrAWp iA ¤¨§©§¨¦¦§©§¦§ª
:aEWi `le xaC dwcv iRn `vi 'd¨¨¦¦§¨¨¨¨§Ÿ¨

BàFl didIW oin`d mdxa` iM xn`iŸ©¦©§¨¨¤¡¦¤¦§¤
WFcTde ,mipR lM lr WxFi rxf¤©¥©¨¨¦§©¨
FGd dghadd Fl aXg cFr `Ed KExÄ¦¥©©§¨¨©
dUri 'd zwcva iM ,dwcv FgihadW¤¦§¦§¨¨¦§¦§©¥¨¤

dahl DaWg midl` FnM ,ok'p oNdl) ¥§¡Ÿ¦£¨¨§Ÿ¨§©¨

('kdwcvl Fl aWgYe oke ,(`"l e"w mildY) §¥©¥¨¤¦§¨¨§¦¦

ghAW Ff Fzghad Fl aXgW ,qgptC§¦§¨¤¦¥©§¨¨¤¨©
xFcl dwcvl `Edd dUrOA mXA©¥©©£¤©¦§¨¨§
DxEarA l`d Fl xnWi mlFrl iM ,xFcë¦§¨¦§Ÿ¨¥©£¨
Fl xnW` mlFrl KxcM ,FCqge Fzwcv¦§¨§©§§¤¤§¨¤§¨

iCqg(h"k h"t mW):f dxez ©§¦¨

éúàöBä øLà 'ä éðà (æ)øeàî E £¦£¤¥¦¥
õøàä úà Eì úúì íécNk©§¦¨¥§¤¨¨¤

.dzLøì úàfädf iYWxR xaMlirl) ©Ÿ§¦§¨§¨¥©§¦¤§¥

(g"k `"ixE`n Liz`vFdW zrn xn`i iM¦Ÿ©¥¥¤¥¦¥
iptl oFvxd did qp Ll iziUre miCUM©§¦§¨¦¦§¥¨¨¨¨§¨©

:z`Gd ux`d Ll zzl̈¥§¨¨¤©Ÿ
äpäåla` ,Fl DPpYIW xfB `l dYr §¦¥©¨Ÿ¨©¤¦§¤¨£¨

lr miCUM xE`n F`ivFdW xn`̈©¤¦¥©§¦©
oR mdxa` WWg okle ,Fl EPpYIW zrC©©¤¦§¤§¨¥¨©©§¨¨¤
s` miUrOd i`pY ux`d zXxiA didi¦§¤¦ª©¨¨¤§©©©£¦©

minrR Fl xn`W iR lr(e"h b"i ,'f a"i lirl) ©¦¤¨©©£©¦§¥

dYr iM ,z`Gd ux`d z` oY` Lrxfl§©§£¤¥¤¨¨¤©Ÿ¦©¨
,rxf Fl xfB xW`M dpYOd xfbi `lŸ¦§Ÿ©©¨¨©£¤¨©¤©

xn` okledPWxi` iM rc` dOA: §¨¥¨©©¨¥©¦¦¨¤¨
Bðéàå"zF` dn" zl`WM('g 'k a"n)mbe , §¥¦§¥©¨§©

FOr dUr `l `Ed KExA WFcTd©¨¨Ÿ¨¨¦
F` zF` Fl zF`xdl zFzF`d x`WM¦§¨¨§©§
mdxa` WTA la` ,`ltp xacA ztFn¥§¨¨¦§¨£¨¦¥©§¨¨
`le dPWxiIW ziYn` drici rcIW¤¥©§¦¨£¦¦¤¦¨¤¨§Ÿ
,mdn Drpnl Frxf `hg F` F`hg mxbi¦§Ÿ¤§¥§©§§¨§¨¥¤
mIwie daEWY miprpMd EUri `OW F`¤¨©£©§©£¦§¨¦©¥
dklnn lre iFB lr xAc` rbx mdÄ¤¤©£©¥©§©©§¨¨
`Edd iFBd aWe cia`dl uFzple WFzpl¦§§¦§§©£¦§¨©©

drxd lr iYngpe Fzrxn('g g"i dinxi). ¥¨¨§¦©§¦©¨¨¨¦§§¨

zixA FOr zxM `Ed KExA WFcTde§©¨¨¨©¦§¦
:mipR lM lr dPWxiIWg dxez ¤¦¨¤¨©¨¨¦



סי jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iyiy meil inei xeriy

(è)lLî äìâò éì äç÷ åéìà øîàiålLî æòå úLúL ©Ÿ́¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤§¥¬§ª¤−¤
lLî ìéàå:ìæBâå øúå L §©´¦§ª¨®§−Ÿ§¨«

i"yx£˙LlLÓ ‰Ï‚Ú∑(ב"ר) רמז עגלים, ׁשלׁשה ∆¿»¿À∆∆ְֲִֶֶָָֹ
ׁשל  ּדבר העלם ּופר הּכּפּורים, יֹום ּפר ּפרים: ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלׁשלׁשה

ערּופה  ועגלה LlLÓ˙.צּבּור ÊÚÂ∑ לׂשעיר רמז ְְֲִֶָָ¿≈¿À∆∆ְִֶֶָ

ּוׂשעיר  מֹועד ׁשל מּוספין ּוׂשעירי ּבפנים, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָהּנעׂשה
יחיד  LlLÓ.חּטאת ÏÈ‡Â∑ ּתלּוי ואׁשם וּדאי אׁשם ִַַָ¿«ƒ¿À»ְַַָָָָָ

יחיד  חּטאת ׁשל ÏÊB‚Â.וכבׂשה ¯B˙Â∑ יֹונה ּובן .ּתֹור ְְִִֶַַָָ¿¿»ֶָ

(é)ïziå Cåza íúà øzáéå älà-ìk-úà Bì-çwiå©¦©´¤¨¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬
:øúá àì øtvä-úàå eäòø úàø÷ì Bøúa-Léà¦«¦§−¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«

i"yx£Ì˙‡ ¯z·ÈÂ∑ ואין חלקים, לׁשני אחד ּכל חּלק «¿«≈…»ְְֲִִִֵֵֵֶָָָ
ּברית  ּכֹורת ׁשהיה לפי ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָהּמקרא
הארץ, את לבניו להֹוריׁש הבטחתֹו, לׁשמר ְְְְִִִֶֶַָָָָָָֹעּמֹו

ּברית (לקמן)ּכדכתיב: אברם את ה' ּכרת ההּוא "ּבּיֹום ְְְְִִִֶַַַַָָ
ולעבר  ּבהמה לחּלק ּברית ּכֹורתי ודר וגֹו'", ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹֹלאמר

להּלן: ׁשּנאמר ּכמה ּבתריה, לד)ּבין "העֹוברים (ירמיה ְְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָָ
אׁש ולּפיד עׁשן "ּתּנּור ּכאן: אף העגל", ּבתרי ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּבין
ׁשכינה  ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא הּגזרים", ּבין עבר ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאׁשר

אׁש ·˙¯.ׁשהּוא ‡Ï ¯tv‰ ˙‡Â∑ ׁשהאּמֹות לפי ֵֶ¿∆«ƒ……»»ְִֶָֻ

ּוׂשעירים, ואילים לפרים נמׁשלּו ּכֹוכבים, ְְְְְְִִִִִִֵֵָָעֹובדי
כב)ׁשּנאמר: ואֹומר:(תהלים וגֹו'", רּבים ּפרים "סבבּוני ְְְֱִִִֵֶֶַַָָ

ח) מדי (דניאל מלכי הּקרנים ּבעל אׁשרֿראית ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ"והאיל
ויׂשראל  יון", מל הּׂשעיר "והּצפיר ואֹומר: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּופרס",

ׁשּנאמר: יֹונה, לבני ב)נמׁשלּו ּבחגוי (שה"ש "יֹונתי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָ
ּכֹוכבים  עֹובדי על רמז הּבהמֹות, ּבּתר ,לפיכ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּסלע".
רמז  בתר", לא "ואתֿהּצּפר והֹולכין, ּכלין ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּיהיּו

לעֹולם  קּימין יׂשראל .ׁשּיהיּו ְְְִִִֵֶַָָָ

(àé):íøáà íúà áMiå íéøâtä-ìò èéòä ãøiå©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«

i"yx£ËÈÚ‰∑ וׁשֹואף עט ׁשהּוא ׁשם ועל עֹוף, הּוא »«ƒְְֵֵֶַָ
אכ  עלי לטּוׂש הּנבלֹות, ּכמֹו:את טו)ל, א "וּתעט (שמואל ְְֲֵֵֶֶַַַַָֹ

הּׁשלל" אחרים:(הּבתרים.∑ÌÈ¯‚t‰ŒÏÚ.אל ספרים ֶַָָ««¿»ƒְְֲִִִֵַָָ

ויהב  ּבתרֹו" "איׁש לתרּגם ׁשהרּגלּו מּתֹו אּלא ּפּגלּיא, מתרּגמינן ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֻהּפגרים

וכל  'ּפלּגּיא', "הּפגרים", ותרּגמּו: לפלּגּיא, ּפּגלּיא ּתבת להם נתחּלף ְְְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָּפלּגּיא,

ּתרּגּומֹו: ׁשּבתרים לפגרים, ּבתרים להּקיׁש ׁשאין לפי טֹועה, ּכן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהּמתרּגם

ּכמֹו: ּפּגּול, לׁשֹון ּפּגלּיא, ּתרּגּומֹו ּופגרים ז)ּפלּגּיא, לׁשֹון (ויקרא הּוא" "ּפּגּול ְְְְְְְִִִַַַַַָָָ

ּכתב  ּברׁש"י הגירסא וכן ׁשמּואל, ר' ּבן יהּודה רּבינּו מּפי ׁשמעּתי ּכ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפגר.

ׁשמּואל  ר' ּבן מאיר רּבינּו ּפירׁש ּכ ּכתיב אחרת יד ּובכתב ∑MiÂ·.)יד. ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ««≈
רמז  רּוחֹו", "יּׁשב ּכמֹו: והפרחה, נׁשיבה ְְְְְִֵַַַָָָָלׁשֹון
מן  אֹותֹו מּניחין ואין לכּלֹותם יׁשי ּבן ּדוד ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּיבא

הּמׁשיח  מל ׁשּיבא עד .הּׁשמים, ִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

ÔÈfÚÂט  ‡˙Ïz ÔÈÏ‚Ú ÈÓ„˜ ·¯˜ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»≈√»«∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ
:‡BÈ ¯·e ‡ÈÙLÂ ˙Ïz ÔÈ¯Î„Â ‡˙Ïz¿»»¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿ƒ»«»

ÔB‰˙Èי  ‚ÈlÙe ÔÈl‡ Ïk ˙È È‰BÓ„˜ ·¯˜Â¿»≈√»ƒ»»ƒ≈«ƒ»¿
˙ÈÂ d¯·Á Ï·˜Ï ‚elt ‡i‚Ït ·‰ÈÂ ‰ÂLa¿»∆ƒ««¿«»ƒ»√≈«¿≈¿»

:‚ÈlÙ ‡Ï ‡ÙBÚ»»«ƒ

ÔB‰˙Èיא  Á¯Ù‡Â ‡iÏ‚t ÏÚ ‡ÙBÚ ˙Áe¿«»««¿«»¿«¿«»¿
:Ì¯·‡«¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

(è)lLî äìâòlLî æòå úL.úL ¤§¨§ª¤¤§¥§ª¤¤
.mipW WlW zA mdxa` iAx WxR¥©©¦©§¨¨©¨¨¦
.xaCd oke .WlW xn` qElwp` la £̀¨ª§§¨©¨§¥©¨¨
FnM ,dlbr `xTY `l WlW zA iM¦©¨Ÿ¦¨¥¤§¨§

EpipXW('` '` dxR)dlbr mixnF` minkge ¤¨¦¨¨©£¨¦§¦¤§¨
:WlW zA dxR mizpW zA©§¨©¦¨¨©¨

æîøåEaixwi odn zFpAxw dWlW iM §¨©¦§¨¨§¨¥¤©§¦
z`Hgde dlFrd ,Frxf eiptl§¨¨©§¨¨§©©¨
oi` `Ed z`HgM mW`d iM ,minlXde§©§¨¦¦¨¨¨§©¨¥
mrh didIW okYie .mXd cal mdipiA¥¥¤§©©¥§¦¨¥¤¦§¤©©

zWNWndidie ,zFtEvx ozF` `iaIW §ª¤¤¤¨¦¨§§¦§¤
dPd zFWNWn iM oke ,cal oin lM̈¦§©§¥¦§ª¨¥¨

('e a"n l`wfgi)zFpFilrd zFMWNd EidW , §¤§¥¤¨©¦§¨¤§
:zFpFYgYde zFpFkiYdei dxez §©¦§©©§

.Cåza íúà øzáéå (é)FOr zxkl ©§©¥Ÿ¨©¨¤¦§Ÿ¦
.dN`d mixzAd oiA xarl zixA§¦©£Ÿ¥©§¨¦¨¥¤
oAxw lM didi dN`n iM oM mB Fl fnxpe§¦§©©¥¦¥¥¤¦§¤¨¨§¨
xn`e ,dpFi oA lfFBd iM ,sFraE dndAA©§¥¨¨¦©¨¤¨§¨©

FA,lfFB`N` `Edd oiOA ExWkd `NW ¨¤Ÿª§§©¦©¤¨
zFtFrd iPhw lMW iR lr s`e ,miPhTd©§©¦§©©¦¤¨§©¥¨

xn`PW ,milfFB E`xTi(`"i a"l mixaC) ¦¨§¨¦¤¤¡©§¨¦

oiad ,sgxi eilfFB lr FPw xiri xWpM§¤¤¨¦¦©¨¨§©¥¥¦
aixwd F` .xgaPd oiOd Fnvrn mdxa ©̀§¨¨¥©§©¦©¦§¨¦§¦
mlFrl xgA aEzMde ,FpFvxA dpFi oA¤¨¦§§©¨¨©§¨
rci dPde .owGd aixwd xW` oiOA©¦£¤¦§¦©¨¥§¦¥¨©
zFpAxTd lke ,zFpAxTd Eidi dN`W¤¥¤¦§©¨§¨§¨©¨§¨
minlXde ,migzpl dlFrd .ExzAi¦¨§¨¨¦§¨¦§©§¨¦
mW`de z`Hgde ,mialge wFWe dfgl§¨¤§©£¨¦§©©¨§¨¨¨

:odiAlgl§¤§¥¤
.øúá àì øtvä úàålfFBde xFYd ozp §¤©¦ŸŸ¨¨¨©©§©¨

Eid md mB iM ,Edrx z`xwl Wi ¦̀¦§¨¥¥¦©¥¨
iM ,KeYA mzF` xzA `l la` ,zixAA©§¦£¨Ÿ¨©¨©¨¤¦

liCai `l xn`p axTd sFrd lkA`xwIe) §¨¨©¨¥¤¡©Ÿ©§¦©¦§¨

(f"i '`dAx ziW`xaaE .(c"i c"n)d`xd ¦§¥¦©¨¤§¨
zlFrA oiliCaOW `Ed KExA WFcTd Fl©¨¨¤©§¦¦§©
z`HgA oiliCan oi`e sFrd̈§¥©§¦¦§©¨

:sFrd`i dxez ¨
.íéøâtä ìò èéòä ãøiå (àé)lk`l ©¥¤¨©¦©©§¨¦¤¡Ÿ
.zFtFrd bdpnM mzF`aXIe ¨§¦§©¨©©¥

.mz`lHal miOrd E`ai iM Fl fnxp Ÿ¨¦§©¦¨Ÿ¨©¦§©¥
mdxa` rxfe zFpAxTd©¨§¨§¤©©§¨¨
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jlÎjlסב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iyiy meil inei xeriy

(áé)íøáà-ìò äìôð äîcøúå àBáì LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§¨®
:åéìò úìôð äìãâ äëLç äîéà äpäå§¦¥¬¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«

i"yx£'B‚Â ‰ÓÈ‡ ‰p‰Â∑ ּגלּיֹות ׁשל וחׁש לצרֹות .רמז ¿ƒ≈≈»¿ְְֶֶֶֶָָֹֻ

(âé)øâ-ék òãz òãé íøáàì øîàiå|õøàa Eòøæ äéäé ©Ÿ́¤§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À§¤̧¤Æ
:äðL úBàî òaøà íúà epòå íeãáòå íäì àì́Ÿ¨¤½©«£¨−§¦´Ÿ¨®©§©¬¥−¨¨«

i"yx£EÚ¯Ê ‰È‰È ¯‚ŒÈk∑ׁשּיצאּו עד יצחק מּׁשּנֹולד ƒ≈ƒ¿∆«¿¬ְְִִֶֶַַָָ
ּבן  יצחק ּכיצד? ׁשנה, מאֹות ארּבע מּמצרים ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָיׂשראל
למצרים  ּכׁשּירד ויעקב יעקב, ּכׁשּנֹולד ׁשנה ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּׁשים

מז)אמר: ׁשנה",(בראשית ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני "ימי ְְְְְִֵֵַַַָָָֹ
רד"ו, ּכמנין ועׂשר מאתים היּו ּובמצרים ק"צ, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָהרי
ארּבע  היּו ּבמצרים ּתאמר ואם ׁשנה. מאֹות ארּבע ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָָֹהרי
וחׁשב  צא היה, מצרים מּיֹורדי קהת הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹמאֹות,
מׁשה, ׁשל ּוׁשמֹונים עמרם וׁשל קהת ׁשל ְְְְְִֶֶֶֶַָָָֹׁשנֹותיו

אּלא  מֹוצא אּתה אין מּמצרים, יׂשראל ּכׁשּיצאּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהיה
ּכל  מהן להֹוציא צרי ואּתה וחמּׁשים, מאֹות ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשלׁש

עמרם  לידת אחר קהת ׁשחי עמרם הּׁשנים וׁשחי , ְְְְִֵֶֶַַַַַַַַָָָָ
לידת  Ì‰Ï.מׁשה אחר ‡Ï ı¯‡a∑:נאמר ולא ֵֶַַַֹ¿∆∆…»∆ְֱֶַֹ

להם", "לא אּלא מצרים', יצחק ּו'ּבארץ :מּׁשּנֹולד ְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ
כא) וגֹו'",(בראשית אברהם כו)"וּיגר יצחק (בראשית "ויגר ְְְִַַַָָָָָָָ
קה)ּבגרר", ּגר(תהלים חם","ויעקב מז)ּבארץ (בראשית ְְְֲִֶֶַָָָֹ

ּבאנּו ּבארץ .""לגּור ֶָָָָ

(ãé)ïë-éøçàå éëðà ïc eãáòé øLà éBbä-úà íâå§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬
:ìBãb Lëøa eàöé¥«§−¦§ª¬¨«

i"yx£ÈBb‰Œ˙‡ Ì‚Â∑",מלכּיֹות ארּבע לרּבֹות וגם", ¿«∆«ְְְְַַַַַֻ
יׂשראל  את ׁשּׁשעּבדּו על ּכלים הם ‡ÈÎ.ׁשאף Ôc∑ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָ»»…ƒ

ÏB„b.מּכֹות ּבעׂשר  LÎ¯a∑ ּכמֹוּגדֹול,ּבממֹון ְֶֶַƒ¿À»ְְָָ
יב)ׁשּנאמר: מצרים"(שמות את ."וינּצלּו ְְְֱִִֶֶֶַַַָ

ÏÚיב  ˙ÏÙ ‡˙LÂ ÏÚÈÓÏ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»¿≈«¿ƒ¿»¿»««
:È‰BÏÚ ˙ÏÙ ÈbÒ Ï·˜ ‰ÓÈ‡ ‡‰Â Ì¯·‡«¿»¿»≈»¿««ƒ¿»«¬ƒ

ÔB‰Èיג  ÔÈ¯i„ È¯‡ Úcz ÚcÓ Ì¯·‡Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿»ƒ«ƒ«¬≈«»ƒ¿
ÔB‰a ÔeÁÏÙÈÂ ÔB‰ÏÈ„ ‡Ïc ‡Ú¯‡a CÈa¿»¿«¿»ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿¿

:ÔÈL ‰‡Ó Úa¯‡ ÔB‰˙È ÔepÚÈÂƒ«»¿«¿«¿»¿ƒ

‡‡יד  ÔÈÈc ÔB‰a ÔeÁÏÙÈc ‡nÚ ˙È Û‡Â¿«»«»ƒƒ¿¿¿»ƒ¬»
:ÈbÒ ‡È˜a Ôe˜ÙÈ Ôk ¯˙·e»«≈ƒ¿¿ƒ¿»»«ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.úìôð äìãb äëLç äîéà äpäå (áé)§¦¥¥¨£¥¨§Ÿ¨Ÿ¤¤
rAx` cEArWl fnx FA EWxC̈§¤¤§¦§©§©
,dni` FWtpA `iaPd `vn iM ,zFIlB̈ª¦¨¨©¨¦§©§¥¨
dlcB KM xg`e ,dkWgA `A KM xg`e§©©¨¨©£¥¨§©©¨¨§¨
`id EN`M WiBxd KM xg`e ,dkWgd©£¥¨§©©¨¦§¦§¦¦
.EPOn cAkY cak `VnM ,eilr zltFp¤¤¨¨§©¨¨¥¦§©¦¤

(æ"é ã"î ø"á) eøîàdni`.laA Ff ¨§¥¨¨¤
dkWgdkiWgdW ,icn Ff £¥¨¨©¤¤¡¦¨

,ziprzaE mFvA l`xUi lW mdipir¥¥¤¤¦§¨¥§§©£¦
dlcB,qkEIhp` zEkln Ffeilr zltp §Ÿ¨©§©§¦ªŸ¤¤¨¨

iM ,mdxa`l dGd oiprd dide .mFc` Ff¡§¨¨¨¦§¨©¤§©§¨¨¦
zixA FOr zxM `Ed KExA WFcTdWM§¤©¨¨¨©¦§¦
xn` mlFr zGg`l Frxfl ux`d zzl̈¥¨¨¤§©§©£ª©¨¨©
zFIlB rAx`W ,FzpYnA xIWnM Fl¦§©¥§©¨¨¤©§©¨ª
dfe ,mvx`A ElWnie eipaA EcArYWi¦§©§§§¨¨§¦§§§©§¨§¤
ok ixg`e .eiptl E`hgi m` zpn lrA§©§¨¦¤¤§§¨¨§©£¥¥
ElrIW zxg` zElB xE`aA FricFd¦§¥¨©¤¤¤©£
xaMW ,mixvn zElB `idW ,dNgY§¦¨¤¦¨¦§©¦¤§¨

iYWxR xW`M FA Wprpa"i lirl) ¤¡©©£¤¥©§¦§¥

('i:bi dxez

.Eòøæ äéäé øâ ék (âé)`xwn df ¦¥¦§¤©§£¤¦§¨
Lrxf didi xb iM FxErWe ,qxqn§Ÿ¨§¦¦¥¦§¤©§£

dpW zF`n rAx` mdl `l ux`A§¤¤Ÿ¨¤©§©¥¨¨
ini dOM WxR `le ,mzF` EPre mEcare©£¨§¦¨§Ÿ¥©©¨§¥

:iEPrde zECard̈©§§¨¦
äaøäå,aEzMA Wi zFqxqn zF`xwn §©§¥¦§¨§Ÿ¨¥©¨

ixard card il` `A :oke§¥¨¥©¨¤¤¨¦§¦
iA wgvl EpN z`ad xW`(f"i h"l oNdl), £¤¥¥¨¨§©¤¦§©¨

xAWl dnixvn E`A ux`d lke :oke§¥§¨¨¨¤¨¦§©§¨¦§Ÿ
sqFi l`(f"p `"n mW)lk` lM iM :oke , ¤¥¨§¥¦¨Ÿ¥

l`xUIn `idd WtPd dzxkpe ung̈¥§¦§§¨©¤¤©¦¦¦§¨¥
iraXd mFi cr oW`xd mFIna"i zFnW) ¦¨¦Ÿ©©§¦¦§

(e"hz` mc`d KilWi `Edd mFIA :oke ,§¥©©©§¦¨¨¨¥
xW` Fadf ilil` z`e FRqk ilil ¡̀¦¥©§§¥¡¦¥§¨£¤
zFxR xRgl zFgYWdl Fl EUr̈§¦§©£©§Ÿ¥

mitNhrle('k 'a dirWi)ErnW Ekl :oke , §¨£©¥¦§©§¨§¥§¦§
dUr xW` midl` i`xi lM dxRq`e©£©§¨¨¦§¥¡Ÿ¦£¤¨¨

iWtpl(f"h e"q miNdY)idl` Ewrfi il :oke , §©§¦§¦¦§¥¦¦§¨¡Ÿ©
l`xUi LEprci('a 'g rWFd)il Eide :oke , §©£¦§¨¥¥©§¥§¨¦

dUr ip` xW` mFIl zF`av 'd xn`̈©§¨©£¤£¦Ÿ¤
mdilr iYlnge dNbq(f"i 'b ik`ln)miAxe , §ª¨§¨©§¦£¥¤©§¨¦§©¦

:oM¥
ïéðòåxnF` ip`W iR lr s` ,aEzMd §¦§©©¨©©¦¤£¦¥

ux`d z` iYzp Lrxfl Ll§§©§£¨©¦¤¨¨¤

DzF` iYY mxh iM rcY rFci ,z`Gd©Ÿ¨©¥©¦¤¤¦¦¨
rAx` mdl `l ux`A mixB Eidi mdl̈¤¦§¥¦§¤¤Ÿ¨¤©§©

:mzF` EPre mEcari mbe dpW zF`n¥¨¨§©©©§§¦¨
éaøå,xn` mdxa`xB iM rcY rFci §©¦©§¨¨¨©¨©¥©¦¥

iEPre zECarA Lrxf didiuw cr ¦§¤©§£§©§§¦©¥
dpW zF`n rAx`m`e .dGd mFId on ©§©¥¨¨¦©©¤§¦

dOM FricFd `le dN`Bd uw FricFd oM¥¦¥©§ª¨§Ÿ¦©¨
:`Ed oFkp mB .zElBd inici dxez §¥©¨©¨

íâå .eãáòé øLà éBbä úà íâå (ãé)§©¤©£¤©£Ÿ§©
z` EcArXW lr zFilB 'c zFAxl§©¨ª©¤¦§§¤
hWRd KxC lre .i"Xx oFWl ,l`xUi¦§¨¥§©¦§©¤¤©§¨
zElBA LipA z` iYpC xW`M ,xn`iŸ©©£¤©§¦¤¨¤©¨

,oFr lr iEPreEcari xW` iFBd z` mB §¦©¨©¤©£¤©£Ÿ
:mdl EUri xW` qngd lr oic`̈¦©¤¨¨£¤©£¨¤

ïBëpäåmrh iM ,ipirA,mbeiR lr s` §©¨§¥©¦©©§©©©¦
zFidl Lrxf lr iYxfB ip`W¤£¦¨©§¦©©§£¦§
EPre mEcare mdl `l ux`A mixB¥¦§¤¤Ÿ¨¤©£¨§¦
iFBd z` hRW` ok iR lr s` ,mzF`¨©©¦¥¤§Ÿ¤©
`le ,mdl EUri xW` lr Ecari xW £̀¤©£Ÿ©£¤©£¨¤§Ÿ

:izxfB EUrW xEarA ExhRi¦¨§©£¤¨§¥¨¦
íòhäåaEzMd xn`W FnM(c"i '` dixkf) §©©©§¤¨©©¨§©§¨

d`pw oFivlE mlWExil iz`Pwe§¦¥¦¦¨©§¦¦§¨



סג jlÎjl zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iyiy meil inei xeriy

(åè)éúáà-ìà àBáz äzàåäáéNa øáwz íBìLa E §©¨²¨¬¤£Ÿ¤−§¨®¦¨¥−§¥¨¬
:äáBè¨«

z˙˜·¯טו  ÌÏLa C˙‰·‡ ˙ÂÏ ÏBÚÈz z‡Â¿«¿≈¿«¬»»»ƒ¿»ƒ¿¿«
:‡·Ë e·ÈÒa¿≈»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

miFBd lr svw ip` lFcB svwe dlFcB§¨§¤¤¨£¦Ÿ¥©©¦
dOde hrn iYtvw ip` xW` miPp`Xd©©£©¦£¤£¦¨©§¦§¨§¥¨

xnF`e ,drxl Exfr('e f"n dirWi)iYtvw ¨§§¨¨§¥§©§¨¨©§¦
did oke .'Fbe izlgp iYlNg iOr lr©©¦¦©§¦©£¨¦§§¥¨¨
EkilWd iM rxdl EtiqFdW mixvnA§¦§©¦¤¦§¨©¦¦§¦
EaWge mdiIg z` ExxnIe ,xF`il mdipA§¥¤©§©§¨§¤©¥¤§¨§

mrh dfe ,mnW z` zFgnl,ikp` oC ¦§¤§¨§¤©©¨¨Ÿ¦
xfbPM EUr m` ,hRWnA mzF` `ia`W¤¨¦¨§¦§¨¦¨©¦§©
dn Edfe .mdl rxdl EtiqFd F` mdilr̈¥¤¦§¨©¨¤§¤©
mdilr Ecf xW` xaCa iM Fxzi xn`X¤¨©¦§¦©¨¨£¤¨£¥¤

(`"i g"i zFnW)`iadW `Edd oFcGd iM , §¦©¨©¤¥¦
on mcA`W lFcBd Wprd mdilr£¥¤¨Ÿ¤©¨¤¦§¨¦
mdilr Ecifd iM Yrci iM oke .mlFrd̈¨§¥¦¨©§¨¦¥¦£¥¤

('i 'h dingp): §¤§¨

áøäårCOd xtqA mrh ozpzFkld) §¨©¨©©©§¥¤©©¨¦§

('d 'e daEWYWi` lr xfB `NW itl §¨§¦¤Ÿ¨©©¦
EN` l`xUil mirxnd mzF` lke ,rEcï©§¨¨©§¥¦§¦§¨¥¦
,FciA zEWxd mdn cg` lM dvx `lŸ¨¨¨¤¨¥¤¨§§¨
`le .rEci Wi` lr xfbp `NW itl§¦¤Ÿ¦§©©¦¨©§Ÿ
cg`W xfB ENt`W ,ilv` eixaC EpMzp¦§§§¨¨¤§¦¤£¦¨©¤¤¨
mcwe ,Kke KkA mdl rxi zFO`d lMn¦¨¨ª¨¥©¨¤§¨§¨§¨©
`Ed KExA WFcTd lW FzxfB dUre df¤§¨¨§¥¨¤©¨¨
,eixacA mrH dnE ,devn xacA dkf̈¨¦§©¦§¨©©©¦§¨¨

xW`Mdpicn ipA EUrIW KlOd dEvi ©£¤§©¤©¤¤¤©£§¥§¦¨
lXxzOd ,miUrOd on dUrn zipFlR§¦©£¤¦©©£¦©¦§©¥
`hFge qnFg mixg`d lr xaCd liHnE©¦©¨¨©¨£¥¦¥§¥
lke ,EPOn oFvx witi dUFrde ,FWtp©§§¨¤¨¦¨¦¤§¨

xn` aEzMdW oMWxW` iFBd z` mbe ¤¥¤©¨¨©§©¤©£¤
,EcariEkld mde ,FlM iFBd EcarIW ©£Ÿ¤©©§©ª§¥¨§

xW`M mrHd la` .mixvnl mnvrn¥©§¨§¦§©¦£¨©©©©£¤
:iYazM̈©§¦

øáëe,dGd oiprd EpizFAx ExiMfd §¨¦§¦©¥¨¦§¨©¤
dAx zFnW dN`eA Exn`(e"h 'l) ¨§¦§¥¤§©¨

mr dUri" Fpal xn`W oFc`l lWn̈¨§¨¤¨©¦§©£¤¦
s` ,dUre Kld ,"EPxrvi `le ipFlR§¦§Ÿ§©£¤¨©§¨¨©
`NW giPd `l mPg FOr dUrW iR lr©¦¤¨¨¦¦¨Ÿ¦¦©¤Ÿ
Fpal oFc`d dSxzPWM .Fxrvn did̈¨§©£§¤¦§©¨¨¨¦§
WFcTd xfB KM .dbixd eixrvn lr xfB̈©©§©£¨£¦¨¨¨©©¨
oicArWn l`xUi EidIW `Ed KExÄ¤¦§¦§¨¥§ª§¨¦
.wfgA mEcArWe mdilr Ecnr ,mixvnA§¦§©¦¨§£¥¤§¦§§§Ÿ¤
bdpl mkl did `Ed KExA WFcTd xn`̈©©¨¨¨¨¨¤¦§Ÿ
iYtvw ip` ,mkikxv EUrie micarM mÄ©£¨¦§©£¨§¥¤£¦¨©§¦

drxl Exfr dOde hrn(e"h '` dixkf)cr . §¨§¥¨¨§§¨¨§©§¨©
:mpFWl o`M̈§¨

øáãåmdipA zklWd iM `Ed xExA §¨¨¨¦©§¨©§¥¤

llkA Dpi` xF`il,mz` EPre mEcare ©§¥¨¦§©©£¨§¦Ÿ¨
dn oke ,ixnbl mzxiwr `id la £̀¨¦£¦¨¨§©§¥§¥©
oR Fl dnMgzp dad dNgY Exn`X¤¨§§¦¨¨¨¦§©§¨¤

dAxi('i '` zFnW)zECar llkA Fpi` , ¦§¤§¥¦§©©§
,Fnvr iEPrA EtiqFdX dn caNn ,iEPre§¦¦§©©¤¦¨¦©§
.'Fbe dWw dcFarA mdiIg z` Exxnie©§¨£¤©¥¤©£¨¨¨§

aEzMd xn`X dn `Ede('f e"k mixaC)`xIe §©¤¨©©¨§¨¦©©§
:Epvgl z`e Eplnr z`e Epipr z ¤̀¨§¥§¤£¨¥§¤©£¥

òãåmYgpe aYkPW Wi`d iM oade §©§¨¥¦¨¦¤¦§©§¤§©
dwPi `l dbixdl dpXd W`xA§Ÿ©¨¨©£¦¨Ÿ¦¨¤
dUrW xEarA FzF` bxFdd mihqNd©¦§¦©¥©£¤¨¨
zEni FpFrA rWx `Ed ,eilr xfbPX dn©¤¦§©¨¨¨¨©£¨

.WTai gvFxd cIn Fncela`xW`M §¨¦©¨¥©§ª¨£¨©£¤
d `vYdUFrA Wi ,`iap iR lr dxfB ¥¥©§¥¨©¦¨¦¥¨¤

dvxe DzF` rnW m` iM ,mipiC DzF`¨¦¦¦¦¨©¨§¨¨
eilr oi` xfbPM F`xFA oFvx zFUrl©£§§©¦§¨¥¨¨
xn` xW`M ,FA zEkf Fl Wi la` `hg¥§£¨¥§©£¤¨©

`EdiA('l 'i a"n)zFUrl zaihd xW` ori §¥©©£¤¡¦Ÿ¨©£
ziUr iaalA xW` lkM ipirA xWId©¨¨§¥©§Ÿ£¤¦§¨¦¨¦¨
lr Ll EaWi mirax ipA a`g` zial§¥©§¨§¥§¦¦¥§§©
devOd rnW m` la` .l`xUi `QM¦¥¦§¨¥£¨¦¨©©¦§¨
Wi ,FzF` llWl F` d`pUl FzF` bxde§¨©§¦§¨¦§Ÿ¥
,oEMzp `hgl `Ed iM Wprd eilr̈¨¨Ÿ¤¦§¥§¦§©¥

:Fl `Ed dxare©£¥¨
ïëåaixgpqA xnF` aEzMd('fÎ'd 'i dirWi) §¥©¨¥§©§¤¦§©§¨

spg iFbA 'Fbe iR` haW xEX` iFd©¥¤©¦§§¨¥
xn`e .EPEv` izxar mr lre EPgNW £̀©§¤§©©¤§¨¦£©¤§¨©
`l FaalE dOci ok `l `Ede aEzMd©¨§Ÿ¥§©¤§¨Ÿ
oM lre ,FaalA cinWdl iM aWgi ok¥©§Ÿ¦§©§¦¦§¨§©¥

xn`PW FnM ,sFQA FWiprd(a"i 'i mW) ¤¡¦©§¤¤¡©¨

cwt` EdUrn lM z` 'd rSai iM dide§¨¨¦§©©¤¨©£¥¤§Ÿ
lre xEX` Kln aal lcB ixR lr©§¦Ÿ¤§©¤¤©§©
dU FA xn`e .'Fbe eipir mEx zx`tY¦§¤¤¥¨§§¨©¤
oFW`xd EgiCd zFix` l`xUi dxEft§¨¦§¨¥£¨¦¦¨¦
FnSr oFxg`d dfe xEX` Kln Flk £̀¨¤¤©§¤¨©£¦§
xn` dM okl ,laA Kln xS`xckEap§©§¤©¤¤¨¤¨¥Ÿ¨©
Fvx` l`e laA Kln l` cwt ippd 'd¦§¦Ÿ¥¤¤¤¨¤§¤©§

xEX` Kln lr iYcwR xW`M'p dinxi) ©£¤¨©§¦©¤¤©¦§§¨

(g"iÎf"ixEX` Kln WprPW di`x Ff dPde .§¦¥§¨¨¤¤¡©¤¤©
:l`xUil dUrW drxd lr©¨¨¨¤¨¨§¦§¨¥

äpäåmi`iaPd iM rnW xv`xckEap §¦¥§©§¤©¨©¦©§¦¦
aixgdl FzF` mi`xFw cg` dR¤¤¨§¦§©£¦
KM lr EEhvp FOr lke `Ede ,milWExi§¨©¦§§¨©¦§©©¨

aEzMW FnM ,`iaPd iRn('h d"k dinxi) ¦¦©¨¦§¤¨¦§§¨

zFgRWn lM z` iYgwle Ll glW ippd¦§¦Ÿ¥©§§¨©§¦¤¨¦§§

Kln xS`xckEap l`e 'd m`p oFtv̈§ª§¤§©§¤©¤¤
z`Gd ux`d lr miz`ade iCar laÄ¤©§¦©£¦Ÿ¦©¨¨¤©Ÿ

aizkE ,miYnxgde diaWi lrea"l mW) §©§¤¨§©£©§¦§¦¨

(h"kÎg"kciA z`Gd xird z` ozp ippd¦§¦Ÿ¥¤¨¦©Ÿ§©
kEap ciaE miCUMdlaA Kln xS`xc ©©§¦§©§©§¤©¤¤¨¤

ziA lr s`e ,W`A xird z` EziSde§¦¦¤¨¦¨¥§©©¥
xn` Fnvr WCwOd('e e"k mW)z` iYzpe ©¦§¨©§¨©¨§¨©¦¤

zevn iM mircFi mde .dlWM dGd ziAd©©¦©¤§¦Ÿ§¥§¦¦¦§©
Edinxil oc`xfEap xn`W FnM ,`id 'd¦§¤¨©§©§¨§¦§§¨

('bÎ'a 'n mW)drxd z` xAC Lidl` 'd ¨¡Ÿ¤¦¤¤¨¨¨
'd UrIe `aIe dGd mFwOd l` z`Gd©Ÿ¤©¨©¤©¨¥©©©
iR l`e ,'dl mz`Hg iM xAC xW`M©£¤¦¥¦©¨¤©§©¦

:sFQA mNM miCUMd EWprp ok¥¤¤§©©§¦ª¨©
äéäåmBW cg`d ,minrh ipW ipRn df §¨¨¤¦§¥§¥§¨¦¨¤¨¤©

ux`d lM cinWdl oEMzp `Ed¦§©¥§©§¦¨¨¨¤
FA aEzMW FnM ,FYlWnn liCbdldirWi) §©§¦¤§©§§¤¨§©§¨

(`"i b"imivixr ze`be micf oF`B iYAWde§¦§©¦§¥¦§©£©£¦¦
aizkE ,liRW`(b"i c"i mW)Yxn` dY`e ©§¦§¦¨§©¨¨©§¨

aEzke ,'Fbe dlr` minXd Laala¦§¨§©¨©¦¤¡¤§§¨
,oFilrl dOC` ar iznA lr dlr ¤̀¡¤©¨¢¥¨¤©¤§¤§

FzO`A aizkE('g f"n mW)DaalA dxn`d §¦§ª¨¨¨Ÿ§¨¦§¨¨
wETag FA xn`e .cFr iqt`e ip`wETag) £¦§©§¦§¨©£©£©

('h 'amEUl Fzial rx rvA rvA iFdŸ¥©¤©¨§¥¨
lW FWprM df dPde ,'Fbe FPw mFxOA©¨¦§§¦¥¤§¨§¤

aEzMd xn` KklE ,aixgpq(g"i 'p dinxi) ©§¤¦§¨¨©©¨¦§§¨

Kln l` cwt ippd 'd xn` dM okl̈¥Ÿ¨©¦§¦Ÿ¥¤¤¤
Kln lr iYcwR xW`M Fvx` l`e laÄ¤§¤©§©£¤¨©§¦©¤¤

:xEX ©̀
ìáàxg` Wpr laA KlnA did £¨¨¨§¤¤¨¤Ÿ¤©¥

rxde dxfBd lr siqFdW¤¦©©§¥¨§¥©
FA xn`W FnM ,c`n xzFi l`xUil§¦§¨¥¥§Ÿ§¤¨©

('e f"n dirWi)iYlNg iOr lr iYtvw §©§¨¨©§¦©©¦¦©§¦
mdl YnU `l KciA mpY`e izlgp©£¨¦¨¤§¥§¨¥Ÿ©§§¨¤
lre ,c`n KNr YcAkd owf lr mingx©£¦©¨¥¦§©§§ª¥§Ÿ§©
lRknE lEtM Wpr mdilr `A oM¥¨£¥¤Ÿ¤¨§ª¨
laal didi `le ,ixnbl Frxf cnWPW¤¦§©©§§©§¥§Ÿ¦§¤§¨¤

ckpe oip x`WE mW(a"k c"i dirWi), ¥§¨¦¨¤¤§©§¨

xn`PW ,minlFrl Fxir dcnWpeb"i mW) §¦§§¨¦§¨¦¤¤¡©¨

(h"izx`tY zFklnn iav laA dzide§¨§¨¨¤§¦©§¨¦§¤¤
mcq z` midl` zkRdnM miCUM oF`B§©§¦§©§¥©¡Ÿ¦¤§Ÿ
oMWz `le gvpl aWz `l dxnr z`e§¤£Ÿ¨Ÿ¥¥¨¤©§Ÿ¦§Ÿ
mixirUE miIv mW Evaxe xFce xFC cr©¨§¨§¨¦¦§¦¦

aEzMd FA xn`e ,mW EcTxi`"p dinxi) ¦©§¨§¨©©¨¦§§¨

(`"i,Flkid znwp `id 'd znwp iM¦¦§©¦¦§©¥¨
aizkEmW)(e"lÎd"l `"plr ix`WE iqng §¦¨£¨¦§¥¦©



jlÎjlסד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iyiy meil inei xeriy
i"yx£‡B·z ‰z‡Â∑ ּתראה ‡·˙EÈ.אּלה ּכל ולא Ï‡∑ ¿«»»ְְִֵֶֶָֹ∆¬…∆

אליו  ׁשּיבֹוא מבּׂשרֹו והּוא עבֹודהֿזרה, עֹובד ?אביו ְְְֲִֵֵֶַָָָָָָ
ּתׁשּובה  ּתרח ׁשעׂשה לּמד.‰·BË ‰·ÈNa ¯·wz∑ ְְִֶֶֶַָָָƒ»≈¿≈»»

עׂשו  יצא ולא ּבימיו ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשּיעׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּבּׂשרֹו
קדם  ׁשנים חמׁש מת ,ּולפיכ ּבימיו. רעה ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹלתרּבּות

ּבּיֹום  ּובֹו .עׂשו מרד זמּנֹו, ְֵַַַָָ

(æè)éøîàä ïåò íìL-àì ék äpä eáeLé éòéáø øBãå§¬§¦¦−¨´¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−
:äpä-ãò©¥«¨

i"yx£ÈÚÈ·¯ ¯B„Â∑ ׁשם יהיּו למצרים ׁשּיגלּו לאחר ¿¿ƒƒְְְְְִִִִֶַַַָ
לפי  הּזאת. לארץ יׁשּובּו והרביעי ּדֹורֹות, ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹׁשלׁשה
ּכדכתיב: זֹו, ּברית וכרת עּמֹו מדּבר היה ּכנען ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבארץ

יעקב "לתת היה, וכן לרׁשּתּה" הּזאת הארץ את ל ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּפרץ, יהּודה, ּדֹורֹותיו: וחׁשב צא למצרים, ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֹירד

חצרֹון  ּבן וכלב הארץ חצרֹון, Ï‡.היה מּבאי Èk ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָƒ…
È¯BÓ‡‰ ÔÂÚ ÌÏL∑אֹותֹו עד מארצֹו מׁשּתּלח להיֹות »≈¬…»¡ƒְְְִִֵֵַַַַ

עד  מאּמה נפרע הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַָָָֻזמן,
ׁשּנאמר סאתּה, כז)ׁשּתתמּלא ּבׁשּלחּה(ישעיה "ּבסאּסאה : ְְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָ

."ּתריבּנה  ְִֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(95 'nr al jxk zegiy ihewl)

הּנה עד האמרי עֹון ׁשלם לא טז)ּכי לּמה (טו, לׁשאל, יׁש ְֱֲִִִֵֵֵַָָָָָֹֹֹ
ּכנען  ארץ על היא ההבטחה והרי ּדוקא, האמֹורי ּכאן ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָנזּכר
לֹומר, ויׁש אּמֹות. ׁשבע) לפחֹות (אֹו עׂשר הּכֹוללת ְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻּכּלּה,

מפרׁש רׁש"י זמן ּדהּנה אֹותֹו עד מארצֹו מׁשּתּלח ,להיֹות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָ
רק  נׁשלם זמן" ּב"אֹותֹו - ּבפׁשטּות היא ׁשּכּונתֹו לפרׁש ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָויׁש

ׁשל  עוֹונֹותיהם ולא מארצֹו, מׁשּתּלח להיֹות האמֹורי ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעֹון
על  נכּבׁש האמֹורי מל סיחֹון היה: אכן וכ האּמֹות. ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָָֻׁשאר
על  מּכן, לאחר נכּבׁשּו האּמֹות ּׁשּׁשאר ּבעֹוד רּבנּו, מׁשה ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻידי

יהֹוׁשע. ְְֵַֻידי

(æé)ïLò øepú äpäå äéä äèìòå äàa LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ
:älàä íéøæbä ïéa øáò øLà Là ãétìå§©¦´¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤

i"yx£‰‡a LÓM‰ È‰ÈÂ∑:מב)ּכמֹו הם (בראשית "ויהי «¿ƒ«∆∆»»ְְִֵַ
ׂשּקיהם", יג)מריקים ב איׁש",(מלכים קֹוברים הם "ויהי ְְְִִִִִֵֵֶַַ

זה' ּדבר 'ויהי a‡‰.ּכלֹומר LÓM‰∑ ׁשקעה. ְְִֶַַָָ«∆∆»»ְָָ
‰È‰ ‰ËÏÚÂ∑ הּיֹום חׁש.'B‚Â ÔLÚ ¯epz ‰p‰Â∑ «¬»»»»ַַָ¿ƒ≈«»»¿

ּבגיהּנם. גילּולים עֹובדי הּמלכּיֹות ׁשּיּפלּו לֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָֻרמז
ּכבר, ׁשּבאה מבאר הּוא לכ למעלה, טעמֹו ְְְְְְֶַַָָָָָָָָֹ"ּבאה"
ּכׁשהיא  מבאר היה ּבאל"ף, למּטה טעמֹו היה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹואם
"ויהי  ּכתיב ּכבר ׁשהרי ּכן, לֹומר אפׁשר ואי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשֹוקעת,

היתה, מּכאן לאחר עׁשן ּתּנּור והעברת לבא", ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָֹהּׁשמׁש
נקבה  לׁשֹון ּתבה ּבכל חּלּוק וזה ׁשקעה. ׁשּכבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָָָָָָנמצא
ּכׁשהּטעם  ׁשב: קם, ּבא, ּכמֹו: אֹותּיֹות, ׁשּתי ְְְְִֵֶֶַַַָָָָׁשּיסֹודּה

ּוכגֹון: זה, ּכגֹון הּוא, עבר לׁשֹון כט)למעלה, (לקמן ְְְְְֶַָָָ
ּבאה", לז)"ורחל אלּמתי",(לקמן א)"קמה "הּנה (רות ְֲִִֵֵָָָָָָֻ

הוה, לׁשֹון הּוא למּטה ּוכׁשהּטעם ,"יבמּת ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹׁשבה
ּכמֹו: ,והֹול עכׁשו ׁשּנעׂשה כט)ּדבר עם (לקמן "ּבאה ְְְֲִֵֶַַָָָָָָ

ב)הּצאן", ׁשבה (אסתר היא ּובּבקר באה היא .""ּבערב ִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

Ï‡טז  È¯‡ ‡Î‰ Ôe·e˙È ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„Â¿»»¿ƒ»»¿»»¬≈»
:ÔÚk „Ú ‰‡¯BÓ‡„ ‡·BÁ ÌÈÏL¿ƒ»∆¡»»«¿»

˙ep¯יז  ‡‰Â ‰Â‰ ‡Ï·˜Â ˙lÚ ‡LÓL ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿ƒ¿»¬»¿»«
‡i‚Ït ÔÈa ‡„Ú Èc ‡˙M‡c ¯eÚ·e Ô˙„ƒ¿«¿¿∆»»ƒ¬»≈«¿«»

:ÔÈl‡‰»ƒ≈

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

iaWi l` ince oFIv zaWi xn`Y laÄ¤Ÿ©¤¤¦§¨¦¤§¥
xn` dM okl ,milWExi xn`Y miCUk©§¦Ÿ©§¨¨¦¨¥Ÿ¨©
z` iYnTpe Kaix z` ax ippd 'd¦§¦¨¤¦¥§¦©§¦¤

:dN`M miAx miwEqtE .Kznwpeh dxez ¦§¨¥§¦©¦¨¥¤
éúáà ìà àBáz äzàå (åè).íBìLa E §©¨¨¤£Ÿ¤§¨

.i"Xx oFWl ,dN` lM d`xz `le§Ÿ¦§¤¨¥¤§©¦
xn`W FWExR itM oFkp Fpi`e(b"i wEqtA) §¥¨§¦¥¤¨©§¨

Lrxf didi xb iM,rxf Ll didIXn ¦¥¦§¤©§£¦¤¦§¤§¤©
mdxa` xbie FA xn`p wgvi clFPXnE¦¤©¦§¨¤¡©©¨¨©§¨¨

miYWlR ux`A(c"l `"k oNdl)wgvi xbIe , §¤¤§¦§¦§©¨©¨¨¦§¨
la` .dxfBd llkA `Ed mB oM m` ,xxbA¦§¨¦¥©¦§©©§¥¨£¨

Fnrh,mFlWA Liza` l` `FaY dY`e ©£§©¨¨¤£Ÿ¤§¨
s` iY`n xaC Wpr mEW LriBi `NW¤Ÿ©¦£Ÿ¤¨¨¥¦¦©
miWpr LipA lr xfFB ip`W iR lr©¦¤£¦¥©¨¤¢¨¦

:iEPre zECarAfh dxez §©§§¦

.äpä eáeLé éòéáø øBãå (æè)xg`l §§¦¦¨¥¨§©©
dWlW Eidi mixvnl ElbIW¤¦§§¦§©¦¦§§¨
aWge `v ,dlFB awri ,did oke ,zFxFC§¥¨¨©£Ÿ¤¥©£Ÿ
oA alke ,oFxvg uxR dcEdi ,eizFxFC¨§¨¤¤¤§§¨¥¤
.i"Xx oFWl ,did ux`d i`An oFxvg¤§¦¨¥¨¨¤¨¨§©¦

:llM oFkp EPpi`e§¥¤¨§¨
ïBëpäåiM ,ipirAiriax xFCixFn`l §©¨§¥©¦§¦¦¨¡¦

dxfBd mFIn iM ,FpFr milWOd©©§¦£¦¦©§¥¨
miWNW lr oFr cwFR `Ed iM ,Fl Kix`d¤¡¦¦¥¨©¦¥¦
mnixgi `l EaEWi m` iM ,mirAx lre§©¦¥¦¦¦¨Ÿ©£¦¥

:mdl Epti F` caFr qnl Eidi la £̀¨¦§§©¥¦§¨¤
.éøîàä ïBòxW` mdAW siTYd xiMfd £¨¡Ÿ¦¦§¦©©¦¤¨¤£¤

Fl ElkEi `le ,FdaB mifx` DabM§Ÿ©£¨¦¨§§Ÿ§
.EpEcMli eizFpFre Fz`q `lnzYW cr©¤¦§©¥§¨©£¨¦§§
EWixFd xW` mdl cMlPd `Ed iM ,cFre§¦©¦§©¨¤£¤¦

:dNgzAfi dxez ¦§¦¨
.Là ãétìå ïLò øepú äpäå (æé)d`x §¦¥©¨¨§©¦¥¨¨

ciRl FkFzaE FNM oWr xEPY EN`M§¦©¨¨ª§©¦
W`e lFcB oWr oiprM ,dxrFA W ¥̀£¨§¦§©¨¨¨§¥

zgTlzn('c '` l`wfgi),oWrdeoprd `Ed ¦§©©©§¤§¥§¤¨¨¤¨¨
dxFY oYnA xMfPd ltxrde(`"i 'c mixac), §¨£¨¤©¦§¨§©©¨§¨¦

FkFzA W`d ciRlexEn`d W`d `Ed §©¦¨¥§¨¥¨¨
mW(e"l 'c),W`d KFYn YrnW eixacE ¨§¨¨¨©§¨¦¨¥

aEzke(f"i c"k zFnW)W`M 'd cFaM d`xnE §¨§©§¥§§¥
oiA dxar dpikXd dPde .'Fbe zlkŸ̀¤¤§§¦¥©§¦¨¨§¨¥
FY` dzid xW` zixAd `Ede .mixzAd©§¨¦§©§¦£¤¨§¨¦

mrh dfe .mlFrnmxa` z` 'd zxM ¥¨§¤©©¨©¤©§¨
,zixAFnvrA `Ed KExA WFcTd iM §¦¦©¨¨§©§

liMUOde .mixzAd oiA zixA xiard¤¡¦§¦¥©§¨¦§©©§¦
:oiaigi dxez ¨¦
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(çé)øîàì úéøa íøáà-úà ýåýé úøk àeää íBia©´©À¨©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ
íéøöî øäpî úàfä õøàä-úà ézúð Eòøæì§©§£À¨©̧¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦

:úøt-øäð ìãbä øäpä-ãò©©¨¨¬©¨−Ÿ§©§¨«
i"yx£Èz˙ EÚ¯ÊÏ∑,ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו ׁשל אמירתֹו ¿«¿¬»«ƒֲִֶַָָָ

עׂשּויה  היא tŒ¯‰¯˙.(ב"ר)ּכאּלּו Ï„b‰ ¯‰p‰Œ„Ú∑ ְֲִִָ««»»«»…¿«¿»
יׂשראל לארץ ּדבּוק ׁשהּוא אףֿעלֿלפי ּגדֹול, קֹוראהּו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

מעדן, הּיֹוצאים נהרֹות ּבארּבעה מאחר ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻּפי
ב)ׁשּנאמר: מׁשל (לעיל פרת", הּוא הרביעי "והּנהר ְְְְֱִִֶֶַַַָָָָ

ל ויׁשּתחוּו לּׁשחור הּדבק ,מל - מל עבד .הדיֹוט: ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ

(èé):éðîãwä úàå éfðwä-úàå éðéwä-úà¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−©©§Ÿ¦«
i"yx£ÈÈw‰Œ˙‡∑(ב"ר) נתן ולא ּכאן, יׁש אּמֹות עׂשר ∆«≈ƒְֵֶֶַָָֹֻ

ּומֹואב  אדֹום והּׁשלׁשה: ּגֹוים. ׁשבעה אּלא ְְְֱִִֶֶַָָָָָֹלהם
להיֹות  עתידים - וקדמֹוני קנּזי קיני, והם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַועּמֹון,

ׁשּנאמר: לעתיד, יא)ירּׁשה מׁשלֹוח (ישעיה ּומֹואב "אדֹום ְְֱֱִִֶֶֶַַָָָֻ
מׁשמעּתם  עּמֹון ּובני ."ידם ְְְִֵַַָָָ

(ë):íéàôøä-úàå éføtä-úàå ézçä-úàå§¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤¨«§¨¦«
i"yx£ÌÈ‡Ù¯‰Œ˙‡Â∑ עֹוג ּבּה:ארץ ׁשּנאמר ג), רפאים (דברים ארץ יּקרא .""ההּוא ¿∆»¿»ƒְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

(àë)-úàå éLbøbä-úàå éðòðkä-úàå éøîàä-úàå§¤¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤©¦§¨¦−§¤
:éñeáéä©§¦«

æè(à)äçôL dìå Bì äãìé àì íøáà úLà éøNå§¨©Æ¥´¤©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬
:øâä dîLe úéøöî¦§¦−§¨¬¨¨«

i"yx£˙È¯ˆÓ ‰ÁÙL∑ לׂשרה ׁשּנעׂשּו נּסים ּכׁשראה היתה. ּפרעה ּבבית ּבת ׁשפחה ּבּתי ׁשּתהא 'מּוטב אמר: , ƒ¿»ƒ¿ƒְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ
אחר' ּבבית ּגבירה ולא .זה, ְְְִִֵֶַַָֹ

(á)ýåýé éðøöò àð-äpä íøáà-ìà éøN øîàzå©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦§Ÿ̈Æ
òîLiå äpnî äðaà éìeà éúçôL-ìà àð-àa úãlî¦¤½¤Ÿ¨Æ¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−¦¤®¨©¦§©¬

:éøN ìB÷ì íøáà©§−̈§¬¨¨«

˜ÌÈיח  Ì¯·‡ ÌÚ ÈÈ ¯Êb ‡e‰‰ ‡ÓBÈa¿»«¿«¿»ƒ«¿»¿»
ÔÓ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È ˙È·‰È CÈ·Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈»ƒ¿»¿»ƒ»«¿»»»ƒ
:˙¯Ù ‡¯‰ ‡a¯ ‡¯‰ „ÚÂ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡¯‰«¬»¿ƒ¿«ƒ¿««¬»«»«¬»¿»

˜„È‡BÓ:יט  ˙ÈÂ È‡f˜ ˙ÈÂ È‡ÓÏL ˙È»«¿»≈¿»¿ƒ»≈¿»«¿»≈

È‡¯ab:כ  ˙ÈÂ È‡f¯t ˙ÈÂ È‡zÁ ˙ÈÂ¿»ƒ»≈¿»¿ƒ»≈¿»ƒ»»≈

ÈÂ˙כא  È‡Lb¯b ˙ÈÂ È‡Úk ˙ÈÂ È‡¯BÓ‡ ˙ÈÂ¿»¡»≈¿»¿«¬»≈¿»ƒ¿»»≈¿»
:È‡Òe·È¿»≈

dÏÂא  dÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï Ì¯·‡ ˙z‡ È¯NÂ¿»«ƒ««¿»»¿ƒ«≈¿«
:¯‚‰ dÓLe ‡˙È¯ˆÓ ‡˙Ó‡«¿»ƒ¿≈»¿«»»

ÈÈב  ÈÚÓ ÔÚk ‡‰ Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»»¿««¿«ƒ¿»
‡ ‰Ó È˙Ó‡ ˙ÂÏ ÔÚk ÏeÚ „ÏÈÓlÓÈa˙‡ Ì ƒ¿≈«¿«¿««¿ƒ»ƒƒ¿¿≈

:È¯N ¯ÓÈÓÏ Ì¯·‡ ÏÈa˜Â dpÓƒ«¿«ƒ«¿»¿≈«»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

íøáà úà 'ä úøk àeää íBia (çé)©©¨©¤©§¨
.øîàì úéøaKExA WFcTd dPd §¦¥Ÿ¦¥©¨¨

ux`d zpYnA mdxa` z` gihad `Ed¦§¦©¤©§¨¨§©§©¨¨¤
F`FaA .oipr Kxvl mNke ,miAx minrR§¨¦©¦§ª¨§Ÿ¤¦§¨§
z` oY` Lrxfl Fl xn` dNgYn ux`Ä¨¤¦§¦¨¨©§©§£¤¥¤

z`Gd ux`d('f a"i lirl)x`A `le , ¨¨¤©Ÿ§¥§Ÿ¥©
KldW dOA wx rnWnA oi` iM ,FzpYn©¨¨¦¥§©§¨©©¤¤¨©
.dxFn oFli` cr mkW mFwn cr ux`Ä¨¤©§§¤©¥¤
siqFd ux`A eizFIkf EaxWM ok ixg`e§©£¥¥§¤¨§ª¨¨¨¤¦
dAbpe dpFtv d`xE Lipir `p `U Fl¨¨¥¤§¥¨¨¨¤§¨

dOie dncwe(c"i b"i lirl)lM Fl oYi iM , ¨¥§¨¨¨¨§¥¦¦¥¨
e .ollkA odd zFvx`dxW` mrHd oi` ¨£¨¨¥¦§¨¨§¥©©©£¤

mc`d zE`x iM ,LipirA d`Fx dY ©̀¨¤§¥¤¦§¨¨¨
d`xn lkl Fl oYIW wx ,wgxnl EPpi ¥̀¤§¤§¨©¤¦¥§¨©§¥
ux` lM Ed`xdW F` .zFgExd eipir¥¨¨¤¤§¨¨¤¤
siqFde .EpAx dWnA did xW`M l`xUi¦§¨¥©£¤¨¨§¤©¥§¦

z`Gd zipXd dkxAA FlLrxflE :cFr ©§¨¨©¥¦©Ÿ§©§£
:ux`d xtrM Frxf dAxIWe ,mlFr cr©¨§¤¦§¤©§©£©¨¨¤

íòtáeinEgY Fl x`A ziWilXd ©©©©§¦¦¥©§¥
miOrd lM Fl xiMfde ,ux`d̈¨¤§¦§¦¨¨©¦
zixA Fl zxkl siqFde ,zFO` dxUr£¨¨ª§¦¦§Ÿ§¦
EdEv xW`ke ,`hgd mxbi `NW odilr£¥¤¤Ÿ¦§Ÿ©¥§§©£¤¦¨

mlFr zGg`l :Fl xn` dliOd lroNdl) ©©¦¨¨©©£ª©¨§©¨

('g f"iEaEWi cFr EPOn Elbi m`W xn`l ,¥Ÿ¤¦¦§¦¤¨

,midl`l mdl iziide :siqFde .dElgpie§¦§£¨§¦§¨¦¦¨¤¥Ÿ¦
Eidi `le mzF` bidpi FcFakA `EdW¤¦§©§¦¨§Ÿ¦§
ixVn xU F` lGnE akFM zlWnnA§¤§¤¤¨©¨©¦¨¥

dxFYA cFr x`Azi xW`M ,dlrn`xwIe) ©§¨©£¤¦§¨¥©¨©¦§¨

(d"k g"i:
øîàå:dpFW`xd mrRA aEzMdLrxfl §¨©©¨©©©¨¦¨§©§£

,oY`,zipXA oke ,cizr oFWlA ¤¥¦§¨¦§¥©¥¦
KkitlE ,DNM eil` Dpzp `l dPd cr iM¦©¥¨Ÿ§¨¨¥¨ª¨§¦¨
zrWA ziWilXA la` ,dPpY` Fl xn`̈©¤§¤¨£¨©§¦¦¦§©

:xn` zixAd,iYzp Lrxflxn`l ©§¦¨©§©§£¨©¦¥Ÿ
ozp xaMW dpYOd lr zixA Fl zxkIW¤¦§Ÿ§¦©©©¨¨¤§¨¨©
zGg`l" xn`WM dliOd zrA oke .Fl§¥§¥©¦¨§¤¨©©£ª©



jlÎjlסו zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰pnÓ ‰a‡ ÈÏe‡∑ ּבנים לֹו ׁשאין מי על לּמד «ƒ»∆ƒ∆»ִִִֵֵֶַָ

הרּוס  אּלא ּבנּוי pnÓ‰.ׁשאינֹו ‰a‡∑ ּבזכּות ֵֶֶָָָƒ»∆ƒ∆»ְִ
לתֹו צרתי È¯N.ּביתי ׁשאכניס ÏB˜Ï∑(ב"ר) לרּוח ְְִִִֵֶַָָ¿»»ְַ

.ׁשּבּההּקדׁש ֶֶַָֹ

(â)úéøönä øâä-úà íøáà-úLà éøN çwzå©¦©º¨©´¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ
ì íéðL øNò õwî dúçôLõøàa íøáà úáL ¦§¨½̈¦¥Æ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤

:äMàì Bì dLéà íøáàì dúà ïzzå ïòðk§¨®©©¦¥¬Ÿ¨²§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«
i"yx£È¯N ÁwzÂ∑ ּבדברים ׁשּזכית :לקחּתּה אׁשרי' «ƒ«»«ְְְִִִִֶַַַָָָָ

ּכזה' קדֹוׁש ּבגּוף ÌÈL.(ב"ר)לּדבק ¯NÚ ıwÓ∑ ְִֵֶָָָƒ≈∆∆»ƒ
ׁשּׁשהתה  לאּׁשה הּקבּוע ילדה מֹועד ולא ׁשנים עׂשר ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ליּׂשא  חּיב סד)אחרת לבעלּה, ‡·¯Ì.(יבמות ˙·LÏ ְְִֶֶַַַָָָ¿∆∆«¿»

'B‚Â∑ מן לֹו עֹולה חּוצהֿלארץ יׁשיבת ׁשאין מּגיד ¿ְִִִֵֶֶַַָָָָ
לֹו נאמר ׁשּלא לפי יב)הּמנין, לגֹוי (לעיל ואעׂש" : ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹ

יׂשראל  לארץ ׁשיבא עד .ּגדֹול" ְְִֵֶֶֶַָָָֹ

(ã)ì÷zå äúøä ék àøzå øäzå øâä-ìà àáiå©¨¬Ÿ¤¨−̈©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬
:äéðéòa dzøáb§¦§−̈§¥¤«¨

i"yx£¯‰zÂ ¯‚‰ŒÏ‡ ‡·iÂ∑ (ב"ר)ראׁשֹונה מּביאה. «»…∆»»«««ִִִָָ
‰ÈÈÚa dz¯·b Ï˜zÂ∑סתרּה אין זֹו ׂשרי אמרה: «≈«¿ƒ¿»¿≈∆»ְְִֵַָָָָ

צּדקת, ואינּה צּדקת, היא ּכאּלּו עצמּה מראה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכגּלּויּה,

נתעּברּתי  ואני הּללּו, הּׁשנים ּכל להריֹון זכתה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ראׁשֹונה  .(ב"ר)מּביאה ִִִָָ

(ä)éìò éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåézúð éëðà E ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À¨©³¦
äéðéòa ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça éúçôL¦§¨¦Æ§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−§¥¤®¨

éðéa ýåýé ètLééðéáe:E ¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬¥¤«Ÿ
i"yx£EÈÏÚ ÈÒÓÁ∑עלי לי, העׂשּוי מּטילה חמס אני ¬»ƒ»∆ֲִִִֶֶַָָָָָ

להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא:הענׁש ּכׁשהתּפּללּת טו), (לעיל ְְְְִֶֶַַַָָָָֹ
אּלא  התּפּללּת לא ערירי", הֹול ואנכי ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ"מהּֿתּתןֿלי
אני  והייתי ׁשנינּו, על להתּפּלל ל והיה ,ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָעלי

ׁשאּתה  מּמּני, חֹומס אּתה ּדברי ועֹוד, .עּמ ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָנפקדת
B‚Â'.(ב"ר)וׁשֹותק ּבזיֹוניׁשֹומע  È˙ÁÙL Èz˙ ÈÎ‡ ְְִִֵֵַ»…ƒ»«ƒƒ¿»ƒ¿

EÈÈ·e ÈÈa∑ חסר ׁשּבּמקרא "ּבינ" מלא,ּכל וזה , ≈ƒ≈∆ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
"ּוביני" ּביּה לנקבה)קרי נֹוכח ׁשהכניס (ר"ל הרע , עין ה ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָ

È¯ˆÓ˙‡ג  ¯‚‰ ˙È Ì¯·‡ ˙z‡ È¯N ˙¯·„e¿»«»«ƒ««¿»»»»ƒ¿≈»
Ì¯·‡ ·zÓÏ ÔÈL ¯NÚ ÛBqÓ d˙Ó‡«¿«ƒ¬«¿ƒ¿ƒ««¿»
dÏÚa Ì¯·‡Ï d˙È ˙·‰ÈÂ ÔÚÎc ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»«ƒ»«»«¿«¿»«¿«

:ez‡Ï dÏ≈¿ƒ¿

ÈcÚ‡˙ד  È¯‡ ˙ÊÁÂ ˙‡ÈcÚÂ ¯‚‰ ˙ÂÏ ÏÚÂ¿«¿«»»¿«ƒ««¬«¬≈«ƒ«
:d‰ÈÚa dza¯ ˙Ï˜e¿«ƒ»¿«¿≈»«

‡‡ה  CÏÚ ÈÏ ÔÈc Ì¯·‡Ï È¯N ˙¯Ó‡Â«¬««»«¿«¿»ƒƒ¬»¬»
˙ÈÏ˜e ˙‡ÈcÚ È¯‡ ˙ÊÁÂ CÏ È˙Ó‡ ˙È·‰È¿»ƒ«¿ƒ»«¬«¬≈«ƒ«¿≈

:CÈ·e ÈÈa ÈÈ ÔÈ„È d‰ÈÚa¿≈»«¿ƒ¿»≈ƒ≈»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.cizrA "Ll iYzpe" Fl xn` "mlFr¨¨©§¨©¦§¤¨¦
:azM i"Xxe,iYzp Lrxflzxin` §©¦¨©§©§£¨©¦£¦©

Kxv oi`e .diEUr `idW FnM DFaBd©¨©§¤¦£¨§¥Ÿ¤
:dGd mFwOAhi dxez ©¨©¤

.éøN ìB÷ì íøáà òîLiå (á)xn` `l ©¦§©©§¨§¨¨Ÿ¨©
iM xn` la` ,"ok UrIe" aEzMd©¨©©©¥£¨¨©¦
iR lr s` iM fnxi ,ixU lFwl rnẄ©§¨©¦§Ÿ¦©©¦
dUr `l mipal c`n dE`zn mxa`W¤©§¨¦§©¤§Ÿ§¨¦Ÿ¨¨
oEMzp `l dYr mbe ,ixU zEWx `lA ok¥§Ÿ§¨©§©©¨Ÿ¦§©¥
,DPOn Frxf didie xbdn `Ed dpAIW¤¦¨¤¥¨¨§¦§¤©§¦¤¨
dxU oFvx zFUrl FzpEM lM la £̀¨¨©¨¨©£§¨¨
gEx zgp Dl didIW ,DPOn dpAYW¤¦¨¤¦¤¨¤¦§¤¨©©©
`id dMfYW zEkf F` ,DzgtW ipaA¦§¥¦§¨¨§¤¦§¤¦

EpizFAx ixacM oM xEarA mipalx"a) §¨¦©£¥§¦§¥©¥
('f `"r ,'a a"n:

øîàåcFr.ixU gTYe`NW ricFdl §¨©©¦©¨©§¦©¤Ÿ
dgwNW cr xAcl mxa` xdn¦¥©§¨§©¥©¤¨§¨

xiMfde .FwigA dpzpe dxUaEzMdixU ¨¨§¨§¨§¥§¦§¦©¨¨©
,DWi` mxa`l ,mxa` zW`iM fnxl ¥¤©§¨§©§¨¦¨¦§Ÿ¦

`le mxa`n dW`izp `l dxÜ¨Ÿ¦§¨£¨¥©§¨§Ÿ
FYW` `id iM ,Flv`n Dnvr dwigxd¦§¦¨©§¨¥¤§¦¦¦§
mB didYW dzvx la` ,DWi` `Ede§¦¨£¨¨§¨¤¦§¤©

xn` KklE .FYW` xbd,dX`l Fl`NW ¨¨¦§§¨¨©§¦¨¤Ÿ
.Fl d`EUp dX`M wx WbNtM didY¦§¤§¦¤¤©§¦¨§¨
`idW cFaMde dxU xqEn df lke§¨¤©¨¨§©¨¤¦

:DlraA zbdFpb dxez ¤¤§©£¨
.íéðL øNò õwî (â)rEaTd crFn ¦¥½¤¤¨¦¥©¨©

mipW 'i DlrA mr dzdXW dX`l§¦¨¤¨£¨¦©£¨¨¦
.zxg` `Vl aIg dcli `lezaWl §Ÿ¨§¨©¨¦¨©¤¤§¤¤

,orpM ux`A mxa`zaiWi oi`W ciBn ©§¨§¤¤§¨©©¦¤¥§¦©
itl ,oipOd on Fl dlFr ux`l dvEg¨¨¨¤¨¦©¦§¨§¦
cr lFcB iFbl LUr`e Fl xn`p `NW¤Ÿ¤¡©§¤¤§§¨©

.i"Xx oFWl ,l`xUi ux`l `AW¤¨§¤¤¦§¨¥§©¦
íòhäådvEg zaiWIW dti EPpi` dGd §©©©©¤¥¤¨¤¤§¦©¨

dlFr Dpi`W `id dwEqR dkld ux`l̈¨¤£¨¨§¨¦¤¥¨¨
DA EpipXW dpWnE ,mlFrA mc` mEWl§¨¨¨¨¦§¨¤¨¦¨

(.c"q zFnai)ipRn did m`e .`id mc` lkA §¨§¨¨¨¦§¦¨¨¦§¥
dlFr dzid mxa`l FGd dghadd©©§¨¨©§©§¨¨§¨¨

:miWp`d x`Wl¦§¨¨£¨¦
øáëemiWxtnd on oM mB DA Erh §¨¨¨©¥¦©§¨§¦

oiC oi`W Exn`W ,zxg` zErḧ©¤¤¤¨§¤¥¦
dX`d `ivFdl ux`l dvEgA aWFId©¥§¨¨¨¤§¦¨¦¨
dcli `le mipW xUr FOr dzdXW¤¨£¨¦¤¤¨¦§Ÿ¨§¨
la` ,oM oiprd oi`e .zxg` `VIW `lëŸ¤¦¨©¤¤§¥¨¦§¨¥£¨
FYW` mr mc` did m`W xnFl dpEMd©©¨¨©¤¦¨¨¨¨¦¦§
E`aE mipW xUr F` Wng ux`l dvEgA§¨¨¨¤¨¥¤¤¨¦¨
xUr onf mdl oipzFPW ,l`xUi ux`l§¤¤¦§¨¥¤§¦¨¤§¨¤¤
zEkfA ilE` ux`l mz`iA zrn mipẄ¦¥¥¦¨¨¨¨¤©¦§

oke .EpAi ux`d,dxUe mdxa` EUr ¨¨¤¦¨§¥¨©§¨¨§¨¨
:mW m`FA zrn Epnc dxez ¨¥¥¨¨



סז jlÎjl zyxt - fh - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iyiy meil inei xeriy
ׁשהּמלא הּוא עּברּה, והּפילה הגר, ׁשל ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֻּבעּבּורּה
והּוא  הרתה, ּכבר והלא הרה", הּנ" להגר: ְְְְֲִֵַָָָָָָָָֹאֹומר

הריֹון  ׁשהּפילה מלּמד אּלא ׁשּתהר? לּה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָמבּׂשר
.הראׁשֹון  ִָ

(å)Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½
éðéòa áBhä dì-éNò:äéðtî çøázå éøN äpòzå C £¦−̈©´§¥¨®¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨

i"yx£È¯N ‰pÚzÂ∑ ּבקׁשי ּבּה מׁשעּבדת .(ב"ר)היתה «¿«∆»»«ְְְְִֶֶַָָָֹ

(æ)øaãna íénä ïéò-ìò ýåýé Càìî dàöîiå©¦§¨º̈©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®
:øeL Cøãa ïéòä-ìò©¨©−¦§¤¬¤«

(ç)äðàå úàá äfî-éà éøN úçôL øâä øîàiå©Ÿ©À¨º̈¦§©¬¨©²¥«¦¤¬−̈§¨´¨
:úçøa éëðà ézøáb éøN éðtî øîàzå éëìú¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´§¦§¦½¨«Ÿ¦−Ÿ©«©

i"yx£˙‡· ‰fÓŒÈ‡∑"איֿמּזה" ּולׁשֹון ּבדברים, עּמּה ליּכנס ּפתח לּה ליּתן אּלא היה, יֹודע ּבאת. מהיכן ≈ƒ∆»ְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ
'מּזה  עליו: ׁשּתאמר הּמקֹום ּבא'אּיה .אני ֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ

(è)épòúäå Czøáb-ìà éáeL ýåýé Càìî dì øîàiå©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦¤§¦§¥®§¦§©¦−
:äéãé úçz©¬©¨¤«¨

i"yx£'B‚Â '‰ C‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡iÂ∑ אמירה ּבכל 'מלא' נאמר לכ אחר, מלא לּה ׁשלּוח היה אמירה ּכל על «…∆»«¿«¿ְְְְֱֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ
.ואמירה  ֲִַָ

(é)Còøæ-úà äaøà äaøä ýåýé Càìî dì øîàiå©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®
:áøî øôqé àìå§¬Ÿ¦¨¥−¥«Ÿ

(àé)pä ýåýé Càìî dì øîàiåïa zãìéå äøä C ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈§Ÿ©´§§¥®
éðò-ìà ýåýé òîL-ék ìàòîLé BîL úàø÷å:C §¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−¤¨§¥«

i"yx£‰¯‰ Cp‰∑ ּתהרי ּכמֹוּכׁשּתׁשּובי יג), "הּנ(שופטים ƒ»»»ְְֲִִִֶַָָ
מנֹוח  ּדאׁשת Ôa.הרה" z„ÏÈÂ∑וילדּת ודֹומה ּכמֹו , ְֵֶַָָָ¿…«¿¿≈ְְְְְֶַָ

כב)לֹו: ּבארזים"(ירמיה מקּננּת ּבּלבנֹון Â˜¯‡˙."יׁשבּת ְְְְְְֲִַַַָָָֹֻ¿»»

BÓL∑ הּוא את צּוּוי "וקראת לזכר: ׁשאֹומר ּכמֹו , ¿ְְְִֵֶֶָָָָָ
יצחק  ."ׁשמֹו ְְִָ

CÈ„Èaו  CÈ˙Ó‡ ‡‰ È¯NÏ Ì¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»¿»«»«¿ƒƒƒ
È¯N d˙ÈÚÂ ÈÎÈÈÚa ÔÈw˙„k dÏ È„È·Úƒƒƒ«ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿«ƒ«»«

:d‰Ó„wÓ ˙˜¯ÚÂ¿»¿«ƒ√»»«

„iÓ‡ז  ‡ÈÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÁkL‡Â¿«¿¿««¿¬»«¿»«≈»¿«»
:‡¯‚Á„ ‡Á¯‡a ‡ÈÚ ÏÚ ‡¯a„Óa¿«¿¿»«≈»¿»¿»¿«¿»

‡˙È‡ח  z‡ ÔÓ È¯N„ ‡˙Ó‡ ¯‚‰ ¯Ó‡Â«¬«»»«¿»¿»«¿»«¿»¿»
Èza¯ È¯N Ì„˜ ÔÓ ˙¯Ó‡Â ‡ÏÊ‡ z‡ Ô‡Ïe¿»«¿»¿»«¬««ƒ√»»«ƒ»¿ƒ

) ‡˜¯Ú ‡‡נ"י:(˙˜¯Ú ¬»»»»¬»«

¯CzBaט  ˙ÂÏ È·ez ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ
:‡‰„È ˙BÁz È„aÚzL‡Â¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»»

È˙י  ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»«¿»»«¿≈»
:È‚qÓ ÔeÓzÈ ‡ÏÂ ÈÎÈa¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿≈

È„ÚÓ‡יא  z‡ ‡‰ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ ¯Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»»«¿¿«¿»
È¯‡ Ï‡ÚÓLÈ dÓL ÔÈ¯˜˙Â ¯a ÔÈ„Ï˙Â¿≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¬≈

:CÈ˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa«̃ƒ¿»¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.äéðtî çøázå éøN äpòzå (å)d`hg ©§©¤¨¨©©¦§©¦¨¤¨¨§¨
mdxa` mbe ,dGd iEPrA EpO ¦̀¥¨¦©¤§©©§¨¨
Dipr l` 'd rnWe ,oM zFUrl FgiPdA§©¦©£¥§¨©¤¨§¨
zFPrl mc` `xR `dIW oA Dl ozpe§¨©¨¥¤§¥¤¤¨¨§©
ipin lkA dxUe mdxa` rxf¤©©§¨¨§¨¨§¨¦¥

:iEPrdf dxez ¨¦
úçz épòúäå Czøáb ìà éáeL (è)¦¤§¦§¥§¦§©¦©©

.äéãélAwlE aEWl dzF` dEv ¨¤¨¦¨¨¨§©¥
`vY `l iM fnx .DYxaB zlWnn dilr̈¤¨¤§¤¤§¦§¨¤¤¦Ÿ¥¥

ElWni dxU ipA iM ,DPOn iWtgl§¨§¦¦¤¨¦§¥¨¨¦§§
:mlFrl DrxfAi dxez §©§¨§¨

.ìàòîLé BîL úàø÷å (àé)ricFd §¨¨§¦§¨¥¦©
FnW didIW xbdl K`lOd©©§¨§¨¨¤¦§¤§
zial clFp oa dPd KxcM ,l`rnWi¦§¨¥§¤¤¦¥¥¨§¥

FnW EdIW`i ceC('a b"i `"n)Dl xn`e . ¨¦Ÿ¦¨§§¨©¨
rnW iM xMfze oM EP`xwY `idW¤¦¦§¨¤¥§¦§Ÿ¦¨©
`xw Fnvrn mdxa`e .Dipr l` midl ¡̀Ÿ¦¤¨§¨§©§¨¨¥©§¨¨
dzxXW F` ,EPprie l` rnWIW oM FnW§¥¤¦§©¥§©£¤¤¨§¨

`xwe ,i"Xx ixacM ,WcTd gEx eilr̈¨©©Ÿ¤§¦§¥©¦§¨¨
ipr l` midl` rnW iM l`rnWi FzF`¦§¨¥¦¨©¡Ÿ¦¤¢¦

:K`lOd xacM FO ¦̀¦§©©©§¨
ïBëpäåxbdl dEv K`lOd iM ipirA §©¨§¥©¦©©§¨¦¨§¨¨

d`xi `ide ,oM dP`xwYW¤¦§§¤¨¥§¦§¥¨
oal mW `xwl WbNR DzFid xEarA©£¡¨¦¤¤¦§Ÿ¥§¤
mIw mxa`e oiprd Fl dzNbe ,dipFc £̀¤¨§¦§¨¨¦§¨§©§¨¦¥
Kix`dl aEzMd Kxvd `l la` ,'d xaC§©£¨Ÿª§©©¨§©£¦

:dfAai dxez ¨¤



jlÎjlסח zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iyiy meil inei xeriy

(áé)Ba ìk ãéå ìká Bãé íãà àøt äéäé àeäå§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬−Ÿ®
:ïkLé åéçà-ìë éðt-ìòå§©§¥¬¨¤−̈¦§«Ÿ

i"yx£Ì„‡ ‡¯t∑ מדּברֹות ּכמֹואֹוהב חּיֹות, לצּוד ∆∆»»ְְִֵַָָ
כא)ׁשּכתּוב: קּׁשת"(בראשית רֹובה ויהי ּבּמדּבר ."וּיׁשב ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָ
Ïk· B„È∑ לסטים.Ba Ïk „ÈÂ∑אֹותֹו ׂשֹונאין הּכל »«…ְִִ¿«…ְִַֹ

ּבֹו ÔkLÈ.ּומתּגרין ÂÈÁ‡ŒÏÎ ÈtŒÏÚÂ∑זרעֹו ׁשּיהיה ְִִָ¿«¿≈»∆»ƒ¿…ְְִֶֶַ
.(ב"ר)ּגדֹול  ָ

(âé)éàø ìû äzà äéìà øácä ýåýé-íL àø÷zå©¦§¨³¥«§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈¥´¢¦®
:éàø éøçà éúéàø íìä íâä äøîà ék¦´¨«§À̈£©¬£²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«

i"yx£È‡¯ Ï‡ ‰z‡∑ ׁשהּוא מּפני קמץ, חטף נקּוד «»≈√ƒְֲִֵֶַַָָ
ׁשרֹואה  הראּיה אלֹוּה ּדבר: עלּובין ׁשם ׁשל ּבעלּבֹון ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּום ( ואין הּכל רֹואה ׁשהּוא מׁשמע ראי", אל "אּתה אחר: ּדבר אחרים, ְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹספרים

אֹותֹו רֹואה ‰ÌÏ.)ּדבר Ì‚‰∑ סבּורה וכי ּתמּה: לׁשֹון ֶָָ¬«¬…ְְְִֵַָ
מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו ראיתי ּבּמדּברֹות הלֹום ׁשאף ְְֲִִִִִֶֶַַָָָָהייתי

הייתי  ׁשּׁשם אברהם, ׁשל ּבביתֹו אֹותם ראי ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹאחר
רגילה  ׁשהיתה ותדע מלאכים? לראֹות ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָרגילה
- אחת ּפעם הּמלא את ראה מנֹוח ׁשהרי ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָלראֹותם,

-ו  זה אחר זה ארּבעה ראתה וזֹו נמּות", "מֹות אמר ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָ
חרדה  .ולא ְְָָֹ

(ãé)Lã÷-ïéá äpä éàø éçì øàa øàaì àø÷ ïk-ìò©¥Æ¨¨´©§¥½§¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−
:ãøa ïéáe¥¬¨«¤

i"yx£È‡¯ ÈÁÏ ¯‡a∑'עלּה אּתחזי קּימא דמלא 'ּבארא .ּכתרּגּומֹו: ¿≈««…ƒְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ

(åè)Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì øâä ãìzå©¥¯¤¨¨²§©§−̈¥®©¦§¨̧©§¨¯¤§²
:ìàòîLé øâä äãìé-øLà£¤¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«

i"yx£'B‚Â ÌL Ì¯·‡ ‡¯˜iÂ∑,"יׁשמעאל ׁשמֹו "וקראת ׁשאמר: הּמלא ּדברי אברהם ׁשמע ׁשּלא אףֿעלּֿפי «ƒ¿»«¿»∆¿ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹ
רּוח  עליו ׁשרתה יׁשמעאל הּקדׁש .ּוקראֹו ְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

(æè)øâä-úãìa íéðL LLå äðL íéðîL-ïa íøáàå§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬
:íøáàì ìàòîLé-úà¤¦§¨¥−§©§¨«

i"yx£'B‚Â ‰L ÌÈÓLŒÔa Ì¯·‡Â∑ עׂשרה ׁשלׁש ּבן ׁשהיה להֹודיע נכּתב, יׁשמעאל ׁשל ׁשנה לׁשבחֹו ¿«¿»∆¿…ƒ»»¿ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ
עּכב  ולא .ּכׁשּנּמֹול ְְִִֵֶֹ

æé(à)íéðL òLúå äðL íéòLz-ïa íøáà éäéå©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈§¥´©¨¦®
écL ìû-éðà åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ£¦¥´©©½

:íéîú äéäå éðôì Cläúä¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«

ˆ¯CÈיב  ‡‰È ‡e‰ ‡L‡a „B¯Ó ‡‰È ‡e‰Â¿¿≈»∆¡»»¿≈¿ƒ
dÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔB‰È ‡L‡ È·„ ‡„ÈÂ ‡lÎÏ¿…»ƒ»ƒ¿≈¬»»¿¿ƒƒ≈

:È¯LÈ È‰BÁ‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚÂ¿««≈»¬ƒƒ¿≈

‡Ó¯˙יג  dnÚ ÏlÓ˙Óc ÈÈ„ ‡ÓLa ˙‡ÈlˆÂ¿«ƒ«ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬««
Ì¯·‰ ˙¯Ó‡ È¯‡ ‡lÎ ÈÊÁ„ ‡‰Ï‡ ‡e‰ z‡«¿¡»»¿»≈…»¬≈¬«««¿«

) ‡Î‰נ"י¯˙a ‡ÈÊÁ È˙¯L (‡‡ Û‡‰ »»««¬»»≈ƒ»¿»»«
:ÈÏ ÈÏb˙‡c¿ƒ¿¿ƒƒ

˜Ói‡יד  C‡ÏÓ„ ‡¯‡a ‡¯‡·Ï ‡¯˜ Ôk ÏÚ«≈¿»ƒ¿≈»¿≈»¿«¿««»»
:‡¯‚Á ÔÈ·e Ì˜¯ ÔÈa (‡È‰) ‡‰ dÏÚ ÈÊÁz‡ƒ«¬ƒ¬«»ƒ≈¿»≈«¿»

ÌeLטו  Ì¯·‡ ‡¯˜e ¯a Ì¯·‡Ï ¯‚‰ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿«¿»»¿»«¿»
:Ï‡ÚÓLÈ ¯‚‰ ˙„ÈÏÈc d¯a¿≈ƒƒ«»»ƒ¿»≈

ÈÏÈ„˙טז  „k ÔÈL zLÂ ÔÓz ¯a Ì¯·‡Â¿«¿»«¿»»¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ«
:Ì¯·‡Ï Ï‡ÚÓLÈ ˙È ¯‚‰»»»ƒ¿»≈¿«¿»

ÔÈLא  ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a Ì¯·‡ ‰Â‰Â«¬»«¿»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ÈcL Ï‡ ‡‡ dÏ ¯Ó‡Â Ì¯·‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«≈¬»≈««

:ÌÈÏL ÈÂ‰Â ÈÓ„˜ ÁÏt¿«√»«∆¡≈¿ƒ

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.íãà àøt (áé)adF` ,i"Xx oFWl ¤¤¨¨§©¦¥
aEzMW FnM ,zFIg cEvl zFxAcn¦§¨¨©§¤¨

('k `"k oNdl)Ie.zXw dax idie xAcOA aW §©¨©¥¥©¦§¨©§¦Ÿ¤©¨
,lMa Fci.mihqlFA lM cielMd , ¨©Ÿ¦§¦§©Ÿ©Ÿ

iM oFkPde .FA oixBznE FzF` oi`pFU§¦¦§¨¦§©¨¦

mc` `xR`xR Wi` didIW ,KEnq ¤¤¨¨¨¤¦§¤¦¤¤
,sxhl xgWn FlrtA `vi ,xAcn cEnl§¦§¨¥¥§¨¢§©¥§¤¤
lr oiprde .EdEtxhi lMde ,lMd sxhie§¦§Ÿ©Ÿ§©Ÿ¦§§§¨¦§¨©
mr zFngln mdl Eidie lCbIW Frxf©§¤¦§©§¦§¨¤¦§¨¦

:miOrd lM̈¨©¦

éaøåxn` mdxa`,lMa FcigSpIW §©¦©§¨¨¨©¨©Ÿ¤§©¥©
oM xg`e ,miFBd lM dNgYnci ¦§¦¨¨©¦§©©¥©

,FA lM.sFQA gSpIW,eig` lk ipR lre Ÿ¤§ª©©§©§¥¨¤¨
,dxEhw ipA mdW,oMWiFrxf lCbIW ¤¥§¥§¨¦§Ÿ¤¦§©©§

:mdnbi dxez ¥¤



סט jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÈcL Ï‡ŒÈ‡∑ ּבאלהּותי ּדי ׁשּיׁש הּוא אני ¬ƒ≈««ֱֲִִֵֶֶַָ

ּברּיה  לאלּהלכל ל ואהיה לפני" התהּל" ,לפיכ . ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
:ּכ ּפרּוׁשֹו ּבּמקרא, ׁשהּוא מקֹום ּכל וכן ְְְְִֵֵֶַַָָָָּולפטרֹון.

הענין  לפי והּכל ׁשּלֹו, ÈÙÏ.ּדי Cl‰˙‰∑:ּכתרּגּומֹו ְְְִִֶַַָָֹƒ¿«≈¿»«ְְַ
ּבעבֹודתי  הּדבק קדמי', ˙ÌÈÓ.'ּפלח ‰È‰Â∑ אף ְֲֳִִֵַַַָָָ∆¿≈»ƒַ

נסיֹונֹותי  ּבכל ׁשלם היה צּוּוי, אחר צּוּוי ּולפי .זה ְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָ

הּזה  ּובּדבר מילה, ּבמצות לפני", התהּל" ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָמדרׁשֹו:
ּבעל  אּתה ,ּב ׁשהערלה זמן ׁשּכל "ּתמים", ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָּתהיה
אּתה  עכׁשו תמים", "והיה אחר: ּדבר לפני. ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָמּום

אברים  ה' הּגוּיה חסר וראׁש אזנים ׁשּתי עינים, ׁשּתי :. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹ
רמ"ח  אֹותּיֹותי מנין ויהיּו ,ׁשמ על אֹות ל ְְְְְִִִִִֶַַאֹוסיף

.איבריּכמנין ְְִֵֶַָ
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jlÎjlע zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'h iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÂÈtŒÏÚ Ì¯·‡ ÏtiÂ∑ ׁשעד הּׁשכינה. מּמֹורא «ƒ…«¿»«»»ְִִֶַַָָ

ּכח  ּבֹו היה לא מל, נּצבת ׁשּלא הּקדׁש ורּוח לעמד ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹ
עינים" ּוגלּוי "נֹופל ּבבלעם: ׁשּנאמר וזהּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָעליו,

ּכן ( מצאתי אליעזר דרּבי .)ּבבריתא ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָ

(ã):íéBb ïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpä éðà£¦¾¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y xn`n)

ּכי  ּגֹוים". המֹון ל"אב נעׂשה אברם ׁשּנּמֹול אחרי ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּדוקא
ּומֹוׁשל  אב ּבבחינת ׁשהּוא הּוא ּגֹוים" המֹון "אב ענין ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָהּנה
החסד  המׁשכת ׁשהיתה מּכיון הּמילה, ולפני עליהם. ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוׁשֹולט
לכן  העֹולם, לאּמֹות לּגֹוים, ּגם הּגבֹוהֹות ּונׁשמֹות ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֻׁשּלמעלה
ּכׁשּנּמֹול  ודוקא .ּכ ּכל עליהם ׁשליטה לאברם היתה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹלא
הינּו יסֹוד, ּבחינת ׁשהּוא הּברית מן הערלה ונפרדה ְְְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָאברם,
ּכמֹו ׁשּלמעלה מחסד יֹותר מקּבלים העֹולם אּמֹות ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשאין
היה  ׁשאברהם ּגֹוים", המֹון "אב ענין נפעל ּדוקא אז ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָיׂשראל,

עליהם. ּומֹוׁשל וׁשֹולט אב ְְֲִִֵֵֵֶַָּבבחינת
לגרים והּנה אב ׁשהּוא ּגֹוים" המֹון "אב ּבענין ּפרּוׁש עֹוד ,יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָ

ּבזה  ּומבאר הּמילה. ידי על נעׂשה הּגרּות) (ענין זה ענין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹוגם
יֹורדים  היּו הּמילה ּדלפני לעיל נתּבאר ּדהּנה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּבהּמאמר,
לא  זה, ּומּטעם ּכּנ"ל, העֹולם לאּמֹות ּגם ּגבֹוהֹות ְְְִֶַַַַַָָָֹֻנׁשמֹות

ּבאּמֹות  ׁשּגם מּכיון ּכי אברם, מילת לפני הּגרּות ענין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻהיה
ורצֹון  סּבה להם היה לא לכן הּגבֹוהֹות, נׁשמֹות היּו ְְְִֵֶַָָָָָָָָָָֹהעֹולם
ּׁשּנעׂשה  אברהם מילת אחרי מה־ּׁשאין־ּכן כּו', ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלהתּגּיר
רצֹון  להם ׁשּיהיה סּבה היה זה הּנה העֹולם, ּבאּמֹות ְְְִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻירידה
הרּבה  מֹוצאים ּׁשאין מה ּבהּמאמר מבאר ּובזה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלהתּגּיר.
אף  ולכן זֹו, ּברית לפני נֹולד יׁשמעאל ּכי מּיׁשמעאל, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָּגרים
אברהם  ּוכמאמר כּו', הּגבֹוהֹות נׁשמֹות ענין ּכן ּגם ּבֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָׁשּיׁש
ּגרים  הרּבה מֹוצאים אין זאת ּבכל כּו', יׁשמעאל מּמּנּו ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָֹיצא
מה־ּׁשאין־ּכן  זֹו. ּברית לפני נֹולד יׁשמעאל ּכי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָמּיׁשמעאל
אף  ולכן הּברית, אחר ׁשּנֹולד מּׁשּום ּגרים, יֹותר יׁש ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָּבעׂשו
אחר  נֹולד ּכי ּגרים, ּבֹו יׁש אבל ּגבֹוהֹות נׁשמֹות ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָׁשאין
ל יּקרא ביצחק "ּכי ּוכמאמר הּברית, מן הערלה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָׁשּנפרדה

יצחק. ּכל ולא "ּביצחק" ְְְְִִַָָָָֹזרע",

(ä)EîL äéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé-àìå§«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³¦§Æ
ézúð íéBb ïBîä-áà ék íäøáà:E ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«

i"yx£ÌÈBb ÔBÓ‰Œ·‡ Èk∑,ׁשמֹו ׁשל נֹוטריקֹון לׁשֹון ƒ«¬ƒְְְִֶ
לארם  אּלא אב היה ׁשּלא ּבּתחּלה, ּבֹו ׁשהיתה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹורי"ׁש
רי"ׁש ואפּלּו העֹולם, לכל אב ועכׁשו מקֹומֹו, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָׁשהּוא

ׁשל  יּו"ד ׁשאף מּמקֹומּה, זזה לא מּתחּלה ּבֹו ְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשהיתה
עד  הּׁשכינה, על נתרעמה ליהֹוׁשע,ׂשרי ׁשהֹוסיפּה ְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָֻ

יב)ׁשּנאמר: יהֹוׁשע (במדבר נּון ּבן להֹוׁשע מׁשה .""וּיקרא ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(n"cyz'd oeygxn 'g ,jl jl t"y zgiy)

לעבֹודת  ּבנֹוגע - הּנ"ל רׁש"י מּפרּוׁש הּנלמדת ההֹוראה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָּבאּור
ָָָהאדם:

ה"אבֹות" ׁשל עניניהם ׁשּכל מקֹומֹות ּבכּמה ּומבאר ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹידּוע
ּכל  אצל ודֹור, ּדֹור ּבכל אחריהם לבניהם ּבירּׁשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻנמׁשכים
ענין  על הּציּוּוי - ּבעניננּו ועל־ּדר־זה מּיׂשראל. ואחת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאחד
וכן  מּיׂשראל, ואחד אחד לכל הּׁשּי ענין ׁשּזהּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּמּלה,
ּכ ּכדי ועד דמּיא". דמהילא ּכמאן "אּׁשה - לנׁשים ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָּבנֹוגע
הּמּלה) ּפעּלת לפני (עֹוד מציאּותֹו עצם מּצד ׁשאפּלּו -ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֻ
ּכדאיתא  המּולים", ּבין מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנחׁשב
מּתר  לערלים, נהנה ׁשאיני "קֹונם ב) לא, (נדרים ְְֱֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּבּמׁשנה
יׂשראל  ּבערלי אסּור למּולים, נהנה ׁשאיני . . יׂשראל ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבערלי
מּמׁש ּבפעל נּמֹול ׁשּלא מי (אפּלּו יׂשראל ּבני ּכל ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֹכּו'",

חנּכה  הּתֹורה' 'אֹור (ראה "מּולים" ּבעצם הם כּו') אנס ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֻמּפני
א). שיב,

הענין  ּגם יׁשנֹו מּיׂשראל ואחד אחד ּכל ׁשאצל מּובן, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָּומּזה
אבינּו אברהם אצל ׁשּנפעל (ּכפי "נתּתי ּגֹוים המֹון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָד"אב
להביא  - הּוא הּיהּודי ׁשל ותפקידֹו הּמּלה), ענין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָעל־ידי

הּפעל. אל ּומהּכח הּגּלּוי אל מההעלם אּלּו ְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹֹֹּכחֹות
[ּבדגמת  ּבמקֹומֹו "אב" נעׂשה ׁשּיהּודי מּבעי לא ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֻּכלֹומר:
ׁשהּוא  לארם, "אב - הּמּלה לפני - "אברם" ׁשל ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָמעלתֹו
ׁשּנמצאים  אּלּו ּכל על ּומׁשּפיע ּפעל ׁשהּוא הינּו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמקֹומֹו"],
מּמּצב  ּכלל מתּפעל ׁשאינֹו (ּופׁשיטא ּובסביבתֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָּבמקֹומֹו
"אב  מּזֹו יתירה אּלא הּמקֹום), אנׁשי ׁשל ּומּמּצבם ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּמקֹום

ּכּלֹו. העֹולם ּבכל ּומׁשּפיע ּפעל ׁשהּוא הינּו ְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻהעֹולם",

(ד  ‡‰ ‡‡¯Ê‚ איננו È‰˙e)בנ"י CnÚ ÈÓÈ˜ ¬»»¿«¿»ƒƒ»¿≈
:ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡Ï¿««ƒ«¿ƒ

CÓLה  È‰ÈÂ Ì¯·‡ CÓL ˙È „BÚ È¯˜˙È ‡ÏÂ¿»ƒ¿¿≈»¿»«¿»ƒ≈¿»
:Cz·‰È ÔÈÓÓÚ ÈbÒ ·‡ È¯‡ Ì‰¯·‡«¿»»¬≈««ƒ«¿ƒ¿»ƒ»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

'Fbe zgExd idl` l` Exn`Ief"h xAcOA) ©Ÿ§¥¡Ÿ¥¨Ÿ§©¦§¨

(a"klr ElRIe rbxM mz` dNk`e oke ,§¥©£©¤Ÿ¨§¨©©¦§©
mdipR('i f"i mW):c dxez §¥¤¨

áàì úééäå Czà éúéøá äpä (ã)¦¥§¦¦¦¨§¨¦¨§©

.íéBb ïBîäxW`M dliOd zixA `Ed £¦§¦©¦¨©£¤
zixAd ixg`e ,zixAd zF` z`f :Wxti§¨¥Ÿ©§¦§©£¥©§¦

didY,miFB oFnd a`lmXd KExaE ¦§¤§©£¦¨©¥
miCwdW zFlilr EpMzp FCal Fl xW £̀¤§©¦§§£¦¤¦§¦

lFOdl FzixaA `al mdxa` z` dEve§¦¨¤©§¨¨¨Ÿ¦§¦§¦
WFcw Frxf zFidl ,dxU xdYW mcwŸ¤¤¨©¨¨¦§©§¨

('d wEqR ,r"a`x):d dxez ¨



עי jlÎjl zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ycew zayl inei xeriy
מּכיון  מּיׂשראל, ואחד אחד ּכל אצל יׁשנֹו זה ענין - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָוּכאמּור
- רק היא ועבֹודתֹו אבינּו, מאברהם ּבירּׁשה זאת ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻׁשּמקּבל

הּגּלּוי. אל ּומההעלם הּפעל אל מהּכח זאת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַֹֹֹלגּלֹות
ּבעניני  ועבֹודתנּו מעׂשינּו ּכללּות על־ידי נפעל זה ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוענין
ד"הּבאים  הענין את ּפֹועלים ׁשעל־ידי־זה ּומצֹותיה, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּתֹורה

יׂשרא  ּופרח יציץ יעקב וגּלּוי,יׁשרׁש ּפריחה ׁשל ענין - ל" ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

עד  ּפרֹות ּופירי ּפרֹות - ּתנּובה" תבל ּפני ד"ּומלאּו ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֶַָָֹּובאפן
לענין  "סֹוף" ׁשעֹוׂשים - החסידּות ּוכפרּוׁש העֹולם, ּכל ְְְֲִִִֵֶַָָָָסֹוף
את  ׁשּמבּטלים הינּו והסּתר, העלם מּלׁשֹון ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָה"עֹולם",
הּגאּלה  להתּגלּות ּומּיד ּתכף וזֹוכים וההסּתר, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻההעלם
ּבימינּו ּבמהרה צדקנּו, מׁשיח על־ידי והׁשלימה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהאמּתית

ַָמּמׁש.

(å)ézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåíéëìîe íéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®§¨¦−
:eàöé Enî¦§¬¥¥«

i"yx£ÌÈB‚Ï EÈz˙e∑ עליו מבּׂשרֹו היה ולא לֹו, היה ּכבר יׁשמעאל ׁשהרי ואדֹום, .יׂשראל ¿«ƒ¿ƒְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָֹ

ß oeygxn 'i ycew zay ß

(æ)ðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåéøçà Eòøæ ïéáe EE ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯©«£¤²
Eòøæìe íéýìûì Eì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì§«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ¥«Ÿ¦½§©§£−

éøçà:E ©«£¤«
i"yx£È˙È¯aŒ˙‡ È˙Ó˜‰Â∑"לאלהים ל "להיֹות הּברית? היא .ּומה «¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒְְְִִִִֵַַֹ

(ç)éøçà Eòøæìe Eì ézúðåúà E|éøâî õøàúà E §¨«©¦´Â§Â§©§£¸©«£¤¹¥´¤´¤§ª¤À¥µ
:íéýìûì íäì éúééäå íìBò úfçàì ïòðk õøà-ìk̈¤´¤§©½©©«£ª©−¨®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«

i"yx£ÌÏBÚ ˙fÁ‡Ï∑אבל לאלהים, לכם אהיה יׂשראל (וׁשם ּבחּוצהֿלארץ )ּבר אלֹוּההּדר לֹו ׁשאין ּכמי -. «¬À«»ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(è)éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´
éøçà Eòøæå äzà øîLú:íúøãì E ¦§®Ÿ©¨²§©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«

i"yx£‰z‡Â∑ אני' ראׁשֹון: ענין על מֹוסיף זֹו וא"ו ¿«»ְֲִִִִַָָ
היא  ּומה לׁשמרּה, זהיר הוי ואּתה ,'אּת ּבריתי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָהּנה

לכם  הּמֹול ּתׁשמרּו אׁשר ּבריתי "זאת ְְְְֲִִִִִֶֶָָָֹׁשמירתּה?
."וגֹו' ְ

(é)Eòøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLz øLà éúéøa úàǽŸ§¦¦º£¤´¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−
éøçà:øëæ-ìk íëì ìBnä E ©«£¤®¦¬¨¤−¨¨¨«

ÔÈLÎÏו  Cpz‡Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ C˙È LÈt‡Â¿«ƒ»»«¬»«¬»¿∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ
:Ôe˜ÙÈ CpÓ ‡iÓÓÚa ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓe«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿«»ƒ»ƒ¿

CÈaז  ÔÈ·e CÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â«¬≈»¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»≈¿»
CÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰È¯„Ï C¯˙a«¿»¿»≈ƒ¿»»»¿≈¬≈»

:C¯˙a CÈ·ÏÂ ‡‰Ï‡Ï≈»»¿ƒ¿»«¿»

C˙e·˙Bzח  ‡Ú¯‡ ˙È C¯˙a CÈ·ÏÂ CÏ Ôz‡Â¿∆≈»¿ƒ¿»«¿»»«¿»»»
ÈÂ‰‡Â ÌÏÚ ˙ÒÁ‡Ï ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡ Ïk ˙È»»«¿»ƒ¿««¿«¬»«»»¿∆¡≈

:‡‰Ï‡Ï ÔB‰Ï¿≈»»

‡zט  ¯h˙ ÈÓÈ˜ ˙È z‡Â Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»¿«¿»¿»ƒƒ»«¿
:ÔB‰È¯„Ï C¯˙a CÈ·e¿»«¿»¿»≈

ÔBÎÈÈ·eי  È¯ÓÈÓ ÔÈa Ôe¯h˙ Èc ÈÓÈ˜ ‡c»¿»ƒƒƒ¿≈≈¿ƒ≈≈
:‡¯eÎc Ïk ÔBÎÏ ¯Ê‚Ó C¯˙a CÈa ÔÈ·e≈¿»«¿»ƒ¿«¿»¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

ézúðe (å).íéBâì El`xUi ,i"Xx oFWl §©¦§¦§©¦¦§¨¥
Fl did xaM lrnWi ixdW ,mFc`e¤¡¤£¥¦§¨¥§¨¨¨
ipirA oFkp EPpi`e .eilr xVan did `le§Ÿ¨¨§©¥¨¨§¥¤¨§¥©
,eUr lr dliOd zixA zrA EPxVaIW¤§©§¤§¥§¦©¦¨©¥¨

dliOd mIwn Fpi` `EdedEhvp `l mbe , §¥§©¥©¦¨§©Ÿ¦§©¨
oixcdpqA EWxCW FnM ,dilr(:h"p)iM ¨¤¨§¤¨§§©§¤§¦¦

l`xUi la` .wgvi lM `le wgvia§¦§¨§Ÿ¨¦§¨£¨¦§¨¥
aag s` oke ,miOre miFB E`xTi mCal§©¨¦¨§¦§©¦§¥©Ÿ¥

miOr('b b"l mixaC)E`xwi xd miOr ,mW) ©¦§¨¦©¦©¦§¨¨

(h"i wEqRLinnrA oinipa Lixg` ,mihtFW) ¨©£¤¦§¨¦©£¨¤§¦

(c"i 'dmNM mihaXd zcNd ixg` mB .©©£¥ª¤¤©§¨¦ª¨
JOn didi miFB ldwE iFB :xn`d"l oNdl) ¨©§©¦¦§¤¦¤¨§©¨

(`"imiOr ldwl LiYzpE ,g"n oNdl) §©¦¦§©©¦§©¨

('c:f dxez

.øîLú éúéøa úà äzàå (é-è)azM §©¨¤§¦¦¦§Ÿ¨©
,oFW`x oipr lr siqFn 'e i"Xx©¦¦©¦§¨¦

dY`e KY` izixA dPd ip`xidf ied £¦¦¥§¦¦¦¨§©¨¡¥¨¦
,FzxinX dnE ,FxnWlizixA z`f §¨§©§¦¨Ÿ§¦¦

,ExnWY xW`eiWkr lW mY`oiaE £¤¦§§©¤¤©§¨¥
Lixg` Lrxfwcve .clEdl micizrd ©§£©£¤¨£¦¦§¦¨¥§¨©

Exn`e .FhEWtA axd(w"cxd)mrhA ¨©¦§§¨§¨©©§©©
ax de`Yd xai`A oFxMf mVW ,dliOd©¦¨¤¨¦¨§¥©©©£¨©
wx FA EWOYWi lal `hgde dnEdOd©§¨§©¥§§©¦§©§©

.xYOaE devOA©¦§¨©ª¨
ìòåmrh zn`d KxCKY` izixa dPd §©¤¤¨¡¤©©¦¥§¦¦¦¨

('c wEqR lirl)"KOr ikp` dPd" mrhM §¥¨§©©¦¥¨Ÿ¦¦¨
(e"h g"k oNdl)"KOr did` iM xn`Ie ,zFnW) §©¨©Ÿ¤¦¤§¤¦¨§



jlÎjlעב zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ycew zayl inei xeriy
i"yx£'B‚Â ÌÎÈÈ·e ÈÈa∑ עכׁשו ׁשל ÔÈ·e.אֹותם ≈ƒ≈≈∆¿ְֶַָָ≈

EÈ¯Á‡ EÚ¯Ê∑אחרי להּולד ∑‰ÏBn.העתידין «¿¬«¬∆ְֲֲִִִֵֶַָָƒ
להּמֹול  ּכמֹוּכמֹו 'עׂשֹות', אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו , ְְְְֲִֵֶַָ

.לעׂשֹות  ֲַ

(àé)úéøa úBàì äéäå íëúìøò øNa úà ízìîðe§©§¤¾¥−§©´¨§©§¤®§¨¨Æ§´§¦½
:íëéðéáe éðéa¥¦−¥«¥¤«

i"yx£ÌzÏÓe∑ליסֹוד ּכמֹו יתרה ּבֹו והּנּו"ן ּומלּתם, ¿«¿∆ְְְְִֵֶַַָ
נֹוׂשא. ׁשל ונ' נֹוׁש ׁשל נ' ּכגֹון לפרקים, ּבֹו ְְְִִֵֵֵֶֶַָהּנֹופל

יּפעל  לׁשֹון "יּמֹול" אבל "ּונׂשאתם", ּכמֹו ,"ּונמלּתם" ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָ
יעׂשה  יאכלּכמֹו: אינו), ישן .(ברש"י ְֵֵֵֶָָ

(áé)íëéúøãì øëæ-ìk íëì ìBné íéîé úðîL-ïáe¤§Ÿ©´¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®
Eòøfî àì øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe úéa ãéìé§¦´½̈¦¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ¦©§£−

:àeä«
i"yx£˙Èa „ÈÏÈ∑ ּבּבית הּׁשפחה מּׁשּנֹולד ∑eÛÒkŒ˙˜Ó.ׁשּילדּתּו .ׁשּקנאֹו ¿ƒ»ƒְְִִֶַַַַָָƒ¿«∆∆ְִֶֶַָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 757 cenr ,b wlg zegiyÎihewl itÎlr)

dlin zixA zEkf§§¦¦¨

ּכל־זכר לכם יּמֹול ימים יב)ּובן־ׁשמנת (יז, ְִִֶֶַָָָָָֹ
ּבמנחֹות ב)איתא כּו'(מג, הּמרחץ לבית ּדוד ׁשּנכנס "ּבׁשעה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבּמילה  ׁשּנזּכר וכיון מצוה, ּבלא ערם ׁשאעמד לי אֹוי ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאמר
ּדעּתֹו". נתיּׁשבה ְְְְִִֶַַָָׁשּבבׂשרֹו

ּבידי  היתה הּמילה זכּות רק ּדאטּו ּבזה, עּיּון צרי ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָולכאֹורה
וּדאי  ּולדגמא אחרֹות, מצֹות ּגם ּבידֹו היּו וּדאי והרי ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָֻּדוד,
ּכתֹוצאה  יתּבר לֹו היּו מׁשעּבדים עדין ּדוד ׁשל ולּבֹו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻׁשּמחֹו
ּדעּתֹו? נתיּׁשבה הּמילה על־ידי רק ּומּדּוע ּתפּלין, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָמהּנחת

ּגם  עֹומדת הּמצוה ׁשּזכּות זה אחרֹות, ּדבמצֹות לֹומר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָויׁש
ּוכמֹו הּמצוה, מעׂשּית ּכתֹוצאה רק הּוא עׂשּיתן, ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָלאחר
אחרי  ּגם יתּבר לֹו מׁשעּבדים והּמח ּדהּלב ּתפּלין, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֻּבהּנחת
ואין  הּנחתן, ּבעת רק היא הּמצוה קּיּום א הּתפּלין, ְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּנחת

מה־ מעליו. ׁשהסירן לאחרי ּתפּלין מצות מקּים ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָהאדם
זמן. לאחרי נמׁש הּמצוה קּיּום ּגם מילה ּבמצות ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּׁשאין־ּכן
אּלא  הערלה הסרת ּפעּלת רק לא היא מילה מצות ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻּדהּנה

מהּול" "להיֹות סוף ּגם חמד' ב'שדי פענח' ה'צפנת מכתב (עיין ְִַָ
המציצה) מצּוה קונטרס האדם חּיי מימי רגע ּדכל "להיֹות , הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

הּׁשמיני  ּבּיֹום היתה הּמילה ׁשּפעּלת ּדאף ונמצא, ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻמהּול".
הּוא  הרי חּייו מימי רגע ׁשּכל ּכיון מּכל־מקֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלהּולדּתֹו,

חּייו. ימי ּכל מילה מצות הּוא ׁשּמקּים נמצא ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמהּול,
ּבמצות  רק ּדוד ׁשל ּדעּתֹו ּׁשּנתיּׁשבה מה מיּׁשב ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֻועל־ּפי־זה
ימי  מׁש ּכל לאדם עֹומדת זֹו מצוה ׁשּזכּות זה ּכי ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָמילה,
ולא  ורגע, רגע ּבכל הּוא הּמצוה קּיּום ּגם ּכי הּוא, ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֹחּייו

ּבזה. וכּיֹוצא ּתפּלין ְְְְִִִֵֶַַָּכמצות
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ּכל־זכר לכם יּמֹול ימים יב)ּובן־ׁשמנת (יז, ְִִֶֶַָָָָָֹ
הּקדֹוׁשה  זֹו נפׁש ּכניסת ׁש"ּתחּלת הרב' ערּו ּב'ׁשלחן ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֻּכתּוב

מילה" ּבמצות כּו' ד היא סימן סוף תנינא מהדורא חיים (אורח ְְִִִַָ
ה' בן משנת בפירוש הספר (בסוף היום סדר ב. צא, ג חלק זהר (וראה

ּפרק למקרא) ד חלק אלנקאוה) (להר"י המאֹור מנֹורת ועין .ְְֵֵֶֶֶַַַָ
'ערּו 'ׁשּולחן ּבסֹופֹו. חכמה' ּב'ראׁשית הּובא ּבנים, ְְְְִִִֵָָָָָָגידּול

ה). סעיף רסג סימן ְִִֵֶָָיֹורה־דעה
"מלּמדין  הּתינֹוק לידת קדם ּגם הרי מּובן, אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹולכאֹורה

ּכּלּה" הּתֹורה ּכל ב)אֹותֹו ל, קדֹוׁשה,(נדה נפׁש ּבֹו ונמצאת , ְְְִֵֶֶַָָָָֻ
נפׁש ּכניסת ׁשּתחּלת ּׁשּכתב מה עם זה יתאים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָואי

הּמילה? ּברית ּבעת היא ְְְִִִֵַַָָֻהּקדּׁשה
ּבברית  מיחדת מעלה מצינּו ּדהּנה ּבזה, הּבאּור לֹומר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻויׁש
מצוה  הּמצֹות, ׁשּכל ּדאף הּמצֹות, ּבׁשאר ׁשאינּה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמילה

וחּבּור" "צותא ג)מּלׁשֹון מה, בחוקותי תורה, לחּבר (לקוטי ענינן , ְְְְְִִִֵַַָָָ
האדם  ּבגּוף נּכר זה חּבּור אין אבל הּקּב"ה, עם האדם ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָָאת
נּכר  אין צדקה, הּמחּלקת הּיד ּולדגמא: הּמצוה. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהמקּים

(È"יא  È‰˙e ÔBÎ˙Ï¯Ú„ ‡¯Na ˙È Ôe¯Ê‚˙Â¿ƒ¿¿»ƒ¿»¿»¿»¿¿≈
:ÔBÎÈÈ·e È¯ÓÈÓ ÔÈa ÌÈ˜ ˙‡Ï (‡‰˙e¿≈¿»¿»≈≈¿ƒ≈≈

ÔBÎÏיב  (¯Ê‚È È") ¯Êb˙È ÔÈÓBÈ ‡ÈÓz ¯·e«¿«¿»ƒƒ¿¿«ƒ¿«¿
ÈÈ·Êe ‡˙È· È„ÈÏÈ ÔBÎÈ˙¯„Ï ‡¯eÎc Ïk»¿»¿»»≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
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נׁשּת צדקה ּׁשחּלקה ׁשעל־ידי הּיד ׁשל הּגׁשמי ּגּוף ּבּבׂשר ּנה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

ַָהּיד.
ׁשּנּוי  נהיה הּמצוה על־ידי הרי מילה, ּבמצות ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמה־ּׁשאין־ּכן
על־ידי  ׁשּנֹוצר להּקּב"ה והחּבּור והּקׁשר הּגּוף, ּבבׂשר ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָּגלּוי

עצמֹו. הּגּוף ּבבׂשר נּכר ְְְִִִַַַַָָהּמצוה

א ּבאדם, קדֹוׁשה נפׁש נמצאת הּברית קדם ׁשּגם אף ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹולכן
ׁשל  הּפנימית התקּׁשרּותּה היינּו, הּקדּׁשה, נפׁש ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֻּכניסת
הּוא  ּבּגּוף, ּבגלּוי הּדבר ׁשּנּכר עד הּגּוף עם הּקדֹוׁשה ְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּנפׁש
נפׁש ּבֹו ׁשּיׁש הּגּוף ּבבׂשר נּכר אז רק ּכי הּמילה, ּברית ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבעת

ְָקדֹוׁשה.
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לדרתיכם ּכל־זכר לכם יּמֹול ימים יב)ּובן־ׁשמנת (יז, ְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֽ
ח' ּבן ּכׁשהּוא  ּתינֹוק למּול ּתֹורה ׁשציותה הטעם לבאר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיׁש
למּול  טפי עדיף היה ּדלכאֹורה ּכלל, דעה לֹו ואין ְְְְְִִִֵֵֵָָָָָָָָימים,
את  מכניס הּוא ּורצֹונֹו ּומּדעּתֹו יֹותר, מבּגר ּבהיֹותֹו ְְְְְִִִֵֶַַָֻאֹותֹו

אבינּו? אברהם ׁשל לבריתֹו ְְְִִִֶַַָָָעצמֹו
ּבזה: הּבאּור לֹומר ְֵֵֶַַָויׁש

ּו"ּברית" קׁשר נֹוצר ׁשעל־ידּה הּוא מילה ּברית ׁשל ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָענינּה
ׁשּכתּוב ּוכמֹו להּקּב"ה, האדם יג)ּבין ּבריתי (יז, "והיתה ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָָ

עֹולם". לברית ְְְִִִֶַָּבבׂשרכם
ּומגּבל, נברא אדם ּבהיֹות ּכי האדם, מּצד ּבא אינֹו זה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻקׁשר

.יתּבר הּבֹורא עם ונצחי אמּתי קׁשר לפעל לֹו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאי־אפׁשר
הּנכנס  אחד ּכל עם עצמֹו ׁשּמקּׁשר זה הּוא ׁשהּקּב"ה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּלא

ְִִּבברית.
הּקׁשר  אם ּכי ימים, לח' היא מילה ׁשּמצות הּטעם ְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָוזהּו
לעׂשֹותֹו צריכים היּו אז האדם, על־ידי נֹוצר היה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָוהּברית
נֹוצר  ׁשהּקׁשר מּכיון אבל ּבזה. וכּיֹוצא ּדעת ּבר ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָּכׁשהּוא
עד  לחּכֹות טעם אין האדם, על־ידי ולא הּקּב"ה ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָֹעל־ידי
אֹותֹו מכניסים - ּכׁשאפׁשר מּיד אּלא ּדעת, לֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּתהיה

נצחי. ּבקׁשר הּקּב"ה עם אֹותֹו ּומקּׁשרים ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָלברית

(âé)ìBnä|äúéäå Etñk úð÷îe Eúéa ãéìé ìBné ¦¯¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®§¨«§¨¯
:íìBò úéøáì íëøNáa éúéøá§¦¦²¦§©§¤−¦§¦¬¨«

i"yx£E˙Èa „ÈÏÈ ÏBnÈ ÏBn‰∑ עליו ּכפל ולא ּכאן ƒƒ¿ƒ≈¿ְַָָָָֹ
נּמֹול  ּבית' 'יליד ׁשּיׁש ללּמד ימים, לׁשמֹונה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָאמר

ימים )לאחד ס"א (לאחר ּבמּסכת ׁשמנה ׁשּמפרׁש ּכמֹו , ְְְְְִֶֶֶַַַָָָֹֹ
קלח)ׁשּבת  .(דף ַָ

(ãé)ìøòå|Búìøò øNa-úà ìBné-àì øLà øëæ §¨¥´¨À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½
øa-úà äénòî àåää Lôpä äúøëðå:øôä éúé §¦§§¨²©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«

i"yx£¯ÎÊ Ï¯ÚÂ∑ מקֹום ּבאֹותֹו ׁשהּמילה לּמד ּכאן ¿»≈»»ְִִֵֶַָָָ
זכר  ּבין נּכר ÏBnÈŒ‡Ï.(ב"ר)לנקבה ׁשהּוא ¯L‡∑ ְִִֵֵֶָָָָ¬∆…ƒ

ענׁשין  לכלל אין מׁשּיּגיע אביו אבל "ונכרתה", : ְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָ

ּב"עׂשה" עֹובר אבל ּכרת, עליו ÎÂ¯˙‰.ענּוׁש ֲֲֵֵֵַָָָָָ¿ƒ¿¿»
LÙp‰∑זמּנֹו קדם ּומת ערירי קד)הֹול .(שבת «∆∆ְֲִִֵֵֶַֹ

(åè)-àì EzLà éøN íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½«Ÿ
:dîL äøN ék éøN dîL-úà àø÷ú¦§¨¬¤§−̈¨¨®¦¬¨−̈§¨«

i"yx£È¯N dÓL ˙‡ ‡¯˜˙Œ‡Ï∑ ׂשרה ׁשּתהא "ׁשמּה", סתם ׂשרה" "ּכי לאחרים, ולא לי ׂשרי, דמׁשמע …ƒ¿»∆¿»»»ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
ּכל  יג)על .(ברכות ַֹ

ÈÏÈ„יג  (¯Ê‚È ¯Ê‚Ó È") Ôe¯fb˙È ‡¯fb˙‡ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ
ÔBÎÈ¯N·a ÈÓÈ˜ È‰˙e CtÒk ÔÈ·Êe C˙Èa≈»¿ƒ«¿»¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈

:ÌÏÚ ÌÈ˜Ïƒ¿»»»

d˙Ï¯Úיד  ¯Na ˙È ¯Ê‚È ‡Ï Èc ‡¯eÎc Ï¯ÚÂ¿»≈¿»ƒ»ƒ¿«»¿«»¿»≈
ÈÓÈ˜ ˙È ‰ÈnÚÓ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆÈzLÈÂ¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒ≈«∆»»¿»ƒ

:ÈL‡«¿ƒ

˙˜¯Èטו  ‡Ï C˙z‡ È¯N Ì‰¯·‡Ï ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«ƒ¿»»ƒ¿≈
:dÓL ‰¯N È¯‡ È¯N dÓL ˙È»¿«»»¬≈»»¿«

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.øëæ ìøòå (ãé)dliOdW LcOl o`M §¨¥¨¨¨¦¤§¤©¦¨
oiA xMp `EdW mFwn FzF`A `id¦§¨¤¦¨¥
ExiMfd oke .i"Xx oFWl .dawpl xkf̈¨¦§¥¨§©¦§¥¦§¦

EpizFAx('c e"n x"a).mixg` minrh mB ©¥©§¨¦£¥¦
xn` mdxa` iAxe('b a"i `xwIe)Fzlxr §©¦©§¨¨¨©©¦§¨¨§¨

zlxr oM oi`e ,dexrA `Ed iM ,drEci§¨¦¨¤§¨§¥¥¨§©
al(d"k 'h dinxi)dtUe(a"i 'e zFnW)of`e ¥¦§§¨§¨¨§§Ÿ¤

('i 'e dinxi):mikEnq mNM iM ¦§§¨¦ª¨§¦

éôìe`l iM ,aEzMA Wxtn xaCd iYrC §¦©§¦©¨¨§Ÿ¨©¨¦Ÿ
"mkzlxr z` mYlOpe" xn`̈©§¦©§¤¤¨§©§¤
xn` `l oke ,wtqA xaCd didIW¤¦§¤©¨¨§¨¥§¥Ÿ¨©
zlxr xn`IW FnM "mkxUA zlxr"¨§©§©§¤§¤¥¨¥¨§©

mkaal(f"h 'i mixaC)mkztU zlxreoIr) §©§¤§¨¦§¨§©§©§¤©¥

(a"i 'e zFnWxn` la` .,mkzlxr xUA §£¨¨©§©¨§©§¤
,mkA dlxr `EdW xUAd EzxkYW¤¦§§©¨¨¤¨§¨¨¤

sEBA oi`e ,mkA mhF`d xUAd xnFlM§©©¨¨¨¥¨¤§¥©
xUAd zxMIW xai` dqFke mhF` xUÄ¨¥§¤¥¨¤¦¨¥©¨¨
xUA izlEf dlxr `lA x`Xie `Edd©§¦¨¥§Ÿ¨§¨¨¦¨¨
minkg ExiMfdW dxhrd z` dtFgd©¤¤¨£¨¨¤¦§¦£¨¦

(.f"lw zAW)"xUA lxr"e .('h c"n l`wfgi),iEPM ©¨§¤¤¨¨§¤§¥¦
xUa ilcB FnM(e"k f"h mW)FxUAn af , §¦§¥¨¨¨¨¦§¨

('a e"h `xwIe):eh dxez ©¦§¨



jlÎjlעד zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ycew zayl inei xeriy

(æè)äézëøáe ïa Eì äpnî ézúð íâå dúà ézëøáe¥«©§¦´Ÿ½̈§©̧¨©¯¦¦¤²¨§−¥®¥«©§¦̧¨Æ
:eéäé äpnî íénò éëìî íéBâì äúéäå§¨«§¨´§¦½©§¥¬©¦−¦¤¬¨¦«§«

i"yx£d˙‡ ÈzÎ¯·e∑ ׁשח הּברכה? היא זרה ּומה ≈«¿ƒ…»ְְִֶַַָָָָ
יח)ׁשּנאמר:לנערּותּה, עדנה"(לקמן לי ."היתה ְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָ
‰ÈzÎ¯·e∑לכ ּכׁשּנצרכה ׁשדים, מׁשּתה ּבהנקת ּביֹום ≈«¿ƒ»ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָ

מן  אסּופי ׁשהביאּו עליהם מרּננים ׁשהיּו יצחק, ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשל

ּבנּה אחת ּכל והביאה הּוא'. 'ּבננּו ואֹומרים: ְְְְְִִֵֵַַַָָָהּׁשּוק,
ּכּלם, את הניקה והיא הביאה, לא ּומניקּתּה ְְִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻעּמּה,

ׁשּנאמר: כא)הּוא 'ּבראׁשית (לקמן ׂשרה", בנים "הניקה ְֱִִִֵֵֶֶַָָָָ
ּבמקצת  רמזֹו .רּבה' ְְְִַָָָ

(æé)ïálä Baìa øîàiå ÷çöiå åéðt-ìò íäøáà ìtiå©¦¯Ÿ©§¨¨²©¨−̈©¦§¨®©´Ÿ¤§¦À©§¤³
:ãìz äðL íéòLz-úáä äøN-íàå ãìeé äðL-äàî¥¨«¨¨Æ¦¨¥½§¦̧¨½̈£©¦§¦¬¨−̈¥¥«

i"yx£˜ÁˆiÂ ÂÈtŒÏÚ Ì‰¯·‡ ÏtiÂ∑ ּתרּגם זה «ƒ…«¿»»«»»«ƒ¿»ְִֵֶ
,מחֹו לׁשֹון ׂשרה וׁשל 'וחדי', ׂשמחה: לׁשֹון ְְְְְְְֲִִֶַָָָאּונקלֹוס
האמינה  לא וׂשרה וׂשמח, האמין ׁשאברהם ְְְְֱֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹלמדּת
ׂשרה  על הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשהקּפיד וזהּו ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָולגלגה,

אברהם  על הקּפיד ׁשהן ∑‰Ô·l.ולא ּתמיהֹות יׁש ְְְִִַַָָֹ«¿∆ְִֵֵֶ
ּכמֹו:קּימֹות  ב), א נגליתי"?(שמואל טו)"הנגלה ב (שמואל ְְְֲִִִֵַָֹ

קּימת, היא זֹו אף אּתה"?; ּבלּבֹו:"הרֹואה אמר וכ ְְִִֶֶֶַַַַָָָָ

ּׁשהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  מה לאחר זה חסד ְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָ'הנעׂשה
לי'? L‰.עֹוׂשה ÌÈÚLzŒ˙·‰ ‰¯NŒÌ‡Â∑ היתה ִֶ¿ƒ»»¬«ƒ¿ƒ»»ְָָ

היּו הראׁשֹונים ׁשּדֹורֹות ואףֿעלּֿפי לילד. ְְִִִֵֵֶַַַָָּכדאי
נתמעטּו אברהם ּבימי ׁשנה, חמׁשֿמאֹות ּבני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָמֹולידין

ּכח הּׁשנים  ּתׁשּות ּובא ּולמד ּבּכבר, וצא עֹולם, ְְְִֵַַַַָָָָָֹ
ּתֹולדֹותיהן  ׁשּמהרּו אברהם ועד ׁשּמּנח ּדֹורֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמעׂשרה

ׁשבעים  ּובני ׁשׁשים .ּבני ְְְִִִִֵֵ

(çé)äéçé ìàòîLé eì íéýìûä-ìà íäøáà øîàiå©¬Ÿ¤©§¨−̈¤¨«¡Ÿ¦®¬¦§¨¥−¦«§¤¬
éðôì:E §¨¤«

i"yx£‰ÈÁÈ Ï‡ÚÓLÈ eÏ∑ לקּבל ּכדאי איני יׁשמעאל. ׁשּיחיה ּכזה הלואי ׂשכר EÈÙÏ.מּתן ‰ÈÁÈ∑ יחיה ƒ¿»≈ƒ¿∆ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָƒ¿∆¿»∆ְִֶ
קדמי ּביראת ּפלח לפני", התהּל" ּכמֹו: ,. ְְְְְְְֳִִֵַַַַָָָ

a¯טז  CÏ dpÓ Ôz‡ Û‡Â d˙È C¯·‡Â∆¡»≈»«¿«∆≈ƒ«»»
ÔÈËÈlLc ÔÈÎÏÓ ÔÈLÎÏ È‰˙e dpÎ¯·‡Â∆¡»¬ƒ«¿≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒƒ

:ÔB‰È dpÓ ‡iÓÓÚa¿«¿«»ƒ«¿

daÏaיז  ¯Ó‡Â È„ÁÂ È‰Bt‡ ÏÚ Ì‰¯·‡ ÏÙe¿««¿»»««ƒ«¬ƒ«¬«¿ƒ≈
˙·‰ ‰¯N Ì‡Â „ÏÂ È‰È ÔÈL ‰‡Ó ¯·Ï‰«¿«¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ»»¬«

:„ÈÏz ÔÈL ÔÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

Ï‡ÚÓLÈיח  ÈÂÏ ÈÈ Ì„˜ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿«ƒ¿»≈
:CÓ„˜ Ìi˜˙Èƒ¿«»√»»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.÷çöiå (æé)oke ."icge" qElwp` mBxY ©¦§¨¦§¥ª§§©£¦§¥
brll xn`i mrR wFgSd iM ,xaCd©¨¨¦©§©©Ÿ©§©©
lazA zwgUn FnM ,dgnUl mrtE©©§¦§¨§§©¤¤§¥¥

Fvx`(`"l 'g ilWn)'d iptl miwgUn ,a"y) ©§¦§¥§©£¦¦§¥
('d 'edpEMdW iYrC itlE .,dGd oFWNA §¦©§¦¤©©¨¨©¨©¤

aFhl mc`A `ltp oipr d`Fx lM iM¦¨¤¦§¨¦§¨§¨¨§
`Ede ,eiR wFgU `lOi cr gnUi Fl¦§©©¦¨¥§¦§

dxU dxn`X dn('e `"k oNdl)dUr wgv ©¤¨§¨¨¨§©¨§Ÿ¨¨
oiprM .il wgvi rnXd lM midl` il¦¡Ÿ¦¨©Ÿ¥©¦§©¦§¦§¨

dPx EppFWlE EpiR wFgU `lOi f`miNdY) ¨¦¨¥§¦§¥¦¨§¦¦

('a e"kwxn`p xW`M mdxa` dUr oke .§¥¨¨©§¨¨©£¤¤¡©
,eiR wFgU `NnE gnU df Flxn`Ie ¤¨©¦¥§¦©Ÿ¤

FAlAoipr `Ed iM wFgUl df iE`x §¦¨¤¦§¦¦§¨
,c`n `ltpm`e clEi dpW d`n oaNd ¦§¨§Ÿ©§¤¥¨¨¨¦¨¥§¦

,clY mirWY zA dxUdf didi `le ¨¨©¦§¦¥¥§Ÿ¦§¤¤
aEzMd xSwie ,dgnUlE wFgUl¦§§¦§¨¦©¥©¨
xn`X dOA zxWwp `id iM ddinYA©§¦¨¦¦¦§¤¤©¤¤¨©

wgvIe: ©¦§¨
ïëåizi`x mFld mbd(b"i f"h lirl)xWwp §¥£©£¨¦¦§¥¦§¨

mFld mbd dxn` iM ,wEqRd W`xA§Ÿ©¨¦¨§¨£©£
iiprA d`x iM il dlbPW mXd izi`ẍ¦¦©¥¤¦§¨¦¦¨¨§¨§¦

dlbpd :oke .i`x l` EP`xw` `le§Ÿ¤§¨¤¥Ÿ¦§¥£¦§Ÿ
Lia` ziA l` izilbp(f"k 'a `"y)xEWw ¦§¥¦¤¥¨¦¨

."izgpnaE igafA Ehraz dOl" mr¦¨¨¦§£§¦§¦§¦§¨¦
EhraYW mkA iYxgA m`d ,xn`iŸ©©¦¨©§¦¨¤¤¦§£

:ok EUrz dOle izgpnE igafA§¦§¦¦§¨¦§¨¨©£¥
BàdidYWdpW d`n oaNddl`WA ¤¦§¤©§¤¥¨¨¨¦§¥¨

FnM ,rpnp xacM `l ,`lR xacl¦§©¤¤Ÿ§¨¨¦§¨§
minCd xir z` hRWzd('a a"k l`wfgi), £¦§Ÿ¤¦©¨¦§¤§¥

DricFdlE DzF` hRWl dvxzd Fpipr¦§¨£¦§¤¦§Ÿ¨§¦¨
Lipir sirzd oke ,dizFarFY lM z ¤̀¨£¤¨§¥£¨¦¥¤

EPpi`e FA('d b"k ilWn)urd ond oke . §¥¤¦§¥§¥£¦¨¥
Ylk` EPOn lk` iYlal LiziEv xW £̀¤¦¦¦§¦§¦£¨¦¤¨¨§¨

(`"i 'b lirl)LYrcA dlr m`d ,xnFlM . §¥§©©¦¨¨§©§§
m`d ,df oke .urd on lk`l aNd lr©©¥¤¡Ÿ¦¨¥§¥¤©¦
,cilFi dpW d`n oaNW aNd lr dlri©£¤©©¥¤§¤¥¨¨¨¦
oM xg`e ,clY dpW mirWY zA dxÜ¨©¦§¦¨¨¥¥§©©¥

didIW Fl xn`iIg mr dGd qPd ¨©¤¦§¤©¥©¤¦©¥
:l`rnWi¦§¨¥

.ãìeé äðL äàî ïáläoaA `lRd oi` ©§¤¥¨¨¨¦¨¥¥©¤¤§¤
miWp`d iM ,cilFIW dpW d`n¥¨¨¨¤¦¦¨£¨¦
ipA dgNd mdA zFid ini lM EcilFi¦¨§¥¡¨¤©¥¨§¥

,dN`d zFxFCA mB d`n ipaE mirWY¦§¦§¥¥¨©©¨¥¤
einIn Exar `NW mdxa` iniA iM s ©̀¦¦¥©§¨¨¤Ÿ¨§¦¨¨
dpW mirAx` df ixg` dPde .mipXd iR¦©§©¦§¦¥©£¥¤©§¨¦¨¨

:dxEhTn miAx mipA cilFd¦¨¦©¦¦§¨
ìáàcilFd `NW dpW d`n oaNd xn` £¨¨©©§¤¥¨¨¨¤Ÿ¦

cilFi z`Gd dX`d on FzExgaA§©£¦¨¦¨©Ÿ¦
mirWY ixg`e d`n ixg` dYr DPOn¦¤¨©¨©£¥¥¨§©£¥¦§¦
.oM rci iM ,miWp gx` DPOn wqRW¤¨©¦¤¨Ÿ©¨¦¦¨©¥
Fl xn`PWM dNgYn oM xn` `l KklE§¨Ÿ¨©¥¦§¦¨§¤¤¡©

('e f"i lirl)Fxn` cr "miFbl LiYzpE" §¥§©¦§¦©¨§
FzF` dEve .cilFi dxVn iM eil ¥̀¨¦¦¨¨¦§¦¨

,wgvi FnW z` z`xwewFgSd xEarA §¨¨¨¤§¦§¨©£©§
did iM zF`l dfe ,mdxa` dUrW¤¨¨©§¨¨§¤§¦¨¨
FzF` `xTW ixg`e .dgnUlE dpEn`l¤¡¨§¦§¨§©£¥¤¨¨
dxn` ,FzF` 'd dEv xW`M oM mdxa ©̀§¨¨¥©£¤¦¨¨§¨
wFgv iM wgvi FnW `xw ikd dxÜ¨£¦¨¨§¦§¨¦§

:midl` il dUrgi dxez ¨¨¦¡Ÿ¦
éðôì äéçé ìàòîLé eì (çé).EWExR ¦§¨¥¦§¤§¨¤¥

mrhM mFwn lkA z`Gd dNOd©¦¨©Ÿ§¨¨§©©
"ilEl" zNnA daMxde ,"m`"`"l oNdl) ¦§ª§§¨§¦©¥§©¨

(a"ndaYkpe ,"`l m`" Dnrhe ,§©£¨¦Ÿ§¦§§¨
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(èé)ïa Eì úãìé EzLà äøN ìáà íéýìû øîàiå©Ÿ́¤¡Ÿ¦À£¨Æ¨¨´¦§§ÀŸ¤³¤§Æ¥½
Bzà éúéøa-úà éúî÷äå ÷çöé BîL-úà úàø÷å§¨¨¬¨¤§−¦§¨®©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¬¦²

:åéøçà Bòøæì íìBò úéøáì¦§¦¬−̈§©§¬©«£¨«
i"yx£Ï·‡∑:וכן ּדברים, אמּתת מב)לׁשֹון "אבל (לקמן ¬»ְְְֲֲִִֵַָָ

אנחנּו", ד)אׁשמים ב ּב(מלכים לּה""אבל אין Â˜¯‡˙.ן ְֲֲֲִֵֵֵַָָ¿»»»
˜ÁˆÈ BÓLŒ˙‡∑ על אֹומרים ויׁש הּצחֹוק. ׁשם על ∆¿ƒ¿»ְְְִֵֵַַַ

נסיֹונֹות  העׂשרה ימים ׁשם וח' ׂשרה, ׁשל ׁשנה וצ' , ְְְֲִִֵֶָָָָָָָָ
אברהם. ׁשל ׁשנה וק' ּבריתי"(ׁשּנּמֹול "ואת אחרים: ספרים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

אּלא  וגֹו'"? וזרע אּתה תׁשמר ּבריתי את "ואּתה ּכתיב: ּכבר הרי נאמר? ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלּמה

הּקּיּום? ּבכלל קטּורה ּובני יׁשמעאל ּבני יכֹול וגֹו'", "והקמתי ׁשאֹומר: ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹלפי

אחרים  עם ולא אּתֹו" אתּֿבריתי "והקמתי "ואתּֿבריתי )ּתלמּודֿלֹומר: . ְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַֹֹ
קדֹוׁש ׁשהיה לּמד אּלא נאמר? לּמה יצחק" את ְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאקים
למד  מּכאן אּבא: רּבי אמר אחר: ּדבר ִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָמּבטן.
ּברכּתי  "הּנה ּכתיב: האמה, מּבן הּגבירה ּבן ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹקלֿוחמר
יׁשמעאל, זה אתֹו" והרּביתי אתֹו והפריתי ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָֹֹֹאתֹו

אתֿיצחק" אקים "ואתּֿבריתי ‡˙Œ.וקלֿוחמר ְְְְִִִִֶֶֶַָָָֹ∆
È˙È¯a∑ יצחק ׁשל לזרעֹו מסּורה ּתהא הּמילה .ּברית ¿ƒƒְְְְְְִִִֵֶַַָָָ

(ë)ézòîL ìàòîLéìeäpä E|éúéøôäå Búà ézëøa §¦§¨¥»§©§¦¼¼¦¥´¥©´§¦ŸÀ§¦§¥¦¬
íàéNð øNò-íéðL ãàî ãàîa Búà éúéaøäå BúàŸ²§¦§¥¦¬Ÿ−¦§´Ÿ§®Ÿ§¥«¨¨³§¦¦Æ

ðe ãéìBé:ìBãb éBâì åézú ¦½§©¦−§¬¨«
i"yx£Ì‡ÈN ¯NÚŒÌÈL∑יכלּו ּכמֹו:ּכעננים כה), ורּוח"(משלי ."נׂשיאים ¿≈»»¿ƒƒְְְְֲִִִִַַָ

(àë)Eì ãìz øLà ÷çöé-úà íé÷à éúéøa-úàå§¤§¦¦−¨¦´¤¦§¨®£¤Á¥¥̧§³
:úøçàä äðMa äfä ãòBnì äøN̈¨Æ©¥´©¤½©¨−̈¨«©¤«¤

(áë):íäøáà ìòî íéýìû ìòiå Bzà øaãì ìëéå©§©−§©¥´¦®©©©́¡Ÿ¦½¥©−©§¨¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ ÏÚÓ∑ולמדנּו ׁשכינה, ּכלּפי הּוא נקּיה מקֹום (ב"ר)לׁשֹון ׁשל מרּכבּתֹו .ׁשהּצּדיקים ≈««¿»»ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(âë)éãéìé-ìk úàå Bða ìàòîLé-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤¦§¨¥´§À§¥̧¨§¦¥³
úéa éLðàa øëæ-ìk Btñk úð÷î-ìk úàå Búéá¥Æ§¥Æ¨¦§©´©§½¨¨¾̈§©§¥−¥´
äfä íBiä íöòa íúìøò øNa-úà ìîiå íäøáà©§¨¨®©¹̈¨¤§©´¨§¨À̈§¤̧¤Æ©´©¤½

:íéýìû Bzà øac øLàk©«£¤²¦¤¬¦−¡Ÿ¦«

CÏיט  „ÈÏz C˙z‡ ‰¯N ‡ËLe˜a ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿¿»»»ƒ¿»¿ƒ»
ÈÓÈ˜ ˙È ÌÈ˜‡Â ˜ÁˆÈ dÓL ˙È È¯˜˙Â ¯a»¿ƒ¿≈»¿≈ƒ¿»«¬≈»¿»ƒ

:È‰B¯˙· È‰B·Ï ÌÏÚ ÌÈ˜Ï dnÚƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿ƒ«¿ƒ

ÈÎ¯a˙כ  ‡‰ C˙BÏˆ ˙ÈÏa˜ Ï‡ÚÓLÈ ÏÚÂ¿«ƒ¿»≈«≈ƒ¿»»»≈ƒ
‡„ÁÏ ‡„ÁÏ d˙È ÈbÒ‡Â d˙È Lt‡Â d˙È»≈¿«≈»≈¿«¿≈»≈«¬»«¬»
:ÈbÒ ÌÚÏ dpz‡Â „ÈÏÈ ‡i·¯·¯ ¯NÚ ÔÈ¯z¿≈¬««¿¿«»¿ƒ¿∆¿ƒ≈¿««ƒ

CÏכא  „ÈÏ˙ Èc ˜ÁˆÈ ÌÚ ÌÈ˜‡ ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ¿»¿»ƒ»ƒƒƒ¿»ƒ¿ƒ»
:‡z¯Á‡ ‡zLa ÔÈ„‰ ‡ÓÊÏ ‰¯N»»¿ƒ¿»»≈¿«»»√«¿»

„ÈÈכב  ‡¯˜È ˜lzÒ‡Â dnÚ ‡ÏlÓÏ ÈˆÈLÂ¿≈ƒ¿«»»ƒ≈¿ƒ¿««¿»»«¿»
:Ì‰¯·‡c È‰BÂlÚÓ≈ƒ»ƒ¿«¿»»

Ïkכג  ˙ÈÂ d¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙È Ì‰¯·‡ ¯·„e¿««¿»»»ƒ¿»≈¿≈¿»»
‡¯eÎc Ïk dtÒÎ ÈÈ·Ê Ïk ˙ÈÂ d˙È· È„ÈÏÈ¿ƒ≈≈≈¿»»¿ƒ≈«¿≈»¿»
‡¯Na ˙È ¯Ê‚e Ì‰¯·‡ ˙Èa ÈL‡a«¬»≈≈«¿»»¿«»ƒ¿»
ÏÈlÓ Èc ‡Ók ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îa ÔB‰˙Ï¯Ú„¿»¿»¿ƒ¿«»»≈¿»ƒ«ƒ

:ÈÈ dnÚƒ≈¿»

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

s"l`A minrtl('i b"n oNdl)oke . ¦§¨¦§¨¤§©¨§¥
EN`e "EN`" Exn`ie cFr dEaiMxi©§¦¨§Ÿ§¦§¦

zFgtWle micarl('c 'f xYq`)EN`e , ©£¨¦§¦§¨¤§¥§¦
minrR mipW sl` dig('e 'e zldw)oipre . ¨¨¤¤¨¦©£©¦Ÿ¤¤§¦§©

m`" FnM Dnrhe ,"El m`" dNOd©¦¨¦§©£¨§¦
K` wxd FnM ,wEGgl ltMd `aE ,"m ¦̀¨©¤¤§¦§£©©

dWnA('a a"i xAcOA)mixaw oi` ilAnd , §¤©¦§¨£¦§¦¥§¨¦
(`"i c"i zFnW),:mdinFce §§¥¤

øîàådigi l`rnWi m` ,mdxa` §¨©©§¨¨¦¦§¨¥¦§¤
z`Gd dkxAA dvx` Liptl§¨¤¤§¤©§¨¨©Ÿ
Fgihad iM ,dxU rxfA ipYkxA xW £̀¤¥©§©¦§¤©¨¨¦¦§¦
LWxii `Ed LirOn `vi xW` dNgYn¦§¦¨£¤¥¥¦¥¤¦¨¤

('c e"h lirl)dide ,cigi FzF` WxFId dPde , §¥§¦¥©¥¨¦§¨¨
xW`M dYre ,l`rnWi `EdW aWFg¥¤¦§¨¥§©¨©£¤
`Ed iM oiade ,cilFi dxVn iM Fl xn`p¤¡©¦¦¨¨¦§¥¦¦
okle ,l`rnWi zEni oR cgR ,WxFId©¥¨©¤¨¦§¨¥§¨¥

.df xn`.Liptl digidigi i"Xx WxR ¨©¤¦§¤§¨¤¥©©¦¦§¤
iptl KNdzd FnM ,Lz`xiA('` f"i lirl), §¦§¨§§¦§©¥§¨©§¥

xn`W xEarA ,oFkp EPpi`e .incw glR§©¢¨¨§¥¤¨©£¤¨©
,LiYrnW l`rnWilEdigi FWExR la` §¦§¨¥§©§¦£¨¥¦§¤

:mlFr ini lM Frxf mIwziehi dxez §¦§©¥©§¨§¥¨
.EzLà äøN ìáà (èé)oA la` FnM £¨¨¨¦§§§£¨¥

Dl oi`(c"i 'c a"n),xn` ,wx mrhM , ¥¨§©©©¨©
dxU eilr LxVan ip` xW` oAd wx©©¥£¤£¦§©¤§¨¨¨¨

izixA miwn ip` FaE FzF` clY LYW ¦̀§§¥¥£¦¥¦§¦¦
Kxa` l`rnWie ,eixg` FrxfaE mlFrl§¨§©§©£¨§¦§¨¥£¨¥

:izixAn `l K` ,Frxf zFAxdlk dxez §©§©§©Ÿ¦§¦¦
.íäøáà ìòî íéäìà ìòiå (áë)oFWl ©©©¡Ÿ¦¥©©§¨¨§

Epcnle ,mFwOd iRlM cFaM̈§©¥©¨§¨©§
KExA WFcTd lW FYaMxn miwiCSdW¤©©¦¦¤§©§¤©¨¨
mpFWl la` .i"Xx oFWl .`Ed§©¦£¨§¨

dAx ziW`xaA('g f"n)od od zFa`d ¦§¥¦©¨¨¨¥¥
aEzMX dnl fnxi ,daMxOd('k 'f dkin) ©¤§¨¨¦§Ÿ§©¤¨¦¨

cgtE ,mdxa`l cqg awril zn` oYY¦¥¡¤§©£Ÿ¤¤§©§¨¨©©
il did wgvi(a"n `"l oNdl)liMUOde . ¦§¨¨¨¦§©¨§©©§¦

:oiaibk dxez ¨¦



jlÎjlעו zyxt - fi - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn 'i ycew zayl inei xeriy
i"yx£ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ולא ּבּיֹום ׁשּנצטּוה, ּבּיֹום ּבֹו ¿∆∆«ְְִֶַַַָֹ

הּלצנים, מן ולא הּגֹוים מן לא נתירא לא ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹֹּבּלילה,
אֹויביו יהיּו ראינּוהּו,וׁשּלא 'אּלּו אֹומרים: ּדֹורֹו ּובני ְְְְְְִִִִֵֶָֹ

מקֹום' ׁשל מצותֹו ּולקּים למּול הּנחנּוהּו ∑ÏÓiÂ.לא ְְְִִֵֶַַָָָֹ«»»
.וּיפעל לׁשֹון  ְְִַַ

(ãë)øNa Bìnäa äðL òLúå íéòLz-ïa íäøáàå§©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−§©¬
:Búìøò̈§¨«

i"yx£BÏn‰a∑ּכמֹו ב):ּבהּפעלֹו, ."ּבהּבראם"(לעיל ¿ƒ…ְְְְֲִִָָָ
BÏn‰a∑),מתירא והיה ,לחּת ורצה ּבערלתֹו ואחז סּכין אברהם נטל ¿ƒ…ְְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

"וכרֹות  ׁשּנאמר: עּמֹו, ואחז ידֹו ׁשלח הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא? עׂשה מה זקן. ְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָׁשהיה

יׁשן  רׁש"י רּבה' 'ּבראׁשית "עּמֹו", אּלא נאמר, לא 'לֹו' הּברית", .)עּמֹו ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

(äë)ìL-ïa Bða ìàòîLéåBìnäa äðL äøNò L §¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−¨¨®§¦̧Ÿ½
:Búìøò øNa úà¥−§©¬¨§¨«

i"yx£B˙Ï¯Ú ¯Na ˙‡ BÏBn‰a∑:נאמר לא ּבאברהם ¿ƒ≈¿«»¿»ְְֱֶַַָָֹ
ׁשּכבר  ּבׂשר, חּתּו אּלא חסר היה ׁשּלא לפי ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ"את",

עלֿי  ילד,נתמע ׁשהיה יׁשמעאל אבל ּתׁשמיׁש. די ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ערלה  לחת ּבֹוהזקק נאמר לכ הּמילה, ולפרע ְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹֹֻ
רבה)"את" .(בראשית ֵ

(åë):Bða ìàòîLéå íäøáà ìBnð äfä íBiä íöòa§¤̧¤Æ©´©¤½¦−©§¨¨®§¦§¨¥−§«

i"yx£‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa∑ ׁשנה ותׁשע ּתׁשעים לאברהם אברהם ׁשּמלאּו נּמֹול ׁשנים, עׂשרה ׁשלׁש ּוליׁשמעאל ¿∆∆««∆ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ
ּבנֹו .ויׁשמעאל ְְְִֵָ

(æë)úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá éLðà-ìëå§¨©§¥³¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´
:Bzà eìnð øëð-ïa¤¥¨®¦−Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr dl zegiy ihewl)

אברהם נּמֹול הּזה הּיֹום כו)ּבעצם הּכּפּורים (יז, ּביֹום ְְְִִִֶֶֶַַַַָָ
אברהם פכ"ט)נּמֹול אליעזר דרבי מילה (פרקי הרי וקׁשה, ְְֲִִֵֶַָָָָ

ואברהם  טֹוב, יֹום ולא ׁשּבת לא ּדֹוחה אינּה ּבזמּנּה ְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֹֹׁשּלא

לֹומר, ויׁש נּתנה. ׁשּלא עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל קּים ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻאבינּו
מל ׁשּציּוהּו ּבּיֹום ּובֹו הּמילה, על ׁשּנצטּוה אּלא ּדמּכיון (תוד"ה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

א) יא, השנה ראש ּבזמּנּה.- מילה זֹו הרי ,ְֲִִֵַָָ
סימן. מכנדב"י סימן נמל"ו פסוקים קכ"ו לך פפפ לך פרשת חסלת

Êb¯כד  „k ÔÈL ÚL˙e ÔÈÚLz ¯a Ì‰¯·‡Â¿«¿»»«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ«¿«
:d˙Ï¯Ú„ ‡¯Naƒ¿»¿»¿¿≈

k„כה  ÔÈL È¯NÚ ˙Ïz ¯a d¯a Ï‡ÚÓLÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈«¿»«¿≈¿ƒ«
:d˙Ï¯Ú„ ‡¯Na ˙È ¯Êb¿«»ƒ¿»¿»¿¿≈

(כו  ¯Êb˙‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ Ô¯Îaנ"יÌ‰¯·‡ (¯Êb ƒ¿«»»≈ƒ¿¿«¿««¿»»
:d¯a Ï‡ÚÓLÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈

ÈÈ·Êeכז  ‡˙È· È„ÈÏÈ d˙È· ÈL‡ ÏÎÂ¿»¬»≈≈≈¿ƒ≈≈»¿ƒ≈
) e¯Êb˙‡ ÔÈÓÓÚ ¯a ÔÓ ‡tÒÎ נ"י(e¯Êb «¿»ƒ««¿ƒƒ¿¿»¿»

Ù Ù Ù :dnÚƒ≈

áðø ¯ ðø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

dxezd lr o"anxuiaenxa` ,mela zxecdn -

.äfä íBiä íöòa (åë)i"Xx azM §¤¤©©¤¨©©¦
E`lOW dGd mFId mvrA§¤¤©©¤¤¨§
b"i l`rnWilE dpW h"v mdxa`l§©§¨¨¨¨§¦§¨¥

dl mrH dnE .ElFOpcFre ,df xiMf ¦©©©§©§¦¤§
EniMqd xaMW(:'i d"x)iAx ixacl ¤§¨¦§¦§¦§¥©¦

mlFrd `xap ixWzAW xfril ¡̀¦¤¤¤§¦§¥¦§¨¨¨
clFp gqtaE zFa` EclFp ixWzaE§¦§¥§¨§¤©©
dpXA dGd crFOl xn` aEzMde ,wgvi¦§¨§©¨¨©©¥©¤©¨¨

`xIe xcqA azM `Ede ,zxg`d('i g"i) ¨©¤¤§¨©§¥¤©¥¨
`Ad gqtlE ,gqtA dzid dxFUAd iM¦©§¨¨§¨§¤©§¤©©¨

la` .wgvi clFpdGd mFId mvrA ©¦§¨£¨§¤¤©©¤
z`Gd devOA dEhvPWicilie `Ed lFOp ¤¦§©¨©¦§¨©Ÿ¦¦¦¥

FziAzF`n WlWE xUr dpnWlke ¥§Ÿ¤¨¨§¥§¨
.FRqM zpwnFzlrn aEzMd xRq ¦§©©§¦¥©¨©£¨

mNMW FziA ipA lM zlrnE ,'d z`xiA§¦§©©£©¨§¥¥¤ª¨
:zFvnl oiniCwn mifixf§¦¦©§¦¦§¦§

ïéàåmrh,mdxa` lFOp`Ed lFOPW §¥©©¦©§¨¨¤¦
lFOp FpA l`rnWi la` ,dNgzA¦§¦¨£¨¦§¨¥§¦
aEzM ok iM ,FziA ipA lke dNgYn¦§¦¨§¨§¥¥¦¥¨

(b"k wEqR lirl)l`rnWi z` mdxa` gTIe §¥¨©¦©©§¨¨¤¦§¨¥

ok ixg`e ,Fzia icili lM z`e FpA§§¥¨§¦¥¥§©£¥¥
dpW rWze mirWY oA mdxa`e§©§¨¨¤¦§¦¨¥©¨¨

.FlOdAfxCfp mdxa` iM ,mrHde §¦Ÿ§©©©¦©§¨¨¦§¨¥
lnE dNgY mdNW dliOd zevnA§¦§©©¦¨¤¨¤§¦¨¨
mdl oOGW F` ,FnvrA `Ed mzF`¨§©§¤¦¥¨¤
,mdilr cnFr `Ede dAxd mildFn£¦©§¥§¥£¥¤
miCwd EN`W ,Fnvr z` ln KM xg`e§©©¨¨¤©§¤¦¦§¦
ipRn DA oMqn F` dlFg did Fzlin¦¨¨¨¤§ª¨¨¦§¥
lCYWdl lFki did `le ,Fzpwf¦§¨§Ÿ¨¨¨§¦§©¥

:mzlinAfk dxez §¦¨¨



עז

יום ראשון - ד' מרחשון
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום רביעי - ז' מרחשון
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שני - ה' מרחשון
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום חמישי - ח' מרחשון
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום שלישי - ו' מרחשון
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שישי - ט' מרחשון
מפרק מט

עד סוף פרק נד

שבת קודש - י' מרחשון
פרק כ, מפרק נה עד סוף פרק נט

שיעורי תהלים לשבוע פרשת לך־לך

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 
את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 
הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   
יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 
כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 
בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 
זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



oeygxnעח 'c oey`x mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ד' ראשון יום
אגרת כו  ,anw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àùð 'ô î"øá åë,bnw 'nr cr.ãáìá äëìä

owfd epax azk ("ycewd zxb`"n) ycewd zexb`y zexnly ,oiivn iaxd

zxb`"a eipa oze` exciqe evaiw ,ezewlzqd ixg`e ,mipey mipnfa
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.11:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰כמנהג דעושין הפס"ד דבהם - ד"מ דמבדיל י"ל „ÂÎÏÓ˙‡"אולי ‡È„ ,ÔÈ¯‚˙‰ מחילה ומהני וכו'.
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mei14lr xfeg didyk -
,ecenilàúéàãk- ¦§¦¨
`aenkàøîba15, ©§¨¨

àn÷ ÷øt éîìLeøéáe- ¦©§¦¤¤©¨
,oey`x wxtúBëøác16 ¦§¨

ïBòîL éaøì déì àøéáñ§¦¨¥§©¦¦§
,éàçBé ïaxaeq -i''ayx, ¤¨¦

òîL úàéø÷ì elôàc©£¦¦§¦©§©
íà-ék ïé÷éñôî ïéà¥©§¦¦¦¦

,àø÷nîdxezn - ¦¦§¨
z`ixwl oiwiqtn azkay

,rny,äðLnî àìå- §Ÿ¦¦§¨
,dtÎlray dxezéôéãòc©£¦¥

dticr dpynd -
àø÷nî17ïéa ÷lç àìå ,éàçBé ïa ïBòîL éaøìcenil - ¦¦§¨§©¦¦§¤¨¦§Ÿ¦¥¥

ì úBøäè íéLã÷å ãòBîe íéòøæ øãñxcq cenil -ïé÷éæð18 ¥¤§¨¦¥§¨¨¦§¨¦§¦¦
xcq cenilae ewiqti `l mixcqd x`y cenilay xn`py -
ezrcl `l` ,jk wlgn i`gei oa oerny iax oi` ,ewiqti - oiwifp

,rny z`ixwl elit` oiwiqtn `l oiwifp xcq cenila mbå)- §
`ed ,ab`Bîöò úòc øúBñxaeq envr `edy itk -àéòø'a ¥©©©§§©§¨

úBîB÷î änëa 'àðîéäî19äðLîc ,,`xwnl d`eeyda - §¥§¨§©¨§§¦§¨
éäéà,`id -éàcå 'äLî úøBz' àeäL àø÷näå ,'eë äçôL ¦¦¦§¨§©¦§¨¤©Ÿ¤©©

àôéãò,dticr -éäéàc ,äìawî`id ,dlawd - £¦¨¦©¨¨§¦¦
"àúéðBøèî"-,dklnäøBúå ,íL 'àðîéäî àéòø'a ©§¦¨§©§¨§¥§¨¨§¨

"àkìî" àeä áúëaLxy`n xzei aeyg `edy ,jln zpiga - ¤¦§¨©§¨
i`gei oa oerny iaxy ,ixd ;dpyn `idy (dkln) ''`zipexhn''
i`ceeae ,dlawn elit` aeyg (azkay dxez) `xwny xaeq

xaeq i`gei oa oerny iaxy `vei o`k eli`e ,dpynn aeyg
rny z`ixwl oiwiqtn `xwnn xy`e ,`xwnn daeyg dpyny
owfd epax xne` ''`kln'' oipr lre .oiwiqtn `l dpynne

xbqenaeðéäc)`id ''`kln'' zpiga -Laìîä "àaà ãBñé" §©§§©¨©§ª¨
Bîk ,"ïétðà øéòæ"a¦§¥©§¦§

ì"æ é"øàä áúkL20.(( ¤¨©¨£¦©
úBéLewä ìetìt íâå§©¦§©§

,íéöeøúåm`zday - §¥¦
,xen`d ''`pnidn `irx''l

mdòøc àøèqîccvn - §¦¦§¨§©
rxd,äàîhä çeøå- §©©ª§¨

zeipyna wx `ly ixd
mb `l` - onvr zekldae
zeiyewd ly miletlta
,mipicay mivexizde
ïa ïBòîL éaøa ïçkLà©§§¨§©¦¦§¤
àáeè déa ÷ñòc éàçBé¨¦§¨©¥¨
i''ayxa ep` mi`ven -

zeax oda wqryíb©
,äøòna BúBéäa- ¦§©§¨¨

rbep did `l myy zexnl
hxtae ,dkldl weqtl
mc` oia zepenn ipica

?exaglúeëæa äaøcàå§©§©¨¦§
øòöÎa `agen ezeidn - ©©

,äæì äëæ äøònä©§¨¨¨¨¨¤
àúéàãk`aenk - ¦§¦¨
àøîba21éaøì øîàc ©§¨¨§¨©§©¦

ìkà øéàé ïa ñçðtlk lr -,é÷eøt ã"ë àéLe÷,mivexiz - ¦§¨¤¨¦©¨§¨¥¥
åi`gei oa oerny iax -:Bì øîà"'eë Cëa éðúéàø àì elà" §¨©¦Ÿ§¦©¦§¨

iziid `l dxrnd xrv ly df avna ize` zi`x `l eli` -
,oky ;mivexiz daxd jk lk `iyew lk lr zeprl zlekil dkef
,dxezd cenila ef zepeilrl dkf dxrnd xrv zekfa wx

,mivexizle zeiyewle miletltlEçøk ìò ,úîàa íâå)on - §©¤¡¤©¨§£
y ,xnel ixd gxkddúøBz äéä äøòna íäé÷ñò øwò¦©¦§¥¤©§¨¨¨¨©
éøãñ ø"ú ,úBéðLnä,zeipyn -íäéîéa äéäL22eðaø ãò ©¦§¨¦§¥¤¨¨¦¥¤©©¥

,LBãwädid df iptl j` mixcq dyya zeipynd xciqy - ©¨
,zeipyna mixcq ze`n yy mlv`øäfä øôñ elàc§¦¥¤©Ÿ©

àì éàcåa ék ,íéLãç 'âå 'áa øîâì ìBëé äéä íéðewzäå§©¦¦¨¨¨¦§Ÿ§§¢¨¦¦§©©Ÿ
.(íéîòt 'á ãçà øác øîàlk miweqr eid i`ceay ixd - ¨©¨¨¤¨§¨¦

,mdiptl eidy miaxd zeipynd ixcqa onfdeðéúBaø eøîà íb©¨§©¥

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

ùã÷ä úøâà
ìëå åéøéáçå éàçåé ïá ù"øã 'îâá àúéàãë åðéà äæå
åìéôàå äìôúì ïé÷éñôî ïéà åúðîåà åúøåúù éî
ééåðú åäìåëã äãåäé áøë úåðåîî éðéãá ÷ñåòùë
ïéîåé ïéúìúî àìà éìöî éåä àì ä"ôàå éåä ïé÷éæðá
éîìùåøéáå 'îâá 'éàãë àãåîìú øãäî ãë ïéîåé ïéúìúì
ïé÷éñôî ïéà ù"÷ì 'éôàã é"áùøì ì"ñ úåëøáã ÷"ô
é"áùøì àø÷îî éôéãòã äðùîî àìå àø÷îî à"ë
úåøäè íéùã÷å ãòåîå íéòøæ øãñ ïéá ÷ìéç àìå
úåîå÷î äîëá î"øá åîöò úòã øúåñå) ïé÷éæðì
äùî úøåú àåäù àø÷îäå 'åë äçôù éäéà äðùîã
íù î"øá àúéðåøèî éäéàã äìá÷î àôéãò éàãå
ùáåìîä àáà ãåñé åðééäã) àëìî àåä áúëáù äøåúå
íéöåøéúå úåéùå÷ä ìåôìô íâå .((ì"æéøàä ù"îë à"æá
÷ñòã é"áùøá ïçëùà äàîåèä çåøå òøã àøèñîã
øòö úåëæá äáøãàå äøòîá åúåéäá íâ àáåè 'éá
ïá ñçðô 'øì øîàã 'îâá àúéàãë äæì äëæ äøòîä
éðúéàø àì åìéà ì"àå é÷åøéô ã"ë 'éùå÷ ìëà øéàé
'éä äøòîá íäé÷ñò ø÷éò ë"ò úîàá íâå) 'åë êëá
åðéáø ãò íäéîéá äéäù éøãñ ø"ú úåéðùîä úøåú
øåîâì ìåëé äéä íéðå÷éúäå øäæä øôñ åìéàã ùåã÷ä
'á ãçà øáã øîà àì éàãåá éë íéùãç 'âå 'áá
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א.12. יא, ˘ËÈÏ"‡:שבת ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,סט ד. לח, תו"א ראה - יום בכל התפלה שע"י היחודים נעשו איך - כמה "לשאלת
ובכ"מ". א.13.א. כ, 14.12.ברכות הערה לעיל א.15.ראה לה, ב'.16.ר"ה הלכה ˘ËÈÏ"‡:17.סוף ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ י"ל"

תשבית. דולא בי' (לקו"ת לקבלה שייך ומקרא דתורה גליא - דמשנה ולהעיר כדלקמן. מהתמי' חלק הטעם גם כי - הטעם דהוסיף
רפ"ב)". לאדה"ז ת"ת הל' ראה ˘ËÈÏ"‡:18.אבל ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."(לתניא לוי"צ לקוטי (ראה וכו' נשים סדר ‰Ú¯˙19."שבק

:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î וראה וחיפוש. ח"ב)"."צ"ע - דהצ"צ (גם שם ובביאוה"ז ואילך) סע"א יד, תקו"ז (הקדמת ב כז, שער 20.זח"א
ובכ"מ. ואתחנן. פ' ב.21.המצוות לג, ובפרש"י.22.שבת א. יד, חגיגה



פי oeygxn 'd ipy mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ה' שי יום
אגרת כו  ,bnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àéìôäì ùé ãåòå,286 'nr cr:'åë øúñäá

ì"æ23úéa áøçL íBiî" : ©¦¤¨©¥
Bì ïéà ,Lã÷nä©¦§¨¥

àeä-Ceøa-LBãwäì§©¨¨
ìL úBnà òaøà àlà¤¨©§©©¤

."ãáìa äëìä'cy - £¨¨¦§©
mileki ,`eti` ,cvik ,ycwnd zia mewna od dkld ly zen`d

xazqnl m`zda ,xnel
dpey`x dtwyda
"`pnidn `irx"dn
cenildy ,xen`d
'eke xzide xeqi` zeklda

"rxe aeh zrcd ur" ly oipr `ed24?

,àìôå àìôä àéìôäì Lé ãBòå"rcn ixiqg"y dn lr - §¥§©§¦©§¥¨¤¤
`ltzdl yi ,xen`d "`pnidn `irx"d ly eyexit micnel

d`iltziyilycvn (` :zexen`d ze`iltd izyl sqepa ,
df cvn (a ."rxe aeh zrcd ur" `xwp dxezd on wlgy oiprd

did `l jkl m`zday
xeqi` ipica cenild
dltzd oipr dgec xzide
xdefd zeceq it lr cqepy
ixde ,mipeilr micegie
dl`ay ,`id dcaerd
dgec ,mzpne` mzxezy
z` xzide xeqi`a cenild
sqepa ixd ,dltzd zevn
dpyi ,el` ze`ilt izyl
itk ,ziyily d`ilt

:oldl hxtiyéàøLôà C ¥¤§¨
àì çéLnä úBîélL¤¦©¨¦©Ÿ
úBëìä òãéì eëøèöé¦§¨§¥©¦§

éà ék ,äøäèå äàîèå øzäå øeqàíâå úBðaøwä eèçLé C ¦§¤¥§ª§¨§¨¢¨¦¥¦§£©¨§¨§©
ïélç,dlibxd dkixvl -äãìçå äñøc úBëìä eòãé àì íà25 ª¦¦Ÿ¥§¦§§¨¨©£¨¨

,ïékqä úîéâôe ,äèéçMä íéìñBtä äiäLez` zlqetd - §¦¨©§¦©§¦¨§¦©©©¦
,dhigydèçBL àäiL Bòáèa Léà ãìeé éëåhgeyd -éìa §¦¦¨¥¦§¦§¤§¥¥§¦

äéäz ïékqä íâå ?äñøãe äiäL,raha -äàéøambt ila - §¦¨§¨¨§©©©¦¦§¤§¦¨
?íìBòì äîéât éìa úãîBòåjky xacd llyeny oeeike - §¤¤§¦§¦¨§¨

`l dhigydy ick zekldd zrcl ixd gxkdd on - raha didi
,dleqt didzúBëìä äaøä ãBòåzhigya zexeywd - §©§¥¦§
,'eke zepaxwdíâå ,ïéøeqà øàLe íãå áìçzekld -úàîè ¥¤§¨§¨¦¦§©ª§©

eéäé únä26ïéëéøözepaxwd eaixwiy mipdkd -,òãéì- ©¥¦§§¦¦¥©
,zrcl:áéúëãkenk - §¦§¦
aezky27:äàî ïa øòpä"©©©¤¥¨

"úeîé äðL28,lr ixd - ¨¨¨
dzind oipr didi mipt lk
ipic zrcl ixd mikixve -

,zn z`nehíâåzekld - §©
éøö úãìBé úàîèC ª§©¤¤¨¦

:áéúëãk ,òãéìenk - ¥©§¦§¦
aezky29:úãìBéå äøä"¨¨§¤¤
"åcçé30,oia eidi - ©§¨

,giyn zle`ba mil`bpd
íBé ìëa äMà ãìz íà¦¥¥¦¨§¨

,úçà äàéaî,xnelk - ¦¦¨©©
zekgl ekxhvi `ly
eze`a ,xarzzy mei eze`a `l` ,cli zcledl miycg dryz
meia micli cer dy` dze`l ecleei okn xg`le ,clz mb mei

,oey`xd clid clep dpnny d`ia dze`n xg`ïë-ét-ìò-óà©©¦¥
,äpzLé àì dúàîè øeqà ïécipic zrcl ekxhviy ixd - ¦¦ª§¨¨Ÿ¦§©¤

dy` clz m`" epyxity dn .giynd onfa mb zclei z`neh
,clz mei eze`a ,xarzzy mei eze`ay `id dpeekdy ,"mei lka
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

÷"îäá áøçù íåéî ì"æ åðéúåáø åøîà íâ (íéîòô
.ãáìá äëìä ìù úåîà 'ã àìà ä"á÷äì åì ïéà

úåîéìù øùôà êéà àìôå àìôä àéìôäì ùé ãåòå
äàîåèå øúéäå øåñéà úåëìä òãéì åëøèöé àì çéùîä
àì íà ïéìåç íâå úåðáø÷ä åèçùé êéà éë äøäèå

úåëìä åòãéäèéçùä íéìñåôä 'éäùå äãìçå äñøã
éìá èçåù àäéù åòáèá ùéà ãìåé éëå ïéëñä úîéâôå
éìá úãîåòå äàéøá 'éäú ïéëñä íâå äñøãå 'éäù
øàùå íãå áìç úåëìä äáøä ãåòå íìåòì äîéâô
áéúëãë òãéì ïéëéøö 'éäé úîä úàîåè íâå ïéøåñéà
êéøö úãìåé úàîåè íâå úåîé äðù äàî ïá øòðä
ìëá äùà ãìú íà åéãçé úãìåéå äøä áéúëãë òãéì
àì äúàîåè øåñéà ïéã ë"ôòà úçà äàéáî íåé
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א.23. ח, ה 24.ברכות כאן אומר הזקן שרבנו מה בת"ר ‰Á¯Îעל המשניות, בתורת היה במערה עסקם שעיקר לומר ההכרח שמן
לבעל  תורה" "דברי בספר מקשה - חדשים שלשה או בשנים לסיים יכולים היו והתיקונים הזוהר שאת מפני בימיהם, שהיו סדרים
שאומר  כפי שכן, כלל, הכרח זה אין שלכאורה וכו'), קדשו גאון מהדרת מחילה בקשת (אחרי ע' סימן ח' מהדורא אלעזר" "מנחת
- שבהן? בחידושים ומסלסלים מפלפלים היו שלא בשעה חדשים, כמה במשך המשניות כל לסיים יכולים היו לא בנגלה האם שם:

דתורה, בנסתר דבר אותו הרי - הוא אומר - כך ואם רב, זמן לוקח זה וכו' ובתירוצים בקושיות וסלסולם פלפולם בגלל ÂÚÂ„אלא
¯˙ÂÈ יספיקו לא שנה י"ג שגם רב, זמן לארוך יכול זה ובתיקונים, הזוהר שבספר והענינים הפרטים ביאור ידי שעל בנגלה, מאשר

ענה זו‰¯·È:לכך. באגה"ק באווראנט האט דאדה"ז י"ל הנ"ל כל ÓˆÚ‰"להשאלה שנה ס' ארך אשי ר' ע"י הש"ס דלימוד ובהקדם .
- ברשב"ם) ב קנז, (ב"ב חדשים ב' ·'שנה ˜¯Â'שהי - והלימוד סדרים, שש הי' ואז רצופות. שנים עשר היינו פעמים - "מהדורות"

- יוחנן ר' ·Í¯Úלאחרי ‡Ï˘"ב כשעסקו עאכו"כ א). נג, (עירובין ראשונים - דרשב"י Â‡Ó˙לדורו ב"פלפול ˘˘ בימיהם", שהי' סדרי
- ותירוצים" כי Î"„הקושיות והתיקונים", הזהר ב"ס' משא"כ ,[1684 ע' רפ"ג לאדה"ז ת"ת בהל' מקו"א להנ"ל [להעיר וכו' פירוקי

במערה ובפרט בנגלה דרשב"י בלימודו הי' מוכרח אבל (כדלעיל). והתיקונים" הזהר ב"ס' תמן ולית הרע" דמסטרא ˘Ê"ÈÚפלפול...
‰ÎÊ."'כו ˘ËÈÏ"‡:25.לזה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ועיקור הגרמה הזכיר אדמו"ר 26."ולא כ"ק שציין כפי בוי"ו, "יהיו", כצ"ל,

התניא. ספר שבסוף התיקון" ב"לוח כ.27.שליט"א סה, ˘ËÈÏ"‡:28.ישעי' ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מיתה אז שתהי' ירמי'29."ראי'
ז. ˘ËÈÏ"‡:30.לא, ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."לידה אז שתהי' "ראי'
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:iaxd azek - `edmi`elin) q"yd ihewla l"fix`d 'itk"
zaya i"yxtk `lc - (`zpb d"cq .'k 't`w v"vdl mildzl

"my b"`cg d`xe .(a ,l)yxtny l"fix`d yexitl m`zda -
lka clzy dy` dcizr" (a ,l) zaya zxne` `xnbdy dn

l"fix`d yxtn ,"mei
onfy `id dpeekdy
,cg` meia didi xeaird
xeaird onf dzry mewna
itk ,miycg dryz `ed
ihewl"a xne` l"fix`dy
,(a ,l zay lr) "q"yd
"mi`elin"a `aen
"wcv gnv"dl mildzl
xn`n seqae ,'k wxt lr
"`zpb" ligzndÎxeaic
gnv"dl xdefd ixe`ia)
fkzz cenr 'a wlg "wcv
itk df oi`e .(jli`e

d`ian epnn) "eicgi zcleie dxd" weqtd zaya i"yx yxtny
eze`a - ycg clia xarzzy mei eze`ay ,(di`xd z` `xnbd
zecb` iyecg" my xne`y itke ,mcew xeairn cli clz mei
eidi cli eze` ly dcilde oeixddy xnel xyt` i`y "`"yxdn
zlebpxz cinlzl d`xdy dnn di`x oi` f` ik ,cg` meia
`idy oeixdd oi` zlebpxza mb ixdy ,mei lk mivia dcilend
oeixdd oia `l` ,mei eze`a - dviad zcile xkfdn zxarzn

ni cg`e mixyr mixaer dviad zcillzxne` `xnbdy enk ,mi
zlebpxzdy ixg`y i"yx yxtn ,"mei `"kl zlebpxz" zexekaa
cg`e mixyr ,dznlydl dviad ddzyn ,xkfdn zxarzn
`l` ,zaya `xnbd yexit jk cnel epi` l"fix`d eli`e .mei

ly dcilde oeixddy `id dpeekdyeze`meia md clecg`.
`ian (lirl xkfpd) mildz lr "mi`elin"a "wcv gnv"d ,ab`
iptl did jky ,(e"l dyxt zlgzd) gp zyxt dax yxcnn
dn .dcli mb mei eze`a ,dxarzd dy`y mei eze`ay ,leand
lr) on dpeekd ,"zg` d`ian" didi dfy ,o`k siqen owfd epaxy

d`ia (icizg``id dpeekdy ,yxtl mivexd mpyiy dn lr .
":iaxd azk - cg` oaxw d`ian `idy ,"zg` d`ian"dzr !?

hxtae) ?c"ecpl jiiy df dne !ok 'it 'bp`l wizrnd mby izi`x
mb dfae) "zg` d`ia (i"r) on" 'itd izrcle .(dzr mb oic dfy

."(b"`cgd ziyew zvxezn,jk cenll xyt` i` azek iaxd -
oic dfy cgeinae ?o`k epipiprl jkl yi zekiiy efi` :okymb

meik`id dpeekdy ,iaxd cnel ,`l` .(giynd onfa `wec e`le)
d`ia on - "zg` d`ian"zg`cli clzcg`clie ,cg` meia

ipyd`iany (` ,fk) dcpa `xnbdn oiivn iaxde .'eke ipy meia
exar dipyl zg` dcil oiayk micli ipy ly dcil dzid zg`
dyly ly dxwn my d`ian `xnbdy itk ,mini dnke dnk
,ipyd clid ly dcill cg` cli ly dcild oia exary miycg

siqen owfd epaxy dna .zg` d`ian eid zecild izyy zexnl
d`ia on didi dfyzg`dinzd uxezz e` ohwez (iaxd xne`)

zeidl leki df oi` ixdylkadcil ixg` oky ,meizg`mi`a
ly miax mini ixdxeqi`lka dcil mey oi` jkÎoia ixd ,d`ia

dray mdy dl`d minid
minrt dxyr rax` e`
mday minid xy`n xzei
j` ,zxzen d`ia
didi dfy mixne`yk

d`ianzg`d`iadn ixd
dzidyeid xzidd onfa

dnke dnk okn xg`l
,mini dnke dnka zecil
xacd jk ok`y itke
`xnbdy dn) zlebpxza
dnbec d`ian
zexnly ,(zlebpxzn
oi` dxarzpy ixg`y
xeaica a ,g zexekaa i"yxl m`zda) xkf zlawn zlebpxzd
mivia dnke dnk dcilen `id ok itÎlrÎs` ("`de" ligznd

.xkfd ly zg`d d`iad on mini dnke dnkaéøàäì ïéàåC §¥§©£¦
,íéLøãîe ñ"Mä ìëa Bëôä íñøôîe èeLtä øáãa- ©¨¨©¨§ª§¨¨§§¨©©¦§¨¦

zrcl ekxhvi giynd onfay ,mqxetn miyxcnde q''yd lkay
xazqndn jtidl ,dxdhe d`neh ,xzide xeqi` zekld

,xen`d ''`pnidn `irx''dn dpey`x dtwydaéøôcC31- §¨¦
miywny?"àçéLîì àúëìä"xnel mikixv dn myl - ¦§§¨¦§¦¨

eiykrÎlkÎlry ixd - ?`eai giynyk wx zrbep didzy dkld
giynd onfa miptekxhvi,ef dkld zrclèLôì àa eäiìàå§¥¦¨¨¦§Ÿ

úB÷ôqä ìk32'eë dLøãì eäiìà ãéúò Bæ äLøôe ,33ãBòå . ¨©§¥¨¨¨¨¦¥¦¨§¨§¨§
,ïáeî Bðéà:xen`d ''`pnidn `irx''a -àìc" :áeúkM äî ¥¨©¤¨§¨
ïeñðøtúé,eqpxtzi `ly -'eë õøàä énòî íéîëç éãéîìz ¦§©§§©§¦¥£¨¦¥©¥¨¨¤

helyi `l 'eke xzide xeqi` `edy ''rxe aeh zrcd ur'' okly -
,ux`d inrn eqpxtzi `l minkg icinlzy iptn ,l`xyi ipaa

ïéìëàc "áø áøòî" àìåmilke`y -øeñàå àîè ìeñt §¨¥¥¤©§¨§¦¨¨¥§¨
ìLå-ñç] ,íB34eéä àì éðL úéa ïîæa íâ àäãicinlz - ©§¨§¨©¦§©©¦¥¦Ÿ¨
,minkgïéìëàc õøàä énòî ïéñðøtúîmilke`y -ìeñt ¦§©§§¦¥©¥¨¨¤§¨§¦¨

eéä íéîëç éãéîìz éøäL íBìLå-ñç øeñà34úBãN íäì [ ¨©§¨¤£¥©§¦¥£¨¦¨¨¤¨
,õøàä énòk íéîøëeux`d inrl wwcfdl mikixv eid `le - §¨¦§©¥¨¨¤

,mzqpxtléëä elôàå,okÎitÎlrÎs`e -ãenìa ïé÷ñBò eéä ©£¦¨¥¨§¦§¦
úBâefä ìk äøäèå äàîèå øzäå øeqà,mi`pzd ly -eéäL ¦§¤¥§ª§¨§¨¢¨¨©¤¨

éðL úéa éîéa35íéãéîìz eãéîòäå ,mipica -dl`wlgaedf ¦¥©¦¥¦§¤¡¦©§¦¦
,dxezc dlbp lyúBááøe íéôìàì36ãenìå ,wlg -øzñpä- ©£¨¦§¨§¦©¦§¨

did ,dxezay:'eë øzñäaicinlz oi`y dcaerdy ixd - §¤§¥
deedn dpi` ,mzqpxtl ux`d inrl wwcfdl mikixv minkg
xeqi` ipic ly cenill dlilg mikixv `l dllbay daiq

.dxdhe d`neh ,xzide
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ùã÷ä úøâà
åëôä íñøåôîå èåùôä øáãá êéøàäì ïéàå äðúùé
åäéìàå àçéùîì àúëìä êéøôã íéùøãîå ñ"ùä ìëá
åäéìà ãéúò åæ äùøôå úå÷éôñä ìë èåùôì àá
ïåñðøôúé àìã ù"î ïáåî åðéà ãåòå :'åë äùøåãì
ìåñô ïéìëàã áø áøòî àìå 'åë õøàä éîòî ç"ú
åéä àì éðù úéá ïîæáù ç"ú éøäù å"ç øåñàå àîè
íäì äéäù å"ç øåñà ìåñô ïéìëàã ä"òî ïéñðøôúî
øåñéà ãåîéìá ïé÷ñåò åéä ä"ôàå ä"òë íéîøëå úåãù
úéá éîéá åéäù úåâåæä ìë äøäèå äàîåèå øúéäå
øúñðä ãåîéìå úåááøå íéôìàì íéãéîìú åãéîòäå éðù

:'åë øúñäá
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ב.31. נא, שם.32.סנהדרין ובמפרשים מ"ז פ"ח עדיות א.33.ראה מה, וניתוסף 34.מנחות שלפנינו, בתניא ליתא בחצ"ר להלן הבא
התניא. ספר שבסוף התיקון" ב"לוח הובאה הצ"צ, הגהת ע"פ ˘ËÈÏ"‡:35.כאן ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."מ"ב פ"ב רמב"ם 36."חגיגה
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שלישי מרחשון יום ו'
,286 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...÷ã÷ãúùë úîàá êà,cnw 'nr cr:ãçà ìëä

ìa ÷c÷ãzLk ,úîàa Cà,ìéòìc àðîéäî-àéòø ïBL- ©¤¡¤§¤§©§¥¦§©§¨§¥§¨¦§¥
''`pnidn `irx''d oeyl wecwcny ,oldl xiaqn owfd epax

d `ly ,oaendxezd cenile mipic'eke xzide xeqi` ly
d `l` ,''rxe aeh zrcd ur'' dlilg mi`xwpmixacxeqi` ly

mzeig milawnd xzide
,dbep ztilw iciÎlre on
`id ,dbep ztilw ,`idy
,''rxe aeh zrcd ur''
itk ,rxe aeh da axern
oeyl ,oldl xiaqiy
:`ed ''`pnidn `irx''d
òøå áBèc àðìéàå"§¦¨¨§¨¨
,"'eë øzäå øeqà eäéàc§¦¦§¤¥
rxe aeh ly urde -

y`ed,'eke xzide xeqi`
øeqà úøBz" øîà àìå§Ÿ¨©©¦

"øzäåly cenild - §¤¥
,xzide xeqi` ipiprBà

,"øzäå øeqà úBëìä"¦§¦§¤¥
e` cenild ,ody -
xzide xeqi` ly zekldd
zrcd ur'' dlilg md

- ''rxe aehàlà`irx"d ¤¨
xeqi`" xne` "`pnidn

,"xzideøîBì-äöBø¤©
øáãå øeñàä øác óeâc§¨¨¨¨§¨¨

øznäxacd mvr - ©ª¨
mipica xaecn ezece`

y ,dl`xacxeq` df
exac,xzen dfàeä

,òøå áBèc àðìéàî,''rxe aeh zrcd ur"n -útì÷ àeäL ¥¦¨¨§¨¨¤§¦©
,dâð,rxe aeh axern da -'íéiç õò'a áeúkL Bîk37eäæå . Ÿ©§¤¨§¥©¦§¤

ì,"øeñà" ïBL,xeyw oeyln -Bðéàå åéìò äøBL ätìwäL §¨¤©§¦¨¨¨¨§¥
äìòîì úBìòì ìBëé,dyecwa -,øznä øáãkoeyln - ¨©£§©§¨§¨¨©ª¨

,dxzdeðéäcdzernyn ''xzen'' dlnd -øeL÷ BðéàL §©§¤¥¨
,ätì÷a øeñàå,dlrnl zelrl lkei `ly -úBìòì ìëeéå §¨©§¦¨§©©£

BìëBàä íãàä éãé-ìò,xzend xacd z` -,'äì äðeëa- ©§¥¨¨¨¨§§©¨¨©
,'d z` cearl gek el didiy ick df xac lke`yíúña íâå§©¦§¨

,dyrn zrya ,el didzy ilan mzq eze` lke` `edyk -
,'d z` cearl ick dpeekäìéëàä çëaL 'ä ãáBòä íãà ìk̈¨¨¨¥¤§Ÿ©¨£¦¨

äøBzä úBiúBà äNòpL àöîðå ,'äì ìltúîe ãîBì àéää©¦¥¦§©¥©§¦§¨¤©£¨¦©¨
ôzäå,àeää ìëànäî øøápä çkî 'äì äìBòä äl- §©§¦¨¨¨©¦Ÿ©©¦§¨¥©©£¨©

,'dl dler `ide ,''dbep'' ztilwn `id lk`nay zeigd ,lk`y

,ìça eäæåick dlitze dxezl wwcfdl gxkdd on f`y - §¤§Ÿ
,'dl dlrz lk`n eze`ay zeigdyäiìò LiL úaLa ìáà£¨§©¨¤¥£¦¨

,úBîìBòä ìëaL úeiðBöéçä íò dîöòa dâð útì÷ì- ¦§¦©Ÿ©§©§¨¦©¦¦¤§¨¨¨
zenlerd ziilr `id zay oky ,dilra f` `idy38,äåöî ïëì̈¥¦§¨

íéâeðòz ìk ìëàì¤¡Ÿ¨©£¦
úaLa-dnvr dlik`d §©¨

wx `l ,devn `id zaya
dlik`d gekay dn
,lltzne cnel `ed `idd

a úBaøäìezlik` - §©§§
å øNáziizya -óà ,ïéé ¨¨§©¦©
ìçaLytgn `edyk - ¤§Ÿ

,oii zezyle xya lek`l
,"àáBñå ììBæ" àø÷ð- ¦§¨¥§¥

`edyk ,zaya eli`e
ef ,zay bper myl lke`
lk ,mipt lk lr .devn
ly xaca `ed xen`d
xeyw epi`y ''xzid''
zlekid ea yie dtilwa
xaqeny itke ,zelrl
oey`xd wlgay 'f wxta

.''`ipz''d xtq ly-äî©
øeqà øáãa ïk-ïéàM- ¤¥¥¦§©¦

,eze` lek`l xeq`y
úBìòì ìBëé BðéàL- ¤¥¨©£

,dyecwlúaLa àìàìå Ÿ§©¨§Ÿ
ìltúnLk íb ìça§Ÿ©§¤¦§©¥

,àeää çka ãîBìå- §¥©Ÿ©©
epi` xeqi` xac ,xnelk

,dtilwl xeywe xeq` `ed ik ,dyecwl zelrl lekiìëàL àì íà¦Ÿ¤¨©
Lôð çewôì,eytp zlvdl -øzä äNòðå ì"æø eøézäL §¦©¤¤¤¦¦©©§©£¨¤¥

[øeîb]39zäå øeqà úBëìä óà ,äøBza ãenlä ìáà .äàîè ø ¨£¨©¦©¨©¦§¦§¤¥ª§¨
,äøäèåd `l -mixac,xedhe xzen `nhe xeq` mdy mnvr §¨¢¨

zekld `l` ,''rxe aeh miigd ur'' mdy ,zekldd zepc mzece`
,dl` mixac zece` micnely dxezdúBúéøáe úBéðLnä íäL¤¥©¦§¨§©§

,íé÷ñBôe àøîâaL,dyrnl dkld miwqetd -íéøàáîä ¤©§¨¨§¦©§¨£¦
íäéøác íéøøáîe,zeziixade dpynd ixac -,äNòîì äëìäì §¨§¦¦§¥¤©£¨¨§©£¤

éôeb ïä ïäxwir -àéäL ,ät-ìòaL äøBzdtÎlray dxez - ¥¥¥¨¤§©¤¤¦
`idàúéàãk ,úeìéöàc úeëìî úøéôñ`aenk -LBãwä øäfa §¦©©§©£¦¦§¦¨©Ÿ©©¨

:íéðewz Léøáe ,øtñî ïéà úBîB÷îa''xdef ipewiz'' zligza -40 ¦§¥¦§¨§¥¦¦
:aezkúeëìî"zpiga `id -,"dì ïðéø÷ ät-ìòaL äøBz ,ät- ©§¤¨¤§©¤¨¦¨¨

,dl mi`xew ep`eäéà úeìéöàáe,seqÎoi` xe` ,`ed -éäBîøâe- ©£¦¦§¨¦
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ùã÷ä úøâà
êààðìéàå ìéòìã î"ø ïåùìá ÷ã÷ãúùë úîàá

øîà àìå 'åë øúéäå øåñéà åäéàã òøå áåèã
óåâã ì"ø àìà ä"åà úåëìä åà øúéäå øåñéà úøåú
òøå áåèã àðìéàî àåä øúåîä øáãå øåñàä øáã
øåñà ïåùì åäæå .ç"òá ù"îë äâåð úôéì÷ àåäù
øáãë äìòîì úåìòì ìåëé åðéàå åéìò äøåù äôéì÷äù
úåìòì ìëåéå äôéì÷á øåñàå øåù÷ åðéàù åðééäã øúåîä
ãáåòä íãà ìë íúñá íâå 'äì äðååëá åìëåàä íãàä é"ò
àöîðå 'äì ììôúîå ãîåì àéää äìéëàä çëáù 'ä
øøáðä çëî 'äì äìåòä äìôúäå äøåúä úåéúåà äùòðù
úôéì÷ì äéìò ùéù úáùá ìáà ìåçá åäæå àåää ìëàîäî
äåöî ïëì úåîìåòä ìëáù úåéðåöéçä íò äîöòá äâåð
ìåçáù óà ïééå øùáá úåáøäìå úáùá íéâåðòú ìë ìåëàì
úåìòì ìåëé åðéàù øåñéà øáãá ë"àùî .àáåñå ììåæ àø÷ð
íà àåää çëá ãîåìå ììôúîùë íâ ìåçá àìå úáùá àì
.[øåîâ] øúéä äùòðå ì"æø åøéúäù ùôð çå÷éôì ìëàù àì
äàîåè øúéäå øåñéà úåëìä óà äøåúá ãåîéìä ìáà
íé÷ñåôå àøîâáù úåúééøáå úåéðùîä íäù äøäèå
ïä ïä äùòîì äëìäì íäéøáã íéøøáîå íéøàáîä
'éàãë úåìéöàã úåëìî 'éôñ àéäù ô"òáù äøåú éôåâ
úåëìî íéðå÷éú ùéøáå øôñî ïéà úåîå÷îá ÷"äåæá
ãç éäåîøâå åäéà 'éöàáå äì ïðéø÷ ô"òáù äøåúå äô
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היד. ספר ב'.37.בהקדמת פרק מ"ט ˘ËÈÏ"‡38.שער ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰(ח"ש פ' (תו"א בעצמו אדנ"ע מלשון לכהנ"ל "להעיר :
בהוספה)". קה"ת בתו"א (נדפס לשם הצ"צ התניא").39.ובביאור בספר "שיעורים בספר (הודפס הוספה (בהקדמה 40.ראה א יז,
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מרחשון  ז' רביעי יום
אגרת כו  ,cnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ì"æéøàä ù"îå,cnw 'nr cr.äàéøáá

,(''idenxb'' mi`xwpd) ely zecnde milkdïBäa ãç41,xac md - ©§
,mda cg`úeìéöàa ãçéúî àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBàL eðéäc§©§¤¥¨¦§©¥©£¦

Bøeaãa íéLaìîä Búîëçå BðBöøe àeäL ,ãeçiä úéìëúa§©§¦©¦¤§§¨§¨©§ª¨¦§¦
:ãçà ìkä ¯ "úeëìî" àø÷pLjiiy `l myy ixd ,cg` xac - ¤¦§¨©§©Ÿ¤¨

zrcd ur" ly oiprd xnel
zilkz df `l` ;"rxe aeh
jk ,zewl` ly cegid
Îlray dxez ly zekldd
zeziixad ,zeipyndn dt
zpiga ody miwqetde

`le ,"zeliv`c zekln" ly cegid ote`a od ,"zeliv`c zekln"
."rxe aeh zrcd ur" ly oiprd mdilr melyeÎqg xnel jiiy

zekln" ly oiprd mvr cvn xacd jk ,oldl xiaqiy itk ,`l`
cvne ,"zeliv`"a `idy itk "zeliv`cmvrzekld ly oiprd

xg`l `a dfy itk j` ,"zeliv`c zekln" zpigaa ody dxezd
e`a dxez ly zekldd wx `ly ixd ,zeyalzda okn
,zenlera zeyalzda
odilr zeidl leki mda
mb m`Îik ,xzqde mlrd
itk "zeliv`c zekln"
- zeyalzda d`a `idy
ur" z`xwp `id mb `l`
aehn dlelkd "dbep" ztilwa zeyalzdd cvn ,"rxe aeh zrcd

.(rxd on aehd z` xxal) mixexia xxal ick - z`fe ,rxe

,äøéöéc úeëìîa ïä úBéðLnäL ì"æ é"øàä áúkM äîe- ©¤¨©¨£¦©¤©¦§¨¥§©§¦¦¨
zekln"a od zeipyndy xdefdn o`k mixne` ep` eli`e

czeliv`?"äLaìúpL äøéöéc úeëìî Leáì øîBì-äöBø¤©§©§¦¦¨¤¦§©§¨
,úeìéöàc úeëìî dad`a "zeliv`c zekln"y itk - ¨©§©£¦
zekln"a zeyalzda
oipr `ed my - "dxivic
mleray zeipynd

,"dxivi"dúeëìîe©§
"äçôL" àø÷ð äøéöéc¦¦¨¦§¨¦§¨
dlthe zynynd -
,da miyaelnd dl`l

dfyúeëìî éaâì§©¥©§
,úeìéöàcdf xac - ©£¦

owfd epaxy dn uxzn
,inlyexidn lirl `iad
zkqn ly oey`x wxt
oa oerny iaxy ,zekxa
z`ixwl mby ,xaeq i`gei

dlrnl `idy dpynn `le `xwnn `l` miwiqtn `l rny
envr i`gei oa oerny iaxy dnn jkl dxizq ixde ,`xwnn
?`kln - `xwne ,dgty `id dpyny "`pnidn `irx"a xne`
`edy dn oky ,dxizq mey jka oi` ,o`k xn`pd itk ,`l`

d`a `idy itk df ixd - dgty `id dpyny xne`zeyalzda
zekln"a `id - mvra `id dpyny itk j` ,"dxivic zekln"a
oial mvra `edy itk oia lcad epyi `xwna mb jke ,"zeliv`c

:owfd epax oeylae ,zeyalzda `a `edy itkúeëìîe©§
."äîà" àø÷ð äàéøác,"dgty"n dlrnly -,òãzådi`x - ¦§¦¨¦§¨¨¨§¥©

,zeyalzda `a dfy itk oial mvra dfy itk oia lcad miiwy
àeä áúëaL äøBz eðéäc àø÷îc ì"æ é"øàä áúkM änî¦©¤¨©¨£¦©§¦§¨§©§¨¤¦§¨
ïéà úBîB÷î ì"æéøàä éáúëáe øäfa Løôî éøäå ,äiNòa©£¦¨©£¥§Ÿ̈©Ÿ©§¦§¥¨£¦©§¥

àéäL ,øtñîzxitq -"ïétðà øéòæ" àeäL ,úøàôz- ¦§¨¤¦¦§¤¤¤§¥©§¦
,zecn?úeìéöàcixd - ©£¦

dlrnl mb `edy
,"zeliv`c zekln"n
mixne` ,`eti` ,cvik

?"diyr"a `edyàlà- ¤¨
`ed `xwny mixne`yk
`id dpeekd ,"diyr"a
ïëå .äiNòa úLaìúnL¤¦§©¤¤©£¦¨§¥

àéãäa àeä,yxetna - §¤§¨
,'úBðekä øôñ'a§¥¤©©¨
ãeîìúå äðLîe àø÷nL¤¦§¨¦§¨§©§
,úeìéöàa ílk äìa÷å§©¨¨ª¨©£¦
Laìúî àø÷nL àlà¤¨¤¦§¨¦§©¥

,äiNò ãò`xwna ,oky - ©£¦¨
ixd od zeize`e ,zeize`d oipr `ed xwird - azkay dxez -

,slwd lr eica zeazkp ,"'iyr" ly oipräðLîe,zyalzn - ¦§¨
,äøéöéä ãòleqte xyk - zekld ly oiprd `id dpyn ,oky - ©©§¦¨

,"dxivi"a zeyalzd ef ixd ,dxeabe cqgn ze`ay - 'eke
oippwn oixitq ziy" ,zecnd mler `ed dxivid mlery

,"dxiviaãeîìúå,yalzn -.äàéøáa`ed "cenlz" ,oky - §©§¦§¦¨
"d`ixa"d mlery "d`ixa"a zeyalzd ef ixd - zekldd inrh
`ppwn d`lir `ni`" ,"dpia" dxi`n ea dbydd mler `ed

d`ixad mlera - "`iqxeka42.
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

úéìëúá úåìéöàá ãçééúî ä"á ñ"à øåàù åðééäã ïåäá
àø÷ðù åøåáãá íéùáåìîä åúîëçå åðåöøå àåäù ãåçéä

:ãçà ìëä úåëìî

ù"îåì"ø äøéöéã úåëìîá ïä úåéðùîäù ì"æéøàä
úåëìî äá äùáìúðù äøéöéã úåëìî ùåáì
úåëìî éáâì äçôù àø÷ð äøéöéã úåëìîå úåìéöàã
ù"îî òãúå äîà àø÷ð äàéøáã úåëìîå úåìéöàã
éøäå 'éùòá àåä ë"áùåú åðééäã àø÷îã ì"æéøàä
øôñî ïéà úåîå÷î ì"æéøàä éáúëáå øäæá ùøåôî
úùáìúîù àìà úåìéöàã à"æ àåäù úøàôú àéäù
äðùîå àø÷îù úåðååëä øôñá àéãäá àåä ïëå 'éùòá
ùáìúî àø÷îù àìà úåìéöàá íìåë äìá÷å ãåîìúå

.äàéøáá ãåîìúå äøéöéä ãò äðùîå äéùò ãò
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אליהו"). פתח ס"כ.41.- ריש לעיל ˘ËÈÏ"‡:42.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."בהגה פ"מ ח"א תניא "וראה



פה oeygxn 'g iying mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ח' חמישי יום
,cnw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìéöàã úåëìîäùë äðäå,288 'nr cr.ì"æéøàäî

cr zeyalzda d`a dxezd wx `ly ,owfd epax xiaqi oldl
:"rxe aeh zrcd ur" xnel dilr mb jiiy zeyalzdd cvny
,dâð útì÷a úLaìúî úeìéöàc úeëìnäLk ,äpäå§¦¥§¤©©§©£¦¦§©¤¤¦§¦©Ÿ©
íâå ,ïBLàøä íãà àèça eìôpL úBöBöépä øøáì éãk§¥§¨¥©¦¤¨§§¥§¨¨¨¦§©

xxal -ç"ôøä288 - ¨
eìôpL ïéöBöéð¦¦¤¨§

íéìkä úøéáLa- ¦§¦©©¥¦
xaqen zeciqgae dlawa
zxiay oipr hexhexta
zevevipd zlitpe milkd

,dxiayd oipr cvnéæà£©
úeìéöàc úeëìnä íb©©©§©£¦
úòcä õò" íLa àø÷ð¦§¨§¥¥©©©

éaâì "òøå áBè- ¨¨§©¥
Îl d`eeydaeøéòæ"§¥

,úeìéöàc "ïétðà©§¦©£¦
å ,íL ãøBé BðéàL- ¤¥¥¨§

"`"f"."íéiç õò" àø÷ð¦§¨¥©¦
päåúeLaìúä ,ä §¦¥¦§©§

dâð útì÷a úeëìnä©©§¦§¦©Ÿ©
úeìb ãBñ àeä¨
èìL øLà" ¯ äðéëMä©§¦¨£¤¨©

íãàä,dtilw ly - ¨¨¨
íãàa,dyecw ly - §¨¨
."'eë,lirl `aenk -

d"k oniq ycewd zxb`a
lr "mileblbd xtq"n
onfa dtilwd zhily
,"el rxl" dfy ,zelbd

'lrila mc`'n dyecwd ivevip z`lrdl,oldl .dtilw ly
"`pnidn `irx"d ixac lr dywdy dn owfd epax uxzi
,hley "rxe aeh zrcd ur"y onfay ,`yp zyxtay
,miaeh minile zezayl mileynd ,minkg icinlz miqpxtzn
miwqrzn md okl xy`e ,mdl mipzep ux`d inry dnn wx
icinlzy dnn l`y jk lre ,'eke xzide xeqi` ipica
enk mdlyn minxke zecy mdl did ,ipy zia onfa ,minkg
mzewqrzd xwir did okÎitÎlrÎs`e ,ux`d inrl didy
,`id dpeekdy ,owfd epax xiaqi ?'eke xzide xeqi` ipica
,zelbd onfa ,"rxe aeh zrcd ur" zhily onfay
,"dbep" ztilwa mdy ,mipevigl drityn dpikydyk
ly mwqr f`e ,minkg icinlz miqpxtzn cala zivnzdne
ick ,dxdhe d`neh ,xzide xeqi` ipica `ed minkg icinlz
xeq`dn xedhde xzend z` xxal ,mixexiad z` xxal
itke .el` zeklda oeirde letltd ici lr `ay xac ,`nhde

didiy ,xzqdde mlrdd z` xiqn mb df ,oldl xiaqiy
:owfd epax oeylae .xidae xexa dkld wqtáeúkL eäæå§¤¤¨

:'àðîéäî àéòø'a,lirl xen`k ,`yp zyxtn -àðîæáe" §©§¨§¥§¨§¦§¨
,"'eë ïeðéà 'eë àèìL òøå áBèc àðìéàconfae - §¦¨¨§¨¨¨§¨¦

"rxe aeh zrcd ur"y
icinlzl yi ,'ek hley
mileynd ,minkg
,miaeh minile zezayl
ux`d inry dnn wx

,mdl mipzepïîæa eðéäc§©§¦§©
L äðéëMä úeìb- ¨©§¦¨¤

,dpikydúòtLn©§©©
útì÷a íäL íéðBöéçì©¦¦¤¥¦§¦©
áø áøòäL ,dâðŸ©¤¨¥¤©
,íMî íé÷ðBé§¦¦¨
ïéðBfð ïúéöîzîe¦©§¦¨¦¦

íéîëç éãéîìz,úeìba ©§¦¥£¨¦©¨
æàåzelb ly onfa - §¨

,dpikydúãBáò øwéò¦©£©
÷ñò øwéòå íãàä̈¨¨§¦©¥¤
àeä úBönäå äøBzä©¨§©¦§
òãBpk úBöBöépä øøáì§¨¥©¦©©
øwéò ïëì ,ì"æéøàäî¥¨£¦©¨¥¦©
ïeiòa àeä ãenlä ïéðò¦§©©¦§¦
øeqàa ,äëìä ìetìôe¦§£¨¨§¦
,äøäèå äàîè øzäå§¤¥ª§¨§¨¢¨
øBähäå øznä øøáì§¨¥©ª¨§©¨

,àîhäå øeñàäî- ¥¨¨§©¨¥
z`f mixidane mixxany

,úòãå äðéa äîëça äëìä ìetìôe ïeiò éãé-ìò- ©§¥¦¦§£¨¨§¨§¨¦¨¨©©
,dkldd z` mixidand lkyd zegek zylyaòãBpk©©

"ú÷ôð äîëçî àúéøBà"c43à÷éc äîëçáe , §©§¨¥¨§¨¨§¨§¨§¨©§¨
eøéøaúà44,dnkg ici lre ,dnkgn d`a dxezy ,recik - ¦§¨¦

didzy ,dkldd xexiay myke ,zevevipd mixxazn `wec
xexia mb jk ,lkye dnkg ici lr `a ,dxidae dxexa dkld

dzevevip,dnkgd oipr ici lr `edeðéäåmixne`y dn - §©§
,dnkg ici lr `ed zevevipd xexiay ,"exixaz` dnkg"ay

Îl dpeekdäàlò äîëç,dpeilr -úLaìîä ,úeìéöàc ¨§¨¦¨¨©£¦©§ª¤¤
àaà" ãBña) ät-ìòaL äøBz ãBñ ,úeìéöàc úeëìîa§©§©£¦¨¤§©¤§©¨
[ãBñ] (ãBñå) ,äøéöéc úeëìîa úLaìîä ,("àzøa ãñé§©§©¨©§ª¤¤§©§¦¦¨§

dâð útì÷a úBLaìîä ,úBúéøáe úBéðLnämixaca - ©¦§¨§©§©§ª¨¦§¦©Ÿ©
,xedhe `nh ,xzene xeq` mdy,äøéöéä íìBò ãâðkL¤§¤¤¨©§¦¨

ìéçúî íML,"rxe aeh zrcd ur" oipr -úòcä úðéça ¤¨©§¦§¦©©©©
]:xg` gQpdâðaL [òøäztilw ,"dxivi"d mleray - ª¨©¥¨©¤§Ÿ©

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

ùã÷ä úøâà
äðäå
øøáì éãë äâåð úôéì÷á úùáìúî 'éöàã úåëìîäùë
ïéöåöéð ç"ôøä íâå ø"äãà àèçá åìôðù úåöåöéðä
àø÷ð 'éöàã úåëìîä íâ éæà íéìëä úøéáùá åìôðù
åðéàù úåìéöàã à"æ éáâì òøå áåè úòãä õò íùá
úåëìîä úåùáìúä äðäå íééç õò àø÷ðå íù ãøåé
èìù øùà äðéëùä úåìâ ãåñ àåä äâåð úôéì÷á
ø"åèã àðìéàã àðîæáå î"òøá ù"æå 'åë íãàá íãàä
äðéëùä úåìâ ïîæá åðééäã 'åë ïåðéà 'åë àèìù
áø áøòäù äâåð úôéì÷á íäù íéðåöéçì úòôùîù
úåìâá íéîëç éãéîìú ïéðåæéð ïúéöîúîå íùî íé÷ðåé
úåöîäå äøåúä ÷ñò ø÷éòå íãàä úãåáò ø÷éò æàå
ïéðò ø÷éò ïëì ì"æéøàäî òãåðë úåöåöéðä øøáì àåä
äàîåè øúéäå øåñéàá äëìä ìåôìôå ïåéòá àåä ãåîéìä
é"ò àîèäå øåñàäî øåäèäå øúåîä øøáì äøäèå
'ééøåàã òãåðë úòãå äðéá äîëçá äëìä ìåôìôå ïåéò
äîëç åðééäå åøéøáúà à÷ééã äîëçáå ú÷ôð äîëçî
äøåú ãåñ 'éöàã úåëìîá úùáåìîä úåìéöàã äàìéò
úåëìîá úùáåìîä (àúøá ãñé àáà ãåñá) ô"òáù
úåùáåìîä úåúééøáå úåéðùîä [ãåñ] (ãåñå) äøéöéã
'éçá ìéçúî íùù äøéöéä íìåò ãâðëù äâåð úôéì÷á
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oeygxnפו 'iÎ'h w"yÎiyiy mei Ð ek zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  ט' שישי יום
,288 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéðò ïéáé ìéëùîäå,288 'nr cr.òøã àøèñî

ïåùçøî'é-'è÷"ù-éùéùíåé

מרחשון  י' קודש שבת יום
,288 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéà íéðåéìòä äðäå,dnw 'nr cr.â"åò

lr dvgn `id "dbep"
aeh zivgn ,dvgn

,rx zivgne]:xg` gQpª¨©¥
úBLaìîä ,úBúéøaäå§©§©§©§ª¨
ãâðkL dâð útì÷a¦§¦©Ÿ©¤§¤¤
íML ,äiNòä íìBò¨¨£¦¨¤¨

òøä úðéça ìéçúî©§¦§¦©¨©
,[dâðaLmleray - ¤§Ÿ©

"dbep" ztilw ,"diyr"d
`iddaexdherine rx
,aehòãBpk,recik - ©©

.ì"æéøàäî¥¨£¦©

íéîMa äNòp äî ,ãàî äfî ìBãb àìt ïéðò ïéáé ìékNnäå§©©§¦¨¦¦§©¤¤¨¦¤§Ÿ©©£¨©¨©¦
àøîbä ïî ä÷eñt äëìä øeøáe ïeiò éãé-ìò ìònî¦©©©§¥¦¥£¨¨§¨¦©§¨¨

íé÷ñBôe45íéðBLàø §¦¦¦
äéäM äî ,íéðBøçàå§©£¦©¤¨¨
ïeiòä íã÷ øác íìòäa§¤§¥¨¨Ÿ¤¨¦

,æläwnrzdy iptl - ©¨
dzid ,`xnbd cenila
zxzqen dweqtd dkldd

,dreci `leäæ-éãé-ìò ék¦©§¥¤
dfa ezewnrzd ici lr -
,dkldd z` exexiae
Bæ äëìä äìòî©£¤£¨¨
eéäL úBtìwäî¥©§¦¤¨
íéqëîe íéîéìòî©§¦¦§©¦

,dúBà,dkldd z` - ¨
,ììk äòeãé äúéä àlL¤Ÿ¨§¨§¨§¨

dîòèa áèéä úðáeî äúéä àlL Bà46,mrh ahid epiad `l - ¤Ÿ¨§¨¤¤¥¥§©£¨
,mrhd z` zrk mipian exexiae epeir ici lre - dkldd

íòhäL47,äàlò äîëç äøéôqä ãBñ àeä,dpeilr dnkg - ¤©©©©§¦¨¨§¨¦¨¨
íäå ,íéìkä úøéáLa úBtìwa ïéöBöéð äpnî eìôpL- ¤¨§¦¤¨¦¦©§¦¦§¦©©¥¦§¥

- dnkg ly zevevipd
,mrhdúðéçáa íL̈¦§¦©

úBtìwäL ,úeìb̈¤©§¦
íäéìò íéèìBL§¦£¥¤
äøBzä úîëç íéîéìòîe©§¦¦¨§©©¨

.íéðBzçúå íéðBéìòî- ¥¤§¦§©§¦
zenleray mi`xapdn
zenyp enk mipeilrd
mc`d ipane ,mik`lne

.dhnl o`káeúkL eäæå§¤¤¨
,'àðîéäî àéòø'a- §©§¨§¥§¨

lirl xkfpk ,`yp zyxtn
,zxb`d zligza

àéLewäLdywnd - ¤©§¨
,dxeza oipr zpadl.òøc àøèqî àéäzetilwn ,rxd cvn - ¦¦¦§¨§©

.dxezd ly dnkgd lr zexizqn ode rx ody

íéðBéìòä ,äpäåzenlera mi`vnpd mik`lnde zenypd - §¦¥¨¤§¦
,xzei mipeilrdúBìòäìe øøáì çk íäa ïéàzevevipd - ¥¨¤Ÿ©§¨¥§©£

,ãáì íéðBzçzä àlà ,dâð útì÷aL äøéáMäî- ¥©§¦¨¤¦§¦©Ÿ©¤¨©©§¦§©
gekd mda yi - seba df mlera dhnl ze`vnpd zenypd

,zevevipd z` xxaléôì§¦
óeâa íéLaìî íäL¤¥§ª¨¦§

éøîç`xwpd -àëLî" ¨§¦¨§¨
"àéåçc,ygp ly xer - §¦§¨

,dâð útìwî`aenk - ¦§¦©Ÿ©
oey`xd wlga `"l wxta

xdefdn) "`ipz"d xtq ly48"`ieg"y ,my epx`iay itke ,(
ztilw `edy sebde ,"ze`nhd zetilwd yly" mi`xwp (ygp)

dbep`xwp`kyn"itke ,ygpd ly yealde xerd ,"`iegc
"dpgwtze" ligzndÎxeaic xn`na hexhexta xaqen df oipry
gnv"d x"enc` w"kn
"dxiwgd xtq"a "wcv

,136 cenríäå- §¥
o`k mitebay zenypd

,dhnldçk íéLézî- ©¦¦Ÿ¨
,dtilwd lyúøéáLa¦§¦©
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

] úòãäà"ð] äâåðáù [òøäà"ðúåùáåìîä úåúééøáäå
òøä 'éçá ìéçúî íùù äéùòä íìåò ãâðëù ð"÷á

.ì"æéøàäî òãåðë [äâåðáù

àìô ïéðò ïéáé ìéëùîäå
ïåéò é"ò ìòîî íéîùá äùòð äî ãàî äæî ìåãâ
íéðåùàø íé÷ñåôå àøîâä ïî ä÷åñô äëìä øåøéáå
æìä ïåéòä íãå÷ øáã íìòäá äéäù äî íéðåøçàå
íéîéìòî åéäù úåôéì÷äî åæ äëìä äìòî äæ é"ò éë
äúéä àìù åà ììë äòåãé äúéä àìù äúåà íéñëîå
äîëç 'éôñä ãåñ àåä íòèäù äîòèá áèéä úðáåî
íäå ë"äáùá úåôéì÷á 'éöåöéð äðîî åìôðù äàìéò
'éîéìòîå íäéìò íéèìåù úåôéì÷äù úåìâ 'éçáá íù
'éùå÷äù î"øá ù"æå íéðåúçúå íéðåéìòî äøåúä úîëç

.òøã àøèñî àéä

øøáì çë íäá ïéà íéðåéìòä äðäå
íéðåúçúä àìà äâåð úôéì÷áù äøéáùäî úåìòäìå
àéåçã àëùî éøîåç óåâá íéùáåìî íäù éôì ãáì
úååàúä úøéáùá äçë íéùéúî íäå äâåð úôéì÷î
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.45:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰בירור שייך כדלקמן".‰ÌÚË"ובכ"ז -.46:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰- ידועה שהייתה "אף
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

...מוסג"פ העתק מכתבי מ"ש לאגודת נשי ובנות חב"ד בכאן וגם לאה"ק ת"ו, ומתאים למ"ש 
ומהנכון  הסוכות,  בחג  בזה  שנדבר  ממה  ג"כ  תחי'  לזוגתו  מסר  בטח  שליחותו,  עושה  שליח  חזקה 
שיעוררה עד"ז וביחד יתייעצו ע"ד האופנים איך להביא זה מהכח אל הפועל במחנם, וכבר אמרתי 
ואדרבה להקל  ובנות משפחות שיש להם סרטיפיקט שהם מחב"ד,  נשי  דוקא  שאין להקפיד שיהיו 
בקבלת חבירות ככל האפשרי ישובח, ובלבד שהנוספות לא יאמרו דיעה ברוחניות ואז הוא טוב להן 

ולהעומדות בראש...



היום יום . . . פח

ה'תש"דד חשוןיום שלישי

חומש: לך לך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: כו. בר"מ . . . 284 ע"כ בר"מ.

ֵני  ַנְפׁשֹות ּבְ ם ּבְ י־ִאם ּגַ ֶנֶפׁש ַהּלֹוֵמד, ּכִ ׁש. לֹא ְלַבד ּבְ ְנָפׁשֹות ַמּמָ ָכל יֹום ָויֹום נֹוֵגַע ּבִ ִלּמּוד ַהּתֹוָרה ּבְ
ַמִים. ִית הּוא ֲאִויר ּתֹוָרה ְוִיְרַאת ׁשָ ָאז ֲאִויר ַהּבַ יתֹו, ׁשֶ ּבֵ

ה'תש"דה חשוןיום רביעי

חומש: לך לך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: והנה המובן . . . קמג בלבד.

י  ּכֵ ַמֲחׁשַ ם ַההֹוֵלְך ּבְ ר ְלאֹוָרם לֹא ִיְתֶעה ּגַ ֵמי ָרִקיַע, ֲאׁשֶ ׁשְ ְתנֹוְצִצים ּבִ לּו ְלכֹוָכִבים ַהּמִ ָרֵאל ִנְמׁשְ ִיׂשְ
ְיָלה. ַהּלַ

ם ֶאת  יַע ְלַהֲעִמיד ּגַ ּפִ י ּכַֹח מּוָסִרי ְורּוָחִני, ְלַהׁשְ ה, ֵיׁש ּבֹו ּדֵ ָ ין ִאיׁש ּוֵבין ִאּשׁ ָרֵאל, ּבֵ ׂשְ ל ֶאָחד ִמּיִ ּכָ
ֶקֶרן אֹוָרה. ָעיו ּבְ יָריו ּוְמֻיּדָ ַמּכִ

ה'תש"דו חשוןיום חמישי

חומש: לך לך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ועוד יש . . . 286 בהסתר כו'.

כשרצה רבינו הזקן לברך את ר' יקותיאל ליעפלער בעשירות, אמר שאינו חפץ בזה, 
שלא תטרידו העשירות מלימוד החסידות והתעסקות בעבודה. וכשרצה לברכו באריכות 
ימים אמר: אבער ניט מיט פויערשע יָאהרען, ווָאס עינים להם ולא יראו אזנים להם 
ולא ישמעו, מען זעהט ניט קיין ג-טליכקייט און מען הערט ניט קיין ג-טליכקייט. 

ּלֹא  ׁשֶ ֶזה,  ּבָ ָחֵפץ  ֵאינֹו  ׁשֶ ָאַמר  ירּות,  ֲעׁשִ ּבַ ִלֶער  ִליֶעּפְ ְיקּוִתיֵאל  ר'  ֶאת  ְלָבֵרְך  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָרָצה  ׁשֶ ּכְ
ָאַמר:  ָיִמים  ֲאִריכּות  ּבַ ְלָבְרכֹו  ָרָצה  ּוְכׁשֶ ֲעבֹוָדה.  ּבָ קּות  ְוִהְתַעּסְ ַהֲחִסידּות  ּמּוד  ִמּלִ ירּות  ָהֲעׁשִ ְטִרידֹו  ּתַ
ְולֹא  ֱאלֹקּות  רֹוִאים  לֹא  ָמעּו",  ִיׁשְ ְולֹא  ָלֶהם  ָאְזַנִים  ִיְראּו,  ְולֹא  ָלֶהם  "ֵעיַנִים  ׁשֶ ר  ִאּכָ י  ַחּיֵ ּבְ לֹא  ַאְך 

ׁשֹוְמִעים ֱאלֹקּות.

ה'תש"ד ז חשוןיום שישי

חומש: לך לך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: אך . . . קמד הכל אחד.

ָבה, ַאְבָרָהם  ּבּור ַמֲחׁשָ ה ּדִ ב – ַמֲעׂשֶ ׁשֹון, ַהּלֵ ן ּתֹוָרה הּוא: ֲהָסַרת ָעְרַלת ַהּגּוף, ַהּלָ ֶדר ְלַאַחר ַמּתַ ַהּסֵ
ְרֵסם ֱאלֹקּותֹו, –  ְך ּפִ ָבה, ַאַחר ּכָ יר ֶאת ּבֹוְראֹו – ַמֲחׁשָ ה ִהּכִ ְתִחּלָ ן ּתֹוָרה ֲהֵרי ּבִ ָהָיה ֹקֶדם ַמּתַ ָאִבינּו ׁשֶ

ה. ְך ִמיָלה – ַמֲעׂשֶ ּבּור, ְוַאַחר ּכָ ּדִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי

יום 
רביעי
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ה'תש"דח חשוןשבת קודש

חומש: לך לך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: ומ"ש . . . 288 מסטרא דרע.

ה ֶאת  הּוא ַהְמַצּוֶ רּוְך־הּוא, ׁשֶ ר ִעם ָהַעְצמּות ּבָ ה ִמְצָוה ִמְתַחּבֵ ִמְצָוה ְלׁשֹון ַצְוָתא ְוִחּבּור, ְוָהעֹוׂשֶ
ּוּוי, ֶזהּו  ה ַהּצִ ר ִעם ַעְצמּות אֹור־ֵאין־סֹוף ְמַצּוֶ ְתַחּבֵ ּנִ ֶ ֶזה ַמה ּשׁ ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה, ּדְ ּוּוי ַההּוא. ְוֶזהּו ׂשְ ַהּצִ
ִבּטּול  ִניִמי ֶאל ַהָחְכָמה ּוַמֲעַלת ָחָכם, ּבְ ּטּול ּפְ יֹוֵתר ֵיׁש לֹו ּבִ ׁשּוט ּבְ ִמי: ִאיׁש ּפָ ׁשְ ל ּגַ ָמׁשָ ָכרֹו. ְויּוָבן ּבְ ׂשְ
י  ֶגֶדר ֱאנֹוׁשִ ׁשּוט ֵאינֹו ִנְכָנס ֶאְצלֹו ּבְ ׁש ֶהָחָכם ֲהֵרי ִאיׁש ַהּפָ ֶהְרּגֵ ם ּבְ ִפיַסת ָמקֹום ְלַגְמֵרי. ְוֵכן ּגַ ר ּתְ ֶהְעּדֵ ּדְ
ר  ֵאין לֹו ֶקׁשֶ ֵעיָניו ׁשֶ ב ּבְ ה ָרָעה – ְוֶנְחׁשָ ֶזהּו ִמּדָ לֹום, ּדְ לֹו ְודֹוֶחה אֹותֹו, ַחס ְוׁשָ ְמַבּטְ ָלל – ְוֵאין ֶזה ּדִ ּכְ
ִצּוּוי  ה ּבְ ִבילֹו, ִהּנֵ ׁשְ ָבר ּבִ ׁשּוט ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה ּדָ ה ָלִאיׁש ַהּפָ ר ֶהָחָכם ְיַצּוֶ ֲאׁשֶ ָלל. ְוָהָיה ּכַ ל ַיַחס ִעּמֹו ּכְ ׁשֶ
ִמְצַות  ם  ְלַקּיֵ ָיכֹול  ר הּוא  ֲאׁשֶ ְמִציאּותֹו  יׁש  ְרּגִ ּמַ ׁשֶ ְלַעְצמֹו  ֵהן  ׁשּוט,  ַהּפָ ָהִאיׁש  ל  ׁשֶ ְמִציאּותֹו  נֹוָלד  ֶזה 
ה,  ִויַצּוֶ ר  ְיַדּבֵ ֵאָליו  ר  ֲאׁשֶ ִלְמִציאּות  ב  ֶנְחׁשָ ֶהָחָכם  ֵעיֵני  ּבְ ְוֵהן  ָבר,  ּדָ ַלֲעׂשֹות  ֶהָחָכם  ה  ִצּוָ ְולֹו  ֶהָחָכם 

ל מּוָבן. ְמׁשָ יֹוֵתר. ְוַהּנִ ׁשּוט ּבְ ּוְלַבד ֹזאת ֲהֵרי ִצּוּוי ֶזה ְמַאֵחד ֶהָחָכם ָהָרם ְוַנֲעֶלה ִעם ָהִאיׁש ַהּפָ

דֹול ְוַנֲעֶלה אֹו ָקָטן  ָבר ּגָ ּוּוי, ִאם ּדָ ה ִיְהֶיה ַהּצִ ּמֶ ָלל ּבַ ל ּכְ "ל, ֵאין ֶהְבּדֵ ַיַחס ְלַהּנַ ר ּבְ ן ֲאׁשֶ ם ּכֵ ּומּוָבן ּגַ
ּוָפׁשּוט.

ה'תש"דט חשוןיום ראשון

חומש: וירא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: והנה העליונים . . . קמה עו"ג.

בהיות אאמו"ר בן ד או ה שנים נכנס אל זקנו הצ"צ בש"ק פ' וירא והתחיל לבכות, 
באמרו: מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה. ויענהו הצ"צ: אז א איד 
א צדיק, צו ניין און ניינציג יָאר איז מחליט אז ער דארף זיך מל זיין, איז ער ווערט 

אז דער אויבערשטער זָאל זיך באווייזען צו אים.

ת־  ּבַ ׁשַ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ִנים, ִנְכַנס ֶאל ְזֵקנֹו ַה"ּצֶ ן ד' אֹו ה' ׁשָ "ּב[ ּבֶ י ]ָהַרׁשַ ְהיֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּבִ
ֵני ָמה ִנְרֶאה ה' ֶאל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוָלנּו ֵאינֹו ִנְרֶאה.  ָאְמרֹו: ִמּפְ ָרא ְוִהְתִחיל ִלְבּכֹות, ּבְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ֹקֶדׁש ּפָ
ָעָליו ָלמּול ֶאת ַעְצמֹו,  ִנים, ַמְחִליט ׁשֶ ע ׁשָ ִעים ְוֵתׁשַ ׁשְ ִגיל ּתִ יק, ּבְ ְיהּוִדי ַצּדִ ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": ּכְ ֲעֵנהּו ַה"ּצֶ ַוּיַ

ה ֵאָליו. ּלֶ רּוְך־הּוא ִיְתּגַ דֹוׁש־ּבָ ַהּקָ ָראּוי הּוא ׁשֶ

ה'תש"ד י חשוןיום שני

חומש: וירא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: אבל בצאת . . . בע"ח וד"ל.

דער רבי )רבנו הזקן( פלעגט זָאגען אויף אצילות "אויבען". מען דערציילט אז אין 
כתב פלעגט ער פון התרגשות, מער ווי "אצי" ניט קענען ָאנשרייבען.

ֵמרֹב  ְכַתב  ּבִ ׁשֶ ִרים,  ְמַסּפְ "ְלַמְעָלה".   – ָה'ֲאִצילּות'  ]עֹוָלם[  ֶאת  ה  ְמַכּנֶ ָהָיה  ֵקן(  ַהּזָ נּו  )ַרּבֵ י  ָהַרּבִ
ל ִלְכתֹוב. ר "ֲאִצי", לֹא ָהָיה ְמֻסּגָ ׁשּות, יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ִהְתַרּגְ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תשפ"ב  חשון ד' ראשון יום הצדקה  גדרי

:‚È ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰àì íìBòì§¨Ÿ
úòc ìò øáò ,äæ äNBòäå ;åéñëð ìk ,íéøçé àìå íãà Léc÷é©§¦¨¨§Ÿ©§¦¨§¨¨§¨¤¤¨©©©©
ìk ãaàî äæ éøäL ¯ úeèL àlà ,úeãéñç Bæ ïéàå ...áeúkä©¨§¥£¦¤¨§¤£¥¤§©¥¨
àì ,úBåöîa BðBîî øfôîä ìk àlà ...úBiøaì Cøèöéå ,BðBîî̈§¦§¨¥©§¦¤¨¨©§©¥¨§¦§Ÿ

.Lîçî øúBé øfôé§©¥¥¥Ÿ¤
לתת אין צדקה  במצוות  שגם  משמע  כאן  הרמב "ם מדברי 

שכתב למה  סתירה זו  ולכאורה  מנכסיו, מחומש  יותר

המשנה  בפירוש  מ"א)הרמב "ם פ"א לאדם(פאה לעזור  שיש 

אם לבד ממונו , מחמישית יותר  לתת  יתחייב  "לא  אך בממונו 

מקום יש  חסידות  מידת שמצד היינו חסידות ", במדת  כן  עשה 

מחומש ! יותר  צדקה  לנתינת 

יוסף ' ה'ברכי סק"א)ומבאר רמט סי' :(יור"ד

עומדים שבו במצב  הרמב "ם מדבר המשנה  בפירוש

ואז להם לעזור  ומבקשים  והאומללים  עד daegהעניים  לתת 

ואילו מחומש . יותר אף  לתת  יכול חסידות  מידת  ומצד  חומש ,

לחלק רוצה  עצמו  מצד  שהאדם באופן  מדובר  ערכין  בדיני כאן

לעניים  ומחרים")מממונו דמקדיש של ("דומיא השיעור נקבע  ובזה  ,

מזה . יותר לתת אין חסידות  מידת מצד ואפילו  חומש ,

ביאור : ולתוספת 

נתינה  הוא  המצוה  גדר  הראשונה , lawndבדוגמא  jxevl,

ממידת מחויב, שאינו  אף ולכן העני , של חסרונו  את  למלא 

שבהלכה השניה ובדוגמא  מחומש . יותר  לתת יכול חסידות 

הוא וחרמים ערכים מצות  של  הגדר  – בהלכה זו  שהובא (כפי

לכוףהקודמת) כדי  אלו בדברים  עצמו להנהיג לאדם לו ש "ראוי

עבור הוא  הנתינה  בתועלת  שהדגש  ומאחר ולאozepdיצרו",

של  מחומש .lawndהצורך  יותר  יתן לא ,

הזקן ס"י)ואדמו "ר  סוף הקודש שלישי(אגרת אופן  מוסיף 

צדקה : בנתינת 

את לתקן כדי באה  היא  כאשר  הגבלה  ללא  לצדקה  נתינה

יבזבז 'אל שאמרו ומה  העבירות . ידי על בנפש  הנעשה  הפגם 

שצריך  מי  אבל  חטא ... שלא  במי  דוקא "היינו  מחומש ', יותר

מרפואת הנפש  רפואת  גרעה  דלא  פשיטא  עדיין, נפשו לתקן 

נפשו". בעד יתן לאיש  אשר  וכל  נחשב  כסף  שאין הגוף ,

(218 'nr ,fk zegiy ihewl)

ה'תשפ"ב  חשון ה' שי יום 'בקיא'? לגדל אפשר האם

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰eäãN äúéä íà ìáà£¨¦¨§¨¨¥
EãN" :øîàpL ,íéøBòN dcöa òøæì Bøáçì øzî ¯ íéhç äòeøæ§¨¦¦ª¨©£¥¦§Ÿ©§¦¨§¦¤¤¡©¨§

.íéàìk eäãN òøæiL àlà øeqàä ïéà ;"íéàìk òøæú àìŸ¦§©¦§¨¦¥¨¦¤¨¤¦§©¨¥¦§©¦
בכלאי הכרם : כלאי מדין זרעים  כלאי דין  שונה  בכך

אחר למין  בסמיכות  אחד  מין  בשדהו לזרוע  מותר זרעים 

הרמב"ם  פוסק  הכרם  בכלאי אך חברו , הי"ז)שבשדה פ"ז (להלן

נטוע מהן  שבאחת  שדות שתי בין  המחיצה  נפרצה  שאם 

והתבואה שהכרם למרות  נאסר , הכרם  – תבואה  ובשנייה  כרם 

אנשים . לשני שייכים 

הכלאים : סוגי שני בין  עקרוני מהבדל  נובע  והחילוק 

עצמם הזרעים אך הזורע , על איסור רק  יש  זרעים בכלאי

עצמם הפירות  על חל  האיסור  הכרם  בכלאי  ואילו מותרים 

בהנאה . ונאסרים

והכרם שהתבואה  לכך משמעות  אין  הכרם בכלאי  ולכן 

הפירות על  חל האיסור  כי נפרדות , בעלויות  שתי  תחת הם 

שנאסרים בחלב  בשר  בדוגמת  לבעלים , שייכות  ללא  עצמם ,

ואין העירוב  עצם  זרעיםמחמת  בכלאי אך הבעלים , מי הבדל 

אדם לאותו רק  נאמר  הוא  הרי האדם , על רק הוא  שהאיסור 

מותר  נפרדים, בבעלים  ואילו  יחד  מינים  שני  יזרע (מעדני שלא

קכגֿד) ע' כלאים – .ארץ

זריעת לשאלת פתרון  למצוא שניסו יש  זו הלכה  פי  ועל 

יחד  רק  הוא  גידולו  שדרך בהמה  למאכל  המשמש  ה 'בקיא '

כלאים . איסור  ללא  לגדלו  ניתן כיצד שועל, שיבולת  עם

ה'תשפ"ב  חשון ו' שלישי יום האיסור  בפני גדר

:ÊÈ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰äöøôpL íøkä úvçî§¦©©¤¤¤¦§§¨
Làéúð .'øãb' :Bì ïéøîBà ¯ äöøôðå døãb ;'øãb' :Bì ïéøîBà ¯§¦§Ÿ§¨¨§¦§§¨§¦§Ÿ¦§¨¥

.Lc÷ äæ éøä ¯ døãb àìå ,äpnî¦¤¨§Ÿ§¨¨£¥¤¦¥
בגמרא הדין  א)במקור ב, "וחייב(ב"ב לזה: בהמשך  נאמר

המחיצה את  גדר  לא  הכרם ובעל מאחר  כלומר: באחריותו".

להיאסר , הסמוכה שבגינה לירקות  גרם מכך וכתוצאה  כנדרש

שגרם . ההפסד עבור  לשלם  חייב  הוא  הרי 

זה ? סיום  הביא  לא  הרמב"ם  ומדוע 

התבואה שגם  באופן  מדבר  הרמב "ם  הרדב"ז : מבאר 

עליו אין  וממילא  עצמו  הכרם  לבעל  שייכת  הסמוכה  שבגינה 

– בלבד  והיתר  איסור  בדיני הוא  והנידון  ממונית, תביעה  כל 

לא . או נאסרה  התבואה  האם 

שהשדה באופן שהמדובר  לפרש  בהכרח כי שכתבו יש  אך

השדות שתי  כאשר  כי  הכרם , לבעל שייכת  אינה  הסמוכה

הראשונה , בפעם  גדר  כשלא  מיד  התבואה  נאסרת  לו שייכות 

שהשדה באופן אלא  קודם  בו  להתרות  שצריך  אמרו  ולא 

בין בעירוב  רוצה  שאינו  יתכן  אז כי שלו , איננה הסמוכה

שחובת סבור  הוא  כי  גודר אינו  מקום  ומכל השונים  המינים 

גדר , ולא  לגדור בו התרו כאשר ורק השני, על מוטלת  הגידור 

הסמוכה כשהשדה  אבל זה , במצב  לו שנוח בדעתו גילה

הגידור שחובת  סבור היה  לא  בוודאי הרי  עצמו, לו  שייכת

בדעתו גילה  מתחילה  גדר  שלא  וכיון  אחר , על מוטלת 
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מיד. נאסרת  והתבואה  לו נוח המינים  שעירוב 

את הרמב"ם  הביא  לא  מדוע  השאלה  חוזרת  זה  שלפי  אלא 

מהעדר כתוצאה  שנגרם  בנזק  לשאת  שחייב  ההלכה  המשך 

הגידור ?

והביאור :

פסק  כבר  ה"ח)הרמב "ם  פ"ח דבר(לעיל אוסר  אדם  שאין 

מאחר כלל נאסרת  אינה  הסמוכה התבואה ולכן שלו, שאינו

"וחייב בברייתא  שאמרו  ומה  נזק , כאן ואין שלו ואיננה

שאינו דבר אוסר  שאדם  הסוברים  לדעת  רק  הוא  באחריותו"

לה)שלו ב"ב שמואל, ר' .(שיעורי

ה'תשפ"ב  חשון ז' רביעי יום בימינו  עניים מתנות

:È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰úBðzîa øîàð¤¡©§©§
.ïúBà ïéòáBz íéiðòäL ïîæ ìk ,"íúà áæòz øbìå éðòì" :íéiðò£¦¦¤¨¦§©¥©£ŸŸ¨¨§©¤¨£¦¦§¦¨
øzî ïäî øàLpä éøä ¯ ïäéìò øæçìå Lwálî íéiðòä e÷ñẗ§¨£¦¦¦§©¥§©§Ÿ£¥¤£¥©¦§¨¥¤ª¨
ïúðå" ïäa øîàð àlL ...úBîeøúk LBã÷ ïôeb ïéàL ;íãà ìëì§¨¨¨¤¥¨¨¦§¤Ÿ¤¡©¨¤§¨©
äiçì ïúBà áæòì äeöî Bðéàå ;"íúà áæòz" àlà ,"íéiðòì̈£¦¦¤¨©£ŸŸ¨§¥§ª¤©£Ÿ¨§©¨

.íéiðò ïéà éøäå ,íéiðòì àlà úBôBòìe§¤¨¨£¦¦©£¥¥£¦¦
ה 'טור' שלב)כתב  סי' למנהג(יו"ד המקור היא  זו שהלכה  ,

יניחום , ואם גויים  "הרוב  כי ופאה  שכחה  לקט להשאיר שלא

שהרי להניח צורך  אין מלכתחילה  ולכן  ויטלום " גויים  יבואו 

לאחרים  ולא  - לעניים " "תעזוב שם)נאמר ב"ח .(ראה

השולחן' סכ"א)וה 'פאת  ישראל בית ד, תלוי(סי' הדבר  כי כתב 

ה 'שאילתות ' לדעת  ראשונים . צח)במחלוקת  סי' במקום(קדושים,

מדברי אך  כלל, פאה  להניח צריך  אין ישראל עניי שאין 

מלהניח להימנע  היתר שאין נראה  אלאהרמב "ם  לכתחילה 

לקחתם יכול מלבקש ", העניים  "פסקו  שהניח לאחר  אם  רק

לזרים , ואסורה  קדושה  בה שיש  מתרומה  ובשונה  לעצמו,

שהופרשו ולאחר  כתרומות " קדוש  גופם "אין עניים  מתנות

העניים . לשימוש  עומדים  ואינם אדם לכל מותרים

שההיתר נראה  הרמב "ם מדברי כי  השולחן' הפאת  והוסיף 

העניים פסקו  כאשר  רק  אםixnblהוא  אך אחריהם , לבקש 

גויים , שהרוב  אף  להשאירם  צריך ישראל, עניי  מעט עדיין  יש 

להניחם . צריך אין גויים " "הרוב  שאם  הטור כדברי ולא 

שם)והרמ"א  שלב אין(סי' "והאידנא הטור : כדעת פסק 

העיד  השולחן  הפאת  ואילו  גויים ", שהרוב  לפי  בהם  נוהגים

נותן שלו, זרועה  שדה  לו שיש  ש "ישראל בימיו  המנהג  על

ופאה". שכחה לקט

ורוב ישראל שליטת  תחת  ישראל שארץ  ובתקופתנו

תקף . אינו הרמ"א  של  טעמו גם  לכאורה  ישראל, יושביה 

לעניים שווה אין  שלמעשה  משום  שהקלו יש  מקום , ומכל

מקיבוץ להרוויח יוכלו כאשר  ללקט  לשדות רגליהם  לכתת 

ההיתר קיים  עדיין  ולכן טרחא  בפחות  יותר  רב סכום נדבות 

לעופות  ולא  לעניים " "תעזוב  ח"ב,של (טוקצינסקי) ישראל' ('ארץ

ב) י, בארץ התלויות .מצוות

ה'תשפ"ב  חשון ח' חמישי יום המעשרות? מן פטור לקט ספק

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰ìôpL è÷ì¤¤¤¨©
øéöwä úà Lécâäå úéaä ìòa àáe ,íéiðò eäeèwì àìå ,õøàì̈¨¤§Ÿ¦§£¦¦¨©©©©¦§¦§¦¤©¨¦
úBòâBpä íéìaMä ìëå ...?äNBò àeä ãöék ¯ õøàä ìò BlL¤©¨¨¤¥©¤§¨©¦¢¦©§
ïäî àéä Bæéà ïéòãBé eðà ïéàL éðtî ;íéiðòì ïlk ¯ õøàä¨¤ª¨¨£¦¦¦§¥¤¥¨§¦¥¦¥¤
,"áæòz" :øîàpL ¯ íéiðòì íéiðò úBðzî ÷ôñe ,è÷ì äúéäL¤¨§¨¤¤§¥©§£¦¦¨£¦¦¤¤¡©©£Ÿ

.ElMî ïäéðôì çpä©©¦§¥¤¦¤§
לעניים . וניתן כ'לקט' דינו  לקט' 'ספק

ממעשרות  פטור  ה"ט)'לקט' פ"ב תרומות להסתפק(הל' ויש 

הנוגעות "השבלים היינו לקט ', ב 'ספק  גם  הוא  הפטור  האם

לקט" שהיתה  מהם  היא זו אי יודעים  אנו שאין  בארץ ...

לעניים . וניתנות

יו "ט' מ"א)וה 'תוספות  פ"ה מ 'ירושלמי'(פאה שגם(שם)הביא 

בלבד לעניים  שהפקר  הלל בית  כהפקר`oiלדעת  (הפטור דינו

הנוגעותממעשרות) השבלים את  לעשר  חייבים  העניים אין  ,

שחכמים היינו  הפקר ', - דין  בית  'הפקר כי  בהם , שזכו  בארץ 

השבלים  את  וזיכוmleklהפקירו  וחזרו המעשרות מן ונפטרו

העניים  את שם)בהם ירושלמי סירילאו .(מהר"ש

איגר מז)והגר"ע  ס"ק שם פאה רע"א מבאר :(תוספות

צריך  העני  יטלו  ואם  הפקר  אינו בלבד לעניים הפקר

הכוח  את דין לבית יש  דין' בית  'הפקר  כן  שאין מה  להחזיר ,

זה הרי העניים  בו יזכו ואם  בלבד לעניים  ההפקר  את  להחיל 

ממעשר . ופטורים  שלהם ,

דוד' 'מקדש  490)ובספר  עמ' כתב :(ח"ד

בירושלמי אחת  ה"ז)לדעה  פ"ד –(פאה לקט ש 'ספק  זה דין ,

מהכתוב נלמד ו)לקט' כג, אביונך (שמות משפט תטה "לא 

אתה מטהו  אבל  מטהו, אתה  אין "בריבו – בריבו"

מהכתוב  נלמד  שניה ולדעה ו)במתנותיו ". כג, ולגר(שמות "לעני 

ללומד  כן, ואם  משלך ". לפניהם  הנח  "תעזוב, – תעזוב "

העני לזכות  הטיה  שזו  היא המשמעות תטה ...', 'לא מהכתוב

לפי אך  במעשרות . חייב  ספק, שהוא  וכיון  ספק, שהדבר  אף 

ופטו ודאי מדין לקט זה הרי מ'תעזוב...' ממעשרות ,הלומד  ר

לקט  שספק  וסובר  מ'תעזוב ' הלימוד את  הביא  והרמב"ם 

המעשרות  מן  טוב)פטור יום התוספות .(כדברי

ה'תשפ"ב  חשון ט' שישי יום שביעית? פירות להפקיר חייבים

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰¯ ähîMä úðL§©©§¦¨
...úBøNòî àìå ,äîeøz àì da ïéàå ;ø÷ôä dlkª¨¤§¥§¥¨Ÿ§¨§Ÿ©©§

המבי "ט יא)לדעת  סי' ח"א מג)והמהרי "ט(שו"ת סי' ,(ח"א

את הפקירה  התורה  כי מעצמו נעשה  השמיטה  בשנת ההפקר 
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מיד. נאסרת  והתבואה  לו נוח המינים  שעירוב 

את הרמב"ם  הביא  לא  מדוע  השאלה  חוזרת  זה  שלפי  אלא 

מהעדר כתוצאה  שנגרם  בנזק  לשאת  שחייב  ההלכה  המשך 

הגידור ?

והביאור :

פסק  כבר  ה"ח)הרמב "ם  פ"ח דבר(לעיל אוסר  אדם  שאין 

מאחר כלל נאסרת  אינה  הסמוכה התבואה ולכן שלו, שאינו

"וחייב בברייתא  שאמרו  ומה  נזק , כאן ואין שלו ואיננה

שאינו דבר אוסר  שאדם  הסוברים  לדעת  רק  הוא  באחריותו"

לה)שלו ב"ב שמואל, ר' .(שיעורי

ה'תשפ"ב  חשון ז' רביעי יום בימינו  עניים מתנות

:È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰úBðzîa øîàð¤¡©§©§
.ïúBà ïéòáBz íéiðòäL ïîæ ìk ,"íúà áæòz øbìå éðòì" :íéiðò£¦¦¤¨¦§©¥©£ŸŸ¨¨§©¤¨£¦¦§¦¨
øzî ïäî øàLpä éøä ¯ ïäéìò øæçìå Lwálî íéiðòä e÷ñẗ§¨£¦¦¦§©¥§©§Ÿ£¥¤£¥©¦§¨¥¤ª¨
ïúðå" ïäa øîàð àlL ...úBîeøúk LBã÷ ïôeb ïéàL ;íãà ìëì§¨¨¨¤¥¨¨¦§¤Ÿ¤¡©¨¤§¨©
äiçì ïúBà áæòì äeöî Bðéàå ;"íúà áæòz" àlà ,"íéiðòì̈£¦¦¤¨©£ŸŸ¨§¥§ª¤©£Ÿ¨§©¨

.íéiðò ïéà éøäå ,íéiðòì àlà úBôBòìe§¤¨¨£¦¦©£¥¥£¦¦
ה 'טור' שלב)כתב  סי' למנהג(יו"ד המקור היא  זו שהלכה  ,

יניחום , ואם גויים  "הרוב  כי ופאה  שכחה  לקט להשאיר שלא

שהרי להניח צורך  אין מלכתחילה  ולכן  ויטלום " גויים  יבואו 

לאחרים  ולא  - לעניים " "תעזוב שם)נאמר ב"ח .(ראה

השולחן' סכ"א)וה 'פאת  ישראל בית ד, תלוי(סי' הדבר  כי כתב 

ה 'שאילתות ' לדעת  ראשונים . צח)במחלוקת  סי' במקום(קדושים,

מדברי אך  כלל, פאה  להניח צריך  אין ישראל עניי שאין 

מלהניח להימנע  היתר שאין נראה  אלאהרמב "ם  לכתחילה 

לקחתם יכול מלבקש ", העניים  "פסקו  שהניח לאחר  אם  רק

לזרים , ואסורה  קדושה  בה שיש  מתרומה  ובשונה  לעצמו,

שהופרשו ולאחר  כתרומות " קדוש  גופם "אין עניים  מתנות

העניים . לשימוש  עומדים  ואינם אדם לכל מותרים

שההיתר נראה  הרמב "ם מדברי כי  השולחן' הפאת  והוסיף 

העניים פסקו  כאשר  רק  אםixnblהוא  אך אחריהם , לבקש 

גויים , שהרוב  אף  להשאירם  צריך ישראל, עניי  מעט עדיין  יש 

להניחם . צריך אין גויים " "הרוב  שאם  הטור כדברי ולא 

שם)והרמ"א  שלב אין(סי' "והאידנא הטור : כדעת פסק 

העיד  השולחן  הפאת  ואילו  גויים ", שהרוב  לפי  בהם  נוהגים

נותן שלו, זרועה  שדה  לו שיש  ש "ישראל בימיו  המנהג  על

ופאה". שכחה לקט

ורוב ישראל שליטת  תחת  ישראל שארץ  ובתקופתנו

תקף . אינו הרמ"א  של  טעמו גם  לכאורה  ישראל, יושביה 

לעניים שווה אין  שלמעשה  משום  שהקלו יש  מקום , ומכל

מקיבוץ להרוויח יוכלו כאשר  ללקט  לשדות רגליהם  לכתת 

ההיתר קיים  עדיין  ולכן טרחא  בפחות  יותר  רב סכום נדבות 

לעופות  ולא  לעניים " "תעזוב  ח"ב,של (טוקצינסקי) ישראל' ('ארץ

ב) י, בארץ התלויות .מצוות

ה'תשפ"ב  חשון ח' חמישי יום המעשרות? מן פטור לקט ספק

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰ìôpL è÷ì¤¤¤¨©
øéöwä úà Lécâäå úéaä ìòa àáe ,íéiðò eäeèwì àìå ,õøàì̈¨¤§Ÿ¦§£¦¦¨©©©©¦§¦§¦¤©¨¦
úBòâBpä íéìaMä ìëå ...?äNBò àeä ãöék ¯ õøàä ìò BlL¤©¨¨¤¥©¤§¨©¦¢¦©§
ïäî àéä Bæéà ïéòãBé eðà ïéàL éðtî ;íéiðòì ïlk ¯ õøàä¨¤ª¨¨£¦¦¦§¥¤¥¨§¦¥¦¥¤
,"áæòz" :øîàpL ¯ íéiðòì íéiðò úBðzî ÷ôñe ,è÷ì äúéäL¤¨§¨¤¤§¥©§£¦¦¨£¦¦¤¤¡©©£Ÿ

.ElMî ïäéðôì çpä©©¦§¥¤¦¤§
לעניים . וניתן כ'לקט' דינו  לקט' 'ספק

ממעשרות  פטור  ה"ט)'לקט' פ"ב תרומות להסתפק(הל' ויש 

הנוגעות "השבלים היינו לקט ', ב 'ספק  גם  הוא  הפטור  האם

לקט" שהיתה  מהם  היא זו אי יודעים  אנו שאין  בארץ ...

לעניים . וניתנות

יו "ט' מ"א)וה 'תוספות  פ"ה מ 'ירושלמי'(פאה שגם(שם)הביא 

בלבד לעניים  שהפקר  הלל בית  כהפקר`oiלדעת  (הפטור דינו

הנוגעותממעשרות) השבלים את  לעשר  חייבים  העניים אין  ,

שחכמים היינו  הפקר ', - דין  בית  'הפקר כי  בהם , שזכו  בארץ 

השבלים  את  וזיכוmleklהפקירו  וחזרו המעשרות מן ונפטרו

העניים  את שם)בהם ירושלמי סירילאו .(מהר"ש

איגר מז)והגר"ע  ס"ק שם פאה רע"א מבאר :(תוספות

צריך  העני  יטלו  ואם  הפקר  אינו בלבד לעניים הפקר

הכוח  את דין לבית יש  דין' בית  'הפקר  כן  שאין מה  להחזיר ,

זה הרי העניים  בו יזכו ואם  בלבד לעניים  ההפקר  את  להחיל 

ממעשר . ופטורים  שלהם ,

דוד' 'מקדש  490)ובספר  עמ' כתב :(ח"ד

בירושלמי אחת  ה"ז)לדעה  פ"ד –(פאה לקט ש 'ספק  זה דין ,

מהכתוב נלמד ו)לקט' כג, אביונך (שמות משפט תטה "לא 

אתה מטהו  אבל  מטהו, אתה  אין "בריבו – בריבו"

מהכתוב  נלמד  שניה ולדעה ו)במתנותיו ". כג, ולגר(שמות "לעני 

ללומד  כן, ואם  משלך ". לפניהם  הנח  "תעזוב, – תעזוב "

העני לזכות  הטיה  שזו  היא המשמעות תטה ...', 'לא מהכתוב

לפי אך  במעשרות . חייב  ספק, שהוא  וכיון  ספק, שהדבר  אף 

ופטו ודאי מדין לקט זה הרי מ'תעזוב...' ממעשרות ,הלומד  ר

לקט  שספק  וסובר  מ'תעזוב ' הלימוד את  הביא  והרמב"ם 

המעשרות  מן  טוב)פטור יום התוספות .(כדברי

ה'תשפ"ב  חשון ט' שישי יום שביעית? פירות להפקיר חייבים

:‰ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰¯ ähîMä úðL§©©§¦¨
...úBøNòî àìå ,äîeøz àì da ïéàå ;ø÷ôä dlkª¨¤§¥§¥¨Ÿ§¨§Ÿ©©§

המבי "ט יא)לדעת  סי' ח"א מג)והמהרי "ט(שו"ת סי' ,(ח"א

את הפקירה  התורה  כי מעצמו נעשה  השמיטה  בשנת ההפקר 
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- הפקירו  ולא שדהו את  נעל השדה בעל אם  וגם השדות ,

בגמרא שאמרו וכמו ממעשרות . ופטורים  הפקר  הם  הפירות 

א) לט, משמעו(ב"מ ונטשתה " תשמטנה "והשביעית  שהציווי 

דמלכא ' 'אפקעתא  היא  השדה שם)שהפקרת  המלךֿרש"י .(מצות

יוסף ' ה'בית  לדעת כד),אך  סי' רוכל הבעלים(אבקת על 

הפקירו, ולא  שדהו  את  נעל ואם  בשביעית שדותיהם  להפקיר 

אחר אדם  ואין  הפקר  אינם  הפירות  עשה , על שעובר  אף 

שההפקר שאמרו ומה במעשרות . וחייבים  ליטלם  רשאי 

שהקב"ה  משמעו – דמלכא ' 'אפקעתא הוא  (המלך)בשביעית 

על  הוא  'ונטשתה ' הציווי כי  השדות  את  שיפקירו ציוה 

הבעלים .

פד)והאחרונים  מ' מנ"ח סקכ"ט, כג סי' בשיטת(פאה"ש נקטו 

לא ואם  בפיהם , להפקיר  צריכים שהבעלים יוסף ' ה 'בית 

ה'תורת וכתב  במעשרות . וחייבים  הפקר  השדות  אין הפקירו 

יחֿכ)הארץ ' ה 'בית(פ"ח כתב  מדוע  כי  כן , לומר מסתבר  שלא 

ש edcyיוסף ' z` lrepdהיה והרי  במעשרות , חייב  בשביעית 

בפירוש  הפקיר  שלא  שכל מזו יתירה  לומר נעל עליו שלא (אף

שדהו) במעשרות .את חייב 

להפקיר צורך אין יוסף' ה'בית  לשיטת  גם  לומר: ויש 

הרמב "ם  שכתב  ומה  הכ"ד)בפירוש . פ"ד ויובל שמיטה "מצות(הל'

היינו – בשביעית " הארץ  שתוציא מה כל להשמיט עשה 

ימנע ולא  לעצמו הפירות  כל את  יקח לא  השדה  שבעל 

הפקר . להניחם  עליו  אלא  מהפירות , לקחת מהאנשים 

כולה השמיטה  "שנת כאן: הרמב "ם  מדברי  לכך וראיה 

הבעלים ואם  מעשרות...". ולא  תרומה  לא בה ואין  הפקר 

הרי הפקר , אינו  הפקירו  לא ואם  בפירוש  להפקיר  צריכים 

להפקיר יכולים  שאינם  וקטן שוטה חרש  של שדה  (ב"מ פירות 

ב) הרמב "םכב, מלשון ואילו אדם , לכל ואסורים הפקר אינם 

שהפירות מציאות  שאין הפקר "משמע  כולה השמיטה  "שנת 

מכאן, אלא במעשרות! וחייבים  הפקר  אינם  השמיטה  בשנת 

מאליהם  מופקרים והפירות  בפירוש  להפקיר  צורך (אא"כ שאין 

שדהו) את שינעל הפכית, פעולה וקטןיעשה שוטה  חרש  של שדה  וגם

הפקר . היא 

ה'תשפ"ב  חשון י' קודש שבת מעשר  מכספי הגדולים בניו הזנת

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰úBðBæî ïúBpä©¥§
ãnìì éãk ,íäéúBðBæîa áiç BðéàL íéìBãbä åéúBðáìå åéðáì§¨¨§¦§¨©§¦¤¥©¨¦§¥¤§¥§©¥
ììëa äæ éøä ...äøLé Cøãa úBðaä âéäðäìe ,äøBz íéøëfä©§¨¦¨§©§¦©¨§¤¤§¨¨£¥¤¦§©

.ä÷ãvä©§¨¨
הט"ז סק"א)וכתב  רמט סי' :(יור"ד

ובנותיו בניו שהזנת  שנים)אף  משש לצדקה ,(הגדולים נחשבת

הרמ"א שכתב כמו  מעשר , ממעות לזונם  רשאי (שם)אינו 

לבית נרות  כגון מצוה , דבר שלו  ממעשר לעשות  ש "אין

לעניים". יתננו  רק  מצוה , דבר  שאר או  הכנסת 

שבע ' מא)וה 'באר  סי' הוסיף :(שו"ת

כי מצוה , לדבר מעשר  מכספי להוציא  רשאי ואינו היות 

יכול  אינו בו, חייב  שאינו דבר  עושה  אם רק  היא  'צדקה'

שהרי לימוד , לצורך  אף  בניו עבור מעשר  ממעות  להוציא 

ב 'הגהות שכתב  כמו  תורה , ללמדם האב  על  גמור  חוב 

פ"א)מיימוניות ' ת"ת או(הל' בנו את  ללמד  האב  על שכופים

עשה  מצות  זו  כי מלמד  לו  בניכם")לשכור את אותם ("ולמדתם

עשה  מצות  קיום  על  בהקדמת וכופים  להרמב"ם, המצוות ספר (ראה

המצוות) .מנין

יוסף ' ה 'ברכי  סקי"ח)אך שם ה 'אור(יור"ד דברי את  הביא 

קדישא")החיים ' חסידא המופלא וסובר("הרב הט"ז על  החולק 

מעולה צדקה  היא  בה , חייב  שאינו כיון  הגדולים , בניו שהזנת

הבנים הזנת  לדעתם כי כספים  במעשר  מקילים יש  זה  ומטעם 

שלדעת דבריו  על העיר  אך מעשר. ממעות צדקה  היא 

סק"ב)הפוסקים  שם היטב באר מעשר(ראה ממעות להוציא  מותר

היה לא  מעשר , כסף  לו היה  לא שאם מצוה לצורך רק

ספרים מקיימה  קניית או כלה הכנסת מצות כגון לעשותה, חיוב עליו אין (כי

בהם) ללמוד לאחרים מוכרח להשאילם "דבר  ילדיו הזנת  ואילו ,

אושא תקנת  מצד ואם  אב " וכרחם  אהבתו מצד  אם  לעשותו,

קטנים" כשהם  בנותיו ואת  בניו  את  זן אדם  מט,"שיהא  (כתובות

יוסף ',ב) ה 'ברכי וסיים  מעשר. ממעות  לזונם אין  כן  ואם  .

לעשות נכון לא – טובא  שעתא  ליה דחיקא  לא  "אי שלכן 

כן".

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dpyd y`x(iyiy meil)

:`xnbd dywnéëä éiaà øîà éîe,lbxa dgnya zaiig dy`y ¦¨©©©¥¨¦
øîàäå`l` ,dgnya zaiig dpi` dX` ,iIA`dçnNî dìòalr §¨¨©©©¥¦¨©§¨§§¨

.lbxd ceakl micba dl dpewy iciiia` :`xnbd zvxznåéøáãì¦§¨¨
øîà÷ àøéæ éaøcdgnya zaiig dy`y `xif iax ly ezhiyl - §©¦¥¨¨¨©

ok` envr iia` zrc la` ,'xg`z la'a mb zaiig `idy iia` xn`
la'a zxdfen m`d wtzqdl yi okle ,dgnyn dxeht dy`

.'xg`z
,ezpy jez elke`l devn xekady zxne`d `ziixa d`aed lirl

:ef dpy mipen izni`n zxxan `xnbdéúîéàî øBëa ,eäì àéòaéà¦©§¨§§¥¥¨©
ãìBpL äòMî ,øîà éiaà .äðL Bì ïéðBî.dpy el oipenøa àçà áø ¦¨¨©©¥¨©¦¨¨¤©©£¨©

äàöøäì äàøpL äòMî ,øîà á÷òé,daxwdl ie`x `edy dryn - ©£Ÿ¨©¦¨¨¤¦§¨§©§¨¨
:`xnbd zx`an .ezcill ipinyd mein ,xnelkéâéìt àìåoi`e - §Ÿ§¦¥

,mdipia zwelgnàäyn dpy el mipeny `g` ax xn`cdr ¨
epiid ,daxwdl ie`xyíúadaxwdl ie`xe men ea oi`y xeka - §¨

.jkl ie`xy dryn el mipen okle
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צג oikxr zekld - d`ltd xtq - oeygÎxn 'c oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

meil miwxt 'b m"anx ixeriyoeygÎxn 'iÎ'c -a"tyz'd

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'ã ïåùàø íåé

-d̀ltdxtq
oinxge oikxr zFkld¦§£¨¦©£¨¦

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
ועל 1) ציבור צרכי על לבדוק נפנה ביתֿדין באדר בט"ו

בין  בזה וההבדל ההקדש מכירת סדר ההקדש, עניני
בפדיית  אדם לכל קודמים שהבעלים לקרקעות, מטלטלין
קרקע  בין החילוק הזה, בזמן המחרים או המקדיש ההקדש,
שאסור  חרמים, לענין חוץֿלארץ לקרקע ארץֿישראל
יותר  יפזר אל במצוות ממונו והמפזר ממונו, כל להקדיש
אפילו  במשפט, דבריו אדם יכלכל לעולם נכסיו, מחומש

תורה. בדברי

.‡ÔÈÙ ÔÈc ˙Èa ¯„‡a ¯OÚ ‰MÓÁa2OtÁÏ «¬ƒ»»»«¬»≈ƒƒ¿ƒ¿«≈
¯eaˆ ÈÎ¯ˆ ÏÚ ˜c·ÏÂ3˙BLc˜‰‰ ÈÈÚ ÏÚÂ4. ¿ƒ¿…«»¿≈ƒ¿«ƒ¿¿≈«∆¿≈

˙‡ ÌÈ„BÙe ,ÔÈ¯˜BÁÂ ÔÈL¯B„Â Ô‰ÈÏÚ ÔÈ˜„B·e¿ƒ¬≈∆¿¿ƒ¿¿ƒƒ∆
ÔÈÓ¯Á‰ ˙‡Â ˙BLc˜‰‰5˙‡Â ÔÈÎ¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ·B‚Â , «∆¿≈¿∆«¬»ƒ¿ƒ∆»¬»ƒ¿∆

ÌÈÓc‰6„È˙Ú ÌÚ‰ Ïk ‰È‰iL È„k ,Ô‰a ·iÁ‰ ÏkÓ «»ƒƒ»««»»∆¿≈∆ƒ¿∆»»»»ƒ
ÌÈÏ˜M‰ ˙Óe¯z ÔzÏ7.eÈ‰Ï‡ ˙Èa ˙‡ ˜fÁÏ ƒ≈¿««¿»ƒ¿«≈∆≈¡…≈

ופדיית 3)מתפנים.2) נפשות ודיני ממונות דיני לדון כגון
דין  בית שלוחי "ויוצאים ועוד. והקדשות וחרמים ערכים
ואת  הערכין ואת השבויים את ופודים הכלאיים את להפקיר
ומציינים  ... הפרה את ושורפים ... ההקדשות ואת החרמים
מהם  שיפרשו כדי ציונם את גשמים שמיחו הקברות על

הם". רבים צרכי אלו שכל איש 4)הכהנים, הקדיש שאם
מידי  לפדותם יש הרי לה' קודש נכסיו שאר או ביתו את

הבית. לבדק יפלו והדמים נכסיו 5)הגזבר, על כשאמר
נופלים  שהם הבית, לבדק הם חרם או לשמים, הם חרם
לכהנים  הם הרי - סתם חרם אמר אם  אבל הבית. לבדק

לכהנים. מתנה ניתנים אלא לעולם, נפדים אם 6)ואינם
ודמיו  בשוק הנמכר כעבד דמיו ליתן נתחייב עלי דמי אמר

הבית. היא 7)לבדק אף הניתנת השקל מחצית עם יחד
קדשי  שהם הצבור, קרבנות קניית לשם זמן, פרק באותו
מחצית  תרומת עם יחד והדמים הערכין כסף כלומר, מזבח.

אלו  בית את יחזקו צרכיו.השקל, לכל קינו

.·ÔÈ‡È˜a ‰LÏLa ‡l‡ ˙BLc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡8. ≈ƒ∆«∆¿≈∆»ƒ¿»¿ƒƒ
- ÔÈÎ¯Ú È·iÁÓ ÔÈkLÓnL ÔÈÏËÏhÓ ÔÈ·BbLk ÔÎÂ¿≈¿∆ƒƒ«¿¿ƒ∆¿«¿¿ƒ≈«»≈¬»ƒ

‰LÏLa Ô˙B‡ ÔÈÓL9‡ˆBiÎÂ ‰Ó‰a ÔÈÎÈ¯ÚnLÎe . »ƒ»ƒ¿»¿∆«¬ƒƒ¿≈»¿«≈
ÔÈÏËÏhÓ ¯‡MÓ da10Ï·‡ .‰LÏLa d˙B‡ ÔÈÓL - »ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ»ƒ»ƒ¿»¬»

˙BÚ˜¯w‰ ˙‡ ÔÈÎÈ¯ÚnLk11˙Ba‚Ï e˜˜Ê‰ Ì‡ B‡ , ¿∆«¬ƒƒ∆««¿»ƒÀ¿¿ƒ¿
BlL Ú˜¯w‰ ÔÓ Ì„‡ ÈÎ¯Ú12Ô˙B‡ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ÔÈ‡ - ∆¿≈»»ƒ««¿«∆≈«¬ƒƒ»

·e˙k Ô‰k È¯‰L ,Ô‰k Ô‰Ó „Á‡Â ‰¯OÚa ‡l‡∆»«¬»»¿∆»≈∆…≈∆¬≈…≈»
‰L¯ta13ÈBÏt ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ . «»»»¿≈»≈»«»«¿≈¿ƒ

‰nk B˙B‡ ÔÈÓMLk ,ÈÏÚ ÈÏ‚¯ B‡ È„È ÈÓc B‡ ,ÈÏÚ»«¿≈»ƒ«¿ƒ»«¿∆»ƒ«»

‰¯OÚa ÔÈÓL - BÏ‚¯ B‡ B„È ÈÓ„ ‰nk B‡ ‰ÂL ‡e‰»∆«»¿≈»«¿»ƒ«¬»»
Ô‰k Ô‰Ó „Á‡Â14. ¿∆»≈∆…≈

ãycew zegiyn zecewpã

."oi`iwa dyelya `l` zeycwdd z` oicet oi`"

לשון  ומסתימת סנהדרין. בריש ממשנה הוא זה, לשונו
ד"ה  בתוס' מפורש וכן תורה, דין שהוא משמע שם הגמרא
ב'קרית  אבל ועוד. שם אבן' וב'טורי ב. כג, מגילה "ואדם",
בעלמא  אסמכתא וקראי דרבנן, שהוא כתב להמבי"ט ספר'

הוא.
(26 dxrd 176 cenr a"l wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

מומחים.8) בהערכתם.9)שמאים יטעו שלא
לפדיון.10) ועומדים הבית לבדק שהוקדשו
בזמן 11) אחוזה שדה או מקנה, שדה כגון שהוקדשו,

היובלות. אותו 12)שבטלו וממשכנים כסף, לו שאין כגון
בערכים,13)מהם. שלושה שם: כתובים כוהנים ועשרה

וקרקעות. בית בהקדש וארבעה בהמה, בהקדשת ושלושה
הערכתם  דין בקרקעות, היא עשר מניין שהשלמת ומתוך
הכהן  כי כוהנים, כולם שיהיו צורך אין זאת ובכל בעשרה.
מיעוט  אחר מיעוט אלא אינם והשאר לגופו, הוא הראשון
שם  ובתוספות לרבות". אלא מיעוט אחר מיעוט ו"אין
דין  בית עושים אין שהרי עשר, אחד להיות שיצטרכו העירו
הכרעה. לצרכי אחד עוד עליהם ויוסיפו (זוגי) שקול

(כנעני)14) ועבד בשוק, הנמכר כעבד אותו ששמים מפני
... לבניכם אותם "והתנחלתם ככתוב לקרקעות הושווה

אחוזה". לרשת

.‚eÈ‰L ÔÈa ,Lc˜‰‰ „iÓ ˙BLc˜‰‰ ÔÈ„BtLk¿∆ƒ«∆¿≈ƒ««∆¿≈≈∆»
Ïk ÈÙa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ - ÔÈÏËÏhÓ B‡ ˙BÚ˜¯«̃¿»ƒ«¿¿ƒ«¿ƒƒ¬≈∆ƒ¿≈»

˙BcÙÏ ÔÈ‡a‰15¯OÚa ÈlL Ô‰ È¯‰ :„Á‡ ¯Ó‡ . «»ƒƒ¿»«∆»¬≈≈∆ƒ¿∆∆
,ÌÈLÏLa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈ¯OÚa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈÚÏÒ¿»ƒ¿»«∆»¿∆¿ƒ¿»«∆»ƒ¿ƒ
Ba ¯ÊÁ ,ÌÈMÓÁa „Á‡ ¯Ó‡Â ,ÌÈÚa¯‡a „Á‡ ¯Ó‡Â¿»«∆»¿«¿»ƒ¿»«∆»«¬ƒƒ»«
ÔÈ˙BÂ ¯OÚ ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - Bc·Ï ÌÈMÓÁ ÏL∆¬ƒƒ¿«¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆¿¿ƒ

˙B‡Lc˜‰‰ ‡ˆÓÂ .ÌÈÚa¯‡ Ô˙pL ‰ÊÏ ˙BLc˜‰‰ Ô»«∆¿≈»∆∆»««¿»ƒ¿ƒ¿»«∆¿≈
Ba ¯ÊÁ .‰fÓ ÌÈÚa¯‡Â ‰fÓ ¯OÚ ,ÌÈMÓÁ ÏËB≈¬ƒƒ∆∆ƒ∆¿«¿»ƒƒ∆»«

ÂÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - ÌÈÚa¯‡ ÏL ÔÎ È¯Á‡16,¯OÚ «¬≈≈∆«¿»ƒ¿«¿¿ƒƒ¿»»∆∆
„Ú ÔÎÂ .ÌÈLÏM‰ ÏÚ·Ï Lc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ˙BÂ¿¿ƒ∆«∆¿≈¿«««¿ƒ¿≈«
ÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ - ¯OÚ Ô˙pL ÔBL‡¯‰ Ba ¯ÊÁ .ÔBL‡¯‰»ƒ»«»ƒ∆»«∆∆«¿ƒƒ«
˙BÁÙa ‰cÙ Ì‡ .B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓe ‰iL ÌÚt Lc˜‰‰«∆¿≈««¿ƒ»¿ƒƒƒ¿»¿»

.¯˙Bn‰ ˙‡ ¯OÚ‰ ÏÚa ÏMÓ ÔÈÚ¯Ù - ¯OÚÓ≈∆∆ƒ¿»ƒƒ∆««»∆∆∆«»

את 15) ומוכרים ודמים ערכים חייבי כשממשכנים אבל
מכריזים. אין התחייב 16)מטלטליהם שלא פי על אף

ולדעת  להדיוט. כמסירתו לגבוה אמירתו בדיבור, אלא
זה  אין ב, הלכה ט' פרק מכירה בהלכות משנה" ה"מגיד
התורה  ומן גמור, כנדר זה שאין בלבד, חכמים מדברי אלא
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חמישית  "ויסף ככתוב כסף, בנתינת אלא נקנה הקדש אין
לו". וקם עליו ערכך כסף

.„ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na17‰Ê ¯Á‡ ‰Ê e¯ÊÁLk ?18; «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿∆««∆
‰ÂLa Ì‰ÈÈa ÔÈLlLÓ - „Á‡k Ôlk e¯ÊÁ Ï·‡19. ¬»»¿À»¿∆»¿«¿ƒ≈≈∆¿»∆

¯Ó‡Â ,¯OÚa ÈlL ‡e‰ È¯‰ :ÔBL‡¯‰ ¯Ó‡ ?„ˆÈk≈«»«»ƒ¬≈∆ƒ¿∆∆¿»«
,ÌÈ¯OÚÂ Úa¯‡a ÈLÈÏM‰ ¯Ó‡Â ,ÌÈ¯OÚa ÈM‰«≈ƒ¿∆¿ƒ¿»««¿ƒƒ¿«¿«¿∆¿ƒ
B˙B‡ ÔÈ˙B - „Á‡k ÈM‰Â ÈLÈÏM‰ Ba ¯ÊÁÂ¿»««¿ƒƒ¿«≈ƒ¿∆»¿ƒ
Ú·La ÈM‰ ÈÒÎpÓ ÌÈkLÓÓe ,¯OÚa ÔBL‡¯Ï»ƒ¿∆∆¿«¿¿ƒƒƒ¿≈«≈ƒ¿∆«

Ú·La ÈLÈÏL ÈÒÎpÓe20Úa¯‡ ‰·Bb Lc˜‰‰ ‡ˆÓÂ ; ƒƒ¿≈¿ƒƒ¿∆«¿ƒ¿»«∆¿≈∆«¿«
¯kÓÂ ˙Á‡k ÔzLÏL e¯ÊÁ Ì‡ ÔÎÂ .ÌÈ¯OÚÂ¿∆¿ƒ¿≈ƒ»¿¿»¿»¿««¿ƒ¿«
„Á‡ Ïk ÈÒÎpÓ ÔÈkLÓÓ - LÏLa Lc˜‰‰«∆¿≈¿»¿«¿¿ƒƒƒ¿≈»∆»

Ò Ú·L ÔzLÏMÓÌÏBÚÏ BÊ C¯c ÏÚ ÔÎÂ .ÌÈÚÏ21. ƒ¿»¿»∆«¿»ƒ¿≈«∆∆¿»

ואין 17) קודמו, על שהוסיף מה כל את מפסיד החוזר שכל
בהפסד. עמו משתתף בעל 18)הקודם שחזר שבשעה

שאינם  נמצא הארבעים בעל בו חזר לא עדיין החמישים
לזה. זה ובעל 19)שייכים הואיל בשווה. ביניהם חולקים

בחזרה  החמישים לבעל הסכימו הארבעים ובעל השלושים
בשווה. ביניהם ומשלשים בהפסד שותפין כולם נעשו

בהפסד.20) שותפים ונעשו כאחד חזרו השניים שאלה
בדרך 21) ביניהם משלשים הראב"ד דעת וכן רש"י ולדעת

ושניים  נשכרים הנמוכים שהראשונים באופן אחרת,
סלעים  בחמשה גזבר מכרם כיצד? מפסידים. האחרונים
החמישים  בן יתן סלע, וחמשה ארבעים פחותים נמצאו
החצי, יתן הארבעים בן של ומעשרה לבדו, שלו עשרה
השליש, יתן השלושים בן של ומעשרה בהם, נתרצו ששניהם
ששלושתם  שליש, - שלושים ובן שליש, - ארבעים ובן
של  והעשרה שלשים), - חמישים בכלל (שיש אמרו שלשים
ובחמישה  כחלק), (חלק ארבעתם בין יתנו העשרים בן
משתתף  שהמרבה באופן חמשתם, יתנו העשרה, מבן שפחתו
המרבה. בחלק משתתף הממעיט ואין הממעיט, בחזרת
כתובה  ומת, נשים שלוש נשוי שהיה מי צג. כתובות והשווה
שם  ואין מאות שלוש זו ושל מאתיים, זו ושל מנה, זו של
ושל  חמישים, נוטלת מנה של דינר, מאות שלוש אלא
אחת  כל וחמישים, מנה - מאות שלוש ושל מנה, - מאתיים
"משלשין  בגמרא ואמרו הואיל רבינו ודעת מעותיה. לפי
זוהי  כי בשווה, בהפסד שמשתתפים כורחך, על ביניהם"

בשווה. חולקים "משלשין" לשון משמעות

.‰ÌÈÏÚa‰22Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÓ„B˜23Ì‰L ÈtÓ , «¿»ƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿≈∆≈
LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ24ÔÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÔÈ‡Â .25ÏL ƒƒ…∆¿≈ƒƒ…∆«ƒ»∆

?„ˆÈk .‰lÁz Ì‰ e˙pM ‰Ó ÏÚ ‡l‡ ,ÌÈ„Bt‰ ¯‡L¿»«ƒ∆»««∆»¿≈¿ƒ»≈«
„Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚa elL ‰Ê È¯‰ :ÌÈÏÚa‰ e¯Ó‡»¿«¿»ƒ¬≈∆∆»¿∆¿ƒ»∆»
,ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÚa‰ - ÌÈ¯OÚa ÈlL ‡e‰ È¯‰ :¯Ó‡Â¿»«¬≈∆ƒ¿∆¿ƒ«¿»ƒ¿ƒ
‡a .ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ ÔÈ˙BÂ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒƒ…∆¿¿ƒ»≈¿∆¿ƒ»
Ì‡ ,ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡a ÈlL ‡e‰ È¯‰ :¯Ó‡Â „Á‡∆»¿»«¬≈∆ƒ¿««¿∆¿ƒƒ
d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ - ÌeÏk eÙÈÒB‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa‰ e˜˙L»¿«¿»ƒ¿…ƒ¿¿ƒ»

ÌÈ¯OÚÂ LÓÁa Ì‰Ï26ÏÚ ÌÈÏÚa‰ eÙÈÒB‰ Ì‡Â ; »∆¿»≈¿∆¿ƒ¿ƒƒ«¿»ƒ«
ÔÈ˙B el‡ È¯‰ - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ ˙Á‡Â ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿««¬ƒ¿»««¬≈≈¿ƒ

‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ ˙Á‡ :˙Á‡ ‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ LL≈¿∆¿ƒ¿»««««¿∆¿ƒ¿»
LÓÁ ÌeMÓ Ba ÔÈ·iÁ Ô‰L LÓÁÂ ,ÔÓˆÚÓ e˙pL∆»¿≈«¿»¿»≈∆≈«»ƒƒ…∆
È¯‰ :¯Ó‡Â ÈM‰ ‡a Ì‡ ÔÎÂ .‰lÁz e˙pL Ôzn‰««»∆»¿¿ƒ»¿≈ƒ»«≈ƒ¿»«¬≈
¯Ó‡Â ÈLÈÏL ‡·e ,ÌÈzLe ÌÈ¯OÚa ÈlL ‡e‰∆ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ»¿ƒƒ¿»«
,Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚa ¯Ó‡Â ÈÚÈ·¯ ‡·e ,LÏLÂ ÌÈ¯OÚa¿∆¿ƒ¿»»¿ƒƒ¿»«¿∆¿ƒ¿«¿«
ÏÚ Ô‰ eÙÈÒB‰Â ,LÓÁÂ ÌÈ¯OÚa ¯Ó‡Â ÈLÈÓÁ‰ ‡·e»«¬ƒƒ¿»«¿∆¿ƒ¿»≈¿ƒ≈«
Ô˙B‡ ÔÈÙBk - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ LÓÁÂ ÌÈ¯OÚ‰»∆¿ƒ¿»≈¬ƒ¿»««ƒ»
e˙pL ‰Ëe¯Ùe ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ :‰Ëe¯Ùe ÌÈLÏL ÔzÏƒ≈¿ƒ¿»»≈¿∆¿ƒ¿»∆»¿
ÔÈ‡L ÈÙÏ .Ba ÔÈ·iÁ Ô‰L LÓÁÓ LÓÁÂ ,ÔÓˆÚÓ≈«¿»¿»≈≈…∆∆≈«»ƒ¿ƒ∆≈
LÓÁ ‡l‡ ,‰Ê ÏL BÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒƒƒ…∆«ƒ∆∆∆»…∆
Ì‡ ,ÔB¯Á‡‰ Ô˙pM ‰Ó ÏÚ ÔÈÙÒBÓ ‰lÁz e˙pM ‰Ó«∆»¿¿ƒ»ƒƒ««∆»«»«¬ƒ

eˆ¯27. »

החפץ.22) את הקרן,24)בפדיונו.23)שהקדישו רביע
מוסיפים  אינם הפודים אחרים אבל מבחוץ. חומש שהוא
חומש. הקדש יפסיד אחרים כשיפדוהו נמצא חומש,

המחיר.25) על 26)העלאת חומש מוסיפים אין אבל
האחרים. שהעלו ועשרים האחד בא 27)הסלע אם אבל

כלום  להוסיף רצו לא והבעלים ושש בעשרים ואמר שישי
שמה  רבינו וסובר קודם. הוא ושש, העשרים בעל על

הרי אחד "אמר במשנה ואחת ששנינו בעשרים שלי היא
הבעלים  כשהוסיפו אלא אינו ושש" עשרים נותנים הבעלים
נותנים  אינם שתקו אם אבל אחת, פרוטה ואחת, עשרים על
לדעת  אבל החומש. בגלל קודמים והם וחמש, עשרים אלא
(לאחר  ואחד עשרים אחד אמר אם והראב"ד רש"י
על  נותנים הבעלים, רצו לא אפילו עשרים) אמרו שהבעלים
בעשרים  לאחרים לתת אפשר אי כי ושש, עשרים כורחם
סלע  אותו נותנים בעלים נמצאו החומש, הפסד משום ואחד
עשרים  עד בכולם. וכן שלהם וחמישה ועשרים זה, שהוסיף

סלע. תוספת מפני קודמים האחרים שאז ושש,

.ÂÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na28Lc˜‰‰ eÓL ‡lL ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»«∆¿≈
ÔÈÁÓÓ ‰LÏL B˙B‡ eÓL Ì‡ Ï·‡ ;ÔÈÁÓÓ ‰LÏL¿»À¿ƒ¬»ƒ»¿»À¿ƒ

ÔB¯Á‡‰ Ô˙pM ‰Ó ‰ÂL ‡e‰L e¯Ó‡Â29eÙÈÒB‰Â , ¿»¿∆»∆«∆»«»«¬¿ƒ
Ô‰ È¯‰ - ˙Á‡ ‰Ëe¯t elÙ‡ BÈelÚ ÏÚ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ«ƒ¬ƒ¿»««¬≈≈
˙Á‡ ÔÈ˙BÂ ,ÔB¯Á‡ ÏL BÈelÚ ÏÚ LÓÁ ÔÈÙÈÒBÓƒƒ…∆«ƒ∆«¬¿¿ƒ««

‰Ëe¯Ùe ¯È„Â ÌÈLÏLe30. ¿ƒ¿ƒ»¿»

אחרים.28) עילוי על חומש מוסיפים שאמר 29)שאין
סלע. וחמשה החומש 30)עשרים (שהוא רביע שחלק

ודינר. סלעים לשישה עולה סלע וחמשה מעשרים מבחוץ)
ודינר  סלע ואחד שלושים נמצאו הסלע, רביע שהוא
"שאין  שכל חומש, בה אין מדעתו שהוסיף ופרוטה ופרוטה.

חומש". עליו מוסיף אינו פרוטה בחומשו

.ÊÌÈÏÚa‰ e˙Â ,Lc˜‰‰ ÌBL ‡lL È¯‰‰lÁz ¬≈∆…»«∆¿≈¿»¿«¿»ƒ¿ƒ»
e˜˙LÂ ,ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ Ô˙Â ¯Á‡ ‡·e ,ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ»«≈¿»«»≈¿∆¿ƒ¿»¿
Û‡L ,ÔÈÓ„B˜ ÌÈÏÚa‰ - ÌeÏk eÙÈÒB‰ ‡ÏÂ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿…ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ∆«
¯Á‡ ‡a .LÓÁ‰ ÈtÓ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ ÔzÏ ÔÈ·iÁ Ô‰≈«»ƒƒ≈»≈¿∆¿ƒƒ¿≈«…∆»«≈

ÌÈ¯OÚÂ LL Ô˙Â31Ì„B˜ ‡e‰ -32eˆ¯ Ì‡Â . ¿»«≈¿∆¿ƒ≈¿ƒ»
˙Á‡ ÔÈ˙B - ‰Ëe¯t elÙ‡ eÙÈÒB‰Â ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ¿ƒ¬ƒ¿»¿ƒ««

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44



צה oikxr zekld - d`ltd xtq - oeygÎxn 'c oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰Ëe¯Ùe ÌÈLÏLe33BÊ C¯c ÏÚÂ .e¯‡aL BÓk , ¿ƒ¿»¿∆≈«¿¿«∆∆
ÌÏBÚÏ34. ¿»

שתקו.31) סכום 32)והבעלים על סלע מוסיף הוא שהרי
מעצמם,33)הבעלים. שנתנו ופרוטה ושישה עשרים

בו. חייבים שהם החומש - בעלים 34)וחמישה "דאמרו
הוא  הוסיף אחרים שהוסיפו אחר רבינו: ומפרש פרוטה".
אחרים  שהציעו מה עצמו על שקבל נמצא פרוטה, עליהם

פרוטה. ועוד

.ÁÔÈÓÈ¯ÁÓ ‡ÏÂ ÔÈÎÈ¯ÚÓ ‡ÏÂ ÔÈLÈc˜Ó ÔÈ‡35ÔÓfa ≈«¿ƒƒ¿…«¬ƒƒ¿…«¬ƒƒ«¿«
˙‡ ˜fÁÏ È„k eÈ‡ËÁa Lc˜Ó ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰«∆∆≈»ƒ¿»«¬»≈¿≈¿«≈∆

B˜„a36Ì‡ :ÌÈ¯Á‰ B‡ CÈ¯Ú‰ B‡ LÈc˜‰ Ì‡Â . ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ∆¡ƒƒ
˙eÓzL „Ú ‰ÈÙa ˙Ïc ÏÚB - ‰Ó‰a ‰˙È‰»¿»¿≈»≈∆∆¿»∆»«∆»

‰ÈÏ‡Ó37ÔÈÁÈpÓ - ÌÈÏk B‡ ˙eÒk B‡ ˙B¯t eÈ‰ Ì‡Â ; ≈≈∆»¿ƒ»≈¿≈ƒ«ƒƒ
- ˙BÎzÓ ÈÏk B‡ ˙BÚÓ eÈ‰ Ì‡Â ;e·˜¯iL „Ú Ô˙B‡»«∆≈»¿¿ƒ»»¿≈«»

ÁÏn‰ ÌÈÏ ÔÎÈÏLÈ38.Ô„a‡Ï È„k ÏB„b‰ ÌiÏ B‡ «¿ƒ≈¿»«∆««»«»¿≈¿«¿»

הוא 35) הרי סתם חרם אבל הבית לבדק שהם שמים, חרמי
מזבח 36)לכהנים. לנו אין למזבח, בהמה הקדיש ואם

משום  אפשר, אי מום בה שיפול עד ולהשהותה להקריבה.
בה. ועבודתו בגיזתה בינתיים, בה ייהנה שמא תקלה,

רעבון.37) שם.38)מחמת מצויים אנשים שאין מקום
המעות  את תחילה ישחוק אם נהרות לשאר הדין והוא
אבל  לפדותם. רוצה כשאינו זה כל מעיר, והראב"ד והכלים.
ולדעת  המלח, לים ויוליכה בפרוטה פודם לפדותם ירצה אם
העתיק  שרבינו אלא לזה. יודה רבינו גם משנה' ה'כסף

מקומות. בהרבה כדרכו כלשונה, הברייתא

.Ë˙BˆnÏ ÒÎpL „·Ú ÌÈ¯Á‰ B‡ LÈc˜‰39e‰„Bt - ƒ¿ƒ∆¡ƒ∆∆∆ƒ¿««ƒ¿≈
ÔÓÊ ÏL ÔÈÎ¯ÚÂ ÌÈÓc ¯‡Lk ,ÁÏn‰ ÌÈÏ ÂÈÓ„ eÎÏÈÂ¿≈¿»»¿»«∆«ƒ¿»»ƒ«¬»ƒ∆¿«

‰f‰40‡Ï - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ „·Ú ‰È‰ Ì‡Â . «∆¿ƒ»»∆∆≈»ƒ«»…
ÔÈÏÚÓ41ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ42. «¬ƒ¿…ƒƒ

לשם 39) והטבילו רבו ומלו לישראל שנמכר כנעני עבד
כנשים. במצוות חייב הריהו מאי".40)עבדות נכרי "עבד

עבדים  לקיחת לעניין גם מכוונת שם שהבעייא רבינו וסובר
ישראל  שעבד סיכמו ושם הקדשתם, לעניין וגם הנכרים מן
שיוכל  כדי ופודהו, הקדש עליו חל למצוות) שנכנס (כלומר,

ממנו. מניחו 41)ליהנות אלא לתוכו נפל אם הבור מן
עובדי 42)וימות. הגויים כל כדין בידים, להמיתו לבור,

ממנו  ליהנות ואסור פודהו אינו זה עבד ולפיכך זרה. עבודה
מת. - מת ואם כהקדש,

.ÈelÙ‡Â ‰lÁzÎÏ ‰f‰ ÔÓfa ˙BLc˜‰‰ ˙BcÙÏ ¯zÓÀ»ƒ¿«∆¿≈«¿««∆¿«¿ƒ»«¬ƒ
‰Ëe¯Ùa43ec ÌÈÓÎÁÂ .ÁÏn‰ ÌÈÏ d˙B‡ CÈÏLÓe , ƒ¿»«¿ƒ»¿»«∆««¬»ƒ»

ÌÒ¯ÙÏ È„k ,‰ÊÏ ·B¯˜ B‡ ÌÈÊeÊ ‰Úa¯‡a ‰cÙiL∆ƒ¿∆¿«¿»»ƒ»»∆¿≈¿«¿≈
‡l‡ ‰lÁzÎÏ ‰cÙÈ ‡Ï - Lc˜n‰ ÔÓÊa Ï·‡ .¯·c‰«»»¬»ƒ¿««ƒ¿»…ƒ¿∆¿«¿ƒ»∆»

.e¯‡aL BÓk ,BÈÂLa¿»¿¿∆≈«¿

שווה 43) על שחיללו מנה, שווה "הקדש האומר: כשמואל
על  פודים אין שלכתחילה פי על ואף מחולל" - פרוטה

בית  הפסד משום קיים, שהמקדש בזמן אלא זה אין פרוטה,
לכתחילה. אפילו מקדש, לנו שאין הזה בזמן אבל המקדש,

.‡ÈÌ˙Ò ÔÈÏËÏhÓ ‰f‰ ÔÓfa ÌÈ¯Á‰L ÈÓ44È¯‰ - ƒ∆∆¡ƒ«¿««∆ƒ«¿¿ƒ¿»¬≈
ÌB˜Ó B˙B‡a ÔÈ‡ˆÓp‰ ÌÈ‰kÏ ÔÈz el‡45Ì‡ Ï·‡ . ≈ƒ»ƒ«…¬ƒ«ƒ¿»ƒ¿»¬»ƒ

dÓÈ¯Á‰L B‡ Ì˙Ò Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰„O ÌÈ¯Á‰∆¡ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈¿»∆∆¡ƒ»
‡l‡ ‚‰B ÌÈÓ¯Á ‰„O ÔÈ‡L ;Ì¯Á dÈ‡ - ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ≈»≈∆∆≈¿≈¬»ƒ≈∆»

‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa46ıeÁa Ú˜¯˜ ÌÈ‰kÏ ÌÈ¯Á‰ . ƒ¿«∆«≈≈∆¡ƒ«…¬ƒ«¿«¿
ÔÈÏËÏhÓk ‡e‰ È¯‰ - ‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â ,ı¯‡Ï»»∆«¬ƒ«¿««∆¬≈¿ƒ«¿¿ƒ

ÌÈ‰kÏ Ô˙p˙Â Ï‡¯OÈ ı¯‡a47. ¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»≈«…¬ƒ

הוא 44) חרם וסתם הבית, לבדק או: לשמים, אמר: שלא
לארץ.45)לכהנים. בחוץ "והיה 46)ואפילו שנאמר

חרם  שדה שאין הרי החרם" כשדה ... ביובל בצאתו השדה
ניתנת  השדה אין הראב"ד ולדעת נוהג. שהיובל בזמן  אלא
בדק  בקדושת לשמים, קדושה היא עדיין אבל לכהנים,
שבמשמר, לכהנים ניתנים שהחרמים שמכיוון הבית,
רבינו  אולם לשמים, אלא זה נתכוון לא משמר אין ועכשיו
לכהנים, ולא לשמים לא כלל, חרם כאן שאין סובר
חרמים  שדה "אין הברייתא: לשון של הפשוטה כמשמעות
השנוי  עברי לעבד ובהשוואה נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג
כורחך  ועל נוהג" שהיובל בזמן אלא נוהג ש"אינו שם

כלל.ש  נוהג כמטלטלי 47)אינו לארץ דחוץ "מקרקעי
וסופינו  יציב, קניינם אין (=דומים). דמי" ישראל דארץ
משפט  בחושן הטור וכתב הקודש. לארץ ולעלות לנטשם
לארץ  שבחוץ שקרקעות הסוברים גאונים שיש צה, סימן
ונשבעים  מטלטלין, דין להם יש למכירה, ועומדים הואיל
זה  שאין סובר, הראב"ד אולם אונאה, דין להם ויש עליהם
הרי  ושבועה אונאה לעניין אבל וחרמים, ערכין לעניין אלא

ישראל. שבארץ כקרקעות הם

.·ÈÔÈÎ¯Ú‰Â ÔÈÓ¯Á‰Â ˙BLc˜‰‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«∆¿≈¿«¬»ƒ¿»¬»ƒ
˙BˆÓ48el‡ ÌÈ¯·„a BÓˆÚ ‚È‰‰Ï Ì„‡Ï BÏ Èe‡¯Â , ƒ¿¿»»»»¿«¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ≈

B¯ˆÈ ÛÎÏ È„k49ÈÏÈk ‰È‰È ‡ÏÂ50eevM ‰Ó Ìi˜ÈÂ , ¿≈»…ƒ¿¿…ƒ¿∆ƒ«ƒ«≈«∆ƒ
‡Ï Ì‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ;EB‰Ó '‰ ˙‡ „ak :ÌÈ‡È·¿ƒƒ«≈∆≈∆««ƒ≈ƒ…
CÎa ÔÈ‡ - ÌÏBÚÓ ÌÈ¯Á‰ ‡ÏÂ CÈ¯Ú‰ ‡ÏÂ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿…∆¡ƒ¿…∆¡ƒ≈»≈¿»
¯cÏ ÏcÁ˙ ÈÎÂ :‰¯Ó‡Â ‰„ÈÚ‰ ‰¯Bz‰ È¯‰ .ÌeÏk¿¬≈«»≈ƒ»¿»¿»¿ƒ∆¿«ƒ¿…

‡ËÁ E· ‰È‰È ‡Ï51. …ƒ¿∆¿≈¿

ומשלם".48) נודר ומזה מזה טוב אומר יהודה "רבי
אלא 49) לידור מתיר יהודה רבי שאין מבואר שם, בחולין

עולה, עלי הרי ולומר לידור אבל עולה, זה הרי לומר: לנדב,
שאסור  נמצא נדרו, את יקיים ולא ייכשל שמא אסור
לכונן  שרוצה אדם, אולם נדר? הם הערכים שהרי להעריך,
לכוף  "כדי רבינו: שציין וזהו לידור, לו מותר דעותיו,
כתב  בזה וכיוצא כילי, שהוא בעצמו שמרגיש וכגון יצרו",
משמע  וכעס" אסור בדרך נודרים הכשרים "שאין רבינו
ומצוה  מותר - הקמצני ואופיו דעתו לתקן נתכוון שאם מזה,

לידור. משלו.50)לו פרוטה כל על שחס קמצן,
חוטא".51) נקרא שמקיימו פי על אף הנודר ש"כל מכאן,

מצוה  הקדש "נדרי רבינו כתב כבר הקדש" ב"נדרי אולם
אשלם". לה' נדרי שנאמר, ... לקיימם
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oikxrצו zekld - d`ltd xtq - oeygÎxn 'c oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.‚È˜È ‡Ï ÌÏBÚÏ.ÂÈÒÎ Ïk ÌÈ¯ÁÈ ‡ÏÂ Ì„‡ LÈc ¿»…«¿ƒ»»¿…«¬ƒ»¿»»
‡e‰ È¯‰L .·e˙k‰ ˙Úc ÏÚ ¯·BÚ - Ôk ‰OBÚ‰Â¿»∆≈≈««««»∆¬≈
e¯‡aL BÓk ,BÏ ¯L‡ Ïk ‡ÏÂ - BÏ ¯L‡ ÏkÓ :¯ÓB‡≈ƒ»¬∆¿…»¬∆¿∆≈¬
‡e‰ È¯‰L ,˙eËL ‡l‡ ,˙e„ÈÒÁ BÊ ÔÈ‡Â .ÌÈÓÎÁ¬»ƒ¿≈¬ƒ∆»¿∆¬≈
ÔÈÓÁ¯Ó ÔÈ‡Â ,˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈÂ BBÓÓ Ïk „a‡Ó¿«≈»»¿ƒ¿»≈«¿ƒ¿≈¿«¬ƒ
‰ËBL „ÈÒÁ :ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ Ba ‡ˆBiÎÂ ‰Ê·e .ÂÈÏÚ52 »»»∆¿«≈»¿¬»ƒ»ƒ∆

ÌÏBÚ Èl·Ó ÏÏkÓ -53BBÓÓ ¯fÙÓ‰ Ïk ‡l‡ . ƒ¿«¿«≈»∆»»«¿«≈»
LÓÁÓ ¯˙BÈ ¯fÙÈ Ï‡ - ˙BˆÓa54eevL BÓk ‰È‰ÈÂ . ¿ƒ¿«¿«≈≈≈…∆¿ƒ¿∆¿∆ƒ

ÔÈa ‰¯Bz È¯·„a ÔÈa ,ËtLÓa ÂÈ¯·c ÏkÏÎÓ ÌÈ‡È·¿ƒƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿≈»≈
ÌÏBÚ È¯·„a55È¯‰ Ô‰a ·iÁ Ì„‡L ˙Ba¯wa elÙ‡ . ¿ƒ¿≈»¬ƒ«»¿»∆»»«»»∆¬≈

˙qÓ ÈÙk ‡È·iL ‰¯Ó‡Â ÔBÓn‰ ÏÚ ‰¯Bz ‰ÒÁ»»»««»¿»¿»∆»ƒ¿ƒƒ«
B„È56‡l‡ Ô‰a ·iÁ˙ ‡lL ÌÈ¯·„Ï ¯ÓÁÂ Ï˜ , »«»…∆ƒ¿»ƒ∆…ƒ¿«≈»∆∆»

:¯Ó‡pL ;BÏ Èe‡¯k ‡l‡ ¯cÈ ‡lL B¯„ ˙ÓÁÓ≈¬«ƒ¿∆…ƒ¿…∆»»»∆∆¡«
CÏ Ô˙ ¯L‡ EÈ‰Ï‡ '‰ ˙k¯·k B„È ˙zÓk LÈ‡57. ƒ¿«¿«»¿ƒ¿«¡…∆¬∆»«»

ãycew zegiyn zecewpã

ok dyerde ,eiqkp lk mixgi `le mc` yicwi `l mlerl"
."aezkd zrc lr xaer

ולא  לעצמו. להשאיר צריך נותן, שאדם מה שמכל היינו
השאר  וכל מממונו, חלק אלא ולתת להקדיש תורה ציוותה
היאך  להבין, וצריך ופרנסתו. צעדיו ויכלכל לעצמו ישאיר
היה  כשעוד ליצחק, לו אשר כל את שנתן באברהם מצינו
שנים  וחמש שלושים עוד וחי שנה, וארבעים מאה בן
אשר  כל על ליצחק כתב מתנה "שטר רש"י כפירוש אח"כ,

לו".
לקראת  נעשתה ליצחק הרכוש הענקת בזה: והביאור
לאביה. להראות לאליעזר ניתן כך על והשטר חתונתו,
המוזכרים  הראשונים הנישואין שהם ורבקה יצחק נישואי
את  מבטאים שהם אלא פרטיים נישואין רק אינם בתורה,
מסר  לכן הדורות. כל סוף עד ישראל כלל של הנישואין
לכל־לראש  נוגע זה ענין כי ליצחק, לו אשר כל את אאע"ה
כל  וא"כ ישראל, כלל של הראש בהיותו עצמו באברהם
לעצמו  להשאיר יכול ואינו זה בעניין מונח אברהם של כולו

זה. לעניין שייך שאינו "חלק"
עניין  משקפים ורבקה יצחק שנישואי בחסידות, מבואר
שהוא  ותחתון, עליון וב"ן, מ"ה יחוד והוא בתורה , כללי
הגזירה  התבטלה שבו מתן־תורה של החידוש למעשה
התורה  האריכה לכן כו'", לתחתונים ירדו לא ש"עליונים
ולהמשיך  "לברר עניינו כי אליעזר, של שליחותו בתיאור
בין  "כשושנה ובתואל לבן אצל הייתה רבקה כי זה", יחוד

ויצחק ב"ן, בחינת מ"ה,החוחים" בחינת תמימה" "עולה
וכולל  חובק זה יחוד כי הכל, את ליצחק אברהם נתן ולכן

העולם. ענייני כל את
(f"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

"..eiqkp lk mixgi `le mc` yicwi `l mlerl"

שלמעלה  תנועה על מורה "הפלאה" ספר של שמו
הוא  הספר של סיומו מדוע לבאר ויש והגבלה. ממדידה
האדמו"ר  בצדקה. ההגבלה חשיבות את המבטא בעניין
בצדקה", מאד מאד "להרבות וצריכים שיכולים כותב הזקן
תיווך  הוא ואיך מחומש", יותר יבזבז אל משום לחוש ו"אין
ישנם  בכללות ה' שבעבודת אלא ההלכה. על־פי הדברים
שייכותו  מצד והגבלה במדידה עבודה א. אופנים: שני
והגבלה  ממדידה שלמעלה עבודה ב. העולם. לגדרי

הקב"ה. עם אחת מציאות - שבנפש 'יחידה' מבחינת
ממדידה  שלמעלה באופן עבודה נדרשת בהם זמנים יש
בשאר  ואילו הכיפורים. ליום עד בעשי"ת כמו והגבלה,
"כל  והגבלה במדידה מסודרת עבודה להיות צריכה הימים,

עבידתיה". עביד ויומא יומא
זמנים  שיש הצדקה, ובנתינת התורה בלימוד הוא כן
השייכות  מיוחדות הלכות ללמוד צריך שבהם מיוחדים
לזמן  בהתאם מחומש, יותר צדקה לתת או זה לזמן

על ה  מרמז 'זרעים' לספר 'הפלאה' ספר סמיכות מיוחד.
טהורה  בי שנתת ש"נשמה שאע"פ בגוף, הנשמה חיבור
עם  הבלי־גבול לחבר גשמי בגוף ירדה זאת בכל היא",
עצם  את לחבר צריכה יהודי של עבודתו גם כך הגבול,
מדידה  של העבודה עם והגבלה ממדידה שלמעלה הנשמה
ממדידה  שלמעלה בכוח חדורה היא גם שתהיה והגבלה

והגבלה.
(f"i oniq d`ltd xtq 'zekln oii' itÎlr)

בה 52) להסתכל אסור אמר, בנהר, טובעת אשה ראה
"איזהו  אמרו: ובירושלמי שוטה; חסיד זהו - ולהצילה
לכשאחלוץ  אמר בנהר מבעבע תינוק ראה שוטה? חסיד
זה  הוציא תפיליו חולץ כשהוא אם אצילנו, תפיליי

נפשו". את בפירוש 53)[=התינוק] וכן עולם. מחריבי
- עולם, מכלי או עולם "מבלי שם: בסוטה לרבינו המשנה

האדם". מציאות מפסידים הדברים שנאמר 54)שאלה
הרי  - עישורים שני לך" אעשרנו עשר לי תתן אשר "וכל
ראשונה  שנה - זה חומש פסק: ערוך ובשולחן חומש, הם
וראה  שנה. בכל שהרוויח חומש ואילך מכאן מהקרן,
מה  כל צדקה ליתן אדם יכול מותו שבשעת שם, ברמ"א

את 55)שירצה. וזן ... במשפט דבריו מכלכל חכם תלמיד
יותר  עצמו על יטריח ולא והצלחתו, ממונו כפי ביתו אנשי

יכולתו.56)מדאי. בקרבנות 57)קצבת מדבר והכתוב
בשלוש  להביא אדם שחייב חגיגה, ושלמי ראיה עולות

ה'. ברכו אשר לעושרו בהתאם ומצוותם רגלים,

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ B‰Ï B˜ÈÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¬»ƒ«¬»ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»
ÌÈÚa¯‡Â ‰LÏL ÂÈ˜¯t ÔÈÓe ,‰‡ÏÙ‰ ¯ÙÒ ¯Ó‚ƒ¿«≈∆«¿»»ƒ¿«¿»»¿»¿«¿»ƒ

:ÌÈ˜¯t.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ÌÈL - ˙BÚe·L ˙BÎÏ‰ ¿»ƒƒ¿¿¿≈»»¿»ƒ
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צז mi`lk zekld - mirxf xtq - oeygÎxn 'c oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÌÈ˜¯t ¯OÚ ‰LÏL - ÌÈ¯„ ˙BÎÏ‰˙e¯ÈÊ ˙BÎÏ‰ ƒ¿¿»ƒ¿»»»¿»ƒƒ¿¿ƒ
.ÌÈ˜¯t ‰¯OÚ -‰ÓL - ÔÈÓ¯ÁÂ ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰ ¬»»¿»ƒƒ¿¬»ƒ«¬»ƒ¿…»

.ÌÈ˜¯t¿»ƒ
Èz¯Á· EÈ„ewÙ Èk ,È¯ÊÚÏ E„È .È‰z¿ƒ»¿¿»¿≈ƒƒƒ∆»»¿ƒ

mirxf xtq `Ede iriaW xtq¥¤§¦¦§¥¤§¨¦
:Ô¯ecÒ e‰ÊÂ .Ú·L ÂÈ˙BÎÏ‰ƒ¿»∆«¿∆ƒ»

.ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ .‡.ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ .·.‚ ƒ¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿¬ƒƒ
.˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰.˙B¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ .„˙BÎÏ‰ .‰ ƒ¿¿ƒ¿««¿ƒ¿

.ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ¯‡Le ÌÈ¯eka ˙BÎÏ‰ .Â «¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒƒ¿ƒƒ¿»
.ÔÈÏe·baL ‰p‰k ˙BzÓ.Ï·BÈÂ ‰hÓL ˙BÎÏ‰ .Ê «¿¿À»∆«¿ƒƒ¿¿ƒ»¿≈

-mirxfxtq
mi`lM zFkld¦§¦§©¦

:ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»»≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
ÌÈ‡Ïk ÌÈÚ¯Ê Ú¯ÊÏ ‡lL (‡1‰‡e·z Ú¯ÊÏ ‡lL (· . ∆…ƒ¿…«¿»ƒƒ¿«ƒ∆…ƒ¿…«¿»

Ì¯ka ˜¯È B‡2ÌÈ‡Ïk ‰Ó‰a ÚÈa¯‰Ï ‡lL (‚ .3(„ . »»«∆∆∆…¿«¿ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ
„Á‡k ‰Ó‰a È‡ÏÎa ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ‡lL4‡lL (‰ . ∆…«¬¿»»¿ƒ¿≈¿≈»¿∆»∆…

ÌÈ‡Ïk LaÏÏ5. ƒ¿ƒ¿«ƒ
יט,1) (ויקרא כלאים תזרע לא שדך יתעלה: אמרו "והוא

הרכבת  זה ובכלל רטו). לאֿתעשה המצוות (ספר יט)"
רטז). שם המצוות וספר ה, הלכה (להלן האילן

וזה 2) ירקות, שאר וכך בכרם, תבואה מזרוע "שהזהירנו
יתעלה: אמרו והוא הכרם", "כלאי יקרא הכלאים מן המין
רטז). (שם ט)" כב, (דברים כלאים כרמך תזרע לא

(ויקרא,3) כלאים תרביע לא בהמתך יתעלה: אמרו "והוא
ריז). (שם בשור 4)שם)" תחרוש לא אמרו: "והוא

ריח). (שם י)" כב, (דברים יחדיו אמרו 5)ובחמור "והוא
מב). (שם, יא)" (שם, שעטנז תלבש "לא יתעלה:

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
בעציץ 1) והזורע כלאים. ויהיה יזרע מינים כמה יבאר

לקיימם  או לנכרי כלאים לזרוע אסור אם נקוב. שאינו
בזרעים  או לארץ בחוצה כלאים נוהג אם בשדהו. הישראל
וכלאי  זרעים לזרוע מותר ואם אדם. למאכל ראוים שאינן
חלקים. לג' נחלקין ושהזרעונין אילנות. כלאי כאחת. אילן

.‡- Ï‡¯OÈ ı¯‡a „Á‡k ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÈL Ú¯Bf‰«≈«¿≈ƒ≈¿»ƒ¿∆»¿∆∆ƒ¿»≈
‰˜BÏ2.ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O :¯Ó‡pL , ∆∆∆¡«»¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

שבהקדמתו  הגם פאה, להל' כלאים הל' הקדים הרמב"ם
פאה  מסכת את במשנה הקדים שרבי מסביר לפיה"מ

בתורה. הסדר הוא כך כי כלאים, למסכת
הלכות  הם שכלאים שכתב שם, הרדב"ז תירוץ על וקשה
וכלאי  בהמה כלאי הכרם, ככלאי הרבה פרטים הכוללות
קודם  סידר לכן פרט, כי־אם כלל אינן פאה והלכות הבגד,
הרמב"ם  סידר אילו כי דפאה. הפרט ואח"כ דכלאים הכלל

שכלל  כיון אבל כך, לתרץ היה אפשר לחוד, פאה הל' את
אלו  הלכות ייחשבו מדוע עניים, מתנות בהל' אותן
לדוכתה. קושיא הדרא וא"כ כלאים, מהל' פחות לכלליות
"הלכות  ספר הוא החזקה' ה'יד שספר כיון הוא, והביאור
הצריך  האדם עבודת סדר לפי הרמב"ם סידרו הלכות",
סדר  על־פי יעשה אשר המעשה את לדעת אלו  להלכות
לפעולה  שנוגעות כלאים הל' בתחילה סידר לכן עבודתו.
סידר  להן ובהמשך זריעה, היינו השדה, בעבודת הראשונה
לזמן  הנוגעות ההלכות סידר אח"כ כלאים. דיני כל
המתנות  אלו ואחרי עניים. מתנות ושאר פאה הל' הקצירה,
לאחר  הנוגעות ההלכות סידר קצירה, בשעת הניתנות
לבסוף  וביכורים. רבעי נטע מע"ש, מעשר, תרומות, מירוח:
ויובל  שנים, בשבע פעם הנוגעות שמיטה, הלכות סידר

שנה. בחמישים פעם הנוהג
(252 cenr f"i wlg 'zegiy ihewl' itÎlr)

מן 2) אסור שהוא נד. ובבכורות לט. בקידושין כמבואר
שכלאי  שם: ובבכורות פד: בשבת רש"י (ודעת התורה
ושם  שם, תוספות ועיין מדרבנן, אלא אסורים אינם זרעים
אפילו  איסור שום אין לארץ ובחוצה משנהֿלמלך). -

ג). הלכה (להלן מדרבנן

.·LkÓ‰ B‡ Ú¯Bf‰ „Á‡Â3ÔB‚k ,‰tÁÓ‰ B‡ ¿∆»«≈««¿«≈«¿«∆¿
„Á‡ ÏBt B‡ ˙Á‡ ‰¯BÚOe ˙Á‡ ‰hÁ ‰˙È‰L∆»¿»ƒ»««¿»««∆»
,¯ÙÚa Ô˙B‡ ‰tÁÂ ı¯‡‰ ÏÚ ÔÈÁpÓ ˙Á‡ ‰L„ÚÂ«¬»»««À»ƒ«»»∆¿ƒ»»∆»»

ÈÏÎa ÔÈa BÏ‚¯a ÔÈa B„Èa ÔÈa4„Á‡Â .‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ≈¿»≈¿«¿≈ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿∆»
·e˜ ıÈˆÚa B‡ ı¯‡a Ú¯Bf‰5ıÈˆÚa Ú¯Bf‰ Ï·‡ ; «≈«»»∆¿»ƒ»¬»«≈«¿»ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ·e˜ BÈ‡L6. ∆≈»«ƒ«««¿

(רש"י 3) יפה האחרים שיצמחו כדי רעים עשבים תולש
ומה  שם). יוסף (כרב זורע של תולדה והיא ב:), קטן מועד
הוא  שמנכש א, הלכה שבת מהלכות ח בפרק רבינו שפסק
שכוונתו  מדובר שם - שם) רבה (כדעת חורש של תולדה

ב). הלכה שם (כסףֿמשנה הקרקע את במכות 4)לייפות
הרי  חייב, הליכתו בעת בכלאים שהמחפה אמרו כא:
(הגר"א  בכלי או ברגלו מחפה והיינו חייב, ברגלו שהמחפה

ד). ס"ק רצז סימן בארץ 5)יורהֿדעה זרע כאילו שהוא
שרש  בו שיצא כדי הנקב ושיעור ח). משנה ז פרק (כלאים
תרומות  מהלכות ה בפרק מפורש וכן (כסףֿמשנה, קטן

טו  בארץ 6)).הלכה כזריעה נחשב סופרים שמדברי
ע.). (מנחות

.‚ÌÈ‡Ïk Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡7È¯ÎÏ8È¯ÎÏ ¯ÓBÏ ¯zÓe . »ƒ¿…«ƒ¿«ƒ¿»¿ƒÀ»«¿»¿ƒ
BÏ Ú¯ÊÏ9È‡Ïk Ìi˜Ï Ì„‡Ï ¯eÒ‡Â .ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ¿»¿»»¿«≈ƒ¿≈

e‰„Oa ÌÈÚ¯Ê10BÈ‡ - ÔÓi˜ Ì‡Â .Ô¯˜BÚ ‡l‡ , ¿»ƒ¿»≈∆»¿»¿ƒƒ¿»≈
‰˜BÏ11Ï‡¯OÈÏ ¯zÓe .12B„Èa ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk Ú¯ÊÏ ∆À»¿ƒ¿»≈ƒ¿…«ƒ¿≈¿»ƒ¿»

‰lÁzÎÏ ÌÈÚ¯f‰ ·¯ÚÏ elÙ‡Â .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa13 ¿»»»∆«¬ƒ¿»≈«¿»ƒ¿«¿ƒ»
È¯·c el‡ ÌÈ¯·„e .¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÚ¯ÊÏe¿»¿»¿»»»∆À»¿»ƒ≈ƒ¿≈

‰Ïa˜14. «»»

בכלאי 7) ואילו מקורו). להלן (וראה זרעים כלאי היינו
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ה. הלכה ה פרק להלן ראה של 8)הכרם, בשדהו היינו
להפקיעה  ישראל בארץ לגוי קנין שאין ישראל, בארץ גוי
תוספות  ועיין י, הלכה תרומות מהלכות (פ"א מקדושתה
בירושלמי  זו הלכה ומקור עודרין). אין ד"ה סד. זרה עבודה
בין  בארץ, בכלאים הגוי עם עושין "אין ערלה: מסכת סוף

זרעים". בכלאי בין הכרם של 9)בכלאי בשדהו כלומר,
בין  אסורה לנכרי שאמירה שאףֿעלֿפי הגוי, ולצורך גוי
ובין  א) הלכה שבת מהלכות ו (פרק שבת במלאכות
יג. הלכה ביאה, איסורי מהלכות טז (פרק אחרים באיסורים
באומר  אלא זה אין - ג) הלכה שכירות מהלכות יג ופרק
שם: רבינו כתב שכן הישראל, בשביל איסור לעשות לנכרי
שבת  (הלכות " בשבת מלאכה לנו לעשות לגוי לומר "אסור
איסורי  (הלכות שלנו" בהמה לסרס לגוי לומר "אסור שם):
אסור" - בה ודוש פרתי חסום לגוי ו"אמר שם) ביאה
הגוי  בשביל לעשות לגוי לומר אבל שם), שכירות (הלכות
וראה  חסום. ד"ה צ. מציעא בבא תוספות ועיין איסור. אין -
ח  פרק להלן עוד ועיין קורקוס. ר"י בשם בכסףֿמשנה

יג. זרעים 10)הלכה "כלאי א: משנה ח פרק כלאים
ח  פרק כלאים בירושלמי ואמרו ומלקיים". מלזרוע אסורים
עקיבא  ר' על החולקים חכמים (גם מודים "הכל א: הלכה
ועיין  אסור". שהוא באסור לוקה") כלאים "מקיים הסובר
סד. זרה עבודה בבבלי שאמרו ממה שהעיר במשנהֿלמלך

דמי". שפיר קיומי אף "הכל 11)"לרבנן שם: בירושלמי
אבל  מעשה, ידי על קיים בשלא אסור. שהוא באסור מודים
המחפה  דתניא כהדא לוקה, מעשה, ידי על קיים אם

לוקה". לט.12)בכלאים הכרם 13)קידושין כלאי שם:
כלאי  רבנן, בהם גזרו לארץ בחוצה בהנאה, אסורים שבארץ
גזרו  לא לארץ בחוצה בהנאה, אסורים אינם שבארץ זרעים

ד. הלכה ה פרק להלן רבינו כתב וכן אמרו:14)רבנן. שם
יט). יט, (ויקרא תזרע לא שדך כלאים, תרביע לא "בהמתך
האילן). (=הרכבת בהרבעה שדך אף בהרבעה, בהמתך מה
נוהג  שדך אף לארץ, בחוצה בין בארץ בין נוהג בהמתך ומה
הא  ואלא ה), הלכה להלן (ראה לארץ בחוצה בין בארץ בין
והחילוק  לארץ". שבחוצה זרעים למעוטי ההוא שדך, כתיב
מהרבעה  למדו האילן הרכבת שלענין הפסוק, באותו הזה
למדו  זרעים כלאי ולענין לארץ, בחוצה גם שאסורה
שכך  קבלה, מדברי הוא - לארץ, חוצה למעט מ"שדך"
הגבורה. מפי רבינו משה עד איש מפי איש חכמים קיבלו

.„ÌÈÚ¯f‰ ‡l‡ ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡15 ≈ƒƒƒ¿≈¿»ƒ∆»«¿»ƒ
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯‰16‡ˆBiÎÂ ÌÈ¯n‰ ÌÈ·OÚ Ï·‡ ; »¿ƒ¿«¬«»»¬»¬»ƒ«»ƒ¿«≈

‡ˆBiÎÂ ‰‡eÙ¯Ï ‡l‡ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ÔÈ¯wÚ‰ ÔÓ Ô‰a»∆ƒ»ƒ»ƒ∆≈»¿ƒ∆»ƒ¿»¿«≈
.ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk ÌeMÓ Ô‰a ÔÈ‡ - Ô‰a»∆≈»∆ƒƒ¿≈¿»ƒ

הנזרעים,15) הגרעינים ובגוף מהזרעים. הנצמח הדבר היינו
כאן. נתברר לא אדם, למאכל ראויים להיות צריכים אם

הכרם. כלאי לענין גֿה, הלכות ח פרק להלן יש 16)וראה
למאכל  הואֿהדין אלא דוקא, לאו אדם" ש"מאכל מפרשים
של  ועיקרים מרים עשבים אלא למעט בא ולא בהמה,
א) משנה א פרק (כלאים שנינו שהרי ראיה, והא רפואה.
זה  על ואמרו בזה". זה כלאים אינם והזונין, "החטים
מקומות  שכן כו' כלאים השעורים עם "הא שם: בירושלמי
ו  משנה ב פרק בתרומות הוא (וכן ליונים" אותן מקיימין

יח), הלכה ה פרק להלן רבינו כתב וכן אוכל. אינם שהזונין
(ר"י  הכרם כלאי זה הרי לבהמה, מקיימים העם רוב שאם
דוקא, אדם" ש"מאכל אומרים ויש וכסףֿמשנה). קורקוס
בין  מחלקים והם כלאים, דין אין בהמה במאכל ואילו
גם  שאסורים הכרם שבכלאי הכרם, לכלאי זרעים בכלאי
זרעים  ובכלאי בהמה. מאכל על גם גזרו והנאה, באכילה
לא  - והנאה באכילה ומותרים בזריעה, אלא אסורים שאינם
אין  ודאי לרפואה, שהוא דבר הרי לדבריהם: וראיה גזרו.
בדבר  גם הכרם בכלאי ואילו כאן, כמפורש זרעים כלאי בו
ואם  שם, כמפורש הכרם, כלאי משום בו יש לרפואה שהוא
הכרם  כלאי לבין זרעים כלאי בין וחילוק שיש עלֿכרחנו כן
אחד  בקנה עולים אינם שהדברים אלא שם). הפנים (מראה
מראה  בדברי שם (ועיין זונים גבי שם הירושלמי דברי עם

בזה). נדחק הוא שאף הפנים,

.‰:¯Ó‡pM ‰Ó ÏÏÎa Ì‰ È¯‰ - ˙BÏÈ‡‰ È‡Ïkƒ¿≈»ƒ»¬≈≈ƒ¿««∆∆¡«
ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O17ÔÏÈ‡ ·Èk¯n‰ ?„ˆÈk .18 »¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈«««¿ƒƒ»

B‡ ‚B¯˙‡a Áetz ÏL ¯eÁÈ ·Èk¯‰L ÔB‚k ,ÔÏÈ‡a¿ƒ»¿∆ƒ¿ƒƒ∆««¿∆¿
Áet˙a ‚B¯˙‡19ÏÎa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ∆¿¿««¬≈∆∆ƒ«»¿»

·Èk¯n‰ ÔÎÂ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó»≈»»∆≈¿»»»∆¿≈««¿ƒ
ÔÏÈ‡a ˜¯È20.ÌB˜Ó ÏÎa ‰˜BÏ - ˜¯Èa ÔÏÈ‡ B‡ »»¿ƒ»ƒ»¿»»∆¿»»

תזרע 17) לא 'שדך של מההיקש זה למדו לט. בקידושין
בהרבעה, בהמתך מה כלאים'. תרביע לא ל'בהמתך כלאים'
רטז. לאֿתעשה המצוות בספר וראה בהרכבה. שדך אף

ז.18) משנה א פרק מאכל 19)כלאים באילני שרק נראה
בירושלמי  אולם ד). הלכה למעלה (וראה הרכבה איסור יש
על  סרק עץ מרכיבין שאין מפורש ז) הלכה א פרק (כלאים

שם. ראשונה במשנה וראה מאכל. עץ שם,20)גבי משנה
"אין  גם אמרו שם ובמשנה יהודה. כרבי ולא חכמים כדעת
ועיין  זה. דבר השמיט ורבינו בירק", ירק כו' מביאין

עיון. צריך ועדיין ורדב"ז, כסףֿמשנה

.Â˙BÏÈ‡ BÏ ·Èk¯iL È¯ÎÏ ÁÈp‰Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¿»≈¿«ƒ«¿»¿ƒ∆«¿ƒƒ»
ÌÈ‡Ïk21Ú¯ÊÏ ¯zÓe .22ÔÎÂ .„Á‡k ÔÏÈ‡ Ú¯ÊÂ ÌÈÚ¯Ê ƒ¿«ƒÀ»ƒ¿…«¿»ƒ¿∆«ƒ»¿∆»¿≈

EÏ ÔÈ‡L .„Á‡k ÔÚ¯ÊÏe ˙BÏÈ‡ ÈÚ¯Ê ·¯ÚÏ ¯zÓÀ»¿»≈«¿≈ƒ»¿»¿»¿∆»∆≈¿
„·Ïa ‰·k¯‰ ‡l‡ ˙BÏÈ‡a ÌÈ‡Ïk23. ƒ¿«ƒ¿ƒ»∆»«¿»»ƒ¿«

מהלכות 21) י (פרק האילן הרכבת על מצווה שהגוי לפי
ואם  ס). בסנהדרין אליעזר ר' וכדעת ו, הלכה מלכים
משום  עובר כלאים, אילנות להרכיב לו מניח הישראל
שאיסורו  לפרש מסתבר (ויותר (משנהֿלמלך). עור" "ולפני
מלקיים  אסורים זרעים שכלאי שכשם מקיים, מטעם
(וכן  האילן הרכבת לקיים אסור כן ג), הלכה (למעלה
לגוי  מניח ואם ז), סעיף רצה סימן ביורהֿדעה מפורש

מקיים). הוא א.22)להרכיב פרק קידושין 23)תוספתא
שם.

.ÊÌÈ‡Ïk ÌÈÚ¯Ê Ú¯Bf‰24˙BÏÈ‡ ·Èk¯n‰ ÔÎÂ ,25 «≈«¿»ƒƒ¿«ƒ¿≈««¿ƒƒ»
ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ‰˜BÏ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ««ƒ∆∆¬≈≈À»ƒ

¯·ÚL ‰ÊÏ elÙ‡Â ,‰ÏÈÎ‡a26¯Ò‡ ‡lL .ÔÚ¯Êe «¬ƒ»«¬ƒ»∆∆»«¿»»∆…∆¡«
„·Ïa Ô˙ÚÈ¯Ê ‡l‡27¯eÁÈ ÚhÏ ¯zÓe .28ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ∆»¿ƒ»»ƒ¿«À»ƒ«ƒƒ»ƒ»

.ÌÈ‡Ïk Ú¯ÊpL ˜¯i‰ Ú¯fÓ Ú¯ÊÏÂ ,ÌÈ‡Ïk ·k¯‰L∆À¿«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿…«ƒ∆««»»∆ƒ¿«ƒ¿«ƒ
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א.24) משנה ח פרק כדין 25)כלאים האילן הרכבת שדין
כלאים", תזרע לא "שדך בכלל היא שהרי זרעים, כלאי

(כסףֿמשנה). ה הלכה למעלה ביאור 26)כמפורש ראה
כא. סעיףֿקטן שם, ליו"ד בכלאים 27)הגר"א הוא כן

באכילה". ומותרים ומלקיים, מלזרוע "אסורים שם:
ד.28) הלכה א פרק וירושלמי ב, פרק תוספתא

.ÁÔÈBÚ¯f‰29Ì‰Ó „Á‡‰ :ÌÈ˜ÏÁ ‰LÏLÏ ÔÈ˜ÏÁ «≈¿ƒ∆¡»ƒƒ¿»¬»ƒ»∆»≈∆
‰‡e·z ‡¯˜p‰ ‡e‰30ÔÈÈÓ ‰MÓÁ ‡È‰Â ,31,ÌÈhÁ‰ : «ƒ¿»¿»¿ƒ¬ƒ»ƒƒ«ƒƒ

.ÔBÙÈM‰Â ,ÏÚeL ˙ÏaLÂ ,ÔÈ¯BÚO‰Â ,ÔÈÓqk‰Â¿«À¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…∆»¿«ƒ
˙ÈË˜ ‡¯˜p‰ ‡e‰ Ô‰Ó ÈM‰Â32ÌÈÚ¯Ê Ïk Ô‰Â , ¿«≈ƒ≈∆«ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ

Ó ıeÁ Ì„‡Ï ÏÎ‡p‰ÏBt‰ ÔB‚k ,‰‡e·z‰ Ô «∆¡»»»»ƒ«¿»¿«
Ê¯‡‰Â ÔÁc‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÌÈeÙ‡‰Â33ÔÈÓLÓM‰Â ¿»¬ƒ¿»¬»ƒ¿«…«¿»…∆¿«À¿¿ƒ

ÔÈ‚¯t‰Â34¯Ètq‰Â35Ô‰Ó ÈLÈÏM‰Â .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«¿»ƒ¿««ƒ¿«≈»∆¿«¿ƒƒ≈∆
ÔÈ‡L ÔÈBÚ¯Ê ¯‡L Ô‰Â ,‰p‚ ÈBÚ¯Ê ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»≈¿≈ƒ»¿≈¿»≈¿ƒ∆≈»

Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÔÈÈe‡¯36ÏÎ‡Ó Ú¯f‰ B˙B‡ ÏL È¯t‰Â , ¿ƒ¿«¬«»»¿«¿ƒ∆«∆««¬«
¯ÈˆÁ‰ Ú¯ÊÂ ÔÈÓeM‰Â ÌÈÏˆa‰ Ú¯Ê ÔB‚k ,Ì„‡37 »»¿∆««¿»ƒ¿«ƒ¿∆«∆»ƒ

Áˆw‰Â38˙ÙÏ Ú¯ÊÂ39È¯‰ - ÔzLt Ú¯ÊÂ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿«∆«¿∆«∆∆¿«≈»∆¿∆«ƒ¿»¬≈
‰p‚ ÈBÚ¯Ê ÏÏÎa ‡e‰40ÌÈBÚ¯Ê ÈÈÓ Ïk eÚ¯fiLk . ƒ¿«≈¿≈ƒ»¿∆ƒ»¿»ƒ≈≈¿ƒ

¯k ‡lL ÔÓÊ Ïk Blk ÁÓv‰ ‡¯˜ - eÁÓˆÈÂ el‡≈¿ƒ¿¿ƒ¿»«∆«À»¿«∆…ƒ»
‡Lc Ú¯f‰41˜¯È ‡¯˜Â ,42. «∆«∆∆¿ƒ¿»»»

למינים 29) וביאור כהקדמה היא הפרק, סוף ועד מכאן
(כסףֿמשנה). הבאים בפרקים למה 30)שיבואו הכוונה

"במהֿדבריםֿאמורים  ב: משנה ב פרק בכלאים ששנינו
ג. הלכה ב פרק להלן ראה בתבואה", נדרים 31)תבואה

שם.32)נה. רבינו בדברי ולהלן שם, כן 33)משנה
ולא  א, הלכה ומצה חמץ מהלכות ה בפרק גם רבינו כתב
הוא". דגן מין "אורז האומר: לז.) (ברכות נורי בן יוחנן כר'

א 34) פרק לחלה המשניות (פירוש כשכא"ש בערבי הנקרא
ד). המשניות 35)משנה (פירוש מא"ש ערבי בלשון

א). משנה א פרק פ"ב 36)לכלאים בכלאים שאמרו למה
ג. הלכה ב פרק ולהלן להלן 37)שם, ראה כרתי, הוא

ג. הלכה ג תרומות 38)פרק מהלכות ב פרק להלן (ראה
עיון). וצריך ג, ו).39)הלכה הלכה ג פרק להלן (ראה

ב 40) המשנה ה.לפי הלכה שם להלן וראה שם, כלאים
בני  שרוב רבינו, כתב ב הלכה מכירה מהלכות טז ובפרק
אוכלים  אדם בני מקצת ורק לזריעה, אותה קונים אדם

הם 41)אותה. שדשאים יט, הלכה ה פרק להלן וראה
בכרם. ה 42)כלאים פרק בכלאים ששנינו למה כוונתו

ירק  "הרואה ו משנה ושם בכרם", ירק "הנוטע ה משנה
הזרעונים  למיני גם אלא דווקא, לירק הכוונה שאין - בכרם"
ס"ק  רצז, סימן ליו"ד הגר"א (ביאור הזרע ניכר שלא זמן כל

יב).

.ËÔ‰Ó Ú¯ÊÏ Ôk¯cL ÌÈBÚ¯Ê ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ LÈÂ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»≈¿ƒ∆«¿»ƒ¿…«≈∆
ÔzLt‰ ÔB‚k ,˙B„O43Ïc¯Á‰Â44ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â , »¿«ƒ¿»¿««¿»¿≈≈«ƒ¿»ƒ

C¯c ÔÈ‡L ÌÈBÚ¯Ê ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ LÈÂ .ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓƒ≈¿»ƒ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»≈¿ƒ∆≈∆∆
˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ‡l‡ Ì‰Ó Ú¯ÊÏ Ì„‡ Èa45,˙BpË˜ ¿≈»»ƒ¿…«≈∆∆»¬¬¿«

¯aÒk‰Â ÌÈÏˆa‰Â ÌÈ„¯z‰Â ÔBv‰Â ˙Ùl‰ ÔB‚k¿«∆∆¿«¿¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ¿«À¿»

ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ el‡Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¯B¯n‰Â Òt¯k‰Â¿««¿«¿«»¿«≈»∆¿≈≈«ƒ¿»ƒ
.˙B˜¯È ÈÈÓƒ≈¿»

יח.43) הלכה ג פרק להלן וצריך 44)ראה שם, להלן ראה
יא, הלכה עניים מתנות מהלכות ג בפרק גם וראה עיון.

עיון. ט.45)וצריך הלכה ד פרק להלן ראה

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
המינין 1) מן שדהו הזורע אחר. זרע בו שנתערב זרע יבאר

וכיוצא  וצנון לפת אגודת הטומן כלאים. בו ראה וכשצמח
ונשארו  הזרע וקצר זרועה שהייתה שדה וכו'. גפן תחת בה
משמיעין  באדר בא' אחר. מין בה יזרע אם בארץ העיקרין
אין  אם לבדוק ביתֿדין שלוחי יוצאין בו ובט"ו הכלאים על

בשדות. כלאים

.‡·¯Ú˙pL Ú¯Ê2„Á‡ eÈ‰ Ì‡ ,¯Á‡ Ú¯Ê Ba ∆«∆ƒ¿»≈∆««≈ƒ»∆»
‰·¯Ú˙pL ÌÈhÁ ÏL ‰‡Ò ÔB‚k ,‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒ¿«¿»»¿¿»∆ƒƒ∆ƒ¿»¿»

LÏLÂ ÌÈ¯OÚa3¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO ÏL ‰‡Ò ¿∆¿ƒ¿»¿»∆¿ƒ¬≈∆»
ÛÈÒBÈ B‡ ÔÈhÁ‰ ˙‡ ËÚÓiL „Ú ,·¯ÚÓ‰ ˙‡ Ú¯ÊÏƒ¿…«∆«¿…»«∆¿«≈∆«ƒƒƒ

ÏÚ4Ú¯Ê Ì‡Â .ÌÈ¯BÚO‰5‰˜BÏ -6. ««¿ƒ¿ƒ»«∆

מ"א.2) פ"ב "שעם 3)כלאים שלמה' 'מלאכת כתב כן
כמה  (לפי ס"ה רצו סי' יו"ד ובשו"ע סאה". הם הרובע אותו
שעורים  של סאה בכ"ד שנתערבה חיטים של "סאה דפוסים)
קבים  שני בם שנתערב חיטים של סאה כ"ד כיצד, כו'
אחרים  כבדפוסים והנכון וכו'" עדשים קבים ושני שעורים

כ"ג". - אמר 4)"בכ"ג כן "לא ה"א: שם [ב'ירושלמי'
מותר, בשוגג עליהן שריבה האיסורין כל יוחנן רבי וכו'
הכא  ברם תורה, איסור לבטל מרבה את תמן - אסור? מזיד
האיסורים  כל כלומר: עין". מראית מפני לבטל מרבה  את
לבטלם, אסור נתערבו ואם אסרתם, שהתורה מחמת איסורם
התערובת  ורק היתר, הוא ואחד אחד כל כלאים אבל
לעין  ניכרת היא אלאֿאםֿכן נאסרת התערובת ואין אוסרתם,
אחר, ממין רובע בסאה אין ואם ה"ה), פ"ג להלן (ראה
כלומר, כלל, איסור כאן אין לעין, ניכרת התערובת שאין
(וראה  איסור לידי כלל בא שלא אלא איסור, ביטול כאן אין
להתיר  ז) סי' (בתשובה הגרע"א כתב זה וכעין להלן).
בא  אינו מששים יותר שם שיש שכיון בחלב, בבשר ביטול
שקלים  למס' הרא"ש בפרישת כן מצאתי שוב איסור. לכלל
ניסן  להרב 2 הערה ג עמוד הכלאים, ועל ד"ה מ"א פ"א

אחר.5)זק"ש]. ממין זרע רובע בסאה [הגר"א 6)והיה
הנ"ל, ה'ירושלמי' מדברי זה על הקשה טו) ס"ק שם (ביו"ד
זה  שאין הרי עין, מראית מפני אלא איסורו שאין שאמרו
למעלה, המבואר ולפי לוקה? הוא ולמה התורה, מן איסור

מיושבים]. רבינו דברי

.·ÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÎÂ7„Á‡Ï Û¯ËˆÓ - Ú¯f‰ ÌÚ ¿…∆ƒ¿«ƒƒ«∆«ƒ¿»≈¿∆»
LÏLÂ ÌÈ¯OÚ ?„ˆÈk .‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ8ÏL ‰‡Ò ≈∆¿ƒ¿«¿»»≈«∆¿ƒ¿»¿»∆

ÔÈa˜ ÈL da ·¯Ú˙pL ÌÈhÁ9ÔÈa˜ ÈLe ÌÈ¯BÚO ƒƒ∆ƒ¿»≈»¿≈«ƒ¿ƒ¿≈«ƒ
,Ïk‰ Ú¯ÊÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏBt ÔÈa˜ ÈLe ÌÈL„Ú¬»ƒ¿≈«ƒƒ¬≈∆…ƒ¿««…
ÛÈÒBÈ B‡ d˙ˆ˜Ó ¯·ÈÂ ˙·¯Úz ÏL ‰‡Ò ËÚÓiL „Ú«∆¿«≈¿»∆«¬…∆¿»…ƒ¿»»ƒ
Ìlk - ÏBt‰Â ÌÈL„Ú‰Â ÌÈ¯BÚO‰L ;ÌÈhÁ‰ ÏÚ««ƒƒ∆«¿ƒ¿»¬»ƒ¿«À»

È‡Ïk.ÌÈhÁ‰ ÌÚ Ì ƒ¿«ƒƒ«ƒƒ
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mi`lkק zekld - mirxf xtq - oeygÎxn 'c oey`x mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אחד 7) ממין "בין שאמר: כתנאֿקמא שם, כלאים משנה,
מינים". משני ה"א.8)בין למעלה  שליש 9)ראה  הם

קבים. ששה שהסאה הסאה,

.‚?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na10‰‡e·z ÈÈÓ e·¯Ú˙pLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»¿ƒ≈¿»
‰·¯Ú˙pL B‡ ,‰Êa ‰Ê ˙BiË˜ ÈÈÓ B‡ ‰Êa ‰Ê∆»∆ƒ≈ƒ¿ƒ∆»∆∆ƒ¿»¿»
ÈBÚ¯Ê Ï·‡ ;‰‡e·˙a ˙BiË˜ B‡ ˙BiË˜a ‰‡e·z¿»¿ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ¿»¬»≈¿≈
- ˙BiË˜a B‡ ‰‡e·˙a Ô‰Ó „Á‡ ·¯Ú˙pL ‰p‚ƒ»∆ƒ¿»≈∆»≈∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ
˙È·a ÔÈÚ¯BfM ‰nÓ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ Ô¯eÚLƒ»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»ƒ«∆¿ƒ¿≈

‰‡Ò11ÔÈn‰ B˙B‡Ó12‰‡Òa ·¯Ú˙ Ì‡ .13ÏL ¿»≈«ƒƒƒ¿»≈ƒ¿»∆
ÛÈÒBÈ B‡ ËÚÓiL „Ú Ú¯ÊÈ ‡Ï - ˙ÈË˜ B‡ ‰‡e·z¿»ƒ¿ƒ…ƒ¿««∆¿«≈ƒ

.‰‡e·z‰ ÏÚ««¿»

ב.10) משנה סאה 11)שם, בו שזורעים מקום הוא
אמה. חמישים על אמה חמישים ומדתו לפי 12)חיטים,

לזרוע  כדי שלהם בקב ויש דקים, שהם גינה זרעוני שיש
יש  מהם קב ובחצי יותר דקים מהם ויש חיטים, סאה בית
באחד  לעולם בהם משערים לפיכך חיטים, סאה בית לזרוע
וראה  שם), (ר"ש מהם סאה בית בזריעת וארבעה מעשרים

ה"ד. אֿב:13)להלן הלכות למעלה רבינו שכתב מה לפי
של  סאה ושלשה בעשרים שנתערבה חיטים של "סאה
צריך  - חיטים" של סאה ושלשה עשרים "כיצד - שעורים"
פחות  סאה אלא דוקא, לאו כאן שהזכיר ש"סאה" לומר
בו  ונתערב בסאה. וארבעה מעשרים אחד שהוא הקב, רובע
אחר, ממין סאה בבית זריעה משיעור וארבעה מעשרים אחד

סאה. בבית זריעה שיעור כדי בתערובת: יש שבסךֿהכל

.„Ïc¯Á ?„ˆÈk14Ïc¯Á‰ È¯‰Â ,‰‡e·˙a ·¯Ú˙pL ≈««¿»∆ƒ¿»≈ƒ¿»«¬≈««¿»
·˜ epnÓ ÔÈÚ¯BÊ15epnÓ ·¯Ú˙ Ì‡ ,‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ¿ƒƒ∆«¿»≈¿»ƒƒ¿»≈ƒ∆

‰‡Òa ·w‰ ÔÓ ‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡16‰‡e·z ÏL ∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»ƒ««ƒ¿»∆¿»
‰Ê ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .ËÚÓÏ ·iÁ - ˙ÈË˜ ÏL B‡∆ƒ¿ƒ«»¿«≈¿≈ƒ»»ƒ∆

‰‡Ò ˙Èa ÏÎa ÌÈ˙‡Ò epnÓ ÔÈÚ¯BÊ ‰p‚ ÈBÚ¯fÓ17, ƒ≈¿ƒƒ»¿ƒƒ∆»«ƒ¿»≈¿»
·˜ ÈˆÁ epnÓ ·¯Ú˙ Ì‡18‰‡Ò ÏÎa19‰‡e·z ÏL ƒƒ¿»≈ƒ∆¬ƒ«¿»¿»∆¿»

.ËÚÓÈ - ˙ÈË˜ ÏL B‡∆ƒ¿ƒ¿«≈

ה"ט).14) פ"א (למעלה גינה מזרעוני שהוא 15)וחרדל
וחצי  קב כגון עלה, "ותני שם: ב'ירושלמי' הסאה. שישית
ולא  שני, למין קב וחצי אחד, למין קב רבינו: ופירשה קב".
ראשונה' 'משנה ועי' שם, המשניות בפירוש שפירשה כמו

ראה 16)שם. וארבעה, מעשרים אחד פחות בסאה כלומר,
בסאה. וארבע וארבעים ממאה אחד הוא זה וחלק למעלה.

מהם 17) צריך סאה בית ולזרע מאד, עבים אלו גינה זרעוני
ושעורים. מחיטים מעשרים 18)כפול אחד חלק היינו

סאה. לבית שלהם הזרע הוא סאים, לשני וארבעה
כנ"ל.19) וארבעה, מעשרים אחד פחות סאה

.‰ÔzLt Ú¯Ê da ·¯Ú˙pL ‰‡e·z ,CÎÈÙÏ20Ì‡ : ¿ƒ»¿»∆ƒ¿»≈»∆«ƒ¿»ƒ
Ì‡Â ,ËÚÓÈ ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ÏÎa ÌÈÚÈ·¯ ˙LÏL ‰È‰»»¿∆¿ƒƒ¿»¿»¬≈∆¿«≈¿ƒ
Ba ÔÈÚ¯BÊ ‰‡Ò ˙ÈaL ÈÙÏ ;ËÚÓÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - Â‡Ï»≈»ƒ¿«≈¿ƒ∆≈¿»¿ƒ
ÏÎa ÌÈ¯ÚLÓ ‰Ê C¯c ÏÚÂ .ÔzLt Ú¯Ê ÌÈ‡Ò LÏL»¿ƒ∆«ƒ¿»¿«∆∆∆¿«¬ƒ¿»

.ÌÈ¯Á‡‰ ÌÈÚ¯f‰«¿»ƒ»¬≈ƒ

ה"ב.20) סוף שם 'ירושלמי'

.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na21·¯ÚÏ Ôek˙ ‡lLa «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆…ƒ¿«≈¿»≈
Ì‡ Ï·‡ ;e·¯Ú˙pL ÔÈÈÓ ÈM‰ Ú¯ÊÏ Ôek˙ ‡lL·e¿∆…ƒ¿«≈ƒ¿…««¿≈ƒƒ∆ƒ¿»¿¬»ƒ

¯Á‡ Ú¯Êa Ú¯Ê ·¯ÚÏ Ôek˙22ÔÈÈÓ ÈM‰ Ú¯ÊÏ B‡23, ƒ¿«≈¿»≈∆«¿∆««≈ƒ¿…««¿≈ƒƒ
- ÌÈ¯BÚO ÏL È¯k CB˙a ˙Á‡ ‰hÁ ‰˙È‰ elÙ‡¬ƒ»¿»ƒ»««¿¿ƒ∆¿ƒ

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .dÚ¯ÊÏ ‰¯eÒ‡¬»¿»¿»¿≈…«≈»∆

ה"א.21) שם לזרוע 22)'ירושלמי' כדי עירב כלומר,
(כסףֿמשנה). מהם וליהנות נתערבו 23)שניהם כלומר,

שניהם  לזרוע מכוין הוא זריעה בשעת אבל מאליהם.
ליהנות  מתכוין בשאינו מדובר בה"א ולמעלה מהם. וליהנות

המינים. משני

.ÊÚ¯Bf‰24Ba ‰‡¯ ÁÓˆiLÎe ,ÔÈÈn‰ ÔÓ ÔÈÓ e‰„O «≈«»≈ƒƒ«ƒƒ¿∆ƒ¿«»»
ÌÈ‡Ïk25„Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰ Ì‡ :26ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ ƒ¿«ƒƒ»»«ƒ»∆»∆»≈∆¿ƒ

ÈtÓ ;epËÚÓiL „Ú ËwÏÈ ‰Ê È¯‰ - ‰„Oa ‰Úa¯‡Â¿«¿»»«»∆¬≈∆¿«≈«∆¿«¬∆ƒ¿≈
‰eÎa Ú¯Ê ÌÈ‡Ïk e¯Ó‡È ‡nL ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó27ÔÈa . «¿ƒ»«ƒ∆»…¿ƒ¿«ƒ»«¿«»»≈

‰‡e·˙a ˙ÈË˜Â ‰‡e·z ÁÓvL „Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰L∆»»«ƒ»∆»∆»«¿»¿ƒ¿ƒƒ¿»
˙ÈË˜Â28‰p‚ ÈBÚ¯Ê B‡ ,29ÈBÚ¯Ê·e ˙ÈË˜Â ‰‡e·˙a ¿ƒ¿ƒ≈¿≈ƒ»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈

CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÔkÓ ˙BÁt ÁÓBv‰ ‰È‰ Ì‡Â .‰p‚ƒ»¿ƒ»»«≈«»ƒ»≈»ƒ
.BËÚÓÏ¿«¬

א.24) ו, קטן בקיומו 25)מועד רוצה ואינו זרעו לא והוא
ד). ס"ק רצו סי' ביו"ד "האחר".26)(ט"ז רומי: בדפוס

ס"ח. שם יו"ד בשו"ע הוא ממה 27)וכן רבינו זאת למד
עיי"ש. חֿט, הלכות להלן רומי:28)שהביא [בדפוס

"תבואה  לתקן שיש ונראה בתבואה", וקטנית "תבואה
בתבואה"]. וקטנית שבתלוש 29)[בקטנית] שאףֿעלֿפי

לבית  מהם בנופל וארבעה מעשרים אחד בהם משערים
(למעלה  בסאה וארבע וארבעים ממאה אחד דהיינו סאה,
לחיטים  הם שוים וצמחו, שגדלו לאחר - טו) הערה
רבה, תנובה יוצאת שלהם המועט הזרע מן שהרי ושעורים,

חשבונם. כפי ושעורים, מחיטים שש פי

.Á;„LÁÏ ÌB˜Ó LiL ÔÓÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈»«¬»
ÏL BzÚcÓ ‰Ê ÔÈ‡L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰L ÔÓÊa Ï·‡¬»ƒ¿«∆«¿»ƒ«¿ƒ∆≈∆ƒ«¿∆

eÏÚ Ô‰ÈÏ‡Ó ‡l‡ ,‰„O‰ ÏÚa30B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - «««»∆∆»≈¬≈∆»≈¿«¿ƒ
.ËÚÓÏ¿«≈

מ"ה.30) פ"ב כלאים

.ËÒÈËÒ‡ ÈÁÈÙÒ da eÏÚL ‰‡e·z ÔB‚k ?„ˆÈk31, ≈«¿¿»∆»»¿ƒ≈ƒ¿ƒ
ÔzÏ˙Â32Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ dÚ¯fL33ÈÈÓ da eÏÚL ¿ƒ¿»∆¿»»¿«¬«»»∆»»ƒ≈

‡e‰ „ÈÒÙÓ ‰fL ;ÌÈ·OÚ34.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¬»ƒ∆∆«¿ƒ¿≈…«≈»∆

שם,31) המשניות' ('פירוש התכלת כמין בו שצובעים [הוא
מתנות  מהל' (פ"ב אוכל ואינו מ"א), פ"ז שביעית ורע"ב
במיני  הי"ג שמיטה מהל' בפ"ז העתיק וכן ה"ב). עניים
שם) (שביעית במשנה שכתוב כמו ולא "אסטיס", הצובעין
למעלה  ראה נאכלים, שלו הספיחים אבל איסטיס", "ספיחי
מאכל  שיהא צריך הפנים' 'מראה דעת שלפי ה"ד פ"א

('פירוש 32)אדם]. פניגיריג ובלע"ז חלבא, בערבי:
שם). העשבים,33)המשנה' אותה מפסידים שאז

העשבים  מן נפסדת אינה לזריעה, זרעה אם אבל כדלהלן,
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פא.). זה 34)(בבאֿקמא שאין מראים הדברים כן, ואם
השדה. בעל של מדעתו

.È?Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ‰Úe¯Ê ÔzÏz‰L Ú„eÈ ‰n·e«∆ƒ»«∆«ƒ¿»¿»¿«¬«»»
˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ‰Úe¯Ê ‰˙È‰Lk35.·È·Ò Ïe·b dÏÂ ¿∆»¿»¿»¬¬¿»¿»ƒ

36˙B¯b‰ ÌB˜Ó ÔÎÂ37ÔÈ‡ - ‰a¯‰ ÔÈÈÓ da eÏÚL ¿≈¿«¿»∆»»ƒƒ«¿≈≈
‰ˆB¯ BÈ‡L Úe„È ¯·c‰ È¯‰L ;¯˜ÚÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒ«¬…∆¬≈«»»»«∆≈∆

˙B¯b‰ ÌB˜Óa ÁÓˆ ÁÓˆiL38Ô˙ˆ˜Ó ¯ÈÒ‰ Ì‡Â .39 ∆ƒ¿«∆«ƒ¿«¿»¿ƒ≈ƒƒ¿»»
‰l‚ È¯‰L ;„Á‡ ÔÈnÓ ıeÁ Ïk‰ ¯˜Ú :BÏ ÔÈ¯ÓB‡ -¿ƒ¬…«…ƒƒ∆»∆¬≈ƒ»

.¯‡M‰ Ìei˜a ‰ˆB¯L BzÚ„«¿∆∆¿ƒ«¿»

שם.35) בדפוס 36)בבאֿקמא נראה וכן להיות, צריך כן
שם.37)רומי. להיות 38)כלאים, צריך הגרנות שמקום

שם). המשנה' ('פירוש בו לדוש כדי שם.39)חלק משנה,

.‡ÈÔÈÚËB ÔÈ‡40‰Ó˜L ÏL ÔcÒ CB˙a ˙B˜¯È41 ≈¿ƒ¿»¿«»∆ƒ¿»
da ‡ˆBiÎÂ42˙ÙÏ ˙c‚‡ ÔÓBh‰ .43ÔBˆe44‡ˆBiÎÂ ¿«≈»«≈¬À«∆∆¿¿«≈

ÔÏÈ‡‰ ˙Áz da45˙ˆ˜Ó eÈ‰ Ì‡ ,ÔÙb‰ ˙Áz elÙ‡ , »««»ƒ»¬ƒ«««∆∆ƒ»ƒ¿»
ÔÈl‚Ó ÔÈÏÚ‰46LLBÁ BÈ‡ -47‰ˆB¯ BÈ‡ È¯‰L ; ∆»ƒ¿Àƒ≈≈∆¬≈≈∆

L¯L‰aÔÈÏÚ‰ eÈ‰ ‡lL B‡ ,‰c‚‡ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ô˙ ¿«¿»»»¿ƒ≈»¬À»∆…»∆»ƒ
.ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ LLBÁ - ÔÈl‚Ó¿Àƒ≈ƒƒ¿«ƒ

מ"ח.40) פ"א מדברית 41)שם תאנה היא השקמה
ענפיה  נחתכו שלא עד מ"א) פ"א לדמאי המשנה' ('פירוש
קוצצים  הרבה וגדלה וכשמזקינה השקמה, בתולת נקראת
השקמה  סדן ונקראת במקומם, אחרים ובאים הענפים

במשנה). סח: בבאֿבתרא בכל 42)(רשב"ם ירק מיני כל
זרעים  בכלאי כאן רבינו הכניס למה לעיין ויש אילן. מין
ה"ה, פ"א למעלה להביאו לו היה האילן, הרכבת של דין

ה'לבוש'. בשם שם שלמה' 'מלאכת בכלאים 43)וראה
וב'ירושלמי' וצנונות". לפת "הטומן הגירסא: מ"ט שם
של  ואגודה לפת של אגודה כגון חייא רבי "תני מפרש:
כלאים, משום חשש אין באגודה שדוקא רבינו וסובר צנון".
רוצה  שאינו בדעתו וגילה שתילתה, כדרך שלא שזהו

בדבריו. שמסיים כמו פ"ג 44)בהשרשתה. להלן ראה
בזה. זה כלאים אינם וצנון שלפת שם 45)ה"ו, במשנה

דווקא, לאו שגפן רבינו וסובר הגפן", "תחת אלא נזכר לא
רכה  שהיא בגפן שאפילו להשמיענו כדי אלא גפן נקטו ולא
להלן. וראה ה"א), פ"ג להלן (כסףֿמשנה חששו לא

לענין 46) שרק (כאן), והראב"ד נ:) (שבת רש"י כדעת שלא
מקצת  שיהיו צורך אין כלאים לענין אבל כן, אמרו שבת

מגולים. האילן",47)העלים "תחת גם רבינו שנקט מכיון
בכל  שהרי באילן, ירק הרכבת של בחשש שהמדובר נראה
בלבד. הרכבה אלא כלאים, איסור אין מגפן חוץ האילנות
ירקות  נוטעין "אין לדין זו הלכה שנסמכה ממה נראה וכן
באילן, ירק הרכבת בענין העוסקת שקמה", של סדן בתוך
המבריך) ד"ה יט. (בבאֿבתרא ה'תוספות' כדעת ולא
גפן, גבי על אלא ירק להביא נאסר שלא (שם), והרמב"ן
אילנות, בשאר אבל לתוכה, נכנסים והשרשים רכה שהיא
באופן  דבריו רבינו פירש שלא ומכיוון מותר. - קשים שהם
הר"ן  כדעת שסובר נראה והגפן, האילן את שהבריך
וראה  שם. (בבבאֿבתרא והרשב"א פ"א) סוף (קידושין
בדבריו  שם להגיה ויש מ"א, פ"ז כלאים שלמה' ב'מלאכת

כשרשים  ירק של בשרשים שגם הרשב"א), במקום הרמב"ן
הי"ג, פ"ח להלן (ראה הרכבה איסור יש אילן, של
ד), סי' כלאים (הלכות כהרא"ש ולא שם), ובכסףֿמשנה
שלא  שם) (כלאים הגפן" את "המבריך המשנה על שכתב
הגפן, על אילן שם היה שכבר במבריך, אלא הרכבה אסרו
ספר  חמדה' 'ארץ בספר (וראה מותר בשרשים שרשים אבל
את  "המבריך במשנה שנקטו [ומה ט). פרק ב מדור ב
ולא  בגפן אלא הרכבה אסרו שלא מזה שנראה הגפן",
(ראה  כשהבריכה אלא אסרו לא בגפן וגם אילנות, בשאר
לרבותא, מבריך שנקט רבינו, לדעת לומר צריך - למעלה)
חשש  יש קצת, קשים שהענפים הגפן את במבריך שאפילו
שבשרשים, ועלֿאחתֿכמהֿוכמה אליהם, יכנסו שהשרשים
אלא  אינו וזה חשש. יש שוודאי הענפים, מן רכים שהם

בשא  אבל ביותר, קשים אינם שהענפים אילנות,בגפן, ר
אבל ש  במבריך, הרכבה של חשש אין מאד, קשים הם

להלן  וראה אחר, באילן אפילו אסור רכים, שהם בשרשים
ה"ז]. פ"ו

.·È‰Úe¯Ê ‰˙È‰L ‰„O48e¯‡LÂ Ú¯f‰ ¯ˆ˜Â , »∆∆»¿»¿»¿»««∆«¿ƒ¿¬
‡l‡ ÁÓˆ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡a ÔÈ¯wÚ‰»ƒ»ƒ»»∆««ƒ∆≈ƒƒ∆«∆»
ÔÈÓ ‰„O d˙B‡a Ú¯BÊ ‰È‰È ‡Ï - ÌÈL ‰nk ¯Á‡«««»»ƒ…ƒ¿∆≈«¿»»∆ƒ

.ÔÈ¯wÚ‰ ¯˜ÚiL „Ú ¯Á‡«≈«∆«¬…»ƒ»ƒ

משם 48) נראה וכן שם. במשנה וכפירושו מ"ה, פ"ב כלאים
אם  כו' חיטים זרועה שדהו "היתה הי"ג) להלן (הובאה מ"ג
ואחרֿכך  הופך אלא אופך, ואחרֿכך אזרע יאמר לא צימחה
(שם  באילן כמו הזרעים גומם אם מועיל לא כלומר, זורע".
('משנה  שלפנינו להלכה מקור הרי ה"ו). פ"ו ולהלן מ"ד,

הראב"ד. בהשגת ועי' מ"ג). שם ראשונה'

.‚Èe‰„O ‰˙È‰49dÚ¯ÊÏ CÏÓÂ ,ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê »¿»»≈¿»ƒƒ¿ƒ¿«¿»¿»
„Ú dÏ ÔÈzÓÈ - ÌÈhÁ‰ eÁÓˆiL Ì„˜ ÌÈ¯BÚO¿ƒ…∆∆ƒ¿¿«ƒƒ«¿ƒ»«
,ÌÈÓÈ ‰LÏL BÓk ı¯‡a eÚÈÏ˙ÈÂ ÌÈhÁ‰ e„ÒtiL∆ƒ»¿«ƒƒ¿«¿ƒ»»∆¿¿»»ƒ

‰Â¯ e‰„O ‰˙È‰ Ì‡50dÎÙ‰È Ck ¯Á‡Â ,51‰L¯ÁÓa ƒ»¿»»≈»»¿««»««¿»¿«¬≈»
„Ú dlk ˙‡ Ct‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â .¯Á‡‰ ÔÈn‰ Ú¯ÊÈÂ¿ƒ¿««ƒ»«≈¿≈»ƒ¿«≈∆À»«
˙‡ L¯BÁ ‡l‡ ,‰¯˜Ú ‡lL ‰hÁ ¯‡Mz ‡lL∆…ƒ»≈ƒ»∆…∆∆¿»∆»≈∆
È„k ¯Ën‰ Ì„˜ d˙B‡ ÔÈL¯BÁL C¯„k ‰„O‰«»∆¿∆∆∆¿ƒ»…∆«»»¿≈

‰Â¯zL52. ∆ƒ¿∆

ג.49) משנה היא 50)שם, כמה "עד פ"א: שם תוספתא
) הטינא במקום ימים, שלשה ששהת (מקום) עד מתלעת,
יבש, מקום = ) הגריד במקום לא אבל ממים), רוה מקום =
ה"ב. שם ב'ירושלמי' וכן ימים). משלשה יותר צריך ששם

ואח"כ 51) ויופך שתתליע עד לה "ימתין שם: במשנה,
אם  אלא אחד מין לזרוע הותר שלא רבינו ומפרש יזרע",
הלשון  מפרש בהשגותיו הראב"ד אבל הפך. וגם התליע

הזרע. את יהפך או שיתליע עד ימתין כן 52)במשנה:
הרביעה", כתלמי חורש? יהא "כמה שם: במשנה הוא
כדי  המטר, קודם אותה שהופכין כמו אותה שיחרוש והיינו
כמו  אותה שיחרוש והיינו בעומקה, ויכנס בה המטר שירד

המ  קודם אותה ויכנס שהופכין בה המטר שירד כדי טר,
המשנה' ('פירוש בו מעמיקין ואין קל ההפוך וזה בעומקה,

שם).
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.„ÈÌÈ¯BÚO dÚ¯ÊÏ CÏÓ Ck ¯Á‡Â ÌÈhÁ‰ eÁÓ»̂¿«ƒƒ¿««»ƒ¿«¿»¿»¿ƒ
Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â Ct‰È -53BzÓ‰a „È¯B‰ Ì‡Â .54 ¿«≈¿««»ƒ¿«¿ƒƒ¿∆¿

ÌL Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÓv‰ ˙‡ ‰ÓÒ¯˜Â dÎB˙Ï¿»¿ƒ¿¿»∆«∆«¬≈∆À»ƒ¿…«»
.¯Á‡ ÔÈÓƒ«≈

שם.53) שם.54)משנה, תוספתא,

.ÂË¯„‡a „Á‡a55Ì„‡ ÏÎÂ ,ÌÈ‡Ïk‰ ÏÚ ÔÈÚÈÓLÓ ¿∆»«¬»«¿ƒƒ««ƒ¿«ƒ¿»»»
.ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈwÓe e‰„OÏe B˙p‚Ï ‡ˆBÈ≈¿ƒ»¿»≈¿«ƒ»ƒ«ƒ¿«ƒ

¯OÚ ‰MÓÁ·e56ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÌÈ‡ˆBÈ Ba «¬ƒ»»»¿ƒ¿≈≈ƒ
ÌÈ·aÒÓe57.˜c·Ï ¿«¿ƒƒ¿…

מ"א.55) פ"א שם.56)שקלים וסובבים.57)משנה,

.ÊË‰BL‡¯a58ÈÏÚa eÈ‰Â ,ÔÈÎÈÏLÓe ÔÈ¯˜BÚ eÈ‰ »ƒ»»¿ƒ«¿ƒƒ¿»«¬≈
eÈ‰iL eÈ˜˙‰ .Ô‰È˙B„O Ô‰Ï ÔÈwnL ÌÈÁÓO ÌÈza»ƒ¿≈ƒ∆¿«ƒ»∆¿≈∆ƒ¿ƒ∆ƒ¿
‡e‰Â .ÌÈ‡Ïk B· e‡ˆÓiL ‰„O‰ Ïk ˙‡ ÔÈ¯È˜ÙÓ«¿ƒƒ∆»«»∆∆ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿

da e‡ˆÓiL59;ÌÈ¯OÚÂ ‰Úa¯‡Ó „Á‡ ¯Á‡ ÔÈÓ ∆ƒ¿¿»ƒ«≈∆»≈«¿»»¿∆¿ƒ
.da eÚbÈ ‡Ï - ÔkÓ ˙BÁt Ï·‡¬»»ƒ»…ƒ¿»

מ"ב.58) שם א.59)שקלים ו, קטן מועד

.ÊÈ„ÚBÓ ÏL BlÁa ÔÈc ˙Èa ÈÁeÏL ÔÈ¯ÊBÁÂ60ÁÒt‰ ¿¿ƒ¿≈≈ƒ¿À∆≈«∆«
eˆ‰L ÌÈ‡ÏÎÂ .‡ˆiL ÏÈÙ‡‰ ˙B‡¯Ï61ÔÈ‡ - ƒ¿»»ƒ∆»»¿ƒ¿«ƒ∆≈≈≈

Ô‰Ï ÌÈÈzÓÓ62ÔÈ¯È˜ÙÓe „iÓ Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡ˆBÈ ‡l‡ , «¿ƒƒ»∆∆»¿ƒ¬≈∆ƒ»«¿ƒƒ
.‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ da LÈ Ì‡ ,‰„O‰ Ïk ˙‡∆»«»∆ƒ≈»∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»

יוחנן.61)שם.60) רבי של מימרא אחד 62)שם, עד
באדר.

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'ä éðù íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
איפכא,1) או כשנים, נראה אחד בזרעים מינין שיש יבאר

העין. מראית אחר אלא בכלאים הולכים אין באילן. וכן
שדהו  הייתה כלאים. שהם זרעים שני בין מרחיקין כמה
שדהו  הייתה בצדה. אחר ירק לזרוע וביקש ירק זרועה
זרועה  שדהו הייתה ירק. בתוכה לזרוע ורצה חטים זרועה
בין  והפסק שעורים. בצידן לזרוע לחבירו מותר אם חטים,
חטים  שדהו הייתה דרך. או גפה או ניר או בור המינין שני
חטים  בצד פשתן תלם לזרוע מותר אם שעורים, חבירו ושל
אם  תבואה, זרועה חבירו ושדה שדהו הייתה אם ודין שלו.

חרדל. ביניהם יזרע

.‡„¯Ù „Á‡‰ ÔÈn‰ ‰È‰iL ÔÈÚ¯fa ÔÈÈÓ LÈ≈ƒƒ«¿»ƒ∆ƒ¿∆«ƒ»∆»ƒ¿»
˙BÓB˜Ó ÈepL ÈtÓ ,‰a¯‰ ˙B¯eˆÏ2‰„B·Ú‰Â3 ¿«¿≈ƒ¿≈ƒ¿¿»¬»

Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈÈÓ ÈLk ‰‡¯iL „Ú ,ı¯‡‰ ÔÈ„·BÚL∆¿ƒ»»∆«∆≈»∆ƒ¿≈ƒƒ¿««ƒ
ÔÈ‡ - „Á‡ ÔÈÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc ÔÈ‡L∆≈ƒ∆»∆ƒ¿≈ƒ∆»≈»

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

מצרי 2) חרדל הרים, כוסבר כמו: לווי שם להם יש ולפיכך
מצרית. שטומנים 3)ודלעת שם על רמוצה" "דלעת כמו

ראוייה  ואינה מר שטעמה מפני חם אפר הוא ברמץ, אותה
זו. הטמנה בלי לאכילה

.·‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc Ô‰L ÔÈÈÓ ÈL ÌÈÚ¯fa LÈÂ4 ¿≈«¿»ƒ¿≈ƒƒ∆≈ƒ∆»∆
Èt ÏÚ Û‡Â ,˙Á‡ ‰¯eˆ ˙BÈ‰Ï ‰·B¯˜ Ô‰ÈL ˙¯eˆÂ¿«¿≈∆¿»ƒ¿»««¿««ƒ
ÌÚ ‰Ê ÌÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ÔÈÈÓ ÈL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÎ≈ƒ¿≈¿≈ƒƒ¬≈≈¬ƒ∆ƒ

.‰Ê∆

זה 4) כלאים לזה זה שדומין פי על "אף כלאים: במשנה
בזה".

.‚ÌÈlb ˙¯ÊÁ ÌÚ ˙¯ÊÁ‰ ?„ˆÈk5ÌÚ ÔÈLÏÚ‰Â , ≈««¬∆∆ƒ¬∆∆«ƒ¿»À¿ƒƒ
‰„O ÈLÏÚ6‰„O ÈL¯k ÌÚ ÔÈL¯k‰Â ,7ÌÚ ¯aÒk‰ , À¿≈»∆¿«¿≈ƒƒ¿≈≈»∆«À¿»ƒ

ÌÈ¯‰ ¯aÒk8Ïc¯ÁÂ ,9˙ÚÏ„e ,È¯ˆÓ Ïc¯Á ÌÚ À¿«»ƒ¿«¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿««
ÌÚ ˙È¯ˆn‰.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - ‰ˆeÓ¯‰ ˙ÚÏc «ƒ¿ƒƒ¿««»¿»≈»ƒ¿«ƒ∆»∆

ÔÈef‰ ÌÚ ÔÈhÁ‰ ÔÎÂ10˙ÏaL ÌÚ ÌÈ¯BÚO‰Â , ¿≈«ƒƒƒ«ƒ¿«¿ƒƒƒ…∆
ÏÚeL11ÔÈÓqk‰Â ,12ÔBÙÈM‰ ÌÚ13ÌÚ ÏBt‰Â , »¿«À¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ

ÁÙh‰ ÌÚ Ô„˜¯t‰Â ,¯Ètq‰14ÌÚ Ô·Ï ÏBÙe , ««ƒ¿«À¿¿»ƒ«…«»»ƒ
ÌÚ ·e¯k‰Â ,ÔBÙÙÏn‰ ÌÚ ˙eMw‰Â ,ÌÈÚeÚM‰«¿ƒ¿«ƒƒ«¿»¿¿«¿ƒ

¯B˙·B¯z‰15‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - ÔÈBÚl‰ ÌÚ ÔÈ„¯z‰Â , «¿¿¿«¿»ƒƒ«¿ƒ≈»ƒ¿«ƒ∆
ÌÚ Ïc¯Á‰Â ,ÔÈÒetp‰ ÌÚ ÔBv‰ Ï·‡ .‰Ê ÌÚƒ∆¬»«¿ƒ««ƒ¿««¿»ƒ
˙ÚÏc ÌÚ B‡ ˙È¯ˆÓ ˙ÚÏc ÌÚ ˙ÈÂÈ ˙ÚÏ„e ,ÔÒÙl‰««¿»¿««¿»ƒƒ¿««ƒ¿ƒƒ¿««
el‡ È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ ,‰ˆeÓ¯‰»¿»««ƒ∆ƒ∆»∆¬≈≈

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

הררית".5) וחסא גנית "חסא פרדס 6)והן של עולשין יש
מדבר. של החציר 7)ועולשין וזהו כרתים, הם כרשין

מדבר. של וכרתי גינה של כרתי ויש בתורה. הנזכר
ומדברי".8) "גני שדה". כסבר עם "כסבר שם: במשנה

בתורה. הנזכר גד זרע המדינה.9)והוא והוא 10)חרדל
כן  ועל וטבעו. בתכונתו בארץ וישתנה החיטה, ממיני מין
הזונה. ליבם כמו היושר, מדרך היציאה מעין זונין נקרא

מדבריות.11) מדברית.12)שעורים מין 1)3חיטה
המדבריות. החיטים עגולים 14)ממיני לבנים גרגרים

וקראוהו  השעורים, לטבע קרוב וטבעו להשתבר, קשים
קרטומ"ן. דקים.15)הרופאים: שקלחיו מדברי כרוב

.„ÔÈÏÚa ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL ÔÈÈÓ ÈL LiL ÔÏÈ‡a ÔÎÂ¿≈¿ƒ»∆≈¿≈ƒƒ∆ƒ∆»∆∆»ƒ
.ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - ÔÈÈÓ ÈL Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,˙B¯ta B‡«≈ƒ¿≈¿≈ƒƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ

„¯ÊÁ‰ ÌÚ Áetz‰ ?„ˆÈk16ÔÈ˜Ò¯t‰Â ,17ÌÚ ≈««««ƒ««¿»¿««¿¿ƒƒ
ÔÈÙÊÈM‰Â ,ÌÈ„˜M‰18ÔÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÓÈ¯‰ ÌÚ «¿≈ƒ¿«≈»ƒƒ»ƒƒ««ƒ∆ƒ

ÌÚ ÌÈÒb‡‰ Ï·‡ .‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk Ô‰ È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê∆»∆¬≈≈ƒ¿«ƒ∆»∆¬»»«»ƒƒ
ÔÈ‡ - ÔÈ„¯ÊÚ‰ ÌÚ ÌÈLÈ¯t‰Â ,ÌÈÏÓËÒe¯w‰«¿¿¿¿ƒ¿«¿ƒƒƒ»À¿»ƒ≈»

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

לחזירים.16) פריו ומשליכים יערי. וכשהם 17)תפוח
לשקדים. דומים צאתם, בתחילת בירושלמי 18)קטנים,

שזיפים. יוצאים יחד ורימונים זיתים הנוטע מפרש:

.‰ÏÚ Û‡ ,˙B¯Á‡ ˙BÏÈ‡Â ÌÈÚ¯Ê ÌL LÈ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈»¿»ƒ¿ƒ»¬≈««
‰Ê ÏL ÔÈÏÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ÔÚ·Ëa ÔÈÈÓ ÈL Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ∆∆
ÏL È¯ÙÏ ‰ÓBc ‰Ê ÏL È¯t B‡ ‰Ê ÏL ÔÈÏÚÏ ÔÈÓBcƒ¿»ƒ∆∆¿ƒ∆∆∆ƒ¿ƒ∆
- „Á‡ ÔÈnÓ ÔÈÂ‚ ÈLk e‡¯iL „Ú ,ÏB„b ÔBÈÓc ‰Ê∆ƒ¿»«∆≈»ƒ¿≈¿»ƒƒƒ∆»
ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L ;‰Ê ÌÚ ‰Ê ÌÈ‡ÏÎÏ Ô‰Ï eLLÁ ‡Ï…»¿»∆¿ƒ¿«ƒ∆ƒ∆∆≈¿ƒ

.ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ¯Á‡ ‡l‡ ÌÈ‡ÏÎa¿ƒ¿«ƒ∆»«««¿ƒ»«ƒ
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קג mi`lk zekld - mirxf xtq - oeygÎxn 'd ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ãycew zegiyn zecewpã

mi`lka oikled oi`y ,df mr df mi`lkl mdl eyyg `l..."
."oird zi`xn xg` `l`

לערבו  אסור שבכלאים שאף הוא זה בדין החידוש
הבטלים  איסורים ובשאר בתרומה כמו במאתיים לכתחילה
בכלאים  אבל לכתחילה". איסור מבטלין ש"אין בששים
כאן  אין כי יחד, אותם לזרוע מותר אחד מין כשנראים
ומלכתחילה  אותו, שמבטלים כלאים איסור של מציאות

איסור. כאן אין
יכול  עין, למראית בנוגע האדם: בעבודת מכך ההוראה
עניין  על ה"רעש" כל ומה האי"? כולי "מאי לחשוב אדם
"ולא  תורה אמרה אעפ"כ דיבור, או מעשה בו שאין
אם  וגם חומד", והלב רואה ו"עין עיניכם" אחרי תתורו...
הרי  אחריו, ימשך שלא היצר עם להילחם שיצליח בטוח
נזהר  אם אבל בנפשו. פגם עושה עצמה שהראיה
מציאות  בעולמו קיימת לא מלכתחילה העין", ב"מראית

כלל. איסור של
('a oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

.Â˙Ùl‰ ?„ˆÈk19,‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - ÔBv‰ ÌÚ ≈««∆∆ƒ«¿≈»ƒ¿«ƒ∆»∆
ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ - Òetp‰ ÌÚ ˙Ùl‰Â .ÔÈÂL Ô‰È¯tL ÈtÓƒ¿≈∆≈≈∆»ƒ¿«∆∆ƒ«»≈»ƒ¿«ƒ
ÌÚ ÔBˆ Ï·‡ .ÔÈÂL Ô‰lL ÔÈÏÚ‰L ÈtÓ ,‰Êa ‰Ê∆»∆ƒ¿≈∆∆»ƒ∆»∆»ƒ¬»¿ƒ

Ê ÔÈÓBc ÔÈÏÚ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Òetp‰È¯t‰Â ‰ÊÏ ‰ «»««ƒ∆∆»ƒƒ∆»∆¿«¿ƒ
‰Ê È¯t ÌÚËÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - È¯tÏ ‰ÓB„∆«¿ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒƒ¿««¿ƒ∆
.el‡a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯˙BÈa ‰Ê È¯t ÌÚhÓ ˜BÁ»̄ƒ««¿ƒ∆¿≈¿≈…«≈»≈

נאכלים,19) שאינם זרעונים משאר היא שהלפת פי על [אף
שכל  רבינו כתב הרי - כלל כלאים איסור אין כאלה ובזרעים

ירק]. בכלל היא הזרע ניכר שלא זמן

.ÊÌÈ‡Ïk Ô‰L ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ÈL ÔÈa ÔÈ˜ÈÁ¯Ó ‰nk«»«¿ƒƒ≈¿≈ƒ≈¿»ƒ∆≈ƒ¿«ƒ
Ï·‡ .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÌÈ‡¯ eÈ‰iL È„k ?‰Ê ÌÚ ‰Ê∆ƒ∆¿≈∆ƒ¿ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¬»

.¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‡È·ea¯Úa eÚ¯ÊpL ÔÈ‡¯ Ì‡ƒƒ¿ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ¿¿»¬≈∆»

.ÁÏ„‚ ÈÙÏ Ïk‰ ,˙‡f‰ ‰˜Á¯‰a LÈ ÌÈa¯ ÔÈ¯eÚLÂ¿ƒƒ«ƒ≈««¿»»«…«…¿ƒ…∆
˙B˜Bi‰ ÁelLÂ ÔÈÏÚ‰ ·¯ ÈÙÏe ˙Ú¯Êp‰ ‰„O‰20. «»∆«ƒ¿««¿ƒ…∆»ƒ¿ƒ««¿

הרכים.20) הענפים

.ËLw·e ,‰‡e·z ÔÈÓ ‰Úe¯Ê ‰˙È‰L e‰„O ?„ˆÈk≈«»≈∆»¿»¿»ƒ¿»ƒ≈
˜ÈÁ¯Ó - ˙Á‡ ‰„Oa ˙¯Á‡ ‰‡e·z ÔÈÓ dcˆa Ú¯ÊÏƒ¿…«¿ƒ»ƒ¿»«∆∆¿»∆«««¿ƒ

Ú·¯ ˙Èa Ô‰ÈÈa21‰n‡ LÓÁÂ ˙Bn‡ ¯OÚk ‡e‰Â .22 ≈≈∆≈…«¿¿∆∆«¿…∆«»
ÚˆÓ‡‰ ÔÓ ÔÈa .Úa¯Ó ‰n‡ LÓÁÂ ˙Bn‡ ¯OÚ ÏÚ«∆∆«¿…∆«»¿À»≈ƒ»∆¿«

„v‰ ÔÓ ÔÈa23- ‰f‰ ¯eÚMk Ô‰ÈÈa ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ≈ƒ««¿ƒ…»»≈≈∆«ƒ«∆
‰ML CB˙a ÔÈ·B¯˜ eÈ‰iL „Ú ‰˜BÏ BÈ‡Â ;¯eÒ‡»¿≈∆«∆ƒ¿¿ƒ¿ƒ»

.ÌÈÁÙË¿»ƒ

ושיעורו 21) תבואה, הקב רובע בו שזורעים מקום והוא
קבים. שישה הסאה שהרי בסאה, וארבעה מעשרים אחד

"בית 22) המשנה: בפירוש כתב וכן "כעשר", לכתוב דקדק

בקירוב". וחומש אמות עשר על וחומש אמות עשר רובע
על  וחומש אמות עשר שהרי מדוייק, החשבון שאין מפני
אחד  ועוד אמות וארבע מאה אלא אינן וחומש אמות עשר
וארבע  מאה הוא רובע, בית ואילו באמה. וחמש מעשרים

בקירוב. אמה שלישי ושני צורך 23)אמות אין כלומר,
במקום  אלא השדות, אורך שבכל רובע בית של להפסק

הצדדים. מן או באמצע או אחד:

.È‰„O dcˆa Ú¯ÊÏ Lw·e ,˜¯È ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»»»ƒ≈ƒ¿…«¿ƒ»¿≈
˙B„O‰ ÈzL ÔÈa ˜ÈÁ¯Ó - ˙ÚÏ„ elÙ‡ ,¯Á‡ ˜¯È»»«≈¬ƒ¿«««¿ƒ≈¿≈«»
„v‰ ÔÓ ÔÈa .Úa¯Ó ÌÈÁÙË ‰ML ÏÚ ÌÈÁÙË ‰MLƒ»¿»ƒ«ƒ»¿»ƒ¿À»≈ƒ««
BÈ‡Â ;¯eÒ‡ - ‰Ê ¯eÚMÓ ˙BÁÙe .ÚˆÓ‡‰ ÔÓ ÔÈa≈ƒ»∆¿«»ƒƒ∆»¿≈

ÁÙË CB˙a ÔÈ·B¯˜ eÈ‰iL „Ú ‰˜BÏ24. ∆«∆ƒ¿¿ƒ¿∆«

(24- ללקות שישה, על שישה - "באיסור שם: ירושלמי
טפח".

.‡È,‰‡e·z ‰Úe¯Ê ˙B„O‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««ƒ¿≈«»¿»¿»
˙Èa Ô‰ÈÈa ˜ÈÁ¯Ó - ˙ÚÏ„ B‡ ˜¯È dcˆaL ‰iM‰Â¿«¿ƒ»∆¿ƒ»»»¿«««¿ƒ≈≈∆≈

.Ú·…̄«

.·ÈÔÈ¯eÚMa ‰˜Á¯‰Ï CÈ¯vL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿«¿»»¿ƒƒ
˙B„O ÈzL ÔÈa ?eÏl‰25e‰„O ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ; «»≈¿≈»¬»ƒ»¿»»≈

ÔÈnÓ ˜¯È ÏL ‰¯eL dcˆa Ú¯ÊÏ ‰ˆ¯Â ,˜¯È ‰Úe¯Ê¿»»»¿»»ƒ¿…«¿ƒ»»∆»»ƒƒ
ÌÏz ‰¯eM‰ ÔÈ·e ‰„O‰ ÔÈa ˙BOÚÏ Bic - ¯Á‡«≈««¬≈«»∆≈«»∆∆

B˜ÓÚk BaÁ¯Â „·Ïa ÌÈÁÙË ‰ML Bk¯‡ ,„Á‡26. ∆»»¿ƒ»¿»ƒƒ¿«¿»¿¿»¿

ששיעורו,25) אמרו פאה ובעניין נתבאר, לא השדה שיעור
אמות. שתי רוחב על אמה חמישים הוא קטנה שדה של
סאה  זריעת כדי ששיעורה אמרו שותפין חלוקת ובעניין

המשנה:26)וחצי. בפירוש רבינו וכתב מלואו", "ורוחב
מה  והוא עומקה. כפי ההיא החפירה רוחב להיות "צריך
עומקו  יהיה ואפילו התלם מלא לומר רוצה מלואו, שאמר

מטפח. פחות אינו שעמקו ונראה אמה",

.‚ÈdÎB˙a Ú¯ÊÏ ‰ˆ¯Â ,‰‡e·z ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»¿»¿»»ƒ¿…«¿»
ÔÈÏÚL ÔÈÚeÏc ÏL ‰¯eL elÙ‡ ,˜¯È ÏL ‰¯eL»∆»»¬ƒ»∆¿ƒ∆»ƒ
‰ML Ô‰ÈÈa ˜ÈÁ¯Ó - ÔÈÎazÒÓe ÌÈk¯‡ Ô‰lL∆»∆¬Àƒƒ¿«¿ƒ«¿ƒ≈≈∆ƒ»
eÒÎÂ ˙ÚÏc ÏL ÌÈÏÚ‰ eÎLÓ Ì‡Â .ÌÈÁÙË¿»ƒ¿ƒƒ¿¿∆»ƒ∆¿««¿ƒ¿¿
ÈÙlL ‰‡e·z‰ ÔÓ ¯˜ÚÈ - da eÎazÒÂ ‰‡e·zÏ«¿»¿ƒ¿«¿»«¬…ƒ«¿»∆ƒ¿≈
,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .ÔÈÏÚ‰ e·¯Ú˙È ‡lL „Ú ˙ÚÏc‰«¿«««∆…ƒ¿»¿∆»ƒ¿≈»ƒ«
BicL - ¯Á‡ ÔÈnÓ ‰¯eLÂ ‰Ê ÔÈnÓ ‰¯eL Ú¯Ê Ì‡L∆ƒ»«»ƒƒ∆¿»ƒƒ«≈∆«

„Á‡ ÌÏz Ô‰ÈÈa ˙BÈ‰Ï27.¯‡a˙iL BÓk , ƒ¿≈≈∆∆∆∆»¿∆ƒ¿»≈

[וכן 27) שדות. ולא בודדות שורות המינים, שני שהרי
חיטים  זרועה אחת שורות שתי לו "היו בתוספתא מפורש
זורע  להיות תלם ביניהן לעשות מותר שעורים, זרועה ואחת

שעורה"]. ואחת חיטה אחת

.„È˜ÈÁ¯‰28,Ô‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰˜Á¯‰ ÔÈÈn‰ ÈL ÔÈa ƒ¿ƒ≈¿≈«ƒƒ«¿»»»¿»»∆
‰‡e·z ‰˙ËpL ÔÈa ,‰Ê ÔÈÓ Èab ÏÚ ‰ËB ‰Ê ÔÈÓ ‰È‰Â¿»»ƒ∆∆««≈ƒ∆≈∆»¿»¿»
‰‡e·z‰ ÏÚ ˜¯È B‡ ,˜¯È Èab ÏÚ ˜¯È B‡ ‰‡e·z‰ ÏÚ««¿»»»««≈»»»»««¿»
˜ÈÁ¯‰ È¯‰L ,¯zÓ Ïk‰ - ˜¯i‰ ÏÚ ‰‡e·z B‡¿»««»»«…À»∆¬≈ƒ¿ƒ
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.‰a¯‰ ˙ÎLÓ ‡È‰L ,˙ÈÂÈ ˙ÚÏcÓ ıeÁ .¯eÚMk«ƒƒ¿««¿»ƒ∆ƒƒ¿∆∆«¿≈
.e¯‡aL BÓk ,‰ÈÙlÓ ¯˜ÚÈ - ‰˙Ë Ì‡ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ»¿»«¬…ƒ¿»∆»¿∆≈«¿

תבואה 28) ירק, גבי על וירק תבואה, גבי על נוטה "תבואה
מותר". הכל - תבואה גבי על ירק ירק, גבי על

.ÂË¯ea ÌÈÈn‰ ÈL ÔÈa ‰È‰29¯È B‡30‰Ù‚ B‡31 »»≈¿≈«ƒƒƒ»»
C¯„ B‡32B‡ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚ ‡e‰L ¯„‚ B‡ , ∆∆»≈∆»«¬»»¿»ƒ

B‡ ,‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ‡e‰L ıÈ¯Á»ƒ∆»…¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»
‡e‰ ı¯‡‰ ÏÚ CÒÓ ‡e‰L ÔÏÈ‡33‡e‰L ÚÏÒ B‡ , ƒ»∆≈≈«»»∆∆«∆
‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ dB·‚34¯zÓ ‰Ê È¯‰ - »«¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»¬≈∆À»

¯Á‡‰ ÔÈn‰Â ,el‡Ó „Á‡ „ˆÏ „Á‡‰ ÔÈn‰ CÓÒÏƒ¿…«ƒ»∆»¿«∆»≈≈¿«ƒ»«≈
,Ô‰ÈÈa ÏÈc·Ó el‡ ÏkÓ „Á‡Â ÏÈ‡B‰ .ÈM‰ „vÏ«««≈ƒƒ¿∆»ƒ»≈«¿ƒ≈≈∆

.‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÌÈ‡¯ Ô‰ È¯‰¬≈≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆

שיהא 29) שצריך אומרים, ויש וזרוע. חרוש שאינו מקום
כמו  ושיעורו בקרקע חפור בור מפרש: והרדב"ז רובע. בית

ארבעה. ורוחב עשרה עמוק חרוש.30)חריץ מקום
טיט.31) בלי סדורות אבנים ארבע 32)גדר דרך סתם

רוחב. פירש 33)אמות והרע"ב לארץ. ענפיו שידבקו הוא
טפחים. שלושה הארץ מן גבוה מפרשים,34)שאינו יש

כנ"ל  שהוא, כל עביו שגדר פי על ואף עובי. הוא זה שרוחב
החמירו. גדר, לשם אדם בידי נעשה שלא בסלע -

.ÊË¯·„ B‡ ‰˜Á¯‰ CÈ¯vL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆»ƒ«¿»»»»
e‰„O ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;e‰„O CB˙a Ú¯fLa ?ÏÈc·n‰««¿ƒ¿∆»«¿»≈¬»ƒ»¿»»≈

Ú¯ÊÏ B¯·ÁÏ ¯zÓ - ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê35.ÌÈ¯BÚO dcˆa ¿»ƒƒÀ»«¬≈ƒ¿…«¿ƒ»¿ƒ
‡l‡ ¯eq‡‰ ÔÈ‡ - ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï E„O :¯Ó‡pL∆∆¡«»¿…ƒ¿«ƒ¿»ƒ≈»ƒ∆»
Ú¯Ê˙ ‡Ï ı¯‡‰ :¯Ó‡ ‡lL ;ÌÈ‡Ïk e‰„O Ú¯ÊiL∆ƒ¿«»≈ƒ¿«ƒ∆…∆¡«»»∆…ƒ¿«

ÌÈ‡Ïk36e‰„O CB˙a Ú¯Ê elÙ‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ . ƒ¿»ƒ¿…∆»¬ƒ»«¿»≈
CeÓÒ ÌÈ¯BÚO„Ú ÌÈ¯BÚO‰ Ú¯Ê CLÓe ,ÌÈhÁÏ ¿ƒ»«ƒƒ»«∆««¿ƒ«

‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯BÚO ‰Úe¯Ê ‡È‰L B¯·Á ‰„OÏ BÎÓqL∆¿»ƒ¿≈¬≈∆ƒ¿»¿ƒ¬≈∆
ÛBÒ Ô‰L e‰„O CB˙aL ÌÈ¯BÚO‰ e‡¯pL ÈtÓ ,¯zÓÀ»ƒ¿≈∆ƒ¿«¿ƒ∆¿»≈∆≈

.B¯·Á ‰„O¿≈¬≈

ãycew zegiyn zecewpã

rexfl exiagl xzen ,mihg drexf edcy dzid m` la` ..."
ux`de xn`p `ly ..rxfz `l jcy xn`py ,mixery dcva

."rxfz `l

אין  שבו שביעית, מאיסור כלאיים איסור שונה זה בעניין
האדמה  את לעבוד ואסור חבירו, לשדה שדהו בין מחלקים
נאמר  שביעית באיסור כי שדהו, אינה אם גם בשביעית,

לה'". שבת הארץ "ושבתה
שהטעם  נבוכים' ב'מורה מבואר בזה: ההסבר לומר ויש
בעבודה  הקרקע את להכחיש שלא הוא שביעית באיסור
חברו, שדה או שדהו בין הבדל כל אין ולכן שנה, אחר שנה
כוחות  "שמערבב הוא בכלאיים האיסור טעם אבל
ועשב  עשב כל לך אין הצמיחה... כח הנותנים העליונים
לו  ואומר אותו המכה מלמעלה, מזל לו שאין מלמטה

שייך  שדה מזל כי ב"שדך", רק הוא האיסור ולכן גדל".
חברו. במזל היא חברו ושדה עצמו, לאדם

שדהו  בתוך זרע ש"אפילו ההלכה המשך יובן ועל־פי־זה
לשדה  סמוך השעורים זרע ומשך לחטים, סמוך שעורים
שנראו  מפני מותר, זה הרי שעורים זרועה שהיא חבירו
מאחר  כי חבירו". שדה סוף שהן שדהו שבתוך השעורים
נוגע  בשמים, המזלות לערבוב נוגע כלאים איסור שטעם
להבחין  יכולים מלאכים כי בעיניים, הדבר נראה כמה עד
ואינם  האדם), (כמו לעין שנראה כפי רק הדבר במציאות
כאן  שייך אין ולכן הקב"ה, כמו אדם מחשבות יודעים

העליונים. הכוחות ערבוב
לזרוע  אדם ימנע אל שלעולם היא, בעבודה ההוראה
רוחני  חשש מפני לזולת, להשפיע כלומר חברו, בשדה
תתערב  אל לו: ואומרים הכוחות". לערבב "שלא
לקונו  אדם שבין ובעניינים לרוחניות בנוגע בחשבונות
לאחרים  שנראה בדברים ואפילו אליך, שייכים שאינם

לזולת.. כשייכים
('a oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

לו 35) לסמוך מותר אחר, מין חבירו ושל חיטים "שלו
המין". בספרא 36)מאותו שנאמר ממה רבינו כן למד

בהמתך  אלא לי "אין בהמה: הרבעת בעניין קדושים פרשת
תשמרו" חוקותי את לומר תלמוד מניין? אחרים בהמת כו'
של  ממעט ש"שדך" הרי כן, אמרו לא זרעים בכלאי ואילו

אחרים.

.ÊÈdcˆa B¯·Á ‰„Oe ,ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»ƒƒ¿≈¬≈¿ƒ»
ÌÈhÁ ‰Úe¯Ê37ÔzLt ÏL „Á‡ ÌÏz Ú¯ÊÏ BÏ ¯zÓ - ¿»ƒƒÀ»ƒ¿…«∆∆∆»∆ƒ¿»

Ï CeÓÒ BlL ÌÈhÁ „ˆaÚ„BÈ ‰‡B¯‰L .B¯·Á ‰„O ¿«ƒƒ∆»ƒ¿≈¬≈∆»∆≈«
‡ÏÂ ,ÔzLt ÏL „Á‡ ÌÏz Ú¯ÊÏ ÌÚ‰ C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆»»ƒ¿…«∆∆∆»∆ƒ¿»¿…
Ú¯ÊÏ ‡È‰ ‰Èe‡¯ Ì‡ e‰„O ˜c·Ï ‡l‡ ‰Ê Ôek˙ƒ¿«≈∆∆»ƒ¿…»≈ƒ¿»ƒƒ¿…«

‰˙ÁL‰Ï Ú¯BÊk ‡ˆÓÂ ,‡Ï Ì‡ ÔzLt38CÎÈÙÏ .39 ƒ¿»ƒ…¿ƒ¿»¿≈«¿«¿»»¿ƒ»
ÔÈnÓ Ô‰L el‡ ˙B¯eL ÈzL ÔÈa ¯Á‡ ÔÈÓ Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…«ƒ«≈≈¿≈≈∆≈ƒƒ

BlL CB˙a ˜ÈÁ¯iL „Ú „Á‡40. ∆»«∆«¿ƒ¿∆

ממין 37) השדות ששתי פי על שאף בזה, רבינו השמיענו
בוודאי  שזה שדהו, באמצע פשתן זורע כאילו ונראה אחד,
פשתן  לזרוע שמותר שכן וכל התירו. זאת ובכל - אסור

זה. במקום שדה לחבירו כשאין שדהו, ובזורע 38)בסוף
כלאים. איסור אין מפני 39)להשחתה הוא ההיתר וכל

שאין  מינים בשאר להשחתה, כזורע שזהו יודעים שהכל
אסור. - כן לסמוך.40)לומר מותר חברו לצד אבל

.ÁÈe‰„O ‰˙È‰41ÈL ÔÈÚe¯Ê dcˆaL B¯·Á ‰„Oe »¿»»≈¿≈¬≈∆¿ƒ»¿ƒ¿≈
‰‡e·z ÈÈÓ42elÙ‡ ÚÈ¯ÁÂ Ïc¯Á Ì‰ÈÈa Ú¯ÊÈ ‡Ï - ƒ≈¿»…ƒ¿«≈≈∆«¿»«¬ƒ«¬ƒ

„Á‡ ÌÏz el‡Ó ÌÈÚ¯BÊ ÌÚ‰L ÈtÓ ,„Á‡ ÌÏz43. ∆∆∆»ƒ¿≈∆»»¿ƒ≈≈∆∆∆»
- ˙B˜¯È ÈÈÓ ÈL ÔÈÚe¯Ê ˙B„O‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿≈«»¿ƒ¿≈ƒ≈¿»
ÛÈw‰Ï ¯znL .ÚÈ¯Á B‡ Ïc¯Á Ô‰ÈÈa Ú¯ÊÏ ¯zÓÀ»ƒ¿…«≈≈∆«¿»¬ƒ«∆À»¿«ƒ
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ÈtÓ ,‰‡e·z‰ ÔÓ ıeÁ ,ÔÈÓ ÏÎÏ ÚÈ¯Á B‡ Ïc¯Á«¿»¬ƒ«¿»ƒƒ«¿»ƒ¿≈
d˙B‡ ÔÈ˜ÈfÓ ÔÈ‡L44˙ÈÂÊ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ .45Ú¯Ê ÏL ∆≈»«ƒƒ»¿≈ƒ»¿»»ƒ∆∆«

È¯‰ - e‰„O CB˙a ¯Á‡‰ Ú¯Ê ÏL ÚÏˆa ˙Ú‚B ‰Ê∆««¿∆«∆∆«»«≈¿»≈¬≈
ÔÈ‡Â .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÔÈ‡¯ Ô‰L ÈtÓ ,¯zÓ ‰Ê∆À»ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈
˙ÈÂÊa ˙Ú‚B ‰Ê Ú¯Ê ÏL ˙ÈÂÊ ‰˙È‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»¿»»ƒ∆∆«∆««¿»ƒ

‰„O ÛBÒk ÔÈ‡¯ Ô‰L ÈtÓ ;¯Á‡‰ Ú¯Ê ÏL46Ú‚pL ∆∆«»«≈ƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ¿»∆∆»«
‰„O ÛBÒa47,‰Ïc·‰ ‡ÏÂ ‰˜Á¯‰ ‡Ïa ¯zÓ ‡e‰L , ¿»∆∆À»¿…«¿»»¿…«¿»»

.e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿

"אין 41) ה: משנה ב פרק שם שאמרו מה רבינו פירש כן
לשדה  סומכין אבל וחריע, חרדל תבואה לשדה סומכין

וחריע". חרדל שאפילו 42)ירקות השמיענו, כאן אף
וכל  וחריע, חרדל ביניהם לזרוע אסור תבואה מיני בשני
באמצע  שזורע יחשדוהו שבוודאי אחד, מין הם אם שכן

דרכו 43)שדהו. שחרדל כתב, ט הלכה א פרק למעלה
עיון. וצריך שדות, והחריע 44)להיזרע החרדל כלומר,

שני  בין אחד תלם לזרוע העם ודרך לתבואה, מזיקים אינם
ירקות, מיני שני בין אבל אסור. ולפיכך תבואה, מיני
נתכוון  לא שוודאי מותר, להם, מזיקים והחריע שהחרדל

שדהו. לבדוק תור 45)אלא ראש "היה ז: משנה שם
מותר". שעורים של בתוך נכנס האחד.46)חיטים של

אחר.47) זרע בעל של

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
זו 1) בצד זו קשואים של שורות ב' לזרוע מותר אם יבאר

שהם  המים אמת או התלם באמצע. ותלם אחד ממין וב'
משר  שדהו לעשות רצה בה. זורע מינין כמה טפח, עמוקים
שדרך  ירקות מיני למשר. קרחת בין ומה מין, מכל קרחת או
הרוצה  ששה. על ששה ערוגות מעט. מעט מהם לזרוע

ביניהם. ירחיק ולא ירקות מיני גינתו למלאות

.‡Ú¯ÊÏ ¯zÓ2,ÔÈ‡eM˜ ÏL BÊ „ˆa BÊ ˙B¯eL ÈzL À»ƒ¿…«¿≈¿«∆ƒƒ
ÔÈÚeÏc ÏL Ôcˆa ˙B¯eL ÈzLe3ÏL ˙B¯eL ÈzLe , ¿≈¿ƒ»∆¿ƒ¿≈∆

È¯ˆn‰ ÏBt4Â ,ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ÌÏ˙5Ú¯ÊÈ ‡Ï Ï·‡ . «ƒ¿ƒ¿∆∆≈»ƒ»ƒ¬»…ƒ¿«
ÔÈÚeÏc ÏL ˙Á‡ ‰¯eLÂ ÔÈ‡eM˜ ÏL ˙Á‡ ‰¯eL6 »««∆ƒƒ¿»««∆¿ƒ
ÌÏz‰L Èt ÏÚ Û‡ ,È¯ˆn‰ ÏBt ÏL ˙Á‡ ‰¯eLÂ¿»««∆«ƒ¿ƒ««ƒ∆«∆∆
ÌÈÏÚ el‡ ÔÈÈnL ÈtÓ ;ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ÏÈc·Ó«¿ƒ≈»ƒ»ƒƒ¿≈∆ƒƒ≈»ƒ
‰¯eL ÔÚ¯Ê Ì‡Â ,ÔÈÎazÒÓe ÔÈÎLÓÂ ÔÈk¯‡ Ô‰lL∆»∆¬Àƒ¿ƒ¿»ƒƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»»»

Ïk‰ ·¯Ú˙È - ‰¯eL „ˆa7.‡È·ea¯Úa ÔÈÚ¯Êk e‡¯Â , ¿«»ƒ¿»≈«…¿ƒ¿¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿»

ד.2) משנה ג פרק והדלועין 3)כלאים הקישואין שהרי
יהודה  וכר' ה, הלכה להלן שנראה כמו בזה, זה כלאים הם
א. הלכה א פרק כלאים בתוספתא מאיר כר' ולא שמעון ור'
למועד  מפריש, ר"י תלמיד ידידיה, רבינו ב'תוספות' וראה

.7 הערה כ עמ' א חלק כלאי 4)קטן שלענין אףֿעלֿפי
שאינו  מפני יט, הלכה ה פרק להלן ראה כלאים, אינו הכרם
אפילו  אסור זרעים שבכלאי נראה - זרעים מין אלא ירק
ג  ופרק ח, הלכה ה פרק למעלה וראה ירק, רק ולא זרעים,

ו. ממה 5)הלכה רבינו למדו אבל תלם, נזכר לא במשנה
להרחיק  צריך שבשורה יב הלכה ג פרק למעלה שנאמר
דיבורֿהמתחיל  פה: לשבת ותספות ר"ש, ועיין תלם. שיעור

שם.6)איתיביה. שם.7)משנה בשבת הוא כן

.·‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰8Lw·e ,˙B˜¯È ÈÈnÓ ÔÈÓ »¿»»≈¿»ƒƒƒ≈¿»ƒ≈
ÔÓ ¯˜BÚ - ÔÈÚeÏc ÏL ˙B¯eL ˙B¯eL dÎB˙a Ú¯ÊÏƒ¿…«¿»∆¿ƒ≈ƒ
ÏÈc·Óe ÔÈÚeÏc ÏL ‰¯eL Ba Ú¯BfL ÌB˜Ó ˜¯i‰«»»»∆≈«»∆¿ƒ«¿ƒ

ÌÏ˙a ˜¯i‰ ÔÈ·e dÈa9ÌÈzL ·Á¯ ˜¯i‰ ÔÓ ÁÈpÓe , ≈»≈«»»¿∆∆«ƒ«ƒ«»»…«¿≈
ÏÈc·Óe ,ÔÈÚeÏc ÏL ‰iL ‰¯eL ‰OBÚÂ ‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¿∆»¿ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ
;‰ˆ¯iL ÌB˜Ó „Ú ÔÎÂ ,ÌÏ˙a ˜¯i‰ ÔÈ·e dÈa≈»≈«»»¿∆∆¿≈«»∆ƒ¿∆
‰¯OÚ ÌÈzL ÔÈÚeÏc ÏL ˙B¯eL ÈzL Ïk ÔÈa ‡ˆÓpL∆ƒ¿»≈»¿≈∆¿ƒ¿≈∆¿≈

‰n‡10ÔÈÏÚ‰ ÈtÓ ,¯eÒ‡ - ÔkÓ ˙BÁt Ï·‡ . «»¬»»ƒ»»ƒ¿≈∆»ƒ
Ïk‰ ‰‡¯Â ,Ì‰ÈÈaL ˜¯ia ÔkÓe ÔkÓ ÔÈÎazÒnL∆ƒ¿«¿ƒƒ»ƒ»«»»∆≈≈∆¿ƒ¿∆«…

.‡È·ea¯Úa Ú¯Ê el‡k¿ƒƒ¿«¿ƒ¿¿»

חכמים.8) כדעת ו, משנה א.9)שם הלכה למעלה ראה
מידה 10) לו שאין מפני חשב, לא התלמים שני ורוחב

כעומקם), שרוחבם יב, הלכה ג פרק למעלה ראה מסוימת.
טפחים  ששה אלא אורכם אין שהרי מפולשים, שאינם ועוד

קורקוב. בר"י וראה שם, כמפורש בלבד,

.‚˙ÚÏ„ elÙ‡ ,‰Úe¯Ê ˙ÚÏc ÏL ‰¯eL ‰˙È‰»¿»»∆¿««¿»¬ƒ¿««
˙È„ÈÁÈ11˙Èa ˜ÈÁ¯Ó - ‰‡e·z dcˆa Ú¯ÊÏ ‡·e , ¿ƒƒ»ƒ¿…«¿ƒ»¿»«¿ƒ≈

ÏÎÂ .ÏB„b ÌB˜Ó ‰˜ÈÊÁ‰Â ‰ÈÏÚ eÎLÓ È¯‰L ;Ú·…̄«∆¬≈ƒ¿¿»∆»¿∆¡ƒ»»»¿»
Ú·¯ ˙Èa CB˙a ‰È‰iL ¯·c12ÈL ÔÈa ÔÈ˜ÈÁ¯nL »»∆ƒ¿∆¿≈…«∆«¿ƒƒ≈¿≈

ÚÏq‰Â ¯·w‰ ÔB‚k ,‰cn‰ ÔÓ ‰ÏBÚ - ÔÈÈn‰13 «ƒƒ∆ƒ«ƒ»¿«∆∆¿«∆«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ14. ¿«≈»∆

רובע".11) בית לה נותנים יחידית "ולדלעת ז: משנה שם
י.12) משנה ב פרק ורחב 13)שם עשרה גבוה שאינו

הוא  מפסיק ארבעה, ורחב עשרה גבוה הוא שאם ארבעה,
ר"ש  ועיין טו, הלכה ג פרק למעלה כמפורש עצמו, בפני

שאינם 14)שם. אףֿעלֿפי מים, מלאים נקעים כגון
ורע"ב. בר"ש ראה קג.), בתרא (בבא לזריעה ראויים

.„ÌÏz‰15ÁÙË ÌÈwÓÚ Ô‰L ÌÈn‰ ˙n‡ B‡16- «∆∆««««ƒ∆≈¬Àƒ∆«
˙ÙO ÏÚ „Á‡ :ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ‰LÏL BÎB˙Ï ÔÈÚ¯BÊ¿ƒ¿¿»ƒ≈¿»ƒ∆»«¿«

.ÚˆÓ‡a „Á‡Â ,ÔkÓ „Á‡Â ,ÔkÓ ÌÏz‰«∆∆ƒ»¿∆»ƒ»¿∆»»∆¿«

ב.15) משנה ג פרק הלכה 16)כלאים ג פרק למעלה ראה
וראה  טפח, - כעמקו ורחבו טפחים ששה התלם שאורך יב,
טפח  הרחקה שיעור תלם, שבלי ואףֿעלֿפי בחזוןֿאיש.
בטפח, אפילו הקילו תלם יש אם - ט) הלכה (להלן ומחצה

בגבול. הוא שכן יב הלכה להלן וראה

.‰ÚËÏ ¯zÓe17elÙ‡Â ,˙Á‡ ‡nb CB˙a ÔÈÈÓ ÈL À»ƒ¿…«¿≈ƒƒ¿À»«««¬ƒ
˙ÚÏ„e ˙eM˜18ÏÚÓ ‰ËB ‰Ê ÔÈÓ ‰È‰iL ‡e‰Â . ƒ¿««¿∆ƒ¿∆ƒ∆∆≈«

,ÈM‰ „vÏ ‰ËB ¯Á‡‰ ÔÈn‰Â Ô‡ÎÏ ‡nb‰ ˙ÙO¿««À»¿»¿«ƒ»«≈∆«««≈ƒ
‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc· e‡¯ÈÂ19ÚË Ì‡ ÔÎÂ .20ÔÈÈÓ ‰Úa¯‡ ¿≈»ƒ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈ƒ»««¿»»ƒƒ

‡Ï ÔÎÙ‰Â ‡nb‰ CB˙a.¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰È˙BÁe¯ Úa¯ ¿«À»«¬»»¿«¿«∆»¬≈∆À»

ה.17) משנה קישות 18)שם אדם "נוטע שם: במשנה 
ודלעת  קישות אפילו רבינו: ומפרש הגומא" בתוך ודלעת
וראה  שם, המשנה (פירוש ומסתבכים" מתפשטים "שעליהם

יג). הלכה ג פרק כלאים 19)למעלה "בתי הרא"ש: כתב
יסודותיה, עיקרי ממני ונסתרו מעיני, ונסתרו ממני, החבאו
אחת, בגומא כלאים שהם זרעונים מיני לזרוע מותר היאך
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זה  הרי כאחד ושעורה חטה הזורע קמא פרק סוף תנן והא
שנראה  כלֿשכן טפח, עמוקה שהגומא בשביל כלאים
כלאים  "שאין הסביר: קורקוס והר"י עיון". וצריך כחבוש,
בהא  וכו' אבל כלאים... לזרוע בכוונה בזרע אלא אסורים
להטותם  (אלא כלאים בכוונת אחת בבת זורען שאינו דגומא

כלאים". חשוב אינו זה) לצד וזה זה לצד ירושלמי 20)זה
ד. הלכה סוף ג פרק שם

.ÂÚ¯ÊÏ ‰ˆB¯‰21¯LÓ e‰„O22ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ¯LÓ »∆ƒ¿…«»≈≈»≈»ƒ»ƒ»ƒ
ÔÈa ˜ÈÁ¯Ó -23ÈzL ÏÚ ˙Bn‡ ÈzL ¯LÓe ¯LÓ Ïk «¿ƒ≈»≈»≈»¿≈««¿≈

ÛBÒa Ô‰ÈÈa ¯‡MÈ ‡lL „Ú CÏB‰Â ¯ˆÓe ,˙Bn‡«≈≈¿≈«∆…ƒ»≈≈≈∆¿
eÚ¯Ê ‡lL ÔÈ‡¯ Ô‰ È¯‰L ;‡e‰L Ïk ‡l‡ ¯Ln‰«≈»∆»»∆∆¬≈≈ƒ¿ƒ∆…ƒ¿¿

‡È·ea¯Úa24. ¿ƒ¿¿»

ו.21) משנה ב פרק המשנה),22)שם (פירוש ארוך מקום
(מלאכה  שורה מלשון ומישר ארוכה, ערוגה כלומר,

ח. הלכה להלן וראה ב 23)שלמה), פרק שם ירושלמי
אמות  שתי עושה רובה חייה, ר' בשם זירא "רבי ד: הלכה

שהוא". כל אפילו והולך ומיצר אמות שתי כן 24)על
יב), הלכה ג פרק (למעלה שדה לצד שורה בזורע גם הוא

שם. עיין המינים, בין מפולש בתלם צורך שאין

.Êe‰„O ˙BOÚÏ ‰ˆ¯25˙Á¯˜26ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÏkÓ ˙Á¯˜ »»«¬»≈»««»««ƒ»ƒ»ƒ
,˙BÁ¯˜ ÚLz ÏÚ ¯˙È ‰‡Ò ˙Èa Ïk CB˙a ‰OÚÈ ‡Ï -…«¬∆¿»≈¿»»≈«≈«»»

Ú·¯ ˙Èa Ô‰Ó ˙Á¯˜ Ïk27˙Á¯˜ ÔÈa ˜BÁ¯ ‡ˆÓÂ ; »»««≈∆≈…«¿ƒ¿»»≈»««
ÚÈ·¯ ˙BÁt ˙Bn‡ ¯OÚÏ ·B¯˜ ˙Á¯˜Â28˙Èa ÏkL , ¿»««»¿∆∆«»¿ƒ«∆»≈
ÌÈMÓÁ ÏÚ ÌÈMÓÁ ‰‡Ò29. ¿»¬ƒƒ«¬ƒƒ

ט.25) משנה (פירוש 26)שם מרובע הארץ מן חלק
ממין  בו לזרוע בו הזרוע ממין שדהו את ש"מקרח המשנה).

וכסףֿמשנה). ראב"ד ועיין (רא"ש, שהוא 27)אחר"
ג  פרק (למעלה וחומש אמות עשר על וחומש אמות כעשר

בהערות. שם ועיין ט). ובפירוש 28)הלכה מדוייק. זה אין
חומש". וחצי חמישיות ושלש אמות "תשע כתב: המשנה

אמה.29) מאות וחמש אלפיים ביחד שהם

.ÁC¯‡ ¯Ln‰L ?˙Á¯wÏ ¯Ln‰ ÔÈa ‰Óe30 «≈«≈»«»««∆«≈»»…
˙Úa¯Ó ˙Á¯w‰Â31. ¿«»««¿À««

אמות 30) שתי בהרחקת די ובשורה אחת, שורה רק והוא
השורה. בראש אמות שתי ולפיכך 31)על שדה, היא וזו

יותר. להרחיק צריכים

.Ë˙B˜¯È ÈÈÓ32Ì‰Ó Ú¯ÊÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ƒ≈¿»∆≈∆∆¿≈»»ƒ¿…«≈∆
e¯‡aL BÓk ,ËÚÓ ËÚÓ ‡l‡33Ì‰Ó Ú¯ÊÏ ¯zÓ -34 ∆»¿«¿«¿∆≈«¿À»ƒ¿…«≈∆

‰ML ‡È‰L ˙Á‡ ‰‚e¯Ú CB˙a ÔÈÈÓ ‰MÓÁ elÙ‡¬ƒ¬ƒ»ƒƒ¿¬»««∆ƒƒ»
ÌÈÁÙË ‰ML ÏÚ ÌÈÁÙË35‰Úa¯‡ Ú¯ÊiL ‡e‰Â . ¿»ƒ«ƒ»¿»ƒ¿∆ƒ¿««¿»»

˜ÈÁ¯ÈÂ ,ÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰‚e¯Ú‰ ˙BÁe¯ Úa¯‡a ÔÈÈÓƒƒ¿«¿«»¬»¿∆»»∆¿«¿«¿ƒ
‰ˆÁÓe ÁÙË BÓk ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÔÈa36e˜ÈÈ ‡lL È„k ,37 ≈ƒ»ƒ¿∆«∆¡»¿≈∆…ƒ¿

Û‡ ,Ú¯ÊÈ ‡Ï - ÔÈÈÓ ‰MÓÁ ÏÚ ¯˙BÈ Ï·‡ .‰fÓ ‰Ê∆ƒ∆¬»≈«¬ƒ»ƒƒ…ƒ¿««
Ì‰ÈÈa ˜ÈÁ¯nL Èt ÏÚ38‰a¯‰ ÔÈÈnL ÈÙÏ ; «ƒ∆«¿ƒ≈≈∆¿ƒ∆ƒƒ«¿≈

‡È·ea¯Úa ÔÈÚeËk Ô‰ È¯‰ BÊk ‰‚e¯Úa39. «¬»»¬≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»

בערוגה,32) זורעים אין זרעים מין "כל ב: משנה ג פרק שם

יזרעו  "הירקות שם: ופירש בערוגה", זורעין ירקות מין וכל
שיזרעו  זרעים ומיני ערוגות, נזרעות הן כן ועל מעט, מהם

ערוגות". אותה זורעין אין - גדולה שדה למעלה 33)מהם
ט. הלכה א א.34)פרק משנה שם.35)שם משנה

ששרשיהם 36) ואףֿעלֿפי זרעים. של יניקה שיעור שזהו
יונקים  אינם - יז.) בתרא (בבא טפחים שלשה מתפשטים
שלא  אלא חששו ולא שם). (ר"ש בלבד ומחצה טפח אלא
יונקים  שהם מה אבל האחר, המין של מעיקרו מין כל יינק
אין  ולפיכך לנו, איכפת לא האחר של מהיניקה אחד כל
טפח  אלא המינים, שני בין טפחים שלשה להרחיק צריך
כאן  שאין רבינו, מדברי ונראה (כסףֿמשנה). בלבד ומחצה
אלא  הי"ח), פ"ג למעלה (ראה תור" "ראש עלֿפי היתר
ראש  "אין פסק רבינו כי ומסתבר ומחצה. טפח הרחקה צריך
הערוגה  בתוך ובין מערוגה בין פה:) (שבת בערוגה" תור

. הוא: זה לפי והציור חזוןֿאיש). (ראה בשבת 37)עצמה
לא  (טפחים) בשיתא (זרעים) דחמשא לרבנן להו "וקים פה.

מהדדי". ומחצה.38)ינקי בתוספות 39)טפח הוא כן
וקים. דיבורֿהמתחיל שם

.È‰a¯Áa ‡È‰L ‰‚e¯Úa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na40 «∆¿»ƒ¬ƒ«¬»∆ƒ¿»¿»
- ˙B‚e¯Ú ÔÈa ‰‚e¯Ú Ï·‡ ;dÏ ‰ˆeÁ Ú¯Ê ÌL ÔÈ‡Â¿≈»∆«»»¬»¬»≈¬
Áe¯ ÏÎa Ú¯ÊÈ Ì‡L ;ÔÈÈÓ ‰MÓÁ da Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…«»¬ƒ»ƒƒ∆ƒƒ¿«¿»«
- ‰È˙B·È·qL ‰È˙B‚e¯ÚÓ Áe¯ ÏÎ·e BÊ ‰‚e¯ÚÓ≈¬»¿»«≈¬∆»∆¿ƒ∆»

·¯ÚÓk Ïk‰ ‰‡¯È41‰h‰ Ì‡Â .42BÊ ‰‚e¯ÚaL ÔÈÏÚ ≈»∆«…ƒ¿…»¿ƒƒ»»ƒ∆«¬»
e‡¯iL „Ú ,Ô‡kÓ dcˆaL ‰‚e¯ÚaL ÔÈÏÚÂ Ô‡ÎÏ¿»¿»ƒ∆«¬»∆¿ƒ»ƒ»«∆≈»

ÌÏz ‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ .¯zÓ - ÌÈÏc·Ó43‰‚e¯Ú Ïk ÔÈa À¿»ƒÀ»¿≈ƒ»»∆∆≈»¬»
.¯zÓ - ‰‚e¯ÚÂ«¬»À»

שם.40) רב של הגמרא 41)מימרא מסקנת לפי היא כן
ימלא  שמא אסרו, הקרנות את ממלא אינו אם שאף (שם:)

הי"א. להלן וראה (כסףֿמשנה). הקרנות שם 42)את
ה"ה. פ"ג למעלה וראה שמואל. שם.43)לדעת אסי כרב

.‡ÈÚ¯ÊÏ ¯eÒ‡Â44‡Ï·e ÌÏz ‡Ïa ‰‚e¯ÚÏ ıeÁ ¿»ƒ¿…««¬»¿…∆∆¿…
Ô‰a ÔÈ‡L ‰‚e¯Ú ÏL ˙B¯w‰ „‚k elÙ‡Â ‰iË¿ƒ»«¬ƒ¿∆∆«¿»∆¬»∆≈»∆

Ú¯Ê45˙BiÂÊ Úa¯‡a ÔÈÈn‰ ˙Úa¯‡ Ú¯ÊÈ ‡nL ‰¯Êb ; ∆«¿≈»∆»ƒ¿««¿«««ƒƒ¿«¿«»ƒ
‰‚e¯Ú46,˙BiÂf‰ „‚k dÏ ‰ˆeÁ ÌÈ¯Á‡ ÔÈÈÓ Ú¯ÊÈÂ , ¬»¿ƒ¿«ƒƒ¬≈ƒ»»¿∆∆«»ƒ

.·¯ÚÓk Ïk‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»«…ƒ¿…»

הזה:45)שם.44) הציור הזה:46)כמו הציור כמו

.·ÈdÏ ‰È‰Â ‰ML ÏÚ ‰ML ‰‚e¯Ú‰ ‰˙È‰47Ïe·b48 »¿»»¬»ƒ»«ƒ»¿»»»¿
ÁÙË dB·b49ÁÙË ·Á¯Â50da Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ·È·Ò »«∆«¿»»∆«»ƒÀ»ƒ¿…«»

Ïe·‚e Ïe·b Ïk ÏÚ ‰LÏL ,ÔÈÈÓ ¯OÚ ‰BÓL elÙ‡¬ƒ¿»»»ƒƒ¿»«»¿¿
ÚˆÓ‡a ‰MLÂ51ÁÙË ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ÔÈa ˜ÈÁ¯ÈÂ , ¿ƒ»»∆¿«¿«¿ƒ≈»ƒ»ƒ∆«

‰ˆÁÓe52˙Ùl‰ L‡¯ Ú¯ÊÈ ‡ÏÂ .53,Ïe·b‰ CB˙a ∆¡»¿…ƒ¿«…«∆∆¿«¿
e‰‡ÏÓÈ ‡nL54¯˙BÈ .55.Ú¯ÊÈ ‡Ï - ‰Ê ÏÚ ∆»¿«¿≈≈«∆…ƒ¿«

פ 47) א.כלאים משנה ג קטן.48)רק משנה 49)גדר
פה.50)שם. שם.51)שבת במשנה יהודה כר'
ט.52) הלכה למעלה (וראה 53)ראה גדולים שעליו

ה"ט). פ"א שהוא 54)למעלה "מפני שם: בכלאים
קורקוס. ר"י ועיין מינים,55)ממלאהו", עשר משמונה

ט. הלכה למעלה וראה
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.‚ÈÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ‰‚e¯Úa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡Â56,‰Ê ÔÈÚa ¿»ƒ¿…««¬»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿»∆
ÏÈ‡B‰ ,˙B˜¯È ÈÈÓ Ï·‡ .ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡¯ Ô‰L ÈtÓƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¬»ƒ≈¿»ƒ
È¯‰ - ËÚÓ ËÚÓ ‡l‡ Ô‰Ó Ú¯ÊÏ Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡Â¿≈∆∆¿≈»»ƒ¿…«≈∆∆»¿«¿«¬≈

e¯‡aL BÓk ,¯zÓ ‰Ê57. ∆À»¿∆≈«¿

ב.56) משנה ט.57)שם בהלכה

.„ÈÁÙË dB·‚ ‰È‰L Ïe·b58‰a¯‰ ÔÈÈÓ Ba eÚ¯ÊÂ ¿∆»»»«∆«¿»¿ƒƒ«¿≈
Ú¯ÊpL ¯Á‡Ó ÁÙhÓ ËÚÓ˙Â ,e¯‡aL BÓk59a- B ¿∆≈«¿¿ƒ¿«≈ƒ∆«≈««∆ƒ¿«

B˙lÁzÓ ¯Lk ‰È‰L ,¯Lk60. »≈∆»»»≈ƒ¿ƒ»

יב).58) הלכה (למעלה טפח היה רחבו וגם שם. משנה
אחר.59) מין לזרוע אסור שנזרעו, קודם הגבול נתמעט ואם
עין.60) מראית משום כאן ואין הפסק, היה שמתחילה

.ÂË˙‡lÓÏ ‰ˆB¯‰61‡ÏÂ ÌÈa¯ ˙B˜¯È ÈÈÓ B˙pb Ïk »∆¿«…»ƒ»ƒ≈¿»«ƒ¿…
,˙BÚa¯Ó ˙B‚e¯Ú ‰pb‰ Ïk ‰OBÚ - Ì‰ÈÈa ˜ÈÁ¯È«¿ƒ≈≈∆∆»«ƒ»¬¿À»
‰MÓÁ ‰‚e¯Ú ÏÎa ‰OBÚÂ ,‰ML ÏÚ ‰ML elÙ‡¬ƒƒ»«ƒ»¿∆¿»¬»¬ƒ»
,ÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰È˙BÁe¯ Úa¯‡a ‰Úa¯‡ ,ÔÈÏebÚƒƒ«¿»»¿«¿«∆»¿∆»»∆¿«
ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈÓ ‰Úa¯‡ Ú¯BÊÂ ,ÏebÚ ÏÎa ÔÈÓ Ú¯BÊÂ¿≈«ƒ¿»ƒ¿≈««¿»»ƒƒ¬≈ƒ
ÏÎa ÔÈÈÓ ‰ÚLz e‡ˆÓ .‰‚e¯Ú ˙B¯˜ ‰Úa¯‡a¿«¿»»«¿¬»ƒ¿¿ƒ¿»ƒƒ¿»
„ÈÒÙÓ BÈ‡Â .‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·Ó ÔÈ‡¯ Ô‰Â ‰‚e¯Ú¬»¿≈ƒ¿ƒÀ¿»ƒ∆ƒ∆¿≈«¿ƒ
·¯Á BÁÈpÓ ‡e‰L ,„·Ïa ÔÈÏebÚ‰ ÔÈaM ‰Ó ‡l‡∆»«∆≈»ƒƒƒ¿«∆«ƒ»≈
‰Ê ÔÈÏc·Óe ˙B¯w‰ ÔÓ ÔÈÏc·Ó ÔÈÏebÚ‰ e‡¯iL È„k¿≈∆≈»»ƒƒÀ¿»ƒƒ«¿»À¿»ƒ∆
ÔÈÏebÚ‰ eÈ‰ Ì‡ :ÌeÏk „ÈÒÙÈ ‡lL ‰ˆ¯ Ì‡Â .‰fÓƒ∆¿ƒ»»∆…«¿ƒ¿ƒ»»ƒƒ
eÈ‰ Ì‡Â ,·¯Ú Ô‰ÈÈaM ‰Ó Ú¯BÊ - È˙L ÌÈÚe¯Ê¿ƒ¿ƒ≈««∆≈≈∆≈∆¿ƒ»

Ô‰ÈÈaM ‰Ó Ú¯BÊ - ·¯Ú ÔÈÚe¯Ê62e‡¯iL È„k ,È˙L ¿ƒ≈∆≈««∆≈≈∆¿ƒ¿≈∆≈»
.ÔÈÏc·ÓÀ¿»ƒ

פה:61) בשבת יוחנן ר' של רב 62)מימרא של מימרא
שם. אשי

.ÊËÔÈa LiL ÔÓÊaL ,EÏ ¯‡a˙ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏkÓƒ»≈«¿»ƒƒ¿»≈»∆ƒ¿«∆≈≈
‰Ê e˜ÈÈ ‡lL È„k Ì‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰˜Á¯‰ ÔÈÈn‰ ÈL¿≈«ƒƒ«¿»»»¿»»∆¿≈∆…ƒ¿∆

e¯‡aL BÓk ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯ÓÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ‰fÓ63; ƒ∆≈¿ƒ¿«¿ƒ»«ƒ¿∆≈«¿
‰fÓ ‰Ê ÌÈÏc·Ó e‡¯iL ÔÓÊ·e64ÌÈLLBÁ ÔÈ‡ - ƒ¿«∆≈»À¿»ƒ∆ƒ∆≈¿ƒ

.‰zÚ ¯‡a˙pL BÓk ,‰Ê „ˆa ‰Ê Ô‰ elÙ‡ Ô˙˜ÈÈÏƒƒ»»¬ƒ≈∆¿«∆¿∆ƒ¿»≈«»

ט.63) הלכה 64)בהלכה ג ובפרק ה, הלכה למעלה ראה
יח. והלכה טו

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
הכרם.1) זרע עם ירקות או תבואה מיני ב' הזורע יבאר

בחוצה  נוהג ואם הכרם. בכלאי התורה מן חייב מינין בכמה
והרואה  חבירו של תבואתו גבי על גפנו המסכך לארץ.
ושלחה  הגפן פארת שעקרה הרוח חבירו. בכרם כלאים
מתקדשין. ירק או תבואה מאימתי התבואה. על אותה
איזהו  מקום. באותו העם מקיימין שכמוה דבר והמקיים
אלקטנו. אליו כשאגיע ואמר: בכרם ירק והרואה ירק. נקרא

הכרם. בתוך נקוב עציץ להעביר אסור ואם

.‡‰‡e·z ÈÈÓ ÈL Ú¯Bf‰2˙B˜¯È ÈÈÓ ÈL B‡3ÌÚ «≈«¿≈ƒ≈¿»¿≈ƒ≈¿»ƒ
ÌÈzL ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - Ì¯k‰ Ú¯Ê4E„O ÌeMÓ ˙Á‡ : ∆««∆∆¬≈∆∆¿«ƒ««ƒ»¿

ÌÈ‡Ïk Ú¯Ê˙ ‡Ï5EÓ¯k Ú¯Ê˙ ‡Ï ÌeMÓ ˙Á‡Â , …ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿««ƒ…ƒ¿««¿¿
.ÌÈ‡Ïkƒ¿»ƒ

הסמוכה).2) בהלכה (להלן ושעורה חיטה כן 3)כגון
זה  הרי כו' בכרם ירק "הנוטע מ"ה: פ"ה בכלאים מפורש
זמן  כל גינה זרעוני שגם ה"ח, פ"א למעלה וראה מקדש"

"ירק". נקראים - הזרע ניכר משום 4)שלא בו התרו אם
ה"א). פ"ח שם ('ירושלמי' הכרם כלאי ומשום זרעים כלאי

ה"א.5) פ"א למעלה ראה

.·‰˜BÏ BÈ‡Â6Ú¯ÊiL „Ú Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯BÊ ÌeMÓ ¿≈∆ƒ≈«ƒ¿≈«∆∆«∆ƒ¿«
Ï‡¯OÈ ı¯‡a7„È ˙ÏtÓa Ôˆ¯ÁÂ ‰¯BÚOe ‰hÁ8ÔÎÂ . ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»¿»¿«¿»¿«…∆»¿≈

‰˜BÏ - ¯ÙÚa Ì˙B‡ ‰tÁ Ì‡9ÈL Ú¯Ê Ì‡ ÔÎÂ . ƒƒ»»¿»»∆¿≈ƒ»«¿≈
˜¯È ÈÈÓ10ÔÈÓ „Á‡ Ú¯ÊÂ ˜¯È „Á‡ Ú¯Ê B‡ Ôˆ¯ÁÂ ƒ≈»»¿«¿»∆«∆»»»¿∆«∆»ƒ

.‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - „È ˙ÏtÓa Ôˆ¯ÁÂ ‰‡e·z¿»¿«¿»¿«…∆»¬≈∆∆

לזרוע 6) אפילו יש איסור אבל בזה, אין מלקות שרק משמע
ז. הלכה להלן ראה הגפן, בצד אחד בחוץ 7)מין אבל

הסמוכה. בהלכה להלן מדרבנן, אלא אסור אינו לארץ
מפולת 8) ולמד כב.). (ברכות כמותו שפסקו יאשיה, כרבי

כלאים") כרמך תזרע "לא = ) תזרע" "לא שנאמר ממה יד
קידושין  (רש"י בכלאים תהיה עצמה הכרם שזריעת הרי
כרמך  תזרע ="לא ) כלאים" "כרמך שנאמר וממה לט.),
שיבואו  קודם מינים) =שני ) כלאים שיהיו למד כלאים")
משני  כלאים יהיו החרצן) = ) מהכרם שחוץ היינו בכרם,
תזרע  לא מ"שדך אבל ושעורה). =חיטה ) זרעים מיני
אבל  שדה, היא תבואה בלי שדה כי כן, ללמוד אין כלאים"
[ועי' לא). ד"ה שם ('תוספות' כרם אינו גפנים בלי כרם

א.]. ז, שמחפה 9)בבאֿבתרא ה"ב, פ"א למעלה ראה
כזורע. בכלאי 10)הוא להם אחד דין וירק שתבואה

ה"ג. ולהלן ה"א, למעלה ראה הכרם,

.‚·iÁ BÈ‡Â11‰¯Bz‰ ÔÓ12Òeap˜ ÏÚ ‡l‡13ÛeÏÂ14 ¿≈«»ƒ«»∆»«««¿
Ì¯k‰ ˙‡e·z ÌÚ ÌÈ¯Ó‚pL ÌÈÚ¯fÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ15, ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»ƒƒ¿««∆∆

Ì‰È¯·cÓ ÌÈ¯eÒ‡ ÌÈÚ¯f‰ ¯‡L Ï·‡16¯eÒ‡ ÔÎÂ . ¬»¿»«¿»ƒ¬ƒƒƒ¿≈∆¿≈»
Ì‰È¯·cÓ17Ì¯k‰ È‡Ïk Ú¯ÊÏ18.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ƒƒ¿≈∆ƒ¿…«ƒ¿≈«∆∆¿»»»∆

ב.11) טו, =חמשת 12)מנחות ) מתבואה חוץ זרעים, על
מן  שהם וירקות, יט) הלכה להלן (וראה וקטניות דגן) מיני

(כסףֿמשנה). הנקרא 13)התורה שהוא אומרים "יש
מ"ה). פ"ב כלאים המשנה' ('פירוש כרויא" ערב: בלשון

(שם).14) בצלים ממיני אמרו:15)מין שם, במנחות
קנבוס  זרועה שדהו היתה דתנן תורה, אסרה ולוף "קנבוס
שנים". לשלוש עושות שהן גביהם, על זורע יהא לא ולוף,
זרעים  הוקשו כלאים", כרמך תזרע "לא שנאמר כיון כלומר,
ולוף  קנבוס אלא תורה אסרה ולא שם), רש"י (עי' לכרם
לשלש  אלא נגמר אינו שכרם שכשם לכרם, דומים שהם
אינם  ולוף קנבוס כן כמו ערלה, הוא כן לפני שהרי שנים,
להרב  כלאים' ב'בתי (וראה שנים לשלוש אלא נגמרים
"שנגמרים  רבינו שכתב מה וזהו לז), אות ישראל' 'תפארת

(כסףֿמשנה). הכרם" תבואת במנחות,16)עם הוא כן
זרעים  והיינו דאסירי" הוא מדרבנן זרעים "שאר שם:
זרעים  אבל נאכלים, - הנזרעים הגרעינים כלומר הנאכלים,
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ה"ו  כדלהלן מדרבנן, אפילו אסורים אינם נאכלים, שאינם
המצרי]. פול בדין יט הלכה להלן [וראה (כסףֿמשנה).

א.17) לט, יד,18)קידושין במפולת וחרצן ושעורה חיטה
הי"ד. פ"ח להלן ראה מותר, - לכרם תבואה לסמוך אבל

.„e¯Ò‡ ‰ÓÏÂ19‡ÏÂ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa] Ì¯k‰ È‡Ïk ¿»»»¿ƒ¿≈«∆∆¿»»»∆¿…
?[ÌÈÚ¯Ê È‡Ïk e¯Ò‡20ÔÈ¯eÓÁ Ì¯k‰ È‡ÏkL ÈtÓ »¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«∆∆¬ƒ

ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰ - Ï‡¯OÈ ı¯‡a eÚ¯Ê Ì‡L ,Ì‰≈∆ƒƒ¿¿¿∆∆ƒ¿»≈¬≈≈¬ƒ
‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ÔÂÈÎÂ ,‰‡‰a21e¯Ò‡ ı¯‡a «¬»»¿≈»∆≈¬ƒ«¬»»»»∆»¿
.ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÚ¯ÊÏ¿»¿»¿»»»∆

שם.19) ה"ג.20)קידושין, פ"א למעלה ראה
פן 21) כלאים, כרמך תזרע "לא ט) כב, (דברים שנאמר

(קידושין  ודרשו הכרם". ותבואת וכו' הזרע המלאה תקדש
קדש" יהיה "פן או אש", תוקד "פן - תקדש" "פן נו:)
זרעים  בכלאי אבל ה"ו), אסורות מאכלות מהל' בפ"י (וראה
כלאי  שהוקשו ממה קטו.) (חולין למדו ועוד כן. נאמר לא
לא  שדך כלאים, תרביע לא "בהמתך בהמה: לכלאי זרעים
=) ממנה היוצא בהמתך מה - יט) יט, (ויקרא כלאים תזרע
נאסרה  =שלא ) מותרת - כלאים) מהרבעת הנולד הולד

מותר". ממנה היוצא שדך אף לקרבן), אלא

.‰ÔÈ¯„BÚ ÔÈ‡Â22ÔÈ¯˜BÚ Ï·‡ ,ÌÈ‡ÏÎa È¯Îp‰ ÌÚ ¿≈¿ƒƒ«»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»¿ƒ
BnÚ23‰ÏÙz‰ ËÚÓÏ È„k ,24. ƒ¿≈¿«≈«ƒ¿»

פ"ב.22) כלאים ותוספתא ב. סג, זרה עבודה חופרין, אין
ולענין  הכרם, בכלאי אותה שמפרש רבינו מדברי ונראה
מסכת  סוף וב'ירושלמי' ה"ג. פ"א למעלה ראה זרעים כלאי
הגוי  עם עושין "אין אמרו: שם) למעלה (הובא ערלה
אבל  זרעים, בכלאי בין הכרם בכלאי בין בארץ, בכלאים
בכלאים", עמהן עושין וכו' ישראל בארץ המובלעות עיירות
רדב"ז. ועי' לארץ, בחוצה ולא בארץ אלא אסרו שלא הרי

רוצה 23) שהוא ואףֿעלֿפי לאיבוד. להשליכם הכלאים את
שכר  ויקבל הוא שיעקרם עד מאליהם יעקרו שלא בקיומו,
שם). ורש"י סד. זרה (עבודה חכמים החמירו לא -

עין.24) למראית המגונה הדבר

.Â‰‡e·z ÈÈÓ ‡l‡ Ì¯k‰ È‡Ïk ÌeMÓ ¯eq‡ ÔÈ‡≈ƒƒƒ¿≈«∆∆∆»ƒ≈¿»
˙B˜¯È ÈÈÓe25ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ ¯‡L Ï·‡ ;„·Ïa26¯zÓ - ƒ≈¿»ƒ¿«¬»¿»ƒ≈¿»ƒÀ»

ÌÚ¯ÊÏ27˙BÏÈ‡ ¯‡L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,Ì¯Îa28. ¿»¿»¿∆∆¿≈»ƒ«¿»ƒ»

וג'.25) ה"א למעלה (כסף26ֿ)ראה נאכלים שאינם
ה"ג). למעלה וראה "וכל 27)משנה, ה"ח: פ"ה כלאים

נאכלים  שאינם זרעים והיינו בכרם". כלאים אינן זרעים מיני
- הנאכלים זרעים אבל מדרבנן, אפילו כלאים שאינם

שם. למעלה ראה מדרבנן. כלאים 28)אסורים לך שאין
ה"ו). פ"א (למעלה בלבד הרכבה אלא באילנות

.ÊB‡ ÌÈÙb‰ „ˆa ‰‡e·z B‡ ˙B˜¯È Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…«¿»¿»¿««¿»ƒ
‰‡e·z B‡ ˜¯i‰ „ˆa ÔÙb ÚhÏ29Û‡ ,Ôk ‰OÚ Ì‡Â . ƒ«∆∆¿««»»¿»¿ƒ»»≈«

‰˜BÏ BÈ‡L Èt ÏÚ30Lc˜ ‰Ê È¯‰ -31e¯Ò‡Â , «ƒ∆≈∆¬≈∆ƒ≈¿∆∆¿
‰‡‰a Ì‰ÈL32ÌÈÙb‰ B‡ ‰‡e·z‰ B‡ ˜¯i‰ ,33, ¿≈∆«¬»»«»»«¿»«¿»ƒ

Ô‰ÈL ˙‡ ÔÈÙ¯BOÂ34Lc˜z Ôt :¯Ó‡pL ;35‰‡ÏÓ‰ ¿¿ƒ∆¿≈∆∆∆¡«∆ƒ¿««¿≈»

¯f‰‰‡e·z ÏL Lw‰ elÙ‡Â .Ú36ÏL ÌÈˆÚ‰Â «∆««¬ƒ««∆¿»¿»≈ƒ∆
ÌÈÙb37‡ÏÂ .Ì˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ ‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡ - el‡‰ ¿»ƒ»≈¬ƒ«¬»»¿¿ƒ»¿…

¯ez Ô‰a ˜ÈqÈ38˙Úa Ì‰a ÏM·È ‡ÏÂ ÌÈ¯ÈÎÂ «ƒ»∆«¿ƒ«ƒ¿…¿«≈»∆¿≈
.Ô˙Ù¯O¿≈»»

ה"א.29) פ"ז להלן המבואר כשיעור להרחיק וצריך
ושעורה 30) חיטה שיזרע עד הכרם כלאי משום לוקה שאינו

ובכל  ה"ב), (למעלה יאשיה רבי כדעת יד, במפולת וחרצן
(כסףֿמשנה  התורה מן שהוא אומרים ויש יש. איסור זאת
אסורות  מאכלות מהל' פ"י לחםֿמשנה ועי' פ"ח. סוף להלן

ובוודאי 31)ה"ו). כלאים, במסכת משניות בכמה הוא כן
ונראה  (כסףֿמשנה). אלו משניות על חולק יאשיה רבי אין
בצד  ירק או תבואה של אחד במין שגם רבינו, מדברי
ראשית  פרק בחולין הר"ן דעת כן ואין בהנאה, נאסר הגפנים

תזרע 32)הגז. אשר הזרע המלאה תקדש פן "שנאמר
(הל' שניהם" ותאסור תתרחק פן כלומר הכרם. ותבואת

שם). אסורות וכן 33)מאכלות "והגפנים". להיות צריך
ס"ג. רצו סי' יו"ד בשו"ע א.34)הוא לג, תמורה משנה,

אש".35) תוקד "פן נו:) (קידושין כו,36)ודרשו פסחים
יותץ". - חדש הכרם, כלאי של בקשין כו' שהסיקו "תנור ב:

מודלה 37) שהיתה גפן של "זמורה פ"ד: כלאים תוספתא
כולה  הגפן כל - אמה מאה היא אפילו תבואה, גבי על
מ"ז), פ"ז (כלאים ר"ש ועיין ופירותיה". היא אסורה
אותם  אלא נאסרו שלא עיקרן) ד"ה (כה. פסחים ו'תוספות'

הכלאים. זריעת אחר שגדלו שם.38)עצים

.ÁÌi˜Ó‰ „Á‡Â ÚËBp‰ „Á‡39‰‡¯L ÔÂÈk , ∆»«≈«¿∆»«¿«≈≈»∆»»
ÌÈ‡Ïk40ÔÈ‡Â .Lc˜ ‰Ê È¯‰ ÌÁÈp‰Â BÓ¯Îa eÁÓˆ ƒ¿«ƒ»¿¿«¿¿ƒƒ»¬≈∆ƒ≈¿≈

BlL BÈ‡L ¯·c Lc˜Ó Ì„‡41BÙb CkÒÓ‰ ,CÎÈÙÏ . »»¿«≈»»∆≈∆¿ƒ»«¿«≈«¿
BÙb Lc˜ - B¯·Á ÏL B˙‡e·z Èab ÏÚ42‡ÏÂ ««≈¿»∆¬≈ƒ≈«¿¿…

B˙‡e·z ÏÚ B¯·Á ÔÙb CkÒ .‰‡e·z‰ ‰Lc˜˙43- ƒ¿«¿»«¿»ƒ≈∆∆¬≈«¿»
B¯·Á ÔÙb CkÒ .B¯·Á ÔÙb Lc˜ ‡ÏÂ ‰‡e·z Lcƒ̃≈¿»¿…ƒ≈∆∆¬≈ƒ≈∆∆¬≈
,‰Ê ÈtÓe .Ô‰Ó „Á‡ Lc˜ ‡Ï - B¯·Á ˙‡e·z ÏÚ«¿«¬≈…ƒ≈∆»≈∆ƒ¿≈∆

BÓ¯k Ú¯Bf‰44Lc˜ ‡Ï - ˙ÈÚÈ·Ma45. «≈««¿«¿ƒƒ…ƒ≈

הרי 39) מקיים, או בכרם ירק "הנוטע : מ"ה פ"ה כלאים
מקדש. וכו'40)זה ואמר בכרם ירק "הרואה מ"ו: שם

אסור". - מאתים הוסיף אם אלקטנו, כרבי 41)כשאחזור
פסק  ששמואל מ"דֿה, פ"ז כלאים במס' שמעון ורבי יוסי
רבינו  בו וחזר (כסףֿמשנה). א. פג, ביבמות כמותם הלכה
ולא  כר"י הלכה שאין שם המשנה' ב'פירוש שכתב ממה
עיון. וצריך הכ"א, שחיטה מהל' בפ"ב ועי' כר"ש.

בשדה 42) חיטים לזרוע מותר זרעים שבכלאי [אףֿעלֿפי
תזרע  לא "שדך שנאמר חבירו, של שעורים שדה בצד שלו
- הט"ז) פ"ג (למעלה אחר של שדה ולא שדך כלאים",
הכרם  ותבואת שנאמר חבירו, כרם גם נתרבה הכרם בכלאי
גם  הם כאן ה'ירושלמי' דברי זה, ולפי שם). ('ירושלמי'
נאסר  לדבריהם גם ולפיכך שמעון, ורבי יוסי דרבי אליבא
שאין  הסברא, מן הוא חבירו, תבואת נאסרה שלא ומה גפנו.
כן]. כתב לא שם והרע"ב שלו. שאינו דבר אוסר אדם

ה"ג.43) פ"ז שם רבי 44)'ירושלמי' דברי - שם משנה,
שם  המשנה' ב'פירוש שכתב ממה רבינו בו וחזר עקיבא.
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עקיבא. כרבי הלכה ודוקא 45)שאין הפקר. שהכל
ורדב"ז). (ר"ש ונאסרו הפקר, אינם העצים אבל הפירות,

.ËÌÈ‡Ïk ‰‡B¯‰46‰Ê È¯‰ - ÔÓi˜Â B¯·Á Ì¯Îa »∆ƒ¿«ƒ¿∆∆¬≈¿ƒ¿»¬≈∆
Ô˙È‰a ¯eÒ‡ ‰‡B¯‰47el‡Â .Ô‰a ÔÈ¯zÓ Ì„‡ ÏÎÂ , »∆»«¬»»»¿»»»À»ƒ»∆¿ƒ

BÓk ,Ì„‡ ÏÎÏ Ô˙B‡ Lc˜Ó ‰È‰ - Ì¯k‰ ÏÚa ÔÓiƒ̃¿»«««∆∆»»¿«≈»¿»»»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

שדה 46) ירקות שקיים הבית "בעל פ"ג: בתוספתא הוא כן
: (כלומר מקום מכל אחר אדם, לכל ואסור לו אסור בכרם,
לו  אסור בכרם, שדה ירקות שקיים השדה) בעל שאינו אחר

ראב"ד). ועי' (רדב"ז, אדם" לכל ששוויה 47)ומותר
(רדב"ז). דאיסורא חתיכא אנפשיה

.ÈÒp‡‰48Ú¯fL49eÚwzL Ì‡ :B¯·Á Ì¯Îa ÌÈ‡Ïk »«»∆»«ƒ¿«ƒ¿∆∆¬≈ƒƒ¿«¿
ÌÈÏÚa‰50Lc˜ ‰Ê È¯‰ - eL‡È˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , «¿»ƒ««ƒ∆…ƒ¿»¬¬≈∆ƒ≈

‰¯Bz‰ ÔÓ51Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÏÚa‰ eÚwzL ‡Ï Ì‡Â ; ƒ«»¿ƒ…ƒ¿«¿«¿»ƒ««ƒ
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡l‡ Lc˜Ó BÈ‡ - eL‡È˙pL52. ∆ƒ¿»¬≈¿«≈∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

מ"ו.49)הגזלן.48) פ"ז לומר,50)כלאים רוצה
אותו  לאנוס הרוצה האנס מפחד הכרם בעל משיתחבא

שם). המשנה' בעליה 51)('פירוש שם ונשתקע הואיל
נתייאשו  שוודאי האנס, של היא הרי ממנה, הראשונה
שנשתקעו  מאחר התורה מן מועיל זה ויאוש ממנה, הבעלים

רבי 52)ים.הבעל  "אמר ה"ד: שם ב'ירושלמי' הוא כן
נגזל? קרקע ויש מדבריהם. איסורו הבעלים נשתקעו אחא,
יאוש  יש נגזל, קרקע שאין אףֿעלֿפי לא: רבי אמר
אינו  - נתייאשו ולא הבעלים נשתקעו לא ואם לקרקע".

(כסףֿמשנה). כלל אסור

.‡È‰¯˜ÚL Áe¯‰53˙B¯‡t54ÏÚ Ô˙B‡ ‰ÁlLÂ ÔÙb‰ »«∆»¿»…«∆∆¿ƒ¿»»«
„c‚È - ‰‡e·z‰55„iÓ Ô˙B‡56‡ÏÂ Ò‡ BÚ¯‡ Ì‡Â . «¿»ƒ¿…»ƒ»¿ƒ≈¿…∆¿…

ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - Ô˜lÒ57.eLc˜˙ ‡ÏÂ ƒ¿»¬≈≈À»ƒ¿…ƒ¿«¿

מ"ז.53) תבואה 55)ענפים.54)שם בין גדר יעשה
הענפים  את יחתוך כלומר "יגדור", אחר: ונוסח לגפנים.
וכן  מיד, יסירם כלומר, "יגרור", נוסח: ועוד (כסףֿמשנה).

המשנה'. ב'פירוש רבינו מאתים 56)כתב יוסיפו שלא עד
ראה 57)ויתקדשו. ברצון, נעשה אם אלא נאסר שלא

הכ"א. להלן

.·ÈÚ¯fL Òp‡58Òp‡‰ ‡ˆiLk - Ì¯k‰59Ú¯f‰ ¯ˆ˜È «»∆»««∆∆¿∆≈≈»«»ƒ¿…«∆«
„iÓ60„ÚBÓ ÏL BlÁa elÙ‡Â ,61‡ˆÓ ‡Ï Ì‡Â . ƒ»«¬ƒ¿À∆≈¿ƒ…»»

Ô¯ÎOa LÈÏL „Ú Ô‰Ï ÛÈÒBÈ - ÌÈÏÚBt62eL˜a . ¬ƒƒ»∆«¿ƒƒ¿»»ƒ¿
‰Ê È¯‰ - ÌÈÏÚBt ‡ˆÓ ‡lL B‡ ÔkÓ ¯˙BÈ epnÓƒ∆≈ƒ≈∆…»»¬ƒ¬≈∆

¯ˆB˜Â ˙Áa Lw·Ó63Ú¯f‰ ‡‰zL Ì‡Â .64„Ú ¿«≈¿««¿≈¿ƒƒ¿«»«∆««
ÚÈb‰LLc˜iL ˙BÚÏ65e¯Ò‡ÈÂ Lc˜È ‰Ê È¯‰ - ∆ƒƒ«»»∆ƒ¿«¬≈∆ƒ¿«¿≈»¿

.Ì‰ÈL¿≈∆

על 58) נאסר ולא הבעלים, נשתקעו בשלא ומדובר מ"ו. שם
האנס. לבעלים.59)ידי הכרם יהא 60)והניח שלא

(רא"ש). כלאים מועד 61)מקיים של בחולו "שהקצירה
צורך  וזהו המשנה'). ('פירוש מכריח" לצורך אלא אסורה,
אינו, ממש (מקיים כלאים כמקיים נראה יהא שלא מכריח

המועד  בחול מלאכה איסור מחמת אלא אינה שמניעתו כיון
ישראל'). ו'תפארת ראשונה' 'משנה עד 62)– במשנה:

זהו  אם ששת, ורב הונא רב נחלקו וב'ירושלמי' שליש,
ופסק  הפירות, של שוויים שליש או הפועלים בשכר שליש
שהוא  שם, בפירושו רבינו וכתב (כסףֿמשנה). לקולא רבינו
ארבעה. להם יתן פשיטים, שלשה שכרם שאם מלגיו, שליש

בבבאֿ שליש,וראה עד מצוה הידור בענין - ב ט, קמא
מלבר. או מלגיו שליש אם בזה הוא 63)שהסתפקו כן

המועד". לאחר אפילו והולך כדרכו "קוצר שם: במשנה
יט).64) ס"ק רצו סי' ליו"ד בביאורו (הגר"א באונס שלא
האנס.65) שיצא לאחר מאתים שהוסיף

.‚È‰‡e·z È˙ÓÈ‡Ó66˜¯È B‡67?ÔÈLc˜˙Ó ≈≈»«¿»»»ƒ¿«¿ƒ
eLÈ¯LiMÓ68Ô·l‰ ÏBÙk eOÚiMÓ - ÌÈ·Ú .69. ƒ∆«¿ƒ¬»ƒƒ∆≈»««»»

- Ì¯k‰ ˙‡e·˙e Ú¯Êz ¯L‡ Ú¯f‰ ‰‡ÏÓ‰ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿≈»«∆«¬∆ƒ¿»¿««»∆
‰Ê Ú¯fiL „Ú70‰Ê ‰È‰ÈÂ71‰‡e·z72‰‡e·z Ï·‡ . «∆ƒ»«∆¿ƒ¿∆∆¿»¬»¿»

ÔÈ‡ - Ôk¯ˆ Ïk eÏLaL ÌÈ·ÚÂ dk¯ˆ Ïk ‰L·iL∆»¿»»»¿»«¬»ƒ∆»¿»»¿»≈»
˙BLc˜˙Ó73‡·e dk¯ˆ Ïk ‰L·iL ‰‡e·z ?„ˆÈk] . ƒ¿«¿≈«¿»∆»¿»»»¿»»

Ú¯ÊÂ Ôk¯ˆ Ïk eÏLaL ÌÈ·Ú ÔÎÂ ,dÎB˙a ÔÙb ÚËÂ¿»«∆∆¿»¿≈¬»ƒ∆»¿»»¿»¿»«
¯eÒ‡ ‰fL Èt ÏÚ Û‡ ,Ôcˆa ˜¯È B‡ ‰‡e·z74ÔÈ‡ - ¿»»»¿ƒ»««ƒ∆∆»≈»

.[˙BLc˜˙Óƒ¿«¿

מ"ז.66) רבינו 67)שם ולמד "תבואה", רק נאמר שם
לירק. וכן 68)מתבואה שלפנינו, הנוסח לפי שם הוא כן

משעת  =משמע ) הזרע "כתיב א: כה, בפסחים הוא
הא  גידולין), שנוספו =משמע ) המלאה וכתיב השרשה),
- [מאתים] הוסיף ובא זרוע בהשרשה מעיקרו זרוע כיצד?

לא". - [מאתים] הוסיף לא שם.69)אין, כלאים,
הירק.70) או שתצמיח,72)הענבים.71)התבואה היינו

גֿה. הלכות מעשר מהל' פ"ב להלן במשנה,73)ראה
שאמר  מה הוא זה בכל "והטעם בפירושו: רבינו וכתב שם.
תבואת  שם שיהיה וצריך הזרע, המלאה תקדש פן הכתוב
ואם  ותוספת. גידול בענין כן כמו ושתהיה זרע, ומלאת כרם
ומלאת  כרם תבואת אז יקראו לא שלימותה, לתכלית הגיעה

וחיטים". ענבים אלא שם 74)זרע, ב'ירושלמי' הוא כן
משה'. ה'פני פירוש לפי ה"ה, סוף

.„ÈÌ¯k75‡l‡ Ô·l‰ ÏBÙk ˙BÈ‰Ï ÂÈ·Ú eÚÈb‰ ‡lL ∆∆∆…ƒƒ¬»»ƒ¿««»»∆»
¯Òa Ô‰ ÔÈ„Ú76‰‡e·z B‡ ˜¯È BÎB˙a Ú¯ÊÂ , ¬«ƒ≈…∆¿»«¿»»¿»

eLÈ¯L‰Â77Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -78,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿ƒ¬≈∆…ƒ≈¿««ƒ≈
Ú¯f‰ ÔÈ¯ÒB‡Â B˙B‡ ÔÈÒB˜79¯zÓ - ¯Òa‰ Ï·‡ ;80. ¿ƒ¿¿ƒ«∆«¬»«…∆À»

Ú¯f‰ ¯˜Ú Ì‡Â81- Ô·l‰ ÏBÙk ÌÈ·Ú‰ eOÚiL Ì„˜ ¿ƒ»««∆«…∆∆≈»»¬»ƒ««»»
‰È‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰82Ô·l‰ ÏBÙk eOÚ Ô˙ˆ˜Ó .83 ¬≈∆À»«¬»»ƒ¿»»«¬««»»

‡lL ˙‡Â ,eLc˜˙ - eOÚpL ˙‡ :eOÚ ‡Ï Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»…«¬≈∆«¬ƒ¿«¿¿≈∆…
.ÔÈ¯zÓ - eOÚ«¬À»ƒ

ב.75) טו, ומנחות פ"ד, סוף [ואףֿעלֿפי 76)תוספתא
הלבן" פול הוא גרוע הוא בוסר "הוא לו:) (ברכות שאמרו
פ"ד  בשביעית שאמרו כמו לכן, קודם גם בוסר נקרא -
הבאיש  בשדה, פתו בו אוכל - מים משהביא "הבוסר מ"ח:
חייבין  שבוע, שני בשאר בו כיוצא וכן ביתו. לתוך כונס -
שלהם  החרצן "משיראה היינו - והבאיש במעשרות",
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הרי  שיגרעו", "עד והיינו ה"ה), שם מעשר (הל' בחוץ"
שם): (ברכות שאמרו ומה בוסר. נקראים שיגרעו לפני שגם
שם: שביעית למשנה הכוונה גרוע", הוא בוסר "הוא
הלבן. פול הוא גרוע הוא שאז וכו'". הבאיש . . . "הבוסר

כא]. ס"ק שם הגר"א ביאור אףֿעלֿפי 77)ועי' כלומר,
לא 78)שהשרישו. התורה מן בהנאה נאסר לא כלומר,

הגפנים. ולא להלן.79)התבואה ראה בהנאה, גם
בתוספתא 80) הוא וכן להלן), וראה (ראב"ד, בהנאה אף

(כלומר, ומקדשין אסורין אלו הרי שהשרישו "גפנים שם:
בהנאה  התבואה ומקדשין באכילה, עצמם הן אסורין
עצמן) הן בהנאה ליאסר = ) מתקדשין אין אבל מדרבנן),
שם  אליהו' וב'שנות ברדב"ז וראה הלבן". כפול שייעשו עד
טו, ממנחות רבינו דברי שמקור שם, ליו"ד הגר"א ובביאור

מותר",81)ב. "והבוסר שאמר הקודמים דבריו פירוש זהו
מותרים  הלבן, כפול הענבים שיעשו קודם הזרע עקר שאם
שם). הגר"א וביאור כסףֿמשנה (וראה בהנאה הגפנים

כנ"ל.82) הגפנים, שם.83)כלומר תוספתא,

.ÂË‰‡e·z Ôcˆa Ú¯ÊÂ Ô·l‰ ÏBÙk eOÚpL ÌÈ·Ú¬»ƒ∆«¬««»»¿»«¿ƒ»¿»
‰Ê È¯‰ - LÈ¯LiL Ì„˜ Ú¯f‰ ËwÏÂ ,˙B˜¯È ÈÈÓ B‡ƒ≈¿»¿ƒ≈«∆«…∆∆«¿ƒ¬≈∆

¯zÓ84‰‡‰a85.¯eÒ‡ - LÈ¯L‰ Ì‡Â . À»«¬»»¿ƒƒ¿ƒ»

(84- מתקדשת תבואה "מאימתי מ"ז: פ"ז כלאים
הי"ג). למעלה (הובאה שבאכילה 85)משתשריש" נראה

כסףֿ ועי' באכילה, גם ומתיר חולק (והראב"ד מיד נאסר
"מאימתי  שם המשנה מלשון רבינו, דברי [ומקור משנה).
נאמר  לא שהרי הנראה, איסור (משמע מתקדשת תבואה
אין  אכילה איסור שלענין נראה, משתשריש". - "נאסרת")

רדב"ז]. ועי' בהשרשה, צורך

.ÊËeL·iL ÔÙb86L·ÈzL C¯„k ,eÏÙÂ dlL ÔÈÏÚ‰ ∆∆∆»¿∆»ƒ∆»¿»¿¿∆∆∆ƒ«
¯w‰ ÈÓÈa ÔÙb‰87;‰‡e·z B‡ ˜¯È dcˆa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - «∆∆ƒ≈«…»ƒ¿…«¿ƒ»»»¿»

˜ ‡Ï - Ú¯Ê Ì‡ÂLc88BÈ‡L ıÈˆÚa Ú¯Bf‰ ÔÎÂ . ¿ƒ»«…ƒ≈¿≈«≈«¿»ƒ∆≈
·e˜89Ì¯ka Ápn‰90Lc˜ ‡Ï -91˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe , »«À»«∆∆…ƒ≈«ƒ««

˙ec¯Ó92·e˜ ıÈˆÚ Ï·‡ .93ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ -94. «¿¬»»ƒ»¬≈»»∆

שלה 86) העלים שנפלו שם: רבינו ופירש מ"ב. שם
לגפנים. יקרה כאשר החורף שם.87)בתחילת כתב כן

(כסףֿמשנה). בצדה לזרוע מותר - לגמרי יבשה ואם
שמעון.89)שם.88) כרבי ולא כרבנן מ"ח, שם
מרדות,90) מכת אותו מכין אין באויר רק היה שאם [כנראה

ראה  מדאורייתא, איסור אין זה, באופן נקוב בעציץ שהרי
כג]. הלכה משמע 91)להלן וכן מדרבנן, לזרוע אסור אבל

שמותר  ולא מקדש" "ואינו אלא אמרו שלא המשנה מלשון
חכמים  שאסורהו כתב שלא ומכיון (כסףֿמשנה). לזרוע
שם. להלן וראה באכילה, בדיעבד שמותר נראה באכילה,

כלאי 92) לענין רבינו כתב וכן חכמים. דברי על העובר ככל
ה"ב). פ"א (למעלה קטן.93)זרעים שורש בו שיצא כדי

שם. למעלה למעלה 94)ראה ראה בכרם. מונח הוא אם
שם.

.ÊÈÌ¯ka ¯·BÚ ‰È‰95e‡ˆiL B‡ ,ÌÈÚ¯Ê epnÓ eÏÙÂ »»≈«∆∆¿»¿ƒ∆¿»ƒ∆»¿
ÌÈÏ·f‰ ÌÚ96ÌÈn‰ ÌÚ B‡97B‡ Ú¯BÊ ‰È‰L B‡ , ƒ«¿»ƒƒ««ƒ∆»»≈«

‰¯BÊ98Ô·Ï ‰„Oa99eÏÙÂ ÂÈ¯BÁ‡Ï Áe¯‰ ez¯ÚÒÂ ∆ƒ¿≈»»¿≈¬«»««¬»¿»¿
:¯Ó‡pL ;Lc˜˙ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - eÁÓˆÂ ,Ì¯ka ÌÈÚ¯f‰«¿»ƒ«∆∆¿»¿¬≈∆…ƒ¿«≈∆∆¡«

Ú¯Ê ‡Ï ‰ÊÂ - Ú¯Êz ¯L‡100¯˜ÚÏ ·iÁÂ .101;‰‡¯iLk ¬∆ƒ¿»¿∆…»«¿«»«¬…¿∆ƒ¿∆
Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÔÓi˜ Ì‡Â102ÂÈÙÏ Áe¯‰ ez¯ÚÒ . ¿ƒƒ¿»¬≈∆ƒ≈≈¬«»«¿»»

ÌÈÚ¯f‰ ‰‡B¯Â103.Ú¯BÊk ‰Ê È¯‰ - Ì¯kÏ eÏÙpL ¿∆«¿»ƒ∆»¿«∆∆¬≈∆¿≈«
Ì‡ ?‰OÚÈ „ˆÈÎÂÌÎÙ‰È - ÌÈ·OÚ‰ eÁÓˆ ¿≈««¬∆ƒ»¿»¬»ƒ««¿≈

Ô‡ˆÓ Ì‡Â .Bi„Â ‰L¯ÁÓa104·È·‡ eOÚpL105- ¿«¬≈»¿«¿ƒ¿»»∆«¬»ƒ
¯eÒ‡ Ïk‰L ,B˙ÈÁL‰Ï È„k ·È·‡ B˙B‡ ıtÈ¿«≈»ƒ¿≈¿«¿ƒ∆«…»

‰‡‰a106BÊ È¯‰ - Ô‚c ˙ÈOÚpL d‡ˆÓ Ì‡Â . «¬»»¿ƒ¿»»∆«¬≈»»¬≈
Û¯Oz107eÙ¯OÈ el‡ È¯‰ - ÔÓi˜Â Ô˙B‡ ‰‡¯ Ì‡Â . ƒ»≈¿ƒ»»»¿ƒ¿»¬≈≈ƒ»¿

ÌÈÙb‰ ÌÚ108.Ô‰Ï ˙BÎeÓq‰ ƒ«¿»ƒ«¿»∆

מ"ז.95) פ"ה כרמו.96)שם כשפותח 97)כשמזבל
הכרם. להשקות המים אלא 98)אמת נזכר לא שם

נזכר  ט) כב, (דברים כיֿתצא פ' ב'ספרי' אבל "זורה",
זרע.99)"הזורע". או שם.100)תבואה 'ספרי'

בכרם.101) כלאים מקיים יהיה המקיים 102)שלא שאף
ה"ח). (למעלה אוסרם בכרם, שם.103)כלאים משנה,

ראה.104) לא שלא 105)ומקודם אלא הזרע בא שכבר
שם). (ר"ש שליש יוחנן 106)הביא רבי וכדעת התבן. גם

בפירושו, שכתב ממה כאן בו (וחזר ה"ו שם ב'ירושלמי'
ולא  "ינפץ" שאמרו ומה לקיש). ריש כדעת מותר שהתבן
המשנה  עלֿפי ב'ירושלמי' אמרו כדלהלן, "תשרף", אמרו
זמן  וכל ישרוף" לשרוף, שדרכו "את לג:) (תמורה

לשריפה. ראויה אינה - לחה כלאי 107)שהתבואה כדין
ה  (למעלה בשריפה שהם מיד הכרם, נאסרת [והיא "ז).

א: כה, בפסחים שאמרו כמו הי"ג) (למעלה כשתשריש
- מקודם שנזרעו הגפנים אבל בהשרשה". - מעיקרו "זרוע
בפסחים  כמבואר מאתיים, הוסיפו אם אלא אסורים אינם

כג]. הלכה להלן וראה הגפנים 108)שם, הוסיפו [אם
כנ"ל]. מאתים,

.ÁÈÌ¯Îa ‰‡B¯‰109Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L ·OÚ »∆¿∆∆≈∆∆≈∆∆¿≈»»
B‡ ‰Ó‰·Ï BÓei˜a ‰ˆB¯ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÚ¯ÊÏ¿»¿««ƒ∆∆¿ƒƒ¿≈»
e‰BÓkL ¯·c Ìi˜iL „Ú ,Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰‡eÙ¯Ïƒ¿»¬≈∆…ƒ≈«∆¿«≈»»∆»
ÌÈˆB˜ Ìi˜Ó‰ ?„ˆÈk .ÌB˜Ó B˙B‡a ÌÚ‰ ·¯ ÔÈÓi˜Ó¿«¿ƒ…»»¿»≈««¿«≈ƒ

·¯Úa Ì¯Îa110‰Ê È¯‰ - Ì‰ÈlÓ‚Ï ÌÈˆBw· ÌÈˆB¯L , ¿∆∆«¬»∆ƒ«ƒƒ¿«≈∆¬≈∆
Lc˜111. ƒ≈

אליעזר.109) כרבי ולא כחכמים מ"ח, "שכן 110)שם
קמד:). (שבת בכרם" קוצים מקיימים בערביא

למעלה 111) (ראה ירק ממין הם שקוצים לומר [וצריך
למעלה  ראה מקדש, אינו הרי גינה מזרעוני הוא שאם ה"א),

יט]. הלכה ולהלן ו, והלכה ה"ג

.ËÈÒe¯‡‰112ÒBÒÈw‰Â113CÏn‰ ˙pLBLÂ114¯‡Le »≈¿«ƒ¿«««∆∆¿»
ÌÈÚ¯Ê ÈÈÓ115Ì¯ka ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡ -116ÒBapw‰ .117 ƒ≈¿»ƒ≈»ƒ¿«ƒ«∆∆«««

Ò¯w‰Â118ÔÙb ¯ÓˆÂ119˙B˜¯È ÈÈÓ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ¿«ƒ¿≈¿∆∆∆∆¬≈≈ƒ¿»ƒ≈¿»
ÌÈ‡L„ ÈÈÓ Ïk ÔÎÂ .Ì¯ka ÌÈLc˜Óe120ÔÈÏBÚL ¿«¿ƒ«∆∆¿≈»ƒ≈¿»ƒ∆ƒ

ÏBÙe .Ì¯ka ÔÈLc˜Ó Ô‰ È¯‰ - ‰„Oa Ô‰ÈÏ‡Ó≈¬≈∆«»∆¬≈≈¿«¿ƒ«∆∆
È¯ˆn‰121Lc˜Ó BÈ‡Â ‡e‰ ÌÈÚ¯Ê ÔÈÓ -122. «ƒ¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¿«≈
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ÌÈw‰123„¯e‰Â124ÔÈ„Ë‡‰Â125ÔÈ‡Â Ô‰ ÔÏÈ‡ ÈÈÓ - «»ƒ¿«∆∆¿»¬»ƒƒ≈ƒ»≈¿≈»
.Ì¯ka ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ«∆∆

סוסנבר 112) ערב בלשון שקורים עשב "והוא שם, משנה
המשנה). (פירוש מינטא" ובלע"ז העלין, רחב ונענע,

(שם).113) קוריולה ובלע"ז ללבב, נקרא 114)בערבי
(שם). רושילא ובלע"ז נעמן, אל שם.115)שקיאק משנה,

וה"ו.116) ה"ג למעלה כרבי 117)ראה ולא כחכמים שם,
גרס  לא מוגה שבספר כתב משנה' וה'כסף טרפון.
כמבואר  ולוף קנבוס הוא כלאים עיקר שהרי "הקנבוס",
נראה  המשנה, בפירוש רבינו מדברי אבל בה"ג. למעלה
- קנבוס פירש: מ"ה בפ"ב שהרי הן, קנבוס מיני ששני
קנב, נקרא "הקנבוס כתב: מ"ח ובפ"ה כרויא, ערבי בלשון

קנבוש". (בראשית 118)ובלע"ז בתורה האמור דרדר הוא
עלֿידי  ונאכל (רע"ב). לך" תצמיח ודרדר "וקוץ יח) ג,

שם). ורש"י לד. (ביצה ערב 119)תיקון בלשון נקרא
צמר  אף אומר, מאיר "רבי שנינו: מ"ב פ"ז בכלאים קוטון,
משמע  שם ב'ירושלמי' אולם מקדש", ואינו אסור גפן
בכרם, מקדש גפן שצמר וסוברים עליו, חולקים שחכמים
ד"ה  ה"ב שם הפנים' 'מראה (ראה כמותם רבינו ופסק

ב'ירושלמי'120)אמר). להגיה צריך (וכן פ"ג תוספתא
משה'). ב'פני ראה ה"ז, פ"ה שם 121)שם בתוספתא

כלאים  הן הרי זרעים מיני המצרי "ופול להיפך: מפורש
אחרת  נוסחא היתה רבינו שלפני ונראה רדב"ז). (עי' בכרם"

שם. כפשוטה' ב'תוספתא ראה [מכאן 122)בתוספתא,
אסורים  הנאכלים שזרעים ה"ג למעלה שכתב שמה נראה,
אין  - משנה') ה'כסף בשם שם שכתבנו מה (ראה מדבריהם
פול  גם שהרי מקדש, אינו אבל זריעה, איסור אלא זה

הנאכלים]. מהזרעים הוא ויש 123)המצרי שם, תוספתא
אמרו  - ב לד, שבעירובין ואףֿעלֿפי לבהמה. מאכל בהם
שכל  התוספתא, על רבינו סמך - כירק דינם רכים ,שקנים
ראה  כלאים, לגבי אילן זה הרי מעיקרו, עלים מוציא שאינו

(רדב"ז). הסמוכה בהלכה שושנת 124)להלן זה אין
ב'תוספתא  וראה (רדב"ז). זרעים ממין שהיא (לעיל), המלך

-125)כפשוטה'. פירותיו על ברכה ולענין האטד. עץ
ס"ב. רג סי' או"ח בשו"ע ראה

.ÎÏÚ ‡ÈˆBn‰ Ïk :ÏÏk‰ ‰ÊB¯wÚÓ ÔÈ126‰Ê È¯‰ - ∆«¿»»«ƒ»ƒ≈ƒ»¬≈∆
ÛÏv‰Â .ÔÏÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈÏÚ ‡ÈˆBÓ BÈ‡L ÏÎÂ ,˜¯È»»¿…∆≈ƒ»ƒ¬≈∆ƒ»¿«»»

¯·c ÏÎÏ ÔÏÈ‡ -127. ƒ»¿»»»

שם.126) ו'ירושלמי' תוספתא שרשיו. כדעת 127)מן
שני  מעשר מהל' פ"א להלן וראה לו.) (ברכות הלל בית

ה"ז.

.‡ÎÌ¯Îa ˜¯È ‰‡B¯‰128BÏ ÚÈb‡Lk :¯Ó‡Â129 »∆»»¿∆∆¿»«¿∆«ƒ«
¯zÓ - epËwÏ‡130ÂÈÏÚÓ ¯·ÚÂ BÏ ÚÈb‰ .131:¯Ó‡Â ¬«¿∆À»ƒƒ«¿»«≈»»¿»«

„Á‡ ÛÈÒB‰L „Ú ‰‰L Ì‡ ,epËwÏ‡ BÏ ¯ÊÁ‡Lk¿∆∆¡…¬«¿∆ƒ»»«∆ƒ∆»
.Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˙‡nÓƒ»«ƒ¬≈∆ƒ≈

מ"ו.128) פ"ה אותו 129)כלאים מללקוט נתייאש ולא
נאסר 130)ולעקרו. ולא כלאים", כרמך תזרע "לא שנאמר

ד"ה  ב: בבאֿבתרא ('תוספות' ברצונו שהיא זריעה כמו אלא

יז. הלכה למעלה וראה מללקטו 131)נתייאש). ונתייאש
בכרם. כלאים מקיים הוא הרי הראשונה, בהזדמנות

.·ÎÔÈ¯ÚLÓ „ˆÈÎÂ132CzÁ Ì‡ ,ÔÈ‡B¯ ?‰Ê ¯eÚL ¿≈«¿«¬ƒƒ∆ƒƒ∆¿«
ÔÓÊ ‰nÎa ,ı¯‡‰ ÔÓ ‰Ê ‰‡e·z ÔÈÓ B‡ ‰Ê ˜¯È»»∆ƒ¿»∆ƒ»»∆¿«»¿«
‰ÁÏ Ba ¯‡Mz ‡lL „Ú L·ÈiL EÓˆÚa Úb‰ .L·ÈÈƒ«««¿«¿¿∆ƒ««∆…ƒ»≈≈»
ÈˆÁ BÏ ÚÈb‰MÓ ı¯‡a ‰‰zL Ì‡ ,‰ÚL ‰‡Óa¿≈»»»ƒƒ¿«»»»∆ƒ∆ƒƒ«¬ƒ
˙BÁt ‰‰L Ì‡Â ;¯Ò‡Ï ÌÈ˙‡Óa ÛÈÒB‰ È¯‰ - ‰ÚL»»¬≈ƒ¿»«ƒ∆¡…¿ƒ»»»

.¯zÓ - ‰ÚL ÈˆÁÓ≈¬ƒ»»À»

המשנה.132) בפירוש כתב וכן ה"ה. שם ה'ירושלמי' לפי

.‚Î·e˜ ıÈˆÚa ¯·ÚÏ ¯eÒ‡133CB˙a ˜¯È Ba Úe¯fL »«¬…¿»ƒ»∆»«»»¿
ı¯‡a ÌL ‰‰zLÂ ÔÙb‰ ˙Áz BÁÈp‰ Ì‡Â .Ì¯k‰«∆∆¿ƒƒƒ«««∆∆¿ƒ¿«»»»»∆

.Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ˙‡nÓ „Á‡ ÛÈÒB‰Ï È„k¿≈¿ƒ∆»ƒ»«ƒ¬≈∆ƒ≈

תוך 133) הכרם, באויר אתו ועובר בידו מחזיקו כלומר,
והנה  ה"ב. פ"ז כלאים 'ירושלמי' ראה טפחים, עשרה
הוסיף  אם בכרם, נקוב עציץ "המעביר מ"ח): (שם במשנה
הגפן". תחת שיניחנו עד מתקדש אין אבל אסור, מאתים
הוסיף  אם "ושאמר רבינו: כתב שם, המשנה ובפירוש

תנ  על - אסור (היינו במאתים בגמרא אותו וזכרו אי,
ובלבד  שאמרו והוא כפשוטה') 'תוספתא – הנ"ל התוספתא
"אסור" מפרש שרבינו הרי הגפן". תחת שיניחהו
אין  "אבל בתוספתא שאמרו ומה "קידש", כמו שבמשנתנו,
מה  כלומר אמורים", דברים "במה כמו הוא מתקדש",
תחת  במניחו אלא אינו "מתקדש", היינו: "אסור", שאמרת
איסור  ומקור בדיעבד. נאסר אינו - באויר מעביר אבל הגפן,
שאויר  (שם) ב'ירושלמי' שאמרו ממה הוא לכתחילה, זריעה
אינו  כלומר מקדש, ואינו לזרוע, אסור כלומר אסור, הגפן
דעת  היא כן ואמנם ה"ה. פ"ו להלן רבינו והביאו נאסר,
ראה  תלוש, הוא הרי באויר מונח שאם שבת, לענין גם רבינו
בשבת  ו'תוספות' רש"י כדעת ולא ה"ד. שבת מהל' פ"ח

כמחובר. דינו התורה שמן והניחו, ד"ה - ב פא,

.„ÎÌ¯Îa BÚËpL Ïˆa134Ì¯k‰ ¯˜Ú Ck ¯Á‡Â ,135, »»∆¿»¿∆∆¿««»∆¡««∆∆
Èt ÏÚ Û‡ ,ÚeËp‰ ¯wÚ‰ ÔÓ ÌÈÏˆa eÁÓˆ Ck ¯Á‡Â¿««»»¿¿»ƒƒ»ƒ»«»«««ƒ

ÌÈ˙‡Óa B¯wÚ ÏÚ ÌÈÏecb‰ ea¯L136B˙B‡ È¯‰ - ∆««ƒƒ«ƒ»¿»«ƒ¬≈
B¯eq‡a ¯wÚ‰137ÔÈÏÚÓ ¯z‰ ÈÏecb ÔÈ‡L ;138˙‡ »ƒ»¿ƒ∆≈ƒ≈∆≈«¬ƒ∆

.¯eÒ‡‰ ¯wÚ‰»ƒ»»»

ב.134) נז, הגידולים 135)נדרים גם נעקר, לא שאם
איסור. גידולי הם אחרֿכך כלומר,136)שצמחו

ואחד  מאתים והיינו העיקר, כנגד מאתים הם הגידולים
בהם. בטלים הכרם שהגידולים 137)שכלאי משמע

כתב  שם בנדרים הר"ן אבל מותרים. אחרֿכך שצמחו
כמוהו. הם הרי יוצאין, הם העיקר שמן כיון שהגידולים

מהל'138) ובפ"ד הט"ז, שני מעשר מהל' פ"י להלן ראה
הכ"א. ויובל שמיטה

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'å éùéìù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כמה 1) ודין המקיימו. או בכרם תבואה או ירק הזורע יבאר
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ליטע  ונמלך תבואה או ירק שדהו שהיה מי יקדש. גפנים
תחת  והזורע בארץ הגפן את המבריך איפכא. או גפנים בה

לאילן. מאילן זמורה המותח האפיפירות. מותר

.‡„Ú BÓi˜Ó‰ B‡ ,Ì¯Îa ‰‡e·z B‡ ˜¯È Ú¯Bf‰«≈«»»¿»¿∆∆«¿«¿«
ÌÈ˙‡Óa ÛÈÒB‰L2ÌÈÙb‰ ÔÓ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿»«ƒ¬≈∆¿«≈ƒ«¿»ƒ

‰n‡ ‰¯OÚ LL ÂÈ˙B·È·qL3˙Bl‚Ú .Áe¯ ÏÎÏ4‡ÏÂ ∆¿ƒ»≈∆¿≈«»¿»«¬À¿…
ÌÈLÏLe ÌÈzL BaÁ¯L ÏebÚ‰ Ïk ÔÈ‡B¯Â .˙BÚa¯Ó¿À»¿ƒ»»ƒ∆»¿¿«ƒ¿ƒ

˜¯È ‡ÏÓ Blk ‡e‰ el‡k ‰n‡5‰È‰zL ÔÙb ÏÎÂ , «»¿ƒÀ»≈»»¿»∆∆∆ƒ¿∆
ıeÁL ÏÎÂ ,˜¯i‰ ÌÚ ‰Lc˜˙ - ‰Ê ÏebÚ CB˙a¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ«»»¿…∆

.˙BLc˜˙Ó ÔÈ‡ - ÏebÚÏ»ƒ≈»ƒ¿«¿

שנזרעו 2) התבואה, או הירק אבל מקודם, שהיה בכרם
בהשרשה. מיד נאסרו - באיסור פי 3)עכשיו על אף

שתי  אלא מקדש אינו לכרם סמוך תבואה או ירק שהזורע
בזורע  - הימנה שלפנים והשורה הסמוכה השורה שורות:
של  דין לו ונתנו החמירו, לה, סביב וגפנים הכרם בתוך

אמה. עשרה בשש שדינו הכרם י"ב 4)קרחת בפרק וראה
אותן  חושבים שבת שלעניין יח, הלכה שבת מהלכות
אמה, חומשי ושלושה אמה של הוספה שם ויש מרובעות,
חומשין  ושני אמה - ברבוע אמה ש"כל הכלל כפי

"שתהא 5)באלכסון". בירושלמי אלו דברים מקור
ירק". עגולה האמצעית

.·ÏebÚ‰ È˙ÙO ÔÈa ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈ƒ¿≈»ƒ
‰f‰6Úa¯‡ ÏÚ ¯˙BÈ BÏ ‰ˆeÁL ÌÈÙb‰ ˙B¯eL ÔÈ·e «∆≈«¿»ƒ∆»≈««¿«

˙BÓˆÓˆÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Bn‡«¬»ƒ»»≈≈∆«¿««¿À¿»
‰¯eMÏ ÚÈb‰ el‡k ÏebÚ‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ˙BÁt B‡»ƒ∆»ƒ¿ƒƒƒ««»

BÏ ‰ÎeÓq‰7;‰n‡ ÌÈÚa¯‡ ÏebÚ‰ ·Á¯ el‡Îe , «¿»¿ƒ…«»ƒ«¿»ƒ«»
ÌÈÚa¯‡ ÏL ‰Ê ÏebÚ CB˙a ÏtzL ÔÙb Ïk ,ÔÈ‡B¯Â¿ƒ»∆∆∆ƒ…¿ƒ∆∆«¿»ƒ

.˙Lc˜˙Ó ‡È‰ È¯‰ - ‰n‡«»¬≈ƒƒ¿«∆∆

על 6) ושתיים שלושים שמידתו הנ"ל, לעיגול חוץ כלומר,
ושתיים. שם 7)שלושים שנאמר ממה רבינו זאת למד

ארבעים  מקדש הרי מקיים או בכרם ירק "הנוטע במשנה:
ארבע  ארבע על נטועות שהיו בזמן אימתי, גפנים. וחמישה
אמות  חמש חמש על נטועות וכשהן חמש". חמש על או
שגם  הכריע זה ומתוך גפנים. ושבע שלושים אלא שם אין
אמות  ארבע אלא רחוקות אינן אם לעיגול, שחוץ הגפנים

נאסרות. הן בלבד,

.‚CBz Ìi˜Ó B‡ Ú¯BÊa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«¿«≈
‰Ê È¯‰ - BÏ CeÓÒÂ Ì¯kÏ ıeÁ Ú¯Bf‰ Ï·‡ ;Ì¯k‰«∆∆¬»«≈««∆∆¿»¬≈∆

˙B¯eL ÈzL Lc˜Ó8C¯‡a Ú¯fÏ ˙BÎeÓq‰ ÌÈÙb ÏL ¿«≈¿≈∆¿»ƒ«¿«∆«¿…∆
ÔÓ Lc˜˙Óe ,Ú¯fÏ ıeÁ ˙Bn‡ Úa¯‡ ¯˙ÈÂ ,Ú¯f‰ Ïk»«∆«¿»≈«¿«««∆«ƒ¿«≈ƒ
.Ì¯k ÏL ‰¯eM‰ Ïk C¯‡a ˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ Ú¯f‰«∆«…««¿««¿…∆»«»∆∆∆
Ú¯f‰ ÔÓ Lc˜Ó BÈ‡ - ˙È„ÈÁÈ ÔÙb „ˆa Ú¯Ê Ì‡Â¿ƒ»«¿«∆∆¿ƒƒ≈¿«≈ƒ«∆«

.Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡∆»ƒ»¿»ƒ¿»«

הלל.8) בית כדעת

.„ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ ˙Lc˜Ó dÈ‡ - ÁÙhÓ ˙BÁt ‰cÏÈ9. «¿»»ƒ∆«≈»¿«∆∆∆«¿»ƒ
˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««

·Ê ‰‡ˆBÈ10‰Ê È¯‰ - Ôk Ì¯k‰ Ïk ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿»»»¬»ƒ»»»«∆∆≈¬≈∆
Lc˜Ó11. ¿«≈

שאינם 9) זרעים מיני בשאר שהמדובר פירש, (שם) רש"י
גזרו  לא מטפח פחותים וכשהגפנים מדרבנן אלא אסורים
אסור  - התורה מן אסורים שהם ולוף בקנבוס אבל חכמים.
דעת  היא כן קורקוס, ר"י ולדעת מטפח, פחות בילדה גם
הזרעים". את מקדשת הגמרא:"אינה לשון שהעתיק רבינו
בין  חילק לא שרבינו שכיוון כתבו, והרדב"ז משנה והכסף
מן  אסורים שהם ולוף, קנבוס שאפילו נראה לזרעים, זרעים
מטפח. פחות ילדה ידי על מתקדשים אינם התורה,

עוד 10) אמר שם) (סוטה בגמרא [והנה קטן. ככרם שדינם
כל  בערלה חייבת מטפח פחותה "ילדה יעקב: בן אליעזר ר'
זנב" יוצאה ואחת שתיים כנגד שתיים מילי והני כו' שנותיה
"ילדה  יט: הלכה שני מעשר מהלכות י בפרק רבינו וכתב
כלאים  בהלכות שכאן ומכיון בערלה", חייבת מטפח פחותה
וכו'", שתיים כנגד בשתיים או אחת "בנטיעה רבינו כתב לא
על  אף ככרם, דינה אין מטפח פחותה שילדה מדבריו נראה
יחידית  גפן מדין אבל בכרם, אילנות שיעור בה שיש פי
זורע  כדין לפחות, טפחים שישה להרחיק ויש יוצאה, אינה

הגפן]. יד ככרם.11)על הוא נחשב שאז

.‰- Ì¯k ‰ÈeOÚ ‰BzÁz‰ :BÊ ·b ÏÚ BÊ ˙Bp‚ ÈzL¿≈«««««¿»¬»∆∆
‰¯OÚ ¯ÈÂ‡Ï ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ‰BÈÏÚ‰ ˙‡ Ú¯BÊ≈«∆»∆¿»«∆«ƒ««¬ƒ¬»»
CeÓÒ ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ¯ÈÂ‡L ;Ì¯kÏ ·B¯˜ ÌÈÁÙË¿»ƒ»«∆∆∆¬ƒ¬»»¿»ƒ»

Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ˙È„ÈÁÈ ÔÙ‚Ï B‡ Ì¯kÏ12.ÌÈÚ¯Ê Ba «∆∆¿∆∆¿ƒƒ»ƒ¿…«¿»ƒ
˙‡ Ú¯BÊ ‰Ê È¯‰ - Ì¯k ‰ÈeOÚ ‰BÈÏÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»»∆¿»¬»∆∆¬≈∆≈«∆
ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ‰hÓÏ ÚÈbÓ ‡e‰L „Ú ‰BzÁz‰««¿»«∆«ƒ«¿«»ƒ¿»¿»ƒ

.ÌÈÙb‰ ¯wÚÓ≈ƒ««¿»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

z` rxef ,mxk dieyr dpezgzd ,ef ab lr ef zepb izy"
."mxkl aexw migth dxyr xie`l ribn `edy cr dpeilrd

בדרושי  מבואר העניינים: פנימיות על־פי ההלכה ביאור
החקיקה, אותיות ובין הכתב אותיות בין שההבדל חסידות,
אחרי  וגם מהקלף, אחרת מציאות הן הכתב שאותיות
הן  החקיקה אותיות משא"כ להפרידם. אפשר שנכתבו
שאי־אפשר  באופן נחקקו, שעליהם הלוחות עם אחד דבר
שקיום  האדם: בעבודת וענינו כלל. ביניהם להפריד
שהוא  היינו חקיקה, של באופן אצלו להיות צריך התומ"צ
האדם  של הגשמי שהתענוג עד אחד, דבר נעשים והתורה
הגוף  השמנת פועל שהתענוג ועד עצמה, מהתורה הוא
שהיה  מצ'רנוביל נחום רבי על ש"אומרים (כידוע מתענוג

אמן־יהא־שמיה־רבא"). מעניית בגופו שמן
דרגות  שתי על מורה בינתיים" והירק זו, ע"ג זו גנות "שתי
הרי  האדם, גדרי מצד העליון. וג"ע התחתון ג"ע בתענוג,
היינו  בעליונה, הוא וכו' והנחת השלימות שהוא ה"כרם"
רוח  קורת של אחת שעה "יפה חז"ל כמאמר לעתיד־לבוא,
נחת־רוח  באמת אבל הזה", העולם חיי מכל הבא בעולם
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קיג mi`lk zekld - mirxf xtq - oeygÎxn 'e iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

להיות  הקב"ה שנתאוה מכיון מ"התחתונה" היא האמיתית
דווקא. בתחתונים דירה לו

אצלו  שגם לאדם, בנוגע הפסק־דין הרמב"ם ומקדים
העבודה  שלימות כי כרם", עשויה "התחתונה להיות צריכה
שעה  "יפה שלכן הבורא, מתענוג הוא הנברא שתענוג היא
העולם  חיי מכל הזה בעולם טובים ומעשים בתשובה אחת
עשוי' העליונה היתה "ואם ממשיך אחר־כך ורק הבא",
שמקדים  העבודה, לשלימות הגיע לא אם היינו כרם",
ואח"כ  הזה" בעולם ומעש"ט בתשובה אחת שעה "יפה

בעוה"ב". רוח קורת של אחת שעה "יפה מוסיף
('b oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

נאסר.12) אינו אבל

.ÂCÏÓÂ ,‰‡e·z B‡ ˜¯È ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰L ÈÓƒ∆»¿»»≈¿»»»¿»¿ƒ¿«
‰L¯ÁÓa ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ CÙB‰ - ÌÈÙb da ÚhÏ13 ƒ«»¿»ƒ≈∆«¿»ƒ¿«¬≈»

‰˙È‰ .CÙ‰È Ck ¯Á‡Â ÚhÈ ‡ÏÂ ,ÚËB Ck ¯Á‡Â¿««»≈«¿…ƒ«¿««»«¬…»¿»
˙‡ L¯LÓ - ÌÈÚ¯Ê da Ú¯ÊÏ CÏÓÂ ,ÌÈÙ‚ ‰ÚeË¿»¿»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿…«»¿»ƒ¿»≈∆
ı˜Ï ‰ˆ¯ Ì‡Â .ÌÈÚ¯f‰ ˙‡ Ú¯BÊ Ck ¯Á‡Â ÌÈÙb‰«¿»ƒ¿««»≈«∆«¿»ƒ¿ƒ»»»…
ÁÙhÓ ˙BÁt ‡l‡ Ô‰Ó ¯‡MÈ ‡lL „Ú ÌÈÙb‰ ˙‡∆«¿»ƒ«∆…ƒ»≈≈∆∆»»ƒ∆«

Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ı¯‡Ï CeÓÒ14¯ÊÁÈ Ck ¯Á‡Â »»»∆¬≈∆À»ƒ¿…«¿««»«¬…
.ÌÈÙb‰ ÔÓ ı¯‡a ¯‡Lp‰ ˙‡ L¯LÈÂƒ»≈∆«ƒ¿»»»∆ƒ«¿»ƒ

גם 13) צריך יג הלכה ב פרק למעלה רבינו שכתב מה לפי
ההיפוך. לפני פחותה 14)התלעה שילדה פי על [ואף

וראה  מקדש, זה הרי כן הכרם כל שאם רבינו כתב מטפח
היינו  מקדשת" "אינה שכתב שמה שם שכתבנו למעלה

- מקדשת היא יחידית גפן בתורת אבל כרם, כאן בתורת
רוצה  שאינו דעתו גילה מטפח, פחות עד שקצץ כיוון

מותר]. ולפיכך בכלאים,

.ÊCÈ¯·n‰15CB˙a dÎÈ¯·‰ elÙ‡ ,ı¯‡a ÔÙb‰ ˙‡ ««¿ƒ∆«∆∆»»∆¬ƒƒ¿ƒ»¿
ÏL ÔBÏÈÒ CB˙a B‡ ÔBÏÈÒk ˙OÚÂ ‰L·iL ˙ÚÏc‰«¿««∆»¿»¿«¬»¿ƒ¿ƒ∆

O¯Á16B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL dab ÏÚ ¯ÙÚ‰ ‰È‰ Ì‡ : ∆∆ƒ»»∆»»««»¿»¿»ƒ
ÏÚ ‰È‰ Ì‡Â ;dab ÏÚ Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈ≈¬≈∆À»ƒ¿…«««»¿ƒ»»«
Ú¯ÊÏ ¯zÓe ,dab ÏÚ Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰fÓ ˙BÁt dab«»»ƒ∆»ƒ¿…«««»À»ƒ¿…«

dcˆa17. ¿ƒ»

בארץ,15) טמונה הגפן כל כלומר: בארץ. שיטמיננה והוא
אלא  אסרו לא הרא"ש ולדעת למעלה. ערבוביא ואין
הרכבת  אבל הענף, על אילן שם היה שכבר במבריך,
הרכבת  שגם רבינו דעת אבל אסורה. אינה בשרשים שרשים
רבינו  שלדעת שכתבנו שם [וראה אסורה. בשרשים שרשים
חשש  יש ענפים במבריך שאפילו לרבותא, "המבריך" נקטו
אולם  יותר, רכים שהם בשרשים שכן וכל הרכבה, של
בשאר  אבל רכים, שענפיה בגפן, אלא אסרו לא במבריך

אסרו]. לא קשים שענפיהם של 16)אילנות בסילון אבל
עוברים. השרשים אין יט:17)מתכת בתרא בבבא ברייתא

השרשים  שאין ואילך", אילך הצדדין את זורע "אבל
ולא  התבואה, של השרשים לא לצדדים, מתפשטים

הגפן. של השרשים

.ÁÚÏÒa dÎÈ¯·‰18dab ÏÚ ¯ÙÚ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ¿ƒ»¿∆«««ƒ∆≈»»««»
‰na .‰ÈÏÚ Ú¯Ê ‡È·‰Ï ¯zÓ - ˙BÚaˆ‡ LÏL ‡l‡∆»»∆¿»À»¿»ƒ∆«»∆»«∆

‰‡¯ ÔÙb‰ ¯wÚ ÔÈ‡L ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c19Ì‡ Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒ∆≈ƒ««∆∆ƒ¿∆¬»ƒ
‰‡¯20Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - ƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒƒ»¿»ƒ¿»«

‡lL ˙È„ÈÁÈ ÔÙb ÏkÓ ˜ÈÁ¯nL BÓk ,Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â¿««»ƒ¿«¿∆«¿ƒƒ»∆∆¿ƒƒ∆…
.¯‡a˙iL BÓk ,‰Î¯·‰À¿¿»¿∆ƒ¿»≈

הקרקע 18) היא כתב:"סלע שם ובפירושו שם. משנה
מפני  אסור, רך שבסלע שם בירושלמי הוא וכן הקשה".

ועוברים. מפעפעים כולה.19)שהשרשים הגפן שהוברכה
זמורה.20) רק שהוברכה

.ËLÈ Ì‡ :ÔÈ‡¯ Ì‰È¯wÚÂ ÌÈÙb LÏL CÈ¯·n‰««¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ»≈∆ƒ¿ƒƒ≈
Ô‰ÈÈa21‰BÓL „Ú ˙Bn‡ Úa¯‡Ó22el‡ È¯‰ - ≈≈∆≈«¿«««¿∆¬≈≈

˙B„ÓBÚ‰ ÌÈÙb ¯‡LÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ23‡Ï el‡Îe , ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»ƒ»¿¿ƒ…
ÔÎÈ¯·‰24.˙BÙ¯ËˆÓ ÌÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ; ƒ¿ƒ»¿ƒ»≈»ƒ¿»¿

של 21) השנייה השורה לבין ביניהם וכן האלו, הגפנים בין
להחשיבם 22)הגפנים. הגפנים בין המרחק שיעור שזהו

מצטרפות 23)ככרם. "כי כתב: הראב"ד ככרם. להיחשב
להיות  מצטרפות הן יותר שם אין אפילו חכמים, שאמרו
הבריכה  וראש כגפן שהעיקר גפנים, כשש נידונות שהן כרם,
בתרא  בבבא הרשב"ם פירש וכן אחרת". "גפן ממנה, היוצא
הרי  לשתיים, שלוש בין מה יתיישב לא זה לפי אבל פג.
לכרם, שתיים גם יצטרפו בזנב, היוצאת אחת גפן ישנה אם

אחר. באופן רבינו פירש פי 24)ולכן על אף [כלומר,
לה  מודדין אין שבגפן "הארכובה שם: בכלאים שאמרו
אל  שנמשכה הארכובה מסוף כלומר, השני" העיקר מן אלא
לא  אבל לחומרא, אלא אינו זה - הגפן מעיקר ולא הארץ,
השורה  אל האלו הגפנים כאן מצטרפות ולפיכך לקולא,

שלהן]. ההברכות לגבי בטלות ואינן ידה שעל

.ÈLÏMÓ ˙BÁt eÈ‰25ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -26‡l‡ , »»ƒ»≈ƒ¿»¿ƒ∆»
ÌÈÁÙË ‰ML Ô‰Ó ˜ÈÁ¯Ó27.Ú¯BÊÂ Áe¯ ÏÎÏ «¿ƒ≈∆ƒ»¿»ƒ¿»«¿≈«

הרי 25) גפנים", שלוש "המבריך ששנינו במשנה נראה כן
לא. - מכן בטלות 26)שפחות אלא הסמוכה, השורה [אל

שלהן,]. ההברכות יחידית.27)לגבי מגפן כההרחקה

.‡ÈÌÈ‚È¯O‰ ˙Áz Ú¯Bf‰ Ïk28ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÏÚ‰Â »«≈««««»ƒƒ¿∆»ƒ«¿ƒƒ
˜BÁ¯ Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,Lc˜ ‰Ê È¯‰ - ÔÙb‰«∆∆¬≈∆ƒ≈¿««ƒ∆«∆«»

.˙Bn‡ ‰nk ÔÙb‰ ¯wÚÓ≈ƒ««∆∆«»«

הענפים.28)

.·È‰Ï„‰29˙B¯ÈÙt‡ ˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÙb‰ ˙‡30‡Ï - ƒ¿»∆«∆∆«ƒ¿»«ƒ¿»…
ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,˙B¯ÈÙÈt‡‰ ¯˙BÓ ˙Áz Ú¯ÊÈƒ¿««««»«ƒ¿»¿««ƒ∆≈
ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ú¯Ê Ì‡Â .ÌÈ‚È¯O ‡ÏÂ ÔÈÏÚ ‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆…»ƒ¿…»ƒƒ¿ƒ»«ƒ¿≈
Ì‡ ÔÎÂ .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÙb‰ CÎÒ ˙Áz Ú¯f‰«∆«««¿««∆∆¬≈∆À»¿≈ƒ

‰Ï„‰31Èca ˙ˆ˜Ó ÏÚ ÔÙb‰32‰OBÚ BÈ‡L ÔÏÈ‡ ƒ¿»«∆∆«ƒ¿»«≈ƒ»∆≈∆
˙ˆ˜Ó ÏÚ ‰Ï„‰ Ì‡ Ï·‡ .LB¯a‰Â Ê¯‡‰ ÔB‚k ,˙B¯t≈¿»∆∆¿«¿¬»ƒƒ¿»«ƒ¿»
ÔÏÈ‡‰ Èca ˙Áz Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ƒ««¬»¬≈∆À»ƒ¿…««««≈»ƒ»
Ïh·Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÙb‰ È‚È¯O Ô‰ÈÏÚ eÎLÓ ‡lL∆…ƒ¿¿¬≈∆»ƒ≈«∆∆∆≈»»¿«≈
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eÎLÓ Ì‡Â .ÔÙ‚Ï ˙B¯ÈÙÈt‡ ‰OBÚÂ ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ƒ««¬»¿∆«ƒ¿»«∆∆¿ƒƒ¿¿
‰Ê È¯‰ - Ú¯f‰ ÏÚ eÎÎÒÂ Ú¯fL ¯Á‡ ÌÈ‚È¯O‰«»ƒƒ««∆»«¿»¿««∆«¬≈∆

.¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Ì¯ÈÊÁÓ«¬ƒ»¿»«≈

מהם 30)הגביה.29) שעשה בהם, וכיוצא הקנים "ואותם
הנקראים  הם הגפן, נוף את עליהם והדלה שבכה או מטה

סרק".31)אפיפירות". אילן מקצת על המדלה "וכן
שריגים.32) נקראו ובגפן בדים. נקראו באילן ענפי.

.‚È¯˙BÓ ˙Áz B‡ ˙B¯ÈÙÈt‡‰ ¯˙BÓ ˙Áz Ú¯Bf‰«≈««««»«ƒ¿»«««
˙B¯t ‰OBÚ BÈ‡L ÔÏÈ‡33ÔÙb‰ È‚È¯O eÎLÓÂ , ƒ»∆≈∆≈¿ƒ¿¿»ƒ≈«∆∆

BÓi˜Ï ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÚ¯f‰ ÏÚ eÎÎÒÂ34B‡ ¿»¿««¿»ƒ¬≈∆»¿«¿
.Ú¯f‰ ¯˜BÚ ?‰OBÚ „ˆÈk ‡l‡ .ÌÈ‚È¯O‰ ¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒ«»ƒƒ∆»≈«∆≈«∆«

כאפיפירות.33) החדש 34)שדינו הלך "ואם שם: משנה
לעקור. קנסוהו - באיסור זרע שבתחילה שכיוון אסור"

.„ÈÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ÌÈ˜35Ô˜ÒÙÏ Ô‰ÈÏÚ ÒÁÂ »ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ¿»¬≈∆¿»¿»
˙B¯ÈÙÈt‡‰ ˙ÈÁLÈ ‡lL È„k36Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -37 ¿≈∆…«¿ƒ»«ƒ¿»¬≈∆À»ƒ¿…«

ÌÁÈp‰ Ì‡Â .Ô‰ÈzÁz38ÌÈ‚È¯O‰ Ô‰ÈÏÚ eÎl‰iL È„k «¿≈∆¿ƒƒƒ»¿≈∆¿«¿¬≈∆«»ƒƒ
.Ô‰ÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÏÚ‰Â¿∆»ƒ«¿ƒ¬≈∆»ƒ¿…««¿≈∆

שלמעלה.35) אפיפירות לכרות 36)היא עליהם חמל
העריס. יתקלקל שלא בכלל 37)אותם חשובות שאינן

עליהם  לדלות מחשבתו הייתה כן אם אלא האפיפירות
הצומחים. כדי 38)הענפים "עשאן שם: במשנה הוא כן

אסור". החדש עליהן שיהלך

.ÂËÁ¯t39˙ÈÏc‰ ÔÓ B‡ ÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ‡ˆBi‰40ÔÈ‡B¯ - ∆««≈ƒ∆»ƒƒ«»ƒƒ
¯eÒ‡Â ,ı¯‡‰ „Ú Ba ‰ÈeÏz ˙Ï˜LÓ el‡k B˙B‡¿ƒƒ¿…∆¿»«»»∆¿»
- ÔÏÈ‡Ï ÔÏÈ‡Ó ‰¯BÓÊ Á˙Bn‰ ÔÎÂ .ÂÈzÁz Ú¯ÊÏƒ¿…««¿»¿≈«≈«¿»≈ƒ»¿ƒ»

.‰ÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡»ƒ¿…««¿∆»

הגפן".39) "הפרחה מלשון בלא 40)והוא הגפן הוא
עריס.

.ÊË„Á‡‰ L‡¯‰ ¯L˜Â ,‰¯BÓÊa ÈÓ‚ B‡ Ï·Á ¯L»̃«∆∆∆ƒƒ¿»¿»«»…»∆»
Ï·Á‰ ˙Áz Ú¯ÊÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÏÈ‡a41Á˙Ó Ì‡Â . ¿ƒ»¬≈∆À»ƒ¿…««««∆∆¿ƒ»«

È¯‰ - ÌÈÏÚ‰Â ÌÈ‚È¯O‰ ÂÈÏÚ eÎl‰iL È„k ‰Ê Ï·Á∆∆∆¿≈∆¿«¿»»«»ƒƒ¿∆»ƒ¬≈
.ÂÈzÁz Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡Â ,˙B¯ÈÙÈt‡k ‡e‰¿«ƒ¿»¿»ƒ¿…««¿»

השריגים.41) את עליו להעלות מחשבתו שאין כיוון

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
יחידית.1) גפן בצד או הכרם בצד תבואה הזורע יבאר

באמצעו  החרב כרם זנב. יוצאת ואחת שתים כנגד שתים
מחיצה  ודין הכרם מחול דין סביביו. מכל שלם ונשאר
שנפרצה  קטנה חצר לירק. כרם בין להפסיק הראויה
בתוכו  זורעין אם שבכרם בית או שומרת לגדולה. במילואה

ירק.

.‡Ú¯ÊÏ ‡a‰2Úa¯‡ epnÓ ˜ÈÁ¯Ó - Ì¯k‰ „ˆa «»ƒ¿…«¿««∆∆«¿ƒƒ∆«¿«
˙Bn‡3ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ4‡È‰ ˙È„ÈÁÈ ÔÙb Ì‡Â .Ú¯BÊÂ «≈ƒ»≈«¿»ƒ¿≈«¿ƒ∆∆¿ƒƒƒ

ÌÈÁÙË ‰ML ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Ó -5‰¯eL ‰˙È‰ .Ú¯BÊÂ «¿ƒƒ∆»ƒ»¿»ƒ¿≈«»¿»»
˙Á‡6ÔÈ‡ - ‰‡Ó Ô‰ elÙ‡ ,BÊ „ˆa BÊ ÌÈÙb ÏL ««∆¿»ƒ¿«¬ƒ≈≈»≈

‰¯eM‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯Óe ,˙È„ÈÁÈ ÔÙ‚k ‡l‡ ,Ì¯k ‰Ê∆∆∆∆»¿∆∆¿ƒƒ«¿ƒƒ«»
˙B¯eL ÈzL eÈ‰ .Ú¯BÊÂ ÌÈÁÙË ‰ML7el‡ È¯‰ - ƒ»¿»ƒ¿≈«»¿≈¬≈≈

Ck ¯Á‡Â „ˆ ÏkÓ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆÂ ,Ì¯k∆∆¿»ƒ¿«¿ƒ«¿««ƒ»«¿««»
.Ú¯ÊÈƒ¿«

ה.2) משנה ופ"ד א משנה פ"ו (פ"ו 3)כלאים במשנה
"ארבע  יח. בתרא בבבא ואמרו עבודתו". לו "נותנים שם):
החרישה  כדי כלומר, הכרם". עבודת כדי שאמרו, אמות
אליו. ובטל לכרם שייך הזה השטח שכל הכרם, סביב

ג.4) הלכה פ"ח להלן וראה שם, ובפ"ג 5)כלאים שם
ז. ה.6)משנה משנה פ"ד שם וראה 7)כביתֿהלל שם.

הסמוכה. בהלכה להלן

.·ÌÈÙb LÏL ?‰¯eL ÏÎa ‰È‰È ‰nÎÂ8.¯˙BÈ B‡ ¿«»ƒ¿∆¿»»»¿»ƒ≈
ÔÙ‚Â ÔÙb Ïk ÔÈa ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈»∆∆»∆∆

˙Bn‡ ‰BÓL „Ú ˙Bn‡ Úa¯‡Ó9ÔÈa ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ≈«¿«««¿∆«¬»ƒ»»≈
ÌÈÙb‰ ÌB˜nÓ ıeÁ ˙Bn‡ ‰BÓL ˙B¯eM‰ ÈzL¿≈«¿∆«ƒ¿«¿»ƒ

ÔÓˆÚ10,„Á‡ Ì¯k ÔÈ‡Â BfÓ BÊ ˙BÏc·Ók el‡ È¯‰ - «¿»¬≈≈¿À¿»ƒ¿≈»∆∆∆»
Ì‡ ÔÎÂ .‰¯eL ÏkÓ ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡ ˜ÈÁ¯Ó BÈ‡Â¿≈«¿ƒ∆»ƒ»¿»ƒƒ»»¿≈ƒ

˙Á‡ ÔÙ‚k el‡ È¯‰ - Úa¯‡Ó ˙BÁt Ô‰ÈÈa ‰È‰11, »»≈≈∆»≈«¿«¬≈≈¿∆∆««
.Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ˜ÈÁ¯Óe«¿ƒƒ»¿»ƒ¿»«

שלש 8) אוסר דביתֿהלל דעתיה "על ג. הלכה שם ירושלמי
שם. במשנה ביתֿהלל שאמרו שורות שתי והן שלש", כנגד
שאין  פז.) ויומא יד: (ביצה אחרים במקומות אמרו וכן
(להלן  שהצריכו ומה (כסףֿמשנה). משלשה פחות שורה
אלא  זה אין זנב, יוצאה ואחת שתים כנגד שתים ז) הלכה
ביותר  אבל שם), (להלן קטן כרם שהוא גפנים בחמש
יוםֿטוב' ('תוספות זנב יוצאת באחת צורך אין מחמש

שם). ב.9)בכלאים משנה ופ"ה ח משנה פ"ד שם
(כסףֿמשנה).10) ו הלכה פ"ד שם שאפילו 11)ירושלמי

"כרם  ואומרים שם) (פ"ה שמעון ר' על החולקים חכמים
כרם" זה] [הרי אמות מארבע פחות פחות על נטוע שהוא
אינן" כאילו האמצעיות את ש"רואין מפני אלא זה אין -
הלכה  להלן (ראה שורות בשלש אלא שייך לא וזה (שם),
כאילו  אחת שורה נראה אם שהרי לא, שורות בשתי אבל ג),
('תוספות  כרם ואינה אחת שורה אלא תישאר לא אינה,

שם). יוםֿטוב'

.‚˙B¯eL LÏL eÈ‰12˙BÁt Ô‰ÈÈa LiL Èt ÏÚ Û‡ , »»««ƒ∆≈≈≈∆»
˙BiÚˆÓ‡‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯Â ,Ì¯k el‡ È¯‰ - Úa¯‡Ó≈«¿«¬≈≈∆∆¿ƒ∆»∆¿»ƒ

ÌÈ‡ el‡k13ÔÎÂ .14˙B¯eL LÏL eÈ‰ Ì‡15Ïk ÔÈ·e ¿ƒ≈»¿≈ƒ»»≈»
Ú¯BÊ ‰Ê È¯‰ - ¯˙BÈ B‡ ˙Bn‡ ‰BÓL ‰¯eLÂ ‰¯eL»¿»¿∆«≈¬≈∆≈«

˙B¯eM‰ ÔÈa16. ≈«

הלכה 12) למעלה וראה שמעון, כר' ולא כחכמים שם,
(והמדובר 13)הקודמת. דמי. כעקור ליעקר העומד שכל

ראה  הקיצוניות, השורות שתי בין אמות שמונה שאין באופן
בשנותֿאליה  ועיין ב. הלכה ד).למעלה הלכה ולהלן שם, ו

שאם 14) שורות, בשתי ב בהלכה שכתב מה על מוסב זה
כרם. זה אין אמות, שמונה לשורה שורה בין שם 15)היה

כמותם  פסק שרב מפני שמעון ור' מאיר כר' ט, משנה פ"ד

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



קטו mi`lk zekld - mirxf xtq - oeygÎxn 'e iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

תנאֿקמא  כדעת ולא ו), הלכה שם (ירושלמי למעשה הלכה
שהלכה  שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן ח. משנה שם

שמעון). (ור' מאיר טפחים,16)כרבי ששה בהרחקת
ד. הלכה להלן כמבואר

.„‰lÁzÓ BÓ¯k ˙‡ ÚËBp‰ ,CÎÈÙÏ17ÔÈa ˜ÈÁ¯‰Â ¿ƒ»«≈«∆«¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ≈
Ú¯Ê ‡È·‰Ï ¯zÓ - ˙Bn‡ ‰BÓL ‰¯eLÂ ‰¯eL Ïk»»¿»¿∆«À»¿»ƒ∆«

ÌÈÁÙË ‰ML ‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯Óe ,BÎB˙a18.„·Ïa ¿«¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒƒ¿«
‰¯eMÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆ - BÏ ‰ˆeÁ Ú¯Ê Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»«»»ƒ¿«¿ƒƒ»

ÌÈÓ¯k‰ ¯‡Lk ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰BˆÈÁ‰19ÔÈc ÔÈ‡Â . «ƒ»«¿««ƒ¿»«¿»ƒ¿≈ƒ
BÚˆÓ‡a ·¯ÁL Ì¯Îk Ì¯k‰ ‰Ê ÏL ˙B¯eM‰ ÔÈa20, ≈«∆∆«∆∆¿∆∆∆»«¿∆¿»

.ÔÈ˜Á¯Ó ÔÚË ‰lÁzÓ È¯‰L∆¬≈ƒ¿ƒ»¿»»¿À»ƒ

שם.17) יחידית.18)משנה רבינו 19)כגפן דברי מקור
גדול  "כרם ב: הלכה סוף פ"ז בירושלמי שאמרו ממה
הלכה  להלן (הובא מחול" לו אין שמונה, על שמונה שנטעו
לענין  כרם דין לו יש אבל לו, אין מחול שרק משמע - יג)
כתב  וכן שם, הפנים (מראה לו בחוצה להרחקה והיינו אחר,
אומרים  ויש נד). ס"ק רצו, סימן ליו"ד בביאורו הגר"א
רבי  "אמר ו הלכה פ"ד בירושלמי שאמרו ממה שמקורו
"החמירו  להיפך: וגרס לו", מחוצה יותר תוכו החמירו לעזר

(חזוןֿאיש). מתוכו" יותר לו ההרחקה 20)חוצה ששיעור
יא). הלכה (להלן אמה עשרה שש הוא

.‰BÊ ‰„Oa ‰˙È‰21‰„O·e ÌÈÙb ÏL ˙Á‡ ‰¯eL »¿»¿»∆»««∆¿»ƒƒ¿≈
Èt ÏÚ Û‡ ,dÏ ‰·B¯˜ dc‚k ˙Á‡ ‰¯eL B¯·Á¬≈»««¿∆¿»¿»»««ƒ

ÌÈa¯‰ C¯„ B‡ „ÈÁi‰ C¯c Ô‰ÈÈa ˜ÈÒÙnL22¯„‚ B‡ ∆«¿ƒ≈≈∆∆∆«»ƒ∆∆»«ƒ»≈
ÌÈÁÙË ‰¯OÚÓ CeÓ ‡e‰L23el‡ È¯‰ - ∆»≈¬»»¿»ƒ¬≈≈

˙BÙ¯ËˆÓ24Ô‰ÈÈa ‰È‰iL ‡e‰Â .Ì¯k Ô‰ÈzL ˙BÈ‰Ï ƒ¿»¿ƒ¿¿≈∆∆∆¿∆ƒ¿∆≈≈∆
‰BÓMÓ ˙BÁt25. »ƒ¿∆

ז.21) משנה פחות 22)שם שרחבו הרבים שביל כלומר,
בסוף  להלן רבינו כתב וכן (הראב"ד). אמות משמונה
כתב  ג הלכה עניים מתנות מהלכות פ"ג להלן אבל ההלכה.
וצ"ע. אמה, עשרה משש פחות הוא הרבים ששביל רבינו,

וראה 23) טפחים, עשרה גבוה אם אלא מפסיק הגדר שאין
טו. הלכה פ"ג לזרוע 24)למעלה אסור שיהיה "כדי

כמו  מהן אמות ארבע וירחיק כרם הכל ויהיה ביניהם,
של  בתוך ואחד שלו בתוך אחד שהוא ואףֿעלֿפי שביארנו,

המשנה). (פירוש למעלה.25)חבירו" ראה

.Â‰¯eLÂ ı¯‡a ˙Á‡ ‰¯eL ÚË26:‰‚¯„Óa ˙Á‡ »«»««»»∆¿»««¿«¿≈»
ÌÈ‡ - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ı¯‡‰ ÔÓ ‰‚¯„n‰ ‰‰B·b Ì‡ƒ¿»««¿≈»ƒ»»∆¬»»¿»ƒ≈»

ÔÈÙ¯ËˆÓ27.ÔÈÙ¯ËˆÓ - ÔkÓ ˙BÁt ; ƒ¿»¿ƒ»ƒ≈ƒ¿»¿ƒ

חולק 26) עליו שאין ב, משנה פ"ו שם אליעזר כרבי
ה.27)(כסףֿמשנה). הלכה פ"ו למעלה ראה

.ÊÌÈÙb LÓÁ ÚËBp‰28˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzL «≈«»≈¿»ƒ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««
·Ê ˙‡ˆBÈ29ÔË˜ Ì¯k ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ -30CÈ¯ˆÂ ≈»»¬≈∆ƒ¿»∆∆»»¿»ƒ

˙Bn‡ Úa¯‡ Ô‰Ó ˜ÈÁ¯‰ÏÔÚË Ì‡ Ï·‡ .Áe¯ ÏÎÏ31 ¿«¿ƒ≈∆«¿««¿»«¬»ƒ¿»»
ÚˆÓ‡a ˙Á‡Â ÌÈzL „‚k ÌÈzL32‰¯eLa LÏL B‡ , ¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««»∆¿«»¿»

Ôc‚k ÌÈzLe BÊ33BÈ‡Â ,Ì¯k ÌÈ‡ - ‰iL ‰¯eLa ¿«ƒ¿∆¿»¿»¿ƒ»≈»∆∆¿≈
ÌÈÁÙË ‰ML ‡l‡ Ô‰Ó ˜ÈÁ¯Ó34.Áe¯ ÏÎÏ «¿ƒ≈∆∆»ƒ»¿»ƒ¿»«

ו.28) משנה פ"ד הכרמים 29)שם כל היו וכן זו: בצורה
ט. הלכה להלן וראה יוםֿטוב'). ('תוספות ישראל בארץ

יג.30) הלכה להלן שם.31)ראה כזה:32)במשנה
יחידית.34)כזה:33) מגפן כמו

.Á·¯ÁL Ì¯k35ÏÎÏ ÌÈÙb ¯OÚ ËwÏÏ Ba LÈ Ì‡ , ∆∆∆»«ƒ≈¿«≈∆∆¿»ƒ¿»
‰‡Ò ˙Èa36ÌÈzL „‚k ÌÈzL ˙BÚeË eÈ‰ÈÂ37˙Á‡Â ≈¿»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿««

LÏL „‚k LÏL ÔeÎÏ Ba LÈ B‡ ,·Ê ‰‡ˆBÈ38È¯‰ - ¿»»»≈¿«≈»¿∆∆»¬≈
Ïc Ì¯k ‡¯˜ ‰Ê39.BlÎa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡Â , ∆ƒ¿»∆∆«¿»ƒ¿…«¿À

א.35) משנה פ"ה דהיינו 36)שם תבואה, סאה זרע בית
אמה. חמשים על אמה ונטועות 37)חמשים במשנה:

זנב). יוצאת ואחת שתים כנגד שתים (כלומר, כהלכתן
למעלה 38) ראה גפנים, שלש שלש של שורות שתי היינו

(כסףֿמשנה). אֿב שם.39)הלכות משנה

.ËÚeË BÈ‡L Ì¯k40:·a¯ÚÓ ‡l‡ ˙B¯eL ˙B¯eL ∆∆∆≈»«∆»¿À¿»
LÏL „‚k ÌÈzL ÔeÎÏ Ba LÈ Ì‡41;Ì¯k ‰Ê È¯‰ - ƒ≈¿«≈¿«ƒ¿∆∆»¬≈∆∆∆

‰ML ˜ÈÁ¯‰Ï Bi„ ‡l‡ ,Ì¯k BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈∆∆∆»«¿«¿ƒƒ»
.Ú¯BÊÂ ÔÙ‚Â ÔÙb ÏkÓ ÌÈÁÙË¿»ƒƒ»∆∆»∆∆¿≈«

שתים 41)שם.40) כנגד לשתים שהכוונה כתב (הרדב"ז
מסתבר  יותר אבל זֿח, הלכות שלמעלה זנב, יוצאת ואחת
שאףֿעלֿ שלש". כנגד "שתים והיינו זה: לאופן הכוונה כי
ואחת  שתים כנגד בשתים אלא כרם אינו שחרב שכרם פי
החמירו  חרב שאינו במדולדל ח), הלכה (למעלה זנב יוצאת
שנפלו  אלא קורקוס, הר"ינ כוונת זוהי כי ויתכן, יותר.

בדבריו). סופר טעויות

.ÈÔÈeÎÓ ÌÈ¯wÚ‰ eÈ‰42‰Ê È¯‰ - ÔeÎÓ BÈ‡ ÛBp‰Â »»ƒ»ƒ¿À»ƒ¿«≈¿À»¬≈∆
eÈ‰ .Ì¯k BÈ‡ - ÔeÎÓ BÈ‡ ¯wÚ‰Â ÔeÎÓ ÛBp‰ ;Ì¯k∆∆«¿À»¿»ƒ»≈¿À»≈∆∆»

˙Bw„43È¯‰ - ˙BeÎÓ Ô‰ È¯‰Â e·Ú‰ ,˙BeÎÓ ÔÈ‡Â «¿≈»¿À»∆¡«¬≈≈¿À»¬≈
Ú„BÈ ‡e‰ „ˆÈk .Ì¯k ‰Ê44‡È·Ó - ˙BeÎÓ Ô‰ Ì‡ ∆∆∆≈«≈«ƒ≈¿À»≈ƒ

.BÊÏ BfÓ Á˙BÓe ‰cn‰ ËeÁ«ƒ»≈«ƒ»

שם.42) וירושלמי פ"ג כלאים תוספתא 43)בתוספתא
שם. ושם.44)וירושלמי שם

.‡ÈBÚˆÓ‡a ·¯ÁL Ì¯k45ÏkÓ ÌÏL ¯‡LÂ ∆∆∆»«¿∆¿»¿ƒ¿«»≈ƒ»
˙Á¯wa LÈ Ì‡ :ÂÈ·È·Ò46‰¯OÚ LL BÚˆÓ‡aL ¿ƒ»ƒ≈«»««∆¿∆¿»≈∆¿≈

‰n‡47˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó ‰Ê È¯‰ - «»¬≈∆«¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«¿««
Áe¯ ÏÎÏ48LL da ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙Á¯w‰ ÚˆÓ‡a Ú¯BÊÂ ¿»«¿≈«¿∆¿««»««¿ƒ≈»≈

Ì‡Â ;ÌLÏ Ú¯Ê ‡È·È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰n‡ ‰¯OÚ∆¿≈«»¬≈∆…»ƒ∆«¿»¿ƒ
ÔÓ Áe¯ ÏÎÏ ˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È·‰≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿««¿»«ƒ

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - Ì¯k ÏL ÌÈÙb‰49. «¿»ƒ∆∆∆¬≈∆…ƒ≈

א.45) משנה פ"ד נעקרו 46)כלאים אשר חלק מקום "שם
שם). המשנה (פירוש קרח" ממלת נגזר והוא אילנות, ממנו

הכרם 47) באמצע שבזורע א, הלכה פ"ו למעלה [ראה
שם  ישראל בתפארת (עיין כאן כמו אמה עשרה בשש שדינו
מרובעות]. ולא עגולות האמות את חשבו ה) משנה  פ"ה

המותר".48) את וזורע עבודתה, לה "נותנים במשנה:
אמות. ארבע היא הכרם ג:49)ועבודת משנה פ"ז שם

הכרם". חרבן מותר מקדשין ולא אוסרין "אלו
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.·ÈÛBÒ ÔÈa ÌÈÙ‚ ‡Ïa Èet ¯‡LpL ÌB˜Ó ÔÎÂ¿≈»∆ƒ¿«»¿…¿»ƒ≈
Ì¯k‰ ÏBÁÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,BlL ¯„b‰ ÔÈ·e Ì¯k‰50: «∆∆≈«»≈∆¿«ƒ¿»¿«∆∆

‰n‡ ‰¯OÚ ÌÈzL Ba LÈ Ì‡51ÌÈÙb‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯Ó - ƒ≈¿≈∆¿≈«»«¿ƒƒ«¿»ƒ
Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡.¯‡M‰ ˙‡ «¿««¿≈«∆«¿»

שם 50) שאין הכרם מן הפנוי מקום "והוא שם. פ"ד משנה
(פירוש  הדבר" עזיבת מחילה, מענין כו' והוא גפנים,

שתים 51)המשנה). של והחשבון שם. במשנה כביתֿהלל
נותנים  הכרם יד שעל אמות ארבע הוא: כך אמה, עשרה
שעל  אמות ארבע הכרם, לגבי בטלות והן הכרם, לעבודת
הגדר  לחיזוק הרגלים) (=דריכת לדוושא נדרשות הגדר יד
ואינן  ג) משנה שם הרא"ש בפירוש (ראה אליו ובטלות
הכרם  עבודת של אמות ארבע שאחרי לשטח מצטרפות
אמות  ארבע עוד נשארו ואם לכרם, יבטלו שלא בכדי
לגבי  בטלות אינן עצמו, בפני חשוב מקום שהוא באמצע
הכרם. לגבי בטלות הן אמות, מארבע פחות הן ואם הכרם,

צג.). (עירובין בהן לזרוע ואסור

.‚È˙BÁt Ba ‰È‰52‡È·È ‡Ï - ‰n‡ ‰¯OÚ ÌÈzMÓ »»»ƒ¿≈∆¿≈«»…»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È·‰ Ì‡Â ;ÌLÏ Ú¯Ê∆«¿»¿ƒ≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ«¿««

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ -53Ì¯Îa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬≈∆…ƒ≈«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆
ÏB„b54ÔË˜a Ï·‡ ;55˜ÈÁ¯Ó ‡l‡ ,ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ - »¬»¿»»≈»∆»«¿ƒ

Ì¯k ÔÎÂ .¯„b‰ „Ú Ú¯BÊÂ ÌÈÙb‰ ÛBqÓ ˙Bn‡ Úa¯‡«¿««ƒ«¿»ƒ¿≈«««»≈¿≈∆∆
˙Bn‡ ‰BÓL ‰¯eLÂ ‰¯eL Ïk ÔÈa ‰È‰L ÏB„b56B‡ »∆»»≈»»¿»¿∆«

.ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ - ¯˙È»≈≈»

שם.52) ג.53)משנה משנה פ"ז כנגד 54)שם שלש
בכל  גפנים שלש של שורות שלש כלומר שלש, כנגד שלש

כסףֿמשנה). - א הלכה פ"ד שם (ירושלמי שתי 55)שורה
ועלֿאחתֿכמהֿ שם). (ירושלמי גפנים שלש של שורות
זנב  יוצאת ואחת שתים כנגד שתים הנטוע שכרם וכמה

ז. הלכה למעלה ראה קטן, כרם נקרא שם 56)שוודאי
לו  אין שמנה, על שמנה שנטען גדול "כרם ב: הלכה פ"ז

למעלה. וראה מחול",

.„È¯„b‰ ‰È‰57‰¯OÚÓ ˙BÁt Ì¯k‰ ˙‡ ÛÈwn‰ »»«»≈««ƒ∆«∆∆»≈¬»»
·Á¯ Ba ÔÈ‡Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ B‰·‚ ‰È‰L B‡ ,ÌÈÁÙË¿»ƒ∆»»»¿¬»»¿»ƒ¿≈…«

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡58ÏBÁÓ BÏ ÔÈ‡ -59˜ÈÁ¯Ó ‡l‡ , «¿»»¿»ƒ≈»∆»«¿ƒ
.‰ˆÈÁn‰ „Ú Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ ÛBqÓƒ«¿»ƒ«¿««¿≈«««¿ƒ»
˙Bn‡ Úa¯‡ ‰ˆÈÁn‰ ÔÈ·e ÌÈÙb‰ ÔÈa ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»≈«¿»ƒ≈«¿ƒ»«¿««

.‰n‡‰ ÈˆÁ ˙‡ Ú¯BÊ - ‰ˆÁÓe∆¡»≈«∆¬ƒ»«»

טפחים 57) עשרה שהוא גדר? הוא "איזה ג: משנה פ"ד שם
לענין  שנויה והיא ארבעה", ורחב עשרה עמוק שהוא וחריץ
וראה  ס"ג, ס"ק רצו סימן ליו"ד הגר"א וביאור (רדב"ז מחול
לתוספתא  מציין והכסףֿמשנה שם). הרא"ש בפירוש
ורחבה  עשרה גבוהה לכרם מחיצה "העושה פ"ד) (תחילת

שבכרם". אמות ארבע ביטל שם.58)ארבעה, תוספתא
חריץ  על גם מוסב ארבעה שרחב לפרש יש שם, במשנה וגם

טו. הלכה פ"ג למעלה וראה גדר, על כזה 59)וגם שגדר
לחיזוק. רגלים) (=דריסת דוושא אמות לארבע זקוק אינו

.ÂËdB·‚ ‡e‰L ¯„b60ıÈ¯Á ÔÎÂ ,ÌÈÁÙË ‰¯OÚ »≈∆»«¬»»¿»ƒ¿≈»ƒ

‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯OÚ ˜ÓÚ ‡e‰L∆»…¬»»¿»ƒ¿»»«¿»»¬≈∆
.Ô‡kÓ Bcˆa ˙B˜¯ÈÂ Ô‡kÓ Bcˆa Ì¯k ÚhÏ ¯zÓÀ»ƒ«∆∆¿ƒƒ»ƒ»¿ƒƒ»

ÌÈ˜ ÏL ‰vÁÓ elÙ‡61B¯·ÁÏ ‰˜ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ , ¬ƒ¿ƒ»∆»ƒƒ≈≈»∆«¬≈
ÌÈÁÙË ‰LÏL62˜¯i‰Â Ì¯k‰ ÔÈa ˙Ïc·Ó BÊ È¯‰ - ¿»¿»ƒ¬≈«¿∆∆≈«∆∆¿«»»

.¯„‚k¿»≈

לכלאי 60) והואֿהדין זרעים, כלאי לענין ח, משנה פ"ב שם
ד.61)הכרם. משנה פ"ד משלשה 62)שם פחות "שכל

זה  ודבר כמחובר, שהוא לומר רוצה דמי, כלבוד טפחים
שם). המשנה (פירוש מסיני" למשה הלכה

.ÊË¯OÚ „Ú ı¯ÙpL ˜¯ÈÂ Ì¯k ÔÈa ÏÈc·n‰ ¯„b»≈««¿ƒ≈∆∆¿»»∆ƒ¿««∆∆
Á˙Ùk ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡63¯˙BÈ ‰ˆe¯t ‰˙È‰ ;¯zÓe «¬≈∆¿∆«À»»¿»¿»≈

¯eÒ‡ ‰ˆ¯t‰ „‚k - ¯OÚÓ64ÔÓ ˜ÈÁ¯iL „Ú ≈∆∆¿∆∆«ƒ¿»»«∆«¿ƒƒ
˙Ba¯ ˙Bˆ¯t Ba eˆ¯Ù .¯eÚMk ÌÈÙb‰65‰È‰ Ì‡ : «¿»ƒ«ƒƒ¿¿¿»«ƒ»»

ıe¯tk „ÓBÚ‰66k ¯zÓ ‰Ê È¯‰ -;‰ˆ¯t ÌL ÔÈ‡ el‡ »≈«»¬≈∆À»¿ƒ≈»ƒ¿»
Ïk „‚k Ú¯ÊÈ ‡Ï - „ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t ‰È‰»»»¿À∆«»≈…ƒ¿«¿∆∆»

ÌÈˆe¯t‰ ˙BÓB˜n‰67.¯eÚMk ˜ÈÁ¯iL „Ú «¿«¿ƒ«∆«¿ƒ«ƒ

שם.63) אמות 65)שם.64)משנה מעשר פחותות שהן
שם). (ר"ש טפחים שלשה על פפא 66)ויתרות כרב

טו: רחב 67)בעירובין הוא אם מותר, העומד וכנגד
שם). כלאים במשנה (ר"ש טפחים ארבעה

.ÊÈÌ¯k‰ ˙vÁÓ68‰ˆ¯ÙpL69BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -70 ¿ƒ««∆∆∆ƒ¿¿»¿ƒ
'¯„b'71‰ˆ¯ÙÂ d¯„b .72'¯„b' BÏ ÌÈ¯ÓB‡ -73. ¿…¿»»¿ƒ¿¿»¿ƒ¿…

Lc˜ ‰Ê È¯‰ - d¯„‚ ‡ÏÂ ‰pnÓ L‡È˙74. ƒ¿»≈ƒ∆»¿…¿»»¬≈∆ƒ≈

ובבא 68) ק. קמא בבבא והובאה פ"ג, כלאים תוספתא
ב. זרוע 69)בתרא ירק היה קיימת, המחיצה וכשהיתה

גדור",70)בצדה. לו "אומר שם: בתרא ובבא קמא בבבא
שלא  הכרם בבעל מתרה הירקות בעל שהניזק יחיד, בלשון
שההרחקה  המזיק, שהוא שלו הירקות את יאסור ולא יזיקו
את  העתיק שלא רבינו אבל שלו, הכרם עבודת בגלל היא
של  בכרם מדבר שאינו לפי באחריותו, וחייב הברייתא, סוף
- להלן) (ראה אחד של שניהם אלא אחד, של וירק אחד
פ"ב  למעלה (ראה הדין בית כלומר: לו", "אומרים כתב
- בו התרו ולא לו אמרו לא שאם לו. אומרים טו) הלכה
פ"ה  למעלה וראה בכלאים, מרוצה אינו שוודאי קידש, לא
ועיין  כלל, נאסר אינו מהכלאים, מרוצה אינו שאם כא הלכה

דגרמי. דינא בקונטרס כלאים 71)רמב"ן יהיה שלא
שנית.72)בכרמו. עוד 73)פעם לו שמזכירים היינו

יודע אינו אולי אחרי 74)מזה.הפעם, מאתים הוסיף אם
אומר, ד"ה שם: קמא בבא בתוספות וראה ְִָהודעֹו.
של  בכרם מדובר שם בברייתא שם. בתרא בבא ובתוספות
דבר  אוסר "אדם סוברת שהיא לפי אחר, של ובירק אחד
אבל  באחריותו", "וחייב בה מסיים ולפיכך שלו", שאינו
פ"ה  (למעלה שלו" שאינו דבר מקדש אדם "אין פסק רבינו
השמיט  ולפיכך אחד, של וירק בכרם מדבר והוא ח) הלכה

(חזוןֿאיש). באחריותו" "וחייב שאמרו מה

.ÁÈ˙Èa75‰¯˜Ó BÈˆÁL76ÌÈÙ‚e ,‰¯˜Ó BÈ‡ BÈˆÁÂ «ƒ∆∆¿¿…∆¿∆¿≈¿…∆¿»ƒ
;¯Á‡‰ „va ˙B˜¯È Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ‰Ê „ˆa ˙BÚeË¿¿«∆À»ƒ¿…«¿»««»«≈
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‰¯˜z Èt È¯‰L77Ô‰ÈÈa ‰OÚÂ ,Ì˙ÒÂ „¯È el‡k ∆¬≈ƒƒ¿»¿ƒ»«¿»«¿«¬»≈≈∆
‰ˆÈÁÓk78BÈe¯˜ ˙‡ ‰ÂL‰ Ì‡Â .79¯eÒ‡ -80. ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿»∆≈»

צג.75) בעירובין בתקרה.76)ברייתא חור 77)מכוסה
הפתוח. לצד בתוספות 78)התקרה וראה כלאים. לענין

חציו. ד"ה שם).79)שם (רש"י הבית כל שקירה
(ואףֿעלֿפי 80) שם). (רש"י הרחיק אלאֿאםֿכן לזרוע,

שנאמר  משום הבית, בתוך שנטעו באילן נוהג אינו שמעשר
היוצא  זרעך תבואת כל את תעשר "עשר כב) יד, (דברים בו
סוף  פ"א ערלה (ירושלמי בית ולא שדה - שנה" שנה השדה
הגדל  בדבר נוהגת אם (שם) נסתפקו ובשביעית ב) הלכה
והכל  הארץ", "ושבתה ב) כה, (ויקרא שנאמר משום בבית,
לא  "שדך ד) (שם, שנאמר משום נוהגת, אינה או בכלל.
בית  למעט יש מ"כרמך" שגם הרי תזמור", לא וכרמך תזרע
(להלן  מדרבנן חייבים שבבית שבמעשרות כשם כי יתכן -
חייבים  - בכלאים כן כמו י), הלכה מעשרות מהלכות פ"א

מדרבנן.

.ËÈ¯ˆÁ81d‡BÏÓa ‰ˆ¯ÙpL ‰pË˜82eÈ‰Â ,‰ÏB„‚Ï »≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»ƒ¿»¿»
‰pËwa Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰ÏB„ba ÌÈÙb‰83- Ú¯Ê Ì‡Â . «¿»ƒ«¿»»ƒ¿…««¿«»¿ƒ»«

ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈÚ¯f‰84ÔÈ¯zÓ ÌÈÙb‰Â ,85ÌÈÙb‰ eÈ‰ . «¿»ƒ¬ƒ¿«¿»ƒÀ»ƒ»«¿»ƒ
Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ‰pËwa86‰ÏB„ba LÈÂ ÏÈ‡B‰ .‰ÏB„ba «¿«»À»ƒ¿…««¿»ƒ¿≈«¿»

Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÔÈqt87,‰pËw‰ ÔÓ ˙Ïc·Ók ‡È‰ È¯‰ - «ƒƒ»ƒ»¬≈ƒ¿À¿∆∆ƒ«¿«»
.‰ÏB„b‰ ÔÓ ˙Ïc·Ó ‰pËw‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿«»À¿∆∆ƒ«¿»

שם.81) במשנה והרא"ש רש"י וכגירסת צג. עירובין
לצדדים.82) הכותל, מן כלום נשאר שלא לפי 83)לרחבה

ארבע  שהרחיק ואףֿעלֿפי הגדולה. לגבי בטלה שהקטנה
כפתחה  משמשת שהקטנה מפני אסור, הגפנים, מן אמות
שם). (רש"י הוא אחד כפתח וכולה גדולה, של

הקטנים,84) את אצלה מושכת הגפנים, שבה שהגדולה,
שם). (גמרא כלאים זה את 85)והרי מושכת הקטנה שאין

הגפנים  לאסור שבקטנה הזרעים בכח ואין אצלה, הגדולה
כמבואר 86)שבגדולה. הקטנה, מן מובדלת שהגדולה

ושוה 87)להלן. מבחוץ נראה הוא הגדולה ולגבי
שבת  מהלכות ובפ"ז ט: שם עיין כלחי. ונידון מבפנים,

כב. הלכה

.ÎÌ¯ka ¯·BÚ ‡e‰L ıÈ¯Á88‰¯OÚ ˜ÓÚ89·Á¯Â »ƒ∆≈«∆∆»…¬»»¿»»
LlÙÓ ‰È‰ Ì‡ :‰Úa¯‡90- BÙBÒ „ÚÂ Ì¯k‰ L‡¯Ó «¿»»ƒ»»¿À»≈…«∆∆¿«

ÌÈÓ¯k‰ ÈL ÔÈ·k ‰‡¯ ‰Ê È¯‰91Ú¯ÊÏ ¯zÓe ¬≈∆ƒ¿∆¿≈¿≈«¿»ƒÀ»ƒ¿…«
BÓk ,ÂÈÏÚ ÔÈÎkÒÓ ÌÈÙb‰ eÈ‰È ‡lL „·Ï·e ;BÎB˙a¿ƒ¿«∆…ƒ¿«¿»ƒ¿«¿ƒ»»¿

e¯‡aL92LlÙÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â .93˙‚k ‡e‰ È¯‰ - ∆≈«¿¿ƒ…»»¿À»¬≈¿«
‰¯OÚ ‰wÓÚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡L ,Ì¯k‰ ÚˆÓ‡aL∆¿∆¿««∆∆∆««ƒ∆ƒ¬À»¬»»

dÎB˙a Ú¯ÊÏ BÏ ¯eÒ‡ - ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡ ‰·Á¯e94, ¿»»«¿»»»≈»ƒ¿…«¿»
˙Á¯wa ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡95‰n‡ ‰¯OÚ LL96. ∆»ƒ≈»»«»««≈∆¿≈«»

ג.88) משנה פ"ה עצמו.89)כלאים בפני רשות שהוא
לכרם.90) מחוץ אחרת.91)פתוח רשות - והחריץ
הלכה 92) להלן וראה יא. הלכה ופ"ו ח, הלכה פ"ה למעלה
משלש 93)כב. מקיפו שהכרם אחד, מצד סתום אלא

שם). (ר"ש להלן 94)רוחות וראה שם. במשנה כחכמים

שומרה. בדין מגפנים.95)שם הפנוי החריץ מקום כלומר,
מעיקרי 96) שמרחיק באמצעיתו, שחרב ככרם שהוא

יא. הלכה למעלה כמבואר וזורע, אמות ארבע הגפנים

.‡ÎÌ¯Îk ‡e‰ È¯‰ - ÌÈÓ¯k‰ ÈL ÔÈaL ÏÈ·L¿ƒ∆≈¿≈«¿»ƒ¬≈¿∆∆
BÚˆÓ‡Ó ·¯ÁL97‰n‡ ‰¯OÚ LL Ì‰ÈÈa LÈ Ì‡ : ∆»«≈∆¿»ƒ≈≈≈∆≈∆¿≈«»

Ú¯BÊÂ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰fÓe ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰fÓ ˜ÈÁ¯Ó -«¿ƒƒ∆«¿««ƒ∆«¿««¿≈«
t ‰È‰ Ì‡Â ;¯˙Bn‰ ˙‡Ú¯Ê ‡È·È ‡Ï - Ô‡kÓ ˙BÁ ∆«»¿ƒ»»»ƒ»…»ƒ∆«

.ÌLÏ¿»

הוא 97) "איזה האומר: יהודה כר' ולא ב, משנה פ"ד שם
למעלה  ראה אמה, עשרה בשתים (=שמותר הכרם מחול
"כי  הסוברים כחכמים אלא הכרמים", שני בין יב) הלכה
מאמצעו  שחרב הכרם כדין דינו הכרמים, שני בין שיש מה

שם. המשנה פירוש - אמה)" עשרה שש (=שצריך

.·ÎÌ¯kaL ‰¯ÓBL98‰·Á¯e ‰¯OÚ ‰‰B·b Ì‡ , ≈»∆«∆∆ƒ¿»¬»»¿»»
˜¯È dL‡¯a Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ‰Úa¯‡99‡lL „·Ï·e ; «¿»»À»ƒ¿…«¿…»»»ƒ¿«∆…

da ÔÈÚ‚B ÔÈ‚È¯O‰ eÈ‰È100˜¯È ‰‡¯È ‡lL È„k , ƒ¿«»ƒƒ¿ƒ»¿≈∆…≈»∆»»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÏÚÓÏÓ Ì¯k‰ CB˙a¿«∆∆ƒ¿«¿»«∆¿»ƒ¬ƒ

˙Úa¯Óa101‰l‚Ú ‰¯ÓBM‰ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;102- ƒ¿À««¬»ƒ»¿»«≈»¬À»
È„k ,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÏÁ dÎB˙a ‰È‰iL ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»∆ƒ¿∆¿»»»«¿»»¿»ƒ¿≈

¯ÙÚ ‰ÎÈ¯ˆe ,ı¯‡‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ ‰È‰zL103dL‡¯ ÏÚ ∆ƒ¿∆À¿∆∆ƒ»»∆¿ƒ»»»«…»
.ÌÈÁÙË ‰LÏL ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿»¿»ƒ

הצופה 98) שם יעמוד גבוה, מקום והוא ג. משנה פ"ה שם
שם). המשנה (פירוש הכרם שלפנינו 99)לשמור במשנה

ואףֿעלֿ "בראשה". מינכן: ובכת"י בתוכה", "זורעים שם:
מפולש, ואינו ארבעה ורחב עשרה עמוק שהוא שבחריץ פי
הלכה  (למעלה אמה עשרה שש בו יש אם אלא התירו לא
שם). (רע"ב הקילו וניכרת, גבוהה שהיא בשומרה - כ)

מה 100) על שם, המשנה בפירוש כתב וכן בשומרה. כלומר
הוא  כותש "שער אסור": כותש שער היה "ואם שאמרו:
ונוגעים  ההוא המקום בראש מחוברים גפנים ענפי שיהיו
לקרקע  מחוברים גפנים ענפי שיהיו לומר רוצה וכותש, בו.
במשנה, הלשון שינוי על שהעיר שם ר"ש ועיין השומרה".
ערסן  "אם אמרו: ז משנה בפ"ד כותש", "שער אמרו: שכאן
שבערסן  ביניהם, הבדל יש רבינו דברי ולפי למעלה",
אחת". עריס מהם ועשה זאת, עם זאת ענפי "אסף פירש:
בפאה  וראה בשומירה. נוגע אלא אינו כותש שער ואילו
וצ"ע. יט, הלכה עניים מתנות מהלכות ובפ"ג ג, משנה פ"ב

הרי 101) צד, מכל ארבעה ורחבה שהואיל שם. ירושלמי
ארבעה  חלל אין אם אף עצמו, בפני חשוב מקום הוא

בתוכה, שם).טפחים משה (פני בראשה לזרוע ומותר
רדב"ז.102) ועיין הצדדין. מן הרוחב נתמעט העגול, ובדבר
שלשה 103) עפר אף צריך אין במרובעת אבל בעגולה,

לזרוע  ומותר עצמה, בפני רשות שהיא ראשה, על טפחים
שם). (ירושלמי אופן בכל בה

.‚ÎÌ¯kaL ˙Èa‰104‰LÏMÓ ¯˙BÈ ‰È‰ Ì‡ :105 ««ƒ∆«∆∆ƒ»»≈ƒ¿»
‰Úa¯‡ „Ú ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË106ÔÈÚ¯BÊ - ¿»ƒ«¿»¿»ƒ««¿»»¿ƒ

- ‰LÏL ÏÚ ‰LÏMÓ ˙BÁt ‰È‰ Ì‡Â ;˜¯È BÎB˙a¿»»¿ƒ»»»ƒ¿»«¿»
.BÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ ÔÈ‡Â Ìe˙Òk ‡e‰ È¯‰¬≈¿»¿≈¿ƒ¿
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בתוכו".104) זורעים שבכרם "והבית ד. משנה פ"ה שם
אחר.105) באופן פירשו והר"ש שם. ירושלמי
ובדפוס 106) אברבנאל ובכ"י רוקח, מעשה שביד [בכ"י

בשו"ע  הוא וכן ארבעה". "עד המלים שתי חסרות רומי,
ס"ק  סוף הגר"א בביאור שם ועיין נג, סעיף רצו סימן יו"ד
כדלהלן: ולתקן להשלים צריך היה נוסחתנו ולפי עא.
שם: בירושלמי הוא וכן וכו'". וזורעין ארבעה עד משלים
כסתום, משלשה פחות מתניתין, היא ארבעה ועד "משלשה
וזהו  מיד". וזורע ארבעה משלים ארבעה ועד משלשה
החלל  אם כלומר משלים", ארבעה ועד "משלשה פירושו:
שאינו  טפחים, משלשה יותר הוא הקרקע, גבי ועל בבית
ומשלים  באדמה חוקק כלומר משלים, וכלבוד, כסתום
שיש  שכיון כב), הלכה למעלה (ראה טפחים לארבעה
עד  להשלים אפשר הקרקע, גבי על חלל טפחים שלשה
שם  אין אם אבל הקרקע, בתוך שיחפור עלֿידיֿזה ארבעה
כסתום  שהוא הקרקע, גבי על למעלה טפחים שלשה
הקרקע]. בתוך חפירה ידי על להשלים יכול אינו וכלבוד,

.„Î˙È„ÈÁÈ ÔÙb107Ú˜p‰ CB˙a ‰ÚeË ‰˙È‰L108B‡ ∆∆¿ƒƒ∆»¿»¿»¿«∆«
Áe¯ ÏÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ‰pnÓ ˜ÈÁ¯Ó - ıÈ¯Á‰ CB˙a¿∆»ƒ«¿ƒƒ∆»ƒ»¿»ƒ¿»«
Ì‡Â .¯BLÈÓa ‰OBÚL C¯„k ,ıÈ¯Á‰ Ïk ˙‡ Ú¯BÊÂ¿≈«∆»∆»ƒ¿∆∆∆∆«ƒ¿ƒ

‰¯OÚ ˜ÓÚ ‰È‰109O ·Á¯ ‰È‰Â‰ÏÚÓÏ ıÈ¯Á‰ ˙Ù »»»…¬»»¿»»»»¿«∆»ƒ¿«¿»
˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ Û‡ BÎB˙a Ú¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰Úa¯‡«¿»»»ƒ¿…«¿««ƒ∆ƒ¿ƒ

‰ML110. ƒ»

שם.107) וכבר 108)משנה המים. שם יתקבצו "חפירה
טפחים, ששה הגפן שעבודת רבות פעמים לך זכרתי
בחפירה  הגפן עם כלאים שתהיה שאףֿעלֿפי והודיענו
(פירוש  טפחים" ששה הזרעים בין כשיהיה מותר הוא אחת,

שם). המובאת 109)המשנה פ"ד התוספתא מן נלמד
ומשנה  עב, ס"ק שם הגר"א (ביאור הסמוכה בהלכה

שם). כדלהלן 110)ראשונה אמות, ארבע שירחיק עד
הסמוכה. בהלכה

.‰ÎdB·b ¯„b ˙ÙwÓ ‰˙È‰L ˙È„ÈÁÈ ÔÙb ÔÎÂ¿≈∆∆¿ƒƒ∆»¿»À∆∆»≈»«
‰¯OÚ111Û‡Â ‰ˆÈÁn‰ ÏÎa Ú¯ÊÈ ‡Ï - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ¬»»¿»»«¿»»…ƒ¿«¿»«¿ƒ»¿«

‡Ï - Ú¯ÊÂ ‰ML ˜ÈÁ¯‰ Ì‡Â .‰ML ˜ÈÁ¯‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒƒ»¿ƒƒ¿ƒƒ»¿»«…
Lc˜112Úa¯‡ ?Ú¯ÊÈÂ ‰lÁzÎÏ ˜ÈÁ¯È ‰nÎÂ . ƒ≈¿«»«¿ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿««¿«
˙Bn‡113B‡ ıÈ¯Á‰ ¯‡L Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â ,Áe¯ ÏÎÏ «¿»«¿««»ƒ¿«¿»∆»ƒ

.¯„b Ûwn‰ ÌB˜n‰ ¯‡L¿»«»«À»»≈

(בכ"י 111) עמוקה לגפן מחיצה "העושה פ"ד: תוספתא
ביטל  ארבעה, ורחבה עשרה גבוהה) = "גבוה" עהרפורט,
בהלכה  שכתב למה רבינו למד ומכאן שבגפן. טפחים ששה

יג 112)הקודמת. הלכה למעלה הכרם במחול כמו
ג. משנה בפ"ז ראה עד). ס"ק שם בתוספתא 113)(הגר"א

ארבע  מרחיקין שיהו התקינו דינו, ובית גמליאל "רבן שם:
יוסי  ר' מדברי נלמד וכן לגדר". הגפנים מעיקר אמות
ארבע  שמרחיק בגת, הנטועה הגפן על שאמר (שם), במשנה
החריץ  שהיה באופן חכמים לדעת והואֿהדין וזורע, אמות

(כסףֿמשנה). ארבעה ורחב עשרה עמוק

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
גפן 1) מהם. מרחיקים וכמה עריס ופסקי עריס איזהו יבאר

כיצד  ונמשך, וחזר ונעקר מעט הארץ מן שלה העץ שעלה
הגפן. עליה סיכך ואח"כ וצמחה תבואה או ירק זרע מודדין.
בהמה  וכלאי מצומצמות, אם שוחקות אם כלאים מדות

כלאים. לעניין לארץ וחוצה סוריא ובגדים.

.‡ÌÈ‚È¯O‰ È¯‰Â ,Ô˙i¯·k eÏ„bL ÌÈÙb‰«¿»ƒ∆»¿ƒ¿ƒ»»«¬≈«»ƒƒ
ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ı¯‡a ÔÈÎÏLÓ Ô‰lL ˙BÏBkL‡‰Â¿»∆¿∆»∆À¿»ƒ»»∆≈«ƒ¿»ƒ
‰‰B·‚ ‰Î·O BÓk B‡ ‰hÓ BÓk ‰OBÚ‰ Ï·‡ .Ì¯k∆∆¬»»∆¿ƒ»¿¿»»¿»
ÌÈ‚È¯O‰Â ˙BÏBkL‡‰ eÈ‰iL È„k ,ı¯‡‰ ÏÚÓ≈«»»∆¿≈∆ƒ¿»∆¿¿«»ƒƒ
ÏÚ ı¯‡‰ ÏÚÓ ÌÈÙb‰ ÛB dÈa‚‰Â ,‰ÈÏÚ ÔÈÎLÓƒ¿»ƒ»∆»¿ƒ¿ƒ««¿»ƒ≈«»»∆«
.ÒÈ¯Ú ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - B˙B‡ ‰Ï„‰Â ‰hn‰ d˙B‡»«ƒ»¿ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»»ƒ
B‡ ‰hÓ Ô‰Ó ‰OÚL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈw‰ Ì˙B‡Â¿»«»ƒ¿«≈»∆∆»»≈∆ƒ»
ÌÈ‡¯˜p‰ Ô‰ - ÔÙb‰ ÛB ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‰Ï„‰Â ‰Î·O¿»»¿ƒ¿»¬≈∆∆«∆∆≈«ƒ¿»ƒ

˙B¯ÈÙÈt‡2.ÒÈ¯Úa LÈ ÌÈ¯Á‡ ÌÈÈ„Â . «ƒ¿»¿ƒƒ¬≈ƒ≈∆»ƒ

הי"ב.2) פ"ו למעלה ראה

.·˙Á‡ ‰¯eL ÚËBp‰3¯˙È B‡ ÌÈÙb LÓÁ ÏL «≈«»««∆»≈¿»ƒ»≈
B‡ ,Ba ‡ˆBiÎÂ ‰¯OÚ dB·b Ï˙k Èab ÏÚ ÔÒ¯ÚÂ¿≈¿»««≈…∆»«¬»»¿«≈
È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯OÚ ˜ÓÚ ıÈ¯Á „ˆa ÔÚËpL∆¿»»¿«»ƒ»…¬»»¿»»«¿»»¬≈
Úa¯‡ ÒÈ¯Ú‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰Ï CÈ¯ˆÂ .ÒÈ¯Ú ÔÈ‡¯˜ el‡≈ƒ¿»ƒ»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆»ƒ«¿«

˙Bn‡4.Ì¯k‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯nL C¯„k ,Ú¯ÊÈ Ck ¯Á‡Â «¿««»ƒ¿«¿∆∆∆«¿ƒƒ«∆∆

מ"א.3) פ"ו גפנים 4)כלאים של אחת ששורה ואףֿעלֿפי
(למעלה  טפחים ששה אלא להרחיק צריך ואינו כרם , אינה
וצריך  ככרם, הן הרי עריס, עשויות כשהן ה"א), פ"ז

אמות. ארבע להרחיק

.‚¯„b‰ ¯wÚÓ ?ÔÈ„„BÓ ÔÎÈ‰Óe5.ÂÈÏÚ ÔÒ¯ÚL ≈≈»¿ƒ≈ƒ««»≈∆≈¿»»»
,‰n‡ Ï˙k‰ ÔÓ ÌÈÙb ÏL ‰¯eM‰ ˙‡ ˜ÈÁ¯‰ ?„ˆÈk≈«ƒ¿ƒ∆«»∆¿»ƒƒ«…∆«»
Ï˙k‰ ÔÓ „„BÓ - Ï˙kÏÂ ÌÈÙb‰ ÔÓ ÒÈ¯Ú‰ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆»ƒƒ«¿»ƒ¿«…∆≈ƒ«…∆

˙Bn‡ Úa¯‡6È¯wÚ ÔÈ·e Ú¯f‰ ÔÈa ‡ˆÓÂ ,Ú¯BÊÂ «¿««¿≈«¿ƒ¿»≈«∆«≈ƒ»≈
- ÌÈÙb‰ „vÓ Ú¯ÊÏ ‡a Ì‡Â .˙Bn‡ LÓÁ ÌÈÙb‰«¿»ƒ»≈«¿ƒ»ƒ¿…«ƒ««¿»ƒ

˙Bn‡ Úa¯‡ ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó7˜BÁ¯ ‡ˆÓpL , «¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«¿««∆ƒ¿»»
.ÒÈ¯Ú ÏÎa ÔÈ„ BÊ C¯c ÏÚÂ .˙Bn‡ LÓÁ Ï˙k‰ ÔÓƒ«…∆»≈«¿«∆∆»ƒ¿»»ƒ

שם.5) במשנה, הכותל 6)כביתֿהלל מאחורי כלומר,
אמרו  מקום שבכל ואףֿעלֿפי הגפנים). מצד (שלא ולחוץ
למעלה  (ראה הוא מפסיק טפחים עשרה גבוה שהוא שגדר
על  ערוסים והגפנים הואיל בעריס כאן - טו) הלכה שם,
הוא  וכן הגפנים. כעיקרי להיות עצמו על הגדר חזר הגדר,

לבין ב'ירושלמי' הגפנים (בין אמות שתי שם "היו שם:
מודדים), = ) מושחים הגפנים מעיקר מאןֿדאמר הכותל)
הגדר  מעיקר מאןֿדאמר אמות, שתי אלא אסור אינו
(כסףֿמשנה), [אחרות]" אמות שתי עד אסור מושחים,
כדעת  רבינו כתב המשנה ובפירוש חולק, והראב"ד

בו. חזר וכאן הגפנים 7)הראב"ד, מעיקרי השטח שכל
להרחיק  וצריך ככרם, הוא הרי בכלל, והכותל הכותל, ועד

צדדיו. מכל אמות ארבע

.„¯„b‰ ˙‡ ‰Ba‰ „Á‡8ÚËpL B‡ ÚË Ck ¯Á‡Â ∆»«∆∆«»≈¿««»»«∆»«
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.ÒÈ¯Ú ‰Ê È¯‰ - ÔÒ¯ÚÂ ÏÈ‡B‰ ,¯„b‰ ‰OÚ Ck ¯Á‡Â¿««»»»«»≈ƒ¿≈¿»¬≈∆»ƒ
¯„b‰ Ò¯‰9ÒÈ¯Ú Ô‡k ÔÈ‡ - ıÈ¯Á‰ ÌzÒ B‡10, ∆¡««»≈ƒ¿«∆»ƒ≈»»ƒ

.ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈÙ‚k ‰¯eM‰ Ïk È¯‰ ‡l‡∆»¬≈»«»ƒ¿»ƒ¿ƒƒ

ה"ד.8) פ"ו לגמרי,9)ירושלמי נהרס דוקא ולאו שם.
כנהרס  הוא הרי רחבו, או גבהו נתמעט אם אפילו אלא

של 10)(רדב"ז). שורות שתי כשהיו [ומדובר מ"ו. פ"ו
שכנגדו, השני מצד שורות ושתי גדר, של זה מצד גפנים
גפנים  חמש היו ושורה שורה ובכל הגדר, מאחורי כלומר
אריח  גבי על ולבינה לבינה גבי על כאריח נטועות והיו
הוא  שהרי ככרם, אינן זה שבאופן ציור!!! מופיע כאן כזה:
לכרם. מחשיבו העריס ורק ה"ט), פ"ז (למעלה מעורבב כרם
ארבע  הוא: שלה, בשורה חברתה לגפן גפן בין המרחק
המרחק, ה"ב). למעלה לגפן, גפן בין הרחקה (כדין אמות
ותשע  אמות =שתי ) 2,9 השורות: שתי בין שוה, בקו
של  גפן בין האלכסוני המרחק כן ואם מאמה), עשיריות
) 4,06 - הפנימית שבשורה הגפן לבין הקיצונה השורה
החשבון  כפי מאמה), מאה חלקי וששה אמות =ארבע
אמה  חומשי ושני אמה היא ברבוע אמה שכל הידוע
(למעלה  כרם אינן אמות, ארבע ביניהן אין שאם באלכסון,
הגפנים  בעריס). שהואֿהדין ופשוט כרם, בענין ב הלכה
(=ארבעים  49/120 של מקום תופסים הפנימית שבשורה
לבין  בינה ההרחקה באמה). ועשרים מאה חלקי ותשע,
) 0,2 עצמו הגדר באמה). עשרה חלקי =שש, ) 0,6 הגדר:
שיעור  שאין הט"ו פ"ג למעלה ראה באמה, עשיריות =שתי
הפנימית  השורה לבין הגדר שבין ההפסק הגדר). של לעובי
49/120 הגפנים גוף הקודם). (כבצד 0,6 השני: שבצד
2,9 הקודם: כבצד כאן אף ההרחקה, הקודם). (כבצד
אחד  וחלק אמות =שמונה ) 8 1/60 בסךֿהכל: באמה.
מופיע  כאן גפנים בציור). למטה ראה באמה, מששים
שבשני  הפנימיות, שהשורות זמן כל כן, ואם ציור!!!
שאין  ואףֿעלֿפי אחד, לכרם מצטרף הכל קיימות, הצדדים,
וארבע  אמה = ) 1,4 של מרחק אלא האלו השורות בין
לחברתה, גפן בין בכרם, הרחקה ושיעור באמה), עשיריות
כאן  שיש כיון - ה"ב) (למעלה אמות מארבע פחות אינו
הפנימיות  השורות נעקרו אם אבל כרם. זה הרי באמצע, גדר
אחד  וחלק אמות שמונה של מרחק ויש הצדדים, שבשני
היה  ולא הגדר, היה ואלמלא מצטרפות. אינן - מששים
אמות  שמונה אלא ביניהן אין אם גם מצטרפות אינן - עריס
עוד  בשיעור הוסיפו העריס ומחמת שם), (למעלה בלבד

מששים]. אחד חלק

‰.ÌÈÙb LÓÁ Ba e¯izLÂ BÚˆÓ‡ ·¯ÁL ÒÈ¯Ú»ƒ∆»«∆¿»¿ƒ¿«¿»≈¿»ƒ
¯Á‡‰ ¯„b‰ „ˆa ÌÈÙb LÓÁÂ Ô‡kÓ ¯„b‰ „ˆa¿««»≈ƒ»¿»≈¿»ƒ¿««»≈»«≈

ÒÈ¯Ú È˜Òt ‡¯˜p‰ e‰Ê - Ôc‚kÓ11Ô‰ÈÈa LÈ Ì‡ . ƒ¿∆¿»∆«ƒ¿»ƒ¿≈»ƒƒ≈≈≈∆
‰n‡a ÌÈMMÓ „Á‡Â ˙Bn‡ ‰BÓL12‰Ê È¯‰ - ¿∆«¿∆»ƒƒƒ»«»¬≈∆

ÌÈÁÙË ‰ML ‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯Ó13Ú¯BÊÂ14‡e‰Â ; «¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒ¿≈«¿
e¯‡aL BÓk ,˙B¯ÈÙÈt‡‰ ˙Áz Ú¯ÊÈ ‡lL15. ∆…ƒ¿«««»«ƒ¿»¿∆≈«¿

עריס.11) כל 12)קטעי "ועוד המשנה: בפירוש כתב  כן
מששים  חלק שהוא הנוסף זה שיעור בגמרא ביארו שהוא,
שלפנינו  ב'ירושלמי' אבל טפח". עשירית והוא באמה, חלק

מפורש  וכן טפח", - ועוד חכמים שאמרו מידות "כל
(טפחים) מששה אחד ועוד הוא "כמה פ"ד: בתוספתא

משנה'. ב'כסף וראה טפח), (והיינו "שדין 13)באמה"
כרם, שאינה לפי יחידית, גפן כדין גפנים, חמש של השורה
בלבד  שורות שתי כשיהיו וכן טפחים. ששה עבודתה אבל
ביניהם, לזרוע לו מותר - אמות שמונה וביניהם זו, כנגד זו
בשתי  נדון בעצמו הדין וזה רביעי, פרק בסוף שנתבאר כמו
ואז  ועוד, לשמונה צריך הוא אבל עריס, לכשיהיו שורות
שורה  מכל אמה שירחיק לאחר ביניהם לזרוע לו מותר יהיה

המשנה). (פירוש שביארנו" כמו לבין 14)בהם, בינן בין
שאףֿעלֿפי  ולחוץ. הגפנים לעיקרי בסמוך ובין הגדר
פ"ז  (למעלה ריוח אמה ששֿעשרה צריך הכרם שבקרחת
ועוד. אמות שמונה בריוח די העריס בפסקי - הי"א)

הי"ב.15) בפ"ו למעלה

.Â‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌeˆÓˆa ˙Bn‡ ‰BÓL Ô‰ÈÈa ‰È‰»»≈≈∆¿∆«¿ƒ¿¬≈∆…
ÌLÏ Ú¯ÊÈ16‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÚ¯Ê Ì‡Â . ƒ¿«¿»¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒƒ»»

Lc˜ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰ML17¯„b ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .18 ƒ»¿»ƒ¬≈∆…ƒ≈¿ƒ≈»»≈
Ô‡k ÔÈ‡L ;Ú¯BÊÂ ÌÈÁÙË ‰ML ‰¯eL ÏkÓ ˜ÈÁ¯Ó -«¿ƒƒ»»ƒ»¿»ƒ¿≈«∆≈»
¯ÊÁ - ¯„b‰ ‰·e ¯ÊÁ .ÒÈ¯Ú È˜Òt ‡ÏÂ ÒÈ¯Ú ‡Ï…»ƒ¿…ƒ¿≈»ƒ»«»»«»≈»«

BÓB˜ÓÏ ÒÈ¯Ú19.ÔÓB˜ÓÏ ÒÈ¯Ú È˜Òt e¯ÊÁÂ , »ƒƒ¿¿»¿ƒ¿≈»ƒƒ¿»

שם.16) ולא 17)משנה, אוסרין "אלו : מ"ג פ"ז שם
עריס". פסקי מותר כו' "חרב 18)מקדשין שם: 'ירושלמי'

ה"ד. למעלה וראה עריס", פסקי ולא עריס כאן אין הגדר,
שם.19) 'ירושלמי'

.Ê‰pË˜ ‰pb20ÌÈÙb‰ ˙‡ Ò¯ÚÂ ,¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰L ƒ»¿«»∆ƒÀ∆∆»≈¿≈≈∆«¿»ƒ
dÏ ·È·Ò21da LÈ Ì‡ :‰ÈÏ˙k Ïk ÏÚ ıeÁaÓ22‡ÏÓ »ƒ»ƒ««»¿»∆»ƒ≈»¿…

BlÒÂ ¯ˆBa23ÏÈ‡B‰ ,Ô‡kÓ BlÒÂ ¯ˆBa ‡ÏÓe Ô‡kÓ ≈¿«ƒ»¿…≈¿«ƒ»ƒ
¯„b ˙ÙwÓ ‡È‰Â24˙B˜¯È dÎB˙a ÔÈÚ¯BÊ -25Ì‡Â ; ¿ƒÀ∆∆»≈¿ƒ¿»¿»¿ƒ

dÎB˙a ÌÈÚ¯BÊ ÔÈ‡ - ‰f‰ ¯eÚMk [da] ÔÈ‡26ÈtÓ , ≈»«ƒ«∆≈¿ƒ¿»ƒ¿≈
BÎB˙a ˜¯ÈÂ „Á‡ ÒÈ¯Úk Ïk‰ ‰‡¯pL27. ∆ƒ¿∆«…¿»ƒ∆»¿»»¿

מ"ד.20) פ"ב נראה,21)עדיות רבינו לשון מסתימת
להלן. וראה גפנים. בחמש גם הגינה.22)שמדובר בתוך

הענבים.23) בו שאוסף וסלו הענבים בוצר שיעמוד
('ירושלמי' לסלו ואמה לבוצר אמה אמות: שתי ושיעורם

ה"א). פ"ו תופש 24)כלאים שעריס אףֿעלֿפי כלומר,
דוקא  זהו - ה"ג) למעלה (כמבואר לגדר חוץ אמות ארבע
גדר  מוקפת כשהגינה אבל בלבד, אחד גדר אלא כשאין

להלן. וראה ככרם, דינו אין - המשנה 25)מסביב בפירוש
אףֿעלֿפי  הגדר, מן טפחים ששה שמרחיק רבינו, כתב שם

יחידית. גפן דין לו יש כרם, דין לו אם 26)שאין ואפילו
כדין. כאילו 27)הרחיק הכרם עם הזרע נראה שלקטנותם

המשנה). (פירוש מחוברים הם

.ÁÒÈ¯Ú‰Â ‰‰B·‚ ‰‚¯„Óa ÌÈÚe¯Ê eÈ‰L ÌÈÙb¿»ƒ∆»¿ƒ¿«¿≈»¿»¿∆»ƒ
‡ˆBÈ Ô‰lL28‰„O‰ ÏÚ CkÒÓe29ı¯‡a „ÓBÚ Ì‡ : ∆»∆≈¿«≈««»∆ƒ≈»»∆

ÒÈ¯Ú‰ ˙ÁzL ÌB˜n‰ Ïk ÔÈ‡B¯ - Blk ˙‡ ¯ˆB·e≈∆Àƒ»«»∆««∆»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡ ¯ÒB‡Â ,ÌÈÙb‰ È¯wÚ ÌB˜Ó ‡e‰ el‡k¿ƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈«¿««

ÒÈ¯Ú‰ ˙ÙOÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰„Oa30ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â ; «»∆¿»«ƒ¿«∆»ƒ¿ƒ≈»
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iL „Ú ¯ˆ·Ï¯eÒ‡ ÔÈ‡ - ÌlÒa B‡ ‰‚¯„na ‰ÏÚ ƒ¿…«∆«¬∆««¿≈»¿À»≈»
„·Ïa ÒÈ¯Ú‰ ˙Áz ‡l‡ Ú¯ÊÏ31. ƒ¿…«∆»««∆»ƒƒ¿«

מ"ב.28) פ"ו נטועות,29)שם גפנים חמש כשהיו מדובר
היו  שאלמלא טפחים, עשרה גבוה כותל גבי על ערוסות והן
וצריך  עריס דין לזה היה גבוה, מקום גבי על נטועות
למעלה  כמבואר ולחוץ, הכותל מן אמות ארבע להרחיק
מקום  גבי על נטועות שהגפנים מכיון אבל בֿג), (הלכות

כדלהלן. הדין, נשתנה הכותל 30)גבוה, מן כלומר,
כנ"ל. עליו, אסור 31)שהעריס יחידית בגפן גם שהרי

המשנה  ובפירוש הי"א), פ"ו (למעלה השריגין תחת לזרוע
אחר. באופן פירש

.ËÌÈÏ˙k ÈL32ÌÈÚeË ÌÈÙb‰Â ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÎeÓq‰ ¿≈¿»ƒ«¿ƒ∆»∆¿«¿»ƒ¿ƒ
CBzÓ ÌÈÏ˙k‰ ÌÚ ‡ˆBÈ ÒÈ¯Ú‰Â ,Ì‰ÈÈa ˙BiÂfa«»ƒ≈≈∆¿∆»ƒ≈ƒ«¿»ƒƒ
Ú¯BÊÂ ¯eÚMk ÌÈÙb‰ È¯wÚÓ ˜ÈÁ¯Ó - ‰ÏÎÂ Ô¯w‰«∆∆¿»∆«¿ƒ≈ƒ»≈«¿»ƒ«ƒ¿≈«
Ú¯f‰L Èt ÏÚ Û‡Â .ÒÈ¯Ú ÂÈÏÚ ÔÈ‡L ‰Ïk‰ ÌB˜na«»«»∆∆≈»»»ƒ¿««ƒ∆«∆«

‰ ÈL ÔÈa ÔeÎÓÏÈ‡B‰ ,ÒÈ¯Ú‰ Ô‰ÈÈaL ÌÈÏ˙k ¿À»≈¿≈«¿»ƒ∆≈≈∆∆»ƒƒ
.ÌÈÏ˙k‰ ÔÈa Ú¯BÊ ‰Ê È¯‰ - ¯eÚMk ˜ÈÁ¯‰Â¿ƒ¿ƒ«ƒ¬≈∆≈«≈«¿»ƒ

זה 32) שם, המשנה בפירוש שכתב וכמו מ"ז, פ"ו שם
שם, המשנה בפירוש שכתב וכמו העריס, "כשיתחיל לשונו:
וילך  קירות שתי בין מקרן העריס "כשיתחיל לשונו: זה
על  משולש, הוא כאילו כו' דמות ישוב עד ומתמעט הלוך
עבודתו  שירחיק אמר ציור!!! מופיע כאן הזאת: הצורה
שבמקום  אףֿעלֿפי [כלומר: וכו'" הקירות בין ויזרע
א. טעמים: שני מחמת הקירות, לבין כרם דין יש הגפנים
ה"ז). פ"ז (למעלה זנב יוצאת ואחת שתים כנגד שתים שהן
שכל  אומרים אנו אין זאת ובכל עריס, דין כאן שיש ב.
הוא  הגפנים) מן שרחוק זה אפילו = ) הקירות שבין השטח
) האחרונה הגפן מן אמות ארבע מרחיק אלא כרם, בכלל

שם]. וזורע זנב) =שיצאה

.È‰ÏÚL ÔÙb33Ck ¯Á‡Â ËÚÓ ı¯‡‰ ÔÓ dlL ıÚ‰ ∆∆∆»»»≈∆»ƒ»»∆¿«¿««»
‰aÎ¯‡ BÓk ‰ÏÚÂ ¯ÊÁÂ ı¯‡‰ ÏÚ CLÓÂ Ì˜Ú34, ∆¡«¿ƒ¿««»»∆¿»«¿»»¿«¿À»

ÔÙb‰ ÔÈa ÔÈ„„BnLk35B‡ ÌÈÁÙË ‰ML Ú¯f‰ ÔÈ·e ¿∆¿ƒ≈«∆∆≈«∆«ƒ»¿»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡36‰aÎ¯‡‰ ÛBqÓ ‡l‡ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ -37, «¿««≈¿ƒ∆»ƒ»«¿À»

.ÔBL‡¯‰ ÔÙb‰ ¯wÚÓ ‡Ï…≈ƒ««∆∆»ƒ

שבגפן".33) "הארכובה מ"א: פ"ז אחד 34)שם היא
הרגל. יחידית.35)מפרקי גפנים 36)גפן חמש  כשהיו

כרם. דין להן "וזה 37)שיש כתב: שם, המשנה בפירוש
ויראה  נראה היה אם אבל נראה, ראשון עיקר יהיה לא אם
מעיקר  למדוד יש שנתעקל, הזאת הגפן עיקר שהוא
ועי' רבינו. השמיטו וכאן ב'ירושלמי', הוא וכן הראשון".

רדב"ז.

.‡Èe¯‡a ¯·k38Ú¯f‰ ÔÈa ˜ÈÁ¯nL Èt ÏÚ Û‡L , ¿»≈«¿∆««ƒ∆«¿ƒ≈«∆«
ÏÚ ÔÙb‰ CkÒz ‡lL ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ ,¯eÚMk ÔÙb‰ ÔÈ·e≈«∆∆«ƒ»ƒ¿ƒ»≈∆…¿«≈«∆∆«
‰‡e·z B‡ ˜¯È Ú¯Ê .ÔÙb‰ ÏÚ ˜¯i‰ CkÒÈ B‡ ˜¯i‰«»»¿«≈«»»««∆∆»«»»¿»
ÔÈMw‰ - ÔÙb‰ ˙‡ ‰ÈÏÚ CkÒ Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓˆÂ¿»¿»¿««»ƒ≈»∆»∆«∆∆««ƒ

ÔÈ¯zÓ39ÔÙb‰ ÈL¯L eÈ‰ .˜ÏcÈ Ô‚c‰Â ,40CB˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ À»ƒ¿«»»ƒ»≈»»¿≈«∆∆¿ƒ¿

eÈ‰ .¯˜ÚÈ - ‰‡e·z‰Â Ì¯k‰ ÔÈaL ˙Bn‡ Úa¯‡‰»«¿««∆≈«∆∆¿«¿»≈»≈»
.¯zÓ - ˙Bn‡ Úa¯‡‰ CB˙Ï ÔÈ‡ˆBÈ ‰‡e·z‰ ÈL¯L»¿≈«¿»¿ƒ¿»«¿««À»

הי"א.38) פ"ו ה"ו):39)למעלה פ"ה (שם 'ירושלמי'
אסור". והדגן מותרים הקשים גבן, על וסיכך בהיתר, "זרע
ד"ה  (כה. פסחים ב'תוספות' וראה ה"ז. פ"ה למעלה וראה
שהיו  עצים שאותם לקשים: קשים בין לחלק שכתבו עיקרן)
אבל  [מותרים], מאתים שהוסיף וקודם כלאים זריעת קודם
מאתים. שהוסיף מאחר אסורין, - אחרֿכך שגדלים אותם

ארבע 40) בתוך יוצאין שרשין "היו (פ"ד): בתוספתא
יוצאין  ירק). =מין ) פיאה שרשי שיעקור מודים הכל אמות,
טפחים  משלשה למטה אפילו שבכרם, אמות ארבע בתוך
טפחים  משלשה למעלה "אפילו גרס שרבינו [ונראה מותר"
פה, ס"ק רצו סי' יו"ד הגר"א בביאור וראה מותר",
הגפן  "ששרשי הרדב"ז: והסביר שם]. כפשוטה' ו'תוספתא

כתבואה". אינם התבואה שרשי אבל כגפן, הם

.·È- ÌÈ‡ÏÎa ÔÈ¯eÓ‡‰ ÔÈ¯eÚM‰Â ˙B˜Á¯‰‰ Ïk»««¿»¿«ƒƒ»¬ƒ¿ƒ¿«ƒ
ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a41˙B˜ÁBO42ÌˆÓˆÈ ‡ÏÂ .43 ¿«»«ƒ»¿»ƒ¬¿…¿«¿≈

¯ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ÌÈÓˆÓˆÓ ÔÈ‡L ,ÌÈ‡Ïk‰ ˙BcÓa44. ¿ƒ«ƒ¿«ƒ∆≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿ƒ

רבא.41) של מימרא - ב ב, כלומר:42)עירובין
שפתיו  שפוסק השוחק כדרך מרווחות סדוקות האצבעות
רא. והערה הל"ו שבת מהל' בפי"ז וראה סחק). ערך ('ערוך'

מצומצמים.43) הטפחים שאם 44)למדוד שם. עירובין,
עצובות, אמות ארבע וביניהן בכרם שורות שתי היו
פ"ז  למעלה ראה כרם, זה הרי שוחקות, שאינן אףֿעלֿפי

שם. שבת ובהל' ה"ב,

.‚ÈÌÈÙb‰ ÔÈa ÔÈ˜ÈÁ¯nL el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ Ïk»«ƒƒ»≈∆«¿ƒƒ≈«¿»ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ÔÈ‡ - ˜¯i‰ B‡ ‰‡e·z‰Â45B‡ ¿«¿»«»»≈»∆»¿∆∆ƒ¿»≈

‡È¯eÒa46Ú¯ÊÏ ¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;47„ˆa ¿¿»¬»¿»»»∆À»ƒ¿…«¿«
b‰ÌÈÙ48‰ˆeÁa e¯Ò‡ ‡ÏÂ .‰lÁzÎÏ Ì¯k‰ CB˙a «¿»ƒ¿«∆∆¿«¿ƒ»¿…»¿¿»

ÌÚ ‰‡e·z B‡ ˜¯È ÈÈÓ ÈL Ú¯ÊÏ ‡l‡ ı¯‡Ï»»∆∆»ƒ¿…«¿≈ƒ≈»»¿»ƒ
„È ˙ÏtÓa Ôˆ¯Á‰49¯Ó‡ Ì‡Â .50È¯Î ˜BÈ˙Ï51Ú¯ÊÏ ««¿»¿«…∆»¿ƒ»«¿ƒ»¿ƒƒ¿…«

BÏ52È¯ÎÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ .¯zÓ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆À»¬»……«¿»¿ƒ
Ï‡¯OÈa ÛlÁ˙È ‡lL ,ÏB„‚53. »∆…ƒ¿«≈¿ƒ¿»≈

ãycew zegiyn zecewpã

opi` ,d`eazde miptbd oia miwigxny el`d oixeriyd lk"
."'ek rexfl xzen ux`l dvega la` 'ek l`xyi ux`a `l`

סחור  נזירא "אמרי בנזיר ההרחקה גודל ידועה עיון: וצריך
תקלה, לידי יבוא שלא כדי תקרב" לא לכרמא סחור,
גם  ועפ"ז רבים. בעניינים זהירות סייגי תיקנו ועל־דרך־זה
איסור  הוא ואיסורו ממאתיים, אחד הוסיף לא כאשר
לידי  להביא העלולה פעולה כל לעשות אין בלבד, אכילה
הכרם  בתוך הגפנים בצד לזרוע מותר היאך וא"כ תקלה,

לכתחילה.
('c oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

מן 45) איסורו אם ה"ז, פ"ה למעלה וראה א. לט, קידושין
מדרבנן. רק או לענין 46)התורה שעשאוה כשם מדרבנן,
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ה"ד  תרומות מהל' פ"א (להלן ושביעית ומעשרות תרומות
ה"א). ביכורים מהל' (פ"ב ביכורים ולענין והט"ו)

זה 47) באופן לוקה אינו בארץ וגם הואיל שם. קידושין,
שם). פ"ה מפני 48)(למעלה אסור, - הגפנים גבי על אבל

והרכבה  הגפנים, שרשי תוך אל נכנסים הזרעים ששרשי
ה"ה  בפ"א למעלה כמפורש לארץ, בחוצה אף אסורה
רבינו  שדעת הי"א, פ"ב למעלה [ראה (כסףֿמשנה).

אסורה]. - בשרשים שרשים שבארץ 49)שהרכבת שכיון
אף  בזה גזרו ה"ב), פ"א (למעלה מלקות חייב הוא ישראל

לארץ. א.50)בחוצה קלט, לתינוק 51)שבת אבל
להאכיל  אסור דרבנן איסור שאף שם), (שבת אסור - ישראל
הכ"ז). אסורות מאכלות מהל' (פי"ז קטן לישראל

וחרצן 52) ושעורה חיטה ה"ג), פ"א למעלה (ראה לישראל
(כסףֿמשנה). יד שם.53)במפולת שבת,

.„ÈÌ¯k‰ „ˆa ˜¯i‰ Ú¯ÊÏ ¯znL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆À»ƒ¿…««»»¿««∆∆
¯eÒ‡ ÌL Úe¯f‰ ˜¯i‰ B˙B‡ È¯‰ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa¿»»»∆¬≈«»»«»«»»

‰ÏÈÎ‡a54B˙B‡ ‰‡¯iL ‡e‰Â .ı¯‡Ï ‰ˆeÁa elÙ‡Â55 «¬ƒ»«¬ƒ¿»»»∆¿∆ƒ¿∆
e¯‡aL BÓk ,¯zÓ - B˜ÙÒ Ï·‡ ;¯ÎBÓe Ë˜BÏ≈≈¬»¿≈À»¿∆≈«¿

˙B¯eÒ‡ ˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a56. ¿ƒ¿«¬»¬

מאחר 54) לארץ, בחוצה אין זריעה שאיסור שאףֿעלֿפי
איסור  לענין כנ"ל, מלקות, חייב אינו ישראל בארץ שאף
שם) פ"ה (למעלה בהנאה אסור ישראל שבארץ כיון אכילה,
מהא  וראיה באכילה. הפחות לכל לארץ, בחוצה אסור -
והיינו  לארץ, בחוצה אף אסור לוקט, ראהו שאם דלהלן,
בקידושין  מהסוגיא שמוכח כמו גזרו, לא ובהנאה באכילה.

בכסףֿמשנה). (ראה מ"ט,55)שם פ"ג (ערלה במשנה
לארץ: בחוצה ערלה לגבי שנינו לח:) בקידושין הובאה
"ובחוצה  שנינו: בכלאים ואילו לוקט". יראנו שלא "ובלבד
= ) ילקוט שלא ובלבד הגוי) כלומר = ) ולוקט יורד לארץ
יודן, רבי "אמר ה"ז): (שם ב'ירושלמי' אבל ביד", הישראל)
(צ"ל: בקדמייתא כלאים) כלומר, היא, אף = ) היא עוד
יורד  שברישא) כערלה כלומר, כראשונה, = "כקדמייתא"
א. לט, בקידושין וראה לוקט". יראנו שלא ובלבד ולוקח,

יאֿיב.56) הלכות פ"י

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'æ éòéáø íåé

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
פרדות 1) וסימני מינו. שאינו בהמה על זכר המרכיב יבאר

ואם  בהנאה, מותרין אם הכלאים מן הילודין לזווגן. שמותר
חיה. או בהמה מיני בשני מלאכה העושה בהרכבה. מותרים
פסולי  בהמת כלאים. אותה שמושכין בעגלה היושב

המוקדשין.

.‡BÈÓ BÈ‡L ‰·˜ ÏÚ ¯ÎÊ ·Èk¯n‰2‰Ó‰·a ÔÈa , ««¿ƒ»»«¿≈»∆≈ƒ≈ƒ¿≈»
ÛBÚ·e ‰iÁa ÔÈa3ÌiaL ‰iÁ ÈÈÓa elÙ‡Â ,4È¯‰ - ≈¿«»¿«¬ƒ¿ƒ≈«»∆«»¬≈

ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê∆∆ƒ«»¿»»≈»»∆≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa5.ÌÈ‡Ïk ÚÈa¯˙ ‡Ï EzÓ‰a :¯Ó‡pL ; ¿»»»∆∆∆¡«¿∆¿¿…«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

B¯·Á ÏL B‡ BlL ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a „Á‡Â6BÈ‡Â . ¿∆»¿≈»«»»∆∆¬≈¿≈
˙¯ÙBÙLa ÏBÁÎÓk B„Èa ÒÈÎiL „Ú ‰˜BÏ7Ï·‡ ; ∆«∆«¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿∆∆¬»

ÏB˜a Ô¯¯BÚL B‡ „·Ïa ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÏÚ‰ Ì‡8ÔÈkÓ - ƒ∆¡»∆«∆ƒ¿«∆¿»¿«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡9. «««¿

מין 2) אבל מינו, בשאינו ודווקא טהור. ממין שניהם אפילו
ולמדו  מותר. - לבנה פרה גבי על שחור שור כגון במינו,
שעטנז  תלבש "לא מינים שני בהם שתפרו בגדים מכלאי כן

ופשתים". "בהמתך 3)צמר אלא נאמר לא בתורה והנה
ז"ל  חכמינו אבל ועופות. חיה נזכרו ולא כלאים" תרביע לא
חיה  וכן וכו' לכלאים כו' בהמה כל ואחד שור "אחד אמרו:
משבת, "בהמתך" - "בהמתך" שווה בגזירה כן ולמדו ועוף"
כל  תעשה "לא שנאמר ועוף חיה גם נתרבו שבשבת שכשם
בהמתך" "וכל - בהמתך", וכל וחמורך ושורך וגו' מלאכה
כלאים. לעניין כן כמו חיים, בעלי מיני כל מרבה

בגזירה 4) כן ולמדו לוקה". שבים מינים שני "המרביע
ונאמר  ביבשה "למינהו" נאמר "למינהו", - "למינהו" שווה
כלאים, איסור יש שביבשה שכשם ללמדך בים, "למינהו"
אינו  רבינו שכתב חיה" ש"מיני לומר וצריך בים. יש כן כמו
בכלל. והכל חיה, לנפש כוונתו אלא בלבד חיה מין

בארץ.5) התלויות המצוות מן אינה פרשת 6)שהרי ספרא
אחרים  בהמת על אחרים "בהמת יד הלכה ד פרק קדושים

תשמורו". חוקותי את לומר תלמוד קבלו 7)מניין? כך
מעשה  עושה האדם אם אלא התורה אסרה שלא  חכמים

ממש. בידיו על 8)ההרבעה [ואף להרבעה. בקול עוררם
לוקה" - בקול "הנהיגם אמרו: בכלאים שבחרישה פי
החסימה  מעשה עושה האדם אין אם גם התורה שהקפידה
תחרוש  "לא של הלאו על עובר בקול המנהיג וגם בידו,
לאו  זהו כי לומר סברא שיש אלא יחדיו", ובחמור בשור
הוא  בקולו כי אמרו בזה - עליו לוקים ואין מעשה, בו שאין
התורה  אסרה לא בהרבעה אבל מלקות, וחייב מעשה, עושה
הלאו]. על עובר אינו מעשה בלי אבל מעשה, בעושה אלא

מין 9) להכניס שהתירו ממה לכך וראיה מדרבנן. שאסור
זה. על זה להעלות גם שמותר אמרו ולא לדיר, מינו ושאינו

.·‰‡¯ Ì‡Â .„Á‡ ¯‰ÒÏ ÔÈÈÓ ÈL ÒÈÎ‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿««∆»¿ƒ»»
.ÔLÈ¯Ù‰Ï ˜e˜Ê BÈ‡ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈÚ·B¯ Ì˙B‡»¿ƒ∆∆∆≈»¿«¿ƒ»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BzÓ‰a ÔzÏ Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¿»≈ƒ≈¿∆¿¿≈»ƒ

dÚÈa¯‰Ï10BÏ11. ¿«¿ƒ»

מינה.10) ואיסורו 11)באינו הישראל, בשביל כלומר,
הגוי  בשביל להרבעה [אבל שבות". לנכרי "אמירה משום
על  מוזהר שהגוי פי על ואף שבות. לנכרי אמירה איסור אין
באופן  כנראה, מדובר, כאן - מינה באינו בהמה רביעת
מעשה  בלי זה, על זה העלאה ידי על להרביע לו שאומר
התורה  מן אסור אינו שבישראל בשפופרת", "כמכחול של
אומר  אם אבל דרבנן. איסור שייך לא ובגוי מדרבנן, אלא
מכשול, תיתן לא עיוור לפני על עובר במעשה, להרביע לו

הגוי. בשביל להרביעו לו אומר אם אפילו

.‚BzÓ‰a ·Èk¯‰Â ¯·ÚL ÈÓ12„ÏBp‰ È¯‰ - ÌÈ‡Ïk ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ¬≈«»
‰‡‰a ¯zÓ Ì‰Ó13ÔÈÓ ÌÚ ‰¯B‰Ë ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â . ≈∆À»«¬»»¿ƒ»»ƒ¿»ƒƒ

‰¯B‰Ë14‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ -15˙BÏÎ‡Óa e¯‡aL BÓk , ¿»À»«¬ƒ»¿∆≈«¿¿«¬»
.˙B¯eÒ‡¬

טמאים.12) מינים בשני לא,13)המדובר באכילה אבל
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טמאים. הם חיה.14)שהרי עם בהמה כגון
היוצא 15) בהמתך מה וכו' כלאים תרביע לא "בהמתך

(=לקרבן), לגבוה כלאים רחמנא מדאסר כו' מותרת ממנה
באכילה). אף (=מותר שרי דלהדיוט מכלל

.„ÏÚ Û‡ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÈÈÓ ÈL¿≈ƒ≈¿≈»«»∆ƒ∆»∆««
Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓB„Â ‰fÓ ‰Ê ÔÈ¯aÚ˙nL Ètƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿ƒ∆»∆ƒ¿≈
?„ˆÈk .Ô·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡Â ÌÈ‡Ïk Ì‰ È¯‰ - ÔÈÈÓ ÈL¿≈ƒƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿ƒ»≈«

È¯Ùk‰ ·Ïk‰Â ,·Ïk‰ ÌÚ ·‡f‰16,ÏÚeM‰ ÌÚ «¿≈ƒ«∆∆¿«∆∆«À¿ƒƒ«»
ÌÈ‡·v‰Â17ÌÈÏÚi‰Â ,ÌÈfÚ‰ ÌÚ18,ÌÈÏÁ¯‰ ÌÚ ¿«¿»ƒƒ»ƒƒ¿«¿≈ƒƒ»¿≈ƒ

„¯t‰ ÌÚ Òeq‰Â19ÌÚ ¯BÓÁ‰Â ,¯BÓÁ‰ ÌÚ „¯t‰Â , ¿«ƒ«∆∆¿«∆∆ƒ«¬¿«¬ƒ
„B¯Ú‰20Ô‰ È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»««ƒ∆ƒ∆»∆¬≈≈

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

לכפר.16) מיוחס הציד מין 18)עפרים.17)כלב הם
והחמור.19)חיה. הסוס מן מדברי.20)נולד חמור

.‰¯a‰ ¯BL ÔB‚k ,È·eMÈÂ È¯a„Ó Ba LiL ÔÈÓ21ÌÚ ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ
¯BM‰22Cn¯‰Â ,23ÌÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯zÓ - Òeq‰ ÌÚ «¿»«»ƒ«À»¿«¿ƒ»∆ƒ

- ¯a Êe‡ ÌÚ Êe‡ Ï·‡ .„Á‡ ÔÈÓ Ô‰L ÈtÓ ,‰Ê∆ƒ¿≈∆≈ƒ∆»¬»«»ƒ««»
‡Ïk,ÌÈÙaÓ ÂÈˆÈaŒ(È˙Èa) Êe‡‰L ÈtÓ .‰Êa ‰Ê ÌÈ ƒ¿«ƒ∆»∆ƒ¿≈∆»«»≈ƒ≈»ƒƒ¿ƒ

.ÔÈÈÓ ÈL Ì‰L ÏÏkÓ ,ıeÁaÓ ÂÈˆÈa - ¯a Êe‡Â¿««»≈»ƒ«ƒ¿»∆≈¿≈ƒƒ
ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ;‰Ó‰a‰ ÌÚÂ ‰iÁ‰ ÌÚ ÌÈ‡Ïk - ÈBk‰Â¿«ƒ¿«ƒƒ««»¿ƒ«¿≈»¿≈ƒ

˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ24. »»ƒ¿≈∆»≈

המדברי.21) בהמה.22)השור מין ששניהם לפי
הרמכים".23) "בני אסתר במגילת ונזכר הסוסים ממיני מין
בהמה.24) מין או חיה מין הוא אם

.ÂÔÈÓ Ô‰È˙Bn‡ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ ÌÈ„Bli‰«ƒƒƒ«ƒ¿«ƒƒ»ƒ≈∆ƒ
„Á‡25ÈL eÈ‰ Ì‡Â ;‰Ê ÏÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯zÓ - ∆»À»¿«¿ƒ»∆«∆¿ƒ»¿≈
ÔÈÈÓ26- ·Èk¯‰ Ì‡Â ,‰Ê ÏÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡ - ƒƒ»¿«¿ƒ»∆«∆¿ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ27„ÏBp‰ ‰Ê ·Èk¯‰ Ì‡ ÔÎÂ .28ÔÈÓ ÏÚ elÙ‡ ∆¿≈ƒƒ¿ƒ∆«»¬ƒ«ƒ
Bn‡29‰˜BÏ -30¯zÓ - ¯BÓÁ Bn‡L „¯t ?„ˆÈk . ƒ∆≈«∆∆∆ƒ¬À»

¯BÓÁ dn‡L ‰c¯t ÏÚ B·Èk¯‰Ï31¯eÒ‡Â , ¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»¬¿»
B·Èk¯‰Ï32ÒeÒ Bn‡L „¯t Ï·‡ ;¯BÓÁ‰ ÏÚ elÙ‡ ¿«¿ƒ¬ƒ««¬¬»∆∆∆ƒ

B·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡ -33Ïk ÔÎÂ .¯BÓÁ dn‡L ‰c¯t ÏÚ »¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»¬¿≈…
‰c¯t ÏÚ „¯t ·Èk¯‰Ï ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿ƒ»»∆¿«¿ƒ∆∆«ƒ¿»
·ÊÂ ÌÈÊ‡ ÈÓÈÒa ˜„Ba - ˙B„¯t ÈzLa CLÓÏ B‡ƒ¿…ƒ¿≈¿»≈¿ƒ»≈»¿«ƒ¿»»
„Á‡ ÔÈnÓ Ôn‡L Úe„Èa - ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc Ì‡ ;ÏB˜Â»ƒƒ∆»∆¿»«∆ƒ»ƒƒ∆»

.ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ

אחד.25) מין אבותיהם מינים.26)וכן שני אבותיהם וגם
חוששין 27) "אין שבוודאי נפסוק אם אלא ייתכן לא זה

וודאי  אם שהרי לוקה. אינו - ספק זה אם אבל האב", לזרע
שאמרו  כמו לכתחילה, מותר - האב לזרע שחוששין הוא
ואם  הם. אחד מין הפרדות שכל חנניה, לדעת עט. בחולין
אם  "וכן בסמוך כתב איך א. קושיות: כמה כאן קשה כן
אמרו  שם הרי לוקה", אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב
שהרי  לכתחילה, מותרים האב לזרע חוששין אין שאם
שם  הרי ב. ולוקה. שאסור רבינו כתב ואיך שוות, אמותיהם
לא. או האב לזרע חוששין אם הוא שספק במסקנא, אמרו

רבינו  פסק י"א הלכה שחיטה מהלכות י"ב בפרק הרי ג.
שיש  נראה לכן לא. או האב לזרע חוששין אם הוא שספק
[אינו] הרכיב "ואם כדלהלן: בסמוך, וגם כאן גם להגיה
[אינו] אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב אם וכן לוקה,
וכמו  שם, הגמרא כמסקנת רבינו פסק זה ולפי לוקה".
לזרע  חוששין אם הוא שספק שם, שחיטה בהלכות שפסק
חוששין  אין שמא אסור מינים בשני ולפיכך לא. או האב
מין  על הרכיבו ואם חוששין. שמא לוקה ואינו האב, לזרע
אין  שמא לוקה ואינו האב, לזרע חוששין שמא אסור אמו

וחמורה.28)חוששין. מחמור 29)מסוס הבא חמור
למעלה.30)וחמורה. כמבואר לוקה", "אינו להיות: צריך

מין 31) הם הרי האב לזרע חוששין אין אם נפשך: ממה
הפרדות  כל הרי האב, לזרע חוששין ואם האם, מצד אחד

כנ"ל. אחד, מחמת 32)מין בלבד איסור אלא כאן אין
כנ"ל. לוקה, אינו אבל כנ"ל.33)ספק, לוקה, ואינו

.Ê‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÈÈÓ ÈLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ Ïk»»∆¿»»ƒ¿≈ƒ≈¿≈»«»
ÔÈÓ ÈM‰Â ‰¯B‰Ë ÔÈÓ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,„Á‡k¿∆»¿»»∆»≈∆ƒ¿»¿«≈ƒƒ

‰‡ÓË34ÌB˜Ó ÏÎa ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -35‡Ï :¯Ó‡pL ; ¿≈»¬≈∆∆¿»»∆∆¡«…
Ú¯Bf‰ B‡ L¯BÁ‰ „Á‡ .ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙36 «¬¿«¬…«¿»∆»«≈«≈«

„Á‡k Ô·‡ B‡ ‰Ï‚Ú Ì‰a CLBn‰ B‡37Ì‚È‰‰ B‡ , «≈»∆¬»»∆∆¿∆»ƒ¿ƒ»
ÏkÓ - ÂcÁÈ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ÏB˜a elÙ‡Â „Á‡k¿∆»«¬ƒ¿∆∆∆¡««¿»ƒ»

ÌB˜Ó38Ô‚eÊÓ‰ Ï·‡ .39B‡ CLÓiL „Ú ,¯eËt - »¬»«¿«¿»»«∆ƒ¿…
.‚È‰È«¿ƒ

ואינם 34) וכו' בהמה "כלאי אֿב: משנה ח פרק בכלאים
חיה, עם וחיה בהמה עם בהמה מלהרביע, אלא אסורים
וטהורה  טמאה עם טמאה בהמה, עם וחיה חיה עם בהמה
אסורין  טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה טהורה, עם
"כשאמר  שם: רבינו ומפרשה ולהנהיג". ולמשוך לחרוש
אבל  (=כלומר, מלהרביע אלא אסורים אינם בהמה כלאי
וכו'. בהמה עם לבהמה אלא זה שאינו אמר מותר) לחרוש
בה  יש טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה בהמה אבל
לחרוש  אסורים שהם והוא: ההרבעה, איסור על תוספת
תחרוש  לא הכתוב שאמר עניין וזה וכו' ולהנהיג ולמשוך
שנאמר  הרבעה לעניין לומר: רוצה יחדיו", ובחמור בשור
הם  הרי מינים שני שהם כל כלאים" תרביע לא "בהמתך
פרט  לא בחרישה אבל טהורים, שניהם ואפילו כלאים בכלל
וחמור", "שור - טהור ואחד טמא שאחד באופן אלא הכתוב
ופרד  לפרד סוס יקשור "לא ה: פרק שם בתוספתא הוא וכן
פוטרין". וחכמים כו' כן עשה אם כו' לערוד וחמור לחמור

בארץ,35) תלוייה שאינה מצוה שכל לארץ. בחוצה אפילו
לארץ. בחוצה בין בארץ בין כי 36)נוהגת פרשת בספרי

את  לרבות מניין חורש, אלא לי אין תחרוש , "לא תצא:
מקום". מכל יחדיו לומר תלמוד וכו' בפירוש 37)הדש

לומר  רוצה יחדיו, שעניין "ואמרו רבינו: כתב שם המשנה
לחרישה  או שיהיה, דרך איזה על ולייחדם ביניהם לחבר

וכדברי 38)וזולתה. ומנהיג, ומושך זורע על מוסב [זה
לאו  שחרישה למדו שמ"יחדיו" למעלה) (שהובא הספרי

רש"י:39)דווקא]. ופירש שם. מציעא בבבא ברייתא
בהם". הנהיג ולא לקרון וחמור שור "המזווג

.Á„Á‡L ÔÈÈÓ ÈL Ïk „Á‡Â ¯BÓÁÂ ¯BL „Á‡∆»«¬¿∆»»¿≈ƒƒ∆∆»
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¯ÈÊÁk ‰Ó‰a ÌÚ ‰Ó‰a ÔÈa ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË40ÌÚ »≈¿∆»»≈¿≈»ƒ¿≈»«¬ƒƒ
‰iÁ B‡ ,ÏÈt‰ ÌÚ ¯eÓÁÈk ‰iÁ ÌÚ ‰iÁ B‡ ,O·k‰«∆∆«»ƒ«»¿«¿ƒ«ƒ«»

·ÏÎk ‰Ó‰a ÌÚ41‡ˆBiÎÂ ¯ÈÊÁ‰ ÌÚ È·ˆ B‡ ÊÚ‰ ÌÚ ƒ¿≈»¿∆∆ƒ»≈¿ƒƒ«¬ƒ¿«≈
ÏÏÎa ‰iÁL ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ el‡ Ïk ÏÚ - Ì‰a»∆«»≈∆ƒ«»∆«»ƒ¿«

‰Ó‰a42˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‡È‰ ¿≈»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .˙B¯eÒ‡43Ô‰L ÔÈÈÓ ÈL , ¬¬»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ∆≈

„Á‡k Ô‰a L¯ÁÏ ÌÈ¯eÒ‡ - ‰Úa¯‰a ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ¿«¿»»¬ƒ«¬»∆¿∆»
B‡ „Á‡k ‰Î‡ÏÓ Ô‰a ‰OÚ Ì‡Â .Ô‚È‰‰Ïe ÔÎLÓÏe¿»¿»¿«¿ƒ»¿ƒ»»»∆¿»»¿∆»
¯eÒ‡Â .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‚È‰‰ B‡ CLÓ»«ƒ¿ƒ«ƒ«««¿¿»
ÊÚ ÔB‚k ,ÌiaL ‰iÁ ÌÚ ‰Lai‰ ÔÓ ‰Ó‰a ‚È‰‰Ï¿«¿ƒ¿≈»ƒ««»»ƒ«»∆«»¿≈

ËeaL ÌÚ44¯eËt - ‰OÚ Ì‡Â ;45. ƒƒ¿ƒ»»»

בהמה.40) מין הוא חיה.41)חזיר מין בבא 42)שהוא
- "שור" שווה בגזירה דחרישה כלאים למדו ושם נד: קמא
אף  בכלל, עוף גם בשבת האמור שור מה משבת, "שור"
בהמה  שאר לרבות "מניין שם: בספרי הוא וכן כן. כלאים
ורבינו  תחרוש". לא לומר תלמוד בשור, כיוצא ועוף וחיה

"עוף". כאן שם 43)השמיט קמא בבבא אמרו שהרי
שגם  משמע מזה כלומר, בהמה". כל ואחד השור "אחד
האיסור, בכלל הם טמאים שניהם או טהורים כששניהם

סופרים. מדברי אלא אינו זה רבינו היא 44)ולדעת בעיא
יכולים  שאינם מכיוון או כלאים איסור בזה יש אם נה. שם
ליבשה. ייצא לא והדג לים ייכנס לא העז שהרי להתחבר,

הבעייא. נפשטה הבעייא,45)ולא נפשטה שלא מאחר
שהרי  מרדות, ממכת פטור לומר ורוצה מספק. לוקה אינו
קיט. שבת (עיין טהור. ממין שניהם השבוט וגם העז גם
לנו  אסר קט: ובחולין שיבוטא" מלח "רבא מא. וקידושין
חייב  אינו התורה ומן שיבוטא), של מוח לנו התיר - חזיר

טמא. אחד ומין טהור אחד במין אלא מלקות

.Ë·LBi‰ - ÌÈ‡Ïk d˙B‡ ÔÈÎLBÓ eÈ‰L ‰Ï‚Ú¬»»∆»¿ƒ»ƒ¿«ƒ«≈
B˙·ÈLiL ;‚È‰‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜BÏ ‰Ï‚Úa»¬»»∆¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ∆¿ƒ»
·LBÈ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ï‚Ú‰ CLÓzL ‰Ó‰aÏ ˙Ó¯B‚∆∆«¿≈»∆ƒ¿…»¬»»¿≈ƒ»»≈
elÙ‡Â .ÔÈ˜BÏ Ô‰ÈL - ‚È‰Ó „Á‡Â ‰Ï‚Úa „Á‡∆»»¬»»¿∆»«¿ƒ¿≈∆ƒ«¬ƒ

.ÔÈ˜BÏ Ôlk - „Á‡k ÌÈ‡Ïk e‚È‰‰L ‰‡Ó≈»∆ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿∆»À»ƒ

.È‰iÁ B‡ ‰Ó‰··e Ì„‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ¯zÓÀ»«¬¿»»¿»»ƒ¿≈»«»
‰Ï‚Ú CLBÓ B‡ ¯BM‰ ÌÚ L¯BÁL Ì„‡ ÔB‚k ,„Á‡k¿∆»¿»»∆≈ƒ«≈¬»»
ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e ¯BLa :¯Ó‡pL ;‰Êa ‡ˆBiÎÂ ¯BÓÁ ÌÚƒ¬¿«≈»∆∆∆¡«¿«¬…«¿»

.¯BLÂ Ì„‡a B‡ ¯BÓÁÂ Ì„‡a ‡Ï -…¿»»«¬¿»»¿

.‡ÈÈÏeÒt ˙Ó‰a46Ûe‚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLc˜n‰ ∆¡«¿≈«À¿»ƒ««ƒ∆ƒ
‰˙È‰L ÈtÓ .ÔÈÙe‚ ÈLk ·e˙k‰ d‡OÚ ,„Á‡∆»¬»»«»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆»¿»

L„˜47˙OÚÂ ,48‰Êa ‰Ê ÔÈ·¯ÚÓ ÏÁÎe L„˜k49, …∆¿«¬»¿…∆¿…¿…»ƒ∆»∆
‰¯B‰h‰ ÌÚ ‰‡ÓË ‰Ó‰·k BÊ ‰Ó‰a ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿≈»ƒ«¿»
‰Ó‰a Ïk Ì‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .„Á‡k ÔÈ·¯ÚÓ‰«¿…»ƒ¿∆»¬≈≈¿ƒ»¿≈»
ÈtÓ .ÈÈÏ Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ‡Ï ¯L‡ ‰‡ÓË¿≈»¬∆…«¿ƒƒ∆»»¿»«»ƒƒ
ÈÏeÒÙa ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆≈¿«≈∆»ƒ¿≈

ÔÈLc˜n‰50ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯BLa L¯BÁ‰ ,CÎÈÙÏ . «À¿»ƒ¿ƒ»«≈¿¿≈«À¿»ƒ

¯eq‡Â .ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÚÈa¯n‰ B‡««¿ƒ«¬≈∆∆ƒƒ¿«ƒ¿ƒ
.‰Ïa˜ È¯·cÓ ‰Ê∆ƒƒ¿≈«»»

שנפדו.46) המוקדשין פסולי שפדו 47)כלומר, לפני
גם  הלא כן, לכתוב רבינו הוצרך למה עיון [וצריך אותה.
חולין  תורת בו שיש להלן: שמבאר כמו כלאים, הוא זה בלי

קדשים]. פדיון.48)ותורת חולין,49)לאחר כלומר,
שאסורה  וקודש מועד, אהל לפתח מחוץ באכילה שמותרת

כקדשים. ועבודה וטעם בגיזה שם. במכות רש"י כתב וכן
בשני  אפילו שאסורה בהרבעה רק רבינו, לדעת מספיק, זה
דלהלן. להא רבינו הוצרך בחרישה אבל טהורים, מינים

בכלאים 50) חרישה איסור שאין לשיטתו לכך רבינו הוצרך
מום  בעל בכור אין זה [ולפי טמא. ומין טהור במין אלא
טמאה  בהמה בכלל שהוא אמרו לא עליו שהרי זה, בכלל
אבל  והערכה. העמדה ולא פדיון טעון אינו הוא שהרי
מינים  בשני אפילו התורה מן שאסור הרבעה, לעניין
וחול. קודש מעורב הוא גם שהרי בכלל, בכור גם טהורים,

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
צמר 1) בלבד. ופשתים בצמר אלא שאינו בגדים כלאי יבאר

צמר  של גדיל קשר כלאים. משום בה יש אם עז בת רחל
והקנבוס  שיעור. להם יש אם הכלאים פשתן. של בגדיל
לעשותן  יכול אם בגדים כלאי בזה. זה שטרפן והפשתן
ותופרי  כלאים. שהוא מנעל עליהם. לישב או ולמוכרם
שהם  בגדים אלא כלאים איסור אין כדרכן. תופרין אם כסות
אחת. בתכיפה פשתן בגד עם שחיברו צמר בגד חימום. דרך
על  תורה של כלאים והרואה הגוי, מן צמר כלי הלוקח
שלבש  וכהן כלאים. חבירו את המלביש ודין בשוק. חבירו

עבודה. בשעת שלא כהונה בגדי

.‡¯Óˆ ‡l‡ ÌÈ„‚a È‡ÏÎa ¯eq‡ ÔÈ‡2ÔzLÙe ≈ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»∆∆ƒ¿»
„·Ïa3ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL , ƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿«««¿≈∆∆ƒ¿ƒ

Ìi‰ Èk¯Îa LÈÂ .ÂcÁÈ4ÏÚ Ï„bL ¯Óˆ BÓk «¿»¿≈ƒ¿«≈«»¿∆∆∆»≈«
ÁÏn‰ ÌÈaL ÌÈ·‡‰5,·‰f‰ ˙È·˙k B˙È·z , »¬»ƒ∆¿»«∆««¿ƒ¿«¿ƒ«»»

ÔzLt‰ ÌÚ ¯eÒ‡Â .BÓL CÏÎÂ ,¯˙BÈa C¯ ‡e‰Â6 ¿«¿≈¿»»¿¿»ƒ«ƒ¿»
ÔÎÂ .ÌÈÏÁ¯ ¯ÓˆÏ ‰ÓB„ ‡e‰L ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ∆∆¿∆∆¿≈ƒ¿≈

CÏk‰Â ÌÈ¯ÈM‰7‡¯Ó ÈtÓ ÔÈ¯eÒ‡ÔÈÚ‰ ˙È8. «ƒ»ƒ¿«»»¬ƒƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ

שנאמר 2) סתם, צמר נקראים הם שרק ואילים, רחלים צמר
כלאים  (ירושלמי צמר" אילים אלף "ומאה ד) ג, (מלכיםֿב

ו. הלכה להלן וראה א), הלכה משנה 3)פ"א פ"ט כלאים
כ:4)א. ב,5)שבת הלכה ציצית מהלכות בפ"ב (וראה

שמימיו  הגדול לים וכוונתו המלח". "ים רבינו שכתב
א. משנה פט"ו כלים למשנה בפירושו גם וכן מלוחים,
המלח", "ים הביא משנה סדרי לששה פירושו ובסוף
לרא"ש  יוםֿטוב' ב'מעדני ועיין הגדול. לים כנ"ל וכוונתו

י). אות ז סימן בגדים כלאי (=6)הלכות והשירים הואיל
והובא  ב, משנה שם (כלאים בזה זה אסורים והכלך המשי)
לפשתן, דומה ושירים לצמר דומה שהכלך מפני להלן),
זה, ולפי עצמו. הפשתן עם כלך לאסור שיש קלֿוחומר
ורדב"ז). (כסףֿמשנה אסור עצמו צמר עם שירים הואֿהדין
משום  בו אין אותו, ומכירים בינינו מצוי שהמשי והיום
סעיף  רצח סימן יו"ד (שו"ע הצמר עם ומותר העין, מראית
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הרא"ש). בשם שם.7)א שאחד 8)משנה מפני
=) והשני הפשתים, כמו חלק השיריים) הוא =) מהמינים
(פירוש  הצמר כמו שעיר והוא יבשות, בו יש הכלך)

המשנה).

.·ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ d¯Óˆ - ÊÚ ˙a ÏÁ¯9ÌeMÓ »≈«≈«¿»≈ƒ»»ƒ
Ì‰È¯·cÓ ‡e‰ ¯eÒ‡ Ï·‡ ,ÌÈ‡Ïk10˙È‡¯Ó ÈtÓ ƒ¿«ƒ¬»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«¿ƒ

¯eaÁ „ˆ ÔzLt‰ ÌÚ ¯Óv‰ ¯aÁ˙pL ÔÂÈk .ÔÈÚ‰»«ƒ≈»∆ƒ¿«≈«∆∆ƒ«ƒ¿»«ƒ
„ˆÈk .‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚa11¯Óˆ ? »»¬≈∆ƒ¿«ƒƒ«»≈«∆∆

ÔÙ¯hL ÌÈzLÙe12Ô˙B‡ ÚLÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê13Ô‰Ó ‰OÚÂ ƒ¿ƒ∆¿»»∆ƒ∆¿»»¿»»≈∆
ÔÈ„·Ï14ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ -15Ô˙B‡ ‰ÂËÂ ÔÙ¯Ë .16 ¿»ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»»¿»»»

„‚a ‚¯‡Â „Á‡k17.ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÂhÓ ¿∆»¿»«∆∆ƒ¿ƒ∆¬≈∆ƒ¿«ƒ

"מה 9) לפשתים, צמר של מהיקש כן למדו ושם יז. בכורות
נשתנה. וזה נשתנה", שלא צמר אף נשתנה, שלא פשתים

רבינו 10) למד עליו", לוקין "אין שם שאמרו ממה
וכלך  שיריים כמו העין, מראית משום אסור שמדרבנן
דומה  אינו שצמרו מרחל שנולד ועז (כסףֿמשנה). שלמעלה
קורקוס). (ר"י כלל אסור אינו רחלים, לצמר כלל

והוא 11) להלן, ראה נוז, או טווי או שוע, שאו רבינו [דעת
כולם). אותם ביחד).12)מונה ערבם (כלומר,

יא)13) כז, (בראשית חלק" "איש והחליקם, במסרק סרקם
כדעת  רבינו וסובר (רע"ב). שעיע" "גבר אונקלוס: תרגם
ביחד. ופשתים צמר היינו ששוע סא: בנדה רש"י

הוא 14) בלבד ששוע רבינו ודעת שוע, שהם [אףֿעלֿפי
שאם  לבדים, לעשיית הוצרך להלן, ראה התורה, מן כלאים
יט) יט, (ויקרא אמרה והתורה "בגד", אינם לבדים עשה לא
בספרא  מפורש וכן עליך". יעלה לא שעטנז כלאים "ובגד
תלמוד  מה כלאים, "ובגד יח): הלכה ד פרק קדושים (פ'
יחדיו, ופשתים צמר שעטנז תלבש לא שנאמר לפי לומר,
בגד, לומר תלמוד פשתן, ואניצי צמר גיזי ילבש לא יכול
לומר  תלמוד הלבדים, את לרבות מניין בגד, אלא לי אין
שאסרה  מכיון כלומר, ונוז". טווי שוע שהוא דבר שעטנז,
בגד, בכלל שלבדים עלֿכרחנו נוז, או טווי או שוע או תורה
לעשות  איֿאפשר טווי, ואינו בלבד, שוע שהוא מדבר שהרי

לבדים]. הוא 15)אלא וכן התורה. מן כלאים כלומר,
שועים". שהם מפני אסורים "לבדים ט: משנה פ"ט בכלאים
אלא  טווין שאין התורה, מן אינם "לבדים השיג: והראב"ד
יהיו  "שלא המשנה: בפירוש רבינו כתב וכן בלבד". שוע
(כלומר, כולם הענינים שלשה אלו נחברים שיהיו עד כלאים
מדברי  כלאים הוא כך שאינו מה וכל ונוז), טווי שוע
אמרו  וכן ספק, בו ואין באמת פסוקה הלכה וזו סופרים,
לך, שאמרתי מה על חולק דבר לאחד מצאת ואם בגמרא,
האמורה  ההיא ההלכה שכח שהוא ספק, בלבך יכנס אל
במהדורה  וכתב רבינו, בו חזר שוב אבל (סא:)". נדה בגמרא
בלתי  מאמר אצלי וזה הגאונים, מקצת אמרו "כך שם: שניה
נוז) או טווי או שוע או =) מהם אחד שכל אלא אמיתי,
והלכתא  (שם: נדה בגמרא שנזכר ומה תורה, של כלאים
לשון  אינו ונוז), טווי שוע שיהיה עד שאמר: זוטרא, כמר
הוא  וכן (רדב"ז, מפרש" איזה לשון הוא אבל התלמוד,
הוצאת  המשנה פירוש עם במשנה וראה בכסףֿמשנה,
ניאפולי  דפוס המשנה לפירוש בהגהות הוא וכן במברגר,

הירושלמי  להלכות במבוא ליברמן (הגר"ש שכטר כ"י
ז). עמ' ז"ל אותם,16)להרמב"ם וטווה ערבם [כלומר,

כסףֿמשנה]. ועיין אותם, שע לא שם 17)אבל הוא כן
שנאמר  וארוג, טוה אלא כלאים משום אסור "אין ח: משנה
(ואףֿעלֿפי  ונוז". טווי שוע שהוא דבר שעטנז, תלבש לא

"כ  רבינו: נוז)שלדעת או טווי או שוע או =) מהם אחד ל
שבלי  לאריגה, כאן הוצרך למעלה), (ראה תורה" של כלאים
וראה  הספרא, בדברי למעלה ראה "בגד", זה אין אריגה

הסמוכה). בהלכה

.‚„‚a ¯Ùz18Ô¯Ùz elÙ‡Â ,ÔzLt ÏLa ¯Óˆ »«∆∆∆∆¿∆ƒ¿»«¬ƒ¿»»
ÈLÓa19ÔzLt ÈËeÁa ¯Óˆ „‚a ¯ÙzL B‡ ,20„‚a B‡ ¿∆ƒ∆»«∆∆∆∆¿≈ƒ¿»∆∆

ÈËeÁa ¯Óˆ ÈËeÁ ¯L˜ B‡ ,¯Óˆ ÈËeÁa ÌÈzLtƒ¿ƒ¿≈∆∆»«≈∆∆¿≈
Ô˙ elÙ‡ ,ÔÏ„‚ B‡ ÌÈzLt21B‡ ˜Oa ÌÈzLÙe ¯Óˆ ƒ¿ƒ¿»»¬ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ¿«

‰t˜a22ÔÎ¯Îe23¯L˜ elÙ‡Â .ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - ¿À»¿»»¬≈≈ƒ¿«ƒ«¬ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzLt ÏL ÏÈ„‚a ¯Óˆ ÏL ÏÈ„‚»ƒ∆∆∆ƒ»ƒ∆ƒ¿»««ƒ

‰Úeˆ¯‰L24ÚˆÓ‡a25¯Óˆ È„‚a ÏÙk Ì‡ ÔÎÂ , ∆»¿»»∆¿«¿≈ƒ»«ƒ¿≈∆∆
¯Óˆ :¯Ó‡pL .ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - Ô¯L˜e ÔzLÙeƒ¿»¿»»¬≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«∆∆

ÌB˜Ó ÏkÓ - ÂcÁÈ ÌÈzLÙe26.¯Ò‡ „Á‡˙pL ÔÂÈk , ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»≈»∆ƒ¿«≈∆¡»

דין 18) כתב וכאן טווי, ודין שוע דין רבינו מנה (למעלה
שגם  הכוונה ששוע וכשם שזור, או ארוג או הוא שנוז נוז.
שועים  גם והם שועים, הם לחוד הפשתים וגם לחוד הצמר
הפשתים  וגם עצמו הצמר שגם הכוונה טווי, כן וכמו ביחד.
נוז, גם כן כמו ביחד. טוויים וגם אחד  כל טוויים עצמם
והם  נוז, הם לעצמם שניהם הפשתן וגם הצמר שגם היינו
וחוט  צמר של שזור בחוט אלא יתכן לא וזה ביחד. נוז גם
ובגד  צמר של ארוג בגד או יחד שחיברם פשתים של שזור
צמר  של חוט האורג אבל יחד. שתפרם פשתים של ארוג
נוז. אינו הצמר שהרי כלאים, אינו - בפשתים שזור, שאינו
אם  אלא כלאים אינו שטווי למעלה שאמרנו ממה וראיה
האריג  מצד כלאים הוא הרי הטווייה, לנו למה כן ואם ארג,
חוט  כל אם אלא נוז שאינו עלֿכרחנו אלא "נוז", שהוא
ארוג  בגד שהם או שזורים, והפשתים הצמר של וחוט
אפילו  אסור שמדרבנן ז הלכה להלן (וראה כנ"ל וחיברם,
וגם  ביחד). שארגם כיון לבדו, ואחד אחד כל שזורים אינם
ונוז: וטווי שוע, הנ"ל: הדברים שלשת כל מנתה המשנה
ח) משנה (פ"ט ואריג" טווי אלא כלאים משום אסור "אין

אסורי  "לבדים טווי. היינו (שם - שועים" שהם מפני ם
של  קטנה חגורה =) צמר של "פיו שוע. היינו - ט) משנה
לא  וכו' כאריג חוזרין שהם מפני אסור פשתן, בשל צמר)
(שם) מתניו" את בו לחגור פשתן בשל צמר של סרט יקשור
סק"א). ש סימן ליו"ד הגר"א בביאור וראה נוז, הרי -

של 19) סרט יקשור "לא במשנה: שם שאמרו ממה נלמד
(הובא  באמצע" שהרצועה אףֿעלֿפי כו' פשתן בשל צמר

רבינו). בדברי מה 20)להלן (ולפי פ"ה. כלאים תוספתא
שזורים). היו שהחוטים לומר צריך למעלה, שכתבנו

וצריך 21) לכלאים". מצטרפין והקופה "השק י: משנה שם
רבינו  כתב וכן פשתים, ובבגד צמר בבגד שהמדובר לומר,

שם. המשנה קטן.22)בפירוש שחיברם.23)סל כלומר
שם.24) המשנה בפירוש ראה עור, ט.25)של משנה שם
שם.26) תצא פ' ספרי
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.„C¯ˆ‰ È¯‰L ?‰¯Bz ÏL el‡ ÔÈ¯eq‡ ÏkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»ƒƒ≈∆»∆¬≈À¿«
e„ÓlL BÓk ,˙ÈˆÈˆa ÌÈ‡Ïk ¯Èz‰Ï ·e˙k‰27ÈtÓ «»¿«ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿∆»¿ƒƒ

˙L¯ÙÏ ÌÈ‡Ïk ˙L¯t ‰ÎÓÒ ‡lL ‰ÚeÓM‰«¿»∆…ƒ¿¿»»»«ƒ¿«ƒ¿»»«
˙ÈˆÈˆ28ÔÈËeÁ ˙ÈˆÈv‰Â ,˙ÈˆÈˆa ÌÈ‡Ïk ¯Èz‰Ï ‡l‡ ƒƒ∆»¿«ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿«ƒƒƒ

Ô‰ „·Ïa ÔÈ¯eL˜29ÌB˜Óa ‡lL ‰Êk ¯eaÁL ÏÏkÓ , ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«∆ƒ»∆∆…ƒ¿
¯·c ‰¯Bza ËÚÓÓ BÈ‡L ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‰ÂˆÓƒ¿»»ƒ«»∆≈¿«≈«»»»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

ד.27) תלבש 28)יבמות "לא יאֿיב) כב, (דברים שנאמר
לך". תעשה גדילים יחדיו, ופשתים צמר שעטנז

פרשת 29) סוף בספרי כמפורש שזורים, [והם לט. מנחות
שוע]. ד" סא: נדה תוספות שלח,

.‰ËeÁ elÙ‡ ,¯eÚL BÏ ÔÈ‡ ÌÈ‡Ïk‰30‡e‰L Ïk «ƒ¿«ƒ≈ƒ¬ƒ»∆
ÔzLt ÏL ÏB„b „‚·a ¯Óˆ ÏL31¯Óˆa ÔzLt ÏL B‡ ∆∆∆¿∆∆»∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿∆∆
.¯eÒ‡ -»

למעלה].30) כמבואר שאבד 31)[שזור, "בגד שם: בנדה
לגוי". ימכרנו לא ניכר), ואינו החוט שאבד (היינו כלאים בו
שייך  שלא ותירצו ברוב? החוט יבטל הקשו: שם ובתוספות
כלאים  אבל בהיתר, מעורב כשהאיסור אלא ברוב ביטול
כמו  המרובה אסור כך תערובת, ע"י ונאסרים היתר ששניהם
(ראה  מתבטל בפשתים צמר גם רבינו, לדעת (אבל המועט.
הוא, חשוב שחוט מפני בטל אינו וכאן ו), הלכה להלן

הבגד). ד"ה ס"ה: זרה עבודה בתוספות וראה

.ÂÌÈÏÁ¯ ¯Óˆ32Ba ‡ˆBiÎÂ ÌÈlÓb ¯ÓˆÂ33ÔÙ¯hL ∆∆¿≈ƒ¿∆∆¿«ƒ¿«≈∆¿»»
ÈÂË Ô‰Ó ‰ÂËÂ ‰Êa ‰Ê34ÔÓ ÈˆÁ‰ ‰È‰ Ì‡ : ∆»∆¿»»≈∆¿ƒƒ»»«≈ƒƒ

ÌÈÏÁ¯‰35‡e‰ È¯‰Â ,ÌÈÏÁ¯ ¯Óˆk Ïk‰ È¯‰ - »¿≈ƒ¬≈«…¿∆∆¿≈ƒ«¬≈
ÔzLt‰ ÌÚ ÌÈ‡Ïk36- ÌÈlÓb‰ ÔÓ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ»»»…ƒ«¿«ƒ

˙¯eˆ Ïk‰ ˙¯evL ÈtÓ ,ÔzLt‰ ÌÚ B·¯ÚÏ ¯zÓÀ»¿»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈∆««…«
¯Óˆ ÏL ˙BÓÈÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÌÈlÓb ¯Ó∆̂∆¿«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆∆

¯Óˆ ÈËeÁ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô‰a ÔÈ·¯ÚÓ‰37. «¿…»ƒ»∆ƒ¿≈∆≈»≈∆∆

א.32) משנה פ"ט (להלן 33)כלאים ארנבים של צמר
ואילים  רחלים של בצמר אלא כלאים לך ואין ט). הלכה

א. הלכה למעלה ראה וחוט 34)בלבד, חוט שכל באופן
של  חוט עירב אם אבל גמלים. וצמר רחלים מצמר מעורב
בהם  עירב ואחרֿכך גמלים, צמר חוטי בתוך רחלים צמר
(להלן  בטל אינו הוא חשוב שהחוט אסור, - פשתן חוטי
וראה  פ"ה, התוספתא בשם בכס"מ הוא וכן ההלכה, בסוף

שם). כפשוטה שם.35)בתוספתא כל 36)משנה אם
הלכה  להלן וראה ג), הלכה למעלה (ראה שזור וחוט חוט
ואחד, אחד כל שזורים אינם אם אפילו אסור שמדרבנן ז,

יחד. שארגם מצמר 37)כיון מעורב וחוט חוט כל אלא
ראה  בטל, אינו - צמר חוט ואילו גמלים, וצמר רחלים

למעלה.

.ÊÛ‡ ,ÌÈ„‚a Ô‰Ó ÔÈOBÚL ÌÈO·k‰ ˙B¯BÚ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«¿»ƒ∆ƒ≈∆¿»ƒ«
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯zÓ - ÔzLÙa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBzL Èt ÏÚ«ƒ∆¿ƒ»¿ƒ¿»À»ƒ¿≈¿ƒ
ËeÁ ÏÏÎa eÎ¯ÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Óˆ ÏL ˙BÓÈÏ¿ƒ∆∆∆««ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«

ÔzLt‰38ÔËeÚÓa eÏËa È¯‰L ,Ba e¯ÙzL39. «ƒ¿»∆»¿∆¬≈»¿¿ƒ»

(ביחד)38) טווי לא (ביחד), שוע לא כאן שאין אףֿעלֿפי
אסור  - ג הלכה למעלה (ראה לחוד אחד כל נוז ולא
ראב"ד. ועיין ביחד, (=שזורים) נוז שהם כיון מדרבנן,

ו).39) הלכה למעלה (ראה איסור של חוט כאן שאין כיון
והיתר, היתר תערובת שהם בכלאים, שגם רבינו למדנו וכאן
למעלה  (הובא סא: בנדה התוספות כדעת ולא ביטול, יש

ראב"ד. ועיין ה), הלכה

.ÁÒBapw‰ ÔÎÂ40·¯ Ì‡ :‰Êa ‰Ê ÔÙ¯hL ÔzLt‰Â ¿≈«««¿«ƒ¿»∆¿»»∆»∆ƒ…
;¯Óˆ ÈËeÁ ÌÚ Ô‰Ó ÈÂh‰ ‚¯‡Ï ¯zÓ - ÒBapw‰ ÔÓƒ«««À»∆¡…«¿ƒ≈∆ƒ≈∆∆

.¯eÒ‡ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»∆¡»¿∆¡»»

הצמר.40) עם כלאים ואינו שם. כלאים

.Ë„‚a ‰OBÚ‰41ÌÈ·¯‡ ¯Óˆ B‡ ÌÈlÓb ¯Óˆ Blk »∆∆∆À∆∆¿«ƒ∆∆«¿»ƒ
ÏL ËeÁÂ ‰Ê „vÓ ¯Óˆ ÏL ËeÁ Ba ‚¯‡Â ,ÒBap˜ B‡««¿»«∆∆∆ƒ«∆¿∆

ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê „vÓ ÔzLt42. ƒ¿»ƒ«∆¬≈∆»ƒƒ¿«ƒ

אחרון.41) פרק כלאים הלכה 42)תוספתא למעלה ראה
רש"י  ועיין באמצע". עור) של =) שהרצועה "אףֿעל ֿפי ג

שם.

.ÈÌ¯ÙpL ¯Óˆ „‚a43Û¯ÙÏ ¯zÓ -44ÈËeÁa B˙B‡ ∆∆∆∆∆ƒ¿«À»ƒ¿…¿≈
¯LB˜Â .ÔzLt45.¯t˙È ‡Ï Ï·‡ , ƒ¿»¿≈¬»…ƒ¿…

כלאים.43) סוף תוספתא היינו 45)לחבר.44)שנקרע.
על  וקושרו סביבם החוט וכורך הקרעים, ראשי שני שמחבר
התרת  בלא הקרעים ראשי שני להוציא שיכול שכיון גביהם,
בשם  ד ס"ק ש סימן יורהֿדעה (ש"ך חיבור זה אין הקשר,

הרא"ש).

.‡È¯Óˆ È„‚a Ì„‡ L·BÏ46¯‚BÁÂ ÔzLt È„‚·e ≈»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈ƒ¿»¿≈
ıeÁaÓ Ì‰ÈÏÚ47C¯ÎÈ ‡lL „·Ï·e ,48‰ÁÈLn‰ ˙‡ ¬≈∆ƒ«ƒ¿«∆…ƒ¿…∆«¿ƒ»

.ÂÈÙ˙k ÔÈa da ¯L˜ÈÂ¿ƒ¿…»≈¿≈»

שם.46) ובכ"י 48)שם.47)תוספתא רומי, בדפוס
הוא  וכן כתביֿיד. בעוד הוא וכן "יטרוף", אברבנאל:
בגדים  כלאי הלכות פ"ט נדה הרא"ש (לפי שם בתוספתא
שני  של המשיחות שתי את יערב שלא והיינו כ). סימן
אחד  לפשטם יכול שאינו באופן ביחד, ויקשרם הבגדים,
וראה  שם, (רא"ש הקשר את שיתיר לאחר אלא אחד,

כפשוטה). בתוספתא

.·ÈÌ¯ÎÓÏe Ì˙BOÚÏ ¯zÓ - ÌÈ„‚a È‡Ïk49ÔÈ‡Â , ƒ¿≈¿»ƒÀ»«¬»¿»¿»¿≈
Ô‰a ˙Bqk˙‰Ï B‡ „·Ïa ÔL·ÏÏ ‡l‡ ¯eÒ‡50. »∆»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿«»∆

;EÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï :¯Ó‡Â ,ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿«««¿≈¿∆¡«…«¬∆»∆
‰LÈ·Ï C¯„ ‡È‰L ‰iÏÚ‰51‰iÏÚ Ï·‡ ,¯eÒ‡ - »¬ƒ»∆ƒ∆∆¿ƒ»»¬»¬ƒ»

¯zÓ - ÌÈ‡ÏÎ ‡e‰L Ï‰‡ ÔB‚k ,‰LÈ·Ï C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆¿ƒ»¿…∆∆ƒ¿«ƒÀ»
ÂÈzÁz ·LÈÏ52ÏÚ ·LÈÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯zÓ ÔÎÂ . ≈≈«¿»¿≈À»ƒ«»≈≈«

ÌÈ‡Ïk ÏL ˙BÚvÓ53- EÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ; «»∆ƒ¿«ƒ∆∆¡«…«¬∆»∆
elÙ‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .EÈzÁz BÚÈvÓ ‰z‡ Ï·‡¬»«»«ƒ«¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ¬ƒ
- ÌÈ‡Ïk Ô‰aL ÔBzÁz‰Â BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙BÚvÓ ¯OÚ∆∆«»««≈¿««¿∆»∆ƒ¿«ƒ

‡ÓÈ C¯kz ‡nL ,ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡54ÏÚ »≈≈«»∆¿∆»ƒ»≈ƒ»«
.B¯Oa¿»
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wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

א.49) משנה פ"ח העלאה,50)כלאים משום אסור
ד:51)כדלהלן. כלאים:52)יבמות סוף ירושלמי

הוא  וכן (כסףֿמשנה). כלאים" משום בהן אין "אהלים
ה. פרק סוף כלאים סט.53)בתוספתא של 54)יומא

גלופקרין  של כגון וגדולים גסים נימים ויש כלאים,
יד:). ביצה (רש"י במקומה ומחממת

.‚È˙BÚÈ¯È ÔB‚k ,ÔÈk¯a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿¿ƒ
ÔÈL˜a Ï·‡ ;˙BÏÓOe55ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÔÈÎ¯Î ÔÈ‡L ¿»¬»¿»ƒ∆≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

˙B˙ÒÎe56‡lL ‡e‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ·Ò‰Ïe ·LÈÏ ¯zÓ - ¿»À»≈≈¿»≈¬≈∆¿∆…
Ì‰a Ú‚B B¯Oa ‰È‰È57. ƒ¿∆¿»≈«»∆

שם.55) "הכרים 56)יומא ב: משנה פ"ט כלאים
עליהם, לשבת והיינו כלאים", משום בהם אין והכסתות
בשרו. על נימא תיכרך שמא בהם גזרו לא קשות, והן הואיל
ד"ה  טו. ביצה בתוספות (עיין אסור בהם להתכסות אבל

בקשין). יש 57)אלא בהם, נוגע בשרו שאם שם. כלאים
[ומדברי  שם). יוםֿטוב' ('תוספות תיכרך שמא לחשוש
שמא  חשש משום זה שאין נראה טו) (הלכה להלן רבינו
שהוא  כיון חכמים, החמירו בבשרו שבנוגע אלא תיכרך

הכלאים]. מן נהנה

.„È˙Î¯t‰ ÔÎÂ58- ‰k¯ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk ‡È‰L ¿≈«»…∆∆ƒƒ¿«ƒƒ»¿»«»
;B¯Oa ÏÚ ‰ÏÚ˙Â LnM‰ dÏ CÓqÈ ‡nL ,‰¯eÒ‡¬»∆»ƒ»≈»««»¿«¬∆«¿»

˙¯zÓ - ˙Î¯Î dÈ‡L ‰L˜ ‰˙È‰ Ì‡Â59. ¿ƒ»¿»»»∆≈»ƒ¿∆∆À∆∆

יד:58) טו.59)ביצה שם

.ÂËÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÚÓ60·˜Ú BÏ ÔÈ‡Â61¯zÓ - ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿≈»≈À»
‡e‰ ‰L˜ Ï‚¯‰ ¯BÚL ;‰Ï BL·ÏÏ62‰‰ BÈ‡Â , ¿»¿∆»∆∆»∆¿≈∆¡∆

Ûeb‰ ¯BÚ ¯‡Lk63. ƒ¿»«

משום 60) בו אין זרד, של "ומנעל ז: משנה פ"ט כלאים
היא  זרד של "ומנעל בפירוש: רבינו שם וכתב כלאים"
רב  "אמר טו. ובביצה הרגל". כף תחת שנותנים מנעל דמות
הגאונים  ופירשו כלאים". משום בהם אין ערדלין פפא,
אותו  עושין יש רגל, של העקב "כנגד שם) פ"ט נדה (רא"ש
לפי  כלאים משום בהם אין נמטי, אותו וקורין צמר של

להלן. וראה מתחמם". ואינו קשה ה'תוספות 61)שהעקב
מתאים  זה עקב". אלא לו ואין "שכצ"ל כתב (שם) יוםֿטוב'
שפירושו  שכתוב ולמה שם, במשנה רבינו שפירש למה
שא  סימן ליו"ד הגר"א בביאור ועיין למעלה. ראה הגאונים,
נכונה. יוםֿטוב' ה'תוספות של שהגהתו שכתב יח ס"ק

(הגה 62) קשה הנעל ואף למעלה, ראה הגאונים, כדברי
יג). סעיף שם שבכרים 63)ביו"ד אףֿעלֿפי [כלומר,

שלא  "והוא יג) הלכה (למעלה אמרו קשים, שהם וכסתות
ואינו  קשה הרגל שגם בנעלים כאן - בהם" נוגע בשרו יהיה

שם). למעלה וראה מותר, - נהנה

.ÊËÈ¯ÙBz64˙eÒk65Ôk¯„k ÔÈ¯ÙBz -66‡lL „·Ï·e , ¿≈¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…
eek˙È67‰nÁ‰ ÈtÓ ‰nÁa68ÈtÓ ÌÈÓLb·e ƒ¿«¿««»ƒ¿≈««»«¿»ƒƒ¿≈

ÌÈÓLb‰69È¯ÎBÓ ÔÎÂ .ı¯‡a ÌÈ¯ÙBz ÔÈÚev‰Â .70 «¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»∆¿≈¿≈
˙eÒk71Ôk¯„k ÔÈ¯ÎBÓ -72‰nÁa eek˙È ‡lL „·Ï·e , ¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…ƒ¿«¿««»

‡ÏÂ ,‰nÁ‰ ÔÓ ÔÙ˙k ÏÚL ÌÈ‡Ïk‰ Ì‰Ï ÏˆiL∆»≈»∆«ƒ¿«ƒ∆«¿≈»ƒ««»¿…

ÔÈÏÈLÙÓ ÔÈÚev‰Â .Ba ÌnÁ˙‰Ï ÌÈÓLba eek˙Èƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ«¿ƒƒ
.Ô‰È¯BÁ‡Ï ÏwÓa¿«≈«¬≈∆

ו.64) משנה שם כלאים.65)כלאים בה שיש
לתפרם.66) ירכותיהם על הבגדים שמניחים
כן 67) ולמדו נהנה, אם אלא תורה אסרה לא שהעלאה

הנאה. בה יש לבישה שסתם תלבש", מ"לא ד:) (יבמות
להלן  ראה הנאה, בלי אפילו אסורה עצמה לבישה  אבל

שם. ובכסףֿמשנה יח מן 68)הלכה הירכים על להגן
(שבת 69)החום. לכתחילה מותר מתכוון, שאינו דבר כי

היא  הלכה ימות" ולא רישיה שב"פסיק ואףֿעלֿפי כט:).
אין  בהנאה - ו) הלכה שבת מהלכות בפ"א (ראה שאסור
הובא  (ר"ן הנאה זו אין להנאה, מתכוון אינו שאם כן, הדבר

שם). שלמה להעיר 70)במלאכת ויש ה. משנה שם
דין  ואחרֿכך כסות, מוכרי דין תחילה שנו שם שבמשנה
שסדר  שכתב שם שלמה במלאכת ועיין כסות, תופרי

זו". אף זו "לא בדרך הוא כלאים.71)המשנה בה שיש
לקונים.72) להראות כתיפו על ששם

.ÊÈ‰ˆÈa Ì„‡ ÁwÈ ‡Ï73,ÌÈ‡Ïk „‚·a ‰nÁ ‡È‰Lk …ƒ«»»≈»¿∆ƒ«»¿∆∆ƒ¿«ƒ
‰nÁ‰ ÈtÓ ÌÈ‡Ïka ‰‰ ‡e‰ È¯‰L74ÈtÓ B‡ ∆¬≈∆¡∆«ƒ¿«ƒƒ¿≈««»ƒ¿≈

‰pv‰75.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ»¿≈…«≈»∆

ב.73) הלכה שם כלאים מלכוות 74)ירושלמי שמונעו
מלונדריש). אליהו (רבינו לכך מכוין והוא בביצה,

זה,75) ואף היד, את ומחמם מהביצה מתחמם שהבגד
לכך. כשמתכוין

.ÁÈÈ‡¯Ú ÌÈ‡Ïk Ì„‡ LaÏÈ ‡Ï76Èab ÏÚ elÙ‡Â , …ƒ¿«»»ƒ¿«ƒ¬««¬ƒ««≈
ÌÈ„‚a ‰¯OÚ77ÌeÏk e‰p‰Ó BÈ‡L78elÙ‡Â , ¬»»¿»ƒ∆≈¿«≈¿«¬ƒ

ÒÎn‰ ˙‡ ÁÈ¯·‰Ï79‰˜BÏ - Ôk L·Ï Ì‡Â .80. ¿«¿ƒ«∆«∆∆¿ƒ»«≈∆

לכלאים".76) עראי "אין ב: משנה שם שם.77)כלאים
לא 78) רחמנא כתב "דאי שם) (יבמות שאמרו [ואףֿעלֿפי

רחמנא, אסר העלאה דרך כל הוהֿאמינא עליך, יעלה
במקל  המפשילים הצנועים (כלומר, כסות מוכרי ואפילו
ועיין  א, הלכה פ"ט כלאים בירושלמי הוא כן לאחוריהם,
דומיא  שעטנז, תלבש לא רחמנא כתב ישנים) בתוספות שם
על  ללמוד אלא כן אמרו לא - הנאה" ביה דאית דלבישה
מפני  כן ולמדו נהנה, אם אלא אסורה שאינה העלאה,
על  כך ללמד באו לא אבל הנאה, בה יש לבישה שסתם
על  הלובש כגון הנאה, בה שאין באופן שגם עצמה, לבישה
ואסור  תלבש, לא בכלל היא כן גם - בגדים עשרה גבי
לא  עדיין אבל כה). הלכה להלן וראה כסףֿמשנה, (ועיין
דבר  האומר שלדעת קיג. קמא בבבא שאמרו מה יתיישב
את  להבריח כלאים ללבוש מותר מותר, מתכוין שאינו
כאן?]. צריך כוונה ואיזו אסור, הנאה בלי גם והלא המכס,

שאינם 79) לפי המכס, בו שנוטלים השער את בו לעבור כדי
במוכס  והמדובר בהם. לבוש שאדם מבגדים מכס מקבלים
אסור  הרי קצבה, לו שיש במוכס שאם קצבה, לו שאין
ואף  יא). הלכה ואבדה גזילה מהלכות (פ"ה גזילה משום
להנאה. שאינה ואףֿעלֿפי הלבישה, מחמת האיסור כאן

למעלה. שעטנז".80)ראה תלבש "לא משום
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.ËÈC¯c Ô‰L ÌÈ„‚a ‡l‡ ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒƒ¿«ƒ∆»¿»ƒ∆≈∆∆
ÌenÁ81Ë·‡‰Â ÌÈÒÎn‰Â ˙Ùˆn‰Â ˙zk‰ ÔB‚k , ƒ¿«À…∆¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¿≈

˙‡Â ÌÈ˜BM‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈtÁÓL ÌÈ„‚·e ‰ÏÓO‰Â¿«ƒ¿»¿»ƒ∆¿«ƒ»∆∆««ƒ¿∆
ÔÈÏBˆÏˆ Ï·‡ .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„i‰82ÔÈOBÚL ÌÈpË˜ «»«ƒ¿«≈»∆¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ∆ƒ

B‡ ˙BÚÓ Ô‰a ¯¯ˆÏ Ô‰lL „È ˙È·a ÌÚ‰ Ô˙B‡»»»¿≈»∆»∆ƒ¿…»∆»
ÔÈÏ·˙83ËeË¯ÓÒe ,84B‡ ‰iË¯ ÂÈÏÚ ÔÈÁÈpnL ¿»ƒ¿«¿∆«ƒƒ»»¿ƒ»

˙ÈÏtÒ‡ B‡ ‡Ó‚eÏÓ85el‡ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿¿»ƒ¿¿»ƒ¿«≈»∆¬≈≈
C¯c ÔÈ‡L ,Ô‰a Ú‚B B¯OaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯zÓÀ»ƒ««ƒ∆¿»≈«»∆∆≈∆∆

.CÎa ÌenÁƒ¿»

טו.81) תוספתא 84)שם.83)חגורות.82)ביצה
כלאים. סוף תחבושת.85)וירושלמי מיני

.Î¯BÚ ÏL ıÈˆ86Ba ‰ÏzL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÈLÓ B‡ ƒ∆∆ƒ¿«≈»∆∆»»
È„k Ì„‡‰ Èt ÏÚ ÔÈÏcÏ„Ó ÔzLt ÈËeÁÂ ¯Óˆ ÈËeÁ≈∆∆¿≈ƒ¿»¿À¿»ƒ«¿≈»»»¿≈

ÔÈ·e·f‰ ÁÈ¯Ù‰Ï87ÔÈ‡L ,ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - ¿«¿ƒ««¿ƒ≈ƒƒ¿«ƒ∆≈
CÎa ÌenÁ C¯c88. ∆∆ƒ¿»

(כסףֿמשנה).86) נז: בשבת שנזכרה "אסטמא" היא
שם.87) בגמרא פרוחי" "כליא רבינו מפרש ראה 88)כן

טווי, שאינו משום כלאים בה שאין שפירש (שם) ברש"י
קשה. דבר שהוא משום ריב"א בשם שם ובתוספות

.‡ÎÌÈÏ·Á ÒÈÎÓe ˙BÓ‰a ‚È‰n‰89,B„È CB˙Ï ««¿ƒ¿≈«¿ƒ¬»ƒ¿»
Èt ÏÚ Û‡Â ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆ Ô‰Óe ÌÈzLt Ô‰Ó≈∆ƒ¿ƒ≈∆∆∆¬≈∆À»¿««ƒ
ÌÈ‡Ïk eOÚ - Ôlk Ô¯L˜ Ì‡ Ï·‡ .B„È ÏÚ ÔÎ¯BkL∆¿»«»¬»ƒ¿»»À»«¬ƒ¿«ƒ

.B„È ÏÚ Ôk¯ÎÏ BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»¿»«»

נד.89) שם

.·ÎÌÈ„i‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁp˜nL ˙BÁtËÓ90˙BÁtËÓe , ƒ¿»∆¿«¿ƒ»∆∆«»«ƒƒ¿»
ÔÈ‚tÒnL91¯ÙÒ ˙ÁtËÓe) ,˙BÚ˜¯w‰Â ÌÈÏk‰ Ô‰a ∆¿«¿ƒ»∆«≈ƒ¿««¿»ƒ¿««≈∆

(‰¯Bz92ÌÈ¯ÙÒ ˙BÁtËÓe ,93ÌeMÓ ÌÈ¯eÒ‡ - »ƒ¿¿¿»ƒ¬ƒƒ
ÏÚ ÔÈÎ¯Î Ô‰Â Ô‰a ˙BÚ‚B ÌÈ„i‰ È¯‰L ,ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆¬≈«»«ƒ¿»∆¿≈ƒ¿»ƒ«

.ÔÈÓnÁ˙Óe „ÈÓz „i‰«»»ƒƒ¿«¿ƒ

ג)90) משנה פ"ט (כלאים שבמשנה ידים" "מטפחות הן
כמותו. בירושלמי שפסקו אלעזר שם:91)וכר' במשנה

הספג". להלן.92)"ומטפחות וראה ליתא, רומי בדפוס
חסר 93) תורה" ספר ש"מטפחת רומי שבדפוס הנוסחא לפי

מטפחות  והיינו "ספרים", כאן: לקרוא שיש מסתבר ְִָכאן,
משלושת  אחד והם שם), רבינו בפירוש (ראה ספריֿתורה
מטפחות  הספרים, מטפחות הידים, (=מטפחות הדברים
כרבי  והלכה אלעזר, ורבי חכמים בהם שנחלקו הספג)
(=המגלחים) הספרים מטפחות ואילו למעלה), (ראה ִַַאלעזר
בהם  נחלקו לא הגוף, על גבר מלבוש שהם המשנה, שבסוף
שם), ברע"ב (ראה כלאים משום נאסרו הכל ולדברי חכמים,

וברדב"ז. קורקוס בר"י וראה רבינו, השמיטו ולכן

.‚Î˙B˙B‡94ÔÈÒ·Bk‰ ÔÈOBÚL95ÔÈc¯b‰Â96ÌÈ„‚aa ∆ƒ«¿ƒ¿««¿ƒ«¿»ƒ
˙B‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,BlL ˙‡ ¯ÈkÓ „Á‡ Ïk ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈»∆»«ƒ∆∆ƒ»¿»
,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆa ÔzLt B‡ ÔzLÙa ¯Óˆ ÏL∆∆∆¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆∆¬≈∆»

BÏˆ‡ ·eLÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡97. ««ƒ∆≈»∆¿

י.94) משנה בגדים.95)שם האורגים.96)כובסי
שייבטל 97) לסברא מקום והיה הבגד. בעל אצל כלומר,

משום  שאסורים השמיענו - ז) הלכה למעלה (ראה בבגד
בתערובת. בטל אינו - ניכר שהוא שכיון כלאים,

.„Î¯Óˆ „‚a98‰ÙÈÎ˙a ÔzLt „‚a ÌÚ B¯aÁL ∆∆∆∆∆ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»
¯eaÁ BÈ‡ - ˙Á‡99ıa˜ .ÌÈ‡Ïk ‰Ê ÔÈ‡Â100ÈL ««≈ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
„Á‡k ËeÁ‰ ÈL‡¯101˙BÙÈÎz ÈzL ÛÎzL B‡102- »≈«¿∆»∆»«¿≈¿ƒ

.ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«ƒ

שם.98) כשימשיכו 99)משנה שהרי קיימא, בר שאינו
שם. המשנה בפירוש ראה מיד, מתפרד הוא אדם

שם.100) (רע"ב).101)משנה לא 102)וקשרם אפילו
כלאים  שאינו אומרים ויש (כסףֿמשנה). ראשיהם קיבץ
שבת, לענין שאמרו כמו החוט, ראשי שני קשר אם אלא
בין  מחלקים ויש (ר"ש). ט הלכה שבת מהלכות פ"י ראה
לבין  המתקיימת, מלאכה על אלא חייב שאינו שבת מלאכת
(רדב"ז). מתקיים שאינו אףֿעלֿפי בחיבור שאיסורו כלאים

.‰Î˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Îz ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ¯zÓ103, À»«¬ƒ«ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¿≈
‰ÂˆÓ ÌÈ˙n‰ ÏÚ ÔÈ‡L104˙Úc¯Ó epnÓ ˙BOÚÏÂ .105 ∆≈««≈ƒƒ¿»¿«¬ƒ∆«¿««

¯BÓÁÏ106‰ÈÏÚ ·LBÈÂ107B¯Oa ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â , «¬¿≈»∆»¿∆…ƒ¿∆¿»
da Ú‚B108BÊ ˙Úc¯Ó ÁÈpÈ ‡ÏÂ .109BÙ˙k ÏÚ110, ≈«»¿…«ƒ««¿«««¿≈

.Ï·f‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï elÙ‡¬ƒ¿ƒ¬≈∆∆«∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

miznd lr oi`y ,znl oikixkz mi`lkd on zeyrl xzen"
."devn

לבוש  המתים בתחיית המת יקום היאך קשה, ולכאורה
הראיה  מכאן בגמרא, אחת שלדעה ואף כלאים. בבגדי
בהן, ינהגו שלא הכוונה אין לעתיד־לבוא" בטלות ש"מצוות
בטלות  ואינן הקב"ה, של ורצונו חכמתו הן המצוות שהרי
ברור  "דבר ה'יד' לספר בהקדמה הרמב"ם וכדברי לעולם.
שינוי  שום בה ואין לעד קיימת הזאת שהתורה ומפורש
- בטלות מצוות - הציווי מצד יהיה לא שקיומן אלא כו'"
האמיתית, ולמציאותו העולם לטבע שיהפכו מצד כי־אם
את  יפשוט המתים בתחיית המת כשיקום שמיד ופשיטא

אחרים. בגדים וילבש שעליו, השעטנז בגדי
(25 dxrde 29 cenr `"g a"pyz 'zegiyd xtq' itÎlr)

ד.103) משנה טעם 104)שם (ולולא סא: בנדה יוחנן כר'
הרי  - הבגד מן נהנה המת שאין ואףֿעלֿפי אסור. היה זה
ראה  הנאה, בלי אפילו אסורה כלאים שלבישת רבינו דעת
כאן). ור"ש שם, תוספות ועיין יח, הלכה למעלה

שם.106)אוכף.105) קשה,107)כלאים שהוא מפני
יג). הלכה (למעלה עליהם לישב מותר נלמד 108)וקשים
שם). (למעלה וכסתות בכרים שאמרו משנה 109)ממה

שאינו 110)שם. דבר זה ואין אסורה. העלאה שכל
בלבישה  הוא רוצה שהרי טז), הלכה למעלה (ראה מתכוין

בזבל. מתלכלך שאינו ממנה, ונהנה זו

.ÂÎ‰Ó‰a‰Â ˙n‰111¯zÓ - ÌÈ‡Ïk ÔÈLaÏÓ eÈ‰L «≈¿«¿≈»∆»¿À»ƒƒ¿«ƒÀ»
Ô‡OÏ112.BÙ˙k ÏÚ ¿»¿»«¿≈
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כלאים.111) סוף להנאה,112)תוספתא מתכוין [שאינו
טז]. הלכה למעלה ראה כסות, כמוכרי זה והרי

.ÊÎ¯Óˆ „‚a113Ba „·‡L114ËeÁ115B‡ ,ÔzLt ÏL ∆∆∆∆∆»«∆ƒ¿»
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆ ÏL ËeÁ Ba „·‡L ÔzLt „‚a∆∆ƒ¿»∆»«∆∆∆¬≈∆…

ep¯kÓÈ ‡nL ,È¯ÎÏ ep¯kÓÈ116‡ÏÂ .Ï‡¯OÈÏ È¯Îp‰ ƒ¿¿∆¿»¿ƒ∆»ƒ¿¿∆«»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿…
¯BÓÁÏ ˙Úc¯Ó epOÚÈ117¯Á‡ B˙B‡ ‡ˆÓÈ ‡nL , «¬∆«¿«««¬∆»ƒ¿»«≈

ÌÈ‡Ïk‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,epLaÏÈÂ ˙Úc¯n‰ ÏÚÓ epÚ¯˜ÈÂ¿ƒ¿»∆≈«««¿««¿ƒ¿»∆∆¬≈≈«ƒ¿«ƒ
Ba ¯k118˙wz „ˆÈÎÂ .119ÔÈ‡L ,BÚ·Bˆ ?‰Ê „‚a ƒ»¿≈««»«∆∆∆¿∆≈

¯k ‡e‰ „iÓe ,„Á‡ Ú·ˆa ÌÈÏBÚ ÌÈzLt‰Â ¯Óv‰«∆∆¿«ƒ¿ƒƒ¿∆«∆»ƒ»ƒ»
‡nL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯k ‡Ï Ì‡Â .BËÓBLÂ BÏ¿¿¿ƒ…ƒ»¬≈∆À»∆»

ËÓL120,BÏ CÏ‰Â¯·Îe .B‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„a È¯‰L ƒ¿«¿»«∆¬≈»«¿…¿»¿»
˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡a121˙B˜ÙÒ ¯eq‡ ÏkL , ≈«¿¿ƒ¿ƒ¬∆»ƒ¿≈

˜ÙÒa el˜‰ CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ122. ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈≈¿»≈

מ:113) (רש"י 114)פסחים ניכר ואינו בו שנארג
שם). חוט,115)בפסחים שרק וֿז הלכות למעלה ראה

בטל. אינו חשוב, שם.116)שהוא שם.117)פסחים
מרדעת 118) אותו עושים בו, ניכרים הכלאים אם אבל

שם). (תוספות למעלה כמבואר סא:119)לחמור, נדה
יז.121)שם.120) הלכה יח בכסף122ֿ)פרק ראה

יב. הלכה מת טומאת מהלכות לפ"ט משנה

.ÁÎ¯Óˆ ÈÏk Á˜Bl‰123B˜„·Ï CÈ¯ˆ - È¯Îp‰ ÔÓ «≈«¿≈∆∆ƒ«»¿ƒ»ƒ¿»¿
.ÔzLÙa ÔÈ¯eÙz Ô‰ ‡nL ,‰ÙÈ ‰ÙÈ»∆»∆∆»≈¿ƒ¿ƒ¿»

ז.123) משנה פ"ט בכלאים ראה

.ËÎÌÈ‡Ïk ‰‡B¯‰124‰¯Bz ÏL125B¯·Á ÏÚ126, »∆ƒ¿«ƒ∆»«¬≈
ÂÈÏÚ BÚ¯B˜Â BÏ ıÙB˜ - ˜eMa Cl‰Ó ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿«≈«≈¿¿»»

„iÓ127Ba¯ ‰È‰ elÙ‡Â .128ÔÈ‡L .‰ÓÎÁ B„nlL ƒ»«¬ƒ»»«∆ƒ¿»¿»∆≈
L¯ÙÓ‰ ‰OÚ˙ ‡Ï ¯eq‡ ‰ÁBc ˙Bi¯a‰ „B·k¿«¿ƒ∆ƒ…«¬∆«¿…»

‰¯Bza129‰„·‡ ·L‰a ‰Á„ ‰nÏÂ .130‡e‰L ÈtÓ ? «»¿»»ƒ¿∆¿»≈¬≈»ƒ¿≈∆
ÔBÓÓ ÏL Â‡Ï131˙Ó ˙‡ÓËa ‰Á„ ‰nÏÂ .132? »∆»¿»»ƒ¿»¿À¿«≈

'B˙Á‡ÏÂ' ·e˙k‰ Ë¯Ùe ÏÈ‡B‰133‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ƒ»««»¿¿«…ƒƒ«¿»
˙ÓÏ ‡e‰ ‡ÓhÓ Ï·‡ ,‡ÓhÓ BÈ‡ B˙BÁ‡Ï :e„ÓÏ»¿«¬≈ƒ«≈¬»ƒ«≈¿≈
‡e‰ È¯‰ - Ì‰È¯·cÓ B¯eq‡L ¯·c Ï·‡ .‰ÂˆÓƒ¿»¬»»»∆ƒƒƒ¿≈∆¬≈

˙Bi¯a‰ „B·k ÈtÓ ‰Á„134Èt ÏÚ Û‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ƒ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿»»¿««ƒ
‰Ê Â‡Ï È¯‰ ,¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :‰¯Bza ·e˙kL∆»«»…»ƒ«»»¬≈»∆
ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙Bi¯a‰ „B·Î ÈtÓ ‰Á„ƒ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»»»
BÈ‡Â ,˜eMa ÂÈÏÚ BÚ¯B˜ BÈ‡ - Ì‰È¯·c ÏL ÊËÚL««¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿»»«¿≈
‰¯Bz ÏL ‰È‰ Ì‡Â .B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú ,˜eMa BËLBt¿««∆«ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»

.„iÓ BËLBt -¿ƒ»

יט:124) נראה 125)ברכות כן תורה. מדברי האסורים
שם. בבגדו,126)בסוגיא כלאים "המוצא שם: [בגמרא

כלאים  "הרואה שם: פריז בכ"י אבל בשוק", אפילו פושטן
הוא וכן חברו". של הגאונים בבגדו פירוש לפי כ. שם

אהבה, בר אדא רב של במעשה (84 עמ' שם הגאונים (אוצר
ממנה, וקרעה קם כרבלתא, שלבשה כותית שראה
בבגד  שגם הרי שעטנז, בו שיש בגד היא זו שכרבלתא
אינו  חבירו שבבגד אומרים יש אבל ופושטו. קורעו חבירו

בנדה  (הרא"ש שוגג והוא יודע אינו שחבירו מכיון קורע,
רבינו  בפירושי וראה ו), סימן בגדים כלאי הלכות פ"ט

.[23 הערה ב עמוד מלונדריש ורגע 127)אליהו רגע שכל
כלאים. לבישת איסור על עובר רבינו,128)הוא למדו

מאי  בשוק. אפילו "פושטו שם: בברכות שאמרו ממה
מקום  כל ד', לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין טעמא,
רבו  שגם הרי לרב", כבוד חולקין אין השם חילול שיש

ורדב"ז). (כסףֿמשנה זה דרבנן 129)בכלל איסור אבל
שם). (ברכות להתעלם",130)נדחה תוכל "לא בו שכתוב

חייב  ואינו "והתעלמת", נאמר כבודו, לפי שאינו זקן ועל
(שם). הבריות כבוד מפני נדחה והלאו האבידה, להשיב

ד"ה 131) ל: שבועות בתוספות וראה (שם, למחילה וניתן
מצוה.132)אבל). למת מיטמא כ.133)שכהן ברכות

לא  דטומאה, לאֿתעשה כשנכתב "דמעיקרא שם: ופירש"י
וכן  הקרובים". על נכתב שלא כשם נכתב, מצוה מת על
מינה  "וליגמר עוד: שאלו ושם שמח). (אור רבינו כוונת
מצוה, למת מיטמא פסח שעושה ממה נלמוד (כלומר:
ביטול  כלומר שאני", ואלֿתעשה שב פסחו) הקרבת ומבטל
כלאים  ואילו ואלֿתעשה", ב"שב אלא אינו הפסח הקרבת
[אבל  זאת. השמיט ורבינו ועשה". ב"קום גופו על לובש
מצוה  מת על אלא דיבר שלא כיון רבינו: בדברי עיון צריך
למה  פסח, עושה על כלל דיבר ולא ועשה", ב"קום שהוא
מצוה  כמת לכהן טומאה הלא "ולאחותו", הפסוק הביא
עיין  "לאחיו", מהפסוק נלמד פסח) קרבן ביטול (מבלי

שם]. שם.134)רש"י ברכות

.Ï‰˜BÏ - Ba ‰qk˙n‰ B‡ ÌÈ‡Ïk L·Bl‰135‰È‰ . «≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿«∆∆»»
Le·Ï136‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - Blk ÌBi‰ Ïk ÌÈ‡ÏÎa »¿ƒ¿«ƒ»«À≈∆∆»

BL‡¯ ‡ÈˆB‰ .˙Á‡137‡ÈˆB‰ ,B¯ÈÊÁ‰Â „‚a‰ ÔÓ ««ƒ…ƒ«∆∆¿∆¡ƒƒ
B¯ÈÊÁ‰Â BL‡¯138„‚a‰ ËLt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , …¿∆¡ƒ««ƒ∆…»««∆∆

Blk139‰na .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - À¬≈∆«»«»««¿«««∆
e¯˙‰Lk ?ÌBi‰ Ïk ˙Á‡ ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆«»««»«¿∆ƒ¿
ËLt :BÏ e¯Ó‡Â Ba e¯˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Á‡ ‰‡¯˙‰ Ba«¿»»««¬»ƒƒ¿¿»¿¿…

tËL140LaÏÏÂ ËLÙÏ È„k ‰‰LÂ ,Ba Le·Ï ‡e‰Â , ¿…¿»¿»»¿≈ƒ¿…¿ƒ¿
‰i‰L Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰L ¯Á‡««∆ƒ¿¬≈∆«»«»¿ƒ»

‰i‰Le141.ËLt ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‰ÈÏÚ Ba e¯˙‰L ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»¿««ƒ∆…»«

תלבש.135) לא כא.136)משום במכות כן 137)משנה
בריה  אחא רב "מחוי כא:) (שם שאמרו מה רבינו, מפרש

(כסףֿמשנה). ואפוקי" עיולי איקא פעם 138)דרב ובכל
(פירושי  מלונדריש אליהו [ורבינו (כסףֿמשנה). בו התרו
שלא  אףֿעלֿפי כתב: ג) עמ' ופסקיו מלונדריש אליהו רבינו

.(45 הערה שם ועיין אחת", אלא בו כלומר,139)התרו
אלאֿאםֿ חייב אינו וללבוש לפשוט כדי שבשהה אףֿעלֿפי
אלה  אינו זה כל - וללבשו כולו לפשוט שהות היה כן
והוציא  מעשה עשה אם אבל מעשה, עשה ולא לחוד בשהה

כולו. פשט שלא אףֿעלֿפי חייב, - במשנה 140)ראשו
ולובש, פושט והוא תלבש, אל תלבש אל לו "אמרו שם:
אשי  רב אמר שם, בסוגיא אולם ואחת", אחת כל על חייב
לפשוט  כדי שהה אפילו אלא ולובש, פושט דוקא לאו
העדים: בהתראת כתב לפיכך רבינו. פסק וכן חייב, וללבוש

פשוט". פשוט לו עשה 141)"אמרו שלא ואףֿעלֿפי
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מאחר  - והתראה התראה כל על הוא חייב פעם, בכל מעשה
שמתרים  פעם בכל מעליו, האיסור להסיר לתקן בידו שהיה
שם  הריטב"א כתב וכן הלבישה, מעשה כעושה חשוב בו,
(שהבאנו  כ. בברכות מהסוגיא ראיה והביא התוספות, בשם
וממשיך  כלאים בגד פושט שאינו שמה כט) הלכה למעלה

ועשה". "קום הוא הרי בו, להתכסות

.‡ÏL·Bl‰ ‰È‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk B¯·Á ˙‡ LÈaÏn‰««¿ƒ∆¬≈ƒ¿«ƒƒ»»«≈
‰˜BÏ L·Bl‰ - „ÈÊÓ142ÌeMÓ ¯·BÚ LÈaÏn‰Â , ≈ƒ«≈∆¿««¿ƒ≈ƒ

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ143L·Bl‰ Ú„È ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…¿ƒ…»««≈
LÈaÏn‰ - „ÈÊÓ LÈaÏn‰ ‰È‰Â ,ÌÈ‡Ïk ‡e‰ „‚a‰L∆«∆∆ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ≈ƒ««¿ƒ

‰˜BÏ144.¯eËt L·Bl‰Â , ∆¿«≈»

כלבישה 142) חשובה ושהייה מיד, לפשוט לו שהיה
שביארנו  כמו לוקה ולפיכך מעשה, עשה שלא אףֿעלֿפי
לו  שמזמין למלביש, כמסייע שהוא ועוד הקודמת. בהלכה
(כסףֿמשנה). מעשה כעושה ומסייע להלבישו עצמו את

שבכללות.143) לאו שהוא לוקה, אינו זה לאו ועל
תלביש", "לא קרי תלבש" "לא על לוקה אינו והמלביש
מלקות  אלא זה פסוק על לוקין אין שלעולם - כדלהלן,
כשאין  ורק המלביש, לוקה אינו - הלובש כשלוקה אחת:
כדלהלן  המלביש, לוקה - בשוגג, כגון לוקה, הלובש

"לא 144)(כסףֿמשנה). קרי תלבש", "לא משום
(הוצאת  ג פרק מכות בתוספתא רבינו דברי [ומקור תלביש".
כלאים  חבירו את "המלביש :(32"244 עמ' מנדל צוקר
כצ"ל) - (חייב מזיד שהמלביש אףֿעלֿפי הנזיר את המטמא
=) ומטמא מזיד לובש היה אם פטור, (חייב) מזיד והמטמא
(פטור) (שוגגין) שניהם (היו) פטור) (חייב מזיד ומיטמא)
כתביֿיד  (ע"פ הנ"ל בתוספתא להגיה צריך כן (פטורין)".
אליהו  ר' בפירושי ראה ראשון), ודפוס ווינה עהרפורט

.[65 הערה ד עמ' מלונדריש

.·Ï·lL ÌÈ‰keL145˙ÚLa ‡lL ‰p‰k È„‚a …¬ƒ∆»¿ƒ¿≈¿À»∆…ƒ¿«
‡e‰L Ë·‡‰ ÈtÓ ,ÔÈ˜BÏ - Lc˜na elÙ‡ ,‰„B·Ú¬»¬ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿≈»«¿≈∆

ÌÈ‡Ïk146‡È‰L ,‰„B·Ú ˙ÚLa ‡l‡ Ba e¯z‰ ‡ÏÂ ; ƒ¿«ƒ¿…À¿∆»ƒ¿«¬»∆ƒ
.˙ÈˆÈˆk ,‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«ƒƒ

על 145) לוקין במקדש שאפילו מבואר ושם ג: ערכין
(כסףֿמשנה). עבודה בשעת שלא בפ"ח 146)כלאים ראה

אֿב. הלכות המקדש כלי מהלכות

ãycew zegiyn zecewpã

elit` dcear zrya `ly dpedk icba eyaly mipdk"
."'ek mi`lk `edy hpa`d iptn ,oiwel - ycwna

בשעת  שלא אפילו ש"במקדש מהגמרא הראב"ד והשיג
שלוקין  הרמב"ם שכתב מה על השיג ועוד מותר", עבודה
ובאפוד  בחושן גם והלא כלאים", שהוא האבנט "מפני רק
ורך  צמר, "מרוקם שהאבנט הרדב"ז ותירץ כלאים. יש
כלאים", ואינם קשים היו והאפוד החושן אבל היה"
דין  יש אם חולקים והראב"ד שהרמב"ם נמצא ולפי־זה
ושתי  כהונה, בגדי בעוד גם או באבנט רק כלאים
כלאים  הותרו האם מחלוקתם כי בזו, זו תלויות הפלוגתות

במקדש, שהוא זמן כל או עבודה בשעת רק כהונה בבגדי
כהונה. בבגדי כלאים היתר בגדר תלוי

בציצית, כלאים דיחוי על־דרך הוא ההיתר הרמב"ם, לדעת
גם  כך ציצית, של מצות־עשה במקום רק והותר שנדחה
להתירו  אין ולכן כהונה, עבודת לשם באבנט כלאים הותרו
חילוק  שיש סובר הראב"ד משא"כ עבודה, בשעת רק אלא
בה  להתיר מיוחד לימוד יש ציצית לגבי כי ביניהם, עקרוני
כלאים, להתיר מיוחד לימוד אין באבנט משא"כ כלאים,
בדרך  האבנט, את לעשות התורה ציוותה שכך כיון אלא
כלאים, איסור בזה אין שמלכתחילה אנו יודעים ממילא

העבודה. בשעת שלא גם מותר ולכן
דין  היה באבנט רק האם מחלוקתם, גם נובעת מכאן
לא  שמעולם הראב"ד לדעת ובחושן: באפוד גם או כלאים
גם  כלאים לרבות מסתבר כהונה, בבגדי כלאים נאסרו
מלכתחילה, תורה ציוותה שכך להדגיש ובחושן, באפוד
לשיטת  אבל הכהונה. בגדי עשיית אופן להיות צריך שכן
ונדחה  כהונה, בבגדי כלאיים איסור שנאמר הרמב"ם
איסור  והיתר הדיחוי למעט מסתבר מצות־עשה, במקום
חושן  שלגבי הרמב"ם סובר ולכן שיותר, כמה כלאים
ואינם  קשים "היו כי האיסור להתיר צריך אין ואפוד

כלאים".
רק  כלאים דין ישנו מדוע הטעם לבאר יש על־פי־זה

מא  ע"פ כהונה, בגדי בשאר ולא הגמרא באבנט מר
לקראת  "היכון משום בה יש התפילה בשעת שחגורה
לשם  הוא האבנט עשיית כל וא"כ ישראל", אלקיך
לכל־לראש  משמשים הכהונה בגדי שאר משא"כ העבודה,
באופן  שנעשו אלא האדם, את לכסות הרגיל בתפקידם
לעבודת  קודש בגדי שהם כיון ולתפארת" "לכבוד מיוחד

הכהונה.
('e oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

.‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

miIpr zFpYn zFkld
miIprzFpYn'ld-mirxfxtq

¦§©§£¦¦
¦©§£¦¦

,‰OÚ ˙BˆÓ Ú·L .˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈
ÁÈp‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«ƒ«
‡lL („ .Ë˜Ï ÁÈp‰Ï (‚ .d˙B‡ ‰lÎÈ ‡lL (· .‰‡t≈»∆…¿«∆»¿«ƒ«∆∆∆…
‡lL (Â .Ì¯k‰ ˙BÏÏBÚ ·ÊÚÏ (‰ .Ë˜l‰ ËwÏÈ¿«≈«∆∆«¬…¿«∆∆∆…
ËwÏÈ ‡lL (Á .Ì¯k‰ Ë¯t ·ÊÚÏ (Ê .Ì¯k‰ ÏÏBÚÈ¿≈«∆∆«¬…∆∆«∆∆∆…¿«≈
˙Á˜Ï ·eLÈ ‡lL (È .‰ÁÎL ÁÈp‰Ï (Ë .Ì¯k‰ Ë¯t∆∆«∆∆¿«ƒ«ƒ¿»∆…»»««
ÔzÏ (·È .ÌÈiÚÏ ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡È .‰ÁÎM‰«ƒ¿»¿«¿ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ≈
.ÌÈiÚ‰ ÏÚ B··Ï ın‡È ‡lL (‚È .„È ˙qÓk ‰˜„¿̂»»¿ƒ«»∆…¿«≈¿»«»¬ƒƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
האילן.1) או השדה בסוף לעניים פאה להניח שמצוה יבאר
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האילן. פירות כל ואסף השדה כל וקצר עבר אם ודין
מתנות  קמה. מקצת שכח ואם בשדה. אלומה ושכח המעמר
האמור  גר ודין לבעלים. הנאה טובת בהן יש אם אלו עניים
ופאה  שכחה בלקט אדם כל מותרין ומאימתי עניים. במתנות
וכמה  לארץ. בחוצה נוהגות אם אלו עניים מתנות ועוללות.

הפאה. שיעור

.‡e‰„O ˙‡ ¯ˆBw‰2‰„O‰ Ïk ˙‡ ¯ˆ˜È ‡Ï - «≈∆»≈…ƒ¿…∆»«»∆
ÁÈpÈ ‡l‡ ,dlk3‰Ó˜ ËÚÓ4‰„O‰ ÛBÒa ÌÈiÚÏ5; À»∆»«ƒ«¿«»»»¬ƒƒ¿«»∆

¯ˆBw‰ „Á‡ .E¯ˆ˜a E„O ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆¿«»¿¿À¿∆∆»«≈
LÏBz‰ „Á‡Â6ÁÈpnL ‰ÊÂ ..‰‡t ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¿∆»«≈¿∆∆«ƒ««ƒ¿»≈»

פאה 2) ('ירושלמי' המחייבת היא הקצירה התחלת כלומר,
כלל  חיוב עוד אין - לקצור שהתחיל לפני אבל ה"א), פ"א

זק"ש). ניסן להרב מלך' פני פאה 3)('אור יקצור. ולא
ש"אמר  מפני לקרקע", במחובר ניתנת "הפאה מ"א: פ"ד
[שיניחו] ללמדנו - בקוצרך שדך פאת תכלה לא הכתוב
שם). המשנה, (פירוש בקציר" וזה לקרקע, מחוברת פאה
מן  להפריש פאה "מצות בברייתא: - א צד, ובבבאֿקמא

הט"ו).4)הקמה". (להלן שיעור לה בגמר 5)ואין
הי"ב. פ"ב להלן וראה כג:). שבת (רש"י 'ספרא'6)קצירו

פאה  ו'ירושלמי' א. קלז, חולין ה"ב; פ"א קדושים פרשת
שאין  דברים אבל בתלישה, שדרכם דברים והיינו ה"ד, פ"א
כמו  בפאה. אותם מחייבת התלישה אין - בתלישה דרכם
ה"ב  פ"ד להלן רבינו שפסק וכמו שם, בחולין שאמרו

חדש'). 'פרי בשם השולחן' ('פאת

.·˙BÏÈ‡a Ck ,‰„Oa ÁÈpnL ÌLÎe7˙‡ ÛÒB‡Lk . ¿≈∆«ƒ««»∆»»ƒ»¿∆≈∆
ËÚÓ ÁÈpÓ - Ô‰È˙B¯t8Ïk ˙‡ ¯ˆ˜Â ¯·Ú .ÌÈiÚÏ ≈≈∆«ƒ«¿«»¬ƒƒ»«¿»«∆»

‰nÓ ËÚÓ Á˜BÏ - ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t Ïk ÛÒ‡ B‡ ‰„O‰«»∆»«»≈»ƒ»≈«¿«ƒ«
ÌÈiÚÏ B˙BÂ ÛÒ‡M ‰nÓ B‡ ¯ˆwM9B˙È˙pL ; ∆»«ƒ«∆»«¿¿»¬ƒƒ∆¿ƒ»

‰OÚ ˙ÂˆÓ10.Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈∆∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬……»
BLÏÂ ‰Ów‰ ÔÁË elÙ‡Â11˙t B‡Ù‡Â12‰Ê È¯‰ - «¬ƒ»««»»¿»«¬»«¬≈∆

.ÌÈiÚÏ ‰‡t epnÓ Ô˙B≈ƒ∆≈»»¬ƒƒ

ובדקל".7) "בדלית מ"א: פ"ד פאה המשנה  מן מבואר כן
לומר: תלמוד - מנין? "אילנות אמרו: שם וב'ירושלמי'
כדעת  ולא התורה, מן שחיובם רבינו מדברי וכנראה שדך".
בדגן  אלא חייב אינו התורה שמן מ"ד) פ"א (פאה הר"ש

בלבד. ויצהר פ"ד 8)תירוש פאה 'ירושלמי' עי' במחובר.
הט"ו. פ"ב להלן ועי' וממה 9)ה"א. א. צד, בבאֿקמא

נראה  "שנתינתו", כתב להלן וגם "ונותנו", רבינו שכתב
חובתו  ידי יוצא אינו הפאה ואסף עבר שכבר שכיון
הלכות  פ"ב להלן וראה ליתן, צריך אלא בלבד, ב"עזיבה"

מלך'). פני ('אור המצוות'10)טוֿטז ב'ספר כתב כן
א  תעזוב יתעלה, אמרו "והוא קכ) שהזכיר ('עשה' אחר ותם,

לאו  היא שהפאה (טז:) מכות בגמרא נתבאר וכבר הפאה.
שדך, פאת תכלה לא אמרו הוא - הלאו לעשה. שניתק
שם  כתב וכן אותם". תעזוב ולגר לעני אמרו הוא - והעשה
וקצר  עבר שאם לפי לעשה, ניתק זה "ולאו רי: לאֿתעשה
אמרו  והוא הקציר, מן הפאה כשיעור לעניים יתן הזרוע, כל
במצותֿעשה". שביארנו כמו אותם, תעזוב ולגר לעני

מן 11) מפריש "ואף שם): (בבאֿקמא שאמר ישמעאל כרבי

כמותו. סוברת שם שהסוגיא מפני כדבריו, והלכה העיסה".
"תעזוב" בתורה פעמיים שנאמר משום שטעמו שם, ואמרו
הוא  מחויב - הפאה את ששינה לאחר שאפילו ללמד בפאה,

לעניים. "מפריש 12)לעזבה אלא הזכיר לא ישמעאל רבי
העיסה  נתרבתה ישמעאל ולרבי הואיל אבל העיסה", מן
בין  לחלק שאין רבינו סובר - למעלה) (ראה מ"תעזוב"

חייבת. היא ואף אפויה, לפת עיסה

.‚¯Èˆw‰ Ïk „·‡13Ô˙pL Ì„˜ Û¯O B‡ ¯ˆwL »«»«»ƒ∆»«ƒ¿«…∆∆»«
‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú È¯‰L ;‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰‡t‰«≈»¬≈∆∆∆¬≈»««ƒ¿«…
.BÏ ˜zpL daL ‰OÚ Ìi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,‰OÚ«̇¬∆¿≈»¿«≈¬≈∆»∆ƒ«

ולא 13) "ביטלו הסובר יוחנן שלרבי אמרו שם במכות
ל'עשה' הניתק לאו על בעבר לוקה שאינו (היינו ביטלו"
כשאכל  כאן מדובר - בידים) ה'עשה' את ביטל  אם אלא
הקציר  כל "אבד כתב: שרבינו ומכיון העיסה. את עצמו הוא
שאמר: שם לקיש ריש כדעת שסובר נראה נשרף", או שקצר
ה'עשה' ביטל לא אם שאפילו (היינו, קיימו" ולא "קיימו
המצוות' ב'ספר כתב וכן לוקה). - קיימו לא אלא בידים
מהל' בפט"ז וראה ה"ה. להלן ראה ריד), (לאֿתעשה

ה"ב. בפי"ח שם ועוד שם. ובכסףֿמשנה ה"ד, סנהדרין

.„¯ˆBwLk ,Ë˜Ïa ÔÎÂ14Ìl‡Óe15ËwÏÈ ‡Ï - ¿≈¿∆∆¿∆≈¿«≈…¿«≈
ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,¯Èˆw‰ ˙ÚLa ˙BÏÙBp‰ ÌÈÏaM‰«ƒ√ƒ«¿ƒ¿««»ƒ∆»«ƒ≈
¯·Ú .ËwÏ˙ ‡Ï E¯Èˆ˜ Ë˜ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ∆∆¡«¿∆∆¿ƒ¿…¿«≈»«

‰Ù‡Â ÔÁË elÙ‡ ,ÔËwÏÂ16:¯Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ Ô˙B - ¿ƒ¿»¬ƒ»«¿»»≈»¬ƒƒ∆∆¡«
Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ17¯Á‡ eÙ¯O B‡ e„·‡ . ∆»ƒ¿«≈«¬……»»¿ƒ¿¿««

.‰˜BÏ - ÌÈiÚÏ Ô˙pL Ì„˜ ÔËwlL∆ƒ¿»…∆∆»«»¬ƒƒ∆

פ"ד 14) (להלן קצירה" בשעת המגל מתוך הנופל "זה
ידו 15)ה"א). מתוך "הנופל זה מאלם. או כלומר,

(שם). ויקצור" השבלים ה"ב.16)כשמקבץ למעלה ראה
קצירך 17) "ולקט קכא). ('עשה' המצוות' ב'ספר כתב כן

מכות  במסכת שנתבאר כמו לעשה, שניתק לאו זה וגם וכו'
וראה  ריא, בלאֿתעשה שם עוד זה על וחזר פאה". לגבי

הסמוכה. בהלכה

.‰,‰¯Èˆa‰ ˙ÚLa ÌÈ·Ú‰ ÔÓ Ë¯ÙpL Ë¯Ùa ÔÎÂ¿≈¿∆∆∆ƒ¿»ƒ»¬»ƒƒ¿««¿ƒ»
Ë¯Ùe ,ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ :¯Ó‡pL ;˙BÏÏBÚa ÔÎÂ¿≈¿≈∆∆¡«¿«¿¿…¿≈∆∆
¯nÚÓ‰ ÔÎÂ .Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ ,ËwÏ˙ ‡Ï EÓ¯k«¿¿…¿«≈∆»ƒ¿«≈«¬……»¿≈«¿«≈

˙Á‡ ‰nÏ‡ ÁÎLÂ18;‰pÁwÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰„Oa ¿»«¬À»«««»∆¬≈∆…ƒ»∆»
.BzÁ˜Ï ·eL˙ ‡Ï ,‰„Oa ¯ÓÚ zÁÎLÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆…»¿«¿
B˙B ‰Ê È¯‰ - B‡Ù‡Â BÁË elÙ‡ ,BÁ˜Ïe ¯·Ú»«¿»¬ƒ¿»«¬»¬≈∆¿

ÚÏBÊ - ‰È‰È ‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ ¯bÏ :¯Ó‡pL ;ÌÈi »¬ƒƒ∆∆¡««≈«»¿»«¿»»ƒ¿∆
‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÔlkL ,z„ÓÏ ‡‰ .‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈»»«¿»∆À»ƒ¿…«¬∆

Ô‰ ‰OÚÏ ˜zp‰19.‰˜BÏ - Ô‰aL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â , «ƒ»«¬≈≈¿ƒ…ƒ≈¬≈∆»∆∆

שכחה,18) – עמרים "שני רבינו: כתב הי"ד, פ"ה להלן
- כאן שכתב אחת" "אלומה כן ואם שכחה". אינם ושלשה

מלך'). פני 'אור (ועי' דוקא ב'ספר 19)לאו רבינו לשון זה
שכל  אצלנו הוא שכלל "ודע, ריד): (לאֿתעשה המצוות'
עשה  שקיים זמן כל עשה, קיום בה שיש לאֿתעשה מצוות
שאם  - הפאה כגון לוקה. יקימנו לא ואם לוקה, אינו - שבה

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



קלי miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - oeygÎxn 'f iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ליתנה  יכול אלא שיקצור בזמן מלקות יתחייב לא קצרה,
מן  נותן - ולשן וטחנן החיטים את דש אם וכן שבלים.
אירע  אם אבל הפאה, מן בו חייב שהיה מה שיעור העיסה
לוקה, זה הרי - שנשרפו או לגמרי החיטים אותן שאבדו
כגון  בידו, ביטלו אם כלֿשכן שבה, 'עשה' קיים שלא כיון
בגמרא  שאמרם תחשוב ואל החיטים. אותן כל את שאכל
שאותה  ונתקיים אחרת" ועוד זאת אלא לנו אין "אנו מכות:
בפאה  אלא זה דין יהא שלא שמשמע הפאה, היא האחרת
מה  וכל הפאה לומר: רצונו "אחרת" ענין אלא לא, - בלבד.
והעוללות, והשכחה והלקט שהפרט לפי הפאה, כדין שדינו
מה  בו ואפשר מעשה, בו שיש לאו הוא מהם אחד כל
ביטלו, ולא ביטלו או קיימו ולא קיימו מענין בפאה שאפשר
הוא  'עשה' קיום בה שיש לפאה למדנו שממנו שהכתוב לפי
בפאה  נאמר וזה - אותם תעזוב ולגר לעני יתעלה: אמרו
ולקט  שדך, פאת תכלה "לא אמר ובעוללות, ובפרט ובלקט
תלקט, לא כרמך ופרט תעולל, לא וכרמך תלקט, לא קצירך
"לא  השכחה בעומר עוד ואמר אותם". תעזוב ולגר לעני
שמצאנו  וכיון יהיה", ולאלמנה וליתום לגר לקחתו, תשוב
על  ולמדו ל'עשה', שניתק לאו היא שהפאה הגמרא לשון
משמע  אותם", תעזוב ולגר "לעני שאמר ממה שבה 'עשה'

לעשה". שניתק לאו - הלאוין חמשת אלו שכל

.Â‰Ówa ‡È‰ Ck ,ÌÈ¯ÓÚa ‰ÁÎM‰L ÌLk20Ì‡ . ¿≈∆«ƒ¿»»√»ƒ»ƒ«»»ƒ
.ÌÈiÚÏ BÊ È¯‰ - d¯ˆ˜ ‡ÏÂ ‰Ów‰ ˙ˆ˜Ó ÁÎL»«ƒ¿»«»»¿…¿»»¬≈»¬ƒƒ
‰ÁÎL LÈ Ck ,da ‡ˆBiÎÂ ‰‡e·za ‰ÁÎM‰L ÌLÎe¿≈∆«ƒ¿»«¿»¿«≈»»≈ƒ¿»

Ôlk ˙BÏÈ‡Ï21¯‡Ù˙ ‡Ï E˙ÈÊ ËaÁ˙ Èk :¯Ó‡pL ; »ƒ»À»∆∆¡«ƒ«¿…≈¿…¿»≈
EÈ¯Á‡22˙BÏÈ‡‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,23. «¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ»

"בשדה,20) דורש כיֿתצא פרשת וב'ספרי' מ"ז. פ"ו פאה
ר"ש  עי' ב'ירושלמי', מפורש וכן קמה". שכחת לרבות

מ"ו. פ"ד לפאה שכל 21)בפירושו רבינו, מדברי [נראה
בפאה  האמור הכלל בהם ואין בשכחה, חייבים האילנות
- כאחת לקיטתו שאין שאילן ה"א) פ"ב ולהלן מ"ד, (פ"א
ד"ה  - ב ב, בקידושין הרשב"א דעת כן ואין בה. חייב אינו
וב'אור  שם, בפאה ראשונה' 'משנה ועי' והגרע"א). אתרוג,

מלך']. זו 22)פני "אחריך, ב: קלא, בחולין ואמרו
שם).23)שכחה". (חולין, מזית לומדים

.ÊÌ¯ka ÌÈiÚÏ ˙BzÓ Úa¯‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ24: ƒ¿≈»»≈∆«¿««»»¬ƒƒ«∆∆
˙BzÓ LÏLÂ .‰ÁÎM‰Â ‰‡t‰Â ˙BÏÏBÚ‰Â Ë¯t‰«∆∆¿»≈¿«≈»¿«ƒ¿»¿»«»

‰‡e·za25ÌÈzLe .‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰ : «¿»«∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«ƒ
˙BÏÈ‡a26.‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰ : »ƒ»«ƒ¿»¿«≈»

פ"ב.24) פאה ותוספתא שם, בה 25)חולין שייך שלא
הכ"א. ועיי"ש הי"ז. פ"ד להלן כמבואר עוללות,

וב'תוספות'26) עוללות. ולא פרט ולא לקט לא בהם שאין
עוללות  שלענין "אףֿעלֿפי שאלו: גמר) ד"ה שם, (חולין
שאין  אחריך", "אחריך ב'גזירהֿשוה' מכרם זית ללמוד אין
פרט  לענין נלמוד לא למה - נטף ולא כתף לא בו

זו?". ב'גזירהֿשוה'

.Áel‡ ÌÈiÚ ˙BzÓ Ïk27‰È‰ ˙·BË Ô‰a ÔÈ‡ - »«¿¬ƒƒ≈≈»∆«¬»»
ÌÈÏÚaÏ28ÔÁ¯k ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÏËBÂ ÔÈ‡a ÌÈiÚ‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»»¬ƒƒ»ƒ¿¿ƒ»«»¿»

ÌÈÏÚa ÏL29Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ï‡¯OÈaL ÈÚ elÙ‡Â . ∆¿»ƒ«¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈ƒƒ»
B„iÓ30. ƒ»

שירצה.28)שם.27) מי לכל לתתם שהרי 29)שבידו
עזיבה  לשון - "תעזוב" אלא "נתינה" לשון בהם נאמרה לא
נתינה, בהן שנאמרה ומעשרות לתרומות בניגוד .(: (שם
הט"ו). תרומות מהל' (פי"ב שירצה מי לכל שנותנן

לעני 30) תלקט, לא קצירך "ולקט כב) כג, (ויקרא שנאמר
לעני  תלקט "לא (שם): חכמים ודרשו אותם", תעזוב ולגר
הלקט  מן ללקט לו אסור העני שגם שלו", על עני להזהיר -

שדהו. של

.ËÌÈiÚ ˙BzÓa ¯eÓ‡‰ ¯b Ïk31¯‚ ‡l‡ BÈ‡ - »≈»»¿«¿¬ƒƒ≈∆»≈
˜„ˆ32ÈL ¯OÚÓa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .33ÈÂl‰ ‡·e : ∆∆∆¬≈≈¿«¬≈≈ƒ»«≈ƒ

˙È¯a Ôa ¯b‰ Û‡ ,˙È¯a Ôa ÈÂl‰ ‰Ó ;¯b‰Â34Û‡Â . ¿«≈»«≈ƒ∆¿ƒ««≈∆¿ƒ¿«
ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ35˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈiÚ «ƒ≈≈¿ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒ«»

ÔÈÏËBÂ Ï‡¯OÈ ÈiÚ ÏÏÎa ÔÈ‡a ‡l‡ ,el‡ ˙BznÓƒ«»≈∆»»ƒƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»≈¿¿ƒ
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ô˙B‡36. »ƒ¿≈«¿≈»

תעזוב".31) ולגר ('פאת 32)"לעני תושב גר ולא
וכן 33)השולחן'). עני", "במעשר כתבֿיד אחר בנוסח

רוקח'). ('מעשה ה"ד.34)נכון פ"ד קדושים פ' 'ספרא'
בלקט 35) נכרים עניי ביד ממחין "אין ב: נט, גיטין משנה,

שלום". דרכי מפני ופאה לבדם 36)שכחה באו אם אבל
שיבואו  עד חכו : להם לומר יכול שהרי שלום, דרכי כאן אין

ה"ה]. זרה עבודה מהל' בפ"י [וראה (רדב"ז). ישראל עניי

.ÈÏk - Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :ÌÈiÚ ˙BzÓa ¯Ó‡∆¡«¿«¿¬ƒƒ∆»ƒ¿«≈«¬……»»
Lw·Ï ÌÈiÚ‰ e˜Òt .Ô˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÌÈiÚ‰L ÔÓÊ¿«∆»¬ƒƒ¿ƒ»»¿»¬ƒƒ¿«≈

Ì„‡ ÏÎÏ ¯zÓ Ô‰Ó ¯‡Lp‰ È¯‰ - Ì‰ÈÏÚ ¯fÁÏe37; ¿«≈¬≈∆¬≈«ƒ¿»≈∆À»¿»»»
˙BÓe¯zk LB„˜ BÙeb ÔÈ‡L38Ô‰Ï ÔzÏ ·iÁ BÈ‡Â . ∆≈»«¿¿≈«»ƒ≈»∆

'ÌÈiÚÏ Ô˙Â' Ô‰a ¯Ó‡ ‡lL ;Ô‰ÈÓc39‡l‡ , ¿≈∆∆…∆¡«»∆¿»«»¬ƒƒ∆»
‰iÁÏ Ô˙B‡ ·ÊÚÏ ‰eˆÓ BÈ‡Â .'Ì˙‡ ·ÊÚz'«¬……»¿≈¿À∆«¬…»¿«»

.ÌÈiÚ ÔÈ‡ È¯‰Â ,ÌÈiÚÏ ‡l‡ ,˙BÙBÚÏe¿∆»«¬ƒƒ«¬≈≈¬ƒƒ

להלן.37) וראה השדה, לבעל גם שמותר שהכוונה כנראה
מקום 38) שם = ) בכושר זרע "לוי ב: קלד, בחולין הוא כן

דרב  לקמיה אתא לקט, למישקל עניים הוו ולא רש"י) -
ולא  לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר לעני ליה: אמר ששת,
ולא  לעיר מגורן לא תרומה מביאין אין מיתיבי: לעטלפים.
מפני  - ומביאה פרה שוכר כהן, שם אין ואם לישוב, ממדבר

דטבלה". תרומה שאני תרומה, "והרי 39)הפסד שם:
אוסרים  (אינם טבלי דלא וקיבה) ולחיים זרוע = ) מתנות
כהן  שם אין ואם וכו' ותניא הרמתם), לפני הבהמה כל
מתנות  שאני כהן, הפסד מפני ואוכלן בדמים אותן מעלין

ביה". כתיבה דנתינה כהונה

.‡ÈÈ˙ÓÈ‡Ó40?Ë˜Ïa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ41eÒkiMÓ ≈≈»«À»ƒ»»»¿∆∆ƒ∆ƒ»¿
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈËwÏÓ ¯Á‡ eËwÏÈÂ ÌÈiL ÌÈËwÏÓ‰42 «¿«¿ƒ¿ƒƒƒ«¿««¿«¿ƒ»ƒƒ
?˙BÏÏBÚ·e Ë¯Ùa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ È˙ÓÈ‡Ó .e‡ˆÈÂ43 ¿≈¿≈≈»«À»ƒ»»»¿∆∆¿≈

- ÔÎ È¯Á‡ ¯‡Lp‰ .e‡B·ÈÂ Ì¯ka ÌÈiÚ‰ eÎl‰iMÓƒ∆¿«¿»¬ƒƒ«∆∆¿»«ƒ¿»«¬≈≈
ÏL ‰ÁÎLa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ È˙ÓÈ‡Ó .Ì„‡ ÏÎÏ ¯zÓÀ»¿»»»≈≈»«À»ƒ»»»¿ƒ¿»∆

?ÌÈ˙ÈÊ44Ï‡¯OÈ ı¯‡a45L‡¯a d˙B‡ ÁÎL Ì‡ , ≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»«»¿…
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˙Èf‰46‡e‰L ,ÂÏÒk L„Á L‡¯Ó da ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ««ƒ¬≈∆À»»≈……∆ƒ¿≈∆
‰ÏÈÙ‡ ‰La ‰iL ‰ÚÈ·¯ ÔÓÊ47È¯eaˆ Ï·‡ . ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿»»¬ƒ»¬»ƒ≈

ÌÈ˙ÈÊ48Ô‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÏÈ‡‰ ˙Áz ÔÁÎML ≈ƒ∆¿»»««»ƒ»¬≈∆À»»∆
.Ô‰È¯Á‡ ¯fÁlÓ ÌÈiÚ‰ e˜ÒÙiMÓƒ∆ƒ¿¿»¬ƒƒƒ¿«≈«¬≈∆

מ"א.40) פ"ח להלכה 41)פאה זו הלכה סמיכות [מתוך 
"לעני  משום הוא שההיתר מפרש שרבינו נראה הקודמת,
כתב  וכן לעטלפים", ולא לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר
כא, בבאֿמציעא שבבבלי ואףֿעלֿפי שם. המשנה בפירוש
שהעניים  בעלים, יאוש משום הוא שהטעם אמרו - ב
שם, בפאה ה'ירושלמי' כדעת פסק - מהלקט נתייאשו
יוחאי  בן שמעון רבי של הברייתא את זו למשנה שהביאו
לעטלפים". ולא לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר "לעני

השדה]. בעל של שהם שם שם:42)ונראה במשנה
(בבאֿ לקיש ריש של וכפירושו הנמושות". בה "משליכו
אינו  שם יוחנן רבי וגם לקוטי", בתר "לקוטי שם) מציעא
שם. לפאה המשנה' וב'פירוש משנה' ב'כסף עי' עליו, חולק

שם.43) רביעה 44)משנה, משתרד "ובזיתים שם:
ועוללות  ולקט פרט להוציא אלא הכוונה ואין שניה".
היא  אף שהרי פאה, למעט בא לא אבל באילנות, שאינם

בזיתים. נוהגות 45)נוהגת שמדרבנן הי"ד, להלן ראה
להלן. וראה לארץ. בחוצה גם עניים שאם 46)מתנות

כדלהלן. העניים, משיפסקו מותר זה הרי הארץ, על שכח
הי"ב. להלן שם:47)וראה המשנה בפירוש גם כתב כן

השנה. מן השניה הרביעה בזמן השני המטר שניה, "ורביעה
מגדל  שהוא לפי הסתיו, לזמן הרביעה שם כן כמו והשאילו
והוא  בנקיבה, הבועל כמעשה הארץ מבטן ויוציאם הצמחים
בעלה  מטרא (: ו (תענית אמרו וכן תרביע, ממלת גזור
ישראל) בארץ =) הצבי בארץ שניה רביעה וזמן דארעא.

ובש  במרֿחשון, בי"ז הוא המבכרת בכ"ג בשנה הבינונית נה
מן  שירד ומה כסליו, בר"ח המאוחרת ובשנה במרֿחשון,
מתחילת  לא החורף ממטרות הוא מרֿחשון י"ז קודם הגשם
מה  וראה הדבר". נאמר ועליו ישראל, בארץ זה כל הסתיו,
בתענית  הסוגיא עם רבינו דברי ליישב משנה' ב'כסף שכתב

ב. ו, א. הי"ב.48)ו, להלן ראה

.·ÈÔÓÊ Ïk49ÌÈ˙Èf‰ ˙ÁÎL ÏhÏ ÈÚÏ LiL »¿«∆≈∆»ƒƒ…ƒ¿««≈ƒ
˙BÏÈ‡‰ ˙Áz ı¯‡a ˙BÁpn‰50Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏËB - «À»»»∆««»ƒ»≈¿««ƒ

ÔÏÈ‡‰ L‡¯aL ‰ÁÎMa Ì„‡ Ïk ¯z‰ ¯·kL51ÏÎÂ . ∆¿»À«»»»«ƒ¿»∆¿…»ƒ»¿»
,ÏËB - ÔÏÈ‡‰ L‡¯aL ‰ÁÎL ÏhÏ BÏ LiL ÔÓÊ¿«∆≈ƒ…ƒ¿»∆¿…»ƒ»≈

ÂÈzÁz ‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â52. ¿««ƒ∆¬«ƒ≈ƒ¿»«¿»

זמן 49) "כל : מ"ב פ"ז בפאה שאמרו מה רבינו מפרש כן
בראשו". לו יש תחתיו, לו פסקו 50)שיש שלא עד

למעלה. ראה אחריה, מלחזר זמן 51)העניים אחר היינו
למעלה. כמבואר אפילה, בשנה שניה שעדיין 52)רביעה

אחריה. מלחזר העניים פסקו לא

.‚ÈÌÈ„Èt˜Ó ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡L ‰„OaL ÌÈiÚ ˙BzÓ«¿¬ƒƒ∆«»∆∆≈»¬ƒƒ«¿ƒƒ
‰„O‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ53Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈∆¬≈≈∆«««»∆¿««ƒ

.Ì‰È˙BzÓ ÏÚ ¯fÁlÓ ÌÈiÚ‰ e˜Òt ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…»¿»¬ƒƒƒ¿«≈««¿≈∆

ה"א.53) פ"ח פאה 'ירושלמי'

.„ÈÔÓ ˙B‚‰B ÔÈ‡ el‡‰ ÌÈiÚ‰ ˙BzÓ Ïk»«¿»¬ƒƒ»≈≈»¬ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz‰54.˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯˙k , «»∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿««¿

,ÌÎˆ¯‡ ¯Èˆ˜ ˙‡ ÌÎ¯ˆ˜·e :¯ÓB‡ ·e˙k‰ È¯‰¬≈«»≈¿À¿¿∆∆¿ƒ«¿¿∆
,‡¯Óba L¯t˙ ¯·Îe .E„O· E¯Èˆ˜ ¯ˆ˜˙ Èkƒƒ¿…¿ƒ¿¿»∆¿»ƒ¿»≈«¿»»

Ì‰È¯·cÓ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙‚‰B ‰‡t‰L55‰‡¯ÈÂ . ∆«≈»∆∆¿»»»∆ƒƒ¿≈∆¿≈»∆
ÔlkL ,el‡ ÌÈiÚ ˙BzÓ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏƒ∆«ƒƒ¿»«¿¬ƒƒ≈∆À»

.Ì‰È¯·cÓ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙B‚‰B¬¿»»»∆ƒƒ¿≈∆

בארץ 54) אלא נוהגת אינה בארץ התלויה מצוה שכל
"ארצכם" בפסוק מפורש שהרי ועוד לו:), (קידושין

שמבאר. כמו ב:55)ו"בשדך", קלז, בחולין מפורש כן
כסףֿמשנה. ועי' בחו"ל", הכא בארץ, "התם

.ÂËdÏ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ?‰‡t‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ«≈»ƒ«»≈»
¯eÚL56.B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ˙Á‡ ˙ÏaL ÁÈp‰ elÙ‡ . ƒ¬ƒƒƒ«ƒ…∆««»»¿≈»

ÌÈMMÓ „Á‡Ó ˙BÁt ÔÈ‡ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡57ÔÈa , ¬»ƒƒ¿≈∆≈»≈∆»ƒƒƒ≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a58„Á‡‰ ÏÚ ÛÈÒBÓe . »»∆≈¿»»»∆ƒ«»∆»

‰„O‰ Ï„‚ ÈÙÏ ÌÈMMÓ59ÌÈiÚ‰ ·¯ ÈÙÏe ,60ÈÙÏe , ƒƒƒ¿ƒ…∆«»∆¿ƒ…»¬ƒƒ¿ƒ
Ì‡L ,¯˙BÈa ‰pË˜ ‡È‰L ‰„O ?„ˆÈk .Ú¯f‰ ˙k¯aƒ¿««∆«≈«»∆∆ƒ¿«»¿≈∆ƒ
È¯‰ - ÈÚÏ ÏÈÚBÓ BÈ‡ ÌÈMMÓ „Á‡ ‰pnÓ ÁÈp‰ƒƒ«ƒ∆»∆»ƒƒƒ≈ƒ∆»ƒ¬≈
ÔÈa¯Ó ÌÈiÚ‰ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eÚM‰ ÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê∆ƒ««ƒ¿≈ƒ»»¬ƒƒ¿Àƒ

‰a¯‰ ÛÒ‡Â ËÚÓ Ú¯Ê Ì‡Â .ÛÈÒBÓ -61È¯‰L , ƒ¿ƒ»«¿«¿»««¿≈∆¬≈
ÏÚ ÛÈÒBn‰ ÏÎÂ .‰Î¯a‰ ÈÙÏ ÛÈÒBÓ - C¯a˙ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«¿»»¿»«ƒ«

¯ÎO BÏ ÔÈÙÈÒBÓ - ‰‡t‰62˙‡Ê ˙ÙÒB˙Ï ÔÈ‡Â . «≈»ƒƒ»»¿≈¿∆∆…
¯eÚL63. ƒ

שם.56) וחולין מ"א, פ"א מ"ב.57)פאה שם, פאה
שם.58) שם.59)חולין, רוב 60)פאה, לפי שם:

בוי"ו; ענוה שיקרא מי "יש שם: בפיה"מ וכתב הענוה,
מעט". או רב זרע אם הארץ שתענה מה ופירושו

כאן 61) אבל מועטין". "והעניים כתב: המשנה בפירוש
להוסיף  יש מרובים, העניים היו אם שהרי זאת, השמיט

רב. בזרע בשנתברך ויותר, מצוה 62)יותר שיש כיון
ה"א. פ"א פאה ב'ירושלמי' כמפורש בהוספתו,

וכן 63) מלמעלה". שיעור לה אין "הפאה שם: 'ירושלמי'
לאחר  =) שדהו כל לעשות רצה "שאם ו:) (נדרים אמרו

עושה". - פאה הי"א) פ"ב להלן ראה לקצור, שהתחיל

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'ç éùéîç íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הקרקע 1) שיעור וכמה בפאה. שחייבין הדברים כל יבאר

שדהו  הקוצר בקמה. הפאה שחיוב ודין בפאה חייב שיהיה
שקצר  גוי קמה. והיא שדהו המקדיש או שתוגמר קודם
לקצור. נכרים פועלים שוכרים ואם נתגייר. ואח"כ שדהו
הפועלים  ואם הפאה. מניחים השדה מן מקום באיזה
אותם  קוצרים אם הנקצרים, דברים פאת להניחם. מוזהרים
בכמה  ודן אותה. בוזזין או אותם מחלקים ואם העניים.
וזרקה  הפאה מקצת שנטל והעני הפאה. מחלקין ביום עתות

השאר. על

.‡B˙ËÈ˜Ïe ,¯ÓLÂ ,ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL ,ÏÎ‡ Ïk»…∆∆ƒ»ƒ»»∆¿ƒ¿»¿ƒ»
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;‰‡Ùa ·iÁ - Ìei˜Ï B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe ,˙Á‡k BlkÀ¿«««¿ƒƒ¿ƒ«»¿≈»
.ÌÎˆ¯‡ ¯Èˆ˜ ˙‡ ÌÎ¯ˆ˜·e :¯Ó‡pL∆∆¡«¿À¿¿∆∆¿ƒ«¿¿∆

.·¯Èˆ˜Ï ‰ÓBc‰ Ïk2‡e‰ - el‡ ÌÈÎ¯c LÓÁa »«∆¿»ƒ¿»≈¿»ƒ≈
ÔÈ·e¯Á‰Â ˙BiËw‰Â ‰‡e·z‰ ÔB‚k .‰‡Ùa ·iÁL∆«»¿≈»¿«¿»¿«ƒ¿ƒ¿∆»ƒ
ÌÈ˙Èf‰Â ÌÈ·Ú‰Â ÌÈBn¯‰Â ÌÈ„˜M‰Â ÔÈÊB‚‡‰Â¿»¡ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»¬»ƒ¿«≈ƒ

ÌÈk¯ ÔÈa ÌÈL·È ÔÈa ÌÈ¯Óz‰Â3el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ ,4. ¿«¿»ƒ≈¿≈ƒ≈«ƒ¿…«≈»≈
ÒÈËq‡ Ï·‡5ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰‡eÙe ¬»ƒ»ƒ»¿«≈»∆¿ƒƒ¿≈
ÏÎ‡ ÔÈ‡L6ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - ˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰Ók ÔÎÂ . ∆≈»…∆¿≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈

‡Lk ı¯‡‰ ÔÓ Ô‰ÈÏecb ÔÈ‡Lı¯‡‰ ˙B¯t ¯7ÔÎÂ . ∆≈ƒ≈∆ƒ»»∆ƒ¿»≈»»∆¿≈
‡e‰ È¯‰L ,ep¯ÓLiL ÈÓ BÏ ÔÈ‡L ,¯eËt - ¯˜Ù‰‰«∆¿≈»∆≈ƒ∆ƒ¿¿∆∆¬≈
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - ÌÈ‡z‰ ÔÎÂ .ÏkÏ ¯˜ÙÓÀ¿»«…¿≈«¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈
ÌBi‰ ¯ÓbiM ‰Ó ‰Ê ÔÏÈ‡a LÈ ‡l‡ ,˙Á‡k Ô˙ËÈ˜Ï¿ƒ»»¿««∆»≈¿ƒ»∆«∆ƒ»≈«
- ˜¯È ÔÎÂ .ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡Ï ¯ÓbiM ‰Ó Ba LÈÂ¿≈«∆ƒ»≈¿«««»»ƒ¿≈»»
ÌÈÓeM‰ .Ìei˜Ï B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ,¯eËt»∆≈«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
Ô˙B‡ ÔÈLaÈÓ È¯‰L ,‰‡Ùa ÔÈ·iÁ - ÌÈÏˆa‰Â¿«¿»ƒ«»ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ»

˙B‰n‡‰ ÔÎÂ .Ìei˜Ï Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe8,ÌÈÏˆa ÏL «¿ƒƒ»¿ƒ¿≈»ƒ»∆¿»ƒ
˙B·iÁ - Ú¯f‰ Ô‰Ó ÁwÏ ı¯‡a Ô˙B‡ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ»»»∆ƒ«≈∆«∆««»

.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰‡Ùa¿≈»¿≈…«≈»∆

ונשמר 2) אוכל שהוא מיוחד קציר "מה שם: בספרא
הארץ, מן וגידולו שם), פאה ר"ש - כן הוא קציר (שסתם
ביחד  מתבשל קציר (שסתם לקיום" ומכניסו כאחת ולקיטתו

שם). - לקיום שגם 3)ומכניסו בירושלמי, חכמים כדעת
הם  שאף בפאה חייבים רכים) (=תמרים תמרים רוטבי
שם  יהודה רבי בן יוסי ר' כדברי ולא כאחת, נגמרים

כאחת. נלקטים שאינם מפני מפאה [במשנה 4)הפוטרם
הוא  שביהודה שהאוג ולפי אוג גם נזכר שם ובספרא
בכדי  רבינו השמיטו ההפקר, מן שחזקתם שבדמאי מהקלים
ההפקר  שהרי ההפקר, מן שאינו באוג ולפרט, להאריך שלא

באלו"]. כיוצא "כל בכלל וכללו מפאה, [בשבת 5)פטור
יד  בכתב אבל סטיס". ספיחי למעוטי "אוכל אמרו: סח.
רבינו  בפירוש הוא וכן ספיחי, המלה חסרה שם אוקספורד
אוכל, אינו סטיס שרק רבינו וסובר שבת. מסכת לתלמוד
ששנינו  ממה דבריו ומקור אוכל. הוא שלו הספיח אבל
ספיחי  בה שעלה "תבואה ה: משנה ב פרק בכלאים
כלאים  משום בו אין כן לא שאם אוכל, שהוא הרי אסטיס",

אדם]. מאכל שיהא שצריך צבעים.6)כלל, מיני והם
יונקים 7) אינם - הארץ מן הם שגדלים פי על אף כלומר,

אילנות. כשאר הארץ לזרע.8)מן השמורים הבצלים

.‚‡e‰L Ïk Ú˜¯˜9‰˙È‰ elÙ‡Â ,‰‡Ùa ˙·iÁ - «¿«»∆«∆∆¿≈»«¬ƒ»¿»
ÏL elÙ‡ - ÌÎˆ¯‡ ¯Èˆ˜ :¯Ó‡pL ;ÔÈÙzL ÏL∆À»ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿¿∆¬ƒ∆

.ÌÈa«̄ƒ

כל 9) שדה אפילו משמע ש"שדך" עקיבא, רבי וכדעת
אחת, שבולת שהייתה עצמך הגע שואל: ובירושלמי שהוא.
שיור? כאן אין משקצר חיוב, כאן אין - קצרה שלא עד

שבלים. ה' ובו אחד קלח שהיה ומתרץ

.„ÔÓˆÚÏ ÌÈ¯Î ‰e¯ˆwL ‰„O10‰e¯ˆwL B‡ , »∆∆¿»»»¿ƒ¿«¿»∆¿»»

‰eÓÒ¯˜ B‡ ,ÌÈËÒÏ11B‡ Áe¯‰ ‰z¯aL B‡ ,ÌÈÏÓ ƒ¿ƒƒ¿¿»¿»ƒƒ¿«»»«
‰‡t‰ ÔÓ ‰¯eËt BÊ È¯‰ - ‰Ó‰a12‰‡t‰ ˙·BÁL ; ¿≈»¬≈¿»ƒ«≈»∆««≈»

‰Ó˜a13. «»»

קצרוה 10) אבל לעצמן, כשקצרוה "מתניתא שם: ירושלמי
פרט  "ובקצרכם קדושים: פרשת ובספרא חייבת". לישראל
כך  ואחר שדהו שקצר נכרי אמרו מיכן גויים, לשקצרוה
"קצרוה  כן ואם והפאה". והשכחה הלקט מן פטור נתגייר
ט  הלכה להלן רבינו שהביא מה הוא כאן, לעצמן" גויים

וכו'". נתגייר כך ואחר שדהו שקצר כמו 11)"גוי
כריתה. מעניין והוא בחיוב 12)כרסמוה, הכתוב שאמר

הקוצרים. אנחנו שנהיה ובקוצרכם אף 13)הפאה כלומר,
העמרים, מן מפריש הקמה, מן פאה נתן לא שאם פי על
- פטור שבקמה כאן אבל בקמה, כשנתחייב דווקא היינו

כך. אחר מתחייב אינו

.‰È¯‰ - ¯‡LpL dÈˆÁ ÌÈËÒl‰ e¯ˆ˜Â dÈˆÁ ¯ˆ»̃«∆¿»¿»¿«ƒ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿«¬≈
ÌÈËÒl‰ e¯ˆwL ÈˆÁa ·eiÁ‰L ;‰¯eËt BÊ14Ï·‡ . ¿»∆«ƒ«≈ƒ∆»¿«ƒ¿ƒ¬»

- ¯‡M‰ ¯ˆ˜Â ‡e‰ ¯ÊÁÂ dÈˆÁ ÌÈËÒl‰ e¯ˆ˜ Ì‡ƒ»¿«ƒ¿ƒ∆¿»¿»«¿»««¿»
¯eÚLk ‰‡t Ô˙B¯ˆwM ‰Ó15¯ÎÓe dÈˆÁ ¯ˆ˜ . ≈≈»¿ƒ«∆»«»«∆¿»»«

ÏkÏ) ‰‡t Ô˙B Á˜Bl‰ - dÈˆÁ16dÈˆÁ ¯ˆ˜ .( ∆¿»«≈«≈≈»«…»«∆¿»
‰‡t Ô˙B ¯aÊb‰ „iÓ ‰„Bt‰ - dÈˆÁ LÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆¿»«∆ƒ««ƒ¿»≈≈»

ÏkÏ17BLÈc˜‰Â dÈˆÁ ¯ˆ˜ .18¯‡Lp‰ ÔÓ ÁÈpÓ - «…»«∆¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ«ƒ«ƒ¿»
ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t19. ≈»»¿»«…

בקמה".14) הפאה שקצר".15)"שחובת ממה פאה "נותן
שקצרו 16) הלוקח "כשידע כתב: שם המשנה ובפירוש

לתת  שמחוייבת הפאה כל לתת ספק בלא נתחייב חצייה
הקדושֿ מתנות למכור רשות לו שאין לפי שדה, לאותה
שנשאר  מה אלא לו מכר לא כאילו יהיה ולפיכך ברוךֿהוא,
השדה". אותה שנתחייבה הפאה הוצאת אחר בשדה

שפדה.17) החצי מן כולה הפאה את 18)יוציא כלומר,
שקצר. הזה וחיוב 19)החצי בקמה הפאה שחובת מפני

בנשאר. - שקצר מה על הפאה

.Â¯ˆBa ‰È‰L Ì¯k20˜eMa ¯kÓÏ ÌÈ·Ú epnÓ21, ∆∆∆»»≈ƒ∆¬»ƒƒ¿…«
‰È‰ Ì‡ :B˙B‡ C¯„Ï ˙bÏ ¯‡M‰ ÁÈpiL BzÚ„·e¿«¿∆«ƒ««¿»««ƒ¿…ƒ»»
‰ÓÏ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È¯‰ - Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˜eMÏ ¯ˆBa≈«ƒ»ƒ»¬≈∆≈≈»¿«

¯‡Lp‰ ÈÙk ˙bÏ ¯ˆBaM22˜eMÏ ¯ˆBa ‰È‰ Ì‡Â ; ∆≈««¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ»»≈«
¯‡Lp‰ ÔÓ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È¯‰ - „·Ïa ˙Á‡ Áe¯Ó≈«««ƒ¿«¬≈∆≈≈»ƒ«ƒ¿»
- ˙Á‡ Áe¯Ó ¯ˆ·e ÏÈ‡B‰ ;Ì¯k‰ ÏÎÏ Èe‡¯‰ ÈÙk¿ƒ»»¿»«∆∆ƒ»«≈«««
‡e‰L ,Ô‡kÓ ËÚÓe Ô‡kÓ ËÚÓ ,È‡¯Ú ¯ˆB·k BÈ‡≈¿≈¬«¿«ƒ»¿«ƒ»∆

˙BÏÈÏÓ ÛËBw‰ Ïk ÔÎÂ .¯eËt23ÒÈÎÓe ËÚÓ ËÚÓ »¿≈»«≈¿ƒ¿«¿««¿ƒ
Ë˜l‰ ÔÓ ¯eËt - e‰„O Ïk Ôk ÛË˜ elÙ‡ ,B˙È·Ï¿≈¬ƒ»«≈»»≈»ƒ«∆∆

.‰‡t‰ ÔÓe ‰ÁÎM‰ ÔÓeƒ«ƒ¿»ƒ«≈»

והמחליק 20) ששייר, מה על המשואר מן נותן המדל "כרם
בפירושו  רבינו וכתב הכל". על המשואר מן נותן יד מאחת
והוא  דל, ממלת גזור מדולדל, כרם המדל, "וכרם שם:
לייבש, או לדרוך הנשאר ויעזוב וימכור מקצתו שיבצור
שנשאר  מה כפי הנשארת השארית מן פאה לתת שחייב אמר
מצידי  צד מכל הענבים כשיבצור וזה כולו, הכרם כפי לא
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ייתן  הנשאר, והניח ומכר אחד מצד כשיבצור אבל הכרם,
מה  פירושו וזהו הכרם, לכל המחוייבת פאה שנשאר, ממה
הקוצר  או הבוצר לומר רוצה יד, מאחת המחליק שאמר

אחד". על 21)מצד המשואר מן נותן לבית מדל אבל
עראי  כבוצר הוא הרי לשוק המדל כלומר, מעט,הכל. מעט

זו  והרי מצטרף הכל גורן לעשותו לבית מדל אבל כדלהלן.
קבע. עראי.22)בצירת כבוצר שהוא תוספתא 23)לפי

מן  פטור שדהו, כל אפילו לביתו ומכניס "המקטף א: פרק
משום  רבינו ומפרשה הפאה". ומן השכחה ומן הלקט
שהרי  כקצירה אינה שקטיפה משום ולא עראית בצירה

בפאה. חייבים בקטיפה שדרכם בדברים

.Ê¯Ó‚zL Ì„˜ e‰„O Ïk ¯ˆBw‰24‰‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ «≈»»≈…∆∆À¿««¬«ƒ…≈ƒ»
‰¯eËt BÊ È¯‰ - LÈÏL25- LÈÏLÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡Â . ¿ƒ¬≈¿»¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒ
ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùa ÔÎÂ .˙·iÁ26Ô˙¯ÈÓ‚ LÈÏL e¯Ó‚ Ì‡ , «∆∆¿≈¿≈»ƒ»ƒƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»»

.ÔÈ·iÁ -«»ƒ

קצירה.25)שתתבשל.24) שליש 26)שאינה ושיעור
מעשרות. לעניין נאמר גמירתן

.Á‰‡Ùa ˙·iÁ - ‰Ó˜ ‡È‰Â e‰„O LÈc˜n‰27. ««¿ƒ»≈¿ƒ»»«∆∆¿≈»
b‰ d¯ˆ˜˙ÚLaL ;‰¯eËt - d‡„t Ck ¯Á‡Â ¯aÊ ¿»»«ƒ¿»¿««»¿»»¿»∆ƒ¿«

‰‡Ùa ·iÁ BÈ‡L ,L„˜ ‰˙È‰ ‰‡t‰ ·eiÁ28. ƒ«≈»»¿»…∆∆≈«»¿≈»

הדיוט.27) ביד הייתה קצירתה, היינו חובתה, שבשעת
(28- "ובקוצרכם" מהפסוק גויים קצירת שממעטים שכשם

הקדש. קציר ממעטים כן כמו גויים", לשקצרוה "פרט

.ËBÊ È¯‰ - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â e‰„O ¯ˆwL È¯Î»¿ƒ∆»«»≈¿««»ƒ¿«≈¬≈
ÏÚ Û‡ ,‰ÁÎM‰ ÔÓe Ë˜l‰ ÔÓe ‰‡t‰ ÔÓ ‰¯eËt¿»ƒ«≈»ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿»««

¯enÚ‰ ˙ÚLa ‡l‡ ‰ÁÎM‰ ÔÈ‡L Èt29. ƒ∆≈«ƒ¿»∆»ƒ¿«»ƒ

ושכחת 29) "כתיב בירושלמי: וטעמם הפוטרים, כחכמים
למדו  "בשדה" המלה מן (כלומר, קמה ושכחת בשדה עומר
שכחת  לו יש קמה שכחת לו שיש את קמה), שכחת לרבות
עומרין". שכחת לו אין קמה, שכחת לו שאין את עומרין,

.ÈÔÈ‡L ÈtÓ ,¯ˆ˜Ï ÌÈ¯Î ÌÈÏÚBt ÔÈ¯ÎBO ÔÈ‡≈¿ƒ¬ƒ»¿ƒƒ¿…ƒ¿≈∆≈»
‰‡Ùe Ë˜Ïa ÔÈ‡È˜a30dlk ˙‡ e¯ˆ˜Â ¯ÎO Ì‡Â .31 ¿ƒƒ¿∆∆≈»¿ƒ»«¿»¿∆À»

‰‡Ùa ˙·iÁ BÊ È¯‰ -32. ¬≈«∆∆¿≈»

[והנה 30) ופאה. לקט ליטול ישראל לעניי יניחו ולא
הוסיף  ורבינו "לקט", אלא נזכר לא שם וירושלמי בתוספתא
תלויים  ולקט שפאה מפני "שכחה", והשמיט "פאה", גם
בעל  שכחו ולא הפועלים שכחו אם בשכחה, אבל בקוצרים.
לברר, עליו השדה, בעל גם ישכח ואם שכחה, אינה השדה

לעניים]. אותה יעזוב הפועלים גם שכחו [כלומר,31)אם
בכל  כלום קצר לא והישראל כולה את שקצרו פי על אף

בפאה]. חייבת העמרין.32)זאת מן היינו

.‡È- ‰‡t ÁÈp‰ ‡ÏÂ e‰„O Ïk ¯ˆwL ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»«»»≈¿…ƒƒ«≈»
CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌÈiÚÏ ‰‡t ÌÈÏaM‰ ÔÓ Ô˙B ‰Ê È¯‰¬≈∆≈ƒ«ƒ√ƒ≈»»¬ƒƒ¿≈»ƒ

¯Èˆw‰ ·¯ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â .¯OÚÏ33È¯‰ - ‰‡t ÌeMÓ ¿«≈¿ƒ»«»∆…«»ƒƒ≈»¬≈
‰¯Ê ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Lc Ì‡ ÔÎÂ .˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê34 ∆»ƒ«««¿¿≈ƒ»«¬«ƒ…»»

¯OÚiL Ì„˜ ‰‡t‰ Ì‰Ï Ô˙B -35‰¯ÊÂ Lc Ï·‡ . ≈»∆«≈»…∆∆¿«≈¬»»¿»»

¯OÚÓ - BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚Â ‰¯ÊÓ·e ˙Á¯a36Ì‰Ï Ô˙BÂ ¿««¿ƒ¿∆¿»«¿«¿¿«≈¿≈»∆
d˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰ ‰‡t‰ ¯eÚL ÔÈ¯OÚÓ‰ ˙B¯t‰ ÔÓƒ«≈«¿À»ƒƒ«≈»»¿»¿»

‰„O37.˙BÏÈ‡a ÔÎÂ . »∆¿≈¿ƒ»

פאה".33) אינה פאה שדהו כל ש"העושה הקציר, כל ולא
- פאה שדהו כל לעשות רצה "שאם בנדרים  שאמרו ומה
לאו  שדהו" ו"כל לקצור שהתחיל לאחר היינו עושה",

הזרעים.34)דווקא. מן המוץ את ברוח פיזר לא
המעשר.35) חובת עליו חלה לא המלאכה גמר שלפני
השדה.36) מן מעשר חובת עליו חלה ואינו 37)שכבר

שנתן. המעשר שיעור מנכה

.·ÈÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡38È„k ,‰„O‰ ÛBÒa ‡l‡ ‰‡t‰ ˙‡ ≈«ƒƒ∆«≈»∆»¿«»∆¿≈
BÏ e‡B·iL ÌB˜Ó ÔÈÚ„BÈ ÌÈiÚ eÈ‰iL39È„Îe . ∆ƒ¿¬ƒƒ¿ƒ»∆»¿≈
„LÁÈ ‡ÏÂ ÌÈ·MÏÂ ÌÈ¯·BÚÏ ˙¯k ‰È‰zL40ÈtÓe . ∆ƒ¿∆ƒ∆∆»¿ƒ¿«»ƒ¿…≈»≈ƒ¿≈

el‡Ï ¯ÓB‡Â Ïk‰ ¯ˆ˜Ï Ôek˙È ‡lL ,ÌÈ‡n¯‰»«»ƒ∆…ƒ¿«≈ƒ¿…«…¿≈¿≈
‰„O‰ ˙lÁ˙a :‰„O‰ ÛBÒ ¯ˆB˜ B˙B‡ ÌÈ‡B¯L∆ƒ≈«»∆ƒ¿ƒ««»∆
Ì„‡ ÌL ÔÈ‡L ‰ÚL ¯ÓLÈ ‡lL ,„BÚÂ .ÈzÁp‰ƒ«¿ƒ»∆…ƒ¿…»»∆≈»»»

BÏ ·B¯w‰ ÈÚÏ ‰pzÈÂ ‰pÁÈpÈÂ41‰‡t‰ ÁÈp‰Â ¯·Ú . ¿«ƒ∆»¿ƒ¿∆»¿»ƒ«»»«¿ƒƒ««≈»
‰‡t BÊ È¯‰ - dÚˆÓ‡a B‡ ‰„O‰ ˙lÁ˙a42CÈ¯ˆÂ . ƒ¿ƒ««»∆¿∆¿»»¬≈≈»¿»ƒ

‰ÓÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t‰ ¯eÚLk ‰„O‰ ÛBÒa ÁÈpiL∆«ƒ«¿«»∆¿ƒ«≈»»¿»¿«
.‰BL‡¯‰ ˙‡ LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ ‰„Oa ¯‡LpM∆ƒ¿««»∆««∆ƒ¿ƒ∆»ƒ»

אדם 38) ייתן לא דברים ארבעה "מפני שמעון: ר' דברי
ומפני  עניים, ביטול ומפני העניים, גזל מפני בסוף אלא פאה

הרמאין". ומפני העין יושבין 39)מראית עניים יהו שלא
עכשיו  פאה, נותן הוא עכשיו ואומרים היום כל ומשמרין
בכל  האמור עניים", "ביטול הוא וזה פאה". נותן הוא

הנ"ל. ראו 40)המקורות אומרים ושבין עוברין יהו שלא
וזהו  פאה". ממנו הניח ולא שדהו את שקצר פלוני היאך

שם. האמור העין" מראית גזל 41)"מפני "מפני זהו
מתרומות 42)עניים". ופטורה לעניים היא הרי כלומר,

מתחילת  פאה "נותנין ג: משנה א פרק פאה ומעשרות.
שנאמר  ממה בירושלמי שם ולמדו ומאמצעה". השדה

לקצור. כמה לו יש "אפילו - "לקצור"

.‚ÈeÏ Ôz :BÏ e¯Ó‡Â ,ÌÈiÚÏ ‰‡t Ô˙pL ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»«≈»»¬ƒƒ¿»¿∆»
ÏÚa ÔÎÂ .‰‡t BÊÂ BÊ - ¯Á‡ „vÓ Ì‰Ï Ô˙Â ,‰Ê „vÓƒ«∆¿»«»∆ƒ««≈»≈»¿≈««

BÊ Ì‚Â ‰‡t BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ‰‡t LÈ¯Ù‰L ‰„O‰43, «»∆∆ƒ¿ƒ≈»¿»«¬≈≈»¿«
BÊÂ ‰‡Ù BÊ È¯‰ :¯Ó‡L B‡44.‰‡t Ô‰ÈzL È¯‰ - ∆»«¬≈≈»»¬≈¿≈∆≈»

זו",43) "וגם שאמר שכיוון הדבר שפשוט אמרו ו: בנדרים
פאה. היא זו 44)שוודאי אין זו", "וגם אמר שלא כיוון

בעלמא), (=רמז כיד היא הרי אלא לפאה, מפורשת אמירה
ופסק  לא. או לקרבנות, כמו לפאה יד יש אם שם והסתפקו

עניים. ממון בספק לחומרא רבינו

.„È¯ˆ˜Ï ÌÈÏÚBtÏ ¯eÒ‡45‡l‡ ,‰„O‰ Ïk ˙‡ »«¬ƒƒ¿…∆»«»∆∆»
da ÌÈiÚÏ ÔÈ‡Â .‰‡t‰ ¯eÚLk ‰„O‰ ÛBÒa ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿«»∆¿ƒ«≈»¿≈»¬ƒƒ»

BzÚcÓ ˙Èa‰ ÏÚa ‰pLÈ¯ÙiL „Ú ÌeÏk46,CÎÈÙÏ . ¿«∆«¿ƒ∆»««««ƒƒ«¿¿ƒ»
ÌeMÓ da ÚbÏ ¯eÒ‡ - ‰„O ÛBÒa ‰‡t ‰‡¯L ÈÚ»ƒ∆»»≈»¿»∆»ƒ«»ƒ

.˙Èa‰ ÏÚa ˙ÚcÓ ‡e‰L BÏ Ú„eiL „Ú ÏÊb»≈«∆ƒ»«∆ƒ««««««ƒ
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תכלה 45) לא חובת עליהם וחלה הבית בעל כיד פועל יד כי
שדך. היינו 46)פאת שם", להם שיש אלא פאה ש"אין

פאה. שם לה לקרוא שצריך

.ÂËÌÈÚ¯fÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BiË˜Â ‰‡e·z ÏL ‰‡t‰«≈»∆¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ
‰˙BÏÈ‡‰Â Ì¯k‰ ˙‡t ÔÎÂ ,ÌÈ¯ˆ˜p47˙z - «ƒ¿»ƒ¿≈¿««∆∆¿»ƒ»ƒ∆∆

ÔÈÊÊBa ÌÈiÚ‰Â .Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa48ÔÈ‡Â ,Ì„Èa d˙B‡ ƒ¿À»««¿«¿»¬ƒƒ¿ƒ»¿»»¿≈
˙BÏbÓa d˙B‡ ÔÈ¯ˆB˜49d˙B‡ ÔÈ¯˜BÚ ÔÈ‡Â ¿ƒ»¿«»¿≈¿ƒ»

ÌÈiÚ‰ eˆ¯ .e‰Ú¯ ˙‡ LÈ‡ ekÈ ‡lL È„k ,˙Bnc¯˜a¿«¿À¿≈∆…«ƒ∆≈≈»»¬ƒƒ
Ì‰ÈÈa d˜lÁÏ50ÔÈ˜lÁÓ el‡ È¯‰ -51elÙ‡ . ¿«¿»≈≈∆¬≈≈¿«¿ƒ¬ƒ

- Ê·Ï ¯ÓB‡ „Á‡Â ,˜lÁÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‰ÚL˙Â ÌÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿∆»≈»…
.‰ÎÏ‰k ¯Ó‡L ,ÔÈÚÓBL „Á‡‰ ‰ÊÏ»∆»∆»¿ƒ∆»««¬»»

עליהם.47) בעלייה סכנה ואין ביותר, גבוהים שאינם
(48- מ"תעזוב" שם בספרא כן ולמדו וקוטפים. חוטפים

יבזבזו". והם לפניהם היינו 50)בחרמשים.49)"הנח
ביניהם. יחלק הבית שם 51)שבעל שנאמר ממה כן למד

ואחד  לחלק אומרים ותשעה תשעים "אפילו א: במשנה
כולם  שאם מכלל כהלכה" שאמר שומעין לזה לבוז, אומר

ביניהם. מחלקין - לחלק אומרים

.ÊË˙ÈÏc ÏL ‰‡t52ÔÈÚÈbÓ ÌÈiÚ ÔÈ‡L ,Ï˜c ÏLÂ ≈»∆»ƒ¿∆∆∆∆≈¬ƒƒ«ƒƒ
„È¯BÓ ˙Èa‰ ÏÚa - ‰ÏB„‚ ‰kÒa ‡l‡ d˙B‡ Ê·Ï»…»∆»¿«»»¿»««««ƒƒ
Ê·Ï Ôlk eˆ¯ Ì‡Â .ÌÈiÚ‰ ÔÈa d˙B‡ ˜lÁÓe d˙B‡»¿«≈»≈»¬ƒƒ¿ƒ»À»»…
‰ÚL˙Â ÌÈÚLz elÙ‡ .ÔÈÊÊBa - ÔÓˆÚÏ d˙B‡»¿«¿»¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»
,„Á‡Ï ÔÈÚÓBL - ˜lÁÏ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,Ê·Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»…¿∆»≈¿«≈¿ƒ»∆»
˜lÁÏe „È¯B‰Ï ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ·iÁÓe ,‰ÎÏ‰k ¯Ó‡L∆»««¬»»¿«¿ƒ««««ƒ¿ƒ¿«≈

.Ô‰ÈÈa≈≈∆

גבוה.52) כותל גבי על מודלה גפן שם.

.ÊÈÌBia ˙BzÚ LÏLa53ÌÈiÚÏ ‰‡t‰ ˙‡ ÔÈ˜lÁÓ ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆«≈»»¬ƒƒ
,ÌBi‰ ÈˆÁ·e ,¯ÁMa :Ê·Ï Ì˙B‡ ÔÈÁÈpÓ B‡ ‰„Oa«»∆«ƒƒ»»…««««¬ƒ«

‰Án·e54ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ - ‰Ê ÔÓÊa ‡lL ‡aL ÈÚÂ . «ƒ¿»¿»ƒ∆»∆…ƒ¿«∆≈«ƒƒ
eˆa˜˙iL ÌÈiÚÏ Úe·˜ ˙Ú ‰È‰iL È„k .ÏhÏ B˙B‡ƒ…¿≈∆ƒ¿∆≈»«»¬ƒƒ∆ƒ¿«¿
?ÌBia ˙Á‡ ˙Ú dÏ eÚ·˜ ‡Ï ‰nÏÂ .ÏhÏ Ôlk BaÀ»ƒ…¿»»…»¿»≈«««
ÏÎ‡Ï ˙BÎÈ¯vL ,˙B˜ÈÓ ˙BiÚ ÌL LiL ÈtÓƒ¿≈∆≈»¬ƒ¿ƒ∆¿ƒ∆¡…
ÔÈ¯BÚ ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ ÌÈiÚ ÌL LÈÂ .ÌBi‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««¿≈»¬ƒƒ¿«ƒ∆≈¿ƒ

„Ú ‰„OÏ eÚÈbÈ ‡ÏÂ ¯˜aaÌL LÈÂ .ÌBi‰ ÈˆÁ «…∆¿…«ƒ«»∆«¬ƒ«¿≈»
.‰Án‰ „Ú ÔÈÚÈbÓ ÌÈ‡L ,ÌÈ˜Ê¿≈ƒ∆≈»«ƒƒ««ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ...miiprl d`td z` oiwlgn meia zezr ylya"

ביום  אבעיות "שלש פאה מס' במשנה הדברים ומקור
הכוונה  הרא"ש ולדעת כו'", ובחצות במנחה בשחר
לא  אבל מהם, באחד שנותנים היא הזמנים בשלושת
שיבואו  הרי פעמים, בשלוש יתן אם כי יחד. בשלושתם
פאה  יחלק ואיך הראשונה, בפעם הכל ויטלו העניים
שהלא  הרמב"ם דעת להבין וצריך הזמנים. בשלושת

היא. בטעמא מילתא הרא"ש קושיית
כתב  ופאה, שכחה לקט למצות בנוגע להבין, צריך עוד

התורה  מן נוהגין אינן האלו, העניים מתנות "כל הרמב"ם
ופאה, שכחה "לקט בשו"ע הוא וכן ישראל. בארץ אלא
להניחם". צריך אין ליטלם שם מצויים ישראל עניי אין אם
שהרוב  לפי בהם, נוהגין אין "והאידנא הרמ"א וכתב
בארץ  היום יקיימו לא מדוע להבין, יש זה ולפי עכו"ם"
ובפרט  ופאה, שכחה לקט מצות ישראל בה שהרוב ישראל
הקב"ה  של בברכתו להוסיף ומשתדלים מחפשים כאשר
בקיום  להשתדל שצריכים ובוודאי בוודאי השדה, ביבול

בארץ. התלויות המצוות
('g oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

יותר.53) ולא פחות קטנה.54)לא מנחה היינו

.ÁÈ¯‡M‰ ÏÚ ˜¯ÊÂ ‰‡t‰ ˙ˆ˜Ó ÏËpL ÈÚ55B‡ , »ƒ∆»«ƒ¿»«≈»¿»«««¿»
B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ‰ÈÏÚ B˙ÈlË O¯tL B‡ ,‰ÈÏÚ ÏÙpL∆»«»∆»∆≈≈«ƒ»∆»¿ƒ

‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe56ÔÈÁ˜BÏ ÏËpM ‰Ó elÙ‡Â , «¬ƒƒƒ∆»«¬ƒ«∆»«¿ƒ
B„iÓ B˙B‡57¯Á‡ ÈÚÏ Ô˙pÈÂ58ÔÎÂ Ë˜Ïa ÔÎÂ] . ƒ»¿ƒ»≈¿»ƒ«≈¿≈¿∆∆¿≈

.[‰ÁÎM‰ ¯ÓÚa¿…∆«ƒ¿»

טעות 55) אלא זה ואין השאר. את זה ידי על לקנות בכוונה
כלל. קניין זה אין האמת לפי כי העני של זה 56)מצידו
עליה". טליתו ו"פירש עליה" "נפל על זה 57)מוסב

במשנה  והנה השאר. על וזרק הפאה מקצת נטל על מוסב
כלום" בה לו אין השאר על וזרקה פאה מקצת "נטל שם:
אומר  מאיר "ר' לזה: נוסף א הלכה ב פרק ובתוספתא
מאיר  ר' כי רבינו וסבור וזו". זו הימנו ונוטלין אותו קונסין
דבריו, לפרש אלא הראשון התנא דברי על לחלוק בא לא
מאיר  שר' האומרים לדברי ואף המשנה. בפירוש כתב וכן
לפי  רבינו של לפסקו מקום יש קמא תנא דברי על חולק
מאיר  כר' ד הלכה בכורות מהלכות ג בפרק שפסק מה
כר' ש"הלכה הרי מומחה, פי על שלא שנשחט בכור בעניין

ובקנסותיו". בגזירותיו יוצא 58)מאיר השדה בעל ואין
ליתן. צריך אלא בעזיבה חובתו ידי

.ËÈ‰‡t‰ ˙‡ Á˜lL ÈÓ59LÈ‡Ï ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â ƒ∆»«∆«≈»¿»«¬≈∆¿ƒ
‰ÎBfL CBzÓ - Á˜lL ‰Ê ‡e‰ ÈÚ Ì‡ ,ÈÚ‰ ÈBÏt¿ƒ∆»ƒƒ»ƒ∆∆»«ƒ∆∆

Ba60‡e‰ ¯ÈLÚ Ì‡Â ;ÈBÏt B˙B‡Ï Ba ‰ÎÊ BÓˆÚÏ¿«¿»»¿¿ƒ¿ƒ»ƒ
.ÔBL‡¯ ‡ˆÓpL ÈÚÏ ‰pzÈ ‡l‡ ,BÏ ‰ÎÊ ‡Ï -…»»∆»ƒ¿∆»¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ

לאיש 59) זו הרי ואמר הפאה את שלקט "מי ט: משנה שם
יתננה  אומרים וחכמים לו, זכה אומר אליעזר ר' עני פלוני
מציעא, בבא במסכת עולא ופירשה ראשון". הנמצא לעני
עני, אבל לעצמו, ללקט לו שאסור עשיר המלקט כשהיה
רבינו  ופסק לאחרים. גם זוכה לעצמו, ללקט שרשאי

עולא. של פירושו ולפי שיכול 60)כחכמים מתוך כלומר,
בו. לזכות

.ÎÌÈ„ÓBÚ‰ el‡ ÌÈiÚÏ ‰‡t ÁÈp‰L ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆ƒƒ«≈»«¬ƒƒ≈»¿ƒ
;da ‰ÎÊ - dÏËe ÂÈ¯BÁ‡Ó ¯Á‡ ÈÚ ‡·e ,ÂÈÙÏ¿»»»»ƒ«≈≈¬»¿»»»»»
ÏL ÚÏÒÂ ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa ‰ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»∆¿∆∆ƒ¿»≈»¿∆«∆

B„ÈÏ ÚÈbiL „Ú ‰‡ÈˆÓ61. ¿ƒ»«∆«ƒ«¿»

הקניין.61) מדרכי באחד שיקנה עד כלומר,
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ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההפסק 1) לחברתה. אחת משדה פאה מניחין אם יבאר

הזורע  האילנות. בין והזורע שדות, כשתי השדה שעושה
האחין  א'. בגורן מינין ב' או גרנות בשתי אחד מין שדהו
חלקו. ואח"כ השדה חצי שקצרו השותפין או שחלקו
חרובין  שדה אילן. שחלקו ושנים משדהו. מקומות המוכר

הגפן. מעל להקל כרם מקצת והבוצר וזיתים.

.‡ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡2.dz¯·Á ÏÚ ‰„OÓ ‰‡t‰ ˙‡ ≈«ƒƒ∆«≈»ƒ»∆«¬∆¿»
dlk ˙Á‡‰ ˙‡ ¯ˆ˜È ‡Ï - ˙B„O ÈzL BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈»…ƒ¿…∆»««À»
‡Ï :¯Ó‡pL .Ô‰ÈzLÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t ‰iMa ÁÈpÈÂ¿«ƒ««¿ƒ»≈»»¿»ƒ¿≈∆∆∆¡«…
˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎa ÁÈpiL - E¯ˆ˜a E„O ˙‡t ‰lÎ¿̇«∆¿«»¿¿À¿∆∆«ƒ«¿»««¿««

dÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t3- dz¯·Á ÏÚ ‰„OÓ ÁÈp‰ Ì‡Â . ≈»»¿»»¿ƒƒƒ«ƒ»∆«¬∆¿»
‰‡t dÈ‡4. ≈»≈»

א.2) משנה פ"ב קדושים 3)פאה פרשת בספרא הוא כן
עיין  ושדה", שדה כל על לחייב "שדך, יא) הלכה א (פרק
שדך, "שנאמר שם: בירושלמי הוא וכן שם. בפירושו ר"ש

לחברתה". משדה יוציא שלא בירושלמי 4)ובלבד הוא כן
קדשה". לא - לחברתה משדה פאה "הפריש שם:

.·ÏÁ ‰È‰Â ,„Á‡ ÔÈÓ dlk ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»À»ƒ∆»¿»»««
‰„O‰ CB˙a5˙n‡ B‡ ,CLBÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«»∆««ƒ∆≈≈««

ÌÈn‰6‰È„„ˆ ÈLaM ‰Ó ¯ˆ˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ««ƒ∆≈»ƒ¿…«∆ƒ¿≈¿»∆»
˙Á‡k7˙ÎLBÓ ‰È‰zL ‡e‰Â ,8‰Úe·˜e9‰Ê È¯‰ - ¿««¿∆ƒ¿∆∆∆¿»¬≈∆

‰Ê „vÓe BÓˆÚÏ ‰Ê „vÓ ‰‡t Ô˙BÂ ,˙B„O ÈzLkƒ¿≈»¿≈≈»ƒ«∆¿«¿ƒ«∆
.BÓˆÚÏ¿«¿

והשלולית".5) הנחל לפאה, מפסיקין "ואלו שם: במשנה
אףֿעלֿפי  נחל מושכת, שהיא כל "שלולית שם: ובירושלמי
ר"ש  ועיין נהר. הוא שנחל רבינו דברי ומכאן מושך". שאינו

שם. ב.6)ורא"ש משנה בצד 7)שם "כשיהיה כלומר,
(פירוש  אחר" בצד ולקצור ידו לשלוח יוכל לא אחד,
א  משנה כסתם ולא שם, יהודה כר' והיינו שם). המשניות
מפסקת  שם) רע"ב - המים אמת (דהיינו ששלולית שאמרו

ענין. שהיא 8)בכל כל "שלולית שם: בירושלמי הוא כן
היינו  המים ואמת מושך". שאינו אע"פ נחל מושכת,

למעלה. כמבואר (פ"ב 9)שלולית, בירושלמי הוא כן
ונראה  מפסקת". זו הרי הקבועה המים אמת "תני, ב) הלכה
וגם  החמה בימות גם מים בה שיש היינו קבועה, שפירוש

הסמוכה. כבהלכה הגשמים בימות

.‚„ÈÁi‰ C¯c ˜ÈÒÙÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ10·Á¯ ‡e‰L ¿≈ƒ»»«¿ƒ∆∆«»ƒ∆»»
˙Bn‡ Úa¯‡11‰¯OÚ LL ·Á¯‰ ÌÈa¯‰ C¯„ B‡ , «¿««∆∆»«ƒ»»»≈∆¿≈

‰n‡12ÏÈ·L Ï·‡ .13Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡e‰Â „ÈÁi‰14, «»¬»¿ƒ«»ƒ¿»≈«¿«
‰È‰ Ì‡ :‰n‡ ‰¯OÚ LMÓ ˙BÁt ÌÈa¯‰ ÏÈ·L B‡¿ƒ»«ƒ»ƒ≈∆¿≈«»ƒ»»

Úe·˜15;˜ÈÒÙÓ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e ‰nÁ‰ ˙BÓÈa »«ƒ««»ƒ«¿»ƒ«¿ƒ
‡l‡ ,˜ÈÒÙÓ BÈ‡ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Úe·˜ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«ƒ«¿»ƒ≈«¿ƒ∆»

.˙Á‡ ‰„Ok ‡e‰ È¯‰¬≈¿»∆««

א.10) משנה צט:11)שם בתרא בבבא הוא כן
שם.13)שם.12) "שביל"14)פאה רבינו מפרש כן

מארבע  פחות דרך: של מרחבו פחות שהוא שם, שבמשנה

בשביל  אמה עשרה משש ופחות היחיד, בשביל אמות
אמות  ארבע אלא אינו יחיד של שדרך [ואףֿעלֿפי הרבים.
עשרה  משש פחות שהוא רבים, של לשביל לתת אין - בלבד
שהרבים  "מפני - עלֿכלֿפנים היחיד" "דרך של דין אמה,

דרכי  להם יעברו יש ולא שיניחוהו ואסור זו, מלבד רבים ם
דין  לו אין ולפיכך שם), המשנה בפירוש רבינו (לשון עליו"
מכאן  בפחות אבל אמה, עשרה שש רחב הוא אם אלא דרך
להיות  צריך בשביל להלן (ראה בלבד שביל דין לו יש
הולך  והוא אחרת דרך לו ש"אין היחיד דרך לעומת קבוע),
דרך  דין לה שיש שם), המשנה (פירוש תמיד" עליה ושב
בלבד]. אמות ארבע אלא רחבה שאינה אףֿעלֿפי

הרבים 15) בשביל שגם מפורש, שם ובירושלמי שם. משנה
רבינו. וכדברי קבוע, שיהא צריך

.„‰È‰16ı¯‡ da ˜ÈÒÙÓ17‰Úe¯Ê dÈ‡L ,‰¯ea »»«¿ƒ»∆∆»∆≈»¿»
‡ÏÂ ‰L¯ÁpL ‡È‰Â ,‰¯È ı¯‡ B‡ ,‰Le¯Á ‡ÏÂ¿…¬»∆∆ƒ»¿ƒ∆∆∆¿»¿…

¯Á‡ Ú¯Ê da ˜ÈÒÙ‰L B‡ ,‰Ú¯Ê18‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿¿»∆ƒ¿ƒ»∆««≈¿∆»»
ÚˆÓ‡a ÌÈ¯BÚOe Ô‡kÓ ÌÈhÁÂ Ô‡kÓ ÌÈhÁ19B‡ , ƒƒƒ»¿ƒƒƒ»¿ƒ»∆¿«

LÈÏL ‡È·zL Ì„˜ elÙ‡ ,dÚˆÓ‡a ¯ˆwL20L¯ÁÂ , ∆»«¿∆¿»»¬ƒ…∆∆»ƒ¿ƒ¿»«
‡e‰Â .˙B„O ÈzLÏ ˙˜ÒÙ BÊ È¯‰ - ¯ˆwL ÌB˜Ó»∆»«¬≈ƒ¿∆∆ƒ¿≈»¿

ÌÈÓÏz ‰LÏLk el‡Ó „Á‡ Ïk ·Á¯ ‰È‰iL21ÏL ∆ƒ¿∆…«»∆»≈≈ƒ¿»¿»ƒ∆
ÁÈ˙t22Ú·¯ ˙ÈaÓ ˙BÁt ‡e‰Â ,23ÌÈ¯·c ‰na . »ƒ«¿»ƒ≈…««∆¿»ƒ

ÈzL ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ‡È‰L ,‰pË˜ ‰„Oa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿»∆¿«»∆ƒ¬ƒƒ«»«¿≈
˙Bn‡24ÔÈ‡ - BÊ ÏÚ ‰¯˙È ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙BÁt B‡ «»¬»ƒ»¿»¿≈»«≈

‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈzLÏ d˜ÈÒÙÓ ¯Èp‰ B‡ ¯ea‰««ƒ«¿ƒ»ƒ¿«ƒ∆»ƒ≈»¿»
˜ÈÒÙÓ - ‡e‰L Ïk ¯Á‡ Ú¯Ê Ï·‡ ;Ú·¯ ˙Èa ·Á¯ Ba…«≈…«¬»∆««≈»∆«¿ƒ

da25. »

שם.16) "שדה".17)משנה רומי: שם.18)בדפ'
(ראה 19) כלאים משום להרחיק צורך כאן כשאין [המדובר

משום  להרחיק צורך יש שאם כלאים), מהלכות בפ"ג
ט), הלכה (שם רובע בית כשיעור היא ההרחקה הרי כלאים,
להלן  (ראה בורה ארץ משיעור יותר הפסק כאן יש ואםֿכן
וראה  רובע) מבית פחות היא בורה, ארץ הפסק ששיעור

ראשונה"]. שליש 20)ב"משנה הביאה אם כלומר,
בפאה  שחיוב בוודאי ז) הלכה פ"ב (למעלה בפאה שחייבת
בלי  אפילו מאיר ר' לדעת א, הלכה פ"ב (ירושלמי מפסיק
חייבת  שאינה שליש, הביאה לא אם אפילו אלא חרישה)
(ראה  שחרש כיון מפסקת, כן גם - שם) (למעלה בפאה עוד
לפאה  כפשוטה ובתוספתא השולחן, בפאת בכסףֿמשנה,

.(43 44 עמ' שם.21)פ"א תלמים 22)ירושלמי
הרא"ש). (פירוש בפתיחתה החרישה בתחילת שעושים

הוא 23) רובע בית ושיעור (רדב"ז). שם בירושלמי נראה כך
אמה  וחומש אמות עשר על אמה וחומש אמות כעשר

ט). הלכה כלאים מהלכות (פ"ג שם.24)מרובע ירושלמי
בכסףֿמשנה.25) ועיין שם, רב כדעת

.‰È‡·Bb dÏÎ‡26B‡Ì‡ ,dÚˆÓ‡a ÌÈÏÓ ‰eÓÒ¯˜ ¬»»«ƒ¿¿»¿»ƒ¿∆¿»»ƒ
.˜ÈÒÙÓ ‰Ê È¯‰ - eÏÎ‡L ÌB˜Ó L¯Á»«»∆»¿¬≈∆«¿ƒ

שם.26) וירושלמי פ"א, פאה תוספתא

.Â¯‰a Ú¯Bf‰27ÌÈlz Ba LÈ ‡l‡ ,‰ÂL Blk BÈ‡L «≈«¿«∆≈À»∆∆»≈ƒƒ
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BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BwÓÚ ˙BÓB˜Ó ˙BÓB˜Óe ÌÈ‰B·b¿ƒ¿¿¬À««ƒ∆≈
L¯Á ‡l‡ ,˙Á‡k BÚ¯ÊÏe Blk B˙B‡ L¯ÁÏ ÏBÎÈ»«¬À¿»¿¿««∆»∆¡»
È¯‰ - BÓˆÚ ÈÙa CeÓp‰Â BÓˆÚ ÈÙa dB·b‰ ÌB˜n‰«»«»«ƒ¿≈«¿¿«»ƒ¿≈«¿¬≈
Ïk ÏÚ ¯‰‰ ÛBÒa ˙Á‡ ‰‡t ÁÈpÓe ,˙Á‡ ‰„Ok ‰Ê∆¿»∆«««ƒ«≈»««¿»»«»

.¯‰‰»»

יעדרון,27) במעדר אשר ההרים "וכל ב: משנה פ"ב פאה
פאה  נותן הוא בכליו, לעבור יכול הבקר שאין אףֿעלֿפי

המשנה. בפירוש שם וכפירושו לכל".

.Ê˙B‰B·b Ô‰L ˙B‚¯„Ó28Ô˙B - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ «¿≈∆≈¿¬»»¿»ƒ≈
˙B¯eL ÈL‡¯ eÈ‰ Ì‡Â .˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ‰‡t≈»ƒ»««¿««¿ƒ»»≈

שם.28) תוספתא

ÌÈ·¯ÚÓ29˙BÁt eÈ‰ .Ïk‰ ÏÚ ˙Á‡Ó Ô˙B - ¿…»ƒ≈≈««««…»»
- ÔÈ·¯ÚÓ ˙B¯eM‰ ÈL‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯OÚÓ≈¬»»««ƒ∆≈»≈«¿…»ƒ

Ïk‰ ÏÚ ˙Á‡Ó Ô˙B30ÚÏÒ ‰È‰ .31Ïk Èt ÏÚ ≈≈««««…»»∆««¿≈»
‡e‰ ¯˜BÚ Ì‡ :‰„O‰32‰Ê „vÓ ‰L¯Án‰ ˙‡ «»∆ƒ≈∆««¬≈»ƒ«∆

.˜ÈÒÙÓ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˜ÈÒÙÓ - ‰Ê „vÓ d˙BÂ¿¿»ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ»≈«¿ƒ

להר,29) מסביב בשיפוע עולות המדריגות כלומר, שם.
(תוספתא  מעורבים התבואה, של השורות ראשי ונמצאות

א. משנה פ"ג פאה וראה שאלו:30)כפשוטה). בירושלמי
אחר, לצד ונותנה זה מצד המחרישה את הוא עוקר הרי
שעל  סלע כי סבור רבינו כי ויתכן דלהלן. כסלע זה והרי
אבל  ורדב"ז). (כסףֿמשנה ממדריגות חמור השדה כל פני
הירושלמי. נגד לפסוק מקורו שאב מאין עיון, צריך

ב.31) הלכה שם כשחורש.32)ירושלמי לעקור צריך אם

.Á‰„O Ú¯Bf‰33‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ da LiL «≈«»∆∆≈»ƒ»««ƒ∆ƒ
˙BaÏÓ ˙BaÏÓ34·¯ÚÓ Ú¯f‰ Ïk ÔÈ‡Â ˙BÏÈ‡‰ ÔÈa «¿¿«¿¿≈»ƒ»¿≈»«∆«¿…»

˙Á‡ ‰‡t Ô˙B -35‰„OL Úe„È ¯·cL ;‰„O‰ ÏÎÏ ≈≈»««¿»«»∆∆»»»«∆»∆
.Ú¯f‰ ˜ÏÁ ˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó ÈtÓe ,‡È‰ ˙Á‡««ƒƒ¿≈¿»ƒ»∆¡»«∆«

שם.33) לדפוס 34)פאה דומות מרובעות, ערוגות הן
מחולקים  הזרעים כלומר, שם). (פיה"מ הלבנים בו שעושים

מלבנות. שם.35)מלבנות כביתֿהלל

.Ë‰¯OÚ Ïk ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»ƒ»»¬»»
‰‡Ò ˙Èa CB˙a36˙BÏÈ‡ ‰¯OÚ Ïk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈¿»¬»ƒ»»¬»»ƒ»

ÔaÏÓ ÏkÓ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙BÈa¿≈ƒ≈¿»¬≈∆≈≈»ƒ»«¿≈
ÔaÏÓe37ÈtÓ ‡ÏÂ ,‰a¯‰ ÌÈ˜Á¯Ó ˙BÏÈ‡‰ È¯‰L ; «¿≈∆¬≈»ƒ»¿À»ƒ«¿≈¿…ƒ¿≈

.˙BaÏÓ ˙BaÏÓ Ú¯Ê ˙BÏÈ‡‰»ƒ»»««¿¿«¿¿

שם.36) המשנה על רבינו 37)ירושלמי גירסת כן
בכסףֿמשנה. ועיין מגירסתנו. היפך שם, בירושלמי

.ÈÌÈÏˆa‰ ˙BaÏÓ ÔÎÂ38˜¯i‰ ÔÈaL39‰‡t Ô˙B - ¿≈«¿¿«¿»ƒ∆≈«»»≈≈»
˙Á‡40ÏÈc·Ó ˜¯i‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÏˆa‰ ÏÎÏ ««¿»«¿»ƒ¿««ƒ∆«»»«¿ƒ

Ô‰ÈÈa41.˙BaÏÓ ˙BaÏÓ ÌÓÈOÓe ≈≈∆¿ƒ»«¿¿«¿¿

ד.38) משנה פ"ג שאין 39)שם באופן זרועים [והם
כלאים]. מחמת שם.40)איסור במשנה כחכמים

הלכה 41) למעלה כמבואר מפסיק והוא אחר, זרע הוא וירק

ומפני  היא, אחת ששדה ידוע שדבר הפסק, זה כאן - ד
ח  הלכה למעלה רבינו שכתב כמו הזרע, נחלק הירק מקום

באילנות.

.‡È„Á‡ ÔÈÓ ‰Úe¯Ê dlkL ‰„O42eÏÈÁ˙‰L ÔÂÈÎÂ , »∆∆À»¿»ƒ∆»¿≈»∆ƒ¿ƒ
LaÈÏ ˙BÓB˜Ó da43Ô‡kÓ L·iM ‰Ó LÏz B‡ ¯˜Ú »¿¿«≈»«»««∆»≈ƒ»

Ô‡kÓe44˙BaÏÓ ˙BaÏÓ „¯ÙÓ Ál‰ ¯‡LpL „Ú , ƒ»«∆ƒ¿«««¿…»«¿¿«¿¿
Ú¯ÊÏ ÌL Ì„‡ Èa C¯„ ‰È‰ Ì‡ :BfÓ BÊ ˙B˜Á¯Ó¿À»ƒƒ»»∆∆¿≈»»»ƒ¿…«
Ïc¯Á B‡ ˙·L ÔB‚k ,˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ÔÈn‰ B˙B‡Ó45 ≈«ƒ¬¬¿∆∆«¿»

‰‡B¯‰L ;ÔaÏÓe ÔaÏÓ ÏkÓ ‰‡t ÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«ƒ«≈»ƒ»«¿≈«¿≈∆»∆
„Á‡ ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â .eÚ¯Ê ˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú :¯ÓB‡≈¬¬ƒ¿¿¿ƒ»»ƒ∆»
Ô˙B - ˙BiË˜Â ‰‡e·z ÔB‚k ,˙B„O B˙B‡ ÔÈÚ¯BfL∆¿ƒ»¿¿»¿ƒ¿ƒ≈

ÏkÏ ˙Á‡46. «««…

הכל.42) על אחת פאה שנותן הוא משנה 43)ודין שם
א.44)ב. הלכה שם לעז 45)ירושלמי מלשון "שבת

אלֿכרדל, ערב בלשון וחרדל אלֿשבת. ערב ובלשון אניט,
פרודות  אותן לזרוע אדם שמנהג שינאפרי. לעז ובלשון
כתב  שכאן עיון, (וצריך שם). המשנה (פירוש בערוגות"
בפ"א  ואילו ערוגות, ערוגות להזרע דרכו שחרדל רבינו
שדות  להזרע דרכו שחרדל כתב, ט הלכה כלאים מהלכות

מלך). פני אור עקיבא.46)- כרבי ולא כחכמים, שם.

.·È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na47L·ÈÂ Ô‡kÓ L·È ‰È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈ƒ»¿»≈
ÚˆÓ‡a ÁÏÂ Ô‡kÓ48L·ÈÂ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÁÏ Ï·‡ ; ƒ»¿«»∆¿«¬»«ƒ»ƒ»¿»≈

ÚˆÓ‡a49Ál‰ ÔÓe BÓˆÚ ÈÙa L·i‰ ÔÓ ÁÈpÓ - »∆¿««ƒ«ƒ«»≈ƒ¿≈«¿ƒ««
.BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿

היבש.47) על הלח מן גם זה ובכלל לכל, אחת פאה שנותן
הוא 48) שהיבש שכיון כסףֿמשנה. ועיין שם, ירושלמי

שדות, כשתי נראה זה אין זה, ומצד זה מצד השדה בתחילת
שם). משה (פני השדה בתחילת בקצירה להתחיל נוהג שכן

נראה 49) וזה השדה, מאמצע בקצירה להתחיל דרך שאין
(שם). שדות כשתי

.‚ÈÌÈÏˆa dÚ¯fL ‰„O50ÌÈeÙ‡ B‡ ÌÈÏBt B‡51 »∆∆¿»»¿»ƒƒ¬ƒ
,˜eMa ÔÈÁÏ Ô˙ˆ˜Ó ¯kÓÏ BzÚ„a ‰È‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»¿«¿ƒ¿…ƒ¿»»«ƒ«
·iÁ - Ô¯‚ epnÓ ‰OÚÈÂ L·È ‰„O‰ ˙ˆ˜Ó ÁÈpÓe«ƒ«ƒ¿»«»∆»≈¿«¬∆ƒ∆…∆«»
‰ÊÏÂ BÓˆÚ ÈÙa ÁÏ ¯ÎBnL ‰ÊÏ ‰‡t ÁÈp‰Ï¿«ƒ«≈»»∆∆≈«ƒ¿≈«¿¿»∆

BÓˆÚ ÈÙa L·È B˙B‡ ¯ˆBwL52. ∆≈»≈ƒ¿≈«¿

לחים".50) בצלים "המחליק ג: משנה "לאו 51)שם
פ"ב  (למעלה בפאה מיחייב לא דירק ירק, מין שהן באותן
דכלאים  בפ"ג כדתנן זרעים, שהם באותן אלא ב), הלכה
מין  הגמלנים אפונין זרעים, מין השופין אפונין ב): (משנה
לרבינו). המשנה בפירוש שם ועיין שם, (ר"ש ירק"

הוא 52) מודה אחד, מין הם ויבש שלח שסובר מי שאף
יוםֿטוב'). ('תוספות מינים שני הם וגורן ששוק

.„Èe‰„O ˙‡ Ú¯Bf‰53‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÔÈÓ «≈«∆»≈ƒ∆»««ƒ∆
˙B¯‚ ÈzL e‰OBÚ54˙Á‡ ‰‡t ÁÈpÓ -55ÈL dÚ¯Ê . ≈¿≈¿»«ƒ«≈»««¿»»¿≈

- ˙Á‡ Ô¯b d˙B‡ ‰OBÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÈÓƒƒ««ƒ∆∆»…∆««
ÈÙa ‰Ê ÔÈÓÏ ‰‡Ùe BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÔÈÓÏ ‰‡t Ô˙B≈≈»¿ƒ∆ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ∆ƒ¿≈

.BÓˆÚ«¿
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ה.53) משנה פ"ב כל 54)שם וקצר כשעבר המדובר
ראשונה). (משנה התלוש מן פאה ונותן כיון 55)השדה,

אחד. מין שהם

.ÂËÌÈÚ¯Ê ÈL Ú¯Ê56ÈL dÚ¯fL ÔB‚k ,„Á‡ ÔÈnÓ »«¿≈¿»ƒƒƒ∆»¿∆¿»»¿≈
ÌÈhÁ ÈÈÓ57Ô¯b Ô‡OÚ Ì‡ :ÌÈ¯BÚO ÈÈÓ ÈL B‡ ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ≈¿ƒƒ¬»»…∆

˙Á‡58ÈzL Ô˙B - ˙B¯‚ ÈzL ;˙Á‡ ‰‡t Ô˙B - ««≈≈»««¿≈¿»≈¿≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .˙B‡t59. ≈¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

שם.56) ויש 57)פאה דקים, ויש גסים חטים ממיני "יש
שם). המשנה (פירוש אדום" מהם ויש ירוק הכל 58)מהם

בגרנות. ו.59)תלוי משנה שם

.ÊËe˜ÏÁL ÔÈÁ‡‰60˙B‡t ÈzL ÔÈ˙B -61e¯ÊÁ . »«ƒ∆»¿¿ƒ¿≈≈»¿
eÙzzLÂ62˙Á‡ ‰‡t ÔÈ˙B -63e¯ˆwL ÔÈÙzM‰ .64 ¿ƒ¿«¿¿ƒ≈»«««À»ƒ∆»¿

BÈ‡ ¯Èˆw‰ Á˜lL ‰Ê - e˜ÏÁ Ck ¯Á‡Â ‰„O‰ ÈˆÁ¬ƒ«»∆¿««»ƒ¿∆∆»««»ƒ≈
ÌeÏk LÈ¯ÙÓ65ÈˆÁ‰ ÏÚ LÈ¯ÙÓ ‰Ów‰ Á˜lL ‰ÊÂ , «¿ƒ¿¿∆∆»««»»«¿ƒ««¬ƒ
„·Ïa Á˜lL66eÙzzLÂ e¯ÊÁ .67¯Á‡‰ ÈˆÁ‰ e¯ˆ˜Â ∆»«ƒ¿«»¿¿ƒ¿«¿¿»¿«≈ƒ»«≈

˙eÙzLa68‰ÓwaL B˜ÏÁÓ LÈ¯ÙÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ¿À»»∆»≈∆«¿ƒ≈∆¿∆«»»
‰ÓwaL B¯·Á ˜ÏÁ ÏÚ69ÈˆÁ‰ ÏÚ ‡Ï Ï·‡ , «≈∆¬≈∆«»»¬»…««≈ƒ

¯ˆ˜pL70. ∆ƒ¿«

ה.60) משנה פ"ג שם הבצירה. אחד 61)לפני שלכל
שם"). (ר"ש "שדך" בו קוראים הקצירה 62)ואחד לפני

פ"ב 63)(רדב"ז). (למעלה בפאה חייבים שותפים שהרי
ג). ד.64)הלכה הלכה שם שחובת 65)ירושלמי לפי

ומכר  חציה כ"קצר זה והרי ה"ד), שם (למעלה בקמה הפאה
הלכה  (שם המוכר ולא לכל", פאה נותן ש"הלוקח חציה".

להלן. וראה אמרנו 66)ה), המוכר, שלגבי [אףֿעלֿפי
חציה" ומכר חציה כ"קצר שהוא כלום", מפריש ש"אינו
הדבר  שהוברר אומרים אנו הלוקח לגבי - למעלה) (ראה
והקציר  מתחילה, שלו היה בחלקו, שנפל שהקמה למפרע
ל"קצר  דומה ואינו שלו, היה הראשון של בחלקו שנפל
של  וטעמו מכירה. שום כאן שאין לפי חציה", ומכר חציה
למפרע) הדבר הוברר =) "ברירה" שדין לפי נראה, דבר
(ביצה  אמרו ולפיכך בספק, מוטל אלא אצלנו, מוחלט אינו
להלן  (ראה ברירה" "אין - התורה מן שהוא שבדבר לח.),
"יש  - מדרבנן שהוא ובדבר א). הלכה מעשר מהלכות פ"ז
ואףֿעלֿפי  כ). הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ח (ראה ברירה"
ספק  כל וכן ט), הלכה פ"ד (להלן לקט" לקט ש"ספק
- יג) הלכה שם (למעלה וחייב לחומרא, - עניים במתנות
השני: אל מדחהו אחד כל אדם, בני שני בין נפל כשהספק
ברירה", ש"אין לפי הקציר, לבעל לך לו: אומר הקמה בעל
פאה  נותן ש"הלוקח חציה", ומכר חציה כ"קצר זה והרי
ש"יש  לפי הקמה, בעל אל מדחהו הקציר ובעל לכל",
בר"י  וראה חלקו, על להפריש הקציר בעל וחייב ברירה",

מלך"]. פני וב"אור בכסףֿמשנה ירושלמי 67)קורקוס,
פני  ו"אור רדב"ז כסףֿמשנה, קורקוס, ר"י (ועיין שם

בקמה. ובין בקציר בין והיינו וכל 68)מלך"). חלקו, ושוב
כסףֿמשנה. ראה בקמה, וחצי בקציר חצי לקח אחד

שלם 69) פאה שיעור ליתן חייב אחד שכל הכוונה אין
חבירו, חלק על לתת יכול שהוא הכוונה אלא הנ"ל, לקמה
אין  חלקוה, שאח"כ אףֿעלֿפי בשותפות, שקצרוה שמכיון

אחת. שדה אלא שדות שתי שנפטר 70)כאן שכיון
(כסףֿמשנה). ומתחייב חוזר אינו - הראשונה בחלוקה

ונש  שכשחזרו העניים [ואףֿעלֿפי יכולים עכשיו, תתפו
כל  - וחלקו שחזרו כיון - אצלכם חלקנו לשניהם: לומר

כנ"ל]. השני, אצל שוב מדחהו אחד

.ÊÈdÈˆÁ ÚÈb‰L ‰„O71‡Ï dÈˆÁÂ LÈÏL „Ú »∆∆ƒƒ«∆¿»«¿ƒ¿∆¿»…
ÚÈb‰72BÈˆÁ ÚÈb‰L ÈˆÁa ¯ˆ˜Â ÏÈÁ˙‰Â ,73¯Á‡Â , ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿»««≈ƒ∆ƒƒ«∆¿¿««

ÈˆÁ‰ ¯Ób Ck ¯Á‡Â ,LÈÏL dlk ‰‡È·‰ Ck»≈ƒ»À»¿ƒ¿««»»««≈ƒ
ÔBL‡¯‰74ÔBL‡¯‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ - ‰lÁza ÚÈb‰L75 »ƒ∆ƒƒ««¿ƒ»«¿ƒƒ»ƒ

ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÏÚ76ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÔÓe ,77ÏÚÂ «»∆¿»ƒƒƒ»∆¿»ƒƒ«»ƒ¿«
ÔB¯Á‡‰78. »«¬

שם.71) (למעלה 72)ירושלמי בפאה חייבת אינה שעדיין
ט]. הלכה פ"ה להלן [וראה ז), הלכה כלומר,73)פ"ב

חצייו  שני על כולו הזה החצי ונתחייב השדה. מכל רביע
הגיע  לא שעדיין השדה, של השני החצי אבל רביעיו), =)

להלן. וראה זו, בקצירה נתחייב לא כלומר,74)לשליש,
ועכשיו  מקודם. קצרו ולא שהניחו הנ"ל הרביע את גם קצר
לשליש, הגיע לא שמקודם השדה, של השני החצי שגם כיון
של  הקצירה ידי על הוא נתחייב - לשליש עכשיו הגיע

הנ"ל. (ר"י 75)הרביע בתחילה שקצר הרביע היינו
ששני 76)קורקוס). אחרֿכך, שקצרו השני הרביע היינו

אחת. שדה הם אלה שהם 77)רבעים הראשון, הרביע על
הרביע  קצירת שהרי לשליש. עכשיו כנ"ל, אחת, שדה
אחת. שדה הם ואף האחרון, החצי את בפאה חייב האמצעי

לשליש.78) הגיע שעכשיו השדה, של השני החצי היינו
לשליש  הגיע השני) הרביע =) האמצעי קצירת שבעת שכיון
נוסף: ובכ"י אחת. שדה הם - ידו על בפאה ונתחייב בישול,
הוא  וכן רוקח, (מעשה האחרון" על הראשון מן לא "אבל
והמקור  אבוהב). מהר"י הגיה וכן עתיקים, בדפוסים
הראשון", על הראשון מן מפריש אינו "אבל שם: בירושלמי
דהיינו  זה, שבצד הראשון על זה שבצד הראשון מן כלומר,
פטור  היה הזה שהאחרון שכיון קורקוס). (ר"י האחרון
שדות  כשתי הם הרי הראשון, הרביע לקצור כשהתחילו

קורקוס). (ר"י

.ÁÈ¯ÎBn‰79˙BÓB˜Ó ˙BÓB˜Ó80ÌÈL‡Ï e‰„OÓ «≈¿¿ƒ»≈«¬»ƒ
Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk - ‰„O‰ Ïk ¯ÎÓ Ì‡ ,‰a¯‰«¿≈ƒ»«»«»∆»∆»¿∆»≈

B˜ÏÁÓ ˙Á‡ ‰‡t81‰„O‰ ÏÚa ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .Á˜lL ≈»««≈∆¿∆»«¿ƒƒ¿ƒ«««»∆
¯ˆ˜Ï82˙ˆ˜Ó ¯ÎÓe83‰„O‰ ÏÚa - ˙ˆ˜Ó ¯iLÂ ƒ¿…»«ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»«««»∆

¯ˆ˜Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈkL ;ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t Ô˙B≈≈»»¿»«…∆≈»∆ƒ¿ƒƒ¿…
‰lÁz ¯ÎÓ Ì‡Â .Ïka ·iÁ˙84ÏÚ Á˜Bl‰ LÈ¯ÙÓ - ƒ¿«≈«…¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ«≈««

.¯iMM ‰Ó ÏÚ ‰„O‰ ÏÚ·e ,Á˜lM ‰Ó«∆»««««»∆««∆ƒ≈

שדהו".79) בתוך אילן קלחי "המוכר ה: משנה פ"ג פאה
קנו 80) לא כשהלוקחים המדובר קלח.) (חולין רש"י לדעת

להלן. וראה בלבד, קלחים אלא שם 81)קרקע כתב כן
ואחד, אחד מכל פאה נותן שאמר "ומה המשנה: בפירוש
"נותן  מפרש: שם) (חולין רש"י אבל הלקוח". על חוזר

אחד  ואין ואילן, אילן מכל פאה חבירו,לוקח פוטר מהם
נותן  היה שלו שדה היתה שאם שלו, השדה ואין הואיל
הקרקע, גם כשמכר המדובר רבינו, ולדעת כולן". על מאחד
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למעלה. שם.82)ראה בחולין חסדא כרבי 83)כרב
תנאֿקמא. דברי המפרש שם, במשנה לפני 84)יהודה

קצירה.

.ËÈÔÏÈ‡ ‰„O85dB·b ¯„‚ ‡l‡ da ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ -86 ¿≈ƒ»≈«¿ƒ»∆»»≈»«
ÏÈc·Ó ¯„b‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .˙BÏÈ‡‰ ÔÈa ÏÈc·n‰««¿ƒ≈»ƒ»¬»ƒ»»«»≈«¿ƒ

ÔÈ·¯ÚÓ ˙B¯‡t‰Â ÌÈca‰Â ,‰hÓlÓ87‰ÏÚÓÏÓ ƒ¿«»¿««ƒ¿«…¿…»ƒƒ¿«¿»
¯„ba ÔÈÚ‚BÂ88Ô˙BÂ ˙Á‡ ‰„Ok ‰Ê È¯‰ - Bab ÏÚ ¿¿ƒ«»≈««¬≈∆¿»∆««¿≈

.ÏkÏ ‰‡t≈»«…

ג.85) משנה פ"ב מפסיק 86)פאה "ואינו שם: [במשנה
אבל  הגדר, של גבהו כמה פורש ולא גדר", אלא לאילן
מפסיק  "ואינו מפורש: ג) הלכה ב (פרק קדושים פ' בספרא
רבינו  כתב וכן טפחים", עשרה גבוה שהוא גדר אלא לאילן
פ"ד  (כלאים כלאים לענין מפורש וכן שם. המשנה בפירוש
ומכיון  טפחים". עשרה גבוה שהוא גדר הוא "איזה ג) משנה
גדר  שסתם שאףֿעלֿפי נראה כן, רבינו פירש לא שכאן
לאילן  אילן בין מפסיק והוא טפחים, עשרה אמנם, הוא,
אם  אלא זה אין - לכלאים מפסיק שהוא כשם פאה, לענין
מדובר  זה (ובאופן למעלה מעורבין והפארות הבדים אין
למעלה, מעורבים והפארות הבדים אם אבל שם), בספרא
גבוה  "גדר סתם: רבינו כתב ולכן מפסיק. הזה הגדר אין

האילנות"). בין מהלכות 87)המבדיל פ"ז למעלה ראה
וצ"ע. כאן, מלך" פני וב"אור כב, הלכה כלאים

שם:88) רבינו ופירש מפסיק", אינו כותש "שער במשנה:
ענפי  לומר ירצה והפארות, הבדים הוא כותש "שער
יהיה  ואז עליו, ומשולחין בגדר נוגעין שהיו האילנות
שינטו  ענינו במכתשת כעלי בגמרא: ואמרו כמחובר,

הקיר". על הפארות

.ÎeÁ˜lL ÌÈL89ÔÏÈ‡90‰‡t epnÓ ÔÈ˙B - „Á‡ ¿«ƒ∆»¿ƒ»∆»¿ƒƒ∆≈»
˙Á‡91‰‡t Ô˙B ‰Ê - BÓB¯c ‰ÊÂ BBÙˆ ‰Ê Á˜Ï . ««»«∆¿¿∆¿∆≈≈»

BÓˆÚÏ ‰‡t Ô˙B ‰ÊÂ BÓˆÚÏ92. ¿«¿¿∆≈≈»¿«¿

ה.89) משנה פ"ג בפאה,90)שם החייבים מהאילנות
ב. הלכה פ"ב למעלה שותפין 91)כמבואר ששניהם

אחד 92)באילן. כל של וחלקו שותפים, שאינם כיון
עצמו. בפני מסוים ואחד

.‡ÎÔÈ·e¯Á‰93‰Ê ·e¯Á „ˆa „ÓBÚ Ì„‡L Ïk , ∆»ƒ…∆»»≈¿«»∆
‰Ê ·e¯Á „ˆa „ÓBÚ B¯·ÁÂ94‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯Â95- «¬≈≈¿«»∆¿ƒ∆∆∆

Ôlk Ô‰ È¯‰96ÈL eÈ‰ .ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰‡Ùe ,˙Á‡ ‰„O ¬≈≈À»»∆««≈»««¿À»»¿≈
ÔÈ‡B¯ ÌÈ„„v‰ ÔÈ‡Â ÌÈiÚˆÓ‡‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ„„v‰«¿»ƒƒ∆»∆¿»ƒƒ¿≈«¿»ƒƒ
ÏÚ ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ „Á‡ „vÓ LÈ¯ÙÓ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê∆∆∆«¿ƒƒ«∆»ƒ»ƒƒ«
‡Ï Ï·‡ ;ÌÈBL‡¯‰ ÏÚ ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÔÓe ,ÌÈiÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒƒƒ»∆¿»ƒƒ«»ƒƒ¬»…

.¯Á‡‰ „v‰ ÏÚ ‰Ê „vÓ LÈ¯ÙÈ«¿ƒƒ«∆«««»«≈

שני 93) מעשר מהלכות בפ"א [וראה ד. משנה פ"ב שם
ראויים  שאינם צלמונה חרובי בין הבדל שיש ג, הלכה
מדרבנן, אלא במעשר מחויבים ואינם האדם, רוב למאכל
שכן  ונראה התורה. מן במעשר שחייבים החרובין שאר לבין
פ"א  בפאה ראה בשניהם, אחר כלל שהרי פאה, לענין גם

א). משנה פ"א ובמעשרות ד, "והטעם 94)משנה

(ב"ב  כדתנן ומסובכים, הרבה גבוהים שהם מפני בחרובין,
(ראב"ד). אמה" חמשים ובשקמה בחרוב כד:)

ורואה 95) זה, חרוב בראש עומד שהאדם מפרש והראב"ד
אחר. שבצד כשדה.96)החרוב רומי, בדפוס

.·ÎÌÈ˙Èf‰97˙BÁe¯Ó ˙Á‡ Áe¯a Ô‰Ó LiM ‰Ó Ïk , «≈ƒ»«∆≈≈∆¿«««≈
¯ÈÚ‰98B‡ Ôlk ¯ÈÚ‰ ·¯ÚÓa LiL ÌÈ˙ÈÊ ÔB‚k , »ƒ¿≈ƒ∆≈¿«¬«»ƒÀ»

.ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰‡Ùe ,˙Á‡ ‰„Ok Ô‰ È¯‰ - dÁ¯ÊÓa¿ƒ¿»»¬≈≈¿»∆««≈»««¿À»

מ"ד.97) פ"ב עיין 98)פאה העולם, מרוחות לא
לחלק  היא, מסיני למשה הלכה כי ויתכן ה"ג. שם בירושלמי

ראשונה). (משנה האילנות לשאר זיתים בין

.‚Î¯ˆBa‰99È„k Ô‡kÓe Ô‡kÓ BÓ¯k ˙ˆ˜Ó ˙‡ «≈∆ƒ¿»«¿ƒ»ƒ»¿≈
ÁÂ¯ ˙BÏBkL‡‰ ¯‡L e‡ˆÓiL „Ú ÔÙb‰ ÏÚÓ Ï˜‰Ï¿»≈≈««∆∆«∆ƒ¿¿¿»»«¿∆«

e¯‡a ¯·Îe .Ï„Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ - eÙÈÒBÈÂ100, ¿ƒ«ƒ¿»≈≈¿»≈«¿
ÔÓ Ô˙B CÎÈÙÏe ,Ï„Ó BÈ‡ - ˙Á‡ Áe¯Ó ¯ˆBa‰L∆«≈≈«««≈≈≈¿ƒ»≈ƒ

ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t ¯‡Lp‰101¯ˆaL Èt ÏÚ Û‡Â , «ƒ¿»≈»»¿»«…¿««ƒ∆»«
‰‡t Ô˙B BÈ‡ - ˜eMa ¯kÓÏ Ï„‰ Ì‡ Ï·‡ .˜eMÏ«¬»ƒ≈≈ƒ¿…«≈≈≈»

Ï„‰L ‰ÊÏ102B˙È·a ‡È·‰Ï Ï„‰ .103ÔÓ Ô˙B - »∆∆≈≈≈≈¿»ƒ¿≈≈ƒ
.ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ˙Á‡ ‰‡t C¯„Ï ÁÈp‰L ¯‡Lp‰«ƒ¿»∆ƒƒ«ƒ¿…≈»««»¿»«…

ג.99) משנה פ"ג ו.100)שם הלכה פ"ב למעלה
שם.101) מה 102)משנה על המשואר מן "נותן שן:

ודורך 103)ששייר". לבית מביאו כלומר, שם. ירושלמי
(רדב"ז). עראי זה ואין אותם,

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הלקט.1) עם ועירבן עומרין שפיזר והרוח לקט. איזהו יבאר

בחורי  הנמצאים זרעים עניים. שילקטו קודם שדהו והמרביץ
ישכור  אם ודין בגדיש. שנתערבה לקט של ושבולת הנמלים
לעניים  מניח שאינו מי אחריו. בנו שילקט מנת על הפועל
עם  הלקט את המפקיר בשדהו. ארי המרביץ או ללקט,
כתף  ואיזהו עוללות זהו ואי פרט זהו ואי רובו. נפילת
זוכין  העניים ומאימתי עוללות. שכולו כרם נטף. ואיזהו
נודעו  שלא עד כרמו המקדיש ודין העוללות. פרט ליקח
לו  שהיו מי לבצור. לישראל כרמו שמכר גוי העוללות.

ביתו. לתוך ובצרם גפנים חמשה

.‡?Ë˜Ï e‰ÊÈ‡2˙ÚLa Ïbn‰ CBzÓ ÏÙBp‰ ‰Ê ≈∆∆∆∆«≈ƒ««»ƒ¿«
‰ B‡ ‰¯Èˆ˜B„È CBzÓ ÏÙBp3ÌÈÏaM‰ ıa˜nLk ¿ƒ»«≈ƒ»¿∆¿«≈«ƒ√ƒ

ÌÈzL B‡ ˙Á‡ ˙ÏaL ÏÙBp‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .¯ˆ˜ÈÂ4; ¿ƒ¿…¿∆ƒ¿∆«≈ƒ…∆««¿«ƒ
ÏÚ·Ï ÔzLÏL È¯‰ - „Á‡k LÏL eÏÙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»¿∆»¬≈¿»¿»¿««

Ïbn‰ ¯Á‡Ó ÏÙBp‰Â .‰„O‰5elÙ‡ ,„i‰ ¯Á‡Ó B‡ «»∆¿«≈≈««««»≈«««»¬ƒ
.Ë˜Ï dÈ‡ - ˙Á‡ ˙ÏaLƒ…∆««≈»∆∆

מ"י.2) פ"ד המגל".3)פאה ותוך היד "תוך שם:
מ"ה.4) פ"ו שם הלל, מ"י.5)כבית פ"ד שם

.·„ia ¯ˆB˜ ‰È‰6- B„È CBzÓ ÏÙBp‰ ,ÏbÓ ‡Ïa »»≈«»¿…«»«≈ƒ»
Ì˙B‡ ÌÈLÏBz‰ ÌÈ¯·c LÏBz‰ Ï·‡ .Ë˜Ï BÈ‡7, ≈∆∆¬»«≈¿»ƒ«¿ƒ»

LÏBz B‡ ¯ˆB˜ ‰È‰ .Ë˜Ï - B„È ˙ÁzÓ ÏÙBp‰8¯·c «≈ƒ««»∆∆»»≈≈»»
LÏz B‡ BÚB¯Ê ‡ÏÓ ¯ˆwL ¯Á‡Â ,LÏz‰Ï Bk¯cL∆«¿¿ƒ»≈¿««∆»«¿…¿»«
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È¯‰ - ı¯‡‰ ÏÚ B„iÓ ÏÙÂ ıB˜ e‰k‰ BˆÓ˜ ‡ÏÓ¿…À¿ƒ»¿»«ƒ»«»»∆¬≈
˙Èa‰ ÏÚa ÏL ‰Ê9. ∆∆««««ƒ

בידו".6) הקוצר ולא קצירך, "לקט ה"ה): (שם ב'ירושלמי'
כו'7) קיטוף לקט ולא קצירך "לקט א: קלז, בחולין הוא כן

דתניא  בקיטוף). שדרכו =) דאורחיה במידי יוסי רבי מודה
מניין? עוקר קציר, אלא לי אין - קציר אומר, יוסי רבי
בקוצרך". לומר: תלמוד מניין, תולש לקצור. לומר: תלמוד
מלא  תלש כו' לקט "איזהו : שם פ"ד בפאה נראה וכן

לקט. יש בתולש שגם הרי וכו'". פאה 8)קומצו משנה,
לקט 9)שם. אין - קצירך" "ולקט ט) יט, (ויקרא שנאמר

קוץ  הכהו כו' קוצר היה אמרו: מיכן הקציר, מחמת אלא
ועי' ה"ה, פ"ב קדושים פ' ('ספרא' הבית בעל של הרי כו'

שם). ר"ש

.‚¯ˆB˜ ‰È‰10‰¯ˆ˜ ‡lL ˙Á‡ ˙ÏaL ‰¯‡LÂ »»≈¿ƒ¿¬»ƒ…∆««∆…ƒ¿¿»
‰ÓwÏ ÚÈbÓ dL‡¯ ‰È‰ Ì‡ :‰È˙B·È·qL Ïk ¯ˆ˜Â¿ƒ¿«…∆¿ƒ∆»ƒ»»…»«ƒ««»»

‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈÂ dcˆaL11ÏL ‡È‰ È¯‰ - ∆¿ƒ»ƒ»¿ƒ»≈ƒ«»»¬≈ƒ∆
.ÌÈiÚ ÏL ‡È‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿ƒ»¬≈ƒ∆¬ƒƒ

למד 10) זה ומתוך לקט, בהלכות ונשנתה מ"ב. פ"ה פאה
נראה  וכן בפירושו). (עיי"ש בלקט עוסקת היא שאף רבינו
וכן  לקט". לקט שספק כו' שבקמה "שבולת פ"ב: בתוספתא
שיש  שם, ל'ספרא' משאנץ לר"ש המיוחס הפירוש דעת

מלך'. פני ב'אור וראה לקרקע, במחובר שמכיון 11)לקט
הק  עם היא מתחברת מיוחדת, לטירחה צורך מה שאין

אגבה. ובטלה

.„˙BÏBaL ÈzL eÈ‰12‰ÏBÎÈ ˙ÈÓÈt‰ ,BÊ „ˆa BÊ »¿≈ƒ¿««¿ƒƒ¿»
‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï13ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰BˆÈÁ‰Â , ¿ƒ»≈ƒ«»»¿«ƒ»¿»¿ƒ»≈ƒ

˙ÈÓÈt‰ - ‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ¿≈»¿»¿ƒ»≈ƒ«»»«¿ƒƒ
‰BˆÈÁ‰ ˙‡ ˙ÏvÓe ˙Ïv14˙ÏÙBk ‡È‰ È¯‰L .15 ƒ∆∆«∆∆∆«ƒ»∆¬≈ƒ«∆∆

.‰¯ˆ˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ïbn‰ CBzÓƒ««»¿««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»
L˜aL ÌÈÏaM‰Â16‰„O‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰ -17. ¿«ƒ√ƒ∆¿«¬≈≈∆«««»∆

ה"ב.12) שם הבית,13)'ירושלמי' בעל של והיא
למעלה. הפנימית 14)כמבואר עם להקצר שיכולה שכיון

אגבה. היא בטלה בהלכה 15)עמה, שאמר למה מוסב זה
עם  להקצר יכולה ואינה נקצרה שלא ששיבולת הקודמת,
כנופלת  היא "שהרי כתב זה ועל עניים, של היא הרי הקמה,
שכתבנו  וכמו נקצרה", לא שעדיין ואףֿעלֿפי המגל, מתוך

(כסףֿמשנה). במחובר לקט שיש תוספתא 16)למעלה,
פ"ב. סוף לקט,17)פאה הוא שמא חוששין שאין [היינו

לקט  דרך אין כלומר, הקמה", בתוך מתנה לעניים "שאין
כפשוטה']. 'תוספתא וראה בקציר, אלא בקמה להיות

.‰‰¯ftL Áe¯‰18ÏL ¯Èˆ˜ ·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÓÚ‰ ˙‡ »«∆ƒ¿»∆»√»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ∆
ÔÈ„ÓB‡ - Ë˜l‰ ÌÚ ‰„O‰ ÏÚa19‰nk ‰„O‰ ˙‡ «««»∆ƒ«∆∆¿ƒ∆«»∆«»

‰fL ÈtÓ ,ÌÈiÚÏ Ô˙BÂ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ Ë˜Ï∆∆ƒ¿»«¬¿≈»¬ƒƒƒ¿≈∆∆
Ò‡20?‰Ê ¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .21‰‡e·z ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ …∆¿«»ƒ∆«¿»»«ƒ¿»

¯Bk ˙Èa ÏÎÏ22. ¿»≈

מ"א.18) פ"ה לקנוס 20)משערין.19)פאה שייך ולא
גבי  על קצירו כשהגדיש שקנסוהו כמו השדה, בעל את

וֿז). הלכות (להלן ראויה 21)הלקט שהשדה לקט, של
בבבא22ֿ)לעשות. ואמרו גמליאל. בן שמעון כרבן שם,

הוא  וכן תבואה. כור ולא זרע כור שהוא - ב קה, מציעא
לבית  ליה: אמר - כור לבית או "לכור כאן: ב'ירושלמי'
הוא  כור בית ושיעור ה'ירושלמי'. לשון העתיק ורבינו כור".
סאה  בית כל הרי כי בסךֿהכל. אמה אלף וחמשה שבעים
וחמש  אלפיים דהיינו אמה, חמשים על אמה חמשים הוא

סאה. שלושים הוא כור ובית אמה, מאות

.ÂÌÈiÚ e‰eËwÏ ‡ÏÂ ı¯‡Ï ÏÙpL Ë˜Ï23ÏÚa ‡·e , ∆∆∆»«»»∆¿…ƒ¿¬ƒƒ»««
k - ı¯‡‰ ÏÚ BlL ¯Èˆw‰ ˙‡ LÈc‚‰Â ‰„O‰„ˆÈ «»∆¿ƒ¿ƒ∆«»ƒ∆«»»∆≈«

,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Blk BlL LÈ„b‰ ‰pÙÓ ?‰OBÚ ‡e‰∆¿«∆«»ƒ∆À¿»«≈
ÌÈiÚÏ Ôlk - ı¯‡a ˙BÚ‚Bp‰ ÌÈÏaM‰ ÏÎÂ24ÈtÓ . ¿»«ƒ√ƒ«¿»»∆À»»¬ƒƒƒ¿≈

,Ë˜Ï ‰˙È‰L Ì‰Ó ‡È‰ BÊ È‡ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ≈ƒ≈∆∆»¿»∆∆
Áp‰ - ·ÊÚz :¯Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ - ÌÈiÚ ˙BzÓ ˜ÙÒe¿≈«¿¬ƒƒ»¬ƒƒ∆∆¡««¬…««

ElMÓ Ì‰ÈÙÏ25. ƒ¿≈∆ƒ∆¿

שם.23) מי"א.24)פאה, פ"ד שם 25)שם 'ירושלמי'
פ"ד. סוף

.ÊÔÈ„ÓB‡ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ26‰Ó ÌÈiÚÏ ÔzÈÂ d˙B‡ ¿»»≈¿ƒ»¿ƒ≈»¬ƒƒ«
ÏÚ LÈc‚‰Â ¯·ÚL ÈtÓ ?Ë˜Ï ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯M∆¿»«¬∆∆ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿ƒ«

‚‚BL ‰È‰ elÙ‡Â .e‰eÒ˜ ,Ë˜l‰27‰È‰ elÙ‡Â , «∆∆¿»«¬ƒ»»≈«¬ƒ»»
ÔÈhÁ ÂÈÏÚ LÈc‚‰Â ÌÈ¯BÚO Ë˜l‰28‡¯˜ elÙ‡Â , «∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»ƒƒ«¬ƒ»»

‡lL ÌÈ¯Á‡ e‰eLÈc‚‰ elÙ‡ ,e‡a ‡ÏÂ ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ¿…»¬ƒƒ¿ƒ¬≈ƒ∆…
.ÌÈiÚÏ Ô‰ È¯‰ ı¯‡a ˙BÚ‚Bp‰ Ïk - BzÚcÓƒ«¿»«¿»»∆¬≈≈»¬ƒƒ

ה"א.26) פ"ה המחלוקת 27)שם עם קשר לזה [ואין שם.
לא  או מזיד אטו שוגג קנסו אם יהודה, ורבי מאיר רבי של
שלא  אחרים הגדישו אם גם קנסו כאן שהרי נג:), (גיטין

שם]. הפנים' ב'מראה ועי' חשש 28)מדעתו. כאן שאין
הנוגעות  החיטים שכל תיקנו זאת בכל לקט, תערובת של

לעניים. הן בארץ

.Áıa¯Ï CÈ¯v‰29ÌÈiÚ‰ eËwÏiL Ì„˜ e‰„O ˙‡ «»ƒ¿«≈∆»≈…∆∆¿«¿»¬ƒƒ
¯zÓ - Ë˜l‰ „ÒÙ‰ ÏÚ ‰a¯Ó B˜f‰ Ì‡ :daL Ë˜Ï∆∆∆»ƒ∆≈¿À∆«∆¿≈«∆∆À»
¯eÒ‡ - B„ÒÙ‰ ÏÚ ‰a¯Ó Ë˜l‰ „ÒÙ‰ Ì‡Â ;ıa¯Ï¿«≈¿ƒ∆¿≈«∆∆¿À∆«∆¿≈»
„Ú ¯„b‰ ÏÚ BÁÈp‰Â Ë˜l‰ Ïk ˙‡ ı·˜ Ì‡Â .ıa¯Ï¿«≈¿ƒ»«∆»«∆∆¿ƒƒ««»≈«

˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ‰Ê È¯‰ - epÏhÈÂ ÈÚ‰ ‡B·iL30. ∆»∆»ƒ¿ƒ¿∆¬≈∆ƒ«¬ƒ

ה"ג.29) שם ו'ירושלמי' פ"ב, סוף פאה תוספתא
קורקוס.30) מהר"י ראה ידוע, אינו אלה דברים מקור

אמר  הדין שמן וכנראה יהודה, רבי דברי הם שם ובתוספתא
חסידות. ממדת ולא

.ËÌÈÏÓp‰ È¯BÁa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÚ¯Ê31eÈ‰ Ì‡ : ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒƒ»
,‰„O‰ ÏÚa ÏL ‡e‰ È¯‰ - ‰Ów‰ CB˙a ÌÈ¯BÁ‰«ƒ¿«»»¬≈∆«««»∆
ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡Â ;‰Ów‰ CB˙a ‰zÓ ÌÈiÚÏ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒƒ«»»¿«»»¿ƒ»¿»

¯ˆ˜pL32Ë˜l‰ ÔÓ ‡nL ,ÌÈiÚ ÏL ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿«¬≈∆∆¬ƒƒ∆»ƒ«∆∆
:ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ¯BÁL ‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡Â .e‰e¯¯b¿»¿««ƒ∆ƒ¿»»≈¿ƒ

Ë˜Ï - Ë˜l‰ ˜ÙqL ;‰¯·ÚL ‰MÓ ‰Ê È¯‰33. ¬≈∆ƒ»»∆»¿»∆¿≈«∆∆∆∆

שם.31) הקוצרים".32)פאה, "שלאחר כרבי 33)שם:
ה"ו. למעלה וראה (כסףֿמשנה). שם מאיר
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.ÈË˜Ï ÏL ˙ÏaL34‰Ê È¯‰ - LÈ„‚a ‰·¯Ú˙pL ƒ…∆∆∆∆∆ƒ¿»¿»¿»ƒ¬≈∆
Ó˙BÏBaL ÈzL LÈ¯Ù35Ì‡ :Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ¯ÓB‡Â «¿ƒ¿≈ƒ¿≈«««≈∆ƒ

- Ë˜Ï dÈ‡ Ì‡Â ,ÌÈiÚÏ ‡È‰ È¯‰ - BÊ ‡È‰ Ë˜l‰«∆∆ƒ¬≈ƒ»¬ƒƒ¿ƒ≈»∆∆
BÊ ˙ÏaL Ô‰a ˙·iÁL (‡È‰L) ˙B¯OÚn‰ È¯‰¬≈«««¿∆ƒ∆«∆∆»∆ƒ…∆

‰iL ˙ÏaLa ÌÈÚe·˜36˙ÏaL ÏÚ Ôk ‰˙Óe ¯ÊBÁÂ ; ¿ƒ¿ƒ…∆¿ƒ»¿≈«¿∆≈«ƒ…∆
.¯OÚÓ ‰È‰z ˙¯Á‡‰Â ÈÚÏ Ô‰Ó ˙Á‡ Ô˙BÂ ,‰iL¿ƒ»¿≈««≈∆¿»ƒ¿»«∆∆ƒ¿∆«¬≈

מ"ב.34) פ"ח ה"ב.35)שם שם שנייה 36)'ירושלמי'
ולוקח  שחוזר אלא תחילה, שהפריש מהשתים אחת אינה זו
לחשוש  שיש לפי עליה, גם ומתנה הגדיש, מן שלישית עוד
שהראשונה  ונמצא הלקט, היא המעשרות בה שקבע זו שמא

כסףֿמשנה). ועי' קורקוס, (ר"י טבל היא

.‡È¯kOÈ ‡Ï37ÏÚBt‰ ˙‡ Ì„‡38ËwÏiL ˙Ó ÏÚ …ƒ¿…»»∆«≈«¿»∆¿«≈
ÂÈ¯Á‡ Ba39Ï·‡ .40¯ÎBn‰Â ÔÈ¯ÈÎÁ‰Â ÔÈÒÈ¯‡‰ ¿«¬»¬»»¬ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«≈

B¯·ÁÏ B˙Ó˜41ËwÏÈ - ¯ˆ˜Ï42Ba43LÈÂ .ÂÈ¯Á‡ »»«¬≈ƒ¿…¿«≈¿«¬»¿≈
ÏÚBtÏ44ÂÈ·e BzL‡ ‡È·‰Ï45elÙ‡Â ,ÂÈ¯Á‡ ËwÏÏ «≈¿»ƒƒ¿»»¿«≈«¬»«¬ƒ

¯Èˆw‰ ÈˆÁ ÏhÏ B¯ÎO46BÚÈ·¯ B‡ BLÈÏL B‡ ¿»ƒ…¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ
.B¯ÎOaƒ¿»

שילקט 37) עלֿמנת הפועלים את אדם ישכור "לא מ"ו: שם
אחריו". להלן 38)בנו אבל יום. שכיר הוא פועל [סתם

מהתבואה  במקבל שהואֿהדין התוספתא, מן יתבאר
ולרביע]. לשליש למחצה גוזל 39)הנקצרת: שהוא מפני

שהרי  ב'ירושלמי'), הוא וכן שם, המשנה (פירוש העניים את
ור"ש). (הגר"א זה עבור בזול לו נשכרים העניים הפועלים

(401 עמ' ליברמן הגר"ש (הוצאת פ"ג פאה [בתוספתא
יוסי  ר' אחריו. בנו ילקט לא לקצור, שדה "המקבל :(50
והמוכר  והחכורות העריסין אבל אחריו, בנו ילקט אומר
שרבינו  ונראה אחריו". בנו ילקט לקצור, לחבירו קמתו
זו  (ואין הנ"ל המשנה עלֿפי התוספתא של הרישא מפרש
"המקבל  להלן): וראה יב. בבבאֿמציעא שהובאה הברייתא
שליש  או מחצה של בשכר לקצור כשקיבל - לקצור" שדה
אחריו  בנו שילקט עלֿמנת השדה בעל עם והתנה רביע, או
הוא  הרי בשכר שעובד שכיון אחריו", בנו ילקט "לא -
זה, עבור בזול לו שנשכר העניים, גזל כאן ויש אחר, כפועל
יתכן  כי (אם בזה חולק יוסי ורבי רבינו, בדברי להלן ראה
של  חשש שיש הנ"ל, למשנה הוא מודה אחר שבפועל
וכו' והחכורות העריסין "אבל הלקט). עבור שכר הורדת
עבודתם, שכר מקבלים אינם אלו שכל אחריו", בנו ילקט
את  מקבלים שהם לקצור, קמה ולוקח כחוכר האריס אלא
השדה: לבעל שכר משלמים והם אחריותם, על הקציר כל
תבואה  סכום - והחוכר ורביע, שליש למחצה, - האריס

מין מסוים שהיה ואזיל, ד"ה קג: בבאֿמציעא 'תוספות' (עי'
ראה  בשכר. הורדה של חשש כאן אין ולפיכך כזה), אריס

כפשוטה']. במשנה 41)ב'תוספתא שאמרו אףֿעלֿפי
אסור", והלוקח מותר המוכר שדהו, את "המוכר שם:
אם  אבל וקמתו, שדהו לו "כשמכר שם: ב'ירושלמי' ואמרו
קורא  אני המוכר) =) זה אצל שדה, לו ושייר קמה לו מכר
שהלוקח  הרי קצירך", קורא אני הלוקח) = ) זה ואצל שדך,
בנו  אבל עצמו, בלוקח אלא זה אין - ללקט לו אסור קמה
כפשוטה'). ('תוספתא ומותר הקציר בעל אינו -

כנ"ל.42) שילקט, מנת על להתנות מותר כלומר,
כגופו 43) שהיא אשתו אבל הקציר, בעל  שאינו בנו דוקא

מלך'). פני ב'אור וראה כפשוטה', ('תוספתא אסורה -
שמצד  להלן, המובא פועל בדין שם, בבבאֿמציעא ואמרו
זה. באופן ילקטו בניהם גם שלמחר קפידא, אין העניים

ילקט 44) הפועל את "השוכר שם: בבבאֿמציעא ברייתא
למעלה. ראה תנאי, בלי כלומר אחריו", הוא 45)בנו כן

ללקט  מותרת אשתו גם וכאן יוסי. רבי בדברי שם בברייתא
קטנים. אפילו ובניו למעלה. ראה הקציר, בעל שאינו כיון
כאילו  חכמים עשאוהו - לאביו קטן שמציאת ואףֿעלֿפי
הקטן, הבן שילקט מזה, מרוצים שעניים לעצמו, זכה

(שם). ילקטו בניהם גם הנ"ל,46)שלמחר כאריס [אינו
לבעל  ורביע שליש מחצה משלם והוא הקציר, כל שלוקח
- שכר) מקבל שאינו לפי להתנות מותר (שלפיכך השדה
למחצה  שכר מקבל והוא השדה, בעל של הקציר כל אלא
שאסור  כשם אתו, להתנות אסור ולפיכך לרביע, או לשליש
לקצור, שדה "המקבל הנ"ל: בתוספתא וכמפורש בפועל,
אשתו  הוא מביא אבל למעלה. ראה אחריו", בנו ילקט לא
ומקור  הנ"ל. בפועל וכמו זה, על שיתנה מבלי ללקט, ובניו
הלכה  שם שפסקו יוסי רבי וכדברי שם, בברייתא הדברים
ילקט  הפועל את "השוכר שם: הברייתא לשון וזה  כמותו.
אחריו, בנו ילקט לא - ולרביע לשליש למחצה אחריו, בנו
אחריו" ואשתו בנו ילקט כך, ובין כך בין אומר יוסי רבי
שכאן  שם, בתוספתא לדבריו שייכים יוסי רבי דברי (ואין
כבפועל, כאן ואף תנאי). עם מדובר ושם תנאי, בלי מדובר
שאינו  לפי כגופו, שהיא אףֿעלֿפי ללקט, אשתו גם מותרת

בני  הקציר, הותר בעל שלא הקציר, בעל שהוא לאריס גוד
כנ"ל]. ללקט, לה

.·ÈÁÈpÓ BÈ‡L ÈÓ47‡e‰L B‡ ,ËwÏÏ ÌÈiÚ‰ ˙‡ ƒ∆≈«ƒ«∆»¬ƒƒ¿«≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ ÚiÒnL B‡ ,„Á‡ ÚBÓe „Á‡ ÁÈpÓ«ƒ«∆»≈«∆»∆¿«≈«∆∆»≈∆

.ÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÊB‚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á ÏÚ«¬≈¬≈∆≈∆»¬ƒƒ

שם.47) משנה,

.‚ÈÌ„‡Ï ¯eÒ‡Â48CB˙a Ba ‡ˆBiÎÂ È¯‡ ıÈa¯‰Ï ¿»¿»»¿«¿ƒ¬ƒ¿«≈¿
ÌÈiÚ ÌL eÈ‰ .eÁ¯·ÈÂ ÌÈiÚ‰ e‡¯iL È„k ,e‰„O49 »≈¿≈∆ƒ¿»¬ƒƒ¿ƒ¿¿»»¬ƒƒ

Ë˜Ï ÏhÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L50˙Èa‰ ÏÚa ÏBÎÈ Ì‡ : ∆≈»¿ƒƒ…∆∆ƒ»««««ƒ
ÈtÓ ,ÔÁÈpÓ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰ÁÓÓ - Ô„Èa ˙BÁÓÏ¿«¿»»¿«∆¿ƒ»«ƒ»ƒ¿≈

ÌBÏL ÈÎ¯c51. «¿≈»

שם.48) פ"ג.49)בבאֿמציעא, פאה כגון 50)תוספתא
('תוספתא  הי"ג פ"ט להלן ראה זוז, מאתיים להם שיש אלה

וראה 51)כפשוטה'). עמו. יתקוטט ולא יריב שלא
ה"ט. פ"א למעלה

.„ÈË˜l‰ ˙‡ ¯È˜Ùn‰52Ba¯ ˙ÏÈÙ ÌÚ53BÈ‡ - ««¿ƒ∆«∆∆ƒ¿ƒ«À≈
˙eL¯ Ba BÏ ÔÈ‡ ,Ba¯ ¯LpL ¯Á‡Ó ;¯˜Ù‰54. ∆¿≈≈««∆»«À≈¿

א.52) כה, שיצא53)תמורה הקוצר היינו יד מתחת רובו
ה"ג). פ"ז פאה ב'ירושלמי' הש"ס עם 54)(גליון שמיד

שם). (תמורה, לעניים התורה אותו זיכתה רובו, נשירת
הוא  והרי בו, חלק לעניים אין קודם, הפקירו אם ואולם,

שם). (רש"י לכל הפקר
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.ÂË?Ë¯t e‰Ê È‡55ÌÈ¯b¯‚ ÈL B‡ „Á‡ ¯b¯‚ ‰Ê56 ≈∆∆∆∆«¿≈∆»¿≈«¿¿ƒ
‰¯Èˆa‰ ˙ÚLa ÏBkL‡‰ ÔÓ ÌÈË¯Ùp‰57eÏÙ . «ƒ¿»ƒƒ»∆¿ƒ¿««¿ƒ»»¿

.Ë¯t BÈ‡ - ˙Á‡ ˙·a ÌÈ¯b¯‚ ‰LÏL¿»«¿¿ƒ¿«««≈∆∆

ה"ה).55) פ"א (למעלה הענבים מן כבית 56)שנפרט
ה"א. למעלה וראה מ"ה. פ"ו פאה פ"ז 57)הלל, שם

מ"ג.

.ÊË¯ˆBa ‰È‰58CaÒ‰Â ÏBkL‡‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ59ÂÈÏÚa60 »»≈¿»«∆»∆¿¿À¿«¿»»
Ë¯t BÈ‡ - Ë¯ÙÂ ı¯‡Ï ÏÙÂ61È‰ .CÈÏLÓe ¯ˆBa ‰ ¿»«»»∆¿ƒ¿«≈∆∆»»≈«¿ƒ

ı¯‡Ï62ÏBkL‡ ÈˆÁ elÙ‡ ,˙BÏBkL‡‰ ‰pÙnLk ,63 »»∆¿∆¿«∆»«¿¬ƒ¬ƒ∆¿
Ë¯t ‡e‰ È¯‰ - ÌL ‡ˆÓp‰64ÌÏL ÏBkL‡ ÔÎÂ) . «ƒ¿»»¬≈∆∆¿≈∆¿»≈

Ë¯t ‡e‰ È¯‰ - ÌL Ë¯ÙpL65˙‡ ÁÈpn‰Â .( ∆ƒ¿«»¬≈∆∆¿««ƒ«∆
ÔÙb‰ ˙Áz ‰lkÏk‰66‰Ê È¯‰ - ¯ˆBa ‡e‰L ‰ÚLa ««¿«»«««∆∆¿»»∆≈¬≈∆

.ÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÊB‚≈∆»¬ƒƒ

שלו.60)והסתבך.59)שם.58) העלים בתוך
הלכה 61) למעלה וראה (ר"ש). בצירה דרך נפרט שלא מפני

לקט. בענין ה"ד.62)ב פ"ו שם כרבי 63)'ירושלמי'
שם. גבי 64)חייא, על שלו קציר כמגדיש הוא שהרי

לעניים, יהיה בארץ הנוגע שכל חכמים שקנסוהו לקט,
כמבואר  לקט, של שעורים על שלו חיטים הגדיש אם אפילו
חצי  שאפילו כאן קנסוהו כן כמו וֿז, הלכות למעלה
הוא  הרי גרגרים, משלשה יותר בו שיש אףֿעלֿפי אשכול,

(רדב"ז). עניים זו.65)של פיסקא חסרה ישנים, בדפוסים
משנה'. 'כסף מ"ג.66)ועי' פ"ז שם לארץ, יפול שלא

.ÊÈ?˙ÏÏBÚ ‡È‰ BÊ È‡67BÈ‡L ÔËw‰ ÏBkL‡ ‰Ê ≈ƒ∆∆∆∆¿«»»∆≈
‰aÚÓ68ÏBkL‡k ,69BÏ ÔÈ‡L70Û˙k71ÂÈ·Ú ÔÈ‡Â ¿À∆¿∆¿∆≈»≈¿≈¬»»

˙BÙËB72ÔÈ‡Â Û˙k dÏ LÈ .˙B¯fÙÓ ‡l‡ ,BÊ ÏÚ BÊ ¿«∆»¿À»≈»»≈¿≈
‡È‰ È¯‰ - Û˙k dÏ ÔÈ‡Â ÛË dÏ LÈ B‡ ,ÛË dÏ»»≈≈»»≈¿≈»»≈¬≈ƒ

.ÌÈiÚÏ - ˜ÙÒ Ì‡Â ;Ì¯k‰ ÏÚa ÏL∆«««∆∆¿ƒ»≈»¬ƒƒ

מ"ד.67) סמיך.68)שם רומי,69)עב, בדפוס הוא כן
חיטים. של כשיבולת סמיך איננו זה שאשכול לומר ורוצה

הזה.70) הקטן הסמוכה.71)לאשכול בהלכה ראה
שם.72) ראה

.ÁÈ?Û˙k ‡È‰ BÊ È‡73ÔÈ‚ÈÒt74‰¯„Ma ˙B¯aÁÓ‰75 ≈ƒ»≈¿ƒƒ«¿À»«ƒ¿»
BÊ Èab ÏÚ BÊ76‰¯„Ma ˙B¯aÁÓ‰ ÌÈ·Ú ?ÛË . ««≈»≈¬»ƒ«¿À»«ƒ¿»

˙B„¯BÈÂ77ÌÈ·Ú‰ Ïk eÈ‰iL ‡e‰Â .78˙BÏÏBÚaL ¿¿¿∆ƒ¿»»¬»ƒ∆»≈
B„È ÒÙa ÔÈÚ‚B79ÈtÓ ?ÏÏBÚ BÓL ‡¯˜ ‰nÏÂ . ¿ƒ¿«»¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿≈

.LÈ‡Ï ÏÏBÚk ˙BÏBkL‡‰ ¯‡LÏ ‡e‰L∆ƒ¿»»«¿¿≈¿ƒ

ה"ג.73) שם ו'ירושלמי' פ"ג, אשכולות 74)תוספתא
שם). (ר"ש שבאשכול 75)קטנים האמצעי השרביט הוא

משוי 76)(שם). הטעון לכתף שדומה "כתף", נקרא ולכן
(שם). כתפו ונקראו 77)על שם. ו'ירושלמי' תוספתא

ונוגע  ונוזל נוטף דבר שהוא לומר "רוצה נוזל, מלשון 'נטף'
הקודמת. הלכה וראה המשנה). (פירוש קצתו" על קצתו

שם.78) עד 79)'ירושלמי' כך, כל מפוזרות שהן כלומר,
אבל  עוללות. הן ואז ידו, בפס לנגוע יכולה מהן אחת שכל
עוללות  אינן - ידו בפס לנגוע יכולות כולן אין אם

(כסףֿמשנה).

.ËÈÔzÏÂ ˙BÏÏBÚ‰ ¯ˆ·Ï ·iÁ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡Â¿≈««««ƒ«»ƒ¿…»≈¿ƒ¿»
ÌÈiÚÏ80¯b¯‚Â .ÔÓˆÚÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯ˆBa Ô‰ ‡l‡ , »¬ƒƒ∆»≈¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈

È„ÈÁÈ81.˙ÏÏBÚ ‡È‰ È¯‰ - ¿ƒƒ¬≈ƒ∆∆

הט"ו),80) פ"ב ולמעלה מ"א, (פ"ד פאה לענין ששנינו כמו
תעזוב  ולגר לעני שנאמר לקרקע", במחובר ניתנת "הפאה
שם) ו'ירושלמי' (רע"ב, יבואו והם לפניהם הנח אותם,
"תעזוב" נאמר עניים, מתנות שבכל - ב קלא, בחולין ואמרו
יוםֿטוב'). 'תוספות ועי' מ"ו, פ"ז שם ראשונה' ('משנה

שאין 81) אשכול והוא יהודה, כרבי ולא כחכמים מ"ד, שם
מן  יוצאים הענבים וגרגירי קטנים) אשכולות =) פסיגים בו
אינם  זה, על זה שוכבים שהם אףֿעלֿפי עצמה, השדרה

ורדב"ז). (רע"ב כתף בכלל

.Î‰¯BÓÊ82ÏBkL‡ da ‰È‰L83‰aÎ¯‡·e84ÏL ¿»∆»»»∆¿»«¿À»∆
‰ˆ¯˜ Ì‡ :˙ÏÏBÚ ‰¯BÓÊ85‡È‰ È¯‰ - ÏBkL‡‰ ÌÚ ¿»∆∆ƒƒ¿¿»ƒ»∆¿¬≈ƒ

Ì¯k‰ ÏÚa ÏL86.ÌÈiÚÏ ‡È‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â , ∆«««∆∆¿ƒ»¬≈ƒ»¬ƒƒ

גפן.82) של גדול ענף והיא שם. האשכול 83)משנה,
והוא  עוללת, שאינו נטף, או כתף לו ויש הזמורה מן יוצא

הכרם. בעל יוצא 84)של שממנו שבזמורה הפרק הוא
האשכול. שבו הקטן "נקרצת",85)הענף : רומי בדפוס

נחתכת. שיכולה 86)כלומר, לקט של כשיבולת שהיא
פ"ד  למעלה ראה השדה, בעל של הקמה,שהיא עם להקצר

הכ"ו. להלן וראה שם). יוםֿטוב' ('תוספות ה"ג

.‡Î˙BÏÏBÚ BlkL Ì¯k87ÌÈiÚÏ ‡e‰ È¯‰ -88; ∆∆∆À≈¬≈»¬ƒƒ
.˙BÏÏBÚ Blk elÙ‡ - ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿¿…¿≈¬ƒÀ≈

„·Ïa Ì¯Îa ‡l‡ ÔÈ‚‰B ˙BÏÏBÚ‰Â Ë¯t‰ ÔÈ‡Â89. ¿≈«∆∆¿»≈¬ƒ∆»¿∆∆ƒ¿«

מ"ז.87) שם נטף. או כתף לו שיהא אשכול בכרם שאין
שם.88) עקיבא, פאה 89)כרבי ותוספתא א. קלא, חולין

פ"ב.

.·ÎÌÈiÚ‰ ÔÈ‡90˙BÏÏBÚÂ Ë¯t ÁwÏ ÔÈÎBÊ91„Ú ≈»¬ƒƒƒƒ«∆∆¿≈«
¯ˆ·˙ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;BÓ¯k ¯ˆ·Ï Ì¯k‰ ÏÚa ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒ«««∆∆ƒ¿…«¿∆∆¡«¿ƒƒ¿…

‰nÎÂ .ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓ¯k92?Ô‰a ÔÈÎBÊ eÈ‰ÈÂ ¯ˆ·È «¿¿…¿≈¿«»ƒ¿…¿ƒ¿ƒ»∆
ÚÈ·¯ ÔÈOBÚ Ô‰L ˙BÏBkL‡ ‰LÏL93. ¿»«¿∆≈ƒ¿ƒ«

עקיבא.90) רבי מדברי שם, הוזכר 91)משנה לא שם
בציר  אין אם "ודכוותיה, ב'ירושלמי': הוא כן אבל פרט,

פרט". ה"ו.92)אין שם רביעית 93)'ירושלמי' היינו
לוג  דהיינו הקב, רובע אומרים ויש (רע"ב). יין הלוג

אזכרי). והר"א הרא"ש, בשם שלמה' ('מלאכת

.‚Î˙BÏÏBÚ‰ eÚ„B ‡lL „Ú BÓ¯k LÈc˜n‰94ÔÈ‡ - ««¿ƒ«¿«∆…¿»≈≈
ÌÈiÚÏ ˙BÏÏBÚ‰95- ˙BÏÏBÚ‰ eÚ„BpMÓ Ì‡Â ; »≈»¬ƒƒ¿ƒƒ∆¿»≈
ÌÈiÚÏ ˙BÏÏBÚ‰96ÌÏecb ¯ÎO ezÈÂ ,97Lc˜‰Ï98. »≈»¬ƒƒ¿ƒ¿¿«ƒ»«∆¿≈

מ"ח.94) שם פטור 95)פאה הקדש של שכרם לפי
('ירושלמי'). שאינו 96)מעוללות דבר מקדיש אדם שאין

הבציר  קודם בעוללות לעניים שאין ואףֿעלֿפי (שם). שלו
ואינו  כלום בהם לו אין הבית לבעל גם - הקודמת) (בהלכה
המשניות, בפירוש ועי' יוםֿטוב', ('תוספות להקדיש יכול

הקדש 97)שם). משעת הפרי מן האילן שהוציא מה שכר
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שם). המשנה, (פירוש ונתבשלו פגיו חנטו אשר עד
של 98) והאילנות הכרם שהרי שם, במשנה יוסי כרבי

הקדש.

.„ÎÔÙb‰ ˙‡ ¯ÓBf‰99È¯‰ - ˙BÏÏBÚ‰ eÚ„BpL ¯Á‡ «≈∆«∆∆««∆¿»≈¬≈
Bk¯„k ¯ÓBÊ ‰Ê100k ,˙BÏBkL‡‰ ˙¯BkL ÌLÎe ;C ∆≈¿«¿¿≈∆≈»«¿»

˙BÏÏBÚ‰ ˙¯Bk101. ≈»≈

מ"ה.99) של 100)שם שהן עוללות שיש ואףֿעלֿפי
לקחת 101)עניים. תורה אסרה שלא שם. יהודה, כרבי

ד"ה  ד: קטן מועד ('תוספות' בצירה בשעת אלא  עוללות
כך).

.‰ÎÈ¯Î102·iÁ - ¯ˆ·Ï Ï‡¯OÈÏ BÓ¯k ¯ÎnL »¿ƒ∆»««¿¿ƒ¿»≈ƒ¿…«»
˙BÏÏBÚa103Ì¯Îa ÌÈÙzL eÈ‰L È¯ÎÂ Ï‡¯OÈ .104- ¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ∆»À»ƒ¿∆∆

˜ÏÁ.¯eËt È¯Î ÏLÂ ,·iÁ Ï‡¯OÈ ÏL B ∆¿∆ƒ¿»≈«»¿∆»¿ƒ»

(102.(54.. עמ' ליברמן (הוצאת פ"ג פאה תוספתא
ישראל 103) בארץ לגוי קנין ואין הבוצר. אחר שהולכים

יֿיא). הלכות תרומות מהל' (פ"א מקדושתה להפקיעה
לגוי  כרמו שמכר "וישראל בבא: עוד נוספה שם ובתוספתא
לפי  אותה השמיט ורבינו העוללות", מן פטור - לבצור
העוללות, בה כשנודעו גם שמדובר נראה, לשונה שמסתימת
כרמו  "המקדיש כג) (הלכה למעלה שכתב ממה נסתר וזה
במכר  כן וכמו לעניים", העוללות - העוללות משנודעו כו'

השולחן'. 'פאת ועי' לגוי, שם,104)שדהו תוספתא
שמעון. כרבי ולא כתנאֿקמא,

.ÂÎÈÂÏ Ôa105Ï·Ë ¯OÚÓ BÏ e˙pL106Ba ‡ˆÓe , ∆≈ƒ∆»¿«¬≈∆∆»»
ÈÚÏ Ô˙B - ˙BÏÏBÚ107ÏBkL‡‰ ÌÚ ˙ˆ¯˜ Ì‡Â .108 ≈¿»¿»ƒ¿ƒƒ¿∆∆ƒ»∆¿

.¯Á‡ ÌB˜Ó ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ˙BOÚÏ BÏ LÈ -≈«¬¿««¬≈«»«≈

(105= ) שנתמנו לוי "בן :(55.. (עמ' שם בתוספתא
של  שמא חושש אינו עוללות, בו והיו ענבים לו שנזדמנו)
שנתמנה  לוי "בן ה"ג) פ"ז (פאה ב'ירושלמי' וכן הן". עניים
אותן  עושה זה הרי עוללות, בתוכו ומצא טבל מעשר לו
לאו  "ועוללות זה: על ומקשה אחר". במקום מעשר תרומת
עם  אומר אני דתמן, רבנן בשם אבין רבי הם? עני של
אותם  עושה שאמרו מה כלומר, האשכולות", עם הנקרצות
האשכולות  עם בנקרצות היינו אחר, במקום מעשר תרומת
הלכה  רבינו הוציא ומכאן ה"כ), (למעלה הבית לבעל שהם
עם  נקרצות ואם לעני, נותנן סתם עוללות מצא שאם זו
אחר  מקום על מעשר תרומת לעשותו לו יש - האשכול

מעשר.106)(כסףֿמשנה). תרומת ממנו הופרש שלא
ומעשרות.107) מתרומות ופטורים לעניים, הם שהעוללות
ה"כ.108) למעלה ראה עמו. נחתכת

.ÊÎBÏ eÈ‰L ÈÓ109:B˙Èa CB˙Ï Ì¯ˆ·e ÌÈÙb LÓÁ ƒ∆»»≈¿»ƒ¿»»¿≈
‰ÁÎM‰ ÔÓe Ë¯t‰ ÔÓ ¯eËt - ÌÈ·Ú ÏÎ‡Ï Ì‡110 ƒ∆¡…¬»ƒ»ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿»

ÈÚ·¯‰ ÔÓe111˙BÏÏBÚa ·iÁÂ ,112Ô¯ˆa Ì‡Â ; ƒ»¿»ƒ¿«»¿≈¿ƒ¿»»
˙BOÚÏ113¯iL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ïka ·iÁ - ÔÈÈ «¬«ƒ«»«…∆»ƒ≈ƒ≈

Ô˙ˆ˜Ó114. ƒ¿»»

"היו 109) :(44.. עמ' ליברמן (הוצאת פ"א פאה בתוספתא
ופטור  ביתו לתוך ומכניסן בוצרן גפנים, חמשה או ארבעה

בעוללות". וחייב הפאה ומן השכחה מן הפרט, מן
והוא  גפנים חמש לו "היה ה"ב): פ"ג (שם וב'ירושלמי'
ומן  הערלה ומן הפרט מן פטור ביתו, לתוך ומכניסן בוצרן
שני  מתוך דבריו הרכיב ורבינו בעוללות". וחייב הרבעי

הנ"ל. שהרי 110)המקורות הפאה, מן שפטור הואֿהדין
ולא  בשכחה ולא בלקט לא מחייבת אינה עראית בצירה
(כסףֿמשנה). ה"ו פ"ב למעלה כמפורש בפאה,

בפרט 111) כי שאם מבוררים, הדברים [ואין שם. 'ירושלמי'
מחייבת,ובש  עראית בצירה אין בצירה, בהם שנאמר כחה

מקור  ואין ספר', ב'קרית (וראה ברבעי? בצירה נאמרה היכן
מהל' (פ"ט במחובר רבעי נטע פודים שאין ומה לדבריו).
שדינו  משום אלא זה אין ה"ב), רבעי ונטעי שני מעשר
שכתב  ומה בו. נאמרה לא "בצירה" אבל (שם), שני כמעשר
מחמש  ממעט הוא העראית הבצירה שעלֿידי ספר' ב'קרית
רבינו, לדעת מתאים זה אין - כרם זה אין ושוב גפנים
"כרם  דוקא ולאו קדוש, רבעי" ש"נטע ה"א שם  שפסק
(הוצאת  פ"ה שני מעשר בתוספתא שאמרו ומה רבעי".
גפנים) חמש בו (שיש רבעי כרם שרק (271.. עמ' ליברמן
דברי  דבר: סוף מדרבנן. אלא זה אין - לירושלים עולה

עיון]. צריכים כאן שם.112)רבינו ו'ירושלמי' תוספתא
שהרי  בבצירה, תלוי אינו העוללות שחיוב משום והיינו
כמבואר  בהם, לזכות הבית לבעל אסור העוללות משנודעו

בהכ"ג. כדרכה.113)למעלה בצירה שהוא 114)שזוהי
שם, ('ירושלמי' שהשאיר במה נשאר שהחיוב מפני פטור,

כסףֿמשנה). ועי'

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'è éùéù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
איפכא.1) או פועלים, ולא בעלים ששכחוהו העומר יבאר

הנוטל  עומר. שם ושכח חבירו שדה לתוך עמריו עשה ודין
שעומריה  שדה או הרביעי, ושכח ושלישי ראשון עומר
ותבואה  הסומא. או בלילה הקוצר ודין ושכח. מעורבבין
מאמצע  לקצור שהתחילו שנים קטנות. אגודות שקצרוה
לפניהם  ושכחו לדרום, וזה לצפון פניו זה השורה
שתי  ושכח. למקום ממקום אלומות המפנה ולאחריהם.
העומרים  כל היו שכחה. הן אם מזו זו המובדלות כריכות
האילנות, בין אילן שכח ושכחו. קבין מד' ואחד קב קב
זית  נטופה. זית שדהו כל היה מסויים. בלתי או מסויים
בעריס. שכחה איזהו לבדו. השורות באמצע העומד

בו. וזכה והשכים כרמו והמפקיר

.‡ÏÚa BÁÎL ‡ÏÂ ÌÈÏÚBt e‰eÁÎML ¯ÓÚ‰»…∆∆¿»¬ƒ¿…¿»««
„O‰‰2,ÌÈÏÚBt e‰eÁÎL ‡ÏÂ ‰„O‰ ÏÚa BÁÎL , «»∆¿»«««»∆¿…¿»¬ƒ

ÔÈ‡B¯Â ÔÈ¯·BÚ ÌÈ¯Á‡ ÌL eÈ‰Â el‡Â el‡ e‰eÁÎL¿»≈»≈¿»»¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÁÎL dÈ‡ - e‰eÁÎML ˙Úa Ô˙B‡3„Ú , »¿≈∆¿»≈»ƒ¿»«

Ì„‡ Ïk e‰eÁkLiL4ÔeÓh‰ ¯ÓÚ elÙ‡Â .5Ì‡ , ∆ƒ¿»»»»«¬ƒ…∆«»ƒ
.‰ÁÎL ‰Ê È¯‰ - ÁkLƒ¿«¬≈∆ƒ¿»

ובאופן 2) עכשיו. גם זוכרהו השדה כשבעל המדובר
עומד  לבין בעיר עומד בין הבדל יש - כך אחר ששכחו

השדה,3)בשדה. בעל שכחו ולא פועלים כששכחוהו
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ישכח. הקציר שבעל ושכחת", - "קצירך שנאמר
"כי  שנאמר פועלים, שכחוהו ולא השדה בעל וכששכחוהו
ואלו  אלו וכששכחוהו ישכח. שהקוצר ושכחת", - תקצור
שכחה, אינה אחרים, אותו ורואים השדה] ובעל [=הפועלים

ששכחו. דבר לאחרים להזכיר אדם בני הוא 4)שדרך כן
פני  בעל וכתבֿיד ווין כתבֿיד נוסחת (לפי ג פרק בתוספתא
העומר  את וראו בדרך עוברים אחרים "אפילו משה):
גם  בששכחוהו רבינו ומפרשה שכחה". אין ששכחוהו

השדה. בעל וגם יהודה.5)פועלים כר' ולא כחכמים,
בשדה", עומר "ושכחת (שם) שנאמר ממה כן ולמדו
בתוך  "בשדה": מפרשים, שהם הטמון". את לרבות "בשדה

השדה.

.·ÌÈÏÚBt‰L È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡Â ¯ÈÚa ‰„O‰ ÏÚa ‰È‰»»«««»∆»ƒ¿»«≈«¬ƒ∆«¬ƒ
e‰eÁÎLe ,ÈBÏt ÌB˜ÓaL ¯ÓÚ eÁÎL6‰Ê È¯‰ - »¿…∆∆ƒ¿¿ƒ¿»¬≈∆

‰ÁÎL7e‰eÁÎLe ,Ôk ¯Ó‡Â ‰„Oa ‰È‰ Ì‡Â .8dÈ‡ - ƒ¿»¿ƒ»»«»∆¿»«≈¿»≈»
B¯wÚÓ ÁeÎM‰L .‰ÁÎL9‰ÁÎM‰ ‡e‰ - ‰„Oa10; ƒ¿»∆«»«≈ƒ»«»∆«ƒ¿»

BÊ È¯‰ - ÁeÎL ÛBq·Ïe ¯eÎÊ elÙ‡ ,¯ÈÚa Ï·‡¬»»ƒ¬ƒ»¿«»«¬≈
‰ÁÎL11¯ÈÚa ‡ÏÂ - ‰„Oa ¯ÓÚ zÁÎLÂ :¯Ó‡pL ;12. ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆¿…»ƒ

אותו 6) שכח השדה בעל כלומר, "ושכחהו", צריךֿלהיות:
כך. שניהם.7)אחר שכחוהו סוף שסוף אף 8)כיוון

השדה. בעל כלומר, "ושכחהו", להיות: צריך כאן
הפועלים.9) ששכחוהו לפני בעת 10)כלומר, זכור אבל

אף  שכחה, אינו שדהו, לו זכתה שמיד הפועלים, ששכחוהו
כך. אחר הוא ששכח פי בצד 11)על עומד שאינו שכיוון

כן  שאחרי ומכיוון לו. זכתה לא משתמרת, שאינה שדהו,
שכחה. זו הרי הוא גם שכוח 12)שכח - בשדה כלומר,

שכחה, אינה שכוח ולבסוף זכור אבל שכחה, זו הרי מעיקרו
ואין  שכחה. זו הרי שכוח ולבסוף זכור אפילו - בעיר ואילו
שכחה  אין ובעיר שכחה יש שבשדה הכתוב שגזירת לומר
ולאלמנה  ליתום "לגר (שם): אומר הכתוב שהרי כלל,

העיר". שכחת לרבות - "יהיה (שם) חז"ל ואמרו יהיה",

.‚ÂÈÙa ÌÈiÚ‰ e„ÓÚ13L˜a e‰etÁ B‡14‡e‰Â »¿»¬ƒƒ¿»»ƒ¿«¿
Lw‰ ˙‡ ¯ÎBÊ15¯ÈÚÏ BÎÈÏB‰Ï Ba ˜ÈÊÁ‰L B‡ , ≈∆««∆∆¡ƒ¿ƒ»ƒ
‰„Oa BÁÈp‰Â16‰ÁÎL BÈ‡ - BÁÎLe17Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒƒ«»∆¿»≈ƒ¿»¬»ƒ

BÏË18ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ19CeÓÒ BÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ»¿»««ƒ∆ƒƒ»
‰ÙbÏ20ÌÈÏkÏ B‡ ¯˜aÏ B‡ LÈ„bÏ B‡21- BÁÎLe , «»»«»ƒ«»»«≈ƒ¿»

.‰ÁÎL ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»

שכחה.13) לידי באו זה ידי ועל לו] [=והסתירו
שכחה.14) לידי באו זה נגרמה 15)ומתוך זה שבאופן

את  גם שכח אם אבל שכחה. ואינה החיפוי, ידי על השכחה
בטמון. שכחה שיש שכחה. זו הרי מפורש 16)הקש כן

נמי". בשדה "אפילו שם בו 17)בסוטה שהחזיק שכיוון
בו. זכה - לעיר אלעזר 18)להוליכו ור' אליעזר ר' וכדברי

ובית  שמאי בית נחלקו זה שבאופן שם, בירושלמי עזריה בן
כבית  והלכה שכחה, זו הרי - הלל בית ולדעת שם, הלל

שהעומר 19)הלל. בדעתו גילה ולא בו החזיק שלא היינו
לפיכך  למקום, ממקום סתם הניחו אלא שכחה, בו יהיה לא
להוליכו  בו שהחזיק ראשונה בבבא אבל שכחה, בו יש
שכחו  אם שכחה, בו יהיה לא שהעומר בדעתו שגילה לעיר,

שכחה. אינו כך והוא 20)אחר המגולה, שער הוא גפה

הדלתות. יגיפו חרישה.21)ממלת כלי

.„B¯·Á Èab ÏÚ BÁÈp‰Â ¯ÈÚÏ BÎÈÏB‰Ï ¯ÓÚ ÏË»«…∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ««≈¬≈
ÔBÈÏÚ‰ ¯ÎÊ Ì‡ :Ô‰ÈL ˙‡ ÁÎLÂ22Ba ÚbÙiL Ì„˜ ¿»«∆¿≈∆ƒ»«»∆¿…∆∆ƒ¿«

‰ÁÎL ÔBzÁz‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰ÁÎL ÔBzÁz‰ ÔÈ‡ -23. ≈««¿ƒ¿»¿ƒ»««¿ƒ¿»

על 22) ואף העליון" את בזוכר אומר זעירא "ר' שם: ירושלמי
כיוון  - שמעון רבי לדעת שם אמורים שהדברים פי
שאמר  מה על יונה ר' דברי עם זעירא ר' דברי כרך שהירושלמי
שכחה": אינו זה הרי בקש שחיפוהו או בפניו עניים "עמדו
כן  הקשין, את בזוכר אמר יונה דר' יונה, כר' זעירא דר' "אתיא
כמו  דבר, של וטעמו העליון". את בזוכר אמר זעירא ר'
שהתחתון  נמצא העליון את זכר שאם בקש, בחיפוהו למעלה

שכיסהו. העליון, של גרמא ידי על העליון,23)נשכח אבל
לעיר. להוליכו שנטלו מאחר שכחה אינו לעולם

.‰ÁÎLÂ B¯·Á ‰„O CB˙Ï ‰˜ÊÁ Áe¯a ÂÈ¯ÓÚ eÙÚ»√»»¿«¬»»¿¿≈¬≈¿»«
.E„O· E¯Èˆ˜ :¯Ó‡pL ;‰ÁÎL BÈ‡ - ¯ÓÚ ÌL»…∆≈ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿¿»∆

¯ft Ì‡ Ï·‡24BÊ È¯‰ - ÁÎLÂ e‰„O CB˙a ÌÈ¯ÓÚ‰ ¬»ƒƒ≈»√»ƒ¿»≈¿»«¬≈
.‰ÁÎLƒ¿»

ונפשטה.24) שם בעיא

.Â:ÈÚÈ·¯‰ ÁÎLÂ ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ ¯ÓÚ ÏËBp‰«≈…∆ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿»«»¿ƒƒ
ÈML ÌL ‰È‰ Ì‡25ÏhiL „Ú ‰ÁÎL ÈÚÈ·¯‰ ÔÈ‡ - ƒ»»»ƒƒ≈»¿ƒƒƒ¿»«∆ƒ…

ÈLÈÓÁ‰26„·Ïa ‰MÓÁ eÈ‰ Ì‡Â ;27È„k ‡‰LiMÓ - «¬ƒƒ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿∆¿≈
ÈLÈÓÁ‰ ÏhÏ28.‰ÁÎL ÈÚÈ·¯‰ È¯‰ ƒ…«¬ƒƒ¬≈»¿ƒƒƒ¿»

עמרים.25) שלושה נשארו כן שנטלו 26)ואם שכיוון
נטל  לא אם אבל שכחה, היא הרי הרביעי על ודילג
אלא  שכחו ולא הרביעי על כלל דלג לא כי ייתכן החמישי,
שורה  שהם שלושה בתחילה שורות: שורות עבודתו חילק

שני. מצד שלושה כך ואחר זה, בצד 27)מצד נשארו שלא
שיתחיל  סברא ואין שורה, מהווים שאינם שניים רק שני

בשלושה. כדלעיל שני על 28)מצד משדלג כלומר,
שכחה. על המוכיח הזמן זהו לחמישי והלך הרביעי

.ÊdÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ÁÎLÂ ÔÈ·a¯ÚÓ ÌÈ¯ÓÚ ÈL¿≈√»ƒ¿À¿»ƒ¿»«∆»≈∆≈»
‰ÁÎL29.ÂÈ˙B·È·Ò Ïk ˙‡ ÏhiL „Ú ƒ¿»«∆ƒ…∆»¿ƒ»

שכחה 29) זו והרי העומר, נראה לא הערבוביא שמחמת
בטמון? שכחה יש הרי עיון צריך אבל אחר. דבר מחמת

.ÁÛel‰30Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰Â «¿«¿«¿»ƒ¿«≈»∆««ƒ
ı¯‡a ÔÈeÓË Ô‰L31¯ˆBw‰ .‰ÁÎL Ô‰Ï LÈ - ∆≈¿ƒ»»∆≈»∆ƒ¿»«≈
‰Ó˜ ÁÎLÂ ‰ÏÈla32,¯ÓÚ ÁÎLÂ ‰ÏÈla ¯ÓÚL B‡ , ««¿»¿»«»»∆»«««¿»¿»«…∆

‰ÁÎL Ô‰Ï LÈ - ÁÎML ‡Óeq‰ ÔÎÂ33‰È‰ Ì‡Â . ¿≈«»∆»«≈»∆ƒ¿»¿ƒ»»
Òb‰ ˙‡ ÏhÏ Ôek˙Ó ‰ÏÈla ¯ˆBw‰ B‡ ‡Óeq‰34- «»«≈««¿»ƒ¿«≈ƒ…∆««

‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡35˙Ó ÏÚ ¯ˆB˜ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ÏÎÂ . ≈ƒ¿»¿»»≈¬≈ƒ≈«¿»
ÏkL ;‰ÁÎL BÏ LÈ - Ïh‡ È‡ ÁÎBL È‡M ‰Ó«∆¬ƒ≈«¬ƒ∆…≈ƒ¿»∆»

‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙n‰36ÏËa B‡z -37. ««¿∆««∆»«»¿»»≈

הבצלים.30) ממיני מין הנאכל 31)והוא לומר: "רוצה
לארץ". מתחתית לשכוח.32)מהן לו גרמה שהחשיכה
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מפני 33) שכחה, זה שאין בפניו עניים לעמדו דומים ואינם
לילה  שעכשיו שיודע כאן אבל - לשכוח לו גרם אחר שדבר

יותר. בדק בוודאי סומא, הגדולים.34)ושהוא
תקצור 35) "כי כאן ואין לקצרם, כיוון ולא הואיל לקטנים,

ושכחת 36)קצירך". בשדך קצירך תקצור "כי שאמרה:
לקחתו". תשוב לא בשדה בתבואה 37)עומר [המדובר

אבל  לאדם, קצרה והוא לבהמה, גם אותה קוצרים שיש
מה  שגם מנת על לאדם, להאכיל קוצר שהוא בתנאו פירש

הו  שהשכוח ההלכה תיפסק ואם שלו, יהיה א שישכח
שאינה  לבהמה, להאכיל אלא לאדם קוצר אינו לעניים,
מתנה  שהוא אמרו זה ועל בשכחה, מחייבתו ואינה קצירה
זו  הרי שלו, היא השכחה אם שהרי בתורה, שכתוב מה על
אמרה  התורה כי ייתכן לא וזה שאמר. כמו לאדם, קצירה

לעניים. והיא שכחה זו הרי ושכח קצר שאם

.Ëd¯ˆwL ‰‡e·z38‰¯Ó‚ ‡lL „Ú39dÏÈÎ‡‰Ï ¿»∆¿»»«∆…ƒ¿¿»¿«¬ƒ»
˙BpË˜ ˙Bc‚‡ d¯ˆ˜ Ì‡ ÔÎÂ ,‰Ó‰aÏ40d‡OÚ ‡ÏÂ «¿≈»¿≈ƒ¿»»¬À¿«¿…¬»»

˙Bc‚‡ ÔLÏzL ÌÈÏˆa‰Â ÌÈÓeM‰ ÔÎÂ ,ÌÈ¯ÓÚ√»ƒ¿≈«ƒ¿«¿»ƒ∆¿»»¬À
„ÈÓÚ‰Ï ÌÈ¯ÓÚ Ô‡OÚ ‡ÏÂ ˜eMÏ ¯În‰Ï ˙BpË¿̃«¿ƒ»≈«¿…¬»»√»ƒ¿«¬ƒ

‰ÁÎL Ì‰Ï ÔÈ‡ - Ô¯b Ô‰Ó41. ≈∆…∆≈»∆ƒ¿»

להן 38) אין וכו' לשחת שנתנה "תבואה י: משנה שם
הגז  הוא שחת בארנו, "כבר רבינו: שם ופירש שכחה".
סוף  "לא ז): הלכה (שם ובירושלמי סוסים". לאכילת הקצור
נמלך  כך ואחר אדם, למאכל נזרעה אפילו אלא ניתנה דבר

שכחה. לה אין לבהמה להאכיל לא 39)וקצרה כלומר,
כן  לא שאם בישולה, שליש הביאה כבר אבל לגמרי, נגמרה

כלל. קציר אינה ופירש 40)- לאלומה", "או שם: במשנה
ההוא  והעניין [קטנים], עומרים הוא "ולאלומה שם: רבינו
מן  יקבוץ [ולא] לאלומות אותה ויחלוק כולה שיקצצה
כשיתקבצו  האלומות כי [גדולים], עומרים ההם האלומות

עומרים". לשכחת 41)נעשים קמה שכחת הוקשה שהרי
עומר  ושכחת בשדך קצירך תקצור "כי (שנאמר: קציר,
אחריו  שאין עומר אף קציר אחריו שאין קציר מה בשדה",
- כן עושה שאינו וכל לגורן, לקצור הקוצרים ודרך עומר),

שכחה. אינו

.ÈÁÎLÂ ‰¯eM‰ L‡¯Ó ¯ˆ˜Ï ÏÈÁ˙‰L ¯ˆBw‰«≈∆ƒ¿ƒƒ¿…≈…«»¿»«
- ÂÈÙlLÂ ,‰ÁÎL - ÂÈ¯Á‡ ÏL :ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ¿»»¿«¬»∆«¬»ƒ¿»¿∆¿»»
BÈ‡ - BzÁ˜Ï ·eL˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰ÁÎL BÈ‡≈ƒ¿»∆∆¡«…»¿«¿≈

k‰ ‰Ê .ÂÈ¯Á‡Ï epÁÈpÈÂ epnÓ ¯·ÚiL „Ú ‰ÁÎL:ÏÏ ƒ¿»«∆«¬…ƒ∆¿«ƒ∆¿«¬»∆«¿»
Ï·a BÈ‡L ÏÎÂ ,‰ÁÎL - ·eLz Ï·a ‡e‰L Ïk…∆¿«»ƒ¿»¿…∆≈¿«

.‰ÁÎL BÈ‡ - ·eLz»≈ƒ¿»

.‡ÈÂÈt ‰Ê ,‰¯eM‰ ÚˆÓ‡Ó ¯ˆ˜Ï eÏÈÁ˙‰L ÌÈL¿«ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿…≈∆¿««»∆»»
:Ô‰È¯Á‡Ïe Ì‰ÈÙÏ eÁÎLÂ ,ÌB¯„Ï ÂÈt ‰ÊÂ ÔBÙˆÏ¿»¿∆»»¿»¿»¿ƒ¿≈∆¿«¬≈∆

‰ÁÎL - Ì‰ÈÙlL42‰Ê Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ÈtÓ , ∆ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»∆»≈∆∆
B¯·Á ÏL ÂÈ¯BÁ‡Ï ‡e‰ ÂÈÙlL43¯ÓÚ‰Â ;44 ∆¿»»«¬»∆¬≈¿»…∆

BÈ‡ - epnÓ eÏÈÁ˙‰L ÌB˜na Ô‰È¯BÁ‡Ï e‰eÁÎML∆¿»«¬≈∆«»∆ƒ¿ƒƒ∆≈
Á¯Ên‰ ÔnL ˙B¯eM‰ ÌÚ ·¯ÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÁÎLƒ¿»ƒ¿≈∆¿…»ƒ«∆ƒ«ƒ¿»

ÁeÎL BÈ‡L ÂÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ Ô‰Â ,·¯ÚnÏ45ÔÎÂ . ««¬»¿≈ƒƒ»»∆≈»«¿≈

eÏÈÁ˙‰Â ,Ô¯bÏ Ô˙B‡ eptL ÌÈ¯ÓÚ ÏL ˙B¯eM‰«∆√»ƒ∆ƒ»«…∆¿ƒ¿ƒ
ÔÈa ÚˆÓ‡a ¯ÓÚ eÁÎLÂ ,‰¯eL ÚˆÓ‡Ó ÌÈL¿«ƒ≈∆¿«»¿»¿…∆»∆¿«≈
‰¯eM‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÁÎL BÈ‡ - Ô‰È¯BÁ‡¬≈∆≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆¿««»
‡È‰Â ,da eÏÈÁ˙‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,Á¯ÊÓÏ ·¯ÚÓ ÔnL∆ƒ«¬»¿ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿ƒ»¿ƒ

.ÁeÎL BÈ‡L ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ««»»∆≈»«

שכחה.42) אינו - לפניו ושכח הקוצר שיחיד פי על אף
כאיש 43) הם והרי השדה, קצירת עליהם מוטל אלו ששניים

היה  חבירו, ששכח מה ליטול בא היה שאם וכיוון אחד,
לקחתו". תשוב "לא בו אנו קוראים - לאחוריו לחזור צריך
שהוא  כל הכלל "זה שם המשנה בסוף שאמרו מה זה ולפי
הראשונה  הבבא על גם מוסב זה שכחה", תשוב בבל
כששניים  השנייה הבבא על וגם לאחריו, שכח כשיחיד

לפניהם. (רדב"ז).44)שכחו ו"הקמה" צריךֿלהיות:
העומר 45) שורות, "ראשי שם: (גֿד) במשנה הוא כן

שהתחילו  שניים שורות: ראשי הן ואלו - מוכיח שכנגדו
ושכחו  לדרום, פניו וזה לצפון פניו זה השורה, מאמצע
הרי  שכחה". אינו שלאחריהם ואת כו' ולאחריהם לפניהם
שכנגדו  שהעומר מפני הוא שכחה אינו שלאחריהם שהטעם
ששניהם  לומר מסתבר לא שניים, שהם שכיוון מוכיח,
כדי  בכוונה הניחוהו וודאי אלא האמצעי, העומר את שכחו
שלא  מזה לכך וראייה למערב. ממזרח שורה שתהיה
בכוונה  אלא דרום, מתחילת וזה צפון מתחילת זה התחילו

כלל. שכוח אינו שביניהם והעומר כן, עשו

.·È¯ˆBw‰46- ˙BnÏ‡‰ ‰pÙe ,˙BnÏ‡ ˙BnÏ‡ Ìl‡Â «≈¿ƒ≈¬À¬Àƒ»»¬À
,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰Ê ÌB˜nÓ - ÌÈ¯ÓÚ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ√»ƒƒ»∆¿»«≈

ÈLÈÏM‰ ÌB˜ÓÏ ÈM‰ ÌB˜nÓe47ÈLÈÏM‰ ÌB˜nÓe , ƒ»«≈ƒ¿»«¿ƒƒƒ»«¿ƒƒ
:ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰ptL ‰ÚLa ¯ÓÚ‰ ÁÎLÂ ,Ô¯bÏ«…∆¿»«»…∆¿»»∆ƒ»ƒ»¿»
ÌÁÎLÂ ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ÌÈ¯ÓÚ‰ ‰pt Ì‡ƒƒ»»√»ƒ¿»∆¿«¿»»¿»»»

‰pÙiLÎe ,‰ÁÎL BÏ LÈ -48¯Ó‚ ‡e‰L ÌB˜nÓ ≈ƒ¿»¿∆¿«∆ƒ»∆¿«
‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡ - Ô¯bÏ ‰Î‡ÏÓ49ÌÈ¯ÓÚ‰ ‰pt Ì‡Â ; ¿»»«…∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»»√»ƒ

,‰ÁÎL BÈ‡ - ÁÎLÂ ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ BÈ‡L ÌB˜ÓÏ¿»∆≈¿«¿»»¿»«≈ƒ¿»
BÏ LÈ - Ô¯bÏ ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ BÈ‡L ÌB˜nÓ ‰pÙiLÎe¿∆¿«∆ƒ»∆≈¿«¿»»«…∆≈

.‰ÁÎLƒ¿»

ולכומסאות 46) לכובעות "המעמר ח: משנה ה פרק שם
שכחה. לו יש ולגורן ממנו שכחה, לו אין ולעומרים, לחררה
שכחה. לו אין ולגורן ממנו שכחה, לו יש לגדיש המעמר
לו  יש מלאכה גמר שהוא למקום המעמר כל הכלל: זה
גמר  שאינו למקום שכחה. לו אין ולגורן ממנו שכחה,
שאין  שכחה, לו יש ולגורן ממנו שכחה. לו אין מלאכה

עימור. אחריו שאין בעימור אלא מפרש 47)שכחה כן
ולכומסאות  "לכובעות (שם) במשנה שאמרו מה רבינו
התבואה. את לשם שמביאים מקומות שהם לחררה"

שכאן 48) נתברר - לגורן מכאן לפנותה נמלך אם כלומר,
מלאכה. גמר שהוא מקום היה שנשכח 49)לא זה כלומר,

פינה  שלא נתברר שעתה כיוון הזה למקום שהוליך בעת
הרי  לגורן מכאן שמפנה זה אלא מלאכה, גמר שהוא למקום

שכחה. הוא

.‚ÈÌB˜Ó e‰Ê È‡ÌB˜Ó ‰Ê ?‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ≈∆»∆¿«¿»»∆»
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ÌL Ô˙B‡ Le„ÏÂ ÌL ÔÈ¯ÓÚ‰ Ïk ıa˜Ï BzÚcL50B‡ ∆«¿¿«≈»»√»ƒ»¿»»»
Ô¯b‰ ‡e‰L LÈ„b ÌB˜ÓÏ ÌL ÔÎÈÏB‰Ï51ÌB˜Óe . ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ∆«…∆»

Ba ÔÈˆa˜nL ÌB˜n‰ ‡e‰ ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ BÈ‡L∆≈¿«¿»»«»∆¿«¿ƒ
È„k ˙BÏB„b ˙BnÏ‡ Ô‰Ó ˙BOÚÏ È„k ÌÈ¯ÓÚ‰»√»ƒ¿≈«¬≈∆¬À¿¿≈

.¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÎÈÏB‰Ï¿ƒ»¿»«≈

חדש.50) לעימור מכוון שדעתו 51)ואינו לומר, רוצה
גורן. וגם גדיש גם יהיה הזה שהמקום

.„È˙BÎÈ¯k ÈzL52˙BÏc·n‰53,‰ÁÎL - BfÓ BÊ ¿≈¿ƒ«À¿»ƒƒ¿»
‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·n‰ ÌÈ¯ÓÚ ÈL .‰ÁÎL ÔÈ‡ - LÏLÂ¿»≈»ƒ¿»¿≈√»ƒ«À¿»ƒ∆ƒ∆

.‰ÁÎL ÔÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎL -ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

מהעומרים.52) יותר קטנות אגודות הן 53)הן שאם
שכחה. והיא כאחת הן שלוש גם מחוברות

.ÂË- ‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·n‰ ÔÈ·e¯ÁÂ ÌÈ˙ÈÊ È¯eaˆ ÈL¿≈ƒ≈≈ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ∆ƒ∆
ÔzLt Èˆ‰ ÈL .‰ÁÎL ÌÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎL54- ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»¿≈À¿≈ƒ¿»

.‰ÁÎL ÌÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎLƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

כשעוקרים 54) פשתן "הוצני בפירושו: שם הרא"ש וכתב
דמיירי  לי ונראה הוצני. ליה קרי ולכן דקל. כהוצי הם אותם
המוכר  בראש כדאיתא אדם מאכל הוא שאז כשהזריעו,

שכחה". ביה שייך לא פשתן שאר אבל פירות,

.ÊË˙BÏÈ‡‰ ¯‡La ÔÎÂ ,ÌÈÙ‚ ÈzL55ÌÈL ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ»¿«ƒ
.‰ÁÎL ÔÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎL - ‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·n‰«À¿»ƒ∆ƒ∆ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»
,ÌÈL eÈ‰ elÙ‡ - Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬……»¬ƒ»¿«ƒ

.¯bÏ „Á‡Â ÈÚÏ „Á‡∆»∆»ƒ¿∆»«≈

האילנות 55) אלא חייבים אינם בשכחה גם הרשב"א לדעת
בפאה. החייבים

.ÊÈ‰Úa¯‡ ÏL „Á‡Â ·˜ ·˜ ÏL ÌÈ¯ÓÚ‰ Ïk eÈ‰»»»√»ƒ∆««¿∆»∆«¿»»
‰ÁÎL ‰Ê È¯‰ - BÁÎLe ÔÈa˜56- ‰Úa¯‡‰ ÏÚ ¯˙È ; «ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»»≈«»«¿»»

‰ÁÎL BÈ‡57„Á‡Â ÔÈa˜ ÈL ÈL ÏL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿»¿≈ƒ»∆¿≈¿≈«ƒ¿∆»
‰ÁÎL BÈ‡ - ÔÈa˜ ‰BÓL ÏÚ ¯˙È58. »≈«¿»«ƒ≈ƒ¿»

ויהיו 56) קב לקב לחלקו שיכול פי על ואף שם. הלל כבית
שלא  זמן כל - בשניים אלא שכחה ואין עומרים, ארבעה

שכחה. להם יש אלא 57)חולקו, במשנה אמרו שלא מזה
קבים  מארבעת שיותר רבינו למד שכחה, הם קבין ארבעת

שכחה. ואינו מסויים דבר שלמעלה 58)הם ממה נלמד
סוף  (שם הירושלמי מן ראיה ועוד הארבעה). על יתר (בדין
של  השדה עומרי שכל באופן אלא הסתפקו שלא א) הלכה
משמונת  שביותר הרי - קבין שמונת של ואחד קבים שני
אלא  בו אין שאם רבינו, מדברי [ונראה שכחה. אינה קבים,
שם: בירושלמי שאמרו ומה שכחה. זו הרי קבים, שמונת
אלא  בבבלי, כ"בעי" בירושלמי "בעי" אין בעי" יונה "רבי

כן]. סובר כלומר כן, לומר שרוצה היינו "בעי"

.ÁÈÌÈ˙‡Ò Ba LiL ¯ÓÚ‰59;‰ÁÎL BÈ‡ - BÁÎLe »…∆∆≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»
ÏÚ Û‡ .LÈ„‚ ‡ÏÂ - ‰„Oa ¯ÓÚ zÁÎLÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆¿…»ƒ««

ÌÈ˙‡Ò ÌÈ˙‡Ò ÔlkL Èt60ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯ÓÚ ÈL ÁÎL . ƒ∆À»»«ƒ»«ƒ»«¿≈√»ƒ««
ÌÈ˙‡Ò Ô‰ÈMÓ LiL Èt61‰ÁÎL el‡ È¯‰ -62ÔÎÂ . ƒ∆≈ƒ¿≈∆»«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿≈

¯˙BÈ Ô‰ÈLa ‰È‰ elÙ‡ ‰ÁÎL Ô‰L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»¬ƒ»»ƒ¿≈∆≈
ÌÈ˙‡qÓ63. ƒ»«ƒ

קילוֿגרם.59) עשר כשבעה הם קבים. עשר שנים הם
כגדיש.60) הוא נוסף:61)שהרי רוקח מעשה בכתבֿיד

סאתיים". מהם אחד בכל ואין שאינם 62)"הואיל
במשנה  חכמים וכדעת גדיש, ולא עמרים הם והרי מצטרפים

גמליאל. כרבן ולא אינם 63)שם אלה שגם הוא, פשוט
עמרים. אלא גדיש,

.ËÈdÁÎLe ÌÈ˙‡Ò da LiL ‰Ó˜64dÈ‡ - »»∆≈»»«ƒ¿»»≈»
‰ÁÎL65ÌÈ˙‡Ò da ÔÈ‡ .66ÌÈÏaM‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ƒ¿»≈»»«ƒƒ∆«ƒ√ƒ

˙BÙe„M‰ ˙‡Â ,˙Bk¯‡Â ˙B‡È¯a Ô‰ el‡k ˙Bwc‰««¿ƒ≈¿ƒ«¬À¿∆«¿
‰Ów‰ (˙BÈ‰Ï) ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙B‡ÏÓ Ô‰ el‡k¿ƒ≈¿≈¿ƒ»¿»¿»ƒ¿«»»
dÈ‡ - dÁÎLe ÌÈ˙‡Ò ˙BOÚÏ ‰Ê ÔcÓ‡ ¯Á‡««À¿»∆«¬»«ƒ¿»»≈»

.‰ÁÎLƒ¿»

ממה 65)כולה.64) נלמדה קמה ששכחת פי על אף
את  "לרבות - בשדה") עומר (=ושכחת "בשדה" שנאמר
קמה  שכחת למדו - "גדיש" למעט לימוד כאן ואין הקמה"
כמו  גדיש, ולא עומר אמרו שבעומר שכשם עומר, משכחת

בקמה. כחש 66)כן מחמת סאתיים עושה אינה כלומר,
סאתיים. לעשות היא ראוייה אבל השיבולים,

.Î‰¯e˜Ú dÈ‡L ‰‡Òe ‰¯e˜Ú ‰‡e·z ‰‡Ò ÁÎL»«¿»¿»¬»¿»∆≈»¬»
ÌÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -67ÌeLa ÔÎÂ .‰ÁÎL Ì‰ÈLe , ≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈¿

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ù·e ÌÈÏˆ··e68Ô˙ˆ˜Ó ÁÎL Ì‡ , ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ»ƒ»«ƒ¿»»
Ú˜¯wa69ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò Ì‰ÈL·e LeÏz Ô˙ˆ˜Óe ««¿«ƒ¿»»»ƒ¿≈∆»«ƒ≈»

.‰ÁÎL Ì‰ÈL ‡l‡ ,ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ∆»¿≈∆ƒ¿»

שכחה.67) שאינו סאתיים שם:68)לשיעור [במשנה
לפי  האילן", "ובפירות וכתב: שינה ורבינו באילן", "וכן
סאתיים  בו יש אם אפילו האילן, כל שבשוכח להלן שיטתו
שכאן  לומר האילן", "ובפירות כתב, לפיכך שכחה, זו הרי
שבאופן  מפירותיו, מקצת ושכח באילן, כשהתחיל מדובר
כל  את ששכח ולא שכחה, זה אין סאתיים שכח אם זה

לקרקע.69)האילן]. מחוברים כלומר,

.‡Îˆa ¯ÓÚ ÁÎBM‰‰Ów‰ „70‰ÁeÎL dÈ‡L71- «≈«…∆¿««»»∆≈»¿»
¯ÓÚ ;¯ÓÚ zÁÎLÂ ¯ˆ˜˙ Èk :¯Ó‡pL .‰ÁÎL dÈ‡≈»ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿…¿»«¿»…∆…∆

¯Èˆ˜ ÂÈ˙B·È·qL72ÂÈ˙B·È·qL ¯ÓÚ Ï·‡ ,‰ÁÎL - ∆¿ƒ»»ƒƒ¿»¬»…∆∆¿ƒ»
‰Ó˜ „ˆa ‰Ó˜ ÁÎL Ì‡ ÔÎÂ .‰ÁÎL dÈ‡ - ‰Ó»̃»≈»ƒ¿»¿≈ƒ»«»»¿«»»

„Á‡ ÁÏ˜ elÙ‡ ,‰ÁeÎL dÈ‡L73˙ÏvÓ BÊ È¯‰ - ∆≈»¿»¬ƒ∆«∆»¬≈«∆∆
ÁÎL Ì‡ Ï·‡ .dzÁ˜Ï ¯zÓ ‰È‰ÈÂ ,‰ÁeÎM‰ ˙‡∆«¿»¿ƒ¿∆À»¿«¿»¬»ƒ»«
Ba ‰È‰ elÙ‡ ,ÁeÎL BÈ‡L ¯ÓÚ „ˆa ‰Ó˜ B‡ ¯ÓÚ…∆»»¿«…∆∆≈»«¬ƒ»»

ÌÈ˙‡Ò74.ÌÈiÚÏ ÁeÎM‰ È¯‰Â ,d˙B‡ ÏÈvÓ BÈ‡ - »«ƒ≈«ƒ»«¬≈«»«»¬ƒƒ
˙Ó˜ ÔÈ‡Â ,BlL ¯ÓÚ ÏÚ ˙ÏvÓ B¯·Á ˙Ó˜ ÔÈ‡≈»«¬≈«∆∆«…∆∆¿≈»«
‰Ów‰ ‰È‰zL „Ú ,ÌÈhÁ ¯ÓÚ ÏÚ ˙ÏvÓ ÌÈ¯BÚO¿ƒ«∆∆«…∆ƒƒ«∆ƒ¿∆«»»

.¯ÓÚ‰ ÔÈnÓƒƒ»…∆

את 70) מצלת שכחה) (שלא "הקמה ח: משנה ו פרק שם
ולא  העומר את לא מציל אינו העומר הקמה, ואת העומר

הקמה". יש 71)את אם שכחה, אם שאפילו אומרים יש

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



קמז miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - oeygÎxn 'h iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שבצידה. העומר על היא מצלת שכוחה, שאינה סאתיים, בה
עצמה,72) מצלת שאינה כיוון - שכחה שאם שכחה, שלא

אחרים. מצלת שאינה שכן שכחו.73)כל שלא
כן 74) פי על ואף שכחה, אינה שכחו אפילו כגדיש שדינו

השכוח. את מציל אינו

.·Î‰nk Ba ‰È‰ elÙ‡ ,˙BÏÈ‡‰ ÔÈa ÔÏÈ‡ ÁÎBM‰«≈«ƒ»≈»ƒ»¬ƒ»»«»
˙B¯t ÔÈ‡Ò75Ô‰ È¯‰ - ˙BÏÈ‡ ÈL ÁÎML B‡ , ¿ƒ≈∆»«¿≈ƒ»¬≈≈

.‰ÁÎL ÔÈ‡ - ‰LÏL ;‰ÁÎLƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

בהם 75) יש שאם אמרנו ובעומרים שבקמה פי על שאף
ובעומרים, בקמה אלא זה אין - שכחה אינה סאתיים,
אינו  סאתיים בו שיש אילן אבל חשובים, שלהם שסאתיים

כך. כל חשוב

.‚ÎÚe„È BÈ‡L ÔÏÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»∆≈»«
ÌB˜na ÌÒ¯ÙÓe76B‡ ˙b‰ „ˆa „ÓBÚ ‰È‰L ÔB‚k , ¿À¿»«»¿∆»»≈¿«««

ÂÈOÚÓa B‡ ,‰ˆ¯t‰ „ˆa77ÌÈ˙ÈÊ ‰OBÚ ‰È‰L ÔB‚k , ¿««ƒ¿»¿«¬»¿∆»»∆≈ƒ
˙ÈÊ ÔB‚k ,Úe„È ÌL BÏ ‰È‰L ÔB‚k ,BÓLa B‡ ,‰a¯‰«¿≈ƒ¿¿∆»»≈»«¿«ƒ
B‡ ,‰a¯‰ ÔÓL ÛËB ‡e‰L ,ÌÈ˙Èf‰ ÔÈa ‰ÙBËp‰«¿»≈«≈ƒ∆≈∆∆«¿≈

ÈÎÙM‰78ÈLÈa‰ B‡79‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„Á‡ Ba «»¿»ƒ«≈»ƒ¬»ƒ»»∆»
zÁÎLÂ :¯Ó‡pL .‰ÁÎL BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓƒ¿»¿»ƒ≈≈ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»
‰z‡ ÔÈ‡Â ÌÏBÚÏ BÁÎBL ‰z‡L ¯ÓÚ - ‰„Oa ¯ÓÚ…∆«»∆…∆∆«»¿¿»¿≈«»
‰z‡L ,‰Ê ‡ˆÈ ;e‰‡¯˙Â ·eLz Ì‡ ‡l‡ Ba Ú„BÈ≈«∆»ƒ»¿ƒ¿≈»»∆∆«»
ÈtÓ ,Ba ÚbÙz ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ÔÓÊ ¯Á‡Ï B¯ÎBÊ¿¿««¿«¿««ƒ∆…ƒ¿«ƒ¿≈

.ÌÒ¯ÙÓe Úe„È ‡e‰L∆»«¿À¿»

מקומו.76) הגבלת מפני או 77)ידיעתו זיתיו לרוב ידוע
שמנו. כן 78)לרוב ועל הרבה, שמן מוציא שהיה

ממלת  נגזר לרוב שמן שפיכת ועניינו שפכוני, פירשוהו
כן 79)שפך. על הרבה, שמן עושים היו לא ההם הזיתים

מבושה. לקוח בישני שמו נקרא

.„ÎBzÚ„a ÌiÒÓ ‰È‰80.Úe„ÈÂ ÌÒ¯ÙÓk ‰Ê È¯‰ - »»¿À»¿«¿¬≈∆ƒ¿À¿»¿»«
BÓiÒÓ Ï˜c‰ - Ï˜c‰ „ˆa „ÓBÚ ‰È‰81Ô‰ÈL eÈ‰ . »»≈¿««∆∆«∆∆¿«¿»¿≈∆

‰Ê ˙‡ ÌiÒÓ ‰Ê - ‰ÙBË ˙ÈÊ82˙ÈÊ e‰„O Ïk ‰˙È‰ . «ƒ¿»∆¿«≈∆∆»¿»»»≈«ƒ
‰ÁÎL BÏ LÈ - ÌÈzL B‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ÁÎLÂ ‰ÙBË83. ¿»¿»«««≈∆¿«ƒ≈ƒ¿»

ÏÈÁ˙‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na84‰Ê ÔÏÈ‡a «∆¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ¿ƒ»∆
È¯‰ - B˙ˆ˜Ó ÁÎLÂ Ba ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÒ¯ÙÓ‰«¿À¿»¬»ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»¬≈

ÌÒ¯ÙÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ÁÎL ‰Ê85‰È‰iL ‡e‰Â . ∆ƒ¿»¿««ƒ∆¿À¿»¿∆ƒ¿∆
dÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò Ï·‡ ;ÌÈ˙‡qÓ ˙BÁt Ba ¯‡Lp‰«ƒ¿»»ƒ»«ƒ¬»»«ƒ≈»

‰ÁÎL86ÔÏÈ‡‰ Ïk ÁÎL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,87BÓk , ƒ¿»∆»ƒ≈»«»»ƒ»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

האילן.80) בעל של בעיניו נחשב שהרי 81)שהוא שם,
במקום. וידוע הפרצה בצד או הגת בצד כעומד הוא

שכחה.82) חשיבותם.83)ואינם בטלה שאז לפי
כולו.84) חשיבותו,85)ושכחו בטלה בו שהתחיל שכיוון

שאם  ח, משנה ג פרק בערלה ששנינו למה דומה זה והרי
חשיבותן. בטלה החביות בו 86)נתפתחו שהתחיל שכיוון

יזכרנו. זה 87)ודאי הרי - סאתיים בו יש אם שאפילו
לשכחו. הוא עלול - בו התחיל שלא שכיוון שכחה,

.‰ÎLÏLÂ Bc·Ï ˙B¯eM‰ ÚˆÓ‡a „ÓBÚ‰ ˙ÈÊ«ƒ»≈¿∆¿««¿«¿»
Û‡ ,ÂÈ˙BÁe¯ LÏMÓ B˙B‡ ÔÈÙÈwÓ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ˙B¯eL∆≈ƒ«ƒƒƒ»»«
ÁÎL ,ÌÈ˙ÈÊ ÈL ‡l‡ Ô‰Ó ‰¯eL ÏÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿»»≈∆∆»¿≈≈ƒ»«
˙B¯eM‰ È¯‰L ,‰ÁÎL BÈ‡ - ÈÚˆÓ‡‰ ˙‡∆»∆¿»ƒ≈ƒ¿»∆¬≈«

e‰e¯ÈzÒ‰88e¯Ó‡ ‰ÓÏÂ .89„·Ïa ˙ÈÊ90‰È‰L ÈtÓ ? ƒ¿ƒ¿»»»¿«ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»»
ÔÓf‰ B˙B‡a Ï‡¯OÈ ı¯‡a ·eLÁ91. »¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿«

הדברים 88) אבל שכחה. שאינו בקש חיפוהו כמו זה שהרי
בהלכה  למעלה כמפורש בטמון שכחה יש הרי עיון: צריכים
חכמים. שקנסום לפי שכחה, אינה העניים בחיפוהו ורק א.

במשנה.89) אילנות.90)החכמים בשאר הדין הוא הלא
כגֿכה. הלכות על שלמעלה, מה כל על מוסב וזה

אין 91) יוסי רבי ולדעת הזיתים. שהחריב אדריאנוס בזמן
הטעם. מאותו - בזיתים שכחה אז

.ÂÎÒÈ¯Úa ?‰ÁÎL e‰ÊÈ‡92ËLÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ïk - ≈∆ƒ¿»¿»ƒ…∆≈»ƒ¿…
dÏhÏÂ B„È ˙‡93Ì¯k·e .94ÔÓe ÔÙb‰ ÔÓ ¯·ÚiMÓ - ∆»¿ƒ¿»«∆∆ƒ∆«¬…ƒ«∆∆ƒ

ÌÈÙb‰95Ï˜„·e ˙ÈÏ„a .d˙B‡ ÁkLÈÂ96„¯iMÓ - «¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»ƒ¿∆∆ƒ∆≈≈
epÓÈ‰97.BÏ CÏÈÂ ‰ÙiMÓ - ˙BÏÈ‡‰ Ïk ¯‡Le . ≈∆¿»»»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿≈≈

Ba ÏÈÁ˙‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na98Ì‡ Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ¬»ƒ
Ba ÏÈÁ˙‰99˙‡ ¯ˆ·iL „Ú ‰ÁÎL dÈ‡ - BÁÎLe ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿»«∆ƒ¿…∆

.ÂÈ·È·Ò Ïk»¿ƒ»

גבוה.92) כותל גבי על וערסם גפנים הנוטע הוא
נזכר 93) היה שאם כך, כל ממנה ועבר שכחה אם פירוש:

וליטלה. ידיו לפשוט יכול היה לא מקום באותו
על 94) השטוחים הגפנים ו"הם "וברגליות", במשנה:

נגזר  והוא כולם, הכרמים כמו בהם נוגעת שהרגל הארץ,
רגל".ממל  שכחה.95)ת שהן גפנים שתי היינו
על 96) או גדולים עצים גבי על המודלית גדולה גפן והיא

אחרים. אילנות עליו 97)גבי לעלות הדרך היה שכן
בכל 98)ולבצרו. לפרש צריך זה ולפי שם. תוספתא

"משיעבור", לפשוט", יכול שאינו "כל למעלה האמור
בזו. התחיל לא ועוד אחרת, גפן שבצר - "משירד"

יותר.99) בו להיזכר עלול הוא שאז

.ÊÎBa ‰ÎÊÂ ¯˜aa ÌÈkL‰Â ,BÓ¯k ˙‡ ¯È˜Ùn‰««¿ƒ∆«¿¿ƒ¿ƒ«…∆¿»»
‰ÁÎL·e ˙BÏÏBÚ·e Ë¯Ùa ·iÁ - B¯ˆ·e BÓˆÚÏ¿«¿¿»«»¿∆∆¿≈¿ƒ¿»

Ba ‡¯B˜ È‡ 'EÓ¯Î'Â 'E„O' È¯‰L ;‰‡Ù·e100ÈtÓ , ¿≈»∆¬≈»¿¿«¿¿¬ƒ≈ƒ¿≈
¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎÊ Ì‡ Ï·‡ .BlL ‡e‰ È¯‰Â BlL ‰È‰L∆»»∆«¬≈∆¬»ƒ»»ƒ«∆¿≈
Ck ÔÈ·e .Ïk‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰„Oa¿»∆∆¬≈ƒ¬≈∆»ƒ«…≈»

.¯‡a˙iL BÓk ,˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËt - Ck ÔÈ·e≈»»ƒ«««¿¿∆ƒ¿»≈

"תעזוב"100) שכתוב ממה זאת למדו שם קמא בבבא
אבל  וכו'. כרמו את המפקיר לרבות עניים במתנות מיותר
דרשו  ישמעאל לר' אבל חכמים לדעת אלא אינו זה
ליתן  שחייב פאה עזב ולא וקצר שעבר למי הנ"ל מ"תעזוב"
מ"שדך" ללמוד הוצרך ולפיכך אפייה. לאחר אפילו

ו"כרמך".

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
השמיטה 1) שנת ומעשרות. תרומות וסדר עני מעשר יבאר

עניים  עליו שעברו השדה בעל המעשרות. מכל שפטורה
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מעשר  לו היה אחד. לכל נותן כמה עני, מעשר לו והיה
שקבלו  עניים שני מיודעו. או קרובו לעני ליתנו ורוצה בגורן
לקצור  שדה המקבל עני. מעשר יקחו אם באריסות, שדה
שדהו  המוכר עני. ומעשר ופאה שכחה בלקט מותר אם

עני. ממעשר חוב פורעים ואם והעני. ופירות קרקע

.‡˙ÈML ˙¯Á‡ ‰zÓ2,ı¯‡‰ Ú¯Êa ÌÈiÚÏ LÈ «»»«∆∆ƒƒ≈»¬ƒƒ¿∆«»»∆
¯OÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÚÏ ÔÈ˙BpL ¯OÚn‰ ‡e‰Â¿««¬≈∆¿ƒ»¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«

.ÈÚ»ƒ

פאה,2) שכחה, לקט, למעלה: שנזכרו המתנות מחמש חוץ
(רדב"ז). ועוללות פרט

.·Ú¯Ê ¯ˆBwL ¯Á‡ :˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ¯„Ò e‰ÊÂ¿∆≈∆¿««¿««∆≈∆«
BzÎ‡ÏÓ ¯Ób˙Â ıÚ‰ È¯t ÛÒB‡ B‡ ı¯‡‰3LÈ¯ÙÓ »»∆≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¿«¿ƒ

ÌÈMÓÁ‰ ÔÓ „Á‡ epnÓ4‰Óe¯z ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ , ƒ∆∆»ƒ«¬ƒƒ¿∆«ƒ¿»¿»
‰ÏB„‚5˙ÈL‡¯ :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .Ô‰kÏ d˙BÂ , ¿»¿¿»«…≈¿«∆∆¡««»≈ƒ

¯‡M‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â .E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c6 ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿««»«¿ƒƒ«¿»
B˙BÂ ,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ ,‰¯OÚÓ „Á‡∆»≈¬»»¿∆«ƒ¿»«¬≈ƒ¿¿
Èa ¯OÚÓ ˙‡ Èk :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÈÂlÏ«≈ƒ¿«∆∆¡««»ƒ∆«¿«¿≈
Ïk ˙‡ Èz˙ ‰p‰ ÈÂÏ È·ÏÂ :¯Ó‡Â ;¯ÓB‚Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈¿∆¡«¿ƒ¿≈≈ƒƒ≈»«ƒ∆»

Ï‡¯OÈa ¯OÚÓ7. «¬≈¿ƒ¿»≈

(פ"ה 3) לכתחילה תורמין אין מלאכה גמר לפני אבל
מהלכות  בפ"ג וראה דֿה). הלכות תרומות מהלכות

שם). ובהוספה ח הלכה בינונית 4)מעשרות תרומה היא
ב). הלכה תרומות מהלכות ביחס 5)(פ"ג כן נקראת

בספר  וראה ממאה. אחד אלא שאינה מעשר, לתרומת
תקס). והערה קכו, (עשה בפ"א 6)המצוות גם כתב כן

בדמאי  המשנה ובפירוש שם), (עיין א הלכה מעשר מהלכות
ד. משנה שם.7)פ"ז מעשר בהלכות ראה

.‚¯‡M‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â8‡e‰Â ,‰¯OÚÓ „Á‡ ¿««»«¿ƒƒ«¿»∆»≈¬»»¿
B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ,ÂÈÏÚ·Ï ‡e‰Â ,ÈL ¯OÚÓ ‡¯˜p‰«ƒ¿»«¬≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿¿ƒ
LÈ‡ Ï‡‚È Ï‡b Ì‡Â :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿»»∆¡«¿ƒ»…ƒ¿«ƒ
ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â ¯OÚz ¯OÚ :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .B¯OÚnÓƒ««¿¿»»∆¡««≈¿«≈¿»«¿»ƒ¿≈¿»

¯Á·È ¯L‡ ÌB˜na EÈ‰Ï‡9. ¡…∆«»¬∆ƒ¿«

תרומה 8) הפרשת אחרי הנותרים ושמונה השמונים מן
ראשון. ומעשר עשה 9)גדולה המצוות, בספר גם ראה

קכח.

.„ÔÓ ‰BL‡¯ ‰La ÔÈLÈ¯ÙÓ ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ««≈∆«∆«¿ƒƒ¿»»ƒ»ƒ
Úe·M‰10Ï·‡ .˙ÈLÈÓÁ·e ˙ÈÚÈ·¯·e ‰iM·e «»««¿ƒ»»¿ƒƒ«¬ƒƒ¬»

ÌÈLÈ¯ÙnL ¯Á‡ ,Úe·M‰ ÔÓ ˙ÈMM·e ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ«ƒƒƒ«»«««∆«¿ƒƒ
B˙BÂ ¯Á‡ ¯OÚÓ ¯‡M‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ«¬≈ƒ«¿ƒƒ«¿»«¬≈«≈¿¿
ÌÈL ÈzLa ÔÈ‡Â .ÈÚ ¯OÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ

ÈÚ ¯OÚÓ ‡l‡ ,ÈL ¯OÚÓ el‡11:¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ . ≈«¬≈≈ƒ∆»«¿«»ƒ¿»»∆¡«
E˙‡e·z ¯OÚÓ Ïk ˙‡ ‡ÈˆBz ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Óƒ¿≈»»ƒƒ∆»«¿«¿»¿
:¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÈÂl‰ ‡·e EÈ¯ÚLa zÁp‰Â ‡È‰‰ ‰Ma«»»«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»∆»«≈ƒ¿»»∆¡«

¯OÚÏ ‰lÎ˙ Èk12. ƒ¿«∆«¿≈

השמיטה.10) שנות וגו'11)משבע תכלה "כי שנאמר

ראשון  מעשר - אחד מעשר אלא בה "שאין - המעשר" שנת
יב:). השנה (ראש עני" מעשר 12)ומעשר כל "את וגומר:

לגר  ללוי ונתתה המעשר, שנת השלישית בשנה תבואתך
ולאלמנה". ליתום

.‰‰Óe¯z ‡Ï da ÔÈ‡Â ,¯˜Ù‰ dlk ‰hÓM‰ ˙L¿««¿ƒ»À»∆¿≈¿≈»…¿»
¯OÚÓ ‡ÏÂ ÈL ‡ÏÂ ÔBL‡¯ ‡Ï ,ÏÏk ˙B¯OÚÓ ‡ÏÂ¿…««¿¿»…ƒ¿…≈ƒ¿…«¿«

ÈÚ13Ú˜¯˜ ˙hÓL da ÔÈ‡L ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e .14- »ƒ¿»»»∆∆≈»¿ƒ««¿«
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÔÈLÈ¯ÙÓ15·‡BÓ·e ÔBnÚ·e16¯OÚÓ «¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿«¿»«¬≈

ÔBL‡¯17ÈÚ ¯OÚÓe18˙B·B¯˜ el‡ ˙Bˆ¯‡‰L ÈtÓ ; ƒ«¿«»ƒƒ¿≈∆»¬»≈¿
ÔÈÎÓÒ Ï‡¯OÈ ÈiÚ eÈ‰iL È„k ,Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿¬ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

‰ÈÏÚ19˙ÈÚÈ·Ma20ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .21eÈ‰iL , »∆»«¿ƒƒ«¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿
¯‡a ÌÈLÈ¯ÙÓ.˙ÈÚÈ·Ma ÈÚ ¯OÚÓ ·‡BÓe ÔBnÚ ı «¿ƒƒ¿∆∆«»«¿«»ƒ«¿ƒƒ

¯ÚL ı¯‡a Ï·‡22¯OÚÓ ˙ÈÚÈ·Ma ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¬»¿∆∆ƒ¿»«¿ƒƒ«¿ƒƒ«¬≈
ÈL23ÌÈM‰ ·¯ ¯„Òk ,24. ≈ƒ¿≈∆…«»ƒ

כח).13) יד, (לדברים ראה פרשת מהלכות 14)ספרי פ"ד
כהֿכז. הלכות ויובל, הראשונים 15)שמיטה שהחכמים

מהלכות  (פ"א ומעשרות תרומות בה נוהגות שיהיו התקינו
ג). משנה פ"ד בידים והמקור א, הלכה שאף 16)תרומות

והמדובר  שם). וידים תרומות (הלכות הנ"ל התקנה בכלל הן
אף  כבשום לא ושמעולם בסיחון, טיהרו שלא ומואב בעמון

א  כלל, נוהגת קרקע שמיטת אין ובהן מצרים, עמון עולי בל
קרקע  שמיטת - מצרים עולי וכבשום בסיחון שטיהרו ומואב
הלכות  שם ויובל שמיטה הלכות עיין מדרבנן, בהן נוהגת
המשנה  בפירוש שכתב ממה כאן רבינו בו וחזר כזֿכח.
בפאת  ראה סיחון, של ומואב בעמון שהמדובר שם, בידים
שם. תרומות והלכות כז, ס"ק כג סימן השולחן

רבינו 17) למדו אבל עני, מעשר אלא נזכר לא שם במשנה
מעשר  אין שבהן השנים, משאר שינו לא שוודאי הסברא מן

רדב"ז. ועיין ראשון, מעשר בלי כדעת 18)עני שם, משנה
בן  אלעזר כר' ודלא יהושע, ורבי ישמעאל רבי טרפון, רבי

הנ"ל.19)עזריה. מהארצות וארץ ארץ כל על
שם.20) טרפון רבי אני 21)מדברי "מקובל שם: במשנה

הלכה  עד מרבו ורבו מרבו ששמע זכאי, בן יוחנן מרבן
וכתב  בשביעית". עני מעשר מעשרין שעמון מסיני, למשה
מן  זה שאין דוקא, לאו מסיני למשה שהלכה שם הר"ש
כסףֿמשנה. ועיין מסיני. למשה כהלכה אלא התורה,

ומעשרות 22) תרומות הפרשת בה תיקנו שנביאים בבל היא
שם). תרומות מהלכות ופ"א שם, שהיא 23)(ידים לפי

ישראל. מארץ שם.24)רחוקה משנה

.Â„Á‡ epnÓ LÈ¯ÙÓ - ÈÂl‰ Á˜lL ÔBL‡¯ ¯OÚÓ«¬≈ƒ∆»««≈ƒ«¿ƒƒ∆∆»
.¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,Ô‰kÏ B˙BÂ ‰¯OÚÓ≈¬»»¿¿«…≈¿«ƒ¿»¿««¬≈

.¯a„z ÌiÂÏ‰ Ï‡Â :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ¿»»∆¡«¿∆«¿ƒƒ¿«≈

.ÊÌL BÏ ‰È‰Â ,ÌÈiÚ ÂÈÏÚ e¯·ÚL ‰„O‰ ÏÚa25 «««»∆∆»¿»»¬ƒƒ¿»»»
ÈÚ ÏÎÏ Ô˙B - ÈÚ ¯OÚÓ26ÔÓ ÂÈÏÚ ¯·ÚiL «¿«»ƒ≈¿»»ƒ∆«¬…»»ƒ

BÚ·O È„k ¯OÚn‰27EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ; ««¬≈¿≈»¿∆∆¡«¿»¿ƒ¿»∆
eÚ·OÂ28. ¿»≈

בבית.25) המתחלק עני מעשר בדין יב להלן וראה בשדה.
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הנאה 26) טובת בו אין שבגורן עני שמעשר אףֿעלֿפי
י) הלכה (להלן בעלֿכרחו ונוטלים באים והעניים לבעלים,
הלכה  פ"ב (למעלה אותה בוזזים שהעניים כפאה אינו -
בה  נאמר לא שהרי להם, ומחלק מניח הבית בעל אלא טו),
הגמרא  לשון וכן "והנחת", אלא בפאה, כמו "תעזוב"
(וכן  הגרנות" בתוך המתחלק עני "במעשר פד:): (נדרים
(משנה  מתחלק הוא שאף הרי - י) הלכה להלן רבינו לשון

ה 27)ראשונה). משנה על ד, הלכה פ"ח פאה ירושלמי
היינו  יב) כו, (לדברים כיֿתבוא פר' בספרי הוא וכן שם.
(תפארת  כדלהלן סעודות, שתי - אחד יום של שביעה כדי

ודאי 28)ישראל). אבל שם. ובספרי בירושלמי הוא [כן
ואכלו  "בשעריך כט) (יד, בדברים אחר לפסוק הכוונה
בדברים  הפסוק ואילו שבשדה. עני במעשר המדבר ושבעו"
שבבית. עני במעשר מדבר ושבעו" בשעריך "ואכלו יב כו,

ראשונה]. משנה ועיין יב. הלכה להלן גם לומר צריך וכן

.ÁÌÈhÁ‰ ÔÓ Ì‡ ?‰nk BÚ·O È„k29‡Ï - Ô˙B ¿≈»¿«»ƒƒ«ƒƒ≈…
·˜ ÈˆÁÓ ˙ÁÙÈ30˙ÁÙÈ ‡Ï - ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ Ì‡Â . ƒ¿…≈¬ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ…ƒ¿…

ÔÈÓqk‰ ÔÓ Ì‡Â .·wÓ31·wÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï -32ÔÓe . ƒ«¿ƒƒ«À¿ƒ…ƒ¿…ƒ«ƒ
˙B¯‚B¯b‰33‰Ï·c‰ ÔÓ Ì‡Â .·wÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï -34- «¿»…ƒ¿…ƒ«¿ƒƒ«¿≈»

ÚÏÒ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ Ï˜LnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï35ÔÓ Ì‡Â . …ƒ¿…ƒƒ¿«»≈¿∆¿ƒ∆«¿ƒƒ
‡Ï - ÔÓM‰ ÔÓ Ì‡Â .‚Ï ÈˆÁÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÔÈi‰««ƒ…ƒ¿…≈¬ƒ…¿ƒƒ«∆∆…

˙ÈÚÈ·¯Ó ˙ÁÙÈ36·w‰ Ú·¯ - Ê¯‡‰ ÔÓ Ì‡Â .37Ô˙ . ƒ¿…≈¿ƒƒ¿ƒƒ»…∆…««»»«
‡¯ËÏ Ï˜LÓ BÏ Ô˙B - ˜¯È BÏ38Ï˜LÓ ‡e‰Â , »»≈ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿«

ÔÈa˜ ‰LÏL - ÔÈ·e¯Á‰ ÔÓ .¯Èc ÌÈLÏLe ‰MÓÁ39. ¬ƒ»¿ƒƒ»ƒ∆»ƒ¿»«ƒ
‰¯OÚ - ÌÈÊB‚‡‰ ÔÓ40ÔÓ .‰MÓÁ - ÔÈ˜Ò¯Ù‡‰ ÔÓ . ƒ»¡ƒ¬»»ƒ»¬«¿¿ƒ¬ƒ»ƒ

¯‡MÓ BÏ Ô˙ Ì‡Â .„Á‡ - ‚B¯˙‡ .ÌÈL - ÌÈBn¯‰»ƒƒ¿«ƒ∆¿∆»¿ƒ»«ƒ¿»
Ô‰ÈÓ„a ÁwÈÂ Ì¯kÓiL È„kÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ˙B¯t‰«≈…ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈¿ƒ«ƒ¿≈∆

˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ41. ¿¿≈¿À

שם.29) פאה והלוג 30)משנה לוגים, ארבעה הוא הקב
קב  וחצי ביצים, וארבע עשרים הקב נמצא ביצים, ארבע
סעודות, שתי מזון שינכה ואחרי ביצים, עשרה שתים

פב:). (עירובין מחמשת 31)כדלהלן והיא מדברית, חיטה
שם). המשנה (פירוש דגן וחצי 32)מיני "קב שם: במשנה

וצ"ע. שם).33)כוסמין". המשנה (פירוש יבשים תאנים
(שם).34) אחד גוף שנעשו עד זה עם זה הנדבקים תאנים
היא 35) המנה כי הך, והיינו דבלה" "מנה שם: במשנה

עשרים  מנה נמצא דינרים, ארבעה והסלע דינרים, מאה
סלעים. המשנה).36)וחמשה (פירוש לוג של

כט.38)ירושלמי.37) עירובין בבבלי וכן ירושלמי.
נזכרו 40)ירושלמי.39) וכן שם, עירובין ובבלי ירושלמי

ואתרוג. רימונים אפרסקים, ושם וראה 41)שם שם. משנה
עירובי  שלענין ז. סעיף תט סימן אורחֿחיים בשולחןֿערוך

מזונו. לפי ואחד אחד לכל חושבים תחומין

.ËËÚeÓ ¯·„ BÏ ‰È‰42È„k Ba ÔÈ‡Â ÔÈa¯Ó ÌÈiÚ‰Â »»»»»¿»¬ƒƒ¿Àƒ¿≈¿≈
Á‡ ÏÎÏ ÔzÏÔ‰Â Ì‰ÈÙÏ Ô˙B - ¯eÚMk „Á‡Â „ ƒ≈¿»∆»¿∆»«ƒ≈ƒ¿≈∆¿≈

.Ì‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ¿«¿ƒ≈≈∆

ו.42) משנה שם

.È‰‡‰ ˙·BË Ba ÔÈ‡ - Ô¯ba ˜lÁ˙n‰ ÈÚ ¯OÚÓe«¿«»ƒ«ƒ¿«≈«…∆≈«¬»»

ÌÈÏÚaÏ43.BÁ¯k ÏÚ ÔÈÏËBÂ ÌÈ‡a ÌÈiÚ‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»»¬ƒƒ»ƒ¿¿ƒ«»¿
B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ï‡¯OÈaL ÈÚ elÙ‡Â44Ï·‡ . «¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈ƒƒƒ»¬»

ÌÈÏÚaÏ ‰‡‰ ˙·BË BÏ LÈ - ˙Èaa ˜lÁ˙n‰45 «ƒ¿«≈««ƒ≈«¬»»«¿»ƒ
‰ˆ¯iL ÈÚ ÏÎÏ B˙BÂ46. ¿¿¿»»ƒ∆ƒ¿∆

נאמרה 43) ולא "והנחת", כח) יד, (דברים בו שנאמר לפי
פד:). (נדרים נתינה פ"ב 44)בו פאה בתוספתא הוא כן

והיינו  עהרפורט) כתבֿיד לפי 72 84 עמוד ליברמן (הוצאת
אבל  טובה. לו יחזיק למען אחר לעני לתתו זכות לעני שאין
להלן. וראה שירצה, מי לכל ליתן יכול בבית, במתחלק

לגר 45) ללוי "ונתתי יב): כו, (שם בו שנאמר קלא. חולין
שם). (נדרים בעל46ֿ)וגו'" מידו להוציא אפשר ואי

שבישראל  עני "ואפילו שם: בחולין שאמרו ומה כרחו.
כמו  אלא למעלה, כמו פירושו אין מידו", אותו מוציאין
המעשרֿעני, את לעצמו לוקח העני שאין קלא: שם שפירשו
להלן  רבינו שכתב במה נכלל וזה אחר. לעני נותנו אלא

כפשוטה). (תוספתא יד הלכה

.‡ÈÔ¯ba ¯OÚÓ BÏ ‰È‰47B·B¯˜ ÈÚÏ BzÏ ‰ˆ¯Â »»«¬≈«…∆¿»»ƒ¿¿»ƒ¿
ÈˆÁ‰Â ,BÏ BzÏ ‰ˆÁÓ LÈ¯Ù‰Ï LÈ - BÚcÈÓ B‡¿À»≈¿«¿ƒ∆¡»ƒ¿¿«¬ƒ

.e¯Ó‡L ¯eÚMk ¯·ÚiL ÈÚ ÏÎÏ B˜lÁÓ¿«¿¿»»ƒ∆«¬…«ƒ∆»«¿

מחצה",47) ונותן מחצה נוטל מציל, "היה שם: במשנה
עני  מעשר לו כשיש שם, בירושלמי יונה רבי של וכפירושו

שם. המשנה בפירוש כתב וכן מכשיעור. יותר

.·ÈÈ„k ‡l‡ ÈÚÏ Ô˙B BÈ‡L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈≈∆»ƒ∆»¿≈
‰„Oa ?BÚ·O48- ˙Èaa ¯OÚn‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; »¿«»∆¬»ƒ»»««¬≈««ƒ

˙ÈÊk ˙ÈÊk elÙ‡ ÌÈiÚ‰ ÏÎÏ B˜lÁÓ49‰eˆÓ BÈ‡L . ¿«¿¿»»¬ƒƒ¬ƒ¿«ƒ¿«ƒ∆≈¿À∆
ÌL ‡ˆBÓ BÈ‡ È¯‰L ,‰„Oa ‡l‡ BÚ·O È„k ÔzÏƒ≈¿≈»¿∆»«»∆∆¬≈≈≈»

eÚ·OÂ EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;ÁwÏ50. ƒ«∆∆¡«¿»¿ƒ¿»∆¿»≈

(48.(5 65 עמוד ליברמן (הוצאת פ"ד פאה תוספתא
ואין 49) נתינה, בו כתוב הבית בתוך המתחלק עני שמעשר

המקדש  כלי מהלכות ופ"א ו: (כריתות מכזית פחות נתינה
שהוא", כל "נותן שם: ובתוספתא משנהֿלמלך). - י הלכה
להוציא  בא אלא כזית, צריך שהרי דוקא, לאו שהוא וכל

(משנהֿלמלך). שביעה ז 50)שיעור הלכה למעלה [ראה
"והאלמנה  כט: יד, בדברים לפסוק הכוונה כי כז, הערה
אבל  בגורן. במתחלק המדבר ושבעו" ואכלו בשעריך אשר
לתת  הבית בתוך במתחלק גם נתחייב לא למה קשה, עדיין
ושבעו". בשעריך "ואכלו נאמר בו גם שהרי שביעה , כדי

ה]. משנה לפ"ח ראשונה במשנה ועיין

.‚Èe‡a51˙ÈaÏ ‰M‡Â LÈ‡52‰lÁz ‰M‡Ï ÔÈ˙B - »ƒ¿ƒ»««ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ»
B·e ·‡ .LÈ‡Ï ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â d˙B‡ ÔÈ¯ËBÙe53, ¿ƒ»¿««»¿ƒ»ƒ»¿

„Á‡ ‰È‰L ,ÔÈÙzL ÈL ,ÔÈÁ‡ ÈL ,B·B¯˜e LÈ‡ƒ¿¿≈«ƒ¿≈À»ƒ∆»»∆»
BlL ÈÚ ¯OÚÓ ¯Á‡‰ BÏ Ô˙B - ÈÚ Ô‰Ó54. ≈∆»ƒ≈»«≈«¿«»ƒ∆

ק.51) שחולקין,52)יבמות "ובמקום שם מפורש כן
הכי  קאמר? מאי אותה, ופוטרין תחילה לאשה נותנין
הב"ח) גרס (כן הבית בתוך המתחלק שני מעשר קאמר:
שבשתה  זילותא" משום טעמא מאי תחילה. לאשה נותנין
[ונראה  ו). הלכה סנהדרין מהלכות (פכ"א מרובה אשה של
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בשדה  אבל לבית, כשבאה אלא מרובה בשתה שאין
כל  בושה אינה לייחוד) חשש ואין אדם בני בה (כשמצויים

שם]. במאירי נראה וכן תוספתא 53)כך, לב. קידושין
ד. הלכה פ"ה פאה וירושלמי ד, פרק שני אף54ֿ)מעשר

כן  ולמדו שלו, עני מעשר לקחת לו אסור שלעצמו עלֿפי
"לא  י) יט, (ויקרא בלקט נאמר "לגרֿלגר": בגזירהֿשוה
תלקט  "לא למדו שמכאן אותם" תעזוב ולגר לעני תלקט,
כן  כמו יב.), (גיטין שלו את ילקט לא עצמו שהעני לעני"
לעני  אסור "לגר", יב) כו, (דברים בו שנאמר עני מעשר

קלא:). (חולין שלו עני מעשר לקחת

.„ÈÌÈiÚ ÈL55˙eÒÈ¯‡a ‰„O eÏawL56‰Ê - ¿≈¬ƒƒ∆ƒ¿»∆«¬ƒ∆
B¯·ÁÏ B˙BÂ B˜ÏÁÓ ÈÚ ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ57ÔÎÂ , «¿ƒ«¿«»ƒ≈∆¿¿¿«¬≈¿≈

.BÏ Ô˙BÂ B˜ÏÁÓ LÈ¯ÙÓ B¯·Á¬≈«¿ƒ≈∆¿¿≈

ה.55) משנה פ"ה השותפות 56)פאה אריסות "ופירוש
שיקח  והוא אריס, ההוא בענין השותף ושם הארץ, בתבואת
המשניות). (פירוש בעניניה" ולהתעסק אותה לעבוד הארץ

והעני 57) הבית, כבעל נעשה שהאריס אסור, מחלקו אבל
שם). וגיטין (חולין שלו על מוזהר

.ÂË¯ˆ˜Ï ‰„O Ïa˜Ó‰58‰ÁÎL Ë˜Ïa ¯eÒ‡ - «¿«≈»∆ƒ¿…»¿∆∆ƒ¿»
ÁwÏ epnÓ dÏawL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe≈»«¿«»ƒ≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ∆ƒ«
dÚÈ·¯ B‡ dLÈÏL BÏ Ô˙pL ÔB‚k ,‰„O‰ ÏÎa ˜ÏÁ≈∆¿»«»∆¿∆»«¿ƒ»¿ƒ»

B¯ÎOa59‰Ó LÈÏL :‰„O‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»¬»ƒ»««««»∆¿ƒ«
M¯ˆ˜zM ‰Ó ÚÈ·¯ B‡ ElL ‡e‰ „·Ïa ¯ˆB˜ ‰z‡∆«»≈ƒ¿«∆¿¿ƒ««∆ƒ¿…

¯ˆ˜iL „Ú ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ ‰Ê È¯‰ -60¯Èˆw‰ ˙ÚL·e , ¬≈∆≈¿«∆ƒ¿…ƒ¿««»ƒ
¯eÒ‡Â .‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa ¯zÓ CÎÈÙÏ ,ÈÚ ‡e‰»ƒ¿ƒ»À»¿∆∆ƒ¿»≈»¿»
¯Á‡ ‡l‡ ÈÚ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;ÈÚ ¯OÚÓa¿«¿«»ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿«»ƒ∆»««

¯ˆwL B˜ÏÁa ‰ÎÊ È¯‰Â ,¯ˆwL61. ∆»««¬≈»»¿∆¿∆»«

שם.58) ברשותו 59)פאה כולה השדה שנעשית
יהודה  וכרבי שם). המשנה (פירוש אסור לפיכך ובחזקתו,
(כסף  בא חכמים דברי ולפרש אמיתי, בלשון שאמר שם,

הקצירה.60)משנה). לאחרי על 61)כלומר, ומוזהר
שלו.

.ÊËe‰„O ˙‡ ¯ÎBn‰62˙B¯Ùe Ú˜¯˜63ÈÚ‰Â64- «≈∆»≈«¿«≈¿∆¡ƒ
.dlL ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»¿∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ∆»
Ô˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ¯eÒ‡ Á˜Bl‰Â¿«≈«»»∆««ƒ∆¬«ƒ…»«

ÌÈÓc65dÁ˜Ïe ÌÈÓc‰ ‰ÂÏ elÙ‡Â .66¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »ƒ«¬ƒ»»«»ƒ¿»»¬≈∆»
.ÌÈiÚ ˙BzÓa¿«¿¬ƒƒ

והלוקח 62) מותר המוכר שדהו, את "המוכר ו: משנה שם
שדהו 63)אסור". לו "כשמכר שם: המשנה על ירושלמי

קורא  אני זה שדה, לו ושייר קמה לו מכר אם אבל וקמתה,
אסורים. שניהם כלומר, קצירך", קורא אני זה ואצל שדך,

יא. הלכה פ"ד למעלה אסור 64)וראה כן, לא שאם
השדה. בעל שאינו בחזקה 65)אףֿעלֿפי אותה קנה אלא

לא, והערה ח הלכה מכירה מהלכות בפ"א (ראה בלבד
הדמים  עליו וזקף מעות) נתינת בלי קונה בלבד שחזקה
הרי  השדה, עבור דמים נתן כבר אלא כן לא שאם במלוה,

עשיר עני.הוא ומעשר ופאה שכחה בלקט אסור ובוודאי

אותם 66) לאחר, שחייב כיון עשיר, אינו זה באופן שאף
יג. הלכה פ"ט להלן וראה הדמים.

.ÊÈÈÚ ¯OÚÓ67‰ÂÏÓ epnÓ ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡ -68ÔÈ‡Â , «¿«»ƒ≈¿ƒƒ∆ƒ¿»¿≈
ÔÈÏeÓ‚z‰ ˙‡ epnÓ ÔÈÓlLÓ69ÔÈÓlLÓ Ï·‡ ;70 ¿«¿ƒƒ∆∆««¿ƒ¬»¿«¿ƒ
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ÏL ¯·„ epnÓ71BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ . ƒ∆»»∆¿ƒ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÈÚ ¯OÚÓ ‡e‰L72ÌÈÈe·L Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡Â .73ÔÈ‡Â , ∆«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
˙eÈ·LBL Ba ÔÈOBÚ74¯·„ epnÓ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆»»

‰‡‰ ˙·BËa ¯ÈÚ ¯·ÁÏ B˙B‡ ÔÈ˙BÂ ,‰˜„ˆÏ75. ƒ¿»»¿¿ƒ¿∆∆ƒ¿«¬»»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â76:¯Ó‡pL ,ı¯‡Ï ıeÁÏ ı¯‡‰Ó B˙B‡ ¿≈ƒƒ≈»»∆¿»»∆∆∆¡«

.eÚ·OÂ EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â :¯Ó‡Â ,EÈ¯ÚLa zÁp‰Â¿ƒ«¿»ƒ¿»∆¿∆¡«¿»¿ƒ¿»∆¿»≈

כגירסת 67) (51 59 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ד פאה תוספתא
עהרפורט. בו 68)כתבֿיד לפרוע רשאי אינו העני כלומר,

מהלכות  בפ"ז ראה בלבד, לצרכו אלא לו ניתן שלא חובו,
הלכות  באורֿזרוע (הובא הראבי"ה שכתב כמו ומתנה, זכיה
יד  הלכה שם ומתנה זכיה בהלכות [וראה יא) סימן צדקה
והערה  טו הלכה עבדים מהלכות ובפ"ג נז, נוספת והערה

לו 69)קיג]. מחזיר והוא עני, מעשר לו נתן חבירו שאם
כפשוטה). (תוספתא טובה כתשלום יד 70)עכשיו בכתבי

בתוספתא  הוא וכן כפשוטה). (תוספתא "משלחין" תימן
י. הלכה ויובל שמיטה מהלכות בפ"ו להלן הוא וכן שם.

כא. הלכה שני מעשר מהלכות בפ"ג כלומר,71)וראה
גמול.נותנו לתשלום ציפיה ובלי חסד, בתור אחר לעני

(פאתֿהשולחן 72) גמול לתשלום ממנו מצפה שאינו שיידע
לחוצה  מהארץ להוציאו שלא שיידע ועוד ביתֿיוסף). בשם
ובהלכות  שם, שני מעשר בהלכות וראה כדלהלן. לארץ,

שם. ויובל העני,73)שמיטה של לצרכו אלא ניתן שלא
שושבינות 74)כנ"ל. לו יחזיר חבירו שגם שהכוונה

במעות  שרק [ואףֿעלֿפי ב) הלכה שם ומתנת זכיה (הלכות
אלא  זה אין - בֿטו) הלכות שם (עיין בפירות ולא כן, הדין
למתנת  דעתו בפירות אף הנותן עני אבל הנותן, בעשיר
נז]. נוספת והערה טו הלכה שם ראה להחזיר, עלֿמנת

בזיון 75) זה ואין כמתנה העיר לרב אותו נותנים כלומר,
שם  (אורֿזרוע לו הוא גנאי צדקה לו לשלוח אבל התורה,
כג). ס"ק רנא סימן ביו"ד והגר"א ברדב"ז וראה כו, סימן

יב).76) כו, (לדברים ראה פר' ספרי

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לעני.1) שראוי מה כפי צדקה לעני ליתן שמצותֿעשה יבאר

ואם  השקל. משלישית עצמו אדם ימנע לא לעולם ודין
עניי  עם גויים עניי ומכסין מפרנסין אם העני. אחר בודקין
למקום. ממקום והעובר הפתחים, על המחזיר עני ישראל.
אם  ליתן. רוצה שאינו ומי צדקה, ליקח רוצה שאינו עני
מהנשים. לוקחים אם צדקה וגבאי יתומים. על צדקה פוסקין
לבית  זוז מאתיים תנו והאומר עירו. לעניי קודמים ביתו עניי

הכנסת.

.‡ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2Èe‡¯M ‰Ó ÈÙk , ƒ¿«¬≈ƒ≈¿»»»¬ƒƒ¿ƒ«∆»
Á˙t :¯Ó‡pL .˙‚OÓ Ô˙Bp‰ „È ‰˙È‰ Ì‡ ,ÈÚÏ∆»ƒƒ»¿»««≈«∆∆∆∆¡«»…«
·LB˙Â ¯b Ba z˜ÊÁ‰Â :¯Ó‡Â .BÏ E„È ˙‡ ÁzÙz3 ƒ¿«∆»¿¿∆¡«¿∆¡«¿»≈¿»

.CnÚ EÈÁ‡ ÈÁÂ :¯Ó‡Â .CnÚ ÈÁÂ»«ƒ»¿∆¡«¿≈»ƒƒ»
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עניי 2) גם מפרנסים שלום דרכי שמשום ה"ז, להלן ראה
ישראל. עניי עם ומתנה 3)גויים זכיה מהל' בפ"ג ראה

להחיות. מצוה תושב גר שגם הי"א,

.·‡ÏÂ epnÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚ‰Â Lw·Ó ÈÚ ‰‡B¯‰ ÏÎÂ¿»»∆»ƒ¿«≈¿∆¿ƒ≈»ƒ∆¿…
˙‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú - ‰˜„ˆ BÏ Ô »«¿»»»«¿…«¬∆∆∆¡«…

.ÔBÈ·‡‰ EÈÁ‡Ó E„È ˙‡ ıt˜˙ ‡ÏÂ E··Ï ˙‡ ın‡¿̇«≈∆¿»¿¿…ƒ¿…∆»¿≈»ƒ»∆¿

.‚ÈÚ‰ ¯ÒÁM ‰Ó ÈÙÏ4Ì‡ :BÏ ÔzÏ ‰eˆÓ ‰z‡ ¿ƒ«∆»≈∆»ƒ«»¿À∆ƒ≈ƒ
- ˙Èa ÈÏk BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,B˙B‡ ÌÈqÎÓ - ˙eÒk BÏ ÔÈ‡≈¿¿«ƒƒ≈¿≈«ƒ

‰M‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,BÏ ÔÈB˜5Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ - ƒƒ≈ƒ»«ƒƒ¿ƒ
LÈ‡Ï d˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ - ‰M‡ ‰˙È‰6‰È‰ elÙ‡ . »¿»ƒ»«ƒƒ»¿ƒ¬ƒ»»

Bk¯„7,ÂÈÙÏ ı¯ „·ÚÂ Òeq‰ ÏÚ ·k¯Ï ÈÚ‰ ‰Ê ÏL «¿∆∆∆»ƒƒ¿…««¿∆∆»¿»»
„·ÚÂ ÂÈÏÚ ·k¯Ï ÒeÒ BÏ ÔÈB˜ - ÂÈÒÎpÓ „¯ÈÂ ÈÚ‰Â¿∆¡ƒ¿»«ƒ¿»»ƒƒ¿…»»¿∆∆
.BÏ ¯ÒÁÈ ¯L‡ B¯ÒÁÓ Èc :¯Ó‡pL ;ÂÈÙÏ ıe¯Ï»¿»»∆∆¡«≈«¿…¬∆∆¿«

BB¯ÒÁ ÌÈÏL‰Ï ‰z‡ ‰eˆÓe8‰eˆÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¿À∆«»¿«¿ƒ∆¿¿≈«»¿À∆
.B¯MÚÏ¿«¿

ב.4) סז, וכן 5)כתובות אשה, זו לו, יחסר] "[אשר שם:
כנגדו". עזר לו אעשה אומר: וראה 6)הוא שם. במשנה,

הט"ז. פ"ח שם.7)להלן שם.8)כתובות,

.„‰M‡ B‡ÈO‰Ï ‡aL ÌB˙È9˙Èa BÏ ÔÈ¯ÎBO - »∆»¿«ƒƒ»¿ƒ«ƒ
Ck ¯Á‡Â BLÈÓLz ÈÏk ÏÎÂ ‰hÓ BÏ ÌÈÚÈvÓe«ƒƒƒ»¿»¿≈«¿ƒ¿««»

.‰M‡ BÏ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒƒ»

שם.9)

.‰˙‚OÓ Ô˙Bp‰ „È ÔÈ‡Â B¯BÒÁÓ Èc Ï‡LÂ ÈÚ‰ ‡a»∆»ƒ¿»«≈«¿¿≈««≈«∆∆
B„È ˙‚O‰ ÈÙk BÏ Ô˙B -10˙ÈLÈÓÁ „Ú ?‰nÎÂ . ≈¿ƒ«»«»¿«»«¬ƒƒ

‰ÂˆÓ - ÂÈÒÎ11ÂÈÒÎa ‰¯OÚÓ „Á‡Â ;¯Á·n‰ ÔÓ ¿»»ƒ¿»ƒ«À¿»¿∆»≈¬»»ƒ¿»»
ÈBÈa -12ÚÓÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe .‰Ú¯ ÔÈÚ - Ô‡kÓ ˙BÁt ; ≈ƒ»ƒ»«ƒ»»¿»…ƒ¿«

Ï˜M‰ ˙ÈLÈÏMÓ BÓˆÚ13˙BÁt Ô˙Bp‰ ÏÎÂ ,‰La «¿ƒ¿ƒƒ«∆∆¿»»¿»«≈»
Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡Â .‰ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - ‰fÓ14ÔÓ ƒ∆…ƒ≈ƒ¿»«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ

.¯Á‡Ï ‰˜„ˆ ÔzÏ ·iÁ - ‰˜„v‰«¿»»«»ƒ≈¿»»¿«≈

מתנה 10) אלא לי אין תתן, "נתון ב: לא, בבאֿמציעא
מרובה  מתנה ליתן לו איֿאפשר (אם מועטת מתנה מרובה,
מלך'). פני ('אור תתן" נתון לומר: תלמוד מניין? רש"י) -

יותר 11) יבזבז אל המבזבז התקינו: "באושא א. נ, כתובות
ה"א. פ"א פאה ב'ירושלמי' הוא וכן מחומש".

מכאן 12) ולמדו תעשר", "עשר כב) יד, (דברים שנאמר
למעשר  עשר) ד"ה ט. תענית ב'תוספות' (הובא ב'ספרי'

א.13)כספים. ט, ב.14)בבאֿבתרא ז, גיטין

.ÂÈeÏÈÎ‡‰ ,È‡ ·Ú¯ :¯Ó‡Â B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÈÚ»ƒ∆≈«ƒƒ¿»«»≈¬ƒ«¬ƒƒ
ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡ -15‡l‡ ,‡e‰ È‡n¯ ‡nL ÂÈ¯Á‡ ≈¿ƒ«¬»∆»««∆»

„iÓ B˙B‡ ÔÈÒ¯ÙÓ16- Èeqk :¯Ó‡Â Ì¯Ú ‰È‰ . ¿«¿¿ƒƒ»»»»…¿»««ƒ
ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰ Ì‡Â .‡e‰ È‡n¯ ‡nL ÂÈ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ«¬»∆»««¿ƒ»«ƒƒ

„iÓ B„B·k ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈqÎÓ - B˙B‡17ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â , ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ
.ÂÈ¯Á‡«¬»

שם.15) ונאמר 16)בבאֿבתרא, רעב. צער לו יש שהרי

(שם). מיד פרוס - לחמך" לרעב "פרוס ז) נח, (ישעיה
"כי 17) שם: בבאֿבתרא ובבבלי ה"ו. פ"ח פאה 'ירושלמי'

מכירו. שאתה פירושו לך", כשייראה וכסיתו. ערום תראה

.Ê¯ÙÓÔÈqÎÓe ÔÈÒ18ÌÚ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈiÚ ¿«¿¿ƒ¿«ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒ«»ƒ
Ï‡¯OÈ ÈiÚ19ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,20ÏÚ ¯fÁÓ‰ ÈÚÂ . ¬ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿≈»¿»ƒ«¿«≈«

ÔÈ˙B Ï·‡ ,‰a¯Ó ‰zÓÏ BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ÌÈÁ˙t‰«¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿À»¬»¿ƒ
˙ËÚeÓ ‰zÓ BÏ21Ï‡ML ÈÚ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡Â . «»»∆∆¿»¿«¬ƒ∆∆»ƒ∆»«

˙Á‡ ˙¯‚B¯‚ BÏ Ô˙B ‰z‡ elÙ‡Â ,Ì˜È¯22:¯Ó‡pL ; ≈»«¬ƒ«»≈¿∆∆««∆∆¡«
.ÌÏÎ Cc ·LÈ Ï‡«»…«ƒ¿»

עניי 18) עם גויים עניי "מפרנסים א: סא, בגיטין ברייתא
פ"ח  פאה [וראה (רדב"ז). פרנסה בכלל וכסות ישראל",
וכסת, מיטה והיינו לינה", פרנסת לו נותנין "לן מ"ז:
ד"ה  מה. כתובות רש"י ועי' הסמוכה. בהלכה כדלהלן

דווקא 19)מפרנסין]. ומשמע שם. בגיטין הברייתא לשון
ה"ט. פ"א למעלה וראה ישראל, עם שם 20)ביחד ראה

היא. דאורייתא שלום" דרכי ש"מפני – ב ב"ב 21)נט,
אבל  צדקה, בגבאי שהמדובר לא, ד"ה בתוספות וראה שם.

(רדב"ז). מחויב היחיד אף רבינו [ב'ירושלמי'22)לדעת
להם  נזקקין אין הפתחים על "המסבבין ה"ה: פ"ח פאה
ארגדון  מן ליה יפחות דלא ובלחוד יונה, רבי אמר דבר. לכל

דיליה"]. גרוגרת "מן שם גורס רבינו כי ויתכן דיליה",

.ÁÈÚÏ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡23¯kkÓ ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯·BÚ‰ ≈¬ƒ¿»ƒ»≈ƒ»¿»ƒƒ»
ÔBÈceÙa ¯kÓp‰ „Á‡24ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ÌÈhÁ‰ eÈ‰Lk25 ∆»«ƒ¿»¿¿¿¿∆»«ƒƒ«¿«¿ƒ

ÚÏÒa26e¯‡a ¯·Îe .27ÔÈ˙B - ÔÏ Ì‡Â .˙Bcn‰ Ïk ¿∆«¿»≈«¿»«ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÂÈ˙BL‡¯Ó ˙Áz ÔzÏ ˙ÒÎÂ ,ÂÈÏÚ ÔLÈÏ ÚvÓ BÏ28, «»ƒ…»»¿∆∆ƒ≈««¿«¬»

˙ÈË˜Â ÔÓLÂ29˙·L Ì‡Â .30LÏL ÔBÊÓ BÏ ÔÈ˙B - ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿»
˜¯ÈÂ ‚„Â ,˙ÈË˜Â ÔÓLÂ ,˙BcÚÒ31ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰ Ì‡Â . ¿À¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»«ƒƒ

B˙B‡32B„B·Î ÈÙÏ BÏ ÔÈ˙B -33. ¿ƒ¿ƒ¿

מ"ז.23) פ"ח מעה.24)פאה עשרים 25)חצי שהם
קבין. קב 26)וארבעה ונמצא מעות, וארבע עשרים שהוא

אבל  מעה). חצי =) בפונדיון קב וחצי במעה, נמכר חיטים
ככר  אלא בפונדיון מוכר אינו שכרו, מנכה שהחנווני מאחר
פ"ו  למעלה ראה סעודות. שתי מזון דהיינו הקב, רובע של

יבֿיג].27)ה"ח. הלכות עירובין מהל' [בפ"א
ומפרשת 28) לינה", פרנסת לו נותנים "לן, שם: במשנה

וכסת. מצע שהם שם, בבבאֿבתרא תוספתא 29)הסוגיא
שמן  לינה, פרנסת (57.. עמ' ליברמן (הוצאת פ"ד  פאה
כנ"ל, וכסת מיטה שהוא לינה, מפרנסת חוץ היינו וקטנית.
כפשוטה'). ('תוספתא וקטנית שמן גם לו נותנים

שם.30) שם.31)במשנה, בן 32)תוספתא, עני שהוא
אשר 33)טובים. מחסורו מ"די כן ולמדו ב. סז, כתובות

ה"ג). (למעלה לו" יחסר

.Ë‰ˆB¯ BÈ‡L ÈÚ34ÂÈÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ - ‰˜„ˆ ÁwÏ »ƒ∆≈∆ƒ«¿»»«¬ƒƒ»»
‰zÓ ÌLÏ BÏ ÔÈ˙BÂ35¯ÈLÚÂ .‰‡ÂÏ‰ ÌLÏ B‡ ¿¿ƒ¿≈«»»¿≈«¿»»¿»ƒ

·ÈÚ¯n‰36ÏÎ‡È ‡lL BBÓÓa ‰¯ˆ BÈÚÂ BÓˆÚ ˙‡ ««¿ƒ∆«¿¿≈»»¿»∆……«
.Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ‰zLÈ ‡ÏÂ epnÓƒ∆¿…ƒ¿∆≈«¿ƒƒ

שם.34) ואם 35)כתובות, מתנה, לשם לו פותחין כלומר,
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ולא  שם, (כחכמים הלוואה לשם לו נותנים - רוצה אינו
מאיר). שמעון.36)כרבי רבי כדעת שם,

.È‰ˆB¯ BÈ‡L ÈÓ37ÔziL B‡ ‰˜„ˆ ÔzÏ38ËÚÓ ƒ∆≈∆ƒ≈¿»»∆ƒ≈¿«
B˙B‡ ÔÈkÓe B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈc ˙Èa - BÏ Èe‡¯M ‰nÓƒ«∆»≈ƒƒ«ƒ
ÔÈ„¯BÈÂ .ÔzÏ e‰e„Ó‡M ‰Ó ÔziL „Ú ˙ec¯Ó ˙kÓ«««¿«∆ƒ≈«∆¬»ƒ≈¿¿ƒ

ÂÈÙa ÂÈÒÎÏ39.ÔzÏ BÏ Èe‡¯M ‰Ó epnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ƒ¿»»¿»»¿¿ƒƒ∆«∆»ƒ≈
ÔÈkLÓÓe40.˙B˙aL È·¯Úa elÙ‡Â ,‰˜„v‰ ÏÚ ¿«¿¿ƒ««¿»»«¬ƒ¿«¿≈«»

ב.37) ח, בר 38)בבאֿבתרא נתן לרב אכפיה "רבא שם:
אףֿעלֿפי  לצדקה". זוזי מאה ארבע מיניה ושקיל אמי,
טו, (דברים בצדה שכרה שמתן מצותֿעשה היא שצדקה
מצוה  שכל פ"ה, סוף בבאֿבתרא ה'ירושלמי' וכדעת חֿי).
מוזהרים  אבל עליה, נענשין ביתֿדין אין בצדה שכרה שמתן
שיש  הט"ו, ממרים מהל' בפ"ה רבינו פסק וכן עליה,
ולהעניש  ואם, אב ביזוי על מרדות מכת להכות לביתֿדין
מצוה  היא ואם, אב כיבוד שגם אףֿעלֿפי שראוי, מה כפי
קמא, בחולין מפורש וכן יב). כ, (שמות בצדה שכרה שמתן

שי  מצות על שהלקו - שכרה ב מתן היא שגם הקן, לוח
שכפוהו  בזה - ב קי, שם שאמרו ומה ז). כב, (דברים בצדה
כעל  עליה נענשים שאינם היינו "שבקוהו", - אב כיבוד על
שלמטה  ביתֿדין "אין שם שאמרו ומה מצותֿעשה. שאר
כמו  "נענשין", אלא דוקא, לאו "מוזהרין" עליה", מוזהרין
סי' קנין לספר מיימוני (תשובות שם ב'ירושלמי' שאמרו

מח,39)רז). בכתובות [כמפורש לא - בפניו שלא אבל
וזנין  לנכסיו יורדין ביתֿדין כו', הים למדינת שהלך "מי א:
אחר, ודבר אחר". דבר כו' לא אבל אשתו, את ומפרנסין

שם]. כמפורש צדקה, שם.40)היינו בבאֿבתרא,

.‡ÈÚBL Ì„‡41Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰˜„ˆ Ô˙B ‡e‰L »»«∆≈¿»»≈ƒ»»
‡lL È„k ÌÈ‡abÏ Ô˙BÂ BÓˆÚÏ ¯ˆnL B‡ ,BÏ∆≈≈¿«¿¿≈««»ƒ¿≈∆…
È‡a‚Â .‰˜„ˆ epnÓ ˙Ba‚ÏÂ BÚ·˙Ï ¯eÒ‡ - Lia˙Èƒ¿«≈»¿»¿¿ƒ¿ƒ∆¿»»¿««

Ó Ï‡BLÂ BÓÈÏÎnL;epnÓ Ú¯t‰Ï „È˙Ú - epn ∆«¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ¿ƒ»«ƒ∆
.ÂÈˆÁÏ Ïk ÏÚ Èz„˜Ùe :¯Ó‡pL∆∆¡«»«¿ƒ«»…¬»

שהיה 41) בירתא איש אלעזר על אמרו - א כד, בתענית
שלא  ממנו בורחים הגבאים והיו לצדקה, ממונו כל נותן
אסור  - אמיד שאינו שמי שם, בבבאֿבתרא הוא וכן יראם.

הצדקה. על ללוחצו

.·È‰˜„ˆ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡42ÌÈÓB˙È ÏÚ43ÔBÈ„ÙÏ elÙ‡Â ≈¿ƒ¿»»«¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿
‰a¯‰ ÔBÓÓ Ì‰Ï LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÈe·L44Ì‡Â . ¿ƒ¿««ƒ∆≈»∆»«¿≈¿ƒ
¯zÓ - ÌL Ô‰Ï ÌeOÏ È„k Ì‰ÈÏÚ Ôic‰ ˜Òt45È‡ab . »«««»¬≈∆¿≈»»∆≈À»«»≈

‰˜„ˆ46ÌÈ„·Ú‰ ÔÓe ÌÈLp‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ47ÔÓe ¿»»¿ƒƒ«»ƒƒ»¬»ƒƒ
˙˜ÊÁL ;‰a¯Ó ¯·„ ‡Ï Ï·‡ ,ËÚeÓ ¯·c ˙B˜BÈz‰«ƒ»»»¬»…»»¿À∆∆∆¿«
ËÚeÓ ‡e‰ ‰nÎÂ .ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÏÊ‚ B‡ ‰·b ‰a¯Ó‰«¿À∆¿≈»»≈ƒ∆¬≈ƒ¿«»»

Ô˙eiÚÂ ÌÈÏÚa‰ ¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰ ?Ô‰lL48. ∆»∆«…¿ƒ∆«¿»ƒ«¬ƒ»

שם.42) במצוות.43)בבאֿבתרא, חייבים שאינם קטנים,
עשיר 44) שהיה מריון, בר של היתומים על שם אמרו כן

א.46)שם.45)גדול. קיט, עבדים 47)בבאֿקמא
ומתנה  זכיה מהל' (פ"ג רבם קנה - שקנו מה שכל כנענים,

צמידים 48)הי"ג). =) "הני שם: בסוגיא הוא כן

מחוזא  שבני נינהו", מועט דבר מחוזא, לבני זהב) ושרשרות
מועט. דבר אצלם הם אלה קטנים ותכשיטים עשירים, היו

.‚ÈB·B¯˜ ‡e‰L ÈÚ49ÈiÚ .Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ - »ƒ∆¿≈¿»»»¬ƒ≈
B˙Èa50ÈiÚÏ ÔÈÓ„B˜ B¯ÈÚ ÈiÚ .B¯ÈÚ ÈiÚÏ ÔÈÓ„B˜ ≈¿ƒ«¬ƒ≈ƒ¬ƒ≈ƒ¿ƒ«¬ƒ≈

.Eˆ¯‡a EÈ·‡Ïe EiÚl EÈÁ‡Ï :¯Ó‡pL .˙¯Á‡ ¯ÈÚƒ«∆∆∆∆¡«¿»ƒ«¬ƒ∆¿∆¿…¿¿«¿∆

יהיה 49) "כי ז) טו, (דברים הפסוק על ראה, פרשת ב'ספרי'
אחיך, "מאחד - שעריך" באחד אחיך מאחד אביון בך
שעריך, באחד מאמך; לאחיך קודם מאביך שאחיך מלמד
משנה' 'כסף ועי' אחרת", עיר ליושבי קודמין עירך יושבי

[ראה 50)ורדב"ז. לביתו תמיד ובאים אליו המקורבים הם
שאמרו  מה רבינו, פירש שכן ונראה מ"ה]. פ"א אבות
קודמין". ענייך עירך, ועניי "ענייך א: עא, בבבאֿמציעא

שם. רש"י כפירוש ודלא

.„ÈCÏ‰L ÈÓ51‰¯BÁÒa52ÂÈÏÚ e˜ÒÙe53¯ÈÚ‰ ÈL‡ ƒ∆»«ƒ¿»»¿»»«¿≈»ƒ
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈiÚÏ Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ‰˜„ˆ ÌL CÏ‰L54. ∆»«»¿»»¬≈∆≈«¬ƒ≈»»ƒ

ÌÈa¯ eÈ‰ Ì‡Â55,ÔÈ˙B - ‰˜„ˆ Ô‰ÈÏÚ e˜ÒÙe ¿ƒ»«ƒ»¿¬≈∆¿»»¿ƒ
ÈiÚ da ÔÈÒ¯ÙÓe Ô‰nÚ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - ÔÈ‡aLÎe¿∆»ƒ¿ƒƒ»ƒ»∆¿«¿¿ƒ»¬ƒ≈

¯ÈÚ ¯·ÁÏ ‰ezÈ - ¯ÈÚ ¯·Á ÌL LÈ Ì‡Â .Ì¯ÈÚ56, ƒ»¿ƒ≈»∆∆ƒƒ¿»¿∆∆ƒ
.BÏ ‰‡¯iL BÓk d˜lÁÓ ‡e‰Â¿¿«¿»¿∆≈»∆

א.51) כז, לישיבת 52)מגילה ולא עראי לישיבת [כלומר,
להשתקע  דעתו שאם ה"ח), מלכים מהל' בפ"ה (ראה קבע
אותה  לעניי ההיא שבעיר הצדקות בכל הוא חייב שם,
ב'חושן  ועי' ס"ה, רנו סי' יו"ד בשו"ע כמפורש העיר,

להלן]. וראה ס"ב, קסג סי' שמן 53)משפט' [אףֿעלֿפי
שלשה  שם ישב שלא זמן כל עליו לפסוק איֿאפשר הדין

הי"ב]. פ"ט להלן לפחות, פסקו 54)חדשים שכר שכיון
יכול  ואינו העיר, אותה לגבי הוא בטל יחיד, והוא עליו
להלן. ברבים כמו עירו, לעניי ולהביא בחזרה מהם לתבוע

(רדב"ז).55) העיר אותה אנשי רוב לתלמיד56ֿ)היינו
שם). (רש"י ציבור בצרכי המתעסק חכם

.ÂË¯Èc ÌÈ˙‡Ó ez :¯ÓB‡‰57B‡ ,˙Òk‰ ˙È·Ï »≈¿»«ƒƒ»¿≈«¿∆∆
˙Òk‰ ˙È·Ï ezÈ - ˙Òk‰ ˙È·Ï ‰¯Bz ¯ÙÒ ez¿≈∆»¿≈«¿∆∆ƒ¿¿≈«¿∆∆

Ba ÏÈ‚¯ ‡e‰L58ezÈ - ÌÈLa ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡Â . ∆»ƒ¿ƒ»»»ƒƒ¿«ƒƒ¿
Ô‰ÈLÏ59ezÈ - ÌÈiÚÏ ÔÈ¯Èc ÌÈ˙‡Ó ez ¯ÓB‡‰ . ƒ¿≈∆»≈¿»«ƒƒ»ƒ»¬ƒƒƒ¿

¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈiÚÏ60. «¬ƒ≈»»ƒ

עמ'57) צוקרמנדל (הוצאת פי"א בבאֿקמא תוספתא
ס"ד).58)..370). רנח סי' יו"ד (שו"ע שם דר שהוא בעיר

ובספר59ֿ) סק"ו). שם וש"ך (רדב"ז לזה וחצי לזה חצי
(רדב"ז). מה זמן ואלו מה זמן אלו בו יקראו תורה

סתם 60) שאמר שכיון ס"ה). שם יו"ד (שו"ע בה דר שהוא
ולא  בלבד קרובים לעניים דעתו שאין ודאי "לעניים",

(רדב"ז). לאחרים

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'é ÷"ù íåé

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בצדקה.1) והמתפיס הנדרים, בכלל היא שהצדקה יבאר

הנדבה. לשנות מותר ואם נדר, כמה ידע ולא צדקה הנודר
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לבדק  שנדר וגוי בפרהסיא. הגוי מן צדקה מקבלין אם
דבר. לכל וקודמת שבויים, כפדיון רבה מצוה לך אין הבית.
עבד  אותם. מבריחין ואם משוויין. ביותר השבויים פודין אם
יתום  אחת. למצוה מומר שנעשה שבוי וישראל שנשבה
לאיש  שקודמת באשה למי. קודם מי להשיאם שבאו ויתומה

למי. קודם מי ובאנשים דבר, לכל

.‡:¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯„p‰ ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰ ‰˜„v‰«¿»»¬≈ƒƒ¿««¿»ƒ¿ƒ»»≈
ÈÏÚ È¯‰2BÊ ÚÏÒ È¯‰ B‡ ,‰˜„ˆÏ ÚÏÒ3·iÁ - ‰˜„ˆ ¬≈»«∆«ƒ¿»»¬≈∆«¿»»«»

¯Á‡z Ï·a ¯·Ú - ¯Á‡ Ì‡Â .„iÓ ÌÈiÚÏ dzÏ4; ƒ¿»»¬ƒƒƒ»¿ƒ≈«»«¿«¿«≈
ÌL ÔÈ‡ .Ô‰ ÔÈÈeˆÓ ÌÈiÚÂ ,„iÓ ÔzÏ B„Èa È¯‰L∆¬≈¿»ƒ≈ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ≈≈»

ÁÈpÓe LÈ¯ÙÓ - ÌÈiÚ5Ì‡Â .ÌÈiÚ ‡ˆÓiL „Ú ¬ƒƒ«¿ƒ«ƒ««∆ƒ¿»¬ƒƒ¿ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÈÚ ‡ˆÓiL „Ú ÔzÈ ‡lL ‰˙‰ƒ¿»∆…ƒ≈«∆ƒ¿»»ƒ≈»ƒ

LÈ¯Ù‰Ï6B‡ ‰˜„ˆa ¯„pL ‰ÚLa ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿»¿»»∆»«ƒ¿»»
dÙ¯ˆÏe d˙BpLÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ab‰ eÈ‰iL B˙B‡ ·c˙‰ƒ¿«≈∆ƒ¿««»ƒ«»ƒ¿«»¿»¿»

·‰Êa7.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿»»¬≈≈À»ƒ

הפריש".2) ולא "אמר והיינו בקרבנות, נדר לשון 3)לשון
הקריב. ולא הפריש והיינו בקרבנות, תדור 4)נדבה "כי

לשלמו". תאחר לא - יכול 5)נדר שאינו פי על שאף
"בל  עבירת והרי ההפרשה. את לפחות יקיים הנתינה, לקיים
נתן. ולא הפריש ובין הפריש ולא אמר בין יש תאחר"

קיים.6) רשאים.7)שתנאו אינם התנה, שאלמלא

.·?„ˆÈk .ÌÈ¯„p‰ ¯‡Lk ,·iÁ - ‰˜„ˆa ÒÈt˙n‰««¿ƒƒ¿»»«»ƒ¿»«¿»ƒ≈«
LÈ¯Ùn‰ .‰˜„ˆ BÊ È¯‰ - BÊk BÊ ÚÏÒ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈∆«»¬≈¿»»««¿ƒ
:¯Ó‡Â ‰iL ÚÏÒ Á˜ÏÂ ,‰˜„ˆ BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ÚÏÒ∆«¿»«¬≈¿»»¿»«∆«¿ƒ»¿»«

L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜„ˆ ‰iL È¯‰ - BÊÂ8. »¬≈¿ƒ»¿»»¿««ƒ∆…≈≈

שם:8) שאמרו שכיוון יד, משום צדקה זו הרי לצדקה, וזו
הבעיא. נפשטה לצדקה", יד יש לומר תמצי "אם

.‚¯Ó‡iL „Ú ÔzÈ - ¯„ ‰nk Ú„È ‡ÏÂ ‰˜„ˆ ¯„Bp‰«≈¿»»¿…»««»»«ƒ≈«∆…«
Èzek˙ CÎÏ ‡Ï9. …¿»ƒ¿««¿ƒ

אמר:9) שאם קו: דמנחות בתרא בפרק ממשנה כן למד
יהא  פירשתי, מה יודע ואיני למקדש) זהב (נדרתי "פרשתי
לנדרי  הדין והוא נתכוונתי", לכך לא שיאמר עד מביא

צדקה.

.„È¯‰' ¯ÓB‡‰ B‡ ,'‰˜„ˆ BÊ ÚÏÒ' ¯ÓB‡‰ „Á‡∆»»≈∆«¿»»»≈¬≈
B˙BpLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,BLÈ¯Ù‰Â '‰˜„ˆÏ ÚÏÒ ÈÏÚ»«∆«ƒ¿»»¿ƒ¿ƒƒ»»¿«

¯Á‡a10¯eÒ‡ - È‡ab‰ „ÈÏ ÚÈb‰MÓ Ì‡Â .¯zÓ - ¿«≈À»¿ƒƒ∆ƒƒ«¿««««»
Ï ÌÈ‡ab‰ eˆ¯ Ì‡Â .B˙BpLÏÛ¯ˆ11Ô˙BOÚÏÂ ˙BÚn‰ ¿«¿ƒ»««»ƒ¿»≈«»¿«¬»

ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ - ÔÈ¯Èc12ÌÈiÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ ; ƒ»ƒ≈»«»ƒ∆»ƒ≈»¬ƒƒ
ÔÓˆÚÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈÙ¯ˆÓ - ˜lÁÏ13. ¿«≈¿»¿ƒ«¬≈ƒ¬»…¿«¿»

אבל 10) במקומו, אחר ולפרוע זה סלע ללוות כלומר:
אסור. אחרת למצוה להם 11)לשנותו שאין צדקה "גבאי

עניים  להם אין אם שרק הרי וכו'". פורטין לחלק עניים
אסור. עניים להם יש אם אבל לפרוט, שמא 12)מותר

ביוקר. הדינרים ויקנו יפרטו שמא רש"י ולפירוש יחסרו,
בזול.13) שפרטו או בצירוף מעט שהחסירו יחשדום שמא

.‰È„k È‡ab‰ „Èa ˙BÚn‰ ·ekÚa ‰‡‰ ÌÈiÚÏ ‰È‰»»»¬ƒƒ¬»»¿ƒ«»¿««««¿≈

˙BOÚÏ14¯zÓ È‡ab‰ B˙B‡ È¯‰ - ÔzÏ ÌÈ¯Á‡Ï ¿««¬≈ƒƒ≈¬≈«««À»
‰˜„v‰L ;Ú¯BÙe ÌÈiÚ ÏL ˙BÚn‰ Ì˙B‡ ˙BÂÏÏƒ¿»«»∆¬ƒƒ≈«∆«¿»»

.Ba ˙B‰Ï ¯eÒ‡L Lc˜‰k dÈ‡≈»¿∆¿≈∆»≈»

לעניים.14) לחלק מעות לו שאין להם שאומר לכוף.

.Â¯eÒ‡ - ˙Òk‰ ˙È·Ï ¯ B‡ ‰¯BÓ ·c˙‰L ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»≈¿≈«¿∆∆»
d˙BpLÏ ¯zÓ - ‰ÂˆÓ ¯·„Ï Ì‡Â .d˙BpLÏ15ÏÚ Û‡ , ¿«»¿ƒƒ¿«ƒ¿»À»¿«»««

:ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚÓ ‰ÈÏÚa ÌL ÚwzL ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿««≈¿»∆»≈»∆»∆»¿ƒ
ÌL ÚwzL Ì‡Â .ÈBÏt ÏL ¯ B‡ ‰¯Bn‰ BÊ«¿»≈∆¿ƒ¿ƒƒ¿««≈
¯·„Ï elÙ‡ d˙BpLÏ ¯zÓ - ‰ÈÏÚÓ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ≈»∆»À»¿«»¬ƒƒ¿«

˙eL¯‰16. »¿

לשנות.15) אסור הגבאי אבל העיר. בני דווקא והיינו
וכו'16) שהתנדב "גוי שם: הגמרא בסוגיית נראה כן

אפילו  - הרשות לדבר אילימא למאי? מותר. כו'' משנשתקע
הרשות. לדבר גם מותר נשתקע שאם הרי נמי", ישראל

.Ê;Ï‡¯OÈ ·c˙n‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ¿«≈ƒ¿»≈
d˙BpLÏ ¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»≈»ƒ«»»¿«»
‰ÈÏÚa ÌL ÚwzLiL „Ú ‰ÂˆÓ ¯·„Ï elÙ‡¬ƒƒ¿«ƒ¿»«∆ƒ¿««≈¿»∆»

‰ÈÏÚÓ17:˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ¯Ó‡È ‡nL ; ≈»∆»∆»…«»≈»ƒ«»
e‰e¯ÎÓe ÌÈ„e‰È ÏL ˙Òk‰ ˙È·Ï ¯·„ ÈzLc˜‰ƒ¿«¿ƒ»»¿≈«¿∆∆∆¿ƒ¿»

.ÔÓˆÚÏ¿«¿»

הרשות.17) לדבר אפילו מותר ואז

.ÁÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ·c˙‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆ƒ¿«≈¿∆∆««ƒ≈
ÔÈ‡ - epnÓ eÁ˜Ï Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ epnÓ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆¿«¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆≈

BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ18B‡ ‰¯B˜ ÔB‚k ,ÌiÒÓ ¯·c‰ ‰È‰ .Ô·‡ «¬ƒƒ»»«»»¿À»¿»∆∆
ÌiÒÓ ¯·c Ô‰Ï ‡‰È ‡lL È„k ,BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ -«¬ƒƒ¿≈∆…¿≈»∆»»¿À»

¯ÓB‚Â eÏÂ ÌÎÏ ‡Ï :¯Ó‡pL ;Lc˜na19˙È·Ï Ï·‡ . «ƒ¿»∆∆¡«…»∆»»¿≈¬»¿≈
‰lÁzÎÏ Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó - ˙Òk‰20:¯Ó‡iL ‡e‰Â . «¿∆∆¿«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ»¿∆…«

,‰ÊÈb ÔeÚË - ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .ÈzL¯Ù‰ Ï‡¯OÈ ˙Ú„k¿««ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…»«»¿ƒ»
ÌÈÓMÏ BaÏ ‡nL21˙ÓBÁÏ Ì‰Ó ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â . ∆»ƒ«»«ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆¿«

ÌÈÏLe¯È22ÌÎÏÂ :¯Ó‡pL ;daL ÌÈn‰ ˙n‡Ï ‡ÏÂ ¿»«ƒ¿…¿««««ƒ∆»∆∆¡«¿»∆
ÌÈÏLe¯Èa ÔB¯kÊÂ ˜ÏÁ ÔÈ‡23. ≈≈∆¿ƒ»ƒ»»ƒ

שהתנדב 18) גוי חדא "תני שם: שאמרו מה רבינו מפרש כן
מקבלין  אין אידך ותניא הימנו, מקבלים הבית לבדק נדבה

בסוף". הא בתחילה הא קשיא לא בית 19)- "לבנות
"לא 20)לאלוקינו". שמהפסוק לפי מסויים. דבר אפילו

הוא  וכן בלבד. המקדש לבית אלא ללמוד אין ולנו", לכם
אם  אותו בודקין וכו' קורה שהתנדב "גוי שם: בברייתא
גניזה, טעונה - לאו ואם וכו' הפרשתיה ישראל כדעת אמר
מסויים, דבר היא שקורה ומכיוון לשמים" בלבו שמא
בבית  המדובר אין שכאן כרחנו על למעלה, כמבואר

הכנסת. בבית אלא שאסור 21)המקדש הקדש, לשם
הבית,22)בהנאה. בדק כדין דינם כי הדבר וברור

מחזירים  ובדיעבד דבר, שום מהם מקבלים אין שלכתחילה
מחזירים. אין מסויים שאינו ודבר מסויים, רבינו 23)דבר

וזיכרון  וצדקה חלק אין "ולכם נאמר: שם כי הפסוק, קיצר
בירושלם".
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.ËÏ‡¯OÈÏ ¯eÒ‡24ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ‰˜„ˆ ÏhÏ »¿ƒ¿»≈ƒ…¿»»ƒ»¿≈»ƒ
ÏL ‰˜„ˆa ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .‡ÈÒ‰¯Ùa ˙BÏÊÓe«»¿«¿∆¿»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»»∆
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ dÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»ƒ»¿≈»ƒ

¯O B‡ CÏÓe .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Úˆa ˙BÏÊÓe25ÔÓ «»¿ƒ¿»¬≈∆À»∆∆«ƒ
Ï‡¯OÈÏ ÔBÓÓ ÁÏML ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»∆»«»¿ƒ¿»≈
ÌBÏL ÌeMÓ ,BÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ‰˜„ˆÏƒ¿»»≈«¬ƒƒƒ¿

˙eÎÏÓ26È„·BÚ ÈiÚÏ Ô˙pÈÂ ,epnÓ ÔÈÏËB ‡l‡ ; «¿∆»¿ƒƒ∆¿ƒ»≈«¬ƒ≈¿≈
CÏn‰ ÚÓLÈ ‡lL È„k ,¯˙qa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk27. »ƒ«»«≈∆¿≈∆…ƒ¿««∆∆

פסולים 24) אחר דבר אוכלי נחמן רב "אמר כו: בסנהדרין
נמי  ובפרהסיא לא, בצינעה אבל בפרהסיא מילי הני לעדות.
מזון) ממנו (=לקבל לאיתזוני ליה דאיפשר אלא אמרן לא
ליה  איפשר לא אבל בפרהסיא, נפשיה מבזי וקא בצינעה
ופירשו  היא)". (=פרנסתו הוא חיותיה - בצינעה) (=לקבל
רק  ולא הגוי, מן צדקה קבלת הוא אחר" ש"דבר שם
לקבל  להם אין צדקה גבאי גם אלא בזה, אסורים היחידים

מותר. מלכות שלום משום ורק שם.25)מהגויים,
מלכא. שבור של אמו הורמיז איפרא של במעשה

קצירה 26) "ביבש שנאמר משום אסור זה אלולא אבל
הגויים  של הצדקה זכות כשתכלה כלומר, תשברנה",

המתחיל 27)יישברו. דיבור יא. שם רש"י אבל ויקפיד.
גניבת  אין לעניים המתחלקות שבמעות כתב סיימוה, דלא
נכרים  עניי לפרנס רגילים שישראל יודעים הם שאף דעת,

ישראל". עניי עם גויים עניי "מפרנסין שאמרו: כמו

.ÈÌ„B˜ ÌÈÈe·L ÔBÈ„t28.Ô˙eÒÎÏÂ ÌÈiÚ ˙Ò¯ÙÏ ƒ¿¿ƒ≈¿«¿»«¬ƒƒ¿ƒ¿»
È¯‰ Èe·M‰L ,ÌÈÈe·L ÔBÈ„Ùk ‰ÏB„‚ ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿¿ƒ∆«»¬≈
„ÓBÚÂ ÌÈn¯Ú‰Â ÌÈ‡Óv‰Â ÌÈ·Ú¯‰ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»¬Àƒ¿≈

Ù ˙kÒa˙BL29‰Ê È¯‰ - BBÈ„tÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚn‰Â . ¿«»«¿»¿««¿ƒ≈»ƒƒ¿¬≈∆
,E„È ˙‡ ıt˜˙ ‡ÏÂ E··Ï ˙‡ ın‡˙ ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ≈«…¿«≈∆¿»¿¿…ƒ¿…∆»¿

EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï ÏÚÂ30C¯Ùa epc¯È ‡Ï ÏÚÂ , ¿«…«¬…««≈∆¿«…ƒ¿∆¿∆∆
EÈÈÚÏ31,BÏ E„È ˙‡ ÁzÙz Á˙t ˙ÂˆÓ Ïh·e . ¿≈∆ƒ≈ƒ¿«»…«ƒ¿«∆»¿

EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â ,CnÚ EÈÁ‡ ÈÁÂ ˙ÂˆÓe32Ïv‰Â , ƒ¿«¿≈»ƒƒ»¿»«¿»¿≈¬»¿«≈
el‡k ÌÈ¯·„ ‰a¯‰Â ,˙ÂnÏ ÌÈÁ˜Ï33‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡Â . ¿Àƒ«»∆¿«¿≈¿»ƒ»≈¿≈¿ƒ¿»

.ÌÈÈe·L ÔBÈ„Ùk ‰a«̄»¿ƒ¿¿ƒ

הרעבים 28) בכלל הוא שהשבוי מאחר היא, רבינו סברת
נפשות. בסכנת עומד וגם קשה 29)והצמאים "שבי שם:

כל  בו לעשות הגוי ביד שהוא ביה", איתנהו דכולהו מכולם
לרעב. אם לחרב, אם למות, אם בסכנת 30)חפצו, שעומד

פרך.31)נפשות. בעבודת אותו מעבידים בשבי כי
לחברו.32) אדם שבין המצוות כולל כמו:33)שהוא

ועוד. וכסיתו", ערום תראה כי ... לחמך לרעב פרוס "הלא

.‡È‡·e ,˙Òk‰ ˙Èa ÔÈ·Ï ˙BÚÓ e·bL ¯ÈÚ‰ ÈL‡«¿≈»ƒ∆»»¿ƒ¿«≈«¿∆∆»
‰ÂˆÓ ¯·c Ô‰Ï34ÌÈ·‡ e˜ .˙BÚn‰ Ba ÔÈ‡ÈˆBÓ - »∆¿«ƒ¿»ƒƒ«»»¬»ƒ

ÔBÈ„ÙÏ ‡l‡ ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï Ìe¯kÓÈ ‡Ï - ˙B¯B˜Â¿…ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿»∆»¿ƒ¿
Ìe¯„‚e ÌÈ·‡‰ ˙‡ e‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈÈe·L35, ¿ƒ««ƒ∆≈ƒ∆»¬»ƒ¿»

ÔÈ¯ÎBÓ - ÔÈaÏ Ïk‰ eÈ˜˙‰Â ,ÌeÏÒÙe ˙B¯Bw‰ ˙‡Â¿∆«¿»¿ƒ¿ƒ«…«ƒ¿»¿ƒ
- e¯Ó‚Â ea Ì‡ Ï·‡ .„·Ïa ÌÈÈe·L ÔBÈ„ÙÏ Ïk‰«…¿ƒ¿¿ƒƒ¿«¬»ƒ»¿»¿

˙Òk‰ ˙Èa ˙‡ e¯kÓÈ ‡Ï36ÔÓ ÔBÈ„ÙÏ ea‚È ‡l‡ , …ƒ¿¿∆≈«¿∆∆∆»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
.¯eav‰«ƒ

בי 34) דבני עד כנישתא בי אינש ליסתור "לא ג: שם
אונס  יארע שמא פשיעותא" משום - אחריתי כנישתא
(=גבו  מאי ומחתי זוזי "גבו - אחרת יבנו ולא ויפשעו
מיתרמי  דילמא הדין)? מה זו למטרה מונחים והם כספים

להו". ומפקי דמצוה להיות 35)מילתא צריך [אולי
שלהלן]. "ופסלום" כעין שם:36)"וגררום", הוא כן

שיש  ולא שבויים, לפדיון מוכרין אין אדם של שדירתו
מקדושת  גדולה שקדושתו תורה ספר שהרי בדבר איסור
שכיוון  אלא שבויים, לפדיון למכרו התירו הכנסת, בית
בית  את למכור אין הצבור, מן פדיונן לגבות שאפשר
מוכרים  הצבור, מן לגבות אפשרות אין אם ואולם, הכנסת,

אותו.

.·ÈÔ‰ÈÓc ÏÚ ¯˙Èa ÌÈÈe·M‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡37ÈtÓ , ≈ƒ∆«¿ƒ¿»≈«¿≈∆ƒ¿≈
Ì‰È¯Á‡ ÔÈÙ„B¯ ÌÈ·ÈB‡‰ eÈ‰È ‡lL ,ÌÏBÚ‰ Ôewzƒ»»∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¬≈∆

Ì˙BaLÏ38Ôewz ÈtÓ ,ÌÈÈe·M‰ ˙‡ ÔÈÁÈ¯·Ó ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈«¿ƒƒ∆«¿ƒƒ¿≈ƒ
ÌÏBÚ‰39Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈaÎÓ ÌÈ·ÈB‡‰ eÈ‰È ‡lL ,40˙‡ »»∆…ƒ¿»¿ƒ«¿ƒƒ¬≈∆∆

.Ô˙¯ÈÓLa ÌÈa¯Óe ÏÚ‰»…«¿ƒƒ¿ƒ»»

בשוק.37) הנמכר כעבד אותם הלשון 38)ושמים כפי
דוחק  משום ולא טפי". ולייתו ליגרבו "דלא שם: השנייה
בא  אם אפילו זה ולפי שם. הראשונה הלשון כפי הציבור
לו. מניחים אין דמיו, מכדי יותר לפדותו הקרובים מן אחד
פודה  הבעל שאין שנשבית, באשה נב. בכתובות נראה וכן

דמיה. בכדי אלא אם 39)אותה ואפילו קמא תנא כדעת
אחד. שבוי אלא כאן אחרים.40)אין שבויים על היינו

.‚È,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ÂÈ·e BÓˆÚ ¯ÎnL ÈÓƒ∆»««¿»»¿¿≈»ƒ«»
:Ô˙‡ÂÏ‰a e‰e¯Ò‡ B‡ Ô˙B‡ e·LÂ Ô‰Ó ‰ÂlL B‡∆»»≈∆¿»»¬»¿«¿»»»
- ˙ÈLÈÏL ,Ô˙BcÙÏ ‰ÂˆÓ - ‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt««ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ
˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈa‰ ˙‡ ÔÈ„Bt Ï·‡ .Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ»¬»ƒ∆«»ƒ¿««ƒ«

Ô‰È·‡41Ì„iÓ B˙B‡ ÔÈ„Bt - B‚¯‰Ï e‰eL˜a Ì‡Â . ¬ƒ∆¿ƒƒ¿¿»¿ƒƒ»»
.ÌÈÓÚt ‰nk ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»¿»ƒ

בחיי 41) אבל מעשיהם, וילמדו הגויים בין יוטמעו שלא
עליהם. שומר הוא אביהם,

.„È‰aLpL „·Ú42Ï·ËÂ ÏÈ‡B‰ ,43˙e„·Ú ÌLÏ ∆∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿
.‰aLpL Ï‡¯OÈk B˙B‡ ÔÈ„Bt - ˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜Â¿ƒ≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»
elÙ‡Â ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯ÈÓ‰L Èe·LÂ¿»∆≈ƒ«¬«»ƒ«»«¬ƒ
ÒÈÚÎ‰Ï ‰Ï· ÏÎB‡ ‰È‰L ÔB‚k ,˙Á‡ ‰ÂˆÓÏ¿ƒ¿»««¿∆»»≈¿≈»¿«¿ƒ

B˙BcÙÏ ¯eÒ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ44. ¿«≈»ƒ¿

מצוה 42) כך חורין בני לפדות שמצוה "כשם לז: שם
העבדים". את שמל.43)לפדות שהוא 44)לאחר

להרגו. ומצוה אפיקורוס,

.ÂËÏÈÎ‡‰Ï LÈ‡Ï ˙Ó„B˜ ‰M‡‰45˙BqÎÏe »ƒ»∆∆»ƒ¿«¬ƒ¿«
,¯fÁÏ Bk¯c LÈ‡‰L ÈtÓ ;È·M‰ ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ïe¿ƒƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆»ƒ«¿¿«≈
‰È·Ma Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â .‰a¯Ó dzL·e ,‰M‡‰ ‡Ï…»ƒ»»¿»¿À»¿ƒ»¿≈∆«ƒ¿»
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‰¯·Ú ¯·„Ï Ô‰ÈL eÚa˙Â46,˙BcÙÏ Ì„B˜ LÈ‡‰ - ¿ƒ¿¿¿≈∆ƒ¿«¬≈»»ƒ≈ƒ¿
.CÎÏ Bk¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈«¿¿»

אבדה 45) ולהשיב להחיות לאשה קודם "האיש שנינו: שם
השבי". מבית ולהוציא לכסות לאיש קודמת והאשה
להתפרנס  שבאו ויתומה "יתום אמרו: בכתובות ובברייתא
מפני  היתום, את מפרנסין כן ואחרי היתומה את מפרנסין
על  לחזור דרכה אשה ואין הפתחים על לחזר דרכו שהאיש

במ  שכסות הרי הדין הפתחים", והוא דווקא. לאו היא שנה
ואז  נפשות סכנת שיש באופן היינו ו"להחיות", מזונות

קודם. עומדים 46)האיש ששניהם "בזמן שם: במשנה
זכור. למשכב והאיש לזנות האשה בקלקלה",

.ÊËÔÈ‡ÈOÓ - Ô˙B‡ ‡ÈO‰Ï e‡aL ‰ÓB˙ÈÂ ÌB˙È»ƒ»∆»¿«ƒ»«ƒƒ
.‰a¯Ó ‰M‡ ÏL dzLaL ÈtÓ ,LÈ‡Ï Ì„˜ ‰M‡‰»ƒ»…∆»ƒƒ¿≈∆»¿»∆ƒ»¿À»
¯Èc ÚÈ·¯e ÌÈ¯È„ ‰ML Ï˜LnÓ dÏ e˙ÁÙÈ ‡ÏÂ47 ¿…ƒ¿¬»ƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»

ÔÈ˙B - ‰˜„ˆ ÏL ÒÈka LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë ÛÒk ÏL∆∆∆»¿ƒ≈«ƒ∆¿»»¿ƒ
.d„B·Î ÈÙÏ dÏ»¿ƒ¿»

חמישים 47) כלומר, זוז", מחמישים לה יפחתו "ולא
דינרים.

.ÊÈÔÈ‡Â ,‰a¯‰ ÌÈÈe·L B‡ ‰a¯‰ ÌÈiÚ eÈÙÏ eÈ‰»¿»≈¬ƒƒ«¿≈¿ƒ«¿≈¿≈
˙‡ ˙BcÙÏ È„k B‡ ˙BqÎÏ È„k B‡ Ò¯ÙÏ È„k ÒÈka«ƒ¿≈¿«¿≈¿≈¿«¿≈ƒ¿∆
,Ï‡¯OÈÏ ÈÂÏÂ ,ÈÂlÏ Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÓÈc˜Ó - ÔlkÀ»«¿ƒƒ∆«…≈«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»≈

ÏÏÁÏ Ï‡¯OÈÂ48È˜e˙LÏ ÏÏÁÂ ,49È˜e˙Le , ¿ƒ¿»≈¿»»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÈÙeÒ‡Ï50¯ÊÓÓÏ ÈÙeÒ‡Â ,51ÔÈ˙Ï ¯ÊÓÓe ,52ÔÈ˙Â , «¬ƒ«¬ƒ¿«¿≈«¿≈¿»ƒ¿»ƒ

‰M„˜a enÚ Ï„b ÔÈ˙p‰L ,¯‚Ï53„·ÚÏ Ì„B˜ ¯‚Â . ¿≈∆«»ƒ»«ƒ»ƒ¿À»¿≈≈¿∆∆
¯e¯‡ ÏÏÎa ‰È‰L ÈÙÏ ,¯¯ÁLÓ54. ¿À¿»¿ƒ∆»»ƒ¿«»

שנשא 48) כהן כגון כהונה, מאיסור שנולד זה הוא חלל
ושתי  לחלל ישראל של זו וקדימה וזונה. חללה גרושה,
לא  לאסופי, ושתוקי לשתוקי חלל שלאחריה: הקדימות
בפירוש  כתב וכן מדעתו רבינו חידשם אבל במשנה, נזכרו
"לפי  שם: כתב לחלל ישראל קדימת ובטעם שם. המשניות
לכהונה". כשרה ישראל ובת לכהונה פסולה חלל שבת

ודאי".49) אביו את מכיר ואינו אמו את "שמכיר
אמו.50) את ולא אביו את לא מכיר ואינו השוק מן שנאסף
והאסופי)51) (=השתוקי והאחרים ודאי שהממזר "לפי

לחוטבי 52)ספק". יהושע שנתנם הגבעונים מן הוא נתין
בקהל  לבוא ואסרם עליהם גזר ודוד מים ושואבי עצים
בא  "זה שם: הוריות בברייתא מבואר והטעם ישראל.

פסולה". מטיפה בא וזה כשרה אבות 53)מטיפה שהרי
נתגיירו. ועבד 54)אבותיו עבד, כשהיה שנשתחרר לפני

יהיה  עבדים עבד כנען, "ארור שנאמר ארור, בכלל הוא
לאחיו".

.ÁÈÔÈÂL Ô‰ÈL eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆»ƒ
ÏB„b Ô‰k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÓÎÁa55¯ÊÓÓe ı¯‡‰ ÌÚ ¿»¿»¬»ƒ»»…≈»«»»∆«¿≈

ÌÎÁ „ÈÓÏz56ÏB„b‰ ÏÎÂ .Ì„B˜ ÌÎÁ „ÈÓÏz - «¿ƒ»»«¿ƒ»»≈¿»«»
‰ÓÎÁa57Ba¯ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â .B¯·Á ˙‡ Ì„B˜ - ¿»¿»≈∆¬≈¿ƒ»»∆»≈∆«

- ‰ÓÎÁa Ô‰Ó ÏB„b ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ B‡»ƒ««ƒ∆≈»»≈∆¿»¿»

ÌÎÁ „ÈÓÏz ‡e‰L ÂÈ·‡ B‡ Ba¯58‡e‰L ‰ÊÏ Ì„B˜ «»ƒ∆«¿ƒ»»≈»∆∆
.‰ÓÎÁa Ì‰Ó ÏB„‚»≈∆¿»¿»

הדיוט.55) לכהן קודם שם.56)שהוא במשנה הוא כן
קודם  כשרה, מטיפה שבא חכם תלמיד ממזר שרק וכנראה
לא. - פסולה מטיפה שבא נתין אבל הארץ, עם גדול לכהן

ועוקר 57) (=בקי) "סיני ששאלו: יד. בהוריות נראה כן
עדיף". מינייהו הי (=חריף) הוא 58)הרים זה שבאופן

לרבו. אפילו קודם

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
צדקה.1) גבאי מעמידין ישראל בה שיש עיר שבכל יבאר

נגבית  בכמה הקופה לעניים. מעות בו שמחלקים תענית ודין
זה  לפרוש רשאין אם צדקה גבאי ודין מתחלקת. ובכמה
עם  בצדקה מחשבין אם בשוק. מעות הגבאי מצא ואם מזה.
ליתן  אותו כופין יום ל' במדינה שישב מי צדקה. גבאי
מקבל  מי חוב. עליו הן והרי מעות בידו  שהיה מי צדקה.
ותמו  למקום ממקום הולך שהיה מי התמחוי. ומן הקופה מן
מחייבים  אם וכרמים שדות בתים לו שהיו מי המעות. לו

למכור. אותו

.‡„ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ - Ï‡¯OÈ da LiL ¯ÈÚ Ïk2Ì‰Ó »ƒ∆≈»ƒ¿»≈«»ƒ¿«¬ƒ≈∆
ÌÈÚe„È ÌÈL‡ ,‰˜„ˆ È‡ab3ÌÈÓ‡Â4eÈ‰iL , «»≈¿»»¬»ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ∆ƒ¿

˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ ÌÚ‰ ÏÚ ÔÈ¯ÈÊÁÓ5ÔÈÁ˜BÏÂ «¬ƒƒ«»»≈∆∆«»¿∆∆«»¿¿ƒ
·eˆw‰ ¯·„Â ÔzÏ Èe‡¯ ‡e‰M ‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»«∆»ƒ≈¿»»«»
,˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ ˙BÚn‰ ÔÈ˜lÁÓ Ô‰Â .ÂÈÏÚ»»¿≈¿«¿ƒ«»≈∆∆«»¿∆∆«»

Â‰Ú·LÏ ÔÈ˜ÈtÒn‰ ˙BBÊÓ ÈÚÂ ÈÚ ÏÎÏ ÔÈ˙B¿¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ¿»
.‰t˜ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈À»

וכו'2) הללו דברים עשרה בה שאין עיר "כל יז: סנהדרין
בתוכה". לדור רשאי תלמידֿחכם אין - צדקה של וקופה

שוטרי 3) לרבות "מנין ה: הלכה פ"ד קידושין בירושלמי
וכו' המיוחסין) מן אלא יהיו שלא =) צדקה וגבאי הרבים
שתמניהו  כל מלך, עליך תשים אחיך מקרב תלמודֿלומר
מלך). פני (אור שבאחיך" הברורין מן אלא יהא לא עליך,

צדקה,4) של לארנקי פרוטה אדם יתן "לא י: בתרא בבא
פירוש: - תרדיון" בן חנינא כרבי עליה ממונה אלאֿאםֿכן
ח). הלכה פ"י ולהלן אלא, ד"ה שם (תוספות כמותו נאמן

ח:5) שם

.·ÏkÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÔÈÁ˜BlL ÔÈ‡ab ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÎÂ¿≈«¬ƒƒ«»ƒ∆¿ƒ¿»»ƒ»
ÈnÓ ˙BÚÓ B‡ ˙B¯t B‡ ÏÎ‡Ó ÈÈÓe ˙t ¯ˆÁÂ ¯ˆÁ»≈¿»≈«ƒ≈«¬»≈»ƒƒ
ÔÈa ·¯ÚÏ Èe·b‰ ˙‡ ÔÈ˜lÁÓe ,‰ÚL ÈÙÏ ·c˙nL∆ƒ¿«≈¿ƒ»»¿«¿ƒ∆«»»∆∆≈
e‰ÊÂ .BÓBÈ ˙Ò¯t epnÓ ÈÚ ÏÎÏ ÔÈ˙BÂ ,ÌÈiÚ‰»¬ƒƒ¿¿ƒ¿»»ƒƒ∆«¿»«¿∆

ÈeÁÓz ‡¯˜p‰6. «ƒ¿»«¿

שם.6)

.‚Ï‡¯OiÓ Ï‰˜a eÚÓL ‡ÏÂ eÈ‡¯ ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…»ƒ¿…»«¿¿»»ƒƒ¿»≈
LÈ - ÈeÁÓz Ï·‡ ;‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L∆≈»∆À»∆¿»»¬»«¿≈
Ba e‚‰ ‡lL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ,Ba e‚‰pL ˙BÓB˜Ó7. ¿∆»¬¿≈¿∆…»¬

ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‰tw‰ È‡a‚ eÈ‰iL ,ÌBi‰ ËeLt‰ ‚‰n‰Â¿«ƒ¿»«»«∆ƒ¿«»≈«À»«¬ƒƒ
˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ ÔÈ˜lÁÓe ÌBÈ ÏÎa8. ¿»¿«¿ƒ≈∆∆«»¿∆∆«»
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צדקה 7) של קופה בה שאין שעיר שם, בסנהדרין נראה כן
(אור  "תמחוי" גם מנו ולא בתוכה, לדור לתלמידֿחכם אסור
להלן  ועיין הרדב"ז). בדברי בסמוך להלן וראה מלך, פני

יב. קופה,8)הלכה תמחוי לעשות העיר בני רשאים שהרי
(רדב"ז). ז הלכה להלן כמבואר

.„˙ÈÚz ÏÎÂ .ÌÈiÚÏ ˙BBÊÓ ÌÈ˜lÁÓ ˙BiÚza9 ««¬ƒ¿«¿ƒ¿»¬ƒƒ¿»«¬ƒ
È¯‰ - ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ e˜lÁ ‡ÏÂ eÏÂ ÌÚ‰ eÏÎ‡L∆»¿»»¿»¿…ƒ¿¿»»»¬ƒƒ¬≈

ÌÈÓ„ ÈÎÙBLk el‡10˜„ˆ :‰Ïawa ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ , ≈¿¿≈»ƒ«¬≈∆∆¡«««»»∆∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÁv¯Ó ‰zÚÂ ,da ÔÈÏÈ»ƒ»¿«»¿«¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

˙t‰ Ô‰Ï e˙ ‡lLa11Ì‰a ÌÈÏÎB‡L ˙B¯t‰Â ¿∆…»¿»∆««¿«≈∆¿ƒ»∆
ÌÈ·ÚÂ ÌÈ¯Óz ÔB‚k ,˙t‰12˙BÚn‰ e¯Á‡ Ì‡ Ï·‡ ; ««¿¿»ƒ«¬»ƒ¬»ƒ≈¬«»

ÌÈhÁ‰ B‡13.ÌÈÓ„ ÈÎÙBLk ÔÈ‡ - «ƒƒ≈»¿¿≈»ƒ

לה.9) נשענו 10)סנהדרין שהרי רעבים, העניים שנמצאו
שם). (רש"י כך דברים 12)שם.11)על שהם שם.

דברים  הכינו ולא העניים, סמכו ועליהם לסעודה המוכנים
לסעודתם 13)אחרים. העניים סמכו לא זה שעל שם.

התענית. אחרי

.‰ÌÈLa ‡l‡ ˙Èa‚ dÈ‡ ‰tw‰14ÌÈOBÚ ÔÈ‡L , «À»≈»ƒ¿≈∆»ƒ¿«ƒ∆≈ƒ
¯zÓe .ÌÈMÓ ˙BÁt ÔBÓÓa ¯eav‰ ÏÚ ‰¯¯O¿»»««ƒ¿»»ƒ¿«ƒÀ»

ÔÈÓ‡‰Ï15˙˜ÏÁ dÈ‡Â .‰t˜ ÏL ˙BÚn‰ „Á‡Ï ¿«¬ƒ¿∆»«»∆À»¿≈»∆¡∆∆
‰LÏLa ‡l‡16ÌÈ˙BpL ,˙BBÓÓ ÈÈ„k ‡È‰L ÈtÓ , ∆»ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ≈»∆¿ƒ

Ï B¯BÒÁÓ Èc „Á‡ ÏÎÏ‰a‚ ÈeÁÓz‰Â .˙aL ¿»∆»≈«¿¿«»¿««¿ƒ¿∆
·eˆ˜ ¯·„ BÈ‡L ,‰LÏLa17.‰LÏLa ˜lÁ˙Óe , ƒ¿»∆≈»»»ƒ¿«≈ƒ¿»

ידוע 14) שהיה לפי שלשה, צריכה ואינה שם. בתרא בבא
שם). (תוספות דין כאן ואין ליתן, אחד כל שעל סכום כמה

"תמחוי 17)שם.16)שם.15) שם: בברייתא הוא כן
שוים", וחלוקה שגבויה בשלשה, ומתחלקת בשלשה נגבית

שם. התוספות וכפירוש

.ÂÈeÁÓz‰18˙aL ·¯ÚÓ - ‰tw‰Â ,ÌBÈ ÏÎa ‰a‚ ««¿ƒ¿∆¿»¿«À»≈∆∆«»
ÈiÚÏ ‰tw‰Â ,ÌÏBÚ ÈiÚÏ - ÈeÁÓz‰Â .˙aL ·¯ÚÏ¿∆∆«»¿««¿«¬ƒ≈»¿«À»«¬ƒ≈

.„·Ïa ¯ÈÚ‰ d˙B‡»»ƒƒ¿«

שם.18)

.Ê¯ÈÚ‰ Èa ÔÈ‡M¯19ÈeÁÓ˙Â ,ÈeÁÓz ‰t˜ ˙BOÚÏ «»ƒ¿≈»ƒ«¬À»«¿¿«¿
¯eaˆ ÈÎ¯vÓ eˆ¯iM ‰Ó ÏÎÏ Ô˙BpLÏe ,‰t˜20Û‡Â , À»¿«»¿»«∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«

‰È‰ Ì‡Â .e·bL ‰ÚLa Ôk e˙‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿≈¿»»∆»¿ƒ»»
‰È„na21BzÚc ÏÚ ÔÈ·Bb Ïk‰L ,ÏB„b ÌÎÁ22‡e‰Â «¿ƒ»»»»∆«…ƒ««¿¿

È‡M¯ ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ÌÈiÚÏ ˜lÁÈ¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆¬≈∆««
.¯eaˆ ÈÎ¯vÓ BÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÏÎÏ Ô˙BpLÏ¿«»¿»«∆≈»∆ƒ»¿≈ƒ

ד"ה 20)שם.19) שם (בתוספות תם רבינו לדעת
הרשות. לדבר אפילו לשנות העיר לבני מותר ולשנותה)

יב).21) הלכה להלן וראה ב: מגילה ועיין בעיר, (כלומר,
אשי.22) רב של מעשה ט. בתרא בבא

.ÁL¯ÙÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ‰˜„ˆ È‡ab23,˜eMa ‰fÓ ‰Ê «»≈¿»»≈«»ƒƒ¿∆ƒ∆«
˙eÁÏ L¯Bt ‰ÊÂ ¯ÚMÏ L¯Bt ‰Ê ‰È‰iL È„k ‡l‡∆»¿≈∆ƒ¿∆∆≈«««¿∆≈«¬

ÔÈ·B‚Â24. ¿ƒ

(רש"י 23) לגנוב דעתו יחידי, הגובה זה יאמרו שלא ח: שם
(שם).24)שם). כאחד שניהם שייראו ובלבד

.Ë˜eMa ˙BÚÓ È‡ab‰ ‡ˆÓ25CB˙Ï ÌzÈ ‡Ï - »»«««»«…ƒ¿≈¿
BÒÈk26B˙È·Ï ÚÈbiLÎe ,‰˜„ˆ ÏL È˜¯‡ CB˙Ï ‡l‡ , ƒ∆»¿«¿»ƒ∆¿»»¿∆«ƒ«¿≈

.ÌÏhÈƒ¿≈

שם.25) הוא 26)גמרא צדקה של מעות יאמרו: שלא
שם). (רש"י גונב

.È‰LB È‡ab‰ ‰È‰27- ˜eMa BÚ¯Ùe ,‰Ó B¯·Áa »»«««∆«¬≈»∆¿»«
BÒÈk CB˙Ï ÌzÈ ‡Ï28,‰˜„ˆ ÏL È˜¯‡ CB˙Ï ‡l‡ , …ƒ¿≈¿ƒ∆»¿«¿»ƒ∆¿»»

ÌÈL ‰tw‰ ˙BÚÓ ‰ÓÈ ‡ÏÂ .ÌÏhÈ B˙È·Ï ÚÈbiLÎe¿∆«ƒ«¿≈ƒ¿≈¿…ƒ¿∆¿«À»¿«ƒ
ÌÈL29„LÁ‰ ÈtÓ ,„Á‡ „Á‡ ‡l‡ ,30:¯Ó‡pL ; ¿«ƒ∆»∆»∆»ƒ¿≈«¬»∆∆¡«

Ï‡¯OiÓe ÈÈÓ Ìi˜ Ì˙ÈÈ‰Â31. ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ≈¿»ƒƒ¿»≈

שם.27) כנ"ל.28)גמרא חדש, שם.29)משום
אחת 30) אלא מונה ואינו נוטל, הוא שתים יאמרו: שלא

שם). שלמעלה.31)(רש"י מה לכל מוסב זה כי יתכן

.‡È˜lÁÏ ÌÈiÚ Ì‰Ï ÔÈ‡L ‰˜„ˆ È‡ab32ÔÈÙ¯ˆÓ - «»≈¿»»∆≈»∆¬ƒƒ¿«≈¿»¿ƒ
ÔÈ¯Èc ˙BÚn‰33ÔÓˆÚÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï34È‡ab . «»ƒ»ƒ«¬≈ƒ¬»…¿«¿»«»≈

ÈeÁÓz35,ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ¯ÎBÓ - ˜lÁÏ ÌÈiÚ Ì‰Ï ÔÈ‡L «¿∆≈»∆¬ƒƒ¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ
‰˜„ˆa ÌÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â .ÌÓˆÚÏ ÌÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â36ÌÚ ¿≈¿ƒ¿«¿»¿≈¿«¿ƒƒ¿»»ƒ

ÏÂ ,‰˜„ˆ È‡abC‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈ¯aÊb‰ ÌÚ Lc˜‰· ‡ «»≈¿»»¿…«∆¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆∆¡««
Ì‰ ‰eÓ‡· Èk ,Ì„È ÏÚ Ôzp‰ ÛÒk‰ Ìz‡ ·LÁÈ ‡Ï…≈»≈ƒ»«∆∆«ƒ»«»»ƒ∆¡»≈

.ÌÈOÚ…ƒ

שם.32) לדינרים,33)גמרא הקטנות המעות פורטים
ד. הלכה פ"ח למעלה וראה יותר. גדולים פן 34)שהם

בזול. שפורטים שם.35)יחשדום בתרא שם 36)בבא
מהכספים  דיןֿוחשבון מהם מבקשים אין כלומר, ט.

שחילקו.

.·È‰È„na ·LiL ÈÓ37B˙B‡ ÔÈÙBk - ÌBÈ ÌÈLÏL ƒ∆»««¿ƒ»¿ƒƒ
‰LÏL ÌL ·LÈ .‰È„n‰ Èa ÌÚ ‰twÏ ‰˜„ˆ ÔzÏƒ≈¿»»«À»ƒ¿≈«¿ƒ»»«»¿»
‰ML ÌL ·LÈ .ÈeÁÓz‰ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ÌÈL„Á√»ƒƒƒ≈««¿»«»ƒ»
ÌÈqÎnL ˙eÒka ‰˜„ˆ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ÌÈL„Á√»ƒƒƒ≈¿»»«¿∆¿«ƒ

¯ÈÚ‰ ÈiÚ da38ÔÈÙBk - ÌÈL„Á ‰ÚLz ÌL ·LÈ . »¬ƒ≈»ƒ»«»ƒ¿»√»ƒƒ
,ÌÈiÚ‰ ˙‡ da ÔÈ¯·BwL ‰¯e·wÏ ‰˜„ˆ ÔzÏ B˙B‡ƒ≈¿»»«¿»∆¿ƒ»∆»¬ƒƒ

.‰¯e·˜ ÈÎ¯ˆ Ïk Ì‰Ï ÔÈOBÚÂ¿ƒ»∆»»¿≈¿»

פריז 37) וכתבֿיד מינכן כתבֿיב לפי ח. שם הוא כן
הביא  וכן לתמחוי", חדשים שלשה לקופה, יום "שלשים
בגמרא  ספרים שני בשם ברדב"ז) (ראה יז שורש מהרי"ק
פאה  בתוספתא הוא וכן רמ"ה. וביד ברי"ף הוא  וכן שם.
בשלשים  שדי קופה, לענין (82 75 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ד
והטעם  ד. הלכה פ"א בתרא בבא בירושלמי והובאה יום,
לך  שאין התמחוי, מן יותר מוכרחת שהקופה מפני בזה
ראה  בתמחוי. נהגו שלא מקומות ויש קופה, בו שאין מקום

ו). הלכה למעלה משנה (כסף ג הלכה [גם 38)למעלה
למעלה  וראה הך. היינו כי בעיר, וסיים במדינה פתח כאן

ז]. הלכה
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.‚È˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ BÏ LiL ÈÓ39ÏhÏ BÏ ¯eÒ‡ - ƒ∆≈¿¿≈¿À»ƒ…
ÈeÁÓz‰ ÔÓ40- ˙BcÚÒ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÔBÊÓ BÏ eÈ‰ . ƒ««¿»¿«¿«∆¿≈¿À

‰tw‰ ÔÓ ÏhÈ ‡Ï41ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ eÈ‰ .42ÏÚ Û‡ , …ƒ…ƒ«À»»»«ƒ««
ÌÈMÓÁ BÏ LiL B‡] ,Ì‰a Ô˙BÂ ‡OB BÈ‡L Ètƒ∆≈≈¿≈»∆∆≈¬ƒƒ

[Ì‰a Ô˙BÂ ‡OBÂ ÊeÊ43Ë˜Ï ÏhÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¿≈¿≈»∆¬≈∆…ƒ…∆∆
,¯Èc ¯ÒÁ ÌÈ˙‡Ó BÏ eÈ‰ .ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎLƒ¿»≈»«¿«»ƒ»»«ƒ»≈ƒ»

ÛÏ‡ elÙ‡44ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - „Á‡k BÏ ÔÈ˙B45. ¬ƒ∆∆¿ƒ¿∆»¬≈∆À»ƒ«
B„Èa eÈ‰46·BÁ ÂÈÏÚ Ô‰ È¯‰Â ˙BÚÓ47eÈ‰L B‡ »¿»»«¬≈≈»»∆»

BzL‡ ˙a˙ÎÏ ÌÈkLÓÓ48.ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿À¿»ƒƒ¿À«ƒ¿¬≈∆À»ƒ«

ז.39) משנה ח פרק הוא 40)פאה סעודות ושתי הואיל
יום  בכל שיחלקו התמחוי מן יקח לא אחד, ליום מאכל

המשניות). שלש 41)(פירוש שיש שבוע, בכל שיקבצו
סעודות  שתי הנשארים, בימים עשרה ואחת בשבת, סעודות
סעודה  שבת ערב מלבד בלילה, ואחת ביום אחת יום, בכל
בשביל  אליה יצטרך לא מוצאיֿשבת וסעודת ביום, אחת
של  סעודות שלש השלמת והוא השבת, יום במנחה שאכל

המשניות). (פירוש ח.42)שבת משנה נוסף 43)שם
שם  ואמרו ט. במשנה שם והוא אחרים, ספרים לפי
(חסר  מאתים מן טובים (ריוח) העושים שחמשים בירושלמי

עושים. שאינם שבעת 45)שם.44)פרוטה) כיון
זוז. מאתים לו אין שם.46)הנתינה שהוא 47)משנה

אמר  בכתובה ורק ממושכנים, שאינם ומשמע לאחרים, חייב
לבעל  ממושכנים "היו אמרו: שם במשנה ואילו ממושכנים.
שאפילו  הרי יטול", זה הרי אשתו, לכתובת או חובו
דברי  [אבל עיון. וצריך ממושכנים. שיהיו צריך בבעלֿחוב
בעלֿחוב  שדין פו. בכתובות הסוגיא יסוד על בנויים רבינו
וראה  מקרקע, כתובתה לגבות האשה ודין ממעות, לגבות
רק  ממושכנים כתב ולפיכך ד, הלכה אישות מהלכות בפי"ז

בחוב]. ולא רק 48)באשה שתגבה אפותיקי, אותם שעשה
ג). ס"ק רנג סימן ביו"ד (ט"ז מהם

.„ÈBÏ eÈ‰ elÙ‡ ,˙Èa ÈÏÎe ¯ˆÁ BÏ LÈÂ CÈ¯vL ÈÚ»ƒ∆»ƒ¿≈»≈¿≈«ƒ¬ƒ»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏk49˙‡ ¯kÓÏ ¿≈∆∆¿≈»»≈¿«¿ƒƒ¿…∆

ÔzÏ ‰ÂˆÓe ,ÁwÏ ¯zÓ ‡l‡ ,BLÈÓLz ÈÏk ˙‡Â B˙Èa≈¿∆¿≈«¿ƒ∆»À»ƒ«ƒ¿»ƒ≈
BÏ50‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÈÏÎa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .51 «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈¬ƒ»¿ƒ»

ÛÒÎ ÈÏk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚvÓe LeaÏÓe«¿«»¿«≈»∆¬»ƒ»¿≈∆∆
˙„¯‚Ó ÔB‚k ·‰Ê ÈÏÎe52ÈÏÚ B‡53- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈»»¿«¿∆∆¡ƒ¿«≈»∆

˙eÁt Á˜BÏÂ Ô¯ÎBÓÔ‰Ó54ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .55? ¿»¿≈«»≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÚ‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ÚÈbiL Ì„˜56‰·bL ¯Á‡ Ï·‡ ; …∆∆«ƒ«ƒ¿ƒ»»¬»««∆»»

‰˜„v‰57ÌÈ¯Á‡ ÁwÏÂ ÂÈÏk ¯kÓÏ B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ - «¿»»¿«¿ƒƒ¿…≈»¿ƒ«¬≈ƒ
.ÏhÈ Ck ¯Á‡Â Ì‰Ó ÔÈ˙eÁt¿ƒ≈∆¿««»ƒ…

ח.49) משנה שם לו,50)פאה אין אם אדרבה, שהרי
(למעלה  תשמישו כלי וכל מטה לו ומציעין בית לו שוכרין

גֿד). הלכות שכיון 51)פ"ז מהם, נהנה שהגוף דברים
מהם, לפחותים להסתגל יכול אינו חשובים, בכלים שנתרגל

סח.). (כתובת עליו מאוסים בה 52)והם שמגרדים
מאוסה. פשוטה שמגרדת לומר שייך לא שבזה במרחץ,

מיאוס.53) טענת אין בו ואף חיטים. בו שם.54)לכתוש
פפא.55) רב לדעת מן 56)שם, מתפרנס הוא אלא

כליו  למכור אותו מחייבין אין אז הגבאי, מיד ולא היחידים
יטול. שבא 57)אלא צדקה של מקופה שמתפרנס כלומר,

שם. הרי"ף פירש וכן גבאי. לידי

.ÂË¯ÈÚÏ Cl‰Ó ‰È‰L ˙Èa‰ ÏÚa58˙BÚn‰ BÏ en˙Â ««««ƒ∆»»¿«≈¿ƒ¿««»
ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡i ‰Ó ‰zÚ BÏ ÔÈ‡Â C¯ca«∆∆¿≈«»«…«¬≈∆À»ƒ«
.‰˜„v‰ ÔÓ ˙B‰ÏÂ ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ¿≈»ƒ«¿»»

ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - B˙È·Ï ÚÈbiLÎÏÂ59‰È‰ ÈÚ È¯‰L , ¿ƒ¿∆«ƒ«¿≈≈«»¿«≈∆¬≈»ƒ»»
,¯ÈLÚ‰L ÈÚÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .‰ÚL d˙B‡a¿»»»»¿»∆∆¿»ƒ∆∆¡ƒ

.ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡L∆≈«»¿«≈

ד.58) משנה פ"ה כחכמים.59)פאה שם,

.ÊËBÏ eÈ‰L ÈÓ60ÌÈza61ÌÈÓ¯Îe ˙B„O62Ì‡Â , ƒ∆»»ƒ»¿»ƒ¿ƒ
Ô¯ÎBÓ63ÏBÊa Ô¯ÎBÓ ÌÈÓLb‰ ÈÓÈa64„Ú ÔÁÈp‰ Ì‡Â , ¿»ƒ≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒƒƒ»«

Ô‰ÈÂLa Ô¯ÎBÓ ‰nÁ‰ ˙BÓÈ65B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¿««»¿»¿»≈∆≈¿«¿ƒ
¯kÓÏ66ÈˆÁ „Ú ÈÚ ¯OÚÓ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡l‡ , ƒ¿…∆»«¬ƒƒ«¿«»ƒ«¬ƒ
Ô‰ÈÓ„67.‰¯ÈÎÓ ÔÓÊa ‡lL ¯kÓÈÂ BÓˆÚ ˜Á„È ‡ÏÂ , ¿≈∆¿…ƒ¿…«¿¿ƒ¿…∆…ƒ¿«¿ƒ»

(כסף60ֿ) שם הרי"ף דעת לפי ז. קמא בבבא ברייתא
אותו 61)משנה). מחייבים אין שהרי בהם, דר שאינו

למעלה  ראה ח, משנה פ"ח בפאה כמפורש ביתו. למכור
שהיו). מי ד"ה שם קמא בבא (תוספות יד הלכה

בגמרא 62) מוכח שכן להלן, ראה זוז, ממאתיים יותר ושוים
להלכה  זו הלכה רבינו הסמיך ולכן הרי"ף, נוסחת לפי שם,
כאן  שגם לפי וכו'", מהלך שהיה הבית "בעל הקודמת

(רדב"ז). שעה באותה עני שהוא בעשיר כדעת 63)מדובר
ז:). (שם בחורף 64)רבה לזרעם הקונה יספיק שלא לפי

שם). (רש"י ולזרוע 65)זה לחרוש להספיק שיכול לפי
(שם). החורף כלומר,67)ולהפסיד.66)בתחילת

אם  שאף נכסיו, של השיווי חצי עד עני מעשר לו נותנים
השלימו  שהרי כלום, מפסיד אינו המחיר בחצי נכסיו ימכור
אבל  המחיר, בחצי לפעמים מוכר אדם שכן עני, במעשר לו

הר  ובדעת מזה. בפחות לו לא שנותנים מפרשים יש י"ף
נכס  למכור שיוכל הזמן עד ושווי, מדה בלי עני יו מעשר

המחיר. בחצי

.ÊÈ‡ˆBÓ BÈ‡ ‡e‰Â ,¯˜Èa ÔÈÁ˜BÏ Ì„‡‰ ¯‡L eÈ‰»¿»»»»¿ƒ¿…∆¿≈≈
- „e¯ËÂ ˜eÁ„ ‡e‰L ÈtÓ ÏBÊa ‡l‡ epnÓ ÁwiL∆ƒ«ƒ∆∆»¿ƒ¿≈∆»¿»

¯kÓÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡68ÈÚ ¯OÚÓ ÏÎB‡ ‡l‡ , ≈¿«¿ƒƒ¿…∆»≈«¿«»ƒ
˜eÁ„ BÈ‡L Ïk‰ eÚ„ÈÂ ‰ÂLa ¯kÓiL „Ú CÏB‰Â¿≈«∆ƒ¿…¿»∆¿≈¿«…∆≈»

.¯kÓÏƒ¿…

עלמא,68) דכולי ארעתא דזול "אי שם: הרי"ף כנוסחת
ליה  ליספו לא נמי פורתא אפילו בהדייהו, זולא נמי ודיליה
דאייקור  ואלא זוז), ממאתים יותר בששווים שמדובר (הר
זלא  אזוזי ונפיק דעייל איידי ודיליה עלמא, דכולי ארעתא
את  רבינו והשמיט לה". ליספו נמי טובא אפילו ארעיה,
הוא, שפשוט לפי - השדות שהוזלו באופן הראשונה, הבבא

(כסףֿמשנה). עני מעשר נוטל שאינו

.ÁÈBÏ e·bL ÈÚ69e¯È˙B‰Â B¯BÒÁÓ ÌÈÏL‰Ï È„k »ƒ∆»¿≈¿«¿ƒ«¿¿ƒ
ÌÈiÚ ¯˙BÓ .BlL ¯˙Bn‰ È¯‰ - CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÏÚ««∆»ƒ¬≈«»∆«¬ƒƒ
- Èe·L ¯˙BÓ .ÌÈÈe·LÏ - ÌÈÈe·L ¯˙BÓ .ÌÈiÚÏ -«¬ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»
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ÌÈ˙Ó ¯˙BÓ .Èe·L B˙B‡Ï70ÌÈ˙ÓÏ -71˙n‰ ¯˙BÓ .72 ¿»«≈ƒ¿≈ƒ««≈
ÂÈL¯BÈÏ -73. ¿¿»

ה.69) משנה פ"ב סתם 70)שקלים מת לצורך שגבו
אחרים.71)והותירו. קבורת 72)לקבורת  לצורך גבו

והותירו. זה תנאֿקמא.73)מת כדעת שם, משנה

.ËÈ‰Ëe¯t Ô˙pL ÈÚ74- ‰twÏ ‰Ëe¯t B‡ ÈeÁÓzÏ »ƒ∆»«¿»««¿¿»«À»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â ;epnÓ ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆¿ƒ…»«≈¿«¿ƒ

ÔzÏ75˙‡ Ô‰Ï ¯ÈÊÁ‰Â ÌÈL„Á ÌÈ„‚a BÏ e˙ . ƒ≈»¿¿»ƒ¬»ƒ¿∆¡ƒ»∆∆
ÔÈ˜ÁM‰76‡Ï Ì‡Â ;epnÓ ÔÈÏa˜Ó -ÔÈ‡ - Ô˙ «¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿ƒ…»«≈

.ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒƒ≈

פ"ד.74) פאה (פ"ז 75)תוספתא למעלה שאמרנו שמה
ליתן  חייב הצדקה מן המתפרנס עני שאפילו ה), הלכה
לו, אין אם אבל פרנסתו. כדי לו כשיש אלא זה  אין צדקה,

יא). ס"ק רנג סימן יו"ד (ש"ך ליתן חייב הבגדים 76)אינו
שנשחקו. הישנים

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מכל 1) יותר הצדקה במצות להזהר אנו שחייבין יבאר

בסבר  הנותנה או הצדקה מן עיניו המעלים ודין המצוות.
למעלה  זו בצדקה מעלות שמונה שיש יבאר רעות. פנים
שאינו  ומי לבריות. יצטרך ואל עצמו האדם ושידחק מזו.

העם. את ומרמה ליטול צריך

.‡˙BˆÓ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰˜„ˆ ˙ÂˆÓa ¯‰f‰Ï e‡ ÔÈ·iÁ«»ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ¿«¿»»≈ƒ»ƒ¿
‰OÚ2eÈ·‡ Ì‰¯·‡ Ú¯Ê ˜ÈcˆÏ ÔÓÈÒ ‰˜„v‰L .3; ¬≈∆«¿»»ƒ»¿«ƒ∆««¿»»»ƒ

ÂÈa ˙‡ ‰eˆÈ ¯L‡ ÔÚÓÏ ÂÈzÚ„È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ¿««¬∆¿«∆∆»»
‰˜„ˆ ˙BOÚÏ4Ï‡¯OÈ ‡qk ÔÈ‡Â .5˙„Â ÔBk˙Ó «¬¿»»¿≈ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈¿«

‰˜„ˆa :¯Ó‡pL ;‰˜„ˆa ‡l‡ ˙„ÓBÚ ˙Ó‡‰»¡∆∆∆∆»ƒ¿»»∆∆¡«ƒ¿»»
ÔÈÏ‡‚ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡Â .ÈBkz6:¯Ó‡pL ;‰˜„ˆa ‡l‡ ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»»∆∆¡«

.‰˜„ˆa ‰È·LÂ ,‰„tz ËtLÓa ÔBiƒ̂¿ƒ¿»ƒ»∆¿»∆»ƒ¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

htyna oeiv xn`py ,dwcva `l` oil`bp l`xyi oi`"
."dwcva 'iaye dctz

ששם  א.) קלט, (שבת מהגמרא למקורו המפרשים וציינו
פריז  ובכת"י כו'", בצדקה אלא נפדה ירושלים "אין נכתב
וכן  במשפט". אלא נפדה ירושלים "אין היא הגירסא
שירושלים  היינו תפדה", במשפט "ציון מהפסוק משמע

הנפדית. היא
היא  הרמב"ם אצל מצוייה שהיתה שהגירסא לומר ויש
למעלת  בנוגע ולכן במשפט", אלא נפדה ירושלים "אין
כפשט  בצדקה" אלא נגאלין ישראל "אין כתב הצדקה
אבל  במשפט, הנפדית היא ציון שהיא שירושלים הכתוב

בצדקה. נפדין יהיו (ישראל) שבי'
('h oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

בבבא2ֿ) כמפורש המצוות, כל כנגד צדקה שקולה שהרי
מלך'). פני ('אור א. ט, דרשתו 3)בתרא בסוף [הרמב"ן

ב'מדרש  הלשון וכן אברהם". זרע "לצדיקי הביא: לקהלת,
מלך']. פני ב'אור ראה ז), יז, (בראשית לךֿלך פרשת הגדול'

הרחמנים 4) זו, באומה יש סימנים "שלשה א: עט, יבמות
את  יצוה אשר למען דכתיב כו' חסדים וגומלי והביישנים

וגו'". ט.5)בניו י, כה; ח, במלכיםֿא ראה מלכות. הוא
אלא 6) נפדה ירושלים אין עולא, "אמר א: קלט, שבת

ונראה  בצדקה". ושביה תפדה במשפט ציון שנאמר בצדקה,
שם) פיק (הגר"י נפדה ישראל אין שם גורס שרבינו
אלא  נפדה ירושלים "אין פריז כת"י לפי צח. [ובסנהדרין
ושביה  תפדה במשפט "ציון הפסוק לפי נכון וכן במשפט".

בצדקה"].

.·‰˜„v‰ ÔÓ ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ7Ú¯ ¯·c ÔÈ‡Â , ¿»≈»»«¬ƒƒ«¿»»¿≈»»«
‰È‰Â :¯Ó‡pL ;‰˜„v‰ ÏÈ·La ÏÏ‚ ˜f‰ ‡ÏÂ¿…∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»»∆∆¡«¿»»

ÌBÏL ‰˜„v‰ ‰OÚÓ8ÔÈÓÁ¯Ó - ÌÁ¯Ó‰ Ïk . «¬≈«¿»»»»«¿«≈¿«¬ƒ
ÂÈÏÚ9ÏÎÂ .Ea¯‰Â EÓÁ¯Â ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â :¯Ó‡pL ; »»∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿∆¿»

BÒÁÈÏ LeÁÏ LÈ - ÌÁ¯Ó BÈ‡Â È¯ÊÎ‡ ‡e‰L ÈÓ10; ƒ∆«¿»ƒ¿≈¿«≈≈»¿«¬
ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ‡l‡ ‰ÈeˆÓ ˙ei¯ÊÎ‡‰ ÔÈ‡L∆≈»«¿¿ƒ¿»∆»¿¿≈»ƒ
ÏÎÂ .eÓÁ¯È ‡ÏÂ ‰n‰ È¯ÊÎ‡ :¯Ó‡pL ,˙BÏÊÓe«»∆∆¡««¿»ƒ≈»¿…¿«≈¿»
ÌÈa :¯Ó‡pL ,Ì‰ ÌÈÁ‡k - Ì‰ÈÏÚ ‰ÂÏp‰Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«ƒ¿∆¬≈∆¿«ƒ≈∆∆¡«»ƒ
- Á‡‰ ÏÚ Á‡‰ ÌÁ¯È ‡Ï Ì‡Â ;ÌÎÈ‰Ï‡ ÈÈÏ Ìz‡«∆«»¡…≈∆¿ƒ…¿«≈»»«»»
?Ô‰ÈÈÚ ÔÈ‡OB Ï‡¯OÈ ÈiÚ ÈÓÏe ?ÂÈÏÚ ÌÁ¯È ÈÓƒ¿«≈»»¿ƒ¬ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ≈≈∆
ÔÈÙ„B¯Â Ô˙B‡ ÔÈ‡BOL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ‰«¿¿≈»ƒ«»∆¿ƒ»¿¿ƒ
.Ô‰ÈÁ‡Ï ‡l‡ ˙BÈeÏz Ô‰ÈÈÚ ÔÈ‡ ‡‰ !?Ô‰È¯Á‡«¬≈∆»≈≈≈∆¿∆»«¬≈∆

עשר).7) ד"ה שם ו'תוספות' ט. (תענית מתעשר ואדרבה
שמח'). ('אור מחסור" אין לרש "נותן כז) כח, (משלי ונאמר

הצדקה 8) "ועבודת פסוק אותו של סופו על שסומך נראה
על  נדרש הצדקה" "מעשה שהרי עולם", עד ובטח השקט
בה"ו. להלן כמבואר ליתן, אחרים הכופה צדקה גבאי

ב.9) קנא, זו:10)שבת באומה יש סימנים ששלשה
למעלה  וראה שם, (יבמות חסדים וגומלי וביישנים רחמנים
על  מרחם שאינו מי "וכל ב: לב, בביצה הוא וכן ה"א).
פני  ('אור אבינו" אברהם של מזרעו שאינו בידוע הבריות,

מלך').

.‚‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰˜„v‰ ÔÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚn‰ Ïk»««¿ƒ≈»ƒ«¿»»¬≈∆ƒ¿»
ÏÚiÏa11˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ‡¯˜pL BÓk , ¿ƒ««¿∆ƒ¿»≈¬«»ƒ«»

‡e‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú·e .ÏÚiÏaÌÈL‡ e‡ˆÈ :¯ÓB‡ ¿ƒ«««¬«»ƒ≈»¿¬»ƒ
:¯ÓB‡ ‡e‰ ‰˜„v‰ ÔÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚÓ·e ;ÏÚiÏ· Èa¿≈¿ƒ««¿«¿ƒ≈»ƒ«¿»»≈
‡¯˜Â .ÏÚiÏ· E··Ï ÌÚ ¯·„ ‰È‰È Ôt EÏ ¯ÓM‰ƒ»∆¿∆ƒ¿∆»»ƒ¿»¿¿ƒ««¿ƒ¿»
,‡ËBÁ ‡¯˜Â .È¯ÊÎ‡ ÌÈÚL¯ ÈÓÁ¯Â :¯Ó‡pL ,ÚL»̄»∆∆¡«¿«¬≈¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»≈
LB„w‰Â .‡ËÁ E· ‰È‰Â ÈÈ Ï‡ EÈÏÚ ‡¯˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»»∆∆¿»¿»»¿≈¿¿«»
˙ÚÂL :¯Ó‡pL ,ÌÈiÚ ˙ÚÂLÏ ·B¯˜ ‡e‰ Ce¯a»»¿«¿«¬ƒƒ∆∆¡««¿«

ÚÓL˙ ‰z‡ ÌÈiÚ12,Ì˙˜Úˆa ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ¬ƒƒ«»ƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«¬»»
˜ÚˆÈ Èk ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;Ì‰Ï ‰˙e¯k ˙È¯a È¯‰L∆¬≈¿ƒ¿»»∆∆∆¡«¿»»ƒƒ¿«

.È‡ ÔepÁ Èk ÈzÚÓLÂ ÈÏ‡≈«¿»«¿ƒƒ«»ƒ

קרחה,11) בן יהושע רבי של מאמרו את רבינו פירש כן
כאילו  הצדקה, מן עיניו המעלים "כל א: י, בתרא בבבא
בליעל  בני וגו' לך השמר הכא כתיב עבודהֿזרה, עובד
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כתוב:12)וגו'". כח) (לד, באיוב אך במקרא, נמצא לא
"נשמת" השיר ברכת בנוסח והוא ישמע". עניים "וצעקת

בדפוסים). (הגהה הספרדים של

.„ÂÈÙe ˙BÚ¯ ÌÈt ¯·Òa ÈÚÏ ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰ Ïk»«≈¿»»¿»ƒ¿≈∆»ƒ»»»
„a‡ - ÌÈ·e‰Ê ÛÏ‡ BÏ Ô˙ elÙ‡ ,Ú˜¯wa ˙BLe·k¿««¿«¬ƒ»«∆∆¿ƒƒ≈

B˙eÎÊ13˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa BÏ Ô˙B ‡l‡ ;d„ÈÒÙ‰Â ¿¿ƒ¿ƒ»∆»≈¿≈∆»ƒ»
‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL ,B˙¯ˆ ÏÚ BnÚ ÔB‡˙Óe .‰ÁÓO·e¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«»»∆∆¡«ƒ…
BÏ ¯a„Óe .ÔBÈ·‡Ï ÈLÙ ‰Ó‚Ú ,ÌBÈ ‰L˜Ï È˙ÈÎ·»ƒƒƒ¿≈»¿»«¿ƒ»∆¿¿«≈
.Ô¯‡ ‰ÓÏ‡ ·ÏÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÓeÁÂ ÌÈeÁz È¯·„ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒƒ∆∆¡«¿≈«¿»»«¿ƒ

כותב 13) הי"ד להלן שהרי לגמרי, זכותו שאבד כוונתו אין
מצוה. יש בזו שאף משמע בעצב", שיתן מזה "פחות

.‰e‰Òit - BÏ ÔzÏ ÌeÏk E„Èa ÔÈ‡Â EnÓ ÈÚ‰ Ï‡L»«∆»ƒƒ¿¿≈¿»¿¿ƒ≈«¿≈
ÌÈ¯·„a14ÈÚa ¯Ú‚Ï ¯eÒ‡Â .15BÏB˜ dÈa‚‰Ï B‡ ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿…¿»ƒ¿«¿ƒ«

‡e‰ È¯‰Â .‡k„Â ¯aL BalL ÈtÓ ,‰˜Úˆa ÂÈÏÚ»»ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»¿ƒ¿»«¬≈
:¯ÓB‡Â .‰Ê·˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ‰k„Â ¯aL ·Ï :¯ÓB‡≈≈ƒ¿»¿ƒ¿∆¡…ƒ…ƒ¿∆¿≈
ÈÓÏ ÈB‡Â .ÌÈ‡k„ ·Ï ˙BÈÁ‰Ïe ÌÈÏÙL Áe¯ ˙BÈÁ‰Ï¿«¬«¿»ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
ÔÈa ·‡k BÏ ‰È‰È ‡l‡ .BÏ ÈB‡ ,ÈÚ‰ ˙‡ ÌÈÏÎ‰L∆ƒ¿ƒ∆∆»ƒ∆»ƒ¿∆¿»≈
.ÌÈBÈ·‡Ï ÈÎ‡ ·‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·„a ÔÈa ÌÈÓÁ¯a¿«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ∆∆¡«»»…ƒ»∆¿ƒ

ב.14) ט, "כופר 15)בבאֿבתרא ז): (יג, במשלי הוא כן
הקמח' ב'כד וראה גערה". שמע לא ורש עשרו, איש נפש

צדקה. אות

.Â‰ÙBk‰16B¯ÎO - Ô˙B‡ ‰OÚÓe ‰˜„ˆ ÔzÏ ÌÈ¯Á‡ «∆¬≈ƒƒ≈¿»»¿«∆»¿»
Ô˙Bp‰ ¯ÎOÓ ÏB„‚17‰˜„v‰ ‰OÚÓ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ; »ƒ¿««≈∆∆¡«¿»»«¬≈«¿»»

ÌBÏL18:¯ÓB‡ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ‰˜„ˆ È‡ab ÏÚÂ . »¿««»≈¿»»¿«≈»∆≈
ÌÈ·ÎBkk ÌÈa¯‰ È˜ÈcˆÓe19. «¿ƒ≈»«ƒ«»ƒ

א.16) ט, צדקה 17)בבאֿבתרא מהנותן אפילו כלומר,
ב). ס"ק רמט סי' יו"ד (ט"ז בכפיה שלא ברצונו,

אלא 18) נאמר לא בנתינתה, כלומר, הצדקה, בעבודת ואילו
גדו  ושלום ובטח", שם)."השקט (מהרש"א מהם ל

ב.19) ח, שם

.Ê‰ÏÚÓ :BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ‰˜„ˆa LÈ ˙BÏÚÓ ‰ÓL¿…∆«¬≈ƒ¿»»¿«¿»ƒ«¬»
Án‰ ‰Ê - ‰pnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÏB„‚„Èa ˜ÈÊ ¿»∆≈¿«¿»ƒ∆»∆««¬ƒ¿«

‰OBÚ B‡ ,‰‡ÂÏ‰ B‡ ‰zÓ BÏ Ô˙BÂ CnL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»¿≈«»»«¿»»∆
˙eÙzL BnÚ20˙‡ ˜fÁÏ È„k ,‰Î‡ÏÓ BÏ ‡ÈˆÓÓ B‡ , ƒÀ»«¿ƒ¿»»¿≈¿«≈∆

:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .Ï‡LÏ ˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈ ‡lL „Ú B„È»«∆…ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿…¿«∆∆¡«
Ba ˜ÊÁ‰ :¯ÓBÏk .CnÚ ÈÁÂ ·LB˙Â ¯b ,Ba z˜ÊÁ‰Â¿∆¡«¿»≈¿»»«ƒ»¿««¬≈

.C¯ËˆÈÂ ÏtÈ ‡lL „Ú«∆…ƒ…¿ƒ¿»≈

יותר 20) מעלה היא המלוה כי למעלה, ממטה מונה רבינו
גדולה  יותר מעלה היא שותפות ועושה מהמתנה, גדולה
לקיש, בן שמעון "א"ר א: סג, בשבת שאמרו כמו ממלוה,
העושה  מן יותר רש"י) - בה בוש העני (שאין המלוה גדול

מכולם". יותר שותפות) (עושה בכיס ומטיל צדקה,

.ÁÈÓÏ Ú„È ‡ÏÂ ,ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰ - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆«≈¿»»«¬ƒƒ¿…»«¿ƒ
‰ÂˆÓ BÊ È¯‰L ;Á˜Ï ÈnÓ ÈÚ‰ Ú„È ‡ÏÂ ,Ô˙»«¿…»«∆»ƒƒƒ»«∆¬≈ƒ¿»

dÓLÏ21ÌÈ‡LÁ ˙kLÏ ÔB‚k .22,Lc˜na ‰˙È‰L ƒ¿»¿ƒ¿«¬»ƒ∆»¿»«ƒ¿»

Èa ÌÈiÚ‰Â ,È‡LÁa da ÔÈ˙B ÌÈ˜Ècv‰ eÈ‰L∆»««ƒƒ¿ƒ»«¬«¿»¬ƒƒ¿≈
È‡LÁa ‰pnÓ ÔÈÒ¯t˙Ó ÌÈ·BË23- ‰ÊÏ ·B¯˜Â . ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆»«¬«¿»»∆

‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ CB˙Ï Ô˙Bp‰24CB˙Ï Ì„‡ ÔzÈ ‡ÏÂ . «≈¿À»∆¿»»¿…ƒ≈»»¿
ÔÓ‡ ‰pÓÓ‰L Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰˜„ˆ ÏL ‰tÀ̃»∆¿»»∆»ƒ≈≈«∆«¿À∆∆¡»
Ôa ‰ÈÁ Èa¯k ‰¯eLk ‚È‰‰Ï Ú„BÈÂ ÌÎÁÂ¿»»¿≈«¿«¿ƒ«»¿«ƒ¬«¿»∆

ÔBÈ„¯z25. ¿«¿

צדיק 21) זה הרי לשמה, שלא עושה אם שגם אףֿעלֿפי
י:). (בבאֿבתרא מ"ו.22)גמור פ"ה שקלים

יודע.23) איש ואין בעצמם לוקחים בבא24ֿ)כלומר,
שם. וראה 25)בתרא, אלא, ד"ה ב'תוספות' ועי' שם,

ה"א. פ"ט למעלה

.Ë‰fÓ ˙eÁt26Ú„È ‡ÏÂ ,ÔzÈ ÈÓÏ Ô˙Bp‰ Ú„iL - »ƒ∆∆≈««≈¿ƒƒ≈¿…≈«
ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔB‚k .Á˜Ï ÈnÓ ÈÚ‰27eÈ‰L , ∆»ƒƒƒ»«¿¿≈«¬»ƒ∆»

.ÌÈiÚ‰ ÈÁ˙Ùa ˙BÚn‰ ÔÈÎÈÏLÓe ¯˙qa ÔÈÎÏB‰¿ƒ«≈∆«¿ƒƒ«»¿ƒ¿≈»¬ƒƒ
ÔÈ‡ Ì‡ ,‡È‰ ‰·BË ‰ÏÚÓe ,˙BOÚÏ Èe‡¯ ‰ÊÎÂ¿»∆»«¬«¬»»ƒƒ≈

.‰¯eMk ÔÈ‚‰B ‰˜„va ÔÈpÓÓ‰«¿Àƒ«¿»»¬ƒ«»

שם.26) סז,27)בבאֿבתרא, בכתובות וראה עוקבא. מר
א.

.È‰fÓ ˙eÁt28Ú„È ‡ÏÂ ,ÏË ÈnÓ ÈÚ‰ Ú„iL - »ƒ∆∆≈«∆»ƒƒƒ»«¿…≈«
ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔB‚k .Ô˙Bp‰29˙BÚn‰ ÌÈ¯¯Bˆ eÈ‰L , «≈¿¿≈«¬»ƒ∆»¿ƒ«»

ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡·e ,Ô‰È¯BÁ‡Ï ÔÈÏÈLÙÓe Ô‰ÈÈ„Òaƒ¿ƒ≈∆«¿ƒƒ«¬≈∆»ƒ»¬ƒƒ
.‰Lea Ô‰Ï ‰È‰È ‡lL È„k ,ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆»∆»

שם.28) שם.29)בבאֿבתרא, בכתובות, וראה אבא, רבי

.‡ÈÌ„˜ B„Èa BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt.Ï‡LiL »ƒ∆∆ƒ≈¿»…∆∆ƒ¿«

.·È.Ï‡LiL ¯Á‡ BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈««∆ƒ¿«

.‚È¯·Òa Èe‡¯‰ ÔÓ ˙BÁt BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈»ƒ»»¿≈∆
.˙BÙÈ ÌÈt»ƒ»

.„È.·ˆÚa BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈¿∆∆

.ÂËÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b30Ì„˜ ÈÚÏ ‰Ëe¯t ÔÈ˙B eÈ‰ ¿≈«¬»ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ…∆
˜„ˆa È‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈÏÏt˙Ó Ck ¯Á‡Â ‰lÙz Ïk»¿ƒ»¿««»ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«¬ƒ¿∆∆

.EÈÙ ‰ÊÁ‡∆¡∆»∆

שם.30) בתרא, בבא - אלעזר רבי

.ÊËÌÈÏB„b‰ ÂÈ˙B·ÏÂ ÂÈ·Ï ˙BBÊÓ Ô˙Bp‰31BÈ‡L «≈¿¿»»¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈
‚È‰‰Ïe ‰¯Bz ÌÈ¯Îf‰ „nÏÏ È„k ,Ô‰È˙BBÊÓa ·iÁ«»ƒ¿≈∆¿≈¿«≈«¿»ƒ»¿«¿ƒ
Ô˙Bp‰ ÔÎÂ ;˙BÊe·Ó eÈ‰È ‡ÏÂ ‰¯LÈ C¯„a ˙Ba‰«»¿∆∆¿»»¿…ƒ¿¿¿≈«≈

Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ˙BBÊÓ32‰˜„v‰ ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ -33. ¿¿»ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿««¿»»
Ì„B˜ ·B¯w‰L ,‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰˜„ˆe34ÏÈÎ‡n‰ ÏÎÂ . ¿»»¿»ƒ∆«»≈¿»««¬ƒ

‡¯B˜ ‰Ê È¯‰ - BÁÏL ÏÚ ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈiÚ ‰˜LÓe«¿∆¬ƒƒƒƒ«À¿»¬≈∆≈
ÈÈÂ ‡¯˜z Ê‡ :¯Ó‡pL ;‚pÚ˙Óe e‰ÚÈÂ ÈÈ Ï‡∆¿»¿«¬≈ƒ¿«≈∆∆¡«»ƒ¿»«»

‰ÚÈ35. «¬∆

בכתובות 31) הדברים ומקור (כסףֿמשנה). שנים משש יותר
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ycwndקס ilk 'ld - dcear xtq - oeygÎxn 'c oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

צדקה  "עושה ג): קו, (תהלים שנאמר ממה זאת ולמדו א. נ,
עת". מחוייב 32)בכל אינו ואם, אב כיבוד מצות שמצד

מהל' בפ"ו רבינו שפסק כמו הם, מכספם אלא לפרנסם
ה"ג. אורו.33)ממרים ד"ה לב. קידושין ב'תוספות' ראה

הי"ג.34) פ"ז למעלה "אז 35)ראה יד): נח, (שם [וגומר
ה'"]. על תתענג

.ÊÈÌÈÓÎÁ eeˆ36ÌÈiÚ Ì„‡ ÏL B˙È· Èa eÈ‰iL , ƒ¬»ƒ∆ƒ¿¿≈≈∆»»¬ƒƒ
ÌÈ„·Ú‰ ÌB˜Óa ÌÈÓB˙ÈÂ37LnzL‰Ï BÏ ·ËeÓ . ƒƒƒ¿»¬»ƒ»¿ƒ¿«≈

‡ÏÂ ,ÂÈÒÎpÓ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Èa e‰ÈÂ ,el‡a»≈¿≈»¿≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…ƒ¿»»¿…
ÌBÈ ÏÎa - ÌÈ„·Ú ‰a¯n‰ ÏkL .ÌÁ Ú¯Ê Ì‰a e‰È≈»»∆∆«»∆»««¿∆¬»ƒ¿»

ÌÏBÚa ÔBÚÂ ‡ËÁ ÛÈÒBÓ ÌBÈÂ38Èa ÌÈiÚ eÈ‰È Ì‡Â ; »ƒ≈¿¿»»»¿ƒƒ¿¬ƒƒ¿≈
.˙BˆÓe ˙BiÎÊ ÛÈÒBÓ ‰ÚLÂ ‰ÚL ÏÎa - B˙È·≈¿»»»¿»»ƒ¿Àƒ¿

מ"ה.36) פ"א בפירוש 37)אבות וראה הכנענים.
שם. -38)המשניות, שפחות "מרבה מ"ז: פ"ב באבות

גזל". מרבה - עבדים מרבה זימה, מרבה

.ÁÈ˜Á„È ÌÏBÚÏ39Ï‡Â ¯Úˆa ÏbÏb˙ÈÂ BÓˆÚ Ì„‡ ¿»ƒ¿…»»«¿¿ƒ¿«¿≈¿««¿«
eeˆ ÔÎÂ .¯eav‰ ÏÚ BÓˆÚ CÈÏLÈ Ï‡Â ˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ«¿««ƒ¿≈ƒ

:e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁC¯Ëˆz Ï‡Â ÏÁ EzaL ‰OÚ ¬»ƒ¿»¿¬≈««¿…¿«ƒ¿»≈
˜ÒÚÈ - ÈÚ‰Â „aÎÓe ÌÎÁ ‰È‰ elÙ‡Â .˙Bi¯aÏ«¿ƒ«¬ƒ»»»»¿À»¿∆¡ƒ«¬…
C¯ËˆÈ ‡ÏÂ ,˙ÏeÓ ˙en‡a elÙ‡Â ,˙en‡a¿À»«¬ƒ¿À»¿À∆∆¿…ƒ¿»≈
¯Ó‡È ‡ÏÂ ,˙BÏ· ˙BÓ‰a ¯BÚ ËLÙÏ ·ËeÓ .˙Bi¯aÏ«¿ƒ»ƒ¿…¿≈¿≈¿……«

ÌÚÏ40eeˆ CÎ·e .ÈeÒ¯t ,È‡ Ô‰k ,È‡ ÏB„b ÌÎÁ : »»»»»¬ƒ…≈¬ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ
ÌÈˆÚ È·ËBÁ Ì‰Ó eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .ÌÈÓÎÁ41 ¬»ƒ¿≈«¬»ƒ»≈∆¿≈≈ƒ

˙B¯Bw‰ È‡OBÂ42ÌÈÓ È·‡BLÂ43ÏÊ¯a‰ ÈOBÚÂ ˙BpbÏ ¿¿≈«¿¬≈«ƒ««¿≈««¿∆
ÌÈÓÁt‰Â44Ì‰Ó eÏa˜ ‡ÏÂ ,¯eav‰ ÔÓ eÏ‡L ‡ÏÂ , ¿«∆»ƒ¿…»¬ƒ«ƒ¿…ƒ¿≈∆

.Ì‰Ï e˙pLk¿∆»¿»∆

א.39) קיב, "פשוט 40)פסחים א. קיג, שם הוא כן
וגברא  אנא, כהנא תימא ולא אגרא, ושקיל בשוקא נבילתא

אנא". אבות 41)רבא המשנה, בפירוש (רבינו הזקן הלל
לה:). יומא ועי' מ"ה. ב 42)פ"ד סז, בגיטין ששת, רב

(כסף43ֿ)(כסףֿמשנה). א. קה, בכתובות הונא, רב
רש"י  אולם שם). אבות המשנה, בפירוש וראה משנה,

שלו. שדות משקה שהיה שם, יהושע,44)מפרש רבי
(כסףֿמשנה). א. כח, בברכות

.ËÈÏËBÂ ÌÚ‰ ˙‡ ‰n¯Óe ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈»ƒƒ…¿«∆∆»»¿≈
‰˜f‰ ÔÓ ˙Ó BÈ‡ -45È¯‰Â .˙Bi¯aÏ C¯ËˆiL „Ú ≈≈ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿»≈«¿ƒ«¬≈

.Ì„‡a ÁË·È ¯L‡ ¯·b‰ ¯e¯‡ ÏÏÎa ‡e‰ÈÓ ÏÎÂ ƒ¿«»«∆∆¬∆ƒ¿«»»»¿»ƒ
,ÏËB Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÏhÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ…¿≈»ƒ¿∆»ƒ≈≈
BzÚc ÒÈ‚Óe ,ÔÈ¯eqÈ ÏÚa B‡ ‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ÔB‚k¿»≈∆««ƒƒ≈ƒ«¿

ÌÈÓc CÙBL ‰Ê È¯‰ - ÏËB BÈ‡Â46,BLÙa ·iÁ˙Óe , ¿≈≈¬≈∆≈»ƒƒ¿«≈¿«¿
ÈÓ ÏÎÂ .˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ‡l‡ B¯Úˆa BÏ ÔÈ‡Â¿≈¿«¬∆»«»«¬»¿»ƒ
¯Úˆ ÈiÁ ‰ÈÁÂ ‰ÚM‰ ˙‡ ˜Á„Â ¯ÚˆÂ ,ÏhÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ…¿ƒ≈¿»«∆«»»¿»»«≈««
‰˜f‰ ÔÓ ˙Ó BÈ‡ - ¯eav‰ ÏÚ ÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k¿≈∆…«¿ƒ«««ƒ≈≈ƒ«ƒ¿»

BlMÓ ÌÈ¯Á‡ Ò¯ÙiL „Ú47‡ˆBik Ïk ÏÚÂ ÂÈÏÚÂ . «∆¿«¿≈¬≈ƒƒ∆¿»»¿«…«≈
.ÈÈa ÁË·È ¯L‡ ¯·b‰ Ce¯a :¯Ó‡ ‰Êa»∆∆¡«»«∆∆¬∆ƒ¿««»

מ"ט.45) פ"ח פאה ב'ירושלמי' המשנה כן 46)גירסת
שם. בר"ש ועי' שם. בר"ש,47)הוא ועיי"ש שם, משנה

לפרנסתו, להספיק יכול אינו אם בין כן, חילק הוא שאף
בכלל  שהוא להספיק, יכול אם לבין דמים, שופך שהוא

בה'". יבטח אשר הגבר "ברוך

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¬ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»



meil cg` wxt m"anx ixeriyoeygÎxn 'iÎ'c -a"tyz'd

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'ã ïåùàø íåé

-dcearxtq
WCwOd ilM zFkld¦§§¥©¦§¨

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אותם.1) לעשות ושמצותֿעשה הבגדים, לבישת סדר יתבאר

.‡ÌÈÒÎn‰ L·BÏ ?ÌÈ„‚a‰ ˙LÈ·Ï ¯„Ò „ˆÈk≈«≈∆¿ƒ««¿»ƒ≈«ƒ¿»«ƒ
‰lÁz2ÏÚÓ B¯eahÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈÒÎn‰ ˙‡ ¯‚BÁÂ , ¿ƒ»¿≈∆«ƒ¿»«ƒ¿«¿»ƒ«≈«

˙‡ ¯‚BÁ Ck ¯Á‡Â .˙zk‰ L·BÏ Ck ¯Á‡Â .ÂÈ˙Ó»¿»¿««»≈«À…∆¿««»≈∆
ÂÈ„È ÈÏÈv‡ „‚k Ë·‡‰3„Ú C¯k ÏÚ C¯k BÙÈwÓe , »«¿≈¿∆∆«ƒ≈»»«ƒ»»«»»«

.¯LB˜Â ¯ÓBbL
-dcearxtqWCwOdilM'ld

∆≈¿≈
¦§§¥©¦§̈

נאמר 2) שכן למכנסים, כתונת קדמה שבפסוק אףֿעלֿפי
בד, רש"י) – הכתונת (היא מדו הכהן "ולבש ב) ו, (ויקרא
"כתונת  ד) טז, (שם נאמר ועוד בשרו", על ילבש בד ומכנסי
חז"ל  למדו – בשרו" על יהיו בד ומכנסי ילבש, קודש בד
תלמודֿ למכנסים? קודם דבר יהיה שלא "מניין כג: ביומא
בשרו" על ילבש בד ומכנסי הדיוט) בכהן ג ו, (שם לומר

בשרו" אלא עליו שאין ערום, בעודו שלובש "משמע, –
בד  "ומכנסי ד) טז, (שם גדול בכהן נאמר וכן שם). (רש"י
הלכה  להלן וראה מניין), ד"ה שם (תוספות בשרו" על יהיו

ולא 3)ג. ממתניהן למטה לא חוגרין "אין יח: בזבחים
צלעותיהן  (על ידיהן" אצילי כנגד אלא מאציליהן למעלה

רש"י). – המפרק כנגד

.·- ÚÊia e¯bÁÈ ‡ÏÂ :‰Ïawa L¯ÙÓ Ë·‡‰ ÏÚÂ¿«»«¿≈¿…»««»»¿…«¿¿«»«
ÔÈÚÈfnL ÌB˜Óa4ÈtÓ Ï‡ÈfÚ Ôa Ô˙BÈ Ïa˜ CÎÂ . ¿»∆«ƒƒ¿»ƒ≈»»∆Àƒ≈ƒƒ
Ìb¯˙Â ÌÈ‡È·p‰5Ôe¯ÒÈ ÔB‰È··Ï ÏÚ :6Ck ¯Á‡Â . «¿ƒƒ¿ƒ¿≈«ƒ¿≈≈¿¿««»

Ú·Bk ÔÈÓk ˙Ùˆna ÛBˆ7. ≈«ƒ¿∆∆¿ƒ«

ומזיע 4) ומתחמם הבשר על נכפל שהבשר במקום שם.
שם). שם.5)(רש"י  דוקא,6)ביחזקאל  לאו  הלב על

חוגרים  שהיו שם, בזבחים פירש"י וכן ללב. סמוך אלא
הלב. על ולא הלב כנגד ידיהם אצילי ובכהן 7)כנגד

כתב  ולא במצנפת", "צונף רק כתב ג, הלכה להלן גדול,
ב. הלכה פ"ח למעלה וראה כובע". "כמין

.‚Ë·‡a ¯‚BÁL ¯Á‡ ÏB„b Ô‰k8ÏÈÚn‰ L·BÏ9. …≈»««∆≈»«¿≈≈«¿ƒ
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„BÙ‡‰ ·LÁa ¯‚BÁÂ ,ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ - ÏÈÚn‰ ÏÚÂ¿««¿ƒ»≈¿«∆¿≈¿≈∆»≈
ÏÈÚÓ ‡¯˜ CÎÈÙÏe .ÔLÁ‰ ˙ÁzÓ ÏÈÚn‰ ÏÚ««¿ƒƒ«««∆¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ
,˙Ùˆna ÛBˆ Ck ¯Á‡Â .„BÙ‡a B¯‚BÁL ,„BÙ‡‰»≈∆¿»≈¿««»≈«ƒ¿∆∆

˙Ùˆn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ıÈv‰ ¯LB˜Â10‰È‰ B¯ÚOe . ¿≈«ƒ¿«¿»ƒ«ƒ¿∆∆¿»»»
˙ÙˆÓÏ ıÈˆ ÔÈa ‰‡¯11ÔÈa ÔÈlÙz ÁÈpÓ ‰È‰ ÌLÂ , ƒ¿∆≈ƒ¿ƒ¿∆∆¿»»»«ƒ«¿ƒƒ≈

.˙ÙˆÓÏ ıÈƒ̂¿ƒ¿∆∆

כסדר 8) באבנט, וחגר וכתונת מכנסים שלבש אחר כלומר,
ו. ה: ביומא וראה א). הלכה (למעלה הבגדים שיש לבישת

כל  לבישת אחר היתה גדול בכהן באבנט שהחגירה אומרים
ט) כט, (שמות שנאמר מה לקיים בכדי גדולה, כהונה בגדי
צריכה  באבנט שהחגירה ובניו", אהרן אבנט אותם "וחגרת
כדיעה  רבינו דעת אבל אחת. בבת ובבניו באהרן להיות
בה: שנאמר זֿיג) ח, (ויקרא צו מפרשת הלומדת אחרת
באבנט  אותו ויחגור הכתונת, את אהרן) (=על עליו "ויתן
משה  "ויקרב נאמר: ואחרֿכך וגו', המעיל על אותו וילבש
הכהן  שחגירת הרי אבנט", אותם ויחגור וגו' אהרן בני את
בניו. את להלביש שהתחיל לפני היתה באבנט, הגדול
לטיב  נדרש ובניו, אהרן אבנט אותם וחגרת הקודם והפסוק
כהן  של ואבנטו גדול כהן של שאבנטו לאמר, האבנט
ה"א. פ"ח למעלה ראה כלאים, ששניהם שוים, הדיוט

באבנט 9) אותו "ויחגור שם). (ויקרא בתורה הסדר כן
אותו  ויחגור האפוד את עליו ויתן המעיל את אותו וילבש
וגו' החושן את עליו וישם בו, לו ויאפוד האפוד בחשב
ציץ  את וגו' המצנפת על וישם וגו' המצנפת את וישם

למעלה 10)הזהב". הציץ של הקשר היה הראש מאחורי
הציץ  מן למעלה המצנפת היתה לפניו אבל המצנפת, מן
(שמות  שנאמר מה רבינו פירש כן כי [ויתכן רוקח). (מעשה
שם]. רש"י ועיין המצנפת", על "והיה לז): כח,

יט.11) זבחים

.„el‡ ÌÈ„‚a ˙BOÚÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ12Ô‰k‰ ˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿«¬≈«¬¿»ƒ≈¿ƒ¿«…≈
ÂÈa ˙‡Â ,L„˜ È„‚· ˙ÈOÚÂ :¯Ó‡pL ;Ô‰a „·BÚ≈»∆∆∆¡«¿»ƒ»ƒ¿≈…∆¿∆»»
˙BÁÙa LnML ÏB„b Ô‰ÎÂ .˙zk ÌzLaÏ‰Â ·È¯˜z«¿ƒ¿ƒ¿«¿»À√…¿…≈»∆ƒ≈¿»

ÌÈ„‚a ‰ÓMÓ13˙BÁÙa LnML ËBÈ„‰ Ô‰k B‡ ,el‡ ƒ¿…»¿»ƒ≈…≈∆¿∆ƒ≈¿»
ÌÈ„‚a ‰Úa¯‡Ó14,ÌÈ„‚a ¯qÁÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰ - el‡ ≈«¿»»¿»ƒ≈«ƒ¿»¿À«¿»ƒ
‰ÏeÒt B˙„B·ÚÂ15ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁÂ ,16¯Êk , «¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿»

Ì‰Ï ‰˙È‰Â Ë·‡ Ì˙‡ z¯‚ÁÂ :¯Ó‡pL .LnML∆ƒ≈∆∆¡«¿»«¿»…»«¿≈¿»¿»»∆
ÔÈ‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ô˙p‰k - Ô‰ÈÏÚ Ì‰È„‚aL ÔÓÊa ;‰p‰k¿À»ƒ¿«∆ƒ¿≈∆¬≈∆¿À»»¬≈∆≈
Ì‰ È¯‰ ‡l‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ì˙p‰k ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ Ô‰È„‚aƒ¿≈∆¬≈∆≈¿À»»¬≈∆∆»¬≈≈

˙ÓeÈ ·¯w‰ ¯f‰Â :¯Ó‡Â ,ÌÈ¯Êk17. ¿»ƒ¿∆¡«¿«»«»≈»

הלבישה 12) למצוות הכנה אלא אינה הבגדים עשיית
(עשה  המצוות בספר רבינו מדברי נראה וכן בהם, והעבודה
מ). עמוד לעם, המצוות (ספר י בכלל שם ועיין לג),

יח.13) פג:14)שם טו:15)סנהדרין זבחים
פג:16) פג. שם:17)סנהדרין

.‰ÏÒBÙe ‰˙ÈÓ ·iÁ ÌÈ„‚a ¯qÁÓ‰L ÌLk¿≈∆«¿À»¿»ƒ«»ƒ»≈
ÌÈ„‚a ¯˙i‰ Ck ,‰„B·Ú‰18ÈzL L·lL ÔB‚k . »¬»»«»≈¿»ƒ¿∆»«¿≈

˙Bzk19L·lL ËBÈ„‰ Ô‰k B‡ ,ÌÈË·‡ ÈL B‡ À√¿≈«¿≈ƒ…≈∆¿∆»«

·iÁÂ ,‰„B·Ú‰ ÏlÁÓ ‰Ê È¯‰ - „·ÚÂ ÏB„b Ô‰k È„‚aƒ¿≈…≈»¿»«¬≈∆¿«≈»¬»¿«»
‰˙ÈÓ20.ÌÈÓL È„Èa ƒ»ƒ≈»«ƒ

א,18) (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו יח. בזבחים הוא כן
"הכהנים  – הנתחים" את הכהן אהרן בני "וערכו ח):
נתלית  שהכהונה להם, הראוים בבגדים (=היינו בכיהונן
גדולה  כהונה בגדי שלבש הדיוט לכהן מכאן רש"י), – בהם
של  ילבש שלא "בד, יח: שם ועוד פסולה". עבודתו ועבד,

שם). (רש"י ילבש לבדו משמע, שבד עמהן". כן 19)חול
(7 513 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"א מנחות בתוספתא הוא
(זבחים  רש"י דעת אבל יג. הלכה פ"י עירובין ובירושלמי
הוא  הרי בעולם, בגד שום עליהם הוסיף אם שאפילו יח.)
יח: שם שאמרו ממה ללמוד יש וכן בגדים. יתור בכלל
א: הלכה ב פרק צו פ' בספרא הוא וכן למעלה). (הובא
בגדי  עמהם ילבש אבל קודש, בגדי עמהם ילבש לא "יכול

בשרו". על ילבש בד ומכנסי תלמודֿלומר שכיון 20)חול,
(ראה  מיתה שחייב ששמש כזר הוא הרי כהן, שאינו

למעלה).

.ÂÌL·Ïe B¯Oa ÏÚ :‰p‰k È„‚·a ¯Ó‡21,„nÏÓ - ∆¡«¿ƒ¿≈¿À»«¿»¿≈»¿«≈
ÌÈ„‚aÏ B¯Oa ÔÈa ıˆBÁ ¯·„ ‰È‰È ‡lL22elÙ‡ . ∆…ƒ¿∆»»≈≈¿»«¿»ƒ¬ƒ

‡ÓÈ23¯ÙÚ B‡ ˙Á‡24‰˙Ó ‰pk B‡25ÔÈa ‰˙È‰ Ì‡ , ƒ»««»»ƒ»≈»ƒ»¿»≈
CÎÈÙÏ .‰ÏeÒt B˙„B·ÚÂ ‰ˆÈˆÁ BÊ È¯‰ - „‚aÏ ¯Oa»»«∆∆¬≈¬ƒ»«¬»¿»¿ƒ»
È¯‰L ,„È ÏL ÔÈlÙ˙a „·ÚÏ ÏBÎÈ Ô‰k‰ ÔÈ‡≈«…≈»«¬…ƒ¿ƒƒ∆»∆¬≈

˙ˆˆBÁ26‰ˆ¯ Ì‡Â ,˙ˆˆBÁ dÈ‡ L‡¯ ÏL Ï·‡ . ∆∆¬»∆…≈»∆∆¿ƒ»»
ÁÈpÓ - ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ÌÁÈp‰Ï27. ¿«ƒ»ƒ¿«»¬»«ƒ«

וכ"ה 21) ג). ו, (ויקרא בשרו" על "ילבש שצ"ל: נראה
[ואולי  המוריה. בהר וראה ה"ג) (שם ובספרא יט. בזבחים
אנשיל  הרב – ד טז, שם ולבשם", (וגו') בשרו "על צ"ל

חוצץ,22)כ"ץ]. לבשרו בגד שדוקא ומשמע שם. זבחים
רבינו  דקדק וכן פסולת, חציצה אין לבגד בגד בין אבל
ז. בהלכה להלן הוא וכן לבגד", בשר "בין זו בהלכה להלן
בשרו", על מ"ילבש למדנו החציצה שפסול משום והיינו
בית  (שו"ת לבשר הבגד שבין בחציצה המדובר שכל הרי
(עירובין  בירושלמי [אבל שלמה). ויריעות סי"ג ח"א הלוי
בין  ולא בגד, לבין בינו יחוץ "שלא מפורש יג) הלכה פ"י

לבגד"]. מגודלת,23)בגד ובנימא הבגד. מן תלוש חוט
ז. הלכה להלן שם 24)ראה להלן וראה ממש. בו שיש

דק. אבק להלן 25)בדין ראה חיה, ובכינה שם. זבחים
לבגד.26)שם. בשר וגם 27)בין חציצה. כאן שאין

(כסףֿמשנה  בגד שאינם לפי כאן, אין בגדים יתור משום
שם). רש"י בשם

.Ê¯‰f‰Ï CÈ¯ˆÂ28˜·‡ ‰È‰È ‡lL ,L·BlL ‰ÚLa29 ¿»ƒ¿ƒ»≈¿»»∆≈∆…ƒ¿∆»»
.ÌÈiÁa ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ‰pk ‡ÏÂ ,B¯O·Ï B„‚a ÔÈa≈ƒ¿ƒ¿»¿…ƒ»««ƒ∆ƒ««ƒ
,B„‚·Ï B¯Oa ÔÈa ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa Áe¯‰ Òkz ‡lLÂ¿∆…ƒ»≈»«ƒ¿«»¬»≈¿»¿ƒ¿
˙Áz B„È ÒÈÎÈ ‡ÏÂ .ÂÈÏÚÓ „‚a‰ ˜Á¯˙iL „Ú«∆ƒ¿«≈«∆∆≈»»¿…«¿ƒ»««

„‚a‰ ÔÓ B¯ÚO ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˜ÈÁÏ B˜eÏÁ30‰È‰È ‡ÏÂ . ¬«≈¿…≈≈¿»ƒ«∆∆¿…ƒ¿∆
˙ÏcÏ„Ó ‡ÓÈ „‚aa31el‡ ÏkÓ „Á‡ ÌL ‰È‰ Ì‡Â . «∆∆ƒ»¿À¿∆∆¿ƒ»»»∆»ƒ»≈

.‰¯Lk B˙„B·Ú -¬»¿≈»

חוצצים 28) הם אם יט.) (זבחים בגמרא נסתפקו אלו בכל
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שלכתחילה  רבינו פסק ולכן הבעיא, נפשטה ולא לא, או
לפסול  כח בנו שאין כשירה, עבודתו עבד אם אבל יזהר,
לחשוש  שיש מספק, אחר קרבן להביא ולחייבו העבודה
ויתנה, אחר קרבן יביא לומר: ואין לעזרה. חולין שיביא
איֿאפשר  ציבור וקרבנות ואשמות שבחטאות מאחר

(כסףֿמשנה). בזה חילקו לא ולפיכך דק 29)להתנות,
עפר. בדין ו הלכה למעלה וראה ממש. בו ואין

שערו 30) מהו? בבגדו, שערו "יצא שאלו: שם [בגמרא
מבגדו, שערו "יצא גרס שרבינו ונראה לאו". או דמי כגופו

"מבגד  המלים נשמטו מינכן (ובכ"י שערו").מהו" מהו ו
שיהא  צריך כן ואם כגופו, שער רבינו: לדעת ופירושו
לאו  דילמא או הבגד, ידי על מכוסה שגופו כשם מכוסה,

מגולה]. והוא יצא אם לנו איכפת ולא תלושה 31)כגופו,
לבגד. קצת ומחוברת קצת,

.Á„‚a B¯Oa ÏÚ C¯k32ÔB‚k ,ÌÈ„‚a ÌB˜Óa ‡lL »««¿»∆∆∆…ƒ¿¿»ƒ¿
LÏL Ba ‰È‰ Ì‡ :B·˜Ú ÏÚ B‡ BÚaˆ‡ ÏÚ BÎ¯kL∆¿»«∆¿»«¬≈ƒ»»»
;ÏÒBÙe ıˆBÁ ‰Ê È¯‰ - ˙BÚaˆ‡ LÏL ÏÚ ˙BÚaˆ‡∆¿»«»∆¿»¬≈∆≈≈

ÔË˜ ÏeˆÏˆ ‰È‰ Ì‡Â .ıˆBÁ BÈ‡ - ÔkÓ ˙BÁt33, »ƒ»≈≈¿ƒ»»ƒ¿»»
ÏÒBt ‰Ê È¯‰ - BÓˆÚ ÈÙa „‚a ·eLÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»∆∆ƒ¿≈«¿¬≈∆≈

.LÏL ÏÚ LÏL Ba ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»«»

שם.32) קטנה.33)זבחים חגורה

.ËBÚaˆ‡a ‰˜lL Ô‰k34ÈÓ‚ ‰ÈÏÚ C¯ÎÏ ¯zÓ - …≈∆»»¿∆¿»À»ƒ¿…»∆»∆ƒ
˙aMa35.„·BÚÂ ,LÏL ÏÚ LÏL Ba ÔÈ‡L „‚a B‡ , ««»∆∆∆≈»«»¿≈

Ì„ ‡ÈˆB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â36¯eÒ‡ -37ıeÁÈ ‡lL ‡e‰Â . ¿ƒƒ¿«≈¿ƒ»»¿∆…»
.‰„B·Ú ˙ÚLa ÈÏkÏ B¯Oa ÔÈa „‚a‰ B‡ ÈÓb‰«¿ƒ«∆∆≈¿»«¿ƒƒ¿«¬»

קג:34) ועירובין שם, על 35)זבחים שגזרו ואףֿעלֿפי
– הסממנים ישחוק שמא רפואה, משום בו שיש דבר כל

שם). (רש"י גזרו לא בגמי.36)במקדש שמהדקה כגון
שם).37) (רש"י חובל שהוא ועוד עבודה, צורך זה שאין

.ÈÌÈn˙Â ÌÈ¯e‡ ÈL ˙È·a eOÚ38ÌÈÏL‰Ï È„k , »¿«ƒ≈ƒƒ¿Àƒ¿≈¿«¿ƒ
ÌÈ„‚a ‰ÓL39,.Ô‰a ÔÈÏ‡L eÈ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ¿…»¿»ƒ¿««ƒ∆…»ƒ¿»ƒ»∆

‰˙È‰ ‡lL ÈtÓ ?Ô‰a ÔÈÏ‡BL eÈ‰ ‡Ï ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»…»¬ƒ»∆ƒ¿≈∆…»¿»
L„w‰ Áe¯a ¯a„Ó BÈ‡L Ô‰k ÏÎÂ ,L„w‰ Áe¯ ÌL»««…∆¿»…≈∆≈¿«≈¿««…∆

Ba ÔÈÏ‡L ÔÈ‡ - ÂÈÏÚ ‰¯BL ‰ÈÎL ÔÈ‡Â40. ¿≈¿ƒ»»»»≈ƒ¿»ƒ

אבנים 38) חכמים שביקשו במעשה לא: בקידושין נראה כן
(כסףֿמשנה). השני הבית בימי שהחושן 39)לאפוד

ב. הלכה פ"ח למעלה ראה הבגדים, משמונה היו והאפוד

א. הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ז למעלה עוד וראה
עג:40) יומא

.‡ÈÈÙÏ ÂÈÙe Ô‰k‰ „ÓBÚ ?ÔÈÏ‡BL „ˆÈÎÂ¿≈«¬ƒ≈«…≈»»ƒ¿≈
ÔB¯‡‰41Ô‰k‰ È¯Á‡Ï ÂÈt ,ÂÈ¯Á‡Ó Ï‡BM‰Â ,42, »»¿«≈≈«¬»»»¿«¬≈«…≈

?‰ÏÚ‡ ‡Ï B‡ ‰ÏÚ‡ :Ï‡BM‰ ¯ÓB‡Â43Ï‡BL BÈ‡Â ¿≈«≈∆¡∆…∆¡∆¿≈≈
Ì¯ ÏB˜a44BaÏa ¯‰¯‰Ó ‡ÏÂ45CeÓ ÏB˜a ‡l‡ , ¿»¿…¿«¿≈¿ƒ∆»¿»

BÓˆÚ ÔÈ·Ï BÈa Ïlt˙nL ÈÓk46L„w‰ Áe¯ „iÓe . ¿ƒ∆ƒ¿«≈≈¿≈«¿ƒ»««…∆
‰‡¯Óa Ba ‰‡B¯Â ÔLÁa ËÈaÓe ,Ô‰k‰ ˙‡ L·BÏ≈∆«…≈«ƒ«∆¿∆¿«¿≈

'‰ÏÚz ‡Ï' B‡ '‰ÏÚ' ‰‡e·p‰47˙Bi˙B‡a «¿»¬≈…«¬∆»ƒ

˙BËÏBaL48B·ÈLÓ Ô‰k‰Â .ÂÈt „‚k ÔLÁ‰ ÔÓ ∆¿ƒ«∆¿∆∆»»¿«…≈¿ƒ
.'‰ÏÚz ‡Ï' B‡ '‰ÏÚ' :BÏ ¯ÓB‡Â¿≈¬≈…«¬∆

ãycew zegiyn zecewpã

l`eyde ,oex`d iptl eipte odkd cner ,oil`ey cvik"
z` zyael ycewd gex cine 'eke odkd ixg`l eipt ,eixg`n

."'ek odkd

שלא  הקדשים לקודש הכהן נכנס היאך ביותר, ותמוה
וביותר  כביוה"כ. בד בבגדי ולא בגדים ובשמונה ביוה"כ
הקדשים? לקודש כהן שאינו השואל נכנס היאך תמוה,
ותומים' ב'אורים שהשאלה מקומות בכמה שמצינו ובפרט
הארץ  לחלוקת בנוגע למשל כמו בחוץ, גם להעשות יכולה
נחלקה  ולא בגורל... אלא נחלקה "לא בגמרא ומובא בגורל,
'אורים  מלובש אלעזר כיצד, הא ותומים'. ב'אורים אלא
אין  והרי כו'", לפניו עומדים ישראל וכל ויהושע ותומים',
מצינו  כמו"כ הקדשים. בקודש נכנסו ישראל שכל לומר
לבית  מחוץ אפילו ותומים' ב'אורים ששאלו בתנ"ך
אל  אחימלך בן אביתר "בברוח לירושלים ומחוץ המקדש
הגישה  אביתר אל (דוד) ויאמר בידו ירד אפוד קילעה דוד
ששאל  מצינו וכן ח). – א ל, א' (שמואל גו'" האפוד
לפני  ופניו הכהן "עומד הרמב"ם כתב ואעפ"כ בציקלג,

וצ"ע. כו'" מאחריו והשואל הארון
(bk oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

רבינו 41) ומפרש שכינה". כלפי פניו "והנשאל, אמרו: שם.
ותומים, אורים כלפי פירש שם ורש"י הארון. כלפי שהיינו

להלן. וראה הארון, שבתוך המפורש אמרו:42)ושם שם
כלפי  פניו והנשאל, (=הכהן). נשאל כלפי פניו "השואל,
אורים  כלפי פניו שהנשאל, רש"י פירוש ולפי שכינה".
רבינו  לדעת אבל הכהן. פני כלפי השואל פני – ותומים
השואל  שפני לומר הוכרח הארון, כלפי הנשאל שפני

הכהן. שנאמר 44)שם.43)לאחורי ממה כן ולמדו שם.
שומע  שאין לבדו, לו משמע לו", "ושאל כא): כז, (במדבר

שם). (רש"י הוא לפני 45)אלא לו ושאל "שנאמר שם.
"ושאל  יצאו". פיו "על שם: כבפסוק לו, וסמוך כלומר, ה'",

שם). (רש"י בפיו דברים שמוציא פיו", על כדרך 46)לו
"וחנה  יג): א, (שמואלֿא שנאמר בתפילתה, חנה שאמרה
ישמע" לא וקולה נעות שפתיה רק לבה אל מדברת היא

שם). אמר 47)(יומא כה אומר, "והנשאל בברייתא: שם
ה' אמר כה לומר צריך אין אומר יהודה ר' והצלח, עלה ה'
משום  כתנאֿקמא ולא יהודה כר' רבינו ופסק והצלח". עלה
הלכה  סוף פ"ז שם בירושלמי אחר כתנא תנאֿקמא שדעת
ה'". אמר "כה לומר צריך היה ולכן שומע", היה "הקול ג:

ש  השני התנא דעת לפי שם אבל בבבלי יוחנן ר' (שגם ם
שמע  ולא בולט" ש"הכתב רבינו) פסק וכן כמותו, סובר עג:
שלמה). (יריעות ה'" אמר "כה אומר אינו – מדבר קול

לעיל.48) וראה עג: שם יוחנן ר' כדעת

.·È„Á‡k ÌÈ¯·„ ÈL ÏÚ ÔÈÏ‡BL ÔÈ‡Â49Ï‡L Ì‡Â . ¿≈¬ƒ«¿≈¿»ƒ¿∆»¿ƒ»«
„·Ïa ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÈ·ÈLÓ -50Ô‰a ÔÈÏ‡L ÔÈ‡Â . ¿ƒƒ«»ƒƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒ»∆
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ËBÈ„‰Ï51ÈÓÏ B‡ ÔÈc ˙È·Ï B‡ CÏÓÏ B‡ ‡l‡ , ¿∆¿∆»¿∆∆¿≈ƒ¿ƒ
„ÓÚÈ Ô‰k‰ ¯ÊÚÏ‡ ÈÙÏÂ :¯Ó‡pL .Ba ¯eav‰ C¯vL∆…∆«ƒ∆∆¡«¿ƒ¿≈∆¿»»«…≈«¬…

CÏn‰ ‰Ê - ‡e‰ ;¯ÓB‚Â52‡e‰ ‰Ê - Ï‡¯OÈ Èa ÏÎÂ , ¿≈∆«∆∆¿»¿≈ƒ¿»≈∆
‰ÓÁÏÓ ÁeLÓ53B˙Ï‡La ¯eav‰ C¯vL ÈÓ B‡54, ¿«ƒ¿»»ƒ∆…∆«ƒƒ¿≈»

ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa el‡ - ‰„Ú‰ ÏÎÂ55. ¿»»≈»≈≈ƒ«»

עג.49) ועג:51)שם.50)שם עא: שהרי 52)שם
שם). (רש"י נאמר אתו 53)ליהושע ישראל בני שכל מי

שם). (רש"י אחריו למלחמה במשנה:54)לצאת עא: שם
בו". צריך שהציבור שם.55)"ולמי

.‚È‡ˆBÓ ‰z‡L ‰Ê56eÈ‰ ÌÈ‰k‰L ÌÈ‡È· È¯·„a ∆∆«»≈¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆«…¬ƒ»
ÔÈ‡L ,ÌÈÏB„b ÌÈ‰k eÈ‰ ‡Ï - „a „BÙ‡ ÔÈ¯‚BÁ¿ƒ≈«…»…¬ƒ¿ƒ∆≈
eÈ‰ ÌiÂÏ‰ Û‡Â .„a „BÙ‡ ÏB„b Ô‰k ÏL „BÙ‡‰»≈∆…≈»≈«¿««¿ƒƒ»
¯Ó‡Â ,‰È‰ ÈÂÏ ‡È·p‰ Ï‡eÓL È¯‰L ;B˙B‡ ÔÈ¯‚BÁ¿ƒ∆¬≈¿≈«»ƒ≈ƒ»»¿∆¡«
ÌÈ¯‚BÁ eÈ‰ ‰Ê „BÙ‡ ‡l‡ .„a „BÙ‡ ¯e‚Á ¯Ú :Ba««»≈»∆»≈∆»¿ƒ
ÂÈÏÚ ‰¯LzL Èe‡¯ ‡e‰L ÈÓe ÌÈ‡È·p‰ Èa B˙B‡¿≈«¿ƒƒƒ∆»∆ƒ¿∆»»
ÏB„b Ô‰k ˙ÏÚÓÏ ‰Ê ÚÈb‰ Èk ÚÈ„B‰Ï ,L„w‰ Áe¯««…∆¿ƒ«ƒƒƒ«∆¿«¬«…≈»

L.L„w‰ Áe¯a ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ Èt ÏÚ ¯a„n∆¿«≈«ƒ»≈¿«∆¿««…∆

מה 56) על ב, הלכה י פרק סנהדרין בירושלמי הוא כן
הוא  ויפגע האדומי דואג "ויסוב יח) כב, (שמואלֿא שנאמר
אפוד  נושא איש וחמשה שמונים ההוא ביום וימת בכהנים
גדולים  כהנים שני ממנין אין חייה, ר' תני כן "לא – בד"

גדולים". כהנים להיות ראויין שכולן מלמד אלא כאחת,

Lc˜n‰ ÈÏk ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿≈«ƒ¿»

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'ä éðù íåé

-dcearxtq
WCwOd z`iA zFkld¦§¦©©¦§¨

,‰OÚ ˙BˆÓ ÈzL .˙BˆÓ ‰¯OÚ LÓÁ ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¬≈∆¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿¬≈
(‡ :ÔË¯Ù e‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏLe¿∆¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»
Ba ÒkÈ ‡lL (· .Lc˜nÏ ¯BkL Ô‰k ÒkÈ ‡lL∆…ƒ»≈…≈ƒ«ƒ¿»∆…ƒ»≈
.ÌÈ„‚a Úe¯˜ Ô‰k Ba ÒkÈ ‡lL (‚ .L‡¯ Úe¯t Ô‰k…≈¿«…∆…ƒ»≈…≈¿«¿»ƒ
‡ˆÈ ‡lL (‰ .ÏÎÈ‰Ï ˙Ú ÏÎa Ô‰k ÒkÈ ‡lL („∆…ƒ»≈…≈¿»≈«≈»∆…≈≈
ÌÈ‡ÓË ÁlLÏ (Â .‰„B·Ú‰ ˙ÚLa Lc˜n‰ ÔÓ Ô‰k…≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿«»¬»¿«≈«¿≈ƒ
‡lL (Á .Lc˜nÏ ‡ÓË ÒkÈ ‡lL (Ê .Lc˜n‰ ÔÓƒ«ƒ¿»∆…ƒ»≈»≈«ƒ¿»∆…
(È .‡ÓË LnLÈ ‡lL (Ë .˙Èa‰ ¯‰Ï ‡ÓË ÒkÈƒ»≈»≈¿«««ƒ∆…¿«≈»≈
ÂÈ„È „·BÚ‰ Lc˜Ï (‡È .ÌBÈ Ïe·Ë LnLÈ ‡lL∆…¿«≈¿¿«≈»≈»»
.ÁaÊnÏÂ ÏÎÈ‰Ï ÌeÓ ÏÚa ÒkÈ ‡lL (·È .ÂÈÏ‚¯Â¿«¿»∆…ƒ»≈«««≈»¿«ƒ¿≈«
ÌeÓ ÏÚa „·ÚÈ ‡lL („È .ÌeÓ ÏÚa „·ÚÏ ‡lL (‚È∆…«¬…««∆…«¬…««

.¯Ê „·ÚÈ ‡lL (ÂË .¯·BÚ
WCwOdz̀iA'ld-dcearxtq

≈∆…«¬…»
¦¦©©¦§̈:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מן 1) יכנס לא יין ששתה לעבודה הכשר שכהן יבאר

משקים  משאר שיכור אם דינו ומה ולפנים, המזבח
המשכרים.

.‡‰„B·ÚÏ ¯Lk‰ Ô‰k Ïk2¯eÒ‡ - ÔÈÈ ‰˙L Ì‡ , »…≈«»≈»¬»ƒ»»«ƒ»

ÁaÊn‰ ÔÓ Òk‰Ï BÏ3ÌÈÙÏÂ4„·ÚÂ ÒÎ Ì‡Â .5- ¿ƒ»≈ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿»«
‰ÏeÒt B˙„B·Ú6ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁÂ ,7:¯Ó‡pL ; ¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«

˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ‡e‰Â .e˙Ó˙ ‡ÏÂ8ÈÁ ÔÈÈ9˙·a10 ¿…»À¿∆»»¿ƒƒ«ƒ«¿«
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ÂÈÏÚ e¯·ÚL ÔÈiÓ ˙Á‡11Ì‡ Ï·‡ ; ««ƒ«ƒ∆»¿»»«¿»ƒ¬»ƒ

˜ÈÒÙ‰Â ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙L B‡ ,ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯Ó ˙BÁt ‰˙L»»»≈¿ƒƒ«ƒ»»¿ƒƒ¿ƒ¿ƒ
CB˙a BzbÓ ÔÈÈ ‰˙ML B‡ ,ÌÈÓa d‚ÊÓ B‡ ,da»¿»»¿«ƒ∆»»«ƒƒƒ¿

¯eËt - ˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙È elÙ‡ ÌÈÚa¯‡12ÏlÁÓ BÈ‡Â , «¿»ƒ¬ƒ»≈≈¿ƒƒ»¿≈¿«≈
‰„B·Ú13Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈi‰ ÔÓ ˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙È ‰˙L . ¬»»»»≈≈¿ƒƒƒ««ƒ««ƒ

‰˙LÂ ˜ÈÒÙ‰L Èt ÏÚ Û‡Â ‚eÊÓ ‰È‰L14ËÚÓ ËÚÓ ∆»»»¿««ƒ∆ƒ¿ƒ¿»»¿«¿«
‰˙ÈÓ ·iÁ -15‰„B·Ú‰ ÏÒBÙe ,16. «»ƒ»≈»¬»

עשאה 2) אם עבודתו ופוסל מיתה חייב לעבודה כשר רק
לעבודה, לכתחילה ראוי שאינו חלל אבל יין, שתוי כשהוא
להלן  (וראה עבודתו מחלל אינו – יין שתוי כשהוא שעבד
בדיעבד), עבודתו פוסל אינו חלל, שהוא זה שמצד ה"י, פ"ו
חייב  אינו – יין שתוי כשהוא שעבד בעלֿמום כן וכמו
בו  אין בעלֿמום, שהוא שמצד ה"א שם להלן (וראה מיתה
אל  ושכר "יין ט): י, (ויקרא שנאמר מלקות), חיוב אלא
פ"א  שמיני פ' ('ספרא' מזה ולמדו אתך", ובניך אתה תשת
יצאו  כשרים, בניך אף כשר, אתה מה ובניך, "אתה ה"ג):

מומים". ובעלי עג)3)חללים (לאֿתעשה המצוות' ב'ספר
משנהֿלמלך  וראה ולמזבח". האולם "מבין רבינו: כתב

ה"א. פ"ו אל 4)להלן "בבואכם נאמר: (שם) שבפסוק אף
לעשות  "מניין ה"ד): (שם, ב'ספרא' אמרו – מועד" אהל
בואכם, כאן נאמר וכו', תלמודֿלומר מועד, כאהל המזבח
בבואם, ורגלים) ידים קידוש בענין כ ל, (שמות להלן ונאמר
אף  וכו', מועד כאהל המזבח וכו' (בבואם) (בבואכם) מה
רש"י  ועי' מועד", כאהל המזבח וכו' מועד אהל אל בבואכם

שם. אלא 5)ויקרא מיתה חייב אינו לבדה הכניסה ועל
המצוות' וב'ספר הט"ו, להלן וראה (כסףֿמשנה, מלקות

חלל,6)שם). עבד שאם יין לשתויי "מניין ב: יז, בזבחים
וגו' תשת אל ושכר יין טֿי) שם, (ויקרא תלמודֿלומר
עובד  שאתה עבודה =) החול ובין הקודש בין ולהבדיל
ממחוסר  יח.) (שם ולמדו רש"י). חול. קרויה בשכרות,
היא. פסולה – מיתה עליה חייב שאינו עבודה שאף בגדים,

להלן 7) נתבארו מיתה, עליהן חייב שהזר עבודות היינו
שם). (זבחים, ה"ב יג,8)פ"ט כריתות בברייתא הוא כן

שם): (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו תנאֿקמא, בדברי - ב
לשכר, כדי וכמה לשכר, כדי אלא אסור ש"אין ושכר" "יין

יין". רבי 9)רביעית כדברי שם) (כריתות, במים מזוג ולא
כנ"ל).10)אליעזר. (שם שכרות דרך אינו בו הפסיק שאם

(שם).11) משכר אינו מזה כריתות 12)שבפחות תוספתא
לדעת 13)פ"א. שם, בכריתות כמבואר יש, איסור אבל

ומוזהרין  שהוא, כל עליו מוזהרין "יין בברייתא: תנאֿקמא
ברור  אבל מגיתו". על עליו שהרי עליהם, לוקים שאין

ומכיון  שבתורה, איסורים בכל כמו לוקין שאין ודאי כלשהו
מגיתו, יין על גם לוקה אינו כלשהו, יין על לוקה שאינו

(כסףֿמשנה). משכרים לא רומי:14)ששניהם בדפוס
כ"ץ). אנשיל (הרב בראב"ד.15)ושתה ראה

הא 16) ברביעית, "הא מזוג: על כן אמרו שם, בכריתות
בו. ושהה להפסיק גם רבינו למד ומזה מרביעית", ביותר
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.·ÔÈ¯kLÓ‰ ÔÈ˜LÓ ¯‡MÓ ¯BkL ‰È‰17¯eÒ‡ - »»ƒƒ¿»«¿ƒ«¿«¿ƒ»
¯‡MÓ ¯BkL ‡e‰Â „·ÚÂ ÒÎ Ì‡Â .Lc˜nÏ Òk‰Ï¿ƒ»≈«ƒ¿»¿ƒƒ¿«¿»«¿ƒƒ¿»
- ‰Ï·c‰ ÔÓ B‡ ·ÏÁ‰ ÔÓ elÙ‡ ,ÔÈ¯kLÓ‰ ÔÈ˜LÓ«¿ƒ«¿«¿ƒ¬ƒƒ∆»»ƒ«¿≈»
‰˙ÈÓ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L .‰¯Lk B˙„B·ÚÂ ,‰˜BÏ ‰Ê È¯‰¬≈∆∆«¬»¿≈»∆≈«»ƒƒ»
‰„B·Ú ÏlÁÓ ÔÈ‡Â ,‰„B·Ú ˙ÚLa ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡∆»«««ƒƒ¿«¬»¿≈¿«≈¬»

.ÔÈi‰ ÔÓ ¯BkL ‡l‡∆»ƒƒ««ƒ

יין.17) אלא לי אין יין, אומר יהודה "רבי שם: בכריתות,
תלמודֿ מה אםֿכן ושכר, תלמודֿלומר מניין, משכרים שאר
והנה  באזהרה". משקין שאר ועל במיתה, יין על יין, לומר
שדוקא  סובר שת"ק בזה מחלוקת שיש מבואר שם בגמרא
שבכל  סובר יהודה ורבי מנזיר, שלמדים משום יין,
ביין  שאפילו סובר אליעזר ורבי מלקות, חייב המשכרים
אמרו: שם ובגמרא שכרות. דרך שתה אם אלא חייב, אינו
לענין  ככולם: שפסק רבינו על וקשה אליעזר". כרבי "הלכה
לכתחילה, עליו שמוזהר (בה"א) פסק יין, מרביעית פחות
(שם) פסק אחת, בבת ושתייה מזוג ולענין תנאֿקמא. כדברי
ודלא  לוקה, שהוא יהודה, כרבי פסק וכאן אליעזר. כרבי
רבי  לדברי שהרי כשירה, שעבודתו שפסק במה יהודה כרבי
שם), וברש"י מה: בבכורות (ראה פסולה עבודתו – יהודה
והמצוה' ('התורה והמלבי"ם משנה' ב'כסף ועי' וצריךֿעיון,
משאר  שיכור היה שאם כאן שפסק שמה כתב שם)
מפני  זה אין כשירה, ועבודתו לוקה זה הרי המשכרים,
שם, (בכורות בעלֿמום שהוא מפני אלא יהודה, כרבי שפסק
– בבהמה ולא באדם הפוסל מום שהוא ומכיון במשנה),
וראה  ה"ו). (פ"ו להלן שפסק כמו עבודה, מחלל ואינו לוקה

גלאנטי. מהר"ם בשם הרמב"ם על הגרע"א בגליון

.‚ÈtÓ Lc˜nÏ Òk‰Ï Ô‰ÎÏ ¯eÒ‡L ÌLÎe¿≈∆»¿…≈¿ƒ»≈«ƒ¿»ƒ¿≈
,Ï‡¯OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,Ì„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡ Ck ,˙e¯ÎM‰«ƒ¿»»¿»»»≈…≈≈ƒ¿»≈

˙B¯B‰Ï18ÌÈ¯Óz ÏÎ‡ elÙ‡ .Èe˙L ‡e‰Lk19B‡ ¿¿∆»¬ƒ»«¿»ƒ
.‰¯BÈ Ï‡ - ËÚÓ BzÚ„ ‰LazLÂ ·ÏÁ ‰˙L»»»»¿ƒ¿«¿»«¿¿««∆

‰¯B‰ Ì‡Â .Ï‡¯OÈ Èa ˙‡ ˙¯B‰Ïe :¯Ó‡pL20¯·„a ∆∆¡«¿…∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿»»
ÌÈ˜B„v‰ e‰eÚ„iL „Ú ‰¯Bza L¯ÙÓ ‡e‰L21- ∆¿…»«»«∆≈¿«¿ƒ

,¯B‰Ë Úc¯Ùv‰Â ,‡ÓË ı¯M‰L ‰¯B‰L ÔB‚k .¯zÓÀ»¿∆»∆«∆∆»≈¿«¿«¿≈«»
.‰Êa ‡ˆBiÎÂ ,¯eÒ‡ Ìc‰Â¿«»»¿«≈»∆

פסול 18) כהן היה שאם "וכשם פ"א: כריתות בתוספתא
אסור  תלמידֿחכם או חכם היה אם כך מיתה, וחייב בעבודה
חכם  היה אם אומר, יהודה ברבי יוסי רבי ולהורות. ללמד

ללמד". תמרים 19)מותר אכל רב, "אמר ב: י, בכתובות
אכל  אם בין חילקו שלא הראשון, הלשון ולפי יורה". אל -
וכתבו  אכילה. לאחר תמרים אכל אם לבין לחוד, תמרים
כרבי  פסק שרב שאףֿעלֿפי אמר, ד"ה ה'תוספות' שם
להורות, הוא אסור המשכרים, שאר על חייב שאינו אליעזר
בשאר  מחייב דלא למאן שגם שם, בבכורות משמע וכן
והואֿ לעבודה, הוא פסול מחוללת, עבודתו ואין משכרים,
למעלה. המלבי"ם לדברי מתאים וזה להורות. שאסור הדין
בעלֿמום, מטעם פסלוהו שם בבכורות הרי צריךֿעיון, (אבל

בעלֿמום). לפסול אין הוראה שם.20)ולענין כריתות,
בדבר 21) שהמורה - א ד, בהוריות רבינו דברי מקור

סי' ליו"ד ש"ך ועי' הוראה. אינו – בו מודים שהצדוקים
כא. ס"ק רמב

.„‰¯Bz „nÏÏ ¯BkMÏ ¯zÓe22˙BÎÏ‰ elÙ‡Â , À»«ƒ¿«≈»«¬ƒ¬»
‰¯BÈ ‡lL ‡e‰Â ,˙BL¯„Óe23ÌÎÁ ‰È‰ Ì‡Â .24Úe·˜ ƒ¿»¿∆…∆¿ƒ»»»»»«

.‡È‰ ‰‡¯B‰ B„enlL ,„nÏÈ ‡Ï - ‰‡¯B‰Ï¿»»…¿«≈∆ƒ»»ƒ

שם.22) ובגמרא שם, בתוספתא יהודה ברבי יוסי כרבי
כנ"ל.23) למעשה. ב.24)הלכה יג, כריתות

.‰ÌÈÓ da ‰È‰Â „·Ïa ˙ÈÚÈ·¯ È„k ‰˙L25Ïk »»¿≈¿ƒƒƒ¿«¿»»»«ƒ»
CÏ‰ B‡ ,ËÚÓ ÔLÈ B‡ ,‡e‰L26¯·Ú ¯·k - ÏÈÓ È„k ∆»≈¿«»«¿≈ƒ¿»»«

„·ÚÏ ¯zÓe ÔÈi‰27,˙ÈÚÈ·¯Ó ¯˙BÈ ‰˙L Ì‡ Ï·‡ . ««ƒÀ»«¬…¬»ƒ»»≈≈¿ƒƒ
ÔÈÙÈÒBÓ C¯c‰ B‡ ËÚÓ ˙L - ‚eÊÓ elÙ‡¬ƒ»≈«¿««∆∆ƒƒ

B˙e¯ÎLa28‡lL „Ú ˙e¯ÎM‰ ÈÙÏ ‡‰LÈ ‡l‡ . ¿ƒ¿∆»ƒ¿∆¿ƒ«ƒ¿«∆…
.ÌÏBÚaL ¯·c ÌeL B˙e¯ÎMÓ ¯‡MÈƒ»≈ƒƒ¿»»∆»»

ומכאן 25) להורות, מותר זה שבאופן אמרו שם, בכריתות
כתב: ה"א ולמעלה (כסףֿמשנה). עבודה לעבוד גם שמותר
אבל  שפטור ונראה פטור, כו' במים מזגה וכו' רביעית שתה
ולפיכך  המים, מן חוץ רביעית כשהיה מדובר שם – אסור
היה  כשהיין מדובר וכאן אסור, אבל פטור – במים כשמזגו
מותר  ולפיכך לרביעית, השלימוהו והמים מרביעית, פחות

(כסףֿמשנה). לכתחילה רכיבה 26)גם אבל הלך, דוקא
שם. בעירובין, כמבואר מפיגה, אינה מיל, לענין 27)כדי

בעירובין  הוראה ולענין ב. כב, בסנהדרין כן מפורש עבודה,
ב. מילין,28)סד, בשלשה מפיג רכוב אבל כשהלך, דוקא

שם. בעירובין, שמבואר כמו

.Â¯ÓLÓ ÈL‡29˙BzLÏ ÔÈ¯zÓ30Ï·‡ ,˙BÏÈla ÔÈÈ «¿≈ƒ¿»À»ƒƒ¿«ƒ«≈¬»
ÔzaL ÈÓÈa ‡Ï31˙B·‡ Èza ¯‡L elÙ‡Â .32ÏL …ƒ≈««»«¬ƒ¿»»≈»∆

„aÎz ‡nL ;ÌBi‰ Ô˙„B·Ú ÔÈ‡L ¯ÓLÓ33‰„B·Ú‰ ƒ¿»∆≈¬»»«∆»ƒ¿«»¬»
·‡ ˙Èa ÈL‡ ÏÚ34ÌÈ¯Á‡Ï eÎ¯ËˆÈÂ ,ÌBÈ ÏL ««¿≈≈»∆¿ƒ¿»¿«¬≈ƒ

B˙B‡ ÏL ·‡ ˙Èa ÈL‡Â .ÔÚiÒÏ Ôz¯ÓLÓ ÈL‡Ó≈«¿≈ƒ¿«¿»¿«¿»¿«¿≈≈»∆
‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa ˙BzLÏ ÌÈ¯eÒ‡ ÌBi‰35‡nL ; «¬ƒƒ¿≈«≈««¿»∆»

‰ÏÈla ‰zLÈ36BÈÈ ¯Ò ‡Ï ÔÈ„ÚÂ B˙„B·ÚÏ ÌÈkLÈÂ ƒ¿∆««¿»¿«¿ƒ«¬»«¬«ƒ…»≈
ÂÈÏÚÓ37. ≈»»

עובד 29) משמר כל היו, כהונה משמרות וארבעה עשרים
ה"ג. המקדש כלי מהל' פ"ד למעלה ראה שלו, בשבוע

במשנה.30) - ב טו, שלהם.31)תענית בשבוע
כל 32) השבוע, ימות כמנין אבות לבתי מתחלק שהמשמר

הי"א). שם (למעלה ביומו עובד א.33)אחד יז, שם
במשנה.34) - ב טו, היום,35)שם שלפני בלילה כלומר,

להלן. לא 36)וראה ביתֿאב אנשי אמרו: יז.) (שם בגמרא
ופירש  בעבודה". תמיד עוסקין שהן מפני בלילה, ולא ביום
אברים  הלילה כל מעלין שהיו "לפי טו:) (שם רש"י
השיגו  ומכאן שם. המשנה, בפירוש רבינו כתב וכן ופדרים",
כסףֿ (ועי' כן רבינו למד מהיכן צ"ע ואמנם הראב"ד.
"לא  אמרו: שהרי כנ"ל, מוכיח המשנה לשון וגם משנה).
ועי' היום, שלאחר בלילה מדובר הרי בלילה", ולא ביום

הגרע"א. ה"ה.37)בגליון למעלה ראה

.ÊÚ„BiL Ô‰k Ïk38‰Ê È‡Óe ‡e‰ ¯ÓLÓ ‰Ê È‡Ó »…≈∆≈«≈≈∆ƒ¿»≈≈∆
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‰„B·Úa ÌÈÚe·˜ ÂÈ˙B·‡ ÈzaL Ú„BÈÂ ,‡e‰ ·‡ ˙Èa≈»¿≈«∆»≈¬»¿ƒ»¬»
‰È‰ .ÌBi‰ B˙B‡ Ïk ÔÈÈ ˙BzLÏ BÏ ¯eÒ‡ - [ÌBi‰]«»ƒ¿«ƒ»«»»
BlL ·‡ ˙Èa ¯ÈkÓ BÈ‡Â ,‡e‰ ¯ÓLÓ ‰Ê È‡Ó Ú„BÈ≈«≈≈∆ƒ¿»¿≈«ƒ≈»∆

˙aL d˙B‡ Ïk ˙BzLÏ BÏ ¯eÒ‡ -39Bz¯ÓLnL »ƒ¿»»«»∆ƒ¿«¿
¯ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï .da ÔÈ„·BÚ40˙Èa ‡ÏÂ Bz¯ÓLÓ ¿ƒ»…»»«ƒƒ¿«¿¿…≈

Ï·‡ ;ÌÏBÚÏ ÔÈÈ ˙BzLÏ ¯eÒ‡L Ô˙B ÔÈc‰ - ÂÈ˙B·‡¬»«ƒ≈∆»ƒ¿«ƒ¿»¬»
B˙Ï˜Ï˜ B˙wz41,„ÈÓz ˙BzLÏ ¯zÓ ‡e‰ È¯‰Â , «»»«¿»»«¬≈À»ƒ¿»ƒ

BlL ·‡ ˙È·a Ú·wiL „Ú „·ÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»«¬…«∆ƒ»«¿≈»∆
.Bz¯ÓLÓ·e¿ƒ¿«¿

משמר 38) אנשי שאפילו (מזה אמרו "מכאן א: יז, בתענית
לשתות  אסורים כן גם כלל, היום באותו עובדים היו שלא
ביתֿאב  ומשמרת משמרתו שמכיר כהן כל רש"י), – יין
כל  יין לשתות אסור שם, קבועין אבותיו שבתי ויודע שלו,

היום". בלילה,39)אותו ובין ביום בין שבוע אותו כל
עובדים. היו יום באותו אולי להסתפק, יש יום כל שעל

הזה 41)שם.40) הבלבול היינו זו, קלקלה כלומר,
מהל' בפ"א (וראה תקנתו. היא זו – המשמרות שנתבלבלו

ה"ח). מגילה

.ÁB¯ÚO Ï„bL Ô‰k42Òk‰Ï BÏ ¯eÒ‡ -43ÔÓ …≈∆»«¿»»¿ƒ»≈ƒ
‰˙ÈÓ ·iÁ - „·ÚÂ ÒÎ Ì‡Â .ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰44È„Èa «ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿«¿»««»ƒ»ƒ≈

„·ÚL ¯BkLk ,ÌÈÓL45Ïk ezLÈ ‡Ï ÔÈÈÂ :¯Ó‡pL . »«ƒ¿ƒ∆»«∆∆¡«¿«ƒ…ƒ¿»
‰Ó - eÁlLÈ ‡Ï Ú¯Ùe eÁl‚È ‡Ï ÌL‡¯Â ,Ô‰k…≈¿…»…¿«≈∆«…¿«≈«

.‰˙ÈÓa Ú¯t ÈÏc‚Ó Û‡ ,‰˙ÈÓa ÔÈÈ ÈÈe˙M¿≈«ƒ¿ƒ»«¿À¿≈∆«¿ƒ»

הי"א.42) להלן הט"ו.43)ראה ולהלן ה"א, למעלה ראה
ה"ט).44) (להלן עבודתו חילל לא פג,45)אבל סנהדרין

"ראשיכם  ו) י, (ויקרא במקרא מפורש שנאמר ואףֿעלֿפי ב.
פ' וב'ספרא' תמותו", ולא תפרומו לא ובגדיכם תפרעו, אל
תמותו, "ולא אמרו: מא) הלכה דמלואים, (מכילתא שמיני
כד. קטן במועד (וראה הן". שומע אתה לאו ממשמע
הפסוק  לדרוש הוצרכו כי יתכן – שם) הריטב"א ובחידושי
שאפשר  מספיק, אינו שמיני שבפרשת הפסוק כי הנ"ל,
שכבר  ולאחר לדורות. ולא לשעה רק נאמר שהוא לומר
שדין  וגו'" ישתו לא "ויין קבלה בדברי מהפסוק למדנו
הפסוק  כי עלֿידיֿזה לנו נתגלה יין, שתויי כדין ראש פרועי
לקרועי  ממנו ללמוד יש ושוב לדורות, גם הוא שמיני בפ'
להר"ן  המיוחסים בחידושים ועי' הי"ד, להלן ראה בגדים,
הביא  קסג) (לאֿתעשה המצוות' וב'ספר (כב:). בסנהדרין
מיתה, לחייב וגו'", תפרעו אל "ראשיכם הנ"ל הפסוק רבינו

עיי"ש.

.Ë‰„B·Ú ÔÈÏlÁÓ L‡¯‰ ÈÚe¯t ÔÈ‡Â46Èt ÏÚ Û‡ . ¿≈¿≈»…¿«¿ƒ¬»««ƒ
.‰¯Lk B˙„B·Ú - ‰˙ÈÓa ‡e‰L∆¿ƒ»¬»¿≈»

מיתה,46) לענין אלא יין לשתויי הוקשו שלא - ב יז, תענית
(שם). חילול לענין ולא

.È˙ÚLa ‡l‡ ÔÈi‰ ÏÚ ÔÈ¯‰ÊÓ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈«…¬ƒÀ¿»ƒ«««ƒ∆»ƒ¿«
Lc˜nÏ ‰‡Èa47‡l‡ Ú¯t Ïc‚Ï ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈ‡ Ck , ƒ»«ƒ¿»»≈¬ƒ¿«≈∆«∆»

Lc˜nÏ ‰‡Èa ˙ÚLa48Ô‰Îa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿…≈
¯eÒ‡ ÏB„b Ô‰k Ï·‡ ;ËBÈ„‰49Ú¯t Ïc‚Ï50Ú¯˜ÏÂ ∆¿¬»…≈»»¿«≈∆«¿ƒ¿…«

ÂÈ„‚a51ÌÏBÚÏ52Lc˜na ‡e‰ „ÈÓz È¯‰L ,53CÎÏe . ¿»»¿»∆¬≈»ƒ«ƒ¿»¿»
.Ì¯ÙÈ ‡Ï ÂÈ„‚·e Ú¯ÙÈ ‡Ï BL‡¯ ˙‡ :Ba ¯Ó‡∆¡«∆……ƒ¿»¿»»…ƒ¿…

(שנאמר 47) דאסור" הוא ביאה בזמן יין "שתויי א: יז, שם
בבואכם  אתך ובניך אתה תשת אל ושכר "יין ח) י, (ויקרא
הביא  שם לרש"י המיוחס ובפירוש וגו'". מועד אהל אל
החצר  אל בבואם כהן כל ישתו לא "ויין כא) (מד, מיחזקאל
"בזמן  שם בגמרא שכתוב כמו העתיק לא הפנימית").
המקדש  שבית בזמן שהכוונה לטעות אפשר שבזה ביאה"
"בשעת  אלא שם) לרש"י המיוחס בפירוש (ראה קיים
"כהן  הי"א: להלן כתב וכן עובד. כשהוא כלומר, ביאה"
כהן  אבל יום", לשלשים יום משלשים מגלח העובד הדיוט
וראה  המקדש, בזמן אפילו לגלח צריך אינו עובד שאינו

ובכסףֿמשנה. משתויי 48)בראב"ד ראש פרועי שלמדים
שם). (תענית, ב.49)יין יא, שלא 50)הוריות אפילו

פ"ה  למעלה וראה קסג). ל"ת המצוות' ('ספר אבלות כדרך
ה"ו. המקדש כלי המקדש,51)מהל' כלי (הל' מת על

המצוות'52)שם). ('ספר עבודה בשעת שלא אפילו
שם). המקדש כלי והל' קסד, טעם 53)לאֿתעשה זהו

– שאסור כיון אבל ולפרוע, לפרום התורה שאסרה למה
הל' למעלה ראה במקדש, שאינו בשעה אפילו הוא אסור
חייב  אינו התורה מן הרי עיון, צריך אבל שם. המקדש, כלי
ב'יריעות  וראה ה"ז. שם למעלה ראה במקדש, תמיד להיות

שלמה'.

.‡È¯ÈÊk .ÌBÈ ÌÈLÏL ?Ú¯t Ïec‚ ‡e‰ ‰nk54, «»ƒ∆«¿ƒ¿»ƒ
‰˙eÁt ˙e¯ÈÊ ÔÈ‡Â ,BL‡¯ ¯ÚO Ú¯t Ïcb :Ba ¯Ó‡pL∆∆¡««≈∆«¿«…¿≈¿ƒ¿»

ÌBÈ ÌÈLÏMÓ55„·BÚ‰ ËBÈ„‰ Ô‰k ,CÎÈÙÏ .56Ál‚Ó - ƒ¿ƒ¿ƒ»…≈∆¿»≈¿«≈«
.ÌBÈ ÌÈLÏLÏ ÌBÈ ÌÈLÏMÓƒ¿ƒƒ¿ƒ

ב.54) כב, הקבלה"55)סנהדרין מפי הלכה זה "ודבר
ה"ב). נזירות מהל' למעלה 56)(פ"ג ראה עובד, דווקא

ה"י.

.·ÈÈL‡Â57¯ÓLÓ58¯tÒÏ ÔÈ¯eÒ‡59ÒaÎÏe60 ¿«¿≈ƒ¿»¬ƒ¿«≈¿«≈
ÔzaLa61ÔÈÏeÓ Ô‰Lk Ôz¯ÓLÓÏ eÏÚÈ ‡lL È„k ,62, ¿««»¿≈∆…«¬¿ƒ¿«¿»¿∆≈¿À»ƒ

ÔÈÁl‚Ó ‡l‡63ÔÈˆÁB¯Â64.eÏÚiL Ì„˜ ÔÈÒaÎÓe ∆»¿«¿ƒ¿¬ƒ¿«¿ƒ…∆∆«¬

כלי 57) מהל' פ"ו למעלה וראה במשנה, - ב טו, תענית
הי"א. ה"ג.58)המקדש פ"ד שם למעלה ראה

מלספר 59) אסורין מעמד ואנשי משמר "אנשי שם: במשנה,
והשמיט  השבת". כבוד מפני מותרין ובחמישי ומלכבס,
בפ"ו  למעלה רק והביאה האחרונה, הפיסקא את כאן רבינו
משנהֿלמלך  כסףֿמשנה, (ראה מעמד אנשי לענין שם
"ובחמישי  זו שבבא רבינו שדעת (ונראה ואורֿשמח).
שבתחילת  משמר לאנשי מכוונת אינה וכו'" מותרין
ה'מאירי' כתב שהרי שבסוף. מעמד לאנשי אלא הדברים,
"וגדולי  משמר) אנשי ד"ה המשנה בפירוש שם, (תענית
לספר  חייבים מיהא כהנים והלא שואלים, המפרשים
כאן. יש ניוול ומה הי"א), למעלה (ראה לשלשים משלשים
מספרין, יהו לא שבתם, בתוך שלשים יום הגיע אילו ועוד
כאן  אין מהם ובמחילה גזירה. מדין תורה איסור דוחין וכי
ועליו  ניוול, קצת יש שלשים שבתוך בפרע שאף קושיא,
בתוך  יספרו לא שבתם, לפני ספרו לא שאם אומר הוא
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לספר  חייבים ודאי שלהם, שלשים יום הגיע אם הא שבתם,
שמותרים  יום, שלשים בתוך שמדובר ומכיון בשבתם". אף
לספר  להם שיתירו מסתבר לא במקדש, עבודה לעבוד
המקדש, מכבוד חמור שבת כבוד יהא שלא – שבת לכבוד
אומרים  ויש ו:), (יבמות לזה זה ומקדש שבת הוקשו והרי
אבל  צח). סי' ('יראים' מקדש ממורא שבת מורא שלמדו
יום, שלשים כשעברו אמורים הדברים מעמד באנשי
לספר  להם התירו ולכן בעבודה, הם אסורים שבמקדש
המוריה'). 'הר בדברי הי"ג להלן וראה השבת, לכבוד

(פ"ח 60) אותם מכבסין אין שהרי כהונה, לבגדי הכוונה אין
שלמה'). ('יריעות שלו חול לבגדי אלא ה"ה), שם

שלהם.61) שעוד 62)בשבוע ואףֿעלֿפי הי"ז. להלן ראה
עליו  יהיה שלא חכמים רצו תגלחתו, מיום שלשים עברו לא
שלא  הכוונה, ובכיבוס למעלה). (ראה קצת ניוול אפילו
למעלה). (ראה מלוכלכים כשהם שלו חול בבגדי יכנס

ראשם.63) כן 64)שערות אמרו הראש רחיצת שעל נראה
יז.). תענית ('מאירי'

.‚È‰ÓÏML ÈÓ65Ï‚¯‰ CB˙a Bz¯ÓLÓ66¯zÓ - ƒ∆»¿»ƒ¿«¿¿»∆∆À»
Ï‚¯a Ál‚Ï67Ï‚¯‰ ·¯Úa ‰ÓÏL Ì‡ Ï·‡ .68BÈ‡ - ¿«≈«»∆∆¬»ƒ»¿»¿∆∆»∆∆≈

Ï‚¯‰ ·¯Úa ‡l‡ Ál‚Ó69. ¿«≈«∆»¿∆∆»∆∆

תנאֿקמא.65) כדעת - ב יז, קטן הרגל 66)מועד (כשחל
והר"ר  הריטב"א שפירשו כמו בשבת, באחד או בשבת

תלמיד בערב ידידיה לגלח יכול היה ולא שם, מפריש ר"י
רבינו  שלדעת הקודמת, בהלכה למעלה שכתבנו כמו הרגל,
מעמד  באנשי אלא השבת כבוד מפני בחמישי התירו לא
וב'הר  שם, ידידיה והר"ר בריטב"א ראה משמר, באנשי ולא

כאן). הרגל,67)המוריה' בערב לגלח יכול שלא מאחר
והר"ר 68)כנ"ל. (הריטב"א בשבת בשני הרגל שהיה כגון

הרגל. ערב ראשון ביום לגלח ויכול שם) ולא 69)ידידיה
ברגל.

.„È.‡e‰ „Á‡ L‡¯ ÈÚe¯t ÔÈ„Â ÌÈ„‚a ÈÚe¯˜ ÔÈcƒ¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈…∆»
eÚ¯Ù˙ ‡Ï ÌÎÈL‡¯ :¯Ó‡pL70eÓ¯Ù˙ ‡Ï ÌÎÈ„‚·e ∆∆¡«»≈∆…ƒ¿»ƒ¿≈∆…ƒ¿…

„·Ú Ì‡ ‡‰ ;e˙Ó˙ ‡ÏÂ71·iÁ - ÌÈ„‚a Úe¯˜ ‡e‰Â ¿…»À»ƒ»«¿¿«¿»ƒ«»
‡ÏÂ ‰¯Lk B˙„B·ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓƒ»ƒ≈»«ƒ««ƒ∆¬»¿≈»¿…

dÏlÁ72. ƒ¿»

תפרעו.70) אל מכילתא 71)צ"ל: שמיני, פ' 'ספרא'
ה"ח. למעלה וראה מא. הלכה פרוע 72)דמלואים כמו

פ"ח  המקדש (כלי למעלה שכתב (ומה ה"ט). (למעלה ראש
עבודתו  מקורעין בגדיו היו שאם ל), הערה ועיי"ש ה"ד.
כשתקנו  מדובר וכאן בגדים. מחוסר מטעם היינו פסולה,
מחוסר  שלגבי ישרה), שאינה תפירה =) בשלילה הקרע
קרוע  לגבי אבל שתוקן, כיון קרוע, בגד זה  אין בגדים
דינו  אבלות שלגבי כיון שלול, שהוא אףֿעלֿפי בגדים,
מהל' (פ"ט שבעה לאחר כן לעשות מותר שהרי כקרוע,
ראה  המתים, על שקורעים כדרך קרוע עודנו – ה"א) אבל

הסמוכה). בהלכה

.ÂËÒÎ Ì‡ ,‰„B·ÚÏ ¯Lk‰ Ô‰k ÏkL ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆»…≈«»≈»¬»ƒƒ¿«
ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰ ÔÓ73¯‡MÓ ¯BkL B‡ ÔÈÈ Èe˙L ‡e‰Â ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿¿«ƒƒƒ¿»

C¯„k ÌÈ„‚a Úe¯˜ B‡ ,L‡¯ Úe¯t B‡ ,ÔÈ¯kLÓ‰«¿«¿ƒ¿«…¿«¿»ƒ¿∆∆

ÌÈ˙n‰ ÏÚ ÔÈÚ¯BwL74‰„B·Ú „·Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ∆¿ƒ««≈ƒ««ƒ∆…»«¬»
‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -75ÒÎÂ ‰„B·ÚÏ Èe‡¯ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ; ¬≈∆∆ƒ¿»»¬»¿ƒ¿«
‰„B·Ú‰ ˙ÚLa76‡lL ¯‰ÊÓ ‡e‰ È¯‰Â ,‰Îk ÏeÓ ƒ¿«»¬»¿À»»»«¬≈À¿»∆…

.ÒkÈƒ»≈

ה"א.73) פ"ו ולהלן ה"א, למעלה כלומר,74)ראה
אבל  מהל' (פ"ח טפח שהוא מת, על שקורעים כשיעור
למדו  תפרומו" לא "בגדיכם הנ"ל מהפסוק שהרי ה"ב).
שלמה', ב'יריעות ראה המת, על קריעה דין כד.) קטן (מועד

הי"ד. האולם 75)ולמעלה "בין מ"ט: פ"א בכלים
ראש  ופרועי מומין בעלי שאין ממנו, מקודש ולמזבח
- ב מד, ביומא כמאןֿדאמר רבינו וסובר לשם". נכנסים

ראב"ד. ועי' דאורייתא, פ'76)שמעלות ב'ספרא' הוא כן
עבודה, בשעת אלא חייב שאינו "ומנין ה"ד: פ"א שמיני
עבודה  בשעת רבינו, ומפרש ובניך", אתה תלמודֿלומר
(כסףֿ בלילה ולא ביום כלומר, לעבודה, הראויה בשעה

משנה).

.ÊË‡ˆBi‰ ÔÈ„Â ÌÈÙÏÂ ÁaÊn‰ ÔÓ ‰Îk ÒÎp‰ ÔÈ„Â¿ƒ«ƒ¿»»»ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«≈
‡e‰ „Á‡ ÌMÓ77ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯ ‰˙ML ÔB‚k ?„ˆÈk . ƒ»∆»≈«¿∆»»¿ƒƒ«ƒ

- ‡ˆÈÂ ÌL ÂÈ„‚a Ú¯˜ B‡ ÁaÊnÏÂ ÌÏe‡‰ ÔÈa≈»»¿«ƒ¿≈«»«¿»»»¿»»
.‰˙ÈÓ ·iÁ - B˙‡ÈˆÈa „·Ú Ì‡ ÔÎÂ .‰˜BÏ∆¿≈ƒ»«ƒƒ»«»ƒ»

שם.77) 'ספרא'

.ÊÈÒk‰Ï ,Ï‡¯OÈ ÔÈa Ô‰k ÔÈa ,Ì„‡ ÏÎÏ ¯eÒ‡ ÔÎÂ¿≈»¿»»»≈…≈≈ƒ¿»≈¿ƒ»≈
‡e‰Lk ,ÌÈÙÏÂ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ ˙lÁzÓ ,Blk Lc˜nÏ«ƒ¿»Àƒ¿ƒ«∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿∆

Ïee C¯c L‡¯ Úe¯t B‡ ¯BkL B‡ ÔÈÈ Èe˙L78B‡ ¿«ƒƒ¿«…∆∆ƒ
‰Ê ÔÈ‡L ;‰¯‰Ê‡· BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ„‚a Úe¯¿̃«¿»ƒ««ƒ∆≈»«¿»»∆≈∆

LB„w‰Â ÏB„b‰ ˙ÈaÏ ‡¯BÓe „B·k79.ÏeÓ Ba ÒkiL »»««ƒ«»¿«»∆ƒ»≈¿À»
˙ÙÏÁÓ ‰OÚpL „Ú B¯ÚO Ï„bL Ï‡¯OÈ Ï·‡80‡ÏÂ ¬»ƒ¿»≈∆»«¿»«∆«¬»«¿∆∆¿…

.Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ Òk‰Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - Ïee C¯„ ‰È‰»»∆∆ƒ¬≈∆À»¿ƒ»≈¿∆¿«ƒ¿»≈

יכנסו 78) שלא יז.) (תענית שאמרו ממה ללמוד יש כן
הי"ב. למעלה ראה מנוולין. כשהן ראה 79)למשמרתן

ה"אֿב. הבחירה בית מהל' פ"ז שמואל 80)למעלה שהרי
יב) א, (שמואלֿא שנאמר סו.), (נזיר נזיר היה הנביא
(פ"ג  היה עולם ונזיר שם) (נזיר ראשו" על יעלה לא "ומורה
(שם, עולם עד ה' בבית יושב והיה הט"ז), נזירות מהל'
בן  "יואל מדרש: בשם א יואל שמעוני' וב'ילקוט כב),
פתואל  שמו נקרא למה אמרין רבנן שמואל), (בן פתואל
יהיה  שלא כדי והיינו הזאת". כבתולה בשערו מסלסל שהיה
שהיה  "מי מח:) (נזיר שאמרו (וממה שמח'). ('אור מנוול
יום  שלשים שבתוך לפי להקשות, אין נזיר", והוא כהןֿגדול

ראש). פרוע נקרא אינו

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'å éùéìù íåé

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
ביום 1) אלא הקדשים לקודש נכנס גדול כהן שאין בו יבואר

עבודה. בשעת שלא לקודש הנכנס כהן ודין הכפורים,
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ÌÈ¯etk‰ ÌBÈÏ ÌÈ¯etk‰2L„wÏ ÒÎ ËBÈ„‰ Ô‰ÎÂ .3 «ƒƒ¿«ƒƒ¿…≈∆¿ƒ¿»«…∆
ÌBÈ ÏÎa ‰„B·ÚÏ4. »¬»¿»

עבודה.2) על 4)להיכל.3)בשעת הקטורת להקטיר
להדליק  וכן משנה). (כסף בהיכל שהוא הזהב מזבח
וראה  הנרות, ולהטבת הפנימי, מזבח ולדישון המנורה,
שהיו  יא הלכה המקדש כלי מהלכות ה בפרק למעלה

להשתחוות. להיכל נכנסים

.·ÌÈ‰k‰ Ïk e¯‰Ê‰Â5L„˜Ï B‡ L„wÏ eÒkÈ ‡lL ¿À¿¬»«…¬ƒ∆…ƒ»¿«…∆¿…∆
‰„B·Ú ˙ÚLa ‡lL ÌÈL„w‰6‡·È Ï‡Â :¯Ó‡pL . «√»ƒ∆…ƒ¿«¬»∆∆¡«¿«»…

L„w‰ Ï‡ ˙Ú ÏÎ·7˙ÈaÓ ;ÌÈL„w‰ L„˜ ‰Ê - ¿»≈∆«…∆∆…∆«√»ƒƒ≈
¯È‰Ê‰Ï - ˙Î¯tÏ8˙Èa‰ Ïk ÏÚ9. «»…∆¿«¿ƒ«»««ƒ

אחיך 5) "או וֿז): הלכה א פרשה מות אחרי (פרשת בספרא
אל  דבר לומר תלמוד - יבוא בלא הבנים ואין יבוא בבל
אחיך  לומר תלמוד ומה אחיך, לומר תלמוד שאין אהרן,
אומר  הוא "וכן נוסף: שם טוב ובלקח הבנים". את לרבות
אחיו". בן לוט והוא אחיו, נשבה כי אברם וישמע

המצוות 6) (ספר השכינה לפני ויראה למקדש כבוד משום
סח). תעשה הקדש 7)לא "אל להיות: שצריך [נראה

פני  "אל הפסוק: לסוף והכוונה הקדשים", קדש זה [וגו']
של  דינו מה ידענו לא ועדיין הארון, ליד והיינו הכפרת".

לפרוכת]. מבפנים הבית מיתה.8)כל ולא מלקות לחייב
ר'9) וכדעת הקדשים), קודש (=בית הפנימי הבית [היינו

לפרוכת  ומבית כולו ההיכל "כל שעל כז: במנחות יהודה
פני  ואל במיתה), ולא ארבעים (=במלקות בארבעים

במיתה"]. הארון) (=ליד הכפורת

.‚ÌÈL„w‰ L„˜Ï ÒÎpL Ô‰k10˙BÓÈ ¯‡La …≈∆ƒ¿«¿…∆«√»ƒƒ¿»¿
‰M‰11ÏB„b Ô‰k B‡ ,ÏB„b Ô‰k ÔÈa ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa , «»»≈…≈∆¿≈…≈»…≈»

k‰ ÌBÈa BÏ ÒÎpL- ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‡lL ÌÈ¯et ∆ƒ¿«¿«ƒƒ∆…ƒ¿«»¬»
‰nÎÂ .˙eÓÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿…»¿«»
BÓk ,Úa¯‡ ?ÌÈ¯etk‰ ÌBÈa ÌLÏ ÒÎ ‡e‰ ÌÈÓÚt¿»ƒƒ¿»¿»¿«ƒƒ«¿«¿
‰˙ÈÓ ·iÁ - ˙ÈLÈÓÁ ÒÎ Ì‡Â .BÓB˜Óa ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈ƒ¿¿ƒƒ¿«¬ƒƒ«»ƒ»

ÌÈÓL È„Èa12. ƒ≈»«ƒ

הארון.10) ליד "ואל 11)כלומר, ח): הלכה (שם בספרא
ימות  שאר לרבות הקדש אל הכיפורים יום זה עת בכל יבא

יום 12)השנה". זה עת בכל יבא "ואל (שם): בספרא
עת, בכל אלא יום, בכל כתיב מדלא "פירוש הכיפורים"
שיש  פי על שאף הכתוב, הקפיד היום בעתות מינה שמע
לבא". לו ראויים היום עיתות כל לא לבוא, רשאי שהוא עת

.„ÌÈL„w‰ L„˜Ï ıeÁ L„wÏ ÒÎp‰Â13‡lL ¿«ƒ¿»«…∆¿…∆«√»ƒ∆…
˙BÂÁzL‰Ï B‡ ‰„B·ÚÏ14- ÏB„b ÔÈa ËBÈ„‰ ÔÈa , «¬»¿ƒ¿«¬≈∆¿≈»

˙¯tk‰ Èt Ï‡ :¯Ó‡pL .‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡Â ,‰˜BÏ15 ∆¿≈«»ƒ»∆∆¡«∆¿≈««…∆
¯‡L ÏÚÂ ,‰˙ÈÓa ÌÈL„w‰ L„˜ ÏÚ - ˙eÓÈ ‡ÏÂ¿…»«…∆«√»ƒ¿ƒ»¿«¿»

.‰˜BÏÂ Â‡Ïa ˙Èa‰««ƒ¿«¿∆

הרי 13) הארון אל קרב שלא שכל ב, הלכה למעלה ראה
הקדשים". לקדש "חוץ בכלל שלא 14)הוא כלומר,

בכלל  שהשתחוויה מותר, להשתחוות שהרי להשתחוות,

היא. "אל 15)עבודה הפסוק תחילת הביא שלא מכיוון
ר' כדעת שדעתו נראה הפסוק, סוף אלא לפרוכת", מבית
ליד  היינו הכפורת, פני על אלא מיתה חייב שאינו יהודה,

הארון.

.‰- „·Ïa ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆiL Ô‰k…≈∆»»ƒ«ƒ¿»ƒ¿«»¬»ƒ¿«
ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ÏB„b Ô‰k ÔÈa .‰˙ÈÓ ·iÁ16:¯Ó‡pL . «»ƒ»≈…≈»≈…≈∆¿∆∆¡«

‡Ï ,¯ÓBÏk .e˙Óz Ôt e‡ˆ˙ ‡Ï „ÚBÓ Ï‰‡ Á˙tÓeƒ∆«…∆≈…≈¿∆»À¿«…
‰¯Ê‚ ÈtÓ ÌÈÙeÁ„e ÌÈÏ‰·Ó e‡ˆ˙Â ‰„B·Ú eÁÈpz«ƒ¬»¿≈¿¿…»ƒ¿ƒƒ¿≈¿≈»
‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ ÔÓe :ÏB„b Ô‰Îa ¯Ó‡pL ‰Ê ÔÎÂ .BÊ¿≈∆∆∆¡«¿…≈»ƒ«ƒ¿»…≈≈
ÁÈpÈ ‡lL ,„·Ïa ‰„B·Ú‰ ˙ÚLa ‡l‡ BÈ‡ -≈∆»ƒ¿«»¬»ƒ¿«∆…«ƒ«

.‡ˆÈÂ B˙„B·Ú¬»¿≈≈

מב16ֿ) הלכה דמילואים (מכילתא שמיני פרשת בספרא
ולא  יוצא אינו אימתי יחלל, ולא יצא לא המקדש "ומן מג):
ובניו  אהרן אלא לי אין וכו', עבודה בשעת אומר הוי יחלל
הדורות? כל של לכהנים מניין וכו', המשחה בשמן שנתרבו
רבינו, וסובר עליכם". ה' משחת שמן כי לומר תלמוד
פי  על שאף הדורות, שבכל הדיוטים לכהנים אף שהכוונה
אינו  וזה עליכם" ה' משחת שמן "כי ז) י, (ויקרא שנאמר
בשמן  נמשח הוא רק לדורות שהרי גדול, בכהן אלא
על  נמשחתם", הקדש בשמן "כי נאמר שלא מכיוון המשחה.
אלא  בשמן, הנמשחים גדולים לכהנים הכוונה שאין כרחנו
ה', משחת אבל נמשחים, שאינם הדיוטים לכהנים אף
שנאמר  כמו לדורות, עליהם היא אהרן, בני בו שנמשחו
וגו' אותם ומשחת וגו' תקריב בניו "ואת ידֿטו) מ, (שמות
בשם  משנה (כסף עולם" לכהונת משחתם להם להיות והיתה
צו). פרשת סוף התורה על ובפירוש המצוות בספר הרמב"ן

.ÂBÊ ‰¯‰Ê‡ ˙L ‰Ó ÈtÓ ,Ôk Ì‡17?ÏB„b Ô‰Îa ƒ≈ƒ¿≈»ƒ¿≈«¿»»¿…≈»
˙nL ÚÓLÂ B˙„B·Úa Lc˜na ‰È‰L ËBÈ„‰ Ô‰kL∆…≈∆¿∆»»«ƒ¿»«¬»¿»«∆≈
È‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L ˙Ó BÏB ≈∆«»¿ƒ¿«≈»»««ƒ∆≈

Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ18;ÔB‡ ‡e‰L ÈtÓ ,„·BÚ BÈ‡ - ≈ƒ«ƒ¿»≈≈ƒ¿≈∆≈
ÔÈa ,B˙„B·Ú ÏlÁ - ‰¯Bz ÏL ÔB‡ ‡e‰Â „·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿≈∆»ƒ≈¬»≈
„·BÚ ÏB„b Ô‰k Ï·‡ .¯eaˆ Ôa¯˜a ÔÈa „ÈÁÈ Ôa¯˜a¿»¿«»ƒ≈¿»¿«ƒ¬»…≈»≈

ÔB‡ ‡e‰Lk19‡ÏÂ ‡ˆÈ ‡Ï Lc˜n‰ ÔÓe :¯Ó‡pL , ¿∆≈∆∆¡«ƒ«ƒ¿»…≈≈¿…
da ˜ÒBÚ ‰È‰L ‰„B·Ú „·ÚÈÂ ·LÈ ,¯ÓBÏk .ÏlÁÈ20 ¿«≈¿«≈≈¿«¬…¬»∆»»≈»

.˙ÏlÁ˙Ó dÈ‡Â¿≈»ƒ¿«∆∆

יצא".17) לא המקדש "ומן בשעת 18)של כלומר,
אחר, כהן ידי על שתיגמר עד שם עומד אלא העבודה
משנה). (כסף לקדשים בזיון היא העבודה בשעת שהיציאה
שהיו  אהרן בבני שם) (ויקרא המפורש מהפסוק לכך וראיה

תצאו". לא מועד אהל "ומפתח הדיוטים: של 19)כהנים
עבודתו. מחלל אינו דרבנן אונן אבל כלשון 20)תורה

גדול  כהן (פירוש: ומקריב עומד "היה יג:) (יומא הברייתא
ר' וכו' המזבח גבי על היה) המתחיל דיבור שם תוספות -
אבל  בה, עוסק שהיה עבודה רק משמע יגמור". אומר יוסי

אסור. - בעבודה להתחיל

.ÊÌ‡ :¯ÓÁÂ ÏwÓ ?‰ÏeÒt ÔB‡‰ ˙„B·ÚL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆¬«»≈¿»ƒ«»…∆ƒ
,ÔB‡ ;ÏlÁ - „·Ú Ì‡ ,ÌÈL„˜a ÏÎB‡L ,ÌeÓ ÏÚa««∆≈¿»»ƒƒ»«ƒ≈≈
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È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï :¯Ó‡pL ,ÌÈL„˜a ¯eÒ‡ ‡e‰L∆»¿»»ƒ∆∆¡«…»«¿ƒ¿…ƒ
ÏlÁiL ‡e‰ ÔÈc - epnÓ21. ƒ∆ƒ∆¿«≈

"ומן 21) מהפסוק רבינו הביא קסה עשה המצוות בספר
אחר  "הא - יב) כא, (ויקרא יחלל" ולא יצא לא המקדש

חילל". יצא שלא

.Á¯eÒ‡ - ÔB‡ „·BÚ ÏB„b Ô‰kL Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆…≈»≈≈»
ÏÎ‡Ï22¯Ó‡pL ;ÌÈL„˜a23ÈzÏÎ‡Â :24ÌBi‰ ˙‡hÁ ∆¡…¿»»ƒ∆∆¡«¿»«¿ƒ«»«

·¯Úa ÏÎ‡Ï ˜ÏBÁ BÈ‡ ÔÎÂ .ÈÈ ÈÈÚa ·ËÈi‰25ÔB‡ . «ƒ«¿≈≈¿»¿≈≈≈∆¡…»∆∆≈
‰˜BÏ BÈ‡ - „·ÚL26ÌÈL„˜a ÚbÏ ¯zÓe .27ÏÚ Û‡ ∆»«≈∆À»ƒ«¿»»ƒ««

‰ÏÈÎ‡a ‡l‡ ‰ÏÚÓ eOÚ ‡lL ;Ï·Ë ‡lL Èt28, ƒ∆…»«∆…»«¬»∆»«¬ƒ»
.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,¯B‰Ë ‰Ê È¯‰ - ‰ÚÈ‚a Ï·‡¬»ƒ¿ƒ»¬≈∆»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

אוכל".22) ולא אונן מקריב גדול "כהן יב: הוריות
הגדול.23) הכהן שאין 24)באהרן אמרו קא. בזבחים

למדו  דורות וקדשי שעה. לקדשי אלא זה מפסוק ללמוד
"לא  שם): (דברים בו שנאמר שני, ממעשר וחומר בקל

ממנו". באוני פי 25)אכלתי על [שאף צט. צח: זבחים
כמה  נוטל אלא לחלוקה, זקוק אינו אונן, שאינו גדול שכהן
יב  הלכה המקדש כלי מהלכות ה פרק (למעלה שרוצה
כשהוא  - יח) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י פרק ולהלן

בחלוקה]. אפילו נוטל אינו לאו 26)אונן, בו שאין משום
יצא  "לא הכתוב מדקדוק או וחומר בקל נלמד אלא מפורש,
הלכה  למעלה ראה חילל", יצא שלא אחר "הא - יחלל" ולא

משנה. בכסף וראה הדין, מן עונשים ואין צח:27)ז. שם
מהלכות  י"ב בפרק כתב וכן שלפנינו. הנוסחא לפי במשנה
אינו  "אונן שם המשנה ובפירוש טו. הלכה הטומאות אבות
שאונן  הוגה ישראל ארץ נוסחת המשנה בפירוש אבל נוגע".

שם). טוב יום (תוספות בקדש לאכול שטובל 28)אסור
אבות  והלכות כא. וחגיגה צא: (פסחים האכילה לפני

שם). הטומאות

.ËÌÈ·B¯w‰ ÔÓ ˙Ó BÏ ˙nL ‰Ê ?ÔB‡ e‰Ê È‡≈∆≈∆∆≈≈ƒ«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L29- „·Ïa ‰˙Èn‰ ÌBÈa , ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«ƒ»ƒ¿«

‰¯Bz ÔÈc ÔB‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰30ÔB‡ ‡e‰ ‰ÏÈÏÂ , «ƒ¿»≈ƒ»¿«¿»≈
È¯·cÓÌÈ¯ÙBÒ31. ƒƒ¿≈¿ƒ

ב 29) (פרק מאחיו" ואחותו ואחיו ובתו, בנו ואביו, "אמו
שם). עיין א, הלכה אבל עבודתו 30)מהלכות ומחלל

ו). הלכה כרבי 31)(למעלה עבודתו. מחלל ואינו מדרבנן,
וכרבי. שמעון

.ÈÌ˙B‡ Ïk - ¯a˜ Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈ ‰‰ML ˙Óe≈∆»»»ƒ¿««»ƒ¿«»»
ÔÎÂ ,Ì‰È¯·cÓ ÔB‡ ‡e‰ ‰˙Èn‰ ÌBÈ ¯Á‡L ÌÈÓi‰«»ƒ∆«««ƒ»≈ƒƒ¿≈∆¿≈

BÏÈÏ OÙBz BÈ‡Â ,‰¯e·w‰ ÌBÈ32˙nL ÈÓ ,CÎÈÙÏ . «¿»¿≈≈≈¿ƒ»ƒ∆≈
‰¯e·w‰ ÌBÈ Ïk - ‰˙Èn‰ ÌBÈ ¯Á‡Ï B¯·˜e ˙Ó BÏ≈¿»¿«««ƒ»»«¿»
Ï·BËÂ ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈL„˜a ÏÎB‡ BÈ‡Â ·È¯˜Ó BÈ‡≈«¿ƒ¿≈≈¿»»ƒƒƒ¿≈∆¿≈

‰·B¯˜ ‰ÚeÓL ÌBÈÂ .·¯ÚÏ ÏÎB‡Â33ËewÏ ÌBÈÂ ¿≈»∆∆¿¿»¿»¿ƒ
˙BÓˆÚ34BÏÈÏ OÙBz BÈ‡L ,‰¯e·˜ ÌBÈk ‡e‰ È¯‰ - ¬»¬≈¿¿»∆≈≈≈

ÌÈL„˜a ÏÎB‡Â Ï·BË CÎÈÙÏ .Ì‰È¯·cÓ elÙ‡Â«¬ƒƒƒ¿≈∆¿ƒ»≈¿≈¿»»ƒ
Ba ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ÌLk - ‰˙Èn‰ ÌBÈ Ï·‡ .·¯ÚÏ»∆∆¬»«ƒ»¿≈∆»∆¡…

BÏÈÏa ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ Ck ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈL„»̃»ƒƒ«»»»∆¡…¿≈
ÏÎB‡ ‡e‰L ,„·Ïa ÁÒt‰ ÔÓ ıeÁ ;Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆ƒ«∆«ƒ¿«∆≈

·¯ÚÏ35.BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk , »∆∆¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

שיום 32) (שם) רבי כדעת ולא ק: שם חכמים כדעת
לילו. תופס למיתתו.33)הקבורה יום שלושים בתוך

יום 34) וגם קרובה שמועה יום שגם ק: בזבחים ברייתא
הרי  מדרבנן, אפילו לילותיהם תופשים אינם עצמות ליקוט

מדרבנן. אלא אינם אלו שכיוון 35)שימים שם. פסחים
שאינה  קדשים באכילת - מדרבנן אלא אינה לילה שאנינות
בפסח  אבל דבריהם, חכמים ביטלו לא עשה, מצוות אלא

דבריהם. חכמים ביטלו בכרת, שהוא

.‡È‰Ú·L Ïk ÂÈ˙Ba¯˜ ÁlLÓ BÈ‡ Ï·‡‰36elÙ‡ , »»≈≈¿«≈«»¿¿»»ƒ¿»¬ƒ
‰B·Ï B‡ ÌÈˆÚ B‡ ÔÈÈ37Ú¯ˆÓ ÔÎÂ .38ÁlLÓ BÈ‡ «ƒ≈ƒ¿»¿≈¿…»≈¿«≈«

‰Án‰ Ï‡ ‰‡È·Ï Èe‡¯ BÈ‡L ÔÓÊ Ïk .ÂÈ˙Ba¯˜39 »¿¿»»¿«∆≈»¿ƒ»∆««¬∆
˜ÙÒ Ba LÈ ‰cÓ‰ Ï·‡ .‰·¯˜‰Ï Èe‡¯ BÈ‡ -40Ì‡ ≈»¿«¿»»¬»«¿À∆≈»≈ƒ

- ÂÈÏÚ e·È¯˜‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁlLÓ BÈ‡ Ì‡ ÁlLÓ¿«≈«ƒ≈¿«≈«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ»»
‰ˆ¯41. ƒ¿»

"בזמן 36) שם) קטן ומועד (זבחים שמעון ר' של בברייתא
ביום  אלא אינו ואונן אונן" שהוא בזמן ולא שלם שהוא
הנ"ל  מהברייתא למדו שם קטן מועד בגמרא אבל המיתה,
י"א  פרק תחילת זבחים בתוספתא מפורש וכן לאבל גם

שבעה. כל קרבנות מביא האונן שם:37)שאין בזבחים
שלמים  זבח "ואם א ג, (ויקרא שלמים אומר שמעון "ר'
ואינו  מביאן, עליו) מיושבת (שדעתו שלם כשהוא קרבנו")
וכו' העולה וכו' התודה את לרבות מניין אונן, כשהוא מביא
והמנחות  העופות וכו' ואשם חטאת וכו' ופסח מעשר בכור
כל  קרבנו שלמים לומר תלמוד והלבונה, והעצים והיין
כשהוא  מביא ואינו מביא שלם כשהוא מביא, שהוא קרבנות

שנאמר 38)אונן". ממה שמעון ר' כן למד טז. קטן במועד
"בזמן  חטאתו" יקריב וגו' בואו "וביום כז) מד, (יחזקאל
אינו  לביאה ראוי שאינו בזמן להקרבה, ראוי לביאה שראוי

להקרבה". נשלח 39)ראוי שהמצורע לויה, מחנה היא [זו
בא  כשהוא היינו בואו". "וביום בו נאמר שכן ממנה, גם
מהלכות  ד (פרק ניקנור לשער נשים לעזרת השמיני ביום
פשוט  זה ולפי לויה. מחנה שהוא ב) הלכה כפרה מחוסרי
שאינו  לויה, למחנה מחוץ נשלח הוא שאף לזב, הדין שהוא

שמותר בו, וכיוצא שרץ טמא אבל קרבנותיו. לו משלח
קרבנותיו]. הוא משלח לויה, למחנה ש"כל 40)להיכנס

(=לשמים) היו מנודין במדבר ישראל שהיו שנים אותם
מנודה  שמא בזה חז"ל והסתפקו קרבנותיהם", ושלחו
פי  על ואף טו:). קטן (מועד לשמים ממנודה חמור לבריות
אמותיו  בארבע לעמוד שאסור העם, עם לבוא רשאי שאינו
אפילו  כלל לבוא ראוי שאינו למצורע, דומה שאינו ייתכן -

יחידי. לבוא ראוי מנודה ואילו שלא 41)יחידי, שמכיוון
בכל  רבינו דעת וכן מספק. לפוסלו לנו אין הבעיא נפשטה

שבקרבנות. הבעיות

.·ÈB· ‡ˆBiÎÂ ı¯L ‡ÓË42˙‡ ÔÈÁlLÓ Ï¯Ú‰Â ¿≈∆∆¿«≈¿∆»≈¿«¿ƒ∆
Ì‰È˙Ba¯˜43ÁÒtÓ ıeÁ ;Ô‰ÈÏÚ ÔÈ·È¯˜Óe44ÔÈ‡L , »¿¿≈∆«¿ƒƒ¬≈∆ƒ∆«∆≈

ı¯L ‡ÓË ÏÚ B˙B‡ ÔÈËÁBL45ÏÚ ÔÈËÁBL ÔÈ‡Â , ¬ƒ«¿≈∆∆¿≈¬ƒ«
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˙Ó ‡ÓË Ï·‡ .¯‡a˙iL BÓk ,ÁÒt Ï¯Ú‰46ÔÈ‡ - ∆»≈∆«¿∆ƒ¿»≈¬»¿≈≈≈
ÏÏk Ôa¯˜ ÂÈÏÚ ÔÈ·È¯˜Ó47¯‰ËiL „Ú48. «¿ƒƒ»»»¿»¿»«∆ƒ¿»

לבוא 42) ראוי שאינו זב אבל נשים. לעזרת לבוא [שראויים
שלא  שרץ בטמא והמדובר זה. בכלל אינו - נשים לעזרת
אם  אבל כדלהלן, פסח, קרבן עליו שוחטין אין ולפיכך טבל
ו  בפרק כמפורש פסח, קרבן גם עליו שוחטין - טבל

א]. הלכה פסח קרבן "בכל 43)מהלכות סב. בפסחים
בזבחים  הוא וכן קרבנותיהם". משלחין וטמא ערל הזבחים

לאכול.44)כב: שראוי מי על אלא אותו שוחטין שאין
טבל.45) שלא זמן ממה 46)כל כן ולמדו שם. זבחים

טמא  יהיה כי איש "איש יֿיא) ט, (במדבר בפסח שנאמר
אם  ואפילו וגו'", השני בחודש לה' פסח ועשה וגו' לנפש
טבל, וגם כדין עליו והוזה פסח בערב להיות שלו שביעי חל
עליו, וזורקין שוחטין אין בלילה לאכול ראוי שהוא
לקרבן  הדין והוא שם. פסח קרבן מהלכות ו בפרק כמפורש

דרום,47)אחר. וזקני לקיש ריש בזה נחלקו שם בזבחים
לכתחילה, עליו שוחטין אין דרום לזקני שגם שם, ואמרו
(כסף  בדיעבד אפילו פסול - המחמיר לקיש לריש כן ואם

השמיני 48)משנה). וביום וטבילה, הזאות אחר היינו
למעלה. ראה שלו,

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'æ éòéáø íåé

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושכל 1) המקדש, מן טמאים לשלח המצוה בו תתבאר

ממנו. שילוחו חמור - מחבירו חמורה שטומאתו

.‡Lc˜n‰ ÔÓ ÌÈ‡Óh‰ Ïk ÁlLÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2, ƒ¿«¬≈¿«≈«»«¿≈ƒƒ«ƒ¿»
‰Án‰ ÔÓ eÁlLÈÂ :¯Ó‡pL3·Ê ÏÎÂ Úe¯ˆ Ïk4ÏÎÂ ∆∆¡«ƒ«¿ƒ««¬∆»»«¿»»¿…

LÙÏ ‡ÓË5. »≈»»∆

לא.2) עשה המצוות , ספר היו:3)ראה  מחנות שלש 
פ"ז  למעלה ראה ישראל, ומחנה לויה מחנה שכינה, מחנה
במחנה  המדובר וכאן יא. הלכה הבחירה בית מהלכות

ה). הערה ב הלכה (להלן סו:4)שכינה פסחים ראה
למחנה", מחוץ אל "ויצא א כג, בדברים זו מצוה ונכפלה
מצותֿעשה". "זו שם) (דברים תצא בספרי ואמרו

מת.5) טמא כלומר,

.·‰ÈÎL ‰ÁÓ ‡e‰ Ô‡k ¯eÓ‡‰ ‰Án‰ ‰Ê6, ∆««¬∆»»»«¬≈¿ƒ»
ÌÈÙÏÂ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚ Á˙tÓ ‡e‰L7È‡ ÚÓBL .8, ∆ƒ∆«∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ

„Á‡ ÌB˜Óa ÔzLÏL ˙Ó ‡ÓËe ·f‰Â Ú¯ˆn‰L9. ∆«¿…»¿«»¿≈≈¿»¿»¿»∆»
‰ÁnÏ ıeÁÓ ,·LÈ „„a :Ú¯ˆÓa ¯ÓBÏ „eÓÏz«¿«ƒ¿…»»»≈≈ƒ««¬∆

Ï‡¯OÈ ‰ÁÓ ‰Ê - B·LBÓ10ÌÈÏLe¯È Á˙tÓ ‡e‰L , »∆«¬≈ƒ¿»≈∆ƒ∆«¿»«ƒ
ÌÈÙÏÂ11Ú¯ˆn ‰Ó .12‰¯eÓÁ B˙‡ÓhL ,13¯eÓÁ , ¿ƒ¿ƒ«¿…»∆À¿»¬»»

B¯·Á ÁelMÓ BÁelL14,‰¯eÓÁ B˙‡ÓhL Ïk Û‡ ; ƒƒƒ«¬≈«…∆À¿»¬»
˙‡ ÔÈÁlLÓ CÎÈÙÏ .B¯·Á ÁelMÓ BÁelL ¯eÓÁ»ƒƒƒ«¬≈¿ƒ»¿«¿ƒ∆

˙BÁÓ LÏLÏ ıeÁ Ú¯ˆn‰15ıeÁ ‡e‰L , «¿…»¿»«¬∆
ÌÈÏLe¯ÈÏ16‰‡È·a ‡nËÓ ‡e‰L ÈtÓ ,17ÔÈ‡M ‰Ó ƒ»«ƒƒ¿≈∆¿«≈¿ƒ»«∆≈

‡nËÓ ·f‰18. «»¿«≈

המצוות 6) ובספר סח. ופסחים נשא, פרשת בתחלת ספרי

ולשון  וכו' שכינה מחנה הוא כאן האמור זה "ומחנה (שם):
אזהרה  המחנה, מן וישלחו שם) במדבר נשא (פ' ספרי
זה  ציווי נכפל וכבר בטומאה, למקדש יכנסו שלא לטמאים
לא  אשר איש בך יהיה כי יתעלה אמרו והוא אחר, בלשון
כג, (דברים למחנה מחוץ אל ויצא לילה מקרה טהור יהיה
שכינה". מחנה למחנה", "מחוץ באמרו כאן רצה יא).

מחנות:7) שלש במדבר שהיו "כשם כי המקדש, שבבית
בירושלים. היו כך ישראל, ומחנה לויה ומחנה שכינה מחנה
מפתח  ישראל, מחנה – הבית הר פתח ועד ירושלים מפתח
ניקנור  משערי לויה, מחנה – ניקנור שערי ועד הבית הר
פ"א, קמא בבא כלים (תוספתא שכינה" מחנה – ולפנים
בית  בהלכות למעלה וראה .(10 570 עמ' צוקרמנדל הוצאת
ח. משנה א פרק כלים המשנה ובפירוש שם, הבחירה

זב 8) וכל צרוע כל המחנה מן "וישלחו של הנ"ל מהפסוק
שם. בספרי זה וכל לנפש", טמא משולחים 9)וכל כלומר,

בלבד. שכינה "בדד 10)ממחנה של המשמעות זוהי כי
משנה). (כסף במחיצתו אחר ואין שם, לבדו שהוא ישב",

שם.11) שם.12)תוספתא נשא פ' שהרי 13)ספרי
ההלכה. סוף להלן ראה בביאה, בו 14)מטמא רק שהרי

ישראל. ממחנה גם משולח שהוא פ'15)שמענו ספרא
יד. הלכה יב פרק כלים 16)תזריע ממסכת בפ"א ראה

וראה  חומה. המוקפות מעיירות גם משולח הוא כי ז, משנה
הלכה  ולהלן יג, הלכה שם הבחירה בית בהלכות למעלה

בימי 17)ח. בין לבית, בביאתו "מטמא כלומר, שם. ספרי
אשר  כל נטמא לבית נכנס כיצד? הסגר, בימי בין החלט
יב, הלכה צרעת טומאת מהלכות י פרק (להלן וכו'" בבית

ד). משנה פ"א בכלים גם בביאה 18)וראה מטמא שאין
מהלכות  ובפ"א ג, הלכה (להלן ובמושב במשכב אלא
"מאי  אמרו: סז: ובפסחים א). הלכה ומושב משכב טומאת
בתשמיש  ואסור ופרימה, פריעה טעון שכן דמצורע, חומריה
בזה  שכתב מה וראה כשם, ד"ה שם בתוספות ועיין המטה".

כאן. המוריה בהר

.‚ÈzLÏ ıeÁ ˙B„ÏBÈÂ ˙Bc ˙B·ÊÂ ÔÈ·Ê ÔÈÁlLÓe¿«¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿≈
˙Èa‰ ¯‰Ï ıeÁ ‡e‰L ,˙BÁÓ19ÔÈ‡nËÓ Ô‰L ÈtÓ , «¬∆¿«««ƒƒ¿≈∆≈¿«¿ƒ

Ô·‡‰ ˙ÁzÓ elÙ‡ ·LBn‰Â ·kLn‰20ÔÈ‡M ‰Ó «ƒ¿»¿«»¬ƒƒ««»∆∆«∆≈
‡nËÓ ˙n‰21. «≈¿«≈

טו,19) הלכה הבחירה בית מהלכות ז פרק למעלה ראה
ח. משנה א פרק רבינו 20)ובכלים זאת וביאר בספרי. שם

"היו  שאם ה, הלכה ומושב משכב מטמאי מהלכות בפ"ו
למרכב  או למשכב העשוי הכלי מן למעלה גדולות אבנים
המרכב  או המשכב נטמא מלמעלה, האבנים על הזב ונישא

טומאה". אב נראה 21)ונעשה וכן סט: בנדה הוא כן
פג: בשבת

.„¯‰Ï Òk‰Ï ¯zÓ - BÓˆÚ ˙n‰ elÙ‡ ,˙Ó ‡ÓË¿≈≈¬ƒ«≈«¿À»¿ƒ»≈¿«
˙Èa‰22BnÚ ÛÒBÈ ˙BÓˆÚ ˙‡ ‰LÓ ÁwiÂ :¯Ó‡pL ; ««ƒ∆∆¡««ƒ«∆∆«¿≈ƒ

.‰iÂÏ‰ ‰ÁÓa BnÚ -ƒ¿«¬≈«¿ƒ»

א,22) פרק קמא בבא כלים בתוספתא היא זו הלכה כל
כ. וסוטה מה. נזיר סז. בפסחים והובאה

.‰ÏÈÁ‰23È‡ÓËe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ epnÓ ÔÈÁlLÓ - «≈¿«¿ƒƒ∆¿≈»ƒ¿≈≈
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˙Bc ÈÏÚB·e ˙Ó24ÌBÈ Ïe·Ë Ï·‡ ;25,ÌLÏ ÒÎ ≈¬≈ƒ¬»¿ƒ¿»¿»
Ï·Ë ¯·kL26. ∆¿»»«

כי 23) ג הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה למעלה ראה
עשרה  גובהו סביב מקיף סורג הבית) (=מהר ממנו "לפנים
אמות". עשר גובהו החיל הסורג מן ולפנים טפחים,

וכל 24) טז. הלכה ז פרק שם למעלה הוא וכן שם. כלים
מותרים, נשים בעזרת אפילו התורה מן אבל מדרבנן, זה
פרק  ורא"ש ר"ש ראה ישראל, עזרת עד לויה מחנה זה שכל

ח. משנה כלים ממסכת שמשו.25)א העריב ולא שטבל
אותו.26) משלחים נשים מעזרת שרק שם במשנה נראה כן

מן  יום טבול נרחיק "ולא שם: המשנה בפירוש גם כתב וכן
כבר  יום שטבול לפי מת, טמא שהרחקנו (מה) כמו החיל
שם. ספרי וראה מת", כטמא האדם את מטמא ואינו נטהר,

.ÂÌBÈ Ïe·Ë epnÓ ÔÈÁlLÓ - ÌÈLp‰ ˙¯ÊÚ27Ï·‡ , ∆¿««»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿¬»
ÌÈ¯etk ¯qÁÓ ‡Ï28·È¯Ú‰ ÌÈ¯etk ¯qÁnL ; …¿À«ƒƒ∆¿À«ƒƒ∆¡ƒ

BLÓL29È¯·cÓ ‰iÂÏ ‰ÁÓa ÌBÈ Ïe·Ë ¯eq‡Â . ƒ¿¿ƒ¿¿«¬≈¿ƒ»ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ30. ¿ƒ

הלכה 27) הבחירה בית מהלכות ז פרק ולמעלה שם, כלים
משלחים 28)יז. ישראל מעזרת שרק שם, בכלים נראה כן

אחר  ויולדת מצורע וזבה, זב הוא, כיפורים ומחוסר אותו.
ראה  קרבנותיהם, הביאו לא ועדיין השמש והעריב שטבלו

א. הלכה כפרה מחוסרי מהלכות פ"א כלומר,29)להלן
אין  שמשו, שהעריב כיון – חמורה היתה טומאתו כי אף
שמשו. העריב לא שעדיין טבולֿיום, כמו אותו מרחיקים
שטבולֿ כפרה, ממחוסר חמור יום טבול אמרו: שם ובספרי
בתרומה. מותר כיפורים ומחוסר בתרומה, אסור יום

בית 30) מהלכות ז פרק למעלה רבינו כתב וכן מדרבנן.
ה. הוריות ז: יבמות צב: פסחים וראה יז, הלכה הבחירה

לב: וזבחים

.ÊÏ‡¯OÈ ˙¯ÊÚÓ31ÌÈ¯etk ¯qÁÓ elÙ‡ - ÌÈÙÏÂ ≈∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ¬ƒ¿À«ƒƒ
ÌLÏ ÒkÈ ‡Ï32‰¯eÓ‚ ‰¯‰Ë ¯‰Ë ‡Ï ÔÈ„ÚL ,33; …ƒ»≈¿»∆¬«ƒ…»«»√»¿»

‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,‰¯‰ËÂ Ô‰k‰ ‰ÈÏÚ ¯tÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ∆»∆»«…≈¿»≈»ƒ¿»∆¬«ƒ…
.d˙¯‰Ë ‰¯Ó‚ƒ¿¿»»√»»

שכינה.31) מחנה מתחיל וראה 32)שכאן שם. כלים
יח. הלכה שם הבחירה בית פג:33)בהלכות בסנהדרין

במקדש, ששימש כפרה מחוסר לענין זה מפסוק כן למדו
שנאמר  אחר, מפסוק למדו למקדש כניסה לענין ואילו
"טומאתו  – בו" טומאתו עוד יהיה "טמא יג) יט, (במדבר
המוריה. בהר וראה ח:) (מכות כיפורים" מחוסר לרבות בו,

.Á˙Èa‰ ¯‰Ó ÁlLÓ‰ ‡Óh‰34¯·BÚ - ÒÎ Ì‡ , «»≈«¿À»≈«««ƒƒƒ¿«≈
‰OÚ˙ ‡Ïa35‰Ê - ‰ÁnÏ ıeÁÓ ‡ˆÈÂ :¯Ó‡pL ; ¿…«¬∆∆∆¡«¿»»ƒ««¬∆∆

‰ÈÎL ‰ÁÓ36‰Ê - ‰Án‰ CBz Ï‡ ‡·È ‡ÏÂ , «¬≈¿ƒ»¿…»…∆««¬∆∆
‰iÂÏ ‰ÁÓ37- ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL Ú¯ˆÓ ÔÎÂ . «¬≈¿ƒ»¿≈¿…»∆ƒ¿«ƒ»«ƒ

‰˜BÏ38˙BÙwn‰ ÌÈ¯Ú‰ ¯‡LÏ ÒÎ Ì‡ Ï·‡ . ∆¬»ƒƒ¿«ƒ¿»∆»ƒ«À»
‰ÓBÁ39È‡M¯ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,40:¯Ó‡pL ÈÙÏ , »««ƒ∆≈««¿ƒ∆∆¡«

‰˜BÏ BÈ‡ - ·LÈ „„a41. »»≈≈≈∆

מהו 34) א, הלכה הבחירה בית מהלכות ה פרק למעלה ראה

הבית. קמא 35)הר בבא כלים תוספתא ראה לוקה. וגם
לאֿתעשה.36)פ"א. ולא עשה אלא אין הנ"ל בפסוק

יטמאו  "ולא משום בלאֿתעשה שעובר י הלכה להלן וראה
מחניהם". לא37ֿ)את המצוות בספר הוא עח,כן תעשה

אמרו  הגמרא במסקנת סח. בפסחים אבל שד. לאוין ובסמ"ג
יבא  ולא לויה. מחנה זה למחנה, מחוץ אל "ויצא להיפך:
תצא  בספרי הוא וכן שכינה", מחנה זה המחנה, תוך אל
למחנה, מחוץ אל ויצא אומר: התימני "ר"ש שם) (דברים
שכינה". מחנה זה המחנה, תוך אל יבא ולא לויה. מחנה  זה

בכסףֿמשנה. שם 38)וראה (הובאה שם כלים תוספתא
מצורעים  "נכנסו ח): משנה א פרק כלים המשנה בפירוש
רב  שאמר (ומה הארבעים". את לוקין החומה מן לפנים
פטור, ממחיצתו לפנים שנכנס "מצורע סז.) (פסחים חסדא
הערים  לשאר הכוונה כי יתכן לעשה", הכתוב שניתקו

להלן). ראה חומה, כלים 39)המוקפות רא"ש פירוש ראה
נון, בן יהושע מימות מוקפות שיהו "והוא ז: משנה א פרק
ימכור  כי איש בהר בפ' דדרשינן חומה ערי דבתי דומיא
ולהבא, מכאן חומה הקיפוה יכול חומה, עיר מושב בית
מימות  חומה מוקפת שהיא חומה, עיר מושב בית ת"ל

שם. הר"ש כתב וכן נון". בן שם:40)יהושע בכלים
מתוכן  שמשלחין ממנה, מקודשות חומה המוקפות "עיירות
בית  מהלכות ז פרק למעלה גם וראה המצורעים", את

יג. הלכה המשנה 41)הבחירה בפירוש גם רבינו כתב כן
רבינו  מפרש כן כי (ויתכן ח. משנה בסוף א פרק לכלים

הנ"ל). שם בפסחים חסדא רב דברי

.ËÌÈBÓL ‰˜BÏ - ˙Èa‰ ¯‰Ï Ú¯ˆn‰ ÒÎ42Ï·‡ . ƒ¿««¿…»¿«««ƒ∆¿ƒ¬»
˙Ó ‡ÓË43ÌBÈ Ïe·Ë B‡44B‡ ,ÌÈL ˙¯ÊÚÏ ÒÎpL ¿≈≈¿∆ƒ¿«¿∆¿«»ƒ

ÌÈ¯etk ¯qÁÓ45Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÏ ÒÎpL ¿À«ƒƒ∆ƒ¿«¿∆¿«ƒ¿»≈««ƒ
¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‰˜BÏ BÈ‡L.˙ec ∆≈∆«ƒ«««¿

להר 42) כניסתו על וארבעים לירושלים, כניסתו על ארבעים
מן  לפנים מצורעים "נכנסו שם: כלים תוספתא ראה הבית,
להר  ויולדות נדות וזבות זבין הארבעים, את לוקין החומה
ויולדות  "כו' מגיה: הגר"א ובהגהת שמונים", לוקין - הבית
שם), בפסחים (וכ"ה ארבעים לוקין הבית להר שנכנסו
הדבר  פלא אבל שמונים". לוקה הבית להר שנכנס מצורע
תוספתא  הביא ח משנה א פרק כלים במסכת רבינו שהרי
ראשונים  בתוספת וראה הגר"א. כהגהת שלא כמקורה זו

מותר 43)שם. התורה מן כי ביארנו ה הלכה למעלה
ז  פרק למעלה גם וראה נשים, לעזרת ליכנס מת לטמא

יז. הלכה הבחירה בית הלכה 44)מהלכות למעלה ראה
לטבולֿ מותר התורה מן כי שם, הבחירה בית ובהלכות ו,

נשים. לעזרת ליכנס בברייתא 45)יום שאמרו אףֿעלֿפי
(=לעזרת  לעזרה שנכנסו כפרה "מחוסרי כז: במנחות
הוא  וכן כרת", ענוש במזיד חטאת, חייב בשוגג ישראל)
"כל  (29 569 עמ' צוק"מ הוצ' פ"א ב"ק  (כלים בתוספתא
ישראל), (=עזרת ולפנים ניקנור משער שנכנסו הטמאים
ועל  כרת זדונן על חייבין אלו הרי כפרה, מחוסרי הן אפילו
אלא  אינו זה - הראב"ד), בהשגת (ראה חטאת" שגגתן
אבל  יז:), (זבחים כזב" דזב, כיפורים "מחוסר דאמר למאן
וכמה  כזב" לאו דזב, כיפורים "מחוסר היא רבינו דעת
מהלכות  בפי"ח הוא וכן בכסףֿמשנה. ראה לדבר, ראיות
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בית  הלכות למעלה נראה וכן יד. הלכה המוקדשין פסולי
הלכה  ופ"ט ד, הלכה פ"ד ולהלן יח, הלכה שם הבחירה

יא.

.ÈÌÈ‡ÓË ÁelML ÌLÎe46Lc˜n‰ ÔÓ47Ck ,‰OÚa ¿≈∆ƒ«¿≈ƒƒ«ƒ¿»«¬≈»
eÒÎ Ì‡48‰OÚ˙ ‡Ïa ÌÈ¯·BÚ -49‡ÏÂ :¯Ó‡pL ; ƒƒ¿¿¿ƒ¿…«¬∆∆∆¡«¿…

‰ÈÎL ‰ÁÓ ‰Ê - Ì‰ÈÁÓ ˙‡ e‡nËÈ50. ¿«¿∆«¬≈∆∆«¬≈¿ƒ»

א).46) הלכה (למעלה וגו'" המחנה מן "וישלחו שנאמר
מחנה  זו למחנה, מחוץ "ויצא ח הלכה למעלה גם וראה

ולפנים.47)שכינה". ישראל מעזרת שכינה, מחנה היינו
שכינה.48) זוטא 49)למחנה וספרי יד: מכות ראה

עז. לאֿתעשה המצוות ובספר שם, כלומר,50)לבמדבר
בלאֿתעשה  עוברים נכנסו, אם שכינה ממחנה הנשלחים
למחנה  נכנסו אם לויה, ממחנה הנשלחים אלו ואילו הנ"ל,
אל  יבוא "לא שנאמר משום אחר, בלאֿתעשה עוברים לויה,

ח. הלכה למעלה ראה המחנה", תוך

.‡ÈÌ‡ Ï·‡ ,ÒÎ Ôk Ì‡ ‡l‡ ¯·BÚ BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈≈∆»ƒ≈ƒ¿«¬»ƒ
Ï‡Â :˙„ÏBÈa ¯Ó‡pL ?¯eËt - ‰È¯BÁ‡Ó ‰¯ÊÚa Ú‚»«»¬»»≈¬∆»»∆∆¡«¿∆∆¿∆

‡·˙ ‡Ï Lc˜n‰51. «ƒ¿»…»…

שם 51) (ראה "ובספרא וז"ל: רבינו כתב שם, המצוות בספר
את  והזרתם שנאמר לפי אמרו ט) הלכה א פרק תזריע פ'
אני  שומע לא), טו, (שם ימותו ולא מטומאתם ישראל בני
מאחוריו  במקדש הנוגע גם כלומר, מאחוריו, בין מתוכו בין
ואל  ביולדת, תלמודֿלומר כרת, מתחייב טמא, כשהוא
שאר  ודין היולדת שדין נתבאר ושם תבוא, לא המקדש

בזה". שוים טמאים

.·ÈLc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË52;˙¯k LeÚ - „ÈÊÓa »≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿≈ƒ»»≈
‡OÂ ıÁ¯È ‡Ï B¯O·e ÒaÎÈ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ…¿«≈¿»…ƒ¿»¿»»

BBÚ53„¯BÈÂ ‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡È·Ó - ‚‚BLa .54:¯Ó‡pL ; ¬¿≈≈ƒ»¿»∆¿≈∆∆¡«
‡ÓË ¯·c ÏÎa Úbz ¯L‡ LÙ B‡55˙¯k ÔÈ·iÁ ÔÈ‡Â . ∆∆¬∆ƒ«¿»»»»≈¿≈«»ƒ»≈

ÌÈÙÏÂ Ï‡¯OÈ ˙¯ÊÚÓ ‡l‡ Ôa¯˜ B‡56ÏÚ B‡ , »¿»∆»≈∆¿«ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ«
‰¯ÊÚ‰ ˙ÙÒBz57BÓk ,‰¯eÓ‚ ‰M„˜ ‰Lc˜˙pL ∆∆»¬»»∆ƒ¿«¿»¿À»¿»¿

e¯‡aL58. ∆≈«¿

להלן.52) ראה הלכות 53)לעזרה , יא פרק אחרי בספרא
כרת, ענוש יהיה בגדים כיבוס על "יכול טו: – יג
על  כיצד, הא עוונו. ונשא ירחץ לא ובשרו תלמודֿלומר
בטומאת  אלא מדבר שאינו מנין וכו'. כרת עונש גופו רחיצת
על  קרבן וחייב טומאה, ידי על וענש הזהיר וקדשיו, מקדש
בטומאת  טומאה ידי על להלן שחייב קרבן מה טומאה, ידי
ידי  על כאן האמורים ואזהרה עונש אף וקדשיו, מקדש
"ונשא  אומרים אחרים וקדשיו. מקדש בטומאת טומאה
האמור  עוון נשיאת מה לגזירהֿשוה, עוונו" "ונשא עוונו"
מפסוק  רבינו מביא שלא ומה בכרת". כאן אף בכרת, להלן
האדם  בנפש במת הנוגע "כל כ) – יג יט, (במדבר מפורש
הנפש  ונכרתה טמא ה' משכן את יתחטא ולא ימות אשר
ונכרתה  יתחטא ולא יטמא אשר ואיש וכו' מישראל ההיא
"משום  – טמא" ה' מקדש את כי הקהל מתוך ההיא הנפש
טומאות  בשאר אבל החמור, במת אלא מבואר אינו דשם
מהלכות  י בפרק להלן אבל המוריה), (הר – שמענו" לא

וז"ל  הנ"ל, בבמדבר הפסוק רבינו הביא ה הלכה שגגות
כי  הקהל מתוך ההיא הנפש ונכרתה נאמר, למקדש "ובנכנס

שם. המצוות בספר וראה טמא", ה' מקדש ראה 54)את
הלכה  שם י ובפרק ג, הלכה שגגות מהלכות א בפרק להלן

י)55)א. הלכה יב פרק דחובה (דבורא ויקרא ספרא ראה
הזהיר  וקדשיו, מקדש בטומאת אלא מדבר שאינו "ומנין
עונש  מה הטומאה, על קרבן וחייב טומאה ידי על וענש
מקדש  בטומאת טומאה, ידי על להלן האמורים ואזהרה
בטומאת  טומאה ידי על כאן שחייב קרבן אף וקדשיו,
הלכה  שגגות מהלכות י פרק להלן גם וראה וקדשיו" מקדש

א 56)ה. פרק כלים ובמסכת במשנה, יד. שבועות ראה
דמשכן  שכינה, במחנה אלא כרת חייבים שאין ח, משנה
תנא  כז:) (מנחות רבה ובהקומץ שם), (במדבר כתיב ומקדש
שוגג  לעזרה שנכנס ט) הלכה למעלה (ראה כיפורים מחוסר
ושאר  טבולֿיום צ"ל ואין כרת, עונש במזיד חטאת, חייב

שם). כלים (ר"ש הטמאים במשנה.57)כל שם שבועות
יב.58) הלכה הבחירה, בית מהלכות ו פרק למעלה

.‚ÈÏk ?Lc˜n‰ ÏÚ ˙¯k ·iÁL ‡Óh‰ e‰Ê È‡Â¿≈∆«»≈∆«»»≈««ƒ¿»…
‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙n‰ ÔÓ ‰‡ÓËa ‡ÓËpL59, ∆ƒ¿»¿À¿»ƒ«≈∆«»ƒ¿«≈«»∆»

˙e¯ÈÊa L¯t˙ ¯·kL60ÌÈÏÎa B‡ Ì„‡a ÚbiL B‡ ; ∆¿»ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆ƒ«¿»»¿≈ƒ
Ì‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰L ˙B‡Óh‰ Ô˙B‡a e‡ÓËpL61, ∆ƒ¿¿¿»«À¿∆«»ƒ¿«≈«¬≈∆

ÔBL‡¯Ï ÈL ‡e‰ È¯‰L62‡ÓËpL B‡ ;˙Óa Ú‚pL ∆¬≈≈ƒ¿ƒ∆»«¿≈∆ƒ¿»
˙B‡Óh‰ ˙B·‡ ¯‡La63eL¯t˙iL ‰¯Bz ÏL ƒ¿»¬«À¿∆»∆ƒ¿»¿

ÔÓB˜Óa64. ƒ¿»

מגלח 59) הנזיר שאין המת מן בטומאות המתטמא "אבל
והוא  יד) הלכה (להלן המקדש" ביאת על פטור וכו' עליהן
כר' ולא יהושע, ר' משום אליעזר ר' כדעת נו: נזיר במשנה
נכון". אינו ר"מ "מאמר כי המשנה בפירוש כתב וכן מאיר,

אֿו.60) הלכות ז פרק נזירות אףֿעלֿפי 61)בהלכות
(נזיר  מגלח אינו נזיר הוא אם במת שנגעו בכלים שהנוגע
שוודאי  במת שנגע באדם שהנוגע וכלֿשכן במשנה) נד.
המקדש, ביאת על חייבים הם ואףֿעלֿפיֿכן מגלח, אינו
שאין  המת מן טומאה "כל במשנה) נו: (שם אמרו שלא
אלא  מקדש", ביאת על עליה חייבין אין עליה, מגלח הנזיר
גילוח, בהן אין שמעיקרן עצמות, ורובע דם רביעית למעט
של  שעיקרה במת, שנוגע בכלים או באדם הנוגע אבל
על  עליה חייבים עליה, נגלח הנזיר המת, דהיינו טומאה,
יטמא  אשר "ואיש כ) יט, (במדבר שנאמר ומה מקדש. ביאת
ד) הלכה פ"ז נזיר (ירושלמי למדו וממנו יתחטא", ולא
ושביעי) שלישי (=הזאה חיטוי צריך אם אלא חייב שאינו
במי  שנגע כלומר יטמא, אשר ואיש פירושו: הוא כן –
באדם  הנוגע גם חייב ולפיכך חייב, – חיטוי צריך שהוא
(כסף  חיטוי טעון אינו השני שזה אףֿעלֿפי במת, שנגע

שם.62)משנה). בתורה 63)ירושלמי מפורש שכן
או  וגו' חיה בנבלת וגו' תגע אשר "נפש ב) ה, (ויקרא

וגו'". שרץ הטומאות.64)בנבלת אבות בהלכות

.„ÈÌÈÓ ˙‡Èa ÔeÚh‰ Ïk :¯·c ÏL BÏÏk65ÔÓ ¿»∆»»»«»ƒ««ƒƒ
Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ ˙¯k ·iÁ - ‰¯Bz‰66¯Á‡ elÙ‡Â , «»«»»≈«ƒ««ƒ¿»«¬ƒ««

BLÓL ·È¯ÚiL „Ú ,Ï·hL67‡nË˙n‰ Ï·‡ . ∆»««∆«¬ƒƒ¿¬»«ƒ¿«≈
ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚ Ál‚Ó ¯ÈÊp‰ ÔÈ‡L ˙n‰ ÔÓ ˙B‡ÓËa¿À¿ƒ«≈∆≈«»ƒ¿«≈«¬≈∆««
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ÏÚ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ‰Ú·L ˙‡ÓË ‡ÓË ‡e‰L Ètƒ∆»≈À¿«ƒ¿»¬≈∆»«
Lc˜n‰ ˙‡Èa68. ƒ««ƒ¿»

טבילה.65) "כל 66)כלומר, ד: משנה יא פרק פרה
המקדש, אל בא ואם וכו' תורה מדברי מים ביאת הטעון
חייב". ביאתו, לאחר בין (=במים) ביאתו לפני בין

בסמוך.67) למעלה ראה שם, נו:68)משנה נזיר משנה
הקודמת. בהלכה וראה

.ÂË˙Óa Ú‚pL Ì„‡a eÚ‚pL ÌÈÏÎa Ú‚Bp‰ ÔÎÂ69, ¿≈«≈«¿≈ƒ∆»¿¿»»∆»«¿≈
˙Óa ÌÈÚ‚Bp‰ ÌÈÏÎa Ú‚pL Ì„‡a Ú‚pL B‡70Û‡ , ∆»«¿»»∆»«¿≈ƒ«¿ƒ¿≈«

‡nËÏe ‰Óe¯z ÔÈÚÏ ÔBL‡¯ ‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»≈ƒ¿ƒ¿«¿»¿«≈
;Lc˜n‰ ˙‡Èa ÏÚ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈL„˜ ¯Oa¿«»»ƒ¬≈∆»«ƒ««ƒ¿»

‰Ïaw‰ ÈtÓ ‰ÎÏ‰ el‡ ÌÈ¯·cL71Èt ÏÚ Û‡Â . ∆¿»ƒ≈¬»»ƒƒ««»»¿««ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ ,¯eËt ‡e‰L72. ∆»«ƒ«««¿

אינו 69) – במת שנגע לראשון שלישי הוא השני שהנוגע
וראה  חיטוי. הצריכים בכלים שנגע אףֿעלֿפי חייב,

שם. לראשון,70)בירושלמי שלישי אלא אינו כאן אף
שנטמא 71)וכנ"ל. זה אלא בתורה נתפרשו לא "שהרי

(פ"ה  ראשון שהוא בו הנוגע והשני אב, שהוא במת,
ה). הלכה מת טומאת שאמרו 72)מהלכות ממה נראה כן

מגלח  הנזיר שאין המת מן טומאה "וכל שם) (נזיר במשנה
שלא  הרי – המקדש" ביאת על עליה חייבין אין עליה
לשלישי  והואֿהדין איכא. איסורא אבל מחיוב, אלא מיעטו

בכסףֿמשנה. וראה לראשון,

.ÊËı¯L ÒÈÎn‰73Ba ‡ˆBiÎÂ74ÒÈÎ‰L B‡ Lc˜na ««¿ƒ∆∆¿«≈«ƒ¿»∆ƒ¿ƒ
Lc˜nÏ ‡ÓË Ì„‡75‡nË È¯‰L ,˙¯k ·iÁ ‰Ê È¯‰ - »»»≈«ƒ¿»¬≈∆«»»≈∆¬≈ƒ≈

elÙ‡ ,Lc˜nÏ ÌÈ‡ÓË ÌÈÏk ˜¯Bf‰ Ï·‡ .ÈÈ Lc˜Óƒ¿«¿»¬»«≈≈ƒ¿≈ƒ«ƒ¿»¬ƒ
iÁ Ï·‡ ,˙¯k‰ ÔÓ ¯eËt - ˙Óa eÚ‚pL ÌÈÏk eÈ‰· »≈ƒ∆»¿¿≈»ƒ«»≈¬»«»

˙e˜ÏÓ76ÈtÓ .¯ÓB‚Â ÒaÎÈ ‡Ï Ì‡Â :¯Ó‡pL . «¿∆∆¡«¿ƒ…¿«≈¿≈ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰77ÏÚÂ ,˙¯k LeÚ BÙeb ˙ˆÈÁ¯ ÏÚ : «¿»»¿«¿ƒ«»»≈¿«

.ÌÈÚa¯‡ ‰˜BÏ ÂÈ„‚a Òeakƒ¿»»∆«¿»ƒ

שמואל:73) אמר קיסנא בר טבי רב "אמר קד: בעירובין
וכו'. פטור עצמו שרץ חייב, למקדש שרץ טמא המכניס
קא  בהא לאו מאי וכו'. במקדש שנמצא שרץ כתנאי, לימא
מיפלגי  קא בהא והכא חייב, עלמא דכולי לא וכו', מיפלגי
דהכי  משמע חייב, עלמא דכולי דאסיקנא וכיון וכו'".
(ראה  בו נגע שלא באופן (והמדובר משנה). (כסף הלכתא
מטמא  שאינו א, הלכה הטומאות אבות מהלכות בפ"ד
הוא  הרי כן, לא שאם ידו, על נטמא ולא במגע) אלא במשא
הלכה  למעלה רבינו שכתב כמו עצמו, על וחייב שרץ טמא

מטמאים 74)יג). (שאינם הטומאה אבות משאר אחר
למעלה). ראה רבינו,75)במשא, ומפרש שם. עירובין

חייב", למקדש, שרץ טמא "המכניס שמואל שאמר שמה
שנטמא  כלי שמכניס מפרש שם ורש"י טמא. אדם היינו
במשא, מטמא אינו מת טמא (וגם להלן. וראה בשרץ.
ט). הלכה מת טומאת מהלכות בפ"ה כמפורש

משנה).76) (כסף ד הלכה פ"ז נזיר ספרא 77)ירושלמי
שם  בירושלמי גם וראה יג, הלכה יא פרק אחרי פרשת
שהמכניס  שם בעירובין רש"י ודברי א. פסקה נשא ובספרי

ועיין  צ"ע. במזיד, וכרת בשוגג, חטאת חייב טמא כלי
שם. הגר"א בהגהות

.ÊÈ·‡ Ô‰L ÌÈ„‚a ÏÚ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈∆∆»«¿»ƒ∆≈«
Ô‰L ,˙ÓÏ ‡Óh‰ ‰Ê Ô‰a Ú‚pL ÌÈ„‚a ÔB‚k ,‰‡ÓËÀ¿»¿¿»ƒ∆»«»∆∆«»≈¿≈∆≈

¯‡a˙iL BÓk ,‰‡Óh‰ ·‡78‡e‰L „‚a Ï·‡ ; ««À¿»¿∆ƒ¿»≈¬»∆∆∆
Ï·‡ ,ÂÈÏÚ ‰˜BÏ BÈ‡ - Lc˜nÏ BÒÈÎ‰ Ì‡ ,ÔBL‡ƒ̄ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»≈∆»»¬»

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ79. «ƒ«««¿

מת.78) טומאת מהלכות ה כן 79)בפרק שלמד נראה
אינו  טמא חרס כלי שהמכניס שם, בעירובין שאמרו ממה
שהואֿ רבינו וסבור הטומאה, אב נעשה שאינו לפי חייב,
(הר  חייב שאינו הטומאה, אב הם אם הכלים לכל הדין
בין  גופו, טומאת על כרת חייב שאדם ואףֿעלֿפי המוריה).
למעלה  ראה לטומאה, ראשון ובין הטומאה אב שיהיה
חיה  בנבלת תגע אשר "נפש בפסוק מפורש וכן יג, הלכה
באדם  שהרי מכלים, אדם ללמוד אין – שרץ" בנבלת וגו'
אלא  חייב אינו בכלים ואילו כרת, לחייבו התורה החמירה

המוריה. ובהר ספר בקרית ראה בלבד, מלקות

.ÁÈB˙B‡ ÔÈkÓ - Lc˜nÏ B„È ÒÈÎ‰L ‡ÓË ÔÎÂ¿≈»≈∆ƒ¿ƒ»«ƒ¿»«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ80˙B‡Óh‰ ˙B·‡Ó ·‡a ‡ÓË Ïk ÔÎÂ . «««¿¿≈»»≈¿»≈¬«À¿
Ì‰È¯·c ÏL81‰˙LÂ ÌÈ‡ÓË ÔÈÏÎ‡ ÏÎ‡L B‡ , ∆ƒ¿≈∆∆»«√»ƒ¿≈ƒ¿»»

ÏaËiL Ì„˜ „ÈÊÓa Lc˜nÏ ÒÎÂ ,ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ82 «¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿««ƒ¿»¿≈ƒ…∆∆ƒ¿…
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -83. «ƒ«««¿

ידו 80) שהכניס טמא ר"ל, אמר עולא "אמר לב. בזבחים
ובסוף  ביאה". שמה במקצת דביאה וכו' לוקה לפנים
אבהו, רבי אמר רבין אתא "כי אמרו: (לג:) שם הסוגיא
ר"ל  יליף, לא ופירש"י איתמר", בקודש שנגע טמא לענין
איירי  ולא בקודש, שנגע לטמא אלא קרא מההוא מלקות
לנו  שאין שאףֿעלֿפי רבינו וסובר ע"ש. כלל מקדש בביאת
מדרבנן  מרדות מכת לחייבו יש – התורה מן מלקות לחייבו

משנה). הלכה 81)(כסף מת טומאת מהלכות בפ"ה ראה
י. הלכה ומושב משכב מהלכות ובפ"ב אחר 82)יא. אבל

מכת  אותו מכין אין שמשו, העריב שלא אףֿעלֿפי שטבל,
ומקור  א. הלכה הטומאות אבות מהלכות בפ"ט עיין מרדות,

ה. משנה פי"א בפרה הטעון 83)הדברים "כל שם: בפרה
את  ופוסל הקודש את מטמא סופרים, מדברי מים ביאת
(=במים) ביאתו לפני בין המקדש, אל בא ואם וכו' התרומה
שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב פטור, ביאתו לאחר ובין
קלה  טומאה שהוא לפי מקדש, ביאת על חייב "ואינו
שנטמא  מי על אלא מקדש, ביאת אסר לא והפסוק מדרבנן,
או  אדם בטומאת שאמר: כמו מדאורייתא, הטומאה באב
"פטור", ששנינו וממה טמא". שרץ בכל או טמאה בבהמה
כל  כעל מרדות מכת אותו ומכין אסור, אבל פטור משמע
הערב  צריך שאינו למעלה שכתבנו מה (ולפי דרבנן. איסור
אלא  אינו אסור", אבל "פטור שהדיוק עלֿכרחנו שמש,

במים). ביאתו לפני

.ËÈbb C¯c Lc˜nÏ ÒÎpL ‡ÓË;¯eËt - ˙B »≈∆ƒ¿««ƒ¿»∆∆«»
‰·iÁ ‰‡Èa C¯c - ‡·˙ ‡Ï Lc˜n‰ Ï‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿∆«ƒ¿»…»…∆∆ƒ»ƒ¿»

‰¯Bz84B˙B‡ ÔÈkÓ ,˙¯kÓ ¯eËt ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . »¿««ƒ∆»ƒ»≈«ƒ
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˙ec¯Ó ˙kÓ85[¯ÈÂ‡a Á¯Bt‰ Ïc‚Óa ÒÎ elÙ‡Â] . «««¿«¬ƒƒ¿«¿ƒ¿»«≈«»¬ƒ
[Ïc‚Óa] Lc˜nÏ ÒÎpL ÔÈa -86ÔÈa ˙Bbb C¯c ≈∆ƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿»∆∆«≈

ÌÈÁ˙t C¯„ Ba ÒÎpL87. ∆ƒ¿«∆∆¿»ƒ

שיעור 84) שם שהה שאם "ונראה יז: בשבועות ברייתא
גרוע  שאינו גגות, דרך שנכנס אף שחייב השתחוואה,
להלן  כמפורש שחייב", ושהה, שם ונטמא שנכנס מטהור

שם). ועיין למלך, (משנה כאֿכב נראה 85)הלכות כן
אסור  אבל פטור משמע "פטור", שם בברייתא שנאמר ממה
משנה). (כסף מרדות מכת אותו מכין ולכן מדרבנן,

ולפי 86) המוקפות. אלו תיבות אין ורומי, וויניציאה בדפוס
פתחים" דרך בו שנכנס "בין שכתב דבריו המשך זה,
ובכסףֿמשנה  כרת. חייב פתחים, דרך הנכנס שהרי תמוהין,
נוספות  תיבות שכתוב רבינו, מספרי מוגה ספר מצא כי כתב
שכתב  ה, ס"ק ג הלכה פ"ב למעלה המוריה הר וראה אלו.
נכנס  שאם פב: בזבחים שאמרו מה רבינו מפרש אולי כי

באויר. פורח במגדל דהיינו פטור, משופש לפי 87)דרך
פורח  במגדל שנכנס הדברים פירוש הכסףֿמשנה, הגהת
אבל  התורה, מן פטור ואףֿעלֿפיֿכן פתחים, דרך באויר

מדרבנן. מרדות מכת אותו מכין

.ÎÌB˜Ó Ïk88B˙‚‚L ÏÚÂ ˙¯k BB„Ê ÏÚ ÌÈ·iÁL »»∆«»ƒ«¿»≈¿«ƒ¿»
Ôa¯˜89ÔÈ‡ÈˆBÓ - ˙aLa ‰‡ÓË ÌL ˙‡ˆÓ Ì‡ , »¿»ƒƒ¿≈»À¿»¿«»ƒƒ
d˙B‡90˙BÓB˜n‰ ¯‡Le ;91„Ú ÈÏk ÂÈÏÚ ÔÈÙBk - »¿»«¿ƒ»»¿ƒ«

˙aL ¯Á‡92d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ÔÈ‡ÈˆBÓ Ô‰LÎe . «««»¿∆≈ƒƒ≈ƒƒ»
ıÚ ÈÏk ÈËeLÙa ‡l‡93‰‡ÓË Ïa˜Ó ÔÈ‡L94‡lL , ∆»ƒ¿≈¿≈≈∆≈¿«≈À¿»∆…

‰‡Óh‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï95. ¿«∆«À¿»

בפירוש 88) גם וראה קד: בעירובין רש"י – העזרה על היינו
שם. לרבינו פרק 89)המשנה להלן ראה ויורד, עולה קרבן

יב. הלכה ולמעלה ג, הלכה שגגות מהלכות ראה 90)א
מהיכן  וכו' במקדש שנמצא "שרץ במשנה: שם עירובין
בן  ר"ש דברי ולמזבח האולם ומן ההיכל מן אותו, מוציאין
ועל  כרת זדונו על שחייבין מקום כל אומר עקיבא רבי ננס.
עקיבא, כרבי ופסק אותו". מוציאין משם חטאת, שגגתו

המוריה). (הר מחברו כר"ע שהלכה דהיינו 91)משום
שם. ברש"י ראה כל 92)הלשכות, "ושאר במשנה: שם

מהלכות  ג פרק להלן וראה פסכתר". עליו כופין המקומות,
ו. הלכה ומוספין עץ.93)תמידין של ראה 94)בצבת

י. הלכה כלים מהלכות פ"א שם 95)להלן עירובין ראה
בהמיינו  מוציאו כהן במקדש, שנמצא "שרץ במשנה:
צבת) אחר (ולחזור הטומאה את לשהות שלא (=אבנטו)
עץ, של בצבת אומר יהודה רבי ברוקא. בן יוחנן ר' דברי
לו  ונוח האבנט "לטמא הטומאה", את לרבות שלא
(רש"י  טומאה" מלרבות הצבת אחר ולחזור שם, להשהותה
שם. המשנה בפירוש פסק וכן יהודה, כר' רבינו ופסק שם).

.‡Î¯B‰Ë Lc˜ÓÏ ÒÎpL ‡ÓË „Á‡96¯B‰Ë B‡ , ∆»»≈∆ƒ¿«¿ƒ¿»»»
˙Áz ˙Ó ‰È‰L ÔB‚k ,‰‡ÓË Ba LiL Lc˜ÓÏ ÒÎpL∆ƒ¿«¿ƒ¿»∆≈À¿»¿∆»»≈««
·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ï‰‡‰ ˙Áz ‡e‰ ÒÎÂ Lc˜na Ï‰‡…∆«ƒ¿»¿ƒ¿«««»…∆¬≈∆«»

˙Á‡k ÔÈ‡a ‰‡ÓËÂ B˙‡Èa È¯‰L ,˙¯k97ÒÎ . »≈∆¬≈ƒ»¿À¿»»ƒ¿««ƒ¿«
ÒÎpL ¯Á‡ ÌL ‡ÓËÂ Lc˜nÏ98BÓˆÚ ‡nË elÙ‡ , «ƒ¿»¿ƒ¿»»««∆ƒ¿«¬ƒƒ≈«¿

„ÈÊÓa99‡ˆÈÂ Ï‰aÈÂ ¯‰ÓÈ -100‰¯ˆ˜ C¯„a101. ¿≈ƒ¿«≈¿ƒ»≈¿≈≈¿∆∆¿»»

הדין 96) וזהו טהור, והמקדש טמא היה הוא כלומר,
יב. הלכה למעלה ראה למקדש", שנכנס "טמא של הפשוט

מהלכות 97) יח פרק דלהלן מהאי כן, לרבינו יצא אולי
טמא  קודש בשר האוכל שטמא יג, הלכה המקודשים פסולי
קדש  דאיתקש מקדש, לענין גם למד ומזה כרת , חייב
יז. משבועות ראיה להביא יש ועוד לג:). (זבחים למקדש
ולא  במיתה שחייב ששימש טמא של הדין למצוא שנדחקו

אל  במקדש, ונטמא טהור שנכנס באופן פירשו ולא א בכרת,
המוריה). (הר כרת חייב זה באופן שגם עלֿכרחנו

יד:98) שבועות טימא 99)משנה אשי, רב "בעי יז. שם
גמירי  לא במזיד שהייה, גמירי באונס מהו, במזיד עצמו
ול"ש  באונס ל"ש שהייה, גמירי בפנים דילמא או שהייה.
מלקות, לענין הוא שהספק רבינו, ופירש תיקו". במזיד,

המוריה). הר (ראה לקולא שלא 100)ופסק דכל מבואר
אם  רבא, "בעי טז: שם וראה וממלקות, מקרבן פטור שהה
לקרבן  למלקות, שהייה צריך שאין או למלקות שהייה צריך
בפנים  דילמא או שהייה. גמירי לא למלקות שהייה, גמירי
תיקו", למלקות, שנא ולא לקרבן שנא לא שהייה, גמירי

המוריה). הר (ראה לקולא הלכה 101)ופסק להלן ראה
כד. והלכה כב

.·Î˙B‰LÏ BÏ ¯eÒ‡Â102˙‡ˆÏ B‡ ˙BÂÁzL‰Ï B‡ ¿»ƒ¿¿ƒ¿«¬»≈
ÏÚ Û‡ ‰k¯‡· ‡ˆiL B‡ ,‰‰L Ì‡Â .‰k¯‡ C¯„a¿∆∆¬À»¿ƒ»»∆»»«¬À»««

‰ÂÁzL‰Â ÏÎÈ‰Ï ÂÈt ¯ÈÊÁ‰L B‡ ,‰‰L ‡lL Èt103 ƒ∆…»»∆∆¡ƒ»»«≈»¿ƒ¿«¬»
‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡104‚‚BL ‰È‰ Ì‡Â .˙¯k ·iÁ - ««ƒ∆…»»«»»≈¿ƒ»»≈

Ôa¯˜ ‡È·Ó -105. ≈ƒ»¿»

שהייתו.102) שיעור הוא כמה כג הלכה להלן ראה
פניו.103) החזיר לא אם שם, להלן יד:104)ראה שם

שם  ובגמ' השתחוואה" בכדי ששהה או "והשתחווה במשנה
אבל  פנים, כלפי שהשתחווה אלא שנו לא רבא, אמר טז:

לא. שהה לא אין, שהה - חוץ כלפי ראה 105)השתחווה
שהיה. שצריך ספק, אין שלקרבן רבא בבעיית טז: שם
יד: שם רש"י ראה מסיני, למשה הלכה הם אלו ושיעורים

במשנה.

.‚ÎB˙‡ÈˆÈ C¯„ ‰ÂÁzL‰ ‡l‡ ,ÂÈt ¯ÈÊÁ‰ ‡Ï…∆¡ƒ»»∆»ƒ¿«¬»∆∆¿ƒ»
¯eÚMk ‰‰L Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·iÁ BÈ‡ - ıeÁ ÈtÏk106. ¿«≈≈«»∆»ƒ≈»»«ƒ

ÌÈt‡ eÚ¯ÎiÂ :˙B¯˜Ï È„k ?B˙i‰L ¯eÚL ‰nÎÂ¿«»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«ƒ¿¿««ƒ
Èk ·BË Èk ÈÈÏ ˙B„B‰Â eÂÁzLiÂ ‰Ùˆ¯‰ ÏÚ ‰ˆ¯‡«¿»«»ƒ¿»«ƒ¿«¬¿«»ƒƒ

BcÒÁ ÌÏBÚÏ107‰ÈÂÁzL‰ ¯eÚL e‰ÊÂ .108. ¿»«¿¿∆ƒƒ¿«¬»»

טז:106) בדברי 107)שם שבפסוק השניה המחצית
ג). (ז, נחמני 108)בימיםֿב בר יצחק ר' מחלוקת טז: שם

(כשיעור  פסוקא דהאי כמימריה אמר חד פזי, בן שמעון ור'
(כלומר, לסיפא כמויכרעו אמר וחד כולו), הפסוק כל קריאת
מתיבת  הפסוק, של השניה המחצית קריאת כשיעור
מחלוקת  ה"ג פ"ג יומא ובירושלמי הסוף). עד "ויכרעו"
המוריה, והר בכסףֿמשנה ראה זה, בענין נוספת אמוראים

שבבבלי. השני האמורא כדעת רבינו ופסק

.„Î¯LÙ‡L Ïk ?‰k¯‡ C¯„ ‡È‰ BÊ È‡Â˙‡ˆÏ BÏ ¿≈ƒ∆∆¬À»…∆∆¿»»≈
ÏÚ Û‡ ,‰¯ˆwa ‡ˆÈ .‰pnÓ ‰¯ˆ˜ C¯„a Lc˜n‰ ÔÓƒ«ƒ¿»¿∆∆¿»»ƒ∆»»»«¿»»««
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Ïk elÙ‡ ,Ï„eb „ˆa ·˜Ú CÏ‰ ‡l‡ ı¯ ‡lL Ètƒ∆…»∆»»«»≈¿«»¬ƒ»
¯eËt - ÌBi‰109˜Á„Â ı¯L Èt ÏÚ Û‡ ,‰k¯‡a ‡ˆÈ . «»»»»¬À»««ƒ∆»¿»«

‰k¯‡‰ Ba CÏ‰L ÔÓÊ ¯eÚL ‡ˆÓÂ ,BÁk ÏÎa BÓˆÚ«¿¿»…¿ƒ¿»ƒ¿«∆»«»¬À»
ÏÈ‡B‰ ,‰¯ˆwa Ì„‡ Ïk Cl‰nL ÔÓf‰ ¯eÚMÓ ˙BÁt»ƒƒ«¿«∆¿«≈»»»«¿»»ƒ

·iÁ - ‰k¯‡a ‡ˆÈÂ110ËÚÓ CÏ‰Â ‰¯ˆwa ‡ˆÈ . ¿»»»¬À»«»»»«¿»»¿»«¿«
È„k ˙Bi‰M‰ ÏkÓ Û¯ËˆpL „Ú ,ËÚÓ ‰‰LÂ „ÓÚÂ¿»«¿»»¿««∆ƒ¿»≈ƒ»«¿ƒ¿≈
‡È·Ó BÈ‡ - ‚‚BLa ,‰˜BÏ BÈ‡ - „ÈÊÓa :‰ÈÂÁzL‰ƒ¿«¬»»¿≈ƒ≈∆¿≈≈≈ƒ

˜ÙÒ ¯·c‰L ÈtÓ ,Ôa¯˜111˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ Ï·‡ ; »¿»ƒ¿≈∆«»»»≈¬»«ƒ««
˙ec¯Ó112. «¿

שם 109) פטור, (שהוא שאמרו קצרה רבא, "אמר יז. שם
כולו". היום כל ואפילו גודל, בצד עקב אפילו במשנה)

כן.110) לו ופשט מרבה, אביי מיניה בעא שם 111)שם
משנה). (כסף לקולא ופסקה נפשטה, שלא כן 112)בעיא

מרדות  מכת אותו מכין שבספק מקומות, בכמה רבינו פסק
ז, הלכה שם פי"ז א, הלכה ביאה איסורי מהלכות ג' (פרק
בפ"ט  וראה ג, הלכה מזבח איסורי מהלכות פ"ו ולהלן
שם). רוקח ומעשה ובכסףֿמשנה ו, הלכה כלאים מהלכות

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'ç éùéîç íåé

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ודיני 1) במקדש, עבודה שעבד טמא דין רבינו בו יבאר

בצבור. טומאה

.‡B˙„B·Ú ÏlÁ - Lc˜na „·ÚL ‡ÓË2‰˙ÈÓ ·iÁÂ , »≈∆»««ƒ¿»ƒ≈¬»¿«»ƒ»
ÌÈÓL È„Èa3ÌL ‰‰L ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,B˙„B·Ú ÏÚ4. ƒ≈»«ƒ«¬»««ƒ∆…»»»

˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ ,Ï‡¯OÈ È· ÈL„wÓ e¯ÊpÈÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿ƒ»¿ƒ»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿…¿«¿∆
Ôl‰Ïe .‰‡ÓËa „·BÚÏ ‰¯‰Ê‡ BÊ È¯‰ - ÈL„˜ ÌL5 ≈»¿ƒ¬≈«¿»»¿≈¿À¿»¿«»
¯eÓ‡‰ ÏelÁ ‰Ó ;e‰ÏlÁÈ Èk B· e˙Óe :¯ÓB‡ ‡e‰≈≈ƒ¿«¿À«ƒ»»

ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ - [ÌL]6‰˙ÈÓ - Ô‡k Û‡ , »«»ƒ»ƒ≈»«ƒ«»ƒ»
È„Èa ‰˙ÈÓ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁL Â‡Ï ÏÎÂ .ÌÈÓL È„Èaƒ≈»«ƒ¿»«∆«»ƒ»»ƒ»ƒ≈

ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ - ÌÈÓL7. »«ƒƒ»»

ב.2) טו, זבחים א.3)משנה, פג, ראה 4)סנהדרין
ולא  לעבוד לו אפשר היאך ה"ג להלן וראה ב. יז, שבועות

תרומה.5)ישהה. ב.6)אצל פג, הוא 7)סנהדרין כן
בפי"ט  ועי' לוקה, טבל שהאוכל במשנה, - א יג, במכות

ה"ב. סנהדרין מהל'

.·˙È·a ·iÁ BÈ‡ - ‰‡ÓËa „·Ú Ì‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ»«¿À¿»≈«»¿≈
B˙B‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ ÂÈÁ‡ ,˙e˜ÏÓ ‡l‡ ÔÈcƒ∆»«¿∆»«…¬ƒ…»¿ƒƒ

B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,ÔÈc ˙È·Ï8ıeÁÏ9˙‡ ÔÈÚˆBÙe ¿≈ƒ∆»ƒƒ«¿ƒ∆
BÁBÓ10CÎa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÁÓÓ ÔÈ‡Â ,11. ¿≈¿«ƒ¬≈∆¿»

מוציאין 8) כהונה פרחי שנינו: ושם ב. פא, סנהדרין משנה,
ה"ו. סנהדרין מהל' בפי"ח רבינו העתיק וכן אותו,

ורבינו 9) לעזרה". חוץ אותו "מוציאין אמרו: שם, במשנה
רבינו  דכוונת כתב למלך' וב'משנה "לעזרה", השמיט
אסור  מת שטמא וחיל, נשים לעזרת חוץ אותו דמוציאין
ה'תוספות' וכדברי ה"הֿט) פ"ג (למעלה מדרבנן שם להכנס
כאן, המוריה' 'הר וראה ובטמאים. ד"ה - א לב, זבחים

ראה  לעזרה", "חוץ רבינו העתיק שם סנהדרין בהל' אולם
.(300 (עמ' שם סנהדרין ל'מאירי' שם 10)בהערות

מביאין  הכהנים אחיו אין בטומאה, ששימש "כהן במשנה:
לעזרה  חוץ אותו מוציאין כהונה פרחי אלא לב"ד, אותו

בגיזרין". מוחו את מיתה 11)ומפצעין הוא שחייב כיון
פב:). (סנהדרין שמים בידי

.‚‡lL „Ú ,‰‰LÈ ‡ÏÂ „·ÚÏ BÏ ¯LÙ‡ C‡È‰Â¿≈«∆¿»«¬…¿…ƒ¿∆«∆…
˙¯k ·iÁ˙È12„·Ïa ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ‡l‡ÔB‚k ? ƒ¿«≈»≈∆»ƒ»ƒ≈»«ƒƒ¿«¿

‰¯ÊÚa ‡ÓËpL13‰¯ˆwa ‡ˆÈÂ14‰È‰ B˙‡ÈˆÈ·e , ∆ƒ¿»»¬»»¿»»«¿»»ƒƒ»»»
·¯˜Â ÁaÊna L‡‰ ÏÚ ¯·‡ Ba CÙ‰Â B„Èa ¯Bpƒ̂¿»¿»«≈»«»≈«ƒ¿≈«¿≈≈

B˙Ù¯O15‰„B·Úk ‡e‰ È¯‰ - ‰„B·Ú ·e¯˜ ÏkL ;16. ¿≈»∆»≈¬»¬≈«¬»

הכ"ב.12) פ"ג למעלה מחוץ 13)ראה בנטמא אבל
הי"ב. שם למעלה ראה כרת. חייב כשנכנס מיד לעזרה,

למעלה 14) ראה כרת, חייב שהה לא אם אף בארוכה, אבל
הכ"ב. להלן 15)שם וראה אביי, דברי - ב יז, שבועות
ה"ד. קרובי 16)פ"ט דכל קמ"ל "והא שם: שבועות,

היא". עבודה עבודה,

.„- BLÓL ·È¯ÚiL Ì„˜ „·ÚÂ Ï·hL ‡ÓË ÔÎÂ¿≈»≈∆»«¿»«…∆∆«¬ƒƒ¿
‰ÏeÒt B˙„B·Ú17ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁÂ ,18. ¬»¿»¿«»ƒ»ƒ≈»«ƒ

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .Ì‰È‰Ï‡ ÌL eÏlÁÈ ‡ÏÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿…¿«¿≈¡…≈∆ƒƒ«¿»
e„ÓÏ19‡ÓË ÔÈ„ÚL ,„·ÚL ÌBÈ Ïe·ËÏ ‰¯‰Ê‡ BfL , »¿∆«¿»»ƒ¿∆»«∆¬«ƒ»≈

‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e :¯Ó‡pL ;‡e‰∆∆¡«»«∆∆¿»≈ƒ¿»∆¬«ƒ…
¯‰Ë20Èt ÏÚ Û‡ ,„·ÚL ÌÈ¯etk ¯qÁÓ Ï·‡ . »≈¬»¿À«ƒƒ∆»«««ƒ

ÏlÁÂ ‰ÏeÒt B˙„B·ÚL21¯eËt ‰Ê È¯‰ -22. ∆¬»¿»¿ƒ≈¬≈∆»

וכו'17) דמן שקבלו הזבחים "כל ב: טו, זבחים משנה,
פסל". וכו' יום ב.18)טבול ופג, א. פג, סנהדרין

ב.19) פג, וסנהדרין א. יז, טעם 20)זבחים לתת והוא
עיון, צריך אבל (כסףֿמשנה). כיפורים ממחוסר חלוק למה
אלא  האדם, על אינו ש"וטהר" אמרו - ב ב, בברכות שהרי
ה"ב. תרומות מהל' בפ"ז בעצמו רבינו כתב וכן היום, על
וב'תוספות  יום, טבול ד"ה שם זבחים ב'תוספות' ועי'

יום. וטבול ד"ה מ"א, פ"ב זבחים משנה,21)יוםֿטוב'
שם. ב 22)זבחים ופג, א פג, בסנהדרין הרי לתמוה, יש

וכו', מיתה שמחוייבים אלו בכלל כיפורים מחוסר מנו -
מחוסר  מנה ב) (הלכה סנהדרין מהל' בפי"ט עצמו ורבינו
(כסףֿ מלקות שחייבים מיתה מחוייבי בכלל כיפורים
כי  נשמע הי"א פ"ט להלן גם שהרי תמוה, גם משנה).
הראב"ד, בהשגת גם וראה מיתה. חייב כיפורים מחוסר
בו" טומאתו "עוד (ח:) במכות שאמרו ממה עליו שמקשה
פ"ג  למעלה גם עוד ועי' עיי"ש. כיפורים, מחוסר לרבות

ה"ט.

.‰¯Ó‡pL ?‰ÏeÒt B˙„B·ÚL ÔÈpÓe23‰ÈÏÚ ¯tÎÂ : ƒ«ƒ∆¬»¿»∆∆¡«¿ƒ∆»∆»
d˙¯‰Ë ‰¯Ó‚ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÏÏkÓ ,‰¯‰ËÂ Ô‰k‰24. «…≈¿»≈»ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿¿»»√»»

ÌÈ¯etk È¯qÁÓ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â25. ¿«ƒ¿»¿À¿≈ƒƒ

יולדת.23) כיפורים 24)לגבי "מחוסר ב: יט, בזבחים
וטהרה, הכהן עליה וכפר קרא: דאמר הונא, רב אמר מנלן,
- א פג, בסנהדרין ראה אבל טמאה". שהיא מכלל טהרה
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ב. עד, ביבמות גם וראה מיתה. חיוב לענין זה דרש
מחוסרי 25) מהל' פ"א להלן ראה ומצורע, וזבה זב היינו

ה"א. כפרה

.Â‡È‰ Ì‡ :‡ÓË ‰È‰L Ú„B Ck ¯Á‡Â „·ÚL Ô‰k…≈∆»«¿««»«∆»»»≈ƒƒ
‰Úe„È ‰‡ÓË26ÔÈÏeÒt ·È¯˜‰L ˙Ba¯w‰ Ïk -27, À¿»¿»»«»¿»∆ƒ¿ƒ¿ƒ

ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ‡È‰ Ì‡Â ;ÔÈlÁ B˙„B·Ú È¯‰L28- ∆¬≈¬»Àƒ¿ƒƒÀ¿««¿
‰v¯Ó ıÈv‰29elÙ‡Â .eˆ¯ ·È¯˜‰L ˙Ba¯w‰ ÏÎÂ , «ƒ¿«∆¿»«»¿»∆ƒ¿ƒƒ¿«¬ƒ

- ˜¯ÊÂ Ìc‰ ˜¯ÊiL Ì„˜ ‡ÓË ‡e‰L BÏ Ú„B«∆»≈…∆∆ƒ¿…«»¿»«
‰ˆ¯‰30ÏÚ Û‡ ÌB‰z‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó ıÈv‰L ; ƒ¿»∆«ƒ¿«∆«À¿««¿««

„ÈÊÓ ‡e‰L Èt31ÌB‰z‰ ˙‡ÓË e¯‡a ¯·Îe . ƒ∆≈ƒ¿»≈«¿À¿««¿
˙e¯ÈÊa32. ƒ¿ƒ

להלן.26) ראה בעולם, אחד לאיש רק ראה 27)אפילו
ומקריב  עומד היה שאם - ב סו, בקידושין ועי' ה"א. למעלה
ורק  פסולה, עבודתו מום, בעל שהוא ונודע המזבח, גבי על
כשרה, שעבודתו (שם) מיוחד מפסוק למדו חלל לגבי

מום. בעל כדין טמא דין מכירה 28)מעתה אדם שאין
הי"ח). נזירות מהל' (פ"ו העולם בסוף משנה,29)אפילו

הקרבנות  לכל רבינו למד ומפסח פסח, לענין - ב פ, פסחים
אין 30)(כסףֿמשנה). לכתחילה אבל בדיעבד, רק משמע

שעושה  - כתב הי"א, פסח קרבן מהל' בפ"ו אבל לזרוק, לו
לשאר  חובה, שהוא פסח בין לחלק ויש לכתחילה, גם

(כסףֿמשנה). הלשון 31)קרבנות כפי ב. פא, פסחים
אשי. רב בר מר של מהל'32)השני בפ"ד גם וראה שם.

ה"ב. פסח קרבן

.ÊÔÈ·¯w‰ ÌÈ¯·c ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó ıÈv‰ ÔÎÂ33; ¿≈«ƒ¿«∆«À¿«¿»ƒ«¿≈ƒ
ÔBÚ ˙‡ Ô¯‰‡ ‡OÂ Ô¯‰‡ ÁˆÓ ÏÚ ‰È‰Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»«≈««¬…¿»»«¬…∆¬

ÔÈÏÎ‡p‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‰v¯Ó BÈ‡ Ï·‡ .ÌÈL„w‰34, «√»ƒ¬»≈¿«∆«À¿««∆¡»ƒ
Ì„‡‰ ˙‡ÓË ÏÚ ‡ÏÂ35;‰Úe„È ‰‡ÓËa ‡ÓËpL ¿…«À¿«»»»∆ƒ¿»¿À¿»¿»

¯eaˆa ‰ÈeÁc‰ ‰‡Óh‰ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡36ıÈv‰L , ∆»ƒ≈»¿»«À¿»«¿»¿ƒ∆«ƒ
‰ÈÏÚ ‰v¯Ó37. ¿«∆»∆»

עז.).33) בפסחים (רש"י והאימורים הקומץ הדם, היינו
מרבי 34) חוץ התנאים כל לדעת שם, בפסחים הוא כן

(רש"י  המנחה ושיירי הקרבן בשר היינו ו"נאכלין" אליעזר.
במשנה.35)שם). - ב פ, ביומא 36)שם ששת רב כדעת

שהרי  בציבור", הותרה "טומאה שאמר נחמן כרב ולא ב. ו,
וראה  הי"ד). להלן (כסףֿמשנה באיסורין ששת כרב הלכה

הי"דֿטז. היתר 37)להלן שאינה שכיון ב. ז, א. ז, יומא
בציבור. בין ד"ה רש"י ועי' ציץ, לריצוי היא צריכה גמור

.ÁBÁˆÓ ÏÚ ‡e‰L ÔÓÊa ‡l‡ ‰v¯Ó ıÈv‰ ÔÈ‡Â38; ¿≈«ƒ¿«∆∆»ƒ¿«∆«ƒ¿
„ÈÓz BÁˆÓ ÏÚ ‰È‰Â :¯Ó‡pL39ÈÙÏ Ì‰Ï ÔBˆ¯Ï ∆∆¡«¿»»«ƒ¿»ƒ¿»»∆ƒ¿≈

.ÈÈ¿»

שכן 38) שמעון, כרבי ולא - ב ז, ביומא יהודה רבי כדעת
כרבי  הלכה שמעון, ורבי יהודה "רבי ב: מו, בעירובין אמרו
טומאה  יהודה שלרבי אמרו, שם בגמרא והנה יהודה".
הכיפורים  ביום נעשה מה כן, לא שאם בציבור , הותרה
מצחו  על הציץ ואין בגדיֿלבן לבוש הגדול כשהכהן
רבינו, דברי מוקשים זה ולפי בקרבן. טומאה אז ואירעה

הציץ  שאין פסק ואעפ"כ בציבור, דחויה שטומאה שפסק
משנה', ב'כסף וראה מצחו. על כשהוא אלא מרצה
וב'הר  מהר"ן בציוני שמח', ב'אור המשנה', ב'מרכבת

שמעון 39)המוריה'. רבי למד הזה מהפסוק הרי צ"ע,
למד  יהודה ורבי מרצה, הוא - מצחו על אינו שאפילו

שם. ביומא, הגרצה"ח הגהות ועי' אחר. מפסוק

.Ë‡Ï ‰ÁB„ BÈ‡ - ÔÓÊ BÏ Úe·˜ ÔÈ‡L Ôa¯˜ Ïk»»¿»∆≈»«¿«≈∆…
‰‡Óh‰ ˙‡ ‡ÏÂ ˙aM‰ ˙‡40ÌBi‰ ·¯˜È ‡Ï Ì‡L ; ∆««»¿…∆«À¿»∆ƒ…ƒ¿««

BÏ Úe·wL Ôa¯˜ ÏÎÂ .¯ÁÓ ˙¯ÁÓÏe ¯ÁÓÏ ·¯˜È -ƒ¿«¿»»¿»√«»»¿»»¿»∆»«
„ÈÁÈ Ôa¯˜ ÔÈa ¯eaˆ Ôa¯˜ ÔÈa ,ÔÓÊ41˙‡ ‰ÁBc - ¿«≈»¿«ƒ≈»¿«»ƒ∆∆

‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁB„Â ˙aM‰42‡e‰ ˙B‡Óh‰ Ïk ‡ÏÂ . ««»¿∆∆«À¿»¿…»«À¿
dc·Ï ˙n‰ ˙‡ÓË ‡l‡ ,‰ÁB„43. ∆∆»À¿««≈¿«»

א.40) יד, תמורה ופר 41)משנה, גדול כהן חביתי כגון
שם). (משנה, הכיפורים ביום גדול במשנה.42)כהן שם

עוד  וראה הטומאה, את דוחה כיצד מבואר הי"ב ולהלן
הט"ז. סוף כב,43)להלן ובזבחים א. סז, בפסחים הוא כן

שאיש  לנפש, טמא שהיה במי נאמר זה דין עיקר שכל ב.
בטומאה. עושה אלא נדחה אינו וציבור שני לפסח נדחה

הט"ז. להלן וראה

.È¯eav‰ ˙Ba¯˜ Ïk44Ôlk CÎÈÙÏ .ÌpÓÊ Úe·˜ »»¿¿«ƒ»«¿«»¿ƒ»À»
.˙n‰ ˙‡ÓË ˙‡Â ˙aM‰ ˙‡ ÔÈÁBcƒ∆««»¿∆À¿««≈

לפר 44) פרט הלשכה, מתרומת הבאים הקרבנות היינו
שהם  שאףֿעלֿפי עבודהֿזרה ושעירי ציבור, של דבר העלם
נב. (מנחות הלשכה מתרומת באים אינם – ציבור קרבנות
ה"ב) שקלים מהל' בפ"ד רבינו פסק וכן יהודה, רבי לדברי

כסףֿמשנה). ועי' שמח'. ('אור קבוע זמנם ואין

.‡ÈÏÎ‡ BÈ‡ - ‰‡ÓËa ·¯wL Ô‰Ó Ôa¯˜ ÏÎÂ45, ¿»»¿»≈∆∆»«¿À¿»≈∆¡»
‰¯Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡¯‰ ÌÈ¯·„ epnÓ ÔÈ¯ÈË˜Ó ‡l‡46, ∆»«¿ƒƒƒ∆¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»»

ÌÈL„˜ ¯‡Lk ,Û¯O ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡¯‰ ¯‡M‰Â¿«¿»»»«¬ƒ»ƒ¿»ƒ¿»»»ƒ
e‡ÓËpL47. ∆ƒ¿¿

פסח 45) לקרבן פרט א. ז, יומא וראה ב. עו, פסחים משנה,
ה"ח). פסח קרבן מהל' ופ"ז שם. (משנה, לאכילה שעיקרו

שאמרנו 46) וכמו להקטרה, אלא בא לא מתחילה שהרי
הרי  לאכילה, אלא מתחילתו בא שלא שכיון למעלה בפסח

הקטרה. לענין הקרבנות בכל כן כמו נאכל, ראה 47)הוא
המוקדשין. פסולי מהל' בפי"ט

.·ÈB˙B‡ ÏL BpÓÊ ÚÈb‰ ?‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁBc „ˆÈk≈«∆∆«À¿»ƒƒ«¿«∆
ÔÈ·È¯˜nL Ï‰w‰ ·¯ eÈ‰Â Ôa¯˜48,˙ÓÏ ÔÈ‡ÓË B˙B‡ »¿»¿»…«»»∆«¿ƒƒ¿≈ƒ¿≈

ÌÈ‰k‰ eÈ‰Â ÌÈ¯B‰Ë Ï‰w‰ eÈ‰L B‡49ÔÈ·È¯˜n‰50 ∆»«»»¿ƒ¿»«…¬ƒ««¿ƒƒ
ÌÈ‡ÓË51˙ÓÏ52eÈ‰Â ÔÈ¯B‰Ë el‡Â el‡ eÈ‰L B‡ , ¿≈ƒ¿≈∆»≈»≈¿ƒ¿»

ÌÈ‡ÓË ˙¯M‰ ÈÏk53˙ÓÏ54,‰‡ÓËa ‰OÚÈ ‰Ê È¯‰ - ¿≈«»≈¿≈ƒ¿≈¬≈∆≈»∆¿À¿»
„Á‡k ÌÈ¯B‰h‰Â ÌÈ‡Óh‰ Ba e˜qÚ˙ÈÂ55eÒkÈÂ , ¿ƒ¿«¿«¿≈ƒ¿«¿ƒ¿∆»¿ƒ»¿

‰¯ÊÚÏ Ôlk56ÔB‚k ,˙¯Á‡ ‰‡ÓËa ÌÈ‡Óh‰ Ï·‡ . À»»¬»»¬»«¿≈ƒ¿À¿»«∆∆¿
[˙B„ÏBÈÂ] ˙BcÂ ˙B·ÊÂ ÔÈ·Ê57‰Ï·e ı¯L È‡ÓËe »ƒ¿»¿ƒ¿¿¿≈≈∆∆¿≈»

Ô‰a ‡ˆBiÎÂ58ÏÂ e˜qÚ˙È ‡Ï -Û‡Â ,‰¯ÊÚÏ eÒkÈ ‡ ¿«≈»∆…ƒ¿«¿¿…ƒ»¿»¬»»¿«
‰‡ÓËa ‰OÚpL Èt ÏÚ59e¯·Ú Ì‡Â .60B‡ eOÚÂ «ƒ∆«¬»¿À¿»¿ƒ»¿¿»
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‰‡Èa‰ ÏÚ ˙¯k ÔÈ·iÁ - ‰¯ÊÚÏ eÒÎ61‰˙ÈÓe62ÏÚ ƒ¿¿»¬»»«»ƒ»≈««ƒ»ƒ»«
„·Ïa ˙n‰ ˙‡ÓË ‡l‡ ˙ÈÁ„ ‡lL ;‰„B·Ú‰63. »¬»∆…ƒ¿≈∆»À¿««≈ƒ¿«

שייך 48) ובו אותו, יעשו ישראל עדת שכל פסח, קרבן היינו
תמידין  כגון ציבור בקרבנות אבל הקהל, רוב נטמא לומר
או  הכהנים נטמאו אלא הקהל רוב נטמא שייך לא ומוספין,

הי"ד. להלן וראה איש'). ('חזון השרת לא 49)כלי אפילו
וראה  הי"ד. (להלן בירושלים הנכנסים הכהנים רוב נטמאו
בפירוש  כתב וכן ה"ו). החודש קידוש מהל' בפ"ד גם

שם. להקריב.50)המשנה, הראויים כלומר,
שהיו 51) או רובו או קהל "נטמא במשנה: - א עט, בפסחים

גם  ראה בטומאה". יעשו טהורים, והקהל טמאים הכהנים
ה"א. פסח קרבן מהל' פ"ז בין 52)להלן הבדל ואין

ולא  נדחית מת בטומאת רק שבכולם הכהנים, לבין הבעלים
הותר  שלא - ב כב, בזבחים הגמרא וכדברי אחרת, בטומאה
=) שמכפרים בשרץ, ולא מת בטומאת רק בציבור לכהן
מת  מתכפרים, מה הקהל), =) דמתכפרים דומיא הכהנים)
המוריה'). 'הר (ראה כן מכפרים אף לא, שרץ אין,

שרת 53) וכלי טהורים וכהנים "ישראל שם: פסחים ברייתא,
שם. פסח, קרבן בהל' גם וראה בטומאה", יעשו טמאים,

שנטמא 54) אלא שנו לא חסדא, רב "אמר שם: בפסחים,
"בחלל  טז) יט, (במדבר אמר דרחמנא מת, בטמא הסכין
דמעיקרא  לגברא, מטמא וקא כחלל, הוא הרי חרב – חרב"
נטמא  אבל מתעביד, קא דכרת הגוף בטומאת מתעביד כי
עביד". לא טמאין עביד, טהורין וכו' שרץ בטומאת הסכין
שם. המוריה' וב'הר ה"ט, שם פסח קרבן בהל' וראה

חלוק",55) ציבור קרבן שאין בטומאה, "יעשו שם: פסחים,
חלוק, בטומאה הבא ציבור קרבן "שאין שם: רש"י ראה
עושה  היחיד אף בטומאה, בא רובן שקרבן מאחר
גנאי  אותו, עושין הציבור שרוב מאחר "כלומר, בטומאה".
מהם" ונזהרין מהן פורשין שבהן שהטהורין להם הוא

שם. פסח, קרבן בהל' גם וראה שם). אבל 56)('מאירי'
הי"ג. להלן ראה להיכל, מבואר 57)לא - א סז, בפסחים

טומאות. שאר לא אבל מת, טמא גם 58)דדוקא ראה
נדחה. לא שרץ דטמא - ב כב, באופנים 59)זבחים דהיינו

וכו', למת טמאים הקהל רוב שהיו כגון למעלה, הנקובים
הנדה  הזבה, הזב, בטומאות הטמאים על אסור זאת, ובכל

לעזרה. ולהכנס להתעסק כדין 61)במזיד.60)והיולדות
כרבי  ולא הי"ב). פ"ג (למעלה במזיד למקדש שנכנס טמא
אינם  מת וטמאי הואיל צה:), (פסחים מכרת הפוטרם אלעזר
שם. כתנאֿקמא אלא שם), (גמרא משם משתלחים

ה"א.62) למעלה ראה שמים. ה"ט.63)בידי למעלה ראה

.‚ÈeÒÎÂ ˙Ó È‡ÓË e˜Á„Â ,‰‡ÓËa ‡aL ÁÒÙe∆«∆»¿À¿»¿»¬¿≈≈≈¿ƒ¿¿
ÏÎÈ‰Ï64ÔÈ¯eËt -65‡l‡ e¯z‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ . «≈»¿ƒ««ƒ∆…À¿∆»
‰¯ÊÚÏ66ıeÁÓ Ï‡ Ì‰a ‡¯B˜ È‡ ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ , »¬»»ƒ¿≈¬ƒ≈»∆∆ƒ

ÌeÁlLz ‰ÁnÏ67ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ -68. ««¬∆¿«¿¬≈≈¿ƒ

לפי 64) רבא, שפשט וכמו שם) (פסחים, יוסף רב של בעיה
שכיח  שבפסח משום "פסח" ונקט להלן. וראה השני. הלשון
היתה  הפסח שנשחט שבשעה להיכל, ויכנסו שידחקו הדבר
מהל' פ"א (ראה דוחק ויש רבים אנשים מתמלאת העזרה
הקרבנות. לכל הואֿהדין אבל הי"א), פסח קרבן

להלן.65) ראה (ושאר 66)מלקות, הפסח צרכי שהרי
ה"ג. פסח קרבן מהל' פ"א ראה בעזרה, נעשים קרבנות)

מחוץ 67) לשלחם הציווי עליהם חל שלא כיון כלומר,
לעזרה. ליכנס הותרו שהרי בעיית 68)לעזרה, שם, פסחים

ולשון  לחומרא א' לשון לשונות, בשתי ונפשטה יוסף, רב
והיינו  (כסףֿמשנה). לקולא ב' כלשון רבינו ופסק לקולא, ב'
שמים  בידי במיתה אבל ביתֿדין, בידי שהוא מלקות, לענין
(משנהֿלמלך  גליא שמיא כלפי שהרי לקולא, ספק שייך לא

הי"ג). הקרבנות מעשה מהל' פ"ט

.„È·‡ ˙Èa ˙ˆ˜Ó eÈ‰69,ÌÈ¯B‰Ë Ì˙ˆ˜Óe ÌÈ‡ÓË »ƒ¿»≈»¿≈ƒƒ¿»»¿ƒ
‡l‡ e·È¯˜È ‡Ï - ˙Ó È‡ÓË Ôa¯L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆À»¿≈≈≈…«¿ƒ∆»

ÌÈ¯B‰h‰70e‡È·È - ˙Ó È‡ÓË ·‡‰ ˙Èa Ïk ‰È‰ . «¿ƒ»»»≈»»¿≈≈≈»ƒ
¯Á‡ ·‡ ˙Èa71‰¯ÓLn‰ Ïk ‰˙È‰ .72- ˙Ó È‡ÓË ≈»«≈»¿»»«ƒ¿»»¿≈≈≈

˙¯Á‡ ‰¯ÓLÓ ÏÚ ÔÈ¯ÈÊÁÓ73ÌÈ‰k‰ ·¯ eÈ‰ Ì‡ . «¬ƒƒ«ƒ¿»»«∆∆ƒ»…«…¬ƒ
eOÚÈ - ÔÈ‡ÓË Úe·w‰ ÔÓfa ÌÈÏLe¯Èa ÌL ÔÈÒÎp‰«ƒ¿»ƒ»ƒ»«ƒ«¿««»«¿≈ƒ«¬

‰‡ÓËa74. ¿À¿»

ראש 69) כל כי הי"א, המקדש כלי מהל' פ"ד למעלה ראה
ביתֿאב  – יום כל אבות, לבתי משמרו מחלק ומשמר משמר

דכולי 70)אחר. אליבא זהו - ב ו, ביומא אחד לשון לפי
דחויה  טומאה שסובר למי רק זהו השני הלשון ולפי עלמא,

ה"ז. למעלה וראה רב 71)בציבור, כדעת שם. יומא,
בקושי  כלומר בציבור, היא דחויה שטומאה הסובר ששת,
לחזור  יש – טהרה אחרי לחזור שאפשר מה וכל התירוה,

הט"ו). המקדש 72)(להלן כלי מהל' פ"ד למעלה ראה
אפילו 73)ה"ג. היא", "דחויה שלמאןֿדאמר רבינו סובר

ומה  אחרת. משמרת על מחזירים טמאה, המשמרת כל היתה
(כסףֿמשנה), הוא דוקא לאו – ביתֿאב רק בגמרא שהזכירו
מהל' פ"ד למעלה המוריה' וב'הר המשנה' ב'מרכבת וראה
קי, בבאֿקמא הגמרא מדברי שהביאו מה ה"ט, המקדש כלי

לענין 74)א. ה"ו, פסח קרבן מהל' בפ"ז רבינו כתב כן
רוב  אם לידע הפסח, משערים "כיצד לשונו: וזה הקהל. רוב
וכו' האוכלין בכל משערין אין טהורים, או טמאים הקהל
=) מבחוץ שהם ועד לעזרה, הנכנסים בכל משערין אלא
מדברי  הוא שם דבריו ומקור אותן" משערין וכו' לעזרה)
ומדובר  כה. הערה עיי"ש ה"ו). פ"ז (פסחים ה'ירושלמי'
מיעוט  עלֿידי הקרבן את לעשות שאיֿאפשר באופן
הרוב  עלֿידי גם נעשה שהוא שמכיון בלבד, הטהרים
קרבן  שאין בטומאה, לעשות המיעוט גם מותרים הטמא,

הי"ב. למעלה ראה חלוק, ציבור

.ÂË?¯Á‡ ·‡ ˙ÈaÓ ¯B‰h‰ ÏÚ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»«¬ƒƒ««»ƒ≈»«≈
d¯eq‡a ‡l‡ ,¯eaˆa ‰¯z‰ ‡Ï ‰‡Óh‰L ÈtÓƒ¿≈∆«À¿»…À¿»¿ƒ∆»¿ƒ»

˜Ác‰ ÈtÓ ‰zÚ ‡È‰ ‰ÈeÁ„e ,˙„ÓBÚ75ÔÈÁBc ÔÈ‡Â , ∆∆¿»ƒ«»ƒ¿≈«¿»¿≈ƒ
‰Ê ÈtÓe .¯LÙ‡ È‡L ÌB˜Óa ‡l‡ ‰Á„p‰ ¯·c Ïk»»»«ƒ¿∆∆»¿»∆ƒ∆¿»ƒ¿≈∆

‰ÈÏÚ ˙Bv¯Ï ıÈˆ ‰ÎÈ¯ˆ76. ¿ƒ»ƒ¿«»∆»

שם.75) יומא ששת, וראה 76)כרב א. ז, יומא ראה
ה"ז. למעלה

.ÊË?¯eaˆa ‰ÈeÁc ˙Ó ˙‡ÓhL ÔÈpÓe77:¯Ó‡pL ƒ«ƒ∆À¿«≈¿»¿ƒ∆∆¡«
e„ÓÏ Ck .Ì„‡ LÙÏ ÌÈ‡ÓË eÈ‰ ¯L‡ ÌÈL‡ È‰ÈÂ«¿ƒ¬»ƒ¬∆»¿≈ƒ¿∆∆»»»»¿
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‰ÚeÓM‰ ÈtÓ78ÁÒÙÏ eÁciL Ì‰ ÌÈ„ÈÁÈ ÌÈL‡L , ƒƒ«¿»∆¬»ƒ¿ƒƒ≈∆ƒ»¿∆«
- ˙Ó È‡ÓË eÈ‰L ¯eaˆ Ï·‡ ;ÌÈ‡ÓË eÈ‰ Ì‡ ÈL≈ƒƒ»¿≈ƒ¬»ƒ∆»¿≈≈≈

ÔÈÁc ÔÈ‡79ÁÒt eOÚÈÂ ‰Ácz ‰‡Óh‰ ‡l‡ , ≈»ƒ»ƒ∆»«À¿»ƒ»∆¿«¬∆«
ÔÓÊ BÏ Úe·wL Ôa¯˜ ÏÎÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â .‰‡ÓËa¿À¿»¿«ƒ¿»»¿»∆»«¿«

‰‡Óh‰ ˙‡ ‰ÁB„ ‡e‰L ,ÁÒÙk80. ¿∆«∆∆∆«À¿»

בציבור,77) שנדחית המת טומאת נבדלה מדוע כלומר,
ה"ט  למעלה ראה בציבור, נדחות שאינן הטומאות מיתר

בהעלותך.78)והי"ב. פרשת ו'ספרי' א. סז, פסחים
ה"א.79) שם פסח קרבן בהל' בהם 80)ראה שנאמר

במועדיכם  – במועדיכם" לה' תעשו "אלה לט) כט, (במדבר
ה"ט. למעלה וראה עז.). (פסחים בטומאה אפילו

.ÊÈÌÈ·e˙ka L¯ÙÓ ¯·c‰ È¯‰Â81Èk :ÌL ¯Ó‡pL . «¬≈«»»¿…»«¿ƒ∆∆¡«»ƒ
˙ËÈÁL ÏÚ ÌiÂÏ‰Â ,eLc˜˙‰ ‡Ï ¯L‡ Ï‰wa ˙a«̄««»»¬∆…ƒ¿«»¿«¿ƒƒ«¿ƒ«

‰Ï LÈc˜‰Ï] ¯B‰Ë ‡Ï ÏÎÏ ÌÈÁÒt‰˙Èa¯Ó Èk .[' «¿»ƒ¿……»¿«¿ƒ«ƒ«¿ƒ
‡Ï ÔeÏ·Êe ¯Î˘OÈ ‰MÓe ÌÈ¯Ù‡Ó ˙a¯ ÌÚ‰»»««≈∆¿«ƒ¿«∆ƒ»»¿À…

e¯‰h‰82‡Ïa ÁÒt‰ ˙‡ eÏÎ‡ Èk :¯Ó‡pL ‰Ê e‰Óe . ƒ∆»«∆∆∆¡«ƒ»¿∆«∆«¿…
‰‡Óh‰ ÈtÓ ‰M‰ d˙B‡ e¯aÚL ÈtÓ ?·e˙kÎ83. «»ƒ¿≈∆ƒ¿»«»»ƒ¿≈«À¿»

ÌÈÏLe¯Èa Ï‰w‰ ÏÎÂ ÂÈ¯OÂ CÏn‰ ıÚeiÂ :¯Ó‡pL∆∆¡««ƒ»««∆∆¿»»¿»«»»ƒ»»ƒ
ÈM‰ L„Áa ÁÒt‰ ˙BOÚÏ84B˙OÚÏ eÏÎÈ ‡Ï Èk . «¬«∆««…∆«≈ƒƒ…»¿«¬

¯·Îe .ÈcÓÏ eLc˜˙‰ ‡Ï ÌÈ‰k‰ Èk ,‡È‰‰ ˙Úa»≈«ƒƒ«…¬ƒ…ƒ¿«¿¿««¿»
L„Á‰ Lec˜a e¯‡a85‰M‰ ˙‡ ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L , ≈«¿¿ƒ«…∆∆≈¿«¿ƒ∆«»»

.‰‡Óh‰ ÈtÓ ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»ƒ¿≈«À¿»

הטומאה.81) את דוחה קבוע קרבן (שם,82)כי וכתוב
בטומאה. אותו שעשו הרי וגו'". הפסח "וישחטו טו)
ורבים  להטהר, הספיקו לא השנה, את שעיברו שאףֿעלֿפי

המוריה'). ('הר בטומאתם תאמר 83)נשארו אם "כלומר,
ציבור  קרבן מפני נדחית אינה שטומאה ראיה, משם ,אדרבה

כי  עליו כתוב בטומאה, שעשה אותה, שדחה חזקיהו, שהרי
כן  שעשה על רחמים לבקש ככתוב, בלא הפסח את אכלו
שעיברו  מפני אדרבה, אלא כן, עליו כתוב כך מפני לא –
יב, סנהדרין וראה (כסףֿמשנה) הטומאה" מפני שנה אותה
מחלוקת  פ"ב, סנהדרין ותוספתא פ"ח, פסחים ותוספתא א.

הי"ח. להלן וראה בזה, השנה 84)תנאים לעבר כלומר,
גמרא  ראה ניסן, חודש יהיה השני שהחודש באופן

שם. ה"ו.85)ותוספתא פ"ד

.ÁÈ¯aÚL :‰M‰ d˙B‡a ÌL ‰˙È‰ ˙¯Á‡ „BÚÂ¿«∆∆»¿»»¿»«»»∆ƒ≈
,¯„‡ ÏL ÌÈLÏL ÌBÈa ‰M‰ ˙‡ CÏn‰ ‰i˜ÊÁƒ¿ƒ»«∆∆∆«»»¿¿ƒ∆¬»
L„Á‰ B˙B‡ ‰OÚÂ ,ÔÒÈ L„Á L‡¯ ˙BÈ‰Ï Èe‡¯L∆»ƒ¿……∆ƒ»¿»»«…∆

ÌÈÓÎÁ BÏ e„B‰ ‡ÏÂ .ÈL ¯„‡86ÔÈ¯aÚÓ ÔÈ‡L , ¬»≈ƒ¿…¬»ƒ∆≈¿«¿ƒ
L„Á‰ Lec˜a e¯‡aL BÓk ,‰Ê ÌBÈa87ÈtÓe . ¿∆¿∆≈«¿¿ƒ«…∆ƒ¿≈

˙‡ eÏÎ‡ Èk :¯Ó‡ ‰ÎÏ‰k ‡lL ‰OÚL el‡ ÌÈ¯·„¿»ƒ≈∆»»∆…«¬»»∆¡«ƒ»¿∆
·e˙kÎ ‡Ïa ÁÒt‰88ÏÚÂ BÓˆÚ ÏÚ ÌÈÓÁ¯ Lw·e . «∆«¿…«»ƒ≈«¬ƒ««¿¿«

ÌÈÓÎÁ‰89Èk :¯Ó‡pL .ÂÈOÚÓ ÏÚ eÓÈkÒ‰L «¬»ƒ∆ƒ¿ƒ««¬»∆∆¡«ƒ
.„Úa ¯tÎÈ ·Bh‰ '‰ ¯Ó‡Ï Ì‰ÈÏÚ e‰i˜ÊÁÈ Ïlt˙‰ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ»¬≈∆≈…«¿«≈¿«
- ÌÚ‰ ˙‡ ‡t¯iÂ e‰i˜ÊÁÈ Ï‡ '‰ ÚÓLiÂ :¯Ó‡Â¿∆¡««ƒ¿«∆¿ƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆»»

.Ìa¯˜ ‰ˆ¯pL∆ƒ¿»»¿»»

חזקיהו 86) עשה דברים ששה רבנן, "תנו ב: י, ברכות
ניסן  עיבר וכו', לו הודו לא ג' ועל לו, הודו ג' על המלך,
שמואל  דאמר בדשמואל, שטעה וכו', לו הודו ולא בניסן
וראוי  הואיל אדר, של ל' ביום השנה את מעברין אין
פסחים  וראה אמרינן". לא וראוי הואיל סבר ניסן, לקובעו

ב. יב, וסנהדרין א. הי"ד.87)נו, בגמרא 88)שם
של  תנאֿקמא לדעת שיטות: שלש בזה ישנן שם, סנהדרין
עיברוה  ואם הטומאה, מפני מעברין אין יהודה, רבי
לכתחילה. שיעברו על רחמים לבקש והוצרכו מעוברת,
לבקש  והוצרכו לכתחילה, אפילו מעברין שמעון רבי לדעת
רבי  ולדעת אדר. של שלשים ביום שעיברוה על רחמים
שני. פסח שעשו על רחמים לבקש הוצרכו יהודה בן שמעון
שם  החודש קידוש בהל' (ראה תנאֿקמא כדעת רבינו ופסק
שכן  בניסן, ניסן שעיברוה שמעון, רבי כדעת גם ה"ו)
חולק. זה על שאין הרי שם, בברכות גם מפורש

לו,89) הודו לא רובם שהרי החכמים, מקצת על כלומר,
"החכמים" במקום "שריו" כתב ובסמ"ג למעלה. ראה

(כסףֿמשנה).

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'è éùéù íåé

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לפני 1) לכהנים ורגלים ידים קידוש מצות בו תתבאר

לעבודה. עבודה בין לקדש צריך ואם עבודתם,

.‡„·BÚ‰ Ô‰k Lc˜Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È3 ƒ¿«¬≈¿«≈…≈»≈»»¿«¿»
epnÓ ÂÈ·e Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â :¯Ó‡pL ;„·ÚÈ Ck ¯Á‡Â¿««»«¬…∆∆¡«¿»¬«¬…»»ƒ∆
ÂÈ„È Lc˜ ‡ÏÂ „·ÚL Ô‰ÎÂ .Ì‰ÈÏ‚¯ ˙‡Â Ì‰È„È ˙‡∆¿≈∆¿∆«¿≈∆¿…≈∆»«¿…ƒ≈»»

˙È¯ÁL ÂÈÏ‚¯Â4‰˙ÈÓ ·iÁ -5:¯Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ¿«¿»«¬ƒ«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«
Ô‰k ÔÈa .‰ÏeÒt B˙„B·ÚÂ .e˙ÓÈ ‡ÏÂ ÌÈÓ eˆÁ¯Èƒ¿¬«ƒ¿…»À«¬»¿»≈…≈

ËBÈ„‰ Ô‰k ÔÈa ÏB„b6. »≈…≈∆¿

ששחיטה 2) לנו להורות העובד, כהן וכתב רבינו דקדק
ורגלים. ידים קידוש צריכה אינה בזר, מן 3)שכשירה

גדול 4)הכיור. כהן של ורגלים ידים קידושי למעט ובא
ז, הלכה להלן ראה לבגדים, בגדים שבין הכיפורים ביום

כשירה. עבודתו - לבגד בגד בין קידש לא ראה 5)שאם
כאן. אין שמלקות ג, הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק

ולזרעו 6) לו עולם חק להם "והייתה כא) ל, (שמות שנאמר
לדורותם".

.·˙wÁ :¯Ó‡pL ?‰ÏeÒt B˙„B·ÚL ÔÈpÓe7BÏ ÌÏBÚ ƒ«ƒ∆¬»¿»∆∆¡«À«»
‰Ó ;ÌÏBÚ ˙wÁ :¯ÓB‡ ‡e‰ ‰p‰k È„‚··e ,BÚ¯ÊÏe¿«¿¿ƒ¿≈¿À»≈À«»«
ÈÓ Û‡ ,e¯‡aL BÓk ,‰„B·Ú ÏlÁÓ ÌÈ„‚a ¯qÁn¿À«¿»ƒ¿«≈¬»¿∆≈«¿«ƒ

.‰„B·Ú ÏlÁÓ ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ıÁ¯ ‡lL∆…»«»»¿«¿»¿«≈¬»

חק.7) להיות: צריך

.‚,‰„B·ÚÂ ‰„B·Ú Ïk ÔÈa Lc˜Ï CÈ¯ˆ Ô‰k‰ ÔÈ‡≈«…≈»ƒ¿«≈≈»¬»«¬»
ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â „·BÚÂ ¯˜aa Lc˜Ó ˙Á‡ ÌÚt ‡l‡∆»««««¿«≈«…∆¿≈¿≈»«

‰ÏÈl‰ ÏÎÂ Blk8Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .9‡ÏÂ , À¿»««¿»¿∆…≈≈ƒ«ƒ¿»¿…
BzÚc ÁÈqÈ ‡ÏÂ ,ÌÈÓ ÏÈËÈ ‡ÏÂ ,ÔLÈÈ10‰OÚ Ì‡Â . ƒ«¿…»ƒ«ƒ¿…«ƒ««¿¿ƒ»»

Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÔzÚa¯‡Ó „Á‡11. ∆»≈«¿«¿»»ƒ«¬…¿«≈
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ולקדש.8) לחזור צריך למחר גופו 9)אבל כל יציאת היינו
שיצא  זה ידי על שמא נפשטה, שלא בעיא והיא העזרה. מן

דעתו. הסיח הקודש מבואר 10)מן הדעת היסח דין
מסיח  ישן שסתם לשינה גם רבינו למד ומזה הנ"ל, בגמרא
"ישן  ב: הלכה ג פרק יומא ובירושלמי משנה). (כסף דעתו

ורגלים". ידים קידוש טעון נתנמנם טבילה ואם 11)טעון
מהמקדש  מהיוצא חוץ פסולה. עבודתו ועבד קידש לא
- עבד אם ולפיכך מספק. אלא ולקדש לחזור צריך שאינו

כשרה. עבודתו

.„‡Ï Ì‡ ,Lc˜ ‡ÏÂ „·ÚÂ ¯ÊÁÂ Lc˜n‰ ÔÓ ‡ˆÈ»»ƒ«ƒ¿»¿»«¿»«¿…ƒ≈ƒ…
‰¯Lk B˙„B·Ú - BzÚc ÁÈq‰12‰È‰ ÏÏk‰ ‰ÊÂ . ƒƒ««¿¬»¿≈»¿∆«¿»»»

Lc˜na13‰„B·ÚÏ ‰¯ÊÚÏ ÒÎ Ì„‡ ÔÈ‡ :14ÏÚ Û‡ , «ƒ¿»≈»»ƒ¿»»¬»»»¬»««
Ï·BË ‡e‰L „Ú ,¯B‰Ë ‡e‰L Èt15. ƒ∆»«∆≈

ולא 12) שם בזבחים היא שבעיא ג. הלכה למעלה ראה
(כסף  כשרה עבודתו שבדיעבד רבינו פסק ולפיכך נפשטה,

היה 13)משנה). הכלל "זה במשנה: ל. - כח. [ביומא
מים  המטיל וכל טבילה טעון רגליו את המיסך כל במקדש,
נוסחאות  בשינויי הוא (כן ואין ורגלים ידים קידוש טעון
עד  טהור אפילו לעבודה לעזרה נכנס אדם שם) במשניות
לעזרה  נכנס אדם ואין שגם רבינו מדברי ונראה שיטבול".
נראה  זה ולפי במקדש. שהיה הכלל מאותו הוא וכו'
להלן  אלא המסיך", "וכל מהמלים אינה ה הלכה שהתחלת

חוץ"]. "יצא כתבו 14)מהמלים שם ותוספות רש"י
הוא  וכן בגמרא. שם מוכח וכן דווקא. לאו שלעבודה
אלא  לעבודה דבר סוף "לא ג הלכה ג פרק יומא בירושלמי

לעבודה". שלא אומר 15)אפילו יהודה "ר' שם: בגמרא
שבידו  ישנה טומאה שיזכור כדי זו היא טבילה סרך
יום  עבודת מהלכות ב בפרק רבינו כתב וכן ויפרוש".

ג. הלכה הכיפורים

‰16ÂÈÏ‚¯ ˙‡ CÈÒn‰ ÏÎÂ .17‰ÏÈ·Ë ÔeÚË -18ÏÎÂ ; ¿»«≈ƒ∆«¿»»¿ƒ»¿»
ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ÔeÚË - ÌÈÓ ÏÈËn‰19‡ˆÈ .20 «≈ƒ«ƒ»ƒ»«ƒ¿«¿«ƒ»»

‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ21- ‡ˆÈ ıeÁa ˙B‰LÏ Ì‡ : ¿«»¬»»ƒƒ¿«»»
‡ˆÈ „iÓ ¯ÊÁÏ Ì‡Â ,‰ÏÈ·Ë ÔeÚË ¯ÊBÁLk]22- [ ¿∆≈»¿ƒ»¿ƒ«¬…ƒ»»»

‡Ï Ì‡Â .„·Ïa ÌÈÏ‚¯Â ÌÈ„È Lec˜ ÔeÚË ¯ÊBÁLk¿∆≈»ƒ»«ƒ¿«¿«ƒƒ¿«¿ƒ…
Lc˜ ‡ÏÂ Ï·Ë23‡ÏÂ BzÚc ÁÈq‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„·ÚÂ »«¿…ƒ≈¿»«ƒ¿…ƒƒ««¿¿…

‰¯Lk B˙„B·Ú - ÌÈÓ ÏÈË‰ ‡ÏÂ ÂÈÏ‚¯ CÈÒ‰24. ≈ƒ«¿»¿…≈ƒ«ƒ¬»¿≈»
¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÏ ıeÁ ÂÈ„È ‡ÈˆB‰ƒ»»¿«»¬»»≈»ƒ«¬…

.Lc˜Ïe¿«≈

חוץ,16) יצא המלים לפני להלן להיות צריך ההלכה [סימן
למעלה]. ולשון 17)ראה גדולים, נקבים הם כח. יומא

שהצריך  לפי נד:), (נזיר הארץ על המיסך אילן כמו מיסך
רגליו, ואת גופו את ומכסה ברכיו על כורע גדולים, לנקבים
את  להסך שאול ויבוא ג) כד, (שמואלֿא נאמר בשאול וכן

שם). (רש"י שאין 18)רגליו קבוע, כסא בבית [המדובר
ניצוצות, ישנם שאם רגליו, על רגלים מי של ניצוצות שם

ורגלים]. ידים קידוש גם מי 19)צריך ניצוצות משום
ומשום  רגליו, לקדש צריך - רגליו גבי על שנפלו רגלים
ידיו. לקדש צריך רגליו, בהן ששפשף ידיו שעל ניצוצות

ה].20) הלכה מתחילה ישראל.21)[כאן כל 22)עזרת
משנה. הכסף פי על הוגה חוץ 23)המוקף שיצא זה

העזרה. ולא 24)לחומת היא שבעיא למעלה כתבנו כבר
משנה. בכסף ראה מספק, לפסול אין ולפיכך נפשטה,

.ÂÂÈ„È e‡ÓË25ÔÏÈaËÓ -26BÈ‡Â ,˙B¯B‰Ë Ô‰Â ƒ¿¿»»«¿ƒ»¿≈¿¿≈
ÔÈÏÎ‡ ˙ÏÈÎ‡a BÙe‚ ‡ÓË .Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯»̂ƒ«¬…¿«≈ƒ¿»«¬ƒ«√»ƒ

ÔÈ‡ÓË ÔÈ˜LÓ ˙i˙L B‡ ÔÈ‡ÓË27ÏÚ Û‡ ,Ï·ËÂ ¿≈ƒ¿ƒ««¿ƒ¿≈ƒ¿»«««
ˆ BÈ‡L ÈtLÓL ·¯Ú‰ CÈ¯28Lc˜Óe ¯ÊBÁ - ƒ∆≈»ƒ∆¡≈∆∆≈¿«≈
‰ÏÈ·Ë ¯Á‡29Ï·BË ÏkL ;30ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜Ó ««¿ƒ»∆»≈¿«≈»»¿«¿»

ÁÈq‰ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,Lc˜ ‡Ï Ì‡Â .„·BÚ Ck ¯Á‡Â¿««»≈¿ƒ…ƒ≈ƒ¿…ƒƒ«
ÏlÁ ‡Ï - BzÚc31. «¿…ƒ≈

את 25) ולא הידים את אלא מטמאה שאינה דרבנן בטומאה
להטביל.26)הגוף. החמירו שבקודש כ: בחגיגה ראה

ידים 27) לקידוש שתועיל מהו "טומאה שם: בזבחים
דעתו, מסיח שמש, הערב שצריך כיוון ליה תיפוק ורגלים,
דבר  שהוא ומפני החמה". לשקיעת סמוך שנטמא כגון
טמאין, באוכלין גופו שנטמא רבינו כתב לכן שכיח, שאינו
הרי  כן: על ויתר משנה). (כסף שמש הערב צריך שאינו
מיל  רבעי שלושת הוא השמשות בין ששיעור סובר רבינו
אורח  יוסף הבית כתב וכן ד, הלכה שבת מהלכות ה (פרק
הדעת, היסח כאן יש כן אם רבינו), בדעת רסא סימן חיים
כלל. שמש הערב צריך שאינו באופן רבינו כתב ולכן

מדרבנן.28) - אלו טומאות שעיקר הסיח 29)מפני שמא
לעבודה. ראוי אינו שעכשיו מאחר [כלומר,30)דעתו,

ידים  קידוש צריך ודאי שבזה שמש הערב הצריכה טבילה
שהמסיך  ונראה כ: בזבחים הגמרא בלשון ראה ורגלים,
- הקודמת) בהלכה (למעלה טבילה שצריך פי על אף רגליו
למעלה  (ראה רגליו גבי על ניצוצות של חשש היה לא אם
שטבילה  כיוון ורגלים, ידים קידוש צריך אינו דֿה) הלכה

טומאה]. מחמת אינה בזבחים 31)זו היא נפשטה ולא בעיא
שזה  [ונראה משנה). (כסף עבודתו פוסלין אין ומספק שם,
קידוש  הצריך שמש) הערב (שצריך טובל כל על גם מוסב
של  דין אלא ממש, הדעת היסח כאן שאין לפי ורגלים, ידים

מעבודה]. אז שנפסל כיון דעת היסח

.ÊÔÈa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lc˜ ‡ÏÂ Ï·Ë ‡lL ÏB„b Ô‰k…≈»∆…»«¿…ƒ≈»»¿«¿»≈
ÌÈ„‚·Ï ÌÈ„‚a32‰„B·ÚÏ ‰„B·Ú ÔÈae33ÌBÈa ¿»ƒƒ¿»ƒ≈¬»«¬»¿

‰¯Lk B˙„B·Ú - „·ÚÂ ÌÈ¯etk‰34Ô˙B‡Â ÏÈ‡B‰ . «ƒƒ¿»«¬»¿≈»ƒ¿»
,ÂÈ·e Ô¯‰‡a ÌÈÂL ÔÈ‡ ÔÈLecw‰Â ˙BÏÈ·h‰«¿ƒ¿«ƒƒ≈»»ƒ¿«¬…»»
ÏÎa ‰ÂM‰ ¯·c - epnÓ ÂÈ·e Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â :¯Ó‡Â¿∆¡«¿»¬«¬…»»ƒ∆»»«»∆¿»

.ÔBL‡¯ Lec˜ ‡e‰L ,·kÚÓ ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿«≈∆ƒƒ

לבן 32) בגדי כשפושט שמקדש הקידושים חמשת [הם
זהב]. בלבישת 33)ובגדי שמקדש הקידושים חמשת [הם

פנים]. לעבודות הלבן ובגדי חוץ, לעבודות הזהב בגדי
בעשה.34) עבר אבל

.ÁÛ‡ ,¯ÁÓÏ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ - ÌBi‰ ÂÈ„È Lcƒ̃≈»»«»ƒ«¬…¿«≈¿»»«
˙BÏÒÙ ÌÈ„i‰L ;‰ÏÈl‰ Ïk ÔLÈ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…»≈»««¿»∆«»«ƒƒ¿»
- ‰ÏÈl‰ Ïk ÌÈ·ÏÁ‰ ¯ÈË˜‰Â ‰ÏÈla Lc˜ .‰ÈÏa¿ƒ»ƒ≈««¿»¿ƒ¿ƒ«¬»ƒ»««¿»

˘c˜Ïe ¯ÊÁÏ CÈ¯ˆ35.ÌBi‰ ˙„B·ÚÏ ÌBia »ƒ«¬…¿«≈««¬««
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ידיו 35) "קידש שם: בזבחים ברייתות בשתי רבי כדעת
על  ומקריב עומד היה ביום. לקדש צריך בלילה וכו' ורגליו

ורגלים". ידים קידוש טעון לאורה הלילה, כל מזבח גבי

.ËÈt ÏÚ Û‡ ,ÔLc‰ ˙Óe¯˙Ï ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È Lcƒ̃≈»»¿«¿»ƒ¿««∆∆««ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - LÓM‰ ‰ÏÚzL Ì„˜ Lc˜Ó ‡e‰L∆¿«≈…∆∆«¬∆«∆∆≈»ƒ

ÌBi‰ ¯È‡‰L ¯Á‡ Lc˜Ïe ¯ÊÁÏ36˙lÁ˙· È¯‰L ; «¬…¿«≈««∆≈ƒ«∆¬≈ƒ¿ƒ«
Lc˜ ‰„B·Ú37. ¬»ƒ≈

החמה.36) הנץ אחר היום 37)כלומר, עבודת תחילת שזו
יוחנן. ר' של הנ"ל המימרא על רבא דברי שם זבחים היא.
בלינה. פוסל החמה הנץ היה הנ"ל הסברא שלולא ומכאן
יב, הלכה ומוספין תמידין מהלכת ב פרק להלן [וראה
עלות  אחרי הייתה הדשן שתרומת הנ"ל מהסוגיא שהוכחנו

השחר].

.ÈÈÏkÓ „Á‡Ó Lc˜ Ì‡Â .¯Bik‰ ÈnÓ Lc˜Ï ‰ÂˆÓƒ¿»¿«≈ƒ≈«ƒ¿ƒƒ≈≈∆»ƒ¿≈
¯Lk ‰Ê È¯‰ - ˙¯M‰38ÌÈ‡ ÏÁ‰ ÈÏk Ï·‡ . «»≈¬≈∆»≈¬»¿≈«…≈»

ÔÈLc˜Ó39ıeÁa ˙¯L ÈÏÎa Lc˜ .40ÏÁ ÈÏÎa B‡ ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿≈»≈«ƒ¿ƒ…
CB˙a ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â .‰ÏeÒt B˙„B·Ú - „·ÚÂ ÌÈÙaƒ¿ƒ¿»«¬»¿»¿≈¿«¿ƒ¿
:¯Ó‡pL ;Ô‰Ó ‡l‡ ,˙¯M‰ ÈÏk CB˙a B‡ ¯Bik‰«ƒ¿¿ƒ«»≈∆»≈∆∆∆¡«

BÎB˙a ‡ÏÂ - epnÓ ÂÈ·e Ô¯‰‡ eˆÁ¯Â41Lc˜ Ì‡Â . ¿»¬«¬…»»ƒ∆¿…¿¿ƒƒ≈
.ÏlÁ ‡Ï - „·ÚÂ BÎB˙a¿¿»«…ƒ≈

כלומר,38) שרת. כלי לרבות ירחצו אמרו: כב. בזבחים
ירחצו", המזבח אל "ובקרבתם לב) מ, (שמות בתורה נאמר
"ורחצו  לא) (שם, למעלה נאמר כבר שהרי הוא ומיותר
אל  ובקרבתם מועד אהל אל "בבואם לו וסמוך ממנו",

שם). (רש"י כלי 39)המזבח" למעוטי ממנו, "[ורחצו]
מקום,40)חול". לו הוקבע שהרי בפנים, לקדש שצריך

ויתן  המזבח ובין מועד אהל בין הכיור את "וישם שנאמר
לרחצה". מים שלא 41)שמה בעיא היא כא. בזבחים

אפילו  דילמא או בתוכו, ולא רחמנא אמר "ממנו נפשטה
אלא  לכתחילה יקדש לא נפשטה, שלא ומכיוון מתוכו".
עבודה  מחלל אינו מספק ועבד בתוכו קידש ואם ממנו,

ה). הלכה למעלה וראה משנה (כסף מספק

.‡ÈÔÈÚÓa elÙ‡ ,‰Â˜Ó ÈÓa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÏÈaË‰42 ƒ¿ƒ»»¿«¿»¿≈ƒ¿∆¬ƒ¿«¿»
ÈÏk ÏÎ·e .ÈÏÎa ıÁ¯iL „Ú ,ÏÏk Lec˜ ‰Ê ÔÈ‡ -≈∆ƒ¿»«∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿≈

ÔÈLc˜Ó L„w‰43ÔÈ‡L ÔÈa ˙ÈÚÈ·¯ Ô‰a LiL ÔÈa , «…∆¿«¿ƒ≈∆≈»∆¿ƒƒ≈∆≈
.˙ÈÚÈ·¯ Ô‰a»∆¿ƒƒ

והוא 42) לטבילה כשרים (שהן מערה במי "טבל כ: בזבחים
- מכונסים במים טבילות, שרוב אלא חיים, למים הדין

פסולה". עבודתו ועבד "בכל 43)רש"י) כא: שם הוא כן
בהם  שאין בין רביעית בהם שיש בין מקדשים הכלים
היינו  מתוכו, בקודח שהמדובר שם בגמרא וביארו רביעית"
כהנים, ארבעה ממנו לקדש כדי בו שיש הכיור מן שנוטל
מקדשים  אין כן, לא שאם גדול, מכלי שבא כיוון ומקדש

עצמו. מהכיור עדיף אחר שרת כלי יהא שלא ממנו,

.·ÈÔÈa ÌÈiÁ ÌÈÓ ÔÈa ,Lec˜Ï ÌÈ¯Lk ˙BÓÈn‰ Ïk»«≈¿≈ƒ¿ƒ≈«ƒ«ƒ≈
eÈ‰È ‡l‡ ,Ô‰È‡¯Ó ‰pzLÈ ‡lL „·Ï·e ;‰Â˜Ó ÈÓ≈ƒ¿∆ƒ¿«∆…ƒ¿«∆«¿≈∆∆»ƒ¿

˜B¯p‰ ËÈË .‰ÏÈ·ËÏ ÌÈ¯Lk‰ ÌÈnk44‰¯t‰L ««ƒ«¿≈ƒƒ¿ƒ»ƒ«»∆«»»

epnÓ ‰˙BLÂ ‰ÁBL45‰Ê .¯Bik ÈÓÏ ÌÈÏLÓ - »¿»ƒ∆«¿ƒ¿≈ƒ∆
.¯Bik ÈÓÏ ÌÈÏLÓ - ‰Â˜Ó ÈÓÏ ÌÈÏLn‰ Ïk :ÏÏk‰«¿»»««¿ƒ¿≈ƒ¿∆«¿ƒ¿≈ƒ

כלי.44) אל מכלי להוריקו שראוי דק שאינו 45)שהוא
למקוה. להשלים וכשר ממנו שותה והפרה עב.

.‚ÈÈ„kÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ?¯Bika ˙BÈ‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÌÈÓ ‰nk«»«ƒ¿ƒƒƒ¿«ƒ≈»ƒ¿≈
.ÂÈ·e Ô¯‰‡ :¯Ó‡pL .ÌÈ‰k ‰Úa¯‡ epnÓ Lc˜Ï¿«≈ƒ∆«¿»»…¬ƒ∆∆¡««¬…»»

‰Úa¯‡ È¯‰ - Ì‰nÚ ÒÁÈÙe ,¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ eÈ‰Â46. ¿»∆¿»»¿ƒ»»ƒ¿»ƒ»∆¬≈«¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

epnn ycwl ickn zegt oi` ,xeika zeidl oikixv min dnk"
qgpte ,xnzi`e xfrl` eide eipae oxd` xn`py ,mipdk 'c

."drax` ixd mdnr

מפני  הוא בפשטות ואביהוא, נדב את גם מנה שלא ומה
השמיני  ליום עד המילואים בימי אלא שימשו שלא
אמנם  ופנחס. איתמר אלעזר, רק נשארו ואח"כ למילואים
– מתולדתו כהן היה שפנחס למאן־דאמר רק הוא זה כל
ש"לא  לדעה אבל – הכהן" אהרן בן אלעזר בן "פנחס
היה  זמרי מעשה הרי לזמרי", שהרגו עד פנחס נתכהן
רק  היו שנים ותשע שלושים שכל ונמצא הארבעים, בשנת
לרחוץ  כדי מים צריכים היו מדוע וא"כ כהנים, שלושה
אלא  צריך אין זה שלמ"ד לומר ואין כהנים. ארבעה מהם
פלוגתא  הוא אז כי כהנים, שלושה לקדש כדי מים
שגם  לומר צריך כן על הכיור. של בגודלו שפליגי במציאות
במקדש  היו לזמרי" שהרגו עד פנחס נתכהן "לא למ"ד
אחר  מפסוק זאת שלמד אלא כהנים, ארבעה לקדש מים

שם). ובפירש"י ב. יט, זבחים (עי'
(hk oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

ואהרן 46) משה ממנו "ורחצו הפסוק הביאו שם בגמרא
ל, בשמות אחר פסוק הביא ורבינו לב, מ, שבשמות ובניו"
לכלול  הוצרך ולפיכך ובניו, אהרן אלא בו נאמר שלא יט,
שהרי  קשה, הדבר אבל ארבעה. שיהיו כדי עמהם פינחס את
ואביהו  נדב היו עדיין שם) (בשמות זו פרשה שנאמרה בזמן
או  חמשה לקדש כדי מים יצטרכו לא למה כן ואם בחיים,

כהנים? ששה

.„ÈeÈ‰ „ˆÈÎÂ .e¯‡aL BÓk ,‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ ¯Bik ÈÓ≈ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»¿∆≈«¿¿≈«»
¯ÁÓÏe ÔÈÚÓa B‡ ‰Â˜Ó ÈÓa B˙B‡ ÌÈÚwLÓ ?ÔÈOBÚƒ¿«¿ƒ¿≈ƒ¿∆¿«¿»¿»»
.¯˜aa ÌBÈ ÏÎa B˙B‡ ÔÈ‡lÓÓ B‡ ,B˙B‡ ÔÈÏÚÓ«¬ƒ¿«¿ƒ¿»«…∆

.ÂË‰È‰ ‰Â˜Ók - ‰ÓÏL ‰OÚL Ìi‰47ÈtÓ , «»∆»»¿……¿ƒ¿∆»»ƒ¿≈
,ÌËÈÚ ÔÈÚÓ BÎB˙a ˙¯·BÚ ‰˙È‰ ÌÈÓ ÏL ‰n‡L∆«»∆«ƒ»¿»∆∆¿≈≈≈»
,¯Bik‰ ÈÓk ‰ÈÏa ÔÈÏÒÙ ÂÈÓÈÓ eÈ‰ ‡Ï CÎÈÙÏ¿ƒ»…»≈»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿≈«ƒ

.¯Bik‰ ÔÈ‡ÏÓÓ eÈ‰ epnÓeƒ∆»¿«¿ƒ«ƒ

לכהנים 47) לרחצה "והים ח: הלכה ג פרק יומא בירושלמי
מושכת  המים אמת הוא? כלי ולא ו) ד, הימיםֿב (דברי בו

מעיטם". לו

.ÊËÈab ÏÚ ˙ÈÓÈ‰ B„È ÁÈpÓ ?Lec˜ ˙ÂˆÓ „ˆÈk≈«ƒ¿«ƒ«ƒ«»«¿»ƒ««≈
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BÏ‚¯ Èab ÏÚ ˙ÈÏ‡ÓO‰ B„ÈÂ ,˙ÈÓÈ‰ BÏ‚«̄¿«¿»ƒ¿»«¿»ƒ««≈«¿
- ‰ÏÈ·Ëa ıˆBÁ‰ ÏÎÂ .Lc˜Óe ‰ÁBLÂ ,˙ÈÏ‡ÓO‰«¿»ƒ¿∆¿«≈¿»«≈ƒ¿ƒ»

ÌÈ„È Lec˜a ıˆBÁ48,·LBÈ ‡e‰Lk Lc˜Ó BÈ‡Â . ≈¿ƒ»«ƒ¿≈¿«≈¿∆≈
‰„B·Úk ‡e‰L ÈÙÓ49,„ÓÚÓ ‡l‡ ‰„B·Ú ÔÈ‡Â , ƒ¿≈∆«¬»¿≈¬»∆»≈…∆

.˙¯LÏ „ÓÚÏ :¯Ó‡pL∆∆¡««¬…¿»≈

בנטילת 48) חוצץ בגוף בטבילה שחוצץ "דבר קו: בחולין
במקדש". ורגלים ידים ובקידוש שם:49)ידים בזבחים

הרי  לשרת, המזבח אל בגשתם (או לשרת" קרא "אמר
רש"י). - לשירות קידוש הוקש

.ÊÈ·LBÈ ‡e‰Â „·BÚ‰ ÏÎÂ50B˙„B·ÚÂ ,ÏlÁ - ¿»»≈¿≈ƒ≈«¬»
ÏÏkÓ BlL ‰¯‰Ê‡L ÈtÓ ,‰˜BÏ BÈ‡Â .‰ÏeÒt¿»¿≈∆ƒ¿≈∆«¿»»∆ƒ¿»
Lc˜n‰ ˙„B·ÚÓ ‰„B·Úa ˜ÒBÚ‰ Ïk ÔÎÂ .‡È‰ ‰OÚ¬≈ƒ¿≈»»≈«¬»≈¬««ƒ¿»

‰tˆ¯‰ ÏÚ „ÓBÚ ‰È‰iL CÈ¯ˆ -51¯·„ ‰È‰ Ì‡Â . »ƒ∆ƒ¿∆≈«»ƒ¿»¿ƒ»»»»
ıˆBÁ52ÌÈÏk Èab ÏÚ „ÓÚL ÔB‚k ,Ú˜¯w‰ ÔÈ·e BÈa ≈≈≈««¿«¿∆»«««≈≈ƒ

B¯·Á ÈÏ‚¯ ÏÚ B‡ ‰Ó‰a B‡53‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÏeÒt - ¿≈»««¿≈¬≈¿»¿≈ƒ»»
·e B„È ÔÈa ıˆBÁ ¯·„ÈÏk‰ ÔÈ54.ÏÒt - Ba „·BÚL »»≈≈»≈«¿ƒ∆≈»«

לעמידה 50) - לשרת לעמוד קרא "אמר אמרו: כג: שם
לישיבה". ולא הרצפה 51)בחרתי על וגם לעמוד, שצריך

הרצפה. לבין רגליו בין חציצה, שום תהיה שם 52)שלא
מה  מקדשין, שרת וכלי מקדשת ורצפה "הואיל אמרו: כד.
דבר  יהא לא רצפה אף כו' חוצץ דבר יהא לא שרת כלי
כלי  שמקדשין כמו בתוכה הנכנס תקדש "העזרה כי חוצץ".

בהן". הנכנס הדבר אינו 53)שרת במינו שמין פי על ואף
גם  בכך, דרכו שאין חבירו, רגל גבי על בעמידה - חוצץ

חוצץ. במינו חוצץ 54)מין דבר יהא לא שרת "כלי שם
ה) ד, (ויקרא שנאמר שרת", כלי לבין הכהן) (=בין בינו

כהן. של בעצמו לקיחה שתהא - הכהן" "ולקח

.ÁÈÔÈÓÈa ‡l‡ ‰„B·Ú ÔÈ‡Â55- Ï‡ÓOa „·Ú Ì‡Â . ¿≈¬»∆»¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¿…
‰˜BÏ BÈ‡Â ,‰ÏeÒt56BÏ‚¯Â ÈÏk‰ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚¯ . ¿»¿≈∆«¿««««¿ƒ¿«¿

˙Á‡ BÏ‚¯Â Ô·‡‰ ÏÚ ˙Á‡ BÏ‚¯ ,‰tˆ¯‰ ÏÚ ˙Á‡«««»ƒ¿»«¿«««»∆∆¿«¿««
‰tˆ¯‰ ÏÚ57Ô·‡‰ B‡ ÈÏk‰ ÏËpÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ - «»ƒ¿»ƒ…∆ƒƒ»≈«¿ƒ»∆∆

‰¯Lk B˙„B·Ú - ˙Á‡ BÏ‚¯ ÏÚ „ÓÚÏ ÏBÎÈ58Ì‡Â , »«¬…««¿««¬»¿≈»¿ƒ
BzÚiÒÓ Ï‡ÓOe ÔÈÓÈa Ïa˜ .‰ÏeÒt B˙„B·Ú - Â‡Ï«¬»¿»ƒ≈¿»ƒ¿…¿««¿

.ÂÈÏÚ ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ ÚiÒÓ‰L ,‰¯Lk B˙„B·Ú -¬»¿≈»∆«¿«≈«≈«¿ƒƒ»»

מדם 55) הכהן "ולקח כה) (שם, שנאמר ממה כן למדו שם.
אי  אצבע שנאמר מקום וכל ונתן", באצבעו אלא החטאת נו

אצבעו  את הכהן "וטבל טז) יד, (שם שנאמר בימין,
בימין  נתינה וכל לקיחה שכל מכאן כד:), (שם הימנית"

בתורה.56)דווקא. מפורשת אזהרה בזה שאין כיוון
ואף 57) שם. בברייתא הוא וכן משנה. הכסף פי על נוסף

שאינו  כיוון הרצפה, עם במינו מין הוא שהאבן פי על
חוצץ. הוא הרי בה, שנתקל משום שמסייע 58)מבטלו

ממש. בו אין

.ËÈ‰¯ÊÚ‰ È·‡Ó Ô·‡ ‰„c˙59‰ÈÏÚ „ÓÚÈ ‡Ï - ƒ¿«¿»∆∆≈«¿≈»¬»»…«¬…»∆»
- „·Ú Ì‡Â .ı¯‡a ¯aÁzL „Ú ‰„B·Ú ˙ÚLaƒ¿«¬»«∆¿À«»»∆¿ƒ»«

.˙„ÓBÚ dÓB˜Ó·e ÏÈ‡B‰ ,‰¯Lk B˙„B·Ú¬»¿≈»ƒƒ¿»∆∆

עליה 59) ועמד האבן נדלדלה אמי רבי "בעי שם בזבחים
חייצא, דוודאי לך תיבעי לא לחברה דעתו דאין היכא מהו,
כמה  לחברה דדעתו כיוון מאי, לחברה, דדעתו לך תיבעי כי
תלישא"? הא מיהא השתא דילמא או דמייא, דמחברה
לחברה, דעתו אין אם שאפילו נראה רבינו דברי ומסתימת
(שם) זוטי רבה דעת שלפי משום בדיעבד, חציצה זו אין
האבן, בנעקרה אלא האבן, בנדלדלה אמי רבי הסתפק לא
פי  על אף חציצה. אינה לעולם בנדלדלה כי מזה ונראה
הלשונות  שתי בין רבינו הכריע ולא לחברה, דעתו שאין
כשר, עמד ואם יעמוד, לא שלכתחילה פסק ולכן הללו,

הספיקות. בכל כדרכו

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'é ÷"ù íåé

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מום,1) בעל לכהן המקדש בבית עבודה איסור בו יתבאר

קבוע. מום הוא ומה עובר. מום הוא ומום

.‡ÌeÓ ÔÈa Úe·˜ ÌeÓ ÔÈa ,ÌeÓ Ba LiL Ô‰k Ïk»…≈∆≈≈»«≈
¯·BÚ2ÁaÊn‰ ÔÓ Lc˜nÏ ÒkÈ ‡Ï ,3ÌÈÙÏÂ4; ≈…ƒ»≈«ƒ¿»ƒ«ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

.LbÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â ‡·È ‡Ï ˙Î¯t‰ Ï‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆«»…∆…»…¿∆«ƒ¿≈«…ƒ«
ÒÎÂ ¯·Ú Ì‡Â5Ì‡Â .„·Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,‰˜BÏ - ¿ƒ»«¿ƒ¿«∆««ƒ∆…»«¿ƒ

ÏÒt - Lc˜na „·Ú6ÏÚ Û‡ ‰˜BÏÂ ,‰„B·Ú ÏlÁÂ »««ƒ¿»»«¿ƒ≈¬»¿∆««
‰„B·Ú‰7.·¯˜È ‡Ï ÌeÓ B· ‰È‰È ¯L‡ :¯Ó‡pL . »¬»∆∆¡«¬∆ƒ¿∆…ƒ¿«

·¯˜È ‡lL BÊ ‰¯‰Ê‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…ƒ¿«
‰„B·ÚÏ8. »¬»

ãycew zegiyn zecewpã

...ycwnl qpki `l ,xaer oia reaw oia ,men ea yiy odk lk"
."'ek dwel qpkpe xar m`e

"תמימים  להיות צריכים שהקרבנות שכשם והיינו
"תמים". להיות צריך המקריב הכהן גם כך ומובחרין",

התפילה, בעבודת הזה בזמן גם שייכת הקרבנות עבודת
זו  שבלב ו"עבודה תקנום", תמידים כנגד "תפילות שהרי
שהרי  מישראל, ואחד אחד כל על־ידי ונעשית תפילה",
צריך  שהוא צרכיו שואל אדם שיהא "מצות־עשה... היא
יהודי  כל של בקשתו ממלא שהקב"ה ובוודאי כו'", להם
של  באופן היא כשתפילתו ועאכו"כ לו, המצטרך בכל
גם  ישנו תמים, להיות צריך שכהן הדין שגם ומובן יגיעה.
"תמים" של במצב להיות המתפלל שצריך הזה בזמן
מצוות  שס"ה ושמירת מצוות־עשה רמ"ח כל קיום על־ידי

לא־תעשה.
(l oniq dcear xtq 'zekln oii' itÎlr)

בין 2) קבועין בין אלו, "מומין במשנה: מג. בבכורות
רש"י). – לעבודה כהן (פוסלין באדם" פוסלין עוברין,
מום  בעל אלא לי "אין ה: הלכה ג פרשה אמור פ' ובספרא
אשר  איש כל תלמודֿלומר מניין? עובר, מום בעל קבוע.
יהיה  "אשר נאמר יז) כא, (ויקרא כן לפני פירוש: מום". בו
כלומר, לעולם, מום בו יהיה שמשמעו: יקרב", לא מום בו
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בו  "אשר כא) (שם, השני הפסוק מביא ולכן קבוע. מום
(התורה  עובר מום לרבות יהיה" "אשר נאמר ולא מום",

"המזבח 3)והמצוה). רבינו כתב שם, המצוות בספר גם
מלשון  מוכח וכן וההיכל", והאולם ולמזבח האולם ובין
המשנה  לשון מפשטות ואילו יגש". לא המזבח "ואל הפסוק
ולמזבח. האולם בין אלא אסורים שאינם נראה שם) (כלים
טו. והלכה א הלכה פ"א ולמעלה במשנהֿלמלך, וראה
מצאנו  לא עבודה, בלי כניסה של זה שבדין ואףֿעלֿפי
שאין  רבינו סובר – עובר מום בעל גם לרבות מיוחד לימוד

עבודה. לאיסור זה איסור בין משנה 4)לחלק פ"א בכלים
נכנסים  וכו' מומין בעלי שאין וכו' ולמזבח האולם "בין ט:
מד: ביומא הוא וכן תורה. איסור שזהו רבינו, ודעת לשם".
כתב  וכן מדאורייתא, הן כלים מסכת של אלו שמעלות
על  הקשה שם והרמב"ן סט. לאֿתעשה המצוות בספר רבינו
בין  להכנס מום בעלי לכהנים מד.) (סוכה שהתירו ממה זה,
איסורו  שאין הרי ערבה, מצות לקיים כדי ולמזבח האולם

שם. אסתר במגילת וראה מדרבנן. המזבח 5)אלא מן
(אות  ד הלכה סנהדרין מהלכות בפי"ט אבל כנ"ל. ולפנים,
עיון  וצריך להיכל, נכנס אם אלא לוקה שאינו נראה כח)
שלמעלה  יין, שתויי בדין גם ישנה כזו וסתירה משנה). (כסף
לוקה, ולפנים המזבח מן נכנס שאם כתב אֿטו הלכה פ"א
לוקה  שאינו נראה כט) (אות שם סנהדרין בהלכות ואילו

רוקח. במעשה ועיין להיכל, נכנס אם טז:6)אלא זבחים
למזבח.7) הכניסה על שלוקה למה כלומר,8)נוסף

לחם  "להקריב אלא נאמר לא שם שבפסוק אףֿעלֿפי
בו  שנאמר לחם, קרוי שהוא תמיד, קרבן דהיינו אלקיו"
בספרא  למדו – לאשי" לחמי קרבני "את ב) כח, (במדבר
הקרבנות  יתר לכל גם הפסוקים מריבויי גֿד) הלכות (שם

משנה). (כסף

.·‰˜BÏÂ ,ÏÒt - „·ÚL ¯·BÚ ÌeÓ ÏÚa ÔÎÂ9. ¿≈««≈∆»«»«¿∆
ÈtÓ .·¯˜È ‡Ï ÌeÓ Ba ¯L‡ LÈ‡ Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»ƒ¬∆…ƒ¿»ƒƒ

Ï ‰¯‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ÔÈ‡Â .¯·BÚ ÌeÓ ÏÚ· «¿»»¿∆«¿»»¿««≈¿≈
„·Ïa ˙e˜ÏÓa ‡l‡ ,‰˙ÈÓa e„·ÚL ÔÈÓeÓ ÈÏÚa10. «¬≈ƒ∆»¿¿ƒ»∆»¿«¿ƒ¿«

ה).9) (הלכה שם וספרא שם, ולא 10)בכורות כחכמים,
פד.). פג. (סנהדרין כרבי

.‚B˙i¯a ˙lÁzÓ Ba eÈ‰L „Á‡ ,Ôlk ÔÈÓen‰ Ïk»«ƒÀ»∆»∆»ƒ¿ƒ«¿ƒ»
Ôk ¯Á‡ Ba e„ÏBpL „Á‡Â11ÔÈ‡L ÔÈa ÔÈ¯·BÚ ÔÈa , ¿∆»∆¿««≈≈¿ƒ≈∆≈»

e¯·ÚiL „Ú ÏeÒt ‰Ê È¯‰ - ÔÈ¯·BÚ12. ¿ƒ¬≈∆»«∆«¬…

ונעשה 11) תמים שנולד אלא לי "אין ג: הלכה שם ספרא
תלמודֿלומר  מניין, אמו ממעי מום בעל נולד מום, בעל

מום". בו יהיה עוברים.12)אשר במומים

.„„È ¯·L B‡ Ï‚¯ ¯·L ÔB‚k - Úe·˜ ÌeÓ13; »«¿∆∆∆∆∆∆»
¯·BÚ ÌeÓe14·¯b ÔB‚k -15‡È‰Â ,˙ÙlÈ B‡ ≈¿»»«∆∆¿ƒ

˙ÈÊÊÁ‰16„·Ïa ‰¯Bza ÔÈ·e˙k‰ ÔÈÓen‰ ‡ÏÂ .17Ô‰ «¬»ƒ¿…«ƒ«¿ƒ«»ƒ¿«≈
ÔÈ‡¯p‰ ÔÈÓen‰ Ïk ‡l‡ ,ÌÈ‰ka ÔÈÏÒBtL∆¿ƒ«…¬ƒ∆»»«ƒ«ƒ¿ƒ

Ûeba18.ÌB˜Ó ÏkÓ - ÌeÓ Ba ¯L‡ Ïk :¯Ó‡pL ; «∆∆¡«…¬∆ƒ»»
.Ô‰ ‡Ó‚c ‰¯Bza ÌÈ·e˙k‰ el‡Â¿≈«¿ƒ«»À¿»≈

יט.13) כא, בויקרא כ.14)מפורש שם, בתורה מפורש

מזבח 15) איסורי מהלכות ופ"ב י, הלכה פ"ז להלן ראה לח,
ז. ושם.16)הלכה שם ראה מצרית, ספרא 17)שאינה

מנין  בלבד, אלו את אלא לי "אין א: הלכה ג פרק שם
ריבה". מום מום תלמודֿלומר המומים, שאר לרבות

ז.18) הלכה להלן ראה

.‰ÔÈÓeÓ LÈ :Ì‰ ÔÈÓeÓ ÈÈÓ ‰LÏL19ÔÈÏÒBt Ô‰L ¿»ƒ≈ƒ≈≈ƒ∆≈¿ƒ
ÔÈÓeÓ LÈÂ] .·¯˜lÓ ‰Ó‰a‰Â „·ÚlÓ Ô‰k‰«…≈ƒ«¬…¿«¿≈»ƒƒ¿«¿≈ƒ

[.„·ÚlÓ „·Ïa Ì„‡a ÔÈÏÒBtL20ÔÈ‡L ÔÈÓeÓ LÈÂ ∆¿ƒ¿»»ƒ¿«ƒ«¬…¿≈ƒ∆≈
Ô‰k ÏkL :e¯Ó‡ ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ Ï·‡ ,ÔÈÏÒBt¿ƒ¬»ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ»¿∆»…≈

.„·BÚ BÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ Ba LiL∆≈∆»≈∆≈≈

מג.19) ואףֿעלֿפי 20)בכורות במשנה. שם בכורות
ולמדו  כדלהלן. עבודתם, מחללים ואינם גמור מום שאינם
איש  "כל כא) כא, (ויקרא שנאמר ממה שם בגמרא זאת
אהרן  של בזרעו ששוה "איש – אהרן" מזרע מום בו אשר
במום, אלא נפסל אינו אדם) בני משאר משונה (=שאינו
שנמנו  אלו (כגון אהרן של בזרעו שוה שאינו מי אבל
– גמור מום זה שאין אףֿעלֿפי פ"ח), ולהלן שם, במשנה

להלן. וראה לכתחילה, הם נפסלים

.ÂÌeÓ Ba LiL ÈÓ Ïk21‰Ó‰··e Ì„‡a ÏÒBtL »ƒ∆≈∆≈¿»»ƒ¿≈»
‚‚BLa ÔÈa ,„·ÚÂ22.‰ÏeÒt B˙„B·Ú - „ÈÊÓa ÔÈa ¿»«≈¿≈≈¿≈ƒ¬»¿»

ÔÓ ÌeÓ Ba LiL ÈÓ ÏÎÂ .‰˜BÏ - „ÈÊÓ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈ƒ∆¿»ƒ∆≈ƒ
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,„·ÚÂ Ì„‡Ï ÔÈ„ÁÈÓ‰ ÔÈÓen‰«ƒ«¿À»ƒ¿»»¿»«««ƒ∆

‰˜BÏ23B˙„B·Ú ÏlÁ ‡Ï -24¯·„ Ba ‰È‰ Ì‡Â . ∆…ƒ≈¬»¿ƒ»»»»
,‰˜BÏ BÈ‡ - ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓ Ì‰L ÌÈ¯·cÓƒ¿»ƒ∆≈ƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ≈∆

.‰¯Lk B˙„B·ÚÂ«¬»¿≈»

במשנה.21) שם מום,22)בכורות בעל שהוא ידע שלא
סו: בקידושין הוא המשנה 23)כן בפירוש כתב כן

מג: בבכורות שהרי עיון, צריך אבל ג). משנה פ"ז (בכורות
ומשום  אהרן של בזרעו שוה שאינו בין איכא "מאי אמרו
בזרעו  שוה שאינו שמי עשה", בינייהו איכא העין, מראית
עשה  – עשה מכלל הבא שלאו – בעשה עובר אהרן, של
שכתב  המוריה הר (ודברי במשנהֿלמלך. ועיין שם) (רש"י
עשה, יש העין שבמראית היינו עשה", בינייהו "איכא לפרש
תמוהים  – לאֿתעשה יש אהרן של בזרעו שוה באינו ואילו
אלא  אסורים אינם העין במראית שאסורים שאלו מאד,

עשה). בהם ואין איכא 24)מדרבנן, "מאי שם: בבכורות
איכא  אהרן, של בזרעו שוה לשאינו (=מום) מומא בין
(ויקרא  דכתיב עבודה, מחלל מומא עבודה. אחולי משום
– אהרן של בזרעו שוה שאינו יחלל. ולא בו מום כג) שם,

עבודה". (=מחלל) מיחיל לא

.Ê‡ Ì„‡a ÏÒBt ÔÈ‡ÈeÏbaL ÔÈÓeÓ ‡l25Ï·‡ ; ≈≈¿»»∆»ƒ∆«»¬»
B‡ Ì„‡ ÏL B˙ÈÏk ÏhpL ÔB‚k ,Ûeb‰ ÏÏÁaL ÔÈÓeÓƒ∆«¬««¿∆ƒ«À¿»∆»»
‰OÚpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÚÓ e·wpL B‡ BlL ÏBÁË¿∆∆ƒ¿≈»««ƒ∆«¬»

‰Ù¯Ë26B‡ Ï‚¯ ¯·L :¯Ó‡pL .‰¯Lk B˙„B·Ú - ¿≈»¬»¿≈»∆∆¡«∆∆»∆
.ÈeÏba Ïk Û‡ ,ÈeÏba el‡ ‰Ó - „È ¯·L∆∆»»≈«»«…«»

שנאמר 25) מום, אינו בפנים "מום פ"ד: בכורות תוספתא
וכו'". שבגלוי מום המיוחדין, ופסח עור מה ופסח, עור

במשנה.26) מה: בכורות
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.ÁÏ¯Ú‰27¯Î Ô·k ‡e‰ È¯‰ -28Ôa Ïk :¯Ó‡pL , ∆»≈¬≈¿∆≈»∆∆¡«»∆
¯Oa Ï¯ÚÂ ·Ï Ï¯Ú ¯Î29ÏlÁ - „·ÚL Ï¯Ú ,CÎÈÙÏ . ≈»∆∆≈¿∆∆»»¿ƒ»»≈∆»«ƒ≈

‰˙ÈÓ ·iÁ BÈ‡ Ï·‡ ;„·ÚL ¯Êk ,‰˜BÏÂ B˙„B·Ú30. ¬»¿∆¿»∆»«¬»≈«»ƒ»

במשנה.27) טו: זה 28)זבחים בתורה האמור נכר "בן
ז). הלכה פסח קרבן מהלכות (פ"ט נכר" אל העובד

ט)29) מד, (יחזקאל בוזי בן יחזקאל "מדברי כב: שם
מקדשי  אל יבא לא בשר וערל לב ערל נכר בן כל למדנו,
בני  בהביאכם ז) (שם, דכתיב עבודה, דמחלי ומנלן לשרתני.
ביתי". את לחללו במקדשי להיות בשר וערלי לב ערלי נכר
(שם  רש"י לדעת שם: ותוספות רש"י נחלקו ערל, ובביאור
שאנוס  מילה מחמת אחיו שמתו ערל אפילו במשנה) טו:
כב: שם (תוספות רבינוֿתם ולדעת עבודה, מחלל – הוא
אבל  לערלה, במומר אלא אמורים הדברים אין ערל) ד"ה
מחלל  אינו הוא, שאנוס מילה, מחמת אחיו שמתו מי

אלא 30)עבודה. במיתה אינו שערל פג. בסנהדרין הוא כן
באזהרה.

.ËÔ‰k31„Ú ,„·BÚ BÈ‡ - ‰¯·Úa ÌÈL ‡OB ‰È‰L …≈∆»»≈»ƒ«¬≈»≈≈«
ÌÈa¯ ˙Úc ÏÚ ÔÈc ˙Èa e‰e¯ÈciL32‰È‰È ‡lL È„k , ∆«ƒ≈ƒ««««ƒ¿≈∆…ƒ¿∆

L¯‚Óe „¯BÈÂ „·BÚÂ ;‡ËÁÏ ÛÈÒBÈ ‡lL ,‰¯Ù‰ BÏ33. ¬»»∆…ƒ«¬…¿≈¿≈¿»≈
ÂÈÏÚ Ïa˜iL „Ú ,ÏeÒt - ÌÈ˙ÓÏ ‡nhÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»ƒ«≈¿≈ƒ»«∆¿«≈»»

‡nhÈ ‡lL ÔÈc ˙È·a34¯ÈciL Ì„˜ „·ÚÂ ¯·Ú Ì‡Â . ¿≈ƒ∆…ƒ«»¿ƒ»«¿»«…∆∆«ƒ
ÏlÁ ‡Ï - ‰¯·Úa ÈeO ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïa˜iL B‡∆¿«≈««ƒ∆»«¬≈»…ƒ≈

‰„B·Ú35. ¬»

במשנה.31) מה: (פ"ו 32)בכורות התרה לו שאין
שילך  חשש יש כן, לא שאם ח). הלכה שבועות מהלכות
שצריך  במפורש הביא לא רבינו שהרי נדרו, לו ויתיר לחכם
יורהֿדעה  (ראה נדר שבשבילה והסיבה הנדר, את לפרט
כך  על נשבעתי אני "שיאמר כתב אלא יד), סעיף רכח סימן
כג. בערכין התוספות דעת וכן ה) הלכה (שם ונחמתי" וכך,

שם. לבכורות רש"ש ועיין מר. שם.33)ד"ה ברייתא
ולא 34) רבים, דעת על אותו מדירים בעבירה, נשים בנושא

יצרו  בעבירה נשים שנושא משום בלבד, בקבלה הסתפקו
מו.). שם (גמרא עבודתו 35)תוקפו שעבד, חלל שאף

לה: לגיטין במאירי וראה י, הלכה כדלהלן כשרה,

.È‰¯Lk B˙„B·Ú - ÏÏÁ ‡ˆÓÂ ˜c·Â „·ÚL Ô‰k36 …≈∆»«¿ƒ¿«¿ƒ¿»»»¬»¿≈»
ÏlÁ ‡Ï - „·Ú Ì‡Â .‡a‰Ï „·BÚ BÈ‡Â ,¯·ÚLÏ37; ¿∆»«¿≈≈¿«»¿ƒ»«…ƒ≈
ÔÈlÁ Û‡ - ‰ˆ¯z ÂÈ„È ÏÚÙe BÏÈÁ ÈÈ C¯a :¯Ó‡pL38 ∆∆¡«»≈¿»≈…«»»ƒ¿∆«Àƒ

‰ˆ¯z BaL39. ∆ƒ¿∆

בקידושין 36) והובאה א, משנה פ"ח בתרומות יהושע כרבי
לא 37)סו: כן גם שנודע, לאחר עבד אם שאף משמע

אין  תרצה", שבו (=חללים) חולין "אף שאמרו שכיון חילל,
וכן  משנה). (כסף שנודע לאחר לבין שנודע לפני בין לחלק
(תרומות  מהירושלמי ויסודו שם. בקידושין המאירי כתב
מותר  הדם שקבל בשעה נודע שאם שאמרו, א) הלכה שם
לגמור  מותר קמיצה, בשעת לו בנודע וכן ולזרוק, לגמור
בנידון  נאמר אם שרק בדין: (וכן שלמה). (יריעות ולהקטיר
כאילו  הוא חלל שנמצא לאחר כלומר, כהונה", "מתה זה
מקום  יש אז – יא:) מכות (ראה למפרע בטל ואינו מת,
מה  לפי אבל הידיעה, לאחר לבין הידיעה לפני בין לחלק
נתגלה  כלומר, כהונה", ש"בטלה יג.) (שם במסקנא שאמרו
רבינו  פסק וכן שם), (רש"י כהן היה לא כי למפרע הדבר
לחלק  מקום אין זה, לפי – יב הלכה רוצח מהלכות בפ"ז
אינה  התוספות דעת אבל לאחריה. לבין הידיעה לפני בין
ועל, ד"ה יב: ובקידושין עדי, ד"ה כג. בכתובות ראה כן,

שם). רש"ש בקידושין 38)ועיין (רש"י חללים כלומר,
שם.39)שם). קידושין

.‡ÈÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa40˙ÈÊb‰ ˙kLÏa ÔÈ·LBÈ eÈ‰41, ≈ƒ«»»¿ƒ¿ƒ¿««»ƒ
Ì‰ÈOÚÓ ¯wÚÂ42˙‡ ÔÈ„Â ÔÈ·LBÈ eÈ‰L - ¯È„z‰ ¿ƒ««¬≈∆«»ƒ∆»¿ƒ¿»ƒ∆

ÔÈÓeÓ·e ÔÈÒÁBÈa ÌÈ‰k‰ ÔÈ˜„B·e ,‰p‰k‰43Ïk . «¿À»¿ƒ«…¬ƒ¿¬ƒ¿ƒ»
ÛhÚ˙Óe ÌÈ¯BÁL L·BÏ - BÒeÁÈa ÏeÒt ‡ˆÓpL Ô‰k…≈∆ƒ¿»»¿ƒ≈¿ƒƒ¿«≈
ÌÏL ‡ˆÓpL ÈÓ ÏÎÂ ;‰¯ÊÚ‰ ÔÓ ‡ˆBÈÂ ÌÈ¯BÁL¿ƒ¿≈ƒ»¬»»¿»ƒ∆ƒ¿»»≈
ÂÈÁ‡ ÌÚ LnLÓe ÒÎÂ ÌÈ·Ï L·BÏ - ¯LÎÂ¿»≈≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿«≈ƒ∆»

.ÌÈ‰k‰«…¬ƒ

ד.40) משנה פ"ה ראה 41)מדות חול, של בחצייה
יז. הלכה הבחירה בית מהלכות פ"ה נוסף 42)למעלה

במשנה). פו: (סנהדרין ההוראה בשטח לתפקידם
ומצאו 43) שהתחילו או בעבודה, התחילו לא שעוד אותם

בהם  מצאו ולא בעבודה שהתחילו אלו אבל ריעותא. בהם
מהלכות  בפ"כ וראה ג: (פסחים אותם בודקים אין ריעותא,

ב). הלכה ביאה איסורי

.·È·LBÈ - ÌeÓ Ba ‡ˆÓÂ BÒeÁÈa ¯Lk ‡ˆÓpL ÈÓƒ∆ƒ¿»»≈¿ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÈˆÚ‰ ˙kLÏa44‰Î¯ÚnÏ ÌÈˆÚ Úl˙Óe45˜ÏBÁÂ . ¿ƒ¿«»≈ƒ¿«≈«≈ƒ««¬»»¿≈

ÌÈL„wa46:¯Ó‡pL ,ÏÎB‡Â BlL ·‡ ˙Èa ÈL‡ ÌÚ «√»ƒƒ«¿≈≈»∆¿≈∆∆¡«
.ÏÎ‡È ÌÈL„w‰ ÔÓe ÌÈL„w‰ L„wÓ ÂÈ‰Ï‡ ÌÁÏ∆∆¡…»ƒ…∆«√»ƒƒ«√»ƒ…≈

הבחירה 44) בית מהלכות בפ"ה וראה ה. משנה פ"ב מדות
ח. (הלכות 45)הלכה פסול" תולעת בו שנמצא עץ ש"כל

הלכה  מזבח איסורי מהלכות פ"ו ולהלן שם, הבחירה בית
מהלכות 46)ב). פ"י להלן וראה במשנה, צח: זבחים

יז. הלכה הקרבנות מעשה
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á"ôùú'ä ïåùç-øî 'ã ïåùàø íåé
.åèø .àé÷ äùòú àì úåöî

― הקי"א סתםהּמצוה מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ

יּגאל" ולא יּמכר "לא אמרֹו והּוא ּגםּֿכן, הארץ ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹחרמי
(gk ,fk `xwie)ֿמה לּבעלים, יּגאל "לא ספרא: ּולׁשֹון .ְְְִִִֵַַָָָֹ

יכֹול אחּזתֹו", ּתהיה לּכהן החרם "ּכׂשדה ּבֹו? ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּיעׂשה

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



קפג oeygÎxn 'gÎ'd iyingÎipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ּוכבר "הּוא". לֹומר: ּתלמּוד לּׁשם? ׁשּפרׁש ְְִֵֵֵֶַַַַַָאףֿעלּֿפי
ערכין ּבמּסכת חרמין ׂשדה ּכלֹומר: זֹו, מצוה ּדיני ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָנתּבארּו

(:gk):אמרּו וׁשם לּכהנים. חרמין ׁשּסתם נתּבאר וׁשם .ְְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָֹ
לּכהנים נּתנים אּלא ּפדיֹון להם אין ּכהנים ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹ"חרמי

ְַָּכּתרּומה".

― הרט"ו מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּכלאים" לאֿתזרע ׂשד" יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֹּכלאים,

(hi ,hi my)אּלא לזרעם אסּור אין אּלּו זרעים וכלאי ,ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ
ּדאֹוריתא; מלקּות חּיב ― ׁשם והּזֹורעם יׂשראל, ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבארץ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּתר. ― לארץ ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֻּובחּוצה

ּכלאים. ְְִִֶֶַָּבמּסכת

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'ä éðù íåé
.æèø äùòú àì úåöî

― הרט"ז מּלזרֹועהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָֻ
מןֿהּכלאים זה ּומין ירקֹות. ׁשאר וכן ּבּכרם, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּתבּואה
ּכרמ "לאֿתזרע יתעּלה: אמרֹו והּוא הּכרם, ּכלאי ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹנקרא:

h)ּכלאים" ,ak mixac)ספרי ּולׁשֹון .(h ,ak mixac zyxt): ְְְִִִֵָ
ּכבר והלא ,צרי אני מה ― ּכלאים" ּכרמ ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹֹ"לאֿתזרע
ספק ּבלי ּכֹולל וזה ּכלאים", לאֿתזרע ׂשד" ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹנאמר:
ּכלאים ׁשּכלֿהמקּים מלּמד אמרּו: והּזרעים? ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּכרם
הּכרם ּכלאי ׁשאין ודע לאוין. ּבׁשני עֹובר ― ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבּכרם
ּבארץ והּזֹורעם יׂשראל, ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאסּורים
חּטה ׁשּיזרע ּובתנאי ּדאֹוריתא. מלקּות לֹוקה ― ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָיׂשראל

וחרצן mxkd)ּוׂשעֹורה ilecib יד(= `zg)ּבמּפלת zaa). ְְְְֶַַָָָֹ
ּבחּוצה והּזֹורע לארץ, ּבחּוצה ּגם לזרעם אסּור ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָָָּומּדרּבנן

וחרצן ּוׂשעֹורה חּטה mxkd)לארץ ilecib יד(= ּבמּפלת ְְְְִֶֶַַָָָָָָֹ
עליה לֹוקין אילן הרּכבת אבל מּדרּבנן. לֹוקה ―ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָ
ׂשד" אמרֹו: ּבכלל נכללת ּכ על והאזהרה ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָּבכלֿמקֹום,
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּכלאים". ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָֹלאֿתזרע

ּכלאים. ְְִִֶֶַָּבמּסכת

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'å éùéìù íåé
.çéø .æéø äùòú àì úåöî

― הרי"ז מּלהרּביעהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
(mi`v`v lecib jxevl `ilkdl)ּכלאי(ipin ipy),ּבהמה ְְִֵֵָ

ּכלאים" לאֿתרּביע ּבהמּת" אמרֹו: hi)והּוא ,hi `xwie), ְְְְְְְִִִֶַַָָֹ
אבר ּבידֹו ׁשּירּכיב ּובתנאי לֹוקה, ― ּבהמה הרּביע ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָואם

אמרּו ּובפרּוׁש ּבּׁשפֹופרת, ּכּמכחֹול ּבּנקבה (aa`הּזכר ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ
(.`v `rivnּבּנֹואפים(`l` oilwqp opi`y)ׁשּיראּו עד : ֲִֵֶַַָ

ּבמכחֹול ׁשּיכניס עד ּובכלאים: מנאפין, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָּכׁשהם
ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ילקה. ואז ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָּבׁשפֹופרת,

מּכלאים. ְִִִָח'

― הרי"ח מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ

"לאֿתחרׁש אמרֹו: והּוא ּביחד, ּבהמה ּבכלאי ְְְְְְְֲִֵֵַַַָָָָֹֹמלאכה
יחּדו" i)ּבׁשֹורּֿובחמר ,ak mixac)ּבהם עׂשה ואם . ְְְֲִֶַַָָָָֹ

― יחד הנהיגם אֹו דׁש אֹו ּבהם ׁשחרׁש ּכגֹון ְְְִִֶֶַַַָָָָָָמלאכה,
ּביחד יאחדם ׁשּלא ּבזה הּכּונה "יחּדו" ׁשּנאמר ְְְֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלֹוקה,
מלקּות חּיב אינֹו מןֿהּתֹורה מןֿהּמלאכֹות. מלאכה ְְְְִִֵַַַַָָָָָּבׁשּום
והאחר טהֹורה ּבהמה מהם ׁשאחד מינים: ׁשני על ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאּלא
אֹו מׁש אֹו ּבהם חרׁש ׁשאם וחמֹור, ּכׁשֹור טמאה ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָּבהמה
מינים ּכלֿׁשני על לֹוקה מּדרּבנן אבל לֹוקה; ― ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָהנהיג
מּכלאים. ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶָָָָׁשּיהיּו.

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'æ éòéáø íåé
.áî äùòú àì úåöî
ïåùç-øî'ç-'äéùéîç-éðùíåé

.éø äùòú àì úåöî .ë÷ äùò úåöî
― המ"ב ּבגדהּמצוה מּללּבֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

עבֹודה ּכמרי לֹובׁשים ׁשהיּו ּכמֹו ּופׁשּתים מּצמר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָהארּוג
תלּבׁש "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּזמן, ּבאֹותֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹזרה

i`)ׁשעטנז" ,ak mixac)נזירי אצל הּיֹום מפרסם וזה . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֻ
העֹובר הּמצרים. מלקּות;הקּבטים חּיב ― זה לאו על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּכלאים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו h)ּוכבר wxt)וגם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּכֹות(cp.)ּבׁשּבת .(k.)ּובסֹוף ְְַַָ

― ק"כ הּמׁשלמת להּניחהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
dcya)ּפאה dvw)והּוא ּבהן וכּיֹוצא והּפרֹות מןֿהּתבּואה ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָ

אתם" "ּתעזב יתעּלה: i)אמרֹו ,hi `xwie)ׁשהזּכיר אחר ְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֹ
מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר היא(fh:)הּפאה. ׁשהּפאה , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּפאת תכּלה "לא אמרֹו: הּוא ― הּלאו לעׂשה. ׁשּנּתק ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹלאו
"ׂשד(ix dyrz `l)אמרֹו הּוא ― והעׂשה :(jynda): ְְְֲֵָָָ

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתם". ּתעזב ולּגר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ"לעני
ּבארץ. אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין ּפאה. ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבמּסכת

― הר"י ּכלֿהּמצוה מּלקצֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ
הּׂשדה, ּבפאת לענּיים ׁשארית מּמּנּו יּניח אּלא ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּזרּוע,

"ּבקצר ׂשד ּפאת "לאֿתכּלה יתעּלה: אמרֹו (myוהּוא ְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָֹֻ
(ak ,bkוקצר עבר ׁשאם לפי לעׂשה, נּתק זה ולאו ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

והּוא מןֿהּקציר, הּפאה ּכׁשעּור לענּיים יּתן ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָּכלֿהּזרּוע,
אתם" ּתעזב ולּגר "לעני יתעּלה: ׁשּבארנּו(my)אמרֹו ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

עׂשה lirl)ּבמצות Ð kw dyr zevn)ּגם חֹובה והּפאה . ְְְֲִֵֵַַָָֹ
מןֿ חֹובה זֹו ּומצוה לּׂשדה. חֹובה ׁשהיא ּכמֹו ְְִִִִֶֶַָָָָָָלאילן
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. יׂשראל ּבארץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּתֹורה

לּה ׁשחּברה .("d`t")ּבּמּסכּתא ְְֶֶַַָָָֻ

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'ç éùéîç íåé
.àéø äùòú àì úåöî .àë÷ äùò úåöî
.áéø äùòú àì úåöî .âë÷ äùò úåöî

― הקכ"א אתֿהּלקטהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָ
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oeygÎxnקפד 'h iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(hwld zrya zeltepd milay)קציר "ולקט אמרֹו: ְְְְְִֶֶָוהּוא
אתם" ּתעזב ולּגר לעני תלּקט ak)לא ,bk `xwie)זה וגם , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ

ix`)לאו dyrz `l)ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו לעׂשה, ׁשּנּתק ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
זֹו(fh:)מּכֹות מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּפאה. לגּבי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ

ּפאה c)ּבמּסכת wxt)אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין . ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
ֶָָּבארץ.

― הרי"א מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
לענּיים, יּנחּו אּלא הּקצירה, ּבׁשעת הּנֹופלֹות ְְְְֲֳִִִִִִֶַַַַָָָֻהּׁשּבלים

תלּקט" לא קציר "ולקט יתעּלה: אמרֹו וגם(my)והּוא . ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹ
לעׂשה נּתק kw`)זה dyr zevn).ּבּפאה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו i)ּוכבר dpyn c wxt). ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

― הקכ"ג לענּייםהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ
והן ּפרֹותיו, ּבציר ּבׁשעת ּבּכרם הּנׁשארֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאתֿהּׁשארּיֹות

עֹוללֹות wepizÎllerk)הּנקראֹות lecbd eqgiy ohw leky`), ְִֵַָ
אתם" ּתעזב ולּגר "לעני הּכתּוב: אמר ּבהן hi,וגם my) ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(iמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿהעֹוללֹות. ׁשהזּכיר אחר ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפאה ּבמּסכת f)זֹו wxt)אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת ואינה . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ֶָָּבארץ.

― הרי"ב אתֿהּמצוה מּלכּלֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבצירתֹו ּבׁשעת zellerd)הּכרם z` xeval `l)אמרֹו והּוא , ְְְְִִֶֶַַָָ
ת לא וכרמ" האׁשּכֹולֹות(my)עֹולל"יתעּלה: יּנחּו אּלא , ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֻ

dvwa)הּקיצֹונּיֹות ze`vnp zellerd)אין אבל לענּיים. ― ֲֲִִִִֵַָָ
לּכרם הּדֹומים ואפּלּו האילנֹות ּבׁשאר זה `dxdfּדבר idefe) ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

(mxka zicegiלא זית תחּבט "ּכי ּבאמרֹו: ׁשהאזהרה לפי ,ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ
"אחרי k)תפאר ,ck mixac)אתֿהּׁשכחה יּקח ׁשּלא היא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּדין נלמד wxe)ּומןֿהּזית j`).האילנֹות לׁשאר ּבׁשכחה ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָ
זה "zeller")וגם ly e`ld)ּדיני נתּבארּו ּוכבר לעׂשה. נּתק ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו c)מצוה dpyn f wxt). ְְִֵֶֶַָָ

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'è éùéù íåé
.âéø äùòú àì úåöî .ãë÷ äùò úåöî
.ãéø äùòú àì úåöî .áë÷ äùò úåöî

― הקכ"ד לענּייםהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ
אמרֹו: והּוא הּבציר, ּבׁשעת מןֿהענבים ונפל ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָמהּֿׁשּנׁשר

אתם" ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ (xwie`"ּופרט ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
(i ,hiּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ,wxt) ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(e.ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת ְִֵֶֶֶֶַָָָָָואינּה

― הרי"ג אתֿהּמצוה מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
יּנחּו אּלא ּבצירתֹו, ּבׁשעת מןֿהּכרם הּנֹופלים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֻהּגרּגרים

תלּקט" לא ּכרמ "ּופרט אמרֹו: והּוא וגם(my)לענּיים, , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ
לעׂשה נּתק ּפאהזה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

(b dpyn f wxt).

― הקכ"ב עמרהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָֹ

dcya)הּׁשכחה egkypy zeceb`e zenel`)אמרֹו והּוא , ְְְִַָָ
לּגר לקחּתֹו לאֿתׁשּוב ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיתעּלה:

יהיה" ולאלמנה hi)לּיתֹום ,ck mixac)לּגר" ׁשאמר זה , ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
והּוא להּניחֹו הּצּוּוי הּוא ― יהיה", ולאלמנה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָלּיתֹום
ׁשהּוא אתם", "ּתעזב ּופאה ּבלקט ׁשאמר ּכמֹו ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהעׂשה,

ׁשּבארנּו ּכמֹו kwÎkw`)העׂשה dyr zeevn)אינּה זֹו וגם , ְְְֲֵֵֵֶַַָָ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבארץ. אּלא מןֿהּתֹורה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנֹוהגת

ּפאה ּבמּסכת זֹו e)מצוה wxte d wxt). ְְִֵֶֶַָָ

― הרי"ד עמרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
לאֿתׁשּוב ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת אמרֹו: והּוא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשכחה,

ּבין(my)לקחּתֹו" ּבּתבּואה ּבין לּכל נֹוהגת הּׁשכחה וכן , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
חּיב ― ּולקחּה עבר ׁשאם לעׂשה, נּתק זה וגם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבאילן.
לּיתֹום "לּגר יתעּלה: אמרֹו והּוא לענּיים, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָלהחזיר

k`)ולאלמנה" ,my)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
לאֿתעׂשה ׁשּכלֿמצות אצלנּו: הּוא ׁשּכלל ודע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפאה.

ּבּה l)ׁשּיׁש zexyt`)ּכׁשּקּים עׂשה, ozipyקּיּום onf lk=) ְֲִִֵֵֵֶֶָ
(miiwl― יקּימּנּו לא ואם לֹוקה; אינֹו ― ׁשּבּה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹעׂשה

קצרּה ׁשאם ― הּפאה ּכגֹון יתחּיב(=miiprl)לֹוקה, לא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּדׁש אם וכן ׁשּבלים. לּתנּה יכֹול אּלא ׁשּיקצר ּבזמן ְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמלקּות
מהֿ ׁשעּור מןֿהּבצק נֹותן ― ולׁשן ּוטחנן ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָאתֿהחּטים
אֹותן ׁשאבדּו ארע אם אבל מןֿהּפאה. ּבֹו חּיב ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּׁשהיה
ׁשּלא ּכיון לֹוקה, זה הרי ― ׁשּנׂשרפּו אֹו לגמרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹהחּטים
את ׁשאכל ּכגֹון ּבידֹו, ּבּטלֹו אם ּכלֿׁשּכן ׁשּבּה; עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָקּים
ּבגמרא ׁשאמרם ּתחׁשֹוב ואל ּגמירא. עד החּטים ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָּכלֿאֹותן

זאת(fh.)מּכֹות אּלא לנּו אין "אנּו :(owd geliy)ועֹוד ְֵֶַָָָֹ
Ðאחרת" e`ll wzipd dyrd z` oda lhal jiiy eay avn) ֶֶַ

(zewln aiigzdl jk ici lreונתקּים ,(`xnba my xxazne) ְְִֵַ
הּפאה היא ה"אחרת" aeygz)ׁשאֹותּה l`)ׁשּלא ׁשּמׁשמע ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

"אחרת" ענין אּלא לא, ― ּבלבד ּבּפאה אּלא זה ּדין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹיהא
לפי הּפאה. ּכדין וכלֿמהּֿׁשּדינֹו הּפאה לֹומר: ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָרצֹונֹו
הּוא מהם ּכלֿאחד והעֹוללֹות והּׁשכחה והּלקט ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּפרט

ּבֹו ואפׁשר מעׂשה, ּבֹו ׁשּיׁש ּבּפאה(mda)לאו ּׁשאפׁשר מה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
קּימֹו ולא קּימֹו `eneiwÎi)מענין e` dyrd meiw zxev)אֹו ְְְְִִִֵַֹ

ּבּטלֹו ולא `iּבּטלֹו e` dyrd meiw zexyt` leha zxev) ְְְִִֹ
(elehiaקּיּום ּבּה ׁשּיׁש לּפאה למדנּו ׁשּמּמּנּו ׁשהּכתּוב לפי .ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

וזה ― אתם" ּתעזב ולּגר "לעני יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעׂשה
"לאֿתכּלה אמר: ּובעֹוללֹות. ּובּפרט ּובּלקט ּבּפאה ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹנאמר
תעֹולל לא וכרמ תלּקט, לא קציר ולקט .ׂשד ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹֹּפאת
עֹוד ואמר אתם". ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּופרט
ולאלמנה לּיתֹום לּגר לקחּתֹו "לאֿתׁשּוב הּׁשכחה: ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹּבעמר
לאו היא ׁשהּפאה הּגמרא לׁשֹון ׁשּמצאנּו וכיון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיהיה".
"לעני ּׁשאמר: מּמה ׁשּבּה עׂשה על ולמדּו לעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנּתק
לאו הּלאוין חמׁשת ׁשּכלֿאּלּו מׁשמע אתם", ּתעזב ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹולּגר
לֹוקה, אינֹו ― ׁשּבּה עׂשה ׁשּקּים וכלֿזמן לעׂשה, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנּתק
לֹוקה. ― ׁשּבּה עׂשה קּיּום מּמּנּו נבצר ואם ׁשּזכרנּו; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָּכמֹו
עּתה קּימֹו ׁשּלא אףֿעלּֿפי לקּימֹו, לֹו ׁשאפׁשר ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹוכלֿזמן
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קפה oeygÎxn 'i w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשּכבר ׁשּנדע עד ּבלבד לקּימֹו נצּוהּו אּלא לֹוקה, אינֹו ―ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
אפׁשרּות ׁשּום נׁשארה ולא הּלאו על וׁשעבר אפׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹאי

― ׁשּבֹו עׂשה והבינהּו.(wx)לקּיּום זה ענין ודע לֹוקה. אז ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

á"ôùú'ä ïåùç-øî 'é ÷"ù íåé
.äö÷ .ì÷ äùò úåöî
.áìø äùòú àì úåöî

― הק"ל מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָ
אחרי ּבּׁשליׁשית וגם מןֿהּׁשמּטה, ׁשליׁשית ּבכלֿׁשנה ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָעני
והּוא הּׁשמּטה, ― מן ּבּׁשּׁשית ּכלֹומר: ― ְְְְִִִִִִַַַַָהּׁשליׁשית,
אתּֿכלֿמעׂשר ּתֹוציא ׁשנים ׁשלׁש "מקצה יתעּלה: ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאמרֹו

וגֹו'" ּתבּואת(gk ,ci mixac)חֹובה אינה זֹו וגם . ְְְְֵַָָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמןֿהּתֹורה

ּפאה ּבמּסכת g)זֹו wxt)ּדמאי c)ּובמּסכת wxt)ּובמּסכת ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מסּפר ּבמקֹומֹות מפּזרים מּמנּה ענינים וכּמה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֻמעׂשרֹות.

מכׁשירין ּומּסכת זרעים מּסכּתֹות a)מּׁשאר wxt seq)וידים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
(b dpyn c wxt).

― הקצ"ה צדקההּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
מצוה על הּצּוּוי ּבא ּוכבר להם. ּולהרחיב החלׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּולחּזק

"אתֿיד ּתפּתח "ּפתח אמר: ׁשֹונים, ּבלׁשֹונֹות eh,זֹו my) ְְְִִִֶַַַָָָֹ
(g"עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו "והחזקּת ואמר: ,,dk `xwie) ְְְְֱִֵֶַַַָָָָָ

(dl"עּמ אחי "וחי ואמר: ,(el ,my)ּֿבכל הּכּונה , ְְְִִֵַַַָָָָָָ
ונתמכּנּו ענּינּו ׁשּנכלּכל והיא: אחת, היא האּלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּפסּוקים
ׁשֹונים, ּבמקֹומֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מחסֹורֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָּדי

ּבכתּבֹות fq.)ּובתרא(fq.)רּבם `xza `aa),ּבּקּבלה ּובא , ְְִַַַָָָָָֻֻ
ּכלֹומר: זֹו, ּבמצוה חּיב הּצדקה מן הּמתּפרנס עני ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשאפּלּו
אפּלּו ― ׁשּכמֹוהּו למי אֹו מּמּנּו ׁשּנמּו למי ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָהּצדקה

מּועט. ְָָָּבדבר

― הרל"ב מּלתתהּמצוה מּלהּמנע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
וׁשּיׁש מּצבם ּדחק ׁשּנדע אחרי מאחינּו לענּיים ּורוחה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָצדקה

יכלת תאּמץלנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהם, לתמ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
האביֹון" מאחי אתֿיד תקּפץ ולא אתֿלבב,eh mixac) ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹ

(fמּלתת ׁשּנּמנע עד הּקמצנּות ּבמּדת מּלהתנהג אזהרה וזֹו .ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
לֹו. ָָלראּוי
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מג' חשון, נהניתי לקרות בו מסדר לימודו בנגלה ובחסידות, ובטח ע"פ פסק 
רז"ל דמעלין בקדש יוסיף בזה בכמות והעיקר באיכות היינו בהתמדה בשקידה ובעומק הלימוד וידוע 

מרז"ל יגעת ומצאת.

מלפניו  לו  הסמוך  בס"ת  הקריאה  ביום  הנה  הבע"ל,  שלו  הולדת  מיום  הודעתו  על  ובמענה 
האדם  על  ההולדת,  "ביום  אשר  ניסן  י"א  יום  בהיום  וכמובא  תהלים,  ספר  יאמר  וכן  לתורה  יעלה 
להתבודד, ולהעלות זכרונותיו ולהתבונן בהם, והצריכים תקון ותשובה ישוב ויתקנם" יקח לו איזה 
רגעים להתבודדות, אשר ברגעים האלו ילמוד איזה מאמר של דא"ח ויקבל החלטה טובה על שנתו 
הבע"ל אשר צריכה להיות בערכו, היינו ענין שהוא לפי כחו מתאים לסדרי הישיבה וענין הכרוך בתורה 

וביראת שמים, ויוכל להתייעץ בזה עם המשפיע שלהם.

ובנוגע לשאלתו אם להניח תפילין דר"ת, הנה לע"ע די שיזהר מהיסח הדעת בהנחת תפילין 
דרש"י.

בברכה לת"ת ביראת שמים ובהצלחה.



i`קפו wxt l`wfgi - mi`iap

àé-÷øô ìà÷æçékÎ`i

àé:íëúà ètLà ìàøNé ìeáb-ìà øNáì dëBúá eéäz ízàå øéñì íëì äéäú-àì àéäáéízòãéå ¦À«Ÿ¦§¤³¨¤Æ§¦½§©¤²¦§¬§−̈§¨¨®¤§¬¦§¨¥−¤§¬Ÿ¤§¤«¦«©§¤Æ
:íúéNò íëéúBáéáñ øLà íéBbä éètLîëe íúéNò àì éètLîe ízëìä àì éwça øLà ýåýé éðà-ék¦«£¦´§½̈£¤³§ª©Æ´Ÿ£©§¤½¦§¨©−´Ÿ£¦¤®«§¦§§¥¯©¦²£¤¬§¦¥¤−£¦¤«

âéäzà äìk ýåýé éðãà däà øîàå ìBãb-ìB÷ ÷òæàå éðt-ìò ìtàå úî äéða-ïá eäéèìôe éàápäk éäéå©«§¦Æ§¦¨´§¦½§©§¨¬¤§¨−̈¥®¨¤¸Ÿ©¨©¹¨¤§©´¨À¨Ÿ©Æ£¨Æ£Ÿ¨´¡¦½¨¨Æ©¨´
(ô) :ìàøNé úéøàL úà äNòãé:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéååèéçà íãà-ïaéçà EEúlàâ éLðà E Ÿ¤½¥−§¥¦¬¦§¨¥«©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈©¤³©¤ÆÆ©§¥´§ª¨¤½

:äLøBîì õøàä äðzð àéä eðì ýåýé ìòî e÷çø íìLeøé éáLé íäì eøîà øLà älk ìàøNé úéa-ìëå§¨¥¬¦§¨¥−ª®Ÿ£¤Á¨§¸¨¤¹Ÿ§¥´§¨©¦ À©«£Æ¥©´§½̈¨¬¦²¦§¨¬¨−̈¤§¨¨«
(ñ)æèLc÷îì íäì éäàå úBöøàa íéúBöéôä éëå íéBba íéz÷çøä ék ýåýé éðãà øîà-äk øîà ïëì̈¥´¡ÀŸ«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡¦¼¦³¦§©§¦Æ©¦½§¦¬£¦«¦−¨£¨®¨¡¦³¨¤Æ§¦§¨´

(ñ) :íL eàa-øLà úBöøàa èòîæéézôñàå íénòä-ïî íëúà ézöa÷å ýåýé éðãà øîà-äk øîà ïëì §©½¨£¨−£¤¨¬¨«¨¥´¡ÀŸ«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡¦¼§¦©§¦³¤§¤Æ¦¨´©¦½§¨©§¦´
:ìàøNé úîãà-úà íëì ézúðå íäa íúBöôð øLà úBöøàä-ïî íëúàçéeøéñäå änL-eàáe ¤§¤½¦¨´£¨½£¤¬§Ÿ¤−¨¤®§¨©¦¬¨¤−¤©§©¬¦§¨¥«−̈¨®¨§¥¦¹

:äpnî äéúBáòBz-ìk-úàå äéöewL-ìk-úàèéíëaø÷a ïzà äLãç çeøå ãçà áì íäì ézúðå ¤¨¦¤²¨§¤¨£¤−¨¦¤«¨§¨©¦³¨¤Æ¥´¤½̈§¬©£¨−̈¤¥´§¦§§¤®
:øNa áì íäì ézúðå íøNaî ïáàä áì éúøñäåëíúà eNòå eøîLé éètLî-úàå eëìé éúwça ïòîì ©£¦̧Ÿ¦¹¥³¨¤Æ¤Æ¦§¨½̈§¨©¦¬¨¤−¥¬¨¨«§©Æ©Æ§ªŸ©´¥¥½§¤¦§¨©¬¦§§−§¨´Ÿ¨®

:íéýìàì íäì äéäà éðàå íòì éì-eéäå§¨¦´§½̈©£¦¾¤§¤¬¨¤−¥Ÿ¦«

i"yx
(‡È).øéñì íëì äéäú àì גמר עד נתחיה המשמרת

øùáì.בישולם: äëåúá åéäú íúàå בתוכה שחותכו
קלחת: ובתוך בסיר כבשר בתוכה ìåáâותשברו ìà

.íëúà èåôùà ìàøùé:תמותו בתוכה êéçà(ÂË)ולא
.êéçà ישראל בית וכל יכניה וגלות שומרון גלות

בגולה: íäì.שהלכו åøîà øùà עליהם אמרו אשר

עליהם  שהמליך יכני' עם גלו שלא ירושלי' יושבי
על  משחקים הם גם ועתה צדקיהו את נבוכדנצר
ה': מעל רחקו עליהם ואומרי' שגלו אחיהם

(ÊË).èòî ùã÷îì תניין יתבין דאינון כנישתא לבתי
מקדשא: øùá.(ËÈ)לבית áì:להכנע ונוח רך לב

cec zcevn
(‡È).‡È‰המשמרת כסיד לעומתכם  תהיה  לא  ירושלים

עד הבשר בה תהיו לא  כי  הבישול גמר עד  בתוכה ההושם 
המיתה : לבשרÌ˙‡Â.יום  דומה  בתוכה  תהיו  אתם אבל 

לא אבל ונמסים נמקים תהיו שמה  כי הסיר  בתוך  המצטמק
אשפוט  שם חמת בארץ ברבל ' ישראל גבול  על  כי בה  תמותו 

מות: משפט  הנאמןÌ˙Ú„ÈÂ.(È·)אתכם ה ' אני אשר תדעו אז 
בחוקי: הלכתם  לא  אשר על  גמול  ‰‚ÌÈÂלשלם ÈËÙ˘ÓÎÂ

.'Â‚Â:כמותם כוכבים  עבודת מתנבאÈ‡·‰Î.(È‚)לעבוד  כאילו לו נראה היה  הנבואה במראה כי שהיא הנבואה  נבאתי כאשר
וכו': עליהם  הנבא  לכן למעלה כמ "ש  המקום לו צוה וכאשר הזה  השער:Â‰ÈËÏÙÂ.הדבר  בפתח  שעמדו השרים מן Ó˙.אחד 

פתאומית: Â‚Â'.מיתה ÏÂÙ‡Â:רחמים ולבקש  ÂÚ˘‰.להשתחוות  ‰˙‡ ‰ÏÎמי יותר  לבל  השארית  את כלה עושה  אתה וכי 
כולם : ימותו כן שמא חשב העם  מראשי והיה  פתאום מת שראהו  ‚‡Í˙ÏÂ.(ÂË)ועל  È˘‡ ÍÈÁ‡ ÍÈÁ‡פעמים שלש אמר 

כמ"ש רמליהו בן פקח  בימי נפתלי וארץ זבולון ארץ גלות נגד בדה "א(במ"ב)אחד כמ"ש  הירדן עבר אנשי גלות נגד ואחד
יהויכין: ובימי  יהויקים  בימי יהודה  גלות  נגד  ÏÎ‰.ואחד Ï‡¯˘È ˙È· ÏÎÂ:במ"ב כמ"ש אלה בן הושע  בימי הכללי הגלות הוא

.Ì‰Ï Â¯Ó‡ לארצות‡˘¯ והשליכם  וממקדשו  ה' מעל  רחקו הם הנה האלה  הגליות אנשי כל על  אמרו  ירושלים  יושבי  אשר
בצרתם הם שמחים וא"כ עולם עד  בכולה נשב ואנחנו למורשה  לנו ניתנה בכללה א"י וכל מעתה בהם ישגיח ולא  רחוקות

ההמה: הרשעים האנשים מות  על  תצעק א"כ איך וכאומר ארצם לרשת  בהםÔÎÏ.(ÊË)וחושבים  אשגיח  שלא ואומרים  הואיל 
הנה אבל  העמים בארצות  פזרתים כי  ועם גולים  להיות  ומארצם ממקדשי הרחקתים  כי עם  ה' אמר כה להם  אמור מעתה
כי ועם שלהם הכנסיות  בבתי  שכינתי אשרה  ר"ל  מעט  למקדש להם אהיה שמה באו אשר בהארצות  כי רחקו לא  מהשגחתי

מעט : מקדש  במקומו להם יהיה  בירושלים  אשר הגדול  המקדש שהוא מקדשי מן ‡ÂÓ¯.(ÊÈ)רחקו ÔÎÏשאנשי ואומרים הואיל 
יעשה וכן ה ' אמר  כן ר"ל וגו ' וקבצתי ה ' אמר כה  אליהם אמור לכן יירשוה והם  לארצם לעולם  ישובו לא האלה  הגליות

יאמר : המשיח ימי ועל ישראל  אדמת את  לכם אחזיר  ואז  וגו' אתכם  ÂÎÂ'.(ÁÈ)ואקבץ  Â¯ÈÒ‰Âוהתועבות השקוצים ר "ל 
עוד : בה נעשה יהיה  לא אז  כלומר  מתוכה יסירו עתה  בה  ‡Á„.(ËÈ)הנעשים  ·Ïלהאמין ומסופק חלוק לבם עוד יהיה  לא ר"ל

בה ': יאמינו  לב  בכל כי Á„˘‰.בה' ÁÂ¯Â:בחוקי ללכת חדש ‰‡·Ô.רצון  ·Ï:כאבן קשה מגופם:Ì¯˘·Ó.לב  ·˘¯.ר"ל  ·Ï
ונוח: מוכנע ר "ל  כבשר אותם :ÔÚÓÏ.(Î)רך  ויעשו בלבם משפטי וישמרו בחוקותי שילכו ÌÚÏ.באופן ÈÏ ÂÈ‰Âבי להאמין 

מצותי: ÌÈ‰Ï‡Ï.ולשמור  Ì‰Ï ‰È‰‡ È‡Â:אותם ולהושיע  להציל

oeiv zcevn
(‡È).ÏÂ·‚ Ï‡: גבול על לשון‡‰‰.(È‚)כמו  ענין הוא 

התימא:ÏÎ‰.יללה: בה"א הכלה  יקרא‚‡Í˙ÏÂ.(ÂË)כמו כן
גואל  כי  וכן הלוקח מיד  נחלתו  לגאול  ראוי הוא כי על  הקרוב 

ג)אתה  ירושה:ÂÓÏ¯˘‰.:(רות ענין‰ÌÈ˙ÂˆÈÙ.(ÊË)מל '
העם נפץ  כי  כמו יג)פיזור תיעוב˘˜ÈˆÂ‰.(ÁÈ):(ש"א ענין 

יחרבוÔÚÓÏ.(Î)ומיאוס: למען  וכן באופן כמו ו)ענינו :(לעיל

d wxt dingp - miaezk

ä-÷øô äéîçðiÎc

ã:eðéîøëe eðéúãN Cìnä úcîì óñë eðéåì íéøîà øLà Léåäíäéðák eðøNa eðéçà øNák äzòå §¥Æ£¤´Ÿ§¦½¨¦¬¤−¤§¦©´©¤®¤§Ÿ¥−§¨¥«§©À̈¦§©³©¥ÆÆ§¨¥½¦§¥¤−
eðéúãNe eðãé ìàì ïéàå úBLaëð eðéúðaî Léå íéãáòì eðéúða-úàå eðéða-úà íéLáë eðçðà äpäå eðéðä¥®§¦¥´£©´§ÂŸ§¦¤¨¥̧§¤§Ÿ¥¹©£¨¦À§¥̧¦§Ÿ¥³¦§¨Æ§¥´§¥´¨¥½§Ÿ¥¬

:íéøçàì eðéîøëeå:älàä íéøácä úàå íú÷òæ-úà ézòîL øLàk ãàî éì øçiåæéìò éaì Cìniå §¨¥−©£¥¦«©¦¬©¦−§®Ÿ©£¤³¨©Æ§¦Æ¤©«£¨½̈§¥−©§¨¦¬¨¥«¤©¦¨¥̧¦¦¹¨©À
älä÷ íäéìò ïzàå íéàLð ízà åéçàa-Léà àMî íäì äøîàå íéðâqä-úàå íéøçä-úà äáéøàå̈¨¦Æ¨Æ¤©Ÿ¦´§¤©§¨¦½¨Ÿ§¨´¨¤½©¨¬¦§¨¦−©¤´Ÿ¦®¨¤¥¬£¥¤−§¦¨¬

:äìBãâçeøkîz ízà-íâå eðá éãk íéBbì íéøkîpä íéãeäiä eðéçà-úà eðéð÷ eðçðà íäì äøîàå §¨«¨Ÿ§¨´¨¤À£©´§Â̈¦¤©¥̧©§¦¹©¦§¨¦³©¦Æ§¥´½̈§©©¤²¦§§¬
(ñ) :øác eàöî àìå eLéøçiå eðì-eøkîðå íëéçà-úàèízà-øLà øácä áBè-àì øîBàå (øîàéå) ¤£¥¤−§¦§§¨®©«©£¦½§¬Ÿ¨§−¨¨«¨©¾Ÿ¬©¨−̈£¤©¤´

:eðéáéBà íéBbä útøçî eëìz eðéýìà úàøéa àBìä íéNòéïâãå óñk íäa íéLð éøòðe éçà éðà-íâå Ÿ¦®£º§¦§©³¡Ÿ¥ÆÆ¥¥½¥¤§©−©¦¬§¥«§©£¦Æ©©´§¨©½Ÿ¦¬¨¤−¤´¤§¨®̈
:äfä àMnä-úà àp-äáæòð©«©§¨−̈¤©©¨¬©¤«

i"yx
(„).óñë åðéåì íéøîåà øùà ùéå אשר מהם ויש

וכרמינו  שדותינו על מאחרים כסף לוינו כבר אומרים
לצורך  כלום לנו אין ומעכשיו המלך מס לפרוע

êìîä.פרנסתינו: úãîìכמו המלך ד ')למס (עזרא

והלך: בלו åðéøùá.(‰)מנדה åðéçà øùáë äúòå
עשירים: שהם כאחינו ומיוחסים חשובים אנו ועכשיו

.åðéðá íäéðáë כן כמו ומיוחסים חשובים שהם כבניהם
בנינו: íéùáåë.מיוחסים åðçðà äðäå לנו יש ועתה

עסק  על לאחרים ובנותינו בנינו ונותנים כובשים להיות
úåùáëð.מזונותינו: åðéúåðáî ùéå קצת יש וכבר

לעבדות: לאחרים נכבשות שהן ìàìמבנותינו ïéàå
.åðéãé:לפדותם בידינו כח åðéîøëåואין åðéúåãùå

.íéøçàì אחרים ביד מסרנו וכרמים שדות אף
במה  לנו אין כי מעתה נאכל ומה לפרנסתינו

בעצמי:êìîéå.(Ê)להתפרנס: לבי äáéøàå.ויועץ
העשירים: שהם והסגנים החורים עם àùîנתוכחתי

.íéùåð íúà åéçàá ùéà היה עושים, כך אתם מדוע

ממון  להם מלוים ואתם הללו העניים לפרנס לכם
ובתיהם: וכרמיהם ושדותיהם ובנותיהם בניהם לכבוש

.äìåãâ äìä÷ íäéìò ïúàå עליהם ואספתי הקהלתי
לביישם: כדי עליהם לצעוק גדולה äøîàå(Á)קהילה

.íäì אחינו את כבר קנינו אנחנו להם אמרתי וכן
נמכרים  שהיו העכו"ם מיד בשביה אשר היהודים

åðá.להם: éãë:שבידינו ממון די íúà.באותו íâå ואף
ידיכם  תחת הנכבשים אחיכם את לעכו"ם תמכרו אתם

åðì.לעבדים: åøëîðå שיהיו כך לידי יבא והמעשה
העכו"ם מיד לנו כיוןמכורים אותם תמכרו  למה  כן (אם

בס "א) הוא  כן לפדותם  אנחנו שתקו åùéøçéå.:שמוכרחים 
להשיב: מה ידעו ולא øáãä.(Ë)ונתביישו áåè àì

הקב"ה: בפני הדבר העכו"ם úôøçî.רע חרפות מפני
אויבינו: éøòðå.(È)שהם éçà éðà íâå וחבירי אני אף

כל  להם ונמחול נעזוב ואנחנו ממון בהם נושים
הללו: ד ')כמוíéùåð.ההלואות ב ' בא (מלכים והנושה

לקחת:

cec zcevn
(„).˙„ÓÏוכרמינו שדותינו על  כסף לוינו  המלך  מס לתת

וכרם : שדה אין  אם מעתה נאכל  ומה  Î·˘¯(‰)וכאומרים
.'ÂÎÂ ÂÈÁ‡:העשירים כמו  ומיוחסים טובים  אנחנו הלא ר"ל

.ÌÈ˘·ÂÎ ÂÁ‡ ‰‰Âלמכרם בחזקה  בנינו  נקח  ובע"כ 
הלחם : חסרון בעבור ביד Â˘·Î˙.לעבדים  נכבשות הנה כבר 

מידם להוציאן כח  בנו ואין ממון חוב  בעבור  המלוים
נעבוד  ומדוע העשירים  כמו אנחנו טובים הלא  לומר  והתרעמו

בצדקה: אותנו שיכלכלו מהראוי הלא כברÌÈ¯Á‡Ï.אותם 
ממון: חוב בעבור לאחרים  נתונים  השרים:ÍÏÓÈÂ.(Ê)המה עם  מריבה ועשיתי בדבר  להתחזק אותי יעץ Â‚Â'.לבי ‡˘Ó ר"ל

להנתן: ראוי בצדקה הלא בהלואה העני לאחיו לתת  מהראוי גדולהÔ˙‡Â.וכי אסיפה יהיה  בעבור גדול  קול  עליהם נתתי  ר"ל
העם: מרבית יבושו  למען הצעקה  לקול  יבואו ˜ÂÈ.(Á)מאשר ÂÁ‡היהודים את כוכבים  העובדי מיד  קנינו מאז הלא

השבי: מן להם  ·Â.הנמכרים  È„Î:העושר לפי ידו מצאה אשר די כפי קנה אחד  ‡˙Ì.כל  Ì‚Â רוח לעצבון בלעג להם  אמר
השבאים: כמו  כוכבים לעובדי אותם ומכרו  כזאת עשו אתם אותםÂ¯ÎÓÂ.גם  נפדה כי לנו  נמכרים  יהיו כוכבים העובדי ומן
אחיו: איש מיד  לפדות מקום אין  אבל  מאז עשינו כאשר  „·¯.מידם Â‡ˆÓ ‡ÏÂ:להשיב מה  מצאו ‡ÂÈ‰Ï.(Ë)לא  ˙‡¯È·

לכו מליצה  בדרך  להם שאמר או חרפה מהם עוד  תשמעו לא  כי כוכבים העובדי מחרפת  להלן תלכו אלהינו  ביראת תחזקו  אם
הבריות: לפני עשה  לשמה תעשה לא אם ואומר המוכיח  וכאדם בזה אתכם יחרפו שלא כוכבים העובדי חרפת  מחמת ה ' ביראת

(È).Ì‰· ÌÈ˘Â:בהם ‡.מלוים ‰·ÊÚ:להם ונמחל  הזה ההלואה את עתה נעזב כמוכם כמוני

oeiv zcevn
(„).˙„ÓÏ והלך בלו  מנדה כמו מס  מין והוא  למנדת כמו

ד') הנו"ן:(עזרא כמוÌÈ˘·ÂÎ.(‰)ונפלה בחזקה התפישה ענין 
לעבדים  לד)ויכבשום לאל Ï‡Ï.:(ירמיה יש  כמו ואומץ  כח ענין

ל"א)ידי עליך ÍÏÓÈÂ.(Ê):(בראשית ישפר מלכי  כמו עצה ענין 
ד) מאומה Ó˘‡.:(דניאל משאת  כמו והלואה כ"ד)חוב  :(דברים
.‰Ï‰˜: והקהל הפסוק:È„Î.(Á)אסיפה די Â˘È¯ÁÈÂ.מלשון

ושתקו:
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àé-÷øô ìà÷æçékÎ`i

àé:íëúà ètLà ìàøNé ìeáb-ìà øNáì dëBúá eéäz ízàå øéñì íëì äéäú-àì àéäáéízòãéå ¦À«Ÿ¦§¤³¨¤Æ§¦½§©¤²¦§¬§−̈§¨¨®¤§¬¦§¨¥−¤§¬Ÿ¤§¤«¦«©§¤Æ
:íúéNò íëéúBáéáñ øLà íéBbä éètLîëe íúéNò àì éètLîe ízëìä àì éwça øLà ýåýé éðà-ék¦«£¦´§½̈£¤³§ª©Æ´Ÿ£©§¤½¦§¨©−´Ÿ£¦¤®«§¦§§¥¯©¦²£¤¬§¦¥¤−£¦¤«

âéäzà äìk ýåýé éðãà däà øîàå ìBãb-ìB÷ ÷òæàå éðt-ìò ìtàå úî äéða-ïá eäéèìôe éàápäk éäéå©«§¦Æ§¦¨´§¦½§©§¨¬¤§¨−̈¥®¨¤¸Ÿ©¨©¹¨¤§©´¨À¨Ÿ©Æ£¨Æ£Ÿ¨´¡¦½¨¨Æ©¨´
(ô) :ìàøNé úéøàL úà äNòãé:øîàì éìà ýåýé-øáã éäéååèéçà íãà-ïaéçà EEúlàâ éLðà E Ÿ¤½¥−§¥¦¬¦§¨¥«©§¦¬§©§−̈¥©¬¥«Ÿ¤¨À̈©¤³©¤ÆÆ©§¥´§ª¨¤½

:äLøBîì õøàä äðzð àéä eðì ýåýé ìòî e÷çø íìLeøé éáLé íäì eøîà øLà älk ìàøNé úéa-ìëå§¨¥¬¦§¨¥−ª®Ÿ£¤Á¨§¸¨¤¹Ÿ§¥´§¨©¦ À©«£Æ¥©´§½̈¨¬¦²¦§¨¬¨−̈¤§¨¨«
(ñ)æèLc÷îì íäì éäàå úBöøàa íéúBöéôä éëå íéBba íéz÷çøä ék ýåýé éðãà øîà-äk øîà ïëì̈¥´¡ÀŸ«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡¦¼¦³¦§©§¦Æ©¦½§¦¬£¦«¦−¨£¨®¨¡¦³¨¤Æ§¦§¨´

(ñ) :íL eàa-øLà úBöøàa èòîæéézôñàå íénòä-ïî íëúà ézöa÷å ýåýé éðãà øîà-äk øîà ïëì §©½¨£¨−£¤¨¬¨«¨¥´¡ÀŸ«Ÿ¨©»£Ÿ¨´¡¦¼§¦©§¦³¤§¤Æ¦¨´©¦½§¨©§¦´
:ìàøNé úîãà-úà íëì ézúðå íäa íúBöôð øLà úBöøàä-ïî íëúàçéeøéñäå änL-eàáe ¤§¤½¦¨´£¨½£¤¬§Ÿ¤−¨¤®§¨©¦¬¨¤−¤©§©¬¦§¨¥«−̈¨®¨§¥¦¹

:äpnî äéúBáòBz-ìk-úàå äéöewL-ìk-úàèéíëaø÷a ïzà äLãç çeøå ãçà áì íäì ézúðå ¤¨¦¤²¨§¤¨£¤−¨¦¤«¨§¨©¦³¨¤Æ¥´¤½̈§¬©£¨−̈¤¥´§¦§§¤®
:øNa áì íäì ézúðå íøNaî ïáàä áì éúøñäåëíúà eNòå eøîLé éètLî-úàå eëìé éúwça ïòîì ©£¦̧Ÿ¦¹¥³¨¤Æ¤Æ¦§¨½̈§¨©¦¬¨¤−¥¬¨¨«§©Æ©Æ§ªŸ©´¥¥½§¤¦§¨©¬¦§§−§¨´Ÿ¨®

:íéýìàì íäì äéäà éðàå íòì éì-eéäå§¨¦´§½̈©£¦¾¤§¤¬¨¤−¥Ÿ¦«

i"yx
(‡È).øéñì íëì äéäú àì גמר עד נתחיה המשמרת

øùáì.בישולם: äëåúá åéäú íúàå בתוכה שחותכו
קלחת: ובתוך בסיר כבשר בתוכה ìåáâותשברו ìà

.íëúà èåôùà ìàøùé:תמותו בתוכה êéçà(ÂË)ולא
.êéçà ישראל בית וכל יכניה וגלות שומרון גלות

בגולה: íäì.שהלכו åøîà øùà עליהם אמרו אשר

עליהם  שהמליך יכני' עם גלו שלא ירושלי' יושבי
על  משחקים הם גם ועתה צדקיהו את נבוכדנצר
ה': מעל רחקו עליהם ואומרי' שגלו אחיהם

(ÊË).èòî ùã÷îì תניין יתבין דאינון כנישתא לבתי
מקדשא: øùá.(ËÈ)לבית áì:להכנע ונוח רך לב

cec zcevn
(‡È).‡È‰המשמרת כסיד לעומתכם  תהיה  לא  ירושלים

עד הבשר בה תהיו לא  כי  הבישול גמר עד  בתוכה ההושם 
המיתה : לבשרÌ˙‡Â.יום  דומה  בתוכה  תהיו  אתם אבל 

לא אבל ונמסים נמקים תהיו שמה  כי הסיר  בתוך  המצטמק
אשפוט  שם חמת בארץ ברבל ' ישראל גבול  על  כי בה  תמותו 

מות: משפט  הנאמןÌ˙Ú„ÈÂ.(È·)אתכם ה ' אני אשר תדעו אז 
בחוקי: הלכתם  לא  אשר על  גמול  ‰‚ÌÈÂלשלם ÈËÙ˘ÓÎÂ

.'Â‚Â:כמותם כוכבים  עבודת מתנבאÈ‡·‰Î.(È‚)לעבוד  כאילו לו נראה היה  הנבואה במראה כי שהיא הנבואה  נבאתי כאשר
וכו': עליהם  הנבא  לכן למעלה כמ "ש  המקום לו צוה וכאשר הזה  השער:Â‰ÈËÏÙÂ.הדבר  בפתח  שעמדו השרים מן Ó˙.אחד 

פתאומית: Â‚Â'.מיתה ÏÂÙ‡Â:רחמים ולבקש  ÂÚ˘‰.להשתחוות  ‰˙‡ ‰ÏÎמי יותר  לבל  השארית  את כלה עושה  אתה וכי 
כולם : ימותו כן שמא חשב העם  מראשי והיה  פתאום מת שראהו  ‚‡Í˙ÏÂ.(ÂË)ועל  È˘‡ ÍÈÁ‡ ÍÈÁ‡פעמים שלש אמר 

כמ"ש רמליהו בן פקח  בימי נפתלי וארץ זבולון ארץ גלות נגד בדה "א(במ"ב)אחד כמ"ש  הירדן עבר אנשי גלות נגד ואחד
יהויכין: ובימי  יהויקים  בימי יהודה  גלות  נגד  ÏÎ‰.ואחד Ï‡¯˘È ˙È· ÏÎÂ:במ"ב כמ"ש אלה בן הושע  בימי הכללי הגלות הוא

.Ì‰Ï Â¯Ó‡ לארצות‡˘¯ והשליכם  וממקדשו  ה' מעל  רחקו הם הנה האלה  הגליות אנשי כל על  אמרו  ירושלים  יושבי  אשר
בצרתם הם שמחים וא"כ עולם עד  בכולה נשב ואנחנו למורשה  לנו ניתנה בכללה א"י וכל מעתה בהם ישגיח ולא  רחוקות

ההמה: הרשעים האנשים מות  על  תצעק א"כ איך וכאומר ארצם לרשת  בהםÔÎÏ.(ÊË)וחושבים  אשגיח  שלא ואומרים  הואיל 
הנה אבל  העמים בארצות  פזרתים כי  ועם גולים  להיות  ומארצם ממקדשי הרחקתים  כי עם  ה' אמר כה להם  אמור מעתה
כי ועם שלהם הכנסיות  בבתי  שכינתי אשרה  ר"ל  מעט  למקדש להם אהיה שמה באו אשר בהארצות  כי רחקו לא  מהשגחתי

מעט : מקדש  במקומו להם יהיה  בירושלים  אשר הגדול  המקדש שהוא מקדשי מן ‡ÂÓ¯.(ÊÈ)רחקו ÔÎÏשאנשי ואומרים הואיל 
יעשה וכן ה ' אמר  כן ר"ל וגו ' וקבצתי ה ' אמר כה  אליהם אמור לכן יירשוה והם  לארצם לעולם  ישובו לא האלה  הגליות

יאמר : המשיח ימי ועל ישראל  אדמת את  לכם אחזיר  ואז  וגו' אתכם  ÂÎÂ'.(ÁÈ)ואקבץ  Â¯ÈÒ‰Âוהתועבות השקוצים ר "ל 
עוד : בה נעשה יהיה  לא אז  כלומר  מתוכה יסירו עתה  בה  ‡Á„.(ËÈ)הנעשים  ·Ïלהאמין ומסופק חלוק לבם עוד יהיה  לא ר"ל

בה ': יאמינו  לב  בכל כי Á„˘‰.בה' ÁÂ¯Â:בחוקי ללכת חדש ‰‡·Ô.רצון  ·Ï:כאבן קשה מגופם:Ì¯˘·Ó.לב  ·˘¯.ר"ל  ·Ï
ונוח: מוכנע ר "ל  כבשר אותם :ÔÚÓÏ.(Î)רך  ויעשו בלבם משפטי וישמרו בחוקותי שילכו ÌÚÏ.באופן ÈÏ ÂÈ‰Âבי להאמין 

מצותי: ÌÈ‰Ï‡Ï.ולשמור  Ì‰Ï ‰È‰‡ È‡Â:אותם ולהושיע  להציל

oeiv zcevn
(‡È).ÏÂ·‚ Ï‡: גבול על לשון‡‰‰.(È‚)כמו  ענין הוא 

התימא:ÏÎ‰.יללה: בה"א הכלה  יקרא‚‡Í˙ÏÂ.(ÂË)כמו כן
גואל  כי  וכן הלוקח מיד  נחלתו  לגאול  ראוי הוא כי על  הקרוב 

ג)אתה  ירושה:ÂÓÏ¯˘‰.:(רות ענין‰ÌÈ˙ÂˆÈÙ.(ÊË)מל '
העם נפץ  כי  כמו יג)פיזור תיעוב˘˜ÈˆÂ‰.(ÁÈ):(ש"א ענין 

יחרבוÔÚÓÏ.(Î)ומיאוס: למען  וכן באופן כמו ו)ענינו :(לעיל

d wxt dingp - miaezk

ä-÷øô äéîçðiÎc

ã:eðéîøëe eðéúãN Cìnä úcîì óñë eðéåì íéøîà øLà Léåäíäéðák eðøNa eðéçà øNák äzòå §¥Æ£¤´Ÿ§¦½¨¦¬¤−¤§¦©´©¤®¤§Ÿ¥−§¨¥«§©À̈¦§©³©¥ÆÆ§¨¥½¦§¥¤−
eðéúãNe eðãé ìàì ïéàå úBLaëð eðéúðaî Léå íéãáòì eðéúða-úàå eðéða-úà íéLáë eðçðà äpäå eðéðä¥®§¦¥´£©´§ÂŸ§¦¤¨¥̧§¤§Ÿ¥¹©£¨¦À§¥̧¦§Ÿ¥³¦§¨Æ§¥´§¥´¨¥½§Ÿ¥¬

:íéøçàì eðéîøëeå:älàä íéøácä úàå íú÷òæ-úà ézòîL øLàk ãàî éì øçiåæéìò éaì Cìniå §¨¥−©£¥¦«©¦¬©¦−§®Ÿ©£¤³¨©Æ§¦Æ¤©«£¨½̈§¥−©§¨¦¬¨¥«¤©¦¨¥̧¦¦¹¨©À
älä÷ íäéìò ïzàå íéàLð ízà åéçàa-Léà àMî íäì äøîàå íéðâqä-úàå íéøçä-úà äáéøàå̈¨¦Æ¨Æ¤©Ÿ¦´§¤©§¨¦½¨Ÿ§¨´¨¤½©¨¬¦§¨¦−©¤´Ÿ¦®¨¤¥¬£¥¤−§¦¨¬

:äìBãâçeøkîz ízà-íâå eðá éãk íéBbì íéøkîpä íéãeäiä eðéçà-úà eðéð÷ eðçðà íäì äøîàå §¨«¨Ÿ§¨´¨¤À£©´§Â̈¦¤©¥̧©§¦¹©¦§¨¦³©¦Æ§¥´½̈§©©¤²¦§§¬
(ñ) :øác eàöî àìå eLéøçiå eðì-eøkîðå íëéçà-úàèízà-øLà øácä áBè-àì øîBàå (øîàéå) ¤£¥¤−§¦§§¨®©«©£¦½§¬Ÿ¨§−¨¨«¨©¾Ÿ¬©¨−̈£¤©¤´

:eðéáéBà íéBbä útøçî eëìz eðéýìà úàøéa àBìä íéNòéïâãå óñk íäa íéLð éøòðe éçà éðà-íâå Ÿ¦®£º§¦§©³¡Ÿ¥ÆÆ¥¥½¥¤§©−©¦¬§¥«§©£¦Æ©©´§¨©½Ÿ¦¬¨¤−¤´¤§¨®̈
:äfä àMnä-úà àp-äáæòð©«©§¨−̈¤©©¨¬©¤«

i"yx
(„).óñë åðéåì íéøîåà øùà ùéå אשר מהם ויש

וכרמינו  שדותינו על מאחרים כסף לוינו כבר אומרים
לצורך  כלום לנו אין ומעכשיו המלך מס לפרוע

êìîä.פרנסתינו: úãîìכמו המלך ד ')למס (עזרא

והלך: בלו åðéøùá.(‰)מנדה åðéçà øùáë äúòå
עשירים: שהם כאחינו ומיוחסים חשובים אנו ועכשיו

.åðéðá íäéðáë כן כמו ומיוחסים חשובים שהם כבניהם
בנינו: íéùáåë.מיוחסים åðçðà äðäå לנו יש ועתה

עסק  על לאחרים ובנותינו בנינו ונותנים כובשים להיות
úåùáëð.מזונותינו: åðéúåðáî ùéå קצת יש וכבר

לעבדות: לאחרים נכבשות שהן ìàìמבנותינו ïéàå
.åðéãé:לפדותם בידינו כח åðéîøëåואין åðéúåãùå

.íéøçàì אחרים ביד מסרנו וכרמים שדות אף
במה  לנו אין כי מעתה נאכל ומה לפרנסתינו

בעצמי:êìîéå.(Ê)להתפרנס: לבי äáéøàå.ויועץ
העשירים: שהם והסגנים החורים עם àùîנתוכחתי

.íéùåð íúà åéçàá ùéà היה עושים, כך אתם מדוע

ממון  להם מלוים ואתם הללו העניים לפרנס לכם
ובתיהם: וכרמיהם ושדותיהם ובנותיהם בניהם לכבוש

.äìåãâ äìä÷ íäéìò ïúàå עליהם ואספתי הקהלתי
לביישם: כדי עליהם לצעוק גדולה äøîàå(Á)קהילה

.íäì אחינו את כבר קנינו אנחנו להם אמרתי וכן
נמכרים  שהיו העכו"ם מיד בשביה אשר היהודים

åðá.להם: éãë:שבידינו ממון די íúà.באותו íâå ואף
ידיכם  תחת הנכבשים אחיכם את לעכו"ם תמכרו אתם

åðì.לעבדים: åøëîðå שיהיו כך לידי יבא והמעשה
העכו"ם מיד לנו כיוןמכורים אותם תמכרו  למה  כן (אם

בס "א) הוא  כן לפדותם  אנחנו שתקו åùéøçéå.:שמוכרחים 
להשיב: מה ידעו ולא øáãä.(Ë)ונתביישו áåè àì

הקב"ה: בפני הדבר העכו"ם úôøçî.רע חרפות מפני
אויבינו: éøòðå.(È)שהם éçà éðà íâå וחבירי אני אף

כל  להם ונמחול נעזוב ואנחנו ממון בהם נושים
הללו: ד ')כמוíéùåð.ההלואות ב ' בא (מלכים והנושה

לקחת:

cec zcevn
(„).˙„ÓÏוכרמינו שדותינו על  כסף לוינו  המלך  מס לתת

וכרם : שדה אין  אם מעתה נאכל  ומה  Î·˘¯(‰)וכאומרים
.'ÂÎÂ ÂÈÁ‡:העשירים כמו  ומיוחסים טובים  אנחנו הלא ר"ל

.ÌÈ˘·ÂÎ ÂÁ‡ ‰‰Âלמכרם בחזקה  בנינו  נקח  ובע"כ 
הלחם : חסרון בעבור ביד Â˘·Î˙.לעבדים  נכבשות הנה כבר 

מידם להוציאן כח  בנו ואין ממון חוב  בעבור  המלוים
נעבוד  ומדוע העשירים  כמו אנחנו טובים הלא  לומר  והתרעמו

בצדקה: אותנו שיכלכלו מהראוי הלא כברÌÈ¯Á‡Ï.אותם 
ממון: חוב בעבור לאחרים  נתונים  השרים:ÍÏÓÈÂ.(Ê)המה עם  מריבה ועשיתי בדבר  להתחזק אותי יעץ Â‚Â'.לבי ‡˘Ó ר"ל

להנתן: ראוי בצדקה הלא בהלואה העני לאחיו לתת  מהראוי גדולהÔ˙‡Â.וכי אסיפה יהיה  בעבור גדול  קול  עליהם נתתי  ר"ל
העם: מרבית יבושו  למען הצעקה  לקול  יבואו ˜ÂÈ.(Á)מאשר ÂÁ‡היהודים את כוכבים  העובדי מיד  קנינו מאז הלא

השבי: מן להם  ·Â.הנמכרים  È„Î:העושר לפי ידו מצאה אשר די כפי קנה אחד  ‡˙Ì.כל  Ì‚Â רוח לעצבון בלעג להם  אמר
השבאים: כמו  כוכבים לעובדי אותם ומכרו  כזאת עשו אתם אותםÂ¯ÎÓÂ.גם  נפדה כי לנו  נמכרים  יהיו כוכבים העובדי ומן
אחיו: איש מיד  לפדות מקום אין  אבל  מאז עשינו כאשר  „·¯.מידם Â‡ˆÓ ‡ÏÂ:להשיב מה  מצאו ‡ÂÈ‰Ï.(Ë)לא  ˙‡¯È·

לכו מליצה  בדרך  להם שאמר או חרפה מהם עוד  תשמעו לא  כי כוכבים העובדי מחרפת  להלן תלכו אלהינו  ביראת תחזקו  אם
הבריות: לפני עשה  לשמה תעשה לא אם ואומר המוכיח  וכאדם בזה אתכם יחרפו שלא כוכבים העובדי חרפת  מחמת ה ' ביראת

(È).Ì‰· ÌÈ˘Â:בהם ‡.מלוים ‰·ÊÚ:להם ונמחל  הזה ההלואה את עתה נעזב כמוכם כמוני

oeiv zcevn
(„).˙„ÓÏ והלך בלו  מנדה כמו מס  מין והוא  למנדת כמו

ד') הנו"ן:(עזרא כמוÌÈ˘·ÂÎ.(‰)ונפלה בחזקה התפישה ענין 
לעבדים  לד)ויכבשום לאל Ï‡Ï.:(ירמיה יש  כמו ואומץ  כח ענין

ל"א)ידי עליך ÍÏÓÈÂ.(Ê):(בראשית ישפר מלכי  כמו עצה ענין 
ד) מאומה Ó˘‡.:(דניאל משאת  כמו והלואה כ"ד)חוב  :(דברים
.‰Ï‰˜: והקהל הפסוק:È„Î.(Á)אסיפה די Â˘È¯ÁÈÂ.מלשון

ושתקו:
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‰da íéøc íéøëðå ìàøNiL øéò,úaMa úöçøî õçøî da äéäå,íéøëð áø íà–ãiî õçBø;ìàøNé áø íàå ¦¤¦§¨¥§¨§¦¨¦¨§¨¨¨¤§¨©§¤¤©©¨¦Ÿ¨§¦¥¦¨§¦Ÿ¦§¨¥
–ïénçä ençiL éãk ïézîé;äöçîì äöçî–ïénçä ençiL éãk ïézîé.äãeäé éaøøîBà:äpè÷ éèaîàa,íà ©§¦§¥¤¥©©©¦¤¡¨§¤¡¨©§¦§¥¤¥©©©¦©¦§¨¥§©§¨¦§©¨¦

úeLø da Lé–ãiî da õçBø. ¤¨¨¥¨¦¨
Âøkîð ÷øé da àöî,íéBb áø íà–ãiî ç÷Bì;ìàøNé áø íàå–áBø÷ íB÷nî eàáiL éãk ïézîé;äöçî ¨¨¨¨¨¦§¨¦Ÿ¦¥©¦¨§¦Ÿ¦§¨¥©§¦§¥¤¨Ÿ¦¨¨¤¡¨

äöçîì–áBø÷ íB÷nî eàáiL éãk ïézîé.úeLø da Lé íàå–ãiî ç÷Bì. §¤¡¨©§¦§¥¤¨Ÿ¦¨¨§¦¤¨¨¥©¦¨
ÊCìLî ÷Bðéz da àöî,íéBb áø íà–éBb;ìàøNé áø íàå–ìàøNé;äöçîì äöçî–ìàøNé.äãeäé éaø ¨¨¨¦ª§¨¦Ÿ¦§¦Ÿ¦§¨¥¦§¨¥¤¡¨§¤¡¨¦§¨¥©¦§¨

øîBà:ïéëéìLnä áø øçà ïéëìBä. ¥§¦©©Ÿ©©§¦¦

d.cin da ugex:åîçåä íéøëðã àúòãà ,íéøëð áåøã ïåéëã .åîçéù éãë ïéúîäì êéøö ïéàå ,úáù éàöåîì.zeyx da yi m`éðôî ,úåùø äéåø÷ úåëìîä
øúåî ,úçà úáá íéî úåéîå÷îå÷ äøùò åì ïéîîçîù íéãáò äøùò åì ùéù áåùç íãà íù ùé íà àìà ,êìî à÷åã åàìå .äðåöøë úåùòì äãéá úåùøäù

:åîçåä áåùç íãà åúåà ìù åîùì ïðéøîàã .ìàøùé øéòä áåøù ô"òàå ,ãéî äá õåçøì
e.xknp ,wxi da did:úáù éàöåîì øëîð ,úáùá ùìúðù ÷øé.cin gwel mixkp aex m`:ùìúð íéøëðã àúòãà ,íéøëð áåøã ïåéëãmewnn e`eaiy ick

.aexwåøîà àìù .íùî åäåàéáéå ÷øé åá ùéù áåø÷ íå÷îî ÷øé åè÷ìéù éãë àìà ïéúîäì êéøö ïéà ,÷åçø íå÷îî àáåä àîùã áâ ìò óàå .÷øé íù ùéù
íå÷îî åìéôàå àåää øáãä àåáéù éãë áøòì ïéúîäì êéøöù äàåøùëå ,àáäå êì úáùá éøëðì øîàé àîù äøéæâ àìà ,åùòéù éãëá ïéúîé áøòìå íéîëç

:úáùá åàéáäì éøëðì øîàé àì ,áåø÷.cin gwel zeyx my yi m`e:åàéáä ìàøùéã àúòãà àìå ,àéáäì ãéîú ïéìéâø áåùç íãàã àúòãàã
f.ixkp mixkp aex m`:íéãéá íéùîøå íéö÷ù úåôøèå úåìéáð åìéëàäì øúåîå.l`xyi l`xyi aex m`eàúåáøå .ìàøùéë åúãéáà åì øéæçäì íéáééçå

:ìàøùé àåäù äéàø êàéä éúééîã ãò åá äëæù äéú÷æçà àðåîî é÷åà ïðéøîà àìå ,åá äëæù ìàøùé ãéî ïåîî ïéàéöåîã ,ì"î÷gn lr dvgn.l`xyi dv
ãòåî ïéá íú ïéáã ,ìàøùé ìù øåù çâðù éøëð ìù øåù ïéãë íìù ÷æð íìùî åðéàå .ãáìá ÷æð éöç íìùî ,ìàøùé ìù øåù çâð åøåù íàù ,ïé÷æð ïéðòì
ùãé÷ .åéìò âøäð åðéà ,åâøäù éî .øéîçäì åá ïéðãå ,÷ôñ éåä íéøáãä ìë øàùìå .ìå÷ùå àðà ìàøùé àìã äéàø éúééà äéì øîà éöîã ,íìù ÷æð íìùî

:úåøéâ íùì ìåáèéù ãò øåîâ ìàøùéë åðéàå .÷ôñî èâ äëéøö ,äùà.oikilynd aex xg`íù äúéä àì åìéôàå .èòåî ïäù ô"òàå íéøëðä øçà åðééä
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .êéìùäì äãåùç àéä ,úçà úéøëð àìà

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
ה ה נ ש מ ר ו א ב

בשבת  מלאכה נכרי עשה שאם להקדים, יש שלאחריה והמשנה משנתנו  לענין
מוצאי עד ממנה ליהנות לישראל  אסור  מעצמו , שעשאה פי  על אף ישראל , בשביל 
ייהנה  שלא המלאכה, אותה שתיעשה בכדי להמתין צריך  שבת למוצאי ואף שבת;

הטעם, כותב והרמב"ם ישראל . בשביל  בשבת שנעשתה xn`z:ממלאכה m`y"
el zeyrl ixkpl xn`i `ny ,cin xzen `di,(בשבת)cin oken xacd `vnieלמוצאי)

`epiשבת). ixdy ,el zeyrl ixkpl xn`i `l ,eyriy icka oizniy cr exq`y oeike
.zaya dyrpy df xac dyriiy icka axrl akrzn `edy iptn ,melk xkzyn

úöçøî õçøî da äéäå ,da íéøc íéøëðå ìàøNiL øéòÄÆÄÀÈÅÀÈÀÄÈÄÈÀÈÈÈÆÀÈÇÀÆÆ
úaMa:בשבת בה שרוחצים –íéøëð áø íà, בעיר –õçBø ÇÇÈÄÙÈÀÄÅ
ãiîבכדי להמתין  צורך  ואין  מיד, שבת למוצאי  בה לרחוץ מותר  – ÄÈ

הנכרים; בשביל  בשבת שהוחמו  הרי נכרים, ורוב שהואיל  המים, שיחמו

àåïézîé ,ìàøNé áø í,שבת למוצאי  מלרחוץ –ençiL éãk ÀÄÙÄÀÈÅÇÀÄÀÅÆÅÇ
ïénçä והרוב שהואיל לרחיצה, המים שיתחממו  זמן כשיעור  – ÇÇÄ

ישראל ; בשביל בשבת החימום שנעשה הרי äöçîìישראל  äöçîÆÁÈÀÆÁÈ
נכרים, ומחצה ישראל מחצה בעיר היו –ïénçä ençiL éãk ïézîéÇÀÄÀÅÆÅÇÇÇÄ

ישראל . בשביל  אף בשבת שחיממו לפי –:øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
äpè÷ éèaîàa, קטן במרחץ –úeLø da Lé íàשל שלטון – ÀÇÀÈÄÀÇÈÄÆÈÈ

זה, במרחץ לרחוץ השלטון  אנשי ורגילים ãiîגויים, da õçBø– ÅÈÄÈ
אנשי בשביל  אומרים: שאנו ישראל , העיר  רוב ואפילו שבת, למוצאי 

בשבת המים בה הוחמו אחרונה ").השלטון "משנה רבא"; "אליהו (עיין

ו ה נ ש מ ר ו א ב

da àöî,בה דרים ונכרים שישראל  בעיר  –økîð ÷øéשנתלש – ÈÈÈÈÈÄÀÈ
שבת: למוצאי  ונמכר ãiîבשבת ç÷Bì ,íéBb áø íàשהואיל – ÄÙÄÅÇÄÈ

הגויים; בשביל נתלש  הירק גויים, העיר ìàøNé,ורוב áø íàåÀÄÙÄÀÈÅ
ïézîé,שבת במוצאי מליקח –áBø÷ íB÷nî eàáiL éãk– ÇÀÄÀÅÆÈÙÄÈÈ

במקום  לתלשו  שיכולים זמן, כשיעור  שימתין  כלומר ירק, שם שגדל 
הובא  שמא חוששים שאין מבואר , במפרשים לכאן. ולהביאו  קרוב

בכדי שבת למוצאי  להמתין חכמים אמרו  לא שהרי  רחוק, ממקום
כמו  ויביא, שילך בשבת לנכרי  יאמר שלא גזירה, משום אלא שיעשו 

שצר וכאן הקודמת, למשנה בהקדמה פנים,שבארנו  כל על  להמתין יך

כדי שימתין די הלכך  בשבת, להביא לנכרי  לומר  שאסור  ידע הרי
קרוב ממקום ישראל");שיבואו  "תפארת ברטנורא ; äöçîÆÁÈ(רמב "ם;

äöçîì,גויים ומחצה ישראל מחצה בעיר היו –eàáiL éãk ïézîé ÀÆÁÈÇÀÄÀÅÆÈÙ
áBø÷ íB÷nî. לעיל שבארנו כמו –úeLø da Lé íàå שלטון – ÄÈÈÀÄÆÈÈ

גויים, ãiîשל ç÷Bìאנשי בשביל  הסתם שמן שבת, למוצאי – ÅÇÄÈ
בכל טרי  ירק להם להביא היו שרגילים בשבת, הירק נתלש השלטון 

יום.

שבארנו מהטעם מיד, לוקח רשות בה יש שאם מודים, הכל  שכאן  מבארים, יש
הקודמת, במשנה אבל יום, בכל  ירק השלטון לאנשי  להביא היו  שרגילים לעיל ,
בכל מחממין שאין  לפי יהודה, רבי  על חולק קמא תנא קטנה, אמבטי בענין 

לרשות האמבטי את `dpexg").יום dpyn" ;"megp oefg" oiir ;`"gx)

i p y m e i

ז ה נ ש מ ר ו א ב

da àöî,בה דרים ונכרים שישראל בעיר –CìLî ÷Bðézמוטל – ÈÈÈÄËÀÈ
גוי: או ישראל  הוא אם ידוע ואין íéBbבחוץ, áø íà רוב היה – ÄÙÄ

גויים, נבלותéBbהעיר להאכילו ומותר כגוי, דינו  כתובות – (גמרא

ב); ìàøNéטו , áø íàå, ישראל העיר רוב היה אם –ìàøNé– ÀÄÙÄÀÈÅÄÀÈÅ
אבידתו לו  להחזיר שחייבים כישראל , שם );דינו  äöçîÆÁÈ(גמרא 

äöçîì, ישראל ומחצה גויים מחצה אם –ìàøNéכישראל דינו – ÀÆÁÈÄÀÈÅ
משלם  אינו  תם, שור  והוא ישראל , שור נגח שורו  שאם נזקים, לענין 
תם  שבין  ישראל , של  שור  שנגח גוי של שור כדין שלם נזק לישראל 

הבא  לניזק: לומר שיכול  נזק, חצי  אלא שלם, נזק משלם מועד  ובין
הנזק כל לך ואשלם ישראל שאיני שם ).ראיה דברים (גמרא  לשאר  אבל

כישראל יהיה ולא לחומרה, בו  והולכים גוי , ספק ישראל ספק הוא הרי
גירות לשם שיטבול עד דבר  לכל ברטנורא ).גמור  äãeäé(רמב"ם ; éaøÇÄÀÈ

ïéëéìLnä áø øçà ïéëìBä :øîBàהעיר רוב אפילו  כלומר – ÅÀÄÇÇÙÇÇÀÄÄ
שנולדו  תינוקותיהם להשליך שדרכם הגויים, אחר  הולכים ישראל,

להשליך היא חשודה אחת, גויה אלא שם היתה לא ואפילו בזנות; להם

dcedi.(תוספתא). iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn

i dpyn ipy wxt oixiykn zkqn

Áäàéöî da àöî,íéBb áø íà–éøö Bðéàæéøëäì C;ìàøNé áø íàå–éøöæéøëäì C;äöçîì äöçî–éøöC ¨¨¨§¦¨¦Ÿ¦¥¨¦§©§¦§¦Ÿ¦§¨¥¨¦§©§¦¤¡¨§¤¡¨¨¦
æéøëäì.út da àöî–ïéîBzçpä áø øçà ïéëìBä.ò út äúéä íàåäq–äqò út éìëBà áø øçà íéëìBä. §©§¦¨¨¨©§¦©©Ÿ©©§¦§¦¨§¨©¦¨§¦©©Ÿ§¥©¦¨

äãeäé éaøøîBà:øáé÷ út äúéä íà–øáé÷ út éìëBà áø øçà ïéëìBä. ©¦§¨¥¦¨§¨©¥¨§¦©©Ÿ§¥©¥¨
ËøNa da àöî–íéçahä áø øçà ïéëìBä.ìMáî äéä íà–ìMáî øNa éìëBà áø øçà ïéëìBä. ¨¨¨¨¨§¦©©Ÿ©©¨¦¦¨¨§ª¨§¦©©Ÿ§¥¨¨§ª¨
ÈCøca úBøt àöBnä,ïäézáì ïéñéðëî áø íà–øeèt;÷eMa øBkîìå–áiç;äöçîì äöçî–éàîc.øöBà ©¥¥©¤¤¦Ÿ©§¦¦§¨¥¤¨§¦§©©¨¤¡¨§¤¡¨§©¨

BëBúì ïéìéhî íéBâå ìàøNiL,íéBb áø íà–éàcå;ìàøNé áø íàå–éàîc;äöçîì äöçî–éàcå;éøácéaø ¤¦§¨¥§¦©¦¦§¦Ÿ¦©©§¦Ÿ¦§¨¥§©¤¡¨§¤¡¨©©¦§¥©¦
øéàî.íéîëçåíéøîBà:íéBb ílk elôà,BëBúì ìéhî ãçà ìàøNéå–éàîc. ¥¦©£¨¦§¦£¦ª¨¦§¦§¨¥¤¨©¦§§©

g.minezgp aex:íåéá åá åøæâù øáã øùò äðåîùî àéä íéøëð ìù úôã ,äøåñà úôä íéøëð íéîåúçð áåø íà.dqir zt:äé÷ð úô.xaiw ztúô
:äé÷ð äðéàù.xaiw zt ilke` aex xg`ïáåø íà ,'åëå äñéò úô éìëåà áåø øçà ,ïéîåúçð áåø øçà ,ùøôì ùé éîð éà .äøåñà úôä ,íéøëð ïáåø íà

:øùòì êéøöå äàîè úôä ,õøàä éîò ïáåø íàå .øùòì êéøö ïéàå äøåäè úôä ,íéøáç
h.oigah aex xg` oikledäàåøå ãîåòá ïéúéðúî é÷åî áøå .øåñà ïéòä ïî íìòúðù øùá øîàã áøë äëìä ïéàã .øúåî øùáä ,ìàøùé éçáè áåø íà

:èçåùä éî òãé àì ìáà ,äìôðù ãò èçùðù äòùî
i.xeht odizal oiqipkn aex m`:øùòìî.aiig weya xeknláåø íà ,øçà ùåøéô .áééçúð øáëå ,åúåà ïéàéáî úéáä ïî ÷åùá øåëîì ïéàéáî áåøù

ìôåðù äî êëìä .øùòîì åòá÷åä ãéî ,úéáì íåñéðëäù øçàìã .ïäî ìåëàì åìëåéù éãë úéáì åñéðëéù íãå÷ øùòì ïéìéâøù éôì ,øåèô ,ïäéúáì ïéñéðëî
åðéà ïäî ìôåðä êëìä ,éàøò ïäî ìåëàì ìåëéù éôì ,ìáè ïñéðëäì åëøã ,øåëîì ïéñéðëîùë ìáà .øùåòî ú÷æçá àåäù éôì ,øùòîä ïî øåèô êøãá íäî

:øùåòî ú÷æçá.i`ce mixkp aex m`éøëð ìù úåò÷ø÷á åìãâù úåøéôå ,øùòîä ïî òé÷ôäì ìàøùé õøàá éøëðì ïéð÷ ïéà äéì àøéáñã ,äéîòèì øéàî 'ø
:ïä ìáè éàãå êëìä ,øùéò àìã àèéùô éøëðäå ,øùòîá ïéáééç.i`nc l`xyi aex m`eúîåøú ïäî ùéøôäì êéøöù ,õøàä íò ãéá íéàöîðä úåøéô ïéãë

:éðù øùòîå øùòî.'eke mixne` minkgeäéä ,åëåúì ìéèî ìàøùé äéä àì íàå .øùòîä ïî òé÷ôäì ìàøùé õøàá éøëðì ïéð÷ ùé åäì àøéáñ íéîëç
:íéîëçë äëìäå .ïéáééç ïäù ,ìàøùé åúåà ìù åéúåøéô ìéáùá ,éàîã ìëä ,åëåúì ìéèîù ãçà ìàøùé åìéôà ùéùá ìáà .øùòîä ïî øåèô ìëä

`xephxa yexit

ח ה נ ש מ ר ו א ב

äàéöî da àöî:בה דרים וגויים שישראל  בעיר  –,íéBb áø íà ÈÈÈÀÄÈÄÙÄ
æéøëäì Céøö Bðéà גויים העיר ורוב שהואיל המציאה, על – ÅÈÄÀÇÀÄ

להחזירה חייב אינו  גוי, אבידת זו  שאם שלו , גמרא המציאה (עיין

ב), קיג , קמא ממנה,בבא נתייאש ודאי  הרי ישראל, אבידת זו ואם
מצאה; גוי אומר: שהוא æéøëäìמפני Céøö ,ìàøNé áø íàå– ÀÄÙÄÀÈÅÈÄÀÇÀÄ

המצויים  שרוב העיר מן במקום מצא אם גויים, העיר רוב היה ואפילו 
בעיר וכן הבעלים; נתייאשו לא שהרי  להכריז , חייב ישראל, שם

גויים, שם המצויים שרוב במקום מציאה מצא אם ישראל, שרובה
להכריז חייב ואינו שלו , יא ,המציאה ואבידה גזילה  הל' רמב"ם  (עיין

äöçîìו-ז ); äöçî, ישראל ומחצה גויים מחצה בה היו –Céøö ÆÁÈÀÆÁÈÈÄ
æéøëäì ואין להחזיר, חייב סימניה, ונתן ישראל  בא אם שכן – ÀÇÀÄ

שנתייאש  אחרונה").אומרים "משנה  עיין שם; út(רמב "ם da àöîÈÈÈÇ
בה, דרים וגויים שישראל  בעיר  –ïéîBzçpä áø øçà ïéëìBä– ÀÄÇÇÙÇÇÀÄ

גויים פת על  חכמים שגזרו אסורה, הפת גויים, רובם dcearואם oiir)
zetqez" lra la` ,exizd mezgp zta mpn`y ,ep`ad my Ð e ,a ,dxf
,dpynd xcqn ,`iypd dcedi iax iniay ,gken epzpynny ,azek "aeh mei

.(mezgp zt exizd `l oiicräqò út äúéä íàå,נקייה פת – ÀÄÈÀÈÇÄÈ
äqò út éìëBà áø øçà íéëìBä הפת גויים, רובם ואם – ÀÄÇÇÙÀÅÇÄÈ

הרגילים  אלא עיסה, פת עושים הנחתומים שאין  מפרשים, יש  אסורה;

נחתומים  רוב אחר  בה הולכים אין ולפיכך בביתם, אותה אופים בה
האוכלים רוב אחר  טוב").אלא יום  "תוספות äãeäé(הרא "ש; éaøÇÄÀÈ

øáé÷ út äúéä íà :øîBà,סובים שרובה נקייה, שאינה פת – ÅÄÈÀÈÇÅÈ
øáé÷ út éìëBà áø øçà ïéëìBä הפת גויים, רובם ואם – ÀÄÇÇÙÀÅÇÅÈ
במפרשים מבואר קיבר  בפת אף טוב"),אסורה; יום  "תוספות  (הרא "ש;

לאכלה  הרגילים אלא אותה, עושים הנחתומים אין יהודה רבי שלדעת
בעצמם. אותה אופים

מביא מברטנורא tl)(m"anxdהרב i בה מדובר  שאין משנתנו , על שני  פירוש
רוב  או הנחתומים רוב שאם וטומאה, מעשר  בחשש אלא גויים פת באיסור 
רובם  ואם לעשר ; צריך ואין טהורה, הפת חברים, הם וכו' עיסה פת אוכלי

לעשר. וצריך  טמאה הפת הארץ, עמי 

i y i l y m e i

ט ה נ ש מ ר ו א ב

øNa da àöî,בה דרים ונכרים שישראל בעיר  –øçà ïéëìBä ÈÈÈÈÈÀÄÇÇ
íéçahä áø; אסור הבשר גויים, רובם שאם חי, בשר  המוכרים – ÙÇÇÈÄ

בגמרא מותר. הבשר  ישראל, רובם א)ואם צה, שלדעת (חולין מבואר,
בכגון  במשנתנו  מדובר  אסור, העין מן שנתעלם בשר  הסובר: רב

הוא  מי ידוע ואינו  הטבחים אחד  של מידו  הבשר  כשנפל  וראה שעמד
.(axk dkld oi`y ,yxtny ,`xephxa oiir)ìMáî äéä íà שמצא – ÄÈÈÀËÈ

מבושל , ìMáîבשר øNa éìëBà áø øçà ïéëìBäעל שאף – ÀÄÇÇÙÀÅÈÈÀËÈ
גויים, רובם בשר  המבשלים העיר, אנשי  אם ישראל , הטבחים שרוב פי 

גוי. בישלו שמא אסור , הבשר 

טומאה  לענין משנתנו מפרש הרמב"ם אבל המפרשים. רוב לפי משנתנו בארנו 
וטהור, שחוטה בהמה בשר הוא הבשר  ישראל , הטבחים רוב שאם וטהרה,
בכל אכילה , לענין  אבל ומטמא. נבילה בשר  זה הרי  גויים, הטבחים רוב ואם
אסור "... העין מן שנתעלם בשר אצלנו : שהעיקר "לפי  לאכלו , אסור אופן

.(df yexit lr dywny "megp oefg" oiir)

י ה נ ש מ ר ו א ב

Cøca úBøt àöBnä הבית פני ראו שלא והרי  לעיר, השדה שבין  – ÇÅÅÇÆÆ
למעשרות מלאכתם שנגמרה אלא ישראל");ודאי , שנינו ("תפארת  וכבר

ה ) א , אסור(מעשרות  למעשרות, מלאכתם משנגמרה הפירות, שכל  ,
מ  ומעשרות;לאכול  תרומה מהם שיפריש  עד  עראי, אכילת אפילו הם

weyl jilena ?mixen` mixac dna" להביאם הפירות בעל  (כשבדעת
למכירה). ezialלשוק jilena la` הפירות את להביא דעתו (אם

ezialלביתו ), ribn `edy cr i`xr mdn lke` מתחייבים הפירות (שאין
פירות  במוצא ללמד משנתנו ובאה הבית); פני שיראו  עד  במעשרות

שלו : הם והרי סימן , בהם שאין  וכגון  áøבדרך , íà,השדות בעלי – ÄÙ
ïäézáì ïéñéðëî,לבתיהם השדה מן הפירות את מכניסים –øeèt ÇÀÄÄÀÈÅÆÈ

עראי, אכילת מהם אוכל  אם ומעשרות, תרומות מהם מלהפריש  –
לביתו ; מגיע שהוא עד  עראי מהם שאוכל  לביתו , המוליך  øBkîìåÀÄÀכדין

÷eMa זה שבכגון  בשוק, למכרם פירותיהם מוליכים הרוב ואם – Ç
אכילת  אפילו  מהם לאכול  ואסור מלאכתם, גמר  עם מיד הם נקבעים

izdw - zex`ean zeipyn



קפט f dpyn ipy wxt oixiykn zkqn

‰da íéøc íéøëðå ìàøNiL øéò,úaMa úöçøî õçøî da äéäå,íéøëð áø íà–ãiî õçBø;ìàøNé áø íàå ¦¤¦§¨¥§¨§¦¨¦¨§¨¨¨¤§¨©§¤¤©©¨¦Ÿ¨§¦¥¦¨§¦Ÿ¦§¨¥
–ïénçä ençiL éãk ïézîé;äöçîì äöçî–ïénçä ençiL éãk ïézîé.äãeäé éaøøîBà:äpè÷ éèaîàa,íà ©§¦§¥¤¥©©©¦¤¡¨§¤¡¨©§¦§¥¤¥©©©¦©¦§¨¥§©§¨¦§©¨¦

úeLø da Lé–ãiî da õçBø. ¤¨¨¥¨¦¨
Âøkîð ÷øé da àöî,íéBb áø íà–ãiî ç÷Bì;ìàøNé áø íàå–áBø÷ íB÷nî eàáiL éãk ïézîé;äöçî ¨¨¨¨¨¦§¨¦Ÿ¦¥©¦¨§¦Ÿ¦§¨¥©§¦§¥¤¨Ÿ¦¨¨¤¡¨

äöçîì–áBø÷ íB÷nî eàáiL éãk ïézîé.úeLø da Lé íàå–ãiî ç÷Bì. §¤¡¨©§¦§¥¤¨Ÿ¦¨¨§¦¤¨¨¥©¦¨
ÊCìLî ÷Bðéz da àöî,íéBb áø íà–éBb;ìàøNé áø íàå–ìàøNé;äöçîì äöçî–ìàøNé.äãeäé éaø ¨¨¨¦ª§¨¦Ÿ¦§¦Ÿ¦§¨¥¦§¨¥¤¡¨§¤¡¨¦§¨¥©¦§¨

øîBà:ïéëéìLnä áø øçà ïéëìBä. ¥§¦©©Ÿ©©§¦¦

d.cin da ugex:åîçåä íéøëðã àúòãà ,íéøëð áåøã ïåéëã .åîçéù éãë ïéúîäì êéøö ïéàå ,úáù éàöåîì.zeyx da yi m`éðôî ,úåùø äéåø÷ úåëìîä
øúåî ,úçà úáá íéî úåéîå÷îå÷ äøùò åì ïéîîçîù íéãáò äøùò åì ùéù áåùç íãà íù ùé íà àìà ,êìî à÷åã åàìå .äðåöøë úåùòì äãéá úåùøäù

:åîçåä áåùç íãà åúåà ìù åîùì ïðéøîàã .ìàøùé øéòä áåøù ô"òàå ,ãéî äá õåçøì
e.xknp ,wxi da did:úáù éàöåîì øëîð ,úáùá ùìúðù ÷øé.cin gwel mixkp aex m`:ùìúð íéøëðã àúòãà ,íéøëð áåøã ïåéëãmewnn e`eaiy ick

.aexwåøîà àìù .íùî åäåàéáéå ÷øé åá ùéù áåø÷ íå÷îî ÷øé åè÷ìéù éãë àìà ïéúîäì êéøö ïéà ,÷åçø íå÷îî àáåä àîùã áâ ìò óàå .÷øé íù ùéù
íå÷îî åìéôàå àåää øáãä àåáéù éãë áøòì ïéúîäì êéøöù äàåøùëå ,àáäå êì úáùá éøëðì øîàé àîù äøéæâ àìà ,åùòéù éãëá ïéúîé áøòìå íéîëç

:úáùá åàéáäì éøëðì øîàé àì ,áåø÷.cin gwel zeyx my yi m`e:åàéáä ìàøùéã àúòãà àìå ,àéáäì ãéîú ïéìéâø áåùç íãàã àúòãàã
f.ixkp mixkp aex m`:íéãéá íéùîøå íéö÷ù úåôøèå úåìéáð åìéëàäì øúåîå.l`xyi l`xyi aex m`eàúåáøå .ìàøùéë åúãéáà åì øéæçäì íéáééçå

:ìàøùé àåäù äéàø êàéä éúééîã ãò åá äëæù äéú÷æçà àðåîî é÷åà ïðéøîà àìå ,åá äëæù ìàøùé ãéî ïåîî ïéàéöåîã ,ì"î÷gn lr dvgn.l`xyi dv
ãòåî ïéá íú ïéáã ,ìàøùé ìù øåù çâðù éøëð ìù øåù ïéãë íìù ÷æð íìùî åðéàå .ãáìá ÷æð éöç íìùî ,ìàøùé ìù øåù çâð åøåù íàù ,ïé÷æð ïéðòì
ùãé÷ .åéìò âøäð åðéà ,åâøäù éî .øéîçäì åá ïéðãå ,÷ôñ éåä íéøáãä ìë øàùìå .ìå÷ùå àðà ìàøùé àìã äéàø éúééà äéì øîà éöîã ,íìù ÷æð íìùî

:úåøéâ íùì ìåáèéù ãò øåîâ ìàøùéë åðéàå .÷ôñî èâ äëéøö ,äùà.oikilynd aex xg`íù äúéä àì åìéôàå .èòåî ïäù ô"òàå íéøëðä øçà åðééä
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .êéìùäì äãåùç àéä ,úçà úéøëð àìà

`xephxa yexit

o e y ` x m e i
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בשבת  מלאכה נכרי עשה שאם להקדים, יש שלאחריה והמשנה משנתנו  לענין
מוצאי עד ממנה ליהנות לישראל  אסור  מעצמו , שעשאה פי  על אף ישראל , בשביל 
ייהנה  שלא המלאכה, אותה שתיעשה בכדי להמתין צריך  שבת למוצאי ואף שבת;

הטעם, כותב והרמב"ם ישראל . בשביל  בשבת שנעשתה xn`z:ממלאכה m`y"
el zeyrl ixkpl xn`i `ny ,cin xzen `di,(בשבת)cin oken xacd `vnieלמוצאי)

`epiשבת). ixdy ,el zeyrl ixkpl xn`i `l ,eyriy icka oizniy cr exq`y oeike
.zaya dyrpy df xac dyriiy icka axrl akrzn `edy iptn ,melk xkzyn

úöçøî õçøî da äéäå ,da íéøc íéøëðå ìàøNiL øéòÄÆÄÀÈÅÀÈÀÄÈÄÈÀÈÈÈÆÀÈÇÀÆÆ
úaMa:בשבת בה שרוחצים –íéøëð áø íà, בעיר –õçBø ÇÇÈÄÙÈÀÄÅ
ãiîבכדי להמתין  צורך  ואין  מיד, שבת למוצאי  בה לרחוץ מותר  – ÄÈ

הנכרים; בשביל  בשבת שהוחמו  הרי נכרים, ורוב שהואיל  המים, שיחמו

àåïézîé ,ìàøNé áø í,שבת למוצאי  מלרחוץ –ençiL éãk ÀÄÙÄÀÈÅÇÀÄÀÅÆÅÇ
ïénçä והרוב שהואיל לרחיצה, המים שיתחממו  זמן כשיעור  – ÇÇÄ

ישראל ; בשביל בשבת החימום שנעשה הרי äöçîìישראל  äöçîÆÁÈÀÆÁÈ
נכרים, ומחצה ישראל מחצה בעיר היו –ïénçä ençiL éãk ïézîéÇÀÄÀÅÆÅÇÇÇÄ

ישראל . בשביל  אף בשבת שחיממו לפי –:øîBà äãeäé éaøÇÄÀÈÅ
äpè÷ éèaîàa, קטן במרחץ –úeLø da Lé íàשל שלטון – ÀÇÀÈÄÀÇÈÄÆÈÈ

זה, במרחץ לרחוץ השלטון  אנשי ורגילים ãiîגויים, da õçBø– ÅÈÄÈ
אנשי בשביל  אומרים: שאנו ישראל , העיר  רוב ואפילו שבת, למוצאי 

בשבת המים בה הוחמו אחרונה ").השלטון "משנה רבא"; "אליהו (עיין

ו ה נ ש מ ר ו א ב

da àöî,בה דרים ונכרים שישראל  בעיר  –økîð ÷øéשנתלש – ÈÈÈÈÈÄÀÈ
שבת: למוצאי  ונמכר ãiîבשבת ç÷Bì ,íéBb áø íàשהואיל – ÄÙÄÅÇÄÈ

הגויים; בשביל נתלש  הירק גויים, העיר ìàøNé,ורוב áø íàåÀÄÙÄÀÈÅ
ïézîé,שבת במוצאי מליקח –áBø÷ íB÷nî eàáiL éãk– ÇÀÄÀÅÆÈÙÄÈÈ

במקום  לתלשו  שיכולים זמן, כשיעור  שימתין  כלומר ירק, שם שגדל 
הובא  שמא חוששים שאין מבואר , במפרשים לכאן. ולהביאו  קרוב

בכדי שבת למוצאי  להמתין חכמים אמרו  לא שהרי  רחוק, ממקום
כמו  ויביא, שילך בשבת לנכרי  יאמר שלא גזירה, משום אלא שיעשו 

שצר וכאן הקודמת, למשנה בהקדמה פנים,שבארנו  כל על  להמתין יך

כדי שימתין די הלכך  בשבת, להביא לנכרי  לומר  שאסור  ידע הרי
קרוב ממקום ישראל");שיבואו  "תפארת ברטנורא ; äöçîÆÁÈ(רמב "ם;

äöçîì,גויים ומחצה ישראל מחצה בעיר היו –eàáiL éãk ïézîé ÀÆÁÈÇÀÄÀÅÆÈÙ
áBø÷ íB÷nî. לעיל שבארנו כמו –úeLø da Lé íàå שלטון – ÄÈÈÀÄÆÈÈ

גויים, ãiîשל ç÷Bìאנשי בשביל  הסתם שמן שבת, למוצאי – ÅÇÄÈ
בכל טרי  ירק להם להביא היו שרגילים בשבת, הירק נתלש השלטון 

יום.

שבארנו מהטעם מיד, לוקח רשות בה יש שאם מודים, הכל  שכאן  מבארים, יש
הקודמת, במשנה אבל יום, בכל  ירק השלטון לאנשי  להביא היו  שרגילים לעיל ,
בכל מחממין שאין  לפי יהודה, רבי  על חולק קמא תנא קטנה, אמבטי בענין 

לרשות האמבטי את `dpexg").יום dpyn" ;"megp oefg" oiir ;`"gx)
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da àöî,בה דרים ונכרים שישראל בעיר –CìLî ÷Bðézמוטל – ÈÈÈÄËÀÈ
גוי: או ישראל  הוא אם ידוע ואין íéBbבחוץ, áø íà רוב היה – ÄÙÄ

גויים, נבלותéBbהעיר להאכילו ומותר כגוי, דינו  כתובות – (גמרא

ב); ìàøNéטו , áø íàå, ישראל העיר רוב היה אם –ìàøNé– ÀÄÙÄÀÈÅÄÀÈÅ
אבידתו לו  להחזיר שחייבים כישראל , שם );דינו  äöçîÆÁÈ(גמרא 

äöçîì, ישראל ומחצה גויים מחצה אם –ìàøNéכישראל דינו – ÀÆÁÈÄÀÈÅ
משלם  אינו  תם, שור  והוא ישראל , שור נגח שורו  שאם נזקים, לענין 
תם  שבין  ישראל , של  שור  שנגח גוי של שור כדין שלם נזק לישראל 

הבא  לניזק: לומר שיכול  נזק, חצי  אלא שלם, נזק משלם מועד  ובין
הנזק כל לך ואשלם ישראל שאיני שם ).ראיה דברים (גמרא  לשאר  אבל

כישראל יהיה ולא לחומרה, בו  והולכים גוי , ספק ישראל ספק הוא הרי
גירות לשם שיטבול עד דבר  לכל ברטנורא ).גמור  äãeäé(רמב"ם ; éaøÇÄÀÈ

ïéëéìLnä áø øçà ïéëìBä :øîBàהעיר רוב אפילו  כלומר – ÅÀÄÇÇÙÇÇÀÄÄ
שנולדו  תינוקותיהם להשליך שדרכם הגויים, אחר  הולכים ישראל,

להשליך היא חשודה אחת, גויה אלא שם היתה לא ואפילו בזנות; להם

dcedi.(תוספתא). iaxk dkld oi`e

izdw - zex`ean zeipyn

i dpyn ipy wxt oixiykn zkqn

Áäàéöî da àöî,íéBb áø íà–éøö Bðéàæéøëäì C;ìàøNé áø íàå–éøöæéøëäì C;äöçîì äöçî–éøöC ¨¨¨§¦¨¦Ÿ¦¥¨¦§©§¦§¦Ÿ¦§¨¥¨¦§©§¦¤¡¨§¤¡¨¨¦
æéøëäì.út da àöî–ïéîBzçpä áø øçà ïéëìBä.ò út äúéä íàåäq–äqò út éìëBà áø øçà íéëìBä. §©§¦¨¨¨©§¦©©Ÿ©©§¦§¦¨§¨©¦¨§¦©©Ÿ§¥©¦¨

äãeäé éaøøîBà:øáé÷ út äúéä íà–øáé÷ út éìëBà áø øçà ïéëìBä. ©¦§¨¥¦¨§¨©¥¨§¦©©Ÿ§¥©¥¨
ËøNa da àöî–íéçahä áø øçà ïéëìBä.ìMáî äéä íà–ìMáî øNa éìëBà áø øçà ïéëìBä. ¨¨¨¨¨§¦©©Ÿ©©¨¦¦¨¨§ª¨§¦©©Ÿ§¥¨¨§ª¨
ÈCøca úBøt àöBnä,ïäézáì ïéñéðëî áø íà–øeèt;÷eMa øBkîìå–áiç;äöçîì äöçî–éàîc.øöBà ©¥¥©¤¤¦Ÿ©§¦¦§¨¥¤¨§¦§©©¨¤¡¨§¤¡¨§©¨

BëBúì ïéìéhî íéBâå ìàøNiL,íéBb áø íà–éàcå;ìàøNé áø íàå–éàîc;äöçîì äöçî–éàcå;éøácéaø ¤¦§¨¥§¦©¦¦§¦Ÿ¦©©§¦Ÿ¦§¨¥§©¤¡¨§¤¡¨©©¦§¥©¦
øéàî.íéîëçåíéøîBà:íéBb ílk elôà,BëBúì ìéhî ãçà ìàøNéå–éàîc. ¥¦©£¨¦§¦£¦ª¨¦§¦§¨¥¤¨©¦§§©

g.minezgp aex:íåéá åá åøæâù øáã øùò äðåîùî àéä íéøëð ìù úôã ,äøåñà úôä íéøëð íéîåúçð áåø íà.dqir zt:äé÷ð úô.xaiw ztúô
:äé÷ð äðéàù.xaiw zt ilke` aex xg`ïáåø íà ,'åëå äñéò úô éìëåà áåø øçà ,ïéîåúçð áåø øçà ,ùøôì ùé éîð éà .äøåñà úôä ,íéøëð ïáåø íà

:øùòì êéøöå äàîè úôä ,õøàä éîò ïáåø íàå .øùòì êéøö ïéàå äøåäè úôä ,íéøáç
h.oigah aex xg` oikledäàåøå ãîåòá ïéúéðúî é÷åî áøå .øåñà ïéòä ïî íìòúðù øùá øîàã áøë äëìä ïéàã .øúåî øùáä ,ìàøùé éçáè áåø íà

:èçåùä éî òãé àì ìáà ,äìôðù ãò èçùðù äòùî
i.xeht odizal oiqipkn aex m`:øùòìî.aiig weya xeknláåø íà ,øçà ùåøéô .áééçúð øáëå ,åúåà ïéàéáî úéáä ïî ÷åùá øåëîì ïéàéáî áåøù

ìôåðù äî êëìä .øùòîì åòá÷åä ãéî ,úéáì íåñéðëäù øçàìã .ïäî ìåëàì åìëåéù éãë úéáì åñéðëéù íãå÷ øùòì ïéìéâøù éôì ,øåèô ,ïäéúáì ïéñéðëî
åðéà ïäî ìôåðä êëìä ,éàøò ïäî ìåëàì ìåëéù éôì ,ìáè ïñéðëäì åëøã ,øåëîì ïéñéðëîùë ìáà .øùåòî ú÷æçá àåäù éôì ,øùòîä ïî øåèô êøãá íäî

:øùåòî ú÷æçá.i`ce mixkp aex m`éøëð ìù úåò÷ø÷á åìãâù úåøéôå ,øùòîä ïî òé÷ôäì ìàøùé õøàá éøëðì ïéð÷ ïéà äéì àøéáñã ,äéîòèì øéàî 'ø
:ïä ìáè éàãå êëìä ,øùéò àìã àèéùô éøëðäå ,øùòîá ïéáééç.i`nc l`xyi aex m`eúîåøú ïäî ùéøôäì êéøöù ,õøàä íò ãéá íéàöîðä úåøéô ïéãë

:éðù øùòîå øùòî.'eke mixne` minkgeäéä ,åëåúì ìéèî ìàøùé äéä àì íàå .øùòîä ïî òé÷ôäì ìàøùé õøàá éøëðì ïéð÷ ùé åäì àøéáñ íéîëç
:íéîëçë äëìäå .ïéáééç ïäù ,ìàøùé åúåà ìù åéúåøéô ìéáùá ,éàîã ìëä ,åëåúì ìéèîù ãçà ìàøùé åìéôà ùéùá ìáà .øùòîä ïî øåèô ìëä

`xephxa yexit
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äàéöî da àöî:בה דרים וגויים שישראל  בעיר  –,íéBb áø íà ÈÈÈÀÄÈÄÙÄ
æéøëäì Céøö Bðéà גויים העיר ורוב שהואיל המציאה, על – ÅÈÄÀÇÀÄ

להחזירה חייב אינו  גוי, אבידת זו  שאם שלו , גמרא המציאה (עיין

ב), קיג , קמא ממנה,בבא נתייאש ודאי  הרי ישראל, אבידת זו ואם
מצאה; גוי אומר: שהוא æéøëäìמפני Céøö ,ìàøNé áø íàå– ÀÄÙÄÀÈÅÈÄÀÇÀÄ

המצויים  שרוב העיר מן במקום מצא אם גויים, העיר רוב היה ואפילו 
בעיר וכן הבעלים; נתייאשו לא שהרי  להכריז , חייב ישראל, שם

גויים, שם המצויים שרוב במקום מציאה מצא אם ישראל, שרובה
להכריז חייב ואינו שלו , יא ,המציאה ואבידה גזילה  הל' רמב"ם  (עיין

äöçîìו-ז ); äöçî, ישראל ומחצה גויים מחצה בה היו –Céøö ÆÁÈÀÆÁÈÈÄ
æéøëäì ואין להחזיר, חייב סימניה, ונתן ישראל  בא אם שכן – ÀÇÀÄ

שנתייאש  אחרונה").אומרים "משנה  עיין שם; út(רמב "ם da àöîÈÈÈÇ
בה, דרים וגויים שישראל  בעיר  –ïéîBzçpä áø øçà ïéëìBä– ÀÄÇÇÙÇÇÀÄ

גויים פת על  חכמים שגזרו אסורה, הפת גויים, רובם dcearואם oiir)
zetqez" lra la` ,exizd mezgp zta mpn`y ,ep`ad my Ð e ,a ,dxf
,dpynd xcqn ,`iypd dcedi iax iniay ,gken epzpynny ,azek "aeh mei

.(mezgp zt exizd `l oiicräqò út äúéä íàå,נקייה פת – ÀÄÈÀÈÇÄÈ
äqò út éìëBà áø øçà íéëìBä הפת גויים, רובם ואם – ÀÄÇÇÙÀÅÇÄÈ

הרגילים  אלא עיסה, פת עושים הנחתומים שאין  מפרשים, יש  אסורה;

נחתומים  רוב אחר  בה הולכים אין ולפיכך בביתם, אותה אופים בה
האוכלים רוב אחר  טוב").אלא יום  "תוספות äãeäé(הרא "ש; éaøÇÄÀÈ

øáé÷ út äúéä íà :øîBà,סובים שרובה נקייה, שאינה פת – ÅÄÈÀÈÇÅÈ
øáé÷ út éìëBà áø øçà ïéëìBä הפת גויים, רובם ואם – ÀÄÇÇÙÀÅÇÅÈ
במפרשים מבואר קיבר  בפת אף טוב"),אסורה; יום  "תוספות  (הרא "ש;

לאכלה  הרגילים אלא אותה, עושים הנחתומים אין יהודה רבי שלדעת
בעצמם. אותה אופים

מביא מברטנורא tl)(m"anxdהרב i בה מדובר  שאין משנתנו , על שני  פירוש
רוב  או הנחתומים רוב שאם וטומאה, מעשר  בחשש אלא גויים פת באיסור 
רובם  ואם לעשר ; צריך ואין טהורה, הפת חברים, הם וכו' עיסה פת אוכלי

לעשר. וצריך  טמאה הפת הארץ, עמי 

i y i l y m e i
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øNa da àöî,בה דרים ונכרים שישראל בעיר  –øçà ïéëìBä ÈÈÈÈÈÀÄÇÇ
íéçahä áø; אסור הבשר גויים, רובם שאם חי, בשר  המוכרים – ÙÇÇÈÄ

בגמרא מותר. הבשר  ישראל, רובם א)ואם צה, שלדעת (חולין מבואר,
בכגון  במשנתנו  מדובר  אסור, העין מן שנתעלם בשר  הסובר: רב

הוא  מי ידוע ואינו  הטבחים אחד  של מידו  הבשר  כשנפל  וראה שעמד
.(axk dkld oi`y ,yxtny ,`xephxa oiir)ìMáî äéä íà שמצא – ÄÈÈÀËÈ

מבושל , ìMáîבשר øNa éìëBà áø øçà ïéëìBäעל שאף – ÀÄÇÇÙÀÅÈÈÀËÈ
גויים, רובם בשר  המבשלים העיר, אנשי  אם ישראל , הטבחים שרוב פי 

גוי. בישלו שמא אסור , הבשר 

טומאה  לענין משנתנו מפרש הרמב"ם אבל המפרשים. רוב לפי משנתנו בארנו 
וטהור, שחוטה בהמה בשר הוא הבשר  ישראל , הטבחים רוב שאם וטהרה,
בכל אכילה , לענין  אבל ומטמא. נבילה בשר  זה הרי  גויים, הטבחים רוב ואם
אסור "... העין מן שנתעלם בשר אצלנו : שהעיקר "לפי  לאכלו , אסור אופן

.(df yexit lr dywny "megp oefg" oiir)
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Cøca úBøt àöBnä הבית פני ראו שלא והרי  לעיר, השדה שבין  – ÇÅÅÇÆÆ
למעשרות מלאכתם שנגמרה אלא ישראל");ודאי , שנינו ("תפארת  וכבר

ה ) א , אסור(מעשרות  למעשרות, מלאכתם משנגמרה הפירות, שכל  ,
מ  ומעשרות;לאכול  תרומה מהם שיפריש  עד  עראי, אכילת אפילו הם

weyl jilena ?mixen` mixac dna" להביאם הפירות בעל  (כשבדעת
למכירה). ezialלשוק jilena la` הפירות את להביא דעתו (אם

ezialלביתו ), ribn `edy cr i`xr mdn lke` מתחייבים הפירות (שאין
פירות  במוצא ללמד משנתנו ובאה הבית); פני שיראו  עד  במעשרות

שלו : הם והרי סימן , בהם שאין  וכגון  áøבדרך , íà,השדות בעלי – ÄÙ
ïäézáì ïéñéðëî,לבתיהם השדה מן הפירות את מכניסים –øeèt ÇÀÄÄÀÈÅÆÈ

עראי, אכילת מהם אוכל  אם ומעשרות, תרומות מהם מלהפריש  –
לביתו ; מגיע שהוא עד  עראי מהם שאוכל  לביתו , המוליך  øBkîìåÀÄÀכדין

÷eMa זה שבכגון  בשוק, למכרם פירותיהם מוליכים הרוב ואם – Ç
אכילת  אפילו  מהם לאכול  ואסור מלאכתם, גמר  עם מיד הם נקבעים

izdw - zex`ean zeipyn
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ומעשרות, תרומה מהם שיפרישו עד הפירות áiçעראי  את לעשר – ÇÈ
לעשרם  חייב אינו  ואמנם עראי. אכילת לאכלם כשבא אפילו  שמצא,
עישרם, כבר הפירות שבעל  אפשר הרי  למעשר , ונקבעו שהואיל  ודאי ,

לשון  המשנה כאן  נקטה ולא דמאי. מעשרם הם, וספק הואיל אלא
הקודמת שבפיסקה "פטור " לשון  משום אלא אחרונה");"חייב" ("משנה

äöçîì äöçî וחציים לבתיהם מכניסים השדות בעלי  של חציים – ÆÁÈÀÆÁÈ
בשוק, למכור שמצא éàîcמוליכים הפירות אם הוא ספק כלומר – ÀÇ

לביתו  שמכניס ממי או בשוק שמוכר  ממי  l`yenנפלו "i`nc" oeyl)
oick i`nc md zexitdy mewn lka eyexitk `le ,"wtq" rnyna o`k

,(ux`d mrn migewld zexit אכילת אפילו  לאכלם רוצה אם ולפיכך

ספק  כאן שיש  פי על  ואף דמאי . כדין מספק, לעשרם צריך  עראי,
מהמוכרים  ספק נקבעו, ולא הם לבתיהם המכניסים מן ספק ספקא:

כבר, עישרם שמא הם, לשוק מהמוכרים תאמר ואם ונקבעו, לשוק
שלדעתו  משום לעשרם, שצריך משנתנו של  התנא סובר מקום מכל

בדמאי חייב ספקא ספק `dpexg";אף dpyn" oiir ;zwelgn dfa yie)
.("l`xyi zx`tz"BëBúì ïéìéhî íéBâå ìàøNiL øöBà:תבואה – ÈÆÄÀÈÅÀÄÇÄÄÀ

éàcå ,íéBb áø íàודאי הגוי  שהרי  ודאי , טבל היא התבואה – ÄÙÄÇÇ
עישר ; éàîcלא ,ìàøNé áø íàå היינו כדמאי, התבואה דין  – ÀÄÙÄÀÈÅÀÇ

מעשר תרומת ממנה להפריש  שצריך הארץ, מעם הלקוחה כתבואה
ללוי ראשון  מעשר  נותן  ואינו  תרומה מפריש  אינו אבל  שני, ומעשר 

לעני עני מעשר i`nc);ולא zkqnl dgizta epx`ay enk)äöçîÆÁÈ
äöçîì,גויים ומחצה ישראל מחצה –éàcåכטבל התבואה – ÀÆÁÈÇÇ

ובמעשרות; בתרומה שחייב øéàîודאי éaø éøác שאין הסובר , – ÄÀÅÇÄÅÄ
בקרקעות  שגדלה והתבואה המעשר , מן להפקיע ישראל בארץ לגוי  קנין

גויים  רוב אם לפיכך  עישר , לא ודאי  שהגוי  וכיון במעשר, חייבת הגוי
ודאי . כטבל  דינה התבואה למחצה, מחצה אפילו  íéîëçåÇÂÈÄאו

éàîc ,BëBúì ìéhî ãçà ìàøNéå ,íéBb ílk elôà :íéøîBàÀÄÂÄËÈÄÀÄÀÈÅÆÈÇÄÀÀÇ
ישראל בארץ לגוי קנין שיש  סוברים, חכמים כדמאי ; דינה התבואה –
האוצר, לתוך  מטיל  ישראל היה לא אילו ולכן המעשר , מן  להפקיע

פ  הגוי  שתבואת לפי  המעשרות, מן פטור  הכל המעשר,היה מן  טורה
כדמאי דינה התבואה כל לתוכו, מטיל  אחד ישראל  אפילו  אם אבל 

הגויים של בחלקם בטל שאינו  ישראל , של חלקו  "zetqezמשום oiir)
mivxzny miyxtnd x`y oiire ,epzpyn lr dywny dn ,"aeh mei

.(eziiyew

אחרונה". ו "משנה ישראל " "תפארת הגר"א, לפי משנתנו  של הרישא את בארנו 
אחרות. בדרכים אותה מבארים המפרשים שאר אבל

i r i a x m e i
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השמיטה, למחזור  ובשנייה הראשונה בשנה כי המעשרות, סדר בענין בארנו כבר 
שני, ומעשר ראשון  מעשר והפירות התבואה מן מפרישים ובחמישית, ברביעית וכן 
עני, ומעשר  ראשון  מעשר מפרישים לשמיטה והשישית השלישית בשנה ואילו

עני מעשר מפרישים שני מעשר שבמקום dgiztכלומר  ;i`nc zkqnl dgizt oiir)
.(ipy xyrn zkqnlשל בפירות שנתערבו  שני  מעשר שנת של  בפירות דנה משנתנו 

שמיטה. של בפירות או  עני מעשר  שנת

äiðL úBøt,שני מעשר שנת שהיא לשמיטה, שנייה שנה של  – ÅÀÄÈ
úéLéìL ìL ìò eaøL,לשמיטה שלישית שנה של הפירות על – ÆÇÇÆÀÄÄ

של בפירות שנייה של פירות שנתערבו  כלומר  עני , מעשר  שנת שהיא

אלו, על  אלו  ורבו úéòéáøשלישית, ìL ìò úéLéìL ìLå או – ÀÆÀÄÄÇÆÀÄÄ
של ורבו  רביעית, של  בפירות שלישית שנה של  פירות שנתערבו 

רביעית, של  על úéLéîçשלישית ìL ìò úéòéáø ìLåיש – ÀÆÀÄÄÇÆÂÄÄ
בחמישית  וגם ברביעית גם שהרי זו , פיסקה גורסים שאין כותבים,
מעשרים  שאין משום זו  פיסקה נקטה שמשנתנו  או  שני; מעשר נוהג

אחרת שנה פירות על  אחת שנה "תוספות מפירות ועיין רבא"; ("אליהו

טוב"), åúéMLיום  ìL ìò úéLéîç ìL פירות שנתערבו  או  – ÀÆÂÄÄÇÆÄÄ
שישית, שנה של בפירות שני, במעשר  שחייבים חמישית, שנה של

חמישית, משל התערובת ורוב עני, במעשר úéMLשחייבים ìLåÀÆÄÄ
úéòéáL ìL ìò שנת בפירות שישית שנה פירות שנתערבו – ÇÆÀÄÄ

úéòéáLהשמיטה, éàöBî ìL ìò úéòéáL ìLå שנתערבו או – ÀÆÀÄÄÇÆÈÅÀÄÄ
פירות  והרי השביעית; שלאחר השנה של  בפירות שביעית שנה פירות
לבערם  וחייבים סחורה, בהם לעשות ואסור  קדושה בהם יש  שביעית

המעשר  מן  ופטורים הביעור , ziriay);בזמן zkqnl epzgizt oiir)
áøä øçà ïéëìBä שנת משל הוא בתערובת הפירות רוב שאם – ÀÄÇÇÈÙ

ואם  ברוב; בטל  המיעוט כי הכל, על  שני  מעשר  יפריש שני, מעשר
וכן  הכל; על  עני  מעשר יפריש  עני , מעשר שנת משל התערובת רוב

נוהג  אינו  שביעית, משל ומיעוטה שישית משל  התערובת רוב אם
ואם כולם; את ומעשר שביעית, קדושת משלבפירות התערובת רוב

מעשר בלא אוכלם וגם הפירות, בכל שביעית קדושת נוהג שביעית,
lahy ,azek "dpexg` dpyn" lra la` ;y"`xd)herinde ,lehia el oi`

zk`ln" oiire ;xyrn `la elk`l oi`e ,lkd z` xqe` ziyiy zexit ly
;("dnlyøéîçäì ,äöçîì äöçî שנת של  פירות נתערבו  שאם – ÆÁÈÀÆÁÈÀÇÂÄ

מחצה  התערובת והיתה עני , מעשר שנת של בפירות שני מעשר

על ומחללו התערובת, מן מעשר שמפריש  לחומרה, הולכים למחצה,
נתערבו  ואם לירושלים; יעלה והמעות לעניים, הפירות ונותן מעות,

מוצאי בשל  שביעית של או שביעית, של בפירות שישית של פירות
לחומרה, בהם הולכים מחצה, על מחצה התערובת והיתה שביעית,

בביעור. וחייבים שביעית, קדושת בהם ונוהג לעשרם, שחייב

הרמב"ם  אבל מברטנורא. הרב מפרש וכן  והרא"ש, הר"ש לפי משנתנו בארנו 
ברביעית  שלישית של או  שלישית, בפירות שנתערבו  שניה שנה "פירות כותב:

הרוב; אחר הולכין  –dvgnl dvgnxyrn `l la` ,lkd on ipy xyrn yixtn Ð
"leg ipr xyrne ,yecw `ed ixdy ,xeng ipy xyrny ,ipr;יא א, שני  מעשר (הל '

שם). הרמב"ם של  כליו בנושאי  ועיין שם; הראב"ד השגת עיין
שבכגון באלו , אלו שנתערבו בפירות במשנתנו  מדובר  שאין מפרשים, ויש

ברוב ביטול שייך לא c"a`xd),זה ixack)לפניו שהיו בכגון כאן  שמדובר  אלא
שלישית, שנה פירות והשני  שניה שנה פירות האחד  פירות: של אוצרות שני
המשנה  ובאה נפלו, מהם מאיזה ידוע ואין  האוצרות, שני ליד פירות ונמצאו 
אחר הולכים שבשני, הפירות על אחד  שבאוצר הפירות רבו שאם ללמד ,

פירש הרוב מן  שפירש, שכל yixt");הרוב, `aexn yixtc lk") במחצה אבל 
לחומרה הולכים g"xלמחצה ly zenlyda oiire ;"yi` oefg" mya mrl m"anx)

.(dpyd y`xl oa` ixeh mya `iany dn wal`
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ïzé éëa;äãeäé éaøøîBà:íénä ãâðk àeäL ìk–ïzé éëa,íénä ãâðk BðéàL ìëå–ïzé éëa Bðéà. §¦ª©©¦§¨¥¨¤§¤¤©©¦§¦ª©§¨¤¥§¤¤©©¦¥§¦ª©
·ïé÷Lnä CBúì äðeúðe úBøt äàìî àéäL úéáç,úBøtä CBúì äðeúðe ïé÷Lî äàìî Bà,eáàLå,eáàML ìk ¨¦¤¦§¥¨¥§¨§©©§¦§¥¨©§¦§¨§©¥§¨£¨¤¨£
–ïzé éëa.eøîà íé÷Lî elàa?íéna,ïéiáe,õîçáe;ïé÷Lnä ìk øàLe–ïéøBäè.äéîçð éaøúéðèwa øäèî, §¦ª©§¥©§¦¨§©©¦©©¦©Ÿ¤§¨¨©©§¦§¦©¦§¤§¨§©¥©¦§¦

úáàBL úéðèwä ïéàL. ¤¥©¦§¦¤¤
‚ïéé ìL úéáç ét ìò dðúðe änç út äãBøä–øéàî éaøànèî.äãeäé éaøøäèî.éñBé éaøøäèîìLa ¨¤©©¨§¨¨©¦¨¦¤©¦©¦¥¦§©¥©¦§¨§©¥©¦¥§©¥§¤

íéhç,íéøBòN ìLa ànèîe,úBáàBL íéøBòOäL éðtî. ¦¦§©¥§¤§¦¦§¥¤©§¦£

b`.dxrnd zelrn .`ln `edy wy:íéî äàìîä.ea`yy lk,íéîä ïî úåøéôä åáàùéù äéì àçéðã .ïúåé éëá äæ éøä ,íéîä úéçåìçìî úåøéôä
:íéçåôðå íéñâ ïéàøð ïä êë êåúîù.'ek mind cbpk `edy lk xne` dcedi iax:äãåäé éáøë äëìä ïéàå

a.ziag:íéáàåù ïëåúáù úåøéôä åéäéù ãò êë ìë åòìá àì íéìë øàù ìáà .ñøçë ïäù íéëøä ïáà éìë ìù åà ,ñøç ìù.ea`yúåøéôä åçìçìúð
,ïðéñøâ éëä :ïäéìò çôåè ä÷ùîå.mixedh miwynd lk x`yeåçìçìúð íà úéáçä êåúáù úåøéôä íéøåäè ,äàîåè ìá÷ì íéøéùëîä íé÷ùî äòáù øàù

ïééáò éðôîå ,ïéáò ïä ,ìè íã áìç ùáã ïîù ìáà .ïäî íéáàåù úåøéôäå ,ïúå÷ã éðôî úéáçá ïéòìáð ïä ,íéìåìöå íé÷ã ïäù õîåçå ïééå íéî à÷åãã .ïäî
:ïúåé éëá ïðéà êëìä ,ïäî íéáàåù úéáçä êåúáù úåøéôä åéäéù ãò êë ìë éìëä êåúá òìáäì ïéìåëé ïðéà.za`ey ziphwd oi`yíéðåôàå íéìåô ïåâë

:äéîçð 'øë äëìä ïéàå .ïäá àöåéëå
b.dng zt dcexd:äàîåè ìá÷ì äøùëåä àìå úåøéô éîá äùåìéðù.`nhn xi`n iaxéà .åá åòìáðù ïééä úîçî äàîåè ìá÷ì íçìä øùëåä øîåìë

:äá òìáðä àîè ïééä úîçî øéàî 'ø àîèî ,àîè ïééä äéä íà ,éîð.mihg lya xdhn iqei 'x:éñåé 'øë äëìäå
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úBøt àìî àeäL ÷N,מים לשאוב שדרכם זרעים כלומר – ÇÆÈÅÅ
øäpä(רמב "ם), áb ìò Bðúðe,הנהר שפת על  –øBaä ét ìò Bà ÀÈÇÇÇÈÈÇÄÇ

מים, המלא –äøònä úBìòî ìò Bà המקוה מדרגות על – ÇÇÂÇÀÈÈ
לרצונו ,eáàLåשבמערה, השאיבה והיתה המים; מלחלוחית – ÀÈÂ

שם: נתנם כך  eáàMLשלשם ìk אפילו טופח, משקה עליהם ויש – ÈÆÈÂ
המים, כנגד  מונחים שאינם ïzéאלו  éëa;טומאה לקבל  הוכשרו  – ÀÄËÇ

ãeäé éaøíénä ãâðk àeäL ìk :øîBà ä שהם הפירות אותם – ÇÄÀÈÅÈÆÀÆÆÇÇÄ
המים, כנגד  ïzéמונחים éëa,טומאה לקבל  הוכשרו  –BðéàL ìëå ÀÄËÇÀÈÆÅ

íénä ãâðk,המים כנגד  מונחים שאינם והפירות –ïzé éëa Bðéà ÀÆÆÇÇÄÅÀÄËÇ
המים  כנגד  שאינם שהפירות לפי טעמו, מבארים יש  מוכשרים. אינם –

הפירות  מן הבאה זיעה אלא זו שאין  משקה, חשובה אינה  לחלוחיתם
עצמם המים מן  ולא המים, אחרונה ").שכנגד  "משנה עיין ויש(הרא "ש;

הרי המים, כנגד  אלו את גם הניח ולא שהואיל  טעמו, מבארים

לרצונו  אינה חידושישלחלוחיתם עיין ישראל"; "תפארת  (הגר "א ;

זה). על שמקשה dcedi.הרש"ש, iaxk dkld oi`e

i y i n g m e i
ב ה נ ש מ ר ו א ב

úéáç,משקה בולעים שדפנותיה חרס, של –úBøt äàìî àéäL ÈÄÆÄÀÅÈÅ
ïé÷Lnä CBúì äðeúðe,למשקים מחוץ מקצתה אבל –äàìî Bà ÀÈÀÇÇÀÄÀÅÈ

ïé÷Lî,משקים מלאה שהחבית –úBøtä CBúì äðeúðe הנוגעים – ÇÀÄÀÈÀÇÅ
מבחוץ, המתמצה eáàLåבדפנותיה המשקים מלחלוחית הפירות – ÀÈÂ

החבית: דפנות eáàMLדרך  ìk אפילו עליהם, טופח ומשקה – ÈÆÈÂ
המשקים, כנגד  שלא המונחים ïzéהפירות éëaכי דין בהם יש – ÀÄËÇ

טומאה. לקבל  והוכשרו  eøîàיותן, íé÷Lî elàa?זה דין  – ÀÅÇÀÄÈÀ
õîçáe ,ïéiáe ,íéna בדפנות ונבלעים צלולים שאלו יין , של  – ÇÇÄÇÇÄÇÙÆ

הלחלוחית; את מהם שואבים והפירות ïé÷Lnäהחבית, ìk øàLeÀÈÈÇÇÀÄ
חלב, דבש, שמן , היינו טומאה, לקבל  המכשירים המשקים משבעת –

טל , בצידם ïéøBäèדם, הללו  שהמשקים הפירות אין  כלומר  – ÀÄ
בדפנות  נבלעים ואינם עבים שהמשקים לפי  טומאה, לקבל מוכשרים

הלחלוחית  אין הלכך מהם, שואבים הפירות שיהיו  עד כך כל החבית

הכשר  חשובה נחום").שעליהם "חזון לפי(עיין  הטעם, מבארים ויש 
אחר מדבר  אלא הללו , המשקים מן הלחלוחית באה שלא שתולים

שמתלבטים  אחרונה " ו"משנה  טוב" יום  "תוספות עיין ישראל"; ("תפארת

הדבר). úéðèwaבטעם  øäèî äéîçð éaø היתה החבית שאם – ÇÄÀÆÀÈÀÇÅÇÄÀÄ
חבית  או המשקים, לתוך  ונתונים ואפונים, פולים כגון קטנית, מלאה

ואינה  יותן, בכי  הקטנית אין  קטנית, לתוך ונתונה משקים מלאה
טומאה, לקבל  úáàBLמוכשרת úéðèwä ïéàL.המשקים מן  – ÆÅÇÄÀÄÆÆ
.dingp iaxk dkld oi`e
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äãBøä, התנור מן  המוציא –änç út פירות במי  שנלושה – ÈÆÇÇÈ
טומאה, לקבל  הוכשרה ולא מכשירים, úéáçשאינם ét ìò dðúðeÀÈÈÇÄÈÄ

ïéé ìL,היין לחלוחית שואבת הפת ונמצאת –ànèî øéàî éaø ÆÇÄÇÄÅÄÀÇÅ
מחמת  טומאה לקבל  הפת הוכשרה מאיר  רבי שלדעת כלומר –

ששאבה. היין øäèîלחלוחית äãeäé éaø יהודה רבי שלדעת – ÇÄÀÈÀÇÅ
טומאה. לקבל הוכשרה לא ולכן  הכשר, כדי היין  מן  שואבת הפת אין 

זמן , לאחר  אלא הפת את ראו  שלא בכגון כאן  שמדובר  מפרשים יש
על יהודה רבי  חולק הלכך  טופח, משקה עליה היה אם יודעים ואין

משקה  עליה שיש ראו  אם אבל הפת. הוכשרה שלא וסובר , מאיר  רבי
הפת הוכשרה הכל  לדברי  טומאת טופח, הל ' משנה" "כסף  (הרא "ש;

ז ). יד, íéhçאוכלין ìLa øäèî éñBé éaøשל הפת היתה אם – ÇÄÅÀÇÅÀÆÄÄ
היין , מן  שואבת אינה חיטים שפת טומאה, לקבל הוכשרה לא חיטים,

íéøBòN ìLa ànèîeלקבל הוכשרה שעורים, של היתה שאם – ÀÇÅÀÆÀÄ
úBáàBLטומאה, íéøBòOäL éðtî היין מן –.(b ,i zenexz oiir) ÄÀÅÆÇÀÄÂ

טומאה, לענין אלא לטומאה הכשר לענין  לא משנתנו  מבארים יש
שהפת  מאיר , רבי  וסובר  טמא, יין  של  בחבית כאן שמדובר  כלומר

ורבי נטמאה, שלא אומר , יהודה ורבי היין, שאיבת מחמת נטמאה
שעורים בשל  ומטמא חיטים של  בפת מטהר yexitaיוסי m"anx)

.(xykd oiprl oicd `edy ,m"anxd siqene .`xephxaa mb `aene ,epzpynl
dkldeiqei iaxk.( ז יד , אוכלין טומאת הל ' (רמב"ם 
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.xingdlà÷éôñ ïéðòìå .íéìùåøéá ìëàé úåòîäå íééðòì úåøéôä ÷ìçéå ,úåòîä ìò úåøéôä ììçéå ,ãçà øùòî ùéøôé ,éðò øùòîå éðù øùòîã à÷éôñ ïéðòìå
:øåòéáá ïéáééçå ,àîâåìîå äøåçñ ïäá úåùòì àìù úéòéáù úùåã÷á ïéáééçå øùòîá ïéáééç ,úéòéáùã

`xephxa yexit

ומעשרות, תרומה מהם שיפרישו עד הפירות áiçעראי  את לעשר – ÇÈ
לעשרם  חייב אינו  ואמנם עראי. אכילת לאכלם כשבא אפילו  שמצא,
עישרם, כבר הפירות שבעל  אפשר הרי  למעשר , ונקבעו שהואיל  ודאי ,

לשון  המשנה כאן  נקטה ולא דמאי. מעשרם הם, וספק הואיל אלא
הקודמת שבפיסקה "פטור " לשון  משום אלא אחרונה");"חייב" ("משנה

äöçîì äöçî וחציים לבתיהם מכניסים השדות בעלי  של חציים – ÆÁÈÀÆÁÈ
בשוק, למכור שמצא éàîcמוליכים הפירות אם הוא ספק כלומר – ÀÇ

לביתו  שמכניס ממי או בשוק שמוכר  ממי  l`yenנפלו "i`nc" oeyl)
oick i`nc md zexitdy mewn lka eyexitk `le ,"wtq" rnyna o`k

,(ux`d mrn migewld zexit אכילת אפילו  לאכלם רוצה אם ולפיכך

ספק  כאן שיש  פי על  ואף דמאי . כדין מספק, לעשרם צריך  עראי,
מהמוכרים  ספק נקבעו, ולא הם לבתיהם המכניסים מן ספק ספקא:

כבר, עישרם שמא הם, לשוק מהמוכרים תאמר ואם ונקבעו, לשוק
שלדעתו  משום לעשרם, שצריך משנתנו של  התנא סובר מקום מכל

בדמאי חייב ספקא ספק `dpexg";אף dpyn" oiir ;zwelgn dfa yie)
.("l`xyi zx`tz"BëBúì ïéìéhî íéBâå ìàøNiL øöBà:תבואה – ÈÆÄÀÈÅÀÄÇÄÄÀ

éàcå ,íéBb áø íàודאי הגוי  שהרי  ודאי , טבל היא התבואה – ÄÙÄÇÇ
עישר ; éàîcלא ,ìàøNé áø íàå היינו כדמאי, התבואה דין  – ÀÄÙÄÀÈÅÀÇ

מעשר תרומת ממנה להפריש  שצריך הארץ, מעם הלקוחה כתבואה
ללוי ראשון  מעשר  נותן  ואינו  תרומה מפריש  אינו אבל  שני, ומעשר 

לעני עני מעשר i`nc);ולא zkqnl dgizta epx`ay enk)äöçîÆÁÈ
äöçîì,גויים ומחצה ישראל מחצה –éàcåכטבל התבואה – ÀÆÁÈÇÇ

ובמעשרות; בתרומה שחייב øéàîודאי éaø éøác שאין הסובר , – ÄÀÅÇÄÅÄ
בקרקעות  שגדלה והתבואה המעשר , מן להפקיע ישראל בארץ לגוי  קנין

גויים  רוב אם לפיכך  עישר , לא ודאי  שהגוי  וכיון במעשר, חייבת הגוי
ודאי . כטבל  דינה התבואה למחצה, מחצה אפילו  íéîëçåÇÂÈÄאו

éàîc ,BëBúì ìéhî ãçà ìàøNéå ,íéBb ílk elôà :íéøîBàÀÄÂÄËÈÄÀÄÀÈÅÆÈÇÄÀÀÇ
ישראל בארץ לגוי קנין שיש  סוברים, חכמים כדמאי ; דינה התבואה –
האוצר, לתוך  מטיל  ישראל היה לא אילו ולכן המעשר , מן  להפקיע

פ  הגוי  שתבואת לפי  המעשרות, מן פטור  הכל המעשר,היה מן  טורה
כדמאי דינה התבואה כל לתוכו, מטיל  אחד ישראל  אפילו  אם אבל 

הגויים של בחלקם בטל שאינו  ישראל , של חלקו  "zetqezמשום oiir)
mivxzny miyxtnd x`y oiire ,epzpyn lr dywny dn ,"aeh mei

.(eziiyew

אחרונה". ו "משנה ישראל " "תפארת הגר"א, לפי משנתנו  של הרישא את בארנו 
אחרות. בדרכים אותה מבארים המפרשים שאר אבל

i r i a x m e i

א י ה נ ש מ ר ו א ב

השמיטה, למחזור  ובשנייה הראשונה בשנה כי המעשרות, סדר בענין בארנו כבר 
שני, ומעשר ראשון  מעשר והפירות התבואה מן מפרישים ובחמישית, ברביעית וכן 
עני, ומעשר  ראשון  מעשר מפרישים לשמיטה והשישית השלישית בשנה ואילו

עני מעשר מפרישים שני מעשר שבמקום dgiztכלומר  ;i`nc zkqnl dgizt oiir)
.(ipy xyrn zkqnlשל בפירות שנתערבו  שני  מעשר שנת של  בפירות דנה משנתנו 

שמיטה. של בפירות או  עני מעשר  שנת

äiðL úBøt,שני מעשר שנת שהיא לשמיטה, שנייה שנה של  – ÅÀÄÈ
úéLéìL ìL ìò eaøL,לשמיטה שלישית שנה של הפירות על – ÆÇÇÆÀÄÄ

של בפירות שנייה של פירות שנתערבו  כלומר  עני , מעשר  שנת שהיא

אלו, על  אלו  ורבו úéòéáøשלישית, ìL ìò úéLéìL ìLå או – ÀÆÀÄÄÇÆÀÄÄ
של ורבו  רביעית, של  בפירות שלישית שנה של  פירות שנתערבו 

רביעית, של  על úéLéîçשלישית ìL ìò úéòéáø ìLåיש – ÀÆÀÄÄÇÆÂÄÄ
בחמישית  וגם ברביעית גם שהרי זו , פיסקה גורסים שאין כותבים,
מעשרים  שאין משום זו  פיסקה נקטה שמשנתנו  או  שני; מעשר נוהג

אחרת שנה פירות על  אחת שנה "תוספות מפירות ועיין רבא"; ("אליהו

טוב"), åúéMLיום  ìL ìò úéLéîç ìL פירות שנתערבו  או  – ÀÆÂÄÄÇÆÄÄ
שישית, שנה של בפירות שני, במעשר  שחייבים חמישית, שנה של

חמישית, משל התערובת ורוב עני, במעשר úéMLשחייבים ìLåÀÆÄÄ
úéòéáL ìL ìò שנת בפירות שישית שנה פירות שנתערבו – ÇÆÀÄÄ

úéòéáLהשמיטה, éàöBî ìL ìò úéòéáL ìLå שנתערבו או – ÀÆÀÄÄÇÆÈÅÀÄÄ
פירות  והרי השביעית; שלאחר השנה של  בפירות שביעית שנה פירות
לבערם  וחייבים סחורה, בהם לעשות ואסור  קדושה בהם יש  שביעית

המעשר  מן  ופטורים הביעור , ziriay);בזמן zkqnl epzgizt oiir)
áøä øçà ïéëìBä שנת משל הוא בתערובת הפירות רוב שאם – ÀÄÇÇÈÙ

ואם  ברוב; בטל  המיעוט כי הכל, על  שני  מעשר  יפריש שני, מעשר
וכן  הכל; על  עני  מעשר יפריש  עני , מעשר שנת משל התערובת רוב

נוהג  אינו  שביעית, משל ומיעוטה שישית משל  התערובת רוב אם
ואם כולם; את ומעשר שביעית, קדושת משלבפירות התערובת רוב

מעשר בלא אוכלם וגם הפירות, בכל שביעית קדושת נוהג שביעית,
lahy ,azek "dpexg` dpyn" lra la` ;y"`xd)herinde ,lehia el oi`

zk`ln" oiire ;xyrn `la elk`l oi`e ,lkd z` xqe` ziyiy zexit ly
;("dnlyøéîçäì ,äöçîì äöçî שנת של  פירות נתערבו  שאם – ÆÁÈÀÆÁÈÀÇÂÄ

מחצה  התערובת והיתה עני , מעשר שנת של בפירות שני מעשר

על ומחללו התערובת, מן מעשר שמפריש  לחומרה, הולכים למחצה,
נתערבו  ואם לירושלים; יעלה והמעות לעניים, הפירות ונותן מעות,

מוצאי בשל  שביעית של או שביעית, של בפירות שישית של פירות
לחומרה, בהם הולכים מחצה, על מחצה התערובת והיתה שביעית,

בביעור. וחייבים שביעית, קדושת בהם ונוהג לעשרם, שחייב

הרמב"ם  אבל מברטנורא. הרב מפרש וכן  והרא"ש, הר"ש לפי משנתנו בארנו 
ברביעית  שלישית של או  שלישית, בפירות שנתערבו  שניה שנה "פירות כותב:

הרוב; אחר הולכין  –dvgnl dvgnxyrn `l la` ,lkd on ipy xyrn yixtn Ð
"leg ipr xyrne ,yecw `ed ixdy ,xeng ipy xyrny ,ipr;יא א, שני  מעשר (הל '

שם). הרמב"ם של  כליו בנושאי  ועיין שם; הראב"ד השגת עיין
שבכגון באלו , אלו שנתערבו בפירות במשנתנו  מדובר  שאין מפרשים, ויש

ברוב ביטול שייך לא c"a`xd),זה ixack)לפניו שהיו בכגון כאן  שמדובר  אלא
שלישית, שנה פירות והשני  שניה שנה פירות האחד  פירות: של אוצרות שני
המשנה  ובאה נפלו, מהם מאיזה ידוע ואין  האוצרות, שני ליד פירות ונמצאו 
אחר הולכים שבשני, הפירות על אחד  שבאוצר הפירות רבו שאם ללמד ,

פירש הרוב מן  שפירש, שכל yixt");הרוב, `aexn yixtc lk") במחצה אבל 
לחומרה הולכים g"xלמחצה ly zenlyda oiire ;"yi` oefg" mya mrl m"anx)

.(dpyd y`xl oa` ixeh mya `iany dn wal`
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úBøt àìî àeäL ÷N,מים לשאוב שדרכם זרעים כלומר – ÇÆÈÅÅ
øäpä(רמב "ם), áb ìò Bðúðe,הנהר שפת על  –øBaä ét ìò Bà ÀÈÇÇÇÈÈÇÄÇ

מים, המלא –äøònä úBìòî ìò Bà המקוה מדרגות על – ÇÇÂÇÀÈÈ
לרצונו ,eáàLåשבמערה, השאיבה והיתה המים; מלחלוחית – ÀÈÂ

שם: נתנם כך  eáàMLשלשם ìk אפילו טופח, משקה עליהם ויש – ÈÆÈÂ
המים, כנגד  מונחים שאינם ïzéאלו  éëa;טומאה לקבל  הוכשרו  – ÀÄËÇ

ãeäé éaøíénä ãâðk àeäL ìk :øîBà ä שהם הפירות אותם – ÇÄÀÈÅÈÆÀÆÆÇÇÄ
המים, כנגד  ïzéמונחים éëa,טומאה לקבל  הוכשרו  –BðéàL ìëå ÀÄËÇÀÈÆÅ

íénä ãâðk,המים כנגד  מונחים שאינם והפירות –ïzé éëa Bðéà ÀÆÆÇÇÄÅÀÄËÇ
המים  כנגד  שאינם שהפירות לפי טעמו, מבארים יש  מוכשרים. אינם –

הפירות  מן הבאה זיעה אלא זו שאין  משקה, חשובה אינה  לחלוחיתם
עצמם המים מן  ולא המים, אחרונה ").שכנגד  "משנה עיין ויש(הרא "ש;

הרי המים, כנגד  אלו את גם הניח ולא שהואיל  טעמו, מבארים

לרצונו  אינה חידושישלחלוחיתם עיין ישראל"; "תפארת  (הגר "א ;

זה). על שמקשה dcedi.הרש"ש, iaxk dkld oi`e
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úéáç,משקה בולעים שדפנותיה חרס, של –úBøt äàìî àéäL ÈÄÆÄÀÅÈÅ
ïé÷Lnä CBúì äðeúðe,למשקים מחוץ מקצתה אבל –äàìî Bà ÀÈÀÇÇÀÄÀÅÈ

ïé÷Lî,משקים מלאה שהחבית –úBøtä CBúì äðeúðe הנוגעים – ÇÀÄÀÈÀÇÅ
מבחוץ, המתמצה eáàLåבדפנותיה המשקים מלחלוחית הפירות – ÀÈÂ

החבית: דפנות eáàMLדרך  ìk אפילו עליהם, טופח ומשקה – ÈÆÈÂ
המשקים, כנגד  שלא המונחים ïzéהפירות éëaכי דין בהם יש – ÀÄËÇ

טומאה. לקבל  והוכשרו  eøîàיותן, íé÷Lî elàa?זה דין  – ÀÅÇÀÄÈÀ
õîçáe ,ïéiáe ,íéna בדפנות ונבלעים צלולים שאלו יין , של  – ÇÇÄÇÇÄÇÙÆ

הלחלוחית; את מהם שואבים והפירות ïé÷Lnäהחבית, ìk øàLeÀÈÈÇÇÀÄ
חלב, דבש, שמן , היינו טומאה, לקבל  המכשירים המשקים משבעת –

טל , בצידם ïéøBäèדם, הללו  שהמשקים הפירות אין  כלומר  – ÀÄ
בדפנות  נבלעים ואינם עבים שהמשקים לפי  טומאה, לקבל מוכשרים

הלחלוחית  אין הלכך מהם, שואבים הפירות שיהיו  עד כך כל החבית

הכשר  חשובה נחום").שעליהם "חזון לפי(עיין  הטעם, מבארים ויש 
אחר מדבר  אלא הללו , המשקים מן הלחלוחית באה שלא שתולים

שמתלבטים  אחרונה " ו"משנה  טוב" יום  "תוספות עיין ישראל"; ("תפארת

הדבר). úéðèwaבטעם  øäèî äéîçð éaø היתה החבית שאם – ÇÄÀÆÀÈÀÇÅÇÄÀÄ
חבית  או המשקים, לתוך  ונתונים ואפונים, פולים כגון קטנית, מלאה

ואינה  יותן, בכי  הקטנית אין  קטנית, לתוך ונתונה משקים מלאה
טומאה, לקבל  úáàBLמוכשרת úéðèwä ïéàL.המשקים מן  – ÆÅÇÄÀÄÆÆ
.dingp iaxk dkld oi`e
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äãBøä, התנור מן  המוציא –änç út פירות במי  שנלושה – ÈÆÇÇÈ
טומאה, לקבל  הוכשרה ולא מכשירים, úéáçשאינם ét ìò dðúðeÀÈÈÇÄÈÄ

ïéé ìL,היין לחלוחית שואבת הפת ונמצאת –ànèî øéàî éaø ÆÇÄÇÄÅÄÀÇÅ
מחמת  טומאה לקבל  הפת הוכשרה מאיר  רבי שלדעת כלומר –

ששאבה. היין øäèîלחלוחית äãeäé éaø יהודה רבי שלדעת – ÇÄÀÈÀÇÅ
טומאה. לקבל הוכשרה לא ולכן  הכשר, כדי היין  מן  שואבת הפת אין 

זמן , לאחר  אלא הפת את ראו  שלא בכגון כאן  שמדובר  מפרשים יש
על יהודה רבי  חולק הלכך  טופח, משקה עליה היה אם יודעים ואין

משקה  עליה שיש ראו  אם אבל הפת. הוכשרה שלא וסובר , מאיר  רבי
הפת הוכשרה הכל  לדברי  טומאת טופח, הל ' משנה" "כסף  (הרא "ש;

ז ). יד, íéhçאוכלין ìLa øäèî éñBé éaøשל הפת היתה אם – ÇÄÅÀÇÅÀÆÄÄ
היין , מן  שואבת אינה חיטים שפת טומאה, לקבל הוכשרה לא חיטים,

íéøBòN ìLa ànèîeלקבל הוכשרה שעורים, של היתה שאם – ÀÇÅÀÆÀÄ
úBáàBLטומאה, íéøBòOäL éðtî היין מן –.(b ,i zenexz oiir) ÄÀÅÆÇÀÄÂ

טומאה, לענין אלא לטומאה הכשר לענין  לא משנתנו  מבארים יש
שהפת  מאיר , רבי  וסובר  טמא, יין  של  בחבית כאן שמדובר  כלומר

ורבי נטמאה, שלא אומר , יהודה ורבי היין, שאיבת מחמת נטמאה
שעורים בשל  ומטמא חיטים של  בפת מטהר yexitaיוסי m"anx)
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„íéhç Ba ïúðå Búéa úà õaøîä,eððèå,íénä úîçî íà–ïzé éëa;òìqä úîçî íàå–ïzé éëa ïðéà. ©§©¥¤¥§¨©¦¦§¨§¦¥£©©©¦§¦ª©§¦¥£©©¤©¥¨§¦ª©
äáøòa Búeñk úà ñaëîä,íéhç da ïúð,eððèå,íénä úîçî íà–ïzé éëa;ïîöò úîçî íà–éëa ïðéà ©§©¥¤§¨£¥¨¨©¨¦¦§¨§¦¥£©©©¦§¦ª©¦¥£©©§¨¥¨§¦

ïzé.ìBça ïpèîä–ïzé éëa äæ éøä.ìBça ïépèî eéäL æBçnä éLðàa äNòî,íäì eøîàíéîëç:íúééä Ck íà ª©©§©¥©£¥¤§¦ª©©£¤§©§¥©¨¤¨§¦¦©¨§¨¤£¨¦¦¨¡¦¤
íéNBò,íëéîéî äøäè íúéNò àG. ¦£¦¤©£¨¦¥¤
‰áeâpä èéèa ïpèîä–ïBòîL éaøøîBà:çôBè ä÷Lî Ba Lé íà–ïzé éëa;åàì íàå–ïzé éëa Bðéà. ©§©¥§¦©¨©¦¦§¥¦¤©§¤¥©§¦ª©§¦¨¥§¦ª©

Bðøb úà õaøîä–eððèå íéhç da ïúð ànL LLBç Bðéà.íäéìò ìhäLk íéáNò èwìîä,íéhç íäa ïèäì– ©§©¥¤¨§¥¥¤¨¨©¨¦¦§¨§©§©¥£¨¦§¤©©£¥¤§¨¥¨¤¦¦
ïzé éëa ïðéà;Cëì ïekúð íà–ïzé éëa äæ éøä.éìBnäíéîLb ïäéìò eãøéå ïBçèì ïéhç C,çîN íà–ïzé éëa; ¥¨§¦ª©¦¦§©©§¨£¥¤§¦ª©©¦¦¦¦§§¨§£¥¤§¨¦¦¨©§¦ª©
äãeäé éaøøîBà:çBîNì àHL øLôà éà,àlà–ãîò íà. ©¦§¨¥¦¤§¨¤¦§©¤¨¦¨©

ÂíéîLb ïäéìò eãøéå âba íéðeúð åéúéæ eéä,çîN íà–ïzé éëa;äãeäé éaøøîBà:çBîNì àHL øLôà éà, ¨¥¨§¦©©§¨§£¥¤§¨¦¦¨©§¦ª©©¦§¨¥¦¤§¨¤¦§©
àlà–øBpvä úà ÷÷t íà,ëBúì ìçìç íà Bàï. ¤¨¦¨©¤©¦¦¦§¥§¨
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Búéa úà õaøîä,האבק את להשכיב הרצפה על  מים המזלף – ÇÀÇÅÆÅ
eððèå ,íéhç Ba ïúðå: ונתלחלחו –íénä úîçî íà, טננו – ÀÈÇÄÄÀÈÀÄÅÂÇÇÇÄ

ïzé éëa–;לרצונו היו המים שהרי  טומאה, לקבל החיטים הוכשרו ÀÄËÇ
òìqä úîçî íàå שאף החיטים, נתלחלחו הרצפה מחמת אם – ÀÄÅÂÇÇÆÇ

ולחה קרה הרצפה הבית, את מרבץ ïzé(הרא "ש),כשאינו éëa ïðéàÅÈÀÄËÇ
טומאה. לקבל  החיטים הוכשרו  לא –,äáøòa Búeñk úà ñaëîäÇÀÇÅÆÀÈÂÅÈ

המים, את ממנה ושפך בה שכיבס íéhçולאחר  da ïúðוהרי – ÈÇÈÄÄ
לחה, עדיין  נשארה החיטים:eððèåהעריבה ונתלחלחו  –úîçî íà ÀÈÀÄÅÂÇ

íénä,החיטים נתלחלחו  בתחילה בה שהיו  –ïzé éëa הוכשרו – ÇÇÄÀÄËÇ
טומאה; ïîöòלקבל úîçî íà:גורסים ויש –,dnvr zngn ÄÅÂÇÇÀÈ

עצמה, העריבה של  הלחלוחית מחמת ïzéכלומר éëa ïðéà לא – ÅÈÀÄËÇ
ìBçaהוכשרו . ïpèîä, שיתלחלחו כדי  לח בחול פירות הנותן – ÇÀÇÅÇ

ïzé éëa äæ éøä הפירות והוכשרו יותן ", "כי דין  זה בטינון  יש  – ÂÅÆÀÄËÇ
שאין  החיטים, נתלחלחו שבחול  המים שמחמת לפי  טומאה, לקבל

מים. בלא æBçnäחול éLðàa äNòî שנקרא החבל  באנשי  – ÇÂÆÀÇÀÅÇÈ
חול  ואדמותיו a),"מחוז" ,b oikxr oir)ìBça ïépèî eéäL את – ÆÈÀÄÄÇ

íéîëçפירותיהם, íäì eøîà: המחוז לאנשי  –íúééä Ck íà ÈÀÈÆÂÈÄÄÈÁÄÆ
íéNBò, תמיד –íëéîéî äøäè íúéNò àG לכם היו  לא – ÄÂÄÆÇÂÈÄÅÆ

טומאה, לקבל  הוכשרו בחול הטינון  ידי  שעל טהורים, פירות מעולם
נטמאו . ובודאי 
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áeâpä èéèa ïpèîäיבש בטיט שאף היבש , בטיט פירות הנותן  – ÇÀÇÅÀÄÇÈ
לחלוחית, çôBèיש ä÷Lî Ba Lé íà :øîBà ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅÄÆÇÀÆÅÇ

בו, הנוגעת היד את ללחלח כדי בו  שיש ïzéמשקה éëa הוכשרו – ÀÄËÇ
טומאה; לקבל åàìהפירות íàå,טופח משקה בו  שאין –Bðéà ÀÄÈÅ

ïzé éëa.הפירות הוכשרו  לא –Bðøb úà õaøîä מים המזלף – ÀÄËÇÇÀÇÅÆÈÀ
גרנו, קרקע  eððèåעל íéhç da ïúð ànL LLBç Bðéàכלומר – ÅÅÆÈÈÇÈÄÄÀÈÀ

טננו שמא חושש אינו  חיטים בה נתן יובש(eglglzp),אם שמרוב לפי

בקרקע נבלעים המים שמפרש הגורן  רמב"ם  עיין ברטנורא ; רא "ש; (ר "ש;

טוב "). יום  "תוספות  ועיין אחרת ; ìhäLkבדרך  íéáNò èwìîäÇÀÇÅÂÈÄÀÆÇÇ
íäéìò,בבוקר היינו  –íéhç íäa ïèäìלטנן בלחלוחית – חיטים ÂÅÆÀÈÅÈÆÄÄ

החיטים  שיספגו כדי החיטים, את בעשבים לחפות היינו  העשבים,

העשבים, ïzéמלחלוחית éëa ïðéàלקבל החיטים הוכשרו לא – ÅÈÀÄËÇ
מכשירה; שאינה שבעשבים, ללחלוחית אלא לטל  נתכוון  שלא טומאה,

Cëì ïekúð íà,החיטים את שילחלח שעליהם, לטל –äæ éøä ÄÄÀÇÇÀÈÂÅÆ
ïzé éëa.טומאה לקבל מכשיר  שהטל  החיטים, הוכשרו  –CéìBnä ÀÄËÇÇÄ

íéîLb ïäéìò eãøéå ïBçèì ïéhç: בדרך –çîN íà שירדו – ÄÄÄÀÀÈÀÂÅÆÀÈÄÄÈÇ
גשמים, ïzéעליהם éëa המים עליהם באו  שהרי החיטים, הוכשרו – ÀÄËÇ

çBîNìלרצונו ; àHL øLôà éà :øîBà äãeäé éaø אילו – ÇÄÀÈÅÄÆÀÈÆÄÀÇ
הוא  צריך שהרי לשמוח, שלא לו  אפשר  אי  בלבד, בשמחה די היה

החיטים את mzpigh),ללתות iptl mina oze` aihxdl) שבשמחה אלא

הוכשרו, לא ששמח פי  על ואף די , לא ãîòבלבד  íà àlà– ÆÈÄÈÇ
רבי יותן . בכי הם הרי גשמים, עליהם שירדו כדי  בחוץ שנתעכב

רצונו על המוכיח מעשה שיעשה שצריך סובר, a,יהודה dxt oiir)
.dcedi iaxk dkld oi`e .(c
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çîN íà :íéîLb ïäéìò eãøéå âba íéðeúð åéúéæ eéä– ÈÅÈÀÄÇÇÀÈÀÂÅÆÀÈÄÄÈÇ
גשמים  ïzé,שירדו  éëa;טומאה לקבל  הזיתים הוכשרו –éaø ÀÄËÇÇÄ

çBîNì àHL øLôà éà :øîBà äãeäé ידוע אם אף כלומר  – ÀÈÅÄÆÀÈÆÄÀÇ
וראינו  הגשמים ירידת בשעת הגג על  הזיתים את השאיר שבכוונה לנו

אחרונה "),ששמח ולא ("משנה  די , לא בלבד בשמחה מקום מכל
הזיתים, øBpväהוכשרו úà ÷÷t íà àlà,הצינור את סתם – ÆÈÄÈÇÆÇÄ

הגג, מן המים ירדו ïëBúìשלא ìçìç íà Bà הזיתים את שהפך  – ÄÄÀÅÀÈ
המוכיח  מעשה שעשה זה, בכגון שדווקא לכולם, המים שייכנסו  כדי 

לקבל הזיתים את מכשירים הם הרי לרצונו , הם שהמים מחשבתו על 
dcedi.טומאה. iaxk dkld oi`e
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Êíénì íäéwN eìôðå øäpa íéøáBò eéäL ïéønçä,eçîN íà–ïzé éëa;äãeäé éaøøîBà:àHL øLôà éà ©©¨¦¤¨§¦©¨¨§¨§©¥¤©©¦¦¨§§¦ª©©¦§¨¥¦¤§¨¤
çBîNì,àlà–eëôä íà.èéè úBàìî åéìâø eéä,Bzîäá éìâø ïëå,øäpa øáò,çîN íà–ïzé éëa;äãeäé éaø ¦§©¤¨¦¨§¨©§¨§¥¦§¥©§¥§¤§¨©©¨¨¦¨©§¦ª©©¦§¨
øîBà:çBîNì àHL øLôà éà,àlà–çéãäå ãîò íà.äàîè äîäááe íãàa–àîè íìBòì. ¥¦¤§¨¤¦§©¤¨¦¨©§¥¦©¨¨¨¦§¥¨§¥¨§¨¨¥

fm`.miwyd jtd:åøùëåä æà ,ïéããö éðùî íéîá åøåùéù éãë ,øçà ãöì.gicde cnr m`íéìåòä íéî íéøéùëî æà ,åúîäá éìâø çéãäì íéîá ãîò íà
:úåøéôä ìò åìôð íà íäéìâøá.d`nh dndaae mc`a:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .çéãä àì ïéá çéãä ïéá ïäéìâøá íéìåòä íéîä ïéøéùëî
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ïéønçä,תבואה עם שקים חמוריהם על  המוליכים –íéøáBò eéäL ÇÇÈÄÆÈÀÄ
eçîN íà :íénì íäéwN eìôðå øäpa,למים השקים שנפלו  – ÇÈÈÀÈÀÇÅÆÇÇÄÄÈÀ

ïzé éëa;טומאה לקבל  התבואה הוכשרה –:øîBà äãeäé éaø ÀÄËÇÇÄÀÈÅ
çBîNì àHL øLôà éà לא ששמחו, לנו  ודאי אם אף כלומר  – ÄÆÀÈÆÄÀÇ

התבואה, eëôäהוכשרה íà àlàמשני שיירטבו  כדי  השקים, – ÆÈÄÈÀ
מעשה  עשה כן אם אלא להכשר  מועילה המחשבה שאין  הצדדים,

לרצונו. נרטבו שהשקים מחשבתו, על åéìâøהמוכיח eéäשל – ÈÇÀÈ
– דרכים Bzîäáעובר éìâø ïëå ,èéè úBàìî מלאות היו – ÀÅÄÀÅÇÀÅÀÆÀ

והוא çîNטיט, íà :øäpa øáò שטפ שהמים מעל– הטיט את ו ÈÇÇÈÈÄÈÇ
בהמתו , רגלי ומעל ïzéרגליו éëa מרגליו מים נפלו כך  אחר אם – ÀÄËÇ

לפי טומאה, לקבל  הפירות הוכשרו פירות, על  בהמתו  מרגלי או

לרצונו; תחילה נתלשו éaøøLôàשהמים éà :øîBà äãeäé ÇÄÀÈÅÄÆÀÈ
çBîNì àHLבכי המים ואין בלבד , השמחה דיה שלא כלומר – ÆÄÀÇ

íàיותן , àlàכןãîò,בנהר –çéãäå שדווקא בהמתו , רגלי  את – ÆÈÄÈÇÀÅÄÇ

הם  הרי לרצונו, הם שהמים כך , על  המוכיח מעשה שעשה זה בכגון
האוכלים  הוכשרו האוכלים, על  בהמתו  מרגלי נפלו ואם יותן , בכי

ברם, טומאה. àîèלקבל íìBòì ,äàîè äîäááe íãàa בין – ÈÈÈÄÀÅÈÀÅÈÀÈÈÅ
לרצונו . הם שבוודאי  לפי יותן , בכי  המים לעולם הדיח, לא בין  הדיח

יהודה, רבי  של טעמו נתפרש שלא טוב", יום "תוספות בעל  וכותב
טהורה. מבהמה טמאה ובהמה אדם שונים m"xdn:במה ixacae"

רגליה  יהיו  אם כך כל חושש  אינו  לאכילה העומדת טהורה שבבהמה
להטעינה  או  לרכיבה העומדת טמאה ובבהמה באדם אבל  מלוכלכות,

ניחא  ובודאי  לכלוכם, על מקפיד ודאי עמה, ולטייל  לשחק או משאוי 
האדם  "כי  הרא"ש, כותב וכן הלכלוך". את ידיחו שהמים מאד  לו 

רחיצת  לה וטוב מלאכה, עושה טמאה ובהמה נקיות רגליו שיהיו רוצה
השור שכן  מלאכה, עושה טהורה בהמה שגם פי  על ואף הרגלים.

שמשתמשים  הרוב אחר  הולכים מקום מכל ולדישה, לחרישה עומד
למלאכה". טמאות mixaqddבבהמות lky azeky "dpexg` dpyn" oiir)
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„íéhç Ba ïúðå Búéa úà õaøîä,eððèå,íénä úîçî íà–ïzé éëa;òìqä úîçî íàå–ïzé éëa ïðéà. ©§©¥¤¥§¨©¦¦§¨§¦¥£©©©¦§¦ª©§¦¥£©©¤©¥¨§¦ª©
äáøòa Búeñk úà ñaëîä,íéhç da ïúð,eððèå,íénä úîçî íà–ïzé éëa;ïîöò úîçî íà–éëa ïðéà ©§©¥¤§¨£¥¨¨©¨¦¦§¨§¦¥£©©©¦§¦ª©¦¥£©©§¨¥¨§¦

ïzé.ìBça ïpèîä–ïzé éëa äæ éøä.ìBça ïépèî eéäL æBçnä éLðàa äNòî,íäì eøîàíéîëç:íúééä Ck íà ª©©§©¥©£¥¤§¦ª©©£¤§©§¥©¨¤¨§¦¦©¨§¨¤£¨¦¦¨¡¦¤
íéNBò,íëéîéî äøäè íúéNò àG. ¦£¦¤©£¨¦¥¤
‰áeâpä èéèa ïpèîä–ïBòîL éaøøîBà:çôBè ä÷Lî Ba Lé íà–ïzé éëa;åàì íàå–ïzé éëa Bðéà. ©§©¥§¦©¨©¦¦§¥¦¤©§¤¥©§¦ª©§¦¨¥§¦ª©

Bðøb úà õaøîä–eððèå íéhç da ïúð ànL LLBç Bðéà.íäéìò ìhäLk íéáNò èwìîä,íéhç íäa ïèäì– ©§©¥¤¨§¥¥¤¨¨©¨¦¦§¨§©§©¥£¨¦§¤©©£¥¤§¨¥¨¤¦¦
ïzé éëa ïðéà;Cëì ïekúð íà–ïzé éëa äæ éøä.éìBnäíéîLb ïäéìò eãøéå ïBçèì ïéhç C,çîN íà–ïzé éëa; ¥¨§¦ª©¦¦§©©§¨£¥¤§¦ª©©¦¦¦¦§§¨§£¥¤§¨¦¦¨©§¦ª©
äãeäé éaøøîBà:çBîNì àHL øLôà éà,àlà–ãîò íà. ©¦§¨¥¦¤§¨¤¦§©¤¨¦¨©

ÂíéîLb ïäéìò eãøéå âba íéðeúð åéúéæ eéä,çîN íà–ïzé éëa;äãeäé éaøøîBà:çBîNì àHL øLôà éà, ¨¥¨§¦©©§¨§£¥¤§¨¦¦¨©§¦ª©©¦§¨¥¦¤§¨¤¦§©
àlà–øBpvä úà ÷÷t íà,ëBúì ìçìç íà Bàï. ¤¨¦¨©¤©¦¦¦§¥§¨

c.ezia z` uaxnd:÷áàä äìòé àìù éãë íéî åá óìæî.eppheïè÷ ãòåîã àî÷ ÷øôá ,äçì äãù åùåøéôù ,úððåèî äãù äúéä íà ïåùì .åçìçìúð
['å óã]:.rlqd zngn m`:íéèçä åçìçìúð êë êåúîå ,úéáä úôöø àåäå ,úéùàøá éîé úùùîù øåö.lega ophnd,åððèéù éãë ìåçá úåøéôä ïéîèî

:ìåçä úéçåìçìî åìá÷éù ,åçìçìúéù øîåìë.ozei ika df ixd:íéî àìá ìåç ïéàã
d.aebp:ùáé.epphe mihg da ozp `ny yyeg epi`:åððè àîù ùùåç åðéà íéèç äá ïúð íà ,øîà÷ éëä.mdilr lhdykåúëàìîì øéëùî äéäù ïåâë

:ìèä ìéáùá ïéåëúð àì àåä ìáà ,íäéìòù ìèä íò íéáùò è÷éìå.mihg mda ohdl:åððèéù éãë íéèç íäá ïéîèäì.jkl oiekzp m`:ïäéìòù ìèìi`
.genyl `ly xyt`:ïúúåìì êéøö äéä éøäù.cnr m` `l`:íéîùâ íäéìò åãøéù éãë íù áëòúð

e.xepvd wwt:íéîä åàöé àìù éãë øåðöä íúñ.ekezl lglg m` e`äáùçîä ïéàù äãåäé 'øì äéì àøéáñã .øåðöä êåúáù íéîá íéúéæä øòéðå òðòðù
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå .åáìáù äáùçîä úåìâì äùòî äùòéù ãò øéùëäì úìòåî
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Búéa úà õaøîä,האבק את להשכיב הרצפה על  מים המזלף – ÇÀÇÅÆÅ
eððèå ,íéhç Ba ïúðå: ונתלחלחו –íénä úîçî íà, טננו – ÀÈÇÄÄÀÈÀÄÅÂÇÇÇÄ

ïzé éëa–;לרצונו היו המים שהרי  טומאה, לקבל החיטים הוכשרו ÀÄËÇ
òìqä úîçî íàå שאף החיטים, נתלחלחו הרצפה מחמת אם – ÀÄÅÂÇÇÆÇ

ולחה קרה הרצפה הבית, את מרבץ ïzé(הרא "ש),כשאינו éëa ïðéàÅÈÀÄËÇ
טומאה. לקבל  החיטים הוכשרו  לא –,äáøòa Búeñk úà ñaëîäÇÀÇÅÆÀÈÂÅÈ

המים, את ממנה ושפך בה שכיבס íéhçולאחר  da ïúðוהרי – ÈÇÈÄÄ
לחה, עדיין  נשארה החיטים:eððèåהעריבה ונתלחלחו  –úîçî íà ÀÈÀÄÅÂÇ

íénä,החיטים נתלחלחו  בתחילה בה שהיו  –ïzé éëa הוכשרו – ÇÇÄÀÄËÇ
טומאה; ïîöòלקבל úîçî íà:גורסים ויש –,dnvr zngn ÄÅÂÇÇÀÈ

עצמה, העריבה של  הלחלוחית מחמת ïzéכלומר éëa ïðéà לא – ÅÈÀÄËÇ
ìBçaהוכשרו . ïpèîä, שיתלחלחו כדי  לח בחול פירות הנותן – ÇÀÇÅÇ

ïzé éëa äæ éøä הפירות והוכשרו יותן ", "כי דין  זה בטינון  יש  – ÂÅÆÀÄËÇ
שאין  החיטים, נתלחלחו שבחול  המים שמחמת לפי  טומאה, לקבל

מים. בלא æBçnäחול éLðàa äNòî שנקרא החבל  באנשי  – ÇÂÆÀÇÀÅÇÈ
חול  ואדמותיו a),"מחוז" ,b oikxr oir)ìBça ïépèî eéäL את – ÆÈÀÄÄÇ

íéîëçפירותיהם, íäì eøîà: המחוז לאנשי  –íúééä Ck íà ÈÀÈÆÂÈÄÄÈÁÄÆ
íéNBò, תמיד –íëéîéî äøäè íúéNò àG לכם היו  לא – ÄÂÄÆÇÂÈÄÅÆ

טומאה, לקבל  הוכשרו בחול הטינון  ידי  שעל טהורים, פירות מעולם
נטמאו . ובודאי 

ה ה נ ש מ ר ו א ב

áeâpä èéèa ïpèîäיבש בטיט שאף היבש , בטיט פירות הנותן  – ÇÀÇÅÀÄÇÈ
לחלוחית, çôBèיש ä÷Lî Ba Lé íà :øîBà ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅÄÆÇÀÆÅÇ

בו, הנוגעת היד את ללחלח כדי בו  שיש ïzéמשקה éëa הוכשרו – ÀÄËÇ
טומאה; לקבל åàìהפירות íàå,טופח משקה בו  שאין –Bðéà ÀÄÈÅ

ïzé éëa.הפירות הוכשרו  לא –Bðøb úà õaøîä מים המזלף – ÀÄËÇÇÀÇÅÆÈÀ
גרנו, קרקע  eððèåעל íéhç da ïúð ànL LLBç Bðéàכלומר – ÅÅÆÈÈÇÈÄÄÀÈÀ

טננו שמא חושש אינו  חיטים בה נתן יובש(eglglzp),אם שמרוב לפי

בקרקע נבלעים המים שמפרש הגורן  רמב"ם  עיין ברטנורא ; רא "ש; (ר "ש;

טוב "). יום  "תוספות  ועיין אחרת ; ìhäLkבדרך  íéáNò èwìîäÇÀÇÅÂÈÄÀÆÇÇ
íäéìò,בבוקר היינו  –íéhç íäa ïèäìלטנן בלחלוחית – חיטים ÂÅÆÀÈÅÈÆÄÄ

החיטים  שיספגו כדי החיטים, את בעשבים לחפות היינו  העשבים,

העשבים, ïzéמלחלוחית éëa ïðéàלקבל החיטים הוכשרו לא – ÅÈÀÄËÇ
מכשירה; שאינה שבעשבים, ללחלוחית אלא לטל  נתכוון  שלא טומאה,

Cëì ïekúð íà,החיטים את שילחלח שעליהם, לטל –äæ éøä ÄÄÀÇÇÀÈÂÅÆ
ïzé éëa.טומאה לקבל מכשיר  שהטל  החיטים, הוכשרו  –CéìBnä ÀÄËÇÇÄ

íéîLb ïäéìò eãøéå ïBçèì ïéhç: בדרך –çîN íà שירדו – ÄÄÄÀÀÈÀÂÅÆÀÈÄÄÈÇ
גשמים, ïzéעליהם éëa המים עליהם באו  שהרי החיטים, הוכשרו – ÀÄËÇ

çBîNìלרצונו ; àHL øLôà éà :øîBà äãeäé éaø אילו – ÇÄÀÈÅÄÆÀÈÆÄÀÇ
הוא  צריך שהרי לשמוח, שלא לו  אפשר  אי  בלבד, בשמחה די היה

החיטים את mzpigh),ללתות iptl mina oze` aihxdl) שבשמחה אלא

הוכשרו, לא ששמח פי  על ואף די , לא ãîòבלבד  íà àlà– ÆÈÄÈÇ
רבי יותן . בכי הם הרי גשמים, עליהם שירדו כדי  בחוץ שנתעכב

רצונו על המוכיח מעשה שיעשה שצריך סובר, a,יהודה dxt oiir)
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çîN íà :íéîLb ïäéìò eãøéå âba íéðeúð åéúéæ eéä– ÈÅÈÀÄÇÇÀÈÀÂÅÆÀÈÄÄÈÇ
גשמים  ïzé,שירדו  éëa;טומאה לקבל  הזיתים הוכשרו –éaø ÀÄËÇÇÄ

çBîNì àHL øLôà éà :øîBà äãeäé ידוע אם אף כלומר  – ÀÈÅÄÆÀÈÆÄÀÇ
וראינו  הגשמים ירידת בשעת הגג על  הזיתים את השאיר שבכוונה לנו

אחרונה "),ששמח ולא ("משנה  די , לא בלבד בשמחה מקום מכל
הזיתים, øBpväהוכשרו úà ÷÷t íà àlà,הצינור את סתם – ÆÈÄÈÇÆÇÄ

הגג, מן המים ירדו ïëBúìשלא ìçìç íà Bà הזיתים את שהפך  – ÄÄÀÅÀÈ
המוכיח  מעשה שעשה זה, בכגון שדווקא לכולם, המים שייכנסו  כדי 

לקבל הזיתים את מכשירים הם הרי לרצונו , הם שהמים מחשבתו על 
dcedi.טומאה. iaxk dkld oi`e
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Êíénì íäéwN eìôðå øäpa íéøáBò eéäL ïéønçä,eçîN íà–ïzé éëa;äãeäé éaøøîBà:àHL øLôà éà ©©¨¦¤¨§¦©¨¨§¨§©¥¤©©¦¦¨§§¦ª©©¦§¨¥¦¤§¨¤
çBîNì,àlà–eëôä íà.èéè úBàìî åéìâø eéä,Bzîäá éìâø ïëå,øäpa øáò,çîN íà–ïzé éëa;äãeäé éaø ¦§©¤¨¦¨§¨©§¨§¥¦§¥©§¥§¤§¨©©¨¨¦¨©§¦ª©©¦§¨
øîBà:çBîNì àHL øLôà éà,àlà–çéãäå ãîò íà.äàîè äîäááe íãàa–àîè íìBòì. ¥¦¤§¨¤¦§©¤¨¦¨©§¥¦©¨¨¨¦§¥¨§¥¨§¨¨¥

fm`.miwyd jtd:åøùëåä æà ,ïéããö éðùî íéîá åøåùéù éãë ,øçà ãöì.gicde cnr m`íéìåòä íéî íéøéùëî æà ,åúîäá éìâø çéãäì íéîá ãîò íà
:úåøéôä ìò åìôð íà íäéìâøá.d`nh dndaae mc`a:äãåäé éáøë äëìä ïéàå .çéãä àì ïéá çéãä ïéá ïäéìâøá íéìåòä íéîä ïéøéùëî
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ïéønçä,תבואה עם שקים חמוריהם על  המוליכים –íéøáBò eéäL ÇÇÈÄÆÈÀÄ
eçîN íà :íénì íäéwN eìôðå øäpa,למים השקים שנפלו  – ÇÈÈÀÈÀÇÅÆÇÇÄÄÈÀ

ïzé éëa;טומאה לקבל  התבואה הוכשרה –:øîBà äãeäé éaø ÀÄËÇÇÄÀÈÅ
çBîNì àHL øLôà éà לא ששמחו, לנו  ודאי אם אף כלומר  – ÄÆÀÈÆÄÀÇ

התבואה, eëôäהוכשרה íà àlàמשני שיירטבו  כדי  השקים, – ÆÈÄÈÀ
מעשה  עשה כן אם אלא להכשר  מועילה המחשבה שאין  הצדדים,

לרצונו. נרטבו שהשקים מחשבתו, על åéìâøהמוכיח eéäשל – ÈÇÀÈ
– דרכים Bzîäáעובר éìâø ïëå ,èéè úBàìî מלאות היו – ÀÅÄÀÅÇÀÅÀÆÀ

והוא çîNטיט, íà :øäpa øáò שטפ שהמים מעל– הטיט את ו ÈÇÇÈÈÄÈÇ
בהמתו , רגלי ומעל ïzéרגליו éëa מרגליו מים נפלו כך  אחר אם – ÀÄËÇ

לפי טומאה, לקבל  הפירות הוכשרו פירות, על  בהמתו  מרגלי או

לרצונו; תחילה נתלשו éaøøLôàשהמים éà :øîBà äãeäé ÇÄÀÈÅÄÆÀÈ
çBîNì àHLבכי המים ואין בלבד , השמחה דיה שלא כלומר – ÆÄÀÇ

íàיותן , àlàכןãîò,בנהר –çéãäå שדווקא בהמתו , רגלי  את – ÆÈÄÈÇÀÅÄÇ

הם  הרי לרצונו, הם שהמים כך , על  המוכיח מעשה שעשה זה בכגון
האוכלים  הוכשרו האוכלים, על  בהמתו  מרגלי נפלו ואם יותן , בכי

ברם, טומאה. àîèלקבל íìBòì ,äàîè äîäááe íãàa בין – ÈÈÈÄÀÅÈÀÅÈÀÈÈÅ
לרצונו . הם שבוודאי  לפי יותן , בכי  המים לעולם הדיח, לא בין  הדיח

יהודה, רבי  של טעמו נתפרש שלא טוב", יום "תוספות בעל  וכותב
טהורה. מבהמה טמאה ובהמה אדם שונים m"xdn:במה ixacae"

רגליה  יהיו  אם כך כל חושש  אינו  לאכילה העומדת טהורה שבבהמה
להטעינה  או  לרכיבה העומדת טמאה ובבהמה באדם אבל  מלוכלכות,

ניחא  ובודאי  לכלוכם, על מקפיד ודאי עמה, ולטייל  לשחק או משאוי 
האדם  "כי  הרא"ש, כותב וכן הלכלוך". את ידיחו שהמים מאד  לו 

רחיצת  לה וטוב מלאכה, עושה טמאה ובהמה נקיות רגליו שיהיו רוצה
השור שכן  מלאכה, עושה טהורה בהמה שגם פי  על ואף הרגלים.

שמשתמשים  הרוב אחר  הולכים מקום מכל ולדישה, לחרישה עומד
למלאכה". טמאות mixaqddבבהמות lky azeky "dpexg` dpyn" oiir)

.dcedi iaxk dkld oi`e (.dfa xg` mrh el yie ,miwegc elld

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מעש"ק, בו כותב ע"ד התעסקותו בשדה חינוך הכשר המקרב את לבם של 
בני ובנות ישראל לאבינו שבשמים, ומה שכותב שאינו שבע רצון כי לא הצליח הרבה במשמעת, הנה 
זה מכבר אמרתי לו שיסיח דעתו מהמרה שחורה שלו שאין לו יסוד, ומה שלא הצליח הרבה, הנה בטח 
הוא ע"פ מרז"ל מגילה ו' ע"ב אם יאמר לך אדם לא יגעתי ומצאתי אל תאמין, אבל קודם לזה נאמר, 

אם יאמר לך אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, ובמילא הרי בידו דבר זה.

ב( מ"ש שאינו שבע רצון, הנה סימן טוב הוא זה, כי אי שביעת רצון יכול להמשיך גילוי כחות 
הנעלמים אם כחות הגלוים אינם מספיקים, משא"כ שביעת רצון מביא ע"פ רוב לישות וכו' והעדר 
האדם  שעבודת  והכוונה  המקווה,  תכלית  היפך  וזה  המתאים,  במרץ  העבודה  העדר  ועכ"פ  העבודה 

צריכה להיות דוקא ביגיעה. והאריכות בזה אך למותר.

בברכה להצלחה בענינים הכלליים והפרטיים.

המחכה לבשו"ט.
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ע"ב: כא ïäדף úBMà LL ,ïðaø eðz,אש של סוגים ששה ישנם - ¨©¨¨¥¦¥
úìëBà Léå ,úìëBà dðéàå äúBL Léå ,äúBL dðéàå úìëBà Lé¥¤¤§¥¨¨§¥¨§¥¨¤¤§¥¤¤
Là Léå ,Là äçBc Là Léå ,ïéLáék ïéçì úìëBà Léå ,äúBLå§¨§¥¤¤©¦¦¥¦§¥¥¨¥§¥¥

.Là úìëBà:הגמרא àäמפרשת ,äúBL dðéàå úìëBà Là Lé ¤¤¥¥¥¤¤§¥¨¨¨
ïãéc אינה אך יבשים דברים ושורפת שאוכלת שלנו רגילה אש זו - ¦¨

לחים. דברים úìëBà,שורפת dðéàå äúBLחום חולי ïéìBçcזו - ¨§¥¨¤¤§¦
שורפת  שהאש משום שעה כל צמאון שמרגישים אש, כמו שהוא הקדחת

לאכול. תאבים ואינם שבגוף, הלחלוחית כל יבשים úìëBàאת דברים ¤¤
äúBLåאש זהו לחים, הכרמל,eäiìàcדברים א'áéúëcבהר (מלכים §¨§¥¦¨¦§¦

לח) äëçì',יח äìòza øLà íénä úàå' שנשפכו המים כל את שגם §¤©©¦£¤©§¨¨¦¥¨
האש. כילתה ïéLáékשם ïéçì úìëBà אש ששולטת äëøòîcזהו ¤¤©¦¦¥¦§©£¨¨

גחלים. עושה אותו ואף לח שהוא הקודש Làבבשר äçBc Là Lé זהו ¥¥¨¥
כבשן ìàéøáâc,אש  תוך אל ועזריה מישאל חנניה את נבוכדנצר כשזרק §©§¦¥

אש, של מלאך שהוא גבריאל ירד לצלם, להשתחוות רצו שלא מפני האש
ישרפו. שלא הכבשן אש את Là,וצינן úìëBà Là Léå אש זהו §¥¥¤¤¥

øî øîàc ,äðéëLc(:לח לו (סנהדרין אמרו אדם, לברוא ה' שכשרצה , ¦§¦¨§¨©©
תזּכרנּו', ּכי אנֹוׁש 'מה ïôøNe,המלאכים íäéðéa Bòaöà èéLBä הרי ְְִִֶֶָ¦¤§¨¥¥¤§¨¨

המלאכים. אש את אכלה השכינה שאש
הגמרא: ב åמקשה היה כך באמת האם äëøònäכי ïLò שìk eléôà §£©©©£¨¨£¦¨

÷çöé éaø øîàäå ,BîB÷nî BúBà úBæéæî ïéà íìBòaL úBçeøä̈¤¨¨¥§¦¦§§¨¨©©¦¦§¨
âç ìL ïBøçàä áBè íBé éàöBîa ,éîécáà øa עצרת שמיני מוצאי - ©©§¦¦§¨¥¨©£¤©

äëøònä ïLòì ïéôBö ìkäהיה אם נוטה. היה להיכן ïBôö,לראות étìk äèBð דרומית שרוח דהיינו ©Ÿ¦©£©©©£¨¨¤§©¥¨
לצפון, העשן את ודוחה ïäéúBøéôeנושבת ïéaeøî äðL éîLbL éðtî ,ïéáöò íéza éìòáe ïéçîN íéiðò£¦¦§¥¦©£¥¨¦£¥¦¦§¥¤¦§¥¨¨§¦¥¥¤

,ïéáé÷øî עצבים בתים ובעלי בזול להם שיהיה שמחים ועניים בזול, למכרם וצריך לשמרם אפשר אי ולכך ©§¦¦
בזול. למכור íBøc,שצריכים étìk äèð,לדרום העשן את דחתה צפונית שרוח éìòáeמשום ïéáöò íéiðò ¨¨§©¥¨£¦¦£¥¦©£¥

ïéønzLî ïäéúBøéôe ïéèòeî äðL éîLbL éðtî ,ïéçîN íéza.ביוקר ומוכרים למכור נחפזים ואינם ¨¦§¥¦¦§¥¤¦§¥¨¨¨¦¥¥¤¦§©§¦
,ïéçîN ìkä ,çøæî étìk äèð לא והפירות הראוי, לפי גשמים ומביאה היא, שקולה מערבית שרוח כיון ¨¨§©¥¦§¨©Ÿ§¥¦

נטה בעולם. רעב ואין ïéáöò,מרקיבים ìkä ,áøòî étìk ומייבשת לחלוחית שום בה אין מזרחית שרוח §©¥©£¨©Ÿ£¥¦
הגמרא: מתרצת ממקומו. נוטה היה המערכה שעשן מפורש ומכל־מקום מפסידים. כולם ונמצאו הזרעים את

øcaéî äåä àì éøBcaàå ,éì÷éãk éúàå ìéæàc כעץ הרוח כיוון לפי לצדדים נוטה העשן היה שאמנם - §¨¦§¨¥§¦§¥§¦©¥Ÿ£¨¦©©
הדיוט. של כעשן ומתפזר נשבר היה לא אבל דקל,

,ïéáöò ìkä áøòî étìk ,ïéçîN ìkä çøæî étìk ,øî øîà ורוח יפה מערבית שרוח משום וזה ¨©©§©¥¦§¨©Ÿ§¥¦§©¥©£¨©Ÿ£¥¦
הגמרא: מקשה יפה. אינה íìBòìרוחeäðéîøe,מזרחית ,úéçøæîהזמנים בכל -éíìBòì ,úéáøòî .äô §¦§¦§¨¦§¨¨¨©£¨¦§¨

ïéèðBç ïäL ïîæa íéúéfì äL÷å ,LéìL eàéáäL äòLa ïéhçì äôé ,úéðBôö çeø .äL÷- ¨¨©§¦¨¨©¦¦§¨¨¤¥¦§¦§¨¨©¥¦¦§©¤¥§¦
לגדול. ïéèðBç.כשמתחילים ïäL ïîæa íéúéfì äôéå ,LéìL eàéáäL äòLa ïéhçì äL÷ ,úéîBøc çeø©§¦¨¨©¦¦§¨¨¤¥¦§¦§¨¨©¥¦¦§©¤¥§¦

éðîéñå ,àøèeæ øî àîézéàå óñBé áø øîàåC שליש שהביאו לחיטים טובה רוח איזו לסימן זה יהא - §¨©©¥§¦¥¨©§¨§¦¨¨
עמד המקדש שבבית חונטים, שהם בזמן לזיתים טובה éàäואיזו ,íBøca äøBðîe ïBôva ïçìL השולחן - ª§¨©¨§¨©¨©

i"yx

ùà äçåã.oldl dnewnn Ð
ìàéøáâãdippg livdl cxiy Ð

oyakd z` opivy ,dixfre l`yin
miptanz` sexyl uegan gicwde

iaxra opixn`ck ,ekezl odiwxef
.(`,giw) migqtåòáöà èéùåäÐ

ipic cg`" wxta ,`ed oixcdpqa
ly zezik iab (a,gl) "zepenn
yep` dn" eiptl exn`y mik`ln

."epxkfz ikáåè íåé éàöåî
âç ìù ïåøçàälenz`ny Ð

,dpy inyb lr mpic xfb mzgzp
.mind lr oipecip bga :opzckäèåð

ïåôö éôìëzinexc gexy Ð
opi`e ,oiaiwxn odizexite ,zayep
oixkene oigzete ,oxve`l oileki

.lefa oze`íéçîù ìëägexy Ð
d`iane ,`id dlewy ziaxrn
zexitd `l .ie`xd itl minyb
,zglvn rxfd z`eaze ,oiaiwxn

.mlera arx oi`eíéáöò ìëäÐ
,mirxfd z` zyaiind gex `edy
:(a,al) oihib zkqna opixn`ck
`xnc `pitewa `ztey elit`
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déãéc äaøî עומד היה שבה צפונית שרוח דהיינו שלו, את מגדל - §©¤¦¥
הפנים, בלחם השולחן על עולים היו שהם לחיטים יפה -éàäåהשולחן, §©

déãécהמנורה äaøî שבה דרומית שרוח דהיינו שלה, את מגדלת - §©¤¦¥
המנורה. את מדליקים שלהם שבשמן לזיתים יפה המנורה, עומדת
ושלא  יפה, אינה תמיד ומערבית יפה תמיד שמזרחית מוכח מכל־מקום

הגמרא: מתרצת בברייתא. ïìכמבואר àä ,àéL÷ àì,בבל ארץ לבני - Ÿ©§¨¨¨
מימיה, מחמת תמיד לחה ארץ שהיא כיון להם, יפה יבישה שהיא מזרחית

פירותיהם, ירקיבו גשמים שמרוב להם קשה גשמים מביאה שהיא eäìומערבית àäå ישראל ארץ לבני - §¨§
שהיא  כיון להם יפה מערבית ורוח להתייבש, וממהרת וגבעות הרים ארץ שהיא כיון להם קשה מזרחית רוח

גשמים. מביאה

i"yx

.`itxäéãéã äáøî éàäzipetv Ð
.ogleyl oiie`xd zlcbnïì àä

åäì àäåux`l dti zigxfn Ð
zngn dgl ux` `idy ,laa
l`xyi ux`le .mlerl dinin
,zerwae mixd ux` `idy ,dyw

.yail zxdnne

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

...במכתבו כותב על דבר סדר היום שלו, לימודו ותפלתו, ונבהלתי לקרות בו אודות הנהגתו 
זה כנראה  ובכל  ולפלא שאחרי שכפי מכתבו מתראה מזמן לזמן עם אנשי שלומנו,  בענין התעניות, 
שעדיין אינו יודע, שלא זו היא דרך הבעל שם טוב תלמידיו ותלמידי תלמידיו וכל ההולכים בעקבותיהם,

יותר,  ארוכה  דרך  שזהו  מלבד  אבל  א-ל,  בית  לעלות  אפשר  זו  בדרך  שגם  הדבר  נכון  אמת 
הנה לא הכל מתברר ואין העבודה נעשית בשלימות כל כך, כמו שעושים ופועלים בהעבודה בשמחה, 
וכמאמר הכתוב עבדו את ה' בשמחה, כידוע פירוש הבעל שם טוב על הפסוק, כי תראה חמור שונאך, 
)ומובא בהיום יום, כ"ח שבט( כי תראה חמור - כאשר תסתכל בעיון טוב בהחומר שלך שהוא הגוף, 
תראה - שונאך - שהוא שונא את הנשמה המתגעגעת לאלקות ורוחניות, ועוד תראה שהוא - רובץ תחת 
משאו - שנתן הקב"ה להגוף שיזדכך על ידי תורה ומצות והגוף מתעצל בקיומם, ואולי יעלה על לבבך 
- וחדלת מעזוב לו - שיוכל לקיים שליחותו, כי אם תתחיל בסיגופים לשבור את החומריות, הנה לא 

בזו הדרך ישכון אור התורה, כי אם - עזוב תעזוב עמו - לברר את הגוף ולזככו ולא לשברו בסיגופים.

ובפרט בדורותינו אלה חלושי בריאות הגוף, ומבואר בכמה ספרים ומהם גם ברמב"ם אשר 
כשהגוף חלוש פועל זה גם כן חלישות בכח ההבנה, שבמילא זה מבלבל ללימוד התורה ולכוונת התפלה,

ולכן הצעתי שיתייעץ עם הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר ניסן שי' נעמענאוו מנהל 
ישיבת תומכי תמימים בברונא, כי אפשר שצריך התרת נדר בזה וכו', ותמורת התענית במיעוט חלבו 
ודמו מהעדר האכילה, הנה יאכל בעתו ובזמנו מתאים לבריאות הגוף, וכפסק הרמב"ם אשר היות הגוף 
בריא מדרכי השם הוא, ויטריח את גופו להוסיף בתורה ומצוה, ומוכרח הדבר גם כן שיהי' לו איזה 
עסק או מלאכה אשר על ידם יתפרנס, וככתוב ברמב"ם הלכות תלמוד תורה פרק ג' הלכה יו"ד וי"א, 
אהוב את המלאכה וכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה, מעלה גדולה היא למי שהוא מתפרנס 

ממעשה ידיו ומדת חסידים הראשונים היא ובזה זוכה לכל כבוד וטובה שבעולם הזה ולעולם הבא.

הנני חותם מכתבי בברכת הסתדרות טובה בהנ"ל ואחכה לבשורה טובה ממנו,

בברכה.
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íéçøBà Bìöà ïnfL éîici lr aeh meia eil` `eal zxg` xirn ¦¤¦¥¤§§¦
,aexirúBðî íãéa eëéìBé àìlek`l zgwl mzcerq xnb xg` - Ÿ¦§¨¨¨

epw ,ziad lra ly zepnd eid aeh mei axray oeik ,mdizaa
.enegzl uegn m`ivedl xeq`e eilbxk dziayäkæ ïk íà àlà¤¨¦¥¦¨

áBè íBé áøòî íäéúBðî íäìmxear mze` jyny xg` ici lr ¨¤¨¥¤¥¤¤
ly eidy oeike .eipta `ly mc`l oikfy ,dkiyn oipwa mdl epwpe
:mnr mzgwl milekie mdilbxk md ixd aeh mei axra migxe`d

àøîâ
in ilbxk ,xg` lv` micwtend zexita oecip d`ian `xnbd

:zexitd,Bøéáç ìöà úBøét ãé÷ônä ,øîzàzexitd ixd ,xn` ax ¦§©©©§¦¥¥¤£¥©¨©
Bì eãé÷ôäL éî éìâøk,ozeixg`ae ozxinya aiigy oeik ,elv` - §©§¥¦¤¦§¦

ãé÷ônä éìâøk ,øîà ìàeîLe:`xnbd zx`an .md ely ixdyàîéì §¥¨©§©§¥©©§¦¥¨
ìàeîLe áømeyn df oica ewlgpeäééîòèì eãæàcmdn cg` lk - ©§¥§¨§§©£©§

.ewlgpy zxg` zwelgna ezhiyk xaeqïðúc(:fn `nw `aa), ¦§©
,xg` ly xvgl eivtg qipkndúeLøa ñéðëä íàs` ,xvgd lra ¦¦§¦¦§

,mivtgd ewefipe ,mdilr el xenyiy yexita xn` `lyøöçä ìòa©©¤¨¥
áéiçoiekzp mzqd on mqipkdl zeyx ozpyky iptn .eiwfpa ©¨

.jl xeny`e mqipkd xn` eli`ke mxneylBðéà íìBòì ,øîBà éaø©¦¥§¨¥
áéiçoiwfpaúéaä ìòa åéìò ìa÷iL ãòyexitaì.øBîLmzqa la` ©¨©¤§©¥¨¨©©©©¦¦§

dz` xenye qpkd el xnel oiekzp `l` ,mxnyl eilr laiw `l
.jivtg z`íéîëç éøáãk äëìä ,áø øîà àðeä áø øîàåmzqay §¨©©¨¨©©£¨¨§¦§¥£¨¦

.xenyl xvgd lra eilr lawnéaøk äëìä ,øîà ìàeîLemzqay §¥¨©£¨¨§©¦
l`enye ax zwelgn zelzl yi dzrne .dxiny eilr lawn epi`

,df oecipa mzwelgna oinegz oiprláø àîéìzexitdy xaqy ¥¨©
meyn `ed xneyd ilbxkøîàcdkldyïðaøkeilr laiw mzqay §¨©§©¨¨

mxnyl aiige ezeixg` zgz eqpkpy myke ,dxiny xvgd lra
.eilbxk eidiy oinegz oiprl ezeyx zgz eqpkp jkìàeîLexaeqd §¥

zeidl xneyd zeixg` zgz eqpkp `le ciwtnd ilbxk zexitdy
meyn `ed ,eilbxkøîàcdkldyéaøkeilr laiw `l mzqay §¨©§©¦

lg `l jk ozxinya aiigzp `ly myke ,xenyl xvgd lra
.eilbxk zeidl oinegz oiprl xneyd zeyx odilr

dielz dpi` oecwtd inegz zriaw oipra mzhiy :`xnbd dgec
y meyn ,cwtpd ly dxiny zlaw oicaéøîàc àðà ,áø Cì øîà̈©¨©£¨§¨§¦

xneyd ilbxk zexitdy oinegz oiprlì eléôàzhiy,éaøixdy £¦§©¦
íúä éaø øîà÷ àì ïàk ãòoecwtd zxinya aiigzn cwtpd oi`y ©¨Ÿ¨¨©©¦¨¨

àlàmeynúeøéèð déìò ìéa÷ àì àîzñácàxn` `ly lk - ¤¨§¦§¨¨Ÿ©¥£¥§¦¨
,ozxinya aiigzdl oiekzd `l mxnyl ezrcay yexitaìáà£¨

àëäzexitd inegz oecipa -àäc xaecndéìò ìéa÷cwtpd ¨¨¨©¥£¥
yexitaàúeøéèðdyrpy dcen iax s` df ote`ae mxneyl - §¦¨

.xneyd ilbxk zexitd iaxl s` jkle ,odilr xneyåokìàeîL §§¥
øîà,jléøîàc àðàciwtnd ilbxk zexitdyïðaøì eléôà ¨©£¨§¨§¦£¦§©¨¨

ixdy ,xenyl xvgd lra eilr laiw mzqay mixaeqdàì ïàk ãò©¨Ÿ
íúä ïðaø éøîà÷,xvgd lra zeixg` zgz xeyd qpkpyàlà ¨¨§¥©¨¨¨¨¤¨

meynøöç ìòác déúeLøa déøBz íe÷éðc Léðéàì déì àçéðcgep - §¦¨¥§¦¦§¥¥¦§¥§©©¨¥
exneyl xvgd lra zeyxa exey cenriy mc`l elcjk meynéà §¦

déì ÷éfîxvgd lral xeydáéiçéî àì.eiwfpa xeyd lraìáà ©¦¥Ÿ¦©©£¨
àëä,oinegz oiprl -déúeLøa déøét íe÷éìc Léðéàì déì àçéð éî ¨¨¦¦¨¥§¦¦§¥¥¥¦§¥

déøáçczeidl exiag zeyxa eizexit ecnriy mc`l el gep ike - §©§¥
i`ce df oiprle .enegzk okiledl milrad lr xq`i ixde ,enegzk

.xneyd ilbxk zexitd oi`y exaqi opax s`
:ax zhiy lr `xnbd dywnïðzeizexit eidy in iab epizpyna §©

,zxg` xiraàeä áøò íàå,xird dze`l zkll milrad -åéúBøét §¦¥©¥¨
eäBîk.elv` m`iadl lekiezøîà éàåoic micwtend zexity ¨§¦¨§©§
onegzBìöà eãé÷ôäL éî éìâøk,milrad ilbxk `leàeä áøò ék §©§¥¦¤¦§¦¤§¦¥©

éåä éàî.xneyd ilbxk zexitd `ld ,axir milrady liren dn - ©¨¥
:`xnbd zvxznáø éa éøîà ,àðeä áø øîàly eyxcn ziaa - ¨©©¨¨§¥¥©

,xg` zeyxa ecwtedy zexitaÎzwqer epizpyn oi`y ,evxiz ax
`l`ãçiL ïBâkli`ydeBìziad lraïø÷my gipdl eziaa zief §¤¦¥¤¤¨¦

zrcl s` ,milrad zeyxa migpen oiicr zexitdy oeike ,eizexit
.eaexir liren jkle ,milrad ilbxk md ixd ax

:ax lr zeywdl `xnbd dtiqenòîL àz,epizpyn ly `tiqdn ¨§©
íéçøBà Bìöà ïnfL éîici lr eil` `eal aeh meia megzl uegn ¦¤¦¥¤§§¦

,aexirúBðî íãéa eëéìBé àìmdizalíäì äkæ ïk íà àlàz` Ÿ¦§¨¨¨¤¨¦¥¦¨¨¤
íäéúBðîoipwazøîà éàå .áBè íBé áøòîcia cwtend xacy ¨¥¤¥¤¤§¦¨§©§

`ed ixd mixg`øçà éãé ìò íäì äkæ ék ,Bìöà eãé÷ôäL éî éìâøk§©§¥¦¤¦§¦¤§¦¦¨¨¤©§¥©¥
,éåä éàîlra cia micwten zepnd ex`yp mda ekfy xg` mb ixd ©¨¥

.mdizal zepnd jiledl mdl xzed cvike ,eilbxk md ixde ziad
:`xnbd zvxznénð àëäy yxtl yi `tiqa mb -íäì äkfL ïåék ¨¨©¦¥¨¤¦¨¨¤

øçà éãé ìòdf ixdBì ãçiL éîkmigxe`l -,éîc úéåæ ïø÷jkle ©§¥©¥§¦¤¦¥¤¤¨¦¨¥
cer .mdilbxk md ixde aeh mei axrn mzeyxa eid zepnd

:`xnbd zvxzn,àîéà úéòaéàådcen ax mb epizpyn oecipa §¦¨¦¥¨
meyn ,xg` cia micwten eidy s` lr ,migxe`d ilbxk zepndy

yéðàL äkæelkeiy ick zepnd z` mdl dkify df ote`a - ¦¨©¦
ezziayn m`ivedl oiekzp i`ce ,aeh meia mzial m`iadl
micwten oiicr zepndy s` lr jkle ,mzziayl mqipkdle

.migxe`d ilbxk md ixd ezeyxa
* * *

:`xnbd d`ianéàìéðç øa àðç áøaxire zxg` xira gx`zd ©¨¨©£¦©
aeh mei axrae ,aeh meia ezial zkllàLãc àøáòa àøNa àìz̈¨¦§¨§¥§¨§¨¨

zlcd gixaa xird dze` igahn laiwy xyad z` dlz -
,ezipqk`ayàðeä áøc dén÷ì àúàexizn eaexir m` el`eyl ¨¨§©¥§©¨

,ezial xyad z` jiledldéì øîà,`ped axìé÷L ìéæ úéìz zà éà ¨©¥¦©§¨¦¦§¦
,ekiledl jpd i`yx xyad z` zilz jnvr dz` m` -eäðéà éàå§¦¦§

ìB÷Lz àì Cì eìzekilez l` ,jxear z`f elz migahd m`e - ¨¨Ÿ¦§
:`xnbd dywn .jzialìé÷L éî àìz eäéà éàåenvr `ed m` - §¦¦¨¨¦¨¦

ici lr ezial ekiledl i`yx m`d egx`n ziaa xyad z` dlz
,eaexireãé÷ôäL éî éìâøk áø øîàå ,äåä áøc ãéîìz àðeä áø àäå§¨©¨©§¦§©£¨§¨©©§©§¥¦¤¦§¦

,Bìöà`ed mziaay migx`nd ilbxk zeidl el yi df xya oke ¤§
:`xnbd zvxzn .cwtenéðàLa dlzy df dxwn dpey -àøáò ©¦¥§¨

ã ,àLãã,xenyl eigx`nl z`f xqn `le dlz envr `edy oeik §¨¨§
df ixd.éîc úéåæ ïø÷ Bì ãçiL éîëilbxk `edy ax dcene §¦¤¦¥¤¤¨¦¨¥

.ciwtnd
* * *

ax ly ewqta ipyd wlgd lr `xnbd zl`ey:`pedáø déì øîà̈©¥©
ìé÷L àì déì eìz eäðéà éàå ,éMà áøì ìläexear elz md m` - ¦¥§©©¦§¦¦§¨¥Ÿ¨¦

,xird megzl ueg ekiledl el xeq`e eilbxk epi` m`døîàäå§¨¨©
íht ìL øBL ,ìàeîL,xird ipal mxknl zenda mhtn -àeä éøä §¥¤©¨£¥

íãà ìk éìâøkaeh mei axrn eilr ayigy oeik ,epnn dpewd §©§¥¨¨¨
elzy migahd s` ok m`e .eilbxk didiy dpewd zeyxa ecinrdl
dziay dpwiy did mzrc ixd ,i`lipg xa `pg axl xyad z`

:`xnbd zl`ey cer .eilbxk zeidl jixve ,ezeyxadéì øîà̈©¥
øa øa äaø øîàäå ,ìé÷L àì déì eìz eäðéà éàå ,éMà áøì àðéáø̈¦¨§©©¦§¦¦§¨¥Ÿ¨¦§¨¨©©¨©©

àñBc éaøk äëìä ,ïðçBé éaø øîà äðçlirl xn`y(:fl)xqend , ¨¨¨©©¦¨¨£¨¨§©¦¨
,drexd ilbxk dndad ixd xira cigid drexl aeh meia dnda
iny ixd .drxnl el mxqenl zendad ilra zrcy meyn
dziay dpwiy xg` zeyxa eivtg cinrdl did ezrcay
xa `pg ax ly dxwna oky lke ,eilbxk zeidl liren ,ezeyxa
ynn ezeyxa mei ceran xyad z` ecinrd migahdy i`lipg
`ped ax xn` recne ,eilbxk didiy ,xexiaa eilr dzid mzrce

:`xnbd zl`ey cer .eilbxk ekiledl el xeq`yéMà áø déì øîà̈©¥©©¦
ïðúäå ,ìé÷L àì déì eìz eäðéà éàå ,àðäk áøì(.fl lirl),äîäaä §©©£¨§¦¦§¨¥Ÿ¨¦§¨§©©§¥¨

,íéìòaä éìâøk íéìkäå,eilra xg` xxbp enegz utg lky meyn §©¥¦§©§¥©§¨¦
milra `ed ixd ,`pg ax xear z`f elz migahdy oeik o`k s`e

.eilbxk zeidl epice xyad lr
ixaca dheytd dpaddn `xnbd da zxfeg el` zel`y zngn
ekiledl exq`l `ped ax zpeek oi` :xg` ote`a zyxtne ,`ped ax

,oinegz xeqi` meynàlàmeyn xyad z` eilr xeq`l ezpeek ¤¨
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קצז ezny in` cenr n sc ± iyily wxt`nei
íéçøåà åìöà ïîæù éî.aexir ici lr elv` e`eaie ,zxg` xirn -àìåëéìåé.dlil zcerql mzial mcia zepn dcerq xg`l -íäì äëæ ïë íà àìà.xg` ici lr -íäéúåðîáøòî

áåè íåézepna dkf :el xn`e ,dkiyna xg` mc`l df ziad lra mxqny -.mdilbxk jlil mei ceran mdly eide ,eipta `ly mc`l el oikfc ,ipeltle ipeltl elldàøîâíà
úåùøá ñéðëäeizexcwe exey -exag xvgl eizexiteler dil xn` ikc ,`nw `aaa oizipzn jdc `yixe .oiwfpa aiig xvg lra -ler -xhp`e.dil xn`wàîéì`kdc `zbelt jd -

dxiny oiprl dizeyxa iniiwc ,opaxk dkld ax xn`c meyn ,`lf` jd ikoicd `ed -.oinegzláø êì øîà`p` jda -,yixt `lca `l` bilt `l iax eli`c .iaxl elit` ixn`c

ler :iax xaqe ,dil xn` `nzq "ler" `l`

xhpze`kdc zexit ciwtn la` .dil xn`w z`

liawca `l` ,opiwqr `nzqa e`l -.`zexihpl

.éøîàã àðà øîà ìàåîùåo`k cr ,opaxl elit` `da

xvg lra zeyxa iniiwc mzd opax ixn`w `loiprl `l` -

ler `nzqnc edl `xiaqc oeikc ,dxinyxhp`e

dil xn`w jl`gip gpin xeyd lrac oky lk -

.exnyl xvg lrac ezeyxa exey iwenc ,dil

xvg lral xey i`d wifn i`caiigin `l -

oinegz oiprl `kd la` .dilrdil `gip in -

.'ek yipi`låäåîë åéúåøô àåä áøò íàå ïðú-

.edpip ciwtnd ilbxk :`nl`úéåæ ïø÷ åì ãçéù
dilye`c -.od ciwtnd zeyxa jkld .`zia

ozxiny eilr lawe xney okync ,`kd la`-

.eilbxk od ixdäëæ ïë íà àìà`din dkf ike -

ecia ixde ,oikilenecwtedrnye ,dikf xg`l

.od ciwtnd ilbxk :dpinéðàù äëælk ixdy -

e`ivedl `l` dyr `l envr,ezziayn

ecinrdledziaya.ozeyxae odlyàøùá àìú
àøáòáàùããziaa -el epzpy ,dipkfitye`

,zxg` xir oa did `ede ,mei ceran xird igah

:opiqxb ikd .o`kl `eal el oiaxrnyäéì øîà
úéìú úà íàêì åìú åäðéà éàå ìé÷ù ìéæ-

okiledl lewyz `l ,jkxvl.jxirldinwle

.lif`e `nrh yxtnàùãã àøáò éðàù-

`xara diteb edi` edpilzc ,`kd ip`y :xnelk

exnyl ecin edelaw `l mde ,`yccinkc -

.inc zief oxw el cgiyáøì ììä áø äéì øîà
øîàäå ?ìé÷ù àì äéì åìú åäðéà éàå éùà
íãà ìë éìâøë àåä éøä íèô ìù øåù :ìàåîù

ezaygna dinwe`c oeik :`nl` -lk zeyxa

edpwiy in.enewnl ekiledl dpewd xzen -

,ezaygna dinwe` dizeyxa `d ,inp `kde

.epgwiy in lk zeyxaéùà áøì àðéáø äéì øîà
?ìé÷ù àì äéì åìú åäðéà éàåïðçåé éáø øîàäå

àñåã 'øë äëìäilbxk `ed ixd :xn`c -

,`ed `l` xira drex oi`c oeik :`nl` .drexd

`dzy ezrc dnda el yiy in lkc icdq op`e

,eilbxk,`kd oky lke .dlf` dixza :opixn`

elz dicic `zrc`e ,dizeyxa `icda denwe`c

.dilíéìòáä éìâøëekxvlc oeike -my de`lz

.milra edi` dil ded -øá àðç áø éðàù àìà
'åë éàìéðç`l` ,oinegz meyn e`l `nrhe -

ikd dil ixe`c `ped ax,ded axc dicinlz -

oileg) oileg zhigya xn` axe,xya :(`,dv

mlrzpy oeikoird onielz elit`e ,xeq` -

czia`cxh ab` ,`pg axe .l`xyi ziaa

x`y gkyn dizrnyc.eiwqräéì øîà÷ éëäå
.`ped ax -úéìú úà éàyipi` ciarc icin -

dicia`l -iypn`legqn.dizrcåäðéà éàå
êì åìúmpi` mde ,jkl jzrc did `l dz` -

mixidf,jlyaegq`e.lewyz `le ,ediizrc

.dvwen meyn :xg` oeyläðùîïé÷ùî ïéà
úà ïéèçåùåúåéøáãîä.oiwyn hwp i`n` yxtn `xnbae .dvwen meyn -àøîâäéçøåà áâà àúìîdigxe` hwp ,dxeq` ine zxzen in zendaa iiexe`l dil dedc ,`pzc -

.ux` jxca izcg `zlin dpin rnync `pyilaàëùîã àëøñ íåùîdgep `dzy -.xyaa i`cn xzei wacp `edy ,dhiytdlúåñðëðå.aeyil -äòéáøá.oeygxna -éìéòöôäøîú
,mlerl oli`a zelyazn oi`y mixnz -oixcebeoze`oli`dn.zelyazne ,okezl oze` oiqpeke ,mixnz zetk ilk od ,zelzeg odl oiyereåäî.aeh meia odn lek`l -
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àìà]?dkf il dnl :dniz - odl dkf ok m`

,inp cg`e cg` lk wlg xxia elit`

lr s` :(`,gl) lirl opixn`c ,l`ey` dedc icin

:xnel yie !'eke aeh meia `l` el epzp `ly it

.zepn lr migxe`n ilk` ith dizrc l`eyc

ïðú]`yixn - edenk eizexit `ed axir m`e

e`iai `l xir dze` ipa eaxr m`e ipzwc-`l

.micwtpd eaxr `lc xninl `ki`c ,wcinl ivn

éìéòöômixnz :qxhpewd yxit - dxnz

on oze` oixcebe ,mlerl oli`a oilyazn mpi`y

okezl oiqpeke ,zelzeg mdl oiyere ,lwcd

odn lek`l edn oerny iaxl `irane .zelyazne

rnyn `l dxnz ilirvtc ,`xidp `le .aeh meia

.ikdzeidl oteqy dxnz ibt iedc eyexit `l`

,elyazp `l oiicre ,dti dti oiwezne oixnbp

oze` oilrne ,oikqa mipyl zg` mze` oirvete

`lc ,oiwenve zexbexbk eed `le oyail bbl

.mlern oie`x eid `lc ,micia edpigc

äì à÷éìñå ïéìéùî êìò ïøãä
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,úBðî íãéa eëéìBé àì ¯ íéçøBà Bìöà ïnfL éî¦¤¦¥¤§§¦Ÿ¦§¨¨¨
.áBè íBé áøòî íäéúBðî íäì äkæ ïk íà àlà¤¨¦¥¦¨¨¤¨¥¤¥¤¤

àøîâ:øîà áø ,Bøéáç ìöà úBøét ãé÷ônä ,øîzà¦§©©©§¦¥¥¤£¥©£©
.ãé÷ônä éìâøk :øîà ìàeîLe ,Bì eãé÷ôäL éî éìâøk§©§¥¦¤¦§¦§¥¨©§©§¥©©§¦
ñéðëä íà :ïðúc ,eäééîòèì eãæàc ìàeîLe áø àîéì¥¨©§¥§¨§§©£©§¦§©¦¦§¦
Bðéà íìBòì :øîBà éaø ,áéiç øöçä ìòa ¯ úeLøa¦§©©¤¨¥©¨©¦¥§¨¥

ì úéaä ìòa åéìò ìa÷iL ãò áéiçáø øîàå ,øBîL ©¨©¤§©¥¨¨©©©©¦¦§§¨©©
:øîà ìàeîLe .íéîëç éøáãk äëìä :áø øîà àðeä¨¨©©£¨¨§¦§¥£¨¦§¥¨©

îLe ,ïðaøk øîàc áø àîéì .éaøk äëìäøîàc ìàe £¨¨§©¦¥¨©§¨©§©¨©§¥§¨©
ãò .éaøì eléôà ¯ éøîàc àðà :áø Cì øîà !éaøk§©¦¨©¨©£¨©£©¦£¦§©¦©
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אגרות קודש
 ב"ה,  כ"ג מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.
הרה"ג והרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרש"ז שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתביו, מעש"ק נח, ב' ועש"ק לך, ועש"ק וירא עם המצורפים אליהם.

ב( מצער אותי מה שעד עתה מתעכב ענין גביית הפלעדזשעס השונות שנשארו מהמגבית, ואף 
שהרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוהרחמ"א שי' חדקוב מסר לי הנמוקים ע"ז מה ששמע 
מכת"ר שי', אבל ידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בענינים כמו אלו שבאמת 
כיון  ובמילא  ישראל,  זכיותיהם של  ישראל שהוא המביא בחשבון  מיכאל שרם של  למלאך  נוגע  זה 
שהטעם טעם אמיתי הוא, הלא לא רק שאין מקום להיפך השכר אלא עוד נכנס הוא בחשבון דחשב 
לעשות ונאנס ולא עשה מעלה עליו הכתוב כאילו עשה, אבל בנוגע להפעולה והעבודה, שזהו מתפקידו 
של האדם עלי אדמות בעוה"ז הגשמי והחומרי, הנה כשחסרה הפעולה והעבודה, איז זי טאקע ניטא, 

ופשיטא שאין גם התוצאות מזה.

ומה שכותב הנני לו עד"ז אף שלכאורה הטעמים שביאר מתאימים הם, כי הרי לכל ענין שבעולם 
בטח יש למצוא אופן איך לתקנו אלא שלפעמים מספיקים ע"ז כחות הגלוים, ולפעמים צריך לצרף ג"כ 
כחות הנעלמים וגם בהם גבוה על גבוה עד שאפשר להגיע ג"כ לכחות היולים עצמיים ובכדי שיתגלו כחות 
כאלו, הרי עפ"י רוב צ"ל שני ענינים, א( התקוה שאם יתגלו יצליח, ב( שיכיר בהנחיצות בהענין שלכן 
הנ"ל,  להסיר הטעמים  עצות  לחפש  בשו"ט אשר התחיל  ואקוה לשמוע ממנו  והיגיעה,  כדאי הטרחה 

ובטחוני חזק שבהתחלת החיפוש יראה איך שמתבטלים הטעמים ובאים הענינים לפועל.

ג( נהניתי במאד במ"ש ע"ד ביקורו בקענטאן אהיא בדרך נסיעתו מכאן, אף שחבל שלא נתעכב 
עכ"פ לשעה קלה גם בשתי העיירות שמזכיר במכתבו, והם נאריסטאן וקארליסלע, ואף שכותב ע"ז 
הטעמים, הנה הוא הוא הענין הנ"ל המבואר בסעיף שלפני זה, ואף גם אם לא הי' מועיל, הנה ידוע 
מאמר הבעש"ט בענין יהודי התועה בדרך ובעיירות )הועתק בההערות בלקו"ת הוצאת קה"ת בסופו(...

אתענין לדעת אם הי' מה בפועל במה שדברתי עם זוגתו תחי' במעמדו בענין אגודת נשי ובנות 
חב"ד במחנם הט', ומצו"פ העתק מכתבי במ"ש לאיזה מסניפי אגודות כאלו שכבר התחילו במפעלם 
הטוב, ואשר באמת שייך הוא לכל הסניפים וגם לאלו שיפתחו בעתיד ובמילא גם זו של מחנו בכלל, 
כן מובן שהמדובר בנוגע לסדר בריאת העולם בכלל והעולם קטן בפרט, יש להשתמש בו בתעמולות 

אחרות ג"כ.

בברכת הצלחה בעבודתו הצבורית אשר בודאי ישמש זה צנור וכלי לתוספת ברכה והצלחה 
בעניניו הפרטיים.

המחכה לבשו"ט.
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 ב"ה,  כ"ד מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

...מובן מעצמו, אשר אין ענין הנ"ל וויתור כלל וכלל על הבית הכנסת דליובאוויטש שבמחנם 
הט' ומזמן לזמן הנה גם שם יש לעשות התועדויות חסידותיות, וכל שאר הענינים המתאימים לביהכ"נ 
המתאימה  הסברה  ע"י  אשר  חזק  ובטחוני  דליובאוויטש,  הכנסת  בית  בשם  נקראת  להיות  שזכתה 
ובניחותא, הרי גם מנהיגי הבית הכנסת דליובאוויטש ישתדלו בכל הנ"ל, היינו שתהי' הבית הכנסת 

שלהם מתאימה וראוי' לשמה.

ומה שאמרו להם שזהו ענין של ירושה בלבד, הרי אמת נכון הדבר וזהו כל זכות עם בני ישראל 
בכל מקום שהם נמצאים - זכות אבות אברהם יצחק ויעקב, וכמו שאנו מקדימים בכל תפלה ותפלה 
אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב, ורק אח"כ באים בבקשות שונות כפי המתאים להזמן, אם 
בימות החול או בש"ק ויו"ט, ואין להתבייש כלל וכלל בהענינים של ירושה וכנוסח התפלה: אשרינו 
הכנסת  בית  מתפללי  גם  אשר  ספק  שום  ובלי  ירושתינו,  יפה  ומה  גורלנו  נעים  מה  חלקנו  טוב  מה 
דליובאוויטש אומרים בתפלת שמו"ע אלקי אברהם אלקי יצחק ואלקי יעקב ואומרים ג"כ מה יפה 
ירושתינו, ואם זיכם השי"ת שבתוככי עם ישראל גופא זכו ג"כ להיות קשורים עם ליובאוויטש ולכל 
מו"ח  כ"ק  עד  הזקן  מרבינו  החל  דליובאוויטש  נשיאינו  ע"י  ונשפעות  שבאות  והברכות  ההשפעות 
ואין  זו,  נוספת  זכות  לקבל  מתאימים  כלים  לעשות  עליהם  הרי  זי"ע,  נבג"מ  זצוקללה"ה  אדמו"ר 
הברירה בידם, אם לעשות או לא, כי זהו זכות אבותיהם ואבות אבותיהם הנמצאים בעולם האמת 
ומשגיחים משם בעינא פקיחא - ולא רק בזמנים שאומרים יזכור, אלא בכל השנה כולה, והאריכות 

בזה אך למותר, כי בטח גם זה יספיק.

והשי"ת יפיץ וירחיב את גבולם להאיר אור פנימיות התורה היא תורת החסידות דרכי' ומנהגי' 
בכל העיר כולה וכחפץ לב רבינו הזקן שאמר, שהחסידות היא ירושת כל עם ישראל ושייכת לכולם, 
ודברי צדיקים חיים וקיימים לעד אשר מתקרבים לזה וסו"ס תתפשט הקדושה בכולה מתאים למרז"ל 
עתידה ארץ ישראל שתתפשט בכל הארצות, וארץ ישראל הרי ידוע הפירוש שרצתה לעשות רצון קונה 

ובאופן העבודה שנקראת בשמה, בשם ישראל, כי שרית עם אלקים ואנשים ותוכל.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש להפיץ אור נשיאינו הקדושים בכל מקום ובכל זמן.



xcde"ר fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc dpyd y`x(ipy meil)

íéðù éùàø äòáøà ¯ ïåùàø ÷øô

äðùî
mipic iabl dpyd y`xk miaygp dpya mipnf dfi` x`az dpynd

:mipeyäòaøà,dpya mipnf:íä íéðL éLàø ©§¨¨¨¥¨¦¥
.`ì äðMä Làø ,ïñéða ãçàad zepy oipn,íéëìnmilibx eidy §¤¨§¦¨Ÿ©¨¨§§¨¦

ly jlnd oehly zepy oipnl mzaizk onf z` zexhya aezkl
zpy zligzy minkg erawe ,zekln mely meyn onfd eze`

.oqipa cg`a `id jlndåok,íéìâøì`ed oqip ycega lgd lbxdy §¨§¨¦
.milbxd zyelyl oey`xd

.a,äîäa øNòîì äðMä Làø ,ìeìàa ãçàayixtdl devny §¤¨¤¡Ÿ©¨¨§©§§¥¨
miclepd on oiyixtn oi`e ,dpy lka miclepd zendad on zixiyr
zligz `ed lel`a cg`e ,zxg` dpya miclepd lr zg` dpya

.df oiprl dycg dpyïBòîL éaøå øæòìà éaøe miwleg,íéøîBà ©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦
`ed ,dnda xyrnl dpyd y`x.éøLúa ãçàa§¤¨§¦§¥

.b,ïéèéîMìå íéðMì äðMä Làø ,éøLúa ãçàaly ixyza cg`ny §¤¨§¦§¥Ÿ©¨¨©¨¦§©§¦¦
.dxezd on drixfde dyixgd dxeq` ,ziriayd dpyd,úBìáBiìå§©§

xeqi`l ,laeid ipic milg miyngd zpy ly ixyza cg`ny
zecyd zxfgdle ,mixar micar geliyle ,drixfde dyixgd

`ed dpyd y`x oke .mdilraläòéèpì.dlxr zepy yly oipnl - ©§¦¨
.dipy dpy el mipen ixyza cg`n ,a` ycega oli` rhp elit`e

úB÷øéìåhwlpd wxid on mixyrn oi`y .wxid xyrn oiprle - §©§¨
dpy dligzn ixyza cg`ae .zxg` dpya hwlpd lr zg` dpya

.df oiprl dycg
.c,ïìéàì äðMä Làø ,èáLa ãçàaoi`y ,eizexit xyrn oiprl §¤¨¦§¨Ÿ©¨¨¨¦¨

dpya ehpgy el` lr ,zg` dpya ehpgy oli`d zexitn mixyrn
epiide .df oiprl dycg dpy dligzn haya cg`ae ,zxg`éøáãk§¦§¥

.éànL úéala`ìlä úéae miwlegíéøîBà`edyBa øNò äMîça ¥©©¥¦¥§¦©£¦¨¨
.haya -

*

àøîâ
dpyd y`x oqipa cg`a :dpyna epipy.íéëìnì:`xnbd zxxan ©§¨¦

àúëìä éàîìzligzl reaw mei minkg eraw ,dkld efi` myl - §©¦§§¨
ely dpy zligz ,jln lky exn` `le ,jlnd oehly zepya dpy

:`xnbd daiyn .ea jlny mei `edì ,àcñç áø øîàúBøèL- ¨©©¦§¨§§¨
xhy `ed m` ,mdiptl `veid xhyd ly epic dn mipiicd erciy

wenonfy ea aezkd xhy mdiptl `eai m`y .xge`n e` mc
micrde ,jlnd zepyl zipelt dpya ipelt meia did d`eldd
zepyl dpy dze`a ,xg` meia d`eldd dyrn z` e`xy micirn
jlnd zepya dpy zligzl reaw mei minkg erawi `l m` ,jlnd
xhye .eixg`l e` xhyl mcewd onfa `ed m` mipiicd erci `l

k ,xyk xge`nde leqt mcwendïðúc(d"n i"t ziriay),áBç éøèL ¦§©¦§¥
ïéîc÷enäd`eldd onfn mcwen mda azkpy onfdy zexhy - ©§¨¦

,ïéìeñtdelnd leki ,mlyn deld oi` m` ,xhya delnay meyn §¦
delnd lelre ,d`eldd xg` deld xkny zerwxwn zeabl
zn`ae xhya aezkd onfn exknpy zerwxwn oick `ly zeabl
okl ,d`eldl mcew exknp ixdy ,aegd melyzl ecarzyd `l

.minkg edelqtïéøçeàîäåonfn xge`n zexhyd onf m` - §©§¨¦
d`eldd,ïéøLkdelnd dabi m` yyg oi` el` zexhyay §¥¦

xg` `ed ixdy ,xhya aezkd onfd xg`l deld xkny miqkpn
.d`eldd onf

*
`xnbd ,miklnl dpyd y`x `ed oqipa cg`y epizpyna epipy

:df oic zx`and `ziixa d`ianãîòL Cìî ,ïðaø eðzlgdy - ¨©¨¨¤¤¤¨©
,jelnlBì äúìò ,ïñéða ãçà òébäL ïåék ,øãàa äòLúå íéøNòa§¤¦§¦§¨©£¨¥¨¤¦¦©¤¨§¦¨¨§¨

,äðL.dipy dpy el oipen jli`e o`kneãçàa àlà ãîò àì íàå ¨¨§¦Ÿ¨©¤¨§¤¨
øçà ïñéð òébiL ãò ,äðL Bì ïéðBî ïéà ,ïñéða.d`ad dpyl §¦¨¥¦¨¨©¤©¦©¦¨©¥

:`ziixad ixac z` zx`an `xnbdíéøNòa ãîòL Cìî ,øî øîà̈©©¤¤¤¨©§¤¦
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מוה"ר ניסן שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז מ"ח, בו כותב ע"ד מה שעבר עליו ואשר ת"ל עבר הכל בשלום, הרי 
ידוע מרז"ל אשר בני ישראל נמשלו לכוכבים וכשהם מתחילים לעלות וכו' ועיין ג"כ ב"ב )יב, ב( וכל 

המטיבין לו כו' ויה"ר שזה יהי' בטוב הנראה ונגלה ובמוחש.

בנוגע לשאלתו ע"ד התעסקותו בעתיד ובפרט שהודיעו לו מלונדון שלע"ע אין דרישה לשובי"ם, 
הנה לדעתי עליו להשתדל במרץ היותר גדול בהשגת רשיון הכניסה למרוקו ובפרט לקסבלנקה ולקחת 
שם חלק בעבודת החינוך בכרמו של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ובענין אופני השגת 
הניירות, הנה יוכל לפנות תיכף - כי צריך להורות שמות אנשים על אתר הדורשים אותו - להרה"ח 
הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוהר"ש שי' מטוסאף ויודיעו פרטים בזה, ובהתחלת הדבר מהנכון שיסע 
הוא בעצמו ואח"כ יבואו ב"ב שיחיו לשם, ויש לקוות שיהי' זה מקום פרנסה בשבילם - הן בגשמיות 

והן ברוחניות.

המחכה לבשו"ט ומברכו בהצלחה.
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izni`n` cenr a sc ± oey`x wxt`nei

äòáøàíéëìîì .íéðù éùàø,jlnd zepyl mdizexhy onf zepnl eid milibx -

mely meyn (`,t 'c) oihib zkqna opixn`ck .jlnd da cnry dpyn

dzlk xc`a e` haya cnr elit`e ,ezpy zlgzl oqipa cg` minkg erawe .zekln

.dipy dpy el zepnl eligzie ,oqip ribdyn ezpyíéìâøìå.(`,c 'c) `xnba yxtn -

äîäá øùòîìmiclepd on oixyrn oi`y -

mixac) aizkc .dzxiaga miclepd lr ef dpya

`veid jrxf z`eaz lk z` xyrz xyr" :(ci

wxta ,zexekaa xn xn`e ."dpy dpy dcyd

aezkd zexyrn izya (a,bp sc) "dnda xyrn"

.obc xyrn cg`e dnda xyrn cg` ,xacn

íéðùì.(`,g sc) 'nba yxtn -ïéèéîùì
úåìáåéìårexfle yexgl xeq` ixyz qpkpyn -

.dxezd onäòéèðìelit`e .dlxr ipy oipnl -

a`a drhpseql dpey`xd dzpy dzlk -

.`xnba `nrh yxtn edlekae .lel`úå÷øéì-

hwlpd on oixyrne oinxez oi`y ,wxi xyrnl

.d"x xg` ly lr d"x iptlïìéàìoiprl -

mcew ehpgy oli`d zexit oixyrn oi`y ,xyrn

xg` jled oli`ay ,hay xg`l ehpgy lr hay

.hay `py i`n yxtn 'nbae .dhpg'îâéàîì
àúëìäoipnl cgein mei rawed dnl xnelk -

ligzz jlne jln lk lry :`ni` ?miklnd

.ea cnry mein ezpyúåøèùìdfi` oigadl -

.xge`n dfi`e delnl mcwen aeg xhyïðúã-

.(d"n i"t) ziriay zkqnaïéîã÷åîä áåç éøèù
ïéìåñôegwly zegewl sexhl dvxy itl -

,`ed oick `lye .xhyay onfn deld on dcy

cirn xhyae ,d`eldl dxikn dncw ixdy

`le ,ea zeabln edeqpw jkitl .dncw d`eldy

delnk `l` epi`e .delnd onfn elit` sexhi

`l m`e .micareynd on daeb epi`y ,dt lr

jln lk `l` ,jlnd zepy zligzl mei eraw

cnry mei itl jlnexhyd m` oigadl oi` -

eilqka ea aezk m` oebk .xge`n e` mcwen

,edeldy epi`x `l ea epnzgyk exn` micrde ,dpn ipeltn ipelt del ziyily dpya

(a,fqw 'c a"a) epipyy dze`k ,dpn ipeltl aiig ip`y ilr enzg :epl xn` deld `l`

xg` e` ,okl mcew edeld m` oircei ep` oi`e .enr deln oi`y t"r` dell xhy oiazek

oircei oipiicd oi` m`e ,ipelt jlnl ziyily dpya fenza dpn edeldy epi`x la` .ok

jlnd cnr ycg dfi`a.fenzl mcew eilqk m` ,eilqkl mcew fenz m` oigadl oi` -

mcwen xhye ,eizepy lka fenzl mcew eilqk `vnp eilqkl fenz oia zlgzn ezpy m`

eixg`ly fenzl eilqk oia cnr m`e .`edxhye ,eizepy lka eilqkl mcew fenz `vnp -

d"x oqip erawy eiykre .`ed xge`n.eilqkl mcew fenz mlerl -äðù åì äúìò-

.dipy dpy el oipen dzrne ,ezpy el dzlk xnelk
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äòáøà'c) zereayc `xza 'tae ,`kd ogky`ck "od" ipz izkec lka - od mipy iy`x

oi`" 'tae ,od zenibt 'b (a,fi 'c) oilegc w"tae ,od mixney drax` (`,hn

,od mipa` 'b ,od miza 'b (a,fn 'c my) "minlvd lk" 'tae ,od zepii 'b (`,l 'c f"r) "oicinrn

meyn ,"od" ipz `le ,oiwifp zea` drax` :opz (mye `,a 'c) w"a yixa la` .od zepli` 'b

elld oiwifp zea` drax` :xnelk ,dixza` i`wc

iaxc `piipna `xnbac ,rcze .df i`xk df i`x `l

."od" ipz `irye` iaxe `iig

íéëìîì.zekln mely meyn :qxhpewa 'it

.ixiinw l`xyi iklnl `kdc ,epi`e

oihib) "wxefd" wxt ,ikd opixn` oihib iab `wece

zekln epwz dn iptn :`ler xn` (mye `,t sc

oihibaoileqt oihib iabe .zekln mely meyn -

,oeie icn zeklnk zpbed dpi`y zekln 'it` i`ce

'c) f"rc w"tae ,zexhyl yexit `kdc 'ipzn la`

oei iklnl `l` oipen oi` dlebac opixn` (`,i

`kdc miklnlc mzd inp opiwqne .cala-

:'xnba (`,b 'c) onwl opixn` oke .l`xyi iklnl

zene` iklnl la` ,l`xyi iklnl `l` epy `l

mlerdjixv oi`c yxtl jixve .opipn ixyzn -

xac `edy itl ,dy` hba `l` zekln mely

zxzen hb ici lry itl ,zeaiygc `zline lecb

.zexhy x`yn aiyge ,mc` lkl

úåøèùìyxit - mincwend aeg ixhy opzc

mei eraw `l m`y :qxhpewa

dn itl jln lkl `l` ,jlnd zpy zligzl

cnryea aezk m` oebk ,oigadl oi`y minrt -

:exn`e micr e`ae ziyily dpya eilqka

epl xn` deld `l` edeldy epi`x `l epnzgyk

t"r` dell xhy oiazek epipyy dze`k ,enzg

mcew edeld m` oircei ep` oi`e .enr delnd oi`y

zpy fenza edeldy epi`x la` ,jk xg` e` okl

ycg dfi`a oircei oipiicd oi` m`e ,jlnl yly

jlnd cnr,eilqkl mcew fenz m` oigadl oi` -

oia zlgzn ezpy m` .fenzl mcew eilqk m`e

eilqkl fenzfenzl eilqk oia cnr m`e ,eizepy lka fenzl mcew eilqk `vnp -`vnp -

d"x oqip erawy eiykre .eizepy lka eilqkl mcew fenzjixve .eilqkl mcew fenz mlerl -

ikd e`l i`c ,`id zg` d`eldy delde delnd ecedy yxtlrnyn `zyde ?irci `pn -

oircei ep` ok i"ry ,d"x oqip erawc e`l i` ,mcwen eze` oiayeg epiid wtqn :qxhpewd 'itl

cg`" yixa gkenck ,wtqn xhy mey leqtl epl oi`c ,ok xnel xyt` i`e .xge`n `edy ea

e`ae ,dhinya oqipa cg`a aezk epnfy xhy :xn`wc (mye `,al sc oixcdpq) "zepenn ipic

eicre ,xyk xhy !mziid epnr mei eze`a `lde ?df xhy lr micirn mz` j`id :exn`e micr

"heyt hb"a oke .wtqn xiykdl oilez ep`y ixd .edeazke edexg` `ny opiyiig .mixyk

ixyza 'ia e` zaya aezk epnfy xhy :xn`wc (mye `,`rw sc a"a)xne` ip`y ,xyk -

zpya fenza xhya aezky yxtiy :`kti` yexit yxtl leki ,edine .edeazke edexg`

d"x oqipa erawy i"re ,wtqn xiykn iziide ,delnd dzid 'b zpya eilqkay mixne` minezgd micrde ylyeyexit xwir ,edine .eilqkl mcew fenz mlerlc mcwen `edy oircei ep` -

dn erci `ly ,zexhy lkl `aeh dpin `wtpc xninl ivn ied k"`c :cere ?gkyi ji`d zexhy meid lk azeky xteq oke .jlnd cnr izn mlerd lk egkyi ot dpwz eyry ,dlecb dniz

dilr biltc iq` axle .el oikf einezga eicr (mye `,bi sc) n"ac w"ta xn`c ,iia`l mcwen e`l `peeb i`d ikc :cere !jlnd zpy zlgzn izn oircei oi`c ,meia ea aezklekxved dnl -

oincwend aeg ixhyl dpin `wtpc d`xpe !d`pwd ixhya `l` enr deln k"`` dell xhy oiazek oi` opixn` `d ?ef dpwz zeyrlcg` ribiyk ,oqipa cg`a jlnd cnr m` oebk ,epiid -

jlnl dpey`x dpya oqipa cg`a aezkie ,`nei cg irhc yipi` ciarc ,oqipa mipya jlnd cnr cwzy`c xeaqie xteqd gkyi xg` oqipadpy `idy dnily dpy mcwen df xhy `vnpe -

d"x oqip erawy eiykr la` .oick `ly ef dpy ly zegewld on oitxeh c"a e`vnpe ,dpey`x aezke ,dipyoqipa mipya cwzy` cnr 'it`c ,dlwz icil iz` `l ez -xg` oqip ribnyk -

eiykr aezkie oqipa cg`a cnry xeaqie ,cg` meia xteqd drhi xg` h"k ribiyk ,jlnl dpey`x dpya xc`a h"ka cnr m`c ,dlwz icil iz` izk` :z"`e .zxg` dpy el zepnl oiligzn

oqipa cg`l ribiy cin ,xc`a h"ka cnrykc ,`id `kxit e`l !dnily dpy mcwen `vnpe (jlnl dpey`x dpya) xc`a h"kaazk dpyd lky xteqd rceie ,dipy dpy zepnl ligzn -

dipy dpy zexhyd lkadpy dia azke xii`a del ,odipia ze`vei zexhy :wgvi x"` ?odipia dn opipn ixyzn c"n oia opipn oqipn c"n oia :inlyexia zxg` dhiy yie .irh `l jkld -

opipn oqipn c"n .zeklnl dipy dpy ea azke oeygxna dxikn xkn ,zeklnl dipyopipn ixyzn c"n ,d`ncw deln -`nrh i`n iyextl iz` `le ,`id izixg` `zline .d`ncw dxikn -

.dpyd y`x oqip eraw

éøèù.(xhy d"c) my epyxity enke ,okzi `le .iab ixg ipan la` ,icaryn iabl oileqt :qxhpewa 'it (mye .ar 'c n"a) "jyp edfi`" idlya - oileqt oincwend aeg
la`
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ראש השנה. פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים דף ב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
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ì"î÷ éàî.'eke miklnl d"x oqip l"nw `l` ,'iqxb `läéìò åðîéàãmixyd exnbe epnp -

.ezepnläæìå äæì:xhya aezkl dvx m` ,ipyd cnry xg`l xc`a xhy aezkl `ad -

"zny jlnl ipelt zpya"."cnry ipelt jlnl dpey`x dpya" :azek ,dvx m`e ,azek -

ïñéðá úîïñéðá åéúçú øçà ãîòåoqip cry miycgd lkn cg`a cnr m` oicd `ede -

eazkiy zexhyd lka zepnl dvexe ,`ad

oey`xd zepy oipnl ipyd cnryn,dpen -

.cnry jlnl dpey`x dpya azek dvexde

éðùì äéðùå-dpni `l df cnryn aezkl `ad

zny jlnl dipy dpy`le ,ely ef dpy oi`y -

da cnry dpy zexwl ipyl dpey`xd z` dpni

.ipyl dpey`x ef dipy `l` ,dipyéáì àúù
ïðéðî àì éøú'it` zny jlnd da qpkpyn -

jln oipnl xhya ef dpy lk eazki `l cg` mei

.znd jlnl `l` ,cnerdäðù óåñá:oebk -

,xc` `viyk dpy el dzlk xc`a cnerd jln

,dnily dpyk ef dpy seqay mei el aeyge

.dipy dpy z`xwp d`ad dpy zeidlíåé ìáà
äðù úìéçúá ãçàcg` mei el aeygi `l -

.znyn ,enyl ef dpya xhy eazki `le ,dpy

àåä êìî ïá êìîådilr epni`c meyn i`c --

`yixn dl opirnyc ,opirny`l jixhvi` `l-

dil epnip `ni` ,izxz `ki`c `zyd la`

`ziinwnxac ly enrhe .l"nw -itl

:(fi mixac) aizkc ,`id dyexi zeklndy

."eipae `ed ezklnn lr mini jix`i ornl"

åéæ ùãçá`ed" :`xw yxtnck ,xii` `ed -

d"x oqip (`,f 'c) onwl opixn`e ."ipyd ycgd

.miycgd oipn xcqlìàøùé ìò äîìù êìîì-

dpya `ed qxeqn `xwne ,i`w ziriax dpy`

`ed eif ycga l`xyi lr dnly jlnl ziriax

:onwl `pixg` `xw aizk p"d .ipyd ycgd

rax` zpya [ipya] ipyd ycga zepal lgie"

.(b a"dc) "ezeklnläîìù úåëìî ùé÷î-

ixdy ,mixvn z`ivil mipyd oipn oiprl

mipenye ze`n 'c zpy ef dpy dpn dfd `xwnd

.dnly jelnl rax` zpyae ,mixvn z`ivil

íéøöî úàéöé äîdl oipeny mipyd oipn -

.oqipn dnly zekln s` ,oqipn oiligznàîéà
éøùúîixyz ribdyn ,oqipa e`viy t"r` -

mipyl d"x ixyzy itl dipy dpy el e`xw

`ede ,mler z`ixal mipnpdz`ivil oicd

.mixvnøàá äùî ìéàåä äðù íéòáøàá éäéå
äøåúä úàixyz i`c .d"x e`l ixyzc llkn -

`ed d"x.`"n zpy haya dil ded -àîìéã
ïëùîä úî÷äì.zipyd dpya didy -øîàãë

àôô áø.dinwl -íéøùò úðù íéøùò úðù
äåù äøæâìweqtay "zpy" edlek `tt ax -

dfn df cenll ikixvcax edl xnb edlek -

oic ici lr ,yxetnd on mezq cenll eaxn `tt

.dey dxifbíéã÷ èáùã äùòî àîìéã-

.mirax` zpy dqpkp eiptly ixyzaeéøçà
ïåçéñ úà åúåëä.dxez dpyna xn`p -
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ìáàdne :oiwxta (`,i 'c) onwl opixn`ck ,`ed xnege lw e`le :z"`e - `l dpy zlgza

dteqa dl dler meid zlgz oi`y dcpcg` meiy dpy ,dzlgza dl dler mei seq -

dteqa dler`kd y"k) daxc` ,`id `kxit e`l ?dzlgza dl dler '` meiy oic epi` -

mei liaya dpy el oipenc xc`a eizgz xg` (el dpene) cnera `ed oicc (ith `gip ikdc

cg`seqy dcp oirk ,eizepy zlgza epiidc -

oqipa zn la` .dzlgza dl dler meid`l -

seq epiidc oeik ,cg` mei liaya dpy el dpni

dl dler meid zlgz oi`y dcp enk ,eizepy

.dteqa

åðîéàãb"r` - jln oa jlne xc`n dilr

dilr epni`c `nrha dl ibq lirlc

xc`nlirlc `eddnc .ikda dil ibq `l `kd -

jde `yix jde .dil opirny.oiipzn iccd iab -

hb wxta ogky`ck ,iccd iab oiipzn `l elit`e

sqk .`ipzc `d iab (mye `,eqw 'c a"a) heyt

oixpicaipz xcde .sqk adf oixpic 'an zegt oi` -

oixpica adf :jci`asqk oixpic ipyan zegt oi` -

ikixt `adc (xninl) `nlic :dixza` jixte .adf

xhyd lra ci :iia` ipyne !dil xn`w ixpic ixza

:jixte .dpezgzd lr:xnelk .inp `yix ikd i`

`diy xninl dil ded inp oixpica sqkc `idda

sqk ixpic ipyae ,dpezgzd lr xhyd lra ci

zeziixa 'a mdy b"r`e !dil xn`w `kixt `tqk

.epzin iccd iabc dil miwc ,`yix dil ixw -

.xg` oipra my yxtl wgc l`eny (axe)

ùãçá`kd rnyn - ipyd ycgd `ed eif

.miklnl opipn oqipnc oeik ,xii` epiidc

,eif ycg `ed oqipc rnyn (`,`i sc) onwle
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oqipc oipnif :p"` .oqipa mler ipzeif eclep xak

.dpal ly xii` jeza jynp dtewzc

ùé÷î- mixvn z`ivil dnly zekln

meyn ,slinl ivn `l `xwc dihytn

,opipn xc`n `nlicc .mler ipzeif ea eclepc

ixw (ikd) ded i` 'it`e .eif ycg dil ixw oqiple

eif ycg xii`l dil`eif dia zi`c meyn -

dnlyn opipn oqipn `nl`c gikedl oi` ,ipli`l

dyrn ded ikdc meyn ,ipy ycg dil ixwc

.oqipa jlny

äîz`ivi silic i`ne - oqipn mixvn z`ivi

slinl ivn `l "oxd` lrie"n mixvn

opipn oqipa e"hn `nlicc ,d"x oqipa cg`ac-

'ebe "oey`xd ycga idie"n silic i`nl la`

.`gip

ùãçáixwcnc ,a` `edy jgxk lr - iyingd

"mkl `ed oey`x" oqip ycga `xwa-

:opixn` mifnxpd mixg`d miycg lkc llkn

epiipna iriay iyy iying.opipn oey`xd oipnl -
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yxtn `l "idie"c `xw la` 'eke "lrie"c `xw :'it

.mixvn z`ivil
rnyie

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

äðMä Làø ïñéðc ïì òîLî à÷ìnìãçà íBéå ,íéë ¨©§©¨§¦¨Ÿ©¨¨©§¨¦§¤¨
íàå" .äðL áeLç äðLaìïñéða ãçàa àìà ãîò à §¨¨¨¨¨§¦Ÿ¨©¤¨§¤¨§¦¨

ïéðBî ïéàì!àèéLt ."øçà ïñéð òébiL ãò äðL B ¥¦¨¨©¤©¦©¦¨©¥§¦¨
ìò eðîéàc ,àëéøö àìeðîéð :àîéúc eäî .øãàî dé ¨§¦¨§¦§£¥¥£¨©§¥¨¦§
ìøãàa úî :ïðaø eðz .ïì òîLî à÷ ,ïéðL ïézøz dé¥©§¥§¦¨©§©¨¨©¨©¥©£¨

øãàa åézçz øçà ãîòå¯äðL ïéðBîìå äæì.äæ §¨©©¥©§¨©£¨¦¨¨¨¤§¨¤
ïñéða åézçz øçà ãîòå ïñéða úî¯äæì äðL ïéðBî ¥§¦¨§¨©©¥©§¨§¦¨¦¨¨¨¤

åìïñéða åézçz øçà ãîòå øãàa úî .äæ¯ïéðBî §¨¤¥©£¨§¨©©¥©§¨§¦¨¦
äðBLàøìäiðLe ,ïBLàøìøãàa úî :øî øîà .éðM ¦¨¨¦§¦¨©¥¦¨©¨¥©£¨

øãàa åézçz øçà ãîòå¯äðL ïéðBîìå äæì.äæ §¨©©¥©§¨©£¨¦¨¨¨¤§¨¤
!àèéLt¯àzL :àîéúc eäîìéøú éáì.ïðéðî à §¦¨©§¥¨©¨§¥§¥¨¨¥©

ïñéða åézçz øçà ãîòå ïñéða úî" ïì òîLî à÷̈©§©¨¥§¦¨§¨©©¥©§¨§¦¨
¯äðL ïéðBîì!àèéLt "äæìå äæ¯ék :àîéúc eäî ¦¨¨¨¤§¨¤§¦¨©§¥¨¦

äðL áeLç äðMa ãçà íBé ïðéøîà¯,äðL óBña ¨§¦©¤¨©¨¨¨¨¨§¨¨
áàìäðL úìçúa¯ìïì òîLî à÷ .ïðéøîà à £¨¦§¦©¨¨¨¨§¦©¨©§©¨

ïñéða åézçz øçà ãîòå øãàa úî¯äðBLàø ïéðBî ¥©£¨§¨©©¥©§¨§¦¨¦¦¨
ìäiðLe ïBLàøì!àèéLt .éðMìeðîéàc ,àëéøö à ¨¦§¦¨©¥¦§¦¨¨§¦¨§¦§
òìîe ,øãàî déìî ïa Cìeðîéð :àîéúc eäî .àeä C £¥¥£¨¤¤¤¤¤©§¥¨¦§
ì:ïðçBé éaø øîà .ïì òîLî à÷ ,ïéðL ïézøz dé¥©§¥§¦¨©§©¨¨©©¦¨¨

ïépîìîìïéðBî ïéàL íéëìïñépî àìà íä¯:øîàpL ¦©¦¦§¨¦¤¥¦¨¤¤¨¦¦¨¤¤¡©
äðL úBàî òaøàå äðL íéðBîLá éäéå"ìéða úàö ©§¦¦§¦¨¨§©§©¥¨¨§¥§¥

àøNéìàeä åéæ Lãça úéòéáøä äðMa íéøöî õøàî ¦§¨¥¥¤¤¦§©¦©¨¨¨§¦¦§Ÿ¤¦
éðMä LãçäìîìL Cìò äîìàøNéìî Léwî ."ìúeë ©Ÿ¤©¥¦¦§Ÿ§ŸŸ©¦§¨¥©¦©§

Lìäîìïñépî íéøöî úàéöi äî .íéøöî úàéöé¯ §ŸŸ¦¦©¦§©¦©§¦©¦§©¦¦¦¨
î óàìL úeëì.ïñépî äî¯dôeb íéøöî úàéöéå ©©§§ŸŸ¦¦¨¦¦©¦§©¦¨

ðîìéc ?ïðéðî ïñépîc ïì!ïðéðî éøLzî àî¯ìà §¨¨§¦¦¨¨¥¨¦§¨¦¦§¥¨¥¨¨
ñìòiå" :áéúëc ,Cúòc à÷ìà ïäkä ïøäàìøä ¨§¨©£¨¦§¦©©©©£Ÿ©Ÿ¥¤Ÿ

ò øääìíéòaøàä úðLa íL úîiå 'ä étìúàö ¨¨©¦©¨¨¨¦§©¨©§¨¦§¥
àøNé éðaìãçàa éLéîçä Lãça íéøöî õøàî §¥¦§¨¥¥¤¤¦§©¦©Ÿ¤©£¦¦§¤¨

ìøNò ézLòa äðL íéòaøàa éäéå" :áéúëe ,"Lãç©Ÿ¤§¦©§¦§©§¨¦¨¨§©§¥¨¨
ãçàa Lãçìáàa éà÷cî 'åâå äLî øac Lãç Ÿ¤§¤¨©Ÿ¤¦¤¤§¦§¨¥§¨

éø÷åìéø÷å èáLa éà÷å ,íéòaøà úðL dìúðL d §¨¥¨§©©§¨¦§¨¥¦§¨§¨¥¨§©
íéòaøà¯kîììäðMä Làøãì.àeä éøLz åà¯ ©§¨¦¦§¨Ÿ©¨¨¨¦§¥

Laìc Løôî Càéä àîìéàä àìà ;íéøöî úàéöé ¦§¨¨¥©§¨¥§¦¦©¦§©¦¤¨©
¯c éànîìéc ?íéøöî úàéöéìàîì!ïkLnä úî÷ä ¦©§¦¦©¦§©¦¦§¨©£¨©©¦§¨

íéøNò úðL íéøNò úðL :àtt áø øîàãkìäøæâ ¦§¨©©©¨§©¤§¦§©¤§¦¦§¥¨
íéòaøà úðL íéòaøà úðL énð àëä ;äåLìäøæâ ¨¨¨¨©¦§©©§¨¦§©©§¨¦¦§¥¨

ïàk äî :äåLìíéøöî úàéöé¯ïàk óàìúàéöé ¨¨©¨¦¦©¦§©¦©¨¦¦©
éc ?íéã÷ áàc äNòîc éànîe .íéøöîìäNòî àî ¦§©¦¦©§©£¤§¨¨¥¦§¨©£¤

!íéã÷ èáLc¯ì:áéúëc ,íéé÷ ïBçéñ äåä ézkà ïøäàc déLôð çð éëå ,"ïBçéñ úà BúBkä éøçà" :áéúëc Cúòc à÷ìñ à ¦§¨¨¥¨¨§¨©£¨¦§¦©£¥©¤¦§¦¨©§¥§©£Ÿ©©¦£¨¦¨¥¦§¦
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בתחילה עשה אברם מזבח להוי' הנראה אליו ואחר-כך עשה מזבח להוי' סתם . . שזהו עניין העלייה מלמטה למעלה.
ממאמר פרשת לך לך ה'תשמ"ה



רג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc dpyd y`x(ipy meil)

.íéëìnì äðMä Làø ïñéðc ,ïì òîLî à÷`ziixad drinyn cere ¨©§©¨§¦¨Ÿ©¨¨©§¨¦§
y,äðL áeLç äðMa ãçà íBédryze mixyra cnr m` mb okle ¤¨©¨¨¨¨¨

.oqipa cg`a dpy el dzlk xc`a
:lirl `ziixaa epipy cerïéðBî ïéà ,ïñéða ãçàa àlà ãîò àì íàå'§¦Ÿ¨©¤¨§¤¨§¦¨¥¦

.'øçà ïñéð òébiL ãò ,äðL Bì:`xnbd zl`ey,àèéLtxak ixdy ¨¨©¤©¦©¦¨©¥§¦¨
`l` dipy dpy jlnl oipen oi`y `ziixad zligza x`azp

.oqipa cg`a
:`xnbd daiynàëéøö àìote`a `l` ,df xac rinydl `ziixad Ÿ§¦¨

déìò eðnéàãjlnl ezepnl mzrca mixyd exnbe epnpy -,øãàî §¦§£¥¥£¨
àîéúc eäî,xn`z `ny -ïéðL ïézøz déì eðîéð'`n el dpnp - ©§¥¨¦§¥©§¥§¦

,dipy dpy oqipïì òîLî à÷`l` jln ly eizepy oipen oi`y ¨©§©¨
.lreta dpnzpy onfn

:jlnd zepy oipn oiprl ztqep `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz̈©¨¨
úîjlndãîòå ,øãàajln,øãàa åézçz øçàxhy zaizka ¥©£¨§¨©©¥©§¨©£¨

,yceg eze`aäæìå äæì äðL ïéðBîjlnd zpy z` azek ,dvx m` - ¦¨¨¨¤§¨¤
dpy azek ,dvx m`e ,eizgz xg` jlne zn xaky s` oey`xd

.ipyd jlnl dpey`xm` oke,ïñéða åézçz øçà ãîòå ,ïñéða úî¥§¦¨§¨©©¥©§¨§¦¨
,dpy dze`a xhy zaizkaäæìå äæì äðL ïéðBîazek ,dvx m` - ¦¨¨¨¤§¨¤

jlnl dpey`x dpy azek dvx m`e ,oey`xd jlnd zpy z`
.ipydm`eïéðBî ,ïñéða åézçz øçà ãîòå ,øãàa úîdpyd z` ¥©£¨§¨©©¥©§¨§¦¨¦

dì äðBLàød jlnå ïBLàød dpyd z`ì äiðLd jln.éðM ¦¨©¦§§¦¨©¥¦
:`ziixad ixac z` zx`an `xnbdãîòå ,øãàa úî' ,øî øîà̈©©¥©£¨§¨©

.'äæìå äæì äðL ïéðBî ,øãàa åézçz øçà:`xnbd dywnàèéLt- ©¥©§¨©£¨¦¨¨¨¤§¨¤§¦¨
jlnl mbe ,ef dpya jln xaky oey`xl zepnl xyt`y heyt

:`xnbd zvxzn .da jelnl ligzd ixdy ipydàzL ,àîéúc eäî©§¥¨©¨
ïðéðî àì éøz éáìokle ,mikln ipyl zepnl xyt` i` dpy dze` - §¥§¥Ÿ¨¦¨

,jlnd eze`l dpyd seq cr epni ,oey`xl zepnl eligzdy oeik
,ïì òîLî à÷.mdipyl zepnl xyt`y ¨©§©¨

:`ziixaa epipy ceräðL ïéðBî ,ïñéða åézçz øçà ãîòå ,ïñéða úî'¥§¦¨§¨©©¥©§¨§¦¨¦¨¨
.'äæìå äæì:`xnbd dywn,àèéLtm`y ,`yixa epipy xak ixdy ¨¤§¨¤§¦¨

zvxzn .mikln ipyl ef dpy oipen enewna xg` jlne xc`a zn
:`xnbd,'äðL áeLç äðMa ãçà íBé' ïðéøîà ék ,àîéúc eäîokle ©§¥¨¦©§¦¨¤¨©¨¨¨¨¨

wx epiid ,dpey`x dpyk ef dpy el zipnp xc`a h"ka cnry jln
`edy mei' ìáà ,äðL óBña'meiïðéøîà àì äðL úlçúaaygpy §¨¨£¨¦§¦©¨¨Ÿ©§¦¨

.ef dpy el epni `l cala cg` mei oqipa jln m` okle ,dpykà÷̈
ïì òîLîm` s` okle ,dpyk aygp dpy zligza cg` mei mby ©§©¨

.ef dpy el zepnl xyt` oqipa cg`a zn
:`ziixaa epipy cerïéðBî ,ïñéða åézçz øçà ãîòå ,øãàa úî'¥©£¨§¨©©¥©§¨§¦¨¦

.'éðMì äiðLe ïBLàøì äðBLàø:`xnbd dywnàèéLtdpnp `ly ¦¨¨¦§¦¨©¥¦§¦¨
`ly heyt dipyd z`e ,jln `l oiicr ixdy ipyl dpey`xd z`

.zncewd dpya zn xak ixdy oey`xl dpnp
:`xnbd zvxznàëéøö àìote`a `l` ,eprinydl `ziixad Ÿ§¦¨

déìò eðnéàcipyd z` jilndl mzrca mixyd exnbe epnpy - §¦§£¥
å ,øãàîmb,àeä Cìî ïa Cìî,dkelnd z` yxii i`ceaeeäî ¥£¨§¤¤¤¤¤©

déì eðîéð ,àîéúcjli`e oqipn ,ipyd jlnl -ïéðL ïézøzdpy - §¥¨¦§¥©§¥§¦
,ezeklnl dipyïì òîLî à÷cr lreta edekilnd `ly oeiky ¨©§©¨

.oqipn `l` dpey`x dpy mipen oi` ,oqip
*

:oqipa cg` `ed miklnl dpyd y`xy jkl xewn `ian opgei iax
íäì ïéðBî ïéàL íéëìnì ïépî ,ïðçBé éaø øîàmzekln zepy z` ¨©©¦¨¨¦©¦©§¨¦¤¥¦¨¤

øîàpL ,ïñépî àlàycwnd zia z` jlnd dnly dpay zra ¤¨¦¦¨¤¤¡©
(` e '` mikln),éða úàöì äðL úBàî òaøàå äðL íéðBîLá éäéå'©§¦¦§¦¨¨§©§©¥¨¨§¥§¥

éðMä Lãçä àeä åæ Lãça úéòéáøä äðMa ,íéøöî õøàî ìàøNé¦¨¥¥¤¤¦§©¦©¨¨¨§¦¦§Ÿ¤¦©Ÿ¤©¥¦
,'ìàøNé ìò äîìL Cìîìz`ivil mb ,ef dpy aezkd dpny jkne ¦§Ÿ§ŸŸ©¦¨¥

,dnly zeklnl mbe mixvnLéwîzepy oipn aezkdäîìL úeëìî ©¦©§§ŸŸ
mipyd oipnläî ,íéøöî úàéöéìl mipyd oipníéøöî úàéöé ¦¦©¦§©¦©§¦©¦§©¦

ligznóà ,ïñépîzepy oipnäîìL úeëìîligzn.ïñépîo`kne ¦¦¨©©§§ŸŸ¦¦¨
.oqipn `ed miklnd lkle dnlyl mipyd oipny

:`xnbd zl`ey .opgei iax ly exewn z` zxxan `xnbdeoipn
l mipydïìðî ,äôeb íéøöî úàéöé[oipnÎ].ïðéðî ïñépîãe`viy s`e ¦©¦§©¦¨§¨¨§¦¦¨¨¦¨

,oqipa mixvnn,ïðéðî éøLzî àîìéc,eixg`ly ixyzl eribdyke ¦§¨¦¦§¥¨¦¨
.dipy dpy zepnl elgd

:`xnbd daiynCzòc à÷ìñ àìoipny xnel jzrca dlrz l` - Ÿ©§¨©§¨
.ixyzn `ed mipydáéúëcoxd` zzina(gl bl xacna)ïøäà ìòiå' ¦§¦©©©©£Ÿ

éða úàöì íéòaøàä úðLa íL úîiå ,'ä ét ìò øää øä ìà ïäkä©Ÿ¥¤Ÿ¨¨©¦©¨¨¨¦§©¨©§¨¦§¥§¥
áéúëe ,'Lãçì ãçàa éLéîçä Lãça ,íéøöî õøàî ìàøNézgkeza ¦¨¥¥¤¤¦§©¦©Ÿ¤©£¦¦§¤¨©Ÿ¤§¦

dyn(b ` mixac)Lãçì ãçàa Lãç øNò ézLòa äðL íéòaøàa éäéå'©§¦§©§¨¦¨¨§©§¥¨Ÿ¤§¤¨©Ÿ¤
éà÷cî .'Bâå 'äLî øacy jkn -wqer oxd` zzina weqtd,áàa ¦¤Ÿ¤§¦§¨¥§¨

éà÷å ,íéòaøà úðL dì éø÷åwqer dyn zgkeza weqtde -,èáLa §¨¥¨§©©§¨¦§¨¥§§¨
dì éø÷åmb,àeä éøLz åàì äðMä Làøc ììkî ,íéòaøà úðLm`c §¨¥¨§©©§¨¦¦§¨§Ÿ©¨¨¨¦§¥

zpya eid hay '`a dyn ixac ,dpy zligz `ed ixyza '`
.mirax`d zpya `le zg`e mirax`

:`xnbd zl`eyCàéä àîìLa,oxd` zzina xn`pd weqtd - ¦§¨¨©§
c Løôî`ed mipyd oipnéàä àlà ,íéøöî úàéöéìweqtd - §¨¥§¦¦©¦§©¦¤¨©

,dyn zgkeza xn`pdc éànîea aezkd mipyd oipnúàéöéì ¦©§¦¦©
àîìéc ,íéøöî`ed oipnd ,`ny -ïkLnä úî÷äìdpya wx didy ¦§©¦¦§¨©£¨©©¦§¨

.mixvnn l`xyi z`vl zipyd
:`xnbd daiynàtt áø øîàãk(:b oldl)dingpa xn`p ,(` a)zpy' ¦§¨©©¨¨

my xn`pe ,'`zqygzx`l mixyr(` `)zpy eilqk ycega idie'
,yxetnd on mezq cnli `l` ,oipn dfi`l xn`p `le ,'mixyr

miyxece.äåL äøæâì 'íéøNò úðL' 'íéøNò úðL'cnlp ,iOp `kd §©¤¦§©¤¦¦§¥¨¨¨¨¨©¦
,o`kïàk äî ,äåL äøæâì 'íéòaøà úðL' 'íéòaøà úðL'zzina §©©§¨¦§©©§¨¦¦§¥¨¨¨©¨

mipyd oipn oxd`ïàk óà ,íéøöî úàéöéìoipn dyn zgkeza ¦¦©¦§©¦©¨
mipyd.íéøöî úàéöéì¦¦©¦§©¦

y`xy miweqtdn d`iady di`xd z` zegcl dqpn `xnbd
:`xnbd zl`ey .ixyza epi` mixvn z`ivil mipyd oipnl dpyd

c äNòîc éànîea didy oxd` zziníéã÷ ,áàdyn zgkezl ¦©§©£§¨¨¦
.haya dzidyíéã÷ èáLc äNòî ,àîìécok m`e .oxd` zzinl ¦§¨©£§§¨¨¦

.mirax`d zpya eid mdipye ,ixyz '`a dpyd y`xy xyt`
:`xnbd daiynCzòc à÷ìñ àì.ok xneláéúëc(c ` mixac) Ÿ¨§¨©§¨¦§¦

dzid dyn zgkezyïøäàc déLôð çð éëå ,'ïçéñ úà Búkä éøçà'©£¥©Ÿ¥¦Ÿ§¦¨©§¥§©£Ÿ
,oxd` znyke -äåä ézkàdid oiicr -áéúëc ,íéi÷ ïBçéñ ©©¦£¨¦©¨¦§¦
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אגרות קודש
 ב"ה,  י"א מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

אתענין לדעת אם יש לו קביעות עתים בתורת החסידות אשר לימוד זה מביא לידי אהבת השם 
ויראת השם )ולהעיר מהלכות יסודי התורה ריש פרק ב'(, אשר הם מהמצות שחיובם תמידי ולא יפסק 

מעל האדם אפי' רגע כל ימיו וכמ"ש באגרת המחבר ריש ספר החינוך.

בברכה.



xcde"רד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc dpyd y`x(iyily meil)

oxd` zzin xg`(` `k xacna)ãøò Cìî éðòðkä òîLiå'abPd aWi ©¦§©©§©£¦¤¤£¨¥©¤¤
,minkg eyxce .'l`xUiA mgNIe mixz`d KxC l`xUi `A iMäî ¦¨¦¨¥¤¤¨£¨¦©¦¨¤§¦¨¥©

òîL äòeîM,mglidl `vi dllbay cxr jlnïøäà únL òîL §¨¨©¨©¤¥©£Ÿ
e÷lzñðåenr,ìàøNéa íçläì úeLø äðzéð øeáñëe ,ãBák éððò §¦§©§©§¥¨§¨¦§¨§§¦¨¥§¦¨¥

áéúëc eðééäåoxd` znyk ,df weqtl mcew(hk k xacna)ìk eàøiå' §©§¦§¦©¦§¨
'eàøiå' éø÷z ìà ,eäáà éaø øîàå ,'ïøäà òåâ ék äãòäz` e`xy ¨¥¨¦¨©©£Ÿ§¨©©¦©¨©¦§¥©¦§

,xdd y`xa zn ixdy ,ezzin,'eàøéiå' àlàici lr e`xp mdy ¤¨©¥¨
e .elbzp ceakd ippr mdn ewlzqpy ici lr dfe ,mixg`Léøãk¦§¥

LnLî 'ék' ,Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ìdxezd oeylaì òaøàaúBðBL ¨¦§¨©¥¨¦¦§©¥§©§©§
,mipey miyexit rax`a -éà.m` -àîìéc.`ny -àlàxzeq - ¦¦§¨¤¨

.okl mcew xn`pd z`àäcreb ik' weqta xn`pd 'ik'e .ixdy - §¨
.l`xyi ipa e`xpy jkl mrh `edy '`dc' oeyln `ed 'oxd`
oxd` zzine ,miiw oegiq oiicr did oxd` zny dryay gkene
mixvn z`ivil mipen oi`y gxkda ok m`e ,dyn zgkezl dncw

.ixyzn
.oxd` znyk miiw did oegiqy di`xd z` zegcl dqpn `xnbd

:`xnbd dywnéîc éîdyna xn`pd z` zencl yi m`d - ¦¨¥
.oxd` zzina xn`plíúäxn`p ,oxd` zzina -'ïòðk'rnyie' - ¨¨§©©

iprpkdàëä ,'z` FzMd ixg`' xn`p ,dyn zgkeza -,'ïBçéñ ¨¨©£¥©Ÿ¥¦
.oxd` zny onfa miiw oegiq didy oipne

:`xnbd zvxznàðz,`ziixaa,ïòðk àeä ãøò àeä ïBçéñ àeä ¨¨¦£¨§©©
`xwpe ,did jln eze`y'ïBçéñ'my lr,øaãna çééñì äîBcL ¦¤¤¦§¨©¦§¨
`xwpe ,eilbxa lw `edyBúeëìî íL ìò 'ïòðk',orpk ux`a jlny §©©©¥©§

BîM äîe,izin`d,éøîàc àkéà .BîL ãøò`xwpäîBcL 'ãøò' ©§£¨§¦¨§¨§¥£¨¤¤
øaãna ãBøòì,zeixacna uexl libxd `xt `ede ,xad xeng - §¨©¦§¨

`xwp.BîL ïBçéñ ,BîM äîe ,Búeëìî íL ìò 'ïòðk'yi ok m`e §©©©¥©§©§¦§
didy drya dzidy oxd` zzinl dyn zgkez dncwy gikedl

.miiw oegiq
*

epi` mixvn z`ivil mipyd oipnl dpyd y`xy dgiked `xnbd
oi` recn `xnbd dpc dzre ,hayl a` oiay miycega legl leki
:`xnbd zl`ey .oqipn ueg a`l hay oiay miycega lgy xnel

àîéàåy xn`p `nye -äðMä Làø,mixvn z`ivil mipyd oipnl §¥¨Ÿ©¨¨
a.øéià:`xnbd daiynáéúëc ,Czòc à÷ìñ àì(fi n zeny)éäéå' ¦¨Ÿ¨§¨©§¨¦§¦©§¦

,úéðMä äðMa ,ïBLàøä LãçaaizkE ,'oMWOd mwEd ,Wcgl cg`A ©Ÿ¤¨¦©¨¨©¥¦§¤¨©Ÿ¤©©¦§¨§¦
(`i i xacna)ïkLî ìòî ïðòä äìòð ,éðMä Lãça ,úéðMä äðMa éäéå'©§¦©¨¨©¥¦©Ÿ¤©¥¦©£¨¤¨¨¥©¦§©

éà÷cî ,'úãòädidy okynd znwda aezkd wqery jkn -,ïñéða ¨¥ª¦§¨¥§¦¨
éà÷å .úéðL äðL ,dì éø÷ådidy oprd zelrda aezkd wqere - §¨¥¨¨¨¥¦§¨¥

dì éø÷å ,øéiàambåàì äðMä Làøã ììkî ,úéðL äðLycegaøéià §¦¨§¨¥¨¨¨¥¦¦§¨§Ÿ©¨¨¨¦¨
,àeäznwd xg` didy oprd zelrdy `vnp ,ok did m`y

.zipyd dpya `le ,mixvn z`ivil ziyilyd dpya did ,okynd
:`xnbd zl`eyàîéàåyäðMä Làøa.ïåéñ:`xnbd daiynàì §¥¨Ÿ©¨¨¦¨Ÿ

áéúëc ,Czòc à÷ìñipiq xdl l`xyi ipa z`iaa(` hi zeny)Lãça' ¨§¨©§¨¦§¦©Ÿ¤
àúéà íàå ,'íéøöî õøàî ìàøNé éða úàöì ,éLéìMäok` m`e - ©§¦¦§¥§¥¦¨¥¥¤¤¦§¨¦§¦¦¨

,oeiq ycega dpyd y`x'Bâå 'úàöì úéðMä äðMa' éLéìMä Lãça©Ÿ¤©§¦¦©¨¨©¥¦§¥§
déì éòaéî. ¦¨¥¥

:`xnbd zl`eyàîéàåa dpyd y`xyàîéàå ,æenzxn`p e` - §¥¨©§¥¨
ayàîéàå ,áàa.øãà ¨§¥¨£¨

dpyd y`xy jkl xg` xewn `xnbd d`ian el` zeiyew zngn
:oqip '`a `ed miklnlàëäî øæòìà éaø øîà àlàgikedl yi ¤¨¨©©¦¤§¨¨¥¨¨

xn`p dnly ici lr ycwnd zia oipaa ,z`f(a b 'a minid ixac),ìçiå'©¨¤
,éðMa ,éðMä Lãça úBðáì,xxal yie .'FzEklnl rAx` zpWAéàî ¦§©Ÿ¤©¥¦©¥¦¦§©©§©§©§©

'A,'éðL,aezkd siqedyåàìipyd ycegdy ,dpeekd oi` m`d - ©¥¦¨
yceg `ed [xii`Î]Búeëìîì Ba ïéðBnL çøéì éðLoqip ycegl - ¥¦§¤©¤¦§©§

miklnl dpyd y`xy o`kne ,dnly zekln zepy mipen epnny
.oqip '`a

é÷úîàîéàå ,àðéáø dì ómeia epiid 'ipya'y.Lãça éðLdgec ©§¦¨©¦¨§¥¨¥¦©Ÿ¤
c ,ok xnel xyt` i` :`xnbdáéúk äåä àéãäa 'Lãça éðL' ,ïk íà¦¥¥¦©Ÿ¤§¤§¨£¨§¦

déa.'ycega ipy' yexita xne` aezkd did - ¥
:`xnbd dywnàîéàåepiid 'ipya'yúaMa éðMainil ipya - §¥¨©¥¦©©¨

,ok xnel oi` minrh ipy zngn :`xnbd dgec .reaydàìc ,àãç£¨§Ÿ
áéúëc úaMa éðL ïçkLàmeid z` aezkd xikfiy ep`vn `l - ©§§©¥¦©©¨¦§¦

.reayaàøúa éðL Léwî ,ãBòå,oexg`d 'ipya' -ìàn÷ éðL- §©¦¥¦¨§¨§¥¦©¨
,dligza xn`pd 'ipyd ycega'l,àn÷ 'éðM' äî`edy yxetn ©¥¦©¨

Lãç,ipyàøúa éðL óàeyexitLãç`ed xii`y epiide ,ipy Ÿ¤©¥¦¨§¨Ÿ¤
.miklnd zepy zepnl miligzn epnny ycegl ipyd ycegd

,oqip '`a miklnl dpyd y`xy dgikend `ziixa d`ian `xnbd
:lirl e`aedy miweqtdn,ïðçBé éaøc déúååk àéðzepipyy ©§¨§¨¥§©¦¨¨

,`ziixaaøîàpL ,ïñépî àlà íéëìnì íäì ïéðBî ïéàL ïéépîmikln) ¦©¦¤¥¦¨¤©§¨¦¤¨¦¦¨¤¤¡©
(` e '`õøàî ìàøNé éða úàöì äðL úBàî òaøàå äðL íéðBîLá éäéå'©§¦¦§¦¨¨§©§©¥¨¨§¥§¥¦¨¥¥¤¤

,'åâå íéøöîdywed ,'l`xUi lr dnlW Klnl ipXd Wcgd `Ed ¦§©¦©Ÿ¤©¥¦¦§Ÿ§ŸŸ©¦¨¥
zekln s` oqipn mixvn z`ivi dn ,mixvn z`ivil dnly zekln

.oqipn dnlyáéúëe(gl bl xacna)ìò øää øä ìà ïäkä ïøäà ìòiå' §¦©©©©£Ÿ©Ÿ¥¤Ÿ¨¨©
áéúëe] ,'Bâå ''ä ét(b ` mixac)øNò ézLòa äðL íéòaøàa éäéå' ¦§§¦©§¦§©§¨¦¨¨§©§¥¨

,['Lãçoia mixvn z`ivi zepy oipnl dpyd y`x oi`y o`kn Ÿ¤
.hay ycegl a` ycegáéúëe(c ` mixac),'Bâå 'ïçéñ úà Búkä éøçà' §¦©£¥©Ÿ¤¦Ÿ§

øîBàå(` `k xacna)ék äãòä ìk eàøiå' øîBàå ,'Bâå 'éðòðkä òîLiå' §¥©¦§©©§©£¦§§¥©¦§¨¨¥¨¦
,'Bâå 'ïøäà òåb.haya dyn ixacl dncw a`a oxd` zziny ixd ¨©©£Ÿ§

øîBàå(fi n zeny)øîBàå ,'Bâå 'úéðMä äðMa ïBLàøä Lãça éäéå' §¥©§¦©Ÿ¤¨¦©¨¨©¥¦§§¥
(`i i xacna)ãça úéðMä äðMa éäéå','Bâå 'éðMä Ldpyd y`xy ixd ©§¦©¨¨©¥¦©Ÿ¤©¥¦§

.xii`a epi`øîBàå(` hi zeny),'Bâå 'ìàøNé éða úàöì éLéìMä Lãça' §¥©Ÿ¤©§¦¦§¥§¥¦¨¥§
.oeiqa epi` dpyd y`xy ixdøîBàå(a b 'a minid ixac)úBðáì ìçiå' §¥©¨¤¦§

'Bâåzyxcke ,ezeklnl ea oipeny gxil ipy ycega epiide ,'ipXA §©¥¦
.xfrl` iax

*
`xnbd .miklnl dpyd y`x oqipa cg`y epizpyna epipy

:xaecn mikln el`a zx`anéëìîì àlà eðL àì ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨Ÿ¨¤¨§©§¥
î ,íìBòä úBneà éëìîì ìáà ,ìàøNécg`a.ïðéðî éøLzxewne ¦¨¥£¨§©§¥¨¨§¦§¥¨¦¨

,xacdøîàpLdingp xtq zligza(` `),äéìëç ïa äéîçð éøác' ¤¤¡©¦§¥§¤§¨¤£©§¨
,'Bâå 'íéøNò úðL åéìñk Lãçá éäéåexiag ippg ixac z` my `iane ©§¦§Ÿ¤¦§¥§©¤¦§

.milyexia ex`ypy micedid avn lráéúëejlnl dingp ixaca §¦
ippgn rnyy mixacd z` qxt(` a my),úðL ïñéð Lãça éäéå'©§¦§Ÿ¤¦¨§©

éà÷cî ,'Bâå 'àzñLçzøàì íéøNòdingp cnry jkn -,åéìñëa ¤¦§©§©§©§§§¦§¨¥§¦§¥
déì éø÷å ,ïñéða éà÷å ,íéøNò úðL déì éø÷åmbììkî ,íéøNò úðL §¨¥¥§©¤¦§¨¥§¦¨§¨¥¥§©¤¦¦§¨

äðMä Làøcmlerd zene` iklnlåàìa,àeä ïñéðdid ok m`y §Ÿ©¨¨¨¦¨
.zg`e mixyr zpy xnel el

:`cqg ax ly exewn z` zegcl dqpn `xnbdCàéä àîìLa- ¦§¨¨©§
oqip ycega wqerd weqtdc Løôîmixyr zpyàzñLçzøàì §¨¥§§©§©§©§§

,`edéàä àlà,eilqk ycega wqerd weqtd -c éànîmixyr zpy ¤¨©¦©§
àzñLçzøàì,`edàîìécmixyr zpy §©§©§©§§¦§¨
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אם היו בני-ישראל מתחשבים בזה שמלעיגים עליהם לא היו שולחים בניהם לישיבות.
ממכתב ה'תשכ"ד



רה
izni`n` cenr b sc ± oey`x wxt`nei

åàøééå àìà.elbzp -ùé÷ì ùéøãëelbzp ,eiptly xacl `ed mrh zpizp "reb" ik -

,"m`" mewna `a minrt ,`xwna ynyn zepeyl 'ca "ik" oeyly .oxd` reby itl dcrd

"`dc" mewna `a 'inrt ,`ny "`nlic" mewna `a 'inrtminrt ,xacl mrh ozepy -

"rbtz ik" (gi zeny) "xac mdl didi ik" .eiptly xeac z` xzeqe "`l`" mewna `a

oeyl olek (ak mixac) "ow `xwi ik" (bk my)

"oeklz ik" (ai zeny) "e`az ik" :oke .md "m`"

zeny) "`yz ik" (ek mixac) "dlkz ik" (b my)

xy` mewnae ,"xy`k" mewna oiynynd lke (l

zenewn dnka epivny .md "m`" oeyl olek -

:enk ,"xy`" oeyle "xy`k" oeyl ynyn "m`"

i`cea ixdy (el xacna) "laeid didi m`e"

ixd (a `xwie) "mixeka zgpn aixwz m`e" .didi

m`" :oke .`ed daeg ixdy ,"aixwz xy`ke" df

"enewnn eprlai m`" (ak zeny) "delz sqk

`nlic .miryx zelya xacnd (g aei`):oebk -

miax xn`z `ny (f mixac) "jaala xn`z ik"

dl`d miebd.mdn `xiz `l ,ok xn`z `l -

exn`z ike" (hi aei`) "el scxp dn exn`z ik"

ik" (dk `xwie) "ziriayd dpya lk`p dn

ik") (bk zeny) "zlcge j`pey xeng d`xz

el`k daxde ("znlrzde d`xz`ny oeyl -

f"d (gi ziy`xa) "d`xi ik izwgv `l" .od

" .d`xiy itl ,"`dc" oeyl"zwgv ik `l xn`ie

dz`yk "oxd` reb ik" ."`l`" oeyl f"d (my)

e`xiie `xew'dl eced" ."`dc" oeyl df ixd -

uetwz `l" ,aeh ixdy (giw mildz) "aeh ik
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éððç øîàL íéøác :àéðúc :Cúòcìñëa äéîçðì,åé ©£¨§©§¨§¨¦¤¨©£¨¦¦§¤§¨§¦§¥
äéîçð ïøîàìnìéððç øîàL íéøác .ïñéða Cìäéîçð £¨©§¤§¨©¤¤§¦¨§¨¦¤¨©£¨¦¦§¤§¨

ñëaìëç ïa äéîçð éøác" øîàpL åéìLãça éäéå äé §¦§¥¤¤¡©¦§¥§¤§¨¤£©§¨©§¦§Ÿ¤
ñkìàáiå .äøéaä ïLeLa éúééä éðàå íéøNò úðL åé ¦§¥§©¤§¦©£¦¨¦¦§©©¦¨©¨Ÿ

àLàå äãeäéî íéLðàå àeä éçàî ãçà éððçìí £¨¦¤¨¥©©©£¨¦¦¨¨¤§¨¥
òìtä íéãeäiäìòå éáMä ïî eøàLð øLà äèéì ©©§¦©§¥¨£¤¦§£¦©¤¦§©

eøîàiå .íéìLeøéìéáMä ïî eøàLð øLà íéøàLpä é §¨©¦©Ÿ§¦©¦§¨¦£¤¦§£¦©§¦
Bãâ äòøa äðéãna íLìíéìLeøé úîBçå ätøçáe ä ¨©§¦¨§¨¨§¨§¤§¨§©§¨©¦

äéîçð ïøîà "Làá eúvð äéøòLe úöøBôîìnìúðL ïñéð Lãça éäéå" øîàpL ,ïñéða C §¨¤§¨¤¨¦§¨¥£¨©§¤§¨©¤¤§¦¨¤¤¡©©§¦§Ÿ¤¦¨§©
íéøNòìnä "àzñLçzøàìïéé Cìäðzàå ïéiä úà àOàå åéðôìnìå Cìòø éúééä àì,åéðô ¤§¦§©§©§©§§©¤¤©¦§¨¨¨¤¨¤©©¦¨¤§¨©¤¤§Ÿ¨¦¦©§¨¨
øîàiåìnä éìéðt òecî Cðéà äzàå íéòø EBç Eìòø íà ék äæ ïéà äìäaøä àøéàå á ©Ÿ¤¦©¤¤©©¨¤¨¦§©¨¥§¤¥¤¦¦Ÿ©¥¨¦¨©§¥

øîBàå .ãàîìnìnä CìCìBòìòecî äéçé íìéúBáà úBøá÷ úéa øéòä øLà éðô eòøé à §Ÿ¨©©¤¤©¤¤§¨¦§¤©©Ÿ¥§¨©£¤¨¦¥¦§£©
keà äéøòLe äáøçìøîàiå Làá eìnä éìò Cìtúàå Lwáî äzà äf äîììàìàìéä £¥¨§¨¤¨§¨¥©Ÿ¤¦©¤¤©©¤©¨§©¥¨¤§©¥¤¡Ÿ¥

øîBàå .íéîMäìnìò íà CìEcáò áhéé íàå áBè CìnäìéðôLz øLà Eìà éðçì ©¨¨¦¨©©¤¤¦©©¤¤§¦¦©©§§§¨¤£¤¦§¨¥¦¤
à] äãeäéìøîàiå .äpðáàå éúBáà úBøá÷ øéò [ìnä éìâMäå Cìöà úáLBéìéúî ãò B §¨¤¦¦§£©§¤§¤¨©Ÿ¤¦©¤¤§©¥¨¤¤¤§©¨©
äî äéäéìáèéiå áeLz éúîe Eëìnä éðôìLiå Cìäðzàå éðçì:óñBé áø áéúî ."ïîæ B ¦§¤©£¨§¨©¨©¦©¦§¥©¤¤©¦§¨¥¦¨¤§¨§¨§¦©¥

äòaøàå íéøNò íBéa"ìíézL úðLa éLMa LãçìíézL úðLa éòéáMa" áéúëe "Låéøã §¤§¦§©§¨¨©Ÿ¤©¦¦¦§©§©¦§¨§¨¤§¦©§¦¦¦§©§©¦
ãçàå íéøNòaìàúéà íàå ,"Lãç¯ìL úðLa éòéáMaéòaéî Lì!dé¯:eäaà éaø øîà §¤§¦§¤¨©Ÿ¤§¦¦¨©§¦¦¦§©¨¦¨¥¥£©©¦©¨

î LøBkì,äéä øLk Cìîk Bì eðî CëéôìàøNé éëìé÷úî .óìàãç :óñBé áø d¯íàc ¤¤¤¨¥¨¨§¦¨¨§©§¥¦§¨¥©§¦¨©¥£¨§¦
z íBé ãò àðc àúéa àéöéLå" áéúëc ,éããäà éàø÷ eL÷ ïkìàúìàéä éc øãà çøi ¥¨§¨¥©£¨¥¦§¦§¥¦¥¨§¨©§¨¨©¤©£¨¦¦

úéL úðLìîìî Låéøc úeëìïîæ BúBàa :àéðúå ,"àkìò äàaä äðMìáaî àøæò äì §©¦§©§¨§¤̈©§¨§©§¨§§©©¨¨©¨¨¨¨¤§¨¦¨¤
âåìLeøé àáiå" áéúëe ,Bnò BúeìúéòéáMä úðL àéä éLéîçä Lãça íìnìàúéà íàå ,"C §¨¦§¦©¨Ÿ§¨©¦©Ÿ¤©£¦¦¦§©©§¦¦©¤¤§¦¦¨

éòaéî úéðéîMä úðLìíúä ?éîc éî :ãBòå !dé¯àëä ,LøBk¯!Låéøc¯àeä :àðz §©©§¦¦¦¨¥¥§¦¨¥¨¨¤¨¨¨§¤̈¨¨
LøBk .àzñLçzøà àeä ,Låéøc àeä ,LøBk¯nLìàzñLçzøà ,äéä øLk C¯òìíL ¤¨§¤̈©§©§©§§¤¤¤¤¨¥¨¨©§©§©§§©¥

îìBîM äîe ,Búeë¯!àéL÷ íB÷î ìkî .BîL Låéøc¯:÷çöé éaø øîàìïàk ;àéL÷ à ©§©§¨§¤̈§¦¨¨©§¨¨©©¦¦§¨¨©§¨¨
¯ïàk ,õéîçäL íãB÷¯ì.õéîçäL øçà¯é÷úîóìáéúëäå ?õéîçä éîe :àðäk áø d ¤¤¤§¦¨§©©¤¤§¦©§¦¨©¨£¨¦¤¡¦§¨§¦
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ראש השנה. פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים דף ג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

יהי רצון ש . . תהיה בידם היכולת להרבות בפעולות הטוב בגמילות חסדים . . והרי שנה זו היא שנת השבע שנת השמיטה, ובמילא יקר 
הדבר עוד יותר, כיוון שנתווסף ציווי מיוחד . . הישמר לך וגו' נתון תיתן וגו'.

ממכתב כ"ח תשרי, ה'תשי"ט



רז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc dpyd y`x(iyily meil)

àðéøçà àðéðîìxg` rxe`nl -.àeä §¦§¨¨©£¦¨
:`xnbd zayiin,àtt áø øîàmicnel'íéøNò úðL' 'íéøNò úðL' ¨©©¨¨§©¤¦§©¤¦

,äåL äøéæâì`zqygzx` oipnl `idy da aezky mixyr zpyy ¦§¥¨¨¨
c ,`id oipn dfi`l da aezk oi`y mixyr zpy lr zcnlnäî̈

íúä`ed oipndàëä óà ,àzñLçzøàì`ed oipnd.àzñLçzøàì ¨¨§©§©§©§§©¨¨§©§©§©§§
y`xy ixd ,`zqygzx` zeklnl dpy dze`a oqipe eilqky oeike

.oqipa epi` dpyd
:`xnbd zl`eyéànîeoipne -íéã÷ åéìñëc äNòîcdyrnl ¦©§©£§¦§¥¨¦

,oqipcàîìéc`ny -íéã÷ ïñéðc äNòîy`xe ,eilqkc dyrnl ¦§¨©£§¦¨¨¦
.oqipa dpyd

:`xnbd daiynCzòc à÷ìñ àì,ok xneløîàL íéøác ,àéðúc Ÿ¨§¨©§¨§©§¨§¨¦¤¨©
.ïñéða Cìnì äéîçð ïøîà ,åéìñëa äéîçðì éððçzx`an `ziixad £¨¦¦§¤§¨§¦§¥£¨¨§¤§¨©¤¤§¦¨

mkezne ,jlnl dingp xn` dne dingpl ippg xn` mixac el`
:dingpl ippg ixac xg` eid jlnl dingp ixacy x`aziíéøác§¨¦

øîàpL ,åéìñëa äéîçðì éððç øîàL(bÎ` ` dingp)ïa äéîçð éøác' ¤¨©£¨¦¦§¤§¨§¦§¥¤¤¡©¦§¥§¤§¨¤
,íéøNò úðL åéìñk Lãçá éäéå ,äéìëç,dxiAd oWEWA iziid ip`e £©§¨©§¦§Ÿ¤¦§¥§©¤¦©£¦¨¦¦§©©¦¨

micEdId lr ml`W`e ,dcEdin miWp`e `Ed ,ig`n cg` ippg `aIe©¨Ÿ£¨¦¤¨¥©©©£¨¦¦¨¨¤§¨¥©©§¦
[milyexia] Ex`Wp xW` dhilRdéáMä ïî[laa zelbÎ]ìòå[xird] ©§¥¨£¤¦§£¦©¤¦§©

äðéãna íL éáMä ïî eøàLð øLà íéøàLpä ,éì eøîàiå .íéìLeøé§¨¨¦©Ÿ§¦©¦§¨¦£¤¦§£¦©§¦¨©§¦¨
.'Làá eúvð äéøòLe úöøôî íéìLeøé úîBçå ,ätøçáe äìBãb äòøa§¨¨§¨§¤§¨§©§¨©¦§Ÿ̈¤§¨¤¨¦§¨¥

,ippgn dingp rnyy el` mixaceøîàpL ,ïñéða Cìnì äéîçð ïøîà£¨¨§¤§¨©¤¤§¦¨¤¤¡©
(eÎ` a my),Cìnä àzñLçzøàì íéøNò úðL ,ïñéð Lãça éäéå'©§¦§Ÿ¤¦¨§©¤¦§©§©§©§§©¤¤

[e`iad]ïéé[zzl],åéðôìiziid `le ,KlOl dpY`e oiId z` `V`e ©¦§¨¨¨¤¨¤©©¦¨¤§¨©¤¤§Ÿ¨¦¦
[mipt d`xna zeidl libx]åéðôì òø,[sref iziid dzre]éì øîàiå ©§¨¨©Ÿ¤¦

éðt òecî ,Cìnäðéà äzàå íéòø E,áì òø íà ék äæ ïéà ,äìBç E ©¤¤©©¨¤¨¦§©¨¥§¤¥¤¦¦Ÿ©¥
`l rECn ,digi mlFrl KlOd ,KlOl xn`e .c`n dAxd `xi`ë¦¨©§¥§Ÿ¨Ÿ©©¤¤©¤¤§¨¦§¤©©Ÿ

[`idy ,milyexi] xird xW` ipt Erxi,äáøç éúBáà úBøá÷ úéa ¥§¨©£¤¨¦¥¦§£©£¥¨
.Lwáî äzà äf äî ìò ,Cìnä éì øîàiå .Làá eìkà äéøòLe§¨¤¨ª§¨¥©Ÿ¤¦©¤¤©©¤©¨§©¥
áèéé íàå ,áBè Cìnä ìò íà ,Cìnì øîàå ,íéîMä éäìà ìà ìltúàå̈¤§©¥¤¡Ÿ¥©¨©¦¨Ÿ©©¤¤¦©©¤¤§¦¦©

éðôì Ecáò,E[izywa]úBøá÷ øéò [ìà] äãeäé ìà éðçìLz øLà ©§§§¨¤£¤¦§¨¥¦¤§¨¤¦¦§
,Bìöà úáLBé ìâMäå ,Cìnä éì øîàiå .äpðáàå éúBáàdidi izn cr £©§¤§¤¨©Ÿ¤¦©¤¤§©¥©¤¤¤§©¨©¦§¤

Ie KlOd iptl ahiIe ,aEWY iznE ,Lkldn'onf Fl dpY`e ,ipglW ©£¨§¨©¨©¦©¦§¥©¤¤©¦§¨¥¦¨¤§¨§¨
.eil` xefg` izneid ,oqip ycega jlnl dingp ixacy x`eane

mixyr zpya eid mdipye ,eilqk ycega ippg el xtiqy mixacd
zene` iklnl dpyd y`x oi`y o`kne ,`zqygzx` jlnl

.oqipa mlerd
*

mlerd zene` iklnl oipeny xn`y `cqg ax lr dywn sqei ax
:ixyzn,óñBé áø áéúîdidy ,ipyd ziad oipa zligz lr aezk ¥¦©¥

äòaøàå íéøNò íBéa'[lel`aÎ] iXXA ,Wcgl'Låéøãì íézL úðLa §¤¦§©§¨¨©Ÿ¤©¦¦¦§©§©¦§¨§¨¤
(eh ` ibg),áéúëeeixg`ly weqta(` a my)éòéáMa'[ixyzaÎ]úðùá) §¦©§¦¦

Lãçì ãçàå íéøNòa (íéúù,'xn`l `iaPd iBg ciA 'd xaC did §¤¦§¤¨©Ÿ¤¨¨§©§©©©©¨¦¥Ÿ
.oipad zk`lna mfxflàúéà íàåzene` iklnl dpyd y`xy §¦¦¨

,ixyza `ed mlerdìL úðLa éòéáMa'déì éòaéî 'Ljixv did - ©§¦¦¦§©¨Ÿ¦¨¥¥
.aezkl aezkd

:`xnbd zvxzn,äéä øLk Cìî LøBk ,eäáà éaø øîàEpn Kkitl ¨©©¦©¨¤¤¤¨¥¨¨§¦¨¨
mipyd oipn z` FlìàøNé éëìîk.ixyzn `le oqipn mdl oipeny §©§¥¦¨¥

é÷úîóñBé áø dì ó,eda` iax ly evexiz lrïk íàc ,àãçepny ©§¦¨©¥£¨§¦¥
,oqipn yeixcléããäà éàø÷ eL÷,df z` df miaezkd mixzeq - ¨§¨¥©£¨¥

áéúëcycwnd zia oipa lr(eh e `xfr),íBé ãò äðc äúéa àéöéLå' ¦§¦§¥¦©§¨§¨©
'àkìî Låéøc úeëìîì úL úðL àéä éc øãà çøéì äúìzmlype - §¨¨¦©£¨¦¦§©¥§©§¨§¨¤©§¨

yeixcl ziyy dpya xc` ycegl iyily meia ,df zia ziipa
,jlndàéðúå,`ziixaaìáaî àøæò äìò ,äàaä äðMì ïîæ BúBàa §©§¨§§©©¨¨©¨¨¨¨¤§¨¦¨¤

,Bnò BúeìâåaizkE(g f my)àáiå'[l `xfr]éLéîçä Lãça íéìLeøé §¨¦§¦©¨Ÿ§¨©¦©Ÿ¤©£¦¦
,[a`Î].'Cìnì úéòéáMä úðL àéä,oqipn yeixcl oipeny `zi` m`e ¦§©©§¦¦©¤¤§¦¦¨

déì éòaéî úéðéîMä úðLdnlyp ea xc` yceg ixdy ,aezkl §©©§¦¦¦¨¥¥
dpyd dlgd eixg`ly oqipae ,ziyyd dpya did ycwnd ziipa

.zipinyd dpya `ed d`ad dpyl a` yceg ok m`e ,ziriayd
ãBòådywd,eda` iax ixac lr sqei axíúä ,éîc éîdn - §¦¨¥¨¨

lr `ed ,did xyk jlny zxn`yàëä ,LøBkgkeny dn - ¤¨¨
`ed ,ixyz ycega epi` dpyd y`xy ,ibg xtqa miaezkdn

jlndn.Låéøc̈§¨¤
:dipyd diyewd z` zayiin `xnbdàðz,`ziixaaLøBk àeä ¨¨¤

àzñLçzøà àeä Låéøc àeä,el` zeny ylya `xwp jln eze` - ¨§¨¤©§©§©§§
`xwpLøBkmy lr,äéä øLk CìnL`xwpeíL ìò àzñLçzøà ¤¤¤¤¨¥¨¨©§©§©§§©¥

Búeëìî,jk e`xwp qxt ikln lky -.BîL Låéøc ,BîM äîe ©§©§¨§¨¤§
:`xnbd dywníB÷î ìkîoiicràéL÷ax ly dpey`xd eziiyew ¦¨¨©§¨

yxekl epny rnyn ibg xtqay ,mixzeq miaezkd ixdy ,sqei
.ixyzn yxekl epny rnyn `xfr xtqa eli`e ,oqipn

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì ,÷çöé éaø øîàepny ibg xtqa ¨©©¦¦§¨Ÿ©§¨¨
xaecn ,oqipn yxeklõéîçäL íãB÷,ryx dyrpe lwlwzpy - ¤¤¤§¦

e ,l`xyi iklnk el epn okleïàk,ixyzn el epny `xfr xtqa ¨
xaecnõéîçäL øçàìikln x`yk el epn okle ,ryx dyrpe §©©¤¤§¦

.ixyzn mlerd zene`
:`xnbd dywné÷úîõéîçä éîe ,àðäk áø dì ómcew yeixc ©§¦¨©©£¨¦¤§¦

,`xfr dlryáéúkäåmicedid ilyenl yeixc glyy zxb`a §¨§¦
ycwnd zia z` epayk ,dcedia(h e `xfr),
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

מייעצים  מומחים  רופאים  שני  עוד  דעת  חוות  אשר  מודיע  בו  מ"ח,  מה'  מכתבו  על  במענה 
להסיר את העין, ויש בזה שני אופנים, או להחליפה כולה בשל זכוכית או רק להחליף את האישון,

הנה לכאורה אם מוכרח החליפין טוב להחליף כולה, ובכ"ז גם בזה יתייעץ עם הרופאים הנ"ל 
לשגשג  ויוכל  בקרוב  לבריאותו  ויחזור  טוב  באופן  הנתוח  שיהי'  יצליחו  והשי"ת  יעשה,  וכהוראתם 
ולהוסיף אומץ בלימוד תורת הנגלה והחסידות, אשר זה ישמש ג"כ צנור וכלי להמשכת וקבלת ברכות 

השי"ת בכל.

בברכה לבריאות בגו"ר.



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

çìî ïéèðç ,àiîL dìàì ïåìòì ïéønàå ïéøëãå ïéøBú éðáe ïçLç äîe'¨©§¨§¥¦§¦§¦§¦§¦©£¨¨¤¡¨§©¨¦§¦§©
íBéa íBé íäì áäéúî àåäì ,íìLeøéá éã àiðäk øîàîk ,çLîe øîç£©§©§¥©¨£©¨¦¦§¤¤¡¥¦§§¥§Ÿ§

'eìL àì éczelrdl ,miyake mili`e xwa ipa ,mikixvy dne - ¦¨¨
mipdkd exn`i xy`k ,onye oiie glne mihge ,minyd idl`l
o`kne .iegic `la meie mei lka mdl oezp didi ,milyexia xy`

.ycwnd zia z` wifgdl riiq ixdy ,did xyk jlny d`xp
:`xnbd zvxznðehî ,éaø ,÷çöé éaø Bì øîàC,xnelk ,j`ynn - ¨©©¦¦§¨©¦¦¨

ixdy .uingdy di`x `iadl yi z`ady mewnn ,daxc`
azk yeixc ly eazkn jynda(i e my)mixacd zpizp zxhny

,`id mixen`déiçì ïélöîe àiîL dìàì ïéçBçéð ïéáø÷äî ïBäì éc'¦¤¡§©§§¦¦¦¤¡¨§©¨§©©¦§©¥
'éäBðáe àkìîminyd idl`l migegip aixwdl mdl didiy ick - ©§¨§¦

`ed dyry dn lky ,x`eane .eipae jlnd iig lr milltzn eidie
x`yp did m`y ,uingdy o`kne ,eilr elltziy ick ez`pdl

.miny myl ozep did ezexyka
:wgvi iax ixac lr dywn `xnbdéëä ãáòc ïàîedyery ine - ©§¨©¨¦

,envr z`pdl oiekny okàéä àúeélòî åàìdlrn jka oi` m`d - ¨§©§¨¦
.devneéða eéçiL ìéáLa ä÷ãöì Bæ òìñ øîBàä ,àéðzäåzekfa §¨©§¨¨¥¤©¦§¨¨¦§¦¤¦§¨©

,ef devnåxne` m` okäæ éøä ,àaä íìBòä éiçì da äkæàL ìéáLa §¦§¦¤¤§¤¨§©¥¨¨©¨£¥¤
øeîb ÷écöaygpe `id devn ,envr z`pdl oieeknyk mby ixd . ©¦¨

.uingdy wgvi iax xn` recne ,xenb wicvl
:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àì,epa digiy zpn lr dwcv ozepd - Ÿ©§¨¨

xaecn,ìàøNéaxg` mixeqi eilr mi`a m` s`e ,minyl eaily §¦¨¥
dlez `l` d"awd ly eizecn xg` xdxdn epi` ,dwcv ozpy

,eizepeera eixeqi,íéáëBk éãáBòa ïàkeaihiy ick dwcv mipzepy ¨§§¥¨¦
.epzpy dn lr mihxgzn mdl oiaihn oi` m`e ,minyd on mdl

.devnl ozpy dn el aygp `l yeixc okle
:uingd yeixcy zxg` di`x d`ian `xnbdïìðî ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¨¨
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כאשר אומרים לו ליהודי שנתאווה הקדוש-ברוך-הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים – אזי נעשה גם התענוג שלו בעבודה עם 
התחתונים דווקא, לעשות מהם דירה לעצמותו יתברך, ביודעו שעל-ידי-זה ממלא ומשלים )לא רק את רצונו, אלא גם( את תאוותו 

של הקדוש-ברוך-הוא.
משיחת שבת פרשת לך-לך ה'תשמ"ה
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miipr iniiwcyie !dwcv enk ,xzl`l xar `w -
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úàáe" áéúëc ?àîòè éàî øéàî éaøå .ïBøçà äfL¤¤©£§©¦¥¦©©§¨¦§¦¨¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ז חשון, בו כותב מצבו בצבא ואשר שולחים אותו לקורס לימוד קצינים 
המתחיל בחדש כסלו ונגמר בסוף חדש שבט, ונמצא במבוכה כיון שהי' הקס"ד שתהי' חתונתו בכסלו, 

אבל אז עליו להפס]י[ד את ההזדמנות ללמוד בקורס הנ"ל.

הקס"ד  שהי'  שהיום  לדעתי  כדאי  ע"ז,  מסכימים  הצדדים  משני  וההורים  הכלה  אם  הנה 
ג"כ, יתאספו ההורים משני  לעשות החתונה יכתבו אז תנאים, ואם לבד הווארט כבר כתבו תנאים 
הצדדים ויתדברו בפרט בענינים הנוגעים להחתונה ותהי' התועדות זו בשמחה, היינו בצירוף סעודת 
מצוה כמו סיום מסכת, מלוה מלכה וכיו"ב, והחתונה עצמה תהי' בשעה טובה ומוצלחת בחדש אדר 

הבע"ל ועל כל ישראל לטובה, ובטח יודיע מהחלטתם בזה לכאן בהקדם.

בברכה שאיך שיחליטו יהי' בהצלחה בגשמיות וברוחניות.
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ראש השנה. פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים דף ה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                      תוספות

באופן העבודה לאחרי שבעה בחשוון, שאז חוזרים כל ישראל לבתיהם בכל גבול ישראל, עד "נהר פרת", ישנו עילוי לגבי אופן העבודה 
בהיותם בירושלים ובבית-המקדש בעת העלייה לרגל.

משיחת שבת פרשת לך-לך ה'תשמ"ה



izni`naריד cenr d sc ± oey`x wxt`nei
åîã çñôë.odilr xeari oey`x lbxae -éìéî éðä àðî`zipzna `ipzc jpd lk`c -

."xg`z la" `ki` lirløãð."ilr ixd" -äáãð."ef ixd" -øãð ïìäì øîàðxcp m`e" -

.'ebe "dacp e`'åë ïéëøòäå ïéîãä åìàmipdkl oi`e ,'dl oleke ,ziad wca iycw ody -

melk oda.åéôåìéç àìå àåä.dl yxtn dinwle .eitelig lr `le ,xaer dz` eilr -åìà
úåîùàå úåàèçixdy ,jnn oiyxcp ody -

.jilr oilhen md daegíéîìùå úåìåòåoebk -

el`c .daeg ody dbibg inlye di`x zler

dacpe xcpcinp d"de .iaizk `xwc `yixa -

.daeg ody ,gqte xyrnle xekalåìà êéäìà 'ä
úåøùòîå úå÷ãödedc ,`ed `xizi `xw `dc -

aezk 'd xake "epyxci yexc ik" :azknl dil

zewcv iiez`l dia yexcp .`xwna dlrnl

dwcv didz jle" :df my oda aezky zexyrne

'd iptl zlk`e" ,(ck mixac) "jidl` 'd iptl

.(ci my) "jpbc xyrn jidl`è÷ì äæ êîòî
äàôå äçëù:dia aizkc ,ipr ly ewlg ody -

.(ak zeny) "jnr iprd z`"àèç êðáø÷á àìå
.jka lqtp oaxwd oi` -äìåò éôåìéçoebk -

z`vnp ,dizgz zxg` yixtde ,dca`

.da xtkzpe dpey`xdéáø÷ áø÷îoeike -

`pixw enlyle ,dnvrl oaxw `id ixd daxwc

.diaúàèç éôåìéçyngn ,dilra extiky -

dilr xar `lc `hiyte .`id zeznd ze`hg

."xg`z la"aäãåú éôåìéçdaxrzpy oebke -

"zelg dcezd gaf lr" :l"iwe .dpey`xa-

dzxenz `le dztilg `le ,mgl dperh dcezd

.mgl oiperhïäî úçà äúîåodizy eid m`y -

zeniiwhtynk zelg mirax` `iane ,o`ian -

dze` myl dfd mgld ixd xne`e ,dcezd

mirax` ycwz dcezd zhigye dcez `idy

dzn la` .dhtynk.dpwz dzxagl oi` -

.?"xg`z la"n `xw hrnn (ikide)ìò åììçå
øçà`vei men lrae ,"df zgz df" :xn` -

.oilegl'åë êúòã à÷ìñm` :`xw xn`w ikde -

xegi` onf xar cg`d lretxhviy `le ,aiig -

.milbx 'bl eitelige `edåúðù äøáòùezevn -

'd iptl" :(eh mixac) xn`py ,ezpy jeza

."dpya dpy eplk`z jidl`íéùã÷åîä éìåñôë
.men lrak -ìñôéåexgi`e eilr xare li`ed -

.mipy aexa milbx dyly `la dpy oi` ixdy

øùòîì øåëá ùé÷îirzyn `w obc xyrna -

.`xw'åë ìñôð åðéà øùòî äîmy) aizkc -

eizexyrn ddy m` 'ebe "mipy yly dvwn" (ci

.dipye dpey`x dpyäàöøäm` dxtkl m` -

.oexeclåöøéì àì àîéào`iady xg`n -

.dxiara
åúåà

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

`edd ,edine .epnf `le ezpy `l dxar `ll cge ,epnf `le ezpy dxarl cge ,epnfe ezpy

ixzn iwtpc b"r` `xw cg` oikinqny mi`pzd jxcy ,gqtd xzena ixii`c ayiil yi inp

odk dipin yixcc "mdn znlrzde" iab (`,l 'c n"a) "ze`ivn el`" wxta ogky`ck .i`xw

iwtpc b"r` .exiag lyn daexn ely dzidy e` ,eceak itl epi`e owf zexawd ziaa `ede

wiqnck ,cgl `l` `xw iz` `lc ,i`xw ixzn

"milbx" (`,c sc) dbibgc w"t oke .mzdhxt -

opiyxc "ayk m`"c diteb `xw i`de .oiaw ilral

(mye a,ev migqt) "`nh didy in" wxta dil

,minly daxwy gqtd xg` gqtd zxenz zeaxl

xg` ea xinde dhigy xg` `vnpa dl iwene

`id `hiytc ,`nlra `zknq` `xwe ,dhigy

.`xw `kixv `le

øîàðåivn ded - dacp e` xcp m` oldl

aizkc ,diteb `piipr i`dn iiez`l

."dacp zxcp xy`k" (bk mixac) dia

ïéëøò'dl" :aizk edleka - zeycwde oinxge

'dl zeytp jkxra" :aizk oikxr iab

`ed miycw ycw" (my) aizk oinxgae (fk `xwie)

t"xa ,zexekaa dil yixc inp odk inxg iabe 'dl

zeycwdae (`,al 'c) "miycwend ileqt lk"

'dl ycw ezia z` yicwi ik yi`" (my) aizk

my`e z`hg dil wetiz inp `nrh i`dn :z"`e

oizrnya onwl inp opiyxcck ,minlye dlere

jizty `ven"c `xwa "jidl` 'dl" :aizkcn

`pixg` `xw dil zi`c onwlc] :l"ie !"xenyz

`xw dil iwen ,"zxac xy`"n ziad wca iycwl

la` .xazqnc ,zeny`e ze`hgl "jidl` 'dl"c

z`hga "epyxci yexc" :aizkc e`l i` [`kd

my`eded `le ,`xw i`d eda opinwen ded -

edpitlnl `kile] .zeycwde oinxg oikxr opirny

"epyxci yexc"n inplr `ay `l` rnyn `lc -

.[`hg

åìàixdy ,jnn oiyxcp ody - zeny`e ze`hg

minlye zelere .jilr daeg oilhen md-

el`c .daeg mdy dbibg inlye di`x zler oebk

:dnize .iwtp "xcp xecz ik"n zeacpe mixcp

lbxd xarc ,edl `riaw `pnf di`xe dbibg inly

bg `lediaxw` m` k"`e ,ezeixg`a aiig epi` -

:l"ie !gqt iab lirl opiyw`ck ,'eke diaxw` -

maixwd `le eyxtedc `kid ,n"ncediilr i`w -

`wtpc :n"ie .jka elqtp `ly oeik "xg`z la"a

,z`hg iab dyixc oeyl aizkcn z`hg edl

dler my`e ."dyn yxc yxc" (i `xwie) aizkc

seqa "dxezd z`f"c `yiwida yewzi`c minlye

k"`c ,okzi `le (mye a,at sc zegpn) "dcezd"

wetiz inp gqte xyrne xekae ,inp zeacpe mixcp

.yewzi` edlekc ,mzdnúåøùòîå- xekae

`lc ,`wtp `l "epyxci yexc ik"n xekae xyrn

i`c .my`e z`hgc `aeigl edcic `aeig inc

xyrne xeka dil zil"gqte" .eda aiigin `l -

.wlgl yi ,edine .edl `wtp minly `wtpc `kidn ,zyy axk gqt inlya i`c ,`kd opiqxb `léàlk (a,dk xifp) l"iwc ,`lf` diirxl my` itilg i`e - `lf` dzinl z`hg itilg

.iaxw axwn k"` dler axw my`a oicd onc :yxtnc z"xle .drex my`a dzn z`hgayíîåäù.lbxd lka `l` "xg`z la" oi`e - lbxd jezaäîdzxagl dpyn lqtp epi` xyrn

yxtedy xyrna xg`z laa `ki`c lirl ziyixtc i`nl elit`e .dipye dpey`x dpy zexyrn ddy m` "jz`eaz xyrn lk z` `ivez mipy yly dvwn" :aizkc ,qxhpewa yxit -

yxted `ly eze`l jixhv` xeriad zpyc `xwe ,epzp `le:oke ?lqtp epi`c `xw jixhvi`c ,lqtpc ol iziz `kidn ,oizrny dleka :dniz zvwe .xraznc `xw irzyn edleka n"n -

.?il dnl "dvxi `la excp xg`n oi`e dvxi `la eze`"íéùã÷.(mye a,f sc) migafc `nw wxta opixn`ck ,dyr iaiig lr zxtkn dlerc - edpip d`vxd ipac
oacn

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

éìéî éðäðî .ïì òîLî à÷ ,eîc çñôk¯:ïðaø eðúc §¤©¨¨©§©¨§¨¨¥¦¥§¨©¨©
ïéà "øãð øBcz ék"ìøîàð ?ïépî äáãð ,øãð àìà é ¦¦¤¤¥¦¤¨¤¤§¨¨¦©¦¤¡©
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ì"BîìL¯å àeäì"epLøãé LBøã ék" .åéôeìéç à¯eìà §©§§Ÿ¦¨¦¨¦§§¤¥

Bò úBîLàå úBàhçìLe úBìà 'ä" ,íéîìéä"E¯eìà ©¨©£¨§¨¦¡Ÿ¤¥
"Cnòî" ,øBëáe úBøNòîe úB÷ãö¯äæìäçëL è÷ §¨©§§§¥¦¨¤¤¤¦§¨

"àèç Eá äéäå" ,äàôe¯åìðaø÷a àøîà .àèç E ¥¨§¨¨§¥§§Ÿ§¨§¨§¥§¨©
" :øîìøçàú àì"BîìL¯å àeäìéôeìéç .åéôeìéç à ¨Ÿ§©¥§©§§Ÿ¦¨¦¥

Bò éôeìéç éà ?éàîìLe äìéôeìéç éà ,éáø÷ áø÷î íéî ©¦¦¥¨§¨¦¦§©¨§¦¦¦¥
úàhç¯ìæà äúéîìåéôeìéç éàî ,àìà !à¯éôeìéç ©¨§¦¨¨§¨¤¨©¦¨¦¥

,dúøeîúa äáøòúpL äãBz :àéiç éaø éðúc .äãBú¨§¨¥©¦¦¨¨¤¦§¨§¨¦§¨¨
ïäî úçà äúîe¯ïéà dzøáçìéëéä .äðwz d ¥¨©©¥¤£¤§¨¥¨©¨¨¥¦

ì?ãéáòéìå dáø÷éìáéø÷éìdãäa íç¯cìäøeîz àî ¦£¦¦©§¨§¦§¦¤¤©£¨¦§¨§¨
.àéäìa dáø÷éìàìíç¯cì.àéä äãBz àî¯,àäå ¦¦©§¨§Ÿ¤¤¦§¨¨¦§¨

àø÷ ,àéä äáø÷ä úa åàìc ïåékìéèeòîìänì?é¯ ¥¨§¨©©§¨¨¦§¨§©¥¨¨¦
:úLL áø øîàìBòìíìBò éôeìéç éèeòîìLe äì.íéî £©©¥¤§¨§©¥¦¥¨§¨¦

ïðé÷ñò éàîa àëäå¯ò eøáòL ïBâkìâø éðL åéì,íé §¨¨§©¨§¦©§¤¨§¨¨§¥§¨¦
ìéçå íneäåìò Bìò øáòå ,øçàìâø åéìñ .ãçàìà÷ §©§¦§©©¥§¨©¨¨¤¤¤¨¨§¨

éàBä :àðéîà Cúòcìéúà÷ àn÷ çkîe¯eøáòc ïàîk ©£¨¨¦¨¦¦Ÿ©©¨¨¨¥§©§¨§
òììL åéâø äLìe .ïì òîLî à÷ ,éîc íéì,øéàî éaø ¨¨§¨§¨¦¨¥¨©§©¨§©¦¥¦
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?øîéîì àkéà éàî¯ïðé÷ñò éàîa àëä :àáø øîà ©¦¨§¥©£©¨¨¨¨§©¨§¦©

¯âøä CBúa íîeäL ïBâkììéçå ,ìò øáòå Bìâøä åéì. §¤©§¨¤¤§¦§§¨©¨¨¨¤¤
ñìéàBä :àðéîà Cúòc à÷ìéúà÷ àn÷ çkîe¯ïàîk ¨§¨©£¨¨¦¨¦¦Ÿ©©¨¨¨¥§©

ò øáòcìâø déìek déìEá äéäå" .ïì òîLî à÷ ,éîc §¨©£¥¥¤¤¨¥¨©§©¨§¨¨§
"àèç¯åìðaø÷a à.àèç E¯?à÷ôð àëäî àäå ¥§§Ÿ§¨§¨§¥§§¨¥¨¨¨§¨

Bëé :íéøîBà íéøçà ,àéðúc !à÷ôð íéøçàcîìàäé ¦©£¥¦¨§¨§©§¨£¥¦§¦¨§¥
eñôk BúðL äøáòL øBëaìñtéå ïéLc÷enä éì¯ §¤¨§¨§¨¦§¥©§¨¦§¦¨¥

zìãeîìëàå" øîBìzìà 'ä éðôìéäðâc øNòî ...EE ©§©§¨©§¨¦§¥¡Ÿ¤©§©§¨§
ðàöå Eø÷a úBøBëáe Eøäöéå ELBøézøBëa Léwî ."E ¦§§¦§¨¤§§¨§§Ÿ¤©¦§

ìñôð Bðéà øNòn äî ,øNòîìäðMîìäzøáç¯óà §©£¥©©£¥¥¦§¨¦¨¨©£¤§¨©
ñôð Bðéà øBëaìäðMîì.äzøáç¯éøèöéàñ ,Cìéìéî éðä :àðéîà Cúòc à÷¯c ,øBëaìåà §¥¦§¨¦¨¨©£¤§¨¦§§¦¨§¨©£¨¨¦¨¨¥¦¥§§¨

áà ,àeä äàöøä øaìeäðéð äàöøä éðác ,íéLã÷¯àîéàìàìòîLî à÷ ,evøéì.ï¯ézkàå ©©§¨¨£¨¢¨¦¦§¥©§¨¨¦§¥¨¨¦©¨©§©¨§©©¦
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ראש השנה. פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים דף ה עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י

יהי רצון שבעתיד הקרוב יקויים הייעוד, אפס כי לא יהיה בך אביון.
ממכתב כ"ח תשרי, ה'תשי"ט



רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc dpyd y`x(iying meil)

eîc çñôkxary xg` m`iad `l m`e ,gqtd oick mpic didi - §¤©¨
,xg`z laa aiig didi cg` lbxïì òîLî à÷,minly oick mpicy ¨©§©¨

.'xg`z la'a mdilr xaer milbx dyly xg`l `weece
*

lirl(.c)mda xaer mniiwl xg`ndy zeevn el` `ziixaa epipy
:`xnbd zxxan .jkl xewnd z` zx`an `xnbd ,'xg`z la'a

.éléî éðäðî:`xnbd daiyn,ïðaø eðúcla oiprl dxeza aezk §¨¨¥¦¥§¨©¨¨
xg`z(ak bk mixac)iM ,FnNWl xg`z `l Lidl` 'dl xcp xCz iM'¦¦Ÿ¤¤©¡Ÿ¤Ÿ§©¥§©§¦

aezkd xn` .'`hg La dide KOrn Lidl` 'd EPWxci Wxcøcú ék' ¨¦§§¤¡Ÿ¤¥¦¨§¨¨§¥§¦¦Ÿ
éì ïéà ,'øãðxg`z laa xaeryàlàaøãðilr ixd' xn`y - ¤¤¥¦¤¨¤¤
la` ,'oaxwäáãðe` 'dler ef ixd' zniieqn dnda lr xne`y - §¨¨

,'minly'ïépî:`ziixad daiyn .'xg`z la'a xaeryïàk øîàð ¦©¦¤¡©¨
ïläì øîàðå ,'øãð'xzep oiprl(fh f `xwie)äáãð Bà øãð íà'gaf ¤¤§¤¡©§©¨¦¤¤§¨¨¤©

,'FpAxwïläl äîdazk 'xcp' dxezd dazkykBnò äáãð ¨§¨©§©¨§¨¨¦
,dfl df mze` dzeeydeïàk óàdpeekd 'xcp' dxezd dazkyk ©¨

mb lelkl,Bnò äáãð.dacp lr mb `ed 'xg`z la' xeqi`y o`kne §¨¨¦
:weqtd jynd z` zyxec `ziixadéäìà 'äì',ïéîcä elà ,'E ©¡Ÿ¤¥©¨¦

,úBLc÷ääå ,ïéîøçäå ,ïéëøòäziad wca iycw el` lky ¨£¨¦§©£¨¦§©¤§¥
xgi` m`e ,llk mda wlg mipdkl oi`e 'jidl` 'dl' wx miycwene

.xg`z laa xaer m`iadln
aezkdeì øçàú àì''BîlL`weecy cnll `aàeädndad lr - Ÿ§©¥§©§

,'xg`z la'a mixaer oaxwl dlgza dyxtedyàìålråéôeléç- §Ÿ¦¨
.dnewna detilgdy dndad lr xaer epi`y

aezkdne'epLøãé Løc ék'yxcp `edy zepaxwd lr micnl ¦¨Ÿ¦§§¤
e ,m`iadlúBîLàå úBàhç elà`hg zngn m`iadl aiigzpy ¥©¨©£¨
oke ,`hgyúBìBò,lbxl dilra d`iadl daegy di`x zler -

íéîìLe.lbxa `iadl miaiigy dbibg inly - §¨¦
xn`p jyndaéäìà 'ä','Eixdy zexzein el` zeaiz dxe`kle ¡Ÿ¤

`l` ,'Lidl` 'dl xcp xCz iM' aezk xak weqtd zligzaelà ¦¦Ÿ¤¤©¡Ÿ¤¥
úB÷ãö,mpzil xg`ne miiprl zewcv xcpy in -úBøNòîe- §¨©©

,ipr xyrne ipy xyrn ,oey`x xyrn.øBëáe§
xn`py dneäàôe äçëL è÷ì äæ ,'Cnòî'mby ,ipr ly ewlg mdy ¥¦¨¤¤¤¦§¨¥¨

.xg`z la xeqi` jiiy mda
miiqn weqtd,'àèç Eá äéäå'la ly `hg didi 'ja' `wecy §¨¨§¥§

,mpnfa jizeaeg z` miiwz `l m` ,xg`zðaø÷a àìåàèç E- §Ÿ§¨§¨§¥§
.ok zngn oaxwd lqti `l xg`z m` s`y

*
:`ziixad ixac z` zx`an `xnbdì øçàú àì' øî øîà,'BîlL ¨©©Ÿ§©¥§©§

.åéôeléç àìå àeä:`xnbd zxxanéàî éôeléçdfi` ly oiteliga - §Ÿ¦¨¦¥©
,xaecn oaxw,íéîìLe äìBò éôeléç éà,yicwdy dndad dca`py ¦¦¥¨§¨¦

dxzepe ,daixwde dpey`xd d`vnp aeye ,dizgz zxg` yicwde
`a dilre ,minly e` dler itelig zeidl dcrepy dndad
ixdy ,ok yxtl oi` .'xg`z la' xeqi` da oi`y xnel herind

éáø÷ áø÷îxg`n m` xg`z laa xeari `l recne ,oaxw lkk ¦§©¨§¥
e .dzaxwd,úàhç éôeléç éàzxg` yixtde ez`hg dca`y ¦¦¥©¨

dipyd ixd ,ezaegl daixwde dpey`xd d`vnp aeye dizgz
`l` llk daxw dpi`,àìæà äúéîìlan dhrnl jxev oi`e §¦¨¨§¨

.xg`z
:`ziixad zpeek z` x`al dqpn `xnbdåéôeléç éàî àlà¤¨©¦¨

,'xg`z la'n ehrnzpy,äãBz éôeléçzxg` yixtde dca`y ¦¥¨
oi`e ,odn zg` dzne dfa df eaxrzpe ,dpey`xd d`vnpe ,dizgz
xyt` i`e ,dztilg e` dpey`xd dcezd `id zx`ypd m` reci

k ,daixwdlúçà äúîe ,dúøeîúa äáøòúpL äãBz ,àéiç éaø éðúc§¨¥©¦¦¨¨¤¦§¨§¨¦§¨¨¥¨©©
ïäî,efi` reci oi`e,äðwz dì ïéà dzøáçyi dnvr dcezd ixdy ¥¤£¤§¨¥¨©¨¨

ok m`e ,mgl dperh oi` dcez itelig la` ,mgl dnr `iadléëéä¥¦
dáø÷éì ,ãéáòéìzxzepd z` -íçì áéø÷éìå,leki epi` DcdA ¦£¦¦¨§¨§¦¨¥¤¤©£¨

ixdyàéä äøeîz àîìcoke ,mgln dxehteíçì àìa dáø÷éìepi` ¦§¨§¨¦¦¨§¨§Ÿ¤¤
,lekiàéä äãBz àîìcoicd `ede .mgl `la daixwdl xeq`e ¦§¨¨¦

xyt` i` ,odn zg` dzne efa ef eaxrzpy dtelige dceza
ly e`l oi`y `ziixad dyxc df ote` lre ,zx`ypd z` aixwdl

.dpick daixwdl zexyt` oi`y oeik ,'xg`z la'
:`xnbd dgec,àéä äáø÷ä úa åàìc ïåék àäåok m`éèeòîì àø÷ §¨¥¨§¨©©§¨¨¦§¨§©¥

xg`z lan,éì änìzexyt` oi`y oeiky `ed heyt xac `lde ¨¨¦
.dilr mixaer oi` ,daixwdl

:`ziixad zpeek x`an zyy axéèeòîì íìBòì ,úLL áø øîà̈©©¥¤§¨§©¥
e ,íéîìLe äìBò éôeléçoaxwd enk md ixdy `xnbd dzywdy dn ¦¥¨§¨¦

,mzeaxl jxev oi`e envråéìò eøáòL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä- ¨¨§©©§¦¨§¤¨§¨¨
oey`xd oaxwd lrîeäå ,íéìâø éðLímen ea ltpe -ìò Bìléçå §¥§¨¦§©§¦§©

øçà,oilegl `vi mend lrae ,zxg` dnda lr -åéìò øáòålr - ©¥§¨©¨¨
cer ,ipydéúà÷ àn÷ çkîe ìéàBä ,àðéîà Czòc à÷ìñ .ãçà ìâø¤¤¤¨¨§¨©§¨£¦¨¦¦Ÿ©©¨¨¨¥

,oey`xd oaxwd zyecw gkn `a ipyd oaxwdy oeik -ïàîk§©
ìL åéìò eøáòc,éîc íéìâø äLoey`xd oaxwd mr cgi ixdy §¨§¨¨§Ÿ¨§¨¦¨¥

,dyly md ixd milbx ipy eilr exaryïì òîLî à÷`l' weqtd ¨©§©¨
lr exari m` `l` xg`z la lr xaer epi`y 'enlyl xg`z

.milbx dyly envr ipyd oaxwd
:`xnbd dywnøîàc øéàî éaøìelirl(:c)yìâø åéìò øáòL ïåék §©¦¥¦§¨©¥¨¤¨©¨¨¤¤

øîéîì àkéà éàî øçàz ìáa øáBò ãçà`ziixad ixac yexita ¤¨¥§©§©¥©¦¨§¥©
.'eitelig `le `ed' dxn`y dna

:`xnbd zvxzn,àáø øîà`ed herindy yxtp xi`n iax itl mb ¨©¨¨
e ,minlye dler itelig lrCBúa íîeäL ïBâk ,ïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©©§¦¨§¤©§

ìâøä,excpl oey`xdBìléçå,zxg` dnda lrìâøä åéìò øáòå- ¨¤¤§¦§§¨©¨¨¨¤¤
e ,ipyd oaxwd lr,àðéîà Czòc à÷ìñla lr mixaer oi`y s` ¨§¨©§¨£¦¨

,mly lbx xar m` `l` xg`zéúà÷ àn÷ çkîe ìéàBäli`ed - ¦¦Ÿ©©¨¨¨¥
,oey`xd ly egekn `a ipyde,éîc ìâø délek déìò øáòc ïàîk§©§¨©£¥¥¤¤¨¥

mr oey`xd oaxwd lr dxary lbxd zivgn z` sxvl yiy
,eitelig lr dxary lbxd zivgnïì òîLî à÷,mitxhvn oi`y ¨©§©¨

.sqep lbx xeariy cr eilr xaer epi`e
*

:`ziixaa epipy .`ziixad ixac x`al dkiynn `xnbdEá äéäå'§¨¨§
ðaø÷a àìå ,'àèç.àèç E:`xnbd zxxanà÷ôð àëäî àäåike - ¥§§Ÿ§¨§¨§¥§§¨¥¨¨©§¨

ixde ,df aezkn df oic cnlpîdyxc,àéðúc .à÷ôð íéøçàc ¦§£¥¦©§¨§©§¨
,íéøîBà íéøçàezpy jeza elk`le eaixwdl ezevn xekad £¥¦§¦

xekad zyxta xn`py(k eh mixac)dpW EPlk`z Lidl` 'd iptl'¦§¥¡Ÿ¤Ÿ£¤¨¨
,'dpWaàäé ìBëéd oicïéLã÷enä éìeñôk ,BúðL äøáòL øBëa §¨¨¨§¥§¤¨§¨§¨¦§¥©§¨¦

,dpwz mdl oi`y [men lra dyrpy oaxwÎ]ìñtéåoeik eaixwdln §¦¨¥
dyly eilr exar dpy jyna ixdy ,'xg`z la'a eilr xary

,milbxøîBì ãeîìzzexyrn zyxta(bk ci mixac)'ä éðôì zìëàå' ©§©§¨©§¨¦§¥
éäìàE,mW FnW oMWl xgai xW` mFwOAðâc øNòîELøéz E ¡Ÿ¤©¨£¤¦§©§©¥§¨©§§¨§¦Ÿ§

ðàöå Eø÷a úøëáe Eøäöéå'E,'ebeøNòn äî ,øNòîì øBëa Léwî §¦§¨¤§ŸŸ§¨§§Ÿ¤©¦§§©£©©£
ef dpya epziln ddy m`,dzøáçì äðMî ìñôð Bðéàepzil lekie ¥¦§¨¦¨¨©£¤§¨

,d`ad dpyaìñôð Bðéà øBëa óàddy m`.dzøáçì äðMî ©§¥¦§¨¦¨¨©£¤§¨
epcnl xaky oeik '`hg jpaxwa `le' ly herinl jxev oi` ok m`e
x`yl oicd `ede ,'xg`z la'a eilr exary s` lqtp xekad oi`y

.zepaxw
:`xnbd zvxznéøèöéàCc meyn ,'`hg ja dide'n cenllà÷ìñ ¦§§¦¨§¨

àðéîà Czòcc wlglàeä äàöøä øa åàìc øBëa éléî éðäepi`y - ©§¨£¦¨¨¥¦¥§§¨©©§¨¨
,lqtp epi` jk meyny okzie ,oexecl e` dxtkl `aíéLã÷ ìáà£¨¨¨¦

eäðéð äàöøä éðác-lr xtkl d`a dlerdy ,ievixl mi`ay ¦§¥©§¨¨¦§
mdia`l l`xyi oia mely ozil oexecl mi`a minlye ,dyr zevn

,minyayevøéì àì àîéàlaa mdilr exare mexgi`y oeik ¥¨Ÿ¦©
,xg`zïì òîLî à÷.jka milqtp mpi`y ¨©§©¨

:`xnbd dywnézkàå,'`hg jpaxwa `le' oic ,oiicre - §©©¦
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. אז נמשך ומתגלה כל ה"שטורעם" ד"משיב הרוח ומוריד הגשם" – ירידת גשמים,   . כאשר ה"אחרון שבישראל" מגיע לנהר פרת 
שהמפתח לזה "בידו של הקדוש-ברוך-הוא" – לכל בני ישראל בכל מקום שהם.
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ì"ú äî åúåà."aygi `l eze` aixwnd dvxi `l" :lebit iab dl ipz mipdk zxeza -

äùò úåöî åæ êéúôù àöåî.miiw jizty `ven `xw xn` ikd `nzqnc -åæ øåîùú
äùòú àì úåöîl`e ot xnyd xn`py mewn lk :irli` x"` oia` 'xck .xg`z `ly -

) 'ek.(a,hv sc zegpnúéùòå.sekl c"al dxdf` o`kn ,jgxk lr -êéäìà 'äì`xw -

.daegay xac zeaxl ,dyxcl ,`ed `xiziêéôá
ä÷ãö åæ.yixc `xizi `xw -ìà åúåà áéø÷é

ãòåî ìäà çúô`xizi `xw "eze` aixwi" -
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.dey dxifba dil opiax inp "xg`z la"cåà úî
áðâð.onf xg`l eyixtd m` -äì úçëùî-

.dacp `iede ,yixtd `le xn`céøä øîàã ïåâë
úðî ìò äìåò éìòaiigz` `l dpyixt`yky -

.dzeixg`aàáéúë úåðáø÷ã àðééðòáã ïåéë-
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dleke .i`fr oac `ail` o`k ayiil dvex la` .odka xacn epi`e ,xacn `ed gafa

oac `ail` mixg`c `zlin ayiil wgec mzd ixdy :w"we .oizrnya enk mzd wiqn `ibeq

'b meyn mixac 'b xne` did iqei 'x" iab (mye a,`k sc) "miycw el`" seqa dxenzae ,i`fr

xyrnc `yiwid iwenc i`fr oac ,rnyn "mipwf

dnegd on miptl `l` lk`p epi` xeka dn :xekal

,dnegd on miptl `l` lk`p epi` xyrn s` -

dil iwtnc opaxle :xn`we .mixg`c dil zil

dpWn lqtp epi`y xeka `pixg` `nrhl¨¨

cenlzd m` yegl oi` ,edine ?edl `pn dzxagl

.oipr lka ayiine jled

ë"ààwxt seqa - el oi`e oenn epnn miywan

oenn :'hpewa 'it (a,hk sc) migafc ipy

wxta gkenck ,xcpa ixiinc '`xp la` .lfb ly

'x ,`ipzc (mye a,al sc zay) "oiwilcn dna"

,mc` ly ezy` dzn mixcp oera :xne` ozp

jakyn gwi dnl mlyl jl oi` m`" :xn`py

`le `hg ja" :`kd yixcc `de ."jizgzn

"`hg jzy`axary `l` ,k"g` mlyna ixiin -

."xg`z la"a

åæ"eyrz mkitn `veide" :aizkc - dyr zevn

.(al xacna)

øåîùú`d :dniz - dyrz `l zevn ef

oiaexir) "oilitz `vend" 'ta opixn`

dwgd z` zxnye" miwenc `d iab (mye `,ev sc

zevn ef gqt d"t`c ,gqta r"x iwenc "z`fd

dyrc "xnyd"c meyn ,dyrwxta oke ,dyr -

iptn :l"x xn`c `d iab (`,`t sc) `neic `xza

iepira dxdf` xn`p `l dn,xyt` `lc meyn -

!iepira xnyd aezkle :jixte ?aezkil ikidc

dyrc "xnyd" :ipyne"xnyd" inp i`de .dyr -

dyre ,xcpy dn mlyiy ,`ed dyrc`ven" -

i`wc ,dngd zriwy xg`l oiltzc :l"ie !"jizty

oiltz zgpdc dyr`"xenyz" la` ,dyr ied -

xenyiy ,dpin lirlc "xg`z `l"` i`w `kdc

"dax unewd" seqa xn`c opgei 'xle .xg`i `ly

xg`l oiltz gipn iab (mye a,el sc zegpn)

`ed e`l dyrc "xnyd"c dngd zriwy-`idd

`idde ,r"xk `lc k"r dyr zevn dline gqtc

llk okzi `l ,edine .iniiw `l `neic l"xc

zezixkc w"ta `id dpync ,r"xk `lc dinwe`l

(a,b sc) 'nba rnyn `zrnyc `ibeqe (`,a sc)

jixve .iperci ipzw `le ae` ipzwc ,r"xk `iz`c

xnyd x`yl `inc `lc ,opgei 'xc `idda wlgl
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sc `nei) `nlra opixn`c oeik :l"i !dyr iaiig` mixtkn inp zelerc xn` (`,e sc) migafc w"ta `de ?zeny`e ze`hgn ith ipekynl ira (`l) h"n zeler`e :z"`e .`kd xn`wck ,oitek
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dyrz `lde dyrd znwen j`id :l"p jk eyexit .'ek opze ,dia `aizk dacp `de ?yixt` `le xn`c zxn`yixt` `le xn`c ,i`xwc dacp` ieyrde`le dyr mipiipr 'b oze` `d -

dacp :lirl xn`ck ,dacp aizk `xw eze`a ixdy ,xcpl enk dacpl i`wc d`xp ieyire dyrzxn` ixdy ,dfn `kti` df `d ?dacpl yixt` `le xn` i`w zeid ivn ji`e .drnynk -

zgkyn :ipyne .'eke edfi` :opzck ,dry dze`a yixtne "ef ixd" :xn`c `id dyexit dacpe .f` yixtn epi` ixdy ,"xcp dfk ilr ixd" :xne`k `ed ,daxc` ,"ef ixd" :xne` epi` yixt` `le

"ilr ixd" xne`yk ."dzeixg`a aiigz` `ly zpn lr dler ilr ixd" :xn`c oebk ,dacpa 'it` izxz dl zgkyn xcp rnync ,yixt` `le xn`c dldacp zeyrl dvexe ,xcp enk `ed -

dzeixg`a aiigzi `ly dvex ixdy ,dacpk `id z`f lk lre ilr ixd xne`d enk ,yixt` `le xn`c dl zgkync `l` ,dzeixg`a aiigzdl utg epi`c xne`a ,dacp oic ea x`anyk

.dacpkåäæéà.oipiwc ('` dpyn) w"ta `id dpyn - xcpìò.dxeza aezky dn lr dpznl inc `l - dzeixg`a aiigz` `ly zpn§©§¤
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izni`naריח cenr e sc ± oey`x wxt`nei
äìåç äéäù.cled -çñô éðú÷ã àëéä ìëzxvr ipz ,zereay dixza ipzinl irac -

.bg `leíéìâø àìá äðù.yxtn dinwl -øãäî à÷ åàìá äéòá÷éîìlk jricedl -

.eay "xg`z la" zlgzd onf icivøãäî àì éøéúé éåàìà.eay miaxd oie`l jricedl -

äì úçëùî ïøãñë éòáã ïàîì àçéðäjcnle ,oxcqk milbx exar `le dpy dxarc -

milbx exar `ly t"r` ,dpy dxarc oeikc

oxcqkbilte ,`cga y"xk dl xaqe .aiig -

.`cga dilréáøì àîìùáycg xn`c -

zpyy mei `"in ueg ,dpyd on epi` xeaird

dpald lr dxizi dngdpya dl zgkyn -

.zxaernäîéîú äðùixr izaa dxen`d -

.dheyt dpya 'it`e ,mini d"qy dpen dneg

miyye ze`n 'b exary oeik ,zxaern dpya s`e

dxknyn mini dynge.el hlgp -íåéì íåéî-

e"ha dxkn m` ,oqipa xyr dyngl oqipa e"hn

oqipagwel ly egxk lre ,xkenl el dxarzp -

.oqipa e"h ribiy cr hlgp epi`úåöîä âç øúá
,lbxd xg`l ixn`c zi`e .lbxd jeza -

`wec e`l `xza xc` idliyexg`l `l` -

.xn`w xc` `viyàéìî äðùmiyye ze`n 'b -

.mini dyngeäùù íéîòô,oeiqa dyy `edy -

.xnerl miyngd meiíéàìî íäéðùxii`e oqip -

xii`c 'le ,oqipn mini e"h ixdedl `ln -

.oeiqa dynga miyng'åë àìî 'àzgkyne -

rxi`e ,mi`ln mdipy oebk ,milbx `la dpy dl

oeiqa 'ea zxgnl dyicwde oeiqa 'da zxvr

zxvr rxi`e ,mixqg odipy eid d`ad dpyle

oeiqa 'e meia d`ln dpyde ,oeiqa 'fa

dyicwdyn.eilr zxvr xar `l oiicre -ïàî
'åë àðú.milbx `la dpya ixii` `lc w"z -

íéîé 'ã àìàdpyd iycg lk mlerl :ixaqw -

oixqgn oi`e oixarn oi`e ,xqg cg`e `ln cg`

.mini c"py dpy dl `iede ,jxevl ycg mey

'cn ueg minly mireay dpyd lk z`vnp

zeriawn dpyd zeriaw oigecd ode ,mini

.dzxagäùîç úøáåòî äðù äúéä íàå-

z` dgec epi`e ,xqg mlerl xeair ycg xaqw

'c lr xzi `edy cg` mei `l` zecrend

.zereayøçàú ìáá åäî ùøåé.eia` xcp lr -

êîòîå êîò äéá éø÷,izxz da yixce -

`xizi 'ne ,ipr ly ewlg dil rnyn "jnr"c

.yxei ihernläéàøá àáééçéî àì àä :'éøîà éî
`lc oeike ,"jxekf lk" (fh mixac) aizkc -

wqinl `aiiginla"l milbx onf da jiiy `l -

meyn wqinl `aiigin :`nlc e` ."xg`z

xn xn`e "jbga zgnye" (my) aizkc ,dgny

'c migqt)miiw ycwnd ziay onfa (`,hwoi` -

zgafe" :xn`py ,minly xyaa `l` dgny

."zgnye (zlk`e) my zlk`e minlyäìòá
äçîùîicbaa i"`a ,oiperav icbaa laaa -

.(a,cl 'c) oiyecwa `zi` ikd .mivdebnd ozyt

íúá àäd`vxdl i`wc -d`xpyn -

.d`vxdl
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äéäùdleg owf (`,`n sc) zexekaa opzck .daxwdl leqtc - zxvra dleg

on" :aizkcn dil opiyxc (a,gk sc dxenz) "mixeq`d lk" wxtae ,mdefne

oi` dlege gqt eyibz ik" (` ik`ln) aizk cere "mifrd one miyakd on o`vd

."rx

ãçà,xeka hwp ikdl - miycwd lk cg`e xeka

lk" :aizkcn ,aizk xekaa dpy xwirc

(eh mixac) "clei xy` xekadxekady cnln -

dpy eplk`z" dia aizkc xnelk ,ezpy lk lk`p

."lk" :aizkcn mzd yixc miycwd x`ye "dpya

àîìùáoebk - dl zgkyn dpy `la milbx

`gipd :'itd jk .gqt axr dycw`c

oxcqk irac c"nldiycw`c oebk dl zgkyn -

.zevnd bg xza

äðùi`c - dl zgkyn ikid milbx `la

`zy `ihn ikc ,lbxd jeza diycw`a

lirlck opira minilyc ,milbx yly `kil izk`

oey`x lbx seqc ,minily milbx `ki` p"d -

.`zydc lbx zlgz (lr) sxhvn cwzy`c

didyk diycw`c oebk xztz :yxtn inlyexiae

:opixn`c ,ok rnyn oi` onwle .gqta onf xqegn

ie`xy dryn `l` xekal dpy oipen oi`

.d`vxdlàîìùádpya dl zgkyn iaxl

`"xle ,cg` lbxa lirl xn`c n"xl - zxaern

milbx ipy xn`c awri oa`l` dl zgkyn `l -

`kd iiepyl ivn dedc oicd `ede ,milbxa dlega

.opaxle iaxlïéðîë:'hpewa 'ite - dngd zeni

"dninz"n opitlic ,iaxl mzq mipy lka d"de

sc) oikxrc (ipy) wxta gkenck ,dneg ixr izac

.(a,`løúáoicd `edc ,`wec e`l - zevnd bg

.ira lbx ilekc lirl gkenck ,zevnd bg jeza

ùøåé,`iadl aiig yxeic - xg`z laa edn

iziine (d dpyn a"t) oipiw zkqna opzck

dzne dz`hg d`iady dy`d :izkec dnka dl

sc) oiyecwc w"ta rnyne ,dzler miyxei e`iai

`ziixe`c e`l `ceary c"nlc (a,bi-

`ziixe`c c"nle .miign dyixtdykt"r` -

zexeka) "xeka yi" seqae .miign dyixtd `ly

miaiig miyxei oldl dn :xn` inp (a,`p sc

.odia` ly di`x zleraàä- di`xa `zil

lke ,rwxw el oi`y ine ,dlege ,owf oicd `ede

.di`xd on mixehtd

àäãdny z`ae" :da `pixwe - dgnya dzi`

."dny mz`ade

äùàlaaa :'hpewa 'it - dgnyn dlra-

i"`ae [miperav] micbaaozyt ilka -

`zi`ck .oivdebnd(mye a,cl 'c) oiyecwa

onfa la` ,dfd onfa ilin ipdc :z"xl `iywe

miiw ycwnd ziay,xyaa `l` dgny oi` -

'ixn` cere (mye `,hw 'c migqt) "t"r"a xn`ck

lk ohw dfi`"c 'ipzn` (mye `,e 'c) dbibgc w"t

zelrl [eia` ly] ecia feg`l leki epi`y

?diiz` o`n `kd cr "ziad xdl milyexin

rnyn .dgnya din` daiigin `kd cr :ipyne

:z"x yxtne !dgny inly meyn zelrl dwewfy

dgnyn dlra,dilr `le ,dlra lr aeigdy -

xn`wc `de ."dny z`ae" :da `pixw `l jkitl

din` daiiginc dbibga`le ,dlra meyn -

el`" 't migqta ogky` ,edine .`id meyn

`kid ,miiw w"nday onfa 'it` (`,`r 'c) "mixac

xyt` `lc.dgny zrya dgiaf opirac ,zaya zeidl bg ly oey`x h"ei lgc `kid oebk ,oyi oiie diwp zeqka DgnUn -§©§¨
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Bç äéäLìëàå éàî :øîà éLà áø ,úøöòa äìeð ¤¨¨¤©£¤¤©©¦£©©§¨©§
åìL dãìéðú÷c âça íéî¯:Cãéàå .úBòeáMä âç §¨¨§¨¦¤¨§¨¨¥©©¨§¦¨
kìçñt éðúc àëéä¯.úøöò éðz:àáø øîà ¨¥¨§¨¥¤©¨¥£¤¤¨©¨¨

ò eøáòL ïåékììL åéíéìâø äL¯ëaìíBéå íBé ¥¨¤¨§¨¨§¨§¨¦§¨§
á"a øáBòìk ãçàå øBëa ãçà :éáéúéî ."øçàzì ¥§©§©¥¥¦¦¤¨§§¤¨¨

ò eøáòL ïåék ,íéLãwäìa äðL íäéìâø àìâø ,íéìíé ©¢¨¦¥¨¤¨§£¥¤¨¨§Ÿ§¨¦§¨¦
aìäðL à¯á"a øáBòì."øçàz¯éàî éàäå §Ÿ¨¨¥§©§©¥§©©

!?déúáeéz¯áéúBî à÷c ïàî :àðäk áø øîà¯ §§¥£©©¨£¨©§¨¦
øcäî à÷ éåàìà àpz ,éãkî .áéúBî à÷ øétL¯ ©¦¨¦¦§¥©¨©¨¥¨§©©

ìëa :éðúéìøáBò íBéå íBéá"aì."øçàz¯:Cãéàå ¦§¥§¨§¥§©§©¥§¦¨
àpzìa déòa÷éîìa ,øcäî à÷ åàìéøéúé éåàìà ©¨§¦§§¥§¨¨§©©§¨¥§¥¥¨

k ãçàå øBëa ãçà ,àôeb .øcäî à÷ìïåék ,íéLãwä ¨§©©¨¤¨§§¤¨¨©¢¨¦¥¨
ò eøáòLìa äðL íäéìâø àìâø ,íéìa íéìäðL à ¤¨§£¥¤¨¨§Ÿ§¨¦§¨¦§Ÿ¨¨

¯øáBòá"aìzLa ."øçàìâø àîìa íéìäðL à¯ ¥§©§©¥¦§¨¨§¨¦§Ÿ¨¨
zçkLîìa äðL àìà .dìâø àìzçkLî éëéä íé ©§©©§¨¤¨¨¨§Ÿ§¨¦¥¦©§©©§
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íBiî Lãç øNò íéðL äðBîìäøaòúð íàå ,íBé ¤§¥¨¨Ÿ¤¦§§¦¦§©§¨

äðL¯äøaòúðìzçkLî .Bìdìéaø¯dLc÷àc ¨¨¦§©§¨©§©©§¨§©¦§©§§¨
éL àèî éëc ,úBvnä âç øúaìäàøúa øãà éä¯ ¨©©©©§¦§¨¦§¥£¨©§¨¨

î äðLìâø ,àéìíé¯ìî àìàìà .eìéëéä ,ïðaø ¨¨©§¨§¨¦¨§¤¨§©¨©¥¦
zçkLîì?d¯íéîòt ,úøöò :äéòîL áø éðúãk ©§©©§¨¦§¨¥©§©§¨£¤¤§¨¦

?ãöék àä .äòáL íéîòt ,äML íéîòt ,äMîç£¦¨§¨¦¦¨§¨¦¦§¨¨¥©
î ïäéðLìïéà¯ïéøñç ïäéðL ,äMîç¯ãçà ,äòáL §¥¤§¥¦£¦¨§¥¤£¥¦¦§¨¤¨

îìøñç ãçàå à¯ôc àpz ïàîe .äMLìò âéìdé ¨¥§¤¨¨¥¦¨©©¨§¨¥£¥
äéòîL áøc¯:íéøîBà íéøçà ,àéðúc .àéä íéøçà §©§©§¨£¥¦¦§©§¨£¥¦§¦

úøöò ïéa ïéàìäðMä Làø ïéa ïéà ,úøöòìLàø ¥¥£¤¤©£¤¤¥¥Ÿ©¨¨Ÿ
a íéîé äòaøà àìà äðMäìäðL äúéä íàå .ãá ©¨¨¤¨©§¨¨¨¦¦§¨§¦¨§¨¨¨

úøaeòî¯á"a eäî LøBé :àøéæ éaø éòa .äMîçì §¤¤£¦¨¨¥©¦¥¨¥©§©
àðîçø øîà "øãð øBcú ék" ?"øçàz¯àäåìà §©¥¦¦¤¤¨©©£¨¨§¨¨

c Bà ,øãðì"dnL íúàáäå" ,"dnL úàáe" àî¯ ¨©¦§¨¨¨¨¨©£¥¤¨¨
?áéiçéî àäå¯"Cnòî" :àéiç éaø éðúc ,òîL àz §¨¦©©¨§©§¨¥©¦¦¨¥¦¨

¯èøtì.LøBé¯éòaéî "Cnòî" éàäåìäæ déìè÷ §¨§¥§©¥¦¨¦¨¥¥¤¤¤
!äàôe äçëL¯."Cnòî" déa éø÷å "Cnò" déa éø÷ ¦§¨¥¨¨¥¥¦¨§¨¥¥¥¦¨

á"a àéä äî äMà :àøéæ éaø éòaìéî ?"øçàz ¨¥©¦¥¨¦¨©¦§©§©¥¦
àä ïðéøîàìc Bà ,äiàøa àáéiçéî àì?äçîNa dúéà àä :àî¯÷Btéúå :ééaà déì øîà ¨§¦©¨¨¦©§¨¦§¦¨¦§¨¨¦¨§¦§¨¨©¥©©¥§¥

ì.äçîNa dúéà àäc dé¯òa äMà :ééaà øîàäå ?éëä ééaà øîà éîeì!dçnNî d ¥§¨¦¨§¦§¨¦£©©©¥¨¦§¨£©©©¥¦¨©£¨§©§¨
¯ìïéðBî éúîéàî øBëa :eäì àéòaéà .øîà÷ àøéæ éaøc åéøáãì:øîà ééaà ?äðL B ¦§¨¨§©¦¥¨¨¨©¦©£¨§§¥¥¨©¦¨¨©©¥¨©
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àä

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

ראש השנה. פרק ראשון - ארבעה ראשי שנים דף ו עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                      רש"י



ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc dpyd y`x(iyiy meil)

äéäLcled,úøöòa äìBçexar `l okle ,daxwdl leqt dlege ¤¨¨¤¨£¤¤
dna dyra.eze` edydy
:sqep uexiz,éðz÷c 'âça íéîìL dãìå eðìëàå' éàî ,øîà éMà áø©©¦¨©©§¨©§§¨¨§¨¦¤¨§¨¨¥

l `l` ,zekeqd bgl dpeekd oi`úBòeáMä âçzn`a df itle . ©©¨
.daxwdl ie`x didy oey`xd lbxa cin edelk`

:`xnbd dtiqenCãéàåxaeqy iptn `ed ,ok uxiz `ly ciaf axe - §¦¨
yéðúc àëéä ìk`ziixaa e` dpynaéðz ,çñtzereayd bgl ¨¥¨§¨¥¤©¨¥

oeyla eixg` xkfeny,úøöòbg wxe ,mzqa 'bg' eze` `xew epi`e £¤¤
.mzqa 'bg' `xwp zekeqd

*
:'xg`z la' oipra sqep oic,àáø [øîàå] (øîà)`iadl xcpy in §¨©¨¨

,oaxwìL åéìò eøáòL ïåékíéìâø äL,`iad `l oiicreíBéå íBé ìëa ¥¨¤¨§¨¨§Ÿ¨§¨¦§¨§
øçàz ìáa øáBò. ¥§©§©¥

:`ziixan `ax lr dywn `xnbdìk ãçàå øBëa ãçà ,éáéúéî¥¦¥¤¨§§¤¨¨
àìa äðL íäéìò eøáòL ïåék ,íéLãwädyly exary,íéìâøe` ©¢¨¦¥¨¤¨§£¥¤¨¨§Ÿ§¨¦

dyly exaryàìa íéìâødxary.øçàz ìáa øáBò ,äðL §¨¦§Ÿ¨¨¥§©§©¥
:`xnbd ddnzdézáeéz éàî éàäåixac lr ef `ziixan dyw dn - §©©§§¥

:`xnbd zx`an .`axà÷ øétL ,áéúBî à÷c ïàî ,àðäk áø øîà̈©©©£¨©§¨¦©¦¨
áéúBî,ef `ziixan dywnd dywd dti -à÷ éåàlà àpz éãkî ¦¦§¦©¨©¨¥¨
øcäîxaery mipte`d lk ixg` xfgn `ziixaa `pzd ixd - §©©

ok m`e ,e`la excp z` xg`ndéðúéìixac z` mb zepyl el did - ¦§¥
if` milbx dyly exary xg`y `axíBéå íBé ìëa`edìáa øáBò §¨¨¥§©

.øçàz§©¥
Cãéàå,uxzi `axe -øcäî à÷ åàìa déòa÷éîì àpzxfgn `pzd - §¦¨©¨§¦§§¥§¨¨§©©

la` ,xg`z la xeqi` zelg onf ipte` lk z` xnel wxéåàìa§¨¥
øcäî à÷ àì éøézéxaery mie`ld ieax z` ricedl xfgn epi` - ©¦¥Ÿ¨§©©

.xg`z lac e`la xar xaky in
*

:lirl d`aedy `ziixad ixac z` zxxan `xnbdãçà ,àôeb¨¤¨
,íéìâø àìa äðL íäéìò eøáòL ïåék ,íéLãwä ìk ãçàå øBëae` §§¤¨¨©¢¨¦¥¨¤¨§£¥¤¨¨§Ÿ§¨¦

.øçàz ìáa øáBò äðL àìa íéìâø:`xnbd dywnàîìLaexariy §¨¦§Ÿ¨¨¥§©§©¥¦§¨¨
dylyíéìâøàìaxearzy,dì úçkLî ,äðLaxra xcpy ,oebk §¨¦§Ÿ¨¨©§©©¨

oiicre ,milbx dyly eilr exar zekeqd bg xg`ly `vnpe ,gqt
.dpy dxar `làlàxearzyàìa äðLdyly exariyéëéä íéìâø ¤¨¨¨§Ÿ§¨¦¥¦

dì úçkLîmpn`e .déì úéàc ïàîì àçéðäwx xg`z laa xaery ©§©©¨¨¦¨§©§¦¥
milbx dyly exar m`ïøãñk,dligz gqtd bgedì úçkLî §¦§¨©§©©¨

xearzyke ,gqtd bg xg`l xcpy oebk .milbx `la dpy xearzy
.oxcqk milbx dyly eilr exar `l oiicr dpyúéìc ïàîì àlà¤¨§©§¥

dì úçkLî éëéä ,ïøãñk déì.milbx `la dpy xearzy ¥§¦§¨¥¦©§©©¨
e :`xnbd dtiqenì àîìLazrcdì úçkLî éaø,milbx `la dpy ¦§¨¨§©¦©§©©¨

úøaeòî äðLa.,àéðúcdneg ztwend xira zia xkena xn`p §¨¨§¤¤§©§¨
(l dk `xwie)'ebe ziAd mwe dninz dpW Fl z`ln cr l`Bi `l m`e'§¦Ÿ¦¨¥©§Ÿ¨¨§¦¨§¨©©¦

dxar m`y ,xnelk ,'laIA `vi `l eizxcl Fz` dpTl zzinSl©§¦ª©Ÿ¤Ÿ§ŸŸ¨Ÿ¥¥©Ÿ¥
minkge iax ewlgpe .ziad z` le`bl cer leki epi` dninz dpy

`id dn'äîéîú äðL',weqta dxen`dìL äðBî ,øîBà éaøúBàî L ¨¨§¦¨©¦¥¤§Ÿ¥
íéðL äðBî ,íéøîBà íéîëçå .änçä úBîé ïéðîk íBé äMîçå íéMLå§¦¦©£¦¨§¦§©§©©¨©£¨¦§¦¤§¥

íBiî Lãç øNòcr dxikndìeze`íBé,d`ad dpya ycegaíàå ¨Ÿ¤¦§§¦
äøaòúðdäðL,yceg etiqedeBì äøaòúðle`bl lekie ,xkenl - ¦§©§¨¨¨¦§©§¨

.yceg xyr dyly lk
zpyk mini d"qy oipen dneg ixr izaay myk ,iax zrcle
'dpy' dxn`py zenewn x`ya ok ,zxaern dpya elit`e ,dngd

ok m`e .dngd zpy epiid dxezaéaøì dì úçkLî`la dpy ©§©©¨§©¦
,oebk ,milbxøúa dLc÷àcligzdy xg` oaxwd yicwdy -âç §©§§¨¨©©

äàøúa øãà éäìéL àèî éëc ,úBvnä,ipy xc` seq ribdyky - ©©§¦§¨¦§¥£¨¨§¨¨
eìî àì íéìâø ,àéìî äðLexar `le [mini d"qy] dpy dnlyp - ¨¨¨§¨§¨¦Ÿ§

.milbx dyly oiicrïðaøì àlàdpyy mixaeqe ,iax lr miwlegd ¤¨§©¨¨
,zxaern dpya elit`e ,meil mein `iddì úçkLî éëéä`la dpy ¥¦©§©©¨

.milbx

,opax itl mb milbx `la dpy epivn :`xnbd zvxznáø éðúãk¦§¨¥©
äéòîL,`ziixaaúøöòzxitqa eze` dlz aezkd [zereay bgÎ] §©§¨£¤¤

okle ,ycegd inia `le ,xnerdíéîòta lgyäMîç,oeiqaíéîòt §¨¦£¦¨§¨¦
a lgyäMLe ,oeiqaíéîòta lgyäòáL.oeiqa,ãöék àäoqip m` ¦¨§¨¦¦§¨¨¥©

xii`eïéàìî ïäéðL-zereayy `vnp ,mei miyly mdn cg` lky §¥¤§¥¦
a lg xnerl miyingd meia `edyäMîçxii`e oqip m`e .oeiqa £¦¨

ïéøñç ïäéðLa lg ,mei dryze mixyr mdn cg` lky -äòáL §¥¤£¥¦¦§¨
xii`e oqip m`e .oeiqa,øñç ãçàå àìî ãçàa lgäMLaxle .oeiqa ¤¨¨¥§¤¨¨¥¦¨

xii` iycg eidy ,oebk ,milbx `la dpy xearzy okzi dirny
,zxvr zxgnl xcpe ,oeiqa dynga lg zereaye mi`ln oeiqe
`vnpe ,mixqg oeiqe xii` iycg eid d`ad dpyle .oeiqa dyya
,dpy dxar ixd oeiqa dyy ribdyke ,oeiqa draya lg zereay

.milbx dyly exar `l oiicre
xaeq okle dirny ax lr wlegd `pzd `ed in zxxan `xnbd

:milbx `la dpya xg`z la aeig okzi `lydéìò âéìôc àpz ïàîe©©¨§¨¦£¥
.äéòîL áøczhiy :`xnbd daiyníéøçà ,àéðúc .àéä íéøçà §©§©§¨£¥¦¦§©§¨£¥¦

úøöò ïéa ïéà ,íéøîBàzg` dpy lyúøöòìoke ,dixg`ly dpya §¦¥¥£¤¤©£¤¤
íéîé äòaøà àlà ,äðMä Làøì äðMä Làø ïéa ïéà[reayd zeniÎ] ¥¥Ÿ©¨¨§Ÿ©¨¨¤¨©§¨¨¨¦

.ãáìadpya ,reayd zenin oey`x meia zxvr lg m` ,oebk ¦§©
iptn .iying meia ,okn xg`l mini drax` legi dixg`ly
iniy `vnp ,`ln cg`e xqg cg` ,md mireaw dpyd iycegy
dzxagl dpyn reayd zenia yxtdde .mini c"py md dpyd

.mini drax` `ed,úøaeòî äðL äúéä íàåh"k ly yceg sqepe §¦¨§¨¨¨§¤¤
`ed yxtddy `vnp ,meiäMîç.mini £¦¨

mlerl zereaye ,xqg xii`e `ln oqip mlerl ,mixg` zrcle
.milbx `ll dpy epivn `le ,oeiqa dyya

*
:`xnbd zwtzqnLøBé ,àøéæ éaø éòaeilr lheny ,eia` iqkpa ¨¥©¦¥¨¥

,`iadl aiigzd eia`y zepaxwd z` `iadleäîxeariyìáa ©§©
øçàz,wtqd iccve .m`iadl xg`i m`øãð øcú ék'Lidl` 'dl §©¥¦¦Ÿ¤¤¡Ÿ¤

'ebe 'FnNWl xg`z `làðîçø øîà(ak bk mixac)`weecy rnyne , Ÿ§©¥§©§¨©©£¨¨
,xg`z laa xaer xcpd z` xcpy inàäåyxeid,øãð àìokle §¨Ÿ¨©

.xg`z laa xaer epi`àîìc Bàdxezd dxn`y oeik(eÎd ai mixac) ¦§¨
àäå ,'änM íúàáäå änM úàáe'yxeidáéiçéîz`ae' ly dyra ¨¨¨¨©£¥¤¨¨§¨¦©©

xaer `iad `l m`e ,'dny mz`ade'a mb aiigzn ok m` ,'dny
.`ed `weec e`l 'xcp xecz ik' dxez dxn`y dne .xg`z laa

:wtqd zhyet `xnbd,àéiç éaø éðúc ,òîL àziabl aezkd xn` ¨§©§¨¥©¦¦¨
xg`z la(ak bk mixac)miyxece 'KOrn Lidl` 'd EPWxci Wxc iM'¦¨¦§§¤¡Ÿ¤¥¦¨

,'Cnòî','d yexci zxcpy jnn `weecLøBéì èøt`ly ,jly ¥¦¨§¨§¥
.epnn yexci

:`xnbd dywn'Cnòî' éàäåixddéì éòaéîzxg` dyxcl(:d lirl) §©¥¦¨¦¨¥¥
,KOrn''äàôe äçëL è÷ì äælaa xaer miiprl mpzil xg`n m`y ¥¦¨¤¤¤¦§¨¥¨
.xg`z

daizd lky ,mixacd ipy epcnln aezkd :`xnbd zvxzn
e ,zxzein'Cnò' déa éø÷xg`z la lr xaery cnll ,[m"n `la] §¦¥¦¨

,d`te dgky hwla,'Cnòî' déa éø÷esqepy 'm"n'd xnelk §¦¥¥¦¨
.'xg`z la'a xaer epi`y yxeid z` hrnl `a ezligza

*
:sqep wtqäMà ,àøéæ éaø éòadxgi`e oaxw `iadl dxcpy ¨¥©¦¥¨¦¨

e`iadl.øçàz ìáa àéä äî,wtqd iccveàä ,ïðéøîà éîdy`àì ©¦§©§©¥¦©§¦¨¨Ÿ
a àáéiçéîzevnäiàøxn`py ,milbxa dxfra(fh fh mixac)d`xi' ¦©§¨§§¦¨¥¨¤

.xg`z la oica didz `l mb okle ,'LxEkf lkàä ,àîìc Bàdy` ¨§§¦§¨¨
a dúéàzevnäçîNokle ,minly xyaa `l` dgny oi`e milbxa ¦¨§§¨

mb didz ok m`e ,minly aixwdl ick milyexil zelrl zaiig
.xg`z la zxdf`a

éiaà déì øîà,`xif iaxl,äçîNa dúéà àäc déì ÷etéúås`e ¨©¥©©¥§¦¥§¨¦¨§§¨
lbxd zevna zkiiy `id ixd ,di`x zevna zaiig dpi`y

.xg`z laa aiigzze
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xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc dpyd y`x(ycew zay meil)

àä`ed ,clepy dryn el oipeny iia` xn`caclepíeî ìòa ¨§©©
odkl dlik`l uega hgydl cner `l` daxwdl ie`x epi`y
ezciln xak ie`x `ed dfle ,ezpy jez elke`l jixve ,oilegk

.clepy dryn el oipen okle
:`xnbd dywníeî ìòaezcil zryn,déì ìéëà éöî éîixde ©©¦¨¥¨¦¥

zvxzn .ltp epi`y ze`xl ick mini dpeny oizndl jixv
:`xnbddéa déì íé÷cea reciy -åéLãç Bì eìkLiycg exnbpy - §¦¥¥¤¨¢¨¨

.ltp epi` i`ceae exeair
*

dpyd y`x oqipy dpynd ixac z` `xnbd dxxiay xg`l
mitqep mixac zhxtnd `ziixa d`ian `xnbd ,milbxle miklnl

:mdl dpyd y`x `ed oqipyäðMä Làø ïñéða ãçàa ,ïðaø eðz̈©¨¨§¤¨§¦¨Ÿ©¨¨
ìoipndíéLãç.ïéøeaéòìå.[oldl `xnba x`eai]íéì÷L úîeøúìå- ¤¢¨¦§¨¦¦§¦§©§¨¦

milwydn xeaivd zepaxw z` miaixwn eid oqipa cg`ny
.xc`a etq`py miycgdíéza úeøéëNì óà íéøîBà Léå- §¥§¦©¦¦¨¦

dniizqd oqipa cg` ribdy oeik ,dpyl exiagl zia xikyndy
.dpyd

epipyy dn :`xnbd zxxan .`ziixad ixac z` zx`an `xnbd
dpyd y`x `ed oqipy.ïìðî ,íéLãçì:`xnbd daiynáéúëc ¤¢¨¦§¨¨¦§¦

(a ai zeny)éLãçì íëì àeä ïBLàø ,íéLãç Làø íëì äfä Lãçä'©Ÿ¤©¤¨¤Ÿ¢¨¦¦¨¤§¨§¥
,'äðMäeixg`ly miweqta xn`p ixdy ,`ed oqipy gxkdaeai my) ©¨¨

(e ,bíäì eç÷éå äfä Lãçì øNòa ,øîàì ìàøNé úãò ìk ìà eøac'©§¤¨£©¦¨¥¥Ÿ¤¨©Ÿ¤©¤§¦§¨¤
øNò äòaøà ãò úøîLîì íëì äéäå .úéaì äN ,úáà úéáì äN Léà¦§¥¨Ÿ©¨¦§¨¨¨¤§¦§¤¤©©§¨¨¨

,'Bâå 'Búà eèçLå ,äfä Lãçì íBéeay ycega o`k xaecny ixd ©Ÿ¤©¤§¨£Ÿ§
,gqt oaxw miaixwnáéúëe(` fh mixac)áéáàä Lãç úà øBîL' §¦¨¤Ÿ¤¨¨¦

`ed aia`e ,aia`d ycga axw gqtdy ixd ,'ebe 'gqR ziUre§¨¨¤©
oey`xd ycegd `edy xeka `ed df ycegy xnelk ,'a`' oeyln

e ,d`eazd zlyadl,ïñéð äæ øîBà éåä ,áéáà Ba LiL Lãç eäæéà¥¤Ÿ¤¤¥¨¦¡¥¥¤¦¨
déì éø÷åaezkd,'ïBLàø'`ed oey`xd ycegdy micnl epivnpe §¨¥¥¦

.oqip
:`xnbd dywnøéià àîéàåbg lg eae ,oey`xd ycegd `ed §¥¨¦¨

.`ed 'aia`' llkae ,zlyazn d`eazd oiicr ea mby ,gqtd
:`xnbd zvxznáéáà àðéòad`eazd eay yceg jixv - ¨¥¨¨¦

zlyaznexii`aàkéìs`e ,xak zlyean d`eazd aex ixdy ¥¨
`l` dxikad d`eazd `id oi` ,lyazd `l oiicry herin yiy

.aia` llka dpi`e ,`id zxge`n d`eaz
:`xnbd dywnøãà àîéàåd`eaz yi ixdy ,oey`xd ycegd `ed §¥¨£¨

:`xnbd zvxzn .xc`a xak lyazdl dnicwny,áéáà áBø àðéòä¥¨¨¦
exc`a,àkéì.ea lyazdl zenicwn ze`eaz herin wx ixdy ¥¨

:`xnbd dgecáéúk áéáà áBø éãéî'aia`' wx aezk `ld ,weqta ¦¦¨¦§¦
.xc`l dpeekd `ny ok m`e ,mzq

dpyd y`x oqipy jkl dxezdn xg` xewn `ian `cqg ax
:miycgl,àëäî àcñç áø øîà àlàxn`p(hl bk `xwie)äMîça Cà' ¤¨¨©©¦§¨¥¨¨©©£¦¨

,õøàä úàeáz úà íëtñàa ,éòéáMä Lãçì íBé øNòbg z` EBgY ¨©Ÿ¤©§¦¦§¨§§¤¤§©¨¨¤¨Ÿ¤©
,'ebe 'mini zraW 'däôéñà Ba LiL Lãç eäæéàegipdy zexitd ly ¦§©¨¦¥¤Ÿ¤¤¥£¦¨

,eyaiiziy ick zecya uiwd jynaäæ øîBà éåäycegéøLzeay ¡¥¥¤¦§¥
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רכב
izni`na cenr f sc ± oey`x wxt`nei

äôé äôé.mly ala -ïãéã àðúå.'ipzna `ipz `lc -àì àöé àéáä íà éðú÷ã ïåéë
äéì à÷éñô.mipy iy`xa daygilc ,`zlin -åøéáçì úéá øéëùîä ïðáø åðú ïðéñøâ éëä

'åë.`ed opaxcnc ,sili i`xwn e`lc .olpn opiqxb `le -øãàá ãçàá àìàxivaa la` -

ikdn`iddc `zrc`c xninl `kilc ,dnily dpy da xce ,dpy el dzlr opixn` `l -

`zia xbinl ypi` gxh `lc ,dxb` `zy

.oinei oizlzn xivaléøùú àîéàåd"x -

cg`a `l` cnr `l m` ,miza zexikyl

ixyz ribdy oeik ,lel`a.dpy el dzlr -

àúéá ùéðéà øâà éë éðùîåixyzl jenq --

.xb` minybd ini edleklàúééøáã ÷"úå-

.miza zexikyl xn` `lcéøèé÷miar -

.minybd zenik iede ,oicxei minybe ,oixywzn

ù"ø éðî íéìâøìå,`pniwe` diail` `dc -

xfrl` 'x `tiq :"xg`z la"l oxcqk dil zi`c

.ixyza '`a mixne` y"xeàéä éáø`ed -

,`pz cgk `cg dizlin aiqpe ,'ipznl dxn`

.`pz cgk `cgeéëä éàdxn` `xab cgc -

`pz cgk `cg dizlin aiqpe ,'ipznldyng -

,oqipa e"he ,oqipa cg` :edpip mipyd iy`x

`d .haya e"he ,ixyza cg`e ,lel`a cg`e

,xity ,y"xk `yixl dl znwen i` `gip

.lel`a cg` dil zilc ,edpip drax` diciclc

edpixn` `pz cg i` `l`.`iyw -àáø øîà-

`xiaq dyng `p` xn`w ikde ,`id iax mlerl

.drax`a il micen lkd :edine ,ilî"øì-

lel`a cg` dil zi`cdiciclc ,milbx lc -

`ziixaa `ipzck "xg`z la"a xaer cg` lbxa

.(a,c 'c) lirlcäîäá øùòî ìã ïåòîù 'øìå-

inp xyrn e`lae ,ixyza cg`a `l` dizilc

.`ed dpyd y`xíéðù éùàø äîë ïäáåjkld -

ixz dia zi`c oqip.dil aiygw cg -ä"ø
øîåòì.jli`e o`kn ycgd on lek`l -ä"ø

íçìä éúùìzegpn `iadl dpyd dycgzp -

mgld izye ,dpicna xizn xnerdy ,ycgd on

.ycwnaàáøì,lkd ixacl drax` :xn`c -

.`ziy oizipzn ipzilïîçð áøìxn`c -

oeiq opz `l `dc ,'d ipzip aiyg `w miycg

.'ipznaàúøåàî.meid ycwyn -àìã éãéî
àúøåàî ìééçdycgzp `l ,oqipa f"ha oebk -

axwy xg`l ,xgnl cr axrn ycgd on dpy

.oeiqa dyya oke ,xnerdíéìâø éøäåipzwc -

la" onf c"qwc "xg`z la" oiprl oizipzn

,liig meid ycwyk ,`ed `zxe`n e`l "xg`z

`iadl die`x `idy dry `azy cr [`l`]

ly cinz aixwiy cr z`f oi`e ,zeacpe mixcp

iiez`l :opipyne .el mcew oaxw oi`y ,xgy

aiign excp oaxw `iadl .i`we aiign `xwirn

axrn eaixwdl el dide ,xcpy dryn cnere

.liig inp `zxe`ne ,"xg`z la" dilr lgin oiprl `l` oaxw zaxwd oiprl "xg`z la"l milbx erawed `le ,lbxdúåìáåé éøäålr `l` iliig `lc ,'ipznc mipy iy`xa ipzwc -

.(dk `xwie) "xtey exiarz mixetkd meia" :aizkc ,meia `l` dpi`e ,c"ac xtey zriwz ici'åë ìàòîùé éáø.(a,g sc) oiwxita onwl -ìééç äðùä ùàøî.driwza ielz epi`e -

.liig d"xc `zxe`n ,jkldäùòîá éìú àìãded meid ribdyn `l` ,dyrna ielz dpi` odly dpyd y`x zqipk -.dizlinl dpyd zycgzne ,dpyd y`xäùòîá éìúã éãéî
.zxvr iyake xnerd zaxwda `l` ycwna e` dpicna ycg xizdl zycgzn dpyd oi` ,mgld izye xnerc dpyd y`x oebk -íéìâø éøäå"xg`z la" oi`y jzrc `wlq `w -

.xgy ly cinza ielz `edy `vnp ,excp oaxw z`adl die`xd dry `azy cr lgìééç à÷ àìéîî.meid ycwyn -
éøäå
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àì`lc icin aiyg `w ik ,onwl ipynck iiepyl ivn ded i` wcwcl jixv - dil `wiqt

.dyrna ilz

äúìò.oecwt e` dpzn zernd ixde ,miricen mincd opixn` `le - dpy el

íéìâøìå,`nzq zipyp `idc milbxl d"x oqipa cg`a `yixa 'ixn`c `de :'it - ipn

:jixte .`id y"x :ipyne ?`id ipne

dpyd y`x od mipy iy`x drax` xn`c `yix

xfrl` iax ixn`c `d `tiqe ,milbxle miklnl

oerny 'x `tiqe `yix ,jixte .ixyza cg` y"xe

'ipzn `pz iax :'it .`id iax ,xi`n iax `zrivne

,ikd i` .ediizeek dl mzqe ,i`pzc `ail` d`pye

`ail` dl aiqpe ,'ipzn d`py iax enk `pz cgc

i`pzcmipy iy`x drax` xn`c df dn k"` -

ipz ded y"x i` `nlyac !eed dyng ?od`icda

`yixaxaq `l y"x edi`c ,drax` wx ded `l -

iaxc zxn`c `d la` dndal d"x lel`a cg`

liaya lel`a cg` `pze ,i`pzc `ail` dl aiqp

d"x`ax xn` :ipyne !eed d"x dyng k"` -

drax` n"xl ,d"cl drax`y"xl ,milbx lc -

drax`.dnda xyrn lc -

éøäåmeia elit` - `zxe`n iliig `lc milbx

mixcp :xn`c o`nl ,ipy mei cr iliig `l

iiez`l :ipyne .h"eia oiaixwn oi` zeacpe

`iadl :yxit qxhpewa .i`we aiign `xwirn

el dide ,xcpy dryn `ed cnere aiegn oaxw

oiprl milbx erawed `le .lbxd axrn eaixwdl

`zxe`ne "xg`z la" oiprl `l` oaxwd zaxwd

"xg`z la"a xeariy liaya ok 'it `le .liig inp

dlild zlgza iyily lbx qpkpynn"xl `dc -

lk xeariy cr xaer epi` cg` lbxa lirl xn`c

,milbx dyly exariy cr opaxl d"de ,lbxd

oi`ian oi`c :xn` (mye a,hi 'c) dviac 'a wxtae

,zekeqd bga `l` zxvrae zevnd bga dcez

crend lega zekeqd bga `iad m`c rnyn-

`zxe`nc qxhpewa o`k yxitc `de .xar `lc

liiglbxd iptl cnere aiegn m`c oiprl epiid -

lil 'it` xcp `we lbx qpkp m`e ,lbx dilek `ki`

oey`xoipnl dler epi`e ,lbx dilek `kil -

.milbx dylyéãéîo`nle - dyrna ilzc

ziay onfa elit` (`,gq sc zegpna) xn`c

mei cr" n"n ,xizn gxfnd xi`d miiw ycwnd

iax" wxt zegpna opixn`ck ,devnl "mk`iad

.(my) "l`rnyi
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eìéôàåìøîàc ïàîäðL áeLç äðLa ãçà íBé¯ ©£¦§©§¨©¤¨§¨¨¨¨¨
c àëä éðàLìLéðéà çøè àìàúéa øâéîìøéöá ¨¥¨¨§¨¨©¦¦§¥©¥¨¦§¦

zîì.ïéîBé ïéú¯!éøLz àîéàå¯Léðéà øâà ék ,íúñ ¦§¨¦¦§¥¨¦§¥§¨¦¨©¦¦
àúéa¯ì.øâà íéîLbä úBîé eäìeë¯àn÷ àpúå ¥¨§§§©§¨¦¨©§©¨©¨

.éøèé÷ çéëL çkLéî éîð ïñéða :ïãéc àpúå ,àúééøác§¨©§¨§©¨¦©§¦¨©¦¦§©§¦©¦§¥
àa ãçàa"ìeìäðMä Làøìéaø ?épî ."äîäa øNòî §¤¨¤¡Ÿ©¨¨§©§©§¥¨©¦©¦

àa ãçàa :øîBà øéàî éaø àéðúc ,àéä øéàîìeì ¥¦¦§©§¨©¦¥¦¥§¤¨¤¡
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à éaø :àôéñ àîéà ?àéäì:íéøîBà ïBòîL éaøå øæò ¦¥¨¥¨©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦
éaø àúòéöîe ïBòîL éaø àôéñå àLéø ,éøLúa ãçàa§¤¨§¦§¥¥¨§¥¨©¦¦§§¦£¨©¦
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¯cìâøì,íéìäòaøà ïBòîL éaø¯cì.äîäa øNòî ©§¨¦§©¦¦§©§¨¨©©§©§¥¨

änk ïäáe ,íéLãç äòaøà :øîà ÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨£©©§¨¨¢¨¦¨¤©¨
äðMä Làø ïñéða øNò äML :éáéúéî .íéðL éLàø̈¥¨¦¥¦¦¦¨¨¨§¦¨Ÿ©¨¨

ìäML ,øîBòäðMä Làø ïåéñaì.íçìä ézLìàáø ¨¤¦¨§¦¨Ÿ©¨¨¦§¥©¤¤§¨¨
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áéLç à÷ ék :àtt áø øîà¯ééçc éãéîì,àúøBàî £©©©¨¦¨¨¥¦¥§¨¥¥§¨
c éãéîìééç àìàúøBàî¯ì.áéLç à÷ à¯éøäå ¦¥§¨¨¥¥§¨¨¨¨¥©£¥

âøìc ,íéìééç àì!áéLç÷å àúøBàî é¯éøvL ïåékC §¨¦§¨¨§¥¥§¨§¨¨¥¥¨¤¨¦
ì.éà÷å áéiçéî àøwéòî ééeúéà¯áBé éøäåìc ,úBìà §¦¥¥¦¨¨¦©¥§¨¥©£¥§§¨

ééçìáéLç÷å àúøBàî é¯àòîLé éaøìL Bðaìéaø ¨§¦¥§¨§¨¨¥©¦¦§¨¥§¤©¦
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כי  דבר,  בו  צורך לחדש  אין  ומצוות במידה המאקסימלית  בענייני תורה  נפשו שכשמדברים אתו  ותכונת  כל אחד מישראל  בטבע 
בפנימיותו הרי גם הוא מסכים על זה.

ממכתב כ"ה תשרי, ה'תשי"ט



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

äôé äôé øeavì íøñîé àìoaxwd axwiy sicrny ,[mly alaÎ] Ÿ¦§§¥©¦¨¤¨¤
,elynïì òîLî à÷.miyyeg oi`y ¨©§©¨

:`xnbd dtiqenïãéc àpúåazk `ly mrhd ,epizpyn ly `pzd - §©¨¦¨
,milwyl dpyd y`x oqipa cg`yéðz÷c ïåéklirl `ziixaa ¥¨§¨¨¥

yàéáä íàdpyid dnexzdnàöéokl ,caricadéì à÷éñt àì- ¦¥¦¨¨Ÿ§¦¨¥
mi`vei caricay oeik ,dycg dnexzl hlgen dpyd y`x df oi`

.dpyidn mb
*

`ziixaa epipy(`"r lirl):íéøîBà Léådpyd y`x oqipa cg`yóà §¥§¦©
.íéza úeøéëNì:z`f zx`and `ziixa d`ian `xnbd,ïðaø eðz ¦¦¨¦¨©¨¨

Bøéáçì úéa øékNnäzexikydy el xn`eìäðBî ,äðLxkeyd ©©¦©¦©£¥§¨¨¤
å .íBéì íBiî LãBç øNò íéðLmle`øîà íàzexikydyì''Bæ äðL §¥¨¤¦§§¦¨©§¨¨

ãîò àì eléôà,xebl xkeyd ligzd -ïåék ,øãàa ãçàa àlà £¦Ÿ¨©¤¨§¤¨©£¨¥¨
,äðL Bì äúìò ïñéða ãçà íBé òébäLmpn` .zexikyd dniizqde ¤¦¦©¤¨§¦¨¨§¨¨¨

,`l ok xg` cnr m` la` ,xc`a '`a cnr m` `weecïàîì eléôàå©£¦§©
,äðL áeLç äðMa ãçà íBé ,øîàcc oeikàëä éðàLzexikya - §¨©¤¨©¨¨¨¨¨¨¥¨¨

,mizaàúéa øâéîì Léðéà çøè àìc[zia xekylÎ]ïéúìzî øéöáì §Ÿ¨©¦¦§¥©¥¨§¨¦¦§¨¦
ïéîBéi`cea ,xc`a '` xg`l cnr m` okle .mei miylyn zegtl - ¦

.mei eze`n dnly dpyl ezpeek dzid
,miza zexikyl dpyd y`x `ed oqipa '`y oipne :`xnbd zl`ey

àîéàåa cg`yéøLzxc`a '`a cnr m`e ,jkl dpyd y`x `ed §¥¨¦§¥
'` ribdyn lel`a '`a cnr m`e ,ixyza '` cr xecl el yi

:`xnbd daiyn .dpy el dzlr ixyzaàúéa Léðéà øâà ék íúñ§¨¦¨©¦¦¥¨
,ixyz ycegl jenq zia xkey mc`yk llk jxca -úBîé eäleëì§§§

øâà íéîLbäepiide ,minybd zeni lkl ziad z` xekyl ezpeek - ©§¨¦¨©
.oqipa '` cr

:`xnbd dtiqenïãéc àpúå ,àúééøác àn÷ àpúå,epizpyn ly - §©¨©¨¦§©§¨§©¨¦¨
`ed ,miza zexikyl dpyd y`x oqipa '`y eazk `ly mrhd

y mixaeqy iptnéøèé÷ çéëL çkLéî énð ïñéðamiievn oqipa mb - §¦¨©¦¦§©§¦©¦§¥
.f` cr xekyl ezpeeky xnel oi` okle ,minyb micxeie mippr

*
epizpyna epipy(.a):.äîäa øNòîì äðMä Làø ìeìàa ãçàa§¤¨¤¡Ÿ©¨¨§©§§¥¨

:`xnbd zl`ey .dpynd ixac exn`p in zhiya zxxan `xnbd
épîdnda xyrnl dpyd y`xy epizpyna epipy in zhiyk - ©¦

epizpyn :`xnbd daiyn .lel`a '`a(àéðúã) ,àéä øéàî éaø©¦¥¦¦
[ïðúc](:fp zexeka)øNòîì äðMä Làø ìeìàa ãçàa øîBà øéàî éaø ¦§©©¦¥¦¥§¤¨¤¡Ÿ©¨¨§©§
,äîäa.xi`n iaxk epizpyn ok m`e ,dfa mi`pz ewlgp mye §¥¨

oqipa '`y dpynd zligza epipyy dne :aey `xnbd zl`ey
miklnl dpyd y`x,íéìâøìå,xg`z la oiprl epiide.épîdaiyn §¨§¨¦©¦

:`xnbd,àéä ïBòîL éaøexar m` wx xg`z la lr xaery xaeqd ©¦¦§¦
lirl x`azpy itke ,oey`xd gqte oxcqk milbx dylyc)(..

,dyweàôéñ àîéày`x oiprl jynda epipyy dn z` xen` - ¥¨¥¨
,dnda xyrnl dpydãçàa ,íéøîBà ïBòîL éaøå øæòìà éaø©¦¤§¨¨§©¦¦§§¦§¤¨

éøLúady `vnpe .dnda xyrnl dpyd y`xàLéøda epipyy §¦§¥¥¨
,milbxl dpyd y`x `ed oqipa '`yådàôéñ'`y da epipyy §¥¨

zrck md ,dnda xyrnl dpyd y`x `ed ixyza,ïBòîL éaø©¦¦§
àúòéöîey`x lel`a '`ay mzqa epipyy irvn`d oicde - §¦£¨

zrck `ed ,dnda xyrnl dpyd,øéàî éaø`pzd mzq ji`e ©¦¥¦
.xi`n iaxk `zrivnae ,oerny iaxk `yixa

:`xnbd zvxzn,óñBé áø øîàzrc dpynd lkdì áéñðå ,àéä éaø ¨©©¥©¦¦§¨¦¨
éàpúã àaélàezrcly `pzd zrck oicd z` hwp xac lkae - ©¦¨§©¨¥

.df oipra ezenk dkldïBòîL éaøk dì øáñ ,íéìâøamixaer oi`y ¦§¨¦¨©¨§©¦¦§
,dligz gqte oxcqk milbx dylya `l` 'xg`z la'aøNòîáe§©§

,øéàî éaøk dì øáñ ,äîäa.jkl dpyd y`x lel`a cg`y §¥¨¨©¨§©¦¥¦
:`xnbd dywnéëä éàrecn ,[iax] cg` `pz zrck epizpyn lky ¦¨¦

dpyäòaøà'ixd ,'md mipy iy`x,eåä äMîç ©§¨¨£¦¨¨

xyrnl lel`a '` .b .milbxl oqipa e"h .a .miklnl oqipa '` .`
.zepli`l haya e"h .d .'eke oihinyl mipyl ixyza '` .c .dnda

:`xnbd zvxzn,àáø øîàezrcle ,`id iaxk epizpyn mlerl ¨©¨¨
y meyn ,md drax`y dpyy dne ,md mipy iy`x dyngäòaøà©§¨¨

`ed,äòaøà ,øéàî éaøì .ìkä éøáãìc meynìcxiqdl yiÎ] §¦§¥©Ÿ§©¦¥¦©§¨¨©
[oipndn,íéìâø.'xg`z la'a xaer cg` lbxa ezrcl ixdyéaøì §¨¦§©¦

,äòaøà ,ïBòîLc,äîäa øNòî ìcdpyd y`x ezrcl ixdy ¦§©§¨¨©©§§¥¨
dpyd y`xk dpyna dpnp xake ,ixyza '`a dnda xyrnl

:sqep uexiz .'eke zelaeile oihinyl,øîà ÷çöé øa ïîçð áøoi` ©©§¨©¦§¨¨©
`l` ,mini drax`l 'mipy iy`x drax`' exne`a iax zpeek

íéLãç äòaøà[haye ,ixyz ,lel` ,oqipÎ].íéðL éLàø änk ïäáe ©§¨¨¢¨¦¨¤©¨¨¥¨¦
:'mipy iy`x drax`' wx epipy recn dywn `xnbdáéúéî,éepipy ¥¦¥

,`ziixaaøîBòì äðMä Làø ïñéða øNò äMLzaxwd xg`ly - ¦¨¨§¦¨Ÿ©¨¨¨¤
.dlik`a dycgd d`eazd dxzed df meia xnerdïåéña äML¦¨§¦¨

ì äðMä Làøíçlä ézLizy z` eaixwd eay zereayd bgny - Ÿ©¨¨¦§¥©¤¤
,dywe .dycgd d`eazdn zegpn `iadl xzen ,ycwna mgld

àáøì,lkd ixacl drax` xn`yéðúéìepizpynaäMLiy`x §¨¨¦§¥¦¨
.lkd ixacl md mipy iy`x oeiqa dyye oqip f"h mb ixdy ,mipy

e÷çöé øa ïîçð áøìiy`x dnk mdae miyceg drax` xn`y §©©§¨©¦§¨
mipy,äMîç éðúéìizyl dpyd y`x yi oeiq ycega mb ixdy ¦§¥£¦¨

.mgld
:`xnbd zvxznáéLç à÷ ék ,àtt áø øîà,iaxìééçc éãéî ¨©©¨¨¦¨¨¦¦¦§¨¥

àúøBàîla` ,mei eze` ly dlild qpkpyn lgd xac -àìc éãéî ¥§¨¦¦§Ÿ
.áéLç à÷ àì ,àúøBàî ìééçy`xk oqipa f"h aiygd `l okle ¨¥¥§¨Ÿ¨¨¦

oke ,meia `edy xnerd zaxwda ielz xzidd ixdy ,ycgl dpyd
.meia mgld izy zaxwda xacd ielz oeiqa dyya

:`tt ax lr dywn `xnbdéøäål dpyd y`xíéìâøla oiprl ©£¥§¨¦
,xg`z,àúøBàî éìééç àìcz`ad zry dribdyk `l` lg oi`y §Ÿ¨§¥¥§¨

,xgy ly cinz zaxwd xg` ,meia `l` dpi`e ,oaxwdáéLç÷å§¨¨¦
:`xnbd zvxzn .mipy iy`x oipna `pzdéøvL ïåék)(C- iiEzi`l ¥¨¤¨¦§¥¥

,acp e` xcpy oaxwd z` `iadléà÷å áéiçéî àøwéòîdligzn - ¥¦¨¨¦©©§¨¥
mei axrn eaixwdl el dide ,eaeiga `ed cner xak xcpd zryn
aeigd onf z` `l` daxwdd aeig onf z` raew lbxd oi`e ,aeh
milbxd oipn oiprl dlildn xak 'lbx' aygp okl ,xg`z laa

.'xg`z la'l
:`tt ax lr `xnbd dywn aey,àúøBàî éìééç àìc úBìáBé éøäå©£¥§§Ÿ¨§¥¥§¨

mixetikd mei ly xtey zriwz xg`l `l` milg laeid ipic oi`y
xn`py enk ,meia ziyrpd(h dk `xwie)xtFW ExiarY mixRMd mFiA'§©¦ª¦©£¦¨

,'mkvx` lkAåok it lr s`áéLç÷zvxzn .mipyd iy`x llka §¨©§§¤§¨¨¦
k epizpyn :`xnbd,àéä à÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¦

äðMä Làøî ,øîàc[ixyza cg`Î]ìáBé ìééçielz xacd oi`e §¨©¥Ÿ©¨¨¨¥¥
.dlildn xak laeid lge ,xtey zriwza

y`x z` dpen dpynd oi` recn xg` uexiz uxzn `yiy ax
:mgld izye xner oiprl dpydék ,øîà éãéà áøc déøa àLéL áø©¥¨§¥§©¦¦¨©¦

Lç à÷áé,iaxäNòîa éìz àìc éãéîdpyd y`x zqipky xac - ¨¨¦¦¦§Ÿ¨¥§©£
la` .lg meid ribiyn `l` ,dyrna ielz epi` elyéìúc éãéî¦¦§¨¥

,äNòîadaxwde dlik`a 'ycg' xzid oiprl dpyd y`x ,oebk §©£
,mgld izye xnerd z`ada ielz `l` envrn lg epi`yà÷ àìŸ¨

.áéLç̈¦
:`yiy ax lr dywn `xnbdéøäål dpyd y`x,íéìâøepiidc ©£¥§¨¦

,'xg`z la' oiprläNòîa éìúc éãéîla' jiiy oi` ixdy ,`ed ¦¦§¨¥§©£
ozip df onfny ,xgy ly cinz zaxwd xg`l `l` 'xg`z

,zepaxwd x`y z` aixwdláéLç à÷ållka eaiygd `pzde - §¨¨¦
:`xnbd zvxzn .mipyd iy`xìééç àìénî øçàz ìala' oic - ©§©¥¦¥¨¨¥

cinzd zaxwda ielz epi`e ,lbxd zligza cin eil`n lg 'xg`z
.lbxl mcew excp z` xcpy oeik ,xgy ly
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לא רק אהבת ישראל, "ואהבת לרעך כמוך", היינו, שהוא מציאות בפני-עצמו ורעהו מציאות בפני-עצמו, ואף-על-פי-כן אוהב את 
רעהו כמו שאוהב את עצמו, אלא יתירה מזו – ששניהם נעשים למציאות אחת, "לאחדים כאחד".

משיחת שבת פרשת לך-לך ה'תשמ"ה



c"agרכד i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

áééìk[alwøeqàì BzëàìnL[clwÎblwBôeb Cøöì ïéa Bìèìèì øzî ¯[flwÎdlwícø÷ ïBâk ,[glwBa CBzçì §¦¤§©§§¦ª¨§©§§¥§Ÿ¤§ª§Ÿ©§
äìác[hlwñðø÷å ,[nwíéìk Ba CBîñì elôà Bà ,íéæBâà Ba òBöôì[`nwäæá àöBiëå[anwCøöì ïéa , §¥¨§ª§¨¦§©¡¦£¦¦§¥¦§©¥¨¤¥§Ÿ¤

BîB÷î[bnw. §

1

2

3

dkld ixe`ia
éìë [áì÷ עצמו הכלי כמו הכלי כיסוי דין -128.

øåñéàì åúëàìîù [âì÷ להשתמש מיוחד הוא שהכלי -
בשבת  האסור תשמיש .129בו
øåñéàì åúëàìîù [ãì÷ שעיקר וידוע שניכר כלי -

העט, כגון בשבת, האסורה למלאכה הוא עשייתו
אם  גם לאיסור שמלאכתו לכלי נחשב והגפרור, הפטיש
כלי  ברם, האסורה. למלאכה בו השתמש לא מעולם
בשבת, האסורה למלאכה עומד שהוא בו ניכר שלא
לא  שמן, נר בה להדליק אותה שייחד הקערה כמו
למלאכה  שמייחדו במה לאיסור שמלאכתו כלי יחשב

אסור  שימוש בו משישתמש אלא בשבת .130האסורה
åôåâ êøåöì [äì÷ כלי בגוף תשמיש איזה להשתמש -

.131זה 
åôåâ êøåöì [åì÷,חבירו לצורך בין עצמו לצורך בין -

בעלֿחיים  לצורך נכרי 132וכן לצורך לא אבל ,133.
åôåâ êøåöì [æì÷ לו כשצריך אם אבל עצמה, בשבת -

השבת  .134לאחר

íåãøå÷ [çì÷.עצים לביקוע המיועד גרזן -
äìéáã [èì÷ עבה בעיגול ודבוקות מיובשות תאנים -

לחותכו  קרדום וצריך .135וקשה,
ñðøå÷å [î÷.פטיש -

íéìë åá êåîñì [àî÷ שמלאכתו כלי לטלטל מותר -
בכלי  להשתמש לו כשאפשר אפילו גופו לצורך לאיסור

.136היתר 
äæá àöåéëå [áî÷ דלת של סגירתה למנוע כגון -

פתוחה.
åîå÷î êøåöì [âî÷ תשמיש איזה להשתמש שצריך -

שם  מונח זה שכלי על 137במקום המונח פטיש כמו ,
הוא  כאשר או מפה, עליו לפרוס רוצה והוא השולחן
מונע  לאיסור שמלאכתו והכלי דבר, לאיזה להגיע רוצה
והוא  המפה על המונח פטיש כמו אליו, מלהגיע ממנו
ההוא  במקום הכלי הימצאות עצם כאשר גם למפה. זקוק
מנורה  עליו, הנושב מאוורר הוזזת כמו אותו, מפריעה

למנוחתו  שמפריעים מעורר שעון מותר 138או -139.

zetqede mipeiv
של 128) מקו"א (והעיר יב הערה קח סי' השלחן קצות

המאכל  את לכסות שעשוי קדירה כיסוי דיש שבת' ה'מנחת
להיתר). כתשמישו ודינו הבישול אחר

ראה 129) היתר, למלאכת גם מיוחד ואם ב, סעיף כדלעיל
ראה  בחול, גם האסור לתשמיש מיוחד ואם סכ"א, להלן
שמלאכתו  שכלי קיז* הערה לעיל וראה ספ"ה. להלן

המוקצה. סוגי בין נמנה לא לאיסור
א 130) פ"כ לעניין שש"כ יתבאר שי סי' על ולהלן יג, ות

לאיסור. כבסיס שמשמשים שניכר דברים ושאר ארנק
ד.131) סעיף כדלעיל

כלי  בהענקת הנאה כשיש דן כט הערה פ"כ בשש"כ
אבידה  השבת מצוות לצורך או לחבירו לאיסור שמלאכתו
כשרוצה  לדון יש וכן גופו, לצורך כטלטול נחשב האם
משמע  בשוע"ר אמנם, וכיו"ב, להירגע כדי בכלי לשחק
גוף  לצורך טלטול ולא הכלי בגוף שימוש היינו ש"גופו"
סי' שלמה שלחן וראה סי"ב, השלחן כערוך (שלא האדם
של  שהפירוש סובר שהפמ"ג לענ"ד שנראה ג ס"ק רסה
גופו  לצורך ב. מלאכה, בו לעשות א. דברים: ב' היינו לגופו
לטלטל  שאסור להלן דכתב מהא וגם בשבת), האדם של
שמותר  לדייק אין יגנב" שלא עצמו... הכלי "לצורך
שאף  לומר כוונתו אדרבה, אלא הצרכים, לשאר לטלטלו
זה  צורך אין - ייגנב שלא כדי הכלי בטלטול צורך שישנו
לאיסור  שמלאכתו כלי לטלטל שהתירו בהיתר נכלל
שמלאכתו  כלי שאפילו ועוד היתר, לתשמיש לגופו כשזקוק
שצורך  ומנלן צורך, במקום אלא לטלטל התירו לא להיתר

להלן  ועיין כלשהו", "צורך ולא גופו" "כצורך נחשב מצוה
מקומו". "צורך לעניין קלט* הערה

שמזונותיו 132) בעלֿחיים והיינו סק"א, שכ"ד סי' תהל"ד
בעלי  צער משום או הפקר, לבהמות לא אך עליך וטיפולו

חיים.
סל"ג.133) כדלהלן
שאם 134) הוסיף ה ס"ק ובתהל"ד לג, סעיף כדלהלן

מקודם  לטלטלו מותר השבת, בהמשך הכלי את יצטרך
רוצה  שאם וכן ייגנב, או יישבר שלא כדי לצל מחמה
להדיחו. מותר נקי, ואינו לאיסור שמלאכתו בכלי להשתמש

ב.135) קכב, שבת רש"י ע"פ
זה,136) לתשמיש מיוחד אינו כן גם היתר שהכלי כיון

איסור  בכלי וגם לצורך, טלטול דהוי לטלטלו דמותר אלא
שכן  וכל זה, לענין שוים ושניהם גופו, לצורך לטלטל התירו
לפצוע  כגון טורח בלא להשתמש יוכל האיסור בכלי אם
כלי  או במפתח אגוזים מלפצוע יותר שקל בקורנס אגוזים
שלא  כדי בקורנס להשתמש דעדיף דאפשר אחר היתר
שם  וראה יד, ס"ק קח סי' (קצוה"ש וצ"ע . בשבת לטרוח
(ולהעיר  ר"א משיטת להחמיר המשנ"ב ראיית שדחה

נוספות). מסברות מהגמ' המשנ"ב ראיית סתרו שבכ"מ
ד.137) סעיף לעיל
נטילת 138) צרכיו, בו שעושה מחדר תפילין הוצאת ועד"ז

שלא  כדי תינוקות של ידם מהישג וצביעה כתיבה מכשירי
ייטנפו.
שהכלי 139) זה במקום תשמיש איזה "להשתמש מהלשון



רכה c"ag i`iyp epizeax zxezn

Bîöò éìkä Cøöì ìáà[cnwBà ,øáMéå ìBté àlL Bà ,íMî áðbé àlL àøiL íB÷îa çpî éìkäL ïBâk , £¨§Ÿ¤©§¦©§§¤©§¦ª¨§¨¤¨¥¤Ÿ¦¨¥¦¨¤Ÿ¦§¦¨¥
øeñà ¯ äæá àöBik ìëå ,ìvä íB÷îì íMî Bìèìèì äöBøå íL òwaúé àlL àøéå änça çpnL[enwÎdnw. ¤ª¨§©¨§¨¥¤Ÿ¦§©¥©¨§¤§©§§¦¨¦§©¥§¨©¥¨¤¨

øçà íB÷îa LéîLz Ba LnzLäì åéìò áMçî íàå[fnwäæ íB÷îa LéîLú äæéà LnzLäì áMçnL Bà , §¦§©¥¨¨§¦§©¥©§¦§¨©¥¤§©¥§¦§©¥¥¤©§¦§¨¤
íL çpî éìkäL[gnwáðbé àlL éãk àeä Bìeèìèa Búðek øwòL ét ìò óà ,äæ íB÷nî Bìèìèì Bì øzî ¯ ¤©§¦ª¨¨ª¨§©§§¦¨¤©©¦¤¦©©¨¨§¦§§¥¤Ÿ¦¨¥

äæ íB÷îa øáMé Bà[hnw: ¦¨¥§¨¤
יב  סעיף בשבת לטלטל והאסורים המותרים דברים שח, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

4

5

dkld ixe`ia
åîöò éìëä [ãî÷ שאסור כלל לצורך שלא שכן וכל -

להיתר  שמלאכתו בכלי .140אפילו
øåñà [äî÷ סעיף לעיל שפורטו הסיבות משלושת -

.141א 
øåñà [åî÷ לטלטל מותר מרובה הפסד במקום -

תינוק  או כיכר עליו שמניחים ידי על .142מוקצה

øçà íå÷îá [æî÷.גופו לצורך היינו -
íù çðåî [çî÷.מקומו לצורך היינו -
äæ íå÷îá [èî÷ לאיסור שמלאכתו כלי לטלטל מותר -

השימוש  אותו את לעשות יכול אם גם - מקומו לצורך
אחר  .143במקום

zetqede mipeiv
אינו  זה במקום תשמיש שאינו צורך שכל משמע שם" מונח
קלא* הערה לעיל המבואר וע"ד מקומו, כצורך נחשב
שהכלי  זה ש"מקום לומר יש לאידך אך גופו, צורך לעניין
כלשהו  מתשמיש נמנע (אם החדר כל היינו שם" מונח
ושאר  מאוורר רשאי ולכך הכלי), הימצאות בגלל זה בחדר
להשאר  יוכל לא בגללם אם לאיסור שמלאכתם כלים
שיש  בחדר לשחק מהילדים ימנעו אם וכן בנוחות, במקומו
מקומו  לצורך כטלטול נחשבת הוצאתם - עפרונות שם
רעט  בסי' קצת משמע וכן הילד), מיד נטילתם לגבי (וצ"ע
היינו  ומקומו, גופו לצורך נר לטלטל מותר היה שלו ג סעיף
איסטניס  שאינו אף לו מסריח שהנר מי לטלטל מתירים

רעי". של "גרף של בגדר אינו עבורו והנר
על  המונח שפטיש כה) והערה י אות (פ"כ שש"כ וראה
זה  אין האורחים בפני כך בשל מתבייש והוא השולחן,
שמתירים. ויש משם, לטלטלו ואסור מקומו", "לצורך נחשב

טז.140) סעיף כדלהלן
ואין 141) שבת צורך זה הרי ומקומו גופו לצורך אבל

הנ"ל. לסיבות לחוש
מונח 142) שהיה במקום שישתמשו או כא, סעיף כדלהלן

הערה  להלן כמבואר לטלטלו מותר שיהיה כך המוקצה
במקום  מוקצה טלטול דין נתבאר שלד סי' ולהלן קמג*,
ידי  על לטלטל שמותר נתבאר ס"י רעו סי ' ולעיל דליקה,

ומקומו. גופו לצורך נכרי
כלי  לטלטל מותר דלכאורה לא הערה פ"כ ובשש"כ
כגון  לאיסור, שמלאכתו אחר כלי לצורך לאיסור שמלאכתו
ויגנבו  גנבים יכנסו שלא דלת בו לסגור כדי פטיש לטלטל
מוקצה  ושאר כסף אפי' או בחדר, המונחים פטישים

שימוש. ידי על שהוא כיון שם, הנמצאים
כבשאר 143) שלא מחשב" "אם הלשון משמעות כן

יכול  לכתחילה ולכך צריך", "אם נאמר בהם מקומות
לכך) צריך שאינו (אף מסויים תשמיש לעשות לחשוב
לעיל  וראה לטלטלו. שיוכל כדי הכלי מונח בו מקום באותו
בכלי  זאת לעשות כשיכול גופו" "צורך לגבי קלו* הערה

להיתר. שמלאכתו

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

ישראל בעד מלאכה שעשה נכרי שכה סימן ב חלק

‡È מחוץ שהובא אלא ומחובר צידה חשש בו שאין דבר
מותר לתחו  אחר לנכרי או לעצמו הנכרי הביאו אם ם

באכילה  אסור לישראל הביאו ואם ביום בו אפילו לישראל
גזרה  שיעשו בכדי ולערב בשבילו שהובא למי ביום בו
לאכול  כדי בשבת לתחום מחוץ לו להביא לנכרי יאמר שמא
בו  אפילו מותר לאחרים אבל מיד לערב או ביום בו ממנו
החמירו  ולא סופרים מדברי הוא התחומין שאיסור לפי ביום
בשבילו  הובא שלא למי אף לאסור דבריהם בשל כך כל
לו  אין כי לטלטלו לו מותר בשבילו שהובא מי אף ולכן
רק  ביום בו לאחרים לאכילה ראוי והוא הואיל מוקצה דין
שהניחו  ממקום אמות לד' חוץ לטלטלו שלא ליזהר שצריך
או  בשדה כגון לדירה מוקף שאינו במקום הניחו אם הנכרי

לא  אמות ב' אחד טלטלו שאם דהיינו מעורבת שאינה בעיר
בכל  ת"א בסי' שיתבאר כמו אמות מב' יותר הב' יטלטלנו

לתחום. חוץ נכרי שהוציאו דבר

למי  אף באכילה מותר לתחום מחוץ בספינה הובאה ואם
טפחים  מעשרה למעלה הספינה הלכה אם בשבילו שהובא
ת"ד  בסי' שיתבאר כמו טפחים מי' למעלה תחומין שאין
כן  אם אלא אמות לד' חוץ לטלטלו שלא ליזהר שצריך רק
טפחים  מי' למטה היה ולא שבת מערב בספינה היה
שהוא  זה מקום של התחום לתוך שהגיע עד השבת משנכנס

שם: שיתבאר כמו עתה בו

·È הובא שלא למי מותר לתחום מחוץ שהבא אע"פ
אדם  בני לב' דברים ב' הביאו אם מקום מכל בשבילו
במה  הוא נהנה עכ"פ שהרי זה עם זה להחליף אסורים
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את  לו חבירו נותן כן ידי שעל לתחום מחוץ לו שהובא
חליפיו:

* * *
‚È צריך אין שיעשו בכדי להמתין שצריך מקום כל

אם  כגון השבת ביום המביא ששהא בכדי אלא להמתין
מפני  בשבת היום על שעות בג' רחוק ממקום לו הביא
להמתין  צריך אינו הבאתו מיהר ולכן סוס על רכב שהוא
ג' שימתין די אלא ברגל לשם הליכה כדי שבת למוצאי
אלא  במרוצה כך כל רכב לא שמא לחוש צריך ואין שעות
בלילה. לרכוב דרך אין הסתם מן כי שבת בליל הרבה רכב

אמור  דברים אם במה אבל הביא מקום מאיזה כשיודע ים
שימתין  די קרוב ממקום שהביאו ואפשר כלל יודע אינו
שצריך  ממה חוץ לתחום מחוץ הבאה בכדי שבת למוצאי
במינו  שיש דבר הוא אם צידתו או בלקיטתו לשהות

תקט"ו. בסי' שיתבאר כמו צידה מחוסר או במחובר

מחוץ  הבאה בכדי להמתין שצריך מקום שבכל אומרים ויש
הבאה  בכדי להמתין שצריך במקום לומר צריך ואין לתחום
החשבון  מן עולה שבת מוצאי ליל אין יותר רחוק ממקום
שאין  לפי ראשון ביום למחר זה שיעור להמתין וצריך
יש  וא"כ לתחום חוץ רחוק ממקום בלילה להביא רגילות
כדי  בשבת לו להביא לנכרי יאמר כך מפני שמא לחוש
זה. שיעור שישהה אחר שבת מוצאי בליל לו מוכן שיהיה

להקל  יש יו"ט לענין אבל שבת לענין לדבריהם לחוש ויש
אורחים  לצורך להקל יש שבת לענין ואף הראשונה כסברא
בכדי  להמתין שצריך במקום אבל מצוה סעודת שאר או
דגים  צד או פירות שליקט נכרי כגון התחום מתוך הבאה
והבאה  צידה או לקיטה בכדי להמתין וצריך התחום בתוך
לו  עולה הלילה הרי התחום בתוך וצד שליקט מקום מאותו

הכל: לדברי החשבון מן

„È שהובא למי אסור לתחום מחוץ הובא אם ספק הוא אם
לתחום  מחוץ הבאה בכדי שבת למוצאי עד בשבילו
כזה  שבאיסור ולהאומרים מתירין לו שיש דבר שהוא מפני
בשבת  לעשות לנכרי לומר יבא שלא קנס כעין אלא שאינו
למעלה  כמ"ש מתירין לו שיש אע"פ בספיקו החמירו לא
אפילו  בשבילו שהובא למי אפילו באכילה מותר כאן אף

הראשונה: כסברא שהעיקר נתבאר וכבר ביום בו

* * *
ÂË השרוי נכרי אבל בעיר עמו שרוי שאינו בנכרי זה וכל

מחזיקים  אין בעיר עמו המצויים ופירות בעיר עמו
אנו  אדרבה כי לתחום מחוץ הביאן שמא לומר  מספק
בתים  ב' לנכרי יש אם ואפילו היו וכאן נמצאו כאן אומרים
שהביא  להקל תולין התחום בתוך ואחד לתחום חוץ אחד
והולך  הקרוב בית מניח אינו הסתם מן כי התחום מתוך
לתחום  חוץ בתים ב' לו יש אם אבל הרחוק מבית להביא
חוץ  שהם הבתים לרוב לחוש יש התחום בתוך ואחד

לתחום:

ÊË טפחים י' עמוק שהוא מבור לבהמתו מים שמילא נכרי
שהוציא  ונמצא הרבים ברשות העומד טפחים ד' ורחב
מהם  להשקות לישראל מותר הרבים לרשות היחיד מרשות

בש  כלל נתכוין לא שהנכרי כיון שאין בהמתו והוא בילו
ירבה  שמא גזרה אסור מכירו הוא אם אבל מכירו הנכרי

מהם. הוא גם ישקה אם בשבילו גם לדלות הנכרי

אסור  ישראל בהמת לצורך מילא אם מכירו אינו ואפילו
אחר  תשמיש אפילו אלו במים להשתמש לאחרים אפילו
תורה  של באיסור שנעשה שכל כלים והדחת רחיצה כגון
שנעשה  מי בין חכמים חלקו לא ישראל לצורך נכרי ע"י
או  בכרמלית העומד מבור מילא אם אבל לאחרים בשבילו
מותר  כרמלית שהוא הנהר מן הרבים לרשות מים שהביא
אלא  אינו הכרמלית שאיסור בשבילו הובא שלא לאחר

סופרים. מדברי

לנכרי  לומר לכתחלה אפילו היתר העולם נהגו ועכשיו
כרמלית  דרך השבת צורך שהם דברים שאר או שכר להביא
הם  חשובים שבת שצרכי לומר זכות עליהם שלמדו ויש
בסי' שנתבאר כמו דשבות שבות בו שהתירו מצוה  כדבר
וגם  הנכרי ליד הכלי ליתן שלא להזהר הם וצריכים ש"ז
מעות  ליתן שלא וגם שם שנתבאר כמו מידו ליקח שלא
בשכר  אלא להקל אין מקום (ומכל תקי"ז בסי' כמ"ש לנכרי
אפשר  שאי גמור צורך בשבת הצריכים מהדברים בו וכיוצא
כל  צריך שאין דברים אבל קצת בדוחק אלא בלעדם להיות
אינן  בהם וכיוצא יתירים תבשילים ומיני פירות כגון כך

רס"א): בסי' שנתבאר כמו מצוה דבר נקראים

* * *
ÊÈ מאכיל בהמתו לצורך מהמחובר עשבים נכרי ליקט

שלא  בפניה שעומד דהיינו בהמתו את ישראל אחריו
בכל  שכ"ד בסי' שנתבאר כמו שם דרך אלא לנטות תוכל
בטלטול  אסורים אלו עשבים ואף בטלטול האסור דבר
אסור  מכירו אם אבל מכירו הנכרי שאין והוא למעלה כמ"ש
שמא  גזרה בשבת מהם שתאכל כדי בפניה לעמוד אפילו לו
אבל  מהם יאכילנה אם בהמתו בשביל ללקוט הנכרי ירבה
שהנכרי  כיון שיעשו בכדי להמתין צריך אין שבת למוצאי
גזרה  משום אלא בשבת איסורו ואין עצמו לצורך ליקט

בשבילו: ירבה שמא

ÁÈ בשבילו ירבה שמא בו לחוש שיש דבר בכל הדין וכן
לעצמו  בישל או שצלה נכרי כגון מכירו הוא אם
זה  בדבר כיוצא וכל נכרים בישולי משום בהם שאין דברים
אבל  אחד מבשביל יותר שנים בשביל בו להרבות שצריך
נר  שהדליק כגון בשבילו ירבה שמא בו לחוש שאין בדבר
וכבש  אחד שבנר מהספינה בו לירד כבש שעשה או לעצמו

מותר: מכירו אפילו לכל יספיק אחד

ËÈ ישראל שלצורך בפירוש אומר אם מכירו שאינו אע"פ
מוכיחים  מעשיו אם כן אומר אינו אפילו או עושה הוא
בבית  נר שהדליק כגון עושה הוא ישראל שלצורך
אסור  כלום ממנו נהנה ולא הנכרי לו והלך בו שהישראל

לאורו: להשתמש

Î לבהמת (גם) והאכיל (לבהמתו) עשבים נכרי ליקט אם
ליקט  הסתם שמן ואע"פ בידו למחות צריך אין ישראל
נכרי  כל כי כלל זה בליקוט איסור אין ישראל לצורך גם
שיודע  עצמו לטובת הוא מתכוין בודאי מעצמו דבר העושה
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יהיו  שלא ובלבד רנ"ב בסי' שנתבאר כמו יפסיד שלא
מטעם  הפקר של או הנכרי של אלא הישראל של עשבים
ישראל  לבהמת שמאכיל במה איסור אין (וגם שם שנתבאר
ממה  ליהנות לישראל שאסור שאף בשבילו שליקט מעשבים
כמו  עצמו לטובת שנתכוין אע"פ בשבילו הנכרי שעשה
לא  מזה נהנה ממש גופו אין כאן מקום מכל שם שנתבאר
שתאכל  כדי בפניה עומד עצמו הוא כן אם אלא חכמים גזרו
לטובת  בזה שמתכוין כיון מאכילה שהנכרי מה על לא אבל

עצמו).

(שאין  מקרה דרך כן עושה כשהנכרי אמורים דברים במה
שמא  כי ישראל בשביל גם שליקט בבירור ידוע הדבר
אם  אבל ישראל) לבהמת ליתן נמלך ואח"כ לעצמו ליקטן
הוא  שבודאי (שכיון בידו למחות צריך כן לעשות רגיל
מהם  הנכרי שמאכיל מה על אף חכמים גזרו בשבילו ליקטן

ישראל): לבהמת

* * *
‡Î או מתו בו לקבור קבר או ארון בשבת שעשה נכרי

ליקבר  לישראל מותר נכרים) שרובה (בעיר למכור
להמתין  צריך ישראל בשביל עשאו ואם מיד שבת במוצאי
בין  בשבילו שנעשה זה ישראל בו לקבור בין שיעשו בכדי

אחר. ישראל בו לקבור

במקום  עומדים הארון או כשהקבר אמורים דברים במה
בשביל  בשבת שנעשו לכל מפורסם הדבר שאין המוצנע
הנעשה  ארון וכן בפרהסיא העומד קבר אבל ישראל פלוני
יודעים  שהכל בענין בפרהסיא העומד קבר אצל בשבת
אסור  ישראל לפלוני בשבת נעשה זה ארון או זה שקבר

ב  שיעשו לקבור בכדי לאחר ואף עולמית ישראל אותו ו
בשבילו  בפרהסיא נכרי ע"י שבת שנתחלל על קנס משום
והוא  שיעשו בכדי לאחר אחר ישראל בו לקבור מותר אבל
חי  ישראל בשביל בפרהסיא נכרי ע"י שבת נתחלל אם הדין
על  הנכרי את צוה שלא אע"פ קנס משום עולמית לו אסור

ככה.

אלא  קנס משום מת גבי עולמית אסרו שלא  אומרים ויש
בו  שנתחלל מפורסם בקבר שיקבר למת הוא שגנאי משום
בכדי  לאחר לו אף מותר חי גבי זה ולפי בשבילו שבת
בדברי  להקל דעתם על לסמוך יש הצורך ולעת שיעשו

סופרים.

כשעשה  אלא חכמים החמירו לא הראשונה סברא לפי ואף
לעשות  השבת קודם עליו קבל אם אבל מעצמו הדבר הנכרי
יעשנו  אימתי זמן לו קבע ולא שכר הישראל לו וקצץ זה
המתנה  לאחר הדין מן איסור אין עצמו מדעת בשבת ועשה
הנכרי  היה ואפילו בפרהסיא שעשה אע"פ שיעשו בכדי
ועשה  יום איזה הישראל לו קבע שלא אלא יום שכיר
אלא  הדין מן זה בענין מותר מת גבי ואפילו בשבת מעצמו
ממנו  יהנה שלא הכל לדברי חי גבי אף להחמיר שנכון
נכרי  ע"י שבת בו שנתחלל כל מישראל אדם שום עולמית
בקבלנות  הנכרי עשהו אפילו ישראל אמירת ע"י בפרהסיא
אלא  תרס"ד בסי' שיתבאר כמן הדין מעיקר איסור בו שאין

עצמו  הנאת בשביל בו השגיח ולא הנכרי ביד מיחה כן אם
רמ"ד: בסי' כמ"ש

* * *
·Î להספיד חלילין הרבים רשות דרך בשבת שהביא נכרי

לא  תורה של איסור בהם שנעשה כיון ישראל בהם
שימתינו  עד אחר ישראל ולא ישראל אותו לא בהם יספידו
שהביאם  מקום מאותו שבת במוצאי להביאם שיכולים בכדי
שהוא  בין לתחום חוץ הוא מקום שאותו בין בשבת הנכרי
בכדי  שימתינו די הביאם מהיכן ידוע אינו ואם התחום בתוך
אמורים  דברים במה לתחום מחוץ להביאם שיכולין
שהכל  בענין בפרהסיא הביאם אם אבל בצנעא כשהביאם
ישראל  פלוני בשביל בשבת הרבים ברשות שהובאו יודעים

עולמית. ישראל אותו בהם להספיד אסור

כרמלית  דרך הביאם אם אבל גמורה הרבים ברשות זה וכל
למי  אפילו כלל להמתין צריך אין התחום מתוך הביאם אם
בשבילו  שהובא למי החמירו שלא בשבילו שהובאו
לא  אבל עצמה בשבת ממנה יהנה שלא אלא בכרמלית
הביאם  כן אם אלא שיעשו בכדי שבת במוצאי להמתין
בתוך  משא"כ בשבת הבאתו מועלת שאז לתחום מחוץ
שהיה  (מפני כך כל מועלת בשבת הבאתו אין התחום
במוצאי  ולהביאם בשבת בעצמו לשם לילך יכול הישראל
שבת  במוצאי שוהה שהיה מועט שיעור ומשום מיד שבת
לנכרי  יאמר שמא כך בשביל לחוש אין לכאן משם בחזירתו

בשבת). לשם לילך

התחום  מתוך או לתחום מחוץ הביאם אם ספק הוא ואם
בודאי  אפילו מותר לאחרים אבל בשבילו שהובא למי אסור
ואחר  כרמלית דרך לתחום מחוץ הביאם ואם לתחום  חוץ
בכדי  אלא להמתין צריך אין הרבים רשות דרך העבירם כך
ואח"כ  שבת במוצאי הרבים רשות מתחלת להביאם שיכולין
הובאו  אם בשבילו שהובא למי אפילו או לאחרים מותר

התחום: מתוך

* * *

בשבת  רחיצה דיני שכו סימן ב חלק

הם ‡ אם בין בחמין רובו או גופו כל לרחוץ חכמים אסרו
מפני  שבת מערב הוחמו אפילו בקרקע הם אם בין בכלי
החמנו  שבת מערב ואמרו בשבת מחמין שהיו הבלנים
מכל  בזדון לחלל השבתות על ישראל נחשדו שלא ואע"פ
סמוך  יום מבעוד צוננים המים תחת עצים נותנים היו מקום
את  ומחממים השבת כל והולכים מתבערים והם לחשכה
ישכח  שמא גזרה משום אסור זה ודבר שעליהם המים
לרחוץ  אדם לכל אסרו לפיכך משחשכה בגחלים ויחתה
המים  לשפוך ואפילו הבלנים של במרחץ שלא אפילו בחמין
ששם  שבמרחץ רחיצה דרך זו שאין להשתטף גופו על
ואבר  אבר כל רוחץ ואפילו המים בתוך ואבריו גופו מכניס
חכמים  חלקו לא ואעפ"כ אחת בבת גופו רוב ולא לבדו
שרוחץ  שבמרחץ לרחיצה קצת דומה שעכ"פ כיון בגזרתם

רובו. או גופו כל
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c"agרכח i`iyp epizeax zxezn

אברים  שאר או ורגליו ידיו פניו בחמין לרחוץ מותר אבל
מותר  מנהג שם שאין במקום ולכן גופו רוב רוחץ שאינו כל
אלא  לרחוץ צריכה אינה כי בשבת לבנים ללבוש לאשה
בבגד  תרחץ שלא שתזהר רק ירכותיה ובין מטה של פניה

סחיטה. לידי תבא שלא

אפילו  לרחוץ מותר טבריא בחמי אבל האור בחמי זה וכל
בצוננים  לומר צריך ואין המים בתוך יחד גופו כל להכניס
אבל  בקרקע כשהם אלא טבריא בחמי התירו לא מקום ומכל
אינו  בכלי שהוא שכל מפני האור כחמי דינם בכלי כשהם

מפני  אלו על לגזור ויש טבריא לחמי האור חמי בין ניכר
אלו:

המקום · כשאין אלא טבריא חמי התירו שלא אומרים יש
לידי  שבא מפני אסור מקורה המקום אם אבל מקורה
שמותר  אומרים ויש שיתבאר כמו בשבת להזיע ואסור זיעה
משום  אלא הזיעה את אסרו לא שהרי טבריא בחמי להזיע
טבריא  בחמי לרחוץ שמותר וכיון שיתבאר כמו רחיצה גזרת
סופרים  בדברי הלכה ולענין בהם להזיע שמותר שכן כל

המיקל: אחר הלך

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

ziciqgd dyxtd - jlÎjl zyxt 'xe` dxez'

ׁשמּה תקרא לא אׁשּתך 1ׂשרי ¨©¦§§¨Ÿ¦§¨§¨

ixU"`xwz `l ,LYW`2DnW dxU iM ,ixU DnW'וגֹו" ¨©¦§§Ÿ¦§¨§¨¨¨¦¨¨§¨ְ

(eh ,fi EpzWxR): ¨¨¨¥

lW mXd iEPiW dPddxUzpigA Dl zFidl `Ed ¦¥¦©¥¤¨¨¦§¨§¦©
" :l"fx xn`nM ,dclFdixUclz `l'3"כּו. ¨¨§©£©©©¨©Ÿ¥¥

,'dd on DFaB c"EId zlrn `ld :oiadl Kixv oM m`e§¦¥¨¦§¨¦£Ÿ©£©©¨©¦©
± dclFd xTir iM rcFpe .dpiA ± 'd ,dnkg ± c"Ei iM¦¨§¨¦¨§¨¦¦©¨¨

W itl ,dnkg zpigAndnkgzpigAoi`oi`n dnkgde" , ¦§¦©¨§¨§¦¤¨§¨§¦©©¦§©¨§¨¥©¦
ai)"כּו' ,gk aFI`)oM oi`X dn .dpiA`xwpWi'כּוKFtdp Ki`e , ¦©¤¥¥¦¨¦§¨¥§¥©£

c"EId gM DY`n gTEl dclFdd gM Dl zFidNW ± `Ed¤¦§¨Ÿ©©¨¨©¥¦¨Ÿ©©
FnFwnA 'dd gM Dl oYipe'כּו? §¦©¨Ÿ©©¦§

d`NirÎdnkg zpigA md dxUe mdxa` iM ,oiprde§¨¦§¨¦©§¨¨§¨¨¥§¦©¨§¨¦¨¨
d`YYÎdnkge'כּו: §¨§¨©¨¨

dPde .zEliv`C dnkg zpigaA `Ed mdxa` yxXW¤Ÿ¤©§¨¨¦§¦©¨§¨©£¦§¦¥
zE`ivn zFidl dclFdd xTir :dCOd `Ed KM dlrnl§©§¨¨©¦¨¦©©¨¨¦§§¦

ici lr `Ed dWcg dclFdmEvnvxF` did m` iM .`weC ¨¨£¨¨©§¥¦§©§¨¦¦¨¨
,sFqÎoi` zpigaA `EdW FnM hXRzn `EdÎjExA sFqÎoi ¥̀¨¦§©¥§¤¦§¦©¥
ENit` ,llM zE`ivn zEEdzd mEW zFidl xWt` did `lŸ¨¨¤§¨¦§¦§©§¦§¨£¦

:`Ed oM FnWM iM ,zElWlYWd zFaax `FAx ici lr©§¥¦¦§¦§©§§¦¦§¥
FzEhXRzdl sFqÎoi`'וכּו. ¥§¦§©§ְ

dxU zpigaA dHnl oM oi`X dn'כּוKtidl `Ed ©¤¥¥§©¨¦§¦©¨¨§¥¤
mlrde KWg did mvnvzn xF`d did m`W ,WOn©¨¤¦¨¨¨¦§©§¥¨¨Ÿ¤§¤§¥
ici lr `Ed zE`ivOd zEEdzd xTire ,xEnB xYqde§¤§¥¨§¦©¦§©©§¦©§¥

zpigAdagxde zEhWRzd`weC'וכּו. §¦©¦§©§§©§¨¨©§¨ְ

xFwn ,oFYgYd uFTdW ,c"EId lW oivFw 'b oiprA rcFPke)§©¨§¦§©¦¤©¤©©©§§
oFilrd uFTA iElY dpiAd gke'כּו.( §Ÿ©©¦¨¨©¨¤§

o"idd 'a zpEnY oiprA rcFPke. §©¨§¦§©§©¥¦

mdxa`l sqFYPX dnE'd" ±mxa`cilFn Fpi`"'4כּו, ©¤¦¥§©§¨¨©§¨¥¦
mdxa`d`NirÎdnkg zpigA `Ed'כּוFnM Epiid . ©§¨¨§¦©¨§¨¦¨¨©§§

oFnd a` iM" `xwOA WxFtOWmiFB'כּו"WxR)(d ,fi Epzlr ¤§¨©¦§¨¦©£¦¨¨¨¥©
WtPd" zpigA KxC5EUr xW`oxga"(d ,ai EpzWxR)zpigA , ¤¤§¦©©¤¤£¤¨§¨¨¨¨¨¥§¦©

df zOErl dG"n zF`lrd'כּו"(ci ,f zldw)zclFdl la` . ©£¨¦¤§©¤Ÿ¤¤£¨§¨©
lM ,dAxC` iM ,Kixv did `l ,dXEcwCÎ`xhq ,wgvi¦§¨¦§¨¦§¨Ÿ¨¨¨¦¦©§©¨¨

zEhWRzd `le lEHiA zpigA ± dXEcwCÎ`xhq'כּוdn . ¦§¨¦§¨§¦©¦§Ÿ¦§©§©
wgvi zcill 'dd sqFYp dxUl oM oi`X'6כּו.: ¤¥¥§¨¨¦¥©§¥©¦§¨
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(1):LYW` ixU ligzOd xEACwxR "iYWCwpe" ligzOd xEAC xFn` dxFY ihETl ¦©©§¦¨©¦§§¦¥¨¡¦©©§¦§¦§©§¦¤¤
c[c ,`l]` wxt "ux`k iM" wEqR lr xE`iA miaSp mW ,[` ,ap].cFaM oEIv ± ¨¦¨¦¥©¨¦¨¨¤¦§

.x"Enc` zXEcw§©©§

.Fzxin` onf xxAzp `l dYr zrl§¥©¨Ÿ¦§¨¥§©£¦¨

ieNd zcFar ± rlrW`xhqn uieFxFd ieNd oxd` axd EpxFn zgPd ± xg` gqFp©©¥©¨©¥¨©©£Ÿ©¥¦Ÿ¦¦§©¤¤£©©¥¦

.("owGd x"Enc`n rnXW zrA Wcw ci azM" :zxzFkA c ,fh EpzWxR̈¨¨¥§¤¤§©¨Ÿ¤§¥¤¨©¥©§©¨¥

(2.(z`)¤

(3la`")dxU.(`i mihRWn `nEgpY .ai ,cn dAx ziW`xA ."clz £¨¨¨¥¥§¥¦©¨©§¨¦§¨¦

(4")mdxa`.(a ,v ` wlg xdf .ai ,cn dAx ziW`xA ."cilFn ± ©§¨¨¦§¥¦©¨Ÿ©¥¤

(5:1001 ci azkA)WtPde.( ¦§©¨§©¤¤

לקּמן6) b)(ועּיין ,eh) לן "יגּלה הּמתחיל ּבדּבּור ׂשרה חּיי ּפרׁשת ְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָָ
ֲֵַטעמיּה").
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אברהם  ניּמֹול ה ּזה  ה ּיֹום  7ּבעצם  §¤¤©©¤¦©§¨¨

mvrA"mdxa` lFOip dGd mFId'וגֹו"(ek ,fi EpzWxR): §¤¤©©¤¦©§¨¨ְ¨¨¨¥

ln `l dn ipRn :mixtQA xMfPW `iWETd oiadl§¨¦©§¨¤¦§©©§¨¦¦§¥¨Ÿ¨
DNEk dxFYd lM miITW xg`n ,mcFw Fnvr z` mdxa ©̀§¨¨¤©§¤¥©©¤¦¥¨©¨¨

!oiliWazÎiaExir ENit`e ,dpYip `NW cr8 ©¤Ÿ¦§¨©£¦¥¥©§¦¦
dPdC .dNiOd oipr dNgY oiadl Kixv ,df oiadlE§¨¦¤¨¦§¨¦§¦¨¦§©©¦¨§¦¥

aizM(ai ,l miaSp)xn`l `id minXa `l" :inilrdNpE §¦¦¨¦Ÿ©¨©¦¦¥Ÿ¦©£¤¨
dninXd"zFaiYÎiW`x ±dNin9zFaiY itFqed"ied. ©¨©§¨¨¥¥¦¨§¥¥£¨¨

aizM dNgY dPdC :oiprde(fh ,i awr)" :mYlnEz` §¨¦§¨§¦¥§¦¨§¦¥¤©§¤¥
aizkE ,"mkaal zlxr(e ,l miaSp)" :'d lnEz` Liwl` ¨§©§©§¤§¦¦¨¦¨¡Ÿ¤¤

."Laal:dNin zFpigA 'a WIW ,WExitE §¨§¥¤¥§¦¦¨
`id zg`ddlrnlÎdHnNnz` lEnl Ep` mikixSW , ¨©©¦¦§©¨§©§¨¤§¦¦¨¨¤

aEzMW FnM ,daEWYd oipr `Ede ,aNd zlxr(l ,c oPgz`e): ¨§©©¥§¦§©©§¨§¤¨¨¤§©©

"Liwl` d"ied cr YaWe"Exn`e .zFvnE dxFYd mEIwA §©§¨©£¨¨¡Ÿ¤§¦©¨¦§§¨§
dkxal mpFxkf EpizFAx10± daEWY oiUFr l`xUi m`" : ©¥¦§¨¦§¨¨¦¦§¨¥¦§¨

:aizM zFIlB uEAw xg`e ."oil`bp oi` ± e`l m`e ,oil`bp¦§¨¦§¦¨¥¦§¨¦§©©¦¨ª§¦
Laihde [..] ux`d l` [..] L`iade"'11"כּוdNiOd `Ede . ¤¡¦£¤¨¨¤§¥¦§§©¦¨

WdHnNÎdlrnNO"Laal z` [..] 'd lnE" ±12. ¤¦§©§¨§©¨¨¤§¨§
dlrnlÎdHnNOW dpFW`x dNin zpigAW ,Epiide§©§¤§¦©¦¨¦¨¤¦§©¨§©§¨
`Ed `NirlCÎ`zExrz`de ,`YzlCÎ`zExrz` `id¦¦§£¨¦§©¨§¨¦§£¨¦§¥¨

Laal z` 'd lnE" zpigA iENBd'כּו." ©¦§¦©¨¤§¨§
zFIlB uEAw xg`l didIW z`Gd dIpW dNin lr dPde§¦¥©¦¨§¦¨©Ÿ¤¦§¤§©©¦¨ª

" :aizM DNEk dxFYd mEIw xg`lEniidlrNEp §©©¦©¨¨§¦¦©£¤¨
dzFaizÎiW`x ± "dninXdNinzpigAn dlrnl `idW , ©¨©§¨¨¥¥¦¨¤¦§©§¨¦§¦©

.dxFYd©¨

xn`p dxFYd lr iM(ai ,l miaSp)" :minXa `l,"`id ¦©©¨¤¡©¦¨¦Ÿ©¨©¦¦
zlRWp `idWdHnl`xnbA xMfPke .`weC13iAx xn`W , ¤¦¦§¤¤§©¨©§¨§©¦§¨¦§¨¨¤¨©©¦

dxFYd oi`W ipRn "lFw zaA oigiBWn oi`" rWFdi§ª©¥©§¦¦§©¦§¥¤¥©¨
`xwpe .dPnid dHnl m` iM minXA(h ,bi `A)zxFY" ©¨©¦¦¦§©¨¥¤¨§¦§¨Ÿ©

d"ied± d"ied mW iM ,"c"Ei,mEvnv ±'d,zEhXRzd ± £¨¨¦¥£¨¨¦§¦§©§
'edkWnd dHnl.כּו'± dkWnp df ici lrW ± ©§¨¨¤©§¥¤¦§§¨§©¨

la`dNin`idW cr ,d"ied mXn dlrnl `id l"Pd £¨¦¨©©¦§©§¨¦¥£¨¨©¤¦
zFaiz iW`xAmWe ,d"ied`EdzFaiz itFqAoM lre . §¨¥¥§¥£¨¨§¥¥§©¥

zpigAn dlrnlE ,"dninXd" zbxcnE zpigAn `id¦¦§¦©©§¥©©¨©§¨§©§¨¦§¦©
.EN` minW zpigAn dHnl dlRWpW dxFYd©¨¤¦§§¨§©¨¦§¦©¨©¦¥

l"fx Exn` df lre14dilr EzxkPW ,dNin dlFcB" : §©¤¨§©©§¨¦¨¤¦§§¨¤¨
:WExiR ± "zFzixa dxUrÎWlW§Ÿ¤§¥§¦¥

"dlFcB"dlFcBd dNiOd" zpigA `id ,"dNin §¨¦¨¦§¦©©¦¨©§¨
dHnlÎdlrnNOW15.Laal z` 'd lEnIW ± ¤¦§©§¨§©¨¤¨¤§¨§

b"i"A dzxkp oklezFzixAoiprW rEcIM :WExiR ± " §¨¥¦§§¨§§¦¥©¨©¤¦§©
KxC lr .zrCde lkVd on dlrnl `Ed zixAÎzzixMd©§¦©§¦§©§¨¦©¥¤§©©©©¤¤
mr df miadF` zFidl zixAÎzzixM miUFrW miadF` 'a£¦¤¦§¦©§¦¦§£¦¤¦
KWnp did `l m` s` FadF` zFidl gxkEIW ,EpiidC .df¤§©§¤§©¦§£©¦Ÿ¨¨¦§¨
lMn ,zrCde lkVd cSn KM xg` eil` Ff dad` Flv ¤̀§©£¨¥¨©©¨¦©©¥¤§©©©¦¨
dlrnNW dpigaA dad`l Fnvr z` gixkn mFwn̈©§¦©¤©§§©£¨¦§¦¨¤§©§¨

.zrCde lkVdn¥©¥¤§©©©

dlFcBd dNin zpigA dkWnde iENiB zFidl icM Kke§¨§¥¦§¦§©§¨¨§¦©¦¨©§¨
l"PdLaEh ax dn" zpigA `EdW)'כּו"(k ,`l miNdY)(lr `Ed , ©©¤§¦©¨©§§¦¦©
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משום Â‰ÊÂ(כד) דוקא ארץ יסד דבחכ' שאמר הטעם
שהן  דמדו' צומח מבחי' לגמרי דנבדל
דוקא  ארץ יסד שבחכ' הטעם עצמו הוא כנ"ל. השמים
שנק' הדבור אותיות בחי' והוא הדומם בחי' שהוא
שהחכ' דמשום דמדות הצומח מן שלמטה כנ"ל אבנים
ומדות  דבינה וצומח החי מן גם נבדלת במעלה מרומם
ביותר  כ"א בהתלבשות למטה לבא לה א"א ע"כ כנ"ל.
(ומטעם  שבדבור. הדומם בחי' שהוא במדרגה תחתון
בהעדר  עצמו בטול בחי' שהוא דחכמה מה בכח הנ"ל
דנתב"ס  משום כו') ממש הדומם בחי' כמו ההתפשטות
שלמעלה  דחכ' שבהוי"ה בחכ' ה' וז"ש דוקא.
ולא  דוקא ארץ שיסד הוא ומדות בבינה מהתלבשות
וזהו  הדבור שהוא ברתא יסד דאבא וכידוע וד"ל. שמים
של  אותיות שצירופי לחכמה מצרף והיינו ארץ יסד
שהיא  השכל קדמות מבחי' מאליהם נעשים הדבור
והשגה  בשכל מתלבש הבלתי דחכמה דאין נקודה
דחכ' אין דנקודת למעלה שמבואר (ואע"פ כו'. דבינה
ששרשן  עצמן באותיות זהו דמע"ב. בדבור הי' לא

הצירופים  יסוד שרש אבל לבד דבינה מח' מאותיות
הוא  היסוד בחי' וזהו מבינה. מלמעלה בא הוא שבהן
הארץ  שהוציאה דמה הארץ תוצא כמ"ש דוקא בארץ
בבינה  החכ' מאור שלמעלה כו') דחכמה אין מכח הוא
בשבת  עולה או"ח בבחי' רק כו'. לאימא אמר דאבא
ענין  על במ"א וכמ"ש כידוע). דחכ' אין לבחי'
ארץ  או לארץ קדמו שמים אם א) יב, (חגיגה המחלוקת
בראשית  כמ"ש לארץ קדמו שמים דמ"ד לשמים קדמו
בבחי' זהו הארץ. ואת ואח"כ השמים את אלקים ברא
שנקרא  המדות שמולידים בבינה מאיר דחכ' או"י
הנ"ל  ענין והוא מקבל בחי' שהוא לארץ תחלה שמים
וארץ  כו' לגדל משפיע נקר' הוא שבחי דמדות דצומח
קדמה  ארץ ומ"ד כו'. לבד השפע לקבל דומם בחי'
ואח"כ  ארץ אלקים ה' עשות ביום כמ"ש לשמים
עבמ"ת  מעשה שסוף דוקא או"ח בבחי' זהו שמים.
דחכ' אין בבחי' העולה זהו כנ"ל. דוקא דנתב"ס משום
שנק' ומדות לבינה קודם שהוא כלל בבינה מאיר שאינו
וד"ל: כו' תב"ס אלקים ה' עשות ביום וז"ש כו'. צו"ח
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‰‰Â דבור מח' בחי' הוא יעקב קול הקול בד"כ
קלא  בחי' הוא וא"ו חסר הראשון הקל ומעשה,
אם  בק"ש כי בכלל מח' בחי' שזהו דתפלה פנימאה
הכוונה  הוא שהעיקר יצא לא וא"ל יצא לבו כיון
הוא  השני וקול בכלל, מחשבה בחי' שזהו כו' ורעו"ד
בזהר, כדפי' דאשתמע קלא בחי' דתורה קול בחי'
המצות  מעשה בחי' על וקאי מעשה בחי' הוא ויעקב
בפיך  כמו זהו אלו בחי' ג' וא"כ עבדי, יעקב נק ' שלכן

כו'. מחדומ"ע שהם לעשותו, ובלבבך
Í‡ דבור לבלבבך, קודם בפיך נא' למה צ"ל עדיין

מה  ענין הבנת בהקדם זה ויובן למחשבה. קודם
ברשותם, לבם שהצדיקים הנ"ל פרק בסש"ב שא'
ממדרש  זה למדו ובמד"ר לבם, ברשות הם והרשעי'
אל  ה' ויאמר הניחוח ריח את ה' וירח דכתי' הפסוקי'
כתי' ובצדיקי' כו', יצר כי כו' לקלל עוד אוסיף לא לבו
על  מדברת היא וחנה כמ"ש לבו על או לבו אל ג"כ
על  דניאל וישם לבו, אל דוד ויאמר כתי' ובדוד לבה,
לבו, אל ה' ויאמר דכתי' לבוראן דומין הן והרי לבו,
בלבו, נבל אמר שנא' לבן ברשות הם הרשעי' אבל
המן  ויאמר בלבו, ירבעם ויאמר בלבו, עשו ויאמר

לבן. ברשות שהם מפני והיינו בלבו,
ÔÈ·‰ÏÂ'בחי שהוא הלב, ענין מהות תחלה צ"ל זה

מן  נולדי' שהמדות לנו נראה שלכאו' מדות,
שהדבר  בשכלו מתבונן שאם רואי' אנו שהרי השכל
ישפוט  ואם לזה, ותשוקה רצון לו נעשה אזי לפניו טוב
וכמו  בזה, ירצה לא אזי לפניו טוב שלא בשכלו
הנהגה  ל' הוא יהולל איש, יהולל שכלו ע"פ שאה"כ
שלפי  רואי' אנו ולכן השכל, ע"פ הוא המדות שהנהגת
קטן  ששכלו הקטן שלכן המדות, הם כן השכל ערך
שמאיר  ולכשיגדיל קטנים, לדברים מתאוה ה"ה עדיין
בדברים  ורצונותיו מדותיו אזי בשלימות השכל אצלו
לאו"א, חו"ב בחי' את המקובלי' כינו שלכן כו', גדולי'
המדו' בחי' שהם שאהוי"ר ובת, בן בשם ואהוי"ר
דואהבת  הציווי יובן ועפ"ז כו'. השכל מן נולדי' דחו"ג
אך  שבלב, מדה על ציווי שייך איך יפלא שלכאו'

וע"י  שקודם, שמע בפסוק ההתבוננות על הוא הציווי
בגדולת  כשמתבונן ולכן המדה, נולד בשכלו התבוננות
לאלקות  אהוי"ר אצלו נולד אזי שמע, בפ' ב"ה א"ס
איזה  שיש רואי' אנו הנה אמנם כו'. את ואהבת שז"ע
ומ"מ  לפניו טוב שלא השכל ע"פ שמבין הגם דברי'
שבלב  המדה על ולהתגבר יצרו את לכוף יכול אינו
שהמדות  לאמר מוכרח זה מצד אשר אותה, לאכפיא
אין  שהרי השכל מבחי' נעלה היותר שורש להם יש

המדה. את לאכפי' שולט השכל
Ô·ÂÈÂ'בז דהנה ותיקון, תהו בחי' ענין מעט בהקדם

וימת, וימלוך בהו כתי' דתהו קדמאין מלכי'
ולכן  מאד, וחזקי' תקיפין מדות בחי' שהוא לפי והיינו
הבהמה  וכן האדם, מן יותר הרבה כח לה יש הבהמה
וזהו  התהו, מבחי' הוא ששרשה לפי האדם, את מחי'
אמנם  עצומה, ירידה שהיא בגוף הנפש ירידת ענין ג"כ
הנה"ב, את מבררת ירידתה שע"י עלי' צורך היא הנה
מבחי' הוא הנה"ב שורש כי לנה"א, עלי' נעשה שעי"ז
ג"כ  הנה"א ונתעלה לשרשה עולה הבירור וע"י התהו,
עד"מ  מאד, תקיפין היו דתהו האורות כי מפני אך כו',
לגבורה  נטי' שום בו הי' ולא מאד בתוקף הי' ,החסד

פעל  ולא כלל, לחסד נטי' שום בה הי' לא הגבורה וכן
מצד  לכן כלל, ולנטותה המדה להפוך מאומה השכל
כתי' ולכן לסבול, יכולי' הכלי' היו לא תקפם ריבוי
כמ"ש  כו' ונפלו הכלי' שנשברו וימת וימלוך בהו
ההתכללות, בחי' הוא התיקון בחי' ענין אך במ"א.
יהי' הגבורה וכן מגבורה, גם כלול יהי' עד"מ שהחסד
לנהגה  השכל שליטת ע"פ והוא כו', החסד מבחי' כלול
החסד  השפעת בענין גם ולכן בגבורה, או בחסד  אם
אינו  חסד להשפיע א"צ שלזה לו מראה השכל אם
שכלול  וצמצום גבורה בחי' וה"ז לזה, חסד משפיע
בענין  בהיפוך וכמ"כ השכל, הוראת ע"פ זה בחסד
או  להתחסד שצריך לו מראה השכל ע"פ אם הגבורה
בחי' שזהו ומתחסד מרחם הוא אזי זה, על להתרחם
השכל  שליטת ע"פ שנמשך שבגבו' וחסדים רחמים

כו'.
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הרצון Ê"Î·Âעט) בחי' דהיינו הכתר שנמשך הגם
ומדרי' מהות כפי בפרט עולם לכל
דהכל  בעצם מדרי' התחלקו' בזה אין מ"מ כו', העולם
כו'. בעצם א' מהות הוא דהכל והיינו רצון בחי' הוא
אחר  מהות בבחי' הן דברי' דהע"ס בע"ס כמו זה ואין
אינו  הרצון משא"כ פמ"ה, וכמשנת"ל דאצי' מהע"ס
שבודאי  היות ועם כו'. א' רצון הוא דהכל אחר מהות
דברי' מכתר יותר גילוי בבחי' הוא דאצי' כתר בחי'
להיות  ויכול כו', א' מדרי' הוא מהותם בעצם מ"מ כו',
דעשי' כתר בבחי' וגם דברי' כתר בבחי' ההגדלה
אור  בבחי' דהרי כו', דאצי' כתר מבחי' גם יותר להיות
שכל  עד"מ כמו הוא דעשי' חכ' בחי' הרי פנימי
הרי  כו', החכ' עצמות עד"מ זהו דאצי' וחכ' המעשי
לא  הרי המעשי בשכל והגילוי ההגדלה שתהי' כמה
שכל  במדרי' כ"א החכ' עצמי' ומדרי' במעלת יהי'
הוא  שמופלא גדול חכם אומן וכמו כו'. המעשי
הריקום  במלאכת או הציור במלאכת כמו בחכמתו
גדול  חכם לגבי ערוך באין היא חכמתו כל הרי וכה"ג,
מפני  והיינו כו', החכ' בעצם נעלות במושכלות
יובן  וכמו"כ כו'. לבד המעשי שכל הוא שבכללות
אחר  במהות היא המדרי' שבעצם להיות דעשי' דחכ'
אור  ותוס' הגדלה בזה יהי' אם גם הנה דאצי', מחכ'
חכ' בחי' בערך ואינה דעשי' חכ' במדרי' הוא הכל
שבעשי' דאצי' אחרונה היותר בחי' ולכן כו', דאצי'
דעשי' עליונה היותר מהמדרי' ערוך באין למע' ה"ז
התחלקו' אין דתורה בחכ' (רק במ"א וכמ"ש כו' עצמה
המהות  באותו היא דעשי' בחכ' שבאה כמו שגם מדרי'
כו', לנו נתת פניך באור וכמו דאצי' חכ' דבחי' ממש
האור  בחי' באותו להיות ההגדלה בזה להיות ויכול
בעצם  היא דתורה המשכה דבאמת כו', ממש והגילוי

יכו  הכתר בבחי' אבל כו'). השתל' מס' להיות למע' ל
כמו  להיות דעשי' כתר דבחי' והגילוי האור הגדלת
תוקף  להיות יכול הרי ברצון וכמו כו'. דאצי' כתר
להיו' יכול וכמו"כ כו', בשכל כמו במעשה הרצון
למע' וגם דאצי' כתר כמו להיות דעשי' בכתר הגדלה
יותר  נעלה כח דעשי' כתר בבחי' יש ובאמת כו'. מזה
ממדרי' זהו באמת התשובה תהי' נפש שבמדרי' דבכדי
אור  מאיר האמיתי' תשובתו ע"י וגם כו', יותר עליונה
דתמים  תם א' אתם, אז בענין וכידוע כו'. יותר עליון
תמימות  שזהו אלף בבחי' מגיע בפו"מ בעשי' במעשיו
התשובה  בענין הוא וכמו"כ וכמשי"ת. פשוט הרצון

וז"ע  כו'. יותר למע' מגיע נפש דבחי' דתשו ' ג"כ
יש  דעשי' כתר וגם דברי' דכתר זמ"ז הכתרים דהשתל'
דאצי', חכ' מבחי' יותר דאצי' כתר לבחי' שייכות לו
כו', הכתר מבחי' מאין יש כעין תמצא מאין דהחכ'
וענין  כו'. זמ"ז השתל' בבחי' הוא הכתרים והמשכת
בחי' להיות דהשתל' והדרגה בס' אינו בזה ההשתל'
במדרי' רק הוא כזה באופן דההשתל' כו', זמ"ז הארה
פנ"א, וכמשנת"ל כו' התלבשו' בבחי' שבאים
בכל  נמשך המהות שעצם הוא הכתרים ובהמשכת
דבחי' ונמצא כו'. ממש א' מהות הוא והכל מקום
האור  בחי' שזהו מדרי' התחלקות בו אין הרצון
להתפשטותו  ממש דא"ס בל"ג ובבחי' א"ס שבבחי'
בבחי' אינו שנמשך ובכ"מ כו', מקום בכל שנמשך

כו'. ממש א"ס בבחי' והוא התלבשות
Ù"ÚÂ שובה מ"ש יובן דנר"ן תשובו' הג' שנת"ל מה

דמ"ש  הנ"ל, תשובו' ג' כאן דחשיב כו' ישראל
כשלת  כי ועז"א דנפש, תשובה היא ישראל שובה
ומ"ש  כו'. בפ"מ סו"מ להיות התשובה שהיא בעוניך
דרוח, תשובה היא הוי' אל ושובו דברים עמכם קחו
לרוח  ות"א חי' לנפש וכמ"ש רוח בחי' הוא דדבור
על  כ"א בפו"מ עשי' על אינו זו דתשו' כו', ממללא
כ"א  כו' כשלת כי אומר אינו ולכן דאהוי"ר, העבודה
תשא  כל אליו אמרו או' ואח"כ כו'. דברים עמכם קחו
להיות  אליו אמרו בזה ואומר דנשמה, תשו' היא עון
כו', אלקו' והשגת ידיעת בו יש שהרי קירוב בבחי' שזהו
נשמה  בחי' וזהו מחשבה בחי' בלב היא דאמירה וגם
כל  שז"ע המקיף בחי' הוא עון תשא כל ואומרו כו'.
בכח  הן האלו התשובו' שכל והיינו כו', התכללו' בחי'
כל  דמ"ש וידוע כו'. דבי"ע המדרי' בכל שנמשך האו"מ
והוא  כו', הכללי ומקיף סובב בחי' על קאי עון תשא
סובב  בבחי' ממש אחדות בבחי' הן הפרטים שהמקיפי'
ולכן  כנ"ל, כו' ממש א' מהות הוא שהכל הכללי ומקיף
דוקא  המקיף מבחי' שזהו עוונות סליחת משם נמשך
עד  ישראל שובה וזהו כו'. הכללי המקיף מבחי' ובפרט
ושובו  דברים עמכם קחו כו', נפש דבחי' תשו' אלקיך ה'
הוא  עון תשא כל אליו אמרו כו', רוח דבחי' תשובה כו'
וכל  המקיף, מבחי' הוא שכ"ז כו', נשמה דבחי' תשובה
ומקיף  סובב בבחי' ממש אחדות בבחי' הם המקיפים

כו'. עון נושא להיות משם ונמשך הכללי
.¯ÂˆÈ˜'א מהות הכל הפרטים המקיפים כל ומ"מ

אם  וגם אחר, מהות בי"ע הרי דבאו"פ הוא,
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וכמו  אצי' לגבי ערוך באין ה"ז דעשי' בחכ' הגדלה יהי'
להיות  יכול הרצון משא"כ עצם, לגבי המעשי שכל
יכול  דעשי' בכתר וכמו בשכל, כמו במעשה בתוקף
כח  בזה יש (ובאמת דאצי' בכתר כמו הגדלה להיות
וההשתל' זמ"ז, הכתרים דהשתל' יותר), נעלה נעלם

א' מהות באמת הכל וע"כ למהות, ממהות שנמשך היא
ישראל, שובה מ"ש יובן פע"ח ובהנ"ל התחלקות. בלי
תשו' דברים עמכם קחו דנפש, תשובה היא כשלת דכי
וכ"ז  מח', בחי' דנשמה תשו' אליו אמרו ממללא, דרוח

עון. תשא כל זהו האו"מ בכח הוא
b"xrz ,l`xyi daey d"c

•
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v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

(mbxezn) yici` - mixn`nd xtq

"òîùé àìä ïæåà òèåðä"יביט הלא עין יוצר .1אם

מבין  אינו יעקב ואלקי רואה, אינו יתברך ה' כי ואומרים לישראל המצירים לאלו אומר המלך דוד
ואפילו  זאת, להבין מסוגלים ריקים, אנשים אתם, גם הגשמיים: הנבראים של הארציים הדברים כל את
העינים, ואת האזניים את היוצר ברוךֿהוא, הבורא כי ולהבין זה, בדבר חכמים להיות יכולים טפשים

ורואה. שומע

שהמפרשים  יתברך 2כפי שה' מכיון השפעתה. מה יודע עצמו שהוא בהכרח מכונה, שהיוצר מסבירים
ויראה. ישמע עצמו הוא שגם בהכרח ויראו, שישמעו הנבראים של העינים ואת האזנים את ברא

ואת  האזנים את ברא ברוךֿהוא שהבורא מכך הוכחה המלך דוד הביא מדוע להבין, צריכים אך
העינים?

האחרים, הנפש כוחות מאשר יותר טובה הוכחה הם ושמיעה, ראיה אלו, כוחות ששני מובן מכך
הכוחות. משאר להבין ניתן מאשר יותר האלקות, ענין את להבין אפשר אלו כוחות משני שכן

האלקות? ענין את מבינים דוקא שמהם ושמיעה, ראיה הכוחות בשני היתרון מהו להבין צריך

שנתבאר  מה את תחילה להבין יש זאת אומרים 3להבין העולם כבודו"4שאומות השמים על הוי', "רם
הארץ, במילא השמים. על הוא וכבודו מאוד נעלה ברוךֿהוא שהבורא מדי – נחותים הנבראים, וכל

הבורא  מסר לכן אותם, ולהנהיג האדם בני של והרעים הטובים המעשים את לדעת ברוךֿהוא הבורא כלפי
ומזלות. לכוכבים הבריאה כל הנהגת את ברוךֿהוא

אך  ועלול, עילה השתלשלות בדרך הבריאה את ברא ברוךֿהוא שהבורא סבורים שהם היא, טעותם
הידוע  כמאמר מאין, יש בדרך הבריאה את ברא ברוךֿהוא הבורא ישנו,5באמת, – שאינו את עשה

לדבר. ה'לאֿדבר' את עושה ברוךֿהוא הבורא

מי  אל מתגלה שהמתלבש גילוי, של באופן היא ההתלבשות ביש. מתלבש האין מאין, יש בבריאה
מתעלם  האין עצמה, ּבהתלבשות אבל מאין. יש בריאה של בהתלבשות גם הוא וכך מתלבש, הוא ַשבו

מהיש.
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ע'2) לעיל הפסוק. על דוד מצודת 22.ראה ובהערה ,21
ואילך.3) 35 ע' לעיל אדמו"ר]. כ"ק [הערת הקודם במאמר

ד.4) קיג, תהלים
ו.5) משנה ב, פרק יצירה ספר
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והרי  גשמי, הוא והיש רוחני הוא האין איןֿערוך, בדרך הוא הבריאה שענין כיון הוא, הדבר טעם
חידוש. הוא מהאין המתהווה שהיש התחדשות, בדרך זהו לכן בערך, שלא היא רוחניות לגבי גשמיות

למעלה. גם הוא כך

ההשתלשלות. תחילת היא החכמה שספירת ומטה, החכמה מספירת הוא ועלול עילה השתלשלות ענין
בריאה  של באופן היא איןֿערוך, בדרך שזהו מחכמה, שלמעלה ממה שהיא, כפי החכמה ספירת התהוות

שכתוב  כמו מאין, תמצא"6יש מאין .7"והחכמה

שהחכמה  מאין, יש בריאה בדרך זהו אבל הכתר, מספירת מתהווה החכמה וספירת כתר, הוא "אין"
"אין". שהוא הכתר לגבי יש נקראת

מציאה. בדרך הוא מאין יש בריאה שאופן ללמדנו 'תמצא', כתיב לכן

ספירת  בזה, גם הוא כן איבד. מי יודע אינו והמוצא איבד, היכן יודע אינו שהמאבד הוא, מציאה ענין
מציאה. של באופן הכתר מספירת באה החכמה

ספירת  של האיןֿערוך בגלל מתהווית, החכמה ספירת של שהמציאות יודעת אינה הכתר ספירת
הכתר. מספירת התהוותה היא איך יודעת איננה החכמה שספירת  גם משמע הכתר. ספירת לגבי החכמה

הכתר. בספירת השגה שום לה אין מכתר המתהווית שהחכמה היינו,

יש, נקראת היא – הכתר ספירת ולגבי רוחנית, מציאות היא החכמה בסדר ספירת אבל
תמצא". מאין "והחכמה רוחנית , מציאות היא כי "אין", היא חכמה – ההשתלשלות

בדרך  היא הרוחני שהתהוות מאין, יש בריאה של באופן  הרוחנית המציאות את גם מהווה יתברך ה'
ברוךֿהוא  איןֿסוף כך ערוך, אין של באופן הגשמי את מהווה ברוךֿהוא שאיןֿסוף כשם איןֿערוך.

איןֿערוך. של באופן הרוחני את גם מהווה

רז"ל  מאמר יובן ענותנותו".8בכך מוצא אתה שם הקב"ה, של גדולתו מוצא שאתה "במקום

בשמים  השלטון – הוי'" ש"רם משום כבודו", השמים "על אומרים העולם אומות  חסידי שבו במקום
ה' אל ביחס כלשהו ערך לרוחניות יש ולדעתם רוחניים, הם השמים צבא שכן יתברך, לה' גדולה הוא
וכשם  בערך, שלא היא הרוחנית המציאות גם שכן יתברך, ה' של הענווה את מוצאים שם – יתברך
איןֿסוף  מעצמות היא הרוחני התהוות גם כך ברוךֿהוא, איןֿסוף מעצמות היא הגשמי שהתהוות

שוים. והרוחניות הגשמיות ברוךֿהוא.

.øåöé÷ באה והחיות מהיש, האין מסתתר ביש, בהיותו אבל הגשמי, ביש מתלבש רוחני שהוא האין
ספירת  לגבי יש היא רוחנית שהיא החכמה שספירת העליונות, בספירות גם הוא כך איןֿערוך. של באופן

מ]הכתר, איןֿערוך.[המשל של באופן היא גם רוחני התהוות כי מציאה,

.a

äòã בהתהוות זו אמיתית

שכשם  הרוחני, והתהוות הגשמי התהוות בין חילוק ואין איןֿערוך, של באופן הוא שההתהוות –
– איןֿערוך של באופן היא הרוחני התהוות גם כך איןֿערוך, של באופן היא הגשמי שהתהוות
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(7.27 ע' לעיל ראה

ע"א.8) לא, מגילה
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יביט". הלא עין יוצר אם ישמע, הלא אוזן "הנוטע במילים המלך דוד ביאר

אלקה".9כתוב  אחזה "ומבשרי

אופן  את מבין הוא הגוף ואברי הנפש שמכוחות ונפשו, מגופו אלקות להבין יכול שאדם אומר איוב
הידוע  כמאמר העולם, את מחיה יתברך ה' איך ש]מה10החיות הקב"ה [כשם כך הגוף את ממלאה הנשמה

את  וממלא מחיה יתברך ה' כך חיות, לו ונותנת הגוף את ממלאה שהנשמה כשם העולם, את ממלא
מחי  והנפש שהנשמה האופן בין גדול חילוק שקיים אף מחיה העולם. יתברך שה' האופן ובין הגוף את ות

הגוף. את בוראות אינן אבל הגוף, את מחיות רק והנפש הנשמה העולם. את

אותו  ומרענן ומחדש בורא גם הוא אלא העולם, את מחיה שהוא בלבד זו לא שבעולם, האלקי הכוח
אומרים  שאנו כפי רגע, בראשית".11כל מעשה תמיד יום בכל בטובו "המחדש

אמר 12הרבי  העולם 13נשמתוֿעדן את ברא יתברך שה' כשם בראשית. במעשה כמו הוא ש'תמיד'
תמיד. גם הוא כן בראשית, במעשה ליש מאין ברואיו כל ואת

מחיה  יתברך שה' החיות לאופן הגוף, את מחיות והנפש שהנשמה החיות אופן דומה שאינו הרי,
העולם. את

להבין, ניתן שממנו משל הוא הגוף, את מחיות והנפש הנשמה איך החיות, אופן זאת, עם אבל
העולם. את מחיה יתברך שה' החיות מאופן חלק, לפחות

הכתוב  אומר אלקה".6לכן "אראה ולא אלקה" "אחזה

ראיה  – ו'אחזה' ומדויקת, ברורה ראיה משמעו 'אראה' ל'אראה': 'אחזה' בין גדול חילוק יש
בלתיֿמדויקת.

באופן  להבין ניתן לא הגוף, את מחיות והנפש הנשמה איך החיות שמאופן אלקה", "אחזה נאמר
העולם. את מחיה יתברך ה' איך החיות אופן את ומדויק ברור

העולם, את מחיה וגם מהווה גם יתברך וה' הגוף, את מחיות רק והנפש שהנשמה לזה נוסף שכן
את  מחיות והנפש שהנשמה מהחיות שונה הנבראים, כל ואת העולם את מחיה יתברך שה' החיות עצם

היטב. מובן זה אז כי משל, ידי על אלקית הבנה שמבינים בכך גדולה מעלה ישנה הגוף,

הנמשל. את גם מבינים במילא טוב, המשל את מבינים כאשר

להבנה  בנוסף הנפש, מכוחות במשל כי אחרים, משלים לגבי הנפש מכוחות במשל המעלה יתרון יש
ביותר  הנעלות הדרגות אחת הוא והרגש שמבינים, כפי הוא שכן שחשים במשל אופנים ישנם שמבינים,

בהבנה.

אם  ישמע הלא אוזן ש"הנוטע בכך פרטית והשגחה ברוךֿהוא הבורא ענין את המלך דוד ביאר לכן
כלומר יביט", הלא עין והשמיעה.יוצר הראיה מכוחות

.øåöé÷ העולם את מחיה שהבורא והחיות אותו, בוראת ואינה הגוף את מחיה רק שהנשמה למרות
כוחות  זאת בכל בגוף, הנפש מחיות לגמרי שונה בעולם האלקית החיות וגם ומחיה, בוראת הנבראים ואת
מכוחות  פרטית והשגחה האלקות ענין את דוד מבאר ולכן אלקה", "אחזה אלקות, להבין משל הם הנפש

והשמיעה. הראיה
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.b

úåçåëá.ופנימיים מקיפים כוחות; סוגי שני יש הנפש

לאותו  כלי שהוא אבר יש כוח לכל  כי איברים, להם ויש ומטה מחכמה הנפש כוחות הם – פנימיים
פרטיים. וכלים איברים להם שאין ותענוג רצון הם מקיפים וכוחות כוח,

כלי  שהוא כך, נוצר שהחומר או כזה, מחומר מורכב כלי כל – כלים להם שיש הפרטיים הכוחות
הזה. לכוח

מורכב  העין, את בו ברא יתברך שה' החומר העין. היא כלי, לו שיש פנימי כוח הוא הראיה כוח
הראיה. כוח את תקבל שהעין כזו בצורה

באופן  אותם ברא יתברך ה' הפנימיים, הכוחות לכל ביחס גם וכך השמיעה, לכוח ביחס דבר אותו
לכוחו. אחד כל כראוי, מותאמים כלים יהיו שהאיברים כזה

ודעת. בינה חכמה, החלוקות שלוש בכל לשכל כלי הוא המוח חומר

ותשוקה. לחמדה גם כלי והוא המידות, לשאר גם כמו ושנאה אהבה למידות, כלי הוא הלב חומר

הם  הנפש כוחות לכוחותיהם. מותאמים האיברים וכל כלים, להם יש הפנימיים, הכוחות כל גם כך
רוחניים. כוחות

השכל  את יבין – רוחני שהוא השכל שכוח גשמיים, בדברים שישפיעו אותם ברא יתברך ה'
הפעולה  גשמיים, באיברים מלובשים שהם מזה שחוץ הנפש, כוחות שאר בכל גם וכן גשמי, בדבר המלובש
ומידות, שמיעה ראיה, ודיבור, מחשבה כעניני שבגשמיות, ברוחניות או גשמיים, בדברים משפיעים שהם

שבגשמיות. רוחניות אלא ממש , גשמיות אינם ודומיהם אלה כל

הגבלה  לו אין רוחני ביד. ונתפס ומטה, מעלה צדדים, ארבעה – קצוות ששה בעל דבר הוא גשמי
ביד. נתפס ואינו קצוות ששה של

ההגבלה  את להם שאין – ומידות שמיעה ראיה, דיבור, מחשבה, – לעיל הנזכרים הכוחות כל
שברוחניות. גשמיות נקראים הם ממש, רוחניות ואינם מאחר אך רוחניים. הם האמורה, הגשמית

ב  המוגבל גשמי בדבר רק היא שראיה אף ובצבעים על וקטן גדול של שונות בצורות ובא קצוות ששה
קול  של רוחני בדבר רק היא ושמיעה שונים,

אינן  אלו שהגבלות אף ודק, עבה וקצר, ארוך היינו וקטן, גדול של בהגבלה בא קול גם שכן, –
אינו  המושאל שם ואילו שהוא, כפי הדבר את מתאר התואר שם כי התואר, שם ואינן המושאל שם אלא
שמתארים  בשמות אותו לתאר אפשר ואי רוחני הוא קול כי שהושאל, כשם אלא ואינו הדבר, את מתאר

– גשמי

שרואים  הדבר עם ההתחברות תכונת את יש לשניהם כי ושמיעה, ראיה בין דמיון יש זאת בכל
ושומעים.

.øåöé÷.בגוף מסוים מקום להם שאין מקיפים, הם ועונג רצון [א] סוגים. לשני מחולקים הנפש כוחות
בהם  בגוף, מסוימים מותאמים איברים להם יש ותנועה, שמיעה ראיה, דיבור, מידות, מחשבה, שכל, [ב]
אבל  רוחני, שומעת שמיעה גשמי, רואה ראיה שברוחניות. בגשמיות גם משפיעים הרוחניים הכוחות

ושומעים. שרואים מה עם ההתחברות תכונת את יש לשניהם

[a"yz'd oeygxn] rnyi `ld ofe` rhepd
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פסח'‡. של ש'אחרון גילה הבעל־שם־טוב מורנו
הגילוי  הוא פסח' של 'שביעי משיח. של הגילוי הוא
של  הגילוי – פסח' של ו'אחרון ים־סוף, קריעת של

משיח.
מו ·. של להתגלותו לא עד הבעל־שם־טוב, רנו

היתה  לפני־זה שגם למרות האמור. העניין את גילו
בעל־שם. יואל רבי של בזמנו כמו קבלה, של התגלות
של  שהסוד למרות ה'נסתרים', של הזמן היה אז אך
בזמנו  מאשר יותר בהתגלות אז היה כבר ה'נסתרים'
בהסתר, הכל היה שבזמנו בעל־שם, אליהו רבי של
כפי  הקבלה, לימוד את לגלות היה שעניינם למרות
תורה, ללימוד ישיבות הרבה הקימו שהם הידוע
קבלה  לא הקבלה, לימוד את לגלות היתה וכוונתם
אך  ועוד, הרמ"ק קבלת הזוהר, לימוד אלא מעשית
הבעל־שם־טוב  ומורנו בגילוי, ולא בהסתר היה זה

בהתגלות. זאת גילה
היה  הבעל־שם־טוב מורנו של שעניינו הידוע כפי
בשמות  השתמש ולא בעולם, אלקות לגלות
צדק' 'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד הקדושים.
הבעל־שם־טוב  שמורנו האומרים אלה אמר:
בכלל  יהודי שכן טועים, – הקדושים בשמות השתמש
העולם  את גם לעשות בכוחו תורה, על־פי המתנהג
זה  אך, תורה. עצמו שהוא מי וביחוד תורה, פי על
רבים' 'הצלת של בענין ואילו פרטית, להצלה בנוגע
הכלל  הצלת ולצורך רבים, של לתפילה זקוקים
לא  זאת וגם הקדושים, בשמות לפעמים השתמש

השמות. בכוונת כי־אם בדיבור השמות בביטוי
מדריגות: שלש ישנן הקדושים בשמות כידוע, כי
הבעל־שם־טוב  ומורנו ומעשה. דיבור מחשבה,
הצלת  לצורך הקדושים בשמות לפעמים השתמש
של  עניינו עיקר אך השמות, בכוונת רק אז  וגם הכלל,
בעולם, אלקות לגלות היה הבעל־שם־טוב מורנו
של  הגילוי הוא פסח' של ש'אחרון שגילה זה והוא

משיח.
מהו ‚. הזקן: רבינו כ"ק הוד את פעם שאלו

שיח. מ' וענה: משיח?
כמה  ישנם "שיח", המילה פירושים:1בפירוש

תפילה, היא שיח דיבור, הוא שיח תורה, הוא שיח
נוטריקון  שיח". "מ' בענין נאמרו פירושים וכמה
להיות  ויכולים בעלמא, אסמכתא של ענין הוא בכלל
לימין  משמאל לשמאל, מימין שונים צירופים

ובאמצע.

ששמע „. מה סיפר ווילענקער זאב ר' החסיד
עשרים  שהיה ווילענקער, משה ר' החסיד מאחיו
אל  נסע זאב שר' לפני הזקן רבינו כ"ק הוד אצל שנה
ממנו  קשיש היה משה ר' שכן הזקן, רבינו כ"ק הוד

בערך. אלה שנים במספר
ווילענקער  משה ר' שהחסיד הסיפור, הרי ידוע  
כ"ק  הוד אל והלך בווילנה, בני־ביתו את בחשאי עזב
נמצא, הוא היכן ידעו לא ובני־ביתו הזקן, רבינו
צרות  והיו מאד, גדולים היו נפשם ועוגמת וצערם

אברכים מספר ולולא ומשונות, שידעו רבות מווילנה
טובות. לא תוצאות לכך היו – נמצא הוא היכן

זאב: ר' לאחיו ווילענקער משה ר' החסיד וסיפר
רבי  הרה"ק את ללוות הזקן רבינו כ"ק הוד כשנסע
לארצנו  בנסיעתו הארץ" "פרי בעל מענדל מנחם
נודע  – תקל"ח בשנת – לליאזנא בשובו הנה הקדושה,
פראית, בהנהגה תלמידים נקטו נסיעתו שבתקופת לו,
העולם  ענייני את לגמרי הזניחו הם הכוונה. כפי שלא
אז  אמר הזקן רבינו כ"ק הוד בהתבודדות. והיו
ש"נהמא  לדעת, צריכים ה'חדרים' בני לתלמידיו:

ליכול" חרבא בעניינים 2אפום להתעסק שיש כלומר ,
חרבא" "אפום להיות צריך זה אך דוקא, הגשמיים
הכוונה. עיקר וזהו מלחמה, בדרך כלומר, דוקא;
היא, הכוונה שתכלית להם, אמר זמן, משך כעבור

חרבא". ה"פום את תאכל שה"נהמא"
עיקר  את אחיו את הזקן רבינו של חסיד לימד כך
רבינו  כ"ק מהוד שקיבל כפי 'עבודה', של הכוונה
שעיקר  הרבי, אל כשבא הראשונות, בשנים הזקן

היש'. 'ביטול הוא תחתון', ב'דעת העניין
אם  לראות במראה שמסתכלים כאלה שלא
'עבודה', כבר שזה וחושבים במקומן מונחות התפילין
אך  הנכון, במקומן להיות צריכות אמנם התפילין
ללמוד  וצריכים הזולת, את כך על לשאול הרי יכולים

להתפלל. במה שיהיה כדי חסידות,
שכל ‰. בליובאוויטש שהונהג הראשונה הפעם

יחד  יאכלו – תמימים' 'תומכי ישיבת בני – התמימים
תרס"ו  בשנת היתה הגדול', ב'אולם הפסח .3בחג

כ"ק  הוד את הזמינו שנה אותה פסח' של ב'אחרון
הסעודה, בשעת היום. לסעודת הרה"ק אאמו"ר
ה'תמימים' לכל לתת הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד הורה
היתה  בישיבה אז שההוצאה למרות יין, כוסות ארבע
כ"ק  הוד התבטא מעשה, בשעת בהרחבה. שלא מאד
חג  לילות שני של הכוסות שארבעת הרה"ק, אאמו"ר
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של  אחרון – והיום רבינו, משה של הכוסות הן הפסח
משיח. של הכוסות ארבעת – פסח

.Â הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד של 'הנחה' ישנה
הזקן, רבינו כ"ק הוד של קצר מאמר על האמצעי

שמע" את כורכין היו יריחו "אנשי זה 4המתחיל: .
האמצעי  הרה"ק אדמו"ר כ"ק שהוד המאמרים אחד

רייזעס. פנחס ר' מהחסיד 'חזרה' שמע
אל  לליאזנא בא רייזס, פנחס ר' שהחסיד כידוע,
כ"ק  הוד הסתלקות אחרי מיד הזקן רבינו כ"ק הוד
כ"ק  חסידי מזקני שכמה מפני זה היה המגיד. הרב 
הזקן, רבינו כ"ק הוד אחרי כרוכים שהיו המגיד, הרב 
תורת  ברבים ויפרסם יגלה הזקן רבינו כ"ק שהוד רצו
לאחר  חב"ד. חסידות תורת כפי העבודה ודרכי חב"ד
כ"ק  הוד לפני רייזעס פנחס ר' החסיד חזר מכן,
ששמע  המאמרים כל על האמצעי הרה"ק אדמו"ר
לפני  שאמר המאמרים גם הזקן, רבינו כ"ק מהוד

האמצעי. הרה"ק אדמו"ר כ"ק הוד של לידתו
העניין  הוא שמע" את "כורכין הוא: המאמר תוכן

היא  הכוונה אך עילאה', ו'יחודא עליון' 'דעת של
ב'יחודא  יאיר עילאה' וש'יחודא דוקא תתאה' 'יחודא
ברכוש  יצאו כן "ואחרי שיהיה כדי שכן, תתאה'.

ידי 5גדול" על דוקא זה הרי מצרים", "ביזת כלומר ,
הכנה  ידי על בא וזה מצרים, ויציאת מצרים גלות
בה' "ויאמינו האמונה", "בזכות היה שבמצרים דוקא,

עבדו" מיכלא 6ובמשה מצה, של העניין שזה ,
דאסוותא  ומיכלא היתה 7דמהימנותא מצרים יציאת .

ו'שושבינא  דמלכא' 'שושבינא ואהרן, משה ידי על
'מכת  מצרים. יציאת היתה ועל־ידם דמטרוניתא',
שנגלה  מלמעלה, גילוי ידי על היתה בלבד בכורות'

הקב"ה. המלכים מלכי מלך עליהם
שמע", את כורכין היו יריחו ש"אנשי מה הענין
יריחו  שלל היה לכן עילאה', 'יחודא של הענין רק זה
שעל־ידי־ תחתון', ב'דעת היא הכוונה אך חרם, בדרך
שכן  מצרים, ביזת של הענין להיות היה יכול דוקא זה
דוקא  עצמו בכוח רק יהיה שזה היא, הכוונה עיקר

נפש. ובמסירות
dcerqa ,gqt ly oexg`
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ב.4) נה, פסחים
יד.5) טו, בראשית
תקיט.6) הושע ילקוט

זח"ב 7) וראה א. קנז, לזח"א מציין חו"מ מצות להצ"צ טע"מ בספר
א. מא,

•
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פנה  הוא לגמרי. השתנה עליה, שסופר דרשתֿהתוכחה את יחיאל צדוק שמע בו יום מאותו
עסקי  עקב - מתמיד במגע בהיותו הוללות. חיי לנהל והחל תמיד, שמר עליה ליהדות עורף
באורח  זמנו את לבלות רבות אפשרויות  לו היו אחרים, עשירים וגויים "פריצים" עם - מסחרו

הפריצים. לשל דומה חיים

להנהגה  מתאימה שאינה בצורה שם להתנהג החלו כליל. השתנתה ביתו הנהגת אפילו
קלפים. ומשחקי לשכרה בסביאה  הזמן את ובילו שם התהוללו יהודית,

בדבר  רק למשתה". "אחים לו להיות שהפכו ופוחזים לריקים רק מעתה התחבר יחיאל צדוק
רחבה. ביד צדקה לחלק והמשיך שהיה, כפי לב טוב עדיין נשאר הוא שינוי: אצלו חל לא אחד

חיים  של הנהגה על שמר לא שהוא והגם ליום, מיום גדל עושרו הרי זאת, כל למרות
טובים. מעשים של הנהגה על שמר הוא כאמור, אך יהודיים,

ילדה  לא זוגתו מוסתר. צער קינן בליבו אך ימיו. סוף עד חייו את כך גורר היה הסתם מן
בילדים. לזכות נפשה יצאה  זוגתו גם בבנים . לזכות מאודו בכל שאף יחיאל צדוק ילד, כל לו
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למי  אין "כאשר - קרובות לעתים מקוננת הייתה - רכושנו"? כל לנו נחוץ מה "לשם
להותירו"?

דלהלן: המאורע קרה ואז

החליפו  כאשר אך לב. אליו שישימו רצה לא בכלל כנראה אשר אורח, הגיע לשוונצייאן
עצמו  שהוא למרות אישיות, בעל אדם עם עסק כאן שיש להבחין יכלו כבר מלים כמה רק עימו

במשהו. אותו יהנה שמישהו או עצמו, את להחשיב אופן בשום רצה ְֶַלא

אבל  הצעיר, יחיאל צדוק על במיוחד עינו את "ׂשם" שהאורח או ב"מקרה" רק זה היה ָהאם
בדיבוריו  יחיאל צדוק על עמוק רושם עשה שהאורח  הייתה התוצאה אך הלב, טוב

שונים. לנושאים ובהתייחסויותיו

אמר  שעליו כעםֿהארץ הפוחז" "הגביר יחיאל צדוק לר' יתייחס שהאורח במקום
הוא  כאילו אליו דיבר הנ"ל האורח הרי - הבא לעולם חלק לו יהיה שלא הקודם, הבעלֿדרשן
בגלל  זה הרי אחרים, רבים דברים בגלל לא אם גבוהה, דרגה בעל הינו - יחיאל צדוק ר' -

ב  צדקה מחלק רחבה.שהוא יד

תופסים  ביהדות "ובכלל, יחיאל, צדוק לר' האורח הסביר ביותר" חשוב דבר היא "הצדקה
עיקר  המדרש לא ז"ל: חכמינו אמרו וכבר גרידא, תורה מלימוד יותר נכבד מקום טובים מעשים

המעשה". אלא

וביסס  הנ"ל, במאמר הטמון הרעיון את יחיאל צדוק לר' האורח הסביר הדברים בהמשך
האמונה  "בזכות ואשר וטהור. זך ולב בקב"ה אמונה  צריך שהיהודי והיא היסוד הנחת את אצלו

ממצרים". אבותינו נגאלו

לליבו  עמוק חדרו - הדרשה בעל מפי בעבר ששמע לדברים לחלוטין המנוגדים - אלו דברים
שהאורח  מאוד רצה הוא לדירה, לו ודאג אליו, האורח את לקרב החל הוא יחיאל. צדוק ר' של

מפיו. שיצאה מילה כל "בלע" וממש הקרובה, בסביבתו הזמן כל יהיה

החל  הגביר במהרה. לראות היה אפשר יחיאל, צדוק ר' על האורח דברי של ההשפעה את
וגברה  התנהגותו הוטבה ליום ומיום כיהודי להתנהג חזר ושוב ההוללים, מ"ידידיו" להתרחק

גדול. יראֿשמים להיות יחיאל צדוק ר' הפך שנים כמה ובמשך המצוות, קיום על הקפדתו

מסוים. מקובל עם להיפגש כדי רחוקה לנסיעה ורעייתו יחיאל צדוק ר' יצאו מסוים ביום
לאב. להיות הפך יחיאל צדוק ור' במהרה, התקיימה ברכתו ואכן, בילדים. ברכם זה מקובל

הנסתרים  אחד היה הישר, לדרך יחיאל צדוק ר' את שהעלה שהאורח נודע יותר מאוחר
של  ליבו את כבשו ביהדות, והמיוחדת החדשה ודרכו יחיאל צדוק לר' דיבורו אופן הנודדים.

למוטב. והחזירוהו העשיר,

הצדיק  ואילו ה'", מ"בית גירשו שלו, התוכחה בדברי שהדרשן, אומר, היה יחיאל צדוק ר'
ה'". ל"בית השיבו הנעימים  בדבריו הנסתר,

מוויאזין, ברוך לר' המסתורי, העילוי הצעיר, הישיבה ראש סיפר אותו המעשה סיפור כאן עד
והוסיף:

עיני  שמתי נדודי, במשך ומאז, לנסתרים. רבה הערכה התמלאתי זה מעשה לי נודע כאשר
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בהנהגתם. היטב והבטתי לדבריהם, תמיד האזנתי נדודי. כדי תוך פגשתי אכן מהם אחדים בהם.
את  לשמור הפשוטים העממיים האנשים את מעוררים הם איך לדעת מאוד אותי עניין ְִֵבעיקר

התורה.

היטב  ידע הוא חדשים. דברים הנסתרים אודות הישיבה ראש דברי היו לא ברוך ר' עבור
הפשוטים. ההמון אנשי על משפיעים הם וכיצד הנסתרים, של מעשיהם מה

ומתייחס  הנסתרים בדרך היטב בקי הצעיר שהאברך הוא, מדבריו, ברוך לר' התחדש שכן מה
בקי  אינו שהוא ברור, היה אך באהדה. ובהנהגתם.אליהם במעשיהם היטב

טוב  להכיר למד לא - הישיבה ראש - הוא אשר כך, על צערו, את רק ברוך ר' ביטא לכן,
אודותם. יותר הרבה שידע כדי הנסתרים, את - נדודיו במשך - יותר

אשר  הנסתרים אחד - לסלוצק קרובה שהייתה - ברוך ר' של לאחוזתו הגיע הפעמים באחת
היה  אשר הצעיר, הישיבה ראש את ומיד תיכף הכיר זה אורח היטב. הכירו ישראל מנשה ר'

ישראל. מנשה ור' ברוך ר' עבור תעלומה בחזקת

רבי  הגאון הוא "הלא ישראל, מנשה ר' את הנסתר שאל זה"? הוא מי הנכם יודעים "האם
ייחוס  בעלת ממשפחה ומוצאו מפינטשאוו" "העילוי בשם נקרא גם הוא מפינטשאוו. יעקב אהרן

רב.

כבר  הישיבה]: [=ראש הצעיר העילוי אודות לו הידוע כל את לספר המשיך הנסתר ההלך
ושלוש  עשרים בגיל גאונותו. על לתהילה מפינצוב העילוי של שמו נודע עשרה, חמש בן בהיותו
צבי. רבי המפורסם הגאון של במקומו בישראל, ואם עיר פלוצק, של הרבנות כהונת לו הוצעה

חייבים  היו שניהם אך ברוך, לר' ומיד תיכף זאת כל מסר ישראל מנשה ר' אשר מאליו מובן
הרי  להם. נתגלה שסודו קל, ברמז ולו הצעיר לגאון להראות רצו לא הם בסוד. זאת כל לשמור
אצל  להתעניין ינסה לא אחד ושאף עצמו, אודותיו כלל אותו ישאלו שלא היה איתו ההסכם
לשהות  לו שנשארו שנתיים לאותם בישיבה להישאר מוכן היה לא הוא אחרת, אודותיו. אחרים 

הגלות. עריכת לאחר בנכר

שהגיע  ברוך, לר' - הצעיר הישיבה ראש - יעקב אהרן ר' הודיע ה"שנתיים", חלפו כאשר
לימוד. כשכר ניכר כסף סכום לו הציע ברוך ר' למשפחתו. וישוב הישיבה את יעזוב שהוא הזמן

אחת. פרוטה אפילו לקבל מיאן הוא אך

באופן  ראשֿישיבה כאן שתהיו לכם הנני "מציע - אחרת בקשה ברוך ר' הציג - כך" "אם
על  לכאן כולם את להביא מנת על למשפחתכם מישהו אשלח צרכיכם, לכל לכם אדאג קבוע.

חשבוני".

אמר, למשפחתו, בקשר אך קבוע, כראשֿישיבה להתמנות ההצעה את קיבל יעקב אהרן ר'
בעניין  מדי רבים פרטים ייוודעו שלוחים שליחת ידי שעל רצה לא הוא יביאם. עצמו שהוא

ייחוסו.

את  אז העביר ברוך ר' ביתו. בני עם לאחוזה שב יעקב אהרן ור' חלפו אחדים חדשים
ישראל. מנשה ר' ולידי לידיו הישיבה
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וללמוד  בעלֿשם אדם לר' לנסוע - בו שקיננה ישנה משאלה להגשים החליט עצמו ברוך ר'
טובים. ומעשים תורה אצלו

גם  לשהות רצה ועכשיו ממושך, זמן ברוך ר' שהה מזאמושטש, בעלֿהשם יואל ר' אצל -
בסלוצק, ביקורו בעת בזמנו ראה אותו, - אדם ר' - יואל ר' של מקומו ממלא אצל ממושך זמן

- כראוי להכירו הכושר שעת בקושי לו הייתה אז ואשר

לקח  בנוסף הנסתרים, אחזקת עבור מרכושו גדול חלק אדם לרבי למסור החליט אף ברוך ר'
אדם. לר' הליכתו בעת לצדקה בעצמו לחלקו מנת על נוסף כסף צרור עמו

אשר  בעלֿשם אדם ר' אצל לאחוזתו. שב תפ"ב ובשנת מביתו, ברוך ר' נעדר שנים שלוש
וגם  קבלה הבעלֿשם אצל למד הוא חדשים. שמונה ברוך ר' שהה בראפשיץ, היה מושבו מקום

הבעלֿשם. תלמידי החשובים, והמקובלים הנסתרים את להכיר למד

לו  מסר אף הוא יעקב, אהרן ר' שלו הגאוני הישיבה ראש אודות אדם לר' סיפר ברוך ר'
סובר  והוא היות, - האריז"ל קבלת את ללמוד רוצה יעקב, אהרן ר' הוא, אין מדוע הסיבה את

נכתבו. הם כאשר טעויות, נפלו האריז"ל של הקבלה שבספרי

פלאי. כדבר זו שתיקה קיבל ברוך ור' מאומה. בעלֿשם אדם ר' ענה לא עלֿכך

שנה  זו נסיעה ארכה הפעם בעלֿשם. אדם לר' שוב נסע שנה, שבעים ברוך לר' מלאו כאשר
מאוד. כך על הצטער ברוך ור' הישיבה, של מנהלה ישראל, מנשה  רבי נפטר בינתיים בלבד. אחת

ביותר. הטוב כידידו ישראל מנשה ר' את החשיב הוא

מנהיגם  מלהיות עצמו את פיטר בעלֿשם אדם שר' ידיעה, ברוך ר' קיבל שנים חמש כעבור
בטלוסט. היה מגוריו שמקום בעלֿשםֿטוב ישראל לר' ההנהגה את ומסר הנסתרים, של

ש"בשמים" לו הודיע השילוני, אחיה ורבו שמורו בעלֿשם, אדם ר' אמר בזמנו, שסופר כפי
הדור. מנהיג יהיה בעלֿשםֿטוב ישראל שר' רוצים

למנהיג  לנסוע עז חשק ברוך ר' נתאווה חדשות, לידים עברה הנסתרים הנהגת כאשר עתה,
בטלוסק. בעלֿשםֿטוב ישראל לר' - החדש

כיֿאם  לבדו, מסעו את ברוך ר' עשה  לא - אחרים טעמים משום או הגבוה, גילו משום אם
שיטתו. ואת החדש המנהיג את להכיר הם  גם יכלו כך בניו. שני את עימו לקח

של  חדרו מפתן את בעברם תיכף אשר בניו, ושני ברוך ר' את אחזה גדולה פליאה
חייהם. ימי במשך עליהם עבר אשר כל ואת הם מי הצדיק להם אמר הבעלֿשםֿטוב,

ישראל. לארץ לנסוע בהכנות יתחיל לביתו, חזרתו עם שמיד ברוך לר' הורה הבעלֿשםֿטוב
הקדושה. בארץ ימים אריכות  הבטיחו הוא
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äøåúá äøéùò äúéä øùà íëúæåçà õøà åðéúðéãî

íéðåàâ äãéîòäå ,íéîëç úáéùéá äðåùàøäå ,äîëçå

úåòøåàîä éìâøì ,íåéäë äðä ,äìäúì åðéîòá íéòãåð

äìåë äðéãîä äð÷åøúð ,äîçìîä úåðù íéðùä êùîá

íéøôñ ãåòå ,íéìäú ,íéùîåç ,íéøåãñ åìéôàå ,íéøôñîÄ

.ìàøùéá ãìéå øòð ìëì øúåéá íéçøëåîä

äòáøà úðùá 'éä ,äæ ïéòî ,íéøôñá øåñçî äø÷î

åîùå ,ãçà ùéà éäéå ,äòáùå íéðåîù úåàî òáù íéôìà

ç÷éå ,øùåòá åäëøáéå ,'ä åäîîøéå ,óñåé ø"á ìàåîù 'ø

,íøëù íäì ïúéå (íìåòá òãð íøè ñåôãå) íéøôåñ ùéàä

í÷ìçéå ,àøîâå ,íéáåúëå ,íéàéáð ,íéùîåç áåúëéå

,ìàøùéá åîù àø÷ðå ,íðç äøåú éâåäå éãîåì ïéá á÷òéá

áì ìò ÷å÷ç äìäúì åîù ïåøëæ øàùéå ,ãéâðä ìàåîù éáø

.ãòì ìàøùé

äðîìàä ñåôã úéá éðåãà ,íëéìà äðåô éððä äæáå

,íéøãçä ìë íùá àðìéåá íàø íéçàäåñ'äøåú-ãåîìúäå

íä íéãéîìúä áåø øùà ,àéñåø úðéãî ,åðöøà éáçøîáù

ìë ìéáùá íìåò øëæì 'äì äáãð úú åìéàåú éë ,íééðò éðá

íéôìà äùîçå íéøùò êñ ,ñ'äøåú ãåîìúäå ,íéøãçä

çñåð íéôìà íéøùò ,"äô ìë úìôú" íùá '÷ðä íéøåãéñ

íéôìà úøùò ,æðëùà çñåð íéôìà äùîçå ,é"øà

éðùëå ('øåèôäå é"ùø íåâøú íò) àèøàåå÷ '÷ðä ,íéùîåç

.ñ'íéìú íéôìà

ìò åìåçé ,íééðòä íäéúåáàå ,ìàøùé éðá éøòð úëøáå

.úìôåëîå äìåôë äëøáá åëøáúú úàæ ììâáå ,íëùàø

úåùòì äîä íéúåàð éë ,íúáåùú ìá÷à øùàë

íòéãåàå ,ìàøùé éøò ìëì áúëîá òéãåà æà ,úàæ éúù÷á

ãåîìúäå íéøãçä éãéîìú ìéáùá úàæ íúáãð øáã

ñåôã úéáì àðìéåì øùé åáúëé éë ,íäì áåúëàå ,ñ'äøåú

,éìù ïåáùç ìò çåìùîä úåàöåä ïúà øãð éìá éðàå ,íàøÈ

äìá÷ áåúëú äøåú ãåîìú ìëå ,øãçå øãç ìë úìá÷áå

.åìá÷éù çåìéùä ìò ñåôãä úãå÷ô úéáì

õçìäå ,àøåðä áöîä ìà åððåáúä ,ìàøùé éøéáâ

,íééðòä íéøòðä úøæò àéä ,åðéúøæòá åàåáå ,ìåãâä

àð åîçø ,ìàøùé é÷ìàì ììôúäìå ,ùîåç ãåîìì íéáàúä

úîàá ,àùðå íø ìàá íéðéîàîä ,ïàöä éøéòö úà

.íé÷ìàä íëøæòé æàå ,íäì åøæòå íéîúáå

,ø÷éå ãåáë éùâøá

ø"åîãà ÷"ë íùá òãåðä ,÷"äøä ø"åîàà ÷"ë ïá

íéîçø ù÷áîä ,ò"éæ î"âáð ä"äìì÷åöæ ùèéåàáåéìî

,íéìäúå øåãéñ ,ùîåç éùøåã ,ìàøùé éðá éøòð ãòá

ù"éé

ci jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז מ"ח, תשי"ג
ברוקלין.

שלום וברכה!

...בנוגע לבנו... שי' בענין זיווג מתאים בגו"ר, הנה עליו ג"כ בעצמו לעוררו אשר כל הענינים 
ג"כ האתעדל"ע  ובמילא הם בדוגמת הענינים דלמעלה, אשר לכן  דלמטה הם משתלשלים מלמעלה 
ג"כ תוכן הפנימי של מאמר רז"ל שמדותיו של הקב"ה הם מדה כנגד מדה,  וזהו  באה באתעדל"ת, 
ובמילא צריך הוא בעצמו וכן כל אלה שנוגע להם הענין של נשואי בנו שי', להתחזק בהענינים המביאים 

לידי יחוד קוב"ה ושכינתי' כביכול וע"פ המבואר בתניא פרק מ"א ובכמה מקומות בדא"ח, כדי באר.

בטח לקחו חלק בההתועדיות שנערכו בחדש תשרי בתוככי אנ"ש ואתענין לדעת הפרטים בזה.

בברכה.



רמה iyily ,ipy ,oey`x - bi ,ai - jlÎjl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

êì-êì úùøô
áéàEöøàî Eì-Cì íøáà-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©§½̈¤§²¥«©§§¬

éáà úéaîe EzãìBnîeøLà õøàä-ìà E ¦«©§§−¦¥´¨¦®¤¨−̈¤£¤¬
:jàøàïåùàøáäìcâàå Eëøáàå ìBãb éBâì ENràå ©§¤«¨§¤«¤§Æ§´¨½©«£¨´¤§½©«£©§−̈

:äëøa äéäå EîLâéëøáî äëøáàåEìl÷îe E §¤®¤«§¥−§¨¨«©«£¨«§¨Æ§¨£́¤½§©¤§−
:äîãàä úçtLî ìk Eá eëøáðå øàà(éåì)ãCìiå ¨®Ÿ§¦§§´§½−Ÿ¦§§¬Ÿ¨«£¨¨«©¥¤́

èBì Bzà Cìiå ýåýé åéìà øac øLàk íøáà©§À̈©«£¤̧¦¤³¥¨Æ§Ÿ̈½©¥¬¤¦−®
Búàöa äðL íéráLå íéðL Lîç-ïa íøáàå§©§À̈¤¨¥³¨¦Æ§¦§¦´¨½̈§¥−

:ïøçîäèBì-úàå BzLà éøN-úà íøáà çwiå ¥«¨¨«©¦©´©§¨Á¤¨©¸¦§¹§¤´
-úàå eLëø øLà íLeëø-ìk-úàå åéçà-ïa¤¨¦À§¤¨§¨Æ£¤´¨½̈§¤
äöøà úëìì eàöiå ïøçá eNr-øLà Lôpä©¤−¤£¤¨´§¨®¨©¥«§À¨¤̧¤Æ©´§¨

:ïrðk äöøà eàáiå ïrðkåõøàa íøáà øáriå §©½©©¨−Ÿ©¬§¨§¨«©©©«£³Ÿ©§¨Æ¨½̈¤
æà éðrðkäå äøBî ïBìà ãr íëL íB÷î ãr©µ§´§¤½©−¥´¤®§©§©«£¦−¨¬

:õøàa(ìàøùé)æøîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå ¨¨«¤©¥¨³§Ÿ̈Æ¤©§½̈©¾Ÿ¤
çaæî íL ïáiå úàfä õøàä-úà ïzà Erøæì§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®Ÿ©¦³¤¨Æ¦§¥½©

:åéìà äàøpä ýåýéìçäøää íMî ÷zriå ©«Ÿ̈−©¦§¤¬¥¨«©©§¥̧¦¹̈¨À̈¨
éräå íiî ìû-úéa äìäà èiå ìà-úéáì íãwî¦¤²¤§¥«¥−©¥´¨«¢®Ÿ¥«¥³¦¨Æ§¨©´

ãwîíLa àø÷iå ýåýéì çaæî íL-ïáiå í ¦¤½¤©¦«¤¨³¦§¥̧©Æ©«Ÿ̈½©¦§−̈§¥¬
:ýåýéè:äaâpä rBñðå CBìä íøáà òqiåô §Ÿ̈«©¦©´©§½̈¨¬§¨−©©¤«§¨

éøeâì äîéøöî íøáà ãøiå õøàa árø éäéå©§¦¬¨−̈¨®̈¤©¥̧¤©§¨³¦§©¸§¨Æ¨´
:õøàa árøä ãáë-ék íLàéáéø÷ä øLàk éäéå ½̈¦«¨¥¬¨«¨−̈¨¨«¤©§¦¾©«£¤¬¦§¦−

àð-äpä BzLà éøN-ìà øîàiå äîéøöî àBáì̈´¦§¨®§¨©¸Ÿ¤Æ¤¨©´¦§½¦¥¨´
:zà äàøî-úôé äMà ék ézrãéáé-ék äéäå ¨©½§¦¦²¦¨¬§©©§¤−¨«§§¨À̈¦«

eâøäå úàæ BzLà eøîàå íéøönä Cúà eàøé¦§³Ÿ¨Æ©¦§¦½§¨«§−¦§´®Ÿ§¨«§¬
:eiçé Cúàå éúàâéïrîì zà éúçà àð-éøîà Ÿ¦−§Ÿ¨¬§©«¦§¦−̈£´Ÿ¦¨®§§©̧©Æ

:Cììâa éLôð äúéçå Cøeárá éì-áèéé¦«©¦´©«£¥½§¨«§¨¬©§¦−¦§¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(59 'nr k zegiy ihewl)

'‰ ÌLa ‡¯˜iÂ(ח (יב, «ƒ¿»¿≈

B˙B‡ ÚÈ„BÓ ,'‰ ÌL ˙‡ . . ÏB„b ÏB˜a ‡¯B˜ ‰È‰L∆»»≈¿»∆≈ƒ«

Ì„‡ È·Ï B˙e˜Ï‡Â(רמּב"ן) ∆¡…ƒ¿≈»»ְַָ

האמּונה  את לפרסם המׁשי אבינּו ׁשאברהם הּכּונה ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָאין

ּבאפן Ìbּבה' זאת עׂשה ּכנען ׁשּבארץ אּלא ּכנען, ּבארץ ַ«ְְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבחּוץֿלארץ  ּבהיֹותֹו ׁשּכן, הּקֹודמת. לעבֹודתֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּבאיןֿערֹו

הבנה מּצד זֹו ּבעבדה (ּבלׁשֹון BlLוהּכרהBlLעסק ֲֲִַַַָָָָֹ∆ְַָָ∆ְִ

הּצדק קו "והבין ‰BÎp‰הרמּב"ם: B˙e·zÓ לאחר ואּלּו ,(" ְְִֵֶֶַַַַָƒ¿»«¿»ְְִַַ

להיֹות הפ - "ֿלל" ‰',הּצּוּוי ÁÈÏL צּוּוי מּצד הּפֹועל ְְִִֶַַָ¿ƒ«ִִֵַַ

‡¯Ba‰. «≈

éðùãéíéøönä eàøiå äîéøöî íøáà àBák éäéå©§¦¾§¬©§−̈¦§®̈§¨©¦§³©¦§¦Æ
:ãàî àåä äôé-ék äMàä-úàåèdúà eàøiå ¤¨´¦½̈¦«¨¨¬¦−§«Ÿ©¦§³Ÿ¨Æ

çwzå äòøt-ìà dúà eììäéå äòøô éøN̈¥´©§½Ÿ©§©«£¬Ÿ−̈¤©§®Ÿ©ª©¬
:ärøt úéa äMàäæèdøeára áéèéä íøáàìe ¨«¦−̈¥¬©§«Ÿ§©§¨¬¥¦−©«£®̈

úçôLe íéãárå íéøîçå ø÷áe-ïàö Bì-éäéå©«§¦³«Ÿ¨¨Æ©«£Ÿ¦½©«£¨¦Æ§¨½Ÿ
:íélîâe úðúàåæéäòøt-úà | ýåýé òbðéå ©«£Ÿ−Ÿ§©¦«©§©©̧§Ÿ̈¯¤©§²Ÿ

úLà éøN øác-ìr Búéa-úàå íéìãb íérâð§¨¦¬§Ÿ¦−§¤¥®©§©¬¨©−¥¬¤
:íøáàçéúàf-äî øîàiå íøáàì äòøô àø÷iå ©§¨«©¦§¨³©§ŸÆ§©§½̈©¾Ÿ¤©−Ÿ

-àì änì él úéNr:àåä EzLà ék él zãbä ¨¦´¨¦®¨µ¨«Ÿ¦©´§¨¦½¦¬¦§§−¦«
èééì dúà çwàå àåä éúçà zøîà äîì̈¨³¨©̧§¨Æ£´Ÿ¦¦½¨«¤©¬Ÿ¨²¦−

:Cìå ç÷ EzLà äpä äzrå äMàìëåéìr åöéå §¦®̈§©¾̈¦¥¬¦§§−©¬¨¥«©§©¬¨¨²
-úàå BzLà-úàå Búà eçlLéå íéLðà äòøt©§−Ÿ£¨¦®©§©§¬Ÿ²§¤¦§−§¤

:Bì-øLà-ìkâéààeä íéøönî íøáà ìriå ¨£¤«©©Á©Á©§¸̈¦¦§©¹¦Â
:äaâpä Bnr èBìå Bì-øLà-ìëå BzLàå§¦§¯§¨£¤²§¬¦−©¤«§¨

á:áäfáe óñka äð÷na ãàî ãák íøáàå§©§−̈¨¥´§®Ÿ©¦§¤¾©¤−¤©¨¨«
âíB÷nä-ãr ìû-úéa-ãrå áâpî åérqîì Cìiå©¥̧¤Æ§©¨½̈¦¤−¤§©¥«¥®©©¨À

ïéáe ìà-úéa ïéa älçza äìäà íL äéä-øLà£¤¨̧¨¨³¨«¢ŸÆ©§¦½̈¥¬¥«¥−¥¬
:éräãíL äNr-øLà çaænä íB÷î-ìà ¨¨«¤§Æ©¦§¥½©£¤¨¬¨−̈

:ýåýé íLa íøáà íL àø÷iå äðLàøä¦«Ÿ®̈©¦§¨¬¨²©§−̈§¥¬§Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(64 'nr d zegiy ihewl)

‰ÓÈ¯ˆÓ Ì¯·‡ „¯iÂ ı¯‡a ·Ú¯ È‰iÂ(י (יב, «¿ƒ»»»»∆«≈∆«¿»ƒ¿«¿»
‡ËÁ ¯L‡ ÔBÚ ,·Ú¯‰ ÈtÓ . . ı¯‡‰ ÔÓ B˙‡ÈˆÈ(רמב"ן) ¿ƒ»ƒ»»∆ƒ¿≈»»»»¬∆»»

הרע  יצר "עׂשה אברהם ׁשהרי מּמׁש, לחטא הּכּונה ְְְֲֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאין

ה)טֹוב" ט, ברכות (וכל (ירושלמי הרע יצר ּכלל לֹו היה ולא ,ְְְֵֶַָָָָָֹ

Ì‰È¯·‡'מרּכבה' ּבבחינת היּו האבֹות Ì‰ÈÓÈ)ׁשל Ïk אּלא . ∆¿≈∆ְְִִֶֶַָָָָָ»¿≈∆ֶָ

ּבני  ּוׁשלמה אני "והיּו (ּכמֹו חּסרֹון מּלׁשֹון לחטא היא ְְְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֹֹהּכּונה

אלקי. אֹור וגּלּוי ּבהמׁשכת חּסרֹון ּׁשּגרם הינּו ְְְְֱִִִִֶַַַַַָָָָֹחּטאים"),

יׁש ּדרּגה ׁשּבכל הׁשּתלׁשלּות, ּבסדר האֹור מעּוט ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻּובדגמת

מּמּנה. ׁשּלמעלה לדרּגה ּביחס אֹור ְְְְִִֶֶַַַַַָָָמעּוט

,éðù
éùéìùä-ïàö äéä íøáà-úà Cìää èBìì-íâå§©̧§½©«Ÿ¥−¤©§¨®¨¨¬«Ÿ

:íéìäàå ø÷áeåì õøàä íúà àNð-àìåúáL ¨−̈§«Ÿ¨¦«§«Ÿ¨¨¬Ÿ¨²¨−̈¤¨¤´¤
ì eìëé àìå áø íLeëø äéä-ék åcçéúáL ©§¨®¦«¨¨³§¨Æ½̈§¬Ÿ¨«§−¨¤¬¤

:åcçéæérø ïéáe íøáà-äð÷î érø ïéa áéø-éäéå ©§¨«©«§¦¦À¥µŸ¥´¦§¥«©§½̈¥−Ÿ¥´



iriaxרמו - ci - jlÎjl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:õøàa áLé æà éføtäå éðrðkäå èBì-äð÷î¦§¥®§©§©«£¦Æ§©§¦¦½−̈¥¬¨¨«¤
çäáéøî éäú àð-ìà èBì-ìà íøáà øîàiå©¸Ÿ¤©§¹̈¤À©¨̧§¦³§¦¨Æ

ðéáe éðéaérø ïéáe érø ïéáe Eíéçà íéLðà-ék E ¥¦´¥¤½¥¬Ÿ©−¥´Ÿ¤®¦«£¨¦¬©¦−
:eðçðàèéðôì õøàä-ìë àìäéìrî àð ãøtä E £¨«§£³Ÿ¨¨¨̧¤Æ§¨¤½¦¨¬¤−̈¥«¨¨®

:äìéàîNàå ïéîiä-íàå äðîéàå ìàîOä-íà¦©§´Ÿ§¥¦½¨§¦©¨¦−§©§§¦«¨
éïcøiä økk-ìk-úà àøiå åéðér-úà èBì-àOiå©¦¨´¤¥À̈©©§Æ¤¨¦©´©©§¥½

íãñ-úà ýåýé úçL | éðôì ä÷Lî dlë ék¦¬ª−̈©§¤®¦§¥´©¥´§Ÿ̈À¤§ŸÆ
äëàa íéøöî õøàk ýåýé-ïâk äøîr-úàå§¤£Ÿ̈½§©§Ÿ̈Æ§¤´¤¦§©½¦«Ÿ£−̈

:øröàéòqiå ïcøiä økk-ìk úà èBì Bì-øçáiå «Ÿ©©¦§©´À¥µ¨¦©´©©§¥½©¦©¬
:åéçà ìrî Léà eãøtiå íãwî èBìáéíøáà −¦¤®¤©¦¨´§½¦−¥©¬¨¦«©§−̈

ìäàiå økkä éøra áLé èBìå ïrðk-õøàa áLé̈©´§¤«¤§¨®©§À¨©Æ§¨¥´©¦½̈©¤«¡©−
:íãñ-ãrâéýåýéì íéàhçå íérø íãñ éLðàå ©§«Ÿ§©§¥´§½Ÿ¨¦−§©¨¦®©«Ÿ̈−

:ãàîãé-ãøtä éøçà íøáà-ìà øîà ýåýéå §«Ÿ©«Ÿ̈º¨©´¤©§À̈©«£¥Æ¦¨«¤
éðér àð àN Bnrî èBìíB÷nä-ïî äàøe E ´¥«¦½¨´¨³¥¤̧Æ§¥½¦©¨−

:änéå äîã÷å äaâðå äðôö íL äzà-øLà£¤©¨´®̈¨¬Ÿ¨¨¤−§¨¨¥¬§¨¨¨«¨
åèEì äàø äzà-øLà õøàä-ìk-úà ék¦¯¤¨¨¨²¤£¤©¨¬Ÿ¤−§´

:íìBò-ãr Erøæìe äpðzàæèErøæ-úà ézîNå ¤§¤®̈§©§£−©¨«§©§¦¬¤©§£−
úBðîì Léà ìëeé-íà | øLà õøàä øôrk©«£©´¨®̈¤£¤´¦©´¦À¦§Æ

:äðné Erøæ-íb õøàä øôr-úàæéCläúä íe÷ ¤£©´¨½̈¤©©§£−¦¨¤«µ¦§©¥´
daçøìe dkøàì õøàa:äpðzà Eì ékçéìäàiå ¨½̈¤§¨§−̈§¨§¨®¦¬§−¤§¤«¨©¤«¡©´

ïBøáça øLà àøîî éðìàa áLiå àáiå íøáà©§À̈©¨²Ÿ©¥²¤§¥«Ÿ¥¬©§¥−£¤´§¤§®
:ýåýéì çaæî íL-ïáiåô ©¦«¤¨¬¦§¥−©©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(d"nyz oeyg 'f zgiy)

ÌÈÏ‰‡Â ¯˜·e Ô‡ˆ ‰È‰ Ì¯·‡ ˙‡ CÏB‰‰ ËBÏÏ Ì‚Â,יג) ¿«¿«≈∆«¿»»»…»»¿…»ƒ

ה)

CLÓ È·Èˆ ÈÒÎ È¯Ó ¯˙a ,ÈLÈ‡ È¯Ó‡c ‡˙lÈÓ ‡‰ ‡Ó¿»»ƒ¿»¿»¿ƒƒ¿≈»«»≈ƒ¿≈ƒ≈¿…

'B‚Â ËBÏÏ Ì‚Â ·È˙Îc ..(EÏ Ìb ·ËÈÈÂ ÌÈÒÎ ÏÚ·Ï ¯aÁ˙‰)ƒ¿«≈¿««¿»ƒ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ¿«¿¿

א) צג, (ב"ק

,ּולאיד) טֹוב ׁשכן ׁשל החּיּובית ׁשהׁשּפעתֹו אֹומר, ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהוי

ׁשרֹואים ּדבר היא רע) ׁשכן ׁשל הּׁשלילית ,LÁeÓaהׁשּפעתֹו ְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ¿»

ּבּה. מּכירים יהּודים, אינם "אינׁשי", סתם ׁשאפּלּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָעד

ׁשכנּות  ּכאן ׁשהיתה ׁשאף ,ּכ ּכדי עד חזקה זֹו ְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוהׁשּפעה

- קבע ׁשל ׁשכנּות ולא ,ּבּדר יחד הליכה ּבלבד, ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹארעית

ּגּלּוי  העּדר והן נכסים, רּבּוי ללֹוט, ּברכה הן זֹו ׁשכנּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶָָָָהביאה

לאברם יד)הּׁשכינה פסוק .(רש"י ְְְִַַָָ

éòéáøãéàCBéøà ørðL-Cìî ìôøîà éîéa éäéå©§¦À¦¥Æ©§¨¤´¤«¤¦§½̈©§−
Cìî ìrãúå íìér Cìî øîòìøãk øñlà Cìî¤´¤¤¨®̈§¨§¨¸Ÿ¤Æ¤´¤¥½̈§¦§−̈¤¬¤

:íéBbáíãñ Cìî òøa-úà äîçìî eNr ¦«¨´¦§¨À̈¤¤̧©Æ¤´¤§½Ÿ
äîãà Cìî | áàðL äøîr Cìî òLøa-úàå§¤¦§©−¤´¤£Ÿ̈®¦§¨´¤´¤©§À̈

Cìî øáàîLåáéúëíééáöéø÷òìa Cìîe íéBáö §¤§¥̧¤Æ¤´¤§¦½¤¬¤¤−©
:ørö-àéäâíécOä ÷îr-ìà eøáç älà-ìk ¦«Ÿ©¨¥̧¤Æ¨«§½¤¥−¤©¦¦®

:çìnä íé àeäãeãár äðL äøNr íézL −¨¬©¤«©§¥³¤§¥Æ¨½̈¨«§−
ìLe øîòìøãk-úà:eãøî äðL äøNr-L ¤§¨§¨®Ÿ¤§«Ÿ¤§¥¬¨−̈¨¨«

äíéëìnäå øîòìøãë àa äðL äøNr òaøàáe§©§©Á¤§¥¸¨¹̈¨´§¨§¨ÀŸ¤§©§¨¦Æ
íéðø÷ úøzLra íéàôø-úà ekiå Bzà øLà£¤´¦½©©³¤§¨¦Æ§©§§´Ÿ©§©½¦
:íéúéø÷ äåLa íéîéàä úàå íäa íéæefä-úàå§¤©¦−§¨®§¥Æ¨«¥¦½§¨¥−¦§¨¨«¦

åøLà ïøàt ìéà ãr øérN íøøäa éøçä-úàå§¤©«Ÿ¦−§©«£¨´¥¦®©µ¥´¨½̈£¤−
:øaãnä-ìræàåä ètLî ïér-ìà eàáiå eáLiå ©©¦§¨«Â©¨ªÂ©¨¹Ÿ¤¥³¦§¨Æ¦´

ä äãN-ìk-úà ekiå Lã÷-úà íâå é÷ìîr ¨¥½©©¾¤¨§¥−¨«£¨«¥¦®§©Æ¤
:øîz ïööça áLiä éøîàäçíãñ-Cìî àöiå ¨´¡Ÿ¦½©¥−§©«£¬Ÿ¨¨«©¥¥̧¤«¤§¹Ÿ

Cìîe äîãà Cìîe äøîr Cìîeáéúëíééáö ¤´¤£Ÿ̈À¤³¤©§¨Æ¤´¤
éø÷ízà eëøriå ørö-àåä òìa Cìîe íéBáö§¦½¤¬¤¤−©¦®Ÿ©©©«©§³¦¨Æ

:íécOä ÷îra äîçìîèCìî øîòìøãk úà ¦§¨½̈§¥−¤©¦¦«¥´§¨§¨¹Ÿ¤¤´¤
ørðL Cìî ìôøîàå íéBb Cìî ìrãúå íìér¥À̈§¦§¨Æ¤´¤¦½§©§¨¤Æ¤´¤¦§½̈
-úà íéëìî äraøà øñlà Cìî CBéøàå§©§−¤´¤¤¨®̈©§¨¨¬§¨¦−¤

:äMîçäéøîç úøàa úøàa íécOä ÷îrå ©«£¦¨«§¥´¤©¦¦À¤«¡³Ÿ¤«¡ŸÆ¥½̈
íéøàLpäå änL-eìtiå äøîrå íãñ-Cìî eñðiå©¨ª²¤«¤§¬Ÿ©«£Ÿ̈−©¦§¨®¨§©¦§¨¦−

:eñp äøäàéäøîrå íãñ Lëø-ìk-úà eç÷iå ¤¬¨¨«Â©¦§Â¤¨§ª̧§¯Ÿ©«£Ÿ̈²
:eëìiå íìëà-ìk-úàåáé-úàå èBì-úà eç÷iå §¤¨¨§−̈©¥¥«©¦§¸¤¯§¤

:íãña áLé àeäå eëìiå íøáà éçà-ïa BLëø§ª²¤£¦¬©§−̈©¥¥®§¬¥−¦§«Ÿ
âéïëL àeäå éøárä íøáàì ãbiå èéìtä àáiå©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧

øðr éçàå ìkLà éçà éøîàä àøîî éðìàa§¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½
:íøáà-úéøá éìra íäåãéék íøáà òîLiå §¥−©«£¥¬§¦«©§¨«©¦§©´©§½̈¦¬

äðîL Búéá éãéìé åéëéðç-úà ÷øiå åéçà äaLð¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈§¦¥´¥À§Ÿ¨³
ìLe øNr:ïc-ãr ócøiå úBàî Låè÷ìçiå ¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«©¥«¨¥̧

íôcøiå íkiå åéãárå àeä äìéì | íäéìr£¥¤¯©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®©¦§§¥Æ
:÷Nnãì ìàîOî øLà äáBç-ãræèiåúà áL ©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤©¾̈¤¥−



רמז iyy ,iying - eh - jlÎjl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íâå áéLä BLëøe åéçà èBì-úà íâå Lëøä-ìk̈¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³§ªÆ¥¦½§©¬
:írä-úàå íéLpä-úàæéíãñ-Cìî àöiå ¤©¨¦−§¤¨¨«©¥¥´¤«¤§Ÿ»

øîòìøãk-úà úBkäî BáeL éøçà Búàø÷ì¦§¨¼©«£¥´À¥«©Æ¤§¨§¨½Ÿ¤
àeä äåL ÷îr-ìà Bzà øLà íéëìnä-úàå§¤©§¨¦−£¤´¦®¤¥´¤¨¥½−

:Cìnä ÷îrçéàéöBä íìL Cìî ÷ãö-ékìîe ¥¬¤©¤«¤©§¦¤̧¤Æ¤´¤¨¥½¦−
:ïBéìr ìàì ïäë àeäå ïééå íçìèéeäëøáéå ¤´¤¨¨®¦§¬Ÿ¥−§¥´¤§«©§¨«£¥−

íéîL äð÷ ïBéìr ìûì íøáà Ceøa øîàiå©Ÿ©®¨³©§¨Æ§¥´¤§½Ÿ¥−¨©¬¦
:õøàåëéøö ïbî-øLà ïBéìr ìû CeøáeEãéa E ¨¨«¤¨Æ¥´¤§½£¤¦¥¬¨¤−§¨¤®

:ìkî øNrî Bì-ïziå©¦¤¬©«£¥−¦«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(fi zxaeg zeniyx)

Ì¯·‡Ï „biÂ ËÈÏt‰ ‡·iÂ(יג (יד, «»…«»ƒ««≈¿«¿»
‰¯N ˙‡ ‡OÈÂ Ì¯·‡ ‚¯‰iL Ôek˙Óe . . ‚BÚ ‰Ê(רש"י) ∆ƒ¿«≈∆≈»≈«¿»¿ƒ»∆»»

ּומצא  ׁשּבא עֹוג, ׁשמֹו נקרא ולּמה נאמר: רּבה' ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָּב'מדרׁש

לבאר, ויׁש וכּו'. עּגֹות ּבמצות ועֹוסק יֹוׁשב אברם ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֻאת

מּצה, אכילת ּבמצות עֹוסק ׁשאברהם עֹוג ראה ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּכאׁשר

הבין  הּׂשכל, מן ׁשּלמעלה אמּונה ּדמהמנּותא, ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָמיכלא

מסירּות  מּתֹו לֹוט את להּציל ּכדי לּמלחמה יצא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּבוּדאי

הּׂשכל. מּצד מקֹום לֹו ׁשאין ּדבר ִֵֵֶֶֶֶַַָָָנפׁש,

éùéîçàëéì-ïz íøáà-ìà íãñ-Cìî øîàiå©¬Ÿ¤¤«¤§−Ÿ¤©§®̈¤¦´
:Cì-ç÷ Lëøäå Lôpäáë-ìà íøáà øîàiå ©¤½¤§¨«§ª−©¨«©¬Ÿ¤©§−̈¤

äð÷ ïBéìr ìà ýåýé-ìà éãé éúîøä íãñ Cìî¤´¤§®Ÿ£¦¸Ÿ¦¨¦³¤§Ÿ̈Æ¥´¤§½Ÿ¥−
:õøàå íéîLâëìrð-CBøN ãrå èeçî-íà ¨©¬¦¨¨«¤¦¦Æ§©´§«©½©

éðà øîàú àìå Cì-øLà-ìkî çwà-íàå§¦¤©−¦¨£¤®̈§´ŸŸ©½£¦−
:íøáà-úà ézøLräãëeìëà øLà ÷ø éãrìa ¤«¡©¬§¦¤©§¨«¦§¨©À©µ£¤´¨«§´

øðr ézà eëìä øLà íéLðàä ÷ìçå íéørpä©§¨¦½§¥̧¤Æ¨«£¨¦½£¤¬¨«§−¦¦®¨¥Æ
:í÷ìç eç÷é íä àøîîe ìkLàñ ¤§´Ÿ©§¥½¥−¦§¬¤§¨«

åèàýåýé-øáã äéä älàä íéøácä | øçà©©´©§¨¦´¨¥À¤¨¨³§©§Ÿ̈Æ
éëðà íøáà àøéz-ìà øîàì äæçna íøáà-ìà¤©§½̈©©«£¤−¥®Ÿ©¦¨´©§À̈¨«Ÿ¦Æ

:ãàî äaøä EøëN Cì ïâîáíøáà øîàiå ¨¥´½̈§¨«§−©§¥¬§«Ÿ©Ÿ́¤©§À̈
éøéør CìBä éëðàå éì-ïzz-äî ýåýé éðãà£Ÿ¨³¡Ÿ¦Æ©¦¤¦½§¨«Ÿ¦−¥´£¦¦®

:øæréìà ÷Nnc àeä éúéa ÷Lî-ïáeâøîàiå ¤¤´¤¥¦½−©¤¬¤¡¦¤«¤©Ÿ́¤
éúéa-ïá äpäå òøæ äzúð àì éì ïä íøáà©§½̈¥´¦½¬Ÿ¨©−¨®̈©§¦¥¬¤¥¦−

:éúà LøBéãàì øîàì åéìà ýåýé-øáã äpäå ¥¬Ÿ¦«§¦¥̧§©§Ÿ̈³¥¨Æ¥½Ÿ¬Ÿ
érnî àöé øLà íà-ék äæ ELøééàeä E ¦¨«§−¤®¦¦Æ£¤´¥¥´¦¥¤½−

:ELøééäàð-èaä øîàiå äöeçä Búà àöBiå ¦«¨¤«©¥̧Ÿ¹©À¨©¸Ÿ¤Æ©¤¨´
øtñì ìëez-íà íéáëBkä øôñe äîéîMä©¨©½§¨§ŸÆ©´¨¦½¦©−¦§´Ÿ

:Erøæ äéäé äk Bì øîàiå íúàåýåýéa ïîàäå Ÿ®̈©Ÿ́¤½¬Ÿ¦«§¤−©§¤«§¤«¡¦−©«Ÿ̈®
:ä÷ãö Bl äáLçiå©©§§¤¬¨−§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(54 'nr k zegiy ihewl)

„‡Ó ‰a¯‰ E¯ÎN(א (טו, ¿»¿«¿≈¿…

È˙e˜„ˆ Ïk ÏÚ ¯ÎN ÈzÏa˜ ‡nL ,¯ÓB‡Â ‚‡Bc ‰È‰Â¿»»≈¿≈∆»ƒ«¿ƒ»»«»ƒ¿ƒ

(רש"י)

הרמּב"ם ב)ּכתב י, עבד (ּתׁשּובה לא . . אבינּו "אברהם ְְְִַַַַַָָָָָָָֹ

ויׁש ׂשכרֹו. קּבּול על ּדאג מּדּוע אםּֿכן וקׁשה, מאהבה". ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאּלא

לא  מאהבה, ה' עֹובד להיֹותֹו ּדוקא הּנֹותנת: ׁשהיא ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹלֹומר,

עבֹודת  ׁשל ּכחלק אּלא איׁשי, ּכדבר הּׂשכר קּבלת את ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָראה

קּדּוׁש הינּו ÌÈÓLה', ÌL'ה את ׁשעֹובד ׁשּמי רֹואים, ּכּלם : ְִַ≈»«ƒִִֵֶֶֶָֻ

וכבֹוד. עׁשר ְְֵֶַָֹמקּבל

éùùæéúàöBä øLà ýåýé éðà åéìà øîàiåE ©−Ÿ¤¥¨®£¦´§Ÿ̈À£¤³«¥¦̧Æ
úàfä õøàä-úà Eì úúì íécNk øeàî¥´©§¦½¨¯¤§²¤¨¨¬¤©−Ÿ

:dzLøìçék òãà äna ýåýé éðãà øîàiå §¦§¨«©Ÿ©®£Ÿ¨´¡Ÿ¦½©¨¬¥©−¦¬
:äpLøéàèlLî äìâr éì äç÷ åéìà øîàiåúL ¦«¨¤«¨©´Ÿ¤¥À̈§¨¬¦Æ¤§¨´§ª¤½¤
lLî ærålLî ìéàå úL:ìæBâå øúå LéBì-çwiå §¥¬§ª¤−¤§©´¦§ª¨®§−Ÿ§¨«©¦©´

-Léà ïziå Cåza íúà øzáéå älà-ìk-úà¤¨¥À¤©§©¥³Ÿ¨Æ©½̈¤©¦¥¬¦«
øtvä-úàå eärø úàø÷ì Bøúa:øúá àì ¦§−¦§©´¥¥®§¤©¦−Ÿ¬Ÿ¨¨«

àéøâtä-ìr èérä ãøiå:íøáà íúà áMiå íé ©¥¬¤¨©−¦©©§¨¦®©©¥¬Ÿ−̈©§¨«
áéíøáà-ìr äìôð äîcøúå àBáì LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ¨½§©§¥−̈¨«§¨´©©§®̈

:åéìr úìôð äìãâ äëLç äîéà äpäåâéøîàiå §¦¥¬¥¨²£¥¨¬§Ÿ−̈Ÿ¤¬¤¨¨«©´Ÿ¤
àì õøàa Erøæ äéäé | øâ-ék òãz rãé íøáàì§©§À̈¨¸Ÿ©¥©¹¦¥´¦«§¤´©§£À§¤̧¤Æ´Ÿ
:äðL úBàî òaøà íúà eprå íeãárå íäì̈¤½©«£¨−§¦´Ÿ®̈©§©¬¥−¨¨«

ãéïë-éøçàå éëðà ïc eãáré øLà éBbä-úà íâå§©¯¤©²£¤¬©«£−Ÿ¨´¨®Ÿ¦§©«£¥¥¬
:ìBãb Lëøa eàöéåèéúáà-ìà àBáz äzàåE ¥«§−¦§ª¬¨«§©¨²¨¬¤£Ÿ¤−

:äáBè äáéNa øáwz íBìLaæèéréáø øBãå §¨®¦¨¥−§¥¨¬¨«§¬§¦¦−
:äpä-ãr éøîàä ïår íìL-àì ék äpä eáeLé̈´¥®¨¦¯«Ÿ¨¥²£¬Ÿ¨«¡Ÿ¦−©¥«¨

æéïLr øepú äpäå äéä äèìrå äàa LîMä éäéå©§¦³©¤̧¤Æ½̈¨©«£¨−̈¨¨®§¦¥̧©³¨¨Æ
:älàä íéøæbä ïéa øár øLà Là ãétìåçéíBia §©¦´¥½£¤´¨©½¥−©§¨¦¬¨¥«¤©´

Erøæì øîàì úéøa íøáà-úà ýåýé úøk àeää©À¨©¯§Ÿ̈²¤©§−̈§¦´¥®Ÿ§©§£À
øäpä-ãr íéøöî øäpî úàfä õøàä-úà ézúð̈©̧¦Æ¤¨¨´¤©½Ÿ¦§©´¦§©½¦©©¨¨¬



iriayרמח - fi ,fh - jlÎjl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:úøt-øäð ìãbäèéúàå éfðwä-úàå éðéwä-úà ©¨−Ÿ§©§¨«¤©¥¦Æ§¤©§¦¦½§¥−
:éðîãwäë-úàå éføtä-úàå ézçä-úàå ©©§Ÿ¦«§¤©«¦¦¬§¤©§¦¦−§¤
:íéàôøäàë-úàå éðrðkä-úàå éøîàä-úàå ¨«§¨¦«§¤¨«¡Ÿ¦Æ§¤©§©«£¦½§¤

:éñeáéä-úàå éLbøbäñæèàúLà éøNå ©¦§¨¦−§¤©§¦«§¨©Æ¥´¤
dîLe úéøöî äçôL dìå Bì äãìé àì íøáà©§½̈¬Ÿ¨«§−̈®§¨²¦§¨¬¦§¦−§¨¬

:øâäáéðøör àð-äpä íøáà-ìà éøN øîàzå ¨¨«©¸Ÿ¤¨©¹¤©§À̈¦¥º̈£¨©³¦
äðaà éìeà éúçôL-ìà àð-àa úãlî ýåýé§Ÿ̈Æ¦¤½¤Ÿ¨Æ¤¦§¨¦½©¬¦¨¤−

:éøN ìB÷ì íøáà òîLiå äpnîâéøN çwzå ¦¤®¨©¦§©¬©§−̈§¬¨¨«©¦©º¨©´
õwî dúçôL úéøönä øâä-úà íøáà-úLà¥«¤©§À̈¤¨¨³©¦§¦Æ¦§¨½̈¦¥Æ

ì íéðL øNrïzzå ïrðk õøàa íøáà úáL ¤´¤¨¦½§¤¬¤©§−̈§¤´¤§®̈©©¦¥¬
:äMàì Bì dLéà íøáàì dúàãøâä-ìà àáiå Ÿ¨²§©§¨¬¦−̈¬§¦¨«©¨¬Ÿ¤¨−̈

:äéðéra dzøáb ì÷zå äúøä ék àøzå øäzå©©®©©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨©¥©¬§¦§−̈§¥¤«¨
äéìr éñîç íøáà-ìà éøN øîàzåéëðà E ©¸Ÿ¤¨©´¤©§¨»£¨¦´¨¤ ¼¼¨«Ÿ¦À

ì÷àå äúøä ék àøzå E÷éça éúçôL ézúð̈©³¦¦§¨¦Æ§¥¤½©¥̧¤Æ¦´¨½̈¨¨«¥©−
éðéa ýåýé ètLé äéðéraéðéáe:Eåíøáà øîàiå §¥¤®¨¦§¬Ÿ§Ÿ̈−¥¦¬¥¤«Ÿ©¸Ÿ¤©§¹̈

áBhä dì-éNr Cãéa CúçôL äpä éøN-ìà¤¨©À¦¥³¦§¨¥Æ§¨¥½£¦−̈©´
éðéra:äéðtî çøázå éøN äprzå Cædàöîiå §¥®̈¦©§©¤´¨¨©½©¦§©−¦¨¤«¨©¦§¨º̈

ïérä-ìr øaãna íénä ïér-ìr ýåýé Càìî©§©¯§Ÿ̈²©¥¬©©−¦©¦§¨®©¨©−¦
:øeL Cøãaçäfî-éà éøN úçôL øâä øîàiå §¤¬¤«©Ÿ©À¨º̈¦§©¬¨©²¥«¦¤¬

ézøáb éøN éðtî øîàzå éëìú äðàå úàá̈−§¨´¨¥¥®¦©¾Ÿ¤¦§¥Æ¨©´§¦§¦½
:úçøa éëðàèì øîàiåéáeL ýåýé Càìî d ¨«Ÿ¦−Ÿ©«©©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½−¦

:äéãé úçz éprúäå Czøáb-ìàédì øîàiå ¤§¦§¥®§¦§©¦−©¬©¨¤«¨©³Ÿ¤¨Æ
øôqé àìå Crøæ-úà äaøà äaøä ýåýé Càìî©§©´§Ÿ̈½©§¨¬©§¤−¤©§¥®§¬Ÿ¦¨¥−

:áøîàépä ýåýé Càìî dì øîàiåäøä C ¥«Ÿ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈
ýåýé òîL-ék ìàrîLé BîL úàø÷å ïa zãìéå§Ÿ©´§§¥®§¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬§Ÿ̈−

éðr-ìà:Cáéãéå ìká Bãé íãà àøt äéäé àeäå ¤¨§¥«§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈¨´©½Ÿ§©¬
:ïkLé åéçà-ìë éðt-ìrå Ba ìkâé-íL àø÷zå −Ÿ®§©§¥¬¨¤−̈¦§«Ÿ©¦§¨³¥«

íâä äøîà ék éàø ìû äzà äéìà øácä ýåýé§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨©−̈¥´¢¦®¦´¨«§À̈£©¬
:éàø éøçà éúéàø íìäãéøàaì àø÷ ïk-ìr £²Ÿ¨¦−¦©«£¥¬Ÿ¦«©¥Æ¨¨´©§¥½

:ãøa ïéáe Lã÷-ïéá äpä éàø éçì øàaåèãìzå §¥¬©©−Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−¥¬¨«¤©¥¯¤
-øLà Bða-íL íøáà àø÷iå ïa íøáàì øâä̈¨²§©§−̈¥®©¦§¨̧©§¨¯¤§²£¤

:ìàrîLé øâä äãìéæèäðL íéðîL-ïa íøáàå ¨«§¨¬¨−̈¦§¨¥«§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈
ìàrîLé-úà øâä-úãìa íéðL LLå§¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬¤¦§¨¥−

:íøáàìñæéàäðL íérLz-ïa íøáà éäéå §©§¨«©§¦´©§½̈¤¦§¦¬¨−̈
åéìà øîàiå íøáà-ìà ýåýé àøiå íéðL òLúå§¥´©¨¦®©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈©³Ÿ¤¥¨Æ
:íéîú äéäå éðôì Cläúä écL ìà-éðà£¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬¨¦«

áðéáe éðéa éúéøá äðzàåãàîa EúBà äaøàå E §¤§¨¬§¦¦−¥¦´¥¤®§©§¤¬«§−¦§¬Ÿ
:ãàîâíéýìû Bzà øaãéå åéðt-ìr íøáà ìtiå §«Ÿ©¦¬Ÿ©§−̈©¨®̈©§©¥¬¦²¡Ÿ¦−

:øîàìãïBîä áàì úééäå Czà éúéøá äpä éðà ¥«Ÿ£¦¾¦¥¬§¦¦−¦¨®§¨¦¾¨§©−£¬
:íéBbääéäå íøáà EîL-úà ãBò àøwé-àìå ¦«§«Ÿ¦¨¥¬²¤¦§−©§¨®§¨¨³

ézúð íéBb ïBîä-áà ék íäøáà EîL:E ¦§Æ©§¨½̈¦²©£¬¦−§©¦«
åézúðe ãàî ãàîa Eúà éúøôäåíéBâì E §¦§¥¦³«Ÿ§Æ¦§´Ÿ§½Ÿ§©¦−§¦®

:eàöé Enî íéëìîe§¨¦−¦§¬¥¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ek zxaeg zeniyx)

¯ÎÊ Ïk ÌÎÏ ÏBn‰(י (יז, ƒ»∆»»»
הראׁשֹון, הּיהּודי ׁשּנצטּוה הראׁשֹונה הּמצוה מילה, ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָָָמצות

הּמצֹות. ּכללּות על הּדין ‡מֹורה והּוא ּבּגּוף. נּכר רּׁשּומּה . ְְְִִִִַַַַָָָָ

ּבׂשר. לעיני נראה זה רׁשם ׁשאין אּלא הּמצֹות, ּבּה·לכל יׁש . ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹ

הרּוחנית. לּתֹועלת ּבאיןֿערֹו היא אבל ּגׁשמית, ּתֹועלת ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּגם

ּבחּיי  הּתֹועלת אבל הּגּוף, ּבחּיי ּתֹועלת יׁש הּמצֹות ּבכל ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָואף

יֹותר. ּבאיןֿערֹו היא מּפני ‚הּנׁשמה וצֹועק ּבֹוכה הּתינֹוק . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָ

הּטרח  על הּצֹועק כן, ּכמֹו יבין. - ּוכׁשּיגּדל ׂשכלֹו, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹהעּדר

הּׂשכל. העּדר מּפני רק זה הרי מצוה, ׁשּבקּיּום ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָוההפסד

éòéáùæðéáe éðéa éúéøa-úà éúî÷äåErøæ ïéáe E ©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¹¥¦´¥¤À¥̧©§£¯
éøçàEì úBéäì íìBò úéøáì íúøãì E ©«£¤²§«ŸŸ−̈¦§¦´¨®¦«§³§Æ

éøçà Erøæìe íéýìûì:EçEì ézúðåErøæìe ¥«Ÿ¦½§©§£−©«£¤«§¨«©¦´Â§Â§©§£¸
éøçàéøâî õøà | úà Eïrðk õøà-ìk úà E ©«£¤¹¥´¤´¤§ª¤À¥µ¨¤´¤§©½©

:íéýìûì íäì éúééäå íìBò úfçàìèøîàiå ©«£ª©−¨®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«©³Ÿ¤
øîLú éúéøa-úà äzàå íäøáà-ìà íéýìû¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈§©−̈¤§¦¦´¦§®Ÿ

éøçà Erøæå äzà:íúøãì EéøLà éúéøa úàæ ©¨²§©§£¬©«£¤−§«ŸŸ¨«´Ÿ§¦¦º£¤´
éøçà Erøæ ïéáe íëéðéáe éðéa eøîLzìBnä E ¦§§À¥¦Æ¥´¥¤½¥¬©§£−©«£¤®¦¬

:øëæ-ìk íëìàéíëúìør øNa úà ízìîðe ¨¤−¨¨¨«§©§¤¾¥−§©´¨§©§¤®
:íëéðéáe éðéa úéøa úBàì äéäåáéúðîL-ïáe §¨¨Æ§´§¦½¥¦−¥«¥¤«¤§Ÿ©´

éa ãéìé íëéúøãì øëæ-ìk íëì ìBné íéîéú ¨¦À¦¬¨¤²¨¨−̈§Ÿ«Ÿ¥¤®§¦´½̈¦
Erøfî àì øLà øëð-ïa ìkî óñk-úð÷îe¦§©¤̧¤Æ¦´Ÿ¤¥½̈£¤²¬Ÿ¦©§£−

:àeäâéEtñk úð÷îe Eúéa ãéìé ìBné | ìBnä «¦¯¦²§¦¬¥«§−¦§©´©§¤®
:íìBò úéøáì íëøNáa éúéøá äúéäåãé| ìørå §¨«§¨¯§¦¦²¦§©§¤−¦§¦¬¨«§¨¥´

äúøëðå Búìør øNa-úà ìBné-àì øLà øëæ̈À̈£¤³«Ÿ¦Æ¤§©´¨§¨½§¦§§¨²



רמט xihtn - fi - jlÎjl zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øôä éúéøa-úà äénrî àåää Lôpäñ ©¤¬¤©¦−¥«©¤®¨¤§¦¦−¥©«
åè-àì EzLà éøN íäøáà-ìà íéýìû øîàiå©³Ÿ¤¡Ÿ¦Æ¤©§¨½̈¨©´¦§§½«Ÿ

:dîL äøN ék éøN dîL-úà àø÷ú¦§¨¬¤§−̈¨¨®¦¬¨−̈§¨«
æèïa Eì äpnî ézúð íâå dúà ézëøáe¥«©§¦´Ÿ½̈§©̧¨©¯¦¦¤²¨§−¥®

äpnî íénr éëìî íéBâì äúéäå äézëøáe¥«©§¦̧¨Æ§¨«§¨´§¦½©§¥¬©¦−¦¤¬¨
:eéäéæéøîàiå ÷çöiå åéðt-ìr íäøáà ìtiå ¦«§«©¦¯Ÿ©§¨¨²©¨−̈©¦§®̈©Ÿ́¤

-úáä äøN-íàå ãìeé äðL-äàî ïálä Baìa§¦À©§¤³¥¨«¨¨Æ¦¨¥½§¦̧¨½̈£©
:ãìz äðL íérLzçé-ìà íäøáà øîàiå ¦§¦¬¨−̈¥¥«©¬Ÿ¤©§¨−̈¤

éðôì äéçé ìàrîLé eì íéýìûä:Eèéøîàiå ¨«¡Ÿ¦®¬¦§¨¥−¦«§¤¬§¨¤«©Ÿ́¤
úàø÷å ïa Eì úãìé EzLà äøN ìáà íéýìû¡Ÿ¦À£¨Æ¨¨´¦§§ÀŸ¤³¤§Æ¥½§¨¨¬¨
úéøáì Bzà éúéøa-úà éúî÷äå ÷çöé BîL-úà¤§−¦§¨®©«£¦«Ÿ¦̧¤§¦¦¬¦²¦§¦¬

:åéøçà Bòøæì íìBòëézrîL ìàrîLéìeE −̈§©§¬©«£¨«§¦§¨¥»§©§¦¼¼
Búà éúéaøäå Búà éúéøôäå Búà ézëøa | äpä¦¥´¥©´§¦ŸÀ§¦§¥¦¬Ÿ²§¦§¥¦¬Ÿ−
åézúðe ãéìBé íàéNð øNr-íéðL ãàî ãàîa¦§´Ÿ§®Ÿ§¥«¨¨³§¦¦Æ¦½§©¦−

:ìBãb éBâìàëøLà ÷çöé-úà íé÷à éúéøa-úàå §¬¨«§¤§¦¦−¨¦´¤¦§®̈£¤Á
:úøçàä äðMa äfä ãrBnì äøN Eì ãìz¥¥̧§³¨¨Æ©¥´©¤½©¨−̈¨«©¤«¤

áë:íäøáà ìrî íéýìû ìriå Bzà øaãì ìëéå©§©−§©¥´¦®©©´©¡Ÿ¦½¥©−©§¨¨«
âë-ìk úàå Bða ìàrîLé-úà íäøáà çwiå©¦©̧©§¨¹̈¤¦§¨¥´§À§¥̧¨

øëæ-ìk Btñk úð÷î-ìk úàå Búéá éãéìé§¦¥³¥Æ§¥Æ¨¦§©´©§½¨¨¾̈
íúìør øNa-úà ìîiå íäøáà úéa éLðàa§©§¥−¥´©§¨®̈©¹̈¨¤§©´¨§¨À̈
:íéýìû Bzà øac øLàk äfä íBiä íöra§¤̧¤Æ©´©¤½©«£¤²¦¤¬¦−¡Ÿ¦«

ãëBìnäa äðL òLúå íérLz-ïa íäøáàå§©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−
:Búìør øNaäëìL-ïa Bða ìàrîLéåäøNr L §©¬¨§¨«§¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−

:Búìør øNa úà Bìnäa äðLåëíBiä íöra ¨®̈§¦̧Ÿ½¥−§©¬¨§¨«§¤̧¤Æ©´
:Bða ìàrîLéå íäøáà ìBnð äfäæëéLðà-ìëå ©¤½¦−©§¨¨®§¦§¨¥−§«§¨©§¥³

eìnð øëð-ïa úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´¤¥¨®¦−Ÿ
:Bzà¦«

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

øéèôîãëBìnäa äðL òLúå íérLz-ïa íäøáàå§©̧§¨½̈¤¦§¦¬¨¥−©¨®̈§¦Ÿ−
:Búìør øNaäëìL-ïa Bða ìàrîLéåäøNr L §©¬¨§¨«§¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−

:Búìør øNa úà Bìnäa äðLåëíBiä íöra ¨¨®§¦̧Ÿ½¥−§©¬¨§¨«§¤̧¤Æ©´
:Bða ìàrîLéå íäøáà ìBnð äfäæëéLðà-ìëå ©¤½¦−©§¨®̈§¦§¨¥−§«§¨©§¥³

eìnð øëð-ïa úàî óñk-úð÷îe úéa ãéìé Búéá¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´¤¥¨®¦−Ÿ
:Bzà¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(gi zxaeg zeniyx)

¯‚‰ dÓLe ,˙È¯ˆÓ ‰ÁÙL dÏÂ(א (טז, ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»»»
˙È¯ˆÓ.ּובמיצר ּבגבּול ׁשּכּלם הּזה, עֹולם לעניני רֹומז - ƒ¿ƒְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֻ

ּכמאמר ‰‚¯ ּבלבד, וגרּות ארעי ּבדר הם העֹולם עניני - »»ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

ּבֹו. ּדרים ׁשאין לפרֹוזדֹור", ּדֹומה הּזה "העֹולם ְְִִֵֶֶֶַַַָָָרז"ל

ïîéñ é"áãðëî ïîéñ å"ìîð íé÷åñô å"ë÷ ôôô

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦



רנ
.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 êì-êì úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

àî-î ÷øô äéòùéá

îæëìàøNé øaãúe á÷òé øîàú änì̈³¨Ÿ©Æ©«£½Ÿ§©¥−¦§¨¥®
éètLî éäìàîe ýåýéî ékøc äøzñð¦§§¨³©§¦Æ¥«Ÿ̈½¥«¡Ÿ©−¦§¨¦¬

:øBáòéçëzòîL àì-íà zòãé àBìä ©«£«£¸¨©¹§¨¦´Ÿ¨©À§¨
õøàä úBö÷ àøBa ýåýé | íìBò éäìà¡Ÿ¥̧¨³§Ÿ̈Æ¥Æ§´¨½̈¤
:Búðeáúì ø÷ç ïéà òâéé àìå óòéé àì¬Ÿ¦©−§´Ÿ¦¨®¥¬¥−¤¦§«¨«

èëäîöò íéðBà ïéàìe çk óòiì ïúðŸ¥¬©¥̈−®Ÿ©§¥¬¦−¨§¨¬
:äaøéìíéøeçáe eòâéå íéøòð eôòéå ©§¤«§¦«£¬§¨¦−§¦¨®©«¦−

:eìLké ìBLkàìçë eôéìçé ýåýé éå÷å ¨¬¦¨¥«§Ÿ¥³§Ÿ̈Æ©«£¦´½Ÿ©
eòâéé àìå eöeøé íéøLpk øáà eìòé©«£¬¥−¤©§¨¦®¨¸Æ§´Ÿ¦½̈

:eôòéé àìå eëìéàîàéìà eLéøçä ¥«§−§¬Ÿ¦¨«©«£¦³¥©Æ
æà eLbé çë eôéìçé íénàìe íéià¦¦½§ª¦−©«£¦´®Ÿ©¦§Æ¨´

`xenl iy
(æë,á÷òé øîàú änìCìäå íúeìb Cøà íúBàøa ,ìàøNé íò ¨¨Ÿ©©£Ÿ©¦§¨¥¦§¨Ÿ¤¨¨§¨©

.äëk øîàz änì á÷òé äzà ,àéápä íäì øîBà ,äòeLéa ïéîàälî íaì¦¨¦§©£¦©§¨¥¨¤©¨¦©¨©£Ÿ¨¨Ÿ©¨¨

ì àeäL ,úeèLôa íäéøác íéøîBà íäL ,íòä ïBîäì äðekä ,"á÷òé"ïBL ©£Ÿ©©¨¨©£¨¨¤¥§¦¦§¥¤§©§¤§

."äøéîà",ìàøNé øaãúe,äãòä éLàøå íéìBãbì äðekä "ìàøNé" £¦¨§©¥¦§¨¥¦§¨¥©©¨¨©§¦§¨¥¨¥¨

íéøañä íò íäéøác íéøaãî íäL¤¥§©§¦¦§¥¤¦¤§¥¦

ì àeäL ,íéîòèe."øeac" ïBL §¨¦¤§¦

,'äî ékøc äøzñðíéìòä ¦§§¨©§¦¥¤§¦

.eäeðãáòM äî ìkî åéðéòéäìàîe ¥¨¦¨©¤£©§¥¡Ÿ©
,øBáòé éètLîåéðôlî øéáòä ¦§¨¦©£¤¡¦¦§¨¨

ì Bì äéäL áBhä ìeîbä ètLîílL ¦§©©§©¤¨¨§©¥

.eðìå eðéúBáàì(èëïéàìe ©£¥§¨§¥
,íéðBà.ó÷úå úBçk éøñçìe ¦§©§¥Ÿ§Ÿ¤

(ì,eòâéå íéøòð eôòéåéòLø §¦£§¨¦§¦¨¦§¥

Bîk íBé ìëa çk íéôéñBnL íìBòä̈¨¤¦¦Ÿ©§¨§

íéôéò eéäé 'ä úBöøa éøä ,íéøòpä©§¨¦£¥¦§¦§£¥¦

.íçk ÷ñtéå íéòâéå,íéøeçáe ¦¥¦§¦¨¥Ÿ¨©¦
íéîìL íéøeçák íäL íìBòä éòLø¦§¥¨¨¤¥§©¦§¥¦

.íçk íìéòBé àì ,íçëa'ä éå÷å §Ÿ¨Ÿ¦¥Ÿ¨§Ÿ¥
,'åâå,'äì íée÷î íäL ìàøNé ìáà£¨¦§¨¥¤¥§©¦©

.úò ìëa Lãç çk eôéìçé©£¦Ÿ©¨¨§¨¥

(àì,øáà eìòé.íéôðk eìcâé ©£¥¤§©§§¨©¦

(à,éìà eLéøçäeòîLå e÷úL ©£¦¥©¦§§¦§

.éìà,çë eôéìçé íénàìe ¥©§ª¦©£¦Ÿ©
éìeà íúøeáb ìëa e÷fçúéå eèM÷úé¦§©§§¦§©§§¨§¨¨©

.çëa ïéca eãîòéæà eLbé ©©§©¦§Ÿ©¦§¨
,eøaãéì éìà eLbiL øçàìòîL §©¥§©©¤¦§¥©¦§Ÿ©

.eøaãé äðòî eàöîé íà æà ,éøîà£¨©¨¦¦§§©£¤§©§

mixn zxhr
æëøîàú änìénòìàøNé øaãúe á÷òéék úeìâaékøc äøzñð ¨³¨Ÿ©Æ©¦©«£½Ÿ§©¥−¦§¨¥®§¨¦¦§§¨³©§¦Æ

ýåýéîeäeðãáòM äî ìkî åéðéò íéìòä ékøBáòé éètLî éäìàîeíâå ¥«Ÿ̈½¦¤§¦¥¨¦¨©¤¨©§¥«¡Ÿ©−¦§¨¦¬©«£«§©

ì Bì äéäL áBhä ìeîbä ètLî åéðôlî øéáòä:eðìå åéúBáàì ílLçëàBìä ¤¡¦¦§¨¨¦§©©§©¤¨¨§©¥©£¨§¨£¸
zòãéEzòcî ìékNäì ìëez àìäzòîL àì-íàäøBîe ãnìnîéäìà ¨©¹§¨£Ÿ©§©§¦¦©§§¦´Ÿ¨©À§¨¦§©¥¤¡Ÿ¥̧

õøàä úBö÷ àøBa ýåýé | íìBò¨³§Ÿ̈Æ¥Æ§´¨½̈¤
ø÷ç ïéà òâéé àìå óòéé àì¬Ÿ¦©−§´Ÿ¦®̈¥¬¥−¤

Búðeáúìäîëçå äæk çk Bì LiL éîe ¦§«¨«¦¤¥Ÿ©¨¤§¨§¨

àeä änìå ,úBáLçnä òãBé àeä Bæk̈¥©©©£¨§¨¨

úà úBlëì éãk àlà ,íúáBè øçàî§©¥¨¨¤¨§¥§©¤

éãé ìò úàhçä úà øéñäìe òLtä©¤©§¨¦¤©©¨©§¥

:ïéøeqiäèëøLà ïîfä àBáéïúð ©¦¦¨©§©£¤Ÿ¥¬
óòiììàøNéìçkíéòâéå íéôòéìå ©¥̈−§¦§¨¥®Ÿ©§¦¥¦¦¥¦

íéðBà ïéàìeúeìâa íäL ìàøNéì §¥¬¦−§¦§¨¥¤¥§¨

:äaøé äîöòìíìBòä éòLø ¨§¨¬©§¤«¦§¥¨¨

úàæ ìëáe ,íBé ìëa çk íéôéñBnL¤¦¦Ÿ©§¨§¨Ÿ

eôòéåBîkeòâéå íéøòð÷éñôéå §¦«£¬§§¨¦−§¦®̈§©§¦

íçkíéøeçáeíäL íìBòä éòLøå Ÿ¨©«¦−§¦§¥¨¨¤¥

ìéòBé àì íb ,íéøeçák íçëa íéîìL§¥¦§Ÿ¨§©¦©Ÿ¦

àlà ,ìàä äöøiLk íçk íäììBLk ¨¤Ÿ¨§¤¦§¤¨¥¤¨¨¬
:eìLkéàìízàåýåýé éå÷å ¦¨¥«§©¤§Ÿ¥³§Ÿ̈Æ

çë eôéìçéúò ìëa Lãçeìòé ©«£¦´½Ÿ©¨¨§¨¥©«£¬
eìcâéíéøLpk øáàøäîì (äöéìîk) §©§¥−¤©§¨¦®¦§¦¨§©¥

íöøà ìà óeòìeòâéé àìå eöeøé ¨¤©§¨¨¸Æ§´Ÿ¦½̈
eëìéCøca:eôòéé àìåàeLéøçä ¥«§−©¤¤§¬Ÿ¦¨«©«£¦³

ì éãk e÷úLòBîLéìààì øaãîä ék) ¦§§¥¦§©¥©Æ¦©§©¥Ÿ

éáLBé ízà (ïéæàé àìå òîLéíéià ¦§©§Ÿ©£¦©¤§¥¦¦½
eôéìçé íénàìeeLcçéçë §ª¦−©«£¦´§©§®Ÿ©



רני

:äáø÷ð ètLnì åcçé eøaãéáéî §©¥½©§−̈©¦§¨¬¦§¨«¨¦³
ïzé Bìâøì eäàø÷é ÷ãö çøænî øéòä¥¦Æ¦¦§½̈¤−¤¦§¨¥´§©§®¦¥̧
øôòk ïzé cøé íéëìîe íéBb åéðôì§¨¨³¦Æ§¨¦´©½§§¦¥³¤«¨¨Æ

:BzL÷ ócð L÷k BaøçâøBáòé íôãøé ©§½§©¬¦−̈©§«¦§§¥−©«£´
:àBáé àì åéìâøa çøà íBìLãìòô-éî ¨®¬Ÿ©§©§−̈¬Ÿ¨«¦«¨©´

ýåýé éðà Làøî úBøcä àø÷ äùòå§¨½̈ŸŸ¥¬©Ÿ−¥®Ÿ£¦³§Ÿ̈Æ
:àeä-éðà íéðøçà-úàå ïBLàøäeàø ¦½§¤©«£Ÿ¦−£¦«¨³

eáø÷ eãøçé õøàä úBö÷ eàøééå íéià¦¦Æ§¦½̈§¬¨¨−¤¤«¡¨®¨«§−
:ïeéúàiåååéçàìe eøæòé eäòø-úà Léà ©¤«¡¨«¦¬¤¥¥−©§®Ÿ§¨¦−

:÷æç øîàéæóøö-úà Løç ÷fçéå Ÿ©¬£¨«©§©¥³¨¨Æ¤Ÿ¥½
øîà íòt íìBä-úà Léht ÷éìçî©«£¦¬©¦−¤´¤¨®©Ÿ¥³
àì íéøîñîá eä÷fçéå àeä áBè ÷ácì©¤̧¤Æ´½©§©§¥¬§©§§¦−¬Ÿ

:èBnéçá÷òé écáò ìàøNé äzàå ¦«§©¨Æ¦§¨¥´©§¦½©«£−Ÿ
ézøça øLà:éáäà íäøáà òøæ E £¤´§©§¦®¤−©©§¨¨¬«Ÿ£¦«

èéz÷æçä øLàõøàä úBö÷î E £¤³¤«¡©§¦̧Æ¦§´¨½̈¤
éúàø÷ äéìéöàîeézøça äzà-écáò Eì øîàå Eàìå E ¥«£¦¤−¨§¨¦®¨«³Ÿ©§Æ©§¦©½¨§©§¦−§¬Ÿ

ézñàî:Eééäìà éðà-ék òzLz-ìà éðà Enò-ék àøéz-ìàE §©§¦«©¦¨Æ¦«¦§´½̈¦©¦§−̈¦£¦´¡Ÿ¤®
ézönàézøæò-óà Eézëîz-óà E:é÷ãö ïéîéa EàéeLáé ïä ¦©§¦̧Æ©£©§¦½©§©§¦−¦¦¬¦§¦«¥³¥¸Æ

:Eáéø éLðà eãáàéå ïéàë eéäé Ca íéøçpä ìk eîìkéå§¦¨´§½−Ÿ©¤«¡¦´¨®¦«§¬§©²¦§«Ÿ§−©§¥¬¦¤«
áééLðà ñôàëe ïéàë eéäé Eúvî éLðà íàöîú àìå íL÷áz§©§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½©§¥−©ª¤®¦«§¬§©²¦§¤−¤©§¥¬

:Ezîçìîâééäìà ýåýé éðà ékðéîé ÷éæçî EEì øîàä E ¦§©§¤«¦À£¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¦´§¦¤®¨«Ÿ¥¬§²

`xenl iy
(á,çøænî øéòä éîçøænä õøà úà áæòì íäøáà úà øéòä éî ¦¥¦¦¦§¨¦¥¦¤©§¨¨©£Ÿ¤¤¤©¦§¨

.BzãìBî õøà éìéìà úà ñàîìe,Bìâøì eäàø÷é ÷ãöíB÷î ìëa §¨¥¤¡¦¥¤¤©§¤¤¦§¨¥§©§§¨§

.÷ãvä úà àøB÷ äéä Bìâø ók Cøãî,cøé íéëìîeíéëìna BèéìLä ¦§©©©§¨¨¥¤©¤¤§¨¦©§§¦§¦©§¨¦

.(Bzà øLà íéëìnäå øîòìøãk íäå),Baøç øôòk ïzéúà ïúð §¥§¨§¨Ÿ¤§©§¨¦£¤¦¦¥¤¨¨©§¨©¤

.øôòk íéaø íéììç äNòå Baøç©§§¨¨£¨¦©¦¤¨¨

,BzL÷ ócð L÷kúà ïúð §©¦¨©§¨©¤

eéäL íéâeøä äaøî äéäå BzL÷©§§¨¨©§¤£¦¤¨

.ócð L÷k íéìôBð(âøBáòé §¦§©¦¨©£
,íBìL.íBìLa øáòéçøà ¨©£Ÿ§¨Ÿ©

,àBáé àì åéìâøaøLà Cøãa §©§¨Ÿ¨§¤¤£¤

.åéìâøa ïëì íã÷ àa àì(ãéî Ÿ¨Ÿ¤¨¥§©§¨¦
,äNòå ìòôíäøáàì äNò éî ¨©§¨¨¦¨¨§©§¨¨

.elàä íéqpä úàúBøBcä àøB÷ ¤©¦¦¨¥¥©
,LàøîúBøBcä àøB÷ àeäL éî ¥Ÿ¦¤¥©

.ïBLàøä íãàì Làøî¥Ÿ§¨¨¨¦

(ä,ïeéúàiåàúà" Bîk .eàáe ©¤¡¨¨§¨¨

"ø÷á.(ai,`k diryi)(åúà Léà Ÿ¤¦¤
,eøæòé eäòø,'ä éàìt eàøL óà ¥¥©§Ÿ©¤¨¦§¥

úBNòì äæì äæ eøæò äæ ìk íò¦¨¤¨§¤¨¤©£

.íéìéñtä(æ,Léht ÷éìçî ©§¦¦©£¦©¦
úçða äkî àeäLk äðBøçàä©£¨§¤©¤§©©

.äëàìnä úà ÷éìçäìíìBä §©£¦¤©§¨¨¤
,íòtàéäLk da ìéçúnä àeä ¨©©©§¦¨§¤¦

.Bçk ìëa äkîe úëzî Leb©¤¤©¤§¨Ÿ

(è,äéìéöàîeõøàä éìBãbî ¥£¦¤¨¦§¥¨¨¤

.äéëìîe(é,òzLz ìàìà §¨¤¨©¦§¨©

åéðéòå" Bîk .éìòî øeñúå äðôz¦§¤§¨¥¨©§§¥¨

"òLä.(i,e diryi)(àéíéøçpä ¨©©¤¡¦

mixn zxhr
,éðáéLäì eìëeé íà úBðòèa õnàúäìeLbéì éìàéøîà òBîLåcçé eøaãé æà §¦§©¥¦§¨¦§©£¦¥¦¦§Æ¥©¦§©£¨©¨´§©¥½©§−̈

íäå éðàäáø÷ð ètLnììéväì éãéa úìBëéä ïéàL :íéøîBà íäM äî ìò £¦¨¥©¦§¨¬¦§¨«¨©©¤¥§¦¤¥©§¤§¨¦§©¦

:'ä éëðà àìä íãiî énò úàáøéòä éîeðéáà íäøáàçøænîBàéáäì ¤©¦¦¨¨£Ÿ¨Ÿ¦¦³¥¦Æ©§¨¨¨¦¦¦§½̈©£¦

L BúBà .BzãìBî õøà éìéìàa ñBàîìå íMî úëìì ,çøæna äéäL íøàî÷ãö ¥£¨¤¨¨©¦§¨¨¤¤¦¨§¦§¤¡¦¥¤¤©§¤¤−¤
Bìâøì eäàø÷éøLà àeä éîïzé ¦§¨¥´§©§®¦£¤¦¥̧

åéðôìíäøáà éðôìíéëìîe íéBb §¨¨³¦§¥©§¨¨¦Æ§¨¦´
cøéøîBòìøãk) íäéìò èéìLä ©½§§¦§¦£¥¤§¨§¨¤

(Bzà øLà íéëìnäåïzéíéâeøä §©§¨¦£¤¦¦¥³£¦

øôòkéãé ìò õøàäBaøçäaøäå ¤«¨¨Æ¨¨¤©§¥©§½§¦§¨

íéììçócð L÷kéãé ìòBzL÷ £¨¦§©¬¦−̈©§¥©§«
:'ä éëðà àìäâíäøáàíôãøéóãø £Ÿ¨Ÿ¦©§¨¨¦§§¥−¨©

äæ ìk íò íúBàíBìL øBáòéøáò ¨¦¨¤©«£´¨®¨©

ãçà äîçìna úî àì ék íBìLa§¨¦Ÿ¥©¦§¨¨¤¨

a íôãø ék íà ,åéLðàîçøàCøca ¥£¨¨¦¦§¨¨§¬Ÿ©©¤¤

åéìâøa øLàíìBòîàBáé àìàa àì £¤§©§¨−¥¨¬Ÿ¨«Ÿ¨

ì:íLãéîL àeääùòå ìòô-úà §¨¦«¤¨©´§¨½̈Ÿ¤

ä 'ä àìä ,úàæLàøî úBøcä àø÷ Ÿ£Ÿ©Ÿ¥¬©Ÿ−¥®Ÿ
.eéäiL íãB÷ eäNòïBLàø ýåýé éðà ¨¨¤¤¦§£¦³§Ÿ̈Æ¦½

íâå eøáòL úBøBcä ìëì-úàå §¨©¤¨§§©§¤
íéðøçààìä ,øæòì äéäà eéäé øLà ©«£Ÿ¦−£¤¦§¤§¤§¥¤£Ÿ

:àeä-éðàäeàøéáLBéíéiàñpä £¦«¨³§¥¦¦Æ©¥

,íäøáàì éúéNòLeàøééåíb ,eãçôe ¤¨¦¦§©§¨¨§¦½̈¨£©

íéðëBMäeãøçé õøàä úBö÷eãøç ©§¦§¬¨−̈¤¤«¡®̈¨§

,ñpä íòîLaïeéúàiå eáø÷eàáe §¨§¨©¥¨«§−©¤«¡¨«¨

ì íäøáà éðôìípç úðzî epnî ìBàL ¦§¥©§¨¨¦§¦¤©§©¦¨

íBãñ Cìî øîàiå øîàpL Bîk eàa àìå§Ÿ¨§¤¤¡©©Ÿ¤¤¤§

:(ãé úéùàøá) 'åëå Lôpä éì ïz 'åëåå ¤¦©¤¤

ìkî ,ìàä éàìt eàøL óà ,äæ ìk íòå§¦¨¤©¤¨¦§¥¨¥¦¨

íB÷î-eøæòé eäòø-úà Léàeøæò ¨¦¬¤¥¥−©§®Ÿ¨§

íéìéñtä úBNòì äæì äæåéçàìe ¤¨¤©£©§¦¦§¨¦−
øîàéãçà ìk÷æç:ìñtä úiNòa Ÿ©¬¨¤¨£¨«©£¦©©¤¤

æ÷fçéååéøáãaLøçäNBòä íéöòä ©§©¥³¦§¨¨¨¨Æ¨¥¦¨¤

ìñtäóøö-úàúëàìîa æéøæ úBéäì ©¤¤¤Ÿ¥½¦§¨¦¦§¤¤

,eptöé øLà áäfä éqè éetö÷éìçî ¦©¥©¨¨£¤§©¤©«£¦¬
Léhtúà ÷éìçäì ïè÷ Léhôa äknä ©¦−©©¤§©¦¨¨§©£¦¤

ïéqhäíòt íìBä-úàúà æøæî äéä ©©¦¤´¤¨®©¨¨§¨¥¤

úìçúäa áø ÷æBça ïéqhä ìò äknä©©¤©©©¦§¤©§©§¨©

ãecøä÷ácì øîà÷aãé øLàk ¨¦Ÿ¥³©¤̧¤Æ©£¤§©¥

äpä øîàéå çîNé ìñtä ìò ïéqhä©©¦©©¤¤¦§©§Ÿ©¦¥

èBné àì íéøîñîá eä÷fçéå àeä áBè:ìñtä ìòî ãøtúé àì ïòîìçìàøNé äzàåðéàíäBîk Eá÷òé écáòäzàézøça øLàEíòì éì Ea ´½©§©§¥¬§©§§¦−¬Ÿ¦«§©©Ÿ¦§¨¥¥©©¤¤§©¨Æ¦§¨¥´¥§§¤©§¦½©«£−Ÿ©¨£¤´§©§¦®§¦§¨

äzàL éôìéáäà íäøáà òøæ:äøæ-äãBáòî Løéôe éðáäà øLàèéz÷æçä øLàEúeìbäî EàéöBäì Ea ÷éæçàäéìéöàîe õøàä úBö÷îõøàä éìBãbî §¦¤©¨¤−©©§¨¨¬«Ÿ£¦«£¤£¨©¦¥©¥£¨¨¨£¤³¤«¡©§¦̧Æ©£¦§§¦£¥©¨¦§´¨½̈¤¥«£¦¤−¨¦§¥¨¨¤

éúàø÷EíúeLøî àözLäzà-écáò Eì øîàåæàîézøçaézñàî àìå E:EéòzLz-ìà éðà Enò-ék àøéz-ìàøLà EáLça éìòî øeñz ìà §¨¦®¤¥¥¥§¨¨«³Ÿ©§Æ©§¦©½¨¥¨§©§¦−§¬Ÿ§©§¦«©¦¨Æ¦«¦§´½̈¦©¦§−̈©¨¥¨©§¨§§£¤

ézáæò øákEéäìà éðà-ékE'ä éðà æàîkézönàézøæò-óà EE.íéðBîãwä íéîia-óàáéBàä ãéa EúBéäaézëîzé÷ãö ïéîéa Eíà-ék ìeîâa àì §¨£©§¦¦£¦´¡Ÿ¤®§¥¨£¦¦©§¦̧Æ©£©§¦½©¨¦©©§¦©¦§§§©¨¥§©§¦−¦¦¬¦§¦«Ÿ¦§¦¦

:ä÷ãöaàéóBqaíéøçpä ìk eîìkéå eLáé ïäCa íéñòBkäEáéø éLðà eãáàéå ïéàë eéäé:Enò íéáéøîäáéeléôàíàöîú àìå íL÷áz ¦§¨¨©¥³¥¸Æ§¦¨´§½−Ÿ©¤«¡¦´©£¦®̈¦«§¬§©²¦§«Ÿ§−©§¥¬¦¤«©§¦¦¦§£¦§©§¥Æ§´Ÿ¦§¨¥½
Eúvî éLðà,çëa Enò íéáøä:Ezîçìî éLðà ñôàëe ïéàë eéäéâééäìà ýåýé éðà ékðéîé ÷éæçî EEðéîé æçBààeä 'ä éðà ék ìBtz ìáì E ©§¥−©ª¤®¨¨¦¦§§Ÿ©¦«§¬§©²¦§¤−¤©§¥¬¦§©§¤«¦À£¦²§Ÿ̈¬¡Ÿ¤−©«£¦´§¦¤®¥§¦§§©¦¦£¦



רנב

ézøæò éðà àøéz-ìà:Eãééàøéz-ìà ©¦−̈£¦¬£©§¦«©¦«§¦Æ
ézøæò éðà ìàøNé éúî á÷òé úòìBzC ©´©©«£½Ÿ§¥−¦§¨¥®£¦³£©§¦Æ

:ìàøNé LBã÷ Cìàâå ýåýé-íàðåèézîN äpäõeøç âøBîì C §ª§Ÿ̈½§«Ÿ£¥−§¬¦§¨¥«¦¥´©§¦À§©Æ¨´
:íéNz õnk úBòáâe ÷ãúå íéøä Leãz úBiôét ìòa Lãç̈½̈©−©¦«¦®¨³¨¦Æ§¨½Ÿ§¨−©¬Ÿ¨¦«
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אגרות קודש

 ב"ה,  ז' מרחשון, ה'תשי"ב
ברוקלין, נ.י.

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ בעל מדות תרומיות

עוסק בצרכי ציבור באמונה וכו' מהורר"ן שי'

שלום וברכה!

חמד  בחורי  ביקור  של  הטובה  ההשפעה  את  מתאר  בו  תשרי,  מכ"ח  מכתבו  קבלתי  בנועם 
תלמידי התמימים בביהכ"נ שלו בשמחת תורה העבר, והרושם שהשאירו על כל המתפללים.

ועלי להוסיף אשר היישר כח המגיע לבחורים הנ"ל עוד הרבה יותר מכפי ההשערה, כי קשור 
הי' אצלם ביקור זה בקבלת עול ביותר, באשר צריכים היו לעזוב את ההתועדות כאן בתוככי חסידי 
חב"ד ואנ"ש, ולילך למשך שעות אחדות לבתי הכנסיות ובתי מדרשים, ולא זו בלבד אלא לעשות את 

כל זה מתוך שמחה ועליצות לב.

כל השנה  על  תומשך  בפרט,  תורה  ושמחת  בכלל,  זמן שמחתנו  של  רצון אשר השמחה  ויהי 
כולה, שתהי' שנת שמחה, ונשען על המאמר הרגיל שמחה פורץ גדר, שיוסרו כל הגדרים וההגבלות 
והנגלה  הנראה  בטוב  ומתוקה  טובה  שנה  ותהי'  ישראל,  ובנות  בני  שבחיי  וההסתרים  ההעלמות 

בגשמיות וברוחניות גם יחד.

בברכה.

מוסג"פ חוברת עסקנות חב"ד, אשר בטח תענין את כת"ר שי'.



לוח זמנים לשבוע פרשת לך־לך - בערים שונות בעולם רנד
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
06:4006:4408:5809:0009:3209:3310:3210:3212:5812:5618:1518:0818:4118:3417:4918:44באר שבע )ק(

06:4006:4508:5708:5909:3209:3310:3110:3212:5712:5618:1618:0918:3918:3217:3718:43חיפה )ק(
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06:4106:4508:5809:0009:3209:3410:3210:3312:5812:5618:1418:0718:4118:3417:4618:44תל אביב )ק(

07:0707:1609:0809:1209:5209:5610:5010:5213:1113:1018:1518:0418:4918:3717:4818:50אוסטריה, וינה )ק(

06:4206:3409:1509:0909:5309:4810:5910:5513:3913:3819:3419:3920:0120:0719:1920:19אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:0807:1609:1209:1509:5409:5710:5210:5313:1413:1318:2018:0918:5218:4117:5218:54אוקראינה, אודסה )ק(

06:4106:5008:4308:4609:2609:3010:2410:2612:4612:4417:5017:3818:2318:1217:2218:25אוקראינה, דונייצק )ק(
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07:0406:5409:3609:2910:1610:1111:2311:1914:0414:0420:0120:0820:3120:3819:4920:50ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:1107:1809:2309:2510:0010:0310:5911:0013:2313:2218:3518:2619:0318:5418:0919:06ארה״ב, בולטימור )ק(

07:0207:0809:1209:1409:5009:5310:4910:5013:1313:1118:2318:1418:5218:4317:5718:54ארה״ב, ברוקלין )ק(

07:0207:0909:1309:1509:5109:5310:4910:5113:1313:1218:2318:1418:5218:4317:5818:55ארה״ב, ג'רסי סיטי )ק(

07:4007:4709:4809:5110:2710:3011:2611:2713:4913:4818:5818:4819:2819:1818:3219:30ארה״ב, דטרויט )ק(

07:2007:2409:3909:4010:1210:1311:1211:1213:3813:3718:5718:5019:2119:1518:3219:25ארה״ב, האוסטון )ק(

06:5306:5809:0909:1109:4409:4610:4410:4413:0913:0718:2418:1618:5018:4318:0018:54ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

07:1707:2009:3909:3910:1010:1111:1111:1113:3813:3618:5818:5219:2219:1718:3519:26ארה״ב, מיאמי )ק(

06:5807:0509:0809:1009:4609:4910:4510:4613:0913:0718:1818:0918:4818:3817:5218:50ארה״ב, ניו הייבן )ק(

07:2607:3209:3609:3910:1410:1711:1311:1413:3713:3518:4718:3819:1619:0718:2119:19ארה״ב, פיטסבורג )ק(
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06:0806:0408:4208:3809:1209:0910:1610:1312:5012:4918:3118:3318:5418:5618:1419:05בוליביה, לה-פס )ח(

07:5808:0809:5509:5910:4110:4611:3811:4113:5913:5819:0018:4719:3519:2318:3119:37בלגיה, אנטוורפן )ק(

07:5808:0709:5509:5910:4110:4611:3911:4113:5913:5819:0118:4819:3619:2318:3219:37בלגיה, בריסל )ק(

05:3805:3308:1208:0808:4408:4009:4809:4612:2512:2418:1418:1618:3418:3717:5418:46ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:2705:2108:0007:5708:3208:2909:3709:3412:1312:1217:5717:5918:2118:2417:4118:34ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:1607:2609:1309:1710:0010:0410:5710:5913:1713:1618:1918:0618:5318:4117:5218:54בריטניה, לונדון )ק(

07:2707:3809:2009:2510:0910:1411:0611:0913:2613:2418:2418:1019:0118:4817:5719:02בריטניה, מנצ'סטר )ק(

07:2307:3409:1809:2310:0610:1111:0311:0613:2313:2218:2418:1118:5918:4617:5319:00גרמניה, ברלין )ק(

07:4007:4909:3809:4210:2410:2811:2111:2313:4213:4118:4418:3219:1919:0718:1619:20גרמניה, פרנקפורט )ק(

05:3705:3108:1108:0708:4408:4009:4909:4612:2612:2518:1818:2118:3718:4017:5618:50דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:3106:3308:5608:5609:2609:2610:2710:2712:5512:5418:1918:1518:4318:3817:5818:48הודו, מומבאי )ח(

06:2706:2908:5208:5209:2209:2210:2310:2312:5212:5018:1618:1118:3918:3517:5418:44הודו, פונה )ח(

06:5507:0408:5809:0109:4109:4410:3910:4013:0112:5918:0517:5418:3818:2717:3818:40הונגריה, בודפשט )ק(
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רנה

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת  לך־לך - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
07:1607:2409:1909:2210:0110:0510:5911:0113:2213:2018:2718:1518:5918:4817:5919:01מולדובה, קישינב )ק(

06:2906:3108:5308:5409:2409:2410:2510:2412:5312:5118:1618:1218:4018:3517:5418:44מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

05:4505:3408:1508:0808:5908:5310:0610:0212:4912:4818:4918:5719:2119:3018:3819:43ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:0106:0408:2108:2208:5408:5509:5409:5412:2112:1917:4017:3418:0517:5917:1718:09נפאל, קטמנדו )ח(

06:1906:2508:3108:3309:0809:1010:0710:0812:3112:3017:4317:3418:1218:0317:1518:14סין, בייג'ין )ח(

06:4906:4809:2009:1809:4809:4710:5110:4913:2213:2018:5418:5319:1619:1518:3519:24סינגפור, סינגפור )ח(

06:5207:0308:4808:5209:3509:4010:3210:3512:5312:5217:5217:3918:2918:1617:2318:30פולין, ורשא )ק(

05:4605:4308:1908:1608:4908:4609:5209:5012:2612:2518:0418:0518:2718:2817:4718:37פרו, לימה )ח(

07:5107:5909:5509:5910:3710:4011:3511:3713:5813:5619:0418:5319:3519:2518:3719:37צרפת, ליאון )ק(

08:0408:1310:0410:0810:4810:5211:4611:4814:0814:0619:1219:0019:4419:3318:4319:46צרפת, פריז )ק(

05:4205:4208:1208:1108:4108:4009:4309:4212:1312:1217:4417:4218:0618:0417:2418:13קולומביה, בוגוטה )ח(

07:2607:3309:3309:3610:1310:1611:1111:1313:3413:3318:4518:3519:1319:0318:1619:15קנדה, טורונטו )ק(

07:0407:1209:0909:1209:5109:5410:4910:5013:1113:1018:1818:0818:4918:3817:5018:51קנדה, מונטריאול )ק(

06:4706:5209:0309:0409:3809:3910:3710:3813:0213:0118:1718:0918:4418:3617:5318:47קפריסין, לרנקה )ק(

07:1607:2709:0609:1109:5710:0210:5410:5713:1313:1218:1017:5518:4818:3417:3918:49רוסיה, ליובאוויטש )ח(

06:5007:0208:3908:4409:3109:3710:2710:3112:4712:4517:4517:3018:2118:0717:1118:22רוסיה, מוסקבה )ח(

06:3206:4108:3508:3909:1809:2210:1610:1812:3812:3717:4317:3218:1618:0517:1618:17רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:3707:4609:4009:4310:2310:2611:2111:2313:4313:4118:5218:4019:2019:0918:2019:22שוויץ, ציריך )ק(

06:0806:0908:3508:3509:0509:0410:0610:0512:3512:3418:0217:5818:2518:2117:4118:30תאילנד, 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 הדרךונר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 
שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות
לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב
שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב
זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב
שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל
אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה
אור אבנר הלוי שיחיו
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