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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

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

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

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

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

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

:äøBzä©¨

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

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

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

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

äøåúä úëøá
eitn dxez ixac `ivedle xacl xeq`e c`n da xdfil jixv.jxaiy cr
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.sebd xarl zehep
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:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤

záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§
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(äøåú ìù øçà øôñ åà) äøåú éùîåç äùîç ¯ ùîeç ,íùäì äìéôú øîåì ¯ åìùî éèøô (äìéôú) øåãéñ äéäé íéøâåáîä íâå ¯ íéðè÷ éðè÷ íâ ¯ úá åà ïá ,ãìé ìëìù éàãë¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו כסלו, תשכ"ג

ברוקלין.

 הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ 

מוהרמ"ז שי' הלוי

שלום וברכה!

... ת"ח ת"ח על הציון להג' היעב"ץ. וראה פע"ח ש' השבת ספכ"א ובסי' האריז"ל קודם מנחת 

ימי  ו'  כנגד  בהלכה  דרכים  ו'  מעיין  הי'  דהאריז"ל  ואתחנן  ובטעמ"צ  הקדמונים".  "נהגו  שכן  שבת 

המעשה וא' ע"ד הסוד כנגד יוה"ש.

זמן תחילת קידוש לבנה:
יום רביעי בערב, ו' כסלו
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‰z‡ ּכיׂשראל 1אחד כעּמ ּומי אחד 2וׁשמ «»ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָ

מו"ח  כ"ק ּומדּיק ּבארץ, אחד ְֵֶֶַָָָּגֹוי

ּדט' הּזה ּדּבּורֿהּמתחיל ּבמאמרֹו ְְְְֲִִֶַַַַַָאדמֹו"ר

הּמנּוי 3ּכסלו  ּבאחד ּגם הּוא "אחד" ׁשהלׁשֹון , ְְִֵֶֶֶַַַָָָָ

אחד" יֹום בקר ויהי ערב "ויהי ואחר4ֿ[ּוכמֹו ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָֹ

וכיון 5ּכ וכּו'], ׁשליׁשי" יֹום ׁשני, "יֹום ּכתיב ְְְְִִִִֵֵָָ

ּבדֹומה  ׁשאין ּומיחד יחיד הּוא יתּבר ְְְִִֵֵֶֶֶָָָֻׁשהּוא

ּומיחד  יחיד אחד" "ּגֹוי הם יׂשראל וכן ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֻאליו,

יחיד  "אּתה הוהֿליּהֿלמימר ּדגמתם, ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֻׁשאין

יחיד". ּגֹוי ּכיׂשראל כעּמ ּומי יחיד, ְְְְְְִִִִִֵַָָָוׁשמ

CÈLÓÓe ּגֹוי" הם ׁשּיׂשראל ּדזה ּבּמאמר, «¿ƒְְֲִֵֵֶֶַַָָ

ׁשאין  ואם אב ּבדגמת הּוא ְְִֵֵֶַָָָֻיחיד"

"ּבן  ּבׁשם ׁשּנקרא ּבלבד, אחד ּבן אּלא ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָלהם

רק  להם ּכׁשּיׁש לבנם ההֹורים אהבת ּכי ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָיחיד".

מאהבת  יֹותר ּגדֹולה אהבה היא יחיד, ְֲֲִִֵֵֵַַַָָָּבן

וכן  ילדים. עֹוד להם ּכׁשּיׁש לבניהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָההֹורים

יֹותר  ּגדֹולה היא להֹורים יחיד' ה'ּבן ְֲִִִֵֵַַַַָָאהבת

ּביׂשראל, ּגם הּוא וכן יחיד'. מ'ּבן יֹותר ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָָמּכׁשהם

ׁשל  ל'יחידֹו יחיד' 'ּבן הם ׁשּיׂשראל ְִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָמּכיון

אהבת  וכן ליׂשראל, הּקּב"ה אהבת לכן ְְְֲֲִֵֵֵַַַַַָָָָָעֹולם',

ּביֹותר. ּגדֹולה אהבה היא להּקּב"ה, ְְְְֲִִֵֵַַָָָָָיׂשראל

ּׁשּנאמר  מה להבין צרי ׁשעלּֿפיֿזה ׁשם, ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּומסּים

יחיד". "ּגֹוי ולא אחד", ּגֹוי ּכיׂשראל כעּמ ְְְְְִִִֵֶַָָָֹ"ּומי

CÈ¯ˆÂ ׁשהיה (ׁשּבּמאמר) הּדּיּוק הרי להבין, ¿»ƒְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָ

ּבפׁשטּות, מּובן יחיד" "ּגֹוי לֹומר ְְִִַַָָָצרי

ׁשהּוא  מּפני הּוא יחיד' 'ּבן ּבׁשם ׁשּנקרא ׁשּזה יחיד', ה'ּבן ּבמׁשל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָועלּֿדרֿזה

מּפני  הּוא יחיד" "ּגֹוי ׁשהוהֿליּהֿלמימר ּדזה מׁשמע, ּובּמאמר ּבלבד, אחד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבן

ּביֹותר. ּגדֹולה אהבה היא להֹוריו יחיד' ה'ּבן אהבת וכן יחיד', ל'בן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָׁשהאהבה

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

ב  לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר (*p"yz - elqk c"eiÎ'h qxhpew.(1 שער וראה דשבת. מנחה תפילת

ה. אות פכ"ט נג).2)הכולל ע' כסלו סה"מ (תו"מ 2 הערה ה'תשמ"ב אחד אתה ד"ה בסה"מ )3ראה נדפס – ה'תש"ב

ואילך. 71 ע' ה.)4ה'תש"ב א, ואילך.)5בראשית ח שם,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אומרים: שבת של מנחה בתפילת

‰z‡ הקדושֿברוךֿהוא„Á‡1EÓLÂ הקדושֿברוךֿהוא של ‡Á„שמו «»∆»¿ƒ¿∆»
ÈÓe ומשובח Ï‡¯NÈkדומה EnÚÎ2 הוא ı¯‡a,עם ÈBbשגם „Á‡ ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈∆»»»∆

Á"ÂÓ ˜"Î ˜i„Óe וחמי מורי קדושת הריי"צ,‡„BÓ"¯כב' הרבי ¿«≈«¿
הרבי  של Œ¯eacחותנו B¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ
‰f‰ ÏÈÁ˙n‰ שלו חסידות מאמר ««¿ƒ«∆

אחד  'אתה זו בפתיחה ...'הפותח
ÂÏÒk 'Ëc3, יום) כסלו ט' מיום ¿ƒ¿≈

האדמו"ר  של ההסתלקות ויום ההולדת

תש"ב האמצעי) «»∆ÔBLÏ‰Lבשנת
Èen‰ „Á‡a Ìb ‡e‰ "„Á‡"∆»«¿∆»«»
שני  לו שיש אחד היינו במספר , אחד

לו  הדומים וכו' ¿[BÓÎeושלישי
הבריאה  לגבי בתורה האמור למשל

בראשית  ימי Ú¯·בששת È‰ÈÂ"«¿ƒ∆∆
"„Á‡ ÌBÈ ¯˜· È‰ÈÂ4Œ¯Á‡Â «¿ƒ…∆∆»¿««

Ck5ÌBÈ ,ÈL ÌBÈ" ·È˙k »¿ƒ≈ƒ
'eÎÂ "ÈLÈÏL איננו שהאחד היינו ¿ƒƒ¿

המנוי' 'אחד אלא לו דומה שאין  יחיד

ראשון, שני,שהוא באים ואחריו

לו], הדומים וכו' «≈¿ÔÂÈÎÂשלישי
‡e‰L'ה„ÈÁÈ ‡e‰ C¯a˙È ∆ƒ¿»≈»ƒ

ÂÈÏ‡ ‰ÓB„a ÔÈ‡L „ÁÈÓe ואין , ¿À»∆≈¿∆≈»
כמוהו  "ÈBbעוד Ì‰ Ï‡¯NÈ ÔÎÂ¿≈ƒ¿»≈≈
"„Á‡אחד ÁÈÓe„עם „ÈÁÈ ∆»»ƒ¿À»

Ì˙Ó‚c ÔÈ‡L דומים עמים ואין ∆≈À¿»»
לגבי  'אחד' שהביטוי כך ישראל, לבני

איננו  ישראל ובני הקדושֿברוךֿהוא

אלא  המנוי' 'אחד של במובן 'אחד'

לו  דומה שאין 'אחד' של במובן

¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ למי) לו היה ¬»≈¿≈«
בתפילה) הזה הנוסח את לומר שתיקן

ÈÓe ,„ÈÁÈ EÓLÂ „ÈÁÈ ‰z‡"«»»ƒ¿ƒ¿»ƒƒ
"„ÈÁÈ ÈBb Ï‡¯NÈk EnÚÎ¿«¿¿ƒ¿»≈»ƒ

'אחד'? זה בהקשר נאמר ולמה

CÈLÓÓe הריי"צ Ó‡na¯,הרבי «¿ƒ««¬»
"„ÈÁÈ ÈBb" Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»≈≈»ƒ

לו  דומה שאין מיוחד ‰e‡עם
Ì‰Ï ÔÈ‡L Ì‡Â ·‡ ˙Ó‚„a¿À¿«»»≈∆≈»∆
‡¯˜pL ,„·Ïa „Á‡ Ôa ‡l‡∆»≈∆»ƒ¿«∆ƒ¿»
אחיות  או אחים לו שאין האחד הבן

"„ÈÁÈ Ôa" ÌLa'אחד 'בן .ולא ¿≈≈»ƒ

Èk למעשה,„ÈÁÈ Ôa ˜¯ Ì‰Ï LiLk Ì·Ï ÌÈ¯B‰‰ ˙·‰‡ ƒ«¬««ƒƒ¿»¿∆≈»∆«≈»ƒ
LiLk Ì‰È·Ï ÌÈ¯B‰‰ ˙·‰‡Ó ¯˙BÈ ‰ÏB„b ‰·‰‡ ‡È‰ƒ«¬»¿»≈≈«¬««ƒƒ¿≈∆¿∆≈

ÌÈ¯B‰Ï '„ÈÁÈ Ôa'‰ ˙·‰‡ ÔÎÂ .ÌÈ„ÏÈ „BÚ Ì‰Ï שלו‡È‰ »∆¿»ƒ¿≈«¬««≈»ƒ«ƒƒ
Ì‰LkÓאהבה  ¯˙BÈ ‰ÏB„b ההורים של ÈÁÈ„'הילדים Ôa'Ó ¯˙BÈ ¿»≈ƒ¿∆≈≈ƒ≈»ƒ

רבים  ילדים Ìbאלא ‡e‰ ÔÎÂ .¿≈«
Ï‡¯NÈa ישראל בני בין היחס לגבי ¿ƒ¿»≈

«≈ÔÂÈkÓƒוהקדושֿברוךֿהוא,
'„ÈÁÈ Ôa' Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈≈»ƒ

'ÌÏBÚ ÏL B„ÈÁÈ'Ï העמים ושאר ƒƒ∆»
כבניו, מוגדרים ‡‰·˙אינם ÔÎÏ»≈«¬«

˙·‰‡ ÔÎÂ ,Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰«»»¿ƒ¿»≈¿≈«¬«
‰·‰‡ ‡È‰ ,‰"aw‰Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»»ƒ«¬»

¯˙BÈa ‰ÏB„b הורים אהבת כמו ¿»¿≈
להוריו. יחיד בן ואהבת יחיד לבן

ÌiÒÓeהריי"צ במאמר ÌLהרבי ¿«≈»
הנזכר, אחד' 'אתה המתחיל דיבור

CÈ¯ˆ ‰ÊŒÈtŒÏÚL‰Ó ÔÈ·‰Ï ∆«ƒ∆»ƒ¿»ƒ«
¯Ó‡pM שבת של מנחה בתפילת כאן ∆∆¡«

ÈBb Ï‡¯NÈk EnÚÎ ÈÓe"ƒ¿«¿¿ƒ¿»≈
‡ÏÂ ,"„Á‡ ישראל עם על נאמר ∆»¿…

?"„ÈÁÈ ÈBb"»ƒ
˜eic‰ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¬≈«ƒ
הלשון  מדיוק הנובעת השאלה

CÈ¯ˆ ‰È‰L (¯Ó‡naL)∆««¬»∆»»»ƒ
¯ÓBÏישראל עם ÈÁÈ„"על ÈBb" «»ƒ

אחד" "גוי eËLÙa˙,ולא Ô·eÓ כי »¿«¿
ואין  ומיוחד יחיד עם הוא ישראל עם

לו ÏLÓaדומה ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿»»
,'„ÈÁÈ Ôa'‰ בפשטות מובן גם «≈»ƒ

כך  נקרא הוא pL˜¯‡מדוע ‰fL∆∆∆ƒ¿»
ÈtÓ ‡e‰ '„ÈÁÈ Ôa' ÌLa¿≈≈»ƒƒ¿≈
,„·Ïa „Á‡ Ôa ‡e‰L∆≈∆»ƒ¿«
Œ‰Â‰L ‰Êc ,ÚÓLÓ ¯Ó‡n·e««¬»«¿«¿∆∆¬»
"„ÈÁÈ ÈBb" ¯ÓÈÓÏŒdÈÏ≈¿≈«»ƒ
נאמר  אלא כך נאמר לא מדוע והשאלה

אחד' L‰‡‰·‰'גוי ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈∆»«¬»
Ôa'‰ ˙·‰‡ ÔÎÂ ,'„ÈÁÈ Ô·'Ï¿≈»ƒ¿≈«¬««≈
‰·‰‡ ‡È‰ ÂÈ¯B‰Ï '„ÈÁÈ»ƒ¿»ƒ«¬»
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כללי   מפתח   

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

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

  ה אתה אחד ושמך אחד"מאמר ד  ) ג

 ה   ......................  ט ה'תשכ" , כסלו 'ט  , ויצאפרשת שבת 

   ,ויצא בת פרשתששיחת   )ד

 זט  ......................................  הה'תשכ" ,כסלו 'ט

 לב  ...........  "בה'תשנ ' כסלוט ,ויצא ש"פמשיחות   )ה

  ומ  ..................  וט ך כר ויצאשת רפשיחות -ילקוט  )ו

 ה"ח "ג הרלכ"ק הרה  ה רותה יצחק על ויל ילקוט  )ז

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

 נד  ...............  ויצאפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

 נה  ...........  ויצאפרשת לשבוע יומי חומש  יורשיע  )ט

 צה   ...............  ויצאפרשת לשבוע עורי תהלים יש  )י

    מוגה)(א יפר התנשיעורים בס  )יא

 צו  ......................................  ויצא פרשת ע בולש 

 קו  ..............  ויצאפרשת לשבוע ם" יום ו יה"ח ול  )יב

 קח  ........................  "ם ברמב ןוילע מיתיו הלכה  ) יג

 שיעורי רמב"ם 

 יאק  ............  ויצאפרשת לשבוע  ליום  ג' פרקים –  )יד

 הפק   .........  ויצאפרשת לשבוע יום פרק אחד ל –  )טו

 ור  ................  ויצאפרשת לשבוע ות וצספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

 טר  .....................................  א יפרק  לתקה  ,ה כפרק  ה רמיי

  זבחיםסכת מ – ותמשני  ) יח

 יאר  .................................................  תי קה ור ביא

 טיר  ........................................ מגילה מסכת  עקביעין   )יט

  םעם ביאורי נידהמסכת   )כ

 כר  ..............................................  מה עד דף  טלמדף 

  : מתורת רבותינו נשיאי חב"ד

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כא

 מחר  .................................................  "ר הזקן אדמו

  לה תפת ווך הלכשולחן ער  )כב

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

  ביאור על הנ"ל אור התור  ) כג

 נאר  .................................................  ו"ר הזקן אדמ 

    התשוברי עש  )כד

 הנר  ..............................................  מצעי מו"ר האאד

  דרך מצותיך –צ י הצ"רמאמ  )כה

 זנר  .........................................  "ח צדק"צמאדמו"ר ה 

   "ברלתורת שמואל ת  )כו

 חנר  ..............................................  אדמו"ר מוהר"ש 

    ץ החייםקונטרס ע  )כז

 נטר  .............................................  מוהרש"במו"ר אד

  תש"ה' –ם מאמריר הספ  )כח

 גסר  .............................................  הריי''צו''ר מומאד

  ק"בלה גש" ת-ש"בות ה'תחפר השיס  )כט

 דסר  ............................................  ''צימוהרי אדמו''ר

  רות קודש גא  ) ל

 זסר  ......................................................  מוהריי"צ מו"ראד

 חסר  ................................  חומש לקריאה בציבור  )לא

 וער  .................  קודש-בתש למנחת קריאה התורה  )לב

 עח ר  ......................  ויצאפרשת לשבוע  זמנים  לוח  ) לג

 עטר  ............  קת נרות לשבת קודשהדלסדר מצות   )לד



`cgו jnye cg` dz`

ּבכּמה LÈÂב) הּמבאר עלּֿפי ּבזה הּבאּור לֹומר ¿≈ְְִֵֶַַַַַָָָֹ

הּפסּוק 6מקֹומֹות  גו'7על יׂשראל ׁשמע ְְְִֵַַַָָ

"הוי' ולא אחד" "הוי' ּׁשּכתּוב ּדמה אחד, ְְֲֲֲֶֶֶַָָָָָָָָָֹהוי'

הּוא, ל"אחד" "יחיד" ּבין החּלּוק ּכי הּוא, ְִִִִֵֶַָָָיחיד"

הּפרטים  התאחדּות על מֹורה [ּוכמֹו8ׁש"אחד" ְְְֲִִֶֶֶַַַָָ

ּפרטים. מאלף הּכלּול ּכלל ׁשהּוא אחד ְְִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאלף

מרמ"ח  ּכלּול ׁשהּוא אחד, אדם ְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָועלּֿדרֿזה

ענין  על מֹורה ו"יחיד" ּגידים], וׁשס"ה ְְְִִִִִֵֶַָָָָָאברים

ׁשּבּנפׁש, 'יחידה' [ּוכמֹו מּפרטים ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָׁשּלמעלה

נאמר  ולכן ּפרטּיים]. מּכחֹות מרּכבת ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֻׁשאינּה

להֹורֹות, ּבכדי יחיד", "הוי' ולא אחד" ְְְֲֲִִֵֶָָָָָָֹ"הוי'

רּבּוי  ּבֹו (ׁשּיׁש העֹולם ׁשּנברא לאחרי ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּגם

ּבׁשלׁש וכּמרּמז .יתּבר עּמֹו מאחד הּוא ְְְְְְִִִֵַָָָָָֹֻֻּפרטים),

"אחד" ׁשּבתבת ז'9האֹותּיֹות על ׁשּמֹורה ׁשהח' , ְִֵֶֶֶֶַַַָָָ

העֹולם  רּוחֹות ד' על ׁשּמֹורה והד' וארץ, ְְְִִֶֶֶַַָָָרקיעים

"אּלּופֹו האל"ף, עם ּומאחדים ּבטלים הם -10 ְְִִִֵֵֶַָָָֻ

עֹולם". ֶָׁשל

‰ÊÂ אחד "אּתה ּׁשּכתּוב מה ּבּמאמר ׁשּמדּיק ¿∆ְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָ

וׁשמ יחיד "אּתה (ולא אחד" ְְְְְִִִֶַָָָֹוׁשמ

ּבכּמה  הּמבאר עלּֿפי לֹומר יׁש ְְִִֵַַַַָָָֹיחיד"),

ּדוקא 11מקֹומֹות  הּוא אחד" "הוי' ׁשּכתּוב ּדזה , ְְְֲֶֶֶַָָָָָ

אֹורֿאיןֿסֹוף  אבל לעֹולמֹות, ׁשּׁשּי ֲֵֶַָָָָָּבאֹור

מ  לקרֹותֹוׁשּלמעלה ׁשּי אין לעֹולמֹות, ּׁשּיכּות ְְְִִֵֶַַַָָָָָ

ׁשּום  אין זה אֹור לגּבי ּכי "יחיד", רק ְִִֵֵֶֶַַָָ"אחד"

זֹו12מציאּות  ׁשּתפּלה וכיון הּוא. לבּדֹו והּוא ְְְְְִִֵֶַָָ
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להצ"צ )6 המצות ספר פ"ח. הק"ש שער בינה אמרי א. ע, בלק ג. כג, תזריע לקו"ת ואילך. ב נה, וארא תו"א בכ"ז ראה

ובכ"מ. נו. ע' תרנ"ד סה"מ אֿב). (קכד, פי"ח התפילה מצות ד.)7שורש ו, זה )8ואתחנן דענין שם, תרנ"ד סה"מ וראה

זל"ז. שייכים ס"א), (כנ"ל המנוי אחד הוא שאחד וזה הפרטים), (התאחדות סס"א )9שבאחד או"ח בב"י הובא סמ"ק, ראה

שם. להצ"צ סהמ"צ שם. תזריע לקו"ת ס"ו. סס"א או"ח (ואדה"ז) שו"ע בסמ"ק). כתב שם.)10(ד"ה בלקו"ת כ"ה

על רומז שאל"ף שם, עולם.ecigiובסהמ"צ ועוד.)11של .6 שבהערה באמ"ב) (ועד"ז וסהמ"צ המשך )12תו"א גם ראה

עצמות  לגבי אבל לעולמות, השייכת ההארה לגבי רק הוא עינים) אחיזת (ולא מציאות הוא שהעולם דזה תלב, ע' תרס"ו

כלל". מציאות שום "אין אוא"ס

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,¯˙BÈa ‰ÏB„b האהבה ענין של בתוספת הצורך מה לתמוה יש ולכאורה ¿»¿≈

הזו.? התוספת ללא גם בפשטות מובנת שהשאלה בעוד הגדולה,

˙BÓB˜Ó ‰nÎa ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ ‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ (·6 ¿≈««≈»∆«ƒ«¿…»¿«»¿
החסידות  ‰eÒt˜בתורת ÏÚ7,"„Á‡ 'ÈÂ‰ 'Â‚ Ï‡¯NÈ ÚÓL" ««»¿«ƒ¿»≈¬»»∆»
·e˙kM ‰Óc שמע' בפסוק כאן ¿«∆»

ה' אחדות על המדבר ««¬"‰ÈÂ'ישראל'
"„ÈÁÈ 'ÈÂ‰" ‡ÏÂ "„Á‡ אף ∆»¿…¬»»»ƒ

מבטא  "יחיד" הביטוי שלכאורה

מאשר  יותר נעלה באופן ויחוד אחדות

"אחד" שני ‰e‡הביטוי שמצד כיון

היבט  מדגיש "אחד" הביטוי דוקא

מאשר מיוחד  יותר ה', אחדות בנושא

"יחיד", ‰elÁ˜הביטוי Èk ההבדל ƒ«ƒ
,‡e‰ "„Á‡"Ï "„ÈÁÈ" ÔÈa≈»ƒ¿∆»
ÏÚ ‰¯BÓ "„Á‡"L∆∆»∆«

ÌÈË¯t‰ ˙e„Á‡˙‰8 הרבים ƒ¿«¬«¿»ƒ
אחת  מציאות להיות ¿[BÓÎeוהשונים
ÏÏk ‡e‰L „Á‡ ÛÏ‡ מציאות ∆∆∆»∆¿»

כוללת  ÛÏ‡Óאחת ÏeÏk‰«»≈∆∆
ÌÈË¯t.כאחד בו מתאחדים שכולם ¿»ƒ

,„Á‡ Ì„‡ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»»∆»
‡e‰L אחת ÏeÏkמציאות ∆»

ÌÈ„Èb ‰"ÒLÂ ÌÈ¯·‡ Á"Ó¯Ó≈»«≈»ƒ¿»»ƒƒ
בו  מתאחדים שכולם רבים פרטיים

ÔÈÚיחיד  ÏÚ ‰¯BÓ "„ÈÁÈ"Â ,[¿»ƒ∆«ƒ¿»
BÓÎe] ÌÈË¯tÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ¿»ƒ¿

,LÙpaL '‰„ÈÁÈ' עמוק רובד ¿ƒ»∆«∆∆
היהודית  בנשמה ביותר ופנימי

˙BÁkÓ ˙·k¯Ó dÈ‡L∆≈»À¿∆∆ƒ…
ÌÈiË¯t אחרים לרבדים בניגוד ¿»ƒƒ

מסויימים, מכוחות שמורכבים בנפש

וכדומה, הרגש כוח או השכל כוח כמו

מהפרטים  שלמעלה עניין ].ה'יחידה'
¯Ó‡ ÔÎÏÂ'ישראל 'שמע בפסוק ¿»≈∆¡«

‡ÏÂ "„Á‡ 'ÈÂ‰" נאמר'ÈÂ‰" ¬»»∆»¿…¬»»
LiL) ÌÏBÚ‰ ‡¯·pL È¯Á‡Ï ÌbL ,˙B¯B‰Ï È„Îa ,"„ÈÁÈ»ƒƒ¿≈¿∆«¿«¬≈∆ƒ¿»»»∆≈

Ba בעולםÌÈË¯t Èea¯ ושונים רבים נבראים BnÚשל „Á‡Ó ‡e‰ ,( ƒ¿»ƒ¿À»ƒ

C¯a˙È לעצמו נפרדת מציאות ואיננו הקדושֿברוךֿהוא, עם מאוחד העולם ƒ¿»≈
לגמרי  לאלוקות בטל aL˙·˙אלא ˙Bi˙B‡‰ LÏLa Ên¯nÎÂ .¿«¿À»¿»…»ƒ∆¿≈«

Á‡"9'Á‰L„"שבמילה שמונה , Ê'רומז BnL¯‰בגימטריא ÏÚ ∆»∆«∆»«
ı¯‡Â ÌÈÚÈ˜¯,שמונה וביחד ארבעÂ‰„'אחת רומז BnL¯‰בגימטריא ¿ƒƒ¿∆∆¿«∆»

ד  ארבעעל 'ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯,מזרח ַ»»
- ודרום צפון הרקיעים,‰Ìמערב, ≈

כל  ולמעשה העולם, ורוחות הארץ

כולה, ÌÈ„Á‡Óeהבריאה ÌÈÏËa¿≈ƒ¿À»ƒ
,Û"Ï‡‰ ÌÚֿהקדוש על הרומזת ƒ»»∆

הנקרא  BÙel‡"10ÏLברוךֿהוא «∆
"ÌÏBÚ,"אחד" זה בעניין נאמר ולכן »

שהם  הבריאה פרטי שכל להורות

לאלוקות  בטלים ושונים רבים פרטים

מציאות  ואינם האלוקות עם ומאוחדים

לעצמם. נפרדת

˜i„nL ‰ÊÂ ומקשה¯Ó‡na ¿∆∆¿«≈««¬»
‡Á„הנזכר ‰z‡" ·e˙kM ‰Ó«∆»«»∆»

„ÈÁÈ ‰z‡" ‡ÏÂ) "„Á‡ EÓLÂ¿ƒ¿∆»¿…«»»ƒ
,("„ÈÁÈ EÓLÂ מבטא ש'אחד' אף ¿ƒ¿»ƒ

ביטול  ה', באחדות מהותי עניין

לעיל, כמבואר הפרטים, ≈LÈוהתאחדות
‰nÎa ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ ¯ÓBÏ««ƒ«¿…»¿«»

˙BÓB˜Ó11,,החסידות Êc‰בתורת ¿¿∆
‡e‰ "„Á‡ 'ÈÂ‰" ·e˙kL∆»¬»»∆»

¯B‡a ‡˜Âc האלוקיCiML «¿»»∆«»
,˙BÓÏBÚÏ למטה מלמעלה שירד אור »»

עולמות  לברוא כדי והתמעט וצומצם

‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bמוגבלים Ï·‡¬»≈
,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»»»
הנעלה  מוגבל בלתי נעלה אלוקי אור

מוגבלים, לעולמות ושייכות קשר מכל

"„Á‡" B˙B¯˜Ï CiL ÔÈ‡ אלא ≈«»ƒ¿∆»
‰Ê ¯B‡ Èa‚Ï Èk ,"„ÈÁÈ" ˜¯, «»ƒƒ¿«≈∆
מהעולמות  שלמעלה האיןֿסוף ,אור

˙e‡ÈˆÓ ÌeL ÔÈ‡12‡e‰Â ≈¿ƒ¿
‡e‰ Bc·Ï'אחד' שהרי 'יחיד' שייקרא ראוי היה כן ועל היחידה המציאות ¿«

מציאות. שום להם אין זה אור ולגבי הנבראים של והתאחדות ביטול משמעו
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ז h"kyz'd ,elqk 'h ,`vie zyxt zay

ׁשּבת, ּבמנחת הּתפּלה היא כּו') אחד" ְְְִִִֶַַַַָָָָ("אּתה

אֹורֿאיןֿ ּגּלּוי הּוא ּבכלל ׁשּבׁשּבת לזה ְְְִִֵֶֶַָָָָּדנֹוסף

ּבׁשּבת  הּנה לעֹולמֹות, מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה ְְְִִֵֶַַַָָָָָסֹוף

רעוא  ׁשּבת, ּבמנחת הּוא זה ּגּלּוי עּקר ְְֲִִִֶַַַַָָָּגּופא

וכּידּוע 13ּדרעוין  הּסעּודֹות 14, ׁשלׁש ּבענין ְְְְְְֲִִַַַַַָֹ

ּכתיב  הּׁשליׁשית ׁשּבּסעּודה ּדזה "הּיֹום 15ּדׁשּבת, ְְְְְִִִֶֶַַַַָָ

העצמי  הּתענּוג המׁשכת הּוא ׁשאז לפי הּוא ְְְֲִִֶַַַַַָָָֹלא",

ּוׁשתּיה), מאכילה (ּׁשּלמעלה מרּגׁש ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֻהּבלּתי

עלמין  ּבגדר ׁשאינֹו האֹור עצם הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָּדבכללּות

ּד'סֹובב') ּבאפן לא ּבּמאמר 16(ּגם מדּיק לכן , ְְְֲֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

וׁשמ יחיד "א ּתה הוהֿליּהֿלמימר זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָׁשּבתפּלה

ִָיחיד".

ּבהם p‰Â‰ג) ׁשּיׁש ּביׂשראל, הּוא עלּֿדרֿזה ¿ƒ≈ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָ

ׁשרׁש ׁשּמּצד אּלה. ענינים ׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻּדגמת

,יתּבר ּבעצמּותֹו מׁשרׁשֹות ׁשהן ּכמֹו ְְְְְְִֵֵֶַַָָָֻהּנׁשמֹות

ּכיֿאם  אחרת, למציאּות מקֹום נתינת ְְִִִִִֵֶֶַַָאין

ּבלחֹודֹוהי" ּומלּכא לֹומר,17"יׂשראל ויׁש . ְְְְִִִֵֵַַָָ

קדמּו ׁשּיׂשראל ּגם לֹומר ׁשּי אין זֹו, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבדרּגה

למּטה 18לעֹולם  הּנׁשמֹות ׁשּירדּו לאחרי אבל . ְְְְֲֲֵֶַַַָָָָָָ

העֹולם  את ּולזּכ לברר ּדרּגה 19ּבכדי לגּבי הּנה , ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ
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סע"ב.)13 פח, תקמב.המשך )14זח"ב ע' שבת )15תרס"ו הל' או"ח אדה"ז שו"ע סע"ב. קיז, שבת וראה כה. טז, בשלח

עדר. תקמה.)16ר"ס ע' שם תרס"ו המשך ב.)17ראה לב, זח"ג ס"ז )18ראה ה'תשמ"ו גו' אחת ואשה ד"ה עד"ז ראה

רסז). ע' חשון סה"מ ב).)19(תו"מ (מח, פל"ז תניא ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שייכת ומ  'יחיד' ולא 'אחד' נאמר למה השאלה מדוע ביאור ומוסיף משיך

בשבת. מנחה של התפילה נוסח לגבי במיוחד

˙ÁÓa ‰lÙz‰ ‡È‰ ('eÎ "„Á‡ ‰z‡") BÊ ‰lÙzL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿ƒ»«»∆»ƒ«¿ƒ»¿ƒ¿«
ÏÏÎa ˙aLaL ‰ÊÏ ÛÒBc ,˙aL השבת של היממה שעות בכל «»¿»»∆∆¿«»ƒ¿»

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ Èelb ‡e‰ƒ≈
,˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»»»
לומר  יותר נכון זה נעלה אור ולגבי

לעיל, כמבואר aLa˙'יחיד', ‰p‰ƒ≈¿«»
‡Ùeb עצמה Ê‰בשבת Èelb ¯wÚ »ƒ«ƒ∆

משייכות  שלמעלה האלוקי האור של

aL˙,לעולמות  ˙ÁÓa ‡e‰¿ƒ¿««»
שהוא  בזוהר נאמר שעליו «¬̄»ÂÚ‡הזמן

ÔÈÂÚ¯c13, כללות) הרצונות, רצון ¿«¬ƒ
בסדר  בחינה שלכל הוא העניין

להתהוות  רצון קדם ההשתלשלות

כל  ובראשית כתר), (בחינת זו בחינה

(כתר  כללי רצון יש ההשתלשלות

שהוא  קדמון") "אדם הנקרא כללי,

הבחינות  וכל הרצונות, לכל הרצון

אחת) בהשוואה בו כלולות

Úe„iÎÂ14החסידות ÔÈÚaבתורת ¿«»«¿ƒ¿«
,˙aLc ˙B„eÚq‰ LÏL כך שעל ¿…«¿¿«»

נלמד  שהדבר בגמרא ז"ל חכמינו אמרו

המן  לגבי בתורה האמור מהכתוב

בני  אכלו ואותו השמים מן שירד

אכלהו  משה "ויאמר במדבר ישראל

לא  היום לה' היום שבת כי היום

שבפסוק  והעובדה בשדה" תמצאוהו

רמז  היא "היום" פעמים שלוש נאמר

השבת) ביום ושתיים שבת בליל (אחת סעודות שלוש לאכול יש שבשבת לכך

בחסידות מבואר כך ‰ÈLÈÏM˙ועל ‰„eÚqaL ‰Êc השלישית בפעם ¿∆∆«¿»«¿ƒƒ
שלישית, לסעודה רמז 'היום', זה בפסוק È˙k15,"‡Ï·שכתוב ÌBi‰" ¿ƒ«…

Ê‡L ÈÙÏ ‡e‰ זמן הוא שאז דרעוין' 'רעוא בעת שבת, של המנחה בעת ¿ƒ∆»
השלישית  ‰ÎLÓ˙הסעודה ‡e‰של והארה האלוקי ‰eÚz‚התגלות «¿»«««¬

ÓˆÚ‰Lb¯Ó ÈzÏa‰ È מסויים בדבר ביטוי לידי בא שאיננו »«¿ƒ«ƒ¿ƒÀ¿»
‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ó ‰ÏÚÓlM) בעונג שדוגמתו 'מורגש' מעונג בשונה ∆¿«¿»≈¬ƒ»¿ƒ»

ושתייה  אכילה עלֿידי שבא העונג הוא האדם eÏÏÎ·c˙של כללי ), באופן ¿ƒ¿»
העצמי' 'התענוג של זו ‰‡B¯דרגה ÌˆÚ ‡e‰ האור ומהות עצמיות ∆∆»

ÔÈÓÏÚהאיןֿסוף  ¯„‚a BÈ‡L מוגבלים לעולמות שייכות מכל שלמעלה ∆≈¿∆∆»¿ƒ
'··BÒ'c ÔÙ‡a ‡Ï Ìb) את המחייה שהאור וחסידות בקבלה כמבואר «…¿…∆¿≈

המתלבש  מוגבל אור עלמין', כל 'ממלא – אופנים בשני בא העולמות

כל  ו'סובב הגוף) באברי הנפש התלבשות (כמו פנימית בהתלבשות בעולמות

וסובב' 'מקיף' בדרך העולמות על שמאיר מוגבל בלתי אור – עלמין'

'עצם  התגלות הוא שבת של מנחה בעת המאיר שהאור נאמר וכאן מלמעלה,

שאמנם  עלמין' כל 'סובב של בדרך אפילו לעולמות שייכות לו שאין האור'

'סובב  נקרא זאת בכל אבל 'סובב' הוא

עלמין') 16ÔÎÏכל שהמאמר , מאחר »≈
האמירה  של הפנימית במשמעות עוסק

מנחה  בתפילת הנאמרת אחד' 'אתה

שבת  Ó‡na¯של ˜i„Ó¿«≈««¬»
¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ BÊ ‰lÙ˙aL∆ƒ¿ƒ»¬»≈¿≈«

לומר  לו EÓLÂהיה „ÈÁÈ ‰z‡"«»»ƒ¿ƒ¿
"„ÈÁÈ.לעיל שנתבאר וכפי »ƒ

‰ÊŒC¯cŒÏÚ ‰p‰Â בדומה ‚) ¿ƒ≈«∆∆∆
'אחד' בין ההבדל לגבי לעיל למבואר

('אתה  הקדושֿברוךֿהוא לגבי ל'יחיד'

כן Ï‡¯NÈaאחד') ‡e‰ לגביהם) ¿ƒ¿»≈
'ומי  – אחד' ל'אתה בהמשך נאמר

אחד'), גוי כישראל ≈∆LiLכעמך
Ì‰aישראל ÈLבבני ˙Ó‚c »∆À¿«¿≈

‰l‡ ÌÈÈÚ לגבי לעיל האמורים ƒ¿»ƒ≈∆
באלוקות. L¯Lהאחדות „vnL∆ƒ«…∆

¯LÓ Ô‰L BÓk ˙BÓLp‰˙BL «¿»¿∆≈À¿»
,C¯a˙È B˙eÓˆÚa שנשמות כפי ¿«¿ƒ¿»≈

העליון  ושרשן במקורן הן ישראל

האלוקות  ומהות ≈‡ÔÈבעצמיות
˙¯Á‡ ˙e‡ÈˆÓÏ ÌB˜Ó ˙È˙¿ƒ«»ƒ¿ƒ«∆∆

ישראל, בני כלשון Ì‡ŒÈkמלבד ƒƒ
kÏÓe‡הזוהר  Ï‡¯NÈ"ƒ¿»≈«¿»

"È‰B„BÁÏa17,והמלך ישראל בני ƒ¿ƒ
כל  ללא לבדם, אחרת.הקדושֿברוךֿהוא, למציאות מקום ≈¿LÈÂנתינת

,BÊ ‰b¯„aL ,¯ÓBÏ,בשורשן הן ישראל שנשמות CiLכפי ÔÈ‡ «∆¿«¿»≈«»
ÌÏBÚÏ eÓ„˜ Ï‡¯NiL Ìb ¯ÓBÏ18 שבני במדרש ז"ל חכמינו אמרו ««∆ƒ¿»≈»¿»»

קיימים  שהיו היא הכוונה פשוטו, (לפי לעולם שקדמו מהדברים הם ישראל

שלהם  שהשורש היא הכוונה הפנימית המשמעות ולפי העולם, בריאת לפני

שכפי  כאן נאמר כך ועל העולם) של מהשורש יותר נעלה באלוקות למעלה

ששום  כזאת ברמה באלוקות דבוקות הן העליון, בשורשן הן ישראל שנשמות

שלגביו  מצב זה כי לעולם שקדמו אפילו לומר מקום ואין קיים לא אחר דבר

מקום  תפיסת כל לעולם ‰BÓLp˙אין e„¯iL È¯Á‡Ï Ï·‡ מלמעלה ¬»¿«¬≈∆»¿«¿»
העליון והמקור Ï·¯¯מהשורש È„Îa ‰hÓÏ מהרע הטוב את להפריד ¿«»ƒ¿≈¿»≈

לקדושה ‰ÌÏBÚלעדן CkÊÏeולהעלותו ה',19‡˙ עבודת עלֿידי ¿«≈∆»»
העולם, ענייני עם מגע תוך המצוות וקיום התורה Èa‚Ïבלימוד ‰p‰ƒ≈¿«≈
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`cgח jnye cg` dz`

ׁשּיׂשראל  אּלא העֹולם, מציאּות יׁשנּה ּדיׂשראל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָזֹו

למע  היא הם העֹולם ּובריאת מהעֹולם, לה ְְְִִֵֵַַָָָָָ

יׂשראל  לֹומר,20ּבׁשביל אפׁשר היה ועלּֿפיֿזה . ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

"יחיד") (ולא אחד" "ּגֹוי נקראים ׁשּיׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹּדזה

אחד  "ּגֹוי ּוכהּלׁשֹון למּטה, ירידתם מּצד ְְְִִֶַַַָָָָָהּוא

ux`A היא למּטה הּנׁשמה ׁשּירידת ּדמּכיון ." ¨¨¤ְְְְִִִֵֶַַַָָָָ

המדּבר  מּסּוג מתחיל העֹולם, את לברר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבכדי

(ּכמֹו21ׁשּבעֹולם  ּדיׂשראל זֹו ּדרּגה לגּבי הרי , ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָ

העֹולם  ּדאּומֹות הּמציאּות יׁשנּה ּבארץ) ְְְִֵֶֶֶַָָָָָׁשהם

ּבאּמֹות, ּברּור  ּפֹועלים ׁשּיׂשראל ׁשעלֿידי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֻ[ועד

'אחד  אחד", "ּגֹוי נאמר לכן עּלּוי], ּבהם ֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָנעׂשה

העֹולם  אּמֹות את ּגם ׁשּמֹונים [מּכיון 22הּמנּוי', ִִֵֶֶַַָָָָֻ

אּלא  ּביׂשראל], זה עּלּוי נעׂשה ּדוקא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשעלֿידם

עם  מתערב ׁשאינֹו אחד", "ּגֹוי הם ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָׁשּיׂשראל

ׁשּיֹום  אחד", "יֹום ועלּֿדר] העּמים ְְִֶֶֶֶַַָָָׁשאר

ׁשאר  עם נמנה ּבראׁשית ימי ּדׁשׁשת ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָהראׁשֹון

מהם]. נעלה הּוא אבל הּמנּוי', 'אחד ֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָהּימים,

הּמׁשל  ּבּמאמר מביא זה, ּפרּוׁש לׁשלל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּובכדי

רק  (לא הּוא יחיד' 'ּבן ׁשל ׁשענינֹו יחיד', ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּב'בן

ּגם  אּלא) ּבלבד, אחד ּבן הּוא ׁשּבפעל ְְִֵֶֶֶֶַַַָָֹזה

היא  אליו אביו ואהבת לאביו ׁשאהבתֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ(ּובעּקר)

ּובן  אב לאהבת ּדֹומה (ׁשאינּה מיחדת ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאהבה

ּבזה  הּוא ּוכמֹוֿכן אחד). מּבן יֹותר ְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָּכׁשּיׁשנם

עֹולם", ׁשל ל"יחידֹו יחיד' 'ּבן הם ְִִִִֵֵֵֶֶָָָׁשּיׂשראל

יׂשראל  ואהבת ליׂשראל הּקּב"ה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָָׁשאהבת

ּבכל  ּדגמתּה ׁשאין מיחדת אהבה היא ְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻלהּקּב"ה

הּקּב"ה  אהבת ּבארץ ׁשּגם וכיון ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָהעּמים.

אהבה  היא להּקּב"ה יׂשראל וׁשל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָליׂשראל

ׁשאר  עם למנֹותם לכאֹורה ׁשּי אין ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֻמיחדת,

יחיד". "ּגֹוי והוהֿליּהֿלמימר ְְֲִִֵֵַַָָָהעּמים,
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ÌÏBÚ‰ ˙e‡ÈˆÓ dLÈ Ï‡¯NÈc BÊ ‰b¯c,מקום תופס כן והעולם «¿»¿ƒ¿»≈∆¿»¿ƒ»»

Ï‡¯NiL ‡l‡ בגוף נתלבשו והנשמות הגשמי הזה לעולם שירדו כפי גם ∆»∆ƒ¿»≈
ÏÈ·Laגשמי ‡È‰ ÌÏBÚ‰ ˙‡È¯·e ,ÌÏBÚ‰Ó ‰ÏÚÓÏ Ì‰≈¿«¿»≈»»¿ƒ«»»ƒƒ¿ƒ

Ï‡¯NÈ20 העולם) מהתוצאה יותר נעלית ישראל) (בני הסיבה וכמובן, ƒ¿»≈
ישראל'). 'בשביל שנברא

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ אודות האמור לפי ¿«ƒ∆
בני  של והמצב המעמד בין ההבדל

העליון  ומקור בשורש שהן כפי ישראל

ומצבן  למעמדן באלוקות למעלה שלהן

למטה, שירדו ‡LÙ¯לאחר ‰È‰»»∆¿»
ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiL ‰Êc ,¯ÓBÏ«¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
שבת  של מנחה תפילת בנוסח כאן

("„ÈÁÈ" ‡ÏÂ) "„Á‡ ÈBb"∆»¿…»ƒ
,‰hÓÏ Ì˙„È¯È „vÓ ‡e‰ƒ«¿ƒ»»¿«»
"ı¯‡a „Á‡ ÈBb" ÔBLl‰Îe¿«»∆»»»∆
הנשמות  על שמדובר כך על המורה

בארץ. למטה שירדו «≈ÔÂÈkÓc¿ƒכפי
‡È‰ ‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„È¯iL∆¿ƒ««¿»»¿«»ƒ

¯¯·Ï È„Îa ולזכך ‡˙להעלות ƒ¿≈¿»≈∆
ÏÈÁ˙Ó ,ÌÏBÚ‰ לראש לכל »»«¿ƒ

ÌÏBÚaL ¯a„Ó‰ ‚eqÓ21, ƒ«¿«≈∆»»
סוגים  מארבעה מורכב העולם כידוע,

הוא  מדבר חי, צומח, דומם, כלליים,

לכל  הוא, העולם וזיכוך ובירור האדם.

הנעלה  הסוג המדבר, מסוג לראש,

בבריאה, b¯c‰ביותר Èa‚Ï È¯‰¬≈¿«≈«¿»
Ì‰L BÓk) Ï‡¯NÈc BÊ למטה ¿ƒ¿»≈¿∆≈

˙e‡Èˆn‰ dLÈ (ı¯‡a»»∆∆¿»«¿ƒ
ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡c תפיסת להם ויש ¿»»

נחשבת  שלהם והמציאות »¿[ÚÂ„מקום
ÌÈÏÚBt Ï‡¯NiL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆ƒ¿»≈¬ƒ

¯e¯a ותיקון‰NÚ ,˙Bn‡a ≈»À«¬»
Ì‰a עצמם ישראל ÈelÚ],בבני »∆ƒ

¯Ó‡ ÔÎÏ ישראל בני "ÈBbעל »≈∆¡«
,"„Á‡ של '‡Á„במשמעות ∆»∆»
,'Èen‰ במניין הראשון היינו «»
ÌÈBnL בני של המניין לאחר ∆ƒ

‰ÌÏBÚישראל  ˙Bn‡ ˙‡ Ìb22 «∆À»»
האחד  שהם ישראל בני אחרי הבאים

‡˜Âc Ì„ÈŒÏÚL ÔÂÈkÓ] ידי על ƒ≈»∆«»»«¿»
מבררים  ישראל שבני העולם ‡l‡אומות ,[Ï‡¯NÈa ‰Ê ÈelÚ ‰NÚ«¬»ƒ∆¿ƒ¿»≈∆»

והיא  נוספת משמעות יש אחד" "גוי "ÈBbשלעניין Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈
,"„Á‡,ומיוחד שונה ‰ÌÈnÚהיינו ¯‡L ÌÚ ·¯Ú˙Ó BÈ‡L אלא ∆»∆≈ƒ¿»≈ƒ¿»»«ƒ

עצמו  בפני עם ‡Á„"נשאר ÌBÈ" C¯cŒÏÚÂ] בסיפור האמור בתורה ¿«∆∆∆»

L‡¯הבריאה, ÌÚ ‰Ó ˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LLc ÔBL‡¯‰ ÌBiL∆»ƒ¿≈∆¿≈¿≈ƒƒ¿∆ƒ¿»
,'Èen‰ „Á‡' ,ÌÈÓi‰ יום אליו ובהמשך אחריו שיש ראשון יום הוא «»ƒ∆»«»

הלאה, וכן שלישי ויום  ‰e‡שני Ï·‡הראשון Ì‰Óהיום ‰ÏÚ משאר ¬»«¬∆≈∆
ראשון' 'יום ולא אחד' 'יום נאמר ולכן ].הימים,

,‰Ê Le¯t ÏÏLÏ È„Î·e לפיו ƒ¿≈ƒ¿…≈∆
כי  אחד' 'גוי ישראל בני על כאן נאמר

למטה, שהם כפי ישראל בני על מדובר

פירושו  'אחד' כן ואם הזה, בעולם

יש  העולם לאומות גם כי המנוי' 'אחד

פירוש  אך לעיל, כמבואר מקום, תפיסת

שהפירוש  לבאר וכדי במאמר. נשלל זה

ונדחה הריי"צ È·Ó‡נשלל הרבי ≈ƒ
¯Ó‡naהנזכרÔ·'a ÏLn‰ ««¬»«»»¿≈
,'„ÈÁÈ לבן ההורים שאהבת ומבאר »ƒ

הורים  מאהבת יותר גדולה יחיד

רבים, ילדים להם כשיש לילדיהם

לעיל, 'Ôaכמבואר ÏL BÈÚL∆ƒ¿»∆≈
‰Ê ˜¯ ‡Ï) ‡e‰ '„ÈÁÈ»ƒ…«∆
„·Ïa „Á‡ Ôa ‡e‰ ÏÚÙaL∆¿…«≈∆»ƒ¿«

לו, שני אין מעלתו ‡l‡ולמעשה ∆»
יותר  היא יחיד בן של מזה המיוחדת

B˙·‰‡Lוהיא  (¯wÚ·e) Ìb («¿ƒ»∆«¬»
היחיד  הבן Â‡‰·˙של ÂÈ·‡Ï¿»ƒ¿«¬«
ÂÈÏ‡ ÂÈ·‡ יחידו ‰È‡לבנו »ƒ≈»ƒ

‰ÓBc dÈ‡L) ˙„ÁÈÓ ‰·‰‡«¬»¿À∆∆∆≈»»
¯˙BÈ ÌLiLk Ô·e ·‡ ˙·‰‡Ï¿«¬«»≈¿∆∆¿»≈

.(„Á‡ ÔaÓƒ≈∆»
ÔÎŒBÓÎe בן מאהבת במשל כמו ¿≈

לבנם  הורים ואהבת להוריו יחיד

בנמשל  גם כך Êa‰יחידם, ‡e‰»∆
'„ÈÁÈ Ôa' Ì‰ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈≈≈»ƒ

,"ÌÏBÚ ÏL B„ÈÁÈ"Ï הוא ƒƒ∆»
»¬»∆L‡‰·˙הקדושֿברוךֿהוא 

Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰ כבן אצלו שהם «»»¿ƒ¿»≈
aw‰Ï"‰יחיד  Ï‡¯NÈ ˙·‰‡Â¿«¬«ƒ¿»≈¿«»»

להוריו  יחיד בן כאהבת È‰ƒ‡שהיא
d˙Ó‚c ÔÈ‡L ˙„ÁÈÓ ‰·‰‡«¬»¿À∆∆∆≈À¿»»

ÌbL ÔÂÈÎÂ .ÌÈnÚ‰ ÏÎa אפילו ¿»»«ƒ¿≈»∆«
ı¯‡a ירדו ישראל שבני לאחר »»∆

ומקורם  בשורשם הנעלית ממדרגתם

בארץ, למטה Ï‡¯NÈוהם ÏLÂ Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰ ˙·‰‡«¬««»»¿ƒ¿»≈¿∆ƒ¿»≈
ÌÚ Ì˙BÓÏ ‰¯B‡ÎÏ CiL ÔÈ‡ ,˙„ÁÈÓ ‰·‰‡ ‡È‰ ‰"aw‰Ï¿«»»ƒ«¬»¿À∆∆≈«»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈnÚ‰ ¯‡L,קיימת לא זו אהבה והיה ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰Â¯שבהם ¿»»«ƒ¿¬»≈¿≈«
לומר  ÈÁÈ„"לו ÈBb"?'אחד 'גוי נאמר למה כן ואם »ƒ
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ּבזה Ô·eÈÂד) הּבאּור ּבהקּדים יֹותר, ּבעמק זה ¿»ְְְִֵֵֶֶֶַַָֹ

להם  ּכׁשּיׁש לבניהם ההֹורים ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשאהבת

א  אינּה אחד, מּבן ּכלּֿכיֹותר ּגדֹולה הבה ְֲִֵֵֵֶַָָָָָָ

יחיד' ה'ּבן אהבת וכן יחיד, לבן ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָּכאהבתם

להֹוריהם  ּבנים מאהבת יֹותר ּגדֹולה היא ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָלהֹוריו

ּדלכאֹורה  אחד. מּבן יֹותר ּבנֹוגע 23ּכׁשּיׁש ּגם , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ׁשעלֿ לֹומר ׁשּי אין לבניהם, ההֹורים ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָלאהבת

ּכי  אהבתם, מתמעטת ּבנים הרּבה להם ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָידי

נׁש" ּדבר ּבמעֹוהי אית ּתחּומי ועל24ֿ"ּכלּום . ְְְְְִִִֵַַָ

להֹורים, הּבן לאהבת ּבנֹוגע ְְְֲִֵֵַַַַַַַַַָָאחתּֿכּמהֿוכּמה 

יחידי  הּוא אחים) לֹו ּכׁשּיׁש (ּגם אחד ׁשּכל ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּדכיון

הם  ׁשּגם אחים לֹו ׁשּיׁש זה הרי עצמֹו, ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַּבהרּגׁש

ׁשעלֿ (לכאֹורה) סּבה אינּה הֹוריו, את ְֲִִִֵֶֶַָָָָאֹוהבים

ׁשּבהרּגׁש (ּכיון ׁשּלֹו האהבה ּתתמעט ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָידיֿזה

הּוא ּבזה,icigiעצמֹו הּבאּור לֹומר ויׁש .( ְַ§¦¦ְֵֵֶַַָ

הּידּוע  להם 25עלּֿפי יׁש ׁשּלמּטה הענינים ׁשּכל ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

ׁשּׁשרׁש לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה למעלה. ְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹֹׁשרׁש

הּקּב"ה  אהבת הּוא לבניהם הֹורים ְֲֲִִֵֶַַַַַָָאהבת

ּבן  אהבת וּׁשרׁש להּקּב"ה, ּבנים ׁשהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹליׂשראל

ׁשּבּׁשמים. לאבינּו יׂשראל אהבת הּוא ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָלהֹוריו

ׁשל  ל"יחידֹו יחיד' 'ּבן הם ׁשּיׂשראל ְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָוכיון

למּטה  ּובן ּדאב עצמית האהבה לכן ְְְֲִֵֵַַַָָָָָָעֹולם",

לאביו), הּבן ואהבת לבנֹו האב ְְְֲֲִִֵַַַַַָָָ(אהבת

ויׂשראל  ּדהּקּב"ה העצמית מהאהבה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשּנמׁשכת

יׂשראל  ואהבת ליׂשראל הּקּב"ה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָ(אהבת

זה, (ּומּטעם יחיד' ּב'ּבן ּבעּקר היא ְְְִִִִֵֶַַַָָָָלהּקּב"ה),

וׁשל  לבנם הֹורים ׁשל העצמית האהבה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָּכללּות

העֹולם, מּבאּומֹות יֹותר ּביׂשראל הּוא להֹוריו, ְְְְִִֵֵֵָָָָּבן

הּקּב"ה  אהבת היא זֹו אהבה ׁשּׁשרׁש ְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹלפי

להּקּב"ה).l`xUiואהבתl`xUiל  ְ¦§¨¥ְֲַַ¦§¨¥ְַָָ
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האומות". שבכל "המובחר שם דוד ובמצודת תבואתה. ראשית ג) ב, (ירמי' נק' שישראל אתה )23מזה בד"ה בכ"ז ראה

.(71 ע' שם (סה"מ ה'תש"ב שם.)24אחד הנ"ל בד"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק קמד )25לשון ע' תרכ"ט סה"מ בארוכה ראה

ובכ"מ. ואילך.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰Ê Ô·eÈÂ ישראל „) לבני הקדושֿברוךֿהוא אהבת אודות לעיל האמור ¿»∆

ואהבת  היחיד לבנם הורים אהבת כמשל לקדושֿברוךֿהוא ישראל בני ואהבת

להוריו יחיד L‡‰·˙בן ‰Êa ¯e‡a‰ ÌÈc˜‰a ,¯˙BÈ ˜ÓÚa¿…∆≈¿«¿ƒ«≈»∆∆«¬«
‰·‰‡ dÈ‡ ,„Á‡ ÔaÓ ¯˙BÈ Ì‰Ï LiLk Ì‰È·Ï ÌÈ¯B‰‰«ƒƒ¿≈∆¿∆≈»∆≈ƒ≈∆»≈»«¬»

Ô·Ï Ì˙·‰‡k CkŒÏk ‰ÏB„b¿»»»¿«¬»»¿≈
„ÈÁÈ היא יחיד לבן אהבה אלא »ƒ

יותר, גדולה ‡‰·˙אהבה ÔÎÂ¿≈«¬«
‡È‰ ÂÈ¯B‰Ï '„ÈÁÈ Ôa'‰«≈»ƒ¿»ƒ
ÌÈa ˙·‰‡Ó ¯˙BÈ ‰ÏB„b¿»≈≈«¬«»ƒ
ÔaÓ ¯˙BÈ LiLk Ì‰È¯B‰Ï¿≈∆¿∆≈≈ƒ≈

‰¯B‡ÎÏc .„Á‡23,תמוה הדבר ∆»¿ƒ¿»
למעשה  Ï‡‰·˙כי Ú‚Ba Ìb«¿≈«¿«¬«

,Ì‰È·Ï ÌÈ¯B‰‰ להם כשיש «ƒƒ¿≈∆
יחיד, מבן ÓBÏ¯יותר CiL ÔÈ‡ לא ≈«»«

כלל  Ì‰Ïמסתבר LiL È„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆≈»∆
˙ËÚÓ˙Ó ÌÈa ‰a¯‰«¿≈»ƒƒ¿«∆∆

Èk ,Ì˙·‰‡ הריי"צ הרבי כלשון «¬»»ƒ
‡È˙במאמר  ÈÓeÁz ÌeÏk"¿¿≈ƒ

"L ¯·c È‰BÚÓa24 יש וכי ƒ¿ƒ¿«»
(לומר  האדם של במעיו גבולות

אהבה  להכיל אפשרות לו אין שכביכול

ילדים)? לכמה גדולה

‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ הדבר ¿««««»¿«»
יותר  הרבה Ï‡‰·˙תמוה Ú‚Ba¿≈«¿«¬«

ÏkL ÔÂÈÎc ,ÌÈ¯B‰Ï Ôa‰«≈«ƒ¿≈»∆»
„Á‡ ההורים של (Ìbמהבנים ∆»«

È„ÈÁÈ ‡e‰ (ÌÈÁ‡ BÏ LiLk¿∆≈«ƒ¿ƒƒ
BÓˆÚ Lb¯‰a את מרגיש כלומר, ¿∆¿≈«¿

ויחיד, כאחד LiLעצמו ‰Ê È¯‰¬≈∆∆≈
ÌÈ·‰B‡ Ì‰ ÌbL ÌÈÁ‡ BÏ«ƒ∆«≈¬ƒ
‰aÒ dÈ‡ ,ÂÈ¯B‰ ˙‡∆»≈»ƒ»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL (‰¯B‡ÎÏ)ƒ¿»∆«¿≈∆
ÔÂÈk) BlL ‰·‰‡‰ ËÚÓ˙zƒ¿«≈»«¬»∆≈»
(È„ÈÁÈ ‡e‰ BÓˆÚ Lb¯‰aL∆¿∆¿≈«¿¿ƒƒ
יש  לבן אם גם שתמיד, הראוי מן והיה

כאהבת  תהיה להוריו הבן אהבת אחים,

יחיד? בן

ÈtŒÏÚ ,‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆«ƒ
Úe„i‰25 החסידות ÏkLבתורת «»«∆»

‰hÓlL ÌÈÈÚ‰ הזה בעולם »ƒ¿»ƒ∆¿«»
ÏÚÓÏ‰הגשמי  L¯L Ì‰Ï LÈ≈»∆…∆¿«¿»

הרוחני. ומקורו משורשו 'משתלשל' הזה בעולם שנמצא מה וכל ברוחניות

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ למעלה שורש יש למטה דבר L¯MLשלכל ,¯ÓBÏ LÈ ¿«ƒ∆≈«∆…∆
לעניין  ברוחניות למעלה Ì‰È·Ïהמקור ÌÈ¯B‰ ‰e‡למטה ‡‰·˙ «¬«ƒƒ¿≈∆

Ì‰L Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰ ישראל ‡‰·˙ aw‰Ï"‰,בני ÌÈa «¬««»»¿ƒ¿»≈∆≈»ƒ¿«»»
L¯MÂשל למעלה ‡‰·˙המקור ¿…∆«¬«

ÂÈ¯B‰Ï Ôa למטה˙·‰‡ ‡e‰ ≈¿»«¬«
.ÌÈÓMaL eÈ·‡Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿»ƒ∆«»«ƒ
'„ÈÁÈ Ôa' Ì‰ Ï‡¯NiL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»≈≈≈»ƒ

,"ÌÏBÚ ÏL B„ÈÁÈ"Ï כמבואר ƒƒ∆»
(לא  אחד' 'גוי הם ישראל שבני לעיל

במובן  אלא המנוי') 'אחד של במובן

לו, דומה שאין ומיוחד יחיד בן של

Ô·e ·‡c ˙ÈÓˆÚ ‰·‰‡‰ ÔÎÏ»≈»«¬»«¿ƒ¿»≈
) ‰hÓÏ הכיוונים ‡‰·˙ובשני ¿«»«¬«

Ôa‰ ˙·‰‡Â B·Ï ·‡‰»»ƒ¿¿«¬««≈
‰·‰‡‰Ó ˙ÎLÓpL ,(ÂÈ·‡Ï¿»ƒ∆ƒ¿∆∆≈»«¬»
Ï‡¯NÈÂ ‰"aw‰c ˙ÈÓˆÚ‰»«¿ƒ¿«»»¿ƒ¿»≈
Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰ ˙·‰‡)«¬««»»¿ƒ¿»≈
(‰"aw‰Ï Ï‡¯NÈ ˙·‰‡Â¿«¬«ƒ¿»≈¿«»»
הקדושֿברוךֿ של העצמית והאהבה

והמקור  השורש היא ישראל לבני הוא

ÈÁÈ„'שלה, Ôa'a ¯wÚa ‡È‰ƒ¿ƒ»¿≈»ƒ
הבן  ואהבת לבן הורים אהבת ולמעשה

מאשר  יותר היא יחיד בבן להורים

לכך  אין שלכאורה למרות רבים, בבנים

לאהוב  אמורים והורים סיבה, שום

אמורים  רבים וילדים רבים, ילדים

הורים  מאהבת פחות לא הורים לאהוב

לעיל כאמור יחיד, »»ÌÚhÓe)ƒובן
,‰Ê שאהבת עצמה סיבה מאותה ∆

מאהבת  משתלשלת הוריםֿילדים

ישראל, ובני הקדושֿברוךֿהוא

ÏL ˙ÈÓˆÚ‰ ‰·‰‡‰ ˙eÏÏk¿»»«¬»»«¿ƒ∆
,ÂÈ¯B‰Ï Ôa ÏLÂ Ì·Ï ÌÈ¯B‰ƒƒ¿»¿∆≈¿»
הוריםֿ אהבת של המושג כל היינו

BÈ˙¯ילדים Ï‡¯NÈa ‡e‰¿ƒ¿»≈≈
ÈÙÏ ,ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡aÓƒ¿»»¿ƒ

BÊ ‰·‰‡ L¯MLֿהורים של ∆…∆«¬»
בעולם  הקיימת ‡‰·˙ילדים ‡È‰ƒ«¬«

˙·‰‡Â Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰«»»¿ƒ¿»≈¿«¬«
.(‰"aw‰Ï Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿«»»
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`cgי jnye cg` dz`

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הּמׁשל ּבּׁשּיכּות ּבאּור להֹוסיף יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵַַָָָ

ּדהוהֿליּהֿ לּדּיּוק יחיד' ְֲִִֵֵַַָָּד'ּבן

ּבנֹו הם ׁשּיׂשראל זה ּכי יחיד", "ּגֹוי ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָלמימר

למּטה, יחיד ּכבן (לא הּוא הּקּב"ה, ׁשל ְְְִִֵֶַַָָָָֹיחידֹו

וׁשּי אפׁשר יחיד, ּבן רק לאדם ּכׁשּיׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּגם

ּכביכֹול  ׁשּי ׁשאין אּלא) ּבנים, עֹוד לֹו ְְִִִֵֶֶֶַָָָָׁשּיהיּו

ּבניו  הם ׁשּיׂשראל  זה ּכי ּבנים, עֹוד לֹו ְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּיהיּו

ּבעצמּותֹו מׁשרׁשים ׁשהם הּוא הּקּב"ה, ְְְִֵֶֶַַָָָֻׁשל

מׁשרׁש ׁשהּוא למּטה הּבן (ּבדגמת ְְְְְִֵֵֶַַַָָָֻֻיתּבר

למציאּות  מקֹום נתינת אין וׁשם האב), ְְְְְִִִֵַַָָָָּבעצמּות

סעיף  (כנ"ל ּבלחֹודֹוהי" ּומלּכא "יׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶַַָָאחרת,

אהבת  ּבארץ, למּטה ּבהיֹותם ׁשּגם וכיון ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָג).

יחיד, לבן האב ּכאהבת היא ליׂשראל ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָהּקּב"ה

יחיד  ּבן ּכאהבת היא להּקּב"ה יׂשראל ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָואהבת

ּבגּלּוי  ּבהם נּכר ׁשעלֿידיֿזה ׁשּגם 26לאביו, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשרׁשם  עם קׁשּורים הם ּבארץ למּטה ְְְְִִִֵֶַָָָָָָּבהיֹותם

מקֹום  נתינת ׁשם ׁשאין ,יתּבר ְְְְִִֵֵֶַַָָָּבעצמּותֹו

ּדמלאכים  למציאּות לא (אפילּו אחרת ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָֹלמציאּות

מקֹום  נתינת ׁשם ׁשאין ּומּכלֿׁשּכן ּבזה, ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

עם  למנֹותם לכאֹורה ׁשּי אין העֹולם), ְְְִִִֵַָָָָָֻלאּמֹות

('אחד  אחד" "ּגֹוי ׁשהם עליהם ולֹומר ְֲֵֵֶֶֶֶַָָָֻהאּמֹות

יחיד". "ּגֹוי והוהֿליּהֿלמימר ְְֲִֵֵַַָָָהּמנּוי')

הענינים p‰Â‰ה) ׁשלׁשת ׁשּבכל זה על הּטעם ¿ƒ≈ְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹ

ּכיׂשראל") כעּמ" ,"ׁשמ" ְְְְְִִֵַַָָ("אּתה",

ּבּמאמר  מבאר "יחיד", ולא "אחד" ְְֱֲִֶֶַַַָָָָֹֹנאמר

מהם  אחד ׁשּבכל לׁשם, אֹור ּבין החּלּוק ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבהקּדים

מעלה  הּגּלּוי,27יׁש ּבענין היא האֹור ּדמעלת . ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָ

את  מגּלה אינֹו ׁשם ּכי הּמאֹור. את מגּלה ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשהאֹור
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שהיא )26 להקב"ה דישראל האהבה ועאכו"כ בהמאמר. כמבואר ועונש דשכר בהענין ניכרת לישראל דהקב"ה זו אהבה כי

המס"נ. בענין בגילוי ואילך.)27באה פב ע' תרס"ח סה"מ גם ראה לקמן, בהבא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הקדושֿברוךֿהוא אהבת של ההשוואה אודות לעיל האמור ¿«ƒ∆

יחיד  לבן הורים לאהבת לקדושֿברוךֿהוא ישראל בני ואהבת ישראל לבני

e‡a¯דווקא  ÛÈÒB‰Ï LÈ לעיל כך על נתבאר שכבר מה eÎiMa˙מלבד ≈¿ƒ≈¿«»
של  המיוחד eicÏ˜הקשר '„ÈÁÈ Ôa'c ÏLn‰ שנשאלה השאלה «»»¿≈»ƒ«ƒ

בני  על נאמר מדוע המאמר בתחילת

אחד" "גוי ≈«¬»ŒdÈÏŒ‰Â‰cישראל
¯ÓÈÓÏ לומר לו "ÈBbשהיה ¿≈«
,"„ÈÁÈ אהבת את המדמה והמשל »ƒ

לאהבת  ישראל לבני הקדושֿברוךֿהוא

לשאלה  במיוחד קשור יחיד לבן הורים

Baזו  Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Ê Èkƒ∆∆ƒ¿»≈≈¿
‡Ï) ‡e‰ ,‰"aw‰ ÏL B„ÈÁÈ¿ƒ∆«»»…
LiLk ÌbL ,‰hÓÏ „ÈÁÈ Ô·k¿≈»ƒ¿«»∆«¿∆≈
¯LÙ‡ ,„ÈÁÈ Ôa ˜¯ Ì„‡Ï¿»»«≈»ƒ∆¿»

CiLÂ ייתכןÌÈa „BÚ BÏ eÈ‰iL ¿«»∆ƒ¿»ƒ
קיימת  עדיין יחיד בן היותו ועם

יחיד, בן יהיה שלא והיתכנות אפשרות

‡l‡ יחיד כבן הם ישראל בני ∆»
באופן  ÔÈ‡Lלהקדושֿברוךֿהוא (∆≈

CiL ייתכן כמה ÏBÎÈ·kלא (עד «»ƒ¿»
הקדושֿברוךֿ כלפי לומר מקום שיש

לגביו) שייך לא מסויים שדבר הוא

,ÌÈa „BÚ BÏ eÈ‰iL לא שכן ∆ƒ¿»ƒ
ישראל  בני מלבד מישהו שעוד ייתכן

הקדושֿברוךֿהוא  של 'בן' Èkƒייחשב
ÏL ÂÈa Ì‰ Ï‡¯NiL ‰Ê∆∆ƒ¿»≈≈»»∆
ÌÈL¯LÓ Ì‰L ‡e‰ ,‰"aw‰«»»∆≈À¿»ƒ

C¯a˙È B˙eÓˆÚa והמקור השורש ¿«¿ƒ¿»≈
ומהותו  בעצמותו הוא ישראל בני של

בעצמו  הקדושֿברוךֿהוא של

‡e‰L ‰hÓÏ Ôa‰ ˙Ó‚„a)¿À¿««≈¿«»∆
·‡‰ ˙eÓˆÚa L¯LÓ הבן כמו À¿»¿«¿»»

האב  מעצמיות שנמשך ),הגשמי
ÌLÂ יתברך È˙˙בעצמותו ÔÈ‡ ¿»≈¿ƒ«

,˙¯Á‡ ˙e‡ÈˆÓÏ ÌB˜Ó מלבד »ƒ¿ƒ«∆∆
א  ישראל kÏÓe‡לא בני Ï‡¯NÈ"ƒ¿»≈«¿»
"È‰B„BÁÏa,והמלך ישראל בני ƒ¿ƒ

לבדם  (Ï"Îהקדושֿברוךֿהוא,
.(‚ ÛÈÚÒ¿ƒ

ÌbL ÔÂÈÎÂ אפילוÌ˙BÈ‰a ישראל ‡‰·˙בני ,ı¯‡a ‰hÓÏ ¿≈»∆«ƒ¿»¿«»»»∆«¬«
˙·‰‡Â ,„ÈÁÈ Ô·Ï ·‡‰ ˙·‰‡k ‡È‰ Ï‡¯NÈÏ ‰"aw‰«»»¿ƒ¿»≈ƒ¿«¬«»»¿≈»ƒ¿«¬«

,ÂÈ·‡Ï „ÈÁÈ Ôa ˙·‰‡k ‡È‰ ‰"aw‰Ï Ï‡¯NÈ לעיל כמבואר ƒ¿»≈¿«»»ƒ¿«¬«≈»ƒ¿»ƒ

יחיד ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰בהרחבה, ובן הורים כאהבת היא האמורה שהאהבה ∆«¿≈∆
Ì‰a ¯k ישראל Èel‚a26ı¯‡aבבני ‰hÓÏ Ì˙BÈ‰a ÌbL ƒ»»∆¿ƒ∆«ƒ¿»¿«»»»∆

למעלה  ומקורם בשורשם שהם כפי מצבם לגבי מאוד גדולה ירידה שהיא

ÌL ÔÈ‡L ,C¯a˙È B˙eÓˆÚa ÌL¯L ÌÚ ÌÈ¯eL˜ Ì‰ בעצמותו ≈¿ƒƒ»¿»¿«¿ƒ¿»≈∆≈»
e‡ÈˆÓÏ˙יתברך  ÌB˜Ó ˙È˙¿ƒ«»ƒ¿ƒ
˙¯Á‡ הקדושֿברוךֿהוא מלבד «∆∆

ישראל  ובני נתינת (בעצמו שם ואין

e‡ÈˆÓÏ˙מקום  ‡Ï eÏÈÙ‡¬ƒ…ƒ¿ƒ
ÌÈÎ‡ÏÓc רוחנית מציאות שהיא ¿«¿»ƒ

ÔkLŒÏkÓeנעלית  ,‰Êa ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆ƒ»∆≈
ÌB˜Ó ˙È˙ ÌL ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ«»

,(ÌÏBÚ‰ ˙Bn‡Ï שבני כפי וגם ¿À»»
למטה  הם CiLישראל ÔÈ‡≈«»

˙Bn‡‰ ÌÚ Ì˙BÓÏ ‰¯B‡ÎÏƒ¿»ƒ¿»ƒ»À
ÈBb" Ì‰L Ì‰ÈÏÚ ¯ÓBÏÂ¿«¬≈∆∆≈

'Èen‰ „Á‡') "„Á‡ שיש ∆»∆»«»
הלאה  וכן שני ŒdÈÏŒ‰Â‰Âאחריו (¿¬»≈

¯ÓÈÓÏ לומר לו "ÈBbוהיה ¿≈«
"„ÈÁÈ השאלה מובנת ומעתה »ƒ

על  נאמר אםֿכן מדוע הנזכר, במאמר

אחד'. 'גוי ישראל בני

ÏÎaL ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰ ‰p‰Â (‰¿ƒ≈««««∆∆¿»
,"‰z‡") ÌÈÈÚ‰ ˙LÏL¿…∆»ƒ¿»ƒ«»

Èk EnÚÎ" ,"EÓL"("Ï‡¯N ƒ¿¿«¿¿ƒ¿»≈
,"„ÈÁÈ" ‡ÏÂ "„Á‡" ¯Ó‡∆¡«∆»¿…»ƒ
יותר  ונכון ראוי היה שלכאורה אף על

בהרחבה, לעיל כמבואר 'יחיד', לומר

ÌÈc˜‰a ¯Ó‡na ¯‡·Ó¿…»««¬»¿«¿ƒ
˜elÁ‰ ההבדל,ÌLÏ ¯B‡ ÔÈa «ƒ≈¿≈

‰ÏÚÓ LÈ Ì‰Ó „Á‡ ÏÎaL27 ∆¿»∆»≈∆≈«¬»
יתרון  ויש 'שם' על ל'אור' יתרון יש

ומבאר. שממשיך כפי 'אור', על ל'שם'

ÔÈÚa ‡È‰ ¯B‡‰ ˙ÏÚÓc¿«¬«»ƒ¿ƒ¿«
˙‡ ‰l‚Ó ¯B‡‰L ,Èelb‰«ƒ∆»¿«∆∆

¯B‡n‰ נמשך אור כל כלומר, «»
(כמו, המאיר מקור שהוא מהמאור

מהשמש  הנמשך השמש אור למשל,

מהמאור  המתפשט והאור עצמה)

ש'אור  הוא כלל (כי המאור את מגלה

מכל  האור, מקור למאור, שווהֿערך איננו שהאור למרות ולכן המאור' מעין

'שם' על ל'אור' שיש יתרון וזה המאור. של גילוי מהווה הוא ÌLמקום Èkƒ≈
˙‡ ‰l‚Ó BÈ‡של והפנימיות ÌLהמהות BÓÎe ,ÌLa ‡¯˜p‰ ≈¿«∆∆«ƒ¿»¿≈¿≈
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יי h"kyz'd ,elqk 'h ,`vie zyxt zay

ׁשּיֹודעים  ּדמּזה האדם, ׁשם ּוכמֹו ּבׁשם, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָהּנקרא

ּכּמה  והרי מהּותֹו, את יֹודעים אין ׁשמֹו ְְֲִֵֵֶֶַַַָאת

זה  ּדֹומים ׁשאין אף הּׁשם ּבאֹותֹו נקראים ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָאנׁשים

ּבמּדֹותיה  ולא ּבׂשכלם לא האֹור לזה, ועלֿידי ם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

ׁשהּוא  היא, הּׁשם ּומעלת הּמאֹור. את ְֲִִֵֶֶַַַַָיֹודעים

ּבׁשמֹו, לאדם ּכׁשּקֹורין ּכי העצם. את ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָממׁשי

מּזֹו, ויתרה עצמּותֹו. ּבכל לקֹוראֹו ּפֹונה ְְְְִִֵֶַָָהּוא

אֹותֹו ׁשּקֹוראים עלֿידי מתעּלף, ּכׁשהאדם ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּדגם

עלֿידי  ּכי מההתעּלפּות, מתעֹורר הּוא ְְְְְִִִִֵֵֵַַַּבׁשמֹו

החּיּות  עצם את ממׁשיכים ּבׁשמֹו ְְְִִִִֶֶֶַַַַָהּקריאה

הּׁשם  מעלת וזֹוהי  החּיּות. מהתּפּׁשטּות ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָׁשּלמעלה

הינּו העצם את ממׁשי אינֹו ׁשהאֹור אֹור, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָלגּבי

העצם. את ממׁשי וׁשם ְְִֵֶֶֶַַָָהּמאֹור,

LÈÂאינֹו ׁשהאֹור ּבּמאמר ּׁשּכתּוב ּדמה לֹומר, ¿≈ְֲֵֶֶַַַַָָָ

הּכּונה  הּמאֹור, הינּו - העצם את ְְִֶֶֶַַַַַָָָָממׁשי

ׁשני  האֹור, נמׁש ׁשּמּמּנּו ּבהעצם ּכי היא, ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָּבזה

ׁשני, וענין ׁשּבֹו. הּמאֹור אחד, ענין ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָענינים.

מּמאֹור  ׁשּלמעלה מּמׁש ׁשּנקרא 28העצם ּדזה . ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

הינּו מאיר, ׁשהּוא מּפני הּוא 'מאֹור' ְְְִִֵֵֵֶַָּבׁשם

מבּדל  הּוא מּמׁש העצם אבל אֹור, מּמּנּו ְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֻׁשּנמׁש

ׁשּמּמּנּו מאֹור, ׁשהּוא מּזה (ּגם האֹור ְִִִֵֶֶֶֶַַָָמענין

ׁשרׁש ּבין ּדהחּלּוק לֹומר, ויׁש האֹור). ְְְִִֵֵֶַַָָֹנמׁש

הּוא  האֹור ׁשׁשרׁש הּוא, הּׁשם לׁשרׁש ְֵֶֶֶַָָֹֹהאֹור

ׁש'אֹור' וזהּו ּבהעצם. הּוא הּׁשם וׁשרׁש ְְְֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבּמאֹור,

הּמאֹור  ענין ּכי העלם, הּוא ו'ׁשם' ּגּלּוי, ְְְִִִֵֵֶַַָהּוא

והעצם  ּומתּגּלה), (מתּפּׁשט מאיר ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָהּוא

האֹור  מענין מבּדל הּוא הּׁשם) ְְִֵֵֶַַָָֹֻ(ׁשרׁש

מה  לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה וגּלּוי). ְְְְְִִִֵֵֶַַַָ(התּפּׁשטּות

העצם  את ממׁשי אינ ֹו ׁשהאֹור ּבּמאמר, ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּׁשּכתּוב

"הינּו ׁשּמֹוסיף ּבזה ׁשהּכּונה הּמאֹור, הינּו -ְְִֶֶֶַַַַַָָָָ
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ועוד))28 ואילך. 186 ע' ה'תש"ה סה"מ ואילך. תסג ס"ע תרס"ו (המשך אדה"ז zenvrdyבכ"מ מלשון אבל מאור. אינו

שסב. ע' קארף) שיחי' (להר"י לתניא ביאורים לקוטי בארוכה ראה – אלה ענינים שני בשמש שגם משמע פ"י ָבשעהיוה"א

376.תו"מ  ע' חנ"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,B˙e‰Ó ˙‡ ÌÈÚ„BÈ ÔÈ‡ BÓL ˙‡ ÌÈÚ„BiL ‰fÓc ,Ì„‡‰»»»¿ƒ∆∆¿ƒ∆¿≈¿ƒ∆«

ÌM‰ B˙B‡a ÌÈ‡¯˜ ÌÈL‡ ‰nk È¯‰Â זהה שם בעלי ‡Ûוהם «¬≈«»¬»ƒƒ¿»ƒ¿«≈«
Ì‰È˙BcÓa ‡ÏÂ ÌÏÎNa ‡Ï ,‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÓBc ÔÈ‡L השם ואם ∆≈ƒ∆»∆…¿ƒ¿»¿…¿ƒ≈∆

'אברהם' בשם הנקראים כל אזי שם, באותו הנקרא מהות את מגלה היה

והרי  זהות, תכונות בעלי היו לדוגמה

כך, זה שאין היא ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂהמציאות
¯B‡n‰ ˙‡ ÌÈÚ„BÈ ¯B‡‰»¿ƒ∆«»

ומתפשט. מאיר האור שממנו

ÌM‰ ˙ÏÚÓe על 'שם' של המעלה «¬««≈
e‰L‡'אור' ,‡È‰'ה'שם ƒ∆

CÈLÓÓ ומעוררÈk .ÌˆÚ‰ ˙‡ «¿ƒ∆»∆∆ƒ
‡e‰ ,BÓLa Ì„‡Ï ÔÈ¯BwLk¿∆ƒ¿»»ƒ¿

‰Bt ומתייחסÏÎa B‡¯B˜Ï ∆¿¿¿»
B˙eÓˆÚ ממנו חלק רק .ולא «¿

,BfÓ ‰¯˙ÈÂ תופעה קיימת ƒ≈»ƒ
של  הקשר את יותר עוד שמדגישה

Ì„‡‰Lkלעצם השם  Ì‚c¿«¿∆»»»
ÌÈ‡¯BwL È„ÈŒÏÚ ,ÛlÚ˙Óƒ¿«≈«¿≈∆¿ƒ
¯¯BÚ˙Ó ‡e‰ BÓLa B˙B‡ƒ¿ƒ¿≈

˙eÙlÚ˙‰‰Ó,הרגיל למצבו וחוזר ≈«ƒ¿«¿
BÓLa ‰‡È¯w‰ È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈«¿ƒ»ƒ¿
˙eiÁ‰ ÌˆÚ ˙‡ ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ∆∆∆««
˙eiÁ‰ ˙eËMt˙‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿««
בעניין  חיסרון נוצר מתעלף, כשאדם

נפשו  של החיות ופעולת התפשטות

שלימה  שלו הנפש עצם אבל בגוף

פגם. כל בה יוצרת לא וההתעלפות

מעירה  הנפש עצם בשמו, וכשקוראים

לעצמו. חוזר ÏÚÓ˙והוא È‰BÊÂ¿ƒ«¬«
B‡‰L¯ויתרון  ,¯B‡ Èa‚Ï ÌM‰«≈¿«≈∆»

eÈ‰ ÌˆÚ‰ ˙‡ CÈLÓÓ BÈ‡≈«¿ƒ∆»∆∆«¿
,¯B‡n‰,אותו מגלה ÌLÂורק «»¿≈
CÈLÓÓ ומעורר.ÌˆÚ‰ ˙‡ «¿ƒ∆»∆∆

·e˙kM ‰Óc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿«∆»
¯Ó‡na לעיל והובא הנזכר ««¬»
¯B‡‰L'ל'שם ‡BÈבניגוד ∆»≈

eÈ‰ - ÌˆÚ‰ ˙‡ CÈLÓÓ«¿ƒ∆»∆∆«¿
Èk ,‡È‰ ‰Êa ‰ek‰ ,¯B‡n‰«»««»»»∆ƒƒ

ÌˆÚ‰a,האור מקור המאור, ¿»∆∆
,¯B‡‰ CLÓ epnnL ישנםÈL ∆ƒ∆ƒ¿»»¿≈

¯B‡n‰ ,„Á‡ ÔÈÚ .ÌÈÈÚƒ¿»ƒƒ¿»∆»«»
BaL.אור של מקור שהוא LnÓהעובדה ÌˆÚ‰ ,ÈL ÔÈÚÂ ∆¿ƒ¿»≈ƒ»∆∆«»

¯B‡nÓ ‰ÏÚÓlL28 שאיננו כך כדי עד ועמוק פנימי הוא ממש העצם ∆¿«¿»ƒ»
וכפי  מעצמו חוץ להאיר מכדי נעלה והוא ביטוי בשום מתבטא ואיננו מתגלה

ומבאר. e‰L‡שממשיך ÈtÓ ‡e‰ '¯B‡Ó' ÌLa ‡¯˜pL ‰Êc¿∆∆ƒ¿»¿≈»ƒ¿≈∆
,¯B‡ epnÓ CLÓpL eÈ‰ ,¯È‡Ó הוא ולכן אור, ממנו נמשך אמנם ≈ƒ«¿∆ƒ¿»ƒ∆

'מאור' LnÓנקרא ÌˆÚ‰ Ï·‡¬»»∆∆«»
Ïc·Ó ‡e‰ ונעלה¯B‡‰ ÔÈÚÓ À¿»≈ƒ¿«»

מהאור  רק לא מובדל עצמו (והעצם

מובדל  אלא ממנו חוץ ומאיר היוצא

B‡Ó¯,ונעלה  ‡e‰L ‰fÓ Ìb«ƒ∆∆»
¯B‡‰ CLÓ epnnL וכמבואר ∆ƒ∆ƒ¿»»

במאור  שונים עניינים שני שאלו לעיל

העצם  איננו אור של מקור בתור ועניינו

מזה  למעלה הוא העצם ואילו ).שלו,
˜elÁ‰c ,¯ÓBÏ LÈÂ ההבדלÔÈa ¿≈«¿«ƒ≈

ÌM‰ L¯LÏ ¯B‡‰ L¯L…∆»¿…∆«≈
‡e‰ ¯B‡‰ L¯LL ,‡e‰∆…∆»

¯B‡na מקור שהוא במאור זה עניין «»
אור, ‰e‡של ÌM‰ L¯LÂ¿…∆«≈
ÌˆÚ‰a שלמעלה במאור זה בעניין ¿»∆∆

שההבדל  במאור, עניינים (שני מהאור

לעיל). נתבאר ביניהם

e‰ÊÂ נוסף לדבר הפנימי הטעם ¿∆
בו  נבדלים והשם ∆B‡'L¯'שהאור

Èelb ‡e‰ הוא האור וכאמור ƒ
מהמאור  והארה ÌL'Â'התפשטות ,¿≈

ÌÏÚ‰ ‡e‰ כמו) שהשם וכאמור ∆¿≈
העצם, את מגלה לא למשל) האדם שם

‡e‰L ‡e‰ ¯B‡n‰ ÔÈÚ Èkƒƒ¿««»∆
‰lb˙Óe ËMt˙Ó) ¯È‡Ó מחוץ ≈ƒƒ¿«≈ƒ¿«∆

‰ÌM)לעצמו  L¯L) ÌˆÚ‰Â ,(¿»∆∆…∆«≈
¯B‡‰ ÔÈÚÓ Ïc·Ó ‡e‰À¿»≈ƒ¿«»

(Èel‚Â ˙eËMt˙‰) למעלה והוא ƒ¿«¿¿ƒ
והארה. מגילוי

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ בין ההבדל ביאור לפי ¿«ƒ∆
לאור  ושייכותם במאור העניינים שני

שלמעלה  (העצם ושם המאיר) (המאור

e˙kM·מהארה) ‰Ó ¯‡·Ï LÈ≈¿»≈«∆»
¯Ó‡na והובא הריי"צ, הרבי של ««¬»

‡˙לעיל, CÈLÓÓ BÈ‡ ¯B‡‰L∆»≈«¿ƒ∆
,¯B‡n‰ eÈ‰ - ÌˆÚ‰»∆∆«¿«»
eÈ‰" ÛÈÒBnL ‰Êa ‰ek‰L∆««»»»∆∆ƒ«¿

"¯B‡n‰העצם על שמדובר באמירה מסתפק ÌˆÚ‰Lולא ,‡È‰ «»ƒ∆»∆∆
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`cgיב jnye cg` dz`

לא  הּוא לא ֹור ׁשּׁשּי ׁשהעצם היא, ִֶֶֶֶַַָָָָֹהּמאֹור"

האֹור  ואףֿעלּֿפיֿכן הּמאֹור, ורק מּמׁש ְְִֵֶֶַַַַַָָָָהעצם

אֹומר  ּולאחריֿזה זה. ענין ּגם ממׁשי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָאינֹו

סתם), ("העצם" העצם את ממׁשי ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּׁשם

ׁשּמבּדל  מּמׁש העצם הּוא לּׁשם ׁשּׁשּי ְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשהעצם

את  ממׁשי הּׁשם ואףֿעלּֿפיֿכן הּגּלּוי, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַמענין

ֶֶָהעצם.

רּבֹותינּוCÈLÓÓeו) ּׁשאמרּו מה ּדזהּו ּבּמאמר, «¿ƒְְֲֵֶֶַַַַָָ

ת"ק 29ז"ל  מהל הּקּב"ה ֲֶַַַַָָָׁשהל

למעלה  הּוא הּׁשם ׁשׁשרׁש ׁשם, לֹו לקנֹות ְְְִֵֵֶֶַַָָָֹׁשנה

וענין  ּבהעלם, ׁשהּוא אּלא (ּכּנ"ל) האֹור ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמּׁשרׁש

ּבגּלּוי  יהיה ׁשהּׁשם הּוא ׁשם" לֹו ּכמֹו30"לקנֹות ְְְְִִִֵֵֶֶַ

– העצם המׁשכת הּמעלֹות, ׁשּתי יהיּו ׁשאז ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָאֹור,

מעלת  – ּבגּלּוי ּתהיה זֹו וׁשהמׁשכה הּׁשם, ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָמעלת

"אּתה  ּׁשאֹומרים מה מבאר ועלּֿפיֿזה ְְְִִֵֶֶַַַָָָהאֹור.

ּגּלּוי  הּוא ו"אחד" "יחיד" ּכי אחד", וׁשמ ְְְִִִִֶֶֶָָָָאחד

מקֹום  אין ּדאֹורֿאיןֿסֹוף הּגּלּוי ׁשּמּצד ְְְִִֵֵֵֶֶַַָוהעלם,

עֹולמֹות  ׁשּיׁשנם וזה "יחיד"), ֿ) ְְִֶֶֶָָָָָלעֹולמֹות

העלם  מּלׁשֹון מאחדים 31('עֹולם' ׁשהם אּלא ( ְְְִִֵֵֶֶֶָָָֻ

ולכן  וההעלם. הּצמצּום עלֿידי הּוא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ("אחד")

מעלת  עלּֿדר "יחיד", לגּבי ּב"אחד" מעלה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׁש

נעׂשה  וזה (ּגּלּוי). אֹור לגּבי (העלם) ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָהּׁשם

ׁשעלֿידי  ּבארץ", אחד ּגֹוי "יׂשראל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעלֿידי

ׁשּמֹורה  האל"ף נמׁש ּומצֹות ּבתֹורה ְְְֲִִֶֶֶָָָָָָעבֹודתם

"אּתה" ז'32על וד', ּבח' ,יתּבר עצמּותֹו , ְְְְִֵַַַָָ

העֹולם. רּוחֹות וד' וארץ ְְְִִֶֶָָרקיעים

LÈÂ"אחד" מעלת לבאר ׁשּבכדי ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָ

הענין  (ּבּמאמר) מקּדים "יחיד", ְְְֲִִִֵַַַַָָָָלגּבי

ּכׁשּיׁש הּוא הּׁשם מעלת וׁשעּקר ו'ׁשם', ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַּד'אֹור'

ֿׁשעלּֿדר לרּמז, ּבכדי הּוא האֹור, מעלת ּגם ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָּבֹו
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(ב).)29 א פ"ז, פד).zepwlוזהו)30קה"ר ע' תרס"ח (סה"מ לגילוי מהעלם המשכה הוא קנין כי שם, שלח )31לו לקו"ת

.63 הערה 112 ע' חל"ד לקו"ש וראה א'נט. ע' ח"ג שג. ע' ח"א דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי ד. כ"ה )p"ye.32לז,

שם. ה'תש"ב זה בד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯B‡Ï CiML אור ממנו ומאיר יוצא דבר של שבסופו בעצם חלק אותו ∆«»»

,¯B‡n‰ ˜¯Â LnÓ ÌˆÚ‰ ‡Ï ‡e‰"המאור "היינו מודגש ולכן …»∆∆«»¿««»
CÈLÓÓ BÈ‡ ¯B‡‰ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Âמעורר ÔÈÚאפילו Ìbולא ¿««ƒ≈»≈«¿ƒ«ƒ¿»

‰Ê.כלל להארה שייך שלא העצם את ומעורר ממשיך שאינו ובוודאי ∆
¯ÓB‡ ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe הריי"צ הרבי ¿«¬≈∆≈

הנזכר CÈLÓÓבמאמר ÌM‰L∆«≈«¿ƒ
Ì˙Ò "ÌˆÚ‰") ÌˆÚ‰ ˙‡∆»∆∆»∆∆¿»

המאור" "היינו מוסיף אינו ),וכאן
‰e‡כיוון  ÌMÏ CiML ÌˆÚ‰L∆»∆∆∆«»«≈

Ïc·nL LnÓ ÌˆÚ‰ לגמרי »∆∆«»∆À¿»
Èelb‰ ÔÈÚÓ,וההארהŒÏÚŒÛ‡Â ≈ƒ¿««ƒ¿««

˙‡ CÈLÓÓ ÌM‰ ÔÎŒÈtƒ≈«≈«¿ƒ∆
ÌˆÚ‰ של היתרון שזהו וכאמור »∆∆

'אור'. על 'שם'

e‰Êc ,¯Ó‡na CÈLÓÓe (Â«¿ƒ««¬»¿∆
של  הפנימי e¯Ó‡Mהתוכן ‰Ó«∆»¿
Ï"Ê eÈ˙Ba¯29 במדרשCÏ‰L «≈∆»«

˜"˙ CÏ‰Ó ‰"aw‰ מאות חמש «»»«¬«
,ÌL BÏ ˙B˜Ï ‰L ומכאן »»ƒ¿≈

ולפי  השם, עניין חשיבות את למדים

היא  הכוונה הדברים ∆…∆L¯LLפנימיות
ÌM‰ בעצם‡e‰ שלמעלה בבחינה «≈

והארה  L¯MÓמגילוי ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ…∆
¯B‡‰ ששייכת בבחינה שהוא בעצם »

והארה  ‡l‡לגילוי (Ï"pk)««∆»
‡e‰L'ה'שםÔÈÚÂ ,ÌÏÚ‰a ∆¿∆¿≈¿ƒ¿«

ÌM‰L ‡e‰ "ÌL BÏ ˙B˜Ï"ƒ¿≈∆«≈
Èel‚a ‰È‰È30 ויאיר,¯B‡ BÓk ƒ¿∆¿ƒ¿

Ê‡Lבגילוי יהיה השם eÈ‰Èכאשר ∆»ƒ¿
˙BÏÚn‰ ÈzL של וגם השם של גם ¿≈««¬

ÏÚÓ˙האור, Y ÌˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰«¿»«»∆∆«¬«
‰È‰z BÊ ‰ÎLÓ‰LÂ ,ÌM‰«≈¿∆«¿»»ƒ¿∆
.¯B‡‰ ˙ÏÚÓ Y Èel‚a¿ƒ«¬«»

¯‡·Ó ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ הריי"צ הרבי ¿«ƒ∆¿»≈
"‡z‰במאמר ÌÈ¯ÓB‡M ‰Ó«∆¿ƒ«»

,"„Á‡ EÓLÂ „Á‡ אומרים ולא ∆»¿ƒ¿∆»
יחיד' ושמך יחיד "ÈÁÈ„"'אתה Èkƒ»ƒ
Èelb ‡e‰ "„Á‡"Â"יחיד" שזהו ¿∆»ƒ

האור ענין ÌÏÚ‰Âעניין "אחד" שזהו ¿∆¿≈
ŒÔÈ‡Œ¯B‡cהשם, Èelb‰ „vnL∆ƒ««ƒ¿≈

-) ˙BÓÏBÚÏ ÌB˜Ó ÔÈ‡ ÛBÒ≈»»»

"„ÈÁÈ" מציאות שום אין ומלבדו באמת קיים הוא שרק ÊÂ‰היינו ,( »ƒ¿∆
ÌÏÚ‰ ÔBLlÓ 'ÌÏBÚ') ˙BÓÏBÚ ÌLiL31( מציאות יש ולמעשה ∆∆¿»»»ƒ¿∆¿≈

Ì‰Lגשמית  ‡l‡ לאלוקות בטלים ("‡Á„")העולמות ÌÈ„Á‡Ó ∆»∆≈¿À»ƒ∆»
ÌÏÚ‰‰Â ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ ‡e‰ הנותנים הם וההעלם הצמצום כי «¿≈«ƒ¿¿«∆¿≈

עולמות  לקיום ואפשרות מקום

האלוקות. על שמעלימים מוגבלים

"„Á‡"a ‰ÏÚÓ LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈«¬»¿∆»
˙ÏÚÓ C¯cŒÏÚ ,"„ÈÁÈ" Èa‚Ï¿«≈»ƒ«∆∆«¬«
¯B‡ Èa‚Ï (ÌÏÚ‰) ÌM‰«≈∆¿≈¿«≈

(Èelb) בו מצב הוא 'יחיד' כלומר, ƒ
כלשהי  למציאות מקום נתינת כל אין

הוא  ו'אחד' עצמה, האלוקות מלבד

אלא  עולמות של מציאות יש בו מצב

ומאוחדים  לאלוקות בטלים שהם

בדומה  ל'אחד' יתרון ויש באלוקות,

מעלת  והיא 'אור', על 'שם' של ליתרון

(אור), הגילוי על (שם) ההעלם

לעיל. כמבואר

‰ÊÂ של וההתאחדות הביטול ¿∆
לאלוקות  È„ÈŒÏÚהעולמות ‰NÚ«¬»«¿≈

,"ı¯‡a „Á‡ ÈBb Ï‡¯NÈ"ƒ¿»≈∆»»»∆
‰¯B˙a Ì˙„B·Ú È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬»»¿»

L Û"Ï‡‰ CLÓ ˙BˆÓe‰¯Bn ƒ¿ƒ¿»»»∆∆∆
"‰z‡" ÏÚ32, ז"ל חכמינו וכדברי ««»

לקדושֿ רומזת 'אחד' של שהאל"ף

עולם' של 'אלופו ברוךֿהוא,

,C¯a˙È B˙eÓˆÚ שמאיר כפי «¿ƒ¿»≈
,'„Â 'Áa'ז על ¯˜ÌÈÚÈהרומזים ¿¿¿ƒƒ
ı¯‡Â'ח בגימטריא שמונה וביחד ¿∆∆
'„Â לארבע רומזת ד' ¯BÁe˙והאות ¿

ÌÏBÚ‰.דרום צפון, מערב, מזרח, »»
¯‡·Ï È„ÎaL ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆ƒ¿≈¿»≈
,"„ÈÁÈ" Èa‚Ï "„Á‡" ˙ÏÚÓ«¬«∆»¿«≈»ƒ

(¯Ó‡na) ÌÈc˜Ó,הקדמות שתי «¿ƒ««¬»
ÌL'Â'הראשונה  '¯B‡'c ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿¿≈
אחד ההבדלים  כל של והמעלה ביניהם

השני, על wÚL¯השנייה Âמהם ¿∆ƒ«
Ba LiLk ‡e‰ ÌM‰ ˙ÏÚÓ«¬««≈¿∆≈

,¯B‡‰ ˙ÏÚÓ Ìb גם כאשר היינו ««¬«»
במאמר  (כנרמז מאיר בעצמו העצם

רצה  שהקדושֿברוךֿהוא ז"ל חכמינו
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יג h"kyz'd ,elqk 'h ,`vie zyxt zay

ּדהגם  ו"יחיד", "אחד" ּבענין ּגם הּוא ְְְֲִִֶֶַַַַָָזה

ּבענין  ּגם הּוא "יחיד" לגּבי ּד"אחד" ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשהּיתרֹון

מּכלֿמקֹום  מּצדֿעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְִִֶֶַַָָָּד"אחד"

הענין  ּגם ּבֹו ּכׁשּיׁש היא ּבזה הּמעלה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָעּקר

ׁשהּוא  (ּכמֹו ּד"אחד" ּבענין ׁשהּיתרֹון ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָּד"יחיד".

ּבטלים  הם העֹולמֹות ׁשּגם עצמֹו), ְְִִֵֵֶַַַָָמּצד

אין 33ּומאחדים  זה , ּכי הּגּלּוי. מעלת ּבֹו ְֲִִִֵֶַַַָֻ

ּכמֹו ּבתכלית ּבּטּול אינֹו ּד"אחד" ְְְְִִִֵֶֶַַָׁשהּבּטּול

העֹולמֹות  ּד"אחד" (ׁשּבבּטּול ּד"יחיד" ְְְִִִֶֶַָָָָהּבּטּול

ּדבר  ּכמֹו הּוא ׁשּלהם  והּבּטּול למציאּות, ְְְְִִִִִֶֶַָָָנראים

מאיר  ׁשאין זה מּצד הּוא מציאּותם) על ְִִִֵֵֶֶַַָָנֹוסף

היא  הּמעלה ועּקר ּדאֹורֿאיןֿסֹוף . הּגּלּוי ְְֲִִִֵֶַַַַָָּבהם

מאיר  הּצמצּום, עלֿידי ׁשּנתהּוּו ּבעֹולמֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּגם

מהּצמצּום, ׁשּלמעלה ּדאֹורֿאיןֿסֹוף ְְְְִִֵֵֶַַַָהּגּלּוי

מתּבּטלים  ׁשהם ּבאפן לא הּוא ְְְְִִִֵֶֶַַֹֹוהּגּלּוי

הם  ּבמציאּותם, ׁשהם ׁשהגם אּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָמּמציאּותם

ּבתכלית  ּד"יחיד".34ּבטלים הּבּטּול ּבדגמת ְְְְְְִִִִֵַַַָֻ

ה'אֹור'p‰Â‰ז) מעלת ּגם יהיה ׁשּב'ּׁשם' ּבכדי ¿ƒ≈ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָ

ּד"אחד" החּבּור ְְִֶֶֶֶַַָ[ועלּֿדרֿזה

העצמּות  המׁשכת עלֿידי הּוא ְְְְִֵַַַַָָָו"יחיד"]

הּוא  עצמ ֹו מּצד 'ׁשם' ּכי מ'ּׁשם'. ּגם ְְְִִִֵֵֶַַַַָׁשּלמעלה

ׁשּנמׁש וזה ּבגּלּוי, ׁשּיהיה ואיֿאפׁשר ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶָָהעלם

מעצמּותֹו ּבֹו ׁשּממׁשיכים עלֿידי הּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַּבגּלּוי

אדמֹו"ר  מו"ח כ"ק ׁשּמבאר ּוכמֹו .ְְְְִֵֵֶַָָיתּבר

ּכסלו  ּדיּו"ד למאמר 35[ּבּמאמר ּבהמׁש ׁשּבא ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָ

ּדזה  ּכסלו], ּדט' אחד" "אּתה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָּדּבּורֿהּמתחיל 

ׁשהם  לפי הּוא "ׁשמ "מק ּדׁשי נקראים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָׁשּיׂשראל

המׁשכת  העצמּות, מּקדּׁשת ּב'ּׁשם' ְְְְִִִֵַַַַַַָָֻממׁשיכים

קדֹוׁש". ּב"ׁשמ קדֹוׁש" ְְִַָָָ"אּתה
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גם )33 הוא שעד"ז לומר, ויש .(76 ע' ריש ה'תש"ב (סה"מ מבאור יותר בשם הוא למטה וההמשכה הגילוי שענין להעיר,

גם נמשך שהביטול יחיד, לגבי דאחד שבהדרגא zenleraהיתרון זה א) ענינים: שני – לשם דאחד בהשייכות ועפ"ז, .

מצד הוא – דעולמות המציאות ישנה מצד mlrddדאחד הוא – בהעולמות נמשך שהביטול וזה בפנים); (כנ"ל דשם

למטה. גם שנמשך דשם בגילוי )34ה"גילוי" ומאיר מעלים, הצמצום אין אוא"ס שלגבי פשצ"ב ח"ב תער"ב המשך ראה

רק  נתהוו, לא כאילו שהם "ולא בתכלית. בטלים הם הצמצום ע"י שנתהוו העולמות זה, גילוי ומצד הצמצום, לאחרי גם

בארוכה. עיי"ש בתכלית". בטלים הם כו' שנתהוו כמו 76.)35שגם ע' ה'תש"ב סה"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
שם') לו ÊŒC¯cŒÏÚL‰'לקנות ,Ên¯Ï È„Îa ‡e‰ לגבי לאמור בדומה ƒ¿≈¿«≈∆«∆∆∆

'אחד') (העלם, ו'שם' 'יחיד') (גילוי, "‡Á„"'אור' ÔÈÚa Ìb ‡e‰«¿ƒ¿«∆»
„Á‡"c ÔB¯˙i‰L Ì‚‰c ,"„ÈÁÈ"Â של מציאות שישנה היינו " ¿»ƒ«¬«∆«ƒ¿¿∆»

לאלוקות  בטלים הם אך "ÈÁÈ„"עולמות Èa‚Ï כלל מציאות שאין היינו ¿«≈»ƒ
האלוקות ÔÈÚaמלבד Ìb ‡e‰«¿ƒ¿«

Œ„vÓ ‡e‰L BÓk "„Á‡"c¿∆»¿∆ƒ«
BÓˆÚ את יש עצמו ב'אחד' גם כי «¿

המציאות, ביטול של האמור החידוש

‰ ¯wÚ ÌB˜ÓŒÏkÓ‰Êa ‰ÏÚn ƒ»»ƒ«««¬»»∆
Ba LiLk ‡È‰ העולמות בביטול ƒ¿∆≈

ב'אחד') (הנרמז ‰ÔÈÚלאלוקות Ìb«»ƒ¿»
."„ÈÁÈ"c כיון ÔB¯˙i‰Lוזאת, ¿»ƒ∆«ƒ¿

‡e‰L BÓk) "„Á‡"c ÔÈÚa»ƒ¿»¿∆»¿∆
˙BÓÏBÚ‰ ÌbL ,(BÓˆÚ „vÓƒ««¿∆«»»

ÌÈ„Á‡Óe ÌÈÏËa Ì‰33, בו יש ≈¿≈ƒ¿À»ƒ
אין  (שבו 'יחיד' פני על יתרון

אבל  שמתבטלת) מציאות מלכתחילה

שני  ‰Èelbמצד ˙ÏÚÓ Ba ÔÈ‡≈«¬««ƒ
האלוקות. של וההתפשטות וההארה

של  בביטול מה מפני ומבאר וממשיך

מעלת  את אין אכן עצמו מצד 'אחד'

Ê‰הגילוי, Èk לכך הפנימית הסיבה ƒ∆
Ïeha BÈ‡ "„Á‡"c Ïeha‰L∆«ƒ¿∆»≈ƒ

˙ÈÏÎ˙a מוחלט BÓkביטול ¿«¿ƒ¿
) "„ÈÁÈ"c Ïeha‰ בא והדבר «ƒ¿»ƒ

בכך  ביטוי Ïeh·aL∆¿ƒלידי
ÌÈ‡¯ ˙BÓÏBÚ‰ "„Á‡"c¿∆»»»ƒ¿ƒ

גשמיות  e‡ÈˆÓÏƒ¿ƒ˙,בעיניים
Ì‰lL Ïeha‰Â לאלוקות‡e‰ ¿«ƒ∆»∆

Ì˙e‡ÈˆÓ ÏÚ ÛÒB ¯·c BÓk¿»»»«¿ƒ»
כמציאות  ייראו שלא לכך גורם )ואיננו
¯È‡Ó ÔÈ‡L ‰Ê „vÓ ‡e‰ƒ«∆∆≈≈ƒ
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c Èelb‰ Ì‰a»∆«ƒ¿≈
לא  שהביטול לכך גורם הגילוי והעדר

ב'יחיד', (ורק ומושלם מוחלט יהיה

הביטול  בגלוי, היא האלוקות שבו מצב

מוחלט). ‰ÏÚn‰ביטול ¯wÚÂ¿ƒ«««¬»
ee‰˙pL ˙BÓÏBÚa ÌbL ‡È‰ƒ∆«»»∆ƒ¿«

ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚ בעולמות גם האיןֿסוף, אור גילוי על ומסתיר המעלים «¿≈«ƒ¿
ÌeˆÓv‰Ó,אלה  ‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c Èelb‰ ¯È‡Ó≈ƒ«ƒ¿≈∆¿«¿»≈«ƒ¿

Ì˙e‡ÈˆnÓ ÌÈÏha˙Ó Ì‰L ÔÙ‡a ‡Ï ‡e‰ Èelb‰Â ואינם ¿«ƒ…¿…∆∆≈ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»
להתקיים  Ì˙e‡ÈˆÓa,ממשיכים Ì‰L Ì‚‰L ‡l‡ ויש רקיעים ויש ∆»∆¬«∆≈ƒ¿ƒ»

העולם  רוחות את ויש ≈‰Ìארץ
˙ÈÏÎ˙a ÌÈÏËa34 בביטול ¿≈ƒ¿«¿ƒ

ומושלם  ‰Ïehaמוחלט ˙Ó‚„a¿À¿««ƒ
"„ÈÁÈ"c'יחיד' של הביטול כמו ¿»ƒ

כזאת  ברמה ביטול שאין שהוא

תפיסת  ושום מציאות שום לעולמות

כלל. מקום

'ÌM'aL È„Îa ‰p‰Â (Ê,העצם ¿ƒ≈ƒ¿≈∆«≈
ÏÚÓ˙ההעלם  Ìb ‰È‰Èƒ¿∆««¬«
'¯B‡'‰ הגילוי [ŒÏÚÂהמאור, »¿«

"„Á‡"c ¯eaÁ‰ ‰ÊŒC¯c∆∆∆«ƒ¿∆»
המתבטלת  ביטול ÈÁÈ"Â„"מציאות ¿»ƒ

המציאות  של ŒÏÚמוחלט ‡e‰ [«
˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰ È„È¿≈«¿»«»«¿

‰ÏÚÓlL אלא מ'אור' רק לא ∆¿«¿»
'ÌL'למעלה  Èk .'ÌM'Ó Ìb«ƒ≈ƒ≈

BÓˆÚ „vÓ בו שתהיה ללא ƒ««¿
עצמותו  ‰ÌÏÚהמשכת ‡e‰∆¿≈

Èel‚a ‰È‰iL ¯LÙ‡ŒÈ‡Â היפך ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿∆¿ƒ
Èel‚aמהותו, CLÓpL ‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿»¿ƒ

Ba ÌÈÎÈLÓnL È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈∆«¿ƒƒ
BÓÎe .C¯a˙È B˙eÓˆÚÓ≈«¿ƒ¿»≈¿
¯"BÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î ¯‡·nL∆¿»≈«¿

ÂÏÒk „"eÈc ¯Ó‡na]35 של ««¬»¿ƒ¿≈
שנה, aL‡אותה ·"˘˙∆»

Œ¯eac ¯Ó‡ÓÏ CLÓ‰a¿∆¿≈¿«¬«ƒ
'Ëc "„Á‡ ‰z‡" ÏÈÁ˙n‰««¿ƒ«»∆»¿

ÂÏÒk זה מאמר עוסק Êc‰שבו ,[ ƒ¿≈¿∆
ÈLc˜Ó" ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿«¿≈
Ì‰L ÈÙÏ ‡e‰ "EÓL¿∆¿ƒ∆≈

'ÌM'a ÌÈÎÈLÓÓ בהעלם «¿ƒƒ«≈
˙ÎLÓ‰ ,˙eÓˆÚ‰ ˙M„wÓƒ¿À«»«¿«¿»«

' "LB„˜ ‰z‡" על מורה אתה' «»»
˜„LB"עצמותו  EÓL"a.'ה'שם ¿ƒ¿»
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`cgיד jnye cg` dz`

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ אּתה" ּתפּלת ׁשּסּיּום זה לבאר יׁש ¿«ƒ∆ְְִִֵֵֶֶַַָָ

,"ׁשמ את "יקּדיׁשּו הּוא ְְִֶֶֶַָאחד"

ּבׁשני  היא להתחלתּה הּתפּלה סּיּום ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשּׁשּיכּות

ממׁשיכים  אחד" ּגֹוי ׁש"ּיׂשראל ּדזה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָענינים.

(ּבאפן  אחד" וׁשמ אחד "אּתה ְְְְִִֶֶֶַָָָֹלהיֹות

סעיף  כנ"ל ּד"יחיד" הּגּלּוי ּגם יׁשנֹו ְְְְִִִֶֶֶַַָָׁשּב"אחד"

"יקּדיׁשּו – העצמּות ּכח המׁשכת עלֿידי הּוא ְְְְִֵַַַַַַָָֹו)

אחד" ּגֹוי  ׁש"ּיׂשראל ועלֿידי ."ׁשמ ְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָאת

עלֿידיֿזה  אחד", וׁשמ אחד "אּתה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָממׁשיכים

"אּתה  המׁשכת ּבפעל, "ׁשמ את "יקּדיׁשּו ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָֹנעׂשה

ּדּבּורֿ ּבמאמר וכּמבאר קדֹוׁש". ּב"ׁשמ ְְְְְֲִִַַַָָָֹקדֹוׁש"

ההּלּולא  ּדבעל אחד" "אּתה ּדענין 36הּמתחיל ְְְְִִִֶַַַַַַַָָָ

ּתפּלת  ׁשּבסּיּום "ׁשמ את יקּדיׁשּו מנּוחתם ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָ"ועל

הענינים  מּכל יֹותר נעלה הּוא אחד", ְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ"אּתה

ְִֵֶֶׁשּלפניֿזה.

ּדזה CÈLÓÓeח) ּכסלו), (ּדיּו"ד ּבּמאמר «¿ƒְְְֲִֵֶַַָ

"מקּדׁשי  ּבׁשם נקראים ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָׁשּיׂשראל

על  נפׁשם מֹוסרים ׁשּיׂשראל לזה ּגם ׁשּי "ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשמ

ּד'בעל  הּנ"ל ּבּמאמר ּגם הּוא וכן הּׁשם. ְְֲִֵֵַַַַַַַַָקּדּוׁש

מסירת  הּוא "ׁשמ את "יקּדיׁשּו ׁשענין ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָההּלּולא'

ׁשני  ׁשּׁשּיכּות לֹומר, ויׁש הּׁשם. קּדּוׁש על ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָנפׁש

על  נפׁש מסירת ,"ׁשמ את ּב"יקּדיׁשּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַהּפרּוׁשים

ּב"ׁשמ קדֹוׁש" "אּתה והמׁשכת הּׁשם, ְְְְִִֵַַַַָָָקּדּוׁש

מּבחינת  ּולהמׁשי להּגיע ּבכדי ּכי הּוא, ְְְְְִִִִִִֵַַַַָקדֹוׁש"

וגּלּוי) העלם מּגדר (ׁשּלמעלה קדֹוׁש" ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָ"אּתה

הּבּטּול  ּתכלית היא נפׁש ּומסירת הּבּטּול, ּבתכלית להיֹות לֹומר,37צרי ויׁש . ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָ

עלֿידי  ּכי הּׁשם, קּדּוׁש ּבׁשם נקרא מסירתֿנפׁש ׁשענין זה על הּטעם ּגם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָּדזהּו

העצמּות. מּקדּׁשת ּב"ּׁשם" ממׁשיכים ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֻמסירתֿנפׁש

ÈtŒÏÚÂ להיֹות 38הּידּוע צריכה ההמׁשכה, נעׂשית ׁשעלֿידּה האדם ׁשעבֹודת ¿«ƒְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
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הוא )36 שכנראה – ואילך]). ג ע' קונטרסים האמצעי אדמו"ר במאמרי [ולאח"ז תשכ"ה (קה"ת, בפ"ע בקונטרס נדפס

ראה  – המנחה תפילת קודם תקפ"ז) כסלו, ט' ויצא, (ש"פ במאסר בשבתו האחרון בש"ק שאמרו אחד" "אתה הדרוש

נג). ע' כסלו סה"מ (תו"מ ה'תשמ"ב אחד אתה ברד"ה ה'תש"ב )37בהנסמן (סה"מ בהמאמר שממשיך מה יומתק ועפ"ז

דר"ע. המס"נ על אבינו דאברהם המס"נ מעלת בענין (77 ס"ט )38ע' (ה'תשכ"ט) שנהֿזו לגני באתי ד"ה בארוכה ראה

ואילך). 167 ע' חנ"ה תו"מ ואילך. שכה ע' שבט סה"מ .p"ye(תו"מ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÊŒÈtŒÏÚÂ המשכת על תש"ב כסלו יו"ד של מהמאמר לעיל המובא ¿«ƒ∆

קדוש) ('שמך ב'שם' קדוש') ('אתה ÌeiqLעצמותו ‰Ê ¯‡·Ï LÈ≈¿»≈∆∆ƒ
˙eÎiML ,"EÓL ˙‡ eLÈc˜È" ‡e‰ "„Á‡ ‰z‡" ˙lÙz¿ƒ««»∆»«¿ƒ∆¿∆∆«»

.ÌÈÈÚ ÈLa ‡È‰ d˙ÏÁ˙‰Ï ‰lÙz‰ ÌeiÒ אחד Êc‰עניין ƒ«¿ƒ»¿«¿»»»ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿∆
"„Á‡ ÈBb Ï‡¯Ni"L∆ƒ¿»≈∆»

˙BÈ‰Ï ÌÈÎÈLÓÓ שירדו לאחר גם «¿ƒƒƒ¿
ונתלבשו  הגשמי הזה לעולם למטה

גשמי  EÓLÂבגוף „Á‡ ‰z‡"«»∆»¿ƒ¿
"„Á‡ שהיו כפי באלוקות ודבוקים ∆»

למעלה הנשמות ∆…¿(ÔÙ‡aבשורש
BLÈ "„Á‡"aL עניין את רק לא ∆¿∆»∆¿

אלא  ÈÁÈ"c„"הביטול Èelb‰ Ìb««ƒ¿»ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ (Â ÛÈÚÒ Ï"Î¿ƒ«¿≈
Y ˙eÓˆÚ‰ Ák ˙ÎLÓ‰«¿»«…«»«¿

"EÓL ˙‡ eLÈc˜È" ממשיכים «¿ƒ∆¿∆
קדוש') ('אתה עצמותו קדושת את

קדוש'). ('שמך ה'שם' בעניין

"„Á‡ ÈBb Ï‡¯Ni"L È„ÈŒÏÚÂ¿«¿≈∆ƒ¿»≈∆»
EÓLÂ „Á‡ ‰z‡" ÌÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒ«»∆»¿ƒ¿

,"„Á‡ כוח המשכת כאמור, שהיא, ∆»
NÚ‰עצמותו, ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¬»

,ÏÚÙa "EÓL ˙‡ eLÈc˜È"«¿ƒ∆¿∆¿…«
"LB„˜ ‰z‡" ˙ÎLÓ‰«¿»««»»

LB„˜ EÓL"a גם עצמותו גילוי " ¿ƒ¿»
ההעלם. Ó‡Óa¯בתוך ¯‡·nÎÂ¿«¿…»¿«¬«

"„Á‡ ‰z‡" ÏÈÁ˙n‰Œ¯eacƒ««¿ƒ«»∆»
‡Ïel‰‰ ÏÚ·c36 אדמו"ר ¿«««ƒ»

הסתלקותו  יום הוא כסלו שט' האמצעי

תקפ"ח) "ÏÚÂ(בשנת ÔÈÚc¿ƒ¿«¿«
"EÓL ˙‡ eLÈc˜È Ì˙ÁeÓ¿»»«¿ƒ∆¿∆
,"„Á‡ ‰z‡" ˙lÙz ÌeiÒaL∆¿ƒ¿ƒ««»∆»
ÌÈÈÚ‰ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰«¬∆≈ƒ»»ƒ¿»ƒ

‰ÊŒÈÙlL'שמך את "יקדישו כי ∆ƒ¿≈∆
יתברך. עצמותו המשכת על מכוון

CÈLÓÓe (Á הריי"צ הרבי «¿ƒ
‰Êc ,(ÂÏÒk „"eÈc) ¯Ó‡na««¬»¿ƒ¿≈¿∆
ÌLa ÌÈ‡¯˜ Ï‡¯NiL∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ¿≈

CiL "EÓL ÈLc˜Ó" מלבד ¿«¿≈¿∆«»
אודות  לעיל האמורים לביאורים

ב'שם' עצמותו ÏÚהמשכת ÌLÙ ÌÈ¯ÒBÓ Ï‡¯NiL ‰ÊÏ Ìb«¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ«¿»«
.ÌM‰ Lecƒ̃«≈

'‡Ïel‰‰ ÏÚ·'c Ï"p‰ ¯Ó‡na Ìb ‡e‰ ÔÎÂ האמצעי אדמו"ר ¿≈«««¬»««¿«««ƒ»
ÏÚ LÙ ˙¯ÈÒÓ ‡e‰ "EÓL ˙‡ eLÈc˜È" ÔÈÚLLec˜ ∆ƒ¿««¿ƒ∆¿∆¿ƒ«∆∆«ƒ

.ÌM‰«≈
ÈL ˙eÎiML ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«∆«»¿≈
˙‡ eLÈc˜È"a ÌÈLe¯t‰«≈ƒ¿«¿ƒ∆

,"EÓL אחד LÙפירוש ˙¯ÈÒÓ ¿∆¿ƒ«∆∆
,ÌM‰ Lec˜ ÏÚ שני ופירוש «ƒ«≈

"LB„˜ ‰z‡" ˙ÎLÓ‰Â היינו ¿«¿»««»»
˜„LB"עצמותו  EÓL"a עניין ¿ƒ¿»

ÚÈb‰Ïה'שם' È„Îa Èk ,‡e‰ƒƒ¿≈¿«ƒ«
CÈLÓ‰Ïe כך כל בדרגה 'לגעת' ¿«¿ƒ

שלה  והתגלות להמשכה ולגרום גבוהה

˜„LB"והיינו  ‰z‡" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««»»
Èel‚Â ÌÏÚ‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓlL)∆¿«¿»ƒ∆∆∆¿≈¿ƒ
מוגדרת  לא האלוקות עצמות שהרי

הגדרה  BÈ‰Ï˙בשום CÈ¯ˆ (»ƒƒ¿
LÙ ˙¯ÈÒÓe ,Ïeha‰ ˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ«ƒ¿ƒ«∆∆
קידוש  למען חייו על מוותר שהאדם

‰Ïehaהשם  ˙ÈÏÎz ‡È‰37 ƒ«¿ƒ«ƒ
מציאותו  כל את מאבד הוא בכך שהרי

לגמרי.

ÌÚh‰ Ìb e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆««««
Œ˙¯ÈÒÓהפנימי ÔÈÚL ‰Ê ÏÚ«∆∆ƒ¿«¿ƒ«

,ÌM‰ Lec˜ ÌLa ‡¯˜ LÙ∆∆ƒ¿»¿≈ƒ«≈
LÙŒ˙¯ÈÒÓ È„ÈŒÏÚ Èkƒ«¿≈¿ƒ«∆∆

"ÌM"a ÌÈÎÈLÓÓ'קדוש 'שמך «¿ƒƒ«≈
˙eÓˆÚ‰ ˙M„wÓ.'קדוש 'אתה ƒ¿À«»«¿
Úe„i‰ ÈtŒÏÚÂ38 החסידות בתורת ¿«ƒ«»«

d„ÈŒÏÚL Ì„‡‰ ˙„B·ÚL∆¬«»»»∆«»»
‰ÎÈ¯ˆ ,‰ÎLÓ‰‰ ˙ÈNÚ«¬≈««¿»»¿ƒ»
,‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿≈≈««¿»»
המשכה  להמשיך כדי ולדוגמה,
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טו h"kyz'd ,elqk 'h ,`vie zyxt zay

הענינים  ׁשׁשני לֹומר, יׁש ההמׁשכה, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמעין

ההמׁשכה  – "ׁשמ את ּד"יקּדיׁשּו ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבהמׁשכה

וׁשעלֿידיֿזה  קדֹוׁש", ּב"ׁשמ קדֹוׁש" ְְְְִֵֵֶֶַַָָָמ"אּתה

ּדגמתם  יׁש – הּגּלּוי ענין ּב"ּׁשם" ּגם ְְֲִִֵֵַַַַַָָָֻנעׂשה

היא  העצמּות ּדהמׁשכת ּדמסירתֿנפׁש. ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָּבעבֹודה

וזה  (ּכּנ"ל), ּדמסירתֿנפׁש הּבּטּול ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַעלֿידי

עלֿידי  הּוא הּגּלּוי ענין (העלם) ּב"ּׁשם" ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָׁשּנעׂשה

ׁשּלמ  (העלם ה'ּיחידה' ּבאה עלה ׁשּבמסירתֿנפׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ּבּתניא  הּמבאר ועלּֿפי ּגּלּוי. לידי 39מּגּלּוי) ְְְִִִִִֵַַַַָָֹ

ּתמיד  ׁשּיזּכר ּבזה ּתלּוי ּומצֹותיה הּתֹורה ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּקּיּום

ׁשעלֿידי  לֹומר, יׁש לה', נפׁשֹו מסירת ְְְְִִֵֵֶַַַַַַענין

הּוא  ה'ּיחידה' ּגּלּוי הּמסירתֿנפׁש, ענין ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָזכירת

זכירת  [ׁשעלֿידי ׁשּבאדם הּפרטּיֹות ּבּדרגֹות ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָ(ּגם)

והֹוספה  הגּדלה נעׂשית הּמסירתֿנפׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָענין

הּגּלּוי  ּגם ועלֿידיֿזה ּומצֹות], הּתֹורה ְְְְִִִֵֶַַַַָּבקּיּום

אּלא  ּבכללּות ּגּלּוי רק לא הּוא ּב"ּׁשם" ְֲִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּנעׂשה

הּדרגֹות  מארּבע מתחיל הּפרטּיֹות, ּבּדרגֹות ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָּגם

ּבּמאמר  ּבארּכה ּכּמבאר אחד" "אּתה ְְֲֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֻׁשּבתפּלת

ּגם  הּגּלּוי ׁשּיהיה ועד ההּלּולא', ּד'בעל ְְְִִִֶֶַַַַַַַַָהּנ"ל

ּכי  ּפע ּול ּכל "וידע הּגׁשמי, ּבעֹולםֿהּזה ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָלמּטה

ּפעלּתֹו" ּבּתחּתֹון 40אּתה – עצמֹו ּובעֹולםֿהּזה , ְְְְֶַַַַַַָָָ

ּדּבר" ה' ּפי ּכי יחּדו ּבׂשר ּכל "וראּו ,41ׁשּבֹו, ְְִִִֵֶַָָָָָ

הּבׂשר  ּגם אּלא ּבׂשר" "עיני רק (לא הּבׂשר ֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹׁשּגם

ה'42עצמֹו ּדבר הּוא מציאּותֹו ׁשּכל יראה ( ְְְְִִֶֶַַָ

ליׁש. מאין רגע ּבכל אֹותֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָׁשּמהּוה

‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ׁשעלֿידם) ליׂשראל ּבנֹוגע הּוא ¿«∆∆∆ְְְִֵֵֶַַָָָ

ּבּדרגֹות  ׁשּגם זה), ּגּלּוי ְֲִֶֶַַַָָנעׂשה

הּנׁשמה, ּדעצם הּגּלּוי ימׁש הּנׁשמה ׁשל ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻהּפרטּיֹות

מׁשרׁשת  ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ּדעצם להּגּלּוי ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָֻועד

ּבלחֹודֹוהי". ּומלּכא "יׂשראל ,יתּבר ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָּבעצמּותֹו
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השנה.)40ספכ"ה.)39 דראש העמידה תפילת ה.)41נוסח מ, החדשה )42ישעי' [בהוצאה ואילך א תפב, תצוה תו"ח ראה

פכ"ה. האמונה שער ואילך]. א שכט, ח"ב –

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
החסד, בקו ה' בעבודת צורך יש החסד ממידת ÈLLוהשפעה ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆¿≈

"EÓL ˙‡ eLÈc˜È"c ‰ÎLÓ‰aL ÌÈÈÚ‰ אחד עניין – »ƒ¿»ƒ∆««¿»»¿«¿ƒ∆¿∆
‰‰Â ,"LB„˜ EÓL"a "LB„˜ ‰z‡"Ó ‰ÎLÓ השני העניין ««¿»»≈«»»¿ƒ¿»¿

"ÌM"a Ìb ‰NÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL העלם הוא עצמו ÔÈÚשמצד ∆«¿≈∆«¬»««≈ƒ¿«
‰„B·Úa Ì˙Ó‚c LÈ Y Èelb‰«ƒ≈À¿»»»¬»

LÙŒ˙¯ÈÒÓc העבודה שהיא ƒ¿ƒ«∆∆
הזו, ההמשכה את וגורמת שפועלת

ענינים, שני יש בה שגם לעיל, כאמור

ומפרט. שממשיך כפי

˙eÓˆÚ‰ ˙ÎLÓ‰c העניין ¿«¿»«»«¿
שמך" את ב"יקדישו È‰ƒ‡הראשון

LÙŒ˙¯ÈÒÓc Ïeha‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«ƒƒ¿ƒ«∆∆
"ÌM"a ‰NÚpL ‰ÊÂ ,(Ï"pk)««¿∆∆«¬»«≈
ŒÏÚ ‡e‰ Èelb‰ ÔÈÚ (ÌÏÚ‰)∆¿≈ƒ¿««ƒ«
‰‡a LÙŒ˙¯ÈÒÓaL È„È¿≈∆ƒ¿ƒ«∆∆»»

'‰„ÈÁi'‰ והכי פנימית הכי הנקודה «¿ƒ»
בנשמה  ÏÚÓlL‰עמוקה ÌÏÚ‰)∆¿≈∆¿«¿»

ÈelbÓ שייך איננו עצמו שמצד ƒƒ
Èelb.להתגלות  È„ÈÏ (ƒ≈ƒ

‡Èza ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚÂ39 ¿«ƒ«¿…»««¿»
ÈeÏz ‰È˙BˆÓe ‰¯Bz‰ ÌeiwL∆ƒ«»ƒ¿∆»»
˙¯ÈÒÓ ÔÈÚ „ÈÓz ¯kÊiL ‰Êa»∆∆ƒ¿…»ƒƒ¿«¿ƒ«

'‰Ï BLÙ שקיום" לשונו: (וזה «¿«
שיזכור  בזה תלוי ומצוותיה התורה

יחודו  על לה' נפשו מסירת עניין תמיד

יומם  ממש תמיד בלבו קבוע שיהיה

יוכל  בזה כי מזיכרונו ימיש לא ולילה

עת  בכל תמיד לנצחו יצרו נגד לעמוד

שעה"), ŒÏÚLובכל ,¯ÓBÏ LÈ≈«∆«
LÙŒ˙¯ÈÒn‰ ÔÈÚ ˙¯ÈÎÊ È„È¿≈¿ƒ«ƒ¿««¿ƒ«∆∆
האדם  עיני לנגד עומד שהדבר כך

‰'ÈÁi„‰'תמיד, Èelb שמצד ƒ«¿ƒ»
ולמעלה  מגילוי למעלה היא עצמה

הפרטיים  (Ìb)מהכוחות ‡e‰«
Ì„‡aL ˙BiË¯t‰ ˙B‚¯ca«¿»«¿»ƒ∆»»»

בפרטים [ ה'יחידה' של הגילוי ואופן

ÔÈÚהוא ˙¯ÈÎÊ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«ƒ¿«
‰Ïc‚‰ ˙ÈNÚ LÙŒ˙¯ÈÒn‰«¿ƒ«∆∆«¬≈«¿»»
˙BˆÓe ‰¯Bz‰ Ìei˜a ‰ÙÒB‰Â¿»»¿ƒ«»ƒ¿

פרטים  כמובן, ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰שהם, ,[¿«¿≈∆

"ÌM"a ‰NÚpL Èelb‰ Ìb באלוקות Èelbלמעלה ˜¯ ‡Ï ‡e‰ ««ƒ∆«¬»«≈…«ƒ
‡l‡ ˙eÏÏÎa ונמשך ÏÈÁ˙Óיורד ,˙BiË¯t‰ ˙B‚¯ca Ìb ƒ¿»∆»««¿»«¿»ƒ«¿ƒ

lÙ˙aL ˙B‚¯c‰ Úa¯‡Ó‰k¯‡a ¯‡·nk "„Á‡ ‰z‡" ˙ ≈«¿««¿»∆ƒ¿ƒ««»∆»«¿…»«¬À»
,'‡Ïel‰‰ ÏÚ·'c Ï"p‰ ¯Ó‡na,האמצעי È‰iL‰אדמו"ר „ÚÂ ««¬»««¿«««ƒ»¿«∆ƒ¿∆

Èelb‰ נעלות הכי הדרגות של «ƒ
הם  עצמם שמצד דברים באלוקות,
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מוגה  בלתי

מייסד ‡. הזקן, אדמו"ר של מקומו וממלא בנו האמצעי, אדמו"ר של ההילולא יום הוא כסלו ט'
ערב  וגם אדמו"ר ), מו"ח  כ"ק  של בשיחות ובפרט נשיאינו , רבותינו בדברי (כמבואר חב"ד חסידות תורת

האמצעי. אדמו"ר של הגאולה חג כסלו, יו"ד

כפי  אופן באותו – ראשון ביום כסלו ויו"ד בשבת, חל כסלו שט' זו, שנה בקביעות מיוחדת ומעלה
הגאולה  בשנת כסלו ט' שבת שבמנחת כידוע הגאולה, בשנת הראשונה בפעם הקביעות אמר *שהיתה

יו"ד  ראשון וביום הגאולה, בשורת הגיעה ואז אחד", ושמך אחד "אתה ד"ה מאמר האמצעי אדמו"ר
בפועל  הגאולה היתה .2כסלו

והשמש  הירח עם הקשורים השבוע, וימי החודש ימי עם הקשורים ענינים יש תורה שע"פ – ובהקדמה
הגדולים" המאורות (כמ"ש 3("שני המלכות ספירת שענינו הירח, עם קשור חודש אשתו"),4): "חודש

ומזה  אמיתי. ענין זה הרי תורה, ע"פ ששניהם וכיון מדות, ז"א, בחי' שענינו השמש, עם קשור ושבוע
בהקישור  יותר ניתוסף אזי השבוע, ימי מצד והן החודש ימי מצד הן מתאימה הקביעות שכאשר מובן,

ונעשים" ד"נזכרים שהענין כך, הראשונה, הפעם עם ההמשכות 5והשייכות כל ונעשים שחוזרים ,
עוז. וביתר שאת ביתר יותר, בתוקף  יותר, נעלה באופן הוא הראשונה, בפעם שהיו וההשפעות

הצ"צ ·. מאמר – השיחה עתיקים 6המשך דברים לדרוש (ש"החל האמצעי אדמו"ר הסתלקות אודות
. לפסוק ונפלאים שהגיע עד .7. חיים מקור עמך כו'"כי חיים למימר קדישא בוצינא סיים לא .8,(

הרשב"י, הסתלקות מיום מצינו לא כזו שהסתלקות

השבוע  בפרשת למ"ש ה 9והשייכות עלlb"עד שרומז רשב"י b"lהזה", של ההילולא יום 10בעומר,

כי  חומה 11– (כמו אמיתי הפסק אינו "גל" שע"י ההפסק דרכו 12: לעבור אפשרות ויש וכמ"ש 13), "לא 9,
"לרעה  לרעה", גו' אלי תעבור לא גו' אליך אבל 14אעבור עובר, אתה כו'"15אי עובר ובאופן 16אתה .

רבי )* בבית ההתחלה. ל"נ תו"ח בהקדמת – ההסתלקות טובך".1בשנת רב "זכר (קצת): משמע
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(1.(204 (ע' ספ"ו ח"ב
קודש"2) "בד קונטרס ואילך. עז ע' ב חוברת "התמים" ראה

גם  וראה רצב. ע' היומן רשימת – מנחם תורת בהערה. 22 ע'
חמ"ה  מנחם (תורת בתחלתה תשכ"ו כסלו יו"ד ויצא, ש"פ שיחת

וש"נ. .(186 ע'
טז.3) א, בראשית
רעח.4) ע' רנה. ע' בא אוה"ת וראה ט. ח, הימיםֿא דברי
ונת'5) הובא שובבים. תיקון בס' רמ"ז וראה כח. ט, אסתר

פכ"ט. (להחיד"א) דוד לב בס'
ב.6) הערה שם רבי בית
יו"ד.7) לו, תהלים
הטבעיים 8) כחותיו ותמו ש"אספו ושם, תו"ח. הקדמת

בו, דבר אשר ה' ברוח אם כי ברוחו, "לא הי' ודיבורו לגמרי",
הקרח  מתוך המתלקחת יֿה שלהבת האש מתוך שמענו ודבריו

וכו'". הנורא
וש"נ .9) .56 ע' ח"א מנחם תורת  גם  וראה נב. לא,

עמל 10) "כל עולה שאז (סכ"ח) אגה"ק בתניא וכמבואר
כו'. בגילוי ומאיר בחייו" נפשו שעמלה האדם

בעומר 11) ל"ג עם "גל" של בהשייכות די שלא – ובהקדים
הו"ע  גימטריא שגם אע"פ שכן, בלבד, הגימטריא ענין מצד

כו"כ מזה שלמדים ועד אמת, תורת ע"פ בש"ס אמיתי הלכות
תלמודית באנציק' בהנסמן ואילך)),(ראה לב ס"ע ו (כרך בערכו

בינה  בחכמה והשגה בהבנה יומשך ענין שכל דורשת חב"ד הרי

הכי  להתאמתות ועד כו', ההכרה ענין גם נכלל (שבזה ודעת
שענין  בעומר, ל"ג עם "גל" של להשייכות בנוגע הוא וכן גדולה),
ע' חמ"ט מנחם תורת גם (ראה כו' הסברה של באופן גם צ"ל זה

וש"נ). .192
שיש 12) קדשים, לאכילת בנוגע – להלכה שמצינו כפי

תמורה  ב. קיב, (זבחים לה ומחוצה החומה מן לפנים בין חילוק
וברא  באורייתא "אסתכל (שהרי בעולם גם נשתלשל ומזה ב), כא,

אמיתי. הפסק היא שחומה ע"ב)), ריש קסא, (זח"ב עלמא"
גדולה 13) בעבודה צורך יש לבטלה שכדי בחומה, כמו ולא

קטנה  עבודה גם מספיקה לבטלו שכדי ב"גל", משא"כ וקשה,
אין  שמלכתחילה באופן זה שאין והיינו, שאז וקלה. כלל, הפסק

לולי  כי העבודה, ענין שיהי' בהכרח והרי כלל, עבודה ללא זה הי'
פ"א  ערלה ירושלמי (ראה דכיסופא" "נהמא בבחי' זה יהי' זאת
מתשעה  שלו בקב רוצה ו"אדם ובכ"מ), רע"ד. ז, צו לקו"ת ה"ג.
תהי' לא שהעבודה כדי אלא א); לח, (ב"מ חבירו" של קבים

בלבד. "גל" של באופן ההפסק נעשה לכן ביותר, קשה
עה"פ.14) פרש"י
לאו,15) שומע אתה הן ש"מכלל בתורה כלל ישנו שהרי

יא, נדרים כ. יז, שופטים פ' (פרש"י הן" שומע אתה לאו ומכלל
שלטובה,רע"א. אומרת, שהתורה נמצא ועפ"ז –וש"נ), יכולים

לעבור. – צריכים מזה: ויתירה
"אני 16) אזי תעבור" "אתה כאשר הנה – גופא ובזה

"אדם  ספכ"ז) תניא רע"א. לט, יומא (ראה וכמארז"ל אעבור",
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ענינו  וזהו לטובה. – לבטלה וצריך אפשר שלכן התורה, לפנימיות דתורה גליא שבין המחיצה היא כזה
גילוי  לידי התורה פנימיות והביא המחיצה שביטל רשב"י, ביום 17של נעלה הכי באופן שהתבטא כפי ,

לתלמידיו  שגילה השתא"18הסתלקותו עד גליאן דלא קדישין .19"מלין

הזקן) רבינו (אצל החכמה מנקודת חב"ד חסידות תורת באה ידו שעל האמצעי, לאדמו"ר בנוגע ועד"ז
ואילך. 129 ע' ח"ה בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – דבינה והתרחבות להתפשטות

חכמה:‚. הזקן, אדמו"ר לגבי בינה, האמצעי, אדמו"ר של להחידוש בנוגע – יותר ובפרטיות

שענינה  הבינה, באה ואח"כ החכמה, נקודת צ"ל שתחילה והיינו, לבינה, קודמת שחכמה – הוא הסדר
לגבי  מאומה ניתוסף לא עצמה מצד הבינה בענין אבל ובאריכות, בהרחבה החכמה נקודת את להביא

חכמה.

מספריו  לכמה בהקדמתו שכותב כפי – האמצעי לאדמו"ר בנוגע הוא דברי 20וכן הם דבריו שכל ,
גם  להבין יוכל אחד שכל באופן ביאור ומוסיף יותר, באריכות הדברים את שאומר אלא הזקן, רבינו

כו'. הדברים פרטי

מיברך" מכיפי' ש"נהרא ונהר, במעיין וכמו בחכמה, שאינה הוספה בבינה שיש – היא האמת .21אבל

לבוראם  שדומים לצדיקים בנוגע גם הוא כן בספירות, הוא שהענין האמצעי 22וכשם אדמו"ר שאצל –
הזקן. אדמו"ר אצל הי' לא שלכאורה ענין ניתוסף

הש"ס – בכללי שמצינו "לכאורה", ללשון בנוגע בדבר 23ולהעיר גם "לכאורה" אומרים שלפעמים
שהאמת  בנדו"ד, ועד"ז שבדבר. החידוש מצד רק זה הרי "לכאורה", שאומרים ומה המסקנא, היא שכן

הזקן). אדמו"ר של (ענינו חכמה לגבי האמצעי) אדמו"ר של (ענינו בבינה הוספה יש שאכן היא

אמר  הזקן שאדמו"ר שמצינו אין 24וזהו עצמו (אדה"ז) שהוא כאלו מעלות האמצעי לאדמו"ר שיש ,
לו!

אמת  ותורתו אמת הזקן שרבינו של 25וכיון ענין אלא אינו שלכאורה אף – זה פתגם שגם מובן, הרי ,
אדמו"ר  לגבי האמצעי אדמו"ר אצל מעלות יש שאכן הוא, אמת – תורה של ענין ולא ותהלה, שבח

מיברך". מכיפי' ש"נהרא וכנ"ל הזקן,

.„– בזה הענין באופן zlgzdyוכללות להיות הוצרכה הזקן רבינו ע"י חב"ד חסידות תורת התגלות
אריכות, של באופן שתהי') טוב (ולא להיות יכולה אינה הענין התחלת כי, דוקא, נקודה של

גילוי  [וגם בקיצור החסידות אמירת היתה פטרבורג שלפני גופא, הזקן לרבינו בנוגע שרואים [וכפי
לאחרי  משא"כ המעלה], היפך של ענין גם בזה יש מ"מ, מעלה, גם בזה שיש ואף העולם". את "שרף זה
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מלמעלה", הרבה אותו מקדשין מלמטה, מעט עצמו מקדש
נעשה  אזי הגל, הפסק את מבטל למטה יהודי שכאשר והיינו,

כו'. אור בתוספת מלמעלה הגל הפסק
שר"ע 17) כך, כדי עד רשב"י, של מעלתו בגודל הביאור וזהו

פ"א  סנהדרין (ירושלמי כחך" מכירין ובוראך שאני "דייך לו אמר
יכולים ובוראך" "אני שרק היינו, ("דערגרונטעווען xikdlה"ב),

ואמוראים  תנאים עוד יש הרי דלכאורה – רשב"י של כחו זיך")
הלכה  שמעון ור' יהודה ש"ר' אלא עוד ולא כו', מעלתם שגדלה
המיוחדת  גדלותו מהי וא"כ וש"נ), ב. מו, (עירובין יהודה" כר'

הוא רשב"י של החידוש אלא – רשב"י גליא xeaigdaשל של
התורה. ופנימיות דתורה

בענין הוא בזה החידוש שני ielibdועיקר אינם בעצם כי, –
אחד" מרועה ו"ניתנו אחת", "תורה – אחד ענין אלא ענינים,

שנקרא חלק יש גופא שבזה אלא ב), ג, שצ"ל (חגיגה "גליא",
תורה  שע"פ דרזין", ל"רזין ועד "רזין" שנקרא חלק ויש בגילוי,
יומין" עתיק שכיסה "דברים חז"ל: ובלשון בהעלם, להיות צריך

המתוקין  דברים לשונך, תחת וחלב "דבש רע"א), קיט, (פסחים
של  והחידוש א); יג, (חגיגה לשונך" תחת יהו וחלב מדבש

שאעפ"כ – זאת.dlibרשב"י
זה 18) הרי – גופא התלמידים בין דרגות חילוקי שהיו ואף

של  באופן זה הי' הרשב"י מצד אבל המקבל, חסרון מצד רק
כתיבה. ע"י – בפועל למעשה ועד גילוי,

(באד"ז).19) ב רפז, זח"ג
ביאוה"ז.20) גם וראה תשובה. שערי האמונה. שער ראה
ובכ"מ.21) ואילך. א לט, שה"ש לקו"ת וראה ב. סה, שבת
אסת"ר 22) ו. פ"ד, רבה רות ה. פ"י, במדב"ר ח פס"ז, ב"ר
ב. פ"ו,
וש"נ.23) ח'. אות סט"ז הפוסקים כללי ט' כרך שד"ח ראה

.3 הערה 173 ע' חל"א מנחם תורת גם וראה
ואילך.24) 213 ס"ע שלום תורת סה"ש ראה
וש"נ.25) א. עד, ב"ב – חז"ל לשון ע"פ
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אחר  ובאופן יותר  באריכות החסידות אמירת התחילה המאסר) ע"י שבאה המעלה (מצד פטרבורג
בהשיחות  )],26(כמבואר

אדמו  שהחסידים ודוקא באופן והשגה, הבנה של ובאופן באריכות, חסידות לומר התחיל האמצעי "ר
הי' שעבורם הזקן, אדמו"ר של בדורו הראשונים חסידים כמו שאינם (כיון זאת להבין יוכלו שבדורו
יוכלו  הם שגם דורנו, לחסידי עד שלאח"ז, הדורות שבכל החסידים וכן קיצור), של באופן גם מספיק

זאת, להבין

ה"מעיין" יגיע שם שגם ובאופן זאת, לקבל יוכלו ב"חוצה" שאפילו – חוצה המעיינות להפצת ועד
אחת) טיפה (אפילו שהוא" ב"כל שמטהר בהם 27עצמו, עולה גופו כל רק אם שהוא"28– שה"כל היינו, ,

מציאותו. כל את לחדור צריך

ידברו  נפגשים אברכים שכאשר געוואּונטשן") זיך ("האט התברך האמצעי שאדמו"ר מה גם ָוזהו
עילאה  יחודא בא 29אודות ("האלטן זו בדרגא יהיו שאכן אלא בעלמא, לדיבור אינה בזה הכוונה והרי ,ַַ

כל  את שתחדור ועד והשגה, הבנה של באופן אצלם חדורה תהי' החסידות שתורת והיינו, דעם"),
מציאותם.

הצ"צ  שאמר כפי – בעצמו האמצעי אדמו"ר  של ענינו כל הי' זה ידו,30והרי את חותכים היו שאילו ,
חסידות! אלא דם, לא ניגר הי'

שתהי' המחיצה ביטול ושלימות לאמיתית באים ומזה כו', המחיצה את והסיר שביטל זה הוא ולכן
קא  שעי"ז חוצה, המעיינות הפצת ע"י המחיצה בביטול עבודתנו ע"י צדקנו, משיח בביאת לבוא, לעתיד

ממש. בקרוב ויגאלנו יבוא משיחא, מלכא דא מר אתי

***

חצות ‰. לאחרי בעמדנו ובפרט האמצעי, אדמו"ר של הגאולה יום כסלו, יו"ד ערב גם הוא כסלו ט'
ששי  היום,היום, חצות שלאחרי השבת, ביום יותר ומודגש יום, בכל הוא שכן שלאחריו, ליום כבר יך

רעוין" דכל "רעוא של למחר 31בזמן ששייכת הפרשה את ומלכות) בשם (בברכה בתורה לקרוא מתחילים ,
הבא. השבוע של הפרשה –

אביו, של הגאולה כמו היתה כסלו ביו"ד האמצעי רבינו של הגאולה הנה – הגאולה לענין בנוגע
הפתגם  וכידוע כסלו, בי"ט הזקן, –32אדמו"ר האמצעי לאדמו"ר אירע הזקן לאדמו"ר שאירע מה שכל

מארז"ל  בעולם,33ע"ד גם נמשך ומזה בתורה, מארז"ל שזהו ליוסף", אירע ליעקב שאירע מה "כל
האמצעי.34כמאמר  ואדמו"ר הזקן אדמו"ר אצל גם בפועל כן הי' ולכן עלמא", וברא באורייתא "אסתכל

בעצמו  הגאולה בעל כותב – הזקן אדמו"ר של לגאולה בנוגע תהלים 35ולדוגמא: בס' "כשקריתי :
.36בפסוק  נפשי בשלום בשלום פדה "פדה שבאמרו האמצעי, אדמו"ר אצל גם הי' וכן בשלום". יצאתי .

מהמאסר  יצא .37נפשי",

באגה"ק  בעצמו כותב הזקן אדמו"ר לגאולת שבנוגע שכשם מובן, (ארץ 38ומזה א"י" ש"צדקת
לפדות 39החיים  לנו שעמדה "היא העבודה, ועל התורה על באה"ק שישבו לאלו ששלח ה"מעמדות" ,(

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

ח"ג 26) מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק .26 ע' ריש שם סה"ש ראה
שמ. ע' ריש

ה"ח.27) פ"ט מקואות הל' רמב"ם
רפ"ד.28) שם
(29.104 ע' תש"ב סה"ש ראה
לוי"צ 30) לקוטי .79 ע' תש"ד .120 ע' תרפ"ז סה"ש ראה

ה. הערה רפ"א שם רבי בית שלט. ע' אג"ק
ב.31) פח, זח"ב

רפ"ב.32) שם רבי בית
ב.33) לז, וישב עה"ת בפרש"י הובא ו. פפ"ד, ב"ר
(34.12 שבהערה זהר
כסלו).35) יט יום" ב"היום (נעתק וש"נ רלב. ע' שלו אג"ק
יט.36) נה, תהלים
בהערה.37) ספ"ה שם רבי בית
סוס"ד.38)
סוס"ח.39) שם ראה
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ע"י  א"י בצדקת התעסק הוא שגם האמצעי, אדמו"ר של לגאולה בנוגע גם כך – כו'" נפשנו חיי
כו'. לו שעמדה והיא המעמדות,

טורקיא  למדינת גדולים כסף סכומי שולח האמצעי שאדמו"ר מהמלשינות גם זאת שרואים וכפי
כו'לצו  המלחמה כל 40רך (כמו ומקור שורש לה שיהי' בהכרח הרי שקר, של מלשינות שהיתה שאף –

קאי" לא "שיקרא ולכן באמת, ומקור) שרש לו שיש שלח 41דבר שאכן – אמת של קורטוב בו יש אא"כ
ישראל. ארץ צדקת עבור אלא זו, תכלית בשביל ולא זה, בסכום לא אבל כספים,

ואדמו"ר  הזקן (אדמו"ר התעסקו המאסר לפני שנים שכמה למכה, רפואה הקדמת בבחינת הי' זה וענין
כו'. להם שעמדה והיא ישראל, ארץ בצדקת בזמנו) אחד כל האמצעי,

.Â– הרחבה של באופן שהיא הבינה, ספירת הוא האמצעי אדמו"ר של שענינו לעיל האמור וע"פ
כידוע  הוספה, של באופן האמצעי אדמו"ר אצל היתה א"י צדקת גם הסתלקות 42הנה לאחרי שמיד

על  הבט מבלי וזאת, כח, ובתוספת ה"מעמדות", ענין את לנהל האמצעי אדמו"ר התחיל הזקן אדמו"ר
האמצעי  אדמו"ר בזמן מאשר יותר טוב הזקן אדמו"ר בזמן הי' הכלכלי שהמצב המלחמה 43כך (מצד

אדמו"ר  בזמן ה"מעמדות" ענין התנהל ואעפ"כ בנ"י), של ישובים בכו"כ שעברה נפוליון של הנוראה
ובהוספה. שאת ביתר ואדרבה: קודם, כמו האמצעי

אלא  בחכמה, שישנו הענין הרחבת רק אינה שבינה מיברך", מכיפי' "נהרא בענין לעיל האמור וע"פ
– האמצעי אדמו"ר אצל חדש ענין ניתוסף הצדקה בענין גם הנה חכמה, לגבי חידוש תוספת בבינה יש
המגיד  הבעש"ט, אצל דוגמתו מצינו שלא חדש ענין (שזהו חברון בעיר ישראל, בארץ נחלה שקנה

האמצעי). אדמו"ר ע"י דוקא ונתחדש הזקן, ואדמו"ר

מאגרותיו  בא' האמצעי אדמו"ר שכותב כפי – יותר לפני 44ובפרטיות שנים כמה – תקפ"ג (משנת
בחברון, נחלה רכישת ע"ד והגאולה) המאסר

חיבור, ענינה תפלה כי: התפלה, ענין עם שקשור – ברוחניות בעבודה חברון של ענינה לבאר ומקדים
.45ו"ידוע  שחרית תפלת תיקן אברהם תקנום, אבות .שתפלות המנחה ותפלת .. יצחק תפלת . יעקב .

. הרבה ערבית פסוד"ז בסדר מוצאים אנו כי חג"ת, בחי' האבות, מדריגות מג' כלולה תפלה כל וגם .
הרחמים  מבחי' פסוקים והרבה יצחק, דפחד יראה מבחי' פסוקים והרבה דאברהם, אהבה מבחי' פסוקים

יעקב". מדת

בעצמו, שתיקן התפלה על שנוסף בודאי הרי מנחה, תפלת תיקן יצחק שכאשר בפשטות, גם [וכמובן
תפלות  גם בודאי התפלל ערבית, תפלת שתיקן יעקב ועד"ז אברהם, שתיקן שחרית תפלת גם התפלל

כו'") ממנו יצא ו"יצחק כו'", ממנו יצא ש"אברהם (לאחרי שלימה" ש"מטתו ומיעקב ומנחה. 46שחרית

עם  קשורים האבות ג' שכל כך, האבות, ג' עם הקשורות התפלות ג' כל שמתפללים בנ"י כל אצל נמשך
עצמה]. בפני תפלה כל

ג"כ  וחברון הק', אבותינו חג"ת מדות התחברות מחמת חברון, התפלה ש"נקרא לבאר וממשיך
ארבע  קרית נקראת חברון".47מלפנים נק' בה ונתחברו התפלות שתקנו  ואחר ,

הק' אבותינו מקום ויחבב ממונו על יחוס לא לה' מי "ע"כ שמסיים: כפי – בגשמיות גם נמשך ומזה
כו'".. אבותינו במקום אנ"ש ישיבות לחזק ויתאמץ .
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פ"דֿה.40) שם רבי בית ראה
מנחם 41) תורת גם וראה ב. ב, זח"א וראה א. קד, שבת

וש"נ. .317 ע' חנ"א
ואילך.42) כו ע' שלו אג"ק ראה
וש"נ.43) .195 ע' חמ"ח מנחם תורת גם ראה

וש"נ.44) ואילך. קסח ע' שלו אג"ק
ב.45) כו, ברכות
ה.46) פל"ו, ויק"ר
ב.47) כג, שרה חיי
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אמנם  שמיועד ישראל, בארץ אדמה (שטח בחברון נחלה בעצמו קנה האמצעי שאדמו"ר מה גם וזהו
אבינו, אברהם ביהכנ"ס את קנה שאז כידוע בגשמיות), מקום עם גם קשור אבל וביתֿמדרש, לביתֿכנסת

בזה. חלק יהי' אחד שלכל שרוצה בכתבו,

מארצנו" גלינו חטאינו ש"מפני דכיון – הגאולה ענין עם קשור זה ענין 48וכל לפעול בכדי הנה ,
אחד  כל של הפרטית הגאולה ע "י מתחיל זה וענין חטאינו", ד"מפני הסיבה תחילה לבטל צריך הגאולה,

כו'.מישר  הכושר שעת שזהו התפלה, בזמן שעיקרה אל,

.Ê(:ואמר באה"ק, המצב אודות הדיבור נסב הענין (בהמשך

זה  שאין ובודאי ומכופל, כפול בחושך הגלות, בעומק עדיין נמצאים שבינתיים לדעת צריך אמנם,
עלי' יושבי' כשכל (ובפרט קיים הי' שביהמ"ק בזמן שהי' הקדושה ומצב למעמד יש 49בדומה שלכן ,(

וכו'. המקדש ומקום כהן כשישנו גם קרבנות להקריב גמור איסור

דגאולה" ב"אתחלתא כבר שנמצאים שטוענים אלו כמו ע"פ 50ולא כביכול הוא שכן ראיות ומביאים ,
התורה.

ברמב"ם  מפורש פס"ד מאתחלתא51ישנו (החל הגאולה לסדר מבית בנוגע מלך ש"יעמוד דגאולה),
. במצוות ועוסק בתורה הוגה ועדיין דוד ה'", מלחמות וילחם בדקה, ולחזק בה לילך ישראל כל ויכוף .

– ישראל נדחי וקבץ במקומו מקדש ובנה והצליח, עשה "אם ורק משיח", שהוא בחזקת (רק) זה "הרי
וכו'. הגלות נתבטלה וכבר כן, האמת שאין ומדמיינים מזה, מתעלמים ואעפ"כ, בודאי"; משיח זה הרי

כמו  "גאולה" בשביל בגלותא" ו"ישראל בגלותא" ד"שכינתא הענין כדאי הי' האם עצמך: והגע
כן! לומר ח"ו – חובתו?!... ידי הקב"ה יוצא ובזה דעכשיו, ומצב המעמד

שזוהי  זיך") ("איינרעדן לדמיין שיכולים עכשיו, כמו ומכופל כפול חושך הי' לא פעם אף ַואדרבה:
שנים. מאות לפני בעבר, הי' שלא דבר – דגאולה" "אתחלתא ח"ו

גם  הנה עכשיו, אבל כו'. שלא כאלו או המשיח, בביאת ומאמינים תומ"צ ששומרים כאלו היו בעבר
בשעה  בה – דגאולה אתחלתא עכ"פ או גאולה, של מצב כבר שזהו לעצמם מדמים מאמינים יהודים

כפ  וחושך גלות אלא גאולה, זו החושך,שאין את רואים לא שבכלל כך כדי עד הוא והחושך ומכופל! ול
הבעש"ט  שמפרש הוא 53מ"ש 52וכפי עצמו שההסתר בכך מתבטא ההסתר שגודל אסתיר", "הסתר

הסתר. שזהו רואים שלא והיינו, בהסתר,

בביאת  שהמאמינים בגלל – המשיח בביאת מאמינים שאינם כאלו שישנם לכך הסיבה גם וזוהי
כאלו  היו לא המאמינים, אצל חלישות היתה לא אילו דגאולה; אתחלתא שזוהי לעצמם מדמים המשיח

שעה  הוראת בדרך התשובה, בענין (מלבד בעלי' הן דילוג, של ענין אין בקדושה כי, מאמינים, ),54שאינם
האמונה. בענין  חלישות אין המאמינים אצל אם מאמינים, שאינם כאלו שיהיו יתכן שלא כך, בירידה, והן
דגאולה. אתחלתא שזוהי שחושבים כאלו יש המאמינים בין שגם כך כל  החושך התגבר שעכשיו וכאמור,

אלא  לארץ, בחוץ רק לא מגוים, צרורות צרות שסובלים – אתר על זה על העונש עכשיו ישנו ולכן
המצב  שפלות הי' לא פעם אף שהרי גאולה, זו שאין להראות בכדי שזהו ישראל, בארץ (ובפרט) גם
אין  – העונש לאחרי שגם אלא עוד ולא הגוי. של בדבריו כך כל להתחשב צריכים שיהודים עכשיו כמו
אותם; חוטפים היו לא – מכות חוטפים למה מבינים היו אילו תועלת! וללא – מכות חוטפים מועיל! זה

צרות!... סובלים היו לא גאולה, זו שאין יודעים היו אילו

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

דיו"ט.48) מוסף תפלת
פ"י 49) ויובל שמיטה הל' רמב"ם סע"ב. לב, ערכין ראה

ה"ח.
מה 50) ע' חכ"ו (אג"ק זו שנה כסלו טו"ב מכתב גם ראה

וש"נ. .315 ע' ריש חנ"ב מנחם תורת וש"נ. ואילך).

ספי"א.51) מלכים הל'
וש"נ.52) סמ"ב. בהוספות טוב שם כתר ראה
יח.53) לא, וילך
ספמ"ג.54) תניא ראה
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.Á ש"הקב"ה כיון כו'", אתם "לסטים ישראל, ארץ את גזלו שבנ"י לטעון אסור גיסא, לאידך אבל
לנו". נתנה .55.

אבל  ומכופל, כפול חושך זה הרי גופא הגלות שבזמן וכאמור, דגאולה", "אתחלתא לא אמנם זוהי
עבור  – גדול ונס נס, של באופן – הצלה של ענין הי' גופא הגלות שבזמן ומכופל כפול בחושך אעפ"כ,

מלא" "עולם להצלת נחשבת מישראל אחת נפש הצלת אפילו אשר, בנ"י, של גדול ועאכו"56מספר כ ,
וגו'" שבטיכם "ראשיכם והדרגות, הסוגים ומכל בנ"י, של גדול למספר ענין 57בנוגע בודאי שזהו כך, ,

מבנ"י. גדול מספר עבור פרטית גאולה – ענין") געוואלדיקער ("א ַַנפלא

ה' בשם  ש"אנחנו באופן הוא והתוקף לבנ"י, שייכת ישראל שארץ התוקף בכל להדגיש יש ולכן
נזכיר" .58אלקינו ש"הקב"ה כיון גוים,– שם גרו זמן כמה החשבונות פרטי כאן נוגע לא לנו"; נתנה .

. ש"הקב"ה העובדה אם כי להבדיל, יהודים, שם גרו זמן מבנ"י,וכמה ליטלה שרוצה ומי לנו", נתנה .
ומהקב"ה! מבנ"י – "גזלן" הוא הרי

.Ë נתתקן לא שעדיין זמן וכל מארצנו", גלינו חטאינו ש"מפני כיון בגלות, עדיין שנמצאים ואף
הגוי  אצל בגלות שנמצאים כך, מארצנו", ד"גלינו ומצב מעמד עדיין זה הרי ד"חטאינו", הענין לגמרי

עמכם" אנכי ותושב "גר שאמר שבחברון, המכפלה למערת בנוגע אבינו אברהם מהנהגת ללמוד יש –59,
לזרעך  הקב"ה לי שאמר הדין, מן ואטלנה תושב אהי' לאו, ואם גר, הריני תרצו, "אם רש"י: 60ומפרש

הזאת". הארץ את אתן

אמר  ולא גר", הריני תרצו "אם לומר אברהם הקדים מדוע מובן: אינו שלכאורה – ובהקדים
כו'"? הדין מן "אטלנה מלכתחילה

שנה" מאות ארבע גו' זרעך יהי' גר "כי לאברהם אמר שהקב"ה שכיון – הוא הענין ("משנולד 61אך
ממצרים" ישראל שיצאו עד שנה",62יצחק מאות וארבע שנה "שלושים שנה 63או שלושים גם כולל ,

יצחק" שנולד עד הבתרים בין גזירת "הריני64"משנגזרה לומר עליו לכן ,(xb;"

זאת  ועושה להתנהג, שצריך כפי מתנהג הגוי כאשר היינו, תרצו", "אם – אמורים דברים במה אבל,
ובפרט  להתנהג, שצריך כפי מתנהג אינו הגוי כאשר היינו, לאו", "אם אבל הקב"ה; של שליחותו בתור
מציאות  זו אין היצה"ר, מצד רק אלא הקב"ה, של בשליחותו זה שאין כיון הרי – לבנ"י להרע כשרוצה
הארץ  את אתן לזרעך הקב"ה לי שאמר הדין, מן "אטלנה לו: ואומרים ממנו, מתפעלים לא ולכן כלל,

הזאת"!

זה  הרי – לבנ"י זאת נתן שהקב"ה כיון בעלֿכרחו, ממנו זאת ליטול שעומדים שומע הגוי וכאשר
יכולים  היו באמת כי בשמחה... מסכים בודאי הוא הרי כסף, סכום לו ליתן כשמציעים ובפרט עליו, פועל
הכסף! את לו יש שלכלֿהפחות שמח הוא ולכן דבר, שום לו הי' לא ואז כסף, לשלם בלי זאת לקחת

כו'" בחומה יעלו ש"לא וההגבלות הגדרים שכל כאשר 65[ולהעיר, שייך זה אין אבל עכשיו, גם ישנם ,
מוכרח ("ּפאזשאליוסטא"mikqdlהגוי בבקשה – כסף סכום דורש הוא אם וגם זה, שרוצה...66על כמה ...( ַַַ

אתם" וזהבם "כספם יהי' שאז משיח, בא תיכף שהרי להחזיר... מנת על היא זו שנתינה גם כך,67ומה ,
כפליים!]. ובכפלי הכסף, את בחזרה יקבלו שבקרוב
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בראשית.55) ר"פ פרש"י
וש"נ.56) א. יא, ב"ב
נצבים.57) ר"פ
ח.58) כ, תהלים
סי"ז 59) שרה חיי ש"פ שיחת גם וראה ד. כג, שרה חיי

.(280 ע' חנ"ד מנחם (תורת
ז.60) כד, שם
יג.61) טו, לך לך

עה"פ.62) פרש"י
מ.63) יב, בא
עה"פ.64) פרש"י
רע"א.65) קיא, כתובות
בביטוי 66) נזכרתי בבתֿשחוק: אמר שליט"א אדמו"ר כ"ק

לאחרונה. אצלי שביקר מרוסיא מיהודי כששמעתיו – זה
ט.67) ס, ישעי'
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. "השדה את גם אלא ה"מערה", את רק לא ליהודי נותן הוא בכל ואז אשר בשדה אשר העץ וכל .
סביב" ידע 68גבולו שלא כיון המכפלה, מערת את רק אמנם ביקש  אברהם – שיקבל . הזמן כבר הגיע אם

השדה. כל את גם לו נתנו הדין", מן "אטלנה וטען בתוקף שנגש כיון אבל הכל, את

עפרון" שדה ש"ויקם באופן זה הרי זאת, מקבל היהודי לו"68וכאשר היתה "תקומה והיינו,69, ,
אצל  היותה לגבי הגוי אצל שהיתה כפי השדה של מציאותה דומה שאינה כיון בהשדה, עלי' שנעשית

יהודי.

ללמדה  מותר לגוי שאפילו שבכתב, בתורה נאמר זה באה 70וענין השדה שכאשר מבין הוא וגם ,
לו", היתה "תקומה אזי יהודי של לרשותו

נקי, באופן המקום את החזיקו לא קדוש, מקום שזהו סברו הגוים שגם שאע"פ – במוחש שראו וכפי
לו". היתה "תקומה אזי יהודים, לידי הגיע המקום וכאשר כו', פצצות והשליכו

ש"תקומה  ולהראות טובים, דברים לדבר מספיק לא זאת, לתת שיסכים הגוי על לפעול כדי אמנם,
. היא "הלכה כי, – לו" הכתובים היתה בפשטות רש"י שמביא (כפי ליעקב" שונא שעשו מצד 71. ולכן ,(

ליתן; ירצה לא עצמו

בתוכנו" אתה אלקים ש"נשיא בכך אמנם מכיר "בתוכנו",72הוא בגלות, נמצא יהודי שכאשר והיינו, ,
היהודי! את הגוי שונא גופא זה מצד אבל מגוי, יותר נעלה הוא שיהודי כיון אלקים", "נשיא הוא הרי
לא  אחר באופן יתנהג ואם כדבעי, מתנהג לא שהיהודי סבור שהוא בגלל אינה הגוי של השנאה –
יפעל  לא הנהגתו את יטיב אם שגם כך , היהודי , של מעלתו גודל מצד היא השנאה אדרבה: אלא ישנאנו,

מאומה.

כו'". הקב"ה לי "שאמר כיון הדין", מן "אטלנה ולומר: בתוקף לגשת – היא היחידה הדרך ולכן,

ב  "אנחנו ("שמונה וכאמור, לאברהם שהיו צבא אנשי מספר נוגע לא ולכן, נזכיר", אלקינו ה' שם
מאות" ושלש ש"אנחנו 73עשר באופן אלא כו', הכחות לפי נמדד הדבר שאין כיון חת, בני למספר ביחס (

המכפלה  מערת את אברהם מקבל ואז להתפעל, מבלי בתוקף, הולכים ולכן נזכיר", אלקינו ה' בשם
שבחברון.

.È הו"ע ברוחניות שענינה בחברון, נחלה בקניית האמצעי אדמו"ר של פעולתו – לעניננו ונחזור
ס"ו), (כנ"ל מישראל אחד כל של הפרטית הגאולה נעשית ידה שעל התפלה,

– בגשמיות ישראל בארץ חלק יהי' מישראל אחד שלכל בגשמיות, גם שיומשך ההכנה גם וזוהי
הקדושה, לארצנו קוממיות ויוליכנו שיגאלנו צדקנו, משיח בביאת

תהי'– ישראל, שבארץ ואלו הקדושה, לארצנו בגשמיות הליכה אצלם תהי' לארץ, שבחוץ אלו
לארץ) שבחוץ אלו אצל ברוחניות ההליכה על (נוסף ברוחניות הליכה –אצלם 

זקופה" "בקומה ד"קוממיות", ממש.74ובאופן ובקרוב ,

***

.‡È.אחד ושמך אחד אתה ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***
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יז.68) כג, שרה חיי
ואילך.69) 82 ע' חל"ה בלקו"ש נתבאר עה"פ. פרש"י
(כרך 70) קב כלל כללים, האל"ף מע' השדה פאת שד"ח ראה

.81 ע' חנ"ב מנחם תורת גם וראה וש"נ. ואילך). א א'תקטו, ז
וש"נ.

ד.71) לג, וישלח
ו.72) שם, שרה חיי
יד.73) יד, לך לך
ובפרש"י.74) יג כו, בחוקותי



כג h"kyz'd ,elqk 'h ,`vie t"y zgiy

.·È אודות ידברו נפגשים אברכים שכאשר שהתברך האמצעי אדמו"ר דברי אודות (ס"ד) לעיל האמור
הרמב"ם  מ"ש ע"ד זה הרי – באלקות מונחים שיהיו היינו, עילאה, לוי:75יחודא שבט של לענינו בנוגע

שנאמר  להם, זוכה הוא ברוך איש 76"הוא כל אלא בלבד, לוי שבט ש"לא ומוסיף ונחלתך", חלקך אני
. .ואיש אותו רוחו נדבה אשר ל . לעמוד .. לשרתו ה' לו פני ש"יזכה ומסיים ונחלתו", חלקו ה' יהי' .

שאוכל  כיון בהרחבה, פרנסה לו שתהי' והיינו, ללוים", לכהנים שזכה כמו לו המספיק דבר בעוה"ז
הקב"ה  של השבוע 77משולחנו בפרשת רש"י וכמ"ש כהונה".78, מתנות כ"ד לו ש"נתן ללוי, בנוגע

זה. פסוק על רש"י פירוש עתה יתבאר לזה, ובהמשך

.‚È הפסוק שהאמהות78על "לפי רש"י: מפרש אישי", ילוה שי"ב "הפעם ויודעות היו, נביאות
חלקי  כל נטלתי שהרי עלי, פה פתחון לו אין מעתה אמרה, ישא, נשים וד' מיעקב, יוצאים שבטים

בבנים".

כן", "על נאמר כאן רק מדוע מובן אינו דלכאורה – כן" "על הכתוב: המשך לפרש רש"י וממשיך
בהם". מכלה הי' שהארון מלוי, חוץ באוכלוסין, מרובה כן, על בו שנאמר מי "כל – לפנ"ז ולא

דן  אצל שהרי (והראי', עצמם יעקב בני אצל הילדים ריבוי על קאי לא באוכלוסין" "מרובה [כלומר:
כן" "על חושים 79נאמר אחד: בן רק לו שהי' אף בנ"י 80, במנין שרואים כפי השבט, כללות על אלא ,(

פינחס  מאשר 81בפ' יותר גדול האנשים מספר הי' כן") "על נאמר (שבהם דן ושבט יהודה שבט שאצל ,
אע"פ – לוי לשבט ובנוגע השבטים. שאר ב lretayאצל שרואים (כפי באוכלוסין מרובה הי' מנין לא

הנה הנ"ל), העובדה mvraבנ"י ולולי בהם", מכלה הי' "שהארון אלא באוכלוסין, מרובה הוא גם הי'
מהם!]. נשארים היו כמה יודע מי באוכלוסין", "מרובה שהי'

קרא, בו כתב וזה קראה), (שהיא ותקרא כתיב "בכולם לוי": שמו "קרא מ"ש לפרש רש"י וממשיך
רבה  הדברים באלה אגדה מדרש ביאור 82ויש מביא ולכן זה, על ביאור לרש"י אין פשט שע"פ (והיינו,

ועל  כהונה, מתנות כ"ד לו ונתן זה, שם לו וקרא לפניו, והביאו גבריאל, הקב"ה ששלח אגדה), ממדרש
לוי". קראו במתנות שלוהו שם

.„È עם שמתחילים הוא הסדר כלל ובדרך ודיוקים, קושיות כו"כ ישנם זה רש"י בפירוש והנה,
ואולי  החזקות, הקושיות עם להתחיל – הפוך בסדר אנסה עתה אבל החזקות, הקושיות ואח"כ הדיוקים

רש"י: בפירוש בהעיון יתוסף עי"ז

אצלlkאםא) הרי  – כן" "על בו נאמר ביותר) המרובה רק (לא באוכלוסין" "מרובה שהי' sqeiמי
הי' ואפרים, מנשה שבטים: לב' שנחלק יוסף, של שבשבטו כיון כן", "על לומר בודאי הכתוב הוצרך

האנשים xzeiמספר daexn?השבטים משאר שבט שבכל האנשים ממספר

השבטים, משאר יותר באוכלוסין" "מרובה שהי' בגלל כן", "על נאמר דן אצל אם וק"ו: ובמכ"ש
אצל  כן" "על לומר צריך הכתוב הי' בודאי הרי – יהודה שבט כמו באוכלוסין" "מרובה הי' שלא אף

באוכלוסין מרובה שהי' יהודה!xzeiיוסף, משבט אפילו

שעתידה ב) לאה ידעה – היו" נביאות "האמהות אמרה 83אם ולמה בנים, שלשה עוד ליעקב לילד
ש"נטלת  כיון גו'", ילוה iwlgי"הפעם lk מ"ש על יוקשה וכמו"כ את 84בבנים"? אודה "הפעם ביהודה

"שנטלתי בנים?!85מחלקי"xzeiה'", שני עוד לה שיוולדו שידעה בשעה בה –
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ויובל.75) שמיטה הל' סוף
כ.76) יח, קרח
וש"נ.77) א. כא, ביצה ראה
לד.78) כט,
ו.79) ל, שם
כג.80) מו, ויגש

וא 81) ב ילך.כו,
בשוה"ג.82) 147 ע' ח"ד תש"נ התוועדויות ראה
ריבוי 83) בגלל כן" "על מ"ש שגם ובפרט נוספת: בהנחה

זה הרי cizrdהאוכלוסין y"r.
לה.84) שם, פרשתנו
עה"פ.85) פרש"י
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וזה ג) קראה), (שהיא ותקרא כתיב ש"בכולם הטעם לבאר כדי אגדה" ל"מדרש רש"י הוצרך מדוע
ועוד) הרשב"ם המקרא: מפשטני כמה שמפרשים (כפי בפשטות לפרש אפשר הרי – קרא" בו כתב

על קאי האם?!awriש"קרא" ע"י או האב ע"י היא השם שנתינת כרגיל ,

. ש"הקב"ה אגדה" מ"מדרש רש"י שמביא הפירוש בדרך וגם לפרשו יכול הי' – זה" שם לו קרא .
הפסוק  על תולדות בפ' שפירש כפי הפשט,86הפשט, בדרך זאת ומפרש "הקב"ה", יעקב": שמו "ויקרא

כו'". יעקב לו קרא אביו "ד "א, הפשט: ע"ד פירוש עוד מוסיף ואח"כ אגדה"; "מדרש ללא

"ויקראו", לפנ"ז כמ"ש ולא "ויקרא", נאמר מדוע לשאול רש"י הקדים לא תולדות שבפ' גם ומה
envrnכיון oaeny.כן לפרש יכול רש"י הי' כאן גם וא"כ, אביו, או הקב"ה היינו ש"ויקרא"

.ÂË:הסדר ועל זה, בפרש"י דיוקים כמה יש לזה ונוסף

"ד) רש"י לשון אלא itlדיוק כאן, ממ"ש שנלמד ענין זה שאין שמשמעותו היו", נביאות שהאמהות
אחר. ממקום זאת יודעים כבר

א ה) הרי רבה", הדברים ב"אלה הוא אגדה" שה"מדרש רש"י כותב לציין מדוע רש"י של דרכו ין
מראהֿמקומות?

אתר  על רבה בבראשית פירוש עוד מצינו ואכן במדרש, אחר פירוש לשלול – רש"י כוונת :87בפשטות
שבשמים". לאביהן הבנים את ללוות עתיד זה "לוי

הנ"ל  המדרש מאשר רבה", הדברים באלה אגדה ה"מדרש את רש"י מעדיף מדוע להבין: צריך אך
דברים  שני של חיבור נעשה ידו שעל הוא "לוי" השם משמעות אדרבה: דלכאורה – רבה בבראשית

"ילוה כמו `ilשונים, iyi`,להקב"ה בנ"י בין החיבור נעשה לוי שע"י בב"ר, הפירוש יותר מתאים ולזה ,"
גופא? לוי אצל שנעשה ענין זה הרי במתנות", "שלווהו בדב"ר, הפירוש לפי משא"כ

כמ"פ  רש"י88וכמדובר בפירוש מובנים להיות צריכים הענינים למקרא שכל חמש שהבן כך, עצמו,
לקמן. שיתבאר וכפי זאת...), תופס לא שנה ע"ה בן יהודי אם (גם מעצמו זאת לתפוס יכול

***

.ÊË ענינים כו"כ גם בזה שיש כמ"פ וכמדובר – לאחרונה) (כנהוג התשובה אגרת ללימוד בנוגע
בדיוק  הם ואות תיבה וכל דתורה, הזקן 89בנגלה רבינו דברי על להתעכב  יש – "וכו'" תיבת גם כולל ,

תמוה  דבר והוא ז"ל, ומוציא בריתו לפוגם מועלת תשובה שאין מקומות בקצת בזוה"ק מ"ש "וגם בפ"ד:
בר"ח 90מאד  ופי' וכו'. וג"ע  ע"ז ואפי' התשובה בפני עומד דבר  לך שאין מועלת 91, שאין הזהר שכוונת

דלכאורה  – וכו'" עילאה תשובה אם כי תתאה, בזוה"ק"92תשובה "מ"ש לכתוב צריך הזקן רבינו הי'
(ביטוי  מקומות" "בקצת התיבות מוסיף ולמה כוונתו)?93סתם, צ"ע וגם כלל, רגיל שאינו

אלא) אחד, במקום רק (לא נאמר זה שענין להדגיש כוונתו מקומות" "בקצת שבהוספת לומר ואין
dnka,כי – מקומות

ש"אין  שזה לומר כאן) שמבאר (להענין נפק"מ למאי הסברה: דרושה זה פירוש לפי שגם לכך [נוסף
השאלה  נשאלת היתה אחת, פעם רק כתוב הי' אם גם פעמים; כמה בזהר נאמר כו'" מועלת תשובה

בר"ח. להפירוש להגיע צורך והי' כו'", תמוה "דבר שזהו
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כו.86) כה,
ד.87) פע"א,
שם.88) 67 ובהערה 117 ע' חנ"ג מנחם תורת גם ראה
וש"נ.89) .250 ע' חנ"ד מנחם תורת גם ראה
(תורת 90) ס"י וישלח ש"פ שיחת ראה – הענין לשלימות

ואילך). 331 ע' חנ"ד מנחם

היות).91) עם (ד"ה פי"ז הקדושה שער
התניא 92) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוסי"ח עד מכאן

ואילך. קטז ע' קיד; ע' ח"ב ָ(קארף)
לתניא 93) הגהות בלקוטי – שליט"א אדמו"ר כ"ק מהערת

נח. ס"ע תשל"ד) (קה"ת



כה h"kyz'd ,elqk 'h ,`vie t"y zgiy

– הסוד" ע"ד תשובה מלת בביאור בזוה"ק "מ"ש בענין מיני', לעיל גופא, זה בפרק שרואים וכפי
נאמר זה שענין אע"פ סתם, בזוה"ק" "מ"ש מקומות],k"ekaשכותב

" כותבים: אחת, מפעם יותר נאמר מסויים שענין להדגיש "dnkaכשרוצים ולא zvwaמקומות",
רק נאמר זה שענין – להיפך בדיוק מדגיש זה שלשון מקומות?zvwaמקומות", בריבוי ולא מקומות,

.ÊÈ דבר "והוא בריתו": לפוגם מועלת תשובה ש"אין זה על הזקן רבינו בשאלת להבין צריך גם
ע"ז  "ואפי' ומוסיף התשובה", בפני עומד דבר לך "שאין הלשון בהבאת מסתפק שאינו – מאד" תמוה

וכו'": וג"ע

חוץ" שנאמר במקום ואפילו הכללות מן למדין ש"אין הכלל דבר 94ידוע לך "אין מהמאמר וא"כ, ,
ולכן  ביותר . חמור איסור שזהו הברית, פגם על גם מועלת שתשובה ראי' אין התשובה", בפני עומד

בפשטו  ה"וכו'" (שכוונת וכו'" וג"ע ע"ז "ואפי' על מוסיף אפילו מועלת שתשובה דכיון לש"ד), היא ת
מע"ז  יותר חמור הברית שפגם לומר מקום אין כי, הברית, פגם על גם מועלת ה"ה וש"ד, וג"ע ע"ז

יעבור" ואל "יהרג נאמר עליהם שרק התורה מצוות מכל חלוקים אלו עבירות ג' שהרי וש"ד, ,95וג"ע
הברית. לפגם שמועילה כ"ש תשובה, מועילה עליהם ואם

כל  שעל גם נאמר בריתו, לפוגם מועלת תשובה שאין נאמר שבו בזהר מקום באותו להבין: צריך אך
הזהר  וכלשון תשובה, מועילה וש"ד) ג"ע ע"ז גם לכאורה (כולל עבירות בעלמא 96שאר חובא לך "לית :

מהי  וא"כ, העבירות. מכל הברית פגם חמור הזהר שלדעת ונמצא, מהאי". בר תשובה, לי' אית דלא
וכו'"? וג"ע ע"ז ואפילו התשובה בפני עומד דבר לך ד"אין מזה הזהר על הזקן רבינו שאלת

חמור  הברית שפגם לומר שייך איך גופא: הזהר בדברי היא הזקן רבינו שתמיהת לומר שאין ופשוט
יהי' הברית שפגם מאד תמוה דבר "והוא שונה: בסגנון לכתוב צריך הי' דא"כ – וש"ד וג"ע מע"ז יותר
שנאמר  התשובה" בפני עומד דבר לך "אין מהכלל היא הזהר על שקושייתו ועכצ"ל, וכו'". מע"ז חמור

xg` mewna העבירות כל שעל גופא זה בזהר מ"ש על אחר במקום שנאמר הכלל מוסיף מה מובן: ואינו .
תשובה? מועילה מהאי") ("בר

בזהר  שמ"ש לומר יש חוץ", שנאמר במקום ואפילו הכללות מן למדין ש"אין כיון בזה: וההסברה
להביא  צריך ולכן עליהם. מועילה תשובה שאין חמורות עבירות עוד ויש דוקא, לאו הוא מהאי" "בר
על  גם שמועילה מובן ומזה וש"ד, וג"ע ע"ז על גם העבירות, כל על מועילה שתשובה במק"א מ"ש

הברית. פגם

.ÁÈ הנה – הברית פגם על גם שמועילה וש"ד, ג"ע ע"ז על מועילה שתשובה מזה לראי' ובנוגע
יעבור", ואל "יהרג נאמר עליהם שרק שבתורה המצוות מכל חלוקים אלו דברים שג' לפי זה הרי בפשטות

הברית. פגם על גם מועילה שתשובה במכ"ש מובן הרי תשובה, מועילה עליהם שגם וכיון

מובן: אינו זה פירוש ע"פ אבל

אלא )א  שבהם, החומר מצד אינו הנ"ל עבירות בג' יעבור" ואל ד"יהרג שהענין סובר הזקן רבינו
יעבור שבשבת מזה  שמוכיח כפי הכתוב , גזירת שחיטת l`eזוהי לענין מג"ע חמורה ששבת אע"פ יהרג,

אחד  לדבר גם 97מומר שמועילה העבירות, ג' על מועילה שתשובה מזה הראי' מהי מובן: אינו וא"כ .
ג' על חומר בו יש יעבור) ואל דיהרג הדין בו שאין (אף הברית שפגם יתכן הרי – הברית פגם על

תשובה? מועילה לא זה חומר ומצד ג"ע), לגבי בשבת חומר שיש  (כשם העבירות

המשנה ב) לומדת (שלכן העבירות מכל חמורה שהיא לע"ז בנוגע המיתה 98אפילו היא שסקילה
כולה" התורה כל "כללות שהיא ועד ע"ז), לעובד שניתנה מזה חמורה, [בנוגע 99היותר ענינים יש –
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וש"נ.94) רע"א. כז, עירובין
א.95) עד, סנהדרין
סע"ב.96) ריט, ח"א
פכ"ד.97) תניא

מ"ג.98) פ"ט סנהדרין
א.99) אות מילואים טז כרך יתרו תו"ש וראה רפ"כ. תניא

וש"נ.
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daeyzl דע"ז העבירה לא – ומכ"ש עבירה, בו כשאין [גם השם חילול כמו מע"ז, יותר חמורים שהם [100,[
דוקא  מיתה ע"י היא כפרתו ע"י 101שגמר היא כפרתם שגמר ב"ד, ומיתות כריתות כשאר היא ע"ז ואילו ,

במיתה  צורך ואין .101יסורים,

שתשובה  בכך מסתפק אינו הזקן שרבינו מזה הרי השם, לחילול בנוגע רק נאמר זה שענין ואע"פ
הברית), פגם על להועיל צריכה שתשובה ראי' (להביא ביותר החמורה העבירה שהיא ע"ז על מועילה
ע"ז, על הברית בפגם חומר למצוא שיכולים שס"ל מוכח, וש"ד, ג"ע על מועילה שתשובה מוסיף אלא

ש  שמביא לאחרי גם הברית,וא"כ, פגם על גם שמועילה ראי' עדיין אין וש"ד, ג"ע על גם מועילה תשובה
ג' מכל לכפרה) (בנוגע שחמור  השם חילול (כמו וש"ד ג"ע  על גם חומר יש הברית שבפגם יתכן שהרי 

העבירות).

וש"ד; ג"ע גם להוסיף צורך אין – ע"ז על הברית בפגם חומר שאין הדבר פשוט אם וממהֿנפשך:
וש"ד? ג"ע על גם חומר למצוא שיכולים כ"ש – ע"ז על הברית בפגם חומר למצוא יכולים ואם

שלא ג) או ממהֿנפשך: דלכאורה – בפירוש נכתב ולא "וכו'", בתיבת נרמז רק דש"ד הענין מדוע
ש"ד? גם בפירוש לכתוב או תיבות ), כמה חוסכים (שבכך וכו'" "ע"ז אלא ג"ע, גם בפירוש לכתוב

לקמן. שיתבאר וכפי

***

.ËÈ:הסדר ועל – רש"י בפירוש הביאור

" רש"י ממה itlמ"ש כבר זאת יודע למקרא חמש שהבן בגלל זה הרי – היו" נביאות שהאמהות
לפנ"ז: שלמד

בקולה" שמע שרה אליך תאמר אשר "כל לאברהם הקב"ה אמר – לשרה רש"י:102בנוגע ופירש ,
שבה". הקודש רוח "בקול

גו'" לרבקה "ויוגד לרבקה: בנוגע מצינו שעשו 103ועד"ז מה לה הוגד הקודש "ברוח רש"י: ומפרש ,
בלבו". מהרהר

הפסוק  על רש"י בפירוש מצינו הרי – לנבואה הקודש רוח בין נחלק אם אשכל 104ואפילו "למה
בה נזרקה הקודש "רוח אחד", יום ".d`apzpeשניכם

האמהות  לשאר בנוגע גם הוא שכן מובן הרי היו, נביאות ורבקה ששרה שמצינו .105וכיון

.Î. אמרה כו' ויודעות היו נביאות ש"האמהות לזה הנה:בנוגע – בבנים" חלקי כל נטלתי .

שבטים  ש"י"ב הענין כללות רק ידעו היו", (ש)נביאות ש"האמהות לומר מקום יש – לראש לכל
מהן  אחת כל תלד בנים כמה ידעו לא אבל ישא", נשים וד' מיעקב .106יוצאים

נשים  וד' מיעקב יוצאים שבטים ש"י"ב הענין כללות רק (לא ידעה עצמה שלאה נאמר אם גם אמנם,
חלקי  כל "נטלתי לומר ביכלתה עדיין הרי בנים, ששה לילד שעתידה הדברים) פרטי גם אלא ישא",

בנוגע – נשים) לד' שבטים י"ב של הכללי החשבון לפי הנשים, לשאר (ביחס :awrilבבנים"

בכך די לא בנים", שלשה לו ילדתי כי אלי אישי ילוה ש"הפעם ש"י"ב d`lyכדי וידעה נביאה היתה
ש)גם ש(תדע צורך יש אלא ישא", נשים וארבע מיעקב יוצאים הוא awriשבטים שגם כיון זאת, יודע

שהפעם  סיבה אין ובמילא בבנים, חלקה שנטלה יודע אינו הרי זאת, יודע אינו יעקב אם שהרי נביא,
אלי'. ילוה
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ספ"ה.100) יסוה"ת הל' ברמב"ם הובא – א פו, יומא
ה"ד.101) פ"א תשובה הל' רמב"ם שם. יומא
יב.102) כא, וירא
מב.103) כז, תולדות

מה.104) שם,
(105.16 הערה 94 ע' ח"י לקו"ש גם ראה
סכ"ז.106) לקמן גם ראה
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ללאה  טפל יעקב שגם יתכן הרי בנביאות, לשרה טפל שהי' לאברהם בנוגע שמצינו כשם אמנם,
רק  ידע יעקב בנים, שלשה עוד לילד עתידה שהיא ידעה שלאה שאף לומר מקום שיש כך, בנביאות,
מנשותיו. אחת כל תלד בנים כמה ידע לא אבל ישא, נשים וד' ממנו יוצאים שבטים שי"ב הענין, כללות

נטלתי "שהרי בנים", שלשה לו ילדתי כי אלי אישי ילוה "הפעם ליעקב: בנוגע לאה אמרה lkולכן
iwlg.נשים לד' שבטים י"ב של הכללי החשבון לפי – בבנים"

פ  פתחון לו אין מעתה "אמרה רש"י לשון דיוק ולבאר להוסיף הכתוב ויש כלשון ולא כו'", עלי ה
ו)יודע  נביא (הוא יעקב שגם בוודאות לאה ידעה לא סוכ"ס שהרי – אלי" אישי ילוה מעתה) 107"(אמרה

כו'" עלי פה פתחון לו אין "מעתה ואמרה הוסיפה ולכן אלי'; ילוה זה ובגלל בבנים, חלקה כל שנטלה
אצל  דירתו עיקר היתה בנים, ששה שילדה לאחרי שאפילו בפועל, שהי' [וכפי אלי' ילוה לא אם שגם –

. רחל באוהל תדיר נתונה שהיתה מטתו יעקב נטל רחל ש"כשמתה אלא עוד ולא באוהל רחל, ונתנה .
יצועו) ראובן בלבל (ולכן בטענות,108בלהה" אלי' לבוא פה" "פתחון לו יהי' לא לכלֿהפחות הנה ,[

בבנים". חלקי כל "נטלתי לו לומר  תוכל שהרי

.‡Î"כן "על נאמר לא מדוע – באוכלוסין" מרובה כן על בו שנאמר מי "כל רש"י במ"ש הביאור
יוסף: אצל גם

מובן: אינו דלכאורה – באוכלוסין" מרובה כן על בו שנאמר מי "כל רש"י בלשון הדיוק ובהקדים
ליתן רש"י צריך "llkלמה והול"ל כו'", בו שנאמר מי "כל המקומות: לכל מרובה itlבנוגע שהי'

כו'"? בו נאמר באוכלוסין

ליוסף: בנוגע הנ"ל קושיא לתרץ רש"י כוונת אלא

שהי' מיוסף יוקשה שאז כיון – כן" על בו נאמר באוכלוסין מרובה שהי' "לפי לומר יכול אינו רש"י
כן". "על בו נאמר לא ואעפ"כ באוכלוסין מרובה

שמרובה  מי כל להיפך: (ולא באוכלוסין" מרובה כן על בו שנאמר מי "כל רק רש"י אומר ולכן
יוסף. כמו כן, על בו נאמר שלא באוכלוסין מרובה להיות יכול עדיין אבל כן), על בו נאמר באוכלוסין

.·Î"כן "על נאמר לא שביוסף שהעובדה אמת הן dxizqaאמנם, dpi` על בו שנאמר מי "כל לכלל
אינ  עדיין אבל באוכלוסין", מרובה מובןכן באוכלוסין recnו מרובה שהי' ביוסף כן" "על נאמר לא

מיהודה? אפילו יותר

השם, ולאח"ז הטעם תחילה נאמר כאשר רק שייך כן" "על שהלשון מבין למקרא חמש בן גם ובכן,
. אלי אישי ילוה הפעם עתה "ותאמר (כבנדו"ד, כן על .llba"לוי שמו קראה לעיל) שנאמר הטעם

heytd(שזהו yexitdמלבד כן", "על התיבות נאמר fnxdשל כאשר אבל באוכלוסין"); "מרובה היותו על
כן". "על הלשון נופל לא שוב הטעם, ולאח"ז השם תחילה

נאמר  שביוסף נופל 109וכיון לא – אחר" בן לי ה' יוסף לאמר הטעם) (ולאח"ז יוסף שמו את "ותקרא
כן". "על הלשון

ותאמר  השם: ולאח"ז הטעם תחילה לומר יכול הכתוב הי' ביוסף גם הרי – גופא הא יוקשה עדיין אך
יוסף? שמו קראה כן על אחר, בן לי ה' יוסף

בזה: והביאור

" שאמרה "sqeiלפני גם אמרה אחר", בן לי חרפתי"`sqה' את זה 110אלקים גם שייך ובפשטות ,
"יוסף". לשם
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(107.9 הערה 143 ע' ח"ה מלקו"ש גם להעיר
כב.108) לב, וישלח פרש"י

כד.109) ל, פרשתנו
כג.110) שם,
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אחר", בן לי ה' "יוסף אמירתה לאחרי יוסף" שמו קראה כן "על יאמר הכתוב  אם הרי שכן, וכיון
לומר  הכתוב הוצרך ולכן לפנ"ז; שנאמר חרפתי" את אלקים ד"אסף הענין גם יוסף בשם נכלל יהי' לא

יוסף" שמו את את oia"ותקרא אלקים "יוסף""אסף שהשם יודעים שאז אחר", בן לי ה' ל"יוסף חרפתי"
אלו. ענינים שני עם קשור

חרפתי את אלקים אסף ותאמר לומר: יכול הכתוב הי' הא, משום אי okאמנם, lr יוסף שמו קראה
אחר? בן לי ה' יוסף ותאמר

בזה: והביאור

לתלות  במי לה אין בן, לאשה שאין זמן "כל רש"י: מפרש חרפתי", את אלקים "אסף הפסוק על
בנך". אלו, תאנים אכל מי בנך, זה, כלי שבר מי בו, תולה בן לה משיש סרחונה,

לא  כזה טעם על מ"מ, "יוסף", השם לקריאת טעם בתור (גם) בכתוב נאמר זה שענין שאע"פ ומובן,
" בפירוש לומר okמתאים lr להכריז מתאים לא אבל בלבה, זאת חשבה אמנם היא כו'"; שמו קראה

כן". "על זה על נאמר לא ולכן בגלוי, זאת

.‚Î" הכתוב לפירוש לוי":xw`בנוגע שמו

" למ"ש בהמשך נאמר לוי" שמו ש"קרא ילוהxn`zeכיון הפעם "`iyiעתה מסיים זה ועל lrאלי",
okעל קאי ש"קרא" לפרש שייך לא – לוי" שמו וכפי awriקרא זה, מכל ידע לא בכלל שיעקב ובפרט ,

ס"כ). (כנ"ל כן התנהג לא שיעקב בפועל שרואים

מתאים  זה שאין כיון הקב"ה, על קאי לוי" שמו ש"קרא לפרש אפשר אי הפשט שע"ד גם מובן ועפ"ז
זה  פירוש רש"י מביא ולכן גו'", כן על גו' הפעם עתה "ותאמר הכתוב המשך "מדרש 111עם בתור רק

אגדה".

*

.„Î מקומות"112הביאור "בקצת – התשובה באגרת הזקן רבינו :113במ"ש

לפוגם  מועלת תשובה ש"אין זה שענין אכן היא מקומות" "בקצת הלשון בדיוק הזקן רבינו כוונת
ב  רק נאמר כו'" ויקהל zvwבריתו פרשת בזהר כי, תיובתא 114מקומות, עבד לא כד מילי "והני נאמר

ש"תיובתא  נאמר ויקהל פ' שבזהר כיון סתם, בזוה"ק" "מ"ש לכתוב יכול אינו ובמילא שלימתא",
ש"ב  כותב ולכן מועלת, מועלת".zvwשלימתא" תשובה "שאין נאמר מקומות"

הר"ח  כפירוש כאן מסיים בעצמו הזקן שרבינו שאין 91[ואע"פ נאמר שבהם מקומות בקצת ש(גם)
מביא  מ"מ מועלת), – שלימתא תיובתא – עילאה תשובה (אבל תתאה לתשובה הכוונה מועלת, תשובה

קודמת  בהתוועדות שנתבאר מטעם מועלת, אינה סתם שתשובה מקומות בקצת ].115מ"ש

להבין: צריך עדיין אך

נח  בפ' מקומות: בג' בזהר נזכר – הברית פגם על מועלת אינה שתשובה הזהר ויחי 116מאמר בפ' ,96,
ויקהל  ויקהל 114ובפ' בפ' מועלת). (גדולה) סגי (שתשובה סגי" בתשובה "בר להדיא: מפורש נח בפ' .

" ויחי נאמר: בפ' ורק (כנ"ל). מועלת שלימה תשובה אבל שלימתא", תיובתא עבד לא כד מילי והני
מהאי". בר סתם) (תשובה תשובה לי ' אית דלא בעלמא חובא לך "לית נאמר
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(חסר 111) יעקב על קאי ש"קרא" הפירוש על עדיף שהוא
– ).l"endקצת

(קארף)112) התניא בספר ביאורים בלקוטי נדפס – זה ָסעיף
ואילך. קטו ע' ח"ב

הגהות 113) שבלקוטי שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת גם ראה

.93 שבהערה
ב.114) ריד,
(115123 ע' חנ"ד מנחם (תורת ס"כ דחה"ס ב' יום שיחת
ואילך).

א.116) סב,
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מובן: ואינו

הם א) מועילה שלימתא") "תשובה או סגי" ("תשובה גדולה שתשובה נאמר שבהם שהמקומות כיון
ieaix המקומות ברוב כמ"ש הוא שהעיקר להסיק יש – מועלת תשובה שאין נאמר שבו המקום לגבי

כו'"? תמוה דבר "והוא הקושיא מלכתחילה מהי וא"כ, ויחי), בפרשת גם כן (ולפרש

במקוםב) רק נאמר – כו'" מועלת תשובה "בקצת `cg"אין הזקן רבינו כותב ולמה ויחי), (בפ'
zenewn?"

בזה: וההסברה

נח 117בר"ח  בפרשת הזהר מאמר בר 118מביא כתוב יד כתיבת בספרים נוסחאות "ובמקצת וכותב:
שלפנינו: בזהר שנדפס כפי (לא היא נח פ' בזהר שהגירסא הר"ח מעיד וא"כ, תקיפא". דתיובתא בחילא

מועלת. תשובה שאין אלא) סגי", בתשובה "בר

אלא אחד, במקום רק (לא מקומות" "בקצת בזהר כתוב זה שענין הזקן רבינו כותב dnkaולכן
הנוסחאות. שברוב הגירסא ע"פ שנקט כיון מקומות),

.‰Î וכו'":119הביאור וג"ע ע"ז "ואפילו הזקן רבינו במ"ש

שיש  לפי הוא תשובה) תועיל לא זה חטא שעל לומר סברא יש זה (שבגלל הברית שבפגם החומר
בגמרא  כמפורש הפשוט, דבר זה הרי – ג"ע וש"ד: ג"ע דע"ז הענינים ג' הסמ"ק 120בו ולדעת יש 121,

תנאף" ד"לא הלאו זה פו"ר 122על מצות בסהמ"צ הצ"צ שמביא .123(וכפי מק"ב לרב "ובס' מנאה : .
הגמרא  כדברי – ש"ד הגמרא 124מתרי"ג"); כדברי – וע"ז דמים"; שופך עבודת 124"כאילו עובד "כאילו

בחכמה  פוגמים זו עבירה ע"י הנה להפגמים, בנוגע וגם ע"ז 125כוכבים". חטא ע"י כמו – יו"ד –126.

על שמועילה מזה הברית פגם על מועילה שתשובה ראי' להביא הזקן רבינו מוכרח r"beולכן f"r
c"ye כיון הברית, פגם על גם מועילה שתשובה ראי' עדיין היתה לא מהם, שנים רק מביא הי' אם כי, ,

מב' ללמדו אפשר אי זה ומצד מיוחד, חומר יש העבירות מג' א' בכל (שהרי הג' הענין גם בה שיש
האחרים). הענינים

פגם  על גם שמועילה טובה הוכחה זו הרי וש"ד, וג"ע ע"ז על מועילה שתשובה שמביא לאחרי אבל
אינה  שהתשובה לומר מקום יהי' זה שמצד אלו, ענינים בג' שאין מיוחד חומר בו שאין כיון הברית,

בו. מועילה

.ÂÎ:"'ב"וכו מרמז רק אלא ש"ד, בפירוש כותב אינו הזקן רבינו אמנם,

הרגצ'ובי  מחדש – לש"ד בריתו דפוגם לשייכות אינם 127בנוגע שבנ"י שכיון לומר מקום שיש
על  ב"נ מוזהרים כמו המבול 128העובר שדור (אף הזרע על ש"ד של ענין אצלם שייך שלא מכ"ש הרי ,

דמים  כשופכי זרע השחתת על ).129נענשו

דעות  שיש ובפרט דמים", שופך "כאילו בגמרא נאמר זאת שבכל כיון אעפ"כ, בישראל 130אבל שגם
שאינו (ורק לש"ד עובר הריגת ישנו bxdpנחשבת הזרע על שגם לומר סברא יש זה ומצד העובר), על
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בזהר).117) עוד (ד"ה שם
כל 118) – שלפנינו בזהר אבל ויחי. לפ' מציין שם בר"ח

נח. בפ' הוא בר"ח שהובא המאמר
התניא 119) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוסכ"ו עד מכאן

ואילך. קיט ע' ח"ב ָ(קארף)
ב.120) יג, נדה
רצב.121) סי'
יז.122) ה, ואתחנן יג. כ, יתרו
סע"ב.123) ב, דרמ"צ

א.124) שם,
חי"ט125) לקו"ש פ"ט. אגה"ת תניא 391.ראה ע'
(126.13 הערה 1034 ע' ח"ד לקו"ש פי"ט. תניא ראה
ס"צ.127) דווינסק ס"ל. וורשא צפע"נ: שו"ת ראה
נט,128) שם – ליכא תוד"ה ובפרש"י. ב נז, סנהדרין ראה

ב. עב, שם – יצא ד"ה פרש"י סע"א.
השחתת 129) ערך יא) (כרך תלמודית באנציק' הנסמן ראה

קלה). (ס"ע ס"ד זרע
שם.130) תוס'
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כאן  בזה להכריע רוצה שאינו כיון "וכו'", בתיבת רק דש"ד הענין הזקן רבינו מרמז לכן ש"ד, של ענין
באגה"ת.

*

.ÊÎ:רש"י שבפירוש תורה" של ל"יינה בנוגע

תשובה  בהל' הרמב"ם מ"ש את 131ידוע מכרחת אינה שלמעלה שהידיעה ובחירה, לידיעה בנוגע
וכמ"ש  לגמרי, אחר בגדר שהיא ידיעה שזוהי כיון וגו'".132הבחירה, תמצא אלקה "החקר

תמצא  אלקה "החקר לומר אפשר אי זה שעל – הנביא לידיעת בנוגע השאלה נשאלת עדיין אבל
השכל  בגדר שהוא הנביא, שכל עם שמתאחדת באופן זה הרי מלמעלה, באה שהנבואה אע"פ כי, וגו'",

הבחירה? לענין בסתירה היא זו ידיעה ולכאורה, שלנו,

נשים  וד' מיעקב, יוצאים שבטים שי"ב ויודעות היו, נביאות "שהאמהות בכתבו רש"י מתרץ זה וענין
מה  אבל נשים, וד' שבטים י"ב ליעקב  שיהיו הענין לכללות בנוגע רק היתה שהנבואה והיינו, ישא",

לענין dzcearlשנוגע בסתירה זה הי' זאת, יודעת היתה אילו כי ידעה, לא – בנים ששה לה שיהיו ,
הבחירה.

"א  הדודאים, ענין (א) גם יובן בני"ועפ"ז בדודאי שכרתיך שכר כי תבוא שלא 133לי כיון – דוקא
זכר, זה אם בעצמה, דין לאה "שדנה לדינה, בנוגע (ב) מיעקב. בנים עוד לה יהיו זאת לולי שגם ידעה

לנקבה" ונהפך עליו והתפללה השפחות, כאחת אחותי רחל תהא לילד 134לא שעתידה ידעה שלא כיון –
בנים  ששה .135רק

.ÁÎ שהתברך וכפי ונחלתו", חלקו "הוי' – הוא לוי של ענינו שכללות (סי"ב) לעיל להאמור ונחזור
האמצעי  שגם 29אדמו"ר והיינו, עילאה, יחודא אודות ביניהם ידברו יחדיו נפגשים אברכים שכאשר

הביטול  ענין שזהו עילאה, ביחודא מונחים יהיו הדמים, רתיחת עדיין יש שאצלם לייט") ("יונגע אברכים
לאלקות. העולם של

מהמובחר  שלוקחים – כהונה מתנות דכ"ד הענין תוכן גם לכהן 136וזהו ונותנים העולם, שבגשמיות
ומלכות  בשם זה על לברך צריך שלכן גופו, הנאת לצורך לה'), לשרת הברכה 137(שענינו חיוב והרי ,

מריח) (חוץ הגוף הנאת על רק עם 138הוא קשור שגשמיות וכידוע עילאה, דיחודא הענין נרגש ובזה ,
.139העצמות 

) מתנה של באופן הוא זה כיון zepznוענין – עבודה ללא שבאה ירושה, של באופן ולא כהונה),
ערוך. באין הוא זה על שהשכר אלא זיין"), דאך מוז עבודה ("עּפעס עבודה של ענין באיזה צורך ָשיש

העבודה  ענין שם מגיע איך וא"כ, במציאות, ביטול של שהו"ע עילאה, יחודא אודות שמדובר ואע"פ
במציאות. הביטול את פועלים ועי"ז עבודה, של ענין להיות צריך אעפ"כ –

מהסיפור  גם אידזאט"140ולהעיר "קטא ושאל: שוטר בהם ופגש מהתוועדות, חסידים חזרו ָָשפעם
" וענו: ההולך)? `h`fci(מיהו lehia...!(הולך ("ביטול" " ¨
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ספ"ה.131)
יסוה"ת132) הל' רמב"ם וראה ז. יא, תניא איוב ה"ט. פ"א

רפ"ב.
טז.133) ל, פרשתנו
כא.134) שם, פרש"י
"קלאץֿקשיא":135) עוד לתרץ יש ועפ"ז נוספת: ָברשימה

רש"י: מפרש היא" גם ותלד גו' "ופלגשו וירא) (ס"פ הפסוק על
. אברהם למשפחות משפחותי' השוותה היא אברהם "אף מה .

אף  שפחות, בני וד' הגבירות בני ח' מיעקב, שיצאו שבטים י"ב
נוספת  בת צ"ל הי' דלכאורה – פלגש" בני וד' גבירות בני ח' אלו

בגלל היתה דינה שלידת אלא – דינה? d`lכנגד zltz ש"נהפך
ש" מלמעלה שנקבע למה שייך זה ואין שבטים a"iלנקבה",

מיעקב". יוצאים
פ"ב 136) ביכורים הל' הי"ג. פ"א מעשר הל' רמב"ם ראה

ועוד. יא. יב, ראה פ' ט. ג, ויקרא פרש"י ה"ג.
ה"ב.137) פ"א ביכורים הל' תרומות. הל' סוף רמב"ם ראה
ע"ב.138) ריש מג, ברכות ראה
ואילך.139) 120 ע' שלום תורת סה"ש ראה
(140.251 ע' תרח"ץ סה"ש ראה



לי h"kyz'd ,elqk 'h ,`vie t"y zgiy

תורה  ושמחת הסוכות דחג בהתוועדויות וכמדובר שמחה, מתוך להיות צריך זה שנה 141וכל שתהי'
ראשם" על עולם ל"שמחת עד התורה , ע"י והרחבה, שמחה .142של

(ונתן  כסלו ליו"ד בקשר התוועדות יערכו מסתמא שליט"א: אדמו"ר כ"ק אמר אחרונה ברכה [לאחר
ההתוועדות). עבור והיי"ש המזונות

בך"]. אבטח "ואני לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל צאתו טרם
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סל"ה 141) שמח"ת יום ס"ג; דחה"ס ב' יום שיחות ראה
.(209 ע' ואילך; 110 ס"ע חנ"ד מנחם (תורת

יא.142) נא, יו"ד. לה, ישעי'

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

,mlyéà÷ äLãò íB÷îaxeriy ea yi eli`k zeaiyg el ozep - ¦§£¨¨¨¥
,ez`neh zaiq idefy dgkedde .dycrkàúøet øñç eléà àäc§¨¦¨¥§¨

øáà,xa`d ly ezenilyn hrn xqgp eli` ixdy -àénèî÷ éî- ¥¤¦¨§©§¨
iptn `ed jgxk lre ,xzei `nhn epi` f` ixd ,`nhi xa`d ike
ok oi`y dn .dycr xeriyk aygp epi`e ezeaiyg dlhay
`ed mrhd gxkdae ,edyna z`nhn `id cinzy ,rxf zakya
.uxyan xzei rxf zakya xneg yi d`neh xeriy iably iptn

dn ez`neh dwelg oi` uxydy uxya xneg' `ziixaa epipy
`xnbd .dwelg rxf zaky ly dz`nehy ,'rxf zakya ok oi`y

:`ziixad zpeek idn zxxanéàî ,Búàîeè ä÷eìçc òøæ úáëL¦§©¤©©£¨§¨©
àîéìéà .àéäyiy weligl `pzd zpeekïéaly rxf zakyìàøNé ¦¦¥¨¥¦§¨¥
,z`nhnyìrxf zakyíéøëðcxyt` i` ixd ,z`nhn dpi`y §§¨§¦

ik ,jk xnelàkéà énð àëäyi mivxya o`k mb -íéc øaëò- ¨¨©¦¦¨©§¨§¨
`nhn epi`y mid xakräLaéc øaëòå.`nhnyàlà`pzd zpeek §©§¨§©¨¨¤¨

yiy weligl,ìBãâì ïè÷ ïéa,dfk welig epivn rxf zaky iably ¥¨¨§¨
meie mipy ryz oae ,ixwa `nhn epi` mipy ryz oan zegt ohw ik
ohw oia welig oi` uxy iabl ok oi`y dn .`nhne lecb aygp cg`

.ezzina `nhn enei oa uxy elit`y ,lecbl
rxf zakyy ,lirl i`lipg ax xn`y oicd z` cinrn `tt ax

:mi`pz zwelgna ,drbna `nhl dycrk xeriy dkixváø øîà̈©©
.éàpúk ,àtt,rxf zakya rbn z`neh dyxtzp `l dxezay ¨¨§©¨¥

,`ziixaa epipye ,etebn ixw d`exd z`neh wx `l`úBaøì ïépî¦©¦§©
d z` mbòøæ úáëLa òâBð,ezribpa `nhpy,'Léà Bà' øîBì ãeîìz ¥©§¦§©¤©©§©¦

`ziixad zpeeky `tt ax oiade .`nhp rxf zakya rbepd s`y
rBi xW` Wi` F`' (d ak `xwie) uxya rbep iabl xn`py weqtl¦£¤¦©
ze`ae ,zexzein 'yi` e`' zeaizdy ,'ebe 'Fl `nhi xW` uxW lkA§¨¤¤£¤¦§¨

.rxf zakya rbepd z` s` zeaxla éàpz éâéìôeàîìòepivne - §¦¦©¨¥§¨§¨
,mieqn xac ly epic iabl ,mi`pzd ewlgpy zenewn dnka
.dnecke dey dxifb e` a` oipa ici lr xg` xac ly epicn cnlpy

dpéî ïec ,éøîàc àkéàczwqerd dyxtdn oicd xwir z` cnlz - §¦¨§¨§¦¦¨
,xg`d xacadpéîedyxtdn cnlz `edd oicd ihxt z` mbe - ¦¨

mb cenll dz` jixv myn exwir z` zcnly mewnn ik ,zxg`d
.eihxt z`dpéî ïec ,éøîàc àkéàåoicd xwir z` cnlz - §¦¨§¨§¦¦¨

,xg`d xaca zwqerd dyxtdndøúàa é÷Bàåjk xg` la` - §¥§©§¨
x`yn eihxt z` cenll ytgz xnelk ,enewna oicd z` cnrd
z`y oeike .xg`d xaca zwqerd dyxtdn `le ,`edd xacd ipic
e`' oeyld xezin epcnl rbna z`nhn rxf zakyy oicd xwir
iabl mi`pz mze` ewlgi jgxk lr ,uxy lv` azkpy 'yi`

,`nhl dxeriyøîàc ïàîìxg` xacn xac ly cenil lkaïec §©§¨©
,dpéîe dpéîrxf zakya df oic cnlz ,'dpin oec' dligz ,o`k s` ¦¨¦¨

,uxynäîdõøM`nhnòøæ úáëL óà äòéâðaz`nhn,äòéâða ©¤¤¦§¦¨©¦§©¤©¦§¦¨
'dpéîe',oicd ihxt z` epnn cnlz ok enke -äîdõøMjixv ¦¨©¤¤
xeriyäLãòëa,erbna `nhl ickòøæ úáëL óàxeriy dkixv §©£¨¨©¦§©¤©

äLãòëa.drbna `nhl ickøîàc ïàîìexac ly cenil lka §©£¨¨§©§¨©
xg` xacn,døúàa é÷Bàå dpéî ïeco`k s`,'dpin oec' dligz , ¦¨§¥§©§¨

,uxyn rxf zakya df oic cnlzäîdõøM`nhnóà äòéâða ©¤¤¦§¦¨©

òøæ úáëLz`nhn'døúàa é÷Bàå' ,äòéâðaz` gpd jk xg` la` - ¦§©¤©¦§¦¨§¥§©§¨
cnlze ,aezka yxetnd ixw lra ly epic lv` ,enewna dfd oicd

,epnn eihxt z`òøæ úáëM äîdz`neh xeriyäàBøì`ed ixw ©¦§©¤©§¤
elit`òâBðì óà ,eäMîaelit` dxeriy da.eäMîa §©¤©§¥©§©¤

:`tt ax ixac z` dgec `xnbdïúð áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©¨¨
déì éaøî÷ õøLc 'Léà Bà'îc éànî ,àtt áøìjl oipn - §©¨¨¦©§¥¦§¤¤¨§©¥¥

z` zeaxl ezpeek ,'yi` e`' aezkd oeyl z` `pzd xikfdyky
ly dyxta exn`py zeaiz oze`n rxf zakya rbep ly oicd

.mivxy z`nehî àîìéc(c ak my) weqtdàöz øLà Léà Bà' ¦§¨¥¦£¤¥¥
,'òøæ úáëL epnî,d`neha miycw zlik` xeqi` iabl xn`py ¦¤¦§©¨©

dpéîe dpéî ïec àîìò éleëãe ,déì éaøî÷yi o`k zercd lkle - ¨§©¥¥§¥¨§¨¦¨¦¨
mb ixdy .eihxt z` mbe oicd xwir z` mb dyxt dze`n cenll
z` cenll jixv zxg` dyxtn cnlpy oic lkay xaeqy inl
o`k ixd ,['dxz`a iwe`e'-] epipra exn`py miweqtn eihxt

d`ed s` wqer rxf zakya rbn z`neh dzaxzp eay weqt
dxeriy z` mb epnn cenll yi jkitl ,ixw zii`xa ,oipr eze`a

.ixw d`exd oick edyna `edy ,rbna `nhl
:`xnbd dtiqenéàpúì eäðéìéiLdf xac daiyid ipa el`y - ©§¦§§©¨¥

zpeekzn weqt dfi`l ,`ztqezd z` mipey eidy minkgl
,jka ewlgp md mbe ,ef `ziixaéðúc àkéàef `ziixa mipey yi - ¦¨§¨¥

,àtt áøkuxya xn`py weqtl `ziixad zpeeky mix`an eidy §©¨¨
,'ebe 'Fl `nhi xW` uxW lkA rBi xW` Wi` F`' (d ak `xwie)¦£¤¦©§¨¤¤£¤¦§¨

éðúc àkéàåef `ziixa mipey yie -,ïúð áøc déøa àðeä áøkeidy §¦¨§¨¥§©¨§¥§©¨¨
miycw zlik` xeqi`ay weqtl `ziixad zpeeky mix`an

.'rxf zakW EPOn `vY xW` Wi` F`' (c ak my) d`neha¦£¤¥¥¦¤¦§©¨©

äðùî
d`neha mi`nhn wepize zwepiz izni`n zx`an dpynd

:mtebn z`veidú÷Bðzelit`,ãçà íBé úa,dxewnn mc `viy ¦¤©¤¨
`id ixdäcða äànhî.milke mc` `nhl dcp ly oic dl yi - ¦©§¨§¦¨
didzyke,íéîé äøNò úadyly dz`x oey`xd meil sqepa m` ©£¨¨¨¦

meid cr ipinyd meidn mitevx mini`id ixd ,dzcill ixiyrd
äáéæa äànhîdray zxitq dkixve ,'dlecb daf' ly oic dl yi - ¦©§¨§¦¨

oke .dliahe miiwp÷Bðzelit`,ãçà íBé ïaixd ,aef epnn `viy ¦¤¤¨
`ed.äáéæa ànhî¦©¥§¦¨

:enei oa wepiza mitqep mipicíéòâða ànhîe.exya lr eid m` ¦©¥¦§¨¦
úî àîèa ànhîe.d`nehd a`a `nhp ixd ,zna rbp m` -÷÷Bæå ¦©¥¦§¥¥§¥
eig` zy` z`,íeaéìelit` `ed clepe ,mipa ila eig` zn m`y §¦

cr `ypidl dxeq` eig` zy` ,eig` zny mcew zg` dry
.dl uelgi e` dze` maiie lcbiyåokøèBten` z`,íeaiä ïî §¥¦©¦

en`e ,oa eia`l didy xacd aygp ,clepy meia cin zn m` s`y
.meaid on dxehtìéëàîeen` z`,äîeøzaodk eia` did m`y ©£¦©§¨

,dpnn rxf xi`yde dlra zn m`y `ed oicdy] l`xyi za en`e
.meia ea dnexza en` zlke` ,[dnexza lek`l dkiynn `idåok §

ìñBtmixg`,äîeøzä [ïî] (úà).`xnba x`aziy itk ¥¦©§¨
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לב

      
מאידית – –תרגום

. יום בעל  – האמצעי לאדמו"ר  בנוגע 
ההילולא ההולדת  –ובעל  כסלו ט ' זה , יום  של 

ויום  שלו ההולדת  שיום  חידוש , אנו מוצאים 
ועוד  כסלו). (ט ' יום  באותו חלים  שלו ההילולא 
שלו  ההולדת  יום  למחרת  שמיד  – אצלו חידוש 
חג חל  – כסלו יו"ד  ביום  – ההילולא ) (ויום 

שלו  האסורים .הגאולה  מבית  נשתחרר  שבו ,

הידוע  ֿ פי שייכות ועל  יש  השנה  שלמועדי ,
הללו, המועדים  חלים  שבהן התורה  לפרשיות 
ויצא , פרשת  – זו שבת  של  שבפרשה  מובן,
בתפלת  לקרוא  (שמתחילים  וישלח  ובפרשת 
ראשון  ביום  חל  זו בשנה  הגאולה  ושחג  המנחה ,

וישלח  פ ' הקשורים של  לימודים  למצוא  יכולים  ,(
הגאולה . ובעל  ההילולא  ויום  ההולדת  יום  בעל  עם 

בענין  לימוד  מזה  להוציא  – ובעיקר  כולל 
הגאולה  – זה  ובזמננו זה  בדורנו גרמא  שהזמן
כפי  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  והשלמה  האמיתית 
סיימו  כבר  שעתה  לאחרונה , רבות  פעמים  שדובר 
צדקנו  משיח  פני לקבל  רק  וצריך  הענינים  כל  את 

ממש . בפועל 

. ההילולא ויום  ההולדת  שיום  בכך  החידוש 
על  בחז"ל : מובא  – היום  באותו חלים  צדיק  של 

רבינו  משה  אנכי דברי שנה  ועשרים  מאה  "בן
הגמרא  אומרת  מלאו היום ", היום  היום , ת "ל  "מה 

וממלא  יושב  שהקב "ה  ללמדך  ושנותי, ימי

לחודש  ומחודש  ליום  מיום  צדיקים  של  שנותיהם 
אמלא ".שנאמר  ימיך  מספר  את 

ישנה  צדיק  שאצל  הוא , בפשטות  בזה  הפירוש 
"את  – חייו ימי את  "ממלא " שהקב "ה  השלימות ,
"עגול " שנים  מספר  שיחי' – אמלא " ימיך  מספר 

הסתל  יום  עד  הולדתו מיום  לדיוק ומלא , עד  קותו,
אחד  יום  .של 

המעלה  מתבטאת  במה  – ביאור  צריך  אבל 
היא  הרי הצדיק  עבודת  שלימות  בזה ? והשלימות 

קשור שלימות  אינו שלכאורה  דבר  –
כידוע  הגשמיים , ימיו בשלימות  תלוי ואינו

חיים  אם  כי בשריים  חיים  אינם  הצדיק  ש "חיי
וממילא  כו'", ואהבה  ויראה  אמונה  שהם  רוחניים 
שלימות  להיות  לכאורה  יכולה  צדיק  שאצל  מובן,
שנותיו  כאשר  אפילו (ברוחניות ), העבודה 
וכפי  – ליום " "מיום  ממולאים  אינם  (הגשמיים )
לא  אכן שהסתלקותם  הצדיקים , רוב  אצל  שרואים 

הולדתם . ביום  היתה 

. היא הצדיק  עבודת  שלימות  לומר : ויש 
בשלימות  גם  משתקפת  הרוחנית  שהשלימות  בשעה 

 ובימים בשנים  עבודתו, בזמן שלימות  –
חז"ל  ובלשון שלו. ימי הגשמיים  ה ' "יודע  :

שנותם .תמימים  כך  תמימים  שהן כשם  .
תמימים ".

ושלימות  שתכלית  כיון הוא , לזה  והטעם 
זוהי  (שהרי יהודי של  ומצוות  דתורה  העבודה 

העבודה  ושלימות  תכלית  – הצדיק  )עבודת 
הגשמי, גופו את  ויזכך  שיברר  בזה , מתבטאת 
שאליהם  בחייו נפרדים  חלקים  שום  שאין באופן
"הפסק " שום  (אין ח "ו מגעת  שלו השם  עבודת  אין
בין  לגופו, נשמתו בין הפרדה  שום  ו"פירוד ",

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

תקל "ד .1) בשנת
לתו"ח 2) הקדמה ראה הסתלקותו, ע"ד  – תקפ"ח . בשנת

פ"ו. ח "ב רבי " "בית בראשית.
"התמים"3) בארוכה ראה גאולתו, ע"ד  – תקפ"ז. בשנת

לקונטרס  מבוא ואילך . א] [פח , פא ע' שם א]. [פו, עז ע' ב חוברת
לשון  בקיצור גם (נעתקו ֿ ה ד  פרקים ח "ב רבי " "בית קודש". "בד 

ואילך ). 20 ע' הנ"ל  לקונטרס בהוספה
א).4) (רצז, וישב ר"פ תושב"כ  חלק של "ה ראה
הרב 5) בבית המסורת  שלפי  ולהעיר עצמה. הגאולה כבשנת

בשורת  באה בהערה), 22 ע' הנ"ל  לקונטרס בהוספה (הובאה
כסלו. ט ' ויצא, בש"פ הגאולה

ב.6) לא, וילך 
א.7) לח . קידושין ב. יג , סוטה א. יא, ר"ה
משלים.8) הקב"ה שם: בסוטה

כו.9) כג , משפטים
רפנ"ח .10) לב"ר תואר יפה ראה
ב).11) (קמו, ז"ך  לסי ' ביאור אגה"ק תניא
שם.12) תואר וביפה ב"ר
יח .13) לז, תהלים
צדי "ק 14) אות – אותיות מערכת ֿ חב"ד  הערכים ספר ראה

וש"נ. ס"ח .



לג     

בחייו  הפרטים  כל  אלא  לגשמיותו), רוחניותו
עד  שלו. והרוחניות  נשמתו של  ברוחה  חדורים 
לנשמה  ובטלה  טפלה  נעשית  הגשמיות  אשר 

טפל  וגופם  עיקר  נפשם  (עושים  ),ולרוחניות 
– ו"לבוש " "כלי" כמו היא  הגשמיות  שכל  באופן

מרכבה  כמו את ועד  ומבטאת  שמשקפת  –
הרוחנית . עבודתו שלימות 

חיים  אינם  הצדיק  ש "חיי ֿ פי ֿ על  אף  כלומר ,
עבודתו  שלימות  הרי רוחניים ", חיים  אם  כי בשריים 
גם  ומאירים  חודרים  הרוחניים  החיים  כאשר  היא ,
הם  הבשריים  שחייו עד  הבשריים , חייו בתוך 
והתפשטות  המשך  – מזה  ויתירה  "כלי", בבחינת 
החיים  עם  מתאחדים  הם  הרוחניים ; החיים  של 
– ממש  אחד  דבר  נעשים  שהם  באופן הרוחניים ,
בחיים  הרוחנית  ששלימותו (צדיק ), אחד  אדם 
בשלימות  במלואה  ומשתקפת  מתבטאת  רוחניים ,
הבשריים  שבחיים  באופן בשריים , בחיים  גשמית 
ולא  פחות  (לא  דבר  חסר  לא  וגם  מיותר  דבר  שום  אין
החיים  הרוחניים . בחיים  השלימות  לגבי יותר )
הם  הגשמיים ) ושנותיו ימיו (כולל  שלו הבשריים 

הרוחניים . חייו של  והשתקפות  המשך 

מתבטאת  שהשלימות  זה  ֿ ידי על  דוקא  ואדרבה :
נפעל  בגשמיות , השלימות גם  לגבי אפילו עילוי

(כדלקמן). עצמה  מצד  הרוחנית 

של  שנותיהם  וממלא  יושב  "הקב "ה  ולכן
של  העבודה  ששלימות  כיון – ליום " מיום  צדיקים 
של  בשלימות  (גם ) ומשתקפת  חודרת  צדיק 
שהרי  ברוחניות ), לשלימותם  (בהתאם  גשמיותם 

( ומקום) מזמן מורכב  הגשמי הזה  ,העולם 
לימים  חז"ל מתחלק  כמאמר  – השנה  ימי ,

הקב "ה  חדשים "משבחר  ראשי בו קבע 
 של ֿ חודש  ראש  בו קבע  ובניו ביעקב  וכשבחר 

קשורה  ה "שנים " שקביעות  אומרת , זאת  גאולה ".
לקביעת ב "עולמו" בניגוד  העולם ), (גשמיות 

של  ֿ חודש  ביעקב "ראש  "בחר  עם  שקשורה  ,"
העולם ); בבריאת  הרוחנית  (הכוונה  ובניו"

שינוי  משנה (מלשון וכוללת ומלשון מקיפה  (
מתבטאת בתוכה  ולכן – הזמן שינויי כל  את 

צדיק  של  (הרוחנית ) העבודה  שהן שלימות  ("כשם 
שנותם  ("כך  תמימות  שנותיו שגם  בזה  תמימים ")
. שנותיהם  וממלא  יושב  ש "הקב "ה  .תמימים "),

(ע "י  בשלימותו ניצל  הוא  יום  וכל  ליום ", מיום 
כידוע  יום , אותו שכנגד  ה "לבוש " ש "אי בירור 

האדם  וימי חדא ", לבושא  חסר  חדא  יומא  חסרא 
צריך  שהוא  הלבושים  לשיעור  בהתאם  לו קצובים 

ולתקן) של להשלים  והתמימות  שהשלימות  כך  ,
ושנים  (ימים  ובגשמיותו ברוחניותו היא  הצדיק 

הגשמיים גשמיים ) חייו בשני שלו התמימות  .
– הרוחנית  בעבודתו לתמימות  אחד  המשך  היא 

תמימים ". שנותם  כך  תמימים  שהם  "כשם 

הגמרא  שלשון שכיון לומר , "הקב "ה [ויש  הוא ,
ליום ", מיום  צדיקים  של  שנותיהם  וממלא  יושב 
והגבלות  תנאים  שום  בענין מזכירה  לא  והיא 
כל  אצל  קיימת  שהשלימות  לומר , צריך  – בצדיקים 

שנסתלק הענינים צדיק  זה  אצל  (אפילו
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פל "ב.15) תניא ראה
ועוד .16) פכ "ג . תניא ראה
א).17) (פב, פ"ז שעהיוה"א תניא
א)18) ז, (נזיר כמרז"ל  לימים. הוא הזמן התחלקות ועיקר

ואילך . תתקמח  ס"ע בלק אוה"ת וראה מהדדי ". מפסקי  "יומי 
יא.19) פט "ו, שמו"ר
ה'20) בחירת על  קאי  בעולמו" הקב"ה ש"בחר לומר ויש

תנחומא  (ראה בתחתונים דירה ית' לו לעשות הקב"ה) (נתאוה
"בעולמו". ובכ "מ ). רפל "ו. תניא ועוד . טז. נשא

ח "ד 21) עבוה"ק שנה. ערך  ישע שרש ב. רעז, לזח "ג  רמ "ז
א. תתקעו, סע"א. שלח , מקץ אוה"ת וראה פי "ט .

ג 'נאח 22) בן יונה לר' השרשים ס' ב. יב, בא ראב"ע
שם. מקץ אוה"ת וראה שם. רמ "ז שנה. ערך  ולהרד "ק

צא.23) ע' שבועות א'קכב. ע' משפטים אוה"ת בכ "ז ראה
ע' פינחס שם. (סה"מ בלק תשל "ח  זקן ואברהם ד "ה א'קצט .

.1194 ע' ח "ד  לקו"ש וראה ואילך ). רפט  ע' ח "א מלוקט 
כל 24) נכללים שינוי ) (מלשון שבשנה שכיון לומר, ויש

השנה  בסיום היא (ימים) הלבושים של  השלימות לכן, השינויים,
(שגמר  ליום" מיום שנותיהם "ממלא ועפ"ז האדם). הולדת (מזמן
על  מורה הולדתו) ביום הוא הסתלקותו ביום הצדיק עבודת

זה. לצדיק שניתנו (הלבושים) הימים בבירור עבודתו שלימות
[וכפי25) דרגות. כמה – גופא השלימות בענין שגם כמובן

השלימות  שאפ"ל  בגשמיות, שנותיו שנתמלאו בצדיק גם שהוא
דלידתו* בחודש יום באותו היא שהסתלקותו שהיא בזה גם או ,

יותר. נעלית שלימות (שזוהי  הולדתו דיום בשבוע יום באותו
"שבע  בין ההפרש וע"ד  א)]. לח , קידושין מהרש"א חדא"ג  וראה
כשהתחלת  התמימות לגבי  סתם טו) כג , (אמור תמימות" שבתות
שנה  [כבקביעות כפשוטו גם השבת" "ממחרת היא העומר ספירת
פ"א, (קה"ר בראשית" ימי  כששת תמימות הן השבתות ש"אז זו],

ועוד ). שם. ומת"כ  ג 

       
   



לד    

הולדתו) מיום  אחר  הנ"ל ביום  ֿ פי על  מובן אבל  ;
בגשמיות  מתבטא  זה  כאשר  היא  (שהשלימות 
בזה  השלימות  ואדרבה  – שלימות  שנוספת  הימים ),
ב "ממלא  גם  מתבטא  זה  כאשר  – דוקא  היא  בגלוי

ליום " מיום  אצל שנותיהם  הימים ,
יום  באותו הוא  הסתלקותם  שיום  הצדיקים 

הולדתם ]. יום  חל  שבו בגשמיות 

(ש "מ "ד  האבות  אצל  בגלוי היתה  זו ושלימות 
כו'" מתו בניסן נולדו רבינו בניסן משה  ואצל  ,(

מת  באדר  ש "בשבעה  ושנותי"), ימי מלאו ("היום 
נולד " באדר  היו ובשבעה  ששנותיו לזה  (נוסף 

שנה  ועשרים  מאה  – שבהיותם מלאים  כיון – (
ה "רעיא  – משה  ובפרט  הראשונים , ישראל  רועי

ישראל  של  התבטאה מהימנא " אצלם  הרי ,
משתקפת  שהיא  כפי הצדיק , עבודת  של  השלימות 

ושנותי". ימי ב "מלאו

אדמו"ר  אצל  בגלוי הדבר  התבטא  זה  ֿ דרך  ועל 
שבדורו  רבינו משה  וכדלקמן.האמצעי, ,

. עם השייכות  בהקדים  יובן בזה  הביאור 
(שמתחילים  וישלח  ויצא , – השבוע  פרשיות 

פלא : דבר  מוצאים  שבהן במנחה ),

יעקב  של  עבודתו על  בתורה  הסיפור  עיקר 
איך  מדובר  שבה  תולדות , בפרשת  לא  היא  אבינו,
שבע ), (בבאר  ישראל  בארץ  אביו בבית  הי' יעקב 

" על  מדובר  שבה  ויצא , בפרשת  יעקב אלא 
חרנה " וילך  שבע  מבאר מבאר  יעקב  יציאת  על  –

"חרון  חרן, אל  (בעולם שבע  מקום  של  )",אף 

לבן רצויים אל  הבלתי הענינים  כל  עם  ,
פחד  שלכן – גדולה  הכי ירידה  – בזה  הקשורים 

"ושמרתיך יעקב  הקב "ה  של  להבטחתו (ונזקק 
)!גו'"

דוקא  כן: על  והקים יתר  יעקב  את נישא 
השבטים  של  ככולם  (רובם  של ביתו היסוד  – (

ישראל ! עם 

אצל  עבודתו את  השלים  שיעקב  לאחר  אפילו
כפי  – אביו בית  אל  לשוב  מתכונן והוא  בחרן לבן

אבי" בית  אל  בשלום  "ושבתי ֿ כך שביקש  ואחר  ,
אבותיך  ארץ  אל  "שוב  הקב "ה  ֿ ידי על  נצטווה 

את ולמולדתך " יקיים  שיעקב  במקום  הרי –
רק  מתחיל  ישראל , לארץ  ישוב  ומיד  ותיכף  הציווי,

עשו, עם  יעקב  של  הסיפור  יעקב אז "וישלח 
שדה  שעיר  ארצה  אחיו עשו אל  לפניו מלאכים 

לאחר אדום " (ורק  וישלח  שבפ ' הפרטים  כל  עם  ,
יעקב  ש "וישב  לספר  התורה  חוזרת  וישלח , פ '

אביו" מגורי )!בארץ 

יעקב  עבודת  על  הסיפור  עיקר  לכאורה , שהרי
המרכבה " הן הן מ "האבות  אחד  בתור  – ,אבינו

שבאבות " "בחור  – להיות ואדרבה  צריך  הי' –
– בקיצור  (ורק  ישראל  בארץ  הקדושה  עבודתו על 
הארמי  לבן עם  ו"עסקיו" עניניו על  – בכלל  אם 
בתורה  לסיפור  בנוגע  שזה  כפי הרשע ), ועשו
הוא  הסיפור  (שעיקר  ויצחק  אברהם  עבודת  אודות 

ישראל )?! בארץ  עבודתם  על 

.: בזה והביאור 

לבנים " סימן אבות  ש "מעשה  הידוע  ֿ פי ,על 
עם  אבינו יעקב  "מעשה " על  בתורה  שהסיפור  מובן
הוא  וישלח ), ויצא , (בפרשיות  עשו ועם  לבן

ישראל . של  בעבודתם  לבנים , והוראה  "סימן"
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שנותיו 26) שבסיבוב אף (א) אופנים: בב' לומר ויש
מועטים  ימים במספר הרי  שלימה, משנה ימים חסרים הגשמיים
(בזמן) שהמועט  באופן שלימה, שנה של  הצדיק עבודת נגמרה
בון  לר' בנוגע שמצינו ע"ד  (ברוחניות). המרובה את מחזיק
עזרי ' בן אלעזר ורבי  ג ), פ"ו, שהש"ר ה"ח . פ"ב ברכות (ירושלמי 
לעבודת  נוסף (ב) רע"א). כח , שם ובגמ ' סע"ב, יב, ברכות (משנה

ימים לו ניתוספו ליום, מיום שנותיו במילוי  שנה הצדיק על 
שלימה.
שם.27) ר"ה
שם.28) קידושין
שנה".29) ועשרים מאה ימיו "והיו ג ) ו, (בראשית כמ "ש
רועים 30) ה"שבעה כל  של  כולם" "כללות הוא ומשה

חיות פמ "ב).הממשיכים (תניא ישראל " נשמות לכללות ואלקות
כמודגש 31) – האמצעי  לאדמו"ר דמשה מהשייכות להעיר

דחג . ד ' ביום ביחד  באים ששניהם הסוכות, דחג  באושפיזין גם
יו"ד ).32) (כח , פרשתנו ריש
ואילך .33) 63 ע' חט "ו לקו"ש וראה נח . ס"פ פרש"י 
(34.7 הערה שם לקו"ש וראה רש"י . דפוסי  בכמה כ "ה

טו.35) שם, פרשתנו
ישראל .36) בארץ שנולד  בנימין מלבד 
כא.37) שם, פרשתנו
ג .38) לא, שם
ד ).39) (לב, וישלח  ר"פ
א).40) (לז, וישב ר"פ
ו.41) פפ"ב, ו. פמ "ז, ב"ר
הפסוקים 42) שער ב. קיט , זח "א גם וראה רפע"ו. שם

כה. כז, תולדות
יב,43) לך  לך  רמב"ן ו. פ"מ , ב"ר ט . לך  לך  תנחומא ראה

וש"נ. .76 ע' חט "ו לקו"ש וראה ו.



לה     

אבינו  יעקב  על  בתורה  הסיפור  באמצעות 
הפעם  שזוהי – יעקב ") ו"וישלח  יעקב " ("ויצא 
ובפרטיות  באריכות  מדובר  שבה  בתורה  הראשונה 

האבות ) (של  העבודה  התורה על  מלמדת  –
הוראה  מלשון תורה  –– לדורות  הוראה  ,

בעולם , לפעול  היא  יהודי של  העבודה  שתכלית 
בזה  העבודה  סדר  את  אותו מלמדת  גם  והתורה 

בפרטיות :

מסמל  חרנה " וילך  שבע  מבאר  יעקב  "ויצא 
בגוף  הנשמה  ירידת  את  כל בכללות  של  נשמתו .

היא " טהורה  בי שנתת  "נשמה  – יוצאת יהודי –
ספירת  שבע ", של מ "באר  (באר ) (מקור  הבינה 

למלכות  יורדת  והיא  דאצילות ), מדות  ,שבע 
לעולמות  המלכות ) (של  לירידה  עד  "חרנה ",

נפחתה בי"ע  אתה  יצרתה  אתה  בראתה  "אתה  –
אף בי" "חרון והחומרי, הגשמי הזה  לעולם  עד  ,

שהוא  מקום ", וסט "א "של  קליפות  ,"מלא 
קדושתה  ועל  אלקות , על  ומסתירים  המעלימים 
ר "ל  ביכולתם  – יותר  ועוד  הנשמה , של  ורוחניותה 

פחד  שיעקב  (כפי ליהודי ).להזיק 

שאדרבה , היא , הגדולה  בירידה  הכוונה  אבל 
וההסתרים  ההעלמות  כל  על  יתגבר  (יעקב ) שיהודי
("חרנה "), העולם  וגשמיות  חומריות  שמצד 
עד  בישראל , בית  יקים  שם  (דוקא ) – ואדרבה 

שלימה " "מטתו של  .לאופן

הוא  בגוף , נשמה  שבהיותו עי"ז נעשה  זה  דבר 
אור  את  – והמצוות  התורה  קיום  ֿ ידי על  – מגלה 
החומריות  את  מהפך  הוא  זה  ֿ ידי ועל  נשמתו,
וטפלה  בטלה  שתהי' בהגשמיות  ופועל  לגשמיות ,
שגופו  עד  שלו), (הנשמה  לרוחניות  לכלי ועד 

נשמתו. עם  מתאחד  הגשמי

וירידת  יציאת  בתחילת  מיד  מרומז שזה  כפי
שבע  מבאר  יעקב  "ויצא  – יעקב   דוקא :"

נעשה  – למטה  הנשמה  ירידת  – "חרנה " ֿ ידי על 
שכתוב ונפעל  כמו עצמה , בנשמה  "ונתתי "וילך "

נאמר  יותר , ועוד  האלה ". העומדים  בין מהלכים  לך 
למטה  שהעבודה  כיון "לחרן", ולא  חרנה " "וילך 
של  במציאות  גם  ("וילך ") ההליכה  ענין את  פועלת 
לא  ולכן עצמה . מקום ") של  אף  ("חרון "חרנה "
שיעקב  רק  הכוונה  היתה  שאז לחרן", "וילך  נאמר 

שני חרןהלך  נשארים  וחרן ההליכה  (אבל 
שמרמז  חרנה ", "וילך  – אלא  נפרדים ), דברים 
ובתוך  מציאותה  אל  גם  נמשכת  (רוחנית ) שההליכה 

עצמה . חרן של  מציאותה 

ה "א  בתוספת  גם  מרומז זה  שדבר  להוסיף , ויש 
חז"ל  כמאמר  – "לחרן") (ולא  חרנה  "נברא של 

מבאר  היציאה  ֿ ידי על  כלומר , בה "י". הזה  העולם 
מגלים  לחרן, את שבע  –('הוי שם  (של 

והחיות  הכח  דהיינו, הזה , העולם  נברא  שבה 
את  – הידוע  ובלשון הבריאה , את  שמחי' האלוקי

בנ  הפועל  ב "נפעל ""כח  ומכירים  שמבחינים  פעל ",
האלקי) (חיות  הפועל " ה "כח  את  העולם ) (גשמיות 
הפועל " "כח  של  ביטוי רק  הוא  שה "נפעל " ועד 

הנפעל ) בציור  מתבטא  .(אשר 

. ויקח השמש , בא  כי שם  וילן במקום  "ויפגע 
במקום  וישכב  מראשותיו וישם  המקום  מאבני

:ההוא "

להתלבש  למטה  יורדת  יהודי של  נשמתו כאשר 
מלשון  "עולם " הגשמי, הזה  בעולם  גשמי בגוף 

על "העלם " העלם  השמש ", בא  "כי יש  מיד  –
אלקים " הוי' ומגן "שמש  של  שכתוצאה הגילוי ,
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ועוד .44) ח . יט , לתהלים רד "ק ראה
והערות 45) בקיצורים ונת' הובא יד . כח , פרשתנו אוה"ח 

ואילך ). כט  (ע' תר"ל  ויצא ד "ה נז. ע' לתניא
השחר.46) ברכות נוסח 
ד "ה 47) בארוכה ראה – גו' יעקב ויצא בפסוק הא' כפירוש

ואילך ). קנח  ע' ח "ב מלוקט  (סה"מ  תשל "ח  בשלום .ושבתי 
שם.48) – זה בפסוק הב' כפי '
פל "ו.49) תניא
יא.50) כח , שם בפרש"י  הובא יא. פס"ח , פרשתנו ב"ר
ויחי51) פרש"י  ה. פל "ו, ויק"ר ד . פרשתנו (באבער) תנחומא

ואתחנן  ספרי  מב. כו, בחוקותי  תו"כ  א. נו, פסחים וראה לא. מז,
שם. פרשתנו ב"ר ב. לג , ברכה ט . לב, האזינו ד . ו,

לקו"ת 52) ואילך . סע"א ל , וישב תו"א וראה ז. ג , זכרי '
ובכ "מ . ב. כ , שה"ש

ב.53) כט , מנחות
א 54) מערכת מאו"א ֿ ב. פ"א ש"נ ע"ח  (ראה מהידוע להעיר

שגילוי מובן, ועפ"ז דצח "מ . כנגד  הם אבי "ע עולמות שד ' סכ "ד )
ענינים  הד ' כל  בו (שיש העשי ' דעולם בנפעל  הפועל  כח 
כח  גם  העשי '), (דעולם הפועל  כח  על  נוסף כולל , דדצח "מ ),

האצילות. וכח  הבורא וכח  הנוצר
נוסף  בו מתגלה הגשמיות, וזיכוך  בירור שע"י  נמצא, ועפ"ז
– מאין יש לברוא ויכלתו בכחו לבדו (שהוא  העצמות כח  על 
דעולמות  הגילויים כל  (במילא) גם כדלקמן, ס"כ ), אגה"ק תניא

אבי "ע.
יא.)55 כח , פרשתנו

ובכ "מ .56) ד . לז, שלח  לקו"ת
יב.57) פד , תהלים



לו    

שענין  – ההוא " במקום  "וישכב  נעשה  מזה 
מסמל  שבו)השכיבה  (המעלה  האדם  ש "ראש " ,

שבו) (המטה  האדם  "רגל " אל  [כדלקמן משתווה 
הזה  "עולם  של  וההסתר  ההעלם  ֿ ידי על  ז], סעיף 
תחתון  שאין התחתון והוא  ממש  והחומרי הגשמי
כפול  וחושך  ית ' אורו הסתר  בענין ממנו למטה 

הגלות ומכופל " וליל  בחושך  כאשר [ובפרט  ,
ראינו" לא  בעקבתא "אותותינו ובמיוחד  ,

ושכיבה , שינה  של  במצב  מצויים  כאשר  דמשיחא ,
וממילא  בהעלם , נמצאים  הגלויים  כשהכוחות 

שווים ]. והרגל  הראש 

יותר  "מלא ועוד  הוא  התחתון הזה  עולם  –
ממש " ה ' נגד  שהן וסט "א  (מורדים ),קליפות 

"שירא  – המקום " מאבני "ויקח  להיות  צריך  שלכן
מפני ".

גילוי  נפעל  הירידה , ֿ ידי על  דוקא  אבל 
הגוף , בגשמיות  גם  (הנשמה ) הרוחניות  והתגברות 
גו' השמש  בא  כי שם  "וילן של  ירוד  במצב  שגם 
ממשיך  הוא  גופו, עם  בהשוואה  שראשו וישכב ",
יותר , ועוד  גופו; בתוך  גם  הנשמה  קדושת  את 
הגשמי  שהגוף  למעליותא , "וישכב " שנעשה 
שלימות  נפעלת  זה  ֿ ידי ועל  הנשמה , עם  מתאחד 

כדלקמן. בנשמה , גם  ֿ ערוך  באין יותר  נעלית 

. ששואלים (כפי השאלה  בהקדים  זה  ויובן
"המפרשים  – בפסוק  שמסופר  מה  על  ויפגע )

גו' במקום   :

ההוא " "במקום  שדוקא  מתאים  כיצד  לכאורה ,
–  יעקב שכב  – לישוןֿ על ֿ דאף  ?

כדי  בעונתה  שלא  פתאום  חמה  לו ש "שקעה  פי
שם " חז"ל שילין אומרים  הרי , המילים על 

אבל  שכב  "כאן – עצמן ההוא " במקום  "וישכב 
עבר  בבית  טמון שהי' שנה  י"ד  כל  

בתורה " עוסק  .("שהי' כ ') כל  אבל  שכב  כאן .
לבן של  בביתו שעמד  שנה   כשלן ודוקא  ,"

לישון  יעקב  שכב  המקדש , בית  !במקום 

ענין  (גם ) היא  שהשכיבה  מובן, גופא  מזה 
זה  וענין נעלה , הכי ענין – ואדרבה  למעליותא ,

המקדש  במקום  דוקא  .מתגלה 

בזה : הביאור  לומר  ויש 

לשכיבה , וישיבה  עמידה  בין  בגשמיות  ההבדל 
בגלוי  ניכר  ישיבה , ו(אפילו) עמידה  בעת  הוא :
של  והאמצע ) (הראש  העליון החלק  בין החילוק 
ה "עליון" שזהו (הרגל ); התחתון לחלקו האדם 
בשעה  ֿ כן ֿ שאין מה  ה "תחתון". את  שמנהיג 
התחתון  והחלק  העליון החלק  שאז ישן, שהאדם 

הם  .שלו

האדם  של  העליון החלק  הענינים : וברוחניות 
התחתון  החלק  הרוחניים . ומהותו תוכנו את  מסמל 

גשמיותו. את  בעיקר  מסמל  שלו

ענין  ובגלוי, שבפשטות  ֿ על ֿפי שאף  מובן, מזה 
עם  משתווה  (רוחניות ) כשה "מעלה " – השכיבה 
ביותר  גדולה  ירידה  הוא  – (גשמיות ) ה "מטה "
ובפנימיות  בשורש  זאת , בכל  הגילויים ), (בבחינת 
זה  במצב  שדוקא  ביותר , גדול  עילוי בזה  יש  הענין,
בהשוואה  ה "מטה " עם  יחד  ה "מעלה " נמצא 
ית ', ומהותו עצמותו גילוי מצד  בא  שזה  גמורה ,
ומטה , מעלה  של  הגדרים  מכל  "למעלה " שבהיותו
דרך  ועל  ממש . גמורה  בהשוואה  שניהם  הרי
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תש"ח 58) מנ"א כ "ה מכתב גם ע'*ראה ח "ד  מלוקט  סה"מ  .

קסג .
(ראה 59) ישראל  עם גלות על  מרמז גו'" יעקב ש"ויצא כידוע

ב). רצב, של "ה ב. קמט , פרשתנו זהר יג . פס"ח , פרשתנו ב"ר
וש"נ. ואילך . 153 ס"ע חכ "ה לקו"ש וראה

ט .60) עד , תהלים
(61.52 הערה 429 ע' שם לקו"ש ראה
מראשותיו).62) וישם (ד "ה עה"פ פרש"י 
שם.63) להט "ז דוד  דברי 
כמ "ש 64) המקום, קדושת ע"ד  ידע לא עצמו שיעקב אף

לא  ידעתי  "שאם ובפרש"י  ידעתי ", לא "ואנכי  טז) (כח , לקמן
שהקב"ה  זה על  היא שבפנים והשאלה כזה". קדוש במקום ישנתי 

בפועל . יעקב הנהגת תהי ' שכן הזמין
בעונתה 65) שלא חמה ששקעה דעי "ז מתרץ, שם דוד  בדברי 

אבל  שם. שישכב הוא הקב"ה שרצון סימן שזהו יעקב הרגיש
הקודמת. שבהערה מפרש"י  להעיר

       

השמש.66) בא כי  ד "ה עה"פ פרש"י 
(67.50 שבהערה ב"ר
הי '68) שלא "פי ' . עראי  שינת מתנמנם .אלא

משכיל  גם וראה כאן. לפרש"י  יעקב (נחלת ברכיו" בין ראשו
עה"פ). מהרי "א דברי  שם. לדוד 

ההוא.69) במקום וישכב ד "ה עה"פ פרש"י 
דברי70) (ראה דוקא דשכיבה באופן שהיא קבע, שינת

שם). מהרי "א
(כנ"ל 71) כו'" ישנתי  לא ידעתי  "שאם יעקב שאמר ומה

ס"ח . לקמן המבואר ע"פ מובן – (64 הערה
תוד "ה 72) (וראה הראש תחת כר משימים הרגיל  שע"ד  ואף

הלכה. ע"פ מוכרח  זה אין הרי  ועוד ), ע"ב. ריש ל , תענית – כל 
הראש  בין בהשוואה – הוא תורה ע"פ השינה שענין ונמצא,

והרגל .



לז     

לא הידוע  (שאצלו פשוט  איש  של  שהפשיטות  ,
העצמות . פשיטות  עם  קשור  שבראש ) השכל  מאיר 

קם  הוא  כאשר  גם  ֿ כך  אחר  נמשך  זה  ודבר 
שמורגשים  במקום  שם , שגם  השכיבה , ממצב 
(שזהו  ומטה  מעלה  שבין והחילוקים  הגדרים 

עצמותו "מעל  ומתגלה  נמשך  – "מטה ") וזהו ה "
רק  ומטה  מעלה  שבין החילוק  מתבטא  ואז ית ';
אחד  ענין  הם  הרי  ב "מהותם " אבל  שלהם , ב "ציור "

ית '. עצמותו גילוי – ויחיד 

ביציאתו  יהודי, של  שבעבודתו אומרת , זאת 
(א ) ענינים : שני יש  "חרנה ", והליכתו שבע  מבאר 
העלם  על  הרוחניות  גילוי של  ההתגברות  על  נוסף 
היא  אלא  מעלימה , אינה  שגשמיות  באופן הגשמיות ,

שהיא  כפי הגשמיות , [שאז לרוחניות  "כלי"
 על והסתר  העלם  הכל  למרות  היא  ,

גם  נפעלת  בין רוחניות ], והתאחדות  השתוות  (ב )
ֿ ידי  על  מציאותם ) גדרי בתוך  (גם  ורוחניות  גשמיות 

משניהם . שלמעלה  העצמות  גילוי

. ב "וישכב יעקב  של  הנהגתו תובן זה  ֿ פי על 
זה  מצד  דוקא  אדרבה : שהרי – ההוא " במקום 
כך ) אחר  (היתה  שם  אשר  המקדש , מקום  שזהו
לגילוי  עד  אלקות , וגילוי המשכת  ושלימות  תכלית 
הקדשים , בקודש  ובפרט  המקדש , (בבית  העצמות 

המדה  מן אינו שמקומו הארון מונח  הי' –שבו (
להתאחדות  למעליותא , ל "וישכב " הביא  זה  דבר 

ומעלה  מטה  של  העצמות .גמורה  גילוי ֿ ידי על 

תיכף  ממשיך  שהפסוק  מה  "ויחלום וזהו –
השמימה  מגיע  וראשו ארצה  מוצב  סולם  והנה 
ה ' והנה  בו, ויורדים  עולים  אלקים  מלאכי והנה 

"ארצה " בין והאיחוד  החיבור  וגו'", עליו ניצב 
ומהותו, עצמותו ֿ ידי על  ו"השמימה " 

המלאכים . כל  גם  שם  נמצאים 

הענינים , בפנימיות  הביאור  גם  שזהו לומר , ויש 
יש  אכן "ויאמר  אזי משנתו" יעקב  שכש "ויקץ  על 

הזה  במקום  הוי'  " דשם שהגילוי –
העצם  (שם  מבחינת "הוי'" למעלה  הוא  (

של ה "ידיעה " גדר  הוא  שידיעה  כיון "מעלה ",
שניכר  שבראש , מוחין עם  קשורה  הרי (ידיעה 

מה  וישיבה ), עמידה  בשעת  מצד ומתגלה  ֿ כן ֿ שאין
(כנ"ל ). ממש  שווים  ומטה  מעלה  ומהות , עצמות 

המקום  נורא  מה  ויאמר  "ויירא  – לזה  ובהמשך 
אם  כי זה  אין הזה  ",' ית לו ודירה  בית  ,

שם  מתגלה  בדירה  והדר  .

המציבה  הקמת  [לאחר  ֿ כך  אחר  הביא  זה  וכל 
סיומו  עד  נדרו, את  לנדור  יעקב  את  ס "י] כדלקמן

לך " אעשרנו עשר  לי תתן אשר  "כל  – ידי ֿ על 
ש " נתגלה  העצמות , –גילוי לי" תתן אשר 

בבחינת  הם  הרי – יחד  גם  ורוחניות  "עשר גשמיות 
הכתר  ספירת  "לך "אעשרנו", – יותר  ועוד  ,

 תתן אשר  "כל  של  המציאות  שכל  כיון ,
ית ' עצמותו גילוי "לך ", רק  היא  .לי"

. ויקח" של  הענין גם  יובן הנ"ל  ֿ פי על 
במקום  וישכב  מראשותיו וישם  המקום  מאבני

ההוא ":
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וראה 73) ב. תצא, ח "ג  לקו"ד  – תש"ז תמוז י "ב שיחת ראה
ואילך . 256 ע' תש"ז סה"מ  גם

כא,74) וש"נ.יומא א.
בין 75) בהשוואה היתה יעקב של  שכיבתו אופן גם שהרי 

אבן שם שלא מכיון והרגל , רש"יהראש לשון כדיוק ראשו,
מרזב כמין "עשאן "עלי *לראשו"עה"פ, שממשיך  (אף

(בפי ' רא"ם (ראה רש"י  במפרשי  כמבואר – כו'") ראשו את צדיק
אבל  שם. לפרש"י  ועוד , מהרי "א דברי  גו"א, לדוד , משכיל  הב'),
בשדה  ובבאר יעקב, בנחלת ב. צא, חולין מהרש"א בחדא"ג 

בכ "מ ). וכ "ה ראשו. תחת גם אבן שם שיעקב פירשו שם לפרש"י 
ֿ יג .76) יב כח , פרשתנו

     
          
         



טז.77) שם,
פס"ח 78) ח "א מו"נ שי "ט . פרדס ה"ז. פ"ב ע"ז הל ' כס"מ 

פכ "ח . ב' מאמר עיקרים ואילך .
כאן.79) יפות פנים ראה
יז.80) שם, פרשתנו
בסה"מ 81) נסמנו – ובכ "מ  ג . ס"ע תרס"ו המשך  ראה

.32 הערה רמא ע' ח "ב מלוקט 
כב.82) שם, פרשתנו
ובכ "מ .83) ד . כב, פרשתנו תו"א ראה
גו'"84) וילך  שבע מבאר יעקב ב"ויצא פירוש עוד  י "ל  עפ"ז

מלמעלמ "ט : ירידה על  קאי  שזה בהפירוש האופנים לב' (נוסף
למעלה: מלמטה ועלי ' הליכה – לבי "ע) ממלכות למלכות, מבינה
ועד  הכתר לבחי ' שבע) (באר הבינה בחי ' או המלכות  מבחי '
דוקא  לזה שמגיעים ומחרנה). שבע מבאר (שלמעלה לעצומ "ה

חרנה". "וילך  ע"י 
הענינים  לב' בהתאם הם אלו פירושים שב' לומר ויש
מלמעלה  בדרך  היא (חרנה) למטה העבודה בתחלה שבפנים:
טפל , וגופו עיקר נשמתו שעושה בהגוף, הנשמה גילוי  למטה,
עלי ' נעשית שעי "ז שבהגוף, העצמות דכח  המעלה מגלים ואח "כ 

מלמטלמ "ע. גו'" "ויצא ע"ד  וזהו בהנשמה, גם



לח    

מראשו  "וישם  "עשאן על  רש "י: מפרש  תיו"
רעות  חיות  מפני שירא  לראשו סביב  מרזב  ,כמין

יניח  עלי אומרת  זאת  זו את  זו מריבות  התחילו
עשאן  מיד  יניח , עלי אומרת  וזאת  ראשו את  צדיק 

כו'" אחת  אבן .הקב "ה 

סביב  המרזב  מועיל  "מה  שלכאורה  ֿ פי ֿ על  אף 
בשאר  לשלוט  רעות  חיות  יוכלו הלא  לראשו

המפרשים גופו" מסבירים  – כוונת שאמנם  ,
גם  ולכן באבנים , גופו כל  את  הקיף  שיעקב  רש "י

בלשונו  שזהו דייק  קטן "שם "מרזב ", צינור 
. המזחילה  מן כשיש שיצא  אלא  מרזב  שייך  לא  .

מזחילה " .שם 

מדוע  הנ"ל , לפי א ) להבין: צריך  עדיין אבל 
"וישם  רש "י) בפירוש  (וכן הפסוק  מדגיש 

" מתבטאת במה  הענין: בגוף  ב ) ?
החיות  הרי מרזב , עשיית  ֿ ידי על  מהחיות  ההצלה 

המרזב  מעל  לקפוץ  יכולות  כנראה הרעות  ,
במוחש ?

. דרך ֿ על  – בזה  הביאור  לומר  ויש 
:דות החסי 

וישם  המקום  מאבני ב "ויקח  יעקב  של  פעולתו
המשיך  הוא  – רוחנית  עבודה  היתה  מראשותיו"
בתוקף  הנשמה  אור  את  הגשמית  במציאותו וגילה 
מתגלית  וכאשר  (תוקף ). האבנים  ענין שזהו גדול ,
(הנשמה ), האמיתית  מציאותה  הגשמית  במציאות 
תפיסת  שום  הגשמיות  של  והסתר  להעלם  אין אזי

ליעקב  להזיק  רעות  חיות  יכולות  לא  ממילא  .מקום ,

הוא  האלקית  נפש  משכן ש "מקום  והיות 
 " האיברים לכל  לכן מתפשטת  –

גילוי –עיקר  "אבנים " – והרוחניות  הנשמה 
"מראשותיו". שבראש ", ב "מוחין דוקא 

את  זו מריבות  "התחילו – ממשיך  שרש "י וזהו
אומרת  וזאת  ראשו צדיק  יניח  עלי אומרת  זאת  זו

יניח ": עלי

המפרשים  שמסבירים  (כפי היתה  )המריבה 
עם  ראשו", "סביב  היו אשר  שבמרזב , האבנים  בין
ותוכן  גופו. סביב  שהיו שבמזחילה , האבנים 
כו'". ראשו את  צדיק  יניח  "עלי – הי' המריבה 
הקדושה  גילוי האבנים ) (ענין שתוקף  כלומר ,
(אבנים ) תוקף  כמו יהי' יעקב  של  הגוף  בחלק 
נפש  משכן "מקום  יעקב , של  הראש  בחלק  הגילוי

האלקית ".

תוקף  גילוי – אחת " אבן הקב "ה  עשאן "מיד 
הי' (אבנים ) יעקב הקדושה  של  הראש  בחלק 

החיבור  ושלימות  תכלית  יעקב , של  הגוף  בחלק  כמו
"אבן  בתור  ו"מטה " "מעלה " של  וההתאחדות 

 וישכב" הי' שאז העצמות , גילוי ֿ ידי על  ,"
[ופשיטא  והרגל . הראש  השתוות  ההוא ", במקום 

ואדרבא  החיות , להיזק  כלל  מקום  נתינת  אין ].שאז

ֿ ידי  על  דוקא  נעשה  העצמות  שגילוי ומכיון
ב "מעלה " אלקות  שגילוי [כיון ל )"מטה " ה (ירידה 
ה "מטה " ודוקא  הגילויים , בחינת  מצד  גם  הוא  הרי

מעור  – "העלם " הוא  שגדרו היות  המשכת – ר 
העלם  של  בגדרים  מוגדר  שאינו העצמות  וגילוי
(גילוי  האמיתי הקדושה  תוקף  נפעל  לכן וגילוי],
נעשה  וזה  "דומם ". בחינת  אבנים , ֿ ידי על  העצמות )
שמתי  אשר  הזאת  "והאבן – "מצבה " כך  אחר 

יהי' מצבה  "' ית לו ודירה  בית  ,
לעצמות .

.'שהי המיוחד  הכח  מובן הנ"ל  כל  ֿ פי על 
להתגבר  ביכולתו הי' ֿ ידו שעל  לחרן, בבואו ליעקב 
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(85.50 שבהערה מב"ר
ב.86) צא, מחולין
באוה"ת 87) (הובא כאן לפרש"י  (להט "ז) דוד  הדברי  ל '

קעג , שם.פרשתנו לדוד  במשכיל  הקשה וכן כאן). ש"ח  סע"א.
באר  גם וראה שם. עה"ת מהרי "א דברי  .50 שבהערה לב"ר יפ"ת

כאן. לפרש"י  בשדה
שם.88) עה"ת מהרי "א ודברי  לדוד , משכיל  דוד , דברי 
ובפרש"י .89) ב נח , ב"ב משנה ראה
שם.90) לדוד  המשכיל  ל '
אחרינא 91) במידי  שכסהו אפשר ש"גופו שם, בשדה ובבאר

להנשים".. שיוכל  כדי  המרזב תוך  להניח  הוצרך  ראשו אבל  .
אז  כי  גופו לשאר החיות תקרבנה פן חשש ש"לא שם, וביפ"ת

ואכ "מ . הוא. דוחק ולכאורה כו'". כנגדן ויקום בהן ירגיש
ואכ "מ .92) שם. דוד  בדברי  מ "ש וראה
כאן.93) עה"ת ושמש מאור בס' שהקשה כמו
בפירוש 94) מבאר שאינו (אלא שם באוה"ת הביאור גם ראה

ואילך . 61 ע' ח "א לקו"ש (באו"א) וראה דוקא). לראשו השייכות
אין 95) האדם על  האלקים צלם דכשניכר משאחז"ל  וע"ד 

ע' מטות אוה"ת וראה א. קצא, זח "א (ראה להזיקו יכולות החיות
וש"נ). ואילך . א'רסב

פ"ט .96) תניא
עוד 97) הנ"ל  רש"י  במפרשי  (וראה שם לדוד  משכיל 

בזה). ביאורים
ירעו 98) לא גו' כבש עם זאב "וגר דלע"ל  מהיעוד  ולהעיר

ו  יא, (ישעי ' גו'" ה' את דעה הארץ מלאה כי  גו' ישחיתו ולא
ואילך ).



לט     

ולאחד  לחבר  – יותר  ועוד  חרן, של  ההעלם  על 
העצמות . גילוי ֿ ידי על  וגוף , נשמה  ומטה , מעלה 

בחרן, הירידה  ֿ ידי על  נפעל  זה  שחידוש  והיות 
ועד  בחרן, דוקא  השבטים  י"ב  את  יעקב  העמיד  לכן

שלימה ". ש "מטתו לאופן

חז"ל  לשון דיוק  מובן הנ"ל  ֿ פי שעל  ולהוסיף ,

" ולא) –שלימה " בזה ) וכיוצא  "תולדותיו"
ה "מטה " שגם  (תחתון), "מטה " וענין מלשון גם 
במצב  שגם  – מזה  יתירה  ועד  בשלימות , (תחתון)
ורגלו  וגופו ראשו הרי שאז המטה ), (על  השכיבה 

"(מטתו) כיצד  מגלה  הוא  –בהשוואה , "
ודבר  וגדול . קטן המשווה  העצמות , גילוי שלימות 

(מטה ) בחרן דוקא  נפעל  .זה 

בין  ההשתוות  – לבנים " סימן אבות  ו"מעשה 
שגם  באופן התחתון, חלקו עם  העליון חלקו

הכתוב  (בלשון – הוא  למשה )ה "מטה " בנוגע 
כל "מטה  את  פועל  הוא  ֿ ידו שעל  בידו",

מיצר  מלשון – מצרים  בארץ  ומופתים  האותות 
י"ה "וגבול  קראתי המיצר  ש "מן , נעשה ,

י"ה " במרחב  העצמי "ענני מרחב  גילוי –
המטה  של  הבירור  ששלימות  כיון ומהות , דעצמות 
שלמעלה  העצמות  גילוי ֿ ידי על  דוקא  נפעלת 
הקשורה  העצמות  פשיטות  ומטה ; ממעלה 

הידוע  ובלשון יהודי, של  פשיטותו עם  ומאוחדת 

בארוכה  (כמדובר  חד " כולא  וקוב "ה  "ישראל  –
זה  שלפני ).בהתוועדות 

.כיון המסופרת בחרן יעקב  עבודת 
גילוי  – לעצמו בנוגע  היתה  ויצא  בפרשת 
והרי  – שלימה " "מטתו והגוף , הנשמה  והתאחדות 
בנוגע  גם  בשלימות  להיות  צריכה  האמורה  הפעולה 

 לפרשת לזה  בהמשך  באים  "וישלח –

שעיר  ארצה  אחיו עשו אל  לפניו מלאכים  יעקב 
העולם  בירור  על  בעיקר  המדברת  אדום ", שדה 

יעקב : ֿ ידי על  (עשו)

בחסידות  תיקון מבואר  בחינת  הוא  שיעקב  ,
כיון  לעשו מלאכים  שלח  ויעקב  תהו, בחינת  ועשו
להיות  יכול  וממילא  כבר , נתברר  שעשו שחשב 
(וכלים ) מרובים  אורות  של  וההתאחדות  החיבור 
דתיקון, מרובים  ו)כלים  (אורות  עם  (עשו), דתהו
שנעשה  העולם , גשמיות  של  הבירור  שלימות  שזהו
עם  גמורה  באחדות  שמתאחד  – מזה  ויותר  "כלי",
מתהו  שלמעלה  העצמות  גילוי ֿ ידי על  הרוחניות ,
שמצד  ית ', עצמותו גילוי הוא  ענינם  שכל  ותיקון,

ממש . אחד  דבר  הם  הרי זו בחינה 

שזהו  אז; מוכן הי' לא  עשו שבפועל  [אלא 
כמו  והשלימה , האמיתית  הגאולה  בזמן דוקא 

–שכתוב  שעירה " אדוני אל  אבוא  אשר  "עד  :
שנאמר  המשיח  בימי ילך  ועלו "ואימתי

עשו" הר  את  לשפוט  ציון בהר  מושיעים 

יח ]. סעיף  וכדלקמן

. בעבודת וישלח ) (ויצא , הנ"ל  פרשיות  שתי
בתורה  הראשונים  המקומות  שהם  – אבינו יעקב 
תוכן  את  מגלות  – למטה  העבודה  סדר  נתבאר  בהם 
(ובפרט  ומצוות  בתורה  העבודה  כללות  ותכלית 
גשמיות  את  ולזכך  לברר  כדי תורה ): מתן לאחר 
הנשמה , לרוחניות  "כלי" ולעשותה  והעולם , הגוף 
בנפעל  הפועל  הכח  את  מגלה  עצמה  שהגשמיות  עד 
ועד  הרוחניות , של  אחד  והמשך  אחד  דבר  ונעשית 

לעצמותו. לו בתחתונים , יתברך  לו דירה  –

האמיתית  בגאולה  הגילוי בשלימות  שיהי' כפי
והעולם  הגוף  גשמיות  יזדכך  "שאז והשלימה ,

ה '" אור  גילוי לקבל  וראו ויוכלו ה ' כבוד  "ונגלה  ,
דיבר " ה ' פי כי יחדיו בשר  עצמו כל  הבשר  ,

אלקות  כח יראה  גילוי שלימות  שתהי' מכיון ,
תזעק  מקיר  "אבן – אדרבה  אשר  עד  בנפעל , הפועל 
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שזהו"ע 99) ס"י  לעיל  משנ"ת ע"פ – זה להמתיק ויש
"כיון  עה"פ) (תנחומא במדרש כדאיתא – יחד  האבנים התאחדות
נתבשר  אחת, אבן כולם האבנים את (יעקב) מצא בבוקר שהשכים

 . בניך כך  אחת כולן נעשו האלו שהאבנים כשם .
(הובא  פל "א פדר"א .50 שבהערה ב"ר גם וראה צדיקים". כולם

יז). כח , פרשתנו ברמב"ן
כ .100) ד , שמות
עא,101) יתרו ֿ ב. א סד , בשלח  ואילך . ב נז, וארא תו"א ראה

ובכ "מ . ואילך . ג 
ה.102) קיח , תהלים
א.103) עג , זח "ג  ראה
זו.104) שנה תולדות ש"פ שיחת
(בפ'105) לבן שבירור א), (רלא, וישלח  ר"פ אוה"ת ראה

סד "ה ויצא) וראה גקה"ט . – וישלח ) (בפ' עשו ובירור ק"נ, הוא
תשמ "ב. גרתי  לבן עם ד "ה תרע"ג . תרס"ו. וישלח 

ובכ "מ .106) שם. תו"ח  – ובארוכה וישלח . ר"פ תו"א
יד .107) לג , וישלח 
כא.108) א, עובדי '
שם.109) וישלח  פרש"י 
ה.110) מ , ישעי '
ובכ "מ .111) .63 ע' ח "ט  לקו"ש גם ראה



מ    

צומח גו'" (אבן), (דומם  הגשמי הנפעל  ,,וחי
האדם  גוף  ֿ וכמה  כמה  ֿ אחת  עצמה ועל  גשמיות  ,(

צעקה  בקול  תגלה  העצמות ) כח  מתגלה  ֿ ידה  (שעל 
העליון  ורצון (הרוחני) הפועל  כח  בכל את 

"נקבה  ֿ דרך  על  גבר "העולם , נשמה תסובב  ,
הגוף  מן .ניזונית 

. לפעול – בכלל  ומצוות  תורה  של  זו תכלית 
יותר  עוד  התחזקה  – וגשמיות  רוחניות  בין החיבור 
– הוא  שענינה  החסידות , תורת  גילוי ֿ ידי על 
עם  אלקות  של  והיחוד  החיבור  את  ולגלות  לפעול 

העולם :

סתים  – התורה  פנימיות  גילוי ֿ ידי על 
החסידות ,דאורייתא  בתורת  שנתגלה  כפי –

סתים  עם  דקוב "ה  סתים  של  החיבור  נפעל 
המטה דישראל  את  להפך  הכח  את  נותן גם  וזה  ,

אלקות , לגילוי כלי שיהי' העולם , גשמיות  של 
דקוב "ה . לסתים  וגם  דקוב "ה , לגליא 

חב "ד  חסידות  תורת  גילוי ֿ ידי על  – ובמיוחד 
התורה  פנימיות  עצם  את  מגלה  ],[שהיא 

של  והשגה  בהבנה  בהתלבשות  אלקות  שמביאה 
מיני'" "יתפרנסון של  באופן ודעת , בינה  ,חכמה ,

והנפעל ), הנוצר  (הנברא  האדם  בשכל  גם  שיובן
ועד  ("חרנה "), הבהמית  נפש  של  בשכל  שגם  ועד 

העולם  אומות  של  בשכל  גם  ("עשו").שיובן
הידוע  חוצה ",ובלשון מעינותיך  "יפוצו –

יתפשטו  עצמם  הבעש "ט ) (של  החסידות  שמעינות 
"יפוצו") של  לאופן שאין (עד  לחוצה  עד  ,

יהיו  "חוצה " וגם  העולם  טבע  שגם  ממנו, חוצה 
אלקות . עם  יתאחדו אשר  ועד  כלי,

החסידות  תורת  גילוי עיקר  שלכן לומר , ויש 
בחודש  כידוע הוא  , החודש שכסלו,

עם  וקשור  כנגד  הוא  החורף , מחודשי השלישי
הקיץ , חודשי של  השלישי החודש  סיון, חודש 
סיון  חודש  ֿ תורה : מתן עם  קשור  הוא  הרי ששלישי

תליתאי  גילוי (ירחא  תורה , מתן של  הזמן הוא  (
הוא  בחורף ) (השלישי כסלו וחודש  הנגלה , תורת 

התורה . פנימיות  גילוי של  הזמן

בדברי  מיוחדים  ימים  כמה  ישנם  הזה  בחודש 
החסי  אדמו"ר ימי של  הגאולה  חג  כסלו, י"ט  דות :

זה  על  (נוסף  חב "ד  חסידות  תורת  מייסד  הזקן,
השנה  "ראש  הוא  המגיד ), של  ההילולא  יום  שהוא 

וכידוע לחסידות " ,(" פטרבורג ("לאחרי שאז
ט ' חוצה ". מעינותיך  "יפוצו של  הענין עיקר  החל 
הנשיא  של  ההילולא  ויום  ההולדת  יום  – כסלו
– כסלו יו"ד  האמצעי. אדמו"ר  חב "ד , של  השני
כסלו  חודש  בסוף  לחנוכה  וגם  שלו. הגאולה  חג 
התורה  פנימיות  גילוי עם  מיוחדת  שייכות  יש 
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א.112) טז, חגיגה א. יא, תענית וראה יא. ב, חבקוק 
שטו 113) רמז ירמי ' יל "ש בסופו. עג  תהלים מדרש ראה

הוא  התוכן הקודמת ושבהערה אלו שבמקומות ואף – בסופו.
טובה  מדה שמרובה וק"ו במכ "ש מובן הרי  רצוי , בלתי  בענין
ה' ורצון בנפעל  הפועל  כח  בגילוי  – ועוד ) א. יא, סוטה (ראה

לטוב.
הענין 114) מבאר זו דרשה שלפני  שם תהלים מדרש וראה

גבר". תסובב ד "נקבה
בפנים),115) (כנ"ל  אלקים" "בית נעשה שמ "אבן" ועד 

ערך  צ"צ ֿ דא"ח  הליקוטים ספר (ראה דקדושה קיר נעשה ומ "קיר"
ה'" אל  ויתפלל  הקיר אל  פניו חזקי ' "ויסב ע"ד  וש"נ), קיר,
המשיח  גילוי  עם הקשור ב), כ , ֿ ב במלכים ועד "ז ב. לח , (ישעי '

משיח "* חזקי ' לעשות הקב"ה ותפלת (ש"ביקש ב), צד , (סנהדרין
מלכים  ומצו"ד  (רש"י  סנחריב מפלת לפני  ימים ג ' היתה חזקי '
(יש  הגשמי  קיר שע"י  – ש"י  בגימטריא הוא ו"קיר" שם)), וישעי '
ההמשכות  כל  נמשכות האמיתי ) יש עם שמתאחד  הגשמי 
היינו  מתנה, מלשון גם "שי " עולמות, בהש"י  הרוחניים

מתנה. בדרך  מלמעלה שבאים נעלות הכי  ההמשכות
כא.116) לא, ירמי '
על 117) מעידים אדם" של  ש"אבריו שם וחגיגה תענית ראה

גשמיות  תגלה שלע"ל  (113 (ובהערה בפנים המבואר וע"פ האדם.
של  ביתו ש"אבני  הפירוש עם זה לתווך  יש העליון, רצון בכלל 
שם  שהובאו ולהעיר, – בו". מעידים אדם של  ביתו וקורות אדם
של  "נשמתו לאדם", לו המלוין השרת "מלאכי  דיעות: ב' עוד 

האדם".
תורת 118) השיחות ס' גם וראה ֿ ב. פצ"א תרל "ז וככה המשך 

ובכ "מ . ב. תיג , ח "ב קונטרסים סה"מ  ואילך . 127 ס"ע שלום

       
        
           

           

בד "ה 119) ונת' הובא עטר"ת. כסלו י "ט  אדנ"ע כ "ק דברי 
עט ). (ע' תרפ"ה בשלום פדה

לספרו.120) המק"מ  הקדמת וראה בסופו. ת"ו התקו"ז ל '
ועוד . שם. לתקו"ז מלך  כסא

שם 121) בכתר נדפסה – דהבעש"ט  אגה"ק ה. טז, משלי 
ובכ "מ . בתחלתו. טוב

ע'122) חט "ו ואילך . 106 ע' ח "י  .432 ע' ח "ה לקו"ש ראה
ועוד . ואילך . 1119 ע' ח "ד  לקו"ש וראה .283

לוי "צ 123) לקוטי  תרפ"ט . ב') (ליל  כסלו י "ט  שיחת ראה
ועוד . ריז. ע' רה. ע' אג "ק

א.124) פח , שבת
רנט ,125) ע' ח "א שלו קודש (אגרות אדנ"ע כ "ק מכתב

ואילך . ב תשנט , ח "ד  לקו"ד  וראה בתחלתו). יום" "היום וש"נ.
ואילך .126) 112 ס"ע שלום תורת השיחות ס'



מי     

השמן, פך  נס  הוא  חנוכה  נס  שעיקר  כיון חוצה ,
דאורייתא  דרזין רזין הוא  שבתורה  וצריך ושמן ,

מבחוץ " ביתו פתח  "על  באופן להדליקו ,
פתח  (דרך  יאיר  ב "ביתו", דרזין הרזין של  שהגילוי

ב "חוץ ". גם  ביתו)

גילוי  עם  כסלו של  (השייכות  בזה  והביאור 
התורה ): פנימיות 

בחודשי  (השלישי כסלו חודש  בין החילוק 
הקיץ ), בחודש  (השלישי סיון וחודש  החורף )

(בהם הוא  הגשמים  ימי הם  החורף  חודשי :
והרי  הגשם "), ומוריד  הרוח  "משיב  אומרים 

וכמו  למטה , האדם  עבודת  עם  קשורים  גשמים 
הארץ ,שכתוב  על  אלקים  ה ' המטיר  לא  "כי

הארץ  מן יעלה  ואד  האדמה , את  לעבוד  אין ואדם 
חודשי  ֿ כן ֿ שאין מה  האדמה ", פני כל  את  והשקה 
קשורים  הם  הגשמים ), ימי לאחר  באים  (אשר  הקיץ 

טל  מלמעלה , יורד  אשר  הטל , בענין לא בעיקר 
.מיעצר 

עבודת  ֿ ידי על  שבא  – הגשמים  בענין דוקא 
– העולם  גשמיות  מלשון) גם  ב (גשמים  ,

"ואד  ומטה : מעלה  של  החיבור  שלימות  מודגשת 
מן "אד "יעלה  למעלה  עולה  הארץ  מן – "

לגדרי  ובערך  קשור  שהוא  המוכיח  דבר  דק ), (יסוד 
מלמעלה  האדמה ", פני כל  את  "והשקה  התחתון,
אבל  (למעלה ), שמיא  מענני יורדים  הגשמים  למטה ,
משקים  הם  האדמה ", פני כל  את  ש "והשקה  באופן
"פני  את  (וגם  הגשמיות  כל  את  הארץ , כל  את 
וכפי  הארץ ), גשמיות  של  הפנימיות  את  – האדמה "

המש  הוא שטבע  אשר  שהמציאות  הוא , (מים ) קה 
במשקה . לגמרי ספוגה  נעשית  בה , נוגע 

אלא  מים  (אין של  המעלה  מתבטאת  ובזה 
החסידות תורה  תורת  גילוי ובמיוחד ) בכלל ,

והמציאות  (הנברא ) האדם  ששכל  – כסלו) (בחודש 
"מי  באלקות , חדורים  יהיו העולם  של  הגשמית 

הטהור " אביך "הדעת  אלקי את  "דע  , עד ,
של  משקה "לאופן העולם "כולה  שכל  ,

באלקות  וספוג  חדור  יהי' כולו (גשמיות )
ה ' את  דעה  הארץ  "מלאה  (רוחניות ), 

" האמיתית בגאולה  בגלוי שיהי' כפי ,
מעינותיך  "יפוצו ֿ ידי על  (שבאה  והשלימה 

חוצה ").

במלה  גם  מרומז זה  שדבר  להוסיף , ויש 
לו" "כס  אותיות  באלקות "כסלו", שהדרגות  –

מצד  מכוסות  מכוסה ), (מלשון "כס " בבחינת  שהן
למטה  יתגלו דקוב "ה ), מסתים  (בהיותן עצמן
שלימות  על  המורה  "אלה ", (בגימטריא  ב "לו"
פעמים  לשש  המתחלקות  האדם  במדות  – הגילוי)
פעמים  (שש  בפרטיות  המדות  גילוי שלימות  שש ,

לו). = שש 

. עצמו כסלו בחודש  החסידות  תורת  בגילוי
באופן  וגשמיות  רוחניות  של  החיבור  נפעל  –

של  החסידות  גילוי אופן ֿ ידי על  מיוחד 
:

באופן  הי' חב "ד  חסידות  תורת  שגילוי ידוע 
עוד  ופעל  גילה  נשיאינו מרבותינו אחד  וכל  מסודר ,
של  ההתגלות  לסדר  בהתאם  בגילוי, ודרך  שלב 
להיכנס  ואיזהו זה  שמיהו ֿ פי ֿ על  [אף  חדש  שכל 
רבותינו  אבל  החסידות , מאורות  בין ולחלק 
הזקן  אדמו"ר  הדרגות ]: את  גילו עצמם  נשיאינו
גילה  הוא  – החסידות  תורת  של  חכמה  דרגת  הוא 

נקודה . של  באופן החסידות  ענייני אחריו את 
הנקודה  את  הביא  – הבינה  דרגת  – האמצעי אדמו"ר 
עד  והשגה , בהבנה  רחב  בביאור  החכמה ) (נקודת 
של  הנהר " "רחובות  והתרחבות , להתפשטות 

הנהר בינה  מי בדוגמת  ממעין , הנמשכים  (בינה )

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

ועוד .127) ואילך . פנ"ד  הק"ש שער בינה אמרי  בארוכה ראה
ב.128) כא, שבת
ואילך .129) לז ס"ע תרע"ח  לח . ע' עזר"ת סה"מ  ראה
ובכ "מ .130) ואילך . א עג , האזינו לקו"ת גם ראה
שם).131) פרש"י  (וראה ֿ ו ה ב, בראשית
א.132) ג , תענית
השלישי133) חודש הוא סיון שחודש לזה בהתאם וזהו

הצדיקים). עבודת (ע"ד  למטה מלמעלה עבודה – שענינו מניסן,
בדרך  עבודה – שענינו מתשרי , השלישי  חודש הוא וכסלו

שם. לוי "צ לקוטי  – התשובה) עבודת (ע"ד  למעלה מלמטה
וש"נ.134) א. יז, ב"ק

מקואות.135) הל ' סוף רמב"ם
(קנו,136) בפע"ח  מ "ש להבין ד "ה קו"א תניא ט . כח , דה"א

ב).
פמ "ו.137) תרל "ז וככה המשך  – אדה"ז תורת
ספרו.138) וחותם בסיום רמב"ם ט . יא, ישעי '
שיחות 139) וראה רכב. ע' רה. ע' ֿ קודש אגרות לוי "צ לקוטי 

312 ע' (לעיל  ס"ג  זו שנה תולדות וש"פ תולדות פ' ה' ליל 
ואילך ).

וש"נ.140) .349 ע' חכ "ה לקו"ש ראה להלן, בהבא
ועוד .141) א. קמב, זח "ג  ראה



מב    

ומתפשטים . מתרחבים  הם  שבנהר  אלא  (חכמה ),
שעניני  שלו, החסידות  בדרושי שרואים  וכפי
רב , בגילוי אצלו באים  הזקן, אדמו"ר  של  החסידות 

ובהתרחבות  .בהתפשטות 

לפעול  עם בכדי השכל  יחוד  את  בשלימות 
עם  האדם  שכל  יחוד  – דידן ובנידון המושכל ,
– החסידות  תורת  לימוד  ֿ ידי על  ה '" את  "דיעה 
הבנה  גם  החכמה , בנקודת  להשגה  בנוסף  נדרשת 

התרחבות . של  באופן בינה , של 

רוחניות  של  ליחוד  בנוגע  גם  מובן זה  דרך  ועל 
חסידות , ֿ ידי על  שנעשה  והעולם ) (אלקות  וגשמיות 
לחכמה  שבנוסף  ֿ זה  ֿ ידי על  נפעלת  בזה  שהשלימות 
בחייו  גם  מתבטא  שהדבר  [כפי בינה  גם  יש 

כידוע  – האמצעי אדמו"ר  של  דברי הבשריים 
לחותני  חותכים  היו "באם  עליו: ֿ צדק  הצמח 
דהיינו, חסידות ", אם  כי דם  פורץ  הי' לא  אצבע ,

הנפש " הוא  "הדם  שלו, הדם  – הגשמיים  שחייו

(רוחניות )] חסידות  הי' – .עצמו

ש "רחובות  משום  הוא  לזה  שהטעם  לומר , ויש 
ולמטה  התפשטות  רק  (אינם  בינה  של  הנהר "
נמשכים  שהם ) משום  אלא  החכמה , מנקודת 
העצמי, במרחב  מחכמה ), (שלמעלה  הבינה  משורש 
בהיותם  וגשמיות , רוחניות  לחבר  בכוחם  יש  לכן
המרחב  של  הגילוי [ואדרבה : משניהם . למעלה 
"מן  למטה , העבודה  ֿ ידי על  דוקא  בא  העצמי

כנ"ל ]. י"ה ", במרחב  ענני י"ה  קראתי המיצר 

– שלו התואר  בשם  הרמז גם  שזהו לומר , ויש 
בין "האדמו"ר  בא  שהוא  מציין אמצעי :"

האדמו"ר  אותם . מחבר  והוא  לשלישי, הראשון
את  מחבר  – הבינה  בדרגת  בהיותו – האמצעי
הזקן  אדמו"ר  שלאחריו, הנשיא  עם  שלפניו הנשיא 
שבו  באופן (דעת ), ֿ צדק  הצמח  ואדמו"ר  (חכמה ),
חב "ד ), (כנגד  החסידות  ואבות  ראשי ג ' נכללים 
גילוי  של  הפעולה  כללות  מתבטאת  שבו כיון

העולם . עם  אלקות  לחבר  חב "ד , חסידות 

. אדמו"ר אצל  דוקא  מדוע  מובן הנ"ל  ֿ פי על 
חייו  שימי והשלימות , החידוש  את  מוצאים  האמצעי
– שנולד  ביום  (שנסתלק  ליום " "מיום  היו הגשמיים 

כסלו) של ט ' החיבור  מודגש  שאצלו כיון ,
מרחב  העצמות , מכח  (הבא  וגשמיות  רוחניות 
מתבטאת  הרוחנית  בעבודה  שהשלימות  העצמי),
ימיו  את  גם  האדמה ") פני את  ("והשקה  ו"משקה "

ושלימים וש  תמימים  הם  שגם  הגשמיים , נותיו
. שנותיהם  ליום ").("ממלא  מיום  .

(ט ' זה  יום  מדוע  הטעם  גם  לומר  יש  ֿ זה  ֿ פי ועל 
הגאולה  חג  כסלו, ליו"ד  והכנה  ערב  גם  הוא  כסלו)
יום  (תקפ "ח ), הראשונה  בשנה  לחג  (שנקבע  שלו

ההסתלקות  החיבור לאחרי ששלימות  כיון – (
שלימות  עם  ברוחניות  הצדיק  עבודת  שלימות  של 
מתאימה  הכנה  היא  ושנותיו) (בימיו בגשמיות 
"הגאולה " ענין את  לפעול  הכח  את  מיד  הנותנת 
שגאולתו  (כידוע  חוצה " מעינותיך  "יפוצו בענין
אדמו"ר  גאולת  ֿ דרך  על  האמצעי, אדמו"ר  של 
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בתורת 142) גדולה הרחבה מצינו ֿ צדק הצמח  אצל  גם
חידושו  עיקר אבל  החיבור החסידות, (– הדעת (בספירת הוא

אדה"ז  בדרושי  חסידות עניני  של  ותיווך  ההשואה וחסידות, דנגלה
האמצעי אדמו"ר של  החידוש ואילו כו', הנגלה תורת עם וכו'
בדרושי המובאות בהנקודות רחב וביאור גדולה התרחבות הוא,

בפועל . כנראה אדה"ז,
(143– הקבלה ע"ד  בזה הביאור .79 ע' תש"ד  השיחות ס'

שלט . ע' אג "ק לוי "צ לקוטי 
כג .144) יב, ראה פ'
כי145) פתגמו, כידוע החסידים, על  בפעולתו מודגש וכן

חסידות  ידברו בשוק, יחדיו נפגשים אברכים שני  שכאשר רצונו
ח "ב  רבי " ("בית ועתיק אריך  בענין ,(52 ע' תש"א השיחות (ס'
"שאברכים  :(13 (ע' תש"ג  השיחות וב' (השני ')). ה' הערה פ"א

בכתר יבינו  ,היינו סיפוק". מכך  לו יהי ' ,
ויבינו  בשוק, גם בזה ידברו (בשכל ), חסידות שילמדו זה על  נוסף

אצבעות בהה' כמו לחבר בזה הבינה בכח  כי  – שביד 
וגשמיות. רוחניות ועולם, (אלקות) חסידות בשלימות

א'146) ביום ונסתלק אלול  בח "י  שנולד  הבעש"ט  משא"כ 
ויום  הולדתו, יום ידוע לא המגיד  להרב [ובנוגע דחגה"ש
אלול  בח "י  שנולד  ואדה"ז כסלו], בי "ט  הוא שלו ההילולא
של  מקומו ממלאי  נשיאינו ברבותינו וכן טבת. בכ "ד  ונסתלק
מהר"ש  אדמו"ר ניסן, ֿ י "ג  ר"ה ערב – הצ"צ אדמו"ר אדהאמ "צ:
ב'  ֿ חשון כ ' – נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר תשרי , ֿ י "ג  אייר ב' –

שבט . יו"ד   ֿ תמוז י "ב – אדמו"ר מו"ח  וכ "ק ניסן,
אחת, ושלשלת המשך  הם נשיאינו  שרבותינו שכיון לומר, ויש
שיחת  ראה – שלשלת שייך  לא (שבזה "מאור" בבחי ' שהם ועד 
שהם  היינו ,(106 ע' ח "ב תו"מ  תשי "א כסלו ט ' ויצא, ש"פ
הנשיא  של  מקומו" "ממלא נקרא נשיא שכל  (ובפרט  אחת מציאות

ממלא שהוא היינו על שלפניו, נוסף שלו, והמעלה המקום
כל  עבודת של  ההוספה וגם בקודש", "מעלין מצד  משלו ההוספה
מהנשיאים  באחד  השלימות הרי  – ולדורו) לו המיוחדת נשיא
נמשך  וממנו ההוא בנשיא ה"ז שבגלוי  אלא בכולם, נמשכת

בי ' זהיר דהוי  ד "מצוה לענין בנוגע הידוע ע"ד  טפי ",לכולם.
המצוות. שאר עולים שע"י  ה"שער" היא זו שמצוה

בשנה 147) הגאולה חגגו לא ההסתלקות שבגלל  אלא
חגיגת  זה, שלאחרי  בשנים אבל  כידוע. ב"רעש", הראשונה
למחרת  באה שהיא ובפרט  הרעש, בכל  היא כסלו) (ביו"ד  הגאולה

שלו. ההילולא ויום ההולדת יום כסלו, ט '
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מעיינות  הפצת  לענין גאולה  בעיקר  היא  הזקן,
קטרוג ), הי' לכן שקודם  מה  על  חוצה , החסידות 
אדמו"ר  של  החסידות  גילוי לאופן בערך  שאפילו
למאסר  עד  הנהר ") "רחובות  של  (באופן האמצעי
גאולה  – "גאולה " גופא  בזה  גם  באה  והגאולה ,
המוסיפה  והגבלה , ממדידה  שלמעלה  גדר  ופריצת 
ותחתון  עליון לחבר  בערך , שלא  עד  חדשים , כוחות 

) עליונים בין הגזירה  ביטול  של  החידוש 
תורה  במתן דתורה לתחתונים  נגלה  (של 

בגלוי)).

כסלו  יו"ד  של  שהגאולה  – מזה  ליתירה  ועד 
כסלו, י"ט  של  לגאולה  וההקדמה  ההתחלה  נעשית 

לחסידות " השנה  ."ראש 

. יתירה הדגשה  ישנה  זה  שבכל  ולהוסיף ,
השבת : ביום  חל  כסלו ט ' כאשר  זו, שנה  בקביעות 

עונג של  הרוחנית  הקדושה  נמשכת  השבת  ביום 
– יהודי של  בגשמיותו מעולם ) (שלמעלה  שבת 
לענגו  המצווה  ֿ ידי על  ושינתו, שתייתו באכילתו,

ושתי' אכילה  תענוגבעונג  בשבת  ושינה  , עד .
בשבת  שנמשכת  יתירה  הנשמה  פועלת אשר 

הבהמית  הנפש  בטבע  גם  בטבע שינוי ועד  ,
העולם הגשמי הגוף  בגשמיות  וגם  ,.

. בכל ליהודים  ונוגע  שייך  לעיל  האמור  כל 
זה  ובזמננו זה  בדורנו ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  הדורות .
סנהדרין, (במסכת  חז"ל  סימני ֿ פי שעל  –
הגאולה  סף  על  כבר  עומדים  ובכ "מ ) במדרשים 
שלאחר  לאחרונה , פעמים  כמה  וכמדובר  ממש ,
כל  במשך  ועבודתינו מעשינו של  המופלג  הריבוי

רבו  של  עבודתם  לאחר  ובפרט  תינו הדורות ,
(בי"ט  גאולם  וימי החסידות  מאבות  החל  נשיאינו,
שלהם  וההילולא  הולדתם  וימי כסלו) ויו"ד  כסלו
כמה  עברו כבר  ומאז וכו'), טבת  בכ "ד  כסלו, (בט '
אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  של  לעבודתו עד  ושנים , דורות 
כולל  הבירורים , כל  את  סיימו כבר  – דורנו נשיא 

אדום " הוא  "עשו של  הבירור  ֿ שכן גם  ומכל  ,
יעקב  סבר  יעקב , בזמן אפילו שהרי ֿ וחומר , וקל 
יעקב  של  דרגתו (ומצד  כבר  נתברר  שעשו וחשב 
לאחרי  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  על  כנ"ל , הי'), כך  אמנם 
לגמרי, נתברר  כבר  עשו הרי מאז, העבודה  ריבוי
(בגלות  הזה  בזמן בהנהגה  גם  זאת  שרואים  כפי
הוא  ל "עשו המתייחסים  העולם  אומות  של  אדום )
זו  (והנהגה  חסד  של  מלכות  בדרך  אדום ",
ורואים  שראו כפי מדינות , בעוד  גם  מתפשטת 
כבר  נמצאים  שעתה  מובן, הרי – לאחרונה ) בפרט 
כבר  העולם  גשמיות  ואפילו הגשמי הגוף  בו במצב 
לכל  מוכן "כלי" הם  והרי לגמרי, ונזדככו נתבררו
– ובעיקר  כולל  הרוחניים , והענינים  האורות 

האמיתית אורו  הגאולה  אור  צדקנו, משיח  של 
של  העצמות  פשיטות  לגילוי גם  ועד  והשלימה ,
בפשיטות  מתגלה  שזה  כפי ית ', ומהות  עצמות 
מבחינת  (שלמעלה  צדקנו משיח  של  העצמות 
כו'), והשפעות  והדרגות  השמות  ומכל  יחידה 

זה  ֿ ידי כל ועל  של  בפשיטות  גם  הדבר  מתגלה  –
יהודי,

        
       את כבר  יש  !

ֿ הבר  ושור  הלויתן את  כבר  יש  ערוך ", ה "שולחן
המשומר  סביב ויין יושבים  כבר  ויהודים  ,

אביהם " "שולחן – המלכים השולחן מלכי (מלך 
שכתוב  (כפי צדקנו משיח  עם  יחד  הקב "ה ),
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ועוד .148) ג . פי "ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא
של 149) ההולדת יום הוא כסלו שיו"ד  הפתגם, כידוע

וראה *חסיד  ב. תפח , ח "ג  (לקו"ד  הברית יום הוא כסלו וי "ט  ,
.(49 (ע' תש"ד  כסלו י "ט  שיחת וראה ואילך ). 799 ע ' ח "ג  לקו"ש
ע"ד  הוא כסלו וי "ט  הסוכות דחג  א' יום ע"ד  הוא כסלו שיו"ד 

תורה. שמחת
שבת.150) הל ' ריש או"ח  אדה"ז שו"ע
ע'151) חי "ב לקו"ש וראה ועוד . במקומו. יעקב קול  סידור

.50 הערה 254
ועוד .152) ב. כז, תענית
דמאי153) (ירושלמי  בשבת משקר אינו ֿ הארץ עם ולכן

.(24 הערה 1038 ע' ח "ד  לקו"ש וראה רפ"ד .
כו'154) בשבת אדם של  פניו אור דומה שאינו וכמחז"ל 

סס"ב  אה"ע שו"ע נ"כ  וראה ט . כ , יתרו מכילתא ב. פי "א, (ב"ר
ס"ח ).

שבליל 155) הרופאים, חכמי  גדולי  מן אחד  ע"ז שהעיד  "כמו
הארת  מחמת הישראל , שביד  בדופק גדול  שינוי  יש ויומו שבת
ההולדת  יום לבעל  – חיים (תורת כו'" דיחידה העצמי ' העונג  אור

א). תרלב, ויקהל  – והגאולה וההילולא
ב"ר 156) ב. סה, (סנהדרין יוכיח " ש"סמבטיון מהא כמובן

בתחלתו. שבת ע' קה"י  ראה – ועוד  ה), פי "א,

         
 

א.157) לו, וישלח 
ריט 158) ע' לזח "ג  לוי "צ בלקוטי  ונת' הובא ב. לד , זח "ג 

ואילך .
ועוד .159) ג . פי "ג , ויק"ר א. עה, ב"ב ב. לד , ברכות ראה
סע"א.160) ג , ברכות
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יהודה בספרים  מזרע  "א ' ישנו ודור  דור  שבכל 
דורנו  נשיא  ובדורנו משיח "), להיות  ראוי שהוא 
מאז  שנה  ארבעים  ולאחרי אדמו"ר ; מו"ח  כ "ק 
"לב  גם  כבר  יש  אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הסתלקות 

לשמוע " ואזנים  לראות  ועינים  ;לדעת 

ה "לב  את  שיפתחו להיות , רק  צריך  כעת 
את  ויפתחו לראות ", ה "עינים  את  ויפקחו לדעת ",
רמ "ח  כל  את  לנצל  זה , ֿ דרך  ועל  לשמוע ", ה "אזנים 
על  נוסף  – הגשמיים  הגידים  ושס "ה  האברים 
מצוות  (רמ "ח  בכלל  המצוות  וקיום  התורה  לימוד 

אברים  רמ "ח  כנגד  לא עשה  מצוות  ושס "ה 
גידים  שס "ה  כנגד  פנימיות תעשה  ללימוד  – (

וקיום  החסידות  בתורת  שנתגלתה  כפי התורה 
בעניני  ללמוד  – כולל  נשיאינו, רבותינו הוראות 
והעינים  הלב  את  יפתח  שזה  באופן הגאולה ,
ממש  בפשטות  וירגישו יראו ושיבינו, – והאזנים 
האמיתית  הגאולה  את  – העולם  בגשמיות 
משיח  של  תורתו וללמוד  ממש , בפועל  והשלימה 
כבר  זה  שכל  ראי', של  באופן התורה ) (פנימיות 
ואז  העינים  את  לפקוח  רק  צריך  המוכן, מן ישנו

זאת ! יראו

.: בפועל למעשה  בנוגע  פשוטות  ובאותיות 

וגשמיות , ורוחניות  וגוף , הנשמה  שחיבור  כיון
מוכן  כבר  והכל  (כנ"ל ), בשלימות  ישנם  כבר 
בפועל  זאת  שיגלו דברים  לעשות  צריך  – לגאולה 

ממש .

ביום  – גרמא  שהזמן בענין לראש  ולכל 
גובר  מזלו (כאשר  של ההולדת  ההילולא  ויום  (

דוקא  תורתו, בלימוד  להוסיף  האמצעי, אדמו"ר 
(שמחברת  דבינה  הנהר " "רחובות  של  באופן

בארוכה ). כנ"ל  וגשמיות  רוחניות 

אנשים  ויהודי, יהודי לכל  שייך  בזה  והלימוד 
החסידות  שלימוד  פעמים  כמה  (כמדובר  ונשים 
לנשי  גם  בפשטות  שייכים  חוצה  המעינות  והפצת 

דא  מר  אתי זה  ֿ ידי כשעל  ובפרט  ישראל , ובנות 
משיחא ). מלכא 

מעשה " לידי שמביא  גדול  להביא ו"תלמוד  –
מאדמו"ר  וללמוד  בפועל , ועבודה  למעשה  זאת 
שלימות  ביטוי לידי באה  אצלו אשר  האמצעי,
והעולם  הגוף  בגשמיות  החסידות  בתורת  עבודתו
– ליום " מיום  שנותיהם  "ממלא  ומקום ), (בזמן
את  לבטא  מיוחדת  השתדלות  תהי' אחד  כל  שאצל 
שלו, בגשמיות  שלו וה "חסידישקייט " הרוחניות 
שלו, הגשמיים  ובמקום  ובזמן הגשמיים , שבעניניו
הנובעות  והחיות  החמימות  יורגשו

עד שלו מה "אידישקייט " שלו, ומה "חסידישקייט "
יהיו  אלא  כלל , פירוד  כל  ביניהם  יהי' שלא  לאופן

ממש . אחד  דבר 

ומקום  מקום  בכל  לארגן שיראו – לזה  נוסף 
יו"ד  של  הגאולה  בחג  החל  חסידיות , התוועדויות 
בעל  של  בתורתו שם  וללמוד  ולדבר  כסלו,
הנ"ל , בענינים  טובות  החלטות  ולקבל  הגאולה ,

– גם  התוועדויות כולל  לקבוע  מתאימות  החלטות 
חג כסלו, בי"ט  גדולות , והתוועדויות  חסידיות ,
בכל  לעשותן ולראות  הזקן, אדמו"ר  של  הגאולה 
בפינה  אפילו עד  תבל , קצווי בכל  ומקום  מקום 
העולם ) (גשמיות  בעולם  פינה  שכל  באופן – נידחת 
ובחום  באור  חדורה  תהי' יהודים , מצויים  בה 

לחסידות ". השנה  "ראש  כסלו, י"ט  של  החסידי

החסידיות  ההתוועדויות  את  להמשיך  גם  וכן
המיוחדים  בימים  ובפרט  כסלו, חודש  במשך 
ועד  החסידות , ודרכי החסידות  תורת  עם  הקשורים 
התוועדויות  לערוך  – כסלו חודש  בסיום  – גם 
עצמו  הארת  של  זו וברוח  החנוכה , ימי במשך 
מבחוץ ", ביתו פתח  "על  החנוכה  בנרות  והסביבה 

ליום  מיום  ואור  והולך  דמוסיף  –ובאופן כולל  .
נשיאינו  רבותינו לבני כמנהג  מסיבות  לקיים  –

לבני  חנוכה " "דמי ולחלק  חנוכה , בימי הבית 
כאשר הבית  כי ובנות . לבנים  לילדים , ובפרט  ,

– המתאים  בפרסום  – זה  מנהג  מקיים  אחד  כל 
"דמי  בנתינת  הוספה  ֿ ידי על  והרחבה  בהוספה  ועוד 
בענין  מתוסף  זה  ֿ ידי (שעל  בריבוי החנוכה "
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חו"מ 161) חת"ס שו"ת גם וראה רות. למגילת הברטנורא פי '

כלל  האל "ף מע' השדה פאת שד "ח  וראה (סצ"ח ). בסופו (ח "ו)
ועוד . ע'.
ג .162) כט , תבוא
סע"ב.163) כג , מכות
ב.164) קע, זח "א
ובקה"ע.165) ה"ח  פ"ג  ר"ה ירושלמי  ראה

א.166) כו, מגילה
כסלו.167) כח  יום" "היום
וש"נ.168) .163 ע' ח "א תשמ "ח  סה"ש ראה



מה     

יותר  עוד  מתקשרים  – הילדים ) אצל  השמחה 
שזה  נשיאינו, רבותינו עם  זה ) מנהג  קיום  ֿ ידי (על 
הוראותיהם , תורתם , את  להחדיר  כח  תוספת  נותן

הפרטיים . ֿ יום  היום  חיי תוך  אל  ומנהגיהם 

הולך  אשר  ישראל  מנהג  גם  – ובמיוחד  כולל 
ועניני  גאולה  עניני ללמוד  זה  בזמננו ומתפשט 
של  לגילוי אחרים  ולהכין להתכונן כדי משיח ,

כנ"ל . והשלימה , האמיתית  הגאולה 

. החלטות וקבלת  שמהדיבור  רצון, ויהי
ומיד  תיכף  הדבר  יביא  – אלו בענינים  עתה  טובות 
ֿ ידי  על  והשלימה  האמיתית  הגאולה  את  בגלוי
כל  ושל  יהודי כל  של  בשר  לעיני צדקנו, משיח 
– ישראל  כל  הולכים  ממש  ומיד  ותיכף  ישראל ,

שמיא " ענני עם  מעשינו "ארו כל  עם  יחד  –
הגשמיים  הרכושים  כל  עם  יחד  ועבודתינו,

אתם " וזהבם  "מקדש ("כספם  הבתי עם  ביחד  ,(
כולם מעט " ילכו (במילא  הפרטיים  הבתים  וכן ,

לגמרי  חדורים  נעשו אשר  – הטוב ...) ברצונם 
"ושכנתי  (כנ"ל ), הנשמה  וקדושת  החסידות  באור 

עיר בתוכם " לירושלים  הקדושה , לארצנו –
[ויש  השלישי המקדש  בבית  הקודש , להר  הקודש ,
שמעין  פרטיים  והבתים  מעט  מקדש  שהבתי לומר 

ומתדבקים  מתחברים  – מעט  ל "מקדש מקדש 
ידיך " כוננו ֿ י ששם אדנ הקדשים , בקודש  ,[

העולם  הושתת  שממנה  השתי', אבן ,נמצאת 

ממש . ומיד  תיכף  – העיקר  והוא  ועוד 
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א.169) צח , סנהדרין יג . ז, דניאל 

ט .170) ס, ישעי '
א.171) כט , מגילה ראה
ח .172) כה, תרומה
שבבבל "173) רבינו בית זה מעט  "מקדש בענין קונטרס ראה

וש"נ. ואילך ). 414 ע' (לקמן
יז.174) טו, בשלח 
ב.175) נד , יומא

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' כסלו, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים רב פעלים

הרב יוסף הלוי שי'

שלום וברכה!

בקיצור  כי  אף  טובה,  ובפרט מהבשורה  מיום החמישי,  לקבל מכתבו  לי  נעם  לאחרי הפסק 

נמרץ אשר עבודת הישיבה עושה פירות.

ויהי רצון שיהי' זה באופן דמוסיף והולך מוסיף ואור אשר כיון שציונו תורתנו תורת חיים 

להעלות בקדש, בודאי שמלכתחלה ניתנו האפשריות והכחות למלאות הציווי, שהרי אין הקב"ה בא 

בטרוניא עם בריותיו.

וע"פ המבואר בתורת החסידות אשר יפעלו בהאמור מתוך שמחה וטוב לבב.

בכבוד ובברכה.

ספר  בבתי  הצבורית  התפלה  בענין  לדעתי  בנוגע  מסולפות  שמועות  ישנן  שכנראה  כיון  ב.  נ. 

העממים, ומאידך גיסא הענין לפי ראות עיני רב חשיבות הוא ובנוגע לעשיריות אלפים מבני ישראל 

ואולי עוד יותר, מצו"פ העתק מכתבי אשר בטח יענין אותו.
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

"Ô‡ˆ" ÌÚ ·˜ÚÈ ˙Â˜ÒÚ˙‰·˘ ÌÈË¯Ù‰

של  התמסרותו על רבה בהרחבה מסופר בפרשתנו
עבד  הוא – ל"צאן" במיוחד לבן, בבית בהיותו יעקב

זאת  בעבור לבן לו ששילם השכר ואף צאן, כרועה שם

צאן. היה

– התעשר הוא ומזה צאן, רכושו עיקר היה כך

ועלֿידי  ֿ) רבות צאן לו ויהי מאד מאד האיש "ויפרוץ
וחמורים" וגמלים ועבדים ושפחות (– כפירוש 1כך: ,

אלה"2רש"י  כל לו ולוקח יקרים בדמים צאנו "מוכר :3.

וישלח  שבפרשת רואים, אנו זאת בענין 4למרות  ,

בסדר  יעקב של רכושו מפורט עשו, אל יעקב שליחות

– ושפחה..." ועבד צאן וחמור שור לי "ויהי הבא:
וחמור"xg`l"צאן" ועיקר 5"שור כראשית ולא ,

המסופר  מן זה פסוק שונה מדוע קשה, במיוחד רכושו.
כתוב  שם מלבן, יעקב בריחת על כן, את 6לפני "וינהג

רכושו... כל ואת אחרֿכך) ורק (תחילה, מקנהו כל

קנינו  ...".7מקנה

.·

ÏÎ Ï˘ ˙ÈÁÂ¯‰ ‰„Â·Ú· ÌÈÓÈÈ˜ ÂÏ‡ ÌÈË¯Ù
È„Â‰È

יהודי  לכל נצחית הוראה מהווה בתורה ענין כל

המסופרים  אבות" "מעשי ובמיוחד תקופה, בכל
פני 8בתורה  על הנמשך ענין ועלֿאחתֿכמהֿוכמה –

כח  נתינת לבנים", "סימן שהם – שלמה פרשה
ויעקב. יצחק אברהם בני ה"בנים", לעבודת

ש  מובן, הצאן מכך עם יעקב שבהתעסקות הפרטים
יהודי. כל של הרוחנית בעבודה קיימים

ל"ויפרוץ  הביא ה"צאן" דוקא (א) הם: אלו פרטים

היה  ש"צאן" למרות שני, מצד (ב) מאד". מאד האיש

ל"שפחות  מצאנו חלק החליף הוא רכושו, עיקר
הוא  לעשו בשליחותו (ג) וחמורים". וגמלים ועבדים

וחמור". "שור לאחר "צאן" הזכיר

.‚

"Ô‡ˆ"ÏÂ "Ô·"Ï Ï‡¯˘È Ï˘ ‰‡ÂÂ˘‰‰

במדרש  הנאמר בעזרת יובן בין 9הדבר הקשר על
לי  הוא לבן, לו ואני לאב לי "הוא לקב"ה: ישראל
המתעוררת  השאלה וידועה לצאן". לו ואני לרועה...
כך  על מוסיף מה לקב"ה, "בן" הם ישראל אם כך: על
הרועה  אצל הצאן לחביבות יש ערך מה "צאן". היותם

אביו? אצל הבן חביבות מול

הוא  לכך הנותנת":10ההסבר "היא שדוקא ,

היותם  על מורה "בנים" ישראל של כינויים
הקדושֿברוךֿהוא. ה"אב", כלפי מסויימת מציאות
למטה, כ"בן" איננו לה' הנשמה של שהקשר ולמרות,
ואילו  האב, מן בנפרד עצמו", בפני מהות ש"נהיה
ואינה  הקדושֿברוךֿהוא) (עם חד "כולא היא הנשמה

כלל" ית' ממנו "בן"11נפרדת התואר עצם זאת, בכל ,
מציאות כאן שיש לכך הוכחה זה `zxgהוא (אין

האב. אצל מקום תופסים וחביבותו ומציאותו ה"אב"),
"סדר  של האלקי האור לגבי רק לומר ניתן זה דבר

אל 12ההשתלשלות" בהדרגה המשתלשל (השפע ,
ערך  להם יש ולפיכך לנבראים, המקור שהוא הבריאה)

כלפיו.

הרי  מהשתלשלות, שלמעלה האלקי האור לגבי אך
לו" אין ואח בן איזושהי 13"גם שיש לומר יתכן לא –

וחביבותם, ישראל, נחשבים לגביו מלבדו. מציאות
לעומת  ערך שום אין וחביבותם שלמציאותם כצאן,

הרועה. של מהותו

הוכחה  עצמה זו השוואה מהווה שני, מצד
במקום שגם ישראל, של אפשרות oi`yלגדלותם שום
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מג.1) ל, פרשתנו
עה"פ.2)
ג).3) (ל, פרשתנו תו"ח ראה
ו.4) לב,
ועוד.5) שם. בחיי גם ראה
יח.6) לא, פרשתנו
וחמורים.7) וגמלים ושפחות עבדים מצאנו שקנה מה שם: כפרש"י
ואילך.8) 70 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש ראה

(א).9) טז פ"ב, שהש"ר
תשצה 10) ע' תשפדֿה. ע' ראה אוה"ת ראה – זה סעיף לכללות
jli`e.

ד.11) סב, ר"ה לקו"ת
למעלה 12) יתכן לא והזווג היחוד דענין אֿב) (ד, מדרמ"צ גם להעיר

ע"ש. מאצילות,
ח.13) ד, קהלת



מז `vie zyxt - zegiyÎihewl

גם  לו", אין ואח בן "גם – נבראים של למציאות קיום
לישראל zniiwשם .14החביבות

אלא  "מציאותם", בגלל איננה שחביבותם אלא
גודל בגלל דווקא mzelhazdלהיפך, אשר ה', כלפי

שלמעלה  האלקי לאור כלי היא זו התבטלות
שנאמר  כמו ואת 15מהשתלשלות, אשכון וקדוש מרום ,

רוח". ושפל דכא

בהשוואת  מרומז – ההתבטלות גודל – זה ענין גם
קיימת  שבצאן בבירור רואים שהרי לצאן, ישראל
של  אחרים בסוגים מאשר יותר ההתבטלות תכונת

.16בהמות 

.„

˙„Â·Ú Y "Ô‡ˆ" ;‰¯Â˙‰ „ÂÓÈÏ Y "Ô·"
ÌÈ¯Â¯È·‰

רומזים  – ו"צאן" "בן" – לישראל התארים שני
האדם  בעבודת אופנים :17לשני

הוא  שעיקרה התורה, לימוד עבודת זוהי "בן"
את  האדם מרגיש זו בעבודה שבמוח. והשגה הבנה
עלֿידי  התורה את לומד הוא – נפרדת למציאות עצמו

ely elky.

תורה, של לאמיתתה בלימוד לכוון שכדי למרות,
עלֿידי  ורק התבטלות, האדם מן נדרשת ה', לחכמת
לבי  "פתח להתקיים יכול תהיה" לכל כעפר "ונפשי

בתורה 18בתורתך" "ברכו של הענין לגבי (כידוע
אך 19תחילה" לתורה, ויסוד כהקדמה הוא זאת כל אך (

בכח  להיפך, אלא התבטלות, מתוך איננו עצמו הלימוד
האדם. של השכל

– "צאן" הבירורים", "עבודת על מורה "צאן"
"יציאה" תורה,20מלשון של אמות מארבע "יציאה" –

לה' דירה מהם לעשות כדי העולם, בעניני והתעסקות
בתחתונים. יתברך

עבודה של zelhazdlמביאהefדוקא אמיתית
– ה' כלפי את d`iviישראל שהרי ממציאותו. ("צאן")

שלימותו  למען עושה היהודי אין הזאת העבודה
העולם  בעניני ההתעסקות עצם כי העצמית, והתעלותו
שבו  התורה לימוד את להפסיק עליו לגביו, ירידה היא
ולעסוק  ביותר, הנעלים נפשו כוחות את משקיע הוא

diyraכוונת את למלא כדי רק אלא ,`edÎjexaÎyecwd,
בתחתונים  דירה ית' לו .21לעשות

.‰

ÔÈ·Ï ,˙Â„ÏÂ˙ 'Ù· ˜ÁˆÈ ˙„Â·Ú ÔÈ· Ï„·‰‰
‡ˆÈÂ 'Ù· Â˙„Â·Ú

יעקב  לעבודת הצאן ענין של הקשר יובן ובזה
לבן. בבית

מדובר  שעליה בתקופה יעקב עבודת בין ההבדל
בפרשת  עליה שמסופר עבודתו, לבין תולדות, בפרשת

הוא:22ויצא  ,

היתה zeclezבפרשת שבה התקופה על מסופר
יושב  תם איש "ויעקב – "בן" בבחינת יעקב עבודת

עבר" של ואהלו שם של "אהלו בסוף 23אהלים", גם .
מתוך  אביו מבית יעקב בריחת על מסופר שם הפרשה,
אלא  תורה של אהלה את יעקב עזב לא אז גם הכרח,

שנה" י"ד עבר בבית "נטמן תורה.24להיפך, שם ולמד

בפרשת זאת, יעקב"vie`לעומת "ויצא על מדובר
–ez`ivi– לחרן וכניסתו תורה של אמות מארבע

בעולם  מקום של אף שם 25חרון הארמי. לבן לבית ,
" של באופן כפשוטו, לבן צאן כרועה עבד lkaהוא

igek"...לומדים 26עבדתי ואף פועל 27. על כיצד מיעקב
בעלֿהבית. בשביל לעבוד
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ישראל 14) של בנשמותיהן היתה הבריאה כללות על שההמלכה עד
בתחלתן. להה"מ ואו"ת לקו"א וראה ג. פ"ב, רבה רות ז. פ"ח, ב"ר (ראה

.(486 ע' חט"ז בלקו"ש נת'
טו.15) נז, ישעי'
מא,16) וישלח ב. לא, פרשתנו תו"ח ואילך. סע"א לז, אמור לקו"ת

תשצו). (ע' שם ראה אוה"ת ב. רכח, וישלח אוה"ת רע"א.
ואילך)17) 333 ע' ח"כ (לקו"ש ממשנ"ת להעיר – זה סעיף לכללות

"יפה מב) כד, ח"ש  פרש"י ח. פ"ס, (ב"ר מרז"ל icarשלozgiyבביאור
אבות (ושם,mipaשלozxeznבתי תתא ע' שם ראה מאוה"ת ולהעיר ."

.(62 הערה 331 ע' שם ח"כ בלקו"ש וראה התפלה. עסק הו"ע שצאן
כו'.18) נצור אלקי א: יז, ברכות
וש"נ.19) ואילך, 3 ע' לעיל נת' ע"ב. ריש פה, ב"מ א. פא, נדרים
n"kae.

וישלח.20) ר"פ שם ב. לח, פרשתנו תו"ח ג. כג, פרשתנו תו"א

א. רכח, שם אוה"ת
שעילוי 21) ,(266ֿ7 (ע' שם וראה .34 והערה 264 ע' לעיל עד"ז ראה

נוגע  – הביטול) לבחי' מגעת הבירורים עבודת שע"י (מה בהנשמה זה
תפעול  האדם שעבודת כדי כי בתחתונים. דדירה הכוונה להשלמת

לו ית', לו דירה יהיו שדוקא ezenvrlשהתחתונים זה מצד שזהו –
מעין  לגמרי, בביטול העבודה צ"ל – עוד" ד"אין הביטול ישנו בעוה"ז

ע"ש. עוד", ד"אין הביטול
ואילך.22) פ"כ לך ויתן ד"ה תולדות מתו"ח להעיר – לקמן בהבא
עה"פ.23) ופרש"י ב"ר כז. כה, תולדות
פ"ב.24) עולם סדר ואילך. סע"ב טז, ממגילה תולדות. ס"פ פרש"י
נח.25) ס"פ רש"י
ו.26) לא, פרשתנו
שאלה 27) הל' חו"מ אדה"ז שו"ע בסופן. שכירות הל' רמב"ם

כ. סעיף ושכירות
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עבודה ללא efדוקא כאשר הצאן, רעיית של
"התרגש" לא לבן שבבית ההסתר בעוצמת התחשבות

שמרתי" מצוות ותרי"ג גרתי לבן ו"עם יעקב, ,28מכך
שלימה" "מטתו של באופן יֿה שבטי את שם –29והקים

עבודה יעקב.efדוקא של המוחלטת להתבטלות הביאה

שעיקר  לכך בפנימיות, ההסבר, שזהו לומר, יש
היה  לבן, מבית עמו לקח ואשר יעקב, שהרוויח הרכוש
הגיע  שאליה הרוחנית המעלה על רומז "צאן" כי צאן,

ההתבטלות  ענין – לבן בבית עבודתו כאמור 30עלֿידי ,
לעיל.

מלשון  מאד, מאד האיש "ויפרוץ בלשון הדיוק זהו
את  פורצים (צאן) ההתבטלות באמצעות כי גדר, פורץ
אל  ומגיעים ההשתלשלות" סדר של והגבולות הגדרים
פעמים  ב' מאד", "מאד – הבלתיֿמוגבל האלקי האור

.31"מאד"

חסידות  בספרי שמסבירים כפי את 32ואפילו,
אם 33הפסוקים  מונים... עשרת משכורתי את "והחליף

לטובה, עקודים..." שכרך... יהיה נקודים יאמר כה
המאציל" רצון "עצמות את בעבודתו הוריד שיעקב
יכול  ולכן צורה, של להגבלות ומעל להתחלקות שמעל

לאחרת. אחת מצורה להתחלף שכרו היה

.Â

˙‡ ÏˆÏ ÍÈ¯ˆ "Ô‡ˆ" Ï˘ ‰„Â·Ú· Ì‚
˘Ù‰ ˙ÂÁÎ "˙Â‡ÈˆÓ"

בהבנה  הכרוכה "בן", של מסוג שבעבודה כשם
כך  התבטלות, גם להיות צריכה ("מציאות"), והשגה
(שעיקרה) "צאן", של מסוג שבעבודה שני, מצד גם הוא
"מציאות". – הנפש כחות כל לפעול צריכים התבטלות,

כנגד  להלחם אפשר אי בלבד בהתבטלות ואדרבה:

כהוראה  – להיות מוכרחים אלא שבעולם, ההסתר
ע  (ושולחן ה"טור" חלקי ארבעת כל –34רוך בתחילת (

כנמר... העזות xeab"עז מדת את לנצל צריך 35כארי",

ומדת  המלעיגים" אדם בני מפני להתבייש "שלא
"להתגבר  על 36הגבורה המתגבר כגבור לנצחו יצרו על

לארץ  ולהפילו לנצחו .37שונאו

כתוצאה  יבוא זה שכל לכך, לדאוג צריך זאת עם
נובעות  וכדומה הגבורה אם ה'. לרצון ההתבטלות מן

זהzinvrdמישותו והתנהגות jtidהרי הקדושה,
המלעיגים  נגד במלחמה לסייע יכולה איננה כזאת

ומצוות. לתורה והמתנגדים

מן  שבא בחוזק נלחמים שכאשר לכך, בנוסף (וזאת
יתכן  במלחמה. ינצח מי לדעת אין העצמית, המציאות

הזה). הסוג מן וחוזק עזות יותר יש שכנגד שלצד

ציותה שכך משום כך מתנהגים כאשר ,dxezdרק
והגבורה. העזות בסיוע המתנגד את מנצחים אז

הדברים, של בפנימיותם הטעם, שזהו לומר, ויש
בשולחנו  הזקן אדמו"ר גם (וכך שה"טור" )38לכך

– כנמר..." "עז המאמר בעל של שמו את גם מביאים
תימא". בן "יהודה

לרמוז  בא זה היא 39דבר כנמר..." "עז על שההוראה
תימא" בן מ"יהודה נובעת היא כאשר רצויה התנהגות

–dcedi הודאה של מעבודה הודאה, מלשון
רק 40והתבטלות  תהיה שההתבטלות בכך די ואין ,

" של הענין אלא העבודה, בתחילת "dcediכהקדמה
" להיות niz`צריך oa להתבטא צריכה ההתבטלות – "

"עז  של בהתנהגות הרף ללא וביטוי) אמירה – ("תימא"
ע 41כנמר..." וגבורה בעזות שקועים כאשר כי לולים ,

ח"ו  עצמית מישות הנובעת פשוטה לעזות .42להגיע
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שם.28) וברש"י ה לב, וישלח
ספרי 29) א. נו, פסחים וראה לא. מז, ויחי פרש"י ה. פל"ו, ויק"ר

ועוד. ד. ו, ואתחנן
למדתו 30) השייכות – ואילך) ג (ל, פרשתנו תו"ח בארוכה וראה

הרחמים. מדת דוקא, יעקב של
ד.31) לט, וישלח תו"ח ג. כג, פרשתנו תו"א ראה
אֿב.32) לח, פרשתנו תו"ח פרשתנו. סוף תו"א
זֿח.33) לא, פרשתנו
שם:34) מהדו"ק אדה"ז ושו"ע במחבר משא"כ – במהדו"ת. אדה"ז

כו'" יתבייש "ולא ס"ג) שם אדה"ז (ושו"ע שם וברמ"א כו'. כארי יתגבר
יענה  לא "ומ"מ מסיים שם אדה"ז שבשו"ע אלא העזות. ענין הזכיר (ולא

ואכ"מ. הבאה). כבהערה כו'", עזות דברי
כו'"35) בנפשו קנין יקנה שלא כו' עזות דברי יענה ש"לא אלא

שבאומות  עזין שישראל ממרז"ל ולהעיר שם). מב"י שם. אדה"ז (שו"ע

ב). כה, (ביצה
שם.36) במהדו"ת אדה"ז לשון
ב.37) צא, תו"א ו. יז, (דה"ב ה'" בדרכי לבו מ"ויגבה גם להעיר

ובכ"מ). ג. טו, במדבר לקו"ת ואילך. ג קיט,
של 38) דרכו אי"ז אבל אומרם. בשם מרז"ל להביא דרכו בטור

בשולחנו. אדה"ז
לו,39) ב. י, סוטה (ראה בו הוי' דשם ביהודה, דמתחיל הרמז ידוע

התורה). (דכל תימא בן שהוא ב),
ויחי.40) ור"פ א) (מד, ויגש ר"פ תו"א
מתבטא41) דוקא שבזה לומר שלמעלה `zizinויש הביטול, ענין *

ענין  היפך הוא (שבחיצוניות דעזות התנועה גם שלכן והגבלה, ממדידה
להביטול. בסתירה אינה הביטול)

הערה 42) לעיל (ראה כו'" עזות דברי יענה "שלא זהירות צ"ל שלכן
.(35

.awril zn` ozz zn` zeize` `nz :`niz oa dcedi 'r i"dwn xirdl (*
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א' (בסעיפים לעיל שהוזכרו לפרטים ההסבר זהו
יעקב: צאן בענין וב')

צאן  היה רכושו) (עיקר הכללית שעבודתו למרות
כלל  אלא בכך, הסתפק לא הוא זאת בכל התבטלות, –
כדי  כי וחמורים", וגמלים ועבדים "שפחות גם ברכושו
ובמיוחד  ה"בירורים", עבודת את כראוי לבצע
העבודה  אופני כל דרושים עשו, של ה"בירורים"

הללו  בענינים (הרמוזים ).43השונים

פעולה: שטחי שני היו בכך

יעקב  קנה ברכושו הנוספים הפרטים את (א)
בפני  כעבודה באו לא הם – הצאן החלפת עלֿידי

ההתבטלות. עבודת של כתוצאה אלא עצמה,

את מכר לא הוא כך, אחר גם o`vd(ב) lk,
נשאר  אז גם להיפך, אלא אחרים, בקנינים והחליפו
נגד  במלחמה שקועים כאשר גם כי רכושו. עיקר הצאן
וכדומה, וגבורה תוקף הדורשת מלחמה העולם, הסתר
כענין  ההתבטלות הרגשת להשאר מוכרחה אז גם

עיקרי.

.Á

‰ÓˆÂÚ‰ ˙‡ ÌÈ˘È‚„Ó Â˘Ú Ï‡ ˙ÂÁÈÏ˘·

אין  עשו אל בשליחות מדוע גם יובן זה לפי
המנויים, הרכוש פרטי בין ראשון מוזכר ה"צאן"

העיקר: היה שזה למרות

ושפחה..." ועבד צאן וחמור שור לי "ויהי באומרו
הזכויות  את להזכיר יעקב הנעלים 44רצה הכוחות ואת

מביצוע  ולמונעו עשו את להבהיל ובכך לו, שיעמדו
תוכניותיו.

תכונת  על המורה ה"צאן" את הקדים לא הוא לכן
עשו  את להבהיל כדי שהרי וההכנעה, ההתבטלות

יעקב  של בתוקפו תחילה להיווכח עשו היה .45צריך
– הצאן ענין יעקב אצל שקיים לדעת צריך עשו אמנם
אלא  עצמית, ישות בגלל איננו חוזקו ולכן התבטלות,

עשו.dyecwcתוקף את מפחידים התוקף עלֿידי .

לעצמו  אך השומע. השני, הצד לגבי רק הוא זה כל

הוא  שהחוזק האמת, את ולזכור לדעת האדם צריך
של  רכושו עיקר – ואדרבה התבטלות, של תוצאה

צאן  דוקא הוא .44היהודי

.Ë

ÌÈ„Â‰È ·Â¯È˜ ‡È‰ ÂÈÓÈ· ‰„Â·Ú‰ ¯˜ÈÚ

היא: לעיל האמור מכל לדורנו הפשוטה ההוראה
את  להאיר יציאה – "ויצא" של עבודה להיות מוכרחה
התורה  לימוד של בהכנה הכרח יש כן לפני העולם.
האיש  ל"ויפרוץ להגיע צריך אבל ועבר, שם באהלי

הארץ את מלאו מאד", מוכרחים edeyake46מאד ולכן ,
בהארת ולהתעסק ה"ארץ" אל .mlerd47לצאת

"בעתים  עיקר 48ואדרבה, דמשיחא" בעקבתא הללו
דוקא הוא שאז diyraהעבודה הגמרא, זמן לעומת ,

תורה  תלמוד היה להלכה 47העיקר שנפסק כפי ,
של 49בשולחןֿערוך  מציאות קיימת לא שבימינו ,

לא  ואפילו וחביריו) רשב"י (דרגת אומנותו" "תורתו
היא  הזה בזמן העבודה עיקר כי יהודים, מעט אצל

הצדקה. מעשה העשיה,

חיפוש  – זו התעסקות זה, בדורנו ובמיוחד
אורה  קרן אל והבאתם הגלות בחושך התועים היהודים
כך  כל מתבססת איננה – אור" ותורה מצוה "נר של
"קטן" למדן ללמדן, עםֿהארץ להפיכת פעילות על
אלא  מוחלט, שמים לירא במצוות מקל יותר, לגדול

של ynnבענין zeytp zlvd!

הדורות, כל סוף עד ובניו היהודי נפש את מצילים
micedi ex`yiiy כפי במעשה) לפחות (בתחילה ויתנהגו

להתנהג. צריך שיהודי

.È

˙ÂÏË·˙‰ ÍÂ˙Ó ‰ÓÂÈ˜· ‰ÈÂÏ˙ ‰„Â·Ú‰ ˙ÁÏˆ‰

מאד  תצליח שהעבודה כדי זה; בענין נוספת נקודה
לעשות  צריך התבטלות. מתוך להיעשות מוכרחה היא
חושך  את ולהאיר ה' שליחות את לקיים כדי זאת

הגלות.

אין  התבטלות מתוך העבודה את מבצעים כאשר
לגבי  הבדל אצלו אין הטבע, בהגבלות מוגבלת היא
בכל  הקדושֿברוךֿהוא. אותו שולח שאליו המקום
ההשגחה  עלֿידי נקלע שאליו מצב ובכל מקום
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ד.43) מב, שם תו"ח וישלח. ר"פ תו"א ראה
ומגלה 44) אלשיך וראה שם. תואר יפה יב. שם, ו. פע"ה, ב"ר ראה

ועוד. גו'. שור לי ויהי עה"פ עמוקות
סע"ד.45) מ, וישלח מתו"ח גם להעיר

כח.46) א, בראשית
ואילך.47) 41 ע' [המתורגם] ח"ג לקו"ש גם ראה
ט.48) סו"ס אגה"ק
קו.49) סו"ס או"ח ואדה"ז טושו"ע ראה
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במגע, בא הוא שאתם יהודים של סוג ולכל העליונה,
להעמיד  כדי ובחוזקה כוחותיו בכל מתמסר הוא

הרבה" באופן 50"תלמידים והגבלה, ממדידה למעלה ,
האיש "ויפרוץ c`nשל c`n."

את  לבצע שצריך הנחה מתוך יוצאים וכאשר
מצליחים ה', כה lkaשליחות "אם – התלמידים סוגי

בכלֿ – עקודים..." יאמר כה ו"אם נקודים..." יאמר
" o`vdזאת lk eclie,כראוי גדלים התלמידים כל – "...

צאן" משאר יותר ורבות "פרות מזאת: יותר ,51ואף
תלמידיו. – בבניו דופי שום אין – שלימה" ו"מטתו

ישראל, כל ואת יהודי, כל את מכינה זאת פעילות
לא  יהודי אף שכאשר והשלימה, האמיתית לגאולה
בני  אחד לאחד תלוקטו "ואתם כהבטחה בגלות, יישאר

הנה"52ישראל" ישובו גדול ו"קהל ממש.53, בקרוב ,

(f"lyz elqk c"ei zgiyn)
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(50.160 ע' ח"ד [המתורגם] לקו"ש וראה מ"א. פ"א אבות
מג.51) ל, פרשתנו פרש"י
איש 52) איש ממש בידיו אוחז ג): (ל, נצבים וברש"י יב. כז, ישעי'

ממקומו.
ז.53) לא, ירמי'

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ו כסלו, תשכ"ג

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ וכו' מו"ה דוד נתן שי'

שלום וברכה!

בתודה מאשר הנני קבלת נרות חנוכה כמנהגו הטוב בכל שנה ושנה.

אשר נתקבלו בימים הסמוכים לי"ט כסלו, ראש השנה ללימוד החסידות ודרכי החסידות,

רזין  החסידות,  בתורת  נתגלתה  שבדורנו  התורה  פנימיות  דענין  בשניהם,  השוה  הצד  והרי 

וכדוגמת  הרבים  ברשות  גם  שיאירו  ועד  ולהאיר  המעינות  להפיץ  נקודתה  דתורה  שמן  דאורייתא, 

דרז"ל על בית המקדש שהיו חלוני שקופים אטומים דוקא, ונשתלשל בנרות חנוכה שצריכה להיות 

הדלקה על פתח ביתו מבחוץ דוקא.

והסדר באופן כזה הוא גם בפנימיות התורה, שמתחלה היתה ליחידי סגולה ולאחרי זה הענין 

השמחה  בעל  הזקן  לרבנו  קדישא  בתניא  ומובא  החי  האריז"ל  כדברי  החכמה,  זאת  לגלות  דמצוה 

והגאולה די"ט כסלו ועד להפצת המעינות חוצה, וק"ל.

ויהי רצון שיעשה כאו"א מאתנו בכל שלשת הפרטים: א( באופן דהפצה, ב( המעינות ג( - עד 

שיגיעו גם - חוצה, ומתוך שמחה חיות והתלהבות.

בברכת חג הגאולה ונרות חנוכה מאירים.

נ. ב. כדברי ומיוסד ע"פ דברי הזהר מצו"פ המחאתי בקשר לנר חנוכה.



ני

בראשית מא, נ – וליוסף ילד שני בנים בטרם תבוא 
שנת הרעב אשר ילדה לו אסנת בת פוטי פרע כהן 

און

עא

ביאור דיוק לשון הפסוק, וליוסף יולד וגו'. ומבאר לשון 
הזוהר, דיוסף הי' זהיר בשנת הרעב, א( שלא לשמש 

להוליד ולד חדש, ב( שלא לשמש אפילו כשהיא מעוברת 
וכו', ג( שימש זמן רב קודם שנת הרעב, בכדי שגם 

ההולדה תהי' קודם שנת הרעב וכו'

ואלין  דרעב,  שנין  רעב  ימי  אקרון  אלין  דא,  ורזא1 

לאפקא  דלא  דמלה,  ורזא  שבע,  שני  שבע  ימי  אקרון 

מבועא דברית קדישא ביומי רעב בשנת הרעב, ובגין כך 

יוסף דאיהו רזא דברית סתים מבועי' בשנת הרעב ולא 

יהב לי' דוכתא לאסגאה בעלמא, ובגין דא בעי לי' לב"נ 

דכד שלטא שנת הרעב דיסתים מבועא דברית קדישא 

דילי', בגין דלא יהב לי' דוכתא לאסגאה בעלמא.

בההיא  עלאה  רזא  איהו  דא  רזא  אמר2  שמעון  רבי 

מבועי',  לאסתמא  בעי  שלטא  דאיהי  כיון  הרעב  שנת 

לההוא  רוחא  לאמשכא  גרים  לי',  סתים  לא  דאי  בגין 

ולדא מההוא סטרא, ויהיב דוכתא לההוא סטרא למפשי 

בעלמא, סטרא דמסאבא בסטרא דקדושא.

רגזה  שלש  תחת  כא(  ל,  )משלי  דכתיב  רזא  ותו3 

“שנת  כתוב  דכאן  בזהר  ם  ׁשָ )מפרש  זה,  וסוד  ללה"ק[  ]תרגום   )1

בימי  בוראך  את  "וזכור  ב[  יב,  ]קהלת  אמר  ושלמה המלך  הרעב", 

בחורותיך עד אשר לא יבואו ימי הרעה", וכן דוד אמר ]תהלים מט, 

ו[ למה אירע בימי רע וגו'(, ׁשֵאלו ימי הרע נקראים ימי הרעב ושנות 

הרעב, ואלו ימי הטוב נקראים ימי השובע ושנות השובע. וסוד הדבר 

הרעב,  ובשנת  הרעב  בימי  קודש  ברית  של  המעיין  להוציא  שלא 

דהיינו שלא לשמש מטתו, לכן יוסף שהוא סוד הברית סתם מעיינו 

בעולם,  ולהתרבות  להתגדל  להקליפה  מקום  נתן  ולא  הרעב,  בשנת 

הרעב שיסתום  לדעת, שכאשר שולטת שנת  אדם  צריך  זה  ובשביל 

מעיינו של ברית קודש שלו, כדי שלא יתן מקום להקליפה להתגדל 

ולהתרבות בעולם.

2( ]תרגום ללה"ק[ רבי שמעון אמר, סוד זה הוא סוד עליון בענין שנת 

הרעב, כיון שהיא שולטת צריך לסתום מעיינו, לפי שאם אינו סותם 

מעיינו מלשמש מטתו הוא גורם להמשיך רוח להולד שיולד מאותו 

להתרבות  אחרא  להסטרא  מקום  ונותן  אחרא,  מהסטרא  התשמיש 

בעולם, דהיינו שיתרבה ויתגדל צד הטומאה על צד הקדושה.

3( ]תרגום ללה"ק[ ועוד יש בזה סוד דכתיב "תחת שלש רגזה הארץ 

מהן  ואחת  הארץ,  יושבי  ויחרדו  ירגזו  דברים  שלשה  )בעבור  וגו'" 

היינו שפחה רמז   – גבירתה"  כי תירש  כג( "שפחה  הוא )שם פסוק 

לסטרא דקליפה וגבירתה לסטרא דקדושה(, ובשביל זה יוסף הצדיק 

שהוא סוד הברית נסתלק וסתם מעיינו בשנת הרעב, שלא יתערב עם 

הקליפה כלל ולא לתת לה מקום לשלוט, ומי שפותח מעיינו בשנת 

הרעב עלי' כתיב בה' בגדו כי בנים זרים ילדו, עתה יאכלם וגו', כי 

אלו הבנים הנולדים מתשמיש של שנת הרעב נקראים ודאי בנים זרים 

לפי שממשיך להם רוח הטומאה, בה' בגדו ודאי.

סליק  דברית  רזא  צדיקא  יוסף  כך  ובגין  וגו',  ארץ 

וסתים מבועי' בשנת הרעב, דלא לאתערבא בהדה כלל 

ולמיהב לה דוכתא, ומאן דאפתח מבועי' בההוא זמנא, 

עלי' כתיב )הושע ה, ז( ביהו"ה בגדו כי בנים זרים ילדו 

ודאי,  זרים  בנים  אקרום  אלין  דהא  וגו',  יאכלם  עתה 

ביהו"ה בגדו ודאי.

דלא  קדישין,  דישראל  חולקהון  זכאה  כך  ובגין4 

אתחלפו דוכתא קדישא בדוכתא מסאבא, ועל דא כתיב 

דהא  הרעב  שנת  תבא  בטרם  בנים  שני  יולד  וליוסף 

מההוא זמנא דשלטא שנת הרעב אסתים מבועי' וסליק 

מקורי', דלא למיהב בנין לסטרא מסאבא, ולא לאחלפא 

דוכתא דקדושא בדוכתא דמסאבא.
ספר הזהר חלק א' דף רד, א

מבועא,  דיסתים  לקמן6  וכן  מבועי',  סתים5  נקט 

רזא9  דאיהו  צדיקא8  ביוסף  ואח"כ  מבועי',  7לאסתמא 

נקט  בכולם  אך  וסתים,  סליק  לשונות  ב'  נקט  דברית 

מקורי',  וסליק  מבועי'  אסתים  נקט  ואח"כ10  מבועא, 

הוסיף מקורי', ובמבועא נקט סתימה ובמקור נקט סליק.

יש לומר, כי הנה יש ג' בחי':

א', שלא לשמש מטתו בשנת הרעב, כשאשתו אינה 

ולד  יולד  שלא  להולדה  זרעית  טיפה  שזהו  מעוברת, 

מהטיפה שבשנת הרעב, שנקראו בנים זרים.

שלא  קדושים  ישראל  של  חלקם  אשרי  ולפיכך  ללה"ק[  ]תרגום   )4

החליפו מקום הקדושה במקום טמא, ועל זה כתוב וליוסף יולד שני 

הזמן ששלטה שנת הרעב  כי מאותו  הרעב,  שנת  תבא  בטרם  בנים 

סתם מעיינו ונסתלק מקורו מלשמש מטתו, כדי שלא לתת בנים לצד 

הטומאה, וכדי שלא להחליף מקום הקדוש במקום הטמא.

5( בסעיף א' “סתם מבועי' בשנת הרעב".

6( בסעיף א': “דכד שלטא שנת הרעב דיסתים מבועא".

לאסתמא  בעי  שלטא  דאיהי  כיון  הרעב  שנת  “בההיא  ב'  סעיף   )7

מבועי".

8( בסעיף ג' “יוסף צדיקא רזא דברית סליק וסתים מבועי".

. רזא דברית, ראה גם זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין   . יוסף   )9

חידושים  יצחק  לוי  ובתורת  צדיק".  דאקרי  זכה  לברית  לי'  דנטיר 

עם  נסיון  לו  הי'  יסוד,   – "יוסף  וז"ל:  רנג,  עמוד  בש"ס  וביאורים 

על  ובהערות  ע"ש.  היסוד  באבר  שהוא  בזנות  הי'  והנסיון  פוטיפר, 

ספר בראשית עמוד רפד "שיוסף בחי' יסוד מספרו ו' פעמים הוי' כי 

הוא המדה השישית".

וראה בתורת מנחם התוועדויות ה'תש"נ ח"ד שיחות ש"פ בלק עמוד 

15 ובהערה 21 וז"ל: "שיוסף הוא בחי' יסוד דאצילות, שענינו הוא 

להביא ולהמשיך בחי' אצילות )האבות( בבי"ע. – ראה ביאורי הזהר 

לאדמו"ר האמצעי ויחי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. 

אור התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – 

ספר המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

מבועי'  אסתים  הרעב  שנת  דשלטא  זמנא  “מההוא  ד'  בסעיף   )10

וסליק מקורי'".

ילקוט לוי יצחק על התורה
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כשהיא  אפילו  הרעב  ב', שלא לשמש מטתו בשנת 

עכ"ז  ולד,  יולד  לא  הזה  שמהשימוש  אם  מעוברת, 

זריז11  שיהי'  מעובר  שכבר  להולד  מועיל  השימוש 

שכבר  להולד  ממשיך  הרעב  בשנת  וכשזהו  ומלובן, 

מעובר מסטרא דמסאבא.

קודם  מטתו  שמשמש  מה  והוא  מזה,  יותר  עוד  ג', 

שנת הרעב, אם ידוע לו שיהי' אח"כ שנת הרעב, מלבד 

זה שאינו משמש מטתו בשנת הרעב אפילו כשנתעברה 

עוד  הרעב,  שנת  שקודם  מהשימוש  הרעב  שנת  קודם 

הרבה  זמן  הרעב  שנת  קודם  מטתו  משמש  הוא  זאת 

מקודם, בכדי שגם הולדת הולד יהי' קודם שנת הרעב 

שלא יולד הולד בשנת הרעב.

דברית  רזא  שיוסף שאיהו  אמר  מה שמתחלה  וזהו 

סתים מבועי' בשנת הרעב, הוא הבחי' הא', שלא שמש 

דהיינו  חדש,  לולד  זרעית  טיפה  הרעב  בשנת  מטתו 

כל  על  חיוב  הוא  זה  ודבר  ההיא,  מהטיפה  שתתעבר 

אדם מישראל, מפני שהברית הוא ברית קדישא, והוא 

משמש בשנת הרעב שהולד שיהי' מזה הטיפה הוא בן 

זר, שזר הוא היפך דקדש, ע"ד12 וכל זר לא יאכל קדש.

אח"כ אמר, ובגין כך יוסף צדיקא רזא דברית, סליק 

וסתים מבועי', הוסיף כאן תיבת צדיקא נוסף על שהוא 

רזא דברית, היינו מפני שיוסף הי' צדיק ג"כ, הנה הוא 

הבחי'  הוא  סליק  תיבת  הוסיף  מבועי',  וסתים  סליק 

יהי'  שלא  אם  להתעבר,  שלא  אפילו  שימש  שלא  הב' 

כלל,  וזהו דלא לאתערבא בהדה  ולד,  מהטיפה הזאת 

אפילו לא לטיפה זרעית כדי שתתעבר

והיינו:

סליק, הוא מפני שהוא צדיקא.

שתתעבר(,  זרעית  טיפת  יהא  שלא  )שהוא  וסתים, 
הוא מפני שהוא רזא דברית13 כמקודם.

ומאן דאפתח מבועי' שמשמש מטתו אז כשאינה 
כי  כו'  כתיב  עלי'  שתתעבר  זרעית14  לטיפה  מעוברת, 

לולד,  יפה  ואחרונים  נדה לא. דשלושה חדשים אמצעיים  11( ראה 

שמתוך כן נמצא הולד מלובן ומזורז. )ופרש"י: מזורז, חזק ובריא(.

12( ויקרא כב, י.

השתי  כנגד  הם  וסתים,  ב(  סליק,  א(  לשונות  דהשתי  נמצא,   )13

לשונות דנקט קודם, א( צדיקא ב( רזא דברית, “סליק" כנגד “צדיקא", 

“וסתים" כנגד “רזא דברית".

)ובד"א זה גם הדיוק בתחלת סעיף ג' “ותו רזא" – ולא כתב רזא דא 

– דכאן מוסיף עוד דרגא, דקודם נקט רק "סתים מבועי'", וכאן הוא 

"ותו" דנקט "סליק וסתים מבועי'" וד"ל(.

14( פירוש: מה דכתוב "ומאן ד"אפתח מבועי'" הוא לטיפה זרעית, 

דדוקא טיפה בשנת הרעב הוא בן זר. )משא"כ כשהיא מעוברת קודם 

שנת הרעב וכו'(, וזהו הדיוק בזהר )סוף סעיף ג( בנים זרים ודאי בה' 

בגדו ודאי.

רעב  שבשנת  שמהטיפה  הזה  שהולד  ילדו  זרים  בנים 

הוא בן זר, היפך דברית קדישא, )וסימנך בני"ם15 זרי"ם 

הוא מספר שט"ן(.

אח"כ נקט, ועל דא כתיב וליוסף יולד שני בנים 

בטרם תבא שנת הרעב, הוא הבחי' הג' המעלה היותר 
גדולה, והוא, כי יוסף ידע אימתי יהי' שנת הרעב, הנה 

מלבד זה שלא שימש מטתו כלל בשנת הרעב, עוד זאת 

מה ששימש קודם שנת הרעב, שימש זמן רב קודם שנת 

הרעב, בכדי שגם הולדת בניו תהי' קודם שנת הרעב.

זהו, אסתים מבועי' הוא שלא שימש בשנת הרעב, 

היתה  לא  באמת  הרי  כי  סליק,  ולא  אסתים,  )ונקט 

מעוברת בשנת הרעב, א"כ אם הי' משמש בשנת הרעב 

הי' זה לטיפה זרעית שתתעבר(.

ועוד זאת, וסליק מקורי', היינו גם מה ששימש קודם 

שנת הרעב, הנה סילק השימוש לזמן רב מקודם שנת 

הרעב בכדי שגם הולדתם יהי' קודם שנת הרעב.

זהו, דלא למיהב בנין לסטרא מסאבא, הוא מה שלא 

דקודשא  דוכתא  לאחלפא  ולא  הרעב,  בשנת  שימש 

בשנת  תהי'  לא  שההולדה  גם  הוא  מסאבא,  בדוכתא 

הרעב, שאם שהילדים הם מהטיפות שקודם שנת הרעב 

נולדו  הרי  הולדתם תהי' בשנת הרעב,  לגמרי, אך אם 

בדוכתא16 מסאבא עכ"פ.

אמנם מה שנקט והוסיף כאן הלשון מקור דוקא.

יש17 לומר עוד, כי הנה מ"ש בטר"ם תב"א הוא מספר 

המלוי18 דאל שדי קנ"ד ת"ק, והיינו כי יוסף שהוא בחי' 

יסוד, הנה ביסוד הוא השם אל19 שדי )ולכן אמר יעקב 

15( בנים )בגי' 102( + זרים )257( = 359, כמספר “שטן".

16( וזהו החילוק בהלשון “סטרא מסאבא" היינו לטיפה זרעית בשנת 

הרעב. ו"דוכתא דמסאבא" היינו הולדה בשנת הרעב – אף שההזרעה 

הי' קודם שנת הרעב.

וזהו השני דברים:

א( "דלא למיהב בנין לסטרא מסאבא" הוא כנגד "אסתים מבועי'".

ב( "ולא לאחלפא דוכתא דקודשא בדוכתא דמסאבא" הוא כנגד מ"ש 

"סליק מקורי'", וד"ל.

על  דקאי  א(  מקורי",  “וסליק  בהלשון  ביאורים  ג'  כאן  מבאר   )17

יוסף,  ב( קאי על אפרים, ג( קאי על אסנת.

18( המלוי... קנד ת"ק. פירוש: מילוי ד"אל שדי" הוא:

"אל" – אל"ף, למ"ד.

"שדי" – שי"ן, דל"ת, יו"ד.

והאותיות ה"מילוי" )היינו רק המילוי( הוא: "לף, מד" )בגי' 154 – 

קנ"ד( "ין, לת, וד" )בגי' 500 – ת"ק(.

ביחד בגי' קנד 154 + תק 500 = 654. וכן "בטרם" )251( + "תבא" 

.654 = )403(

19( ראה הביאור בילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן קא, דהשמות 

ם “אל" הוא בחי' חסד כמ"ש חסד ֵאל  “אל" – “שדי" הם ביסוד, דׁשֵ

ם “שדי" ביסוד, וכמ"ש )בראשית כח, ג( “ואל שדי יברך  כל היום, וׁשֵ

ויפרך וירבך", והם – חסד ויסוד התחלה וסוף הששה מדות,  אותך 

ילקוט לוי יצחק על התורה
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ואל20 שדי יתן לכם רחמים לפני האיש, שהאיש קאי על 

יוסף(, זהו מקו"ר21 הוא המספר דאל שדי עם הכולל, 

והמלוי דאל שדי הוא הבנים דיוסף, כי מובן שהמלוי 

לגבי הפשוט הוא כמו הבן לגבי האב, כי המלוי יוצא 

ונמשך מהפשוט, זהו שני22 בנים, שבחינתם הוא בטר"ם 

תב"א, המלוי דאל שדי, והם שני23 בנים, כי הרי הם שני 

מלואים מב' שמות.

עוד יש לפרש, הב' לשונות מבועי' מקורי' הוא לנגד 

מקור  הוא  ומקור  מעין,  הוא  מבוע  כי  ואפרים,  מנשה 

בחי' מקור  )וכידוע בהג'  גדול מהמעין,  המעין שהוא 

ברכת  בדרושי24  בסידור  ועיין  כח"ב,  שהם  נהר,  מעין 

ע"ש. ועיין לקמן סימן פו.

וראה לעיל סימן יח הערה 22 בביאור שם "שדי".

20( בראשית מג, יד.

21( “מקור" )בגי' 346(, וכן “אל" )31( + שד"י )314( = 345, ועם 

הכולל 346.

22( כמ"ש “וליוסף יולד שני בנים בטרם תבוא"

23( דהמילוי בכלל הוא כמו בן לגבי האב, וכאן ההדגשה שיש שני 

בנים ולא בן אחד, דהם כנגד המילוי ד"שני" שמות "אל-שדי", וכנגד 

השני מילואי שמות הם השני בנים, והיינו השמות עצמם "אל שדי" 

קאי על "יוסף", וה"מילוי" – התולדה – קאי על הבנים וד"ל. ראה 

עד"ז לקמן סימן קיח הערה 24.

24( סידור עם דא"ח עמוד קד, א. וז"ל: מבואר בר"מ פרשת בא, שיש 

ג' מדריגות מקור ומעיין וחפירה. מקור הוא בחי' הכתר, ומעיין הוא 

יוד שהוא החכמה, וחפירה רברב' שנק' ים כו' הוא בחי' בינה, והן 

כללות ג' ראשין הנק' כח"ב כידוע.

וביאור ענינם בפרט יובן עד"מ באדם התחתון שאנו מוצאים בו אלו 

ידוע  כו'  רברבא  חפירה  הנקרא  הג'  המדריגה  דהנה  המדריגות,  ג' 

שהוא בחי' בינה שהוא בחי' ההשגה וההבנה כשאדם מבין בכי טוב 

את הסברא והטעם עד שמושגת ומובנת לו היטב כו', אך כאשר נפל 

יפה בהבנה והשגה  ועדיין לא מושג לו  במוחו איזה המצאות שכל 

המזון מזה(, הנה מה שמנשה נולד מיוסף הוא מבחי' 

כמ"ש26  ממנשה  גדול25  שהוא  ואפרים  דיוסף,  מבוע 

אפרים  את  וישם27  כו',  ממנו  יגדל  הקטן  אחיו  ואולם 

אסתים  זהו  דיוסף,  מקור  מבחי'  הוא  מנשה,  לפני 

מבועי' שלא יולד מנשה בשנת הרעב, וסליק מקורי' 
שלא יולד אפרים בשנת הרעב.

שימש  שלא  הוא  מבועי'  אסתים  לפרש,  יש  עוד 

בשנת הרעב, וסליק מקורי' מקורי' דיוסף הוא אשתו, 

כי רחם האשה הוא המקור ששם נוצר הולד ושם הוא 

טמון כל ימי העיבור, וכמו28 את מקורה הערה וכדומה, 

הנה סליק מקורי' הוא שלא יהא הולד בה בעיבור בשנת 

הרעב, אלא שיולד מקודם, וכמובן.
 לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית ע' קפד
"ראה לקוטי שיחות חלק כ' פרשת מקץ שיחה )א( עמוד 192"

ממש זהו הנק' מעיין שהוא עד"מ מעיין הנובע שאינו נראה לעין ממש 

וממנו נובע התגלות הנהר כו' כך הבינה נק' רחובות הנהר והחכמה 

הוא כמו המעיין וכמ"ש ונהר יצא מעדן כו', ונקר' ג"כ מעיין זה בשם 

שכל הנעלם כי נעלם הוא מבחי' ההשגה עדיין אבל הוא עיקר ומקור 

להשגה אחרי שממנו נובע אור ההשגה אח"כ בהתגלות כו'.

ובחי' הכתר הנקרא מקור הוא למעלה מן המעיין דחכ' וכמו שהחכ' 

נק' מקור לגבי הבינה המושג ונק' שכל הנעלם כו' כך הכתר עצמו נק' 

מקור אמתי להחכ' עד שהחכ' אינו אלא בחי' גילוי אור בעלמא ממנו 

בלבד, ע"ש המשך הענין.

25( ראה גם לקמן סימן קלד.

26( בראשית מח, יט. 

27( שם מח, כ.

28( ויקרא כ, יח.
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בא  כי  שם  וילן  במקום  ויפגע   – יא  כח, 
השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו 

וישכב במקום ההוא

שבנה  א(  מקדשות:  בתי  ג'  כנגד  מקום  פעמים  ]ג'  א. 
שלמה, ב( שבנו עולי בבל, ג( העתיד ליבנות, ורמזים בזה:[

ולהודיע  לרמוז  הזה  הכתוב  שכיוון  לומר  עוד  אפשר 
שיעקב הי' הראשון שהתחיל להגביל בית המקדש וכמ"ש 
לאביר  נדר  לי"י  נשבע  אשר  ב-ג(  קלב,  )תהלים  המשורר 
יעקב אם אבא באהל ביתי וגו' עד אמצא מקום לי"י וגו'. כי 
יחסו לגבוה, ליעקב לפי שהוא הגביל המקום ההוא ויחסו 
עתיד  שהי'  במקום  ר"ל  במקום  ויפגע  נאמר  ועליו  לגבוה 
להיות בית עולמים כמ"ש )דברים יב, ה( כי אם אל המקום 
באותו  בתים  ג'  להיות  עתידין  שהיו  ולפי  ה',  יבחר  אשר 
עולי  בנו  אשר  והבית  שלמה,  בנה  אשר  הבית  והם  מקום, 
התורה  אמרה  לכן  ויכונן,  יבנה  להיות  העתיד  והבית  בבל, 

כאן שלשה פעמים שם מקום.
כי על הראשון אמר ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש 
חשך  ואור  צר  השמש  יבא  המקום  שבאותו  בזה  שנרמז 
בעריפיו בחרבן בית מקדשנו ותפארתנו, וכנגד הבית השני 
וישם מראשותיו לרמוז שבבית  ויקח מאבני המקום  אמר 
השני לא ימצאו המתנות האלהיות כולם בשלמות כי יהיו 

שם מאבני המקום ולא כל אבני המקום.
וכנגד הבית השלישי העתיד להיות אמר וישכב במקום 
ההוא כי בו תהי' המנוחה והנחלה האמתית אשר כינה בשם 
לינה  באותה  ליעקב  שקרה  מה  כל  זכר  א"כ  הנה  שכיבה. 
שקרה  למה  בפועל  שם  לו  שקרה  מה  סימן  שהי'  להגיד 
הי' כמ"ש חז"ל  כי  לזרעו אח"כ בענין מקום בית המקדש 

)תנחומא לך לך ט( כל מה שאירע לאבות סימן לבנים.
אברבנאל

כח, יז – ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה 
אין זה כי אם בית אלקים וזה שער השמים

ב. בפרשת ויצא במה שאמר מה נורא המקום הזה אין 
מורה  מה  וקשה  השמים,  שער  וזה  אלקים  בית  אם  כי  זה 
אלו ג' פעמים זה המוזכרים פה. ויתבאר על דרך המדרש 
מלמד שראה יעקב בית המקדש בנוי וחרוב ובנוי, כשראה 

חרוב אמר אין זה ע"ש.
ויתבאר הענין ע"ד מדרש רבה פרשת בשלח על זה אלי 
אמרתם  הזה  בעולם  לישראל,  הקב"ה  להם  אמר  ואנוהו, 
אותו  אומרים  אתם  לבוא  לעתיד  אבל  אלי  זה  אחת  פעם 
דבר ב' פעמים שנאמר )ישעי' כה, ט( ואמר ביום ההוא הנה 

אלקינו זה קוינו לו ויושיענו זה וגומר.
ובזה יתבאר אלו ג' פעמים זה, בתחלה שראה יעקב בית 
המקדש בבנינו בעולם הזה אמר פעם אחת זה, ואמר מה 
נורא המקום הזה, וכשראה החורבן ]אמר[ אין זה, ר"ל אין 
זה כלל אפילו פעם אחת, וכשחזר וראה אותו בנוי לעתיד 

לבוא אמר וזה באות וי"ו, לדרוש זה וזה על ב' פעמים זה.
ווי עמודים סוף פרק י"ח

רק  לו  אין  ב(  ד,  )ברכות  בארבע  אליהו  בגלות  הנה  ג. 
שבה'  ליעקב  למשכון  נתן  ו'  אות  אבל  אותיות  ארבע 
בה'  יעקב  של  שם  ונתמלא  בו'  אליהו  נחסר  מקומות 
מקומות )ברש"י בחוקותי כ"ו מ"ב( זה שאמר ויעקב נסע 
כמ"ש  וי"ו  יעקב  גבי  איתמר  מקומות  בה'  כי  בה'  סכותה 
ויבא יעקב שלם עם אות ו' שכן אליהו האות ו' נתן למשכן, 
ויבן לו בית ר"ל לעתיד לבא שנקרא המקדש על שם יעקב 
שני  ומקדש  הר,  אברהם  לו  שקרא  ראשון  כמקדש  לא 
בית,  שלישי  למקדש  קרא  יעקב  אבל  שדה  יצחק  שקרא 

אל בית אלקי יעקב )פסחים פ"ח ב'(.
זהו שכתוב ויבן לו בית ר"ל על מקדש ראשון אמר יעקב 
מה נורא המקום הזה בה', ועל מקדש ב' אמר אין זה חסר 
ג'  ועל מקדש  נג, א(,  )יומא  ה', שנחסרו ה' דברים בתוכה 
אמר וזה שער השמים אמר בתוספת ו', וזה לפי שו' דברים 
שנחסרו בחטא של אדם הראשון יתמלאו כשיבא תולדות 
פרץ לכן כל תולדות שבמקרא חסירים לבר מן תרין אלה 
תולדות השמים מלא בוי"ו וכן אלה תולדות פרץ )ב"ר פ' 
הארץ,  פרי  קומתו,  חייו,  זיוו,  דברים,  ו'  שם  חשיב  ה',  י"ב 
פרי האילן ומאורות( לכן אמר ויעקב נסע סכותה וגו' ויבא 
יעקב שלם, כשיבן לו בית שהוא מקדש שלעתיד שיקרא 
בית אז ויבא יעקב שלם בוי"ו שיחזרו העטרה ליושנה בסוד 
בראשית ברא-שית, שהם שש מעלות לכסא )מלכים א, י(.
מגלה עמוקות פרשת וישלח

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויצא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc dcp(ipy meil)
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נה `vie zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b oey`x meil inei xeriy

ß elqk 'b oey`x mei ß

çë(é):äðøç Cìiå òáL øàaî á÷òé àöiå©¥¥¬©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¥−¤¨¨«¨
i"yx£·˜ÚÈ ‡ˆiÂ∑ ּבנֹות ׁשרעֹות ׁשּבׁשביל עלֿידי «≈≈«¬…ְְְִִֵֶֶַָ

יׁשמעאל, אל עׂשו הל אביו, יצחק ּבעיני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכנען
עׂשו  "וּירא ּוכתיב: יעקב, ׁשל ּבפרׁשתֹו הענין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהפסיק

חזר  ּומּׁשּגמר, וגֹו'" בר הראׁשֹון àּכי ∑iÂˆ‡.לענין ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ«≈≈
חרנה" יעקב וּיל" אּלא לכּתב צרי היה ולּמה áלא , ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹ

הּמקֹום  מן צּדיק ׁשּיציאת מּגיד אּלא יציאתֹו? ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָהזּכיר
רׁשם  הֹודּה.âעֹוׂשה הּוא ּבעיר, ׁשהּצּדיק ,ãׁשּבזמן ְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

הֹודּה ּפנה מּׁשם, יצא הדרּה. הּוא זיוּה, ּפנה äהּוא , ֲִִָָָָָָָָָָָ
וכן  הדרּה. ּפנה א)זיוּה, הּמקֹום",(רות מן "וּתצא ְֲִִֵֵֵַַָָָָָָ

å ורּות ּבנעמי ¯Á‰.האמּור CÏiÂ∑ ללכת .לחרן æיצא ְְֳִָָָ«≈∆»»»ְֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(88 'nr ,i jxk zegiy ihewl)

ׁשבע מּבאר יעקב י)וּיצא (כח, ְֲִֵֵֵֶַַַֹ
ויאמר  אבימל עלי יעמֹוד ׁשּלא אמר: ׁשבּועה. ׁשל ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמּבארּה

זקנ לי ׁשּנׁשּבע ּכׁשם לי רבה)הּׁשבעה (מדרש ... ְְְְְִִִִֵֵֶַָָ
ּכאברהם  ולא ,אבימל עם ּברית מּלכרֹות נמנע ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֹיעקב

לֹומר: יׁש הּדבר ּבטעם עּמֹו. ּברית ׁשּכרתּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָויצחק
ׁשל  זֹו לבין ויצחק אברהם ׁשל עבֹודתם ּבין יסֹודי הבּדל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָיׁש
ּובׁשלילתֹו, הרע ּבדחיית ּבעיקר עסקּו ויצחק אברהם ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָֹיעקב.
נׁשארה  הרע מציאּות עצם א לּקדּוׁשה, יתנּגד לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהרע
ּומּיצחק  יׁשמעאל, לצאת היה יכֹול מאברהם לכן ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָָָּבתקּפּה.

ּדחּו ּבזה ּכי ,אבימל עם ּברית ּכרתּו ּכ מּׁשּום עׂשו. –ְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָ
להם. יתנּגד ׁשּלא הרע ְִֵֶֶֶַַָָֹאת

היינּו לטֹוב, ּובהפיכתֹו הרע ּבזיּכּו עסק יעקב ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָֹלעּומתם,
ׁשלמה". "מטתֹו היתה לכן הרע. מציאּות עצם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשלילת
מלחמּתֹו ׁשהרי ,אבימל עם ּברית יעקב ּכרת לא ּכ ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמּׁשּום

.אבימל ׁשל מציאּותֹו עצם נגד ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶהיא
לבררֹו מקֹום", ׁשל אף ל"חרֹון הל הּוא – חרנה" וּיל" ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָזהּו:

לטֹוב. ְְְָּולהפכֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd elqk c"ei ,`vie t"y zgiyn)

אמר  ׁשבּועה, ׁשל מּבארּה ׁשבע.. "מּבאר ּבמדרׁש: ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָאיתא
ּכׁשם  לי הׁשבעה וּיאמר אבימל עלי יעמד ׁשּלא ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ(יעקב)

ׁשבעה  ּבני ּבׂשמחת מׁשהה נמצאתי ,זקנ לי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּנׁשּבע
לאבימל אברהם ׁשל הּׁשבּועה על־ידי (ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדֹורֹות"

Ô¯ÁÏ:י  ÏÊ‡Â Ú·L„ ‡¯‡aÓ ·˜ÚÈ ˜Ùe¿««¬…ƒ¿≈»¿»««¬«¿»»
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vie`נו zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b oey`x meil inei xeriy
ּדֹורֹות, ׁשבעה ּבמׁש לארץ יׂשראל ּבני ּכניסת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנתעּכבה
נתּת אּתה (לאברהם) הּקּב"ה לֹו "אמר ּבמדרׁש ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָָָּכדאיתא
ּבני ּבׂשמחת מׁשהה ׁשאני חּיי רצֹוני, ּבלי ּכבׂשֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשבע

ּדֹורֹות"). ז'
- חסידּות) ּבדרּוׁשי ׁשהּובא (ּפרּוׁש ּכהּנה' 'מּתנֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֻּובּפירּוׁש

אֹופנים: בב' ְְִֵַָמפרׁש
חּלקּו ׁשאז יהֹוׁשע, עד מאברהם היּו ּדֹורֹות "ׁשבעה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻא)
מׁשה. עמרם קהת לוי יעקב יצחק אברהם הארץ, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹעיּקר

יעּכבם הּוא ּגם יעקב יׁשבע ּדֹורֹות ואם נׁשּבע ז' לא ויצחק . ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹֹ
ּבינֹותינּו ׁשהיא הּקדּומה הּׁשבּועה לֹו, אמר רק ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָמחדׁש,

אֹותּה". ּתפר ואל ּבינֹותינּו, ּתהא ,ְְִֵֵֵֵֵַָָָמאבי
סיחֹון  ארץ ּכּבּוׁש עד אברהם ׁשּמּׁשבּועת לֹומר יׁש "וגם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָב)
הּמה  ּגם יהֹוׁשע ּכּבּוׁש עד יצחק ּומּׁשבּועת ּדֹורֹות, ז' ְְְְִִִֵַַַַָָֻועֹוג
לארץ  הּכניסה את עּכבה יצחק ׁשּׁשבּועת והינּו, ּדֹורֹות", ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָז'

עֹוד יעּכבם יׁשבע, ׁשאם חׁשׁש ויעקב נֹוסף, נֹוסף ּדֹור .ּדֹור ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשבּועה", ׁשל "מּבארּה ׁשבע", מּבאר יעקב ׁש"ויּצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹונמצא,

ׁשל ענין  (יצא ּגאּלה הּוא נׁשּבע ׁשּלא על־ידי־זה ּכי - ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
ז' לארץ ׁשּבכניסה הּגאּלה הקּדמה ׁשבּועה") ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻמ"ּבארּה
הּנ"ל). הּפרּוׁשים ב' (לפי אחד ּדֹור על־ּכל־ּפנים אֹו ְִִִֵֶַַַַָָָּדֹורֹות,
חרן  - למעליּותא חרנה" ויל" ּגם לפרׁש יׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָועל־ּפי־זה
"ּבן  נעׂשה ׁשעל־ידּה הּתֹורה, לּמּוד על ׁשרֹומז חרּות, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּלׁשֹון
מי  אּלא ּבן־חֹורין ל "אין ז"ל רּבֹותינּו כמאמר ְֲִִִֵֵֶֶַַַָחֹורין",

ּתֹורה". ּבתלמּוד ְְֵֶַָׁשעֹוסק
הּוא  חרנה" ויל ׁשבע מּבאר יעקב (ׁש"ויּצא זה ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּופרּוׁש
הּפׁשּוט  לפרּוׁש ּבסתירה אינֹו למעלה) מּלמטה ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָלמעליּותא,
ּגלּות  ׁשל ענין הּוא חרנה" ויל ׁשבע מּבאר יעקב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁש"ויּצא

ּכי: - למּטה) ְְְִִַַָָ(מּלמעלה
חרּות) מּלׁשֹון ("חרן" וחרּות ּגאּלה ׁשל ענין לפעל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֻהּצר
ׁשּׁשּי ּבמקֹום ּכפׁשּוטֹו, ּב"חרן" נמצאים ּכאׁשר ּדוקא - ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָהּוא
ּולהבהיר  לׁשלל צרי ולכן וׁשעּבּוד, ּגלּות ׁשל ענין ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹּבֹו
ולא  חֹורין", "ּבן הּוא הרי הּתֹורה, עם קׁשּור יהּודי ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּכאׁשר

וׁשעּבּוד. ּגלּות ׁשל ענין אצלֹו ְְְְִִֶֶַָָָׁשּי
נּתנּו ּגּופֹותינּו "רק אדמֹו"ר: וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָּוכדברי
לגלּות  נמסרּו לא נׁשמֹותינּו אבל מלכיֹות, ּובׁשעּבּוד ְְְְְְְְֲִִִֵַָָָֹֻּבגלּות
יׂשראל  לתֹורת לדתנּו, ׁשּנֹוגע מה ּכל מלכיֹות.. ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻוׁשעּבּוד
ׁשּום  ואין ּדעּתֹו, עלינּו ׁשּיכפה מיׁשהּו אין ּומנהגיו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּומצֹותיו

לׁשעּבדנּו". רּׁשאי ּכפיה ׁשל ְְְְִֵֶַַַַָֹּכח
יעקב  ׁש"ויּצא הּמדרׁש ׁשּפרּוׁש ד) (סעיף לעיל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכאמּור
ּבסתירה  אינֹו הּגאּלה, ענין עם קׁשּור גֹו'" ׁשבע ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻמּבאר
ׁשּדוקא  ּכיון וגלּות, ירידה ׁשל ענין ׁשזהּו הּפׁשּוט ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלפרּוׁש

הּגאּלה. ענין לפעל צרי ְְְִִִַָָָָֹֻׁשם
הרי  ירידה, ׁשל ענין הּוא ׁשּבפׁשטּות אף יֹותר: ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹּובעמק
ּבזה  ׁשהּכונה ּכיון מּזה: ויתירה עליה, צר היא זֹו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹירידה
ירידה, זֹו אין ּדבר ׁשל לאמיּתתֹו הרי העליה, ּבּׁשביל ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָהיא
ּבּׁשּבת, מלאכה אּסּור לענין ׁשמצינּו ועל־דר עליה. ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּכי־אם
ּבתר  אזלינן ולכן ּתֹורה", אסרה מחׁשבת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁש"מלאכת
ׁשהּמחׁשבה  ּדכיון לבנֹות, מנת על סֹותר ּוכמֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמחׁשבה,
טֹוב. הּוא ּבפעל הּמעׂשה ּגם אזי לטֹובה, היא ְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָֹוהּכונה
- חרנה" ויל ׁשבע מּבאר יעקב "ויצא ּבענין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹועל־דר־זה

הרי ׁשהּכונה ׁשּכיון (ּכּנ"ל), הּגאּלה ענין ּבּׁשביל היא ּבזה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ּגּופא ּגם זה ּגאּלה.אינ ענין ׁשל ענין אּלא ּגלּות, ׁשל ענין ֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

החרּות  ענין על ׁשּמֹורה ד"חרנה", לענין ּבנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָועל־דר־זה
ּבסתירה  זה ׁשאין ג), (סעיף הּתֹורה לּמּוד על־ידי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנעׂשה
והּׁשלימּות  העּלּוי עּקר ואּדרּבה, ּכפׁשּוטֹו, ד"חרנה" ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלהענין

ּדוקא. ּבחרן הּוא הּתֹורה ְְְִַַָָָָדלימּוד
ׁשאביו  הּמל ּבן ּבּמׁשל תרס"ו ּבהמׁש הּמבאר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹועל־דר
מקֹום  ּברחּוק ּבהיֹותֹו ׁשּדוקא - רחֹוק למקֹום אֹותֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָׁשֹולח
והינּו, .הּמל ּבן ׁשל האמּתית מעלתֹו מתגלית הּמל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמן
ׁשמבין  רּבֹות, מעלֹות לֹו יׁש הּמל ּבבית ּבהיֹותֹו ׁשּגם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַׁשאף
מעלֹות  לגּלֹות ּכדי מּכל־מקֹום וכּו', וחסדן ידען כֹו', ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָּומּׂשיג
העצמּיֹות, למעלֹותיו ועד ּולעמקן, לּבּורין לאמיּתתן, ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָאּלּו

ּדוקא. רחֹוק למקֹום לׁשּלחֹו צר ְְְְֵֶַָָָָֹיׁש
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חרנה: וּיל ׁשבע מּבאר יעקב ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֽֽוּיצא
ׁשּבזמן  רׁשם, עֹוׂשה הּמקֹום מן צּדיק ׁשּיציאת ְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹמּגיד
מּׁשם, יצא הדרּה. הּוא זיוּה, הּוא הֹודּה, הּוא ּבעיר, ֲִִִִֶַַָָָָָָָָׁשהּצּדיק

הדרּה. ּפנה זיוּה, ּפנה הֹודּה, רש"י)ּפנה ובפירוש י. .(כח, ֲִָָָָָָָָָָ
ּפנה  מּׁשם, יצא הדרּה. הּוא זיוּה, הּוא ּבעיר, ׁשהּצּדיק ְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָָּבזמן
זכּותֹו ּדֹומה לא . . ורבקה? יצחק ּדהוי הכא . . הדרּה ּפנה ְְְְְֲִִִֵָָָָָָָָָָָֹזיוּה,

צּדיקים". ׁשני ׁשל לזכּותן אחד צּדיק הפסוק)ׁשל על רבה .(מדרש ְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
אפׁשר  אי הּמדרׁש, לקׁשית רׁש"י התיחס ׁשּלא מּזה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהּנה
מּובן  ּבעיר, נׁשארּו ורבקה ּכׁשּיצחק וכּו' זיוּה" ׁש"ּפנה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָלֹומר

קׁשה. זה אין הּפׁשט ְְֵֶֶֶֶֶַָָׁשּבדר
והדרּה זיוּה הֹודּה הּפׁשט, ּבדר הּמפרׁש ׁשּלרׁש"י לֹומר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָויׁש

יֹוׁשבי  על הּצּדיק ׁשל ּופעּלתֹו הׁשּפעתֹו היינּו העיר, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻׁשל
הרי  ורבקה ּבביתֹו, וכלּוא סּומא היה ׁשּיצחק ּובהיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָהעיר.
צריכה  ׁשהיתה ּובפרט ּפנימה", מל ּבת ּכבּודה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָ"ּכל
הׁשּפיעּו לא הרי היה, ּדסּומא יצחק את לׁשּמׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלהּׁשאר
ואי־אפׁשר  הנהגתם. לׁשּנֹות העיר ּבני על ּכיעקב ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּכל־ּכ

והדרּה. וזיוּה הֹודּה ּבׁשם ְְְֲִֵַַָָָָָלכּנֹותם
ׁשל  זכּותֹו על קאי והדר" "זיו הּמדרׁש, לפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
ּכל  ּבאֹות ׁשּבזכּותֹו זה ּוכמֹו־כן העיר, על ׁשּמגן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּצּדיק
הרי  קׁשה ּולפי־זה העיר, על והּברכֹות הּטֹובֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָההׁשּפעֹות
וצרי העיר. על הׁשּפיעה ּוזכּותם ּבעיר נׁשארּו ורבקה ְְְְְְְֲִִִִִִִִַָָָָָָָיצחק

צּדיקים. לב' אחד צּדיק זכּות ּדֹומה ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָלפרׁש
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i"yx£ÌB˜na ÚbÙiÂ∑ ּבאיזה הּכתּוב הזּכיר לא «ƒ¿««»ְְִִֵֶַָֹ

הר ,çמקֹום  הּוא אחר, ּבמקֹום הּנזּכר ּבּמקֹום אּלא ְְִֵֶַַַַָָָָָ
ּבֹו: ׁשּנאמר כב)הּמֹורּיה, אתֿהּמקֹום (לעיל "וּירא ְֱִֶֶֶַַַַַָָ

ט"ז:)èּכמֹו∑ÚbÙiÂ.מרחֹוק" ּביריחֹו",(יהושע "ּופגע ֵָ«ƒ¿«ְִִַָ
יט) ּפרׁשּו(שם ורּבֹותינּו ּבדּבׁשת". כז)"ּופגע לׁשֹון (ברכות ְְְְֵֵֶַַַָָ

ּכמֹו:éּתפּלה  ז), ּבי",(ירמיה ּתפּגע ׁשּתּקן "ואל ולמדנּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָ
'וּיתּפּלל', ּכתב ולא הּכתּוב וׁשּנה ערבית, ּתפּלת ְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַָָָֹֹיעקב

ללּמדë,הארץ לֹו 'ּגיד ׁשּקפצה ּבפרק ׁשּמפרׁש ּכמֹו ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
צא)הּנׁשה' ‰LÓM.(חולין ‡·ŒÈk∑ לכּתב לֹו היה ֶַָƒ»«∆∆ְִָָֹ

ׁשם" וּילן הּׁשמׁש מׁשמע ì"וּיבא הּׁשמׁש", "ּכיֿבא . ְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

ׁשּילין  ּכדי ּבעֹונתּה, ׁשּלא ּפתאם החּמה לֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּׁשקעה
ÂÈ˙L‡¯Ó.ׁשם  ÌNiÂ∑ מרזב ּכמין סביב îעׂשאן ָ«»∆¿«¬…»ְְֲִִֵַָָָ

זֹולראׁשֹו, מריבֹות התחילּו רעֹות. חּיֹות מּפני ׁשּירא ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹ
זֹו אֹומרת:,ðעם ראׁשֹו',זאת את צּדיק יּניח 'עלי ִִִֶֶֶַַַָָֹֹ

ֿהּקדֹוׁשּֿברּו עׂשאן מּיד יּניח', 'עלי אֹומרת: ְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹוזאת
אׁשר  האבן את "וּיּקח ׁשּנאמר: וזהּו אחת, אבן ְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּוא

מראׁשתיו" ‰‰e‡.ׂשם ÌB˜na ·kLiÂ∑,מעּוט לׁשֹון ְֲַָָֹ«ƒ¿««»«ְִ
ּבבית  ׁשּׁשּמׁש ׁשנים י"ד אבל ׁשכב, מקֹום ְְֲִִֵֵֶַָָָָּבאֹותֹו

ּבּתֹורה  עֹוסק ׁשהיה ּבּלילה, ׁשכב לא .עבר ְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
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מראׁשתיו  וּיׂשם הּמקֹום מאבני ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹֽֽוּיּקח
רעֹות חּיֹות מּפני ׁשּירא לראׁשֹו, סביב מרזב ּכמין (כח,עׂשאן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

רש"י) ובפירוש יא.

והרי  ראׁשֹו? את רק יעקב הּקיף מּדּוע להבין: ְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹצרי
לא  ׁשהחּיֹות ּבהּקּב"ה ּבּטחֹון לֹו היה אם :ְִִִֶַַַַַָָָָָָֹמּמה־נפׁש
להזּדּקק  רצה לא ואם ראׁשֹו. את הּקיף מּדּוע ְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹיּזיקּוהּו,
ׁשאר  את ּגם הּקיף לא מּדּוע מהּטבע, ׁשלמעלה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלנּסים

ַהּגּוף?
הּדרּוׁש: ּדר על זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶַַָויׁש

אׁשר  ,"ל וטֹוב אׁשרי תאכל ּכי ּכּפי "יגיע ּכתיב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּדהּנה

– ּבפרנסה ּבהתעּסקּות הּנרצה האפן מבאר זה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפסּוק
ּכלֹומר: ."ראׁש "יגיע ולא ּדוקא, "ּכּפי "יגיע להיֹות ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֹׁשּצרי
ּבידיו, רק להיֹות צריכה הּפרנסה ּבעניני ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָההתעּסקּות
להיֹות  צריכים – הּנעלים הּכחֹות היינּו הראׁש, ואּלּו ."ּכּפי"ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ
אזי  ּכזה, ּבאפן היא ּוכׁשעבֹודתֹו ועבֹודה. ּבּתֹורה ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּנחים

."ל וטֹוב אׁשרי" – ההצלחה ְְְְֶַַַַַָָָֻמבטחת
ּבית  להקים על־מנת לחרן יעקב הל ּכאׁשר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹולכן,
ׁשּיהיה  – ראׁשֹו את הּקיף וכּו', ּפרנסה ּבעניני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּולהתעּסק
ּבעניני  ּבעסק ּכלל טרּוד יהיה ולא ּומצֹות, ּבתֹורה רק ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻמּנח

ָָהעֹולם.
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ּבווּדאי  ׁשכב", ׁש"לא נפׁש מסירת ּכדי עד יעקב ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹיגיעתֹו
ּבׁשביל  אּלא לבן, צאן על הּׁשמירה ּבׁשביל היתה ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹֹלא
העֹולם  ׁשּבעניני הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות ּבירּור הּבירּורים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָעבֹודת

ּכל  ּבמׁש ער להיֹות הּוצר זה ׁשּבׁשביל לבן, ּבבית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהיּו
לפעּולת  ׁשהתנּגד לבן על להתּגּבר ּכדי ׁשכב"), ("לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּזמן

הּבירּורים. ּבעבֹודת ֲֲִֵַַַַֹיעקב

(áé)òébî BLàøå äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´©½§¨§Ÿ−©¦´©
:Ba íéãøéå íéìò íéýìû éëàìî äpäå äîéîMä©¨¨®§¨§¦¥Æ©§£¥´¡Ÿ¦½Ÿ¦¬§«Ÿ§¦−«

i"yx£ÌÈ„¯ÈÂ ÌÈÏÚ∑ ּתחּלה לארץ,ñעֹולים חּוצה יֹוצאים אין ּבארץ ׁשּלּוּוהּו מלאכים יֹורדים, ואחרּֿכ …ƒ¿…¿ƒְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
לרקיע  ללּוֹותֹו-ועלּו לארץ חּוצה מלאכי .וירדּו ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָ

(âé)éýìû ýåýé éðà øîàiå åéìò ávð ýåýé äpäå§¦¥̧§Ÿ̈¹¦¨´¨¨»©Ÿ©¼£¦´§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ
éáà íäøáàáëL äzà øLà õøàä ÷çöé éýìûå E ©§¨¨´¨¦½¥«Ÿ¥−¦§¨®¨À̈¤£¤³©¨ÆŸ¥´

:Eòøæìe äpðzà Eì äéìò̈¤½¨§¬¤§¤−¨§©§¤«
i"yx£ÂÈÏÚ ·vò∑לׁשמרֹו.Â˜ÁˆÈ È‰Ï‡∑ אףֿעלּֿפי ƒ»»»ְְָ≈…≈ƒ¿»ִַַ

ׁשמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּיחד ּבּמקרא מצינּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא
מּׁשּום  ּפלֹוני' 'אלהי לכּתב ּבחּייהם הּצּדיקים ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַֹֹעל

טו)ׁשּנאמר: יחד (איוב ּכאן יאמין", לא ּבקדֹוׁשיו "הן ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
והרי  ּבּבית וכלּוא עיניו ׁשּכהּו לפי יצחק, על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשמֹו

מּמּנּו ּפסק הרע ויצר ּכּמת, ÈÏÚ‰.(תנחומא)הּוא ·ÎL∑ ְִֵֵֶֶַַַָָ…≈»∆»
שם) יׂשראל (חולין ארץ ּכל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִִֵֵֶֶַָָָָקּפל
לבניו,ôּתחּתיו  ליּכבׁש נֹוחה ׁשּתהא לֹו ּכארּבע (רמז ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

אדם  ׁשל מקֹומֹו ׁשּזה .)אּמֹות, ְֶֶֶַָָ
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אברהם  אלהי יהוה אני וּיאמר עליו נּצב יהוה ְְְְֱֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹֹֹוהּנה
יצחק ואלהי יג)אבי (כח, ְִִֵֵָָֹֽ

עיניו, ׁשּכהּו לפי יצחק, על ׁשמֹו יחד ּכאן . . – יצחק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹואלקי
מּמּנּו. ּפסק הרע ויצר ּכמת, הּוא והרי ּבּבית, (תנחומא.וכלּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

הפסוק) על רש"י ובפירוש

יׁש ׁשּלסּומא ּבמּוחׁש, רֹואים אנּו הרי ּדלכאֹורה ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָותמּוּה,
. . עיניו ׁשּכהּו ׁש"לפי לֹומר נּתן וכיצד ויצר־הרע, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתאוֹות

מּמּנּו"? ּפסק הרע ִֵֶֶַַָָיצר
מּפני  הּוא יצחק נתעּור ׁשּבגללּה הּסּבה ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָויׁש
אּלּו", ׁשל "ּבעׁשנן רׁש"י ּופרׁש מראֹות", עיניו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁש"וּתכהין
והּנה  לעבֹודה־זרה, ּומקטירֹות מעּׁשנֹות היּו עׂשו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּנׁשֹות

היה  לא מסּתמא ׁשהרי התעּור, הּגׁשמי מהעׁשן ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמּובן
מתעּורֹות  עצמן הן היּו חזק, היה ׁשאם חזק, ּכל־ּכ ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָהעׁשן
לסּבל  יכל היה לא ּׁשּיצחק הּוא, ּבכ הּבאּור אּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹמּזה.
ּברע" מראֹות עינים "טהֹור היה ּכי לעבֹודה־זרה, עׁשן ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָראּית
ּכ ּכדי עד עבֹודה־זרה, ׁשל ענין לסּבל יכֹול היה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹֹולא

ּבעיניו". ְְִֵֵֶַָׁש"נתיּסם
לסּבל  יכֹול היה ׁשּלא מּפני נבע יצחק ׁשל ׁשעּורֹונֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹוכיון
נּטלה  ּבעיניו ׁשּנתיּסם על־ידי־זה לכן עבֹודה־זרה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכלל
הּבית" ּבתֹו "ּגנּוז ׁשהיה ועל־ידי רע, לראּית הּׁשּיכּות ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמּמּנּו
יחד  ּכ ּומּׁשּום רע, ּבמקֹום להּמצאּות הּׁשּיכּות מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָנּטלה

ּבחּייו. אף עליו ׁשמֹו את ְְֶַַַָָָָָהּקּב"ה

dLÈ¯Âיב  ‡Ú¯‡a ıÈÚ ‡ÓÏÒ ‡‰Â ÌÏÁÂ«¬«¿»À¿»»ƒ¿«¿»¿≈≈
ÈÈ„ ‡iÎ‡ÏÓ ‡‰Â ‡iÓL ˙Èˆ „Ú ÈËÓ»≈«≈¿«»¿»«¿»«»«¿»

:da ÔÈ˙ÁÂ ÔÈ˜ÏÒ»¿ƒ¿»¬ƒ≈

‡‡יג  ¯Ó‡Â È‰BÂlÚ „zÚÓ ÈÈ„ ‡¯˜È ‡‰Â¿»¿»»«¿»¿««ƒ»ƒ«¬«¬»
˜ÁˆÈc d‰Ï‡Â Ce·‡ Ì‰¯·‡c d‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»≈¿«¿»»»≈»≈¿ƒ¿»
:CÈ·ÏÂ dpz‡ CÏ dÏÚ È¯L z‡ Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ«¿»≈¬«»∆¿ƒ«¿ƒ¿»

minkg izty

(ai)ñxninl Dil dedC i"Wxl dWẅ¤§©¦©£¨¥§¥©
mik`lOd zxiC `dC ,dNigY 'micxFi'§¦§¦¨§¨¦©©©§¨¦

:`Ed minXAbi dxez ©¨©¦
(bi)òux`d lk `ln' `d ok `l m`C§¦Ÿ¥¨§Ÿ¨¨¨¤

- 'eilr' `N` ,'eilr aSp' i`nE 'FcFaM§©¦¨¨¨¤¨¨¨
FzF`A FxnWl KxvEdC `de .awri lr©©£Ÿ§¨§§©§¨§§
`xnBA Exn` ,okl mcFw `le drẄ¨§Ÿ¤¨¥¨§©§¨¨

(:`"v oiNEg)wEwg awri lW FpwFiCW itl ¦§¦¤§§¤©£Ÿ¨
mik`lOd E`x eiWkre ,cFaMd `QkA§¦¥©¨§©§¨¨©©§¨¦
E`Pwzpe `Ed FpwFiCW Ercie ,awri z ¤̀©£Ÿ§¨§¤§§§¦§©§

cFaMd `Qkl aFxw `EdW li`Fd FA¦¤¨§¦¥©¨
Kkl ,FwiGdl mYrcA dide ,mdn xzFi¥¥¤§¨¨§©§¨§©¦§¨
Wi cFre ,`Ed KExA WFcTd FxnW§¨©¨¨§¥
ux` lW mik`lOdW li`Fd xnFl©¦¤©©§¨¦¤¤¤
uEg lW mik`lnE milFr Eid l`xUi¦§¨¥¨¦©§¨¦¤

micxFi Eid ux`l`l KM oiaE KM oiA , ¨¨¤¨§¦¥¨¥¨Ÿ
FxnW Kkl ,Flv` mik`lOd Eid̈©©§¨¦¤§§¨§¨

eiWkr `Ed KExA WFcTd(m"`x):ôm`C ©¨¨©§¨§¥§¦
z` Fl ozPW `Ed DizEax i`n ok `lŸ¥©§¥¤¨©¤

wx `EdW dilr akW xW` ux`d̈¨¤£¤¨©¨¤¨¤©
lRiw xn`w df lre ,zFO` rAx ©̀§©©§©¤¨¨©¦¥
lRiw dOl dWwe ,`Ed KExA WFcTd©¨¨§¨¤¨¨¦¥
xnFl Wi ,zFO` rAx` KFzA Fl DzF`¨§©§©©¥©
ux` lM WFAkl gFp didYW icM§¥¤¦§¤©¦§¨¤¤
akFW `Ed xW` zFO` rAx`M l`xUi¦§¨¥§©§©©£¤¥
,DA dlElM l`xUi ux` lMW ,mdilr£¥¤¤¨¤¤¦§¨¥§¨¨

oirkE(f"i b"i 'aÎmikln)xn`Ie ,xFIe dxi' §¥§¨¦§¥©©Ÿ¤
:''dl drEWY ugci dxez ¥§¨©



נט `vie zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b oey`x meil inei xeriy
ׁשּפעם  מּטׁשרנֹוּבל, נחּום רּבי הרה"ק על מסּפר זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻּכעין
החלב! את ראה לא והּוא עּכּו"ם, חלב ּבטעּות לֹו ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹהּגיׁשּו

עּכּו"ם  ׁשחלבֹו חלב הּמׁשנה: לׁשֹון ּפי על זאת ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹוהסּביר
רֹואהּו. יׂשראל אין ְִֵֵֵֵָָו(לכן)

(ãé)äîã÷å äné zöøôe õøàä øôòk Eòøæ äéäå§¨¨³©§£Æ©«£©´¨½̈¤¨«©§¨²¨¬¨¨¥−§¨
çtLî-ìk Eá eëøáðå äaâðå äðôöåäîãàä ú §¨´Ÿ¨¨¤®§¨§¦§§¬§²¨¦§§¬Ÿ¨«£¨−̈

:Eòøæáe§©§¤«
i"yx£zˆ¯Ùeö∑ וכן" ּכמֹו .יפרץ"וחזקּת, »«¿»ְְְְְִֵַָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 117 'nr b"kg mgpn zxez t"r)

YvxtE - ux`d xtrM Lrxf dide§¨¨©§£©£©¨¨¤¨©§¨

וקדמה  ימה ּופרצּת הארץ, ּכעפר זרע "והיה הּפסּוק ְְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָעל
ונגּבה" יד)וצפֹונה עד (כח, זרע "ּכׁשּיּגיעּו ּבּמדרׁש איתא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ

'מקימי  הוי: וקדמה'. ימה 'ּופרצּת ׁשעה אֹותּה הארץ, ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָעפר
ּדל'" ח)מעפר פכ"ה, רבה .(שמות ֵָָָ

זרע "והיה הּפסּוק הּמדרׁש, ׁשּלדברי נראה, ּפׁשּוטֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּולפי
ׁשּכאׁשר  אּדרּבה, אּלא מהּברכה, חלק אינֹו הארץ", ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכעפר
ׁשל  הּברכה ּתחּול אז ּכזה, ׁשפל למּצב יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָיּגיעּו

גֹו'". ְַָָ"ּופרצּת
הארץ" ּכעפר זרע ׁש"והיה החסידּות, ּדר על לבאר ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָויׁש

אדרּבה: אּלא ירידה, על מרּמז ְְְִֵֵֶַַַַָָָאינֹו
הּקדֹוׁש החּיים' ּב'אֹור מבֹואר יד)ּדהּנה כח, ׁשּכל (ּפרׁשתנּו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

לירידת  מרּמזת גֹו'" ׁשבע מּבאר יעקב ּד"וּיצא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּפרׁשה
וחֹומרי, ּגׁשמי ּגּוף ּבתֹו להתלּבׁש חּוצבּה מּמקֹור ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָהּנׁשמה

עמיקּתא". לבירא רמא "מאיגרא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָׁשהיא
עלּיה. צֹור היא זֹו ׁשּירידה החסידּות, ּבתֹורת ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָּומבֹואר
ועֹוסקת  ּבּגּוף להתלּבׁש יֹורדת ׁשהּנׁשמה על־ידי ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּדוקא
לדרגֹות  הּנׁשמה עֹולה על־ידי־זה הּנה ּולזּככֹו, לבררֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָעּמֹו

ּבּגּוף. ירידתּה קֹודם מּכמֹו יֹותר ְְְִִֵֶֶַָָעליֹונֹות
"ּכׁשּיּגיעּו ׁשּדוקא ליעקב, הּקּב"ה ׁשל ּברכתֹו ּתֹוכן ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוזהּו
להעלֹות  הארץ", ל"עפר הּנׁשמה ׁשּתרד הארץ", לעפר ְְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָזרע
לברּכת  זֹוכה היא הרי ּתחּתֹונֹות, הכי הּדרגֹות את ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָּגם
ועד  מעלֹות. ּבלי־ּגבּול ׁשּתעלה גֹו'", וקדמה יּמה ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ"ּופרצּת

ּבּמדרש ׁשאיתא לפניהם" הּפֹורץ ל"עלה (אגדת ׁשּתזּכה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ספס"ג) ׁשהּמׁשיח בראשית ראׁשֹון ּפרץ יצא . . הּקּב"ה ִִֶֶֶַַַַָָָָָָ"אמר

הּפֹורץ  'עלה ׁשּנאמר מׁשיח, זה ּפרץ . . מּמּנּו ֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָיֹוצא
ְִֵֶלפניהם'".

(åè)ézøîLe Cnò éëðà äpäåCìz-øLà ìëa E §¦¥̧¨«Ÿ¦¹¦À̈§©§¦̧Æ§´Ÿ£¤¥¥½
éúáLäåãò Eáæòà àì ék úàfä äîãàä-ìà E ©«£¦´Ÿ¦½¤¨«£¨−̈©®Ÿ¦ µ´Ÿ¤«¡¨§½©µ

:Cì ézøac-øLà úà éúéNò-íà øLà£¤´¦¨¦½¦¥¬£¤¦©−§¦¨«
i"yx£CnÚ ÈÎ‡∑ ירא ׁשהיה ּומּלבן ÷לפי .מעׂשו »…ƒƒ»ְִִֵֵֵֶָָָָָָ

È˙ÈNÚŒÌ‡ ¯L‡ „Ú∑מׁשּמׁש 'ּכי'ּבלׁשֹון ø'אם' «¬∆ƒ»ƒƒְְִִִֵַ
צ) CÏ.(גיטין Èz¯ac∑ ּׁשהבטחּתי מה ,ועלי לצרּכ ƒ«¿ƒ»ְְְְְְִִֶֶַַָָ

ׁשּלא  לעׂשו, ולא הבטחּתיו ל זרעֹו, על ְְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹלאברהם

"ּכי  אּלא: זרע', ל יּקרא יצחק 'ּכי לֹו: ְְְִִִִִֵֶַַָָָָָאמרּתי
ו'לֹו' ,'ּו'ל 'לי', ּכל וכן יצחק, ּכל ולא ְְְְְְְִִִֵָָָָֹביצחק",
'על', לׁשֹון מׁשּמׁשים ּדּבּור, אצל הּסמּוכים ְְְְְִִִֵֶֶַַַָו'להם'

ּדּבר  לא יעקב עם ׁשהרי יֹוכיח, לכן ùוזה .קדם ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹ

„‡¯Ú‡יד  ‡¯ÙÚk ÔÈ‡ÈbÒ CÈa ÔB‰ÈÂƒ¿»«ƒƒ¿«¿»¿«¿»
‡etˆÏe ‡ÁÈ„ÓÏe ‡·¯ÚÓÏ Û˜˙˙Â¿ƒ¿≈¿««¿»¿»ƒ¿»¿ƒ»
‡Ú¯‡ ˙ÈÚ¯Ê Ïk CÏÈ„a ÔeÎ¯a˙ÈÂ ‡ÓB¯„Ïe¿»»¿ƒ¿»¿¿ƒ»…«¿¬««¿»

:CÈa ÏÈ„·e¿ƒ¿»

Ècטו  ¯˙‡ ÏÎa Cp¯h‡Â CcÚÒa È¯ÓÈÓ ‡‰Â¿»≈¿ƒ¿«¿»¿∆¿ƒ»¿»¬«ƒ
‡Ï È¯‡ ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï Cp·È˙‡Â C‰¿̇««¬≈ƒ»¿«¿»»»¬≈»
:CÏ ˙ÈÏlÓc ˙È „ÈaÚ‡ Èc „Ú Cp˜aL‡∆¿¿ƒ»«ƒ∆¿≈»¿«≈ƒ»

minkg izty

(ci)öFnM `l(c"k h"i zFnW)uxti oR' Ÿ§§¤¦§¨
:dqixd oFWl `EdW ,'mAeh dxez ¨¤§£¦¨

(eh)÷,'KOr ikp`' i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©¨Ÿ¦¦¨
.Kl obn rnWnC(awri zlgp)`xi , §©§©¨¥¨©£©©£Ÿ¨¥

,eixg` sFCxi `NW eUrn dkildA©£¦¨¥¥¨¤Ÿ¦§©£¨
Edfe ,didW dUrnM oaNn FzxfgaE©£¨¨¦¨¨§©£¤¤¨¨§¤
KlY xW` lkA LiYxnWE' miIQW¤¦¥§©§¦§Ÿ£¤¥¥

:'LizaWdeø`l iM' ,i"Wxl dWwC ©£¦Ÿ¦§¨¤§©¦¦Ÿ

`l i`CEW rnWn 'xW` cr Lafr ¤̀¡¨§©£¤©§©¤©©Ÿ
'm`' zNnE ,iziUr xW` cr Lafr ¤̀¡¨§©£¤¨¦¦¦©¦
,`l m` dUri m` wtq `EdW rnWn©§©¤¨¥¦©£¤¦Ÿ
,'iM' oFWlA rnWn 'm`' Wxtn Kkl§¨§¨¥¦©§©¦§¦
oeiM xnFlM ,i`Ce oFWl iOp `EdC§©¦§©©§©¥¨
'm`' mB ,'m`' oFWl WOWn 'iM'W¤¦§©¥§¦©¦

:'iM' oFWl WOWnùxn`Y m`e §©¥§¦§¦Ÿ©
lr i`w 'Kl iYxAC xW`' `nliC¦§¨£¤¦©§¦¨¨¥©

xn`Ie' `Ede ,dYr FOr xAiCW xEAiCd©¦¤¦¥¦©¨§©Ÿ¤
Fl did oM m`C xnFl Wie ,'ebe ''d ip £̀¦§¥©§¦¥¨¨
`le ,'KOr xAcn ip` xW` lM' xnFl©Ÿ£¤£¦§©¥¦¨§Ÿ
oeiM ,xar oFWl `EdW 'iYxAC' oFWl§¦©§¦¤§¨©¥¨
cg` mFlgA lMde `id d`Eap `cgC©£¨§¨¦§©Ÿ©£¤¨
lwe ,miizpiA FzpXn uiwd `le§Ÿ¥¦¦§¨¥§©¦§©

:oiadlfh dxez §¨¦



vie`ס zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(543Î544 'nr ,` jxk g"nyz zeiecreezd ;g"nyz'd `vie t"y zgiyn)

מּבאר־ׁשבע  יֹוצא ּכׁשּיעקב הּׁשליחּות, מילּוי ּבהתחלת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹמּיד
רק  (לא הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא לֹו ּמבטיח – לחרן ללכת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכדי
אל  והׁשיבֹותי" ּגם) אּלא גֹו'", ּוׁשמרּתי עּמ ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁש"אנכי
– יעקב ׁשל ּבתפילתֹו ועל־ּדר־זה הּזאת", ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהאדמה
אּלא  גֹו'", ּוׁשמרני עּמדי אלקים ׁש"יהיה רק (לא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּמבּקׁש

אבי". ּבית אל ּבׁשלֹום "וׁשבּתי ְְְִִֵֶַַָָּגם)
והסּבר: ּביאּור ּדרּוׁש ְְְְִֵֵֶָָולכאֹורה,

לֹו לעׂשֹות היא זֹו, ׁשליחּות ׁשל ּומּטרתּה ׁשּתכליתּה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמּכיון
ענין  את (ּוביֹותר) ההדּגׁשה מהי – ּבתחּתֹונים ּדירה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיתּבר
וחׁשיבּות  ער ואיזה גֹו'", ּבׁשלֹום "וׁשבּתי גֹו'", והׁשיבֹותי"ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָ
מילּוי  הּׁשליחּות, ּפעּולת ּגֹודל לגּבי מהּׁשליחּות לׁשיבה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָיׁש
ּדירה  לֹו להיֹות ּדהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא והּתאוה ְְְֲִִַַַָָָָָָהרצֹון

ְְִַּבתחּתֹונים?!
מהּקדֹוׁש־ מקּבל ּכאׁשר ליעקב: ּבנֹוגע היא הּׁשאלה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹועיקר
והּתאוה  הרצֹון את למּלא נעלית, הכי ׁשליחּות ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָּברּו־הּוא
ויארי ויבּקׁש יתּפּלל – (ּבחרן) ּבתחּתֹונים ּדירה לֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָלהיֹות
זֹו, מּׁשליחּות ההׁשבה עם ּבקׁשר נדר") ׁש"וּיּדר ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ(ועד
מילּוי  מאׁשר יֹותר נעלה ּדבר יׁש וכי ּבׁשלֹום", ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ"וׁשבּתי

הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא?! ּורצֹון ּתאוה ׁשהּוא ּבענין ְְְְֲִִֶַַַָָָָהּׁשליחּות
חלק  היא מהּׁשליחּות ׁשההׁשבה לֹומר, צרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועל־ּכרח
(אינּה העליֹונה ׁשהּכּונה היינּו, העליֹונה, ּבּכּונה עיקרי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָוענין
ּומּצב  ּבמעמד היֹותֹו (עם חס־וׁשלֹום, ּב"חרן", ְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָׁשּיּׁשאר
מאֹוד"), מאֹוד האיׁש ׁש"ויפרֹוץ עד ׁשלימה", ְְְְְִִִֵֶַַָָָּד"מטתֹו
אבֹותי ארץ אל "ׁשּוב האמיּתי, למקֹומֹו ׁשּיחזֹור ְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָאּלא)

..."עּמ ואהיה ְְְְִֶֶֶַָּולמֹולדּת
ּבפׁשטּות: מּזה ְְִֶַַָָההֹוראה

והפצת  הּתֹורה הפצת ׁשליחּות את למּלא יֹוצאים ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָּכאׁשר
אף  "חרֹון מּמּנּו, חּוצה ׁשאין ל"חּוצה" עד חּוצה, ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָהּמעינֹות

ׁשּיּׁשאר, אינּה ׁשהּכּונה לזּכור יׁש – ּבעֹולם" מקֹום ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשל
ּומּצב  ּבמעמד נמצא ּכאׁשר (ּגם זה ּבמקֹום ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָחס־וׁשלֹום,
אל  ולׁשּוב הּׁשליחּות, מילּוי את לסּים ּכי־אם כּו'), ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָנעלה
ּברצֹון  הּוא חדּור ּופעּולה ּפעּולה ׁשּבכל היינּו אביו, ְְְְְִֵֶַָָָָָָּבית
"וׁשבּתי  – אביו ּבית אל ולׁשּוב הּׁשליחּות את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָלסּיים
צדקנּו מׁשיח על־ידי ּבּגאּולה – אבי" ּבית אל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבׁשלֹום

אבינּו).מהּמּצ (ּבית מארצנּו ּגלינּו ׁשל ב ְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מּכיון  – האחרֹון ּדֹור זה, ּבדֹורנּו ּביֹותר מּודגׁש זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָוענין
"דאלאי  רק (לא קיצין" "דאלאי הּקיצין", ּכל "ּכלּו ְִִִִֶַַַַָָָָָֹׁשּכבר
אּלא  נֹותר ׁשּלא ּדֹורנּו, נׂשיא מו"ח כ"ק ּובלׁשֹון ְְִִֵֶֶַָָֹּגלּות"),
עׂשירּיֹות  עֹוד ׁשעברּו ּולאחרי הּכפּתֹורים", את ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָ"לצחצח
ּבׁשליחּותֹו חּוצה הּמעינֹות ּבהפצת התעּסקּות ׁשל ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָׁשנים
– הּכפּתֹורים" "צחצּוח את ּגם ּכבר סּימּו ּדֹורנּו, נׂשיא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָׁשל
אחרֹונה  הכי הּפעּולה אּלא נֹותרה ׁשּלא ּובוּדאי ּבוּדאי ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהרי
"וׁשבּתי  צדקנּו, מׁשיח ּפני לקּבלת ּכּולכם" הכן "עמדּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשל

אבי". ּבית אל ְִֵֶָָּבׁשלֹום
ְִָּולהעיר:

להיֹות  צריכה האחרֹונים הּגלּות ּברגעי ׁשּגם ּפׁשּוט וגם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָמּובן
(הּיציאה  חּוצה והּמעינֹות הּתֹורה ּבהפצת הּׁשליחּות ְְְְֲֲִִַַַַַַַַָָָָָעבֹודת
ּונתינה  הּמסירה ּובתכלית והּׁשלימּות, הּתֹוקף ּבכל ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָל"חרן")
האחרֹונים  הּגלּות ּברגעי ׁשּנמצאים ׁשּיֹודעים אף־על־ּפי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָכּו',

נגאלין". הן ּו"מּיד ְִִִֵַַָָמּמׁש,
הּגלּות  ּברגעי ׁשּנמצאים ׁשהּידיעה ּבלבד זֹו לא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹואדרּבה:
להיפ אּלא . . חס־וׁשלֹום, מחליׁשה אינּה מּמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאחרֹונים
העבֹודה  עניני ּבכל כּו' ּומרץ חּיּות ּתֹוספת ׁשּפֹועלת –ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
על  כּו' ּודריׁשה ּובּקׁשה והּתפּלה לּגאּולה, הּציּפיה – ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָ(ּכֹולל
הּׁשליחּות, ּוגמר סּיּום מֹוסיפה זֹו ׁשּפעּולה ּבידעֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָהּגאּולה),

מּמׁש. האחרֹונה הּפעּולה ׁשּזֹוהי ׁשּיּתכן אּלא עֹוד, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹולא

ã ycew zegiyn zecewp ã(173 'nr al jxk zegiy ihewl)

יצחק ּכל טו)ולא כח, ׁשּזֹוהי(רש"י לפרׁש ׁשּכן הבטחהיׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ
לא הבטחּתיו), ל . . ּׁשהבטחּתי (מה ּבפעל .ּתנאי יהיה ְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַֹֹ

נאמר יׁשמעאל על ּגם יג)ׁשהרי כג, הּוא,(וירא זרע ּכי ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָ
חלק ּבׁשביל זה "טל לעׂשו אמר ויעקב עׂשו. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּופׁשיטא

ה)ּבּמערה" נ, ויחי רז"ל(רש"י ואמרּו א). יח, עּכּו"ם (קידושין : ְְְַַַַָָָ

ּדכתיב . . אביו את ה)יֹורׁש ב, לעׂשו (דברים ירּוׁשה ּכי ְְְִִִִֵֵֶָָָ
ׁשּצריכים  אֹומרים ויׁש ׂשעיר. הר את נתּתי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ(מאברהם)

לזרעֹו יצחק "ועקדת יעקבלֹומר לאפּוקי ׁשל ּתזּכר", הּיֹום ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָֹֹ
סתקצ"א)עׂשו או"ח הזקן אדמו"ר ערוך .(שולחן ֵָ

(æè)íB÷na ýåýé Lé ïëà øîàiå BúðMî á÷òé õ÷éiå©¦©´©«£Ÿ»¦§¨¼©ÀŸ¤¨¥Æ¥´§Ÿ̈½©¨−
:ézòãé àì éëðàå äfä©¤®§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¨¨«§¦

i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï ÈÎ‡Â∑ יׁשנּתי לא ידעּתי, ּכזה úׁשאם קדֹוׁש .ּבמקֹום ¿»…ƒ…»»¿ƒְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ

ËLe˜a‡טז  ¯Ó‡Â dzMÓ ·˜ÚÈ ¯Úz‡Â¿ƒ¿««¬…ƒƒ¿≈«¬«¿¿»
‡Ï ‡‡Â ÔÈ„‰ ‡¯˙‡a È¯L ÈÈ„ ‡¯˜È (˙È‡)ƒ¿»»«¿»»≈¿«¿»»≈«¬»»

:Ú„È È˙ÈÂ‰¬≈ƒ¿»

minkg izty

(fh)ú:rci `l m` DPin `wtp i`n ok `l m`Cfi dxez §¦Ÿ¥©¨§¨¦¨¦Ÿ¨©



סי `vie zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b oey`x meil inei xeriy

(æé)ék äæ ïéà äfä íB÷nä àøBp-äî øîàiå àøéiå©¦¨Æ©Ÿ©½©−̈©¨´©¤®¥´¤À¦ µ
:íéîMä øòL äæå íéýìû úéa-íà¦¥´¡Ÿ¦½§¤−©¬©©¨¨«¦

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ˙ÈaŒÌ‡ Èk∑ ּבׁשם אלעזר רּבי אמר ƒƒ≈¡…ƒְְִֵֶַַָָָ
ׁשבע  ּבבאר עֹומד הּזה 'הּסּלם זמרא: ּבן יֹוסי àרּבי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ

ׁשּפּועֹו ׁשבע ואמצע ׁשּבאר הּמקּדׁש', ּבית ּכנגד מּגיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
ּבּגבּול  ּבצפֹונּה, וירּוׁשלים יהּודה ׁשל ּבדרֹומּה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָעֹומד
נחלת  ׁשל ּבּצפֹון היה ּוביתֿאל ּובנימין, יהּודה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּבין
נמצא, יֹוסף. ּבני ּובין ּבנימין ׁשּבין ּבּגבּול ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבנימין
מּגיע  ּבביתֿאל, וראׁשֹו ּבבארֿׁשבע ׁשרגליו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻסּלם
רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכלּפי ירּוׁשלים, נגד ׁשּפּועֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאמצע
מלֹוני, לבית ּבא זה 'צּדיק הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשאמר
קראֹו יעקב אמרּו: ועֹוד לינה'? ּבלא ְְְְְֲִִֵַָָָָֹֹויּפטר

ירּוׁשלים.לירּוׁשל  ולא היא לּוז וזֹו ּביתֿאל, ים ְְְִִִִֵֵַַָָֹ
הר  ׁשּנעקר אני אֹומר ּכן? לֹומר למדנּו ְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומהיכן
האמּורה  הארץ קפיצת היא וזֹו לכאן, ּובא ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָהּמֹורּיה
עד  לקראתֹו הּמקּדׁש ּבית ׁשּבא חּלין', ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻּב'ׁשחיטת
ּכׁשעבר  ּתאמר ואם ּבּמקֹום". "וּיפּגע וזהּו: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּביתֿאל,

הּמקּדׁש ּבית על איהּוáיעקב ׁשם? עּכבֹו לא מּדּוע , ְְֲִִִֵַַַַַָָֹֹ

אבֹותיו, ׁשהתּפּללּו ּבּמקֹום להתּפּלל לּביּה יהיב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָלא
ּכדאמרינן  אזל, חרן עד איהּו יעּכבּוהּו? הּׁשמים ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָּומן
ּכי  חרנה". וּיל" מֹוכיח: ּוקרא הּנׁשה'. 'ּגיד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבפרק
מקֹום  על ׁשעברּתי 'אפׁשר אמר: לחרן, ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָמטא
ּדעּתיּה יהב ּבֹו'? התּפּללּתי ולא אבֹותי ּבֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַֹׁשהתּפּללּו

הארץ לֹו וקפצה ּביתֿאל, עד וחזר אל,(למהּדר ּבית ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

קראּה: האלהים, עיר ׁשהיתה ׁשם ועל לירּוׁשלים, אּלא לעי, הּסמּו הּוא זה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹלא

ּבֹו" ׁשהתּפּלל הּׂשדה והּוא אברהם, ּבֹו ׁשהתּפּלל הּמֹורּיה הר והּוא אל", ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבית

ולא  'הר', ׁשּקראֹו ּכאברהם לא וגֹו'". ונעלה "לכּו ּבסֹוטה: אמרּו וכן ְְְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹיצחק,

רׁש"י  מּפרּוׁש ּכאן עד ּביתֿאל, ׁשּקראֹו ּכיעקב אּלא 'ׂשדה', ׁשּקראֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכיצחק

הדין'.∑BpŒ‰Ó¯‡.)מדּיק  אתרא ּדחילּו 'מה ּתרּגּום: ְָֻ«»ְְְִֵַַַָָ
סֹוכלתנּו. ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם .למלּבׁשâּוכסּו'דחילּו', ְְְְְְְִִֵָָָָ

ÌÈÓM‰ ¯ÚL ‰ÊÂ∑ ּתפּלתם לעלֹות ּתפּלה מקֹום ¿∆«««»»ƒְְְֲִִַָָָ
מעלה  ׁשל הּמקּדׁש ׁשּבית ּומדרׁשֹו: מכּון ãהּׁשמימה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

מּטה  ׁשל הּמקּדׁש ּבית .ּכנגד ְְִֵֶֶֶַַָָ

ÈÏ˙יז  ÔÈ„‰ ‡¯˙‡ eÏÈÁc ‰Ó ¯Ó‡Â ÏÈÁ„e¿ƒ«¬«»¿ƒ«¿»»≈≈
ÔÓ da ‡ÂÚ¯c ¯˙‡ ÔÈ‰l‡ ËBÈ„‰ ¯˙‡ ÔÈc≈¬«∆¿∆»≈¬«¿«¬»≈ƒ

:‡iÓL Ï·˜ Ú¯z ÔÈ„Â ÈÈ Ì„√̃»¿»¿≈¿«√≈¿«»

minkg izty

(fi)àawri xn`W oeiM i"Wxl dWwC§¨¤§©¦¥¨¤¨©©£Ÿ
didW rnWn ,'midl` ziA m` iM'¦¦¥¡Ÿ¦©§©¤¨¨

aEzMW FnM ,l` ziaA(h"i 't oOwl) §¥¥§¤¨§©¨

,'l` ziA `Edd mFwOd mW z` `xwIe'©¦§¨¤¥©¨©¥¥
ziaA cnFr dGd mNQW rnWn oM m ¦̀¥©§©¤ª¨©¤¥§¥
x`aA cnFr didW rnWn lirlE ,l ¥̀§¥©§©¤¨¨¥¦§¥

lirl aizkCn ,raW(a"i wEqR)mlgIe' ¤©¦¦§¦§¥¨©©£Ÿ
Wxtn `le 'ebe 'dvx` aSn mNq dPde§¦¥ª¨ª¨©§¨§Ÿ§¨¥
oM m` ,did ux` lW mFwn dfi`A§¥¤¨¤¤¤¨¨¦¥
dNigYA eiptl aizkC i`O` i`w i`Ce©©¨¥©©¦§¦§¨¨©§¦¨

('e wEqR)opiWxce raW x`A EpiidC ¨§©§§¥¤©§¨§¦©
,iccd` i`xw `iWw oM m` ,zFkEnq§¦¥©§¨§¨¥©£¨¥
x`aA cnFr dGd mNQd Wxtn Kkl§¨§¨¥©ª¨©¤¥¦§¥
FrERiW rvn`e ,wEqRd rnWncM raW¤©¦§©§©©¨§¤§©¦
,milWExi EpiidC WCwOd ziA cbp¤¤¥©¦§¨§©§§¨©¦
,wEqRA iOp rnWncM l` ziaA FW`xe§Ÿ§¥¥¦§©§©©¦©¨
ziA cbpM did FrERiW sFq xnFl oi`C§¥©¦¨¨§¤¤¥
uEg awri did oM m` ,WCwOd©¦§¨¦¥¨¨©£Ÿ
lW FnFxcA raW x`A ixdW ,mNQdn¥©ª¨¤£¥§¥¤©¦§¤
lEaBA FpFtvA WCwOd ziaE ,dcEdi§¨¥©¦§¨¦§©§
FpFtvA `Ed fEle ,oinipaE dcEdi oiAW¤¥§¨¦§¨¦§¦§
fEl zlrn did dn oM m`e ,oinipA lW¤¦§¨¦§¦¥¤¨¨©£©
,'minXd xrW'e 'midl` ziA' Fl `xTW¤¨¨¥¡Ÿ¦§©©©¨©¦
`le mNQd ilbx `l mW did `l ixd£¥Ÿ¨¨¨Ÿ©§¥©ª¨§Ÿ
did FrERiW rvn`W WxiR okl ,FW`xŸ¨¥¥¥¤¤§©¦¨¨

Epiid mNQd sFqe WCwOd ziA cbpM§¤¤¥©¦§¨§©ª¨©§
.fEl `EdW l` ziA cbpM did FW`xŸ¨¨§¤¤¥¥¤
WExiR il d`xp KM ,l"Wxdn azM̈©©©§©¨¦§¤¦¥
Exn`W iRlkE ,i"Wx zrSde wEqRd©¨§©¨©©¦§©¥¤¨§
`Ed KExA WFcTd xn`W l"f EpizFAx©¥©¤¨©©¨¨
`lA xhRie ipFln zial `A df wiCv©¦¤¨§¥§¦§¦¨¥§Ÿ
KExA WFcTd lW FpFln ziaE ,dpil¦¨¥§¤©¨¨
oNW rnWn o`ke ,milWExi Epiid `Ed©§§¨©¦§¨©§©¤¨
F`xw awri Exn` cFre ,l` ziaA§¥¥§¨§©£Ÿ§¨
aizkcM fEl Edfe ,l` ziA milWExil¦¨©¦¥¥§¤§¦§¦
m` ENit`e ,'ek 'xird mW fEl mlE`e'§¨¥¨¦©£¦¦
xnFl lkEYW aEzMd uxzl lFki dY ©̀¨¨§¨¥©¨¤©©
okidn dWw oiicr ,milWExi `id fEl¦§¨©¦£©¦¨¤¥¥¨
f`e 'eke xnF` ip` ,oM xnFl Ecnl̈§©¥£¦¥§¨
,dpFW`xl xird mW `EdW fEl F`xw§¨¤¥¨¦¨¦¨
cgiA mE`xw mWl utTW milWExie¦¨©¦¤¨©§¨§¨§©©
,xiRW l"fg ixaC uxFzi dfaE ,l` ziA¥¥¨¤§©¦§¥£©©¦
FWExiR itlC ,m"`xd zrC iwER`l§©¥©©¨§¥¦§¦¥
F`xw awri' aizM EpNW zF`gqEPAW¤©§¨¤¨§¦©£Ÿ§¨
eixacNW xTire ,'l` ziA milWExil¦¨©¦¥¥§¦©¤¦§¨¨
ixaCn oM mB 'milWExi `le fEl Edf'¤§Ÿ§¨©¦©¥¦¦§¥
mEWA iz`vn `l dfe ,`Ed minkg£¨¦§¤Ÿ¨¨¦§
dWw oM mB uExiYd itl cFre ,mFwn§§§¦©¥©¥¨¤
zvitwE ,milWExi Epiid fEl `nliC¦§¨©§§¨©¦§¦©
KxCd zirvn`l `AWM Epiid ux`d̈¨¤©§§¤¨§¤§¨¦©¤¤

xExA didW i`Ce `N` ,FcbpM fEl `Ä§¤§¤¨©©¤¨¨¨
`id fEl `l milWExIW i"Wxl§©¦¤§¨©¦Ÿ¦
o`M cr ,iYWxitcM `xw gkEncM¦§¨§¨¦§¥©§¦©¨

:FpFWláxn`Od `Ed KM xnFl dvx §¨¨©¨©©£¨
dOl ,`id `iWEw oFWlE `xnBA mzd̈¨©§¨¨§§¨¦¨¨
`l Edi`' uxznE ,mW EdEaMr `lŸ¦§¨§¨¥¦¨
,'EdEaMri minXd onE' cr 'eke 'aidï¥©¦©¨©¦§©§
`l Fnvr `EdC oeiM xnFl dvẍ¨©¥¨§©§Ÿ
,dInzA ,EdEaMri minXd onE lNRzd¦§©¥¦©¨©¦§©§¦§¦¨

:devn xacl mc` oitFM oi`â`ian ¥¦¨¨¦§©¦§¨¥¦
miAx oFWl e`l e"ieA 'EligC'W di`x§¨¨¤§¦§¨©§©¦
FnM ,oM `Ed mEBxYd KxC `N` `Ed¤¨¤¤©©§¥§
ENit`e xaC mW iOp `EdC ,'dpEaY'§¨§©¦¥¨¨©£¦
cbA' oke ,e"ieA 'EpzlkEq' FnEBxY ikd̈¦©§§§¨§¨§¥¤¤

'WFAll('k wEqR oOwl)`Ed xaC mW iOp ¦§§©¨¨©¦¥¨¨
rnW oM m`e ,'EqkE' e"ieA FnEBxze§©§§¨§§¦¥§©

:oM mEBxYd KxCW DPinã(awri zlgp), ¦¨¤¤¤©©§¥©£©©£Ÿ

`N` ,wlFg Fpi` WxcOdC il d`xp¦§¤¦§©¦§¨¥¥¤¨
mFwOd df `weC dOl mrHd WxtOW¤§¨¥©©©¨¨©§¨¤©¨
`EdW itl ,dNitYd ziIlrl xrW `Ed©©©£¦©©§¦¨§¦¤
.dlrn lW WCwOd ziA cbp oEEkn§¨¤¤¥©¦§¨¤©§¨
KxC `Ed 'minXd xrW' mFwn lMnE¦¨¨©©©¨©¦¤¤
F` xrW minXl oi` iM ,lWn̈¨¦¥©¨©¦©©

:oFNggi dxez ©



vie`סב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'b oey`x meil inei xeriy

(çé)íN-øLà ïáàä-úà çwiå ø÷aa á÷òé íkLiå©©§¥̧©«£¹Ÿ©ÀŸ¤©¦©³¤¨¤̧¤Æ£¤¨´
:dLàø-ìò ïîL ÷öiå äávî dúà íNiå åéúLàøî§©«£Ÿ½̈©¨¬¤Ÿ−̈©¥¨®©¦¬Ÿ¤−¤©Ÿ¨«

(èé)íìeàå ìà-úéa àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¥«¥®§¨²
:äðLàøì øéòä-íL æeì¬¥«¨¦−¨¦«Ÿ¨«

(ë)éãnò íéýìû äéäé-íà øîàì øãð á÷òé øciå©¦©¬©«£−Ÿ¤´¤¥®Ÿ¦¦«§¤̧¡Ÿ¦¹¦¨¦À
íçì éì-ïúðå CìBä éëðà øLà äfä Cøca éðøîLe§¨©¸¦Æ©¤³¤©¤Æ£¤´¨«Ÿ¦´¥½§¨«©¦¬¤²¤

:Laìì ãâáe ìëàì¤«¡−Ÿ¤¬¤¦§«Ÿ
i"yx£È„nÚ ÌÈ‰Ï‡ ‰È‰ÈŒÌ‡∑ לי יׁשמר אם ƒƒ¿∆¡…ƒƒ»ƒְִִִֹ

להיֹות  ׁשהבטיחני הּללּו ׁשאמר äהבטחֹות ּכמֹו עּמדי, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ
"עּמ אנכי "והּנה לי:∑È¯ÓLe.לי: ׁשאמר ּכמֹו ְִִִִֵָָֹ¿»«ƒְִֶַָ

"אׁשרּֿתל ּבכל ּוׁשמרּתי".ÏÎ‡Ï ÌÁÏ ÈÏŒÔ˙Â∑ ְְְֲִֵֵֶַֹ¿»«ƒ∆∆∆¡…

הּוא  לחם, והּמבּקׁש ,"אעזב לא "ּכי ׁשאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכמֹו
וזרעֹו נעזב צּדיק ראיתי "ולא ׁשּנאמר: נעזב, ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹקרּוי

לז)מבּקׁשֿלחם" .(תהלים ְֶֶַָ

(àë)éì ýåýé äéäå éáà úéa-ìà íBìLá ézáLå§©§¦¬§¨−¤¥´¨¦®§¨¨¯§Ÿ̈²¦−
:íéýìûì¥«Ÿ¦«

i"yx£Èz·LÂ∑ֿאל והׁשיבתי" לי: ׁשאמר ּכמֹו ¿«¿ƒְֲִִִֶֶַַָֹ
ׁשּלא ∑·ÌBÏL.האדמה" החטא, מן אלמד åׁשלם ֲָָָ¿»ְְִֵֵֶֶַַָֹ

לבן  ÌÈ‰Ï‡Ï.מּדרכי ÈÏ '‰ ‰È‰Â∑ׁשמֹו ׁשּיחּול ְִֵַָָ¿»»ƒ≈…ƒְֶָ
ּפסּול  יּמצא ׁשּלא סֹוף, ועד מּתחּלה ּכמֹוæעלי ּבזרעי, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ

הבטיח  זֹו והבטחה ,"ל "אׁשרּֿדּברּתי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשאמר:
ּולזרע לאלהים ל "להיֹות ׁשנאמר: ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָֹלאברהם,

"יז)אחרי ּפסּול (.(לעיל ׁשּום ּבֹו יּמצא ׁשּלא מיחס זרע(. ְְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd elqk c"ei ,`vie zyxt zay

הּוא  יעקב ׁשל ּדאביו אבי, ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ענין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹוזהּו
ענין  ׁשהּוא אלקים", לי עׂשה "צחֹוק ׁשם על ּכן ׁשּנקרא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיצחק,
ההעלמֹות  ּבירּור מּצד ׁשּנעׂשה ּדלמעלה והּתענּוג ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָָהּצחֹוק

יהיה  גֹו' לאלקים לי הוי' והיה ּבּכתּוב, ּומסּיים אלקים. ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹּדׁשם
לאכֹול  לחם לי ּד"ונתן העבֹודה ׁשעל־ידי והיינּו, אלקים, ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבית
ּבהעלאה  הּצּדיקים עבֹודת ענין ׁשהּוא ללּבֹוׁש" ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָּובגד

Ècיח  ‡·‡ ˙È ·ÈÒe ‡¯Ùˆa ·˜ÚÈ ÌÈc˜‡Â¿«¿≈«¬…¿«¿»¿ƒ»«¿»ƒ
‡ÁLÓ ˜È¯‡Â ‡Ó˜ d˙È ÈeLÂ È‰B„q‡ ÈeL«ƒƒ»ƒ¿«ƒ»«»»«¬ƒƒ¿»

:dLÈ¯ ÏÚ«≈«

‡Ïיט  ˙Èa ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿»¿«¿»«≈≈
:‡˙ÈÓ„˜a ‡z¯˜„ ‡ÓL ÊeÏ Ì¯·e¿«¿»¿«¿»¿«¿≈»

ÓÈÓ¯‡כ  ‡‰È Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ÌÈ˜ ·˜ÚÈ ÌÈi˜Â¿«ƒ«¬…¿»¿≈»ƒ¿≈≈¿»
‡‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Á¯‡a Èp¯hÈÂ ÈcÚÒa ÈÈ„«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»»≈ƒ¬»

) ‡ÓÁÏ ÈÏ ÔzÈÂ ÏÊ‡ נ"יÌÁÏ(eÒÎe ÏÎÈÓÏ »≈¿ƒ∆ƒ«¬»¿≈¿≈«¿
:LaÏÓÏ¿ƒ¿»

ÓÈÓ¯‡כא  ‡‰ÈÂ ‡a‡ ˙È·Ï ÌÏLa ·e˙‡Â¿≈ƒ¿«¿≈«»ƒ≈≈¿»
:‡‰Ï‡Ï ÈÏ ÈÈ„«¿»ƒ≈»»

minkg izty

(k)ä`xwC `pXil `dC ,uxzl FpFvx§§¨¥§¨¦¨¨¦§¨
midl` didi m`' aizkC ,`Ed ltM¥¤¦§¦¦¦§¤¡Ÿ¦
WxiR df lre ,'ipxnWE' Epiid 'icOr¦¨¦©§§¨©¦§©¤¥¥
m`' i`dC xnFlM ,'eke il xFnWi m ¦̀¦§¦§©§©¦
zxinX` i`w 'icOr midl` didi¦§¤¡Ÿ¦¦¨¦¨¥©§¦©
xnFl okYi Ki` ,xn`Y m`e .zFghad©§¨§¦Ÿ©¥¦¨¥©
WFcTd miIwi m` wREqn did awrIW¤©£Ÿ¨¨§¨¦§©¥©¨
xnFl Wie ,e`l m` Fzghad `Ed KExÄ©§¨¨¦©§¥©
`le `hgd mFxbi `OW `xi didW¤¨¨¨¥¤¨¦§©¥§§Ÿ
did awriC xnFl Wi cFre ,Fl xFnWi¦§§¥©§©£Ÿ¨¨
`lA mFlg oi`e `Ed mFlg `OW xEaq̈¤¨£§¥£§Ÿ

milhA mixaC(.d"p zFkxA)ikd mEXn , §¨¦§¥¦§¨¦¨¦
xn`Y m`e .oiadl lwe ,'ebe 'm`' xn`̈©¦§©§¨¦§¦Ÿ©
on zFghadd gikFdl `A i"WxW oeiM¥¨¤©¦¨§¦©©©§¨¦
cbA lr iOp Fgihad okid `xwOd©¦§¨¥¨¦§¦©¦©¤¤
lr FgihadW oeiM xnFl Wie ,WFAll¦§§¥©¥¨¤¦§¦©

cbA lr iOp FgihadW i`Ce mgNd©¤¤©©¤¦§¦©¦©¤¤
l"fg Exn`W FnM ,WFAll`rivn `aA) ¦§§¤¨§£©¨¨§¦¨

(.a"p,WExiR ,'Kqixkl iEWe KAbl wiXr'©¦§©¨§©¥¦§¥¨¥
LpFnn wFWre mixwi micbA oiaf§¥§¨¦§¨¦©£¨§
,WExiR ,'Kqixkl iEWe' ,micbA liaWA¦§¦§¨¦§©¥¦§¥¨¥
DieWA `N` oAfY l` Kqixkl la £̀¨¦§¥¨©§©¥¤¨§¨§¨
iOp xn`e ,dinC icMn xwFiA `le§Ÿ§¤¦§¥¨¤¨§¨©©¦

'mCd iEQiM' wxtA(:c"t oiNEg)mlFrl §¤¤¦©¨¦§¨
,Fl WIX dOn zFgR dYWie mc` lk`iŸ©¨¨§¦§¤¨¦©¤¥
oeike ,Fl WIX dn itM dQMzie WAlie§¦§©§¦§©¤§¦©¤¥§¥¨
mgNd lr Fgihad `Ed KExA WFcTdW¤©¨¨¦§¦©©¤¤
lr iOp Fgihad i`Ce oM m` lFk`l¤¡¦¥©©¦§¦©¦©
Kixv did ok `l m`C ,WFAll cbA¤¤¦§§¦Ÿ¥¨¨¨¦
micbA gTil icM Flk`On mvnvl§©§¥¦©£¨§¥¦©§¨¦
,lFk`l mgl Fl didi `NW `vnpe§¦§¨¤Ÿ¦§¤¤¤¤¡

mgNd lr Fgihad `Ed KExA WFcTde§©¨¨¦§¦©©¤¤
lFk`l(i"`xdn):`k dxez ¤¡
(`k)å(awri zlgp)llMn oM mB Edfe , ©£©©£Ÿ§¤©¥¦§©

xn` `dC KxAzi mXd lW zFghadd©©§¨¤©¥¦§¨¥§¨¨©
(e"h wEqR lirl)'Kl iYxAC xW` z`' §¥¨¥£¤¦©§¦¨
i"Wx WxitE(iYxAC d"c mW)LMxvl' ¥¥©¦¨¦©§¦§¨§§

`hgd on mlW didi `l m`e ,'Lilre§¨¤§¦Ÿ¦§¤¨¥¦©¥§
miIwzi `NW i`CeA oal ikxCn cFnlie§¦§¦©§¥¨¨§©©¤Ÿ¦§©¥
lW zFghad lM FnM ,eilr xn`PX dn©¤¤¡©¨¨§¨©§¨¤
`NW i`pY lr odW `Ed KExA WFcTd©¨¨¤¥©§©¤Ÿ

:`hgd mFxbiædide' mBW xnFl dvx ¦§©¥§¨¨©¤©§¨¨
`le ,zFghadd llMn `Ed 'ebe 'il 'd¦¦§©©©§¨§Ÿ
`l m` s` `dC ,xcPW xcPd `EdW¤©¤¤¤¨©§¨©¦Ÿ
`Ed aIEgn ElNd zFghadd EniIwzi¦§©§©©§¨©¨§¨

:midl`l Fl 'd didIWak dxez ¤¦§¤¥Ÿ¦



סג `vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'c ipy meil inei xeriy
אֹותּה וּיׂשם גֹו' האבן את וּיּקח ּׁשּכתּוב מה [ׁשּזהּו ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוהמׁשכה
ראׁשּה, על ׁשמן וּיּצֹוק ואחר־ּכ ההעלאה, ענין ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמּצבה,
לי  הוי' ּדוהיה הּגילּוי נעׂשה אזי ההמׁשכה], ענין ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָׁשהּוא
על־ידי  אמנם ּכּנ"ל. הוי' ּדׁשם הּגילּוי ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלאלקים,
עבֹודת  ענין ׁשהּוא אבי" ּבית אל ּבׁשלֹום ּד"וׁשבּתי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָהעבֹודה
המׁשכת  ענין ׁשהּוא אלקים", "ּבית נעׂשה ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֹהּתׁשּובה,

והיינּו, הּכללי. מה'ּסֹובב' ּגם ׁשּלמעלה החדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמּקיפים
ּבבחינת  מהעֹולמֹות, למעלה היֹותֹו עם הוי', ׁשם ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּגילּוי
ּבׁשם  נקרא ׁשּלכן לעֹולמֹות, ׁשּיכּות לֹו יׁש מּכל־מקֹום ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָסֹובב,
הּמּקיף  עד הּפרטים מּקיפים מדריגֹות, ּכּמה ּבזה ויׁש ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָסֹובב,
עבֹודת  על־ידי אמנם לעֹולמֹות. עדין ׁשּי זה ּכל א ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּכללי,

העצמּות. המׁשכת נעׂשה ְְְֲַַַַַָָָָהּתׁשּובה

(áë)úéa äéäé äávî ézîN-øLà úàfä ïáàäå§¨¤´¤©ÀŸ£¤©̧§¦Æ©¥½̈¦«§¤−¥´
:Cì epøOòà øOò éì-ïzz øLà ìëå íéýìû¡Ÿ¦®§ŸÆ£¤´¦¤¦½©¥−£©§¤¬¨«

i"yx£˙‡f‰ Ô·‡‰Â∑,"והאבן" ׁשל זֹו וי"ו מפרׁש ּכ ¿»∆∆«…ְְֶֶֶָָָָֹ
זאת  אעׂשה אני ואף אּלה את לי ּתעׂשה Ô·‡‰Â.אם ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֹ¿»∆∆

'B‚Â ‰·vÓ ÈzÓN ¯L‡ ˙‡f‰∑ אהי' ּכתרּגּומֹו: «…¬∆«¿ƒ«≈»¿ְְֵֵַ

וכן  ה'', קדם עלּה ארם,çפלח מּפּדן ּבׁשּובֹו עׂשה ְְֲֲֳִֵַַַַָָָָָ
ּביתֿאל" עלה "קּום לֹו: לה)ּכׁשאמר ּנאמר (לקמן מה , ְֱֲֵֵֵֶֶַַַָ

"נס עליה וּיּס וגֹו' מּצבה יעקב "וּיּצב .ׁשם? ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd elqk c"ei ,`vie t"y)

ּדֹוחקא  ּדקּודׁשא ּברּוחא (יעקב) דחמא ּבגין ּבּזהר, ְְְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֹֹואיתא
אל  ּבׁשלֹום וׁשבּתי אמר כּו' יֹומיא ּבסֹוף ּבתראה ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָּדגלּותא
ׁשּובי  הּׁשּולּמית ׁשּובי ׁשּובי ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו אבי. ְִִִִִֵֶֶַַַַָָּבית
ׁשּובי, ּפעמים ד' ּכאן ׁשּנאמר הּמחנים, ּכמחֹולת גֹו' ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָׁשּובי
(וכּמבֹואר  הּגלּיֹות מד' הׁשיבה על ׁשּקאי ז"ל רּבֹותינּו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻואמרּו
ׁשּובי  נאמר זה ועל חתּונה'), ּדרּוׁשי ּב'קּונטרס ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָּבארּוּכה
מה  על־ּדר ּבׁשלֹום, היא ׁשהּׁשיבה היינּו, ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָהּׁשּולּמית,
זה  ּבפסּוק הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ּבׁשלֹום. וׁשבּתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּׁשּכתּוב
ּתחילה  למעלה. ּדמּלמּטה ּובסדר מדריגֹות, ּכּמה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָחׁשיב
עבֹודת  ענין ׁשהּוא ללּבֹוׁש, ּובגד לאכֹול לחם לי ונתן ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָנאמר
ׁשהיא  הּתֹורה, על קאי לחם ׁשהרי ּומצֹות, ּבתֹורה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּצּדיקים
ּובגד  מעי. ּבתֹו ותֹורת ׁשּכתּוב ּכמֹו ּפנימי, מזֹון ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּבבחינת
ואחר־ּכ ּומּקיפים. לבּוׁשים ׁשהם הּמצֹות ענין הּוא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָללּבֹוׁש

ׁשהּו אבי, ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ה'ּבעלי נאמר עבֹודת א ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּצּדיקים, מעבֹודת ׁשּלמעלה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָּתׁשּובה'

יכֹולים  ּגמּורים צּדיקים אין עֹומדים ּתׁשּובה ׁשּבעלי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָּבמקֹום
ּפרטי  ּגם מבאר העבֹודה, סדר ׁשּמבאר ּולאחרי ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלעמֹוד.
הּוא, והּסדר העבֹודה. על־ידי ׁשּנעׂשים מּלמעלה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָההמׁשכֹות
הּמגן  עכׁשיו ּדהּנה לאלקים, לי הוי' והיה נאמר ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּתחילה
הוי' ׁשם היה אילּו ׁשהרי הוי', ׁשם על מעלים אלקים ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּדׁשם
אלקים  ׁשם ולכן המציאּות, ּכל מתּבּטלת היתה אזי ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבגילּוי,
ּבגילּוי, הוי' ׁשם יהיה לעתיד־לבא אבל הוי', ׁשם על ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמעלים
ׁשמׁש ׁשּיאיר היינּו מּנרּתּקּה, חּמה מֹוציא ׁשהּקּב"ה ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּזהּו
אלקים. ּדׁשם ּבנרּתק מכּוסה ואינֹו ּבעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָֹהוי'
ּבגילּוי. יהיה הוי' ׁשּׁשם לאלקים, לי הוי' והיה אֹומרֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹוזהּו
יהיה  מּצבה ׂשמּתי אׁשר הּזאת "והאבן ממׁשי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹואחר־ּכ
ׁשּכבר  ׁשּלאחרי והיינּו, הּב'. המׁשכה ׁשּזֹוהי אלקים" ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבית
מּקיפים  יּומׁשכּו אזי ּבפנימּיּות, הוי') (ּדׁשמׁש הּמּקיף ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָנמׁש
הּוא  זה ּד'אלקים' אלקים", "ּבית ענין ׁשּזהּו יֹותר, ְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹנעלים
ּדוקא. הּתׁשּובה על־ידי מּגיעים זֹו ּולהמׁשכה מהוי'. ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָלמעלה

ß elqk 'c ipy mei ß

èë(à):íã÷-éðá äöøà Cìiå åéìâø á÷òé àOiå©¦¨¬©«£−Ÿ©§¨®©¥−¤©¬§¨§¥¤«¤

i"yx£ÂÈÏ‚¯ ·˜ÚÈ ‡OiÂ∑,ללכת קל ונעׂשה רגליו את לּבֹו נׂשא ּבׁשמירה, ׁשהבטח טֹובה ּבׂשֹורה מּׁשּנתּבּׂשר «ƒ»«¬…«¿»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
רּבה' ּב'בראׁשית מפרׁש ּכ. ְְִִֵַָָָֹ

‡‰Èכב  Èc È‰z ‡Ó˜ È˙ÈeL Èc ‡„‰ ‡·‡Â¿«¿»»»ƒ«≈ƒ»»¿≈ƒ≈≈
ÔÓ „Á ÈÏ Ôzz Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ dÏÚ ÁÏÙ»«¬«ƒ√»¿»¿…ƒƒ∆ƒ«ƒ

:CÓ„˜ dpL¯Ù‡ ‡¯NÚ«¿»«¿¿ƒ≈√»»

(א  È‰BÏ‚¯ ·˜ÚÈ ÏËe נ"יÈ‰BÏ‚È¯(ÏÊ‡Â ¿««¬…«¿ƒƒ¿ƒ«¬«
:‡ÁÈ„Ó Èa Ú¯‡Ï«¬«¿≈»ƒ¿»

minkg izty

(ak)ç`NW ,'oke' i"Wx iziin Kkl§¨©§¥©¦§¥¤Ÿ
FnEBxYW Dil `pn mEBxYd lr dWwY©§¤©©©§§¨¥¤©§
iptl glti Ff daSn lr `wecC ,oM¥§©§¨©©¥¨¦§©¦§¥
sFql `dC uxize ,`Ed KExA WFcTd©¨¨§¥¥§¨§
mBW DPin rnW oM m` ,dUr oM¥¨¨¦¥§©¦¨¤©
'd dide') didie ,oM FYrC did dNigYn¦§¦¨¨¨©§¥§¦§¤§¨¨
didi 'ebe z`Gd oa`de'] ('midl`l il¦¥Ÿ¦§¨¤¤©Ÿ¦§¤

okle ,xcp `le i`pY lr ['miwl` ziA¥¡Ÿ¦©§©§Ÿ¤¤§¨¥
dvx ,''d mcw Dlr glt id`' mBxY©§¥¥¥¨©£¨¢¨¨¨
zFpAxw aixwIW `Ed i`Ce xnFl©©©¤©§¦¨§¨
`l la` ,Fzghad xFnWi `l ENit £̀¦Ÿ¦§©§¨¨£¨Ÿ
lke' xn`X dnE .`weC df gAfOd lr©©¦§¥©¤©§¨©¤¨©§Ÿ
`l m`W rnWnC ,'ebe 'il oYY xW £̀¤¦¤¦§©§©¤¦Ÿ
`l ,xVri `l zFghadd Fl xFnWi¦§©©§¨Ÿ§©¥Ÿ

lM la`' ,xn`w ikdC xnFl WiC ,dWẅ¤§¥©§¨¦¨¨©£¨Ÿ
`l m` s` ,'ebe 'xVr il oYY xW £̀¤¦¤¦©¥©¦Ÿ
ile ,azM l"WxdnE .zFghadd xnWY¦§Ÿ©©§¨©©§©¨©§¦
xnWY m` ,awri xn` KMW d`xp¦§¤¤¨¨©©£Ÿ¦¦§Ÿ
ipW EPxVr` xVr f` zFghadd©©§¨¨©¥£©§¤§¥
,zg` mrR xVr` e`l m`e ,zFxUrn©©§§¦©£©¥©©©©

:FpFWl o`M cr ,dUr oke` dxez §¥¨¨©¨§



vie`סד zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'c ipy meil inei xeriy

(á)ìL íL-äpäå äãOa øàá äpäå àøiåäL ©©º§§¦¥¯§¥´©¨¤À§¦¥º̈§¨³
e÷Lé àåää øàaä-ïî ék äéìò íéöáø ïàö-éøãò¤§¥ŸÆ«Ÿ§¦´¨¤½¨¦ µ¦©§¥´©¦½©§−

:øàaä ét-ìò äìãb ïáàäå íéøãòä̈«£¨¦®§¨¤¬¤§Ÿ−̈©¦¬©§¥«
i"yx£ÌÈ¯„Ú‰ e˜LÈ∑ מׁשקיםèקצרה הרֹועים ּבלׁשֹון ּדּבר והּמקרא העדרים, .את «¿»¬»ƒְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

(â)ìòî ïáàä-úà eììâå íéøãòä-ìë änL-eôñàðå§¤«¤§¨´¨¨¨«£¨¦À§¨«£³¤¨¤̧¤Æ¥©Æ
ïáàä-úà eáéLäå ïàvä-úà e÷Läå øàaä ét¦´©§¥½§¦§−¤©®Ÿ§¥¦¯¤¨¤²¤

:dî÷îì øàaä ét-ìò©¦¬©§¥−¦§Ÿ¨«
i"yx£eÙÒ‡Â∑ ׁשהיתה לפי להאסף, היּו éרגילים ¿∆∆¿ְְְְִִִֵֵֶָָָָ

ּגדֹולה  ּומגנּדרין,∑eÏÏ‚Â.האבן ותרּגּומֹו וגֹוללין, ְֶֶָָ¿»¬ְְְְְְְִִַַ
ּובלׁשֹון  עתיד ּבלׁשֹון לדּבר מׁשּתּנה הוה לׁשֹון ëּכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

ועתיד עבר, היה ּכבר ּתמיד, ההוה ּדבר ׁשּכל לפי ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָָֹ
ּומתיבין ∑e·ÈL‰Â.להיֹות  .ּתרּגּומֹו: ְִ¿≈ƒְְִִַ

(ã)ïøçî eøîàiå ízà ïéàî éçà á÷òé íäì øîàiå©³Ÿ¤¨¤Æ©«£½Ÿ©©−¥©´¦©¤®©´Ÿ§½¥«¨−̈
:eðçðà£¨«§

(ä)eøîàiå øBçð-ïa ïáì-úà ízòãéä íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤½©§©§¤−¤¨¨´¤¨®©«Ÿ§−
:eðòãé̈¨«§

(å)ìçø äpäå íBìL eøîàiå Bì íBìLä íäì øîàiå©¬Ÿ¤¨¤−£¨´®©«Ÿ§´¨½§¦¥Æ¨¥´
:ïàvä-íò äàa Bza¦½¨−̈¦©«Ÿ

i"yx£Ô‡v‰ŒÌÚ ‰‡a∑ותרּגּומֹו ּבאל"ף, הּטעם »»ƒ«…ְְֶַַַַָָ
ּבּבי"ת, למעלה, הּטעם ּבאה", "ורחל ְְְְֵֵַַַַַַָָָָָ'אתיא'.

'אתת' לׁשֹון ותרּגּומֹו: והּׁשני 'עֹוׂשה', לׁשֹון הראׁשֹון , ְְְְְִִֵַַַָָָ
.'עׂשתה' ְָָ

(æ)äð÷nä óñàä úò-àì ìBãb íBiä ãBò ïä øîàiå©ÀŸ¤¥¬Æ©´¨½Ÿ¥−¥«¨¥´©¦§¤®
:eòø eëìe ïàvä e÷Lä©§¬©−Ÿ§¬§«

i"yx£ÏB„b ÌBi‰ „BÚ Ô‰∑,רֹובצים אֹותם ׁשראה לפי ≈«»ְְִִֶָָָ
עֹוד. ירעּו ולא הּביתה הּמקנה לאסף ׁשרֹוצים ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹּכסבּור
ׂשכירי  אם ּכלֹומר ּגדֹול", הּיֹום עֹוד "הן להם: ְְִִֵֵֶַַַָָָאמר

הּבהמֹות  ואם הּיֹום, ּפעּלת ׁשּלמּתם לא אּתם, ְְְְִִֵֶֶַַַַַֹֻיֹום
"לאֿעת  אףֿעלּֿפיֿכן וגֹו'ìׁשּלכם, הּמקנה "האסף ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

.(ב"ר)

Ïz˙‡ב  Ôn˙ ‡‰Â ‡Ï˜Á· ‡¯È· ‡‰Â ‡ÊÁÂ«¬»¿»≈»¿«¿»¿»«»¿»»
‡È‰‰ ‡¯Èa ÔÓ È¯‡ dÏÚ ÔÈÚ·¯ ÔÚc ÔÈ¯„Ú∆¿ƒ¿»¿«ƒ¬«¬≈ƒ≈»«ƒ
‡Óet ÏÚ ‡˙a¯ ‡·‡Â ‡i¯„Ú Ô˜LÓ«¿»¬»«»¿«¿»«¿»«»

:‡¯È·„¿≈»

È˙ג  ÔÈ¯c‚Óe ‡i¯„Ú Ïk Ôn˙Ï ÔÈLpk˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«»»¬»«»¿«¿¿ƒ»
‡Ú ˙È Ô˜LÓe ‡¯È·„ ‡Óet ÏÚÓ ‡·‡«¿»≈«»¿≈»«¿»»»»
‡¯È·„ ‡Óet ÏÚ ‡·‡ ˙È ÔÈ·È˙Óe¿ƒƒ»«¿»«»¿≈»

:d¯˙‡Ï¿«¿«

e¯Ó‡Âד  Ôez‡ ÔÓ ÈÁ‡ ·˜ÚÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…««¿»««¬»
:‡Á‡ Ô¯ÁÓ≈»»¬»¿»

BÁ¯ה  ¯a Ô·Ï ˙È ÔezÚ„È‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«¿»»»«»
:ÔÚ„È e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»

Â‰‡ו  ÌÏL e¯Ó‡Â dÏ ÌÏL‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«≈«¬»¿«¿»
:‡Ú ÌÚ ‡È˙‡ dz¯a ÏÁ»̄≈¿«≈»¿»ƒ»»

LÎÓÏז  ÔcÚ ‡Ï ÈbÒ ‡ÓBÈ „BÚ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»«ƒ»ƒ«¿ƒ¿«
:eÚ¯ eÏÈf‡Â ‡Ú e˜L‡ ¯ÈÚa¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿

minkg izty

hk(a)èoke ,miwWn Eid FWExiRW¤¥¨©§¦§¥
,ded mFwnA cizr 'Ellbe' 'Etq`pe'§¤¤§§¨§¨¦¦§Ÿ¤
oillFB Eide mitq`p Eid FWExitE¥¨¤¡¨¦§¨§¦

:cinYb dxez ¨¦
(b)é,aFYkl iE`x did KMW xnFl dvẍ¨©¤¨¨¨¨¦§

,'dilr mivaFx o`v ixcr dWlW dPde'§¦¥§¨¤§¥Ÿ§¦¨¤¨
'dOW Etq`pe' mEXn mivaFx dOle§¨¨§¦¦§¤¤§¨¨
oa`dW ipRn ,'Etq`pe' dOle ,'ebe§¨¨§¤¤§¦§¥¤¨¤¤

:x`Ad iR lr dlFcBë`ian `lC `d §¨©¦©§¥¨§Ÿ¥¦

'mixcrd EwWi' lr lirl cIn mEBxYd©©§¦©§¥©©§¨£¨¦
aizM o`kC mEXn ,'Etq`pe' lre§©§¤¤§¦§¨§¦
`EdC ,'mixCpbnE' mBxznE 'Ellbe'§¨§§©§¥§©§§¦§
'Ellbe' aizM iOp KEnqaE ,ded oFWl§Ÿ¤§¨©¦§¦§¨§
,cizr oFWl `EdC 'oExCpbie' mBxznE§©§¥¦©§§§§¨¦
lkC mEBxYd on `icdA gkEn oM m ¦̀¥¨§¤§¨¦©©§§¨

la` ,ded oFWl xAcn wEqRdiAB ©¨§©¥§Ÿ¤£¨©¥
`lC ,mEBxYd KFYn gkEn `l 'EwWi'©§Ÿ¨¦©©§§Ÿ
lirl `N` ,'EwWi' minrR iYW aizM§¦§¥§¨¦©§¤¨§¥

oke ,'EpiwWde' aizM o`ke 'EwWi' aizM§¦©§§¨§¦§¦§¦§¥
on uEg ,oieW opi` zFpFWNd lM̈©§¥¨¨¦¦

:'Ellbe'c dxez §¨§
(f)ìltFM wEqRdC i"Wxl dWwC§¨¤§©¦§©¨¥

mFId cFr od' xn`W oeikC ,oiprd̈¦§¨§¥¨¤¨©¥©
zr `l' aYkinl EY Fl did `l ,'lFcB̈Ÿ¨¨§¦§©Ÿ¥
Kkl ,`Ed oM i`CeC ,'dpwOd sq`d¥¨¥©¦§¤§©©¥§¨

:md mipipr ipWC Wxtng dxez §¨¥¦§¥¦§¨¦¥



סה `vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'c ipy meil inei xeriy

(ç)íéøãòä-ìk eôñàé øLà ãò ìëeð àì eøîàiå©«Ÿ§»´Ÿ©¼©´£¤³¥¨«§Æ¨¨´£¨¦½
:ïàvä eðé÷Läå øàaä ét ìòî ïáàä-úà eììâå§¨«£Æ¤¨¤½¤¥©−¦´©§¥®§¦§¦−©«Ÿ

i"yx£ÏÎe ‡Ï∑ לפי ּגדֹולה îלהׁשקֹות, עתיד ∑eÏÏ‚Â.ׁשהאבן לׁשֹון ׁשהּוא לפי 'ויגנּדרּון', מתרּגם .זה …«ְְְְִֶֶֶַָָ¿»¬ְְְְְְִִִֶֶַָָֻ

(è)ìçøå ínò øaãî epãBò|øLà ïàvä-íò äàa ¤−§©¥´¦¨®§¨¥´À̈¨¦©ŸÆ£¤´
:àåä äòø ék äéáàì§¨¦½¨¦¬Ÿ̈−¦«

(é)éçà ïáì-úa ìçø-úà á÷òé äàø øLàk éäéå©§¦¿©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À©¨¨Æ£¦´
ìâiå á÷òé Lbiå Bnà éçà ïáì ïàö-úàå Bnà¦½§¤¬Ÿ¨−̈£¦´¦®©¦©´©«£ÀŸ©¨³¤
éçà ïáì ïàö-úà ÷Liå øàaä ét ìòî ïáàä-úà¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½©©¾§§¤¬Ÿ¨−̈£¦¬

:Bnà¦«
i"yx£Ï‚iÂ ·˜ÚÈ LbiÂ∑ הּפקק את ׁשּמעביר צלֹוחית ּכאדם ּפי ּגדֹולðמעל ׁשּכחֹו להֹודיע רבה), .(בראשית «ƒ««¬…«»∆ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

(àé):jáiå Bì÷-úà àOiå ìçøì á÷òé ÷Miå©¦©¬©«£−Ÿ§¨¥®©¦¨¬¤Ÿ−©¥«§§
i"yx£j·iÂ∑ נכנסת ׁשאינּה הּקדׁש ּברּוח ׁשּצפה לפי «≈¿¿ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ריקנּיֹות.ñעּמֹו ּבידים ׁשּבא לפי אחר: ּדבר לקבּורה. ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

נזמים  ּבידיו היּו אּבא, אבי עבד 'אליעזר, ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָאמר:
ׁשרדף  לפי ּכלּום'. ּבידי אין ואני ּומגּדנֹות, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָּוצמידים

והּׂשיגֹו, להרגֹו, אחריו אביו ּבמצות עׂשו ּבן ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָָאליפז
אמר  ידֹו. מׁש יצחק, ׁשל ּבחיקֹו אליפז ׁשּגדל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָּולפי
יעקב: לֹו אמר אּבא'? ׁשל לּצּוּוי אעׂשה 'מה ֱֲִֶֶֶַַַַָָָֹלֹו:

ּכּמת' חׁשּוב והעני ּׁשּבידי, מה .'טל ְְִִֵֶֶַַָָָֹ

(áé)ä÷áø-ïá éëå àeä äéáà éçà ék ìçøì á÷òé ãbiå©©¥̧©«£¹Ÿ§¨¥À¦´£¦³¨¦̧¨Æ½§¦¬¤¦§−̈
:äéáàì ãbzå õøzå àeä®©−̈¨©©¥¬§¨¦«¨

i"yx£‡e‰ ‰È·‡ ÈÁ‡ Èk∑:ּכמֹו לאביה, (לעיל קרֹוב ƒ¬ƒ»ƒ»ְְִָָָ
לרּמאּות יג) 'אם ּומדרׁשֹו: אנחנּו". אחים ְְְֲֲִִִִַַָָָָ"אנׁשים

הּוא, ּכׁשר אדם ואם ּברּמאּות, אחיו אני ּגם ּבא, ְְֲִִִֵַַָָָָָָהּוא

הּכׁשרה' אחֹותֹו רבקה, ּבן אני È·‡Ï‰.ּגם „bzÂ∑ ְְֲֲִִֵֶַַָָ««≈¿»ƒ»
מתה (ב"ר) ׁשאּמּה לֹוòלפי אּלא להּגיד לּה היה ולא ,. ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

(âé)òîL-úà ïáì òîLë éäéå|õøiå Búçà-ïa á÷òé ©§¦Á¦§¸Ÿ©¨¹̈¤¥´©©«£´Ÿ¤£ŸÀ©¨³¨
Búéa-ìà eäàéáéå Bì-÷Mðéå Bì-÷açéå Búàø÷ì¦§¨Æ©§©¤Æ©§©¤½©§¦¥−¤¥®

:älàä íéøácä-ìk úà ïáìì øtñéå©§©¥´§¨½̈¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤
i"yx£B˙‡¯˜Ï ı¯iÂ∑(ב"ר) הּוא ממֹון טעּון,ôּכסבּור, «»»ƒ¿»ְָָָ

טעּונים  ּגמּלים ּבעׂשרה לכאן ּבא הּבית עבד .ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
˜aÁÈÂ∑ זהּובים 'ׁשּמא אמר: ּכלּום, עּמֹו ראה öּכׁשּלא «¿«∆ְְְִִֶֶַָָָָֹ

ּבחיקֹו' והּנם LÈÂBÏ.(ב"ר)הביא 'ׁשּמא ∑˜ אמר: ְְִִֵֵָ«¿«∆ֶַָָ

Ïkח  ÔÈLpk˙Ó Èc „Ú Ïek ‡Ï e¯Ó‡Â«¬»»ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»
‡¯È·„ ‡Óet ÏÚÓ ‡·‡ ˙È Ôe¯c‚ÈÂ ‡i¯„Ú¬»«»ƒ«¿¿»«¿»≈«»¿≈»

:‡Ú È˜LÂ¿«¿≈»»

ÌÚט  ˙˙‡ ÏÁ¯Â ÔB‰nÚ ÏlÓÓ ‡e‰c „Ú«¿¿«≈ƒ¿¿»≈»«ƒ
:‡È‰ ‡˙ÈÚ¯ È¯‡ ‰e·‡Ï Èc ‡Ú»»ƒ«¬»¬≈»ƒ»ƒ

Ô·Ïי  ˙a ÏÁ¯ ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬»«¬…»»≈«»»
‡‰eÁ‡ Ô·Ï„ ‡Ú ˙ÈÂ dn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ≈¿»»»¿»»¬»
ÏÚÓ ‡·‡ ˙È ¯c‚Â ·˜ÚÈ ·¯˜e dn‡„¿ƒ≈¿≈«¬…¿«¿«»«¿»≈«
‡‰eÁ‡ Ô·Ï„ ‡Ú ˙È È˜L‡Â ‡¯È·„ ‡Óet»¿≈»¿«¿≈»»»¿»»¬»

:dn‡„¿ƒ≈

Î·e‡:יא  dÏ˜ ˙È Ì¯‡Â ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ˜Le¿««¬…¿»≈«¬≈»»≈¿»

„‡·e‰יב  ‰Á‡ ¯· È¯‡ ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ÈeÁÂ¿«ƒ«¬…¿»≈¬≈«¬»¿»»
˙‡ÈeÁÂ ˙Ë‰¯e ‡e‰ ‰˜·¯ ¯· È¯‡Â ‡e‰«¬≈«ƒ¿»¿»«¿«ƒ«

:‰e·‡Ï¿»»

a¯יג  ·˜ÚÈ ÚÓL ˙È Ô·Ï ÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿«»»»≈««¬…«
dÏ ˜ÈMÂ dÏ Ût‚Â d˙eÓc˜Ï Ë‰¯e d˙Á‡¬»≈¿«¿«»≈¿«≈≈¿«ƒ≈
Ïk ˙È Ô·ÏÏ ÈÚzL‡Â d˙È·Ï dÏÚ‡Â¿«¬≈¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿»»»»

:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈

minkg izty

(g)îDllbl xWt` i`e ,WExiR¥§¦¤§¨§¨§¨
lirl i"Wx WxitcM(Etq`pe d"c 'b wEqR) ¦§¥¥©¦§¥¨§¤¤§

EniMqd KMW `le ,DcaM aFxn¥¨§¨§Ÿ¤¨¦§¦
:mdipiAh dxez ¥¥¤

(i)ðFpFvxE .zigFlSdn iEQiM ,WExiR¥¦¥©§¦§
,mirFxd FnM oa`d llB `NW ,xnFl©¤Ÿ¨©¨¤¤§¨¦
,'lbIe' aizkCn df wiIce ,lwA K ©̀§©§¦¥¤¦¦§¦©¨¤

aizM `le ,iENiB oFWl `EdW¤§¦§Ÿ§¦
:'llbIe'`i dxez ©¦§Ÿ

(`i)ñzxnF` dzid m` ,dWw df itlE§¦¤¨¤¦¨§¨¤¤
xiMfd `l i`CeA 'dkFA dY` dOl' Fl¨¨©¨¤§©©Ÿ¦§¦
okl ,Dl aiWd dn oM m`e ,Dzzin Dl̈¦¨¨§¦¥©¥¦¨¨¥
cEgl 'xg` xac'lE ,xg` xaC WxiR¥¥¨¨©¥§¨¨©¥§
oFxqg lr dMai dfM wiCv Ki` ,dWẅ¤¥©¦¨¤¦§¤©¤§

oFnn(l"Wxdn):ai dxez ¨©©§©

(ai)òaizM dwaxaC(g"k c"k lirl) ¦§¦§¨§¦§¥

DO` WxiR okl ,'DO` zial cBYe'©©¥§¥¦¨¨¥¥¥¦¨
:dznbi dxez ¥¨
(bi)ô:ux dOl ok `l m`Cö,xnFlM §¦Ÿ¥¨¨¨§©

m` ,oFnOd liaWA `N` ux `NW oeiM¥¨¤Ÿ¨¤¨¦§¦©¨¦
:'eke WxiR okl ,FzF` wAg dOl oM¥¨¨¦¥¨¥¥¥



vie`סו zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'c ipy meil inei xeriy
הביא  ּבפיו'÷מרּגלּיֹות Ô·ÏÏ.(ב"ר)והם ¯tÒÈÂ∑ אחיו אנס מּתֹו אּלא ּבא מּמּנּוøׁשּלא ממֹונֹו .וׁשּנטלּו ְְְִִִֵֵַָ«¿«≈¿»»ְְִִִֶֶֶֶֶָָָָָֹֹ

(ãé)Bnò áLiå äzà éøNáe éîöò Cà ïáì Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©²©§¦¬§¨¦−¨®¨©¥¬¤¦−
:íéîé Lãç¬Ÿ¤¨¦«

i"yx£È¯N·e ÈÓˆÚ C‡∑לאסּפ לי אין מעּתה ««¿ƒ¿»ƒְְְִֵֵַָָ
קּורבה ùהּביתה  מּפני אּלא ּכלּום, ּביד ואין הֹואיל , ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ימים  חדׁש ּב עׂשה,úאטּפל לחּנם,וכן לא זֹו ואף ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
צאנֹו רֹועה .ׁשהיה ֶֶָָֹ

(åè)ípç éðzãáòå äzà éçà-éëä á÷òéì ïáì øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ£¦«¨¦´©½¨©«£©§©−¦¦¨®
:EzøkNn-äî él äãébä©¦¬¨¦−©©§ª§¤«

i"yx£‰z‡ ÈÁ‡ŒÈÎ‰∑ ׁשאחי ּבׁשביל 'וכי ּתמּה: לׁשֹון ¬ƒ»ƒ«»ְְְִִִִֵֶַָ
ּתעבדני àאּתה  'ותעבדני',∑Èz„·ÚÂ.חּנם'?, ּכמֹו ְִִֵַַַָָ«¬«¿«ƒְְְִֵַַ

ׁשהיא ּתבה ּכל ּבראׁשּה,וכן וי"ו הֹוסיף עבר, לׁשֹון ְְְִֵֵֵֶָָָָָָֹ
להּבא  הּתבה הֹופכת .והיא ְְִֵֶֶַַָָ

(æè)äpèwä íLå äàì äìãbä íL úBðá ézL ïáììe§¨−̈§¥´¨®¥³©§Ÿ¨Æ¥½̈§¥¬©§©−̈
:ìçø̈¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(681 'nr a jxk h"nyz zegiyd xtq)

רחל הּקטּנה וׁשם לאה הּגדֹולה טז)ׁשם מבאר (כט, ְְְְֵֵֵֵַַַָָָָָֹ
האֹות  ּגדֹולה, (ה' הּבינה ספירת ּכנגד היא ׁשּלאה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבחסידּות,
ספירת  ּכנגד היא ורחל הוי') ׁשם ׁשל הראׁשֹונה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָה"א
וזהּו הּׁשם). ׁשל הּׁשנּיה ה"א האֹות קטּנה, (ה' ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָהמלכּות

ללבן יעקב מא)ׁשאמר לא, ּבׁשּתי (להּלן . . עבדּתי" ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
ויׁש ּומלכּות. ּבינה ׁשל הּברּור את ּבעבֹודתי פעלּתי :"ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבנֹותי
ל ׁשּנתוּסף מה ּבנֹותי": "הּבנֹות לבן ׁשהׁשיב ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלהֹוסיף,

ּבביתי. ׁשּנעׂשתה מעבֹודה הּוא, מּמּני - זה ּברּור ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָעל־ידי

(æé)úôéå øàz-úôé äúéä ìçøå úBkø äàì éðéòå§¥¥¬¥−̈©®§¨¥¸¨«§½̈§©−Ÿ©¦©¬
:äàøî©§¤«

i"yx£˙Bk¯∑(קכג ּבגֹורלֹו(ב"ב לעלֹות סבּורה ׁשהיתה «ְְְֲֶַָָָָ
עׂשו  ּבנים áׁשל 'ׁשני אֹומרים: הּכל ׁשהיּו ּובכתה, - ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

והּקטּנה  לּגדֹול הּגדֹולה ללבן, ּבנֹות ּוׁשּתי ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָלרבקה

לׁשֹון:∑z‡¯.לּקטן' הּפרצּוף, צּורת מד)הּוא (ישעיה ַָָ…«ְְַַַ
ּבלע"ז  קונפא"ס ּבּׂשרד", הּוא ∑Ó¯‡‰."יתארהּו ְְֲֵֶֶַַַָ«¿∆

קלסּתר  .זיו ְְִֵַ

‡zיד  È¯N·e È·È¯˜ Ì¯a Ô·Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»¿«»ƒƒƒ¿ƒ»¿
:ÔÈÓBÈ Á¯È dnÚ ·È˙ÈÂƒ≈ƒ≈¿«ƒ

ÈpÁÏÙ˙Âטו  z‡ ÈÁ‡cÓ‰ ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…¬ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿¿ƒ«ƒ
:C¯‚‡ ‰Ó ÈÏ ÈeÁ ÔbÓ«»«ƒƒ»«¿»

ÌeLÂטז  ‰‡Ï ‡˙a¯ ÌeL Ôa ÔÈz¯z Ô·ÏÏe¿»»«¿≈¿»«¿»≈»¿
:ÏÁ¯ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»»≈

·¯ÂÈ‡יז  ‡¯ÈtL ˙Â‰ ÏÁ¯Â ÔÈ‡È ‰‡Ï ÈÈÚÂ¿≈≈≈»»¬»¿»≈¬««ƒ»¿≈»
:‡ÂÊÁ· ‡È‡ÈÂ¿»¬»¿∆¿»

minkg izty

÷(l"Wxdn)mipa` `iadl KxC oi` , ©©§©¥¤¤§¨¦£¨¦
KxCW xnFl Wi `N` ,eitA zFaFh§¦¤¨¥©¤¤¤
zFaFh mipa` `ian mc`WM mlFrd̈¨§¤¨¨¥¦£¨¦

oi`e xzQA m`ianKkl ,mzF` dNbn §¦¨©¥¤§¥§©¤¨§¨
dNbIW icM EPqiIt`e FzF` wXp` xn`̈©£©¥©£©§¤§¥¤§©¤

:FpFWl o`M cr ,Fl WI dn iløm`C ¦©¥©¨§§¦
mixaCd lM z`' i`n ok `lŸ¥©¥¨©§¨¦

:'dN`dci dxez ¨¥¤
(ci)L`Ed 'K`' lM iM xnFl dvx ¤¨¨©¦¨©

:'eke 'dYrn' WxiR dfl ,hErinúm`e ¦¨¤¥¥¥©¨§¦
Wcg `weCW i"Wxl Dil `pn xn`YŸ©§¨¥§©¦¤©§¨Ÿ¤

FnM KM dUrW oeiM xnFl Wie ,minï¦§¥©¥¨¤¨¨¨§
Epcnl ,'mini Wcg FOr aWIe' aEzMW¤¨©¥¤¦Ÿ¤¨¦¨©§

:Fl xn` KM dNigYOWeh dxez ¤¦§¦¨¨¨©
(eh)àltFp dGd DniYd oi` ,WExiR¥¥©¥©©¤¥

,Eid mig` zn`A iM ,'dY` ig`' lr©¨¦©¨¦¤¡¤©¦¨
'Epgp` mig` miWp` iM' FnM('g b"i lirl), §¦£¨¦©¦£©§§¥

`N` ,Dil irAin 'dY` ig`d' cFre§¤¨¦©¨¦¨¥¥¤¨
ipYcare' lr ltFp DniYd©¥©¥©©£©§©¦

:'mPgfh dxez ¦¨
(fi)áxRql wEqRd `A ike ,xnFl dvẍ¨©§¦¨©¨§©¥

itl' WxiR okl ,zwCSd lW zEpbA¦§¤©©¤¤¨¥¥¥§¦

cFnlY DzEpB KFYnE ,'eke 'dzidW¤¨§¨¦§¨¦§
d`l mbC rnWnC ,xn`Y m`e .DgaW¦§¨§¦Ÿ©§©§©§©¥¨
Eid dipirW `N` x`Y zti dzid̈§¨§©Ÿ©¤¨¤¥¤¨¨
lgxe' lW Ktidd df oi` oM m`e ,zFMx©§¦¥¥¤©¥¤¤§¨¥
Fl did oM `N` ,'ebe 'x`Y zti dzid̈§¨§©Ÿ©¤¨¥¨¨
oeiM xnFl Wie ,'zFti lgx ipire' xnFl©§¥¥¨¥¨§¥©¥¨
dzid `l `id mB zFti Eid `l dipirW¤¥¤¨Ÿ¨¨©¦Ÿ¨§¨

`xnBA xn`cM ,dti(.c"k ziprY)dNM' ¨¨¦§¨©©§¨¨©£¦©¨
Kixv oi` DtEB lM zFti dipirW¤¥¤¨¨¨¨¥¨¦
lgxe' eilr xiRW ltFp oM m`e ,'dwicA§¦¨§¦¥¥©¦¨¨§¨¥

:oiadl lwe ,'ebe 'zti dzidgi dxez ¨§¨§©§©§¨¦
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ß elqk 'd iyily mei ß

(çé)òáL Eãáòà øîàiå ìçø-úà á÷òé áäàiå©¤«¡©¬©«£−Ÿ¤¨¥®©ÀŸ¤¤«¡¨§Æ¤´©
:äpèwä Eza ìçøa íéðL̈¦½§¨¥¬¦§−©§©¨«

i"yx£ÌÈL Ú·L E„·Ú‡∑(ב"ר),אחדים ימים הם ∆¡»¿∆«»ƒֲִִֵָָ
אּמֹו לֹו ותדע âׁשאמרה אחדים", ימים עּמֹו "ויׁשבּת : ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

בעיניו  "וּיהיּו ּכתיב: ׁשהרי הּוא, ּכימים ãׁשּכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָ
‰pËw‰.אחדים" Eza ÏÁ¯a∑הּללּו הּסימנים ּכל ֲִָ¿»≈ƒ¿«¿«»ִִַַָָָ

לֹו: אמר רּמאי, ׁשהּוא ּבֹו יֹודע ׁשהיה לפי ְִֵֶֶַַַַָָָָָלּמה?

מן  אחרת, 'רחל ּתאמר: וׁשּמא ּברחל", אעבד"ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּתאמר: וׁשּמא ,"ּבּת" ּתלמּודֿלֹומר: ְְְִֶַַַַָֹהּׁשּוק'?
ּתלמּודֿ רחל'? ׁשמּה ואקרא ׁשמּה, ללאה ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ'אחליף

"הּקטּנה" ׁשהרי äלֹומר: הֹועיל, לא ואףֿעלּֿפיֿכן , ְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹ
.רּמהּו ִָ

(èé)dúà ézzî Cì dúà ézz áBè ïáì øîàiå©Ÿ́¤¨À̈µ¦¦´Ÿ¨´½̈¦¦¦¬Ÿ−̈
:éãnò äáL øçà Léàì§¦´©¥®§−̈¦¨¦«

(ë)íéîék åéðéòá eéäiå íéðL òáL ìçøa á÷òé ãáòiå©©«£¯Ÿ©«£²Ÿ§¨¥−¤´©¨¦®©¦«§³§¥¨Æ§¨¦´
dúà Búáäàa íéãçà: £¨¦½§©«£¨−Ÿ¨«

(àë)eàìî ék ézLà-úà äáä ïáì-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£³Ÿ¤¨¨Æ¨¨´¤¦§¦½¦¬¨«§−
:äéìà äàBáàå éîé̈¨®§¨−¨¥¤«¨

i"yx£ÈÓÈ e‡ÏÓ∑,"ימי "מלאּו ועֹוד: אּמי, לי ׁשאמרה »¿»»ְְְִִִֶָָָָָ
ׁשבטים? י"ב אעמיד ואימתי ׁשנה פ"ד ּבן אני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי

ׁשּבּקּלים  קל והלא אליה", "ואבֹואה ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוזהּו
ּכן  אֹומר ּכå?אינֹו אמר ּתֹולדֹות להֹוליד .אּלא ְִֵֵֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr d jxk zegiy ihewl)

ּכן אמר ּתֹולדֹות כא)להֹוליד כט, סֹוף (רש"י סֹוף לכאֹורה, ְְִִֵַָָָ
ׁשהאבֹות  ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש הּצניעּות. הפ היא זֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאמירה

. . הּזה עֹולם מעניני ּומבּדלים "קדֹוׁשים ימיהם היּו "ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

פכ"ג) ּדבר (תניא ׁשּום אליה" ּב"ואבֹואה אבינּו יעקב ראה לא ,ְְֲִֵֶַָָָָָָָָֹֹ
יתּב "ולא ועל־ּדר ּתֹולדֹות. הֹולדת מּלבד ׁשׁשּו"אחר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

הּדעת עץ חטא פ"א)ׁשּלפני ח"ב נבוכים מורה .(ראה ְְִֵֵֵֶַַַ

(áë):äzLî Nòiå íB÷nä éLðà-ìk-úà ïáì óñàiå©¤«¡¬Ÿ¨¨²¤¨©§¥¬©¨−©©¬©¦§¤«

Ú·Lיח  CpÁÏÙ‡ ¯Ó‡Â ÏÁ¯ ˙È ·˜ÚÈ ÌÁ¯e¿≈«¬…»»≈«¬«∆¿¿ƒ»¿«
:‡z¯ÚÊ Cz¯a ÏÁ¯a ÔÈL¿ƒ¿»≈¿«»¿∆¿»

d˙Èיט  Ôz‡cÓ CÏ d˙È Ôz‡c ·Ë Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»«¿∆≈»«»ƒ¿∆≈»«
:ÈnÚ ·Èz Ô¯Á‡ ¯·‚Ïƒ¿«»√»ƒƒƒ

BÂ‰Âכ  ÔÈL Ú·L ÏÁ¯a ·˜ÚÈ ÁÏÙe¿««¬…¿»≈¿«¿ƒ«¬
:d˙È ÌÈÁ¯ „k ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈÓBÈk È‰BÈÚ·¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿≈»«

‡¯Èכא  È˙z‡ ˙È ·‰ Ô·ÏÏ ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…¿»»«»ƒ¿ƒ¬≈
:d˙ÂÏ ÏBÚ‡Â ÈÁÏÙ ÈÓBÈ ˙ÈÓÏL‡«¿≈ƒ≈»¿»ƒ¿≈¿»«

ÚÂ·„כב  ‡¯˙‡ ÈL‡ Ïk ˙È Ô·Ï LÎe¿«»»»»¬»≈«¿»«¬«
:‡ÈzLÓƒ¿¿»

minkg izty

(gi)âzevn lr xar Ki` ,ok `l m`C§¦Ÿ¥¥¨©©¦§©
:FO`ãmEXn zpzFp `xaQd ,xnFlM ¦§©©§¨¨¤¤¦

FnM mihrEn mini Eidi lgx z` ad`W¤¨©¤¨¥¦§¨¦¨¦§
aizkC FnM ,KFx` onf(a"i b"i ilWn) §©¨§¦§¦¦§¥

lr `N` ,'al dlgn dkXnn zlgFY'¤¤§ª¨¨©£¨¥¤¨©
'micg` miniM' xnFl Kixv KgxM̈§¨¨¦©§¨¦£¨¦

:oiadl lwe ,FO` Fl dxn`Wäm`e ¤¨§¨¦§©§¨¦§¦
LYA' wx xnFl Fl did `l ,xn`YŸ©Ÿ¨¨©©¦§
xnF` did `l i`C il d`xpe ,'dPhTd©§©¨§¦§¤¦§¦Ÿ¨¨¥
iOp dzidC ,dRlf Fl ozFp did 'lgx'¨¥¨¨¥¦§¨§¨§¨©¦

oOwl i"Wx WxitcM WblRn FYA'p `"l) ¦¦¦¤¤¦§¥¥©¦§©¨

(izFpA d"cm`e ,lgxn xzFi dPhw dzide §©§¨§¨§©¨¥¥¨¥§¦
dPWi `OW awri `xi did `l dOl oM¥¨¨Ÿ¨¨¨¥©£Ÿ¤¨§©¤
dRlf Fl oYie ,'lgx' mWA 'dRlf' mW¥¦§¨§¥¨¥§¦¥¦§¨

Wie .dPhTd FYaE lgx DnXWxnFl ¤§¨¨¥¦©§©¨§¥©
dzidC oeiM WOn FYA Fpi` dRlfC§¦§¨¥¦©¨¥¨§¨§¨
`N` 'lgx' DnW oi` mbe ,WblRn¦¦¤¤§©¥§¨¨¥¤¨
ipW mEXnE ,'lgx'l DnW z` dPWIW¤§©¤¤§¨§¨¥¦§¥
,xnFl Wi cFre .`xi did `l zE`Ox©¨Ÿ¨¨¨¥§¥©
`OW 'dPhTd LYA' wx xn` `l m`W¤¦Ÿ¨©©¦§©§©¨¤¨
,awril DzF` oYie zA cFr FYW` clY¥¥¦§©§¦¥¨§©£Ÿ
raW xg` `N` Eid `l oi`EVPdW oeiM¥¨¤©¦¦Ÿ¨¤¨©©¤©

dPhw didYW s`e ,dcFar lW mipẄ¦¤£¨§©¤¦§¤§©¨
wgvi ixdW ,d`ial diE`x `dY `d̈§¥§¨§¦¨¤£¥¦§¨
mipW WlW zA wx dzidW dwax `Up̈¨¦§¨¤¨§¨©©¨¨¦

(oA d"c i"Wx 'k d"k lirl)mEW dUri `le , §¥©¦¤§Ÿ©£¤
`Ed i`pYd ixdW ,mlFrA zE`Ox©¨¨¨¤£¥©§©
lgxA' xn` okl ,dPhTd FYA Fl oYIW¤¦¥¦©§©¨¨¥¨©§¨¥

:'dPhTd LYAhi dxez ¦§©§©¨
(`k)åxn`IW xqEn KxCn oi`W¤¥¦¤¤¨¤Ÿ©

FzcFar ipW EnlXW skiY xikVd©¨¦¥¤¤¨§§¥£¨
:'ixkU z` dad'ak dxez ¨¨¤§¨¦
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(âë)åéìà dúà àáiå Bzá äàì-úà çwiå áøòá éäéå©§¦´¨¤½¤©¦©Æ¤¥¨´¦½©¨¥¬Ÿ−̈¥¨®
:äéìà àáiå©¨−Ÿ¥¤«¨

(ãë)Bzá äàìì BúçôL ätìæ-úà dì ïáì ïziå©¦¥³¨¨Æ½̈¤¦§−̈¦§¨®§¥¨¬¦−
:äçôL¦§¨«

(äë)ïáì-ìà øîàiå äàì àåä-äpäå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤§¦¥¦−¥¨®©Ÿ́¤¤¨À̈
änìå Cnò ézãáò ìçøá àìä él úéNò úàf-äî©ŸÆ¨¦´¨¦½£³Ÿ§¨¥¸¨©´§¦¦½̈§−̈¨

:éðúénø¦¦¨«¦
i"yx£‰‡Ï ‡È‰Œ‰p‰Â ¯˜a· È‰ÈÂ∑ לא ּבּלילה אבל «¿ƒ«…∆¿ƒ≈ƒ≈»ְֲַַָָֹ

ּוכׁשראתה  לרחל, סימנים יעקב ׁשּמסר לפי לאה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיתה
ּתּכלם  'עכׁשו אמרה: לאה, לֹו ׁשּמכניסין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָרחל

סימנים  אֹותן לּה ּומסרה עמדה יג)אחֹותי'?! .(מגילה ְְֲִִִָָָָָָָ

(åë)äøéòvä úúì eðîB÷îa ïë äNòé-àì ïáì øîàiå©Ÿ́¤¨½̈Ÿ¥«¨¤¬¥−¦§¥®¨¥¬©§¦−̈
:äøéëaä éðôì¦§¥¬©§¦¨«

(æë)äãáòa úàæ-úà-íb Eì äðzðå úàæ òáL àlî©¥−§ª´©®Ÿ§¦§¨̧§¹©¤ÀŸ©«£Ÿ̈Æ
:úBøçà íéðL-òáL ãBò éãnò ãáòz øLà£¤´©«£´Ÿ¦¨¦½−¤«©¨¦¬£¥«

i"yx£˙‡Ê Ú·L ‡lÓ∑ ּבחטף נקּוד  ׁשהרי הּוא, ּדבּוק «≈¿À«…ֲֲֵֶַָָָ
ּבׁשוא ( הּמׁשּתה,)ּפרּוׁש: ימי ׁשבעת והן זאת, ׁשל ׁשבּוע , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

לֹומר  אפׁשר ואי קטן'. ּב'מֹועד ירּוׁשלמית ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבגמרא
ּבפּת"ח  הּׁשי"ן ליּנקד צרי היה ּכן ׁשאם מּמׁש, ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשבּוע

קמץ ( לֹומר ּכדכתיב:)רֹוצה זכר, לׁשֹון ׁשּׁשבּוע ועֹוד (דברים . ְְְְִִֶֶַַַָָָָ

ׁשבּוע טז) מׁשמע אין לפיכ ּתסּפר", ׁשבּועֹות ְְְְְִִִֵַַַָָָָ"ׁשבעה
ּבלע"ז  שטיינ"א ׁשבעה, zÂEÏ.אּלא ‰∑ לׁשֹון ְְִֶַַָָ¿ƒ¿»¿ְ

לׁשֹון רּבים, זה אף ונבלה". "נרדה "ונׂשרפה". ּכמֹו: ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָ
וגֹו' ונּתנה ׁשבעת ∑ÊŒ˙‡ŒÌb‡˙.ונּתן, לאחר מּיד ְְְְִִֵָ«∆…ְְִִַַַָ

הּמׁשּתה  נּׂשּואיה ,æימי לאחר .ותעבד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ

(çë)Bì-ïziå úàæ òáL àlîéå ïk á÷òé Nòiå©©³©©«£ŸÆ¥½©§©¥−§ª´©®Ÿ©¦¤²
:äMàì Bì Bza ìçø-úà¤¨¥¬¦−¬§¦¨«
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?zFig` iYW awri `Up Ki ¥̀¨¨©£Ÿ§¥£¨

לאּׁשה: לֹו ּבּתֹו את־רחל כח)וּיּתן־לֹו (כט, ְִִִֵֶֶַָָֽ
ׁשּלא  עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל האבֹות קּימּו הרי הּקׁשיא, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻידּועה

ועוד)נּתנה ג צה, פרשה רבה מּתר (בראשית היה אי ואם־ּכן , ְְִִֵֵָָָָֻ
הּלאו  על ּבזה עבר ּדלכאֹורה אחיֹות, ב' ליּׂשא ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹליעקב

תּקח" לא אחֹותּה אל יח)ּד"ואּׁשה יח, ּתרצּו(אחרי ּובּספרים . ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ
אֹופּנים. ְִַַָּבכּמה

ׁשּלפני  ּפׁשּוט זה ּדהּנה הּפׁשט, ּבדר ּבזה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָויׁש
הּמצֹות  ׁשבע את לקים צריכים האבֹות היּו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּתן־ּתֹורה

אחת  על יעברּו על־ידי־זה אם אף נח, ּבני ּבהן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹׁשּנתחּיבּו
ּכבר  מחּיבים היּו הּמצֹות ּבׁשבע ּדהרי הּתֹורה. ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻמּמצֹות

רק  עצמם על קּבלּו הּתֹורה ּומצֹות וחּומרא,מּדינא, ּכהּדּור ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָ
מהן. ּפטּורים היּו הּדין ְִִִֵֵֶַַָּומעּקר

נח  ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו והּסיגים הּדינים ּגם מּזֹו: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹויתירה
ׁשּנענׁש ׁשּמצינּו ּוכמֹו מּדינא, ּבהם מחּיבים היּו ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמּצד־עצמם,
מּׁשבע  ׁשאינּה אף ואם, אב ּכּבּוד מצות קּים ׁשּלא על ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹיעקב

לד)הּמצֹות לז, וישב תולדות. פרשת סוף רש"י ּגם (ראה ּכן ואם . ְְִִֵַַ

ÏÈÚ‡Âכג  dz¯· ‰‡Ï ˙È ¯·„e ‡LÓ¯· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿«»≈»¿«≈¿»≈
:d˙ÂÏ ÏÚÂ d˙ÂÏ d˙È»«¿»≈¿«¿»«

ÏÏ‡‰כד  d˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙È dÏ Ô·Ï ·‰ÈÂƒ«»»«»ƒ¿»«¿≈¿≈»
:e‰Ó‡Ï dz¯·¿«≈¿«¿

Ô·ÏÏכה  ¯Ó‡Â ‰‡Ï ‡È‰ ‡‰Â ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿»ƒ≈»«¬«¿»»
CÓÚ ˙ÈÁÏt ÏÁ¯· ‡Ï‰ Èl z„·Ú ‡„ ‰Ó»»¬«¿»ƒ¬»¿»≈¿»ƒƒ»

:Èa z¯wL ‡ÓÏe¿»««¿»ƒ

¯˙‡a‡כו  ÔÈ„k „·Ú˙‡ ‡Ï Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»»ƒ¿¬≈¿≈¿«¿»»
:‡˙a¯ Ì„˜ ‡z¯ÚÊ ÔzÓÏ¿ƒ«¿∆¿»√»«¿»

c‡כז  ˙È Û‡ CÏ ÔzÂ ‡„„ ‡˙Úe·L ÌÈÏL‡«¿ƒ¿¬»¿»¿ƒ≈»«»»
ÔÈL Ú·L „BÚ ÈnÚ ÁÏÙ˙ Èc ‡ÁÏÙa¿»¿»»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿ƒ

:ÔÈ¯Á‡»√»ƒ

„„‡כח  ‡˙Úe·L ÌÈÏL‡Â Ôk ·˜ÚÈ „·ÚÂ«¬««¬…≈¿«¿≈¿¬»¿»
:ez‡Ï dÏ dz¯a ÏÁ¯ ˙È dÏ ·‰ÈÂƒ«≈»»≈¿«≈≈¿ƒ¿
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סט `vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iyily meil inei xeriy
ּכיון  מּצד־עצמם, נח ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹחּיּובים
הּתֹורה  מּמצֹות יֹותר חמּורים היּו מּדינא, ּבהם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנתחּיבּו

יחידים. ּכּמה רק עצמם על ְְְִִִֶַַַַָָׁשּקּבלּו
נח  ּבני עצמם על קּבלּו מּתן־ּתֹורה לפני ׁשּגם מצינּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹוהּנה
ׁשיעקב  ׁשּמצינּו ּוכמֹו רעהּו, את איׁש לרּמֹות ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹלהּזהר

רּמיתני" "ולּמה לּלבן כה)טען כט, ׁשּבאּסּור (פרשתנו ונמצא , ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָ
מּדינא. האבֹות ּכבר נתחּיבּו ְְְְִִִִַָָָָָרמּיה

לרחל  הבטיח ׁשּיעקב ׁשּמּכיון לֹומר יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹועל־ּפי־זה

וכּו' הּסימנים לּה ׁשּמסר ועד פרשתנו ׁשּיּׂשאנה, רש"י (ראה ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ
כה) עֹובר כט, היה לאּׁשה, רחל את נֹוׂשא היה לא אם הּנה ,ְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹ

ׁשּלפני  ּומּכיון נח, ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו רמּיה אּסּור ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעל
נדחה  הּתֹורה, מאּסּורי יֹותר חמּור זה אּסּור היה ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמּתן־ּתֹורה

רמּיה. אּסּור מּפני תּקח" לא אחֹותּה אל ּד"ואּׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹהּלאו
עמּוד  ויגׁש, לּפרׁשת א' ׂשיחה ה, חלק ּבלקּוטי־ׂשיחֹות ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ(ועין
אף  וזלּפה, ּבלהה את יעקב דנׂשא זה על ּבאּור ,ואיל 228ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

אחיֹות) היּו הן .ׁשגם ֵֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 145 cenr ,d jxk zegiyÎihewl itÎlr)

?(a) zFig` iYW awri `Up Ki ¥̀¨¨©£Ÿ§¥£¨

לאּׁשה: לֹו ּבּתֹו את־רחל כח)וּיּתן־לֹו (כט, ְִִִֵֶֶַָָֽ
ׁשּלא  עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל האבֹות קּימּו הרי הּקׁשיא, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻידּועה

ועוד)נּתנה ג צה, פרשה רבה מּתר (בראשית היה אי ואם־ּכן , ְְִִֵֵָָָָֻ
הּלאו  על ּבזה עבר ּדלכאֹורה אחיֹות, ב' ליּׂשא ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹליעקב

תּקח" לא אחֹותּה אל יח)ּד"ואּׁשה יח, .(אחרי ְְֲֲִִֵֶַָָָֹ

מביא  לא מקרא" ׁשל "ּפׁשּוטֹו ׁשּמפרׁש ׁשרׁש"י מּזה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹוהּנה
לא  זֹו ׁשאלה מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ׁשעל־ּפי מּובן זֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשאלה

להזּכירּה. צר ׁשאין ועד ְְְִֵֶֶַַָָָֹקׁשה,
אחֹותּה אל "ואּׁשה ׁשל האּסּור ּבטעם ּדהּנה ּבזה לבאר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויׁש
נעׂשֹות  הן ׁשעל־ידי־זה "לצרֹור", הּכתּוב אֹומר תּקח" ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלא
את  רחל מסרה ׁשּבנּדֹון־ּדידן והיֹות לזֹו. זֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָׂשֹונאֹות
ׁשּי היה לא מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו על־ּפי לכן ללאה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּסימנים

האּסּור. ִָָּכאן

(èë)dì BúçôL ääìa-úà Bza ìçøì ïáì ïziå©¦¥³¨¨Æ§¨¥´¦½¤¦§−̈¦§¨®−̈
ì:äçôL §¦§¨«

(ì)äàlî ìçø-úà-íb áäàiå ìçø-ìà íb àáiå©¨ŸÆ©´¤¨¥½©¤«¡©¬©¤¨¥−¦¥¨®
:úBøçà íéðL-òáL ãBò Bnò ãáòiå©©«£´Ÿ¦½−¤«©¨¦¬£¥«

i"yx£˙B¯Á‡ ÌÈLŒÚ·L „BÚ∑(ב"ר) לראׁשֹונֹות הּקיׁשן האחרֹונֹות .çאחרֹות, אף ּבאמּונה, ראׁשֹונֹות מה ∆«»ƒ¬≈ֱֲֲִִִִֵֶַַָָָָָ
עליו  ּבא ׁשּברּמאּות ואףֿעלּֿפי .ּבאמּונה, ְְֱִֶֶַַַָָָָָ

(àì)dîçø-úà çzôiå äàì äàeðN-ék ýåýé àøiå©©³§§Ÿ̈Æ¦«§¨´¥½̈©¦§©−¤©§¨®
:äø÷ò ìçøå§¨¥−£¨¨«

(áì)ék ïáeàø BîL àø÷zå ïa ãìzå äàì øäzå©©³©¥¨Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬§−§¥®¦´
:éLéà éðáäàé äzò ék ééðòa ýåýé äàø-ék äøîà̈«§À̈¦«¨¨³§Ÿ̈Æ§¨§¦½¦¬©−̈¤«¡¨©¬¦¦¦«

i"yx£Ô·e‡¯ BÓL ‡¯˜zÂ∑:ּפרׁשּו ז:)רּבֹותינּו (ברכות «ƒ¿»¿¿≈ְֵֵַ
הּבכֹורה  את ׁשּמכר חמי לבן ּבני ּבין מה 'ראּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָאמרה:

ולא  עליו, ערער ולא ליֹוסף מכרּה לא וזה ְְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹֹֹֹליעקב,
הּבֹור' מן להֹוציאֹו ׁשּבּקׁש אּלא עליו, ערער ׁשּלא .עֹוד ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`vie zyxt zegiy ihewl)

ׁשמֹות  לקריאת הּׁשבטים ׁשמֹות קריאת ּבין הפרׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמצינּו
הּׁשבטים  ׁשל הּׁשמֹות א) ויעקב: יצחק אברהם ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹה'אבֹות',

ה'אבֹות'; ׁשל הּׁשמֹות מה־ּׁשאין־ּכן האּמהֹות, על־ידי ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָניּתנּו
ּבֹו, ׁשּנקרא לּׁשם טעם ניּתן מהּׁשבטים אחד ּבכל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָב)

‡d˙Óכט  ‰‰Ïa ˙È dz¯a ÏÁ¯Ï Ô·Ï ·‰ÈÂƒ«»»¿»≈¿«≈»ƒ¿»«¿≈
:e‰Ó‡Ï dÏ«¿«¿

¯ÏÁל  ˙È Û‡ ÌÈÁ¯e ÏÁ¯ ˙ÂÏ Û‡ ÏÚÂ¿««¿«»≈¿≈«»»≈
:ÔÈ¯Á‡ ÔÈL Ú·L „BÚ dnÚ ÁÏÙe ‰‡lÓƒ≈»¿«ƒ≈¿«¿ƒ»√»ƒ

dÏלא  ·‰ÈÂ ‰‡Ï ‡˙‡ÈN È¯‡ ÈÈ ‡ÊÁÂ«¬»¿»¬≈¿ƒ¬»≈»ƒ««
:‡¯˜Ú ÏÁ¯Â ÈecÚƒ¿»≈«¿»

dÓLלב  ˙¯˜e ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‰‡Ï ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«≈»ƒƒ«»¿«¿≈
ÈBaÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÈÏ‚ È¯‡ ˙¯Ó‡ È¯‡ Ô·e‡¿̄≈¬≈¬∆∆¬≈¿ƒ√»¿»À¿ƒ

:ÈÏÚ· ÈpÓÁ¯È ÔÚÎ È¯‡¬≈¿«ƒ¿¬ƒ«ƒ«¿ƒ
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vie`ע zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iyily meil inei xeriy
טעם  ּבהם נאמר ׁשּלא ה'אבֹות', ּבׁשמֹות ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן

גֹו'.מפֹורׁש קרא ּכן על ּבּתֹורה, ְֵַַָָָָ
אׁשר  ׁשהּׁשם ידּוע הּׁשם: ּבענין לבאר ּבהקּדים זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָויּובן
מּמׁש ׁשּיכּות ׁש"יׁש אּלא ּבעלמא", "הסּכמה אינֹו לֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיקראּו
לּנׁשמה  מתיחס הּׁשם ׁשאין אּלא הּדבר"; עצם אל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלּׁשם
ּבגּוף  ּבֹואּה קֹודם עצמּה "הּנׁשמה ׁשהרי לעצמּה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשהיא
הּגּוף  את להחיֹות ּכׁשּבאה ּכי־אם ּכלל", ּבׁשם נקראת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאינּה
מהּנׁשמה  הּנמׁשכת והחּיּות ּבּגּוף, הּנׁשמה מקּׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ"הּׁשם

ּבּׁשם". נׁשרׁשת היא הּגּוף את ְְִִֵֶֶֶַַַָּומחּיה
יׁש ּבּגּוף, החּיּות המׁשכת ׁשעל־ידֹו ּגּופא, הּׁשם ּבענין ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָאמנם
ׁשל  ההתקּׁשרּות ּכללּות ּפֹועל ׁשהּוא ּכמֹו א) ּבחינֹות: ְְְְְִִֵֶֶַַָּב'
ׁשהּוא  ּכמֹו ב) אדם), - הּמין ׁשם ועל־ּדר) ּבּגּוף ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָהּנׁשמה
ערּכֹו לפי וגּוף ּגּוף ּבכל ּפרטי צּיּור ּבבחינת ּבגילּוי ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָּבא

אחד). לכל ׁשּיׁש הּפרטי ְְִֵֵֶֶַַָָָ(הּׁשם
זמן  "ּבכל יׁשנּה ה'אבֹות' ּדבחינת אֹור' ּב'תֹורה מבֹואר ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָוהּנה
והענין  לׁשלׁשה. אּלא אבֹות קֹורין אין הּנה ּכי אדם. ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָָֹּבכל
ּדֹור  ּבכל אחריהם לבניהם ירּוׁשה היא ה'אבֹות' ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבחינת
הּׁשבטים  ּכגֹון הּצּדיקים ּומעלֹות ּבחינֹות ׁשאר אבל . . ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָודֹור
ּבחינֹות  ּכלל ּבֹו ׁשאין אדם ל יׁש . . לוי  ׁשמעֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָראּובן
להיֹות  צרי ה'אבֹות' ּבחינת מה־ּׁשאין־ּכן אּלּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּומדריגֹות

יׂשראל". נׁשמֹות ּכל ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהם אדם ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹּבכל
לבחינת  האבֹות ּבחינת ׁשּבין ּדההפרׁש מּזה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּמּובן
ג' ּכל ׁשל האבֹות, ּבחינת אׁשר ּבזה רק [לא הּוא ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשבטים
ּבחינת  מה־ּׁשאין־ּכן יׂשראל, מּבני אחד ּבכל יׁשנּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאבֹות,

ּבבחינת ה  ּכי־אם אחד ּבכל להיֹות מּוכרחת ׁשאינּה ּׁשבטים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשהם  מּכיון ׁשהאבֹות, היא] ּבזה הּכּונה אּלא ׁשּלֹו, ִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבט
יׁשנּה האבֹות ּבחינת הרי יׂשראל, נׁשמֹות ּכל ּומקֹור ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשרׁש
חלק  להיֹותֹו העצמי ענינֹו מּצד י ׂשראל מּבני אחד ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכל
ּכל  מׁשּתּוים ׁשּבּה ּכללית ּבחינה וזֹוהי יׂשראל, עם ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָמּכללּות
ּגם  (היינּו ׁשּביׂשראל הּׁשבטים ּבחינת אבל יׂשראל; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבני
ּבהתחּלקּות  הּבאה ּבחינה היא ׁשּלֹו) הּפרטי הׁשבט ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבחינת
אחד  ּכל ׁשל הּפרטית ועבֹודתֹו ּבחינתֹו והיא יׂשראל, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבבני

ְֶָואחד.

האבֹות  ׁשמֹות ׁשּבין ההפרׁש לבאר אפׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָועל־ּפי־זה
ׁשּבכל  ּכללית המׁשכה - האבֹות ׁשמֹות הּׁשבטים. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָלׁשמֹות
ּבאה  ׁשההמׁשכה היינּו הּׁשבטים ּוׁשמֹות מּיׂשראל, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד
אחד, ּכל ׁשל הּפרטית למהּותֹו ּבהתאם ּפרטי צּיּור ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבבחינת
ּבחינֹות  לפי ההמׁשכה התחּלקּות ענינם אּלּו ׁשּׁשמֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומּכיון
ּופרטי  ּגלּוי טעם מהם אחד ּבכל נאמר לכן ּפרטיים, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוצּיּורים

הּוא. ועבֹודתֹו לדרּגתֹו ְְְֲִַַַַָָהּמתאים
האּמהֹות: על־ידי נקראּו הּׁשבטים ׁשּׁשמֹות הּטעם ּגם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָוזהּו
ׁשעצם  - הּבן להֹולדת ּבׁשּיכּות לאם אב ּבין ההפרׁש ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָידּוע

האב, מּטיּפת הּוא הּבן וההתחּלקּות והתּגּלּותֹומציאּות ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָ
חדׁשים  ּתׁשעה ׁשהּיתֹו על־ידי ּבאה אברים ּפרטי ׁשל ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבּצּיּור
לאחר  ּגם ּביניהם ההפרׁש הּוא (ועל־ּדר־זה האם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבבטן

היא להּבן האב ׁשל הּפנימית התקׁשרּותֹו עצמית ׁשּנֹולד; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
אּולם האם ּבגילּוי יֹותר, ׁשל והּקירּוב הּקיׁשּור יֹותר מּורגׁש ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָ

הּמּדֹות), (ׁשל ואם אב ּובינה: חכמה נקראים ולכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלהּבן).
הּמּדֹות), ׁשל ה'אב' (ּבחינת הּׂשכל נקּודת היא חכמה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכי
הּמּדֹות), ׁשל (ה'אם' ּבפרטים ׁשּבאה ההּׂשגה היא ְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּובינה
ׁשהתחּלקּות  להּׁשבטים, ּבנֹוגע ּכאן ּגם מּובן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָועל־ּדר־זה

על  היתה ּבפׁשטּות ׁשֹונים לפרטים האּמהֹות הּׁשבטים ־ידי ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ
ׁשל  הּׁשמֹות קריאת ּגם היתה על־ידן ולכן - כּו' ולאה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָרחל
לבחינֹות  יׂשראל ּבני ׁשל התחּלקּות היינּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהּׁשבטים,

ּפרטּיֹות. ְְִֵַָּומדריגֹות
הּמבֹוארים  הּׁשמֹות טעמי הלא להבין: צרי עדין ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹאמנם
לבחינתם  הּׁשמֹות ׁשל ׁשּיכּותם על מֹורים אינם ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבפרׁשתנּו,
אּלּו, ּבׁשמֹות הּנקראים עצמם הּׁשבטים ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָועבֹודתם
ראה  "ּכי זה: ׁשם ׁשּקראּו להאּמהֹות ׁשּלהם הׁשּיכּות ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכי־אם

ׂשנּואה ּבעניי ה' ּכי ה' ׁשמע "ּכי וגֹו'", יאהבני עּתה ּכי ְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָ
ּבזה?אנכי  וכּיֹוצא " ְִֵֶַָָֹ

על  נלמד (ּומּמּנּו ראּובן - הראׁשֹון ּבּׁשם רׁש"י מפרׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָולכן
ּבין מה  ראּו אמרה, - רּבֹותינּו "ּפירׁשּו הּׁשבטים): ּבני ּכל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

ּכי־אם  להאם, רק (לא היא ׁשהׁשּיכּות היינּו כּו'", חמי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלבן
ועבֹודתֹו. ּבחינתֹו מּצד זה ּבׁשם הּנקרא להּבן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּובעיקר)

(âì)ýåýé òîL-ék øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤¦«¨©³§Ÿ̈Æ
BîL àø÷zå äæ-úà-íb éì-ïziå éëðà äàeðN-ék¦«§¨´¨½Ÿ¦©¦¤¦−©¤¤®©¦§¨¬§−

:ïBòîL¦§«

(ãì)äålé íòtä äzò øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤©¨³©©̧©Æ¦¨¤³
ìL Bì ézãìé-ék éìà éLéàïk-ìò íéðá äL ¦¦Æ¥©½¦«¨©¬§¦−§¨´¨¦®©¥¬
:éåì BîL-àø÷̈«¨§−¥¦«

‡¯Èלג  ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆¬≈
ÈÏ ·‰ÈÂ ‡‡ ‡˙‡ÈN È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»¿»¬≈¿ƒ¬»¬»ƒ«ƒ

:ÔBÚÓL dÓL ˙¯˜e ÔÈc ˙È Û‡«»≈¿«¿≈ƒ¿

‰„‡לד  ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆»»
‡˙Ïz dÏ ˙È„ÈÏÈ È¯‡ ÈÏÚ· ÈÏ ¯aÁ˙È ‡ÓÊƒ¿»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¬≈¿≈ƒ≈¿»»

:ÈÂÏ dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔÈ·¿ƒ«≈¿»¿≈≈ƒ



עי `vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iyily meil inei xeriy
i"yx£ÈLÈ‡ ‰ÂlÈ ÌÚt‰∑(ב"ר) נביאֹות ׁשהאּמהֹות לפי «««ƒ»∆ƒƒְְִִִֶָָ
וארּבע ,èהיּו מּיעקב יֹוצאים ׁשבטים ׁשי"ב ויֹודעֹות ְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹ

עלי, ּפה ּפתחֹון לֹו אין 'מעּתה אמרה: יּׂשא, ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָנׁשים
ּבּבנים' חלקי ּכל נטלּתי מי ∑ÔkŒÏÚ.ׁשהרי ּכל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָ«≈ִָ

מּלוי  חּוץ ּבאכלּוסין, מרּבה "עלּֿכן", ּבֹו: ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַֻֻׁשּנאמר
ּבהם היה éׁשהארֹון  ÈÂÏ.מכּלה BÓL ּבכּלם ∑˜¯‡ ְֶֶֶַָָָָָ»»¿≈ƒְָֻ

"וּתקרא", קראה (ּכתיב "קרא",)ׁשהיא ּבֹו: ּכתב וזה , ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ
ׁשּׁשלח  רּבה, הּדברים" ּב"אּלה אּגדה מדרׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָויׁש

לֹוהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  וקרא לפניו , והביאֹו ּגבריאל ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ
ׁשּלּוהּו ׁשם ועל ּכהּנה, מּתנֹות כ"ד לֹו ונתן זה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשם

לוי  קראֹו .ּבמּתנֹות, ְְִֵַָָ

(äì)äãBà íòtä øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©̧©¹©¥´¤¥À©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤´
:úãlî ãîòzå äãeäé BîL äàø÷ ïk-ìò ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©¥²¨«§¨¬§−§¨®©©«£−Ÿ¦¤«¤

i"yx£‰„B‡ ÌÚt‰∑ להֹודֹות לי יׁש מעּתה מחלקי, י ֹותר .ׁשּנטלּתי «««∆ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ì(à)ìçø àp÷zå á÷òéì äãìé àì ék ìçø àøzå©¥´¤¨¥À¦´³Ÿ¨«§¨Æ§©«£½Ÿ©§©¥¬¨¥−
ïéà-íàå íéðá él-äáä á÷òé-ìà øîàzå dúçàa©«£Ÿ¨®©³Ÿ¤¤©«£ŸÆ¨«¨¦´¨¦½§¦©−¦

:éëðà äúî¥¨¬¨«Ÿ¦
i"yx£d˙Á‡a ÏÁ¯ ‡p˜zÂ∑ ּבמעׂשיה קּנאה «¿«≈»≈«¬…»ְְֲִֶַָָ

זכתה ëהּטֹובים  לא מּמּני, ׁשּצדקה 'אּלּולי אמרה: . ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
לאּמÈlŒ‰·‰∑.(ב"ר)לּבנים' אבי עׂשה ּכ ,ì'וכי ְִָ»»ƒְְְִִִָָָָ

עליה'?! התּפּלל ‡ÈÎ.והלא ‰˙Ó∑ למי מּכאן ְֲִֵֶַַָָֹ≈»»…ƒְִִָ
ּבנים  לֹו .(ב"ר)ּכּמת ׁשחׁשּוב îׁשאין ִֵֵֶֶַָָ

(á)íéýìû úçúä øîàiå ìçøa á÷òé óà-øçiå©¦«©©¬©«£−Ÿ§¨¥®©ÀŸ¤£©³©¡Ÿ¦Æ
:ïèá-éøt Cnî òðî-øLà éëðà̈½Ÿ¦£¤¨©¬¦¥−§¦¨«¤

i"yx£˙Á˙‰∑?'אני ּבמקֹומֹו CnÓ.'וכי ÚÓŒ¯L‡∑ ¬««ְְֲִִִ¬∆»«ƒ≈
אּבא  ּכאּבא, איני אני ּכאּבא, ׁשאעׂשה אמרּת ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ'אּת

מנע  מּמ ּבנים, לי יׁש אני ּבנים, לֹו היּו ולא ðלא ְֲִִִִִֵֵַָָָָֹֹ
.מּמּני' ִִֶ

‰„‡לה  ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆»»
‰„e‰È dÓL ˙¯˜ Ôk ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‰„B‡ ‡ÓÊƒ¿»∆√»¿»«≈¿«¿≈¿»

:„ÏÈÓlÓ ˙Ó˜Â¿»«ƒ¿≈«

Èp˜Â‡˙א  ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï È¯‡ ÏÁ¯ ˙ÊÁÂ«¬«»≈¬≈»¿ƒ«¿«¬…¿«ƒ«
ÔÈ· ÈÏ ·‰ ·˜ÚÈÏ ˙¯Ó‡Â d˙Á‡a ÏÁ»̄≈«¬»««¬∆∆¿«¬…«ƒ¿ƒ

:‡‡ ‡˙ÈÓ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈»¬»

ÈpÓב  ‡‰ ¯Ó‡Â ÏÁ¯a ·˜ÚÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»¿«¬…¿»≈«¬«»ƒƒ
ÚÓ Èc ÔÈÚ·z ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ï‰ ‡ÈÚa z‡«¿«¿»¬»ƒ√»¿»ƒ¿ƒƒ¿«

:ÔÈÚÓ„ ‡„ÏÂ CÈpÓƒƒ«¿»ƒ¿ƒ

minkg izty

(cl)è`Ow wxtA `de ,xn`Y m`e§¦Ÿ©§¨§¤¤©¨
dNibnC(.c"i)raW `N` aiWg `l ¦§¦¨Ÿ¨¥¤¨¤©

,dPg ,dxFaC ,mixn ,dxU :zF`iap§¦¨¨¦§¨§¨©¨
xnFl Wie .xYq`e ,dClEge ,libia £̀¦©¦§§¨§¤§¥§¥©
,odilr cirn `xTdX dn EaWg mzdC§¨¨¨§©¤©§¨¥¦£¥¤

aizkC ,dilr cirn `xTd dxUelirl) §¨¨©§¨¥¦¨¤¨¦§¦§¥

(a"i `"kdxU Lil` xn`Y xW` lM'Ÿ£¤Ÿ©¥¤¨¨
did mdxa`W cOln ,'DlFwA rnW§©§¨§©¥¤©§¨¨¨¨

zE`iapA dxUl lth(mW i"WxA),mNM oke ¨¥§¨¨¦§¦§©¦¨§¥ª¨
EidW Epivn `l zFdO` iAB la £̀¨©¥¦¨Ÿ¨¦¤¨
`xTd Wxtl xWt` iM ,zF`Apzn¦§©§¦¤§¨§¨¥©§¨
WxiR l"WxdnE .FhEWtM `kdC§¨¨¦§©©§©¥¥
m` iM zF`Apzn Eid `l zFdO`dW¤¨¦¨Ÿ¨¦§©§¦¦
`aIX dn zFrcFi EidW onvr lr©©§¨¤¨§©¤¨Ÿ
lr cizrl `aIX dn la` ,odilr£¥¤£¨©¤¨Ÿ¤¨¦©
ikd mEXn ,zFrcFi Eid `l mixg`d̈£¥¦Ÿ¨§¦¨¦

.zF`iap x`W llkA mzF` aWg `lŸ¨©¨¦§©§¨§¦
:il d`xpéEid iel haWC ,xnFlM ¦§¤¦§©§¥¤¥¦¨

oilFki Eid `le ,WcFTd oFx` oi`UFp§¦£©¤§Ÿ¨§¦
Ezn KM KFYnE ,KM lM FA xdGdl§¦¨¥¨¨¦¨¥

:EdiiPin dAxddl dxez ©§¥¦©§
l(`)ë:zF`Pwl xEq` `d ok `l m`C§¦Ÿ¥¨¨§©
ìaiWdW awri lW FzaEWYn FzgkFd¨¨¦§¨¤©£Ÿ¤¥¦

'KOn' oFWlE ,'KOn rpn xW`' Dl̈£¤¨©¦¥§¦¥
KEnqA i"Wx WxiRW FnM rnWn©§©§¤¥¥©¦§¨
dUr`W Yxn` Y`' Dl aiWdW¤¥¦¨©§¨©§§¤¤¡¤
KOn `N` ,'eke `A`M ipi` ip` ,`A`M§©¨£¦¥¦§©¨¤¨¦¥
dxiMfd `idW rnWn ,'iPOn `le rpn̈©§Ÿ¦¤¦©§©¤¦¦§¦¨

:eia` FlîdWwA dOl ok `l m`C ¨¦§¦Ÿ¥¨¨¦§¨
`le x`Y `Ed 'dzn' zNnE ,mipÄ¦¦©¥¨Ÿ©§Ÿ

:`vFi `le cnFre ,ipFpiAa dxez ¥¦§¥§Ÿ¥
(a)ð(l"Wxdn)dOM `lde zFWwdl Wi , ©©§©¥§©§©£Ÿ©¨

FnM ,mixg` lr millRzn Eid mi`iap§¦¦¨¦§©§¦©£¥¦§
zitxSd dX`d lr rWil`f"i '`Îmikln) ¡¦¨©¨¦¨©¨§¦§¨¦

(`"ks` lNRzdl Fl did awri s`e ,§©©£Ÿ¨¨§¦§©¥©
xgIe dOl dWw cFre ,mipA Fl didW¤¨¨¨¦§¨¤¨¨©¦©
ixaC iM zgpA aiWdl Fl did ,awril§©£Ÿ¨¨§¨¦§©©¦¦§¥

mirnWp zgpA minkg(f"i 'h zldw)`N` , £¨¦§©©¦§¨¦Ÿ¤¤¤¨
lNRzdW Dl xn` awriC xnFl Wi¥©§©£Ÿ¨©¨¤¦§©¥
ipirA zlAEwn Dpi` dNitYde ,dilr̈¤¨§©§¦¨¥¨§¤¤§¥¥
,dY` rWx oM m` Fl dxn` ,mFwOd©¨¨§¨¦¥¨¨©¨
FzF` dwifgdW DA FR` dxg okl̈¥¨¨©¨¤¤¡¦¨
iM ,`A`l dnFC ipi` Dl xn`e rWxl̈¨¨§¨©¨¥¦¤§©¨¦
FzNitY dide xwr oM mB did `A ©̀¨¨¨©¥¨¨§¨¨§¦¨
ip` la` ,mdipW zEkf zngn zrnWp¦§©©¥£©§§¥¤£¨£¦
oi`e iPOn `le rpn KOn iM xwr ipi ¥̀¦¨¨¦¦¥¨©§Ÿ¦¤¦§¥
oi` okle ,cg` lW zEkf `N` o`M̈¤¨§¤¤¨§¨¥¥

:FpFWl o`M cr ,zrnWp izNtYb dxez §¦¨¦¦§©©©¨§



vie`עב zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'd iyily meil inei xeriy

(â)ãìúå äéìà àa ääìá éúîà äpä øîàzå©¾Ÿ¤¦¥²£¨¦¬¦§−̈´Ÿ¥¤®¨§¥¥Æ
:äpnî éëðà-íâ äðaàå ékøa-ìò©¦§©½§¦¨¤¬©¨«Ÿ¦−¦¤«¨

i"yx£Èk¯aŒÏÚ∑'ארּבי 'ואנא a‡Â‰.ּכתרּגּומֹו: «ƒ¿«ְְֱֲֵַַַָ¿ƒ»∆
ÈÎ‡ŒÌ‚∑היּו אברהם זקנ' לֹו: אמרה 'ּגם'? מהּו «»…ƒְְְְֵַַַָָָָָ

מהגר  ּבנים לּה:ñלֹו אמר ׂשרה'. ּכנגד מתניו וחגר , ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

הּדבר  'אם לֹו: אמרה לביתּה'. צרתּה הכניסה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָ'זקנּתי
אמתי"' "הּנה מעּכב pnÓ‰.הּזה ÈÎ‡ Ì‚ ‰a‡Â∑ ְֲִִֵֵֶַַָ¿ƒ»∆«»…ƒƒ∆»

.ּכׂשרה  ְָָ

(ã)äéìà àáiå äMàì dúçôL ääìa-úà Bì-ïzzå©¦¤²¤¦§¨¬¦§¨−̈§¦¨®©¨¬Ÿ¥¤−¨
:á÷òé©«£«Ÿ

(ä):ïa á÷òéì ãìzå ääìa øäzå©©´©¦§½̈©¥¬¤§©«£−Ÿ¥«

(å)éì-ïziå éì÷a òîL íâå íéýìû épðc ìçø øîàzå©³Ÿ¤¨¥¸¨©´¦¡Ÿ¦½§©Æ¨©´§Ÿ¦½©¦¤¦−
:ïc BîL äàø÷ ïk-ìò ïa¥®©¥²¨«§¨¬§−¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Èpc∑ וחּיבני .(ב"ר)וזּכני òּדנני »«ƒ¡…ƒְְְִִִִִַַַָ

(æ)éðL ïa ìçø úçôL ääìa ãìzå ãBò øäzå©©´©½©¥¾¤¦§−̈¦§©´¨¥®¥¬¥¦−
:á÷òéì§©«£«Ÿ

(ç)íéýìû éìezôð ìçø øîàzå|éúçà-íò ézìzôð ©´Ÿ¤¨¥À©§¥̧¡Ÿ¦¯¦§©²§¦¦£Ÿ¦−
:éìzôð BîL àø÷zå ézìëé-íb©¨®Ÿ§¦©¦§¨¬§−©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÈÏezÙ∑ּפרׁשֹו סרּוק ּבן מנחם «¿≈¡…ƒְְֵֵֶַָ
ּפתיל",ôרת ּבּמחּב הּמקֹום "צמיד מאת 'חּבּורים ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

מפרׁשֹו ואני לּבנים'. לזּכֹות אחֹותי עם ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָנתחּברּתי
ּפצירֹות  והפצרּתי נתעּקׁשּתי ּופתלּתל", "עּקׁש ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַֹלׁשֹון

לאחֹותי  ׁשוה להיֹות לּמקֹום, הרּבה Ìb.ונפּתּולים ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ«

ÈzÏÎÈ∑ לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ידי. על הסּכים »…¿ƒְְְְְְִִִִֵַָ
החביבֹות  ּבּקׁשֹות נפּתלּתי", אלהים "נפּתּולי ְְְְֱֲִִִִִֵַַַַָָֹּתפּלה:

ּכאחֹותי  ונתעּתרּתי נתקּבלּתי ∑ÈzÏzÙ.לפניו ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָƒ¿«¿ƒ
ּבלׁשֹון  רּבים יׁש אּגדה ּומדרׁשי ּתפּלתי, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָנתקּבלה

.נֹוטריקֹון  ְִ

(è)ätìæ-úà çwzå úãlî äãîò ék äàì àøzå©¥´¤¥½̈¦¬¨«§−̈¦¤®¤©¦©Æ¤¦§¨´
:äMàì á÷òéì dúà ïzzå dúçôL¦§¨½̈©¦¥¬Ÿ¨²§©«£−Ÿ§¦¨«

(é):ïa á÷òéì äàì úçôL ätìæ ãìzå©¥À¤¦§¨²¦§©¬¥−̈§©«£¬Ÿ¥«
i"yx£‰tÏÊ „ÏzÂ∑,מּזלּפה חּוץ 'הריֹון' נאמר: ּבכּלן «≈∆ƒ¿»ְְֱִִֵֶַָָָֻ

הריֹון  ואין ּבׁשנים, ותינקת מּכּלן ּבחּורה ׁשהיתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻלפי
ׁשּלא  ללאה, לבן נתנּה ליעקב לרּמֹות ּוכדי ּבּה, ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹנּכר

ׁשפחה  ליּתן מנהגן ׁשּכ לאה, את לֹו ׁשּמכניסין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָיבין
לּקטּנה  והּקטּנה לּגדֹולה .הּגדֹולה ְְְְְַַַַַַָָָָ

ÈÏ˙e„ג  d˙ÂÏ ÏBÚ ‰‰Ï· È˙Ó‡ ‡‰ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
:dpÓ ‡‡ Û‡ Èa˙‡Â Èa¯‡ ‡‡Â«¬»¡«≈¿∆¿¿≈«¬»ƒ«

ÏÚÂד  ez‡Ï d˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙È dÏ ˙·‰ÈÂƒ»«≈»ƒ¿»«¿«¿ƒ¿¿«
:·˜ÚÈ d˙ÂÏ¿»««¬…

a¯:ה  ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈÂ ‰‰Ïa ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿«¬…»

ÈÂ‰·ו  È˙BÏˆ ÏÈa˜ Û‡Â ÈÈ Èpc ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈¿«ƒ¿»¿««ƒ¿ƒƒ«
:Ôc dÓL ˙¯˜ Ôk ÏÚ ¯a ÈÏƒ»«≈¿«¿≈»

„¯ÏÁז  ‡˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«ƒ¿»«¿»¿»≈
:·˜ÚÈÏ ÔÈz ¯a»ƒ¿»¿«¬…

È˙epÁ˙‡aח  È˙eÚa ÈÈ ÏÈa˜ ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
Û‡ È˙Á‡k „ÏÂ ÈÏ È‰Èc ˙„ÈÓÁ È˙BÏˆaƒ¿ƒ¬≈«ƒ≈ƒ¿««¬»ƒ«

:ÈÏzÙ dÓL ˙¯˜e ÈÏ ·È‰È˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿«¿≈«¿»ƒ

È˙ט  ˙¯·„e „ÏÈÓlÓ ˙Ó˜ È¯‡ ‰‡Ï ˙ÊÁÂ«¬«≈»¬≈»«ƒ¿≈«¿»«»
:ez‡Ï ·˜ÚÈÏ d˙È ˙·‰ÈÂ d˙Ó‡ ‰tÏÊƒ¿»«¿«ƒ»«»«¿«¬…¿ƒ¿

a¯:י  ·˜ÚÈÏ ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿≈»¿«¬…»

minkg izty

(b)ñmipA Fl EidW iR lr s` ,xnFlM§©©©¦¤¨¨¦
iR lr s` dY` mB s`e ,'eke xbdn¥¨¨§©©©¨©©¦

:iOr ok dUr mipA Ll WIWc dxez ¤¥§¨¦£¥¥¦¦
(e)ò(igxfn xESiw)dAx ziW`xA ,dWxR) ¦¦§¨¦§¥¦©¨¨¨¨

(`"i `"r'dxwr lgxe' ipaiIge iPpClirl) ¨©¦§¦§©¦§¨¥£¨¨§¥

(`"l h"koM m`e ,'oA il oYIe' ipMfe iPpC ,¨©¦§¦©¦©¦¤¦¥§¦¥
'ilFwA rnW mbe midl` iPpC' didi¦§¤¨©¦¡Ÿ¦§©¨©§¦

mipipr ipW(m"`xdA oiIre):f dxez §¥¦§¨¦§©¥§¨§¥

(g)ôxAgOW FNW xEAigA ,WExiR¥©¦¤¤§©¥
xAgn did ,dfl df oinFCd zFaiYd©¥©¦¤¨¤¨¨§©¥
cinv' mr 'iYlYtp midl` ilEYtp'©§¥¡Ÿ¦¦§©§¦¦¨¦

:'lizRh dxez ¨¦
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(àé):ãb BîL-úà àø÷zå ãâ àa äàì øîàzå©¬Ÿ¤¥−̈¨´¨®©¦§¨¬¤§−¨«
i"yx£„‚ ‡a∑:ּכמֹו טֹוב, מּזל ע"ב)ּבא סז ּגדי (שבת 'ּגד »»ְְִַַָָ

לא' לֹו:וסּנּוק ודֹומה סה). ׁשלחן".(ישעיה לּגד "הערכים ְְְְִִֶַַָָָֹֻ
ׁשּנֹולד  אּגדה ּכמֹו:öּומדרׁש ד)מהּול, "ּגּדּו(דניאל ְְִֶַַַָָָֹ

ּדבר אילנא", אחת. ּתבה ּנכּתב מה על ידעּתי ולא ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹ
"ּבגדּת ּכמֹו ּבגד? אחת, ּתבה נקראת לּמה ְְְִֵֵֵַַַַָָָָָָָאחר:
נעּורים  ּבאׁשת ׁשּבגד ּכאיׁש ׁשפחתי, אל ּכׁשּבאת .ּבי" ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

(áé):á÷òéì éðL ïa äàì úçôL ätìæ ãìzå©¥À¤¦§¨Æ¦§©´¥½̈¥¬¥¦−§©«£«Ÿ

(âé)àø÷zå úBða éðeøMà ék éøLàa äàì øîàzå©´Ÿ¤¥½̈§¨§¦¾¦¬¦§−¦¨®©¦§¨¬
:øLà BîL-úà¤§−¨¥«

ß elqk 'e iriax mei ß

(ãé)íéàãeã àöîiå íéhç-øéö÷ éîéa ïáeàø Cìiå©¥̧¤§¥¹¦¥´§¦«¦¦À©¦§¨³«¨¦Æ
ìçø øîàzå Bnà äàì-ìà íúà àáiå äãOa©¨¤½©¨¥´Ÿ½̈¤¥−̈¦®©³Ÿ¤¨¥¸

ða éàãecî éì àð-éðz äàì-ìà:C ¤¥½̈§¦¨´¦½¦«¨¥−§¥«
i"yx£ÌÈhÁŒ¯Èˆ˜ ÈÓÈa∑,ׁשבטים ׁשל ׁשבחן להּגיד ƒ≈¿ƒƒƒְְְִִִֶַָָ

חּטים  להביא ּבגזל ידֹו ּפׁשט ולא היה, הּקציר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשעת
ּבֹו מקּפיד אדם ׁשאין ההפקר ּדבר אּלא .ּוׂשעֹורים, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ÌÈ‡„ec∑(צט ּובלׁשֹון (סנהדרין הּוא, עׂשב ׁשיגלי. »ƒְְִִֵֵֶ
יסמי"ן  .יׁשמעאל ְִֵָ

(åè)íb úç÷ìå éLéà-úà Czç÷ èòîä dì øîàzå©´Ÿ¤À̈©«§©Æ©§¥´¤¦¦½§¨©¾©©¬
äìélä Cnò ákLé ïëì ìçø øîàzå éða éàãec-úà¤«¨¥−§¦®©´Ÿ¤¨¥À¨¥Æ¦§©³¦¨Æ©©½§¨

ðá éàãec úçz:C ©−©«¨¥¬§¥«
i"yx£Èa È‡„ecŒ˙‡ Ìb ˙Á˜ÏÂ∑ ולעׂשֹות ּבתמיהה: ¿»«««∆»≈¿ƒְְֲִִַָ

'ותסבין' ותרּגּומֹו ּבני? ּדּודאי את ּגם ליּקח זאת, .עֹוד ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ
‰ÏÈl‰ CnÚ ·kLÈ ÔÎÏ∑ לילה ׁשכיבת היתה ÷ׁשּלי »≈ƒ¿«ƒ»««¿»ְְְִִֶַַָָָ

ׁשּזלזלה  ּולפי .ּבנ ּדּודאי ּתחת ,ל נֹותנּה ואני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָזֹו
זכתה  לא הּצּדיק, עּמֹוøּבמׁשּכב ל"א)להּקבר .(נדה ְְְְִִִִֵַַַָָָֹ

(æè)äàì àözå áøòa äãOä-ïî á÷òé àáiå©¨¸Ÿ©«£¬Ÿ¦©¨¤»¨¤¼¤¼©¥¥̧¥¹̈
ézøëN øëN ék àBáz éìà øîàzå Búàø÷ìE ¦§¨À©¸Ÿ¤Æ¥©´¨½¦ µ¨´Ÿ§©§¦½

:àeä äìéla dnò ákLiå éða éàãeãa§«¨¥−§¦®©¦§©¬¦−̈©©¬§¨«
i"yx£EÈz¯ÎN ¯ÎN∑ׂשכרּה לרחל ‰e‡.נתּתי ‰ÏÈla∑סּיעֹו יּׂששכר ùהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מּׁשם .(ב"ר)ׁשּיצא »…¿«¿ƒְְִֵַָָָָ««¿»ְִִִֶַָָָָָָָ

b„:יא  dÓL ˙È ˙¯˜e „‚ ‡˙‡ ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¬»»¿«»¿≈»

ÔÈzיב  ¯a ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿≈»»ƒ¿»
:·˜ÚÈÏ¿«¬…

·ÔÎיג  È¯‡ ÈÏ ˙Â‰ ‡zÁaLz ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»À¿«¿»¬«ƒ¬≈¿≈
:¯L‡ dÓL ˙È ˙¯˜e ‡iL ÈpÁaLÈ¿«¿À«ƒ¿«»¿«»¿≈»≈

ÁkL‡Âיד  ÔÈhÁ „ˆÁ ÈÓBÈa Ô·e‡¯ ÏÊ‡Â«¬«¿≈¿≈¬«ƒƒ¿«¿«
dn‡ ‰‡ÏÏ ÔB‰˙È È˙È‡Â ‡Ï˜Áa ÔÈÁe¯·È«¿ƒ¿«¿»¿«¿ƒ»¿¿≈»ƒ≈
ÈÁe¯·iÓ ÈÏ ÔÚÎ È·‰ ‰‡ÏÏ ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈¿≈»»ƒ¿«ƒƒ«¿≈

:CÈ¯·cƒ¿ƒ

ÈÏÚaטו  ˙È z¯·„c ¯ÈÚÊ‰ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆««¿≈ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â È¯·c ÈÁe¯·È ˙È Û‡ ÔÈ·q˙Â¿ƒ¿ƒ«»«¿≈ƒ¿ƒ«¬∆∆»≈
ÈÁe¯·È ÛÏÁ ‡ÈÏÈÏa CÓÚ ·ekLÈ ÔÎa¿≈ƒ¿ƒ»¿≈¿»√««¿≈

:CÈ¯·„ƒ¿ƒ

(טז  ‡˙‡Â נ"יÏÚÂ(‡LÓ¯a ‡Ï˜Á ÔÓ ·˜ÚÈ «¬»¿««¬…ƒ«¿»¿«¿»
ÏBÚÈ˙ È˙ÂÏ ˙¯Ó‡Â d˙eÓc˜Ï ‰‡Ï ˙˜Ùe¿»«≈»¿«»≈«¬∆∆¿»ƒ≈
·ÈÎLe È¯·c ÈÁe¯·Èa CÈz¯‚‡ ¯‚ÈÓ È¯‡¬≈≈«¬«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

:‡e‰ ‡ÈÏÈÏa dnÚƒ«¿≈¿»

minkg izty

(`i)öxnFlM ,KEYig oFWl `Ed 'cb'e§¨§¦§©
:KYgp did FzliOWai dxez ¤¦¨¨¨¤§©

(eh)÷i`cEC zgY' i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©©©¨¥
,mixEnB oitilg rnWnC ,xn`wC 'Kpa§¥§¨¨©§©§©£¦¦§¦

:FNW ozFp dfe FNW ozFp dGWølr s`e ¤¤¥¤§¤¥¤§©©
l"fg Exn`W iR(`"i a"t dWxR dAx ziW`xA) ¦¤¨§£©§¥¦©¨¨¨¨

mlbIWM dipal dxfrl `dYW icM§¥¤§¥§¤§¨§¨¤¨§¤©§¥

oOwl i"Wx WxiRW FnkE ,oc`xfEap§©§£¨§¤¥¥©¦§©¨
igie zWxtA(dxAw`e d"c 'f g"n)xnFl Wi , §¨¨©©§¦¨¤§§¤¨¥©

zxAwp d`l dzid dlflf `l EN`C§¦Ÿ¦§§¨¨§¨¥¨¦§¤¤
,dipal dxfrl `id dzide DnFwnA¦§¨§¨§¨¦§¤§¨§¨¤¨
,FOr xaTil dzkf `l dlflGW ipRnE¦§¥¤¦§§¨Ÿ¨§¨¦¨¥¦

:oiadl lwefh dxez §©§¨¦
(fh)ùEpiid '`Ed'C ,xnFl FpFvx§©§©§

'`Edd' ok `l m`C ,`Ed KExA WFcTd©¨¨§¦Ÿ¥©
xnFl Wi ,FriIq K`ide .Dil irAin¦¨¥¥§¥¨¦§¥©
lr akFxe dcVd on `A awrIW¤©£Ÿ¨¦©¨¤§¥©
,lgx ld`A aFMxl dvFx dide ,xFngd©£§¨¨¤¦§§Ÿ¤¨¥
xFngA drC ozp `Ed KExA WFcTde§©¨¨¨©¥¨©£
`vze d`l rnWYW icM xrFp dide§¨¨¥§¥¤¦§©¥¨§¥¥
oke ,d`l ld`A KlIW icM Fz`xwl¦§¨§¥¤¥¥§Ÿ¤¥¨§¥



vie`עד zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iriax meil inei xeriy

(æé)ïa á÷òéì ãìzå øäzå äàì-ìà íéýìû òîLiå©¦§©¬¡Ÿ¦−¤¥¨®©©²©©¥¬¤§©«£−Ÿ¥¬
:éLéîç£¦¦«

i"yx£‰‡ÏŒÏ‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓLiÂ∑ מתאּוה ׁשבטים úּומחּזרת ׁשהיתה .להרּבֹות «ƒ¿«¡…ƒ∆≈»ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

(çé)ézúð-øLà éøëN íéýìû ïúð äàì øîàzå©´Ÿ¤¥À̈¨©³¡Ÿ¦Æ§¨¦½£¤¨©¬¦
:øëùOé BîL àø÷zå éLéàì éúçôL¦§¨¦−§¦¦®©¦§¨¬§−¦¨¨«

(èé):á÷òéì éML-ïa ãìzå äàì ãBò øäzå©©¬©−¥¨®©¥¬¤¥«¦¦−§©«£«Ÿ

(ë)íéýìû éðãáæ äàì øîàzå|íòtä áBè ãáæ éúà ©´Ÿ¤¥À̈§¨©̧¦¡Ÿ¦¬Ÿ¦»¤¤́¼©©̧©Æ
àø÷zå íéðá äML Bì ézãìé-ék éLéà éðìaæé¦§§¥¦́¦¦½¦«¨©¬§¦−¦¨´¨¦®©¦§¨¬

:ïeìáæ BîL-úà¤§−§ª«
i"yx£·BË „·Ê∑ּכתרּגּומֹו.ÈÏaÊÈ∑ ּבית ּבלע"ז. הורבריי"א זבּול, ּבית עּקר àלׁשֹון ּתהא לא 'מעּתה מדֹור, ∆∆ְְַƒ¿¿≈ƒְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֹ

עּמי  אּלא נׁשיו'áּדירתֹו ּכל ּכנגד ּבנים לי ׁשּיׁש ,. ְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ

(àë):äðéc dîL-úà àø÷zå úa äãìé øçàå§©©−¨´§¨©®©¦§¨¬¤§−̈¦¨«
i"yx£‰Èc∑,'הּׁשפחֹות ּכאחת אחֹותי רחל ּתהא לא זכר, זה 'אם ּבעצמּה: ּדין לאה ׁשּדנה רּבֹותינּו, ּפרׁשּו ƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

לנקבה  ונהפ עליו ס)והתּפּללה .(ברכות ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָ

(áë)íéýìû äéìà òîLiå ìçø-úà íéýìû økæiå©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®©¦§©³¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½
:dîçø-úà çzôiå©¦§©−¤©§¨«

i"yx£ÏÁ¯Œ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑(ב"ר) ׁשּמסרה לּה âזכר «ƒ¿…¡…ƒ∆»≈ְֶַָָָָ
לאחֹותּה ּבגֹורלֹוãסימניה ּתעלה ׁשּלא מצרה וׁשהיתה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבנים. לּה ׁשאין לפי יעקב, יגרׁשּנה ׁשּמא עׂשו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשל

לּה ׁשאין ּכׁשּׁשמע ּבלּבֹו עלה ּכ הרׁשע עׂשו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָואף
הּפּיט  ׁשיּסד הּוא חלה,äּבנים, ׁשּלא ּכבט 'האדמֹון : ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ונתּבהלה' לֹו לקחּתּה .צבה ְְְְֲִַַָָָָ

ÈÏÈÂ„˙יז  ˙‡ÈcÚÂ ‰‡Ïc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¿≈»¿«ƒ«ƒƒ«
:‡LÈÓÁ ¯a ·˜ÚÈÏ¿«¬…«¬ƒ»

‡È˙Óיח  ˙È·‰Èc È¯‚‡ ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»«¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ
:¯Î˘NÈ dÓL ˙¯˜e ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ»»

È˙ÈLיט  ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‰‡Ï „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«≈»ƒƒ««ƒ«
:·˜ÚÈÏ¿«¬…

‰„‡כ  ·Ë ˜ÏÁ ÈÏ d˙È ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»»≈ƒ√««»»
˙È„ÈÏÈ È¯‡ È˙ÂÏ ÈÏÚ·c d¯B„Ó È‰È ‡ÓÊƒ¿»¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»ƒ¬≈¿≈ƒ
:ÔeÏ·Ê dÓL ˙È ˙¯˜e ÔÈ· ‡zL dÏ≈ƒ»¿ƒ¿«»¿≈¿À

dÓLכא  ˙È ˙¯˜e ‡z¯a ˙„ÈÏÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿ƒ«¿«»¿«»¿«
:‰Ècƒ»

ˆd˙BÏכב  ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ÏÁ¯„ ‡¯Îec ÏÚÂ¿«¿»»¿»≈√»¿»¿«ƒ¿«
:ÈecÚ dÏ ·‰ÈÂ ÈÈ¿»ƒ««ƒ

minkg izty

DzF`aE ,d`l ld`A mW Klde ,did̈¨§¨©¨§Ÿ¤¥¨§¨
dn Edfe ,xkyVi mdipiAn `vi dlil©§¨¨¨¦¥¥¤¦¨¨§¤©

'mxB xFng xkyVi' aEzMXh"n oOwl) ¤¨¦¨¨£¨¤§©¨

(c"iclFPW `A K`id ,xnFl dvFx ,¤©¥¨¨¤©
dvFx ;'mxB xFng' - xkyVi¦¨¨£¨¤¤
,mxFBd did xFngdW ,xnFl©¤©£¨¨©¥

:EpWxitcMfi dxez ¦§¥©§
(fi)ú'rnWIe' oFWl oi`C xnFl FpFvx§©§¥§©¦§©

`l `kde ,lNRzOW inA `N` KiIW©¨¤¨§¦¤¦§©¥§¨¨Ÿ
okl ,mipAd lr dllRzdW Epivn̈¦¤¦§©§¨©©¨¦¨¥
df ici lre ,'ek dE`zn dzidW WxiR¥¥¤¨§¨¦§©¨§©§¥¤
Dl ozpe ,dllRzd EN`M Dl aWgp¤§©¨§¦¦§©§¨§¨©¨

:DpFvx `Ed KExA WFcTdgi dxez ©¨¨§¨
(k)à,iOr didi FlEaf ziAW ,WExiR¥¤¥§¦§¤¦¦

`l ,'iOr' mFwnA `Ed 'iplAfi' iEPke§¦¦§§¥¦¦§¦¦Ÿ
:FlEaf zial izF` gTIW FWExiRW¤¥¤¦©¦§¥§

áxn` dOl iYrci `le ,m"`xd azM̈©¨§¥§Ÿ¨©§¦¨¨¨©
`le ,'eke '`dY `l' dlilW oFWlA¦§§¦¨Ÿ§¥§Ÿ
'iOr FzxiC xTir `dY dYrn' xn`̈©¥©¨§¥¦©¦¨¦¦

:aEzMd oFWlM ,aEIgA`k dxez §¦¦§©¨
(ak)âlkaC ,Dl xkG dn ok `l m`C§¦Ÿ¥©¨©¨¦§¨

,dUrW dUrn lr ltFp dxikf mFwn̈§¦¨¥©©£¤¤¨¨
'ebe 'gp z` midl` xMfIe' FnM'g lirl) §©¦§Ÿ¡Ÿ¦¤Ÿ©§¥

('`i"Wx WxiRW FnM ,(xMfIe d"c mW)`NW §¤¥¥©¦¨©¦§Ÿ¤Ÿ

hFl iAbC dxikf FnkE ,daiYA EWOW¦§©¥¨§§¦¨§©¥
(h"k h"i lirl)FYW` dxVW ciBd `NW , §¥¤Ÿ¦¦¤¨¨¦§

'eke mdxa` lW(xMfIe d"c mW i"Wx):ãxEB) ¤©§¨¨©¦¨©¦§Ÿ

(dix``id ,dCn cbpM dCn `EdW , ©§¥¤¦¨§¤¤¦¨¦
dRxgA DzFg` `vY `NW dzUr̈§¨¤Ÿ¥¥£¨§¤§¨
clY `NW diE`x oi` Kkl ,DlrAn¦©§¨§¨¥§¨¤Ÿ¥¥

:DlrAn dRxgA `vzeä'oFnc`d' §¥¥§¤§¨¦©§¨¨©§
`NW 'dlg `NW' ,hiAdWM 'haM' ,eUr¥¨§¨§¤¦¦¤Ÿ¨¨¤Ÿ
,wWg 'dav' ,dcil ilag lgxl Eid̈§¨¥¤§¥¥¨¨¨¨©
`ide ,dX`l 'Fl DYgwl'§©§¨§¦¨§¦

:'dldap'bk dxez ¦§£¨



עה `vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e iriax meil inei xeriy

(âë)-úà íéýìû óñà øîàzå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¾Ÿ¤¨©¬¡Ÿ¦−¤
:éútøç¤§¨¦«

i"yx£ÛÒ‡∑ ּתראה ׁשּלא ּבמקֹום (ישעיה וכן:,åהכניסּה »«ְְְִִֵֵֶֶָָָֹ
חרּפתנּו",ד) ט)"אסף הּביתה",(שמות יאסף (יואל "ולא  ְְְֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
נגהם",ד) ס)"אספּו לא (ישעיה יאסף", לא וירח" ְְִֵֵֵֵָָָָֹֹ

והיּו∑È˙t¯Á.יּטמן  עקרה, ׁשאני לחרּפה ׁשהייתי ִֵָ∆¿»ƒְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָ

ואּגדה: הרׁשע. עׂשו ׁשל לחלקֹו ׁשאעלה עלי ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹומרים
לתלֹות  ּבמי לּה אין ּבן, לאּׁשה ׁשאין זמן סרחֹונּה,æּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

מי  .ּבנ זה? ּכלי ׁשבר מי ּבֹו: ּתֹולה ּבן, לּה ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָמּׁשּיׁש
ּבנ אּלּו? ּתאנים .אכל ְְִִֵֵַָ

(ãë)ïa éì ýåýé óñé øîàì óñBé BîL-úà àø÷zå©¦§¨¯¤§²¥−¥®ŸŸ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬
:øçà©¥«

i"yx£¯Á‡ Ôa ÈÏ '‰ ÛÒÈ∑ ּבנבּואה היתה יֹודעת …≈ƒ≈«≈ְְִַַָָָ
ׁשבטים. עׂשר ׁשנים אּלא להעמיד עתיד יעקב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין

יהא  להעמיד, עתיד ׁשהּוא ׁשאֹותֹו רצֹון 'יהי ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָאמרה:
אחר  ּבן על אּלא התּפּללה לא לכ .מּמּני'. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz `vie t"y zgiy)

יֹוסף ׁשמֹו את כד)וּתקרא מי (ל, ׁשּכל לעיל ּפרׁש רׁש"י ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשהיּו ודן, יהּודה והינּו ּבאֹוכלּוסין, מרּבה ּכן" "על ּבֹו ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּנאמר
מּׁשבעים  יֹותר היּו יֹוסף ּבני הרי וקׁשה, אלף. מּׁשּׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָיֹותר

"יֹוסף". ׁשם לקריאת טעמים ׁשני ּדהּנה לֹומר, ויׁש .א אלף. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
חרּפתי.אסף את אּלא יֹוסף.ב אלקים אחר. ּבן לי ה' ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

רצתה  לא רחל ׁשּכן ּבּכתּוב, נתּפרׁש לא הראׁשֹון ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשהּטעם

ׁשּמעּתה  ׁשּמׁשמעּותֹו ּכזה ּבׁשם לבנּה ׁשּקראה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלפרסם
ּכּסה  הּכתּוב אף ולכן סרחֹונּה, את לתלֹות ּבמי לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָיהיה
לא  ּכן", "על לכּתב אפׁשר ׁשאי אפֹוא, מּובן, זה. ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹטעם
הּטעם  זה אין (ׁשהרי הּׁשני ּבּטעם לא ואף הראׁשֹון ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָֹּבּטעם

ִַָהּיחיד).

(äë)á÷òé øîàiå óñBé-úà ìçø äãìé øLàk éäéå©§¦¾©«£¤²¨«§¨¬¨¥−¤¥®©³Ÿ¤©«£ŸÆ
:éöøàìe éîB÷î-ìà äëìàå éðçlL ïáì-ìà¤¨½̈©§¥̧¦Æ§¥´§½̈¤§¦−§©§¦«

i"yx£ÛÒBÈŒ˙‡ ÏÁ¯ ‰„ÏÈ ¯L‡k∑ׂשטנֹו מּׁשּנֹולד «¬∆»¿»»≈∆≈ְִֶַָ
ׁשּנאמר: עׂשו, יח)ׁשל א אׁש(עובדיה יעקב ּבית "והיה ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

להבה  ּבלא אׁש לקׁש", עׂשו ּובית להבה, יֹוסף ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּובית

יעקב  ּבטח יֹוסף מּׁשּנֹולד למרחֹוק, ׁשֹולט ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹאינֹו
לׁשּוב  ורצה .ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְַָָָָָ

(åë)ïäa Eúà ézãáò øLà éãìé-úàå éLð-úà äðz§º̈¤¨©´§¤§¨©À£¤̧¨©¯§¦«Ÿ§²¨¥−
ézãáò øLà éúãáò-úà zòãé äzà ék äëìàå:E §¥¥®¨¦ µ©¨´¨©½§¨¤£«Ÿ̈¦−£¤¬£©§¦«

i"yx£'B‚Â ÈLŒ˙‡ ‰z∑ ּברׁשּות ּכיֿאם לצאת רֹוצה .איני ¿»∆»«¿ְִִִִֵֵֶָ

(æë)éðéòa ïç éúàöî àð-íà ïáì åéìà øîàiåE ©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®
:Eììâa ýåýé éðëøáéå ézLçð¦©¾§¦©§¨«£¥¬¦§Ÿ̈−¦§¨¤«

i"yx£ÈzLÁ∑ ׁשּלי ּבנחּוׁש נּסיתי הייתי, מנחׁש ƒ«¿ƒְְִִִִִִִֵֶַָ
לי  היּו לא לכאן ּכׁשּבאת ּברכה, לי ּבאה ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹׁשעלֿיד

ׁשּנאמר: כט)ּבנים, עם (לעיל ּבאה ּבּתֹו רחל "והּנה ְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּבּתֹו ׁשֹולח והּוא ּבנים, לֹו יׁש אפׁשר אצל çהּצאן". ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר: ּבנים, לֹו היּו ועכׁשו לא)הרֹועים? (לקמן ְְֱִִֶֶַַָָָָ

לבן  בני ּדברי את .""וּיׁשמע ְְְִִֵֵֶַַָָ

È˙כג  ÈÈ Lk ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆¿«¿»»
:È„eqÁƒƒ

ÈÏכד  ÈÈ ÛÒBÈ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ dÓL ˙È ˙¯˜e¿«»¿≈≈¿≈»≈¿»ƒ
:Ô¯Á‡ ¯a«»√»

Ó‡Â¯כה  ÛÒBÈ ˙È ÏÁ¯ ˙„ÈÏÈ „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ«»≈»≈«¬«
:ÈÚ¯‡Ïe È¯˙‡Ï C‰È‡Â ÈÁlL Ô·ÏÏ ·˜ÚÈ«¬…¿»»«¿«ƒ¿≈«¿«¿ƒ¿«¿ƒ

Ô‰aכו  C˙È ˙ÈÁÏÙ Èc Èa ˙ÈÂ ÈL ˙È ·‰«»¿«¿»¿«ƒ¿»ƒ»»¿≈
:CzÁÏÙc ÈÁÏt ˙È zÚ„È z‡ È¯‡ ÏÈÊ‡Â¿≈≈¬≈«¿¿«¿»»»¿»ƒƒ¿»ƒ»

¯ÔÈÓÁכז  ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ Ô·Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:CÏÈ„a ÈÈ ÈÎ¯·e È˙Èq CÓ„√̃»»«≈ƒ»¿«ƒ¿»¿ƒ»

minkg izty

(bk)åiM ,cg` mFwnA DzF` uATW `lŸ¤¦¥¨§¨¤¨¦
DzRxg d`xY f`W Dzrxl `Ed df¤§¨¨¨¤¨¦§¤¤§¨¨

:xzFiæipFgxq ,'izRxg' WExitE ¥¥¤§¨¦¦§¦

ziA ilM zxiaW lr iz`Hge§©¨¦©§¦©§¥¥
:ilrAck dxez ©§¦
(fk)çmipA Fl Eid `nliC xn`Y m`e§¦Ÿ©¦§¨¨¨¦

did `l mFwn lMnC xnFl Wi ,miPhw§©¦¥©§¦¨¨Ÿ¨¨
,d`EUp FYW`n FYA lgx gFlWl Fl¦§©¨¥¦¥¦§§¨
,WblRn dRlf F` ddlA F` `N ¤̀¨¦§¨¦§¨¦¦¤¤



vie`עו zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f iying meil inei xeriy

ß elqk 'f iying mei ß

(çë):äðzàå éìò EøëN äá÷ð øîàiå©Ÿ©®¨§¨¯§¨«§²¨©−§¤¥«¨
i"yx£E¯ÎN ‰·˜∑'אגר 'ּפריׁש .ּכתרּגּומֹו: »¿»¿»¿ְְְֵַַָָ

(èë)ézãáò øLà úà zòãé äzà åéìà øîàiåE ©Ÿ́¤¥½̈©¨´¨©½§¨¥−£¤´£©§¦®
ð÷î äéä-øLà úàå:ézà E §¥²£¤¨¨¬¦§§−¦¦«

i"yx£Èz‡ E˜Ó ‰È‰Œ¯L‡ ˙‡Â∑מקנ מעּוט חׁשּבֹון ּכּמה èאת מּתחּלה לידי .היּוׁשּבא ¿≈¬∆»»ƒ¿¿ƒƒְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָ

(ì)Cøáéå áøì õøôiå éðôì Eì äéä-øLà èòî ék¦¿§©Á£¤¨¨̧§³§¨©Æ©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¯¤
éëðà-íâ äNòà éúî äzòå éìâøì Eúà ýåýé§Ÿ̈²«Ÿ§−§©§¦®§©À̈¨©²¤«¡¤¬©¨«Ÿ¦−

:éúéáì§¥¦«
i"yx£ÈÏ‚¯Ï∑(ב"ר) ּבאת רגלי ּביאת ּבׁשביל רגלי, עם ¿«¿ƒְְְִִִִִִַַַָ

ּכמֹו: הּברכה, יא)אצל ּברגלי",(שמות אׁשר "העם ְְְְְְֲֶֶֶַַָָָָ
ח) עּמי (שופטים הּבאים ּברגלי", אׁשר ‚ÈÎ‡ŒÌ."לעם ְְֲִִִֶַַַָָָ«»…ƒ

È˙È·Ï∑ ּביתי לצרé אּלא לצרּכי עֹוׂשין אין עכׁשו , ¿≈ƒְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
וצריëּבני  לסמכן,)אני (, עּמהם אני ּגם עֹוׂשה להיֹות ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָ

'ּגם' .וזהּו ְֶַ

(àì)éì-ïzú-àì á÷òé øîàiå Cì-ïzà äî øîàiå©−Ÿ¤¨´¤¤¨®©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤¦´
äòøà äáeLà äfä øácä él-äNòz-íà äîeàî§½¨¦©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨¤§¤¬

ðàö:øîLà E «Ÿ§−¤§«Ÿ

(áì)ðàö-ìëa øáòàäN-ìk íMî øñä íBiä E| ¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹©À¨¥̧¦¹̈¨¤´
ã÷ðå àeìèå íéáNka íeç-äN-ìëå àeìèå ã÷ð̈´Ÿ§¨À§¨¤Æ©§¨¦½§¨¬§¨−Ÿ

:éøëN äéäå íéfòä«¦¦®§¨−̈§¨¦«
i"yx£˜„∑,נקּדֹות ּכמֹו ּדּקֹות ּבחברּבּורֹות מנּמר »…ְְְְֲַַַָֻֻ

ּבלע"ז  חברּבּורֹות ∑eÏË‡.פונטר"א טלאים, לׁשֹון ְַַ»ְְְֲִַָ
ּבלע"ז,ìׁשחּום ∑ÌeÁ.רחבֹות  רוש"ו לאדם, ּדֹומה , ְְְֶַַָָָֹ

הּתבּואה  לענין לבנה, ונמצאת ׁשחמּתית מׁשנה .לׁשֹון ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

È¯ÎN ‰È‰Â∑ נקּדים ּולהּבא מּכאן ׁשּיּולדּו אֹותן ¿»»¿»ƒְְְִִִֶַָָָָֻ
ואֹותן  ׁשּלי, יהיּו ּבּכׂשבים ּוׁשחּומים ּבעּזים ְְְְְִִִִִִִֶַָָָֻּוטלאים
ׁשּלא  ,ּבני ּביד והפקידם מהם הפרׁש עכׁשו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיׁשנן

מּתחּלה' ׁשם היּו 'אּלּו מעּתה: הּנֹולדים על לי ,îּתאמר ְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ

Ôz‡Â:כח  ÈÏÚ C¯‚‡ LÈ¯t ¯Ó‡Â«¬»»≈«¿»¬«¿∆≈

ÈÂ˙כט  CzÁÏÙc ˙È zÚ„È z‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿¿«¿»»ƒ¿»ƒ»¿»
:ÈnÚ C¯ÈÚ· ‰Â‰c«¬»¿ƒ»ƒƒ

ÈbÒÓÏל  ÛÈ˜˙e ÈÓ„˜ CÏ ‰Â‰ Èc ¯ÈÚÊ È¯‡¬≈¿≈ƒ¬»»√»»¿≈¿ƒ¿≈
Û‡ „ÈaÚ‡ È˙ÓÈ‡ ÔÚÎe ÈÏÈ„a C˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»»¿ƒƒ¿«≈»«∆¿≈«

:È˙È·Ï ‡‡¬»¿≈ƒ

˙Ôzלא  ‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â CÏ Ôz‡ ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«»∆∆»«¬««¬…»ƒ∆
·e˙‡ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÈÏ „aÚz Ì‡ ÌÚcÓ ÈÏƒƒ««ƒ«¿∆ƒƒ¿»»»≈¡

:¯h‡ CÚ ÈÚ¯‡∆¿≈»»∆»

(לב  È„Ú‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÚ ÏÎa ¯aÚ‡ נ"י ∆¿«¿»»»»≈«¬≈
ÈcÚ‡¯n‡ ÏÎÂ ÚB˜¯e ¯BÓ ¯n‡ Ïk ÔnzÓ ( «¿ƒƒ«»»ƒ»¿¿«¿»ƒ»

È‰ÈÂ ‡ifÚa ¯BÓe ÚB˜¯e ‡i¯n‡a ÌeÁL¿¿ƒ¿«»¿«¿¿ƒ«»ƒ≈
:È¯‚‡«¿ƒ

minkg izty

xiRW iz` mipA Fl did `l i` `nlWA¦§¨¨¦Ÿ¨¨¨¦¨¥©¦
oM m` mipA Fl oi`W itl ,lgx glWC§¨©¨¥§¦¤¥¨¦¦¥
d`EUp FYW`n zFpaC ,zWxFi zA `id¦©¤¤§¨¥¦§§¨
`id i`CeaE WblRn zFpal zFncFw§§¨¦¦¤¤§©©¦
m` mipA Fl did i` la` ,dti xFnWY¦§¨¤£¨¦¨¨¨¦¦
,mElM eiqkPn WxiY `l `id oM¥¦Ÿ¦©¦§¨¨§
oM m` ,zFpAl oincFw mipAd mlFrlC¦§¨©¨¦§¦©¨¦¥
`l i`Ce `N` ,lgx gFlWl Fl did `lŸ¨¨¦§©¨¥¤¨©©Ÿ

llM mipA Fl Eid(i"`xdn):gk dxez ¨¨¦§¨

(hk)èrcIW dpEMd oi`W ,WExiR¥¤¥©©¨¨¤¨©
FzEOM hErin wx ,FY` Edpwn didW¤¨¨¦§¥¦©¦©

:'ekel dxez

(l)éi`C ,Wxtl FpFvx,FrnWnM §§¨¥§¦§©§¨
ia` ziA l` Kl` ,'izial' xn` awrIW¤©£Ÿ¨©§¥¦¥¥¤¥¨¦

eixg` aizM ixd ,mW dUr`e(`"l wEqR) §¤¡¤¨£¥§¦©£¨¨

'drx` daEW` 'ebe Kl oY` dn xn`Ie'©Ÿ¤¨¤¤¨¨¨¤§¤
Klil FYrcA did `NW rnWn ,'ebe©§©¤Ÿ¨¨§©§¥¥
'izial' `N` ,Fp`v xFnWl `N` FOrn¥¦¤¨¦§Ÿ¤¨§¥¦

:'iziA KxFvl' WExiRëuxzl FpFvx ¥§¤¥¦§§¨¥
xg` did okl mcFwC rnWn 'ikp` mB'©¨Ÿ¦©§©§¤¨¥¨¨©¥
WxiR okl ,FziA KxFvl dUrW¤¨¨§¤¥¨¥¥¥

:'ek 'eiWkr'`l dxez ©§¨
(al)ìmBxzOW mEBxYd ,xnFl dvẍ¨©©©§¤§©§¥

:mFc` oFWl `EdC ,'mEgW' 'mEg' lr©§§§¨
îdid oniQd oM m` ,m"`xd dWwd¦§¨¨§¥¦¥©¦¨¨¨

,miUaMA `le `Elhe cFwp miGrÄ¦¦¨§¨§Ÿ©§¨¦
cwp dU lM mXn xqd' xn` aEzMde§©¨¨©¨¥¦¨¨¤¨Ÿ



עז `vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f iying meil inei xeriy
לי: ּתאמר ׁשּלא ׁשהן ועֹוד הּזכרים ואילð''עלֿידי מּכאן ּדגמתן הּנקבֹות ּתלדנה ּוטלאים, .נקּדים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻֻֻ

(âì)éøëN-ìò àBáú-ék øçî íBéa éú÷ãö éa-äúðòå§¨«§¨¦³¦§¨¦Æ§´¨½̈¦«¨¬©§¨¦−
éðôìíeçå íéfòa àeìèå ã÷ð epðéà-øLà ìk E §¨¤®´Ÿ£¤¥¤ÁÁ¨¸Ÿ§¨¹¨«¦¦À§Æ

:ézà àeä áeðb íéáNka©§¨¦½¨¬−¦¦«
i"yx£'B‚Â ÈaŒ‰˙ÚÂ∑ נֹוטל ׁשאני ּתחׁשדני אם ¿»¿»ƒ¿ְְֲִִִֵֵֶַ

צדקתי, ּבי ּתענה ּכלּום, צדקתי מּׁשּל ּתבא ñּכי ְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָֹ
ּכיֿאם  ּבעדרי ּתמצא ׁשּלא ,לפני ׂשכרי על ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָָֹותעיד

אֹו נקד, ׁשאינֹו ּבהן ׁשּתמצא וכל ּוטלאים. ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָֹֻֻנקּדים
ּובגנבה  ל ׁשּגנבּתיו ּבידּוע חּום, אֹו הּוא òטלּוא, ְְְְְִִֵֶַַָָָ

אצלי  .ׁשרּוי ְִֶָ

(ãì):Eøáãë éäé eì ïä ïáì øîàiå©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬¦§¨¤«
i"yx£Ô‰∑ לׁשֹוןô ּדברים קּבלת.E¯·„Î È‰È eÏ∑ הלואיöּבכ .ׁשּתחּפץ ≈ְְִַַָָ¿ƒƒ¿»∆ְְְֶַַַָֹ

(äì)íéc÷òä íéLézä-úà àeää íBia øñiå©¨´©©Á©¸¤©§¨¦¹¨«£ª¦´
ìk úàìhäå úBc÷pä íéfòä-ìk úàå íéàìhäå§©§ª¦À§¥³¨¨«¦¦Æ©§ª´§©§ª½Ÿ³Ÿ
:åéða-ãéa ïziå íéáNka íeç-ìëå Ba ïáì-øLà£¤¨¨Æ½§¨−©§¨¦®©¦¥−§©¨¨«

i"yx£¯ÒiÂ∑ וגֹו'÷ּבּיֹום לבן זכרים ∑‰ÌÈLÈz.ההּוא Ba.עּזים Ô·ÏŒ¯L‡ Ïk∑ חברּבּורֹות ּבֹו היתה אׁשר ּכל «»«ְַַָָ«¿»ƒְִִִָ…¬∆»»ְְֲֲֶַָָָ
ּבניו ∑ÔziÂ.לבנֹות  ּביד .לבן ְָ«ƒ≈ְַָָָָ

(åì)ìL Cøc íNiåá÷òéå á÷òé ïéáe Bðéa íéîé úL ©À̈¤¤µ¤§´¤¨¦½¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸ
:úøúBpä ïáì ïàö-úà äòøŸ¤²¤¬Ÿ¨−̈©«¨«Ÿ

i"yx£˙¯˙Bp‰∑לֹו מסר אֹותן ׁשירים, אּלא ׁשאינן והעקרֹות, החֹולֹות ׁשּבהן, .הרעּועֹות «»…ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

˙ÏBÚÈלג  È¯‡ ¯ÁÓc ÌBÈa È˙eÎÊ Èa „‰Ò˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»¬≈≈
ÚB˜¯e ¯BÓ È‰B˙ÈÏ Èc Ïk CÓ„˜ È¯‚‡ ÏÚ««¿ƒ√»»…ƒ≈ƒ¿¿«
:ÈnÚ ‡e‰ ‡·eb ‡i¯n‡a ÌeÁLe ‡ifÚa¿ƒ«»¿¿ƒ¿«»¿»ƒƒ

CÓb˙ÙÎ:לד  È‰È ÈÂÏ Ì¯a Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿»¿≈¿≈¿ƒ¿»»

¯‚iÏB‡לה  ‡iLÈz ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈ· ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿»«»¿»«»¿«»
Ïk ‡˙ÚB˜¯e ‡˙¯BÓ ‡iÊÚ Ïk ˙ÈÂ ‡iÚB˜¯e¿«»¿»»ƒ«»¿¿»¿¬»…
„Èa ·‰ÈÂ ‡i¯n‡a ÌeÁLc ÏÎÂ da ¯eÁ Ècƒƒ»≈¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ«¿«

:È‰Ba¿ƒ

ÔÈ·eלו  È‰BÈa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÈeLÂ¿«ƒ«¬«¿»»ƒ≈ƒ≈
:Ô¯‡zL‡c Ô·Ï„ ‡Ú ˙È ÈÚ¯ ·˜ÚÈÂ ·˜ÚÈ«¬…¿«¬…»≈»»»¿»»¿ƒ¿»√«

minkg izty

`Ed `xw xn`C 'dU'C uxznE ,'`Elhe§¨§¨¥§¤©£©§¨
aizkCn ,WiY('c c"i mixaC)miaUk dU' ©¦¦¦§¦§¨¦¥§¨¦

iExw iOp fr DPin rnW ,'miGr dUe§¥¦¦§©¦¨¥©¦¨
.'dU'(l"Wxdn)ixaC lr il dWwe , ¤©©§©§¨¤¦©¦§¥

dxFYd dkxvEdCn dAxC` ,m"`xd̈§¥©§©¨¦§§§¨©¨
mFwn lM DPin rnW 'miGr' FA Wxtl§¨¥¦¦§©¦¨¨¨
,WiY `le `Ed dU mzq 'dU' xn`PW¤¤¡©¤§¨¤§Ÿ©¦
hwpnl Fl did eixaC itl dWw cFre§¨¤§¦§¨¨¨¨§¦§©
`N` xnFl Fl did `le ,`llM cgA§©§¨¨§Ÿ¨¨©¤¨
dOl dWw cFre ,'miGrA `Elhe cFwp'¨§¨¨¦¦§¨¤¨¨
cFre ,dUA miIqe WizA aEzMd ligzd¦§¦©¨§©¦§¦¥§¤§
,'WiY' `xw mrtE 'dU' `xw mrR dWẅ¤©©¨¨¤©©¨¨©¦

xn`PW(d"l wEqR oOwl)`Edd mFIA xqIe' ¤¤¡©§©¨¨©¨©©©
'dV'W il d`xp Kkl .'ebe 'miWiYd z ¤̀©§¨¦§¨¦§¤¦¤¤
did oniQde ,WiY `le WOn dU `Ed¤©¨§Ÿ©¦§©¦¨¨¨
dnE ,miaUMA mEge miGrA `Elhe cFwp̈§¨¨¦¦§©§¨¦©
cFwp dU lM mXn xqd' xn`X¤¨©¨¥¦¨¨¤¨

mipR lM lr ,awri xn` KM ,'`Elhe§¨¨¨©©£Ÿ©¨¨¦
mEge miGrA `Elhe cFwp xiqŸ¦¨§¨¨¦¦§
miaUMA `Elhe cFwp ENit`e ,miaUMA©§¨¦©£¦¨§¨©§¨¦
,xiqY mzF` mB iNW zFidl miE`xW¤§¦¦§¤¦©¨¨¦
`Elhe cFwp miGr `l eiWkr Eidi `NW¤Ÿ¦§©§¨Ÿ¦¦¨§¨
wx ,`Elhe cFwre cFwp miUaM `le§Ÿ§¨¦¨§¨§¨©
`Elhe cFwp Kli`e o`Mn EclEIW ozF`¨¤¦¨§¦¨§¥¨¨§¨
dnE .iNW Eidi miaUMA mEge miGrÄ¦¦§©§¨¦¦§¤¦©
ipRn ,miGrA mEg xiqdl xn` `NX¤Ÿ¨©§¨¦¨¦¦¦§¥
lM ExYEd dYrnE ,`vnPA mpi`W¤¥¨©¦§¨¥©¨§¨

:il d`xp oM ,zFiWETdð,m"`xd WxiR ©§¥¦§¤¦¥¥¨§¥
mzF` Epni oFW`x mrh itl dWTW¤¨¤§¦©©¦¦§¨

opirci `liOnE ,eiWkr md dOMdn ©¨¥©§¨¦¥¨¨§¦©©
df lre ,KM xg` EclFPW xzFi EidIX¤¦§¥¤§©©¨§©¤

:'eke 'xn`Y `NW' i"Wx xn`bl dxez ¨©©¦¤ŸŸ©
(bl)ñ`l ,zxYqp dawpl `aY e"iYde§©¨¨Ÿ¦§¥¨¦§¤¤Ÿ

,'Liptl' aizkCn FzgkFde .gkFP ©̀¨§¨¨¦¦§¦§¨¤

iM' xn` EN`M ,zEwcSd xnFl dvẍ¨©©¦§§¦¨©¦
lr iA dzpre izwcv Liptl `az̈Ÿ§¨¤¦§¨¦§¨§¨¦©

:'ixkUò`Ed aEpB' Wxtl KxvEd §¨¦§©§¨¥¨
ip` FWExiRW aFWgp `NW ,'iY ¦̀¦¤Ÿ©§¤¥£¦
ip`e aEpB didW `vnpe izipw xYidA§¤¥¨¦¦§¦§¨¤¨¨¨©£¦
`AW `l ,'eke WxiR okl ,eiYrci `lŸ§©§¦¨¥¥¥Ÿ¤¨
`EdW `vnp KM xg`e xYidA icil§¨¦§¤¥§©©¨¦§¨¤

:il FzF` xkFOd ciA aEpBcl dxez ¨§©©¥¦
(cl)ô'rxf dYzp `l il od' FnM `lŸ§¥¦Ÿ¨©¨¨©

('b e"h lirl):'dPd' oFWl FWExiRW , §¥¤¥§¦¥
öaWg ,eitA Fxn`W iR lr s` ,WExiR¥©©¦¤£¨§¦¨©

F` FAlA Fxn` `l ilE` oal̈¨©Ÿ£¨§¦
:hxgzidl dxez ¦§¨¥

(dl)÷eixg` aizM ixdW ,awri `lŸ©£Ÿ¤£¥§¦©£¨
mini zWlW KxC mUIe ,eipA ciA oYIe'©¦¥§©¨¨©¨¤¤¤§¤¨¦

:'awri oiaE FpiAel dxez ¥¥©£Ÿ



vie`עח zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f iying meil inei xeriy

(æì)ìvôéå ïBîøòå æeìå çì äðáì ìwî á÷òé Bì-çwiå©¦©´©«£ÀŸ©©¬¦§¤²©−§´§©§®©§©¥³
:úBì÷nä-ìò øLà ïálä óNçî úBðáì úBìöt ïää¥Æ§¨´§¨½©§Æ©¨½̈£¤−©©©§«

i"yx£‰·Ï ÏwÓ∑ לבנה ּוׁשמֹו הּוא ּכמה ,øעץ ««ƒ¿∆ְְְִֵֶַ
ד)ּדתימא: הּוא (הושע אני, ואֹומר ולבנה". אּלֹון "ּתחת ְְְְֲִִֵֵֶַַַָ

לבן  ׁשהּוא טרימב"ל, ר ∑ÁÏ.ׁשּקֹורין .טב ּכׁשהּוא ִֶֶָָ«ְֶָֹ
ÊeÏÂ∑ לקח אגֹוזים ùועֹוד ּבֹו ׁשּגדלין עץ לּוז, מּקל ¿ְְֱִִֵֵֵֶַַָ

ּבלע"ז  קולדר"י ּבלע"ז ∑ÔBÓ¯ÚÂ.ּדּקים, .קשטניי"ר ְִַַַ¿«¿ְַַ
˙BÏˆt∑ מנּמר עֹוׂשהּו ׁשהיה קּלּופים, .קּלּופים ¿»ְִִִִֵֶָָָֻ

Ô·l‰ ÛNÁÓ∑קֹולפֹו ּכׁשהיה מּקל, ׁשל לבן ּגּלּוי «¿«»»ְְִֵֶֶֶַָָֹ
הּקּלּוף  ּבמקֹום ׁשּלֹו לבן ונגלה נראה .היה ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹ

(çì)úBú÷La íéèäøa ìvt øLà úBì÷nä-úà âviå©©¥À¤©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−§¦«£´
ì ïàvä ïàáz øLà íénäïàvä çëðì úBzL ©¨®¦£¤Á¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ
ì ïàáa äðîçiå:úBzL ©¥©−§¨§Ÿ¨¬¦§«

i"yx£‚viÂ∑ ּונעיצה ּתחיבה לׁשֹון 'ּודעיץ', ּתרּגּומֹו: ««≈ְְְְְִִִַָָ
'ּדצּה ּבּגמרא: יׁש והרּבה ארמית, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהיא
אּלא  ּדעצּה, ּכמֹו דצּה מידי', ּביּה 'דץ ְְְְִִֵֶַַָָָָָָוׁשלפּה',

לׁשֹונֹו את הּמים ∑ÌÈË‰¯a.ׁשּמקּצר ,úּבמרּוצֹות ְְֵֶֶַ»¿»ƒְִִַַ
הּצאן  ׁשם להׁשקֹות ּבארץ העׂשּויֹות ‡L¯.ּבּברכֹות ְְְֲֵֶַַַָָָָֹ¬∆

Ô‡·z'B‚Â∑,לׁשּתֹות הּצאן ּתבאנה אׁשר ּברהטים »…»¿ְְֲִִֶַָָָָֹֹ

הּמקלֹות  הּציג הּצאן àׁשם B‚Â'.לנכח ‰ÓÁiÂ∑ ְְִִַַַַָֹֹ«≈«¿»¿
הּמקלֹות (ב"ר) את רֹואה נרּתעת הּבהמה והיא ְְְְִִֵֶַַַַַָָ

רּבי áלאחֹוריה  ּבֹו. ּכּיֹוצא ויֹולדת רֹובעּה, והּזכר , ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָ
היּו ולא ּבמעיהן זרע נעׂשין הּמים אֹומר: ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹאֹוׁשעיא

וגֹו'" "וּיחמנה וזהּו: לזכר, זֹו(צריכֹות ּבתבה לֹומר, רצה ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָ

ּונקבה, זכר לׁשֹון עזרא התחּברּו ּבן אברהם הרב ׁשּכתב .)ּכמֹו ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

(èì)íéc÷ò ïàvä ïãìzå úBì÷nä-ìà ïàvä eîçiå©¤«¡¬©−Ÿ¤©©§®©¥©´§¨©½Ÿ£ª¦¬
:íéàìèe íéc÷ð§ª¦−§ª¦«

i"yx£˙BÏ˜n‰ŒÏ‡∑ מראֹות ורגליהן ∑ÌÈc˜Ú.הּמקלֹות âאל ידיהן קרסּלי הם עקידתן, ּבמקֹום .מׁשּנים ∆««¿ְְֶַַַ¬Àƒְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻ

(î)ã÷ò-ìà ïàvä éðt ïziå á÷òé ãéøôä íéáNkäå§©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼©Â¦¥Â§¥̧©¯Ÿ¤¨²Ÿ
àìå Bcáì íéøãò Bì úLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå§¨−§´Ÿ¨¨®©¨̧¤³£¨¦Æ§©½§¬Ÿ

:ïáì ïàö-ìò íúL̈−̈©¬Ÿ¨¨«
i"yx£·˜ÚÈ „È¯Ù‰ ÌÈ·Nk‰Â∑עקּד ים הּנֹולדים ¿«¿»ƒƒ¿ƒ«¬…ֲִִַָֻ

עדר  עדר אֹותן ועׂשה לעצמן והפריד הבּדיל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻנקּדים,
ּופני  הּצאן, לפני העקּוד העדר אֹותֹו והֹולי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹלבּדֹו,
וזהּו אליהם. צֹופֹות אחריהם ההֹולכֹות ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַֹהּצאן

הּצאן  ּפני ׁשהיּו אלֿעקד", הּצאן ּפני "וּיּתן ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשנאמר:
ׁשּמצא  חּום ּכל ואל העקּדים לבן ãאל LiÂ˙.ּבצאן ְְֲִֶֶֶָָָָָָֹֻ«»∆

ÌÈ¯„Ú BÏ∑ ׁשּפרׁשּתי .ּכמֹו ¬»ƒְְִֵֶַ

¯ÔÈ·Èhלז  Ô·Ïc ÔÈ¯ËeÁ ·˜ÚÈ dÏ ·ÈÒe¿ƒ≈«¬…¿ƒƒ¿»«ƒƒ
ÔÈ¯ÂÁ ÔÈÙÏ˜ ÔB‰a ÛÈÏ˜Â ÛeÏ„„Â ÊeÏ„cƒ¿¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ

:‡i¯ËeÁ ÏÚ Èc ¯eÁ ÛeÏƒ̃ƒ»ƒ«¿«»

iË‰¯a‡לח  ÛÈl˜ Èc ‡i¯ËeÁ ˙È ıÈÚ„e¿ƒ»¿«»ƒ«ƒƒ¿»«»
) Ô˙‡c ¯˙‡ ‡iÓ„ ‡È˜L ˙Èa נ"י ‡˙¯ ¬«≈»¿»¿«»¬«¿»»

ÔÈ˙‡c(‡Úc ÔB‰Ï·˜Ï ÈzLÓÏ ‡Ú ¿»¿»»»¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿»»
:ÈzLÓÏ ÔB‰È˙ÈÓa ÔÓÁÈ˙Óeƒ¿«¬»¿≈≈¿ƒ¿≈

Ú‡לט  ‡„ÈÏÈÂ ‡i¯ËeÁa ‡Ú ‡ÓÁÈ˙‡Â¿ƒ¿«¬»»»¿¿«»ƒƒ»»»
:ÔÈÚB˜¯e ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿ƒ¿ƒ

Ïkמ  ‡Ú LÈ¯a ·‰ÈÂ ·˜ÚÈ L¯Ù‡ ‡i¯n‡Â¿ƒ¿«»«¿≈«¬…ƒ«¿≈»»»
dÏ ÈeLÂ Ô·Ï„ ‡Úa ÌeÁLc ÏÎÂ ÏB‚¯cƒ¿¿»ƒ¿¿»»¿»»¿«ƒ≈
‡Ú ÌÚ Ôep·¯Ú ‡ÏÂ È‰B„BÁÏa ÔÈ¯„Ú∆¿ƒƒ¿ƒ¿»¬≈ƒƒ»»

:Ô·Ï„¿»»

minkg izty

(fl)øxninl Dil ded ok `l m`C§¦Ÿ¥£¨¥§¥©
.o"EPde z"iAd zgY unwA(m"`x)i`C , §¨©©©©¥§©§¥§¦

FlStl awri Kixv dOl ,oal did urd̈¥¨¨¨¨¨¨¨¦©£Ÿ§©§
did iOp ikd e`lA ,oal didIW icM§¥¤¦§¤¨¨§©¨¦©¦¨¨

:oalùe`l 'dpal' `d ,i"Wxl dWwC ¨¨§¨¤§©¦¨¦§¤©
.'eke 'cFre' WxiR okl ,`Ed fEl¨¥¥¥§
oiA wiqtn 'gl' zNnC WxiR m"`xde§¨§¥¥¥§¦©©©§¦¥
xnFl gxkEd oM m` ,'fEl'e 'dpal'¦§¤§¦¥§©©
zNn mr miwaC mpi` 'oFnxr'e 'fEN'W¤§©§¥¨§¥¦¦¦©

:xg` oipr FnM md wx ,'gl'gl dxez ©©¥§¦§¨©¥
(gl)ú'uxIe' mEBxzC('a g"i lirl)- §©§©¨¨§¥

:'hdxE'àwEaC 'o`Sd o`aY xW`'C §©©£¤¨Ÿ¨©Ÿ¨

`dIW icM ,'miOd zFzwW'l `Ed§¦£©©¦§¥¤§¥
z` bSIe' l` aW 'o`Sd gkpl'§Ÿ©©Ÿ¨¤©©¥¤
zFlwOd biSdW xnFlM ,'zFlwOd©©§§©¤¦¦©©§
`dIW icM miOd zFzwWA mihdxÄ§¨¦§¦£©©¦§¥¤§¥
:dpngie ,dIzW zrWA o`Sd gkpŸ©©Ÿ¦§©§¦¨§¥©§¨

áKxC oi`C ,'dpngIe' i`n ok `l m`C§¦Ÿ¥©©¥©§¨§¥¤¤
ax zrclE .zFndAd mOgl miOd©©¦§©¥©§¥§©©©

:xEAird `Ed mEOgd `irWFdhl dxez ©£¨©¦¨¦
(hl)âEclIW dAq md zFlwOd `l iM¦Ÿ©©§¥¦¨¤¥§

m` iM ,mi`ElhE miCwp miCwr o`Sd©Ÿ£ª¦§ª¦§¦¦¦
m`e .oaNd sFUgn `Ede ,odi`xn©§¥¤§©§©¨¨§¦
dfM zE`Ox awri dUr K`id xn`YŸ©¥¨¨¨©£Ÿ©¨¨¤

,d`xp ile .zFrCd FA EAxe ,zFlwOA©©§§©©¥§¦¦§¤
Eid `NW s` ,awri o`Sn EclFPW ozF`¨¤§¦Ÿ©£Ÿ©¤Ÿ¨
lW md oiCd on ,l"Pd mipniq mdl̈¤¦¨¦©©¦©¦¥¤
oale ,FNW o`Sdn EclFPW oeiM ,awri©£Ÿ¥¨¤§¥©Ÿ¤§¨¨
,Fp`Sn miclFPd s` EPOn gTil dvẍ¨¦©¦¤©©¨¦¦Ÿ
EclIW icM zFlwn dUr` awri xn`̈©©£Ÿ¤¡¤©§§¥¤¥§
`Elhe cFwpe miCwr mNEM iNW o`Sd©Ÿ¤¦¨£ª¦§¨§¨
iNW `EdX dn z` giex`W icM§¥¤©§¦©¤©¤¤¦

(l"Wxdn):n dxez ©©§©

(n)ã,miGrd md o`kAW 'o`v' WExiR¥Ÿ¤§¨¥¨¦¦
FnM oal cixtd miaUMA mEg lM iM¦¨©§¨¦¦§¦¨¨§

lirl aEzMW(d"l wEqR)miGrA mEg la` , ¤¨§¥¨£¨¨¦¦
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(àî)á÷òé íNå úBøM÷îä ïàvä íçé-ìëa äéäå§¨À̈§¨©¥»©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧©«£¯Ÿ
äpîçéì íéèäøa ïàvä éðéòì úBì÷nä-úà¤©©§²§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®§©£¥−¨

:úBì÷na©©§«
i"yx£˙B¯M˜Ó‰∑ עד לֹו ואין 'הּבכירֹות', ּכתרּגּומֹו: «¿À»ְְְְִֵֵַַ

עם  חּברֹו ּומנחם טו)ּבּמקרא. ב "אחיתפל (שמואל ְְְֲִִִִֵֶַַָֹ
אֹותן (שם)ּבּקֹוׁשרים", אּמיץ", הּקׁשר "ויהי ְְִִִֶֶַַַַָ

עּבּורן  למהר יחד .הּמתקּׁשרֹות ְְְִִֵַַַַַָ

(áî)éèòäáeïáìì íéôèòä äéäå íéNé àì ïàvä ó §©«£¦¬©−Ÿ´Ÿ¨¦®§¨¨³¨«£ª¦Æ§¨½̈
:á÷òéì íéøLwäå§©§ª¦−§©«£«Ÿ

i"yx£ÛÈËÚ‰·e∑.'ּובלּקיׁשּות' ּכתרּגּומֹו: אחּור, לׁשֹון ¿«¬ƒְְְְִִַַ
עם: חּברֹו ג)ּומנחם והּמעטפֹות",(ישעיה "הּמחלצֹות ְְְֲֲִִֵַַַַַָָ

וצמרן, ּבעֹורן מתעּטפֹות ּכלֹומר ּכסּות, עטיפת ְְְְְְְְֲִִַַַַָָלׁשֹון
הּזכרים  עלֿידי להתיחם מתאּוֹות .ואינן ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ

(âî)úBaø ïàö Bì-éäéå ãàî ãàî Léàä õøôiå©¦§¬Ÿ¨¦−§´Ÿ§®Ÿ©«§¦Æ´Ÿ©½
:íéøîçå íélîâe íéãáòå úBçôLe§¨Æ©«£¨¦½§©¦−©«£Ÿ¦«

i"yx£˙Ba¯ Ô‡ˆ∑ ורבֹות צאן יֹותר äּפרֹות ÌÈ„·ÚÂ.מּׁשאר ˙BÁÙLe∑ יקרים ּבדמים צאנֹו ולֹוקח ,åמכר …«ְְִֵָָָֹ¿»«¬»ƒְְְִִֵַַָָָֹ
אּלה  ּכל .לֹו ֵֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd ,elqk c"ei ,`vie t"y)

אדמּו"ר  מבאר - מאד" מאד האיׁש "ויפרֹוץ הּפסּוק ְְְְְִִֵַַַַָָָֹֹעל
מאד": "מאד הּלׁשֹון ּכפל ְְְִֶֶֶַָָָֹֹהאמצעי

הּגבּורֹות. התחּלקּות מּצד ׁשּבא הרּבּוי ענין הּוא - ְְְְְִִִִֶַַַַָָֹ"מאד"
ׁשּמּצד  ּגׁשמים, ּגבּורֹות ּכמֹו ּדיצחק, עליֹונֹות ּגבּורֹות ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָהיינּו,
ּגם  וזהּו ּבריּבּוי, טיּפין טיּפין הּגׁשמים יֹורדים ְְְְְִִִִִִִֶַַַָהּגבּורֹות
הּגבּורה, ּבחינת האלקים", ל "ויּתן נאמר יצחק ְְְְְְְֱֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבברּכת
ּבמּתן־ וגם יׂשראל, לכל הּברכֹות מקֹור היא זֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשּבחינה
"מּפי  ז"ל חכמינּו ּובלׁשֹון גֹו'", אלקים "וידּבר נאמר ְְֱֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹּתֹורה

ההׁשּפעה. מקֹור הן ׁשהּגבּורֹות ּכיון ׁשמענּום", ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָהּגבּורה
על־ידי  נעׂשה - ּפעמים ּב' מאד" ּד"מאד הענין ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹאמנם,
הּתיקּון, עֹולם ּבחינת יעקב, אצל ׁשהיתה הּבירּורים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹעבֹודת
מהּגבּורֹות  ּגם יֹותר נעלית לדרּגא מּגיעים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשעל־ידי־זה
לבן, מּבחינת ּגם ּולמעלה ּדתהּו, ּגבּורֹות ּדיצחק, ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹהעליֹונֹות

יׂשראל", ׁשל עוֹונֹותיהם "ׁשּמלּבין ׁשם על העליֹון, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלֹובן
יֹותר  מאד (יצחק), מאביו יֹותר "מאד ּבּמדרׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹּכדאיתא
מּתהּו. ּגם למעלה הּוא הּתיקּון ׁשּׁשרש לפי והיינּו, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹמּלבן".
מּצד  ׁשּזהּו - מאד" מאד הארץ "טֹובה ּׁשּכתּוב מה ּגם ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוזהּו
"ארץ  מּמּנה לעׂשֹות עממין ׁשבעה ּבארץ הּבירּורים ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָעבֹודת

ְִֵָיׂשראל".
ּבזה: ּפעם והענין מאד, ּכבד ואברם ּבֹו ׁש"ּכתּוב - אברהם ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

לא  - מאד) ּפעמים ּב' ּבֹו ׁשּכתּוב ּכיעקב (ּדלא ְְְְֲִֶַַַָָֹֹֹֹאחת"
הּגׁשמּיים  הּדברים את לברר הּבירּורים, ּבעבֹודת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהתעּסק
אׁשר  ּד"הּנפׁש הענין ּבאברהם ׁשּמצינּו מה וגם ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבעֹולם.
ׁשעה, ּולפי עראי ּבדר רק היה זה ענין הרי - ּבחרן" ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָעׂשּו
ׁשל  חלציהם ליֹוצאי אירע מה יֹודעים אנּו ׁשאין הּטעם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוזהּו

אברהם.הּג על־ידי ׁשּנתּגּירּו רים ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
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vie`פ zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f iying meil inei xeriy
יצא  ולא ּתמימה", "עֹולה היה ׁשהרי - יצחק ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָֹּוכמֹו־כן

הּבירּור). קֹודם עדין ׁשהיתה (אף ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמארץ־יׂשראל
וּיל ׁשבע מּבאר יעקב "וּיצא ּבֹו נאמר - יעקב ְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹמה־ּׁשאין־ּכן

ָָָחרנה":
ּגם  אׁשר יצחק, אצל - ׁשבע ּבבאר יעקב היה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבתחילה
למעלה, ּכמֹו ּומּצב מעמד ּבאֹותֹו היה ּבּגּוף למּטה ְְְְְְֲִַַַַַָָָָָָּבהיֹותֹו
ׁש"אין  אף־על־ּפי יצחק", "אלקי נאמר ּבחּייו ּגם ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלכן

ּבחּייהם". הּצּדיקים על ׁשמֹו מיחד ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָהּקּב"ה
ּכפי  ועבר, ׁשם ׁשל מדרׁשם ּבבית ׁשנה י"ד היה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּולאחרי־כן
ההּוא", ּבּמקֹום "וּיׁשּכב הּפסּוק על ז"ל חכמינּו ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָׁשּדרׁשּו
לא  עבר ּבבית ׁשׁשימׁש ׁשנים י"ד אבל ׁשכב, מקֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ"ּבאֹותֹו
מעלת  ּגֹודל ּומּובן ּבּתֹורה", עֹוסק ׁשהיה ּבּלילה, ְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשכב

זמן. ּבאֹותֹו ְְְֵַַָמדרגתֹו
ּב' על נֹוסף אׁשר "חרנה", מּׁשם הל - זאת ְְֲִֶַַַָָָָָָֹולמרֹות
עֹולמֹות  על אֹו מלכּות על קאי אם ׁשּבּזהר, ְִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּפירּוׁשים
ּגם  קאי זה הרי ּבהּמאמר), ׁשּנזּכר (ּכפי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבריאה־יצירה־עׂשּיה
ׁשּזֹוהי  (ּבעֹולם)", מקֹום ׁשל אף "חרֹון - ּכפׁשּוטֹו "חרנה" ְֲִִֶֶַַָָָָָָעל

ּתחּתֹונה. הּיֹותר ְְֵֵַַַַָָהּמדרגה
מה  ׁשּזהּו כּו', החמרּיּות ּבבירּור עסק - ּבחרן ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּובהיֹותֹו
נעׂשה  על־ידי־זה ודוקא וגֹו'", וחמֹור ׁשֹור לי "ויהי ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָּׁשּכתּוב

"מאד". ּפעמים ּב' מאד", מאד האיׁש ּד"ויפרֹוץ ְְְְְְְִִִִַָָָָֹֹֹהענין
ּבעבֹודה: ְְֲִָָָוענינֹו

ּברּוחנּיּות, היא ׁשהּתֹורה - הּוא למצֹות ּתֹורה ּבין ְְְִִִִֵֶַַָָָהחילּוק
ּבזה. וכּיֹוצא ּגׁשמי ּבצמר ציצית ּכמֹו ּבגׁשמּיּות, הן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָוהּמצֹות
רּבֹותינּו ּכמאמר הּמצֹות, ּבׁשביל היא הּתֹורה ּתכלית ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָוהרי
יהיה  ּולעתיד־לבא מעׂשה", לידי ׁשּמביא ּתלמּוד "ּגדֹול ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹז"ל
הּדבר  ּבירּור מּצד היא ּבזה ׁשהּמעלה - ּגדֹול" ֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ"מעׂשה
ענין  ׁשּזהּו הרׁשּות, ּדברי ּבבירּור - מּזה ויתירה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּגׁשמי.

הּמצֹות. מּמעׂשה ּגם יֹותר ְֲֲִִֵֵֶַַַַנעלה

הּׁשליחּות: ּבענין אלינּו הֹוראה ּגם ְְְְִִִֵֵַַַָָוזֹוהי
ׁשהיה  ּכפי - ׁשלּוחים ׁשֹולחים היּו נׂשיאינּו ׁשרּבֹותינּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָידּוע
לארץ־הּקֹודׁש, ׁשלּוחים ׁשּׁשלח האמצעי, אדמּו"ר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבימי

ׁשּבתחיל  לׁשלֹוח וכמסּוּפר ׁשהבטיח עד לנסֹוע, רצּו לא ה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
הּמאמרים  להם ׁשֹולח והיה החסידּות, מאמרי את ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלהם
הרּבה  נמצאּו ׁשּבארץ־יׂשראל  הּסיּבה וזֹוהי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבכתב־יד־קדׁשֹו.

האמצעי. אדמּו"ר ׁשל מּתֹורתֹו ְְְִִִֶֶַָָָָּביכלא
ׁשעל־ידי־זה  ּבגלל - היא לנסֹוע רצּו ׁשּלא לכ הּסיּבה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהּנה,
ואף־על־ּפי־כן  אחת. ּפעם ּד"מאד" ּבהענין להם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹיחסר
לטֹובת  ּגם אּלא הּמקֹום, לטֹובת רק לא אֹותם, ְְְֶַַַַַָָָָֹׁשלחּו
ּב' מאד" ּד"מאד להעילּוי מּגיעים ׁשעל־ידי־זה ּכיון ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹעצמם,

ְִָּפעמים.
ׁשּכאׁשר  - האחרֹון לּדֹור עד הּדֹורֹות, ּבכל ּגם הּוא ְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָוכן
צרי הּדֹור, נׂשיא אדמּו"ר מו"ח כ"ק ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִַַָנֹוסעים
לטֹובת  ּגם אּלא הּמקֹום, לטֹובת רק זה ׁשאין ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָלדעת
האיׁש ּד"ויפרֹוץ הענין אצלם נעׂשה ׁשעל־ידי־זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּׁשלּוחים,
הפצת  על־ידי ׁשּזהּו הּגדרים, ּכל ּפריצת ּדהיינּו מאד", ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמאד

ּבׁשּופי. ְֲִִַהחסידּות
ׁשּבאחד  האמצעי, אדמּו"ר ׁשל החסידים אֹודֹות ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָּוכהּסיּפּור
חזרּו ּפאגאדע"), ּגּוטע ("א טֹוב האויר מזג ּכׁשהיה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלילֹות
וכאׁשר  ּגׁשם, לרדת התחיל ּובינתים ּבחּוץ, חסידּות ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָמאמר
לׁשם  ה"חֹוזרים" נכנסּו אחד, מּבנין ּגֹוי ׁשּיצא ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָהבחינּו
מקֹום  זה ׁשהיה נֹודע ואחר־ּכ הּמאמר, ּבחזרת ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָלהמׁשי
ונתּבלּבלּו ּתֹורה. לדברי ּובפרט אליו, להּכנס ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשאסּור
ואדמּו"ר  האמצעי, לאדמּו"ר ונכנסּו מּזה, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָהחסידים

המאֹורע. מּכל אֹויסגעלאכט") זי ("האט ׂשחק ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהאמצעי
ׁשּיׁש הּגדרים ׁשאפילּו - ּד"ּופרצּת" הענין אמיּתית ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוזהּו

הם! ּגם נפרצים ,'ערּו ּב'ׁשּולחן אחיזה לכאֹורה ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָלהם

àì(à)á÷òé ç÷ì øîàì ïáì-éðá éøác-úà òîLiå©¦§©À¤¦§¥³§¥«¨¨Æ¥½Ÿ¨©´©«£½Ÿ
úà äNò eðéáàì øLàîe eðéáàì øLà-ìk úà¥−¨£¤´§¨¦®¥«£¤´§¨¦½¨¾̈¥¬

:äfä ãákä-ìk̈©¨−Ÿ©¤«
i"yx£‰NÚ∑:ּכמֹו יד)ּכנס, א עמלק (שמואל את וּי חיל, .""וּיעׂש »»ְֲִֵֶַַַַַַַָָ

(á)ìBîúk Bnò epðéà äpäå ïáì éðt-úà á÷òé àøiå©©¬§©«£−Ÿ¤§¥´¨¨®§¦¥¬¥¤²¦−¦§¬
ìL:íBL ¦§«

(â)éúBáà õøà-ìà áeL á÷òé-ìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ²¤¤¬¤£¤−
:Cnò äéäàå EzãìBîìe§«©§¤®§¤«§¤−¦¨«

ÈÒ·א  ÔÈ¯Ó‡c Ô·Ï È· ÈÓb˙t ˙È ÚÓLe¿«»ƒ¿»≈¿≈»»¿»¿ƒ¿ƒ
‡˜ ‡e·‡Ï ÈcÓe ‡e·‡Ï Èc Ïk ˙È ·˜ÚÈ«¬…»»ƒ¿»»ƒƒ¿»»¿»

:ÔÈ„‰ ‡iÒÎ Ïk ˙È»»ƒ¿«»»≈

È‰B˙ÈÏב  ‡‰Â Ô·Ï Èt‡ ¯·Ò ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…»¿««≈»»¿»≈ƒ
:È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ók dnÚƒ≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ

„‡·‰˙Cג  ‡Ú¯‡Ï ·ez ·˜ÚÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¿«¿»«¬»»»
:CcÚÒa È¯ÓÈÓ È‰ÈÂ C˙„lÈÏe¿«»»»ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»



פי `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f iying meil inei xeriy
i"yx£EÈ˙B·‡ ı¯‡ŒÏ‡ ·eL∑עּמ אהיה אפׁשר æוׁשם אי לטמא, מחּבר ּבעֹוד אבל ,ç ׁשכינתי להׁשרֹות ∆∆∆¬∆ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

(ב"ר)עלי. ֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr eh jxk zegiy ihewl)

עלי ׁשכינתי להׁשרֹות אפׁשר אי לּטמא מחּבר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבעֹוד
ג) לא, היתה (רש"י לא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו רׁש"י ׁשיטת ְְְְִִִִִֶַַָָָֹלפי

ּכאן  ואזיל מיחדת. קדּׁשה האבֹות ּבזמן יׂשראל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻֻלארץ

לּטמא, החּבּור היתה הּׁשכינה להׁשראת ׁשהּמניעה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָלׁשיטתֹו,
לארץ. ּבחּוץ ׁשהּותֹו ְְֶָָֹלא

(ã)äãOä äàììe ìçøì àø÷iå á÷òé çìLiå©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®©¨¤−
:Bðàö-ìà¤Ÿ«

i"yx£‰‡ÏÏe ÏÁ¯Ï ‡¯˜iÂ∑ואחרּֿכ ּתחּלה, לרחל «ƒ¿»¿»≈¿≈»ְְְִֵַַָָָ
נזּדּוג  ׁשּבׁשבילּה הּבית, עקרת היתה ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָללאה,
ּבּדבר, מֹודים לאה ׁשל ּבניה ואף לבן, עם ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיעקב

אֹומרים: יהּודה, מּׁשבט ּדינֹו ּובית ּבעז ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשהרי
הקּדימּו וגֹו'", ׁשּתיהם ּבנּו אׁשר ּוכלאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָ"ּכרחל

ללאה  .רחל ְֵֵָָ

(ä)epðéà-ék ïëéáà éðt-úà éëðà äàø ïäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤ÀŸ¤³¨«Ÿ¦Æ¤§¥´£¦¤½¦«¥¤¬
ìL ìîúk éìà:éãnò äéä éáà éýìûå íL ¥©−¦§´Ÿ¦§®Ÿ¥«Ÿ¥´¨¦½¨−̈¦¨¦«

(å):ïëéáà-úà ézãáò éçk-ìëa ék ïzòãé äðzàå§©¥−¨§©§¤®¦ µ§¨Ÿ¦½¨©−§¦¤£¦¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 147 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd lW FYk`ln§©§¤©¨¨

את־אביכן: עבדּתי ּבכל־ּכחי ו)ּכי (לא, ִ ְְֲִִִֶֶַָָֹֽ
ּבעל־ ׁשּמזהר ּכדר" ׂשכירּות: הלכֹות ּבסֹוף הרמּב"ם ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֻּכתב
ׁשּלא  מזהר העני ּכ יעּכבּנּו, ולא עני, ׂשכר יגזל ׁשּלא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֻהּבית
ּבכאן.. ּומעט ּבכאן מעט ויבּטל ּבעל־הּבית, מלאכת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹיגזל
ּבכל  ּכי אמר הּצּדיק יעקב ׁשהרי ּכחֹו, ּבכל לעבד חּיב ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹוכן

אביכן...". את עבדּתי ְֲִִִֶֶַָֹּכחי
יעקב  מעבֹודת למדים ּכחֹו" ּבכל לעבד ׁש"חּיב ּדזה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹנמצא,

ּבחרן. הארּמי לבן ְְֲִֵַָָָָָּבבית
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

ז"ל חכמינּו טז)אמרּו משנה ב פרק ּבעל (אבות הּוא "נאמן ְֱֲֵֶַַַָָָ
הם  יׂשראל ׁשּבני ,"ּפעּלת ׂשכר ל ׁשּיׁשּלם ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻמלאכּת
- ּבעל־הּבית" "מלאכת את לעׂשֹות ׁשחּיבים ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָה"ּפֹועלים"

ַָָהקּב"ה.
ּבעל־הּבית" ׁש"מלאכת הּדעת על ׁשּיעלה אפׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָוהּנה,
ּכגֹון  נעלים, ּבדברים ּכׁשעֹוסקים ּדוקא היא ה' ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָּבעבֹודת

זֹו אין הּזה, עֹולם ּבעניני ּכׁשּמתעּסקים א ּותפּלה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּתֹורה
הּקּב"ה. ׁשל ְְֶַַָָמלאכּתֹו

ּדוקא  ּפֹועל מלאכת ּדיני ׁשּלמדים ההֹוראה, ּבאה זה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָועל
ּכבית  קדֹוׁשה ּבאוירה היתה ׁשּלא לבן, אצל יעקב ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמעבֹודת
"חרֹון  ׁשהיה ּבחרן אּלא ּבזה, וכּיֹוצא ועבר ׁשם ׁשל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמדרׁשֹו
מכֹון  ועׂשהּו יעקב, העלה ּכזה מקֹום ואפילּו מקֹום", ׁשל ְֱֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאף

.יתּבר ְְְִִֵָלׁשבּתֹו
עֹולם  ּבעניני ׁשּכׁשּמתעּסקים יׂשראל, ּבני ּבעבֹודת כן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּוכמֹו

מּמּנּו" למּטה ּתחּתֹון ׁש"אין מקֹום הזקן הּזה, אדמו"ר (לשון ְְִֵֶֶֶַַַָָ
ל"ו) פרק יתּגּלה בתניא ּבֹו אׁשר מקֹום להיֹות אֹותֹו ּומעלים ,ְְֲֲִִִֶֶַַָ

ׁשל  "מלאכּתֹו" נקראת ּכזֹו עבֹודה הּנה ,יתּבר קדּׁשתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻאֹור
ּגם  ׁשכינתֹו ׁשּתתּגּלה יתּבר רצֹונֹו זהּו הרי ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּקּב"ה,

ז"ל חכמינּו ּוכמאמר ּכזה, ובכמה ּבמקֹום טז, נשא (תנחומא ְְֲֲֵֶַַַָָָ
ל"ו) פרק ריש תניא וראה לֹומקומות. להיֹות הּקּב"ה ְְִִַַָָָ"נתאּוה

ּבתחּתֹונים". ְְִִַָּדירה

Ï˜ÁÏ‡ד  ‰‡ÏÏe ÏÁ¯Ï ‡¯˜e ·˜ÚÈ ÁÏLe¿««¬…¿»¿»≈¿≈»¿«¿»
:dÚ ˙ÂÏ¿«»≈

‡·ÔÎeה  Èt‡ ¯·Ò ˙È ‡‡ ÈÊÁ Ô‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈»≈¬»»¿««≈¬≈
È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ók ÈnÚ È‰B˙ÈÏ È¯‡¬≈≈ƒƒƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ

:ÈcÚÒa ‰Â‰ ‡a‡c d‰Ï‡Â≈»≈¿«»¬»¿«¿ƒ

È˙ו  ˙ÈÁÏt ÈÏÈÁ ÏÎa È¯‡ ÔÈzÚ„È ÔÈz‡Â¿«ƒ¿«¿ƒ¬≈¿»≈ƒ¿»ƒ»
:ÔÎe·‡¬≈

minkg izty

`l(b)æaEWY m`W i`pY `EdW `lŸ¤§©¤¦¨
,Fl `Ed mFwn d`xn `N` ,KOr did ¤̀§¤¦¨¤¨©§¤¨

:'ek xWt` i` o`MW ipRnçoi` la` ¦§¥¤¨¦¤§¨£¨¥
iM ,KxCA LxnWl 'KOr did`' Wxtl§¨¥¤§¤¦¨¦§¨§©¤¤¦

KOr ikp` dPde' df lr ghaEd xaM§¨§©©¤§¦¥¨Ÿ¦¦¨
'ebe 'LiYxnWE(e"h g"k lirl)FpFvx `N` . §©§¦§¥¤¨§

aIEgie ,Lilr izpikW dxW` mW ,xnFl©¨©§¤§¦¨¦¨¤¦©
uxFzie .KxCA bxdi `NW ghaEIW dGn¦¤¤§©¤Ÿ¥¨¥©¤¤¦©

glWIe zWxtA i"Wx WxiRX dn dfÄ¤©¤¥¥©¦§¨¨©©¦§©
(idl`e d"c 'i a"l lirl),'eke 'zFghad iYW' §¥¥Ÿ¥§¥©§¨

xEn`d 'KOr did`'W mXn d`xPW¤¦§¤¦¨¤¤§¤¦¨¨¨
:KxCA LxnWl xnFl FpFvx dRc dxez Ÿ§©¦§¨§©¤¤



vie`פב zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f iying meil inei xeriy

(æ)-úà óìçäå éa ìúä ïëéáàåúøNò ézøkNî ©«£¦¤Æ¥´¤¦½§¤«¡¦¬¤©§ª§¦−£¤´¤
:éãnò òøäì íéýìû Bðúð-àìå íéðîŸ¦®§«Ÿ§¨´¡Ÿ¦½§¨©−¦¨¦«

i"yx£ÌÈÓ ˙¯NÚ∑'מֹונים' מעׂשרה èאין למדנּו∑ÌÈÓ.ּפחֹות עׂשירּיֹות, והן החׁשּבֹון, ּכלל סכּום לׁשֹון ¬∆∆…ƒֲִֵֵָָָ…ƒְְְְְְֲִִֵֶַַַָ
ּתנאֹו ּפעמים éׁשהחליף .מאה ְְֱִִֵֶֶָָָ

(ç)ïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäé íéc÷ð øîàé äk-íà¦´ŸŸ©À§ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ
eãìéå EøëN äéäé íéc÷ò øîàé äk-íàå íéc÷ð§ª¦®§¦´ŸŸ©À£ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬

:íéc÷ò ïàvä-ìë̈©−Ÿ£ª¦«

(è):éì-ïziå íëéáà äð÷î-úà íéýìû ìviå©©¥¯¡Ÿ¦²¤¦§¥¬£¦¤−©¦¤¦«

(é)íBìça àøàå éðéò àOàå ïàvä íçé úòa éäéå©§¦À§¥Æ©¥´©½Ÿ¨«¤¨¬¥©²¨¥−¤©«£®
íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò íéìòä íéãzòä äpäå§¦¥³¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−

:íécøáe§ª¦«
i"yx£ÌÈ„zÚ‰ ‰p‰Â∑ לבן ׁשהבּדילם אףֿעלּֿפי ¿ƒ≈»«Àƒְִִִֶַַָָָ

הּמלאכים  היּו ּדגמתן, הּצאן יתעּברּו ׁשּלא ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֹֻֻּכּלם,
לבן  ּבני ּביד הּמסּור מעדר אֹותן ׁשּביד ëמביאין לעדר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

פיישימ"ר ∑ÌÈc¯·e.(ב"ר)יעקב  'ּופּציחין', ּתרּגּומֹו ֲַֹ¿Àƒְִִַַ

וחברּבּורֹות  סביב ּגּופן את מּקיף לבן ׁשל חּוט ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּבלע"ז,
זֹו אל מּזֹו ּומפּלׁשת ּפתּוחה אל (ìׁשּלֹו מּזן אחרים: ספרים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֻ

הּמקרא )זן  מן עד להביא לי ואין ,. ְְְִִִִֵֵַַָָ

(àé)øîàå á÷òé íBìça íéýìûä Càìî éìà øîàiå©¸Ÿ¤¥©¹©§©¯¨«¡Ÿ¦²©«£−©«£®Ÿ¨«Ÿ©−
:éðpä¦¥«¦

(áé)éðéò àð-àN øîàiåíéìòä íéãzòä-ìk äàøe E ©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³§¥Æ¨¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´
úà éúéàø ék íécøáe íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−§ª¦®¦´¨¦½¦¥²

:Cl äNò ïáì øLà-ìk̈£¤¬¨−̈¬Ÿ¤¨«

(âé)äávî íM zçLî øLà ìà-úéa ìàä éëðà̈«Ÿ¦³¨¥Æ¥«¥½£¤̧¨©³§¨¨Æ©¥½̈
õøàä-ïî àö íe÷ äzò øãð íL él zøãð øLà£¤̧¨©¬§¨¦²−̈¤®¤©À̈¬¥Æ¦¨¨´¤

:EzãìBî õøà-ìà áeLå úàfä©½Ÿ§−¤¤¬¤«©§¤«

NÚ¯ז  È¯‚‡ ˙È ÈL‡Â Èa ¯wL ÔÎe·‡Â«¬≈««ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¬«
:ÈnÚ ‡L‡·‡Ï ÈÈ d˜·L ‡ÏÂ ÔÈÓÊƒ¿ƒ¿»»¿≈¿»¿«¿»»ƒƒ

‡‚¯Cח  ‡‰È ÔÈ¯BÓ ¯Ó‡ ‰Â‰ ÔÈ„k Ì‡ƒ¿≈¬»¬«¿ƒ¿≈«¿»
¯Ó‡ ‰Â‰ ÔÈ„k Ì‡Â ÔÈ¯BÓ ‡Ú Ïk Ô„ÈÏÈÂƒƒ»»»»¿ƒ¿ƒ¿≈¬»¬«
:ÔÈÏB‚¯ ‡Ú Ïk Ô„ÈÏÈÂ C¯‚‡ ‡‰È ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿≈«¿»ƒƒ»»»»¿ƒ

ÈÏ:ט  ·‰ÈÂ ÔBÎe·‡„ È˙Èb ˙È ÈÈ L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»»≈≈«¬ƒ«ƒ

ÈÈÚי  ˙ÈÙ˜Êe ‡Ú ‡ÓÁÈ˙‡c ÔcÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿ƒ¿«¬»»»¿»ƒ«¿«
‡Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc ‡iLÈ˙ ‡‰Â ‡ÓÏÁa ˙ÈÊÁÂ«¬≈¿∆¿»¿»¿»«»¿»¿ƒ«»»

:ÔÈÁÈvÙe ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿ƒ«ƒƒ

ÚÈ˜·יא  ‡ÓÏÁa ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿»»«¿»¿∆¿»«¬…
:‡‡ ‡‰ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ»¬»

iLÈz‡יב  Ïk ÈÊÁÂ CÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê ¯Ó‡Â«¬«¿¿««¿»«¬≈»¿»«»
È¯‡ ÔÈÁÈvÙe ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¯ ‡Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc¿»¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ¬≈

:CÏ „·Ú Ô·Ï Èc Ïk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚¡ƒ√»«»»ƒ»»»≈»

Ècיג  Ï‡ ˙È·a CÏÚ È˙ÈÏb˙‡c ‡‰Ï‡ ‡‡¬»¡»»¿ƒ¿¿≈ƒ¬»¿≈≈ƒ
Ônz ÈÓ„˜ ‡zÓi˜ Èc ‡Ó˜ Ôn˙ ‡zÁLÓ¿«¿»«»»»ƒ«ƒ¿»√»««»
·e˙Â ‡„‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ˜et Ìe˜ ÔÚk ÌÈ¿̃»¿«ƒ«¿»»»¿

:C˙e„lÈ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»«»»

minkg izty

(f)è`EdC ,oipn oFWl `Ed 'mipFn'C§¦§¦§¨§
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:minrR FWExiR oi` 'mipFn' la`é`d £¨¦¥¥§¨¦¨
,'FYxMUn' hwp `le 'F`pY' i"Wx hwpC§¨©©¦§¨§Ÿ¨©©§ª§
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oOwl i"Wx WxitcM silgn didwEqR) ¨¨©£¦¦§¥¥©¦§©¨¨

(slgYe d"c `"nEpipiAW i`pY dPWn ziid , ©©£¥¨¦¨§©¤§©¤¥¥
:'eke `Elhl cFwPng dxez ¦¨§¨

(i)ëdPde' aEzMX dn ,xnFlM§©©¤¨§¦¥
lr i`w `l i`Ce 'ebe 'milFrd micYrd̈©ª¦¨¦©©Ÿ¨¥©
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dY` gxkEn `N` ,opirnW`l `z`̈¨§©§§¦©¤¨§¨©¨
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:'eke 'iR lr s`' WxiR df lreìFpFvx §©¤¥¥©©¦§
FzF` `N` ,FaMrn xFgW oi`W ,xnFl©¤¥¨§©§¤¨
lM aAqnE gEzR oal lW hEg¤¨¨¨©§©¥¨

:FtEB`i dxez



פג `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iyiy meil inei xeriy
i"yx£Ï‡Œ˙Èa Ï‡‰∑ יתרה הה"א ּביתֿאל, אל ּכמֹו »≈≈≈ְְֵֵֵֵֵַָ

ּכמֹו: ּכן, לדּבר הּמקראֹות לד)ודר אּתם (במדבר "ּכי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
ּכנען"ּבאים  הארץ ÌL.אל zÁLÓ∑ רּבּוי לׁשֹון ְִֶֶַָָָָ»«¿»»ְִ

על  ׁשמן "וּיּצק :ּכ למלכּות, ּכׁשּנמׁשח ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹֻּוגדּלה,

לּמזּבח  מׁשּוחה להיֹות Èl.ראׁשּה", z¯„ ¯L‡∑ ְְְִִֵַַָָֹ¬∆»«¿»ƒ
אלהים", ּבית "יהיה ׁשאמרּת: לׁשּלמֹו, אּתה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹוצרי

קרּבנֹות  ׁשם .ׁשּתקריב ְְִֶַָָָ

(ãé)÷ìç eðì ãBòä Bì äðøîàzå äàìå ìçø ïòzå©©³©¨¥¸§¥½̈©Ÿ©−§¨®©¬¨²¥¬¤
:eðéáà úéáa äìçðå§©«£−̈§¥¬¨¦«

i"yx£eÏ „BÚ‰∑?הּזכרים ּבין ּכלּום אבינּו מנכסי לירׁש מיחלֹות אנּו ּכלּום מּלׁשּוב, יד על נעּכב .לּמה «»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

(åè)ìëàiå eðøëî ék Bì eðáLçð úBiøëð àBìä£¯¨§¦²¤§©¬§−¦´§¨¨®©¬Ÿ©
:eðtñk-úà ìBëà-íb©¨−¤©§¥«

i"yx£BÏ e·LÁ ˙Bi¯Î ‡BÏ‰∑ׁשּדר ּבׁשעה אפּלּו ¬»¿ƒ∆¿«¿ְֲִֶֶֶָָ
נהג  נּׂשּואין, ּבׁשעת לבנֹותיו נדּוניא לתת אדם ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּבני

ּכנכרּיֹות  e¯ÎÓ.עּמנּו Èk∑ׁשנה (ל י"ד ּבנּו אֹותֹו ׁשעבדּת ְְִִָָƒ¿»»ְְֶַָָָָָ

אּלא  ל נתננּו הּפעּלה )ולא ׁשעּכב ∑‡˙etÒkŒ.ּבׂשכר ְְְְְִֶַַָָָָֹֻ∆«¿≈ִֵֶ
ׂשכר  .ּפעּלתîּדמי ְְְְֵַָֻ

(æè)eðì eðéáàî íéýìû ìévä øLà øLòä-ìë ék¦´¨¨ÀŸ¤£¤̧¦¦³¡Ÿ¦Æ¥«¨¦½¨¬
éìà íéýìû øîà øLà ìk äzòå eðéðáìe àeäE −§¨¥®§©À̈ŸÁ£¤̧¨©¯¡Ÿ¦²¥¤−

:äNò£¥«
i"yx£¯LÚ‰ŒÏÎ Èk∑,'אּלא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה 'ּכי' ƒ»»…∆ְְִִֵֶֶַָ

ּׁשהּציל  מה אּלא ּכלּום, לנּו אין אבינּו 'מּׁשל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכלֹומר:
הּוא' ׁשּלנּו מאבינּו, לׁשֹון ∑‰ÏÈv.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ִֵֶַָָָָƒƒְ

לׁשֹון ׁשּבּמקרא, הּצלה לׁשֹון ּכל וכן הפרׁשה,הפריׁש, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
האֹויב  ּומן הרעה מן .ׁשּמפריׁשֹו ְִִִֵֶַָָָָ

ß elqk 'g iyiy mei ß

(æé)-ìò åéLð-úàå åéða-úà àOiå á÷òé í÷iå©−̈¨©«£®Ÿ©¦¨²¤¨¨¬§¤¨−̈©
:íélîbä©§©¦«

i"yx£ÂÈLŒ˙‡Â ÂÈaŒ˙‡∑ לזכרים נקבֹות הקּדים ועׂשו לנקבֹות, זכרים ׁשּנאמר:ðהקּדים לו), "וּיּקח (לקמן ∆»»¿∆»»ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
וגֹו' ואתּֿבניו אתֿנׁשיו ."עׂשו ְְֵֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 144 'nr l"g 'zegiy ihewl' itÎlr)

?mixkfl zFawp miCwdl Wi izn̈©¥§©§¦§¥¦§¨¦

על  נׁשיו ואת ּבניו את וּיּׂשא יעקב "וּיקם הּפסּוק ְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל
יז)הּגמּלים" ועׂשו (לא, לנקבֹות, זכרים "הקּדים רׁש"י ּפירׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָ

לזכרים". נקבֹות ְְְִִִִֵָהקּדים
למעּלּיּותא, ועׂשו יעקב ׁשל אּלּו הנהגֹות ׁשּתי לבאר ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹויׁש

לקֹונֹו: האדם ְֲַַָָָּובעבֹודת

הּמֹוח  עבֹודת על מֹורים - ואּׁשה איׁש - ּונקבה זכר ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהּנה,
הּוא  הּתֹורה ולימּוד הּמֹוחין ענין עיקר ּכי הּלב. ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָועבֹודת
הרגׁש ּבענין הּוא האיׁש לגּבי האּׁשה ׁשל ויחּודּה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבאיׁש,

ְִַוהּמּדֹות.
זכרים  - "ּב ימׁשל ׁש"הּוא הּוא ּבכלל הרצּוי הּסדר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָוהּנה,

‰BÚ„יד  dÏ Ô¯Ó‡Â ‰‡ÏÂ ÏÁ¯ ˙·È˙‡Â«¬ƒ«»≈¿≈»«¬»«≈«
:‡e·‡ ˙È·a ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ‡Ï (ÔÚk)¿«»»√»¿«¬»»¿≈¬»

aÊ‡טו  È¯‡ dÏ ‡·LÁ˙‡ Ô‡¯Îe ‡Ï‰¬»¿»»ƒ¿¬«¿»≈¬≈«¿»»
:‡tÒk ˙È ÏÎÈÓ Û‡ ÏÎ‡Â«¬««≈«»«¿»»

e·‡Ó‡טז  ÈÈ L¯Ù‡ Èc ‡¯˙eÚ ÏÎ È¯‡¬≈»¿»ƒ«¿≈¿»≈¬»
CÏ ÈÈ ¯Ó‡ Èc Ïk ÔÚÎe ‡·Ïe ‡e‰ ‡ÏÈcƒ»»¿»»»¿«…ƒ¬«¿»»

:„·Úƒ≈

ÏÚיז  È‰BL ˙ÈÂ È‰Ba ˙È ÏËe ·˜ÚÈ Ì˜Â¿»«¬…¿«»¿ƒ¿»¿ƒ«
:‡iÏÓb«¿«»

minkg izty

(eh)îmipW WW ozF` lW ,WExiR¥¤¨¥¨¦
rAx`d lr iM ,xkUA FzF` YcarW¤¨©§¨§¨¨¦©¨©§©

iM' Exn` xaM mipW dxUr¤§¥¨¦§¨¨§¦
:'Epxknfh dxez §¨¨

(fi)ðEide dOifA sEhW didW ipRn¦§¥¤¨¨¨§¦¨§¨
xTir eiWp(m"`x):gi dxez ¨¨¦¨§¥



vie`פד zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iyiy meil inei xeriy
הּלב על יׁשלֹוט ׁשהּמֹוח והיינּו, לנקבֹות. פי"ב קֹודמים (תניא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַ

ּכי ובכ"מ) הּׂשכל. על־ידי מּונהגֹות להיֹות צריכֹות ּדהּמּדֹות ,ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ
הּלב  חמדת אזי הּׂשכל, על־ידי מּונהגֹות הּמּדֹות ּכאׁשר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָרק
זכרים  "הקּדים יעקב ולכן, ּכדבעי. היא האדם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹוהנהגת
הּמֹוח  עבֹודת ּתחילה הּוא הרצּוי הּסדר ּכי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלנקבֹות",

הּלב. לעבֹודת ּבא הּוא ְְֲֵֵֶַַַַָועל־ידי־זה
וצרי ה' ּבעבֹודת ועיּכּובים מניעֹות יׁשנם ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָאמנם
ועל־ּפי  "מסּודרת" ּבעבֹודה ּדי לא אזי עליהם, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלהתּגּבר

ודע  ׁשּלמעלה טעם יֹותר, נעלית לעבֹודה זקּוקים אּלא ת, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּדוקא הּלב על־ידי הּוא זֹו ועבֹודה הּׂשכל. (ראה מהגּבלת ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

ואילך) ס עמ' תרס"ו נקבֹות 'המשך' הקּדים "עׂשו ולכן .ְְְִִֵֵֵָָ
ותאוֹותיו, נטּיֹותיו על להתּגּבר ׁשּצרי אדם ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָלזכרים",
ׁשּבמדידה  ּבעבֹודה להסּתּפק לֹו אי־אפׁשר "עׂשו", ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבחינת
להיֹות  צריכה אּלא ודעת', ו'טעם הּסדר על־ּפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָוהגּבלה

והגּבלה. מּמדידה ּולמעלה מּסדר, ׁשּלמעלה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָעבֹודה

(çé)Lëø øLà BLëø-ìk-úàå eäð÷î-ìk-úà âäðiå©¦§©´¤¨¦§¥À§¤¨§ªÆ£¤´¨½̈
÷çöé-ìà àBáì íøà ïcôa Lëø øLà Bðéð÷ äð÷î¦§¥Æ¦§¨½£¤¬¨©−§©©´£¨®¨²¤¦§¨¬

:ïòðk äöøà åéáà̈¦−©¬§¨§¨«©
i"yx£BÈ˜ ‰˜Ó∑מּצאנֹו ּׁשּקנה וחמֹורים ñמה ּוגמּלים ּוׁשפחֹות עבדים ,. ƒ¿≈ƒ¿»ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹ

(èé)-úà ìçø áðâzå Bðàö-úà ææâì Cìä ïáìå§¨¨´¨©½¦§−Ÿ¤Ÿ®©¦§´Ÿ¨¥½¤
:äéáàì øLà íéôøzä©§¨¦−£¤¬§¨¦«¨

i"yx£B‡ˆŒ˙‡ ÊÊ‚Ï∑ ּבניו ּביד ימים ׁשּנתן ׁשלׁשת ּדרò יעקב ּובין ‡˙ÌÈÙ¯z‰Œ.ּבינֹו ÏÁ¯ ·‚zÂ∑ ƒ¿…∆…ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ«ƒ¿…»≈∆«¿»ƒ
אביה  את אלילים ôלהפריׁש .(ב"ר)נתּכּונה מעבֹודת ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָ

(ë)ãébä éìa-ìò énøàä ïáì áì-úà á÷òé áðâiå©¦§´Ÿ©«£½Ÿ¤¥¬¨−̈¨«£©¦®©§¦Æ¦¦´
:àeä çøá ék Bì½¦¬Ÿ¥−©«

(àë)øäpä-úà øáòiå í÷iå Bì-øLà-ìëå àeä çøáiå©¦§©¬Æ§¨£¤½©−̈¨©©«£´Ÿ¤©¨¨®
:ãòìbä øä åéðt-úà íNiå©¨¬¤¤¨−̈©¬©¦§¨«

(áë):á÷òé çøá ék éLéìMä íBia ïáìì ãbiå©ª©¬§¨−̈©´©§¦¦®¦¬¨©−©«£«Ÿ
i"yx£ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ ּביניהם היה ימים ׁשלׁשת ּדר .ׁשהרי ««¿ƒƒְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ

(âë)úòáL Cøc åéøçà ócøiå Bnò åéçà-úà çwiå©¦©³¤¤¨Æ¦½©¦§´Ÿ©«£½̈¤−¤¦§©´
:ãòìbä øäa Búà ÷aãiå íéîé̈¦®©©§¥¬Ÿ−§©¬©¦§¨«

i"yx£ÂÈÁ‡Œ˙‡∑ קרֹוביו.ÌÈÓÈ ˙Ú·L C¯c∑ ּכל ∆∆»ְָ∆∆ƒ¿«»ƒָ
הל ללבן, להּגיד הּמּגיד ׁשהל ימים ׁשלׁשה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹאֹותן
ימים, ׁשּׁשה מּלבן רחֹוק יעקב נמצא לדרּכֹו. ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָֹֹיעקב

יעקב  ּׁשהל מה ׁשּכל למדנּו לבן, הּׂשיגֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּובּׁשביעי
ימים  אחד,öּבׁשבעה ּביֹום לבן הל אחריו (, "וּירּדף ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ימים' ׁשבעת אחריו 'וּירּדף נאמר: ולא ימים", ׁשבעת ּדר(. ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

˜c‡יח  dÈ˜ Ïk ˙ÈÂ È‰B˙Èb Ïk ˙È ¯·„e¿«»»≈ƒ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿»
˙ÂÏ È˙ÈÓÏ Ì¯‡ ÔcÙa ‡˜ Èc dÈ˜ È˙Èb≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿««¬»¿≈≈¿«

:ÔÚÎ ‡Ú¯‡Ï È‰e·‡ ˜ÁˆÈƒ¿»¬ƒ¿«¿»¿»«

È˙יט  ÏÁ¯ ˙‡ÈqÎÂ dÚ ˙È ÊbÓÏ ÏÊ‡ Ô·ÏÂ¿»»¬«¿ƒ«»»≈¿«ƒ«»≈»
:‡‰e·‡Ï Èc ‡iÓÏ«̂¿»«»ƒ«¬»

Ïc‡כ  ÏÚ ‰‡n¯‡ Ô·Ï„ ‡aÏ ÔÓ ·˜ÚÈ ÈqÎÂ¿«ƒ«¬…ƒƒ»¿»»¬«»»«¿»
:‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ dÏ ÈeÁ«ƒ≈¬≈»≈

t¯˙כא  ˙È ¯·ÚÂ Ì˜Â dÏ Èc ÏÎÂ ‡e‰ ÏÊ‡Â«¬«¿»ƒ≈¿»«¬«»¿»
:„ÚÏ‚„ ‡¯eËÏ È‰Bt‡ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒ¿»¿ƒ¿»

‡ÏÊכב  È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa Ô·ÏÏ ‰ÂÁ˙‡Â¿ƒ¿¬»¿»»¿»¿ƒ»»¬≈»≈
:·˜ÚÈ«¬…

È‰B¯˙aכג  Û„¯e dnÚ È‰eÁ‡ ˙È ¯·„e¿«»»ƒƒ≈¿««¿ƒ
‡¯eËa d˙È ˜a„‡Â ÔÈÓBÈ ˙Ú·L CÏ‰Ó«¬«ƒ¿«ƒ¿«¿≈»≈¿»

:„ÚÏ‚„¿ƒ¿»

minkg izty

(gi)ñF`pTW Fpipw lW dpwOd ,WExiR¥©¦§¤¤¦§¨¤§¨
z` bdpIe' WExitE .Fp`v zxikn ici lr©§¥§¦©Ÿ¥©¦§©¤
Fl clFPW dpwOd ,'Edpwn lM̈¦§¥©¦§¤¤©

:FxkUAhi dxez ¦§¨

(hi)òeixg`W `xw mEXn df xn`̈©¤¦§¨¤©£¨
(a"k wEqR),'ebe 'iWilXd mFIA' aEzMW ¨¤¨©©§¦¦

:iWilXd mFi cr Fl rcFp `l dOlô ¨¨Ÿ©©©§¦¦
,xYEin 'dia`l xW`' ,ok `l m`C§¦Ÿ¥£¤§¨¦¨§¨

:'eke FWixtdl `N`k dxez ¤¨§©§¦
(bk)ömFwn lv` did EN` ,xnFlM§©¦¨¨¥¤§

oal o`v(mini draW did):ck dxez Ÿ¨¨¨¨¦§¨¨¦



פה `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 18 'nr `"g 'zegiy ihewl' itÎlr)

zEInipRd liaWA zEIpFvigd©¦¦¦§¦©§¦¦

מּמעזריטׁש הּמּגיד מֹורנּו ּבׁשם איתא הּמאיר' 'אֹור ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבספר
ׁשּיעקב  מּפני הּוא אבינּו, יעקב אחר לבן ּׁשרדף ּדמה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹנ"ע,

ׁשעדין הּתֹורה אֹותּיֹות אחריו והֹוציאם הׁשאיר ּביררם לא ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
את  לֹו ליּתן - יעקב אחר לרּדֹוף לבן הּוצר ולזאת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹמּלבן,
ּפרׁשה  ׁשּנֹוספה על־ידי וזאת אצלֹו. ׁשּנׁשארּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹהאֹותּיֹות

יעקב. אחרי רדיפתֹו סיּפּור - ְֲֲִִֵַַַָָֹּבּתֹורה
הּוא  ּובפֹועל ׁשּבחיצֹונּיּות ענין להיֹות ׁשּיכֹול מהא, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָוחזינן
היא  ּבזה הּכּונה הרי ּבפנימּיּות אמנם הּקדּוׁשה, היפ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלגמרי

ּבקדּוׁשה. להֹוסיף ּכדי - ׁשמים ְְְְִִֵֵַַָָלׁשם
עֹומד  יהּודי ׁשּכאׁשר קּדיׁשא, ּתניא ּבספר המבֹואר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל־ּדר
לעֹוררֹו ּבכדי הרי־זה - ּומבלּבלֹו ּגֹוי לנגּדֹו ועֹומד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַּומתּפּלל,

הּתפּלה. ּבכונת ְְִִֶַַַָָׁשּיֹוסיף

ּדבר  ּכל ׁשל (ׁשּׁשרׁשֹו ׁשרׁשֹו מּצד ּבעצמֹו, הּנכרי ּגם ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָּכלֹומר:
ּבקדּוׁשה; ּדבר להֹוסיף ׁשּצרי מרּגיׁש הּוא ּבקדּוׁשה), ְְְְִִִֶַַַָָָָָהּוא
ּבאֹופן  מתּבּטא זה - זאת הּממׁשי הּצינֹור ׁשּלהיֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹאּלא
להֹוסיף  רק זה הרי - ּבפנימּיּות אמנם מּתפּלתֹו. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשמבלּבלֹו

הּכּונה. ֶַַָָאת
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ְְֲִִַַָָָָָָָָּומּכאן

האמת  הּנה ה', עבֹודת על והסּתרים העלמֹות ּכׁשּיׁשנם ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּגם
הּוא  ּבחיצֹונּיּותֹו ורק טֹוב, הּוא ּבפנימּיּותֹו זה ׁשּדבר ְְְִִִִִִֶֶַָָהיא
ּדבר  ׁשּבּפנימּיּות יֹודע האדם וכאׁשר הּמעלים. ּכדבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָנראה
נפעל  על־ידי־זה עבֹודתֹו, את עֹובד ּכזה ּובאֹופן טֹוב ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָזה

.ּכ יראה ּבגילּוי ְִֵֶֶַָָׁשּגם

(ãë)äìélä íìça énøàä ïáì-ìà íéýìû àáiå©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤¨¨¬¨«£©¦−©«£´Ÿ©¨®§¨
áBhî á÷òé-íò øaãz-ït Eì øîMä Bì øîàiå©Ÿ́¤À¦¨¯¤§²¤§©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬

:òø-ãò©¨«
i"yx£Ú¯Œ„Ú ·BhÓ∑ טֹובתן רׁשעים,÷ּכל הּצּדיקים ׁשל אצל היא קג)רעה .(יבמות ƒ«»ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

(äë)øäa Bìäà-úà ò÷z á÷òéå á÷òé-úà ïáì âOiå©©¥¬¨−̈¤©«£®Ÿ§©«£ÀŸ¨©³¤¨«¢Æ¨½̈
:ãòìbä øäa åéçà-úà ò÷z ïáìå§¨¨²¨©¬¤¤−̈§©¬©¦§¨«

(åë)éááì-úà áðâzå úéNò äî á÷òéì ïáì øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ¤´¨¦½¨©¦§−Ÿ¤§¨¦®
:áøç úBéáLk éúða-úà âäðzå©§©¥Æ¤§Ÿ©½¦§ª−¨«¤

i"yx£·¯Á ˙BÈ·Lk∑ למל הּבא חיל .חרב øקרּוי חמהּכל ƒ¿À»∆ְְִִֶֶַַָָָָָ

(æë)él zãbä-àìå éúà áðâzå çøáì úàaçð änì̈³¨©§¥̧¨Æ¦§½Ÿ©©¦§−ŸŸ¦®§«Ÿ¦©´§¨¦½
:øBpëáe óúa íéøLáe äçîNa EçlLàå̈«£©¥«£²§¦§¨¬§¦¦−§¬Ÿ§¦«

i"yx£È˙‡ ·‚zÂ∑ ּדעּתי את .ּגנבּת «ƒ¿……ƒְְִֶַַָָ

(çë)zìkñä äzò éúðáìå éðáì ÷Mðì éðzLèð àìå§´Ÿ§©§©½¦§©¥¬§¨©−§¦§Ÿ¨®©−̈¦§©¬§¨
:BNò£«

‡¯n‡‰כד  Ô·Ï ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«»»¬«»»
CÏ ¯nzÒ‡ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ È„ ‡ÓÏÈÁa¿≈¿»ƒ≈¿»«¬«≈ƒ¿««»
:LÈa „Ú ·hÓ ·˜ÚÈ ÌÚ ÏÈlÓ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«ƒƒ«¬…ƒ««ƒ

È˙כה  Ò¯t ·˜ÚÈÂ ·˜ÚÈ ˙È Ô·Ï ˜Èa„‡Â¿«¿≈»»»«¬…¿«¬…¿«»
È‰BÁ‡ ˙È È¯L‡ Ô·ÏÂ ‡¯eËa dkLÓ«¿¿≈¿»¿»»«¿≈»¬ƒ

:„ÚÏ‚„ ‡¯eËa¿»¿ƒ¿»

ÈpÓכו  ‡˙ÈqÎÂ z„·Ú ‰Ó ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¬«¿»¿«≈»ƒƒ
:‡a¯Á ˙BÈ·Lk È˙a ˙È ‡z¯·„e¿«¿»»¿»«¿«¿«¿»

ÏÂ‡כז  ÈpÓ ‡˙ÈqÎÂ ÏÊÈÓÏ z¯ÓË‡ ‰ÓÏ¿»ƒ¿«¿»¿≈«¿«≈»ƒƒ¿»
ÔÁaLe˙·e ‡Â„Áa ÔBt CzÁlLÂ ÈÏ ‡˙ÈeÁ«≈»ƒ¿«»ƒ»¿∆¿»¿¿¿»

:ÔÈ¯pÎ·e ÔÈÙe˙a¿ƒ¿ƒ»ƒ

ÔÚkכח  È˙·ÏÂ È·Ï ‡˜MÏ Èz˜·L ‡ÏÂ¿»¿«¿«ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿»»¿«
:„aÚÓÏ ‡zÏkÒ‡«¿∆¿»¿∆¿»

minkg izty

(ck)÷l`W ,xn`w ikdC il d`xpe§¦§¤¦§¨¦¨¨©¤©
,LipirA aFh `EdX dn FOr xAcY§©¥¦©¤§¥¤
drx `Ede ,oxgl LOr aEWIW xnFlM§©¤¨¦§§¨¨§¨¨

lv` xAEgn didIW onf lM iM Flv ¤̀§¦¨§©¤¦§¤§¨¥¤
lwe ,eilr dxFW dpikXd oi` rWẍ¨¥©§¦¨¨¨¨§©

:oiadldk dxez §¨¦

(ek)øiAB diaW oFWl ltFp `l `dC§¨Ÿ¥§¦§¨©¥
zFiEaWM' xnFl Fl did `N` ,axg¤¤¤¨¨¨©¦§

:'ligfk dxez ©¦



vie`פו zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iyiy meil inei xeriy

(èë)íëéáà éýìûå òø íënò úBNòì éãé ìàì-Lé¤§¥´¨¦½©«£¬¦¨¤−¨®¥«Ÿ¥̧£¦¤¹
Lîà|á÷òé-íò øacî Eì øîMä øîàì éìà øîà ¤´¤¨©¯¥©´¥ÀŸ¦¨¯¤§²¦©¥¬¦©«£−Ÿ

:òø-ãò áBhî¦¬©¨«
i"yx£È„È Ï‡ÏŒLÈ∑ ורב עּזּוז ׁשם על קדׁש, לׁשֹון ׁשהּוא 'אל' וכל רע, עּמכם לעׂשֹות ּבידי וחיל ּכח יׁש ∆¿≈»ƒְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

הּוא  .אֹונים ִ

(ì)úéáì äzôñëð óñëð-ék zëìä Cìä äzòå§©¨Æ¨´Ÿ¨©½§¨¦«¦§¬Ÿ¦§©−§¨§¥´
éáà:éäìà-úà záðâ änì E ¨¦®¨¬¨¨©−§¨¤¡Ÿ¨«

i"yx£‰zÙÒÎ∑:ּבּמקרא יׁש והרּבה פד)חמדּת, נפׁשי",(תהלים ּכלתה וגם יד)"נכספה ידי(איוב "למעׂשה ƒ¿«¿»ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
."ּתכסף  ְִֹ

(àì)ézøîà ék éúàøé ék ïáìì øîàiå á÷òé ïòiå©©¬©©«£−Ÿ©´Ÿ¤§¨¨®¦´¨¥½¦¦´¨©½§¦
éúBða-úà ìæâz-ït:énòî E ¤¦§¬Ÿ¤§¤−¥«¦¦«

i"yx£'B‚Â È˙‡¯È Èk∑ׁש ראׁשֹון, ראׁשֹון על וגֹו'"הׁשיבֹו ּבנֹותי את "וּתנהג לֹו: .אמר ƒ»≈ƒ¿ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָ

(áì)éäìà-úà àöîz øLà íòãâð äéçé àì E ¦Â£¤̧¦§¨´¤¡Ÿ¤»»´Ÿ¦«§¤¼¤¤́
á÷òé òãé-àìå Cì-ç÷å éãnò äî Eì-økä eðéçà©¥¯©¤§²¨¬¦¨¦−§©¨®§«Ÿ¨©´©«£½Ÿ

:íúáðb ìçø ék¦¬¨¥−§¨¨«©
i"yx£‰ÈÁÈ ‡Ï∑ּבּדר רחל מתה קללה È„nÚ.(ב"ר)ּומאֹותּה ‰Ó∑מּׁשּל. …ƒ¿∆ְֵֵֵֶֶַָָָָָ»ƒ»ƒְִֶ

(âì)á÷òé-ìäàa ïáì àáiå|ìäàáe äàì ìäàáe ©¨¸Ÿ¨¹̈§«Ÿ¤©«£´Ÿ§´Ÿ¤¥À̈§²Ÿ¤
àáiå äàì ìäàî àöiå àöî àìå úäîàä ézL§¥¬¨«£¨−Ÿ§´Ÿ¨¨®©¥¥Æ¥´Ÿ¤¥½̈©¨−Ÿ

:ìçø ìäàa§¬Ÿ¤¨¥«
i"yx£·˜ÚÈŒÏ‰‡a∑ רחל אהל יעקב ,ùהּוא ׁשהיה ¿…∆«¬…ֲֵֶֶַָָָֹֹ

אֹומר: הּוא וכן אצלּה, מו)ּתדיר אׁשת (לקמן רחל "ּבני ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָ
יעקב" "אׁשת נאמר: לא ּובכּלן Ï‰‡a.יעקב", ‡·iÂ ְֱֲֲֵֶֶַַַָֹֹֹֻ«»…¿…∆

ÏÁ¯∑ רחל לאהל לֹו חזר לאה, מאהל קדם úּכׁשּיצא »≈ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
האמהֹות ּבאהל הּׁשפחֹות (ׁשחּפׂש אחרים: וכלּֿכ)ספרים . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

מׁשמׁשנית  ׁשהיא ּבּה מּכיר ׁשהיה לפי .לּמה? ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָ

(ãì)ìîbä øëa íîNzå íéôøzä-úà äç÷ì ìçøå§¨¥º¨«§¨´¤©§¨¦À©§¦¥²§©¬©¨−̈
àìå ìäàä-ìk-úà ïáì LMîéå íäéìò áLzå©¥´¤£¥¤®©§©¥¬¨¨²¤¨¨−Ÿ¤§¬Ÿ

:àöî̈¨«

LÈaכט  ÔBÎnÚ „aÚÓÏ È„È· ‡ÏÈÁ ˙È‡ƒ≈»ƒƒ¿∆¿«ƒ¿ƒ
¯ÓÈÓÏ ÈÏ ¯Ó‡ ‡LÓ¯a ÔBÎe·‡„ ‡‰Ï‡Â≈»»«¬¿«¿»¬«ƒ¿≈«
„Ú ·hÓ ·˜ÚÈ ÌÚ ‡ÏlÓlÓ CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿«»»ƒ«¬…ƒ««

:LÈaƒ

z„nÁ‡ל  ‡„nÁ È¯‡ zÏÊ‡ ÏÊÈÓ ÔÚÎe¿«≈«¬«¿»¬≈«»»«≈¿»
:ÈzÏÁc ˙È ‡z·Ò ‰ÓÏ Ce·‡ ˙È·Ï¿≈»¿»¿ƒ¿»»««¿ƒ

„ÈÏÈÁ˙לא  È¯‡ Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·È˙‡Â«¬≈«¬…«¬«¿»»¬≈¿≈ƒ
:ÈpÓ C˙a ˙È ÒÈ˙ ‡ÓÏÈc ˙È¯Ó‡ È¯‡¬≈¬»ƒƒ¿»»≈»¿»»ƒƒ

(לב  ÌÚ נ"י¯˙‡(‡Ï CzÏÁc ˙È ÁkL˙ Èc ƒ¬«ƒ«¿«»««¿»»
ÈnÚ„ ‰Ó CÏ Ú„BÓzL‡ ‡Á‡ Ì„˜ Ìi˜˙Èƒ¿««√»¬»»ƒ¿¿«»»¿ƒƒ
:ÔB‰˙·ÈÒ ÏÁ¯ È¯‡ ·˜ÚÈ Ú„È ‡ÏÂ CÏ ·ÒÂ¿«»¿»¿««¬…¬≈»≈¿ƒ»¿

kLÓ·e‡לג  ·˜ÚÈ„ ‡kLÓa Ô·Ï ÏÚÂ¿«»»¿«¿¿»¿«¬…¿«¿¿»
‡ÏÂ ‡˙ÈÁÏ ÔÈz¯˙c ‡kLÓ·e ‰‡Ï„¿≈»¿«¿¿»¿«¿≈¿≈»»¿»
‡kLÓa ÏÚÂ ‰‡Ï„ ‡kLnÓ ˜Ùe ÁkL‡«¿»¿«ƒ«¿¿»¿≈»¿«¿«¿¿»

:ÏÁ¯„¿»≈

ÔepzeLÂלד  ‡iÓÏˆ ˙È ˙·ÈÒ ÏÁ¯Â¿»≈¿ƒ«»«¿»«»¿«ƒƒ
LÈMÓe ÔB‰ÈÏÚ ˙·È˙ÈÂ ‡ÏÓ‚„ ‡ËÈ·Úa«¬ƒ»¿«¿»ƒƒ«¬≈«ƒ

:ÁkL‡ ‡ÏÂ ‡kLÓ Ïk ˙È Ô·Ï»»»»«¿¿»¿»«¿»

minkg izty

(bl)Lld`' xn`p dOl uxzl FpFvx ¤§§¨¥¨¨¤¡©Ÿ¤
cFarl eipirA cEWg did ike ,'awri©£Ÿ§¦¨¨¨§¥¨©£
ziA l` FaEWA hxtaE ,milil` zcFar£©¡¦¦¦§¨§¤¥

xn` Fnvr `Ed mBW eia`('l wEqR lirl) ¨¦¤©©§¨©§¥¨

dOl Lia` zial dYtqkp sqkp iM'¦¦§Ÿ¦§©§¨§¥¨¦¨¨

e`l eia` ziA `lde ,'idl` z` YapB̈©§¨¤¡Ÿ¨©£Ÿ¥¨¦©
`Ed' WxiR okl ,md milil` icaFr§¥¡¦¦¥¨¥¥¥

:'eke 'lgx ld`úld` `d ,xnFl dvx Ÿ¤¨¥¨¨©¨Ÿ¤
i"Wx WxitcM lgx ld` `Ed awri©£ŸŸ¤¨¥¦§¥¥©¦
ld`A `aIe' Dil dOl oM m`e ,KEnqA§¨§¦¥¨¨¥©¨Ÿ§Ÿ¤

did dWw cFre ,FA URg xaM `d ,'lgẍ¥¨§¨¦¥§¨¤¨¨
zFdn`d iYW ld`n `vIe' xnFl Fl©©¥¥¥Ÿ¤§¥¨£¨
`vi xaM `dC ,'lgx ld`A `aIe©¨Ÿ§Ÿ¤¨¥§¨§¨¨¨
,zFdn`d iYW ld`l `aE d`l ld`n¥Ÿ¤¥¨¨§Ÿ¤§¥¨£¨

:'eke '`vIWM' WxiR oklcl dxez ¨¥¥¥§¤¨¨



פז `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÏÓb‰ ¯Îa∑:ּכתרּגּומֹו ּוכסתֹות, ּכרים לׁשֹון ¿««»»ְְְְִַָָ

ּכר. ּכמין העׂשּויה מרּדעת והיא דגמלא', ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָ'ּבעביטא
יז)ּוב'ערּובין': עביטי (דף והן ּבעביטין', 'הּקיפּוה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָ

ּבלע"ז  בסט"ו .ּגמּלים, ְְִַַַ

(äì)àBì ék éðãà éðéòa øçé-ìà äéáà-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¦À¨©¦̧©Æ§¥¥´£Ÿ¦½¦´³
éðtî íe÷ì ìëeààìå Ntçéå éì íéLð Cøã-ék E ©Æ¨´¦¨¤½¦¤¬¤¨¦−¦®©§©¥¾§¬Ÿ

:íéôøzä-úà àöî̈−̈¤©§¨¦«

(åì)ïáìì øîàiå á÷òé ïòiå ïáìa áøiå á÷òéì øçiå©¦¬©§©«£−Ÿ©¨´¤§¨¨®©©³©©«£ŸÆ©´Ÿ¤§¨½̈
:éøçà z÷ìã ék éúàhç äî éòLt-äî©¦§¦Æ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨©«£¨«

i"yx£z˜Ïc∑:ּכמֹו ד)רדפּת, ּוכמֹו:(איכה ּדלקּונּו", ההרים יז)"על א ּפלׁשּתים (שמואל אחרי .""מּדלק »«¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(æì)-éìk ìkî úàön-äî éìk-ìk-úà zLMî-ék¦«¦©´§¨¤¨¥©À©¨¨̧¨Æ¦´Ÿ§¥«
éçàå éçà ãâð äk íéN Eúéá:eðéðL ïéa eçéëBéå E ¥¤½¦´½Ÿ¤¬¤©©−§©¤®§¦−¥¬§¥«

i"yx£eÁÈÎBÈÂ∑ויבררּוà,הּדין מי ּבלע"ז עם .אפרובי"ר ¿ƒְְִִִִַַַָ

(çì)éìçø Cnò éëðà äðL íéøNò äæéfòå Eàì E ¤Á¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬§¦¤−´Ÿ
ðàö éìéàå eìkL:ézìëà àì E ¦¥®§¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦

i"yx£eÏkL ‡Ï∑:ּכמֹו עּבּורם, הּפילּו ט)לא (הושע …ƒ≈ְִִִָֹ
מׁשּכיל", כא)"רחם תׁשּכל"(איוב ולא ּפרתֹו ."ּתפּלט ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹ
E‡ˆ ÈÏÈ‡Â∑(סה יֹומֹו(ב"ק ּבן איל אמרּו: קרּוי áמּכאן ¿≈≈…¿ְִִֶַָָָ

אבל איל, אכל, לא אילים ּׁשבחֹו? מה כן, לא ׁשאם ְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
הּוא  ּגזלן אםּֿכן אכל, .ּכבׂשים ְְִִֵַַָָָ

(èì)éìà éúàáä-àì äôøèéãiî äphçà éëðà E §¥¨Æ«Ÿ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−
:äìéì éúáðâe íBé éúáðb äpL÷áz§©§¤®¨§ª«§¦´½§ª«§¦−¨«§¨

i"yx£‰Ù¯Ë∑ ּוזאב ארי ‡phÁ‰.עלֿידי ÈÎ‡∑ ¿≈»ְְֲִֵֵַ»…ƒ¬«∆»
כ)לׁשֹון: יחטא",(שופטים ולא אלֿהּׂשערה ּבאבן "קלע ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

א) א 'אנכי (מלכים חסרים. חּטאים", ׁשלמה ּובני ְְֲֲִִִִִֵַָָֹֹֹ"אני
חסרה  אם ּתבּקׁשּנה âאחּסרּנה' ׁשּמּידי לי, חסרה ,. ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

‰phÁ‡ ÈÎ‡∑,'מּמנינא ׁשגיא 'ּדהוה ּתרּגּומֹו »…ƒ¬«∆»ְְְֲִִַַָָָָָ

ּכמֹו: ּומחּסרת, נפקדת לא)ׁשהיתה נפקד (במדבר "ולא ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹֻ
ׁשגא' 'ולא ּתרּגּומֹו: איׁש", ‚e·.מּמּנּו ÌBÈ È˙·bÈ˙ ְְִִֶַָָָ¿À¿ƒ¿À¿ƒ

‰ÏÈÏ∑ ׁשּלמּתי הּכל לילה, ּגנּובת אֹו יֹום .ּגנּובת »¿»ְְְְִִַַַַַָֹ
È˙·b∑:א)ּכמֹו ּבּמדינֹות",(איכה ׂשרתי ּבּגֹוים, "רּבתי ¿À¿ƒְְִִִִַַַָָָ

א) מׁשּפט",(ישעיה י)"מלאתי לדּוׁש(הושע .""אהבּתי ְְְֲִִִֵַָָֹ

(î)ãczå äìéla çø÷å áøç éðìëà íBiá éúééä̈¦¯¦©²£¨©¬¦−Ÿ¤§¤´©©¨®§¨©¦©¬
:éðéòî éúðL§¨¦−¥«¥¨«

i"yx£·¯Á ÈÏÎ‡∑אׁש" קמז)ּכמֹו:∑Á¯˜Â.אֹוכלה"ãלׁשֹון 'גלידא'(תהלים ּתרּגּומֹו: קרחֹו", מׁשלי".È˙L∑ ¬»«ƒ…∆ְְֵָ¿∆«ְְְְְִִַַַָ¿»ƒ
ׁשנה  .לׁשֹון ְֵָ

¯ÈBaלה  ÈÈÚa Û˜˙È ‡Ï ‡‰e·‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«¬»»ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ
Á¯‡ È¯‡ CÓ„˜ ÔÓ Ì˜ÈÓÏ Ïek‡ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿≈«ƒ√»»¬≈…«
:‡iÓÏˆ ˙È ÁkL‡ ‡ÏÂ LÏ·e ÈÏ ÔÈL¿ƒƒ¿«¿»«¿«»«¿»«»

ÚÈ˜·לו  ·È˙‡Â Ô·Ï ÌÚ ‡ˆe ·˜ÚÈÏ ÛÈ˜˙e¿≈¿«¬…¿»ƒ»»«¬≈«¬…
È¯‡ ÈÁ¯eÒ ‰Ó È·BÁ ‰Ó Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â«¬«¿»»«ƒ«¿»ƒ¬≈

:È¯˙a ‡zÙ„¿̄«¿»«¿»

‡zÁkL‡לז  ‰Ó ÈÓ Ïk ˙È ‡zLMÓ È¯‡¬≈«ƒ¿»»»»«»«¿«¿»
CÈÁ‡Â ÈÁ‡ Ì„˜ ‡Î‰ ÈeL C˙È· ÈÓ ÏkÓƒ…»≈≈»«ƒ»»√»««¿«»

:‡Â¯z ÔÈa ÔeÁÈÎBÈÂ¿ƒ≈«¿»»

CÈfÚÂלח  CÈÏÁ¯ CnÚ ‡‡ ÔÈL ÔÈ¯ÒÚ Ôc¿«∆¿ƒ¿ƒ¬»ƒ»¿≈»¿ƒ»
:˙ÈÏÎ‡ ‡Ï CÚ È¯Î„Â eÏÈk˙‡ ‡Ï»«¿ƒ¿ƒ¿≈»»»¬»ƒ

È‚L‡לט  ‰Â‰c C˙ÂÏ È˙È˙È‡ ‡Ï ‡¯È·˙cƒ¿ƒ»»«¿≈ƒ¿»»«¬»»¿»
‡ÓÓÈa ˙È¯Ë dÏ ÈÚa z‡ ÈpÓ ‡ÈnÓƒƒ¿»»ƒƒ«¿»≈«¿»ƒƒ»»

:‡ÈÏÈÏa ˙È¯Ëe¿»ƒ¿≈¿»

ÈÏ‚e„‡מ  ‡·¯L ÈÏÎ‡ ‡ÓÓÈ· È˙ÈÂ‰¬≈ƒƒ»»¬«¿ƒ«¿»¿ƒ»
:ÈÈÚÓ ÈzL „„e ‡ÈÏÈÏa ÈÏÚ ˙ÈÁ (‰Â‰)¬»»≈¬«¿≈¿»¿«ƒ¿ƒ≈≈»

minkg izty

(fl)à'LCarl YgkFd DzF`' oeyln¨©§¨§©§§
(c"i c"k lirl)mdxa` gikFde' oFWNn `l , §¥Ÿ¦§§¦©©§¨¨

'Klnia` z`(d"k `"k lirl)ok `l m`C , ¤£¦¤¤§¥§¦Ÿ¥
:Dil irAin 'EpzF` EgikFi'gl dxez ¦¨¦¨¥¥

(gl)áglW zWxtaC `dee"h xAcOA) §¨¦§¨¨©§©©¦§¨

(`"ii"Wx WxiR(li` d"ce F` d"c)KFzA ¥¥©¦§©¦§

xUr dWlWle 'UaM' iExw FzpW§¨¨¤¤§¦§¨¨¨
,oAxw oiprl Epiid ,'li`' iExw miWcg¢¨¦¨©¦©§§¦§©¨§¨

`Ow `aA zFtqFzA oiIred"c :d"q) §©¥§¨¨¨©¨
(li`:hl dxez ©¦

(hl)â`NW ,'dxqg m`' zNn siqFd¦¦©¦¨§¨¤Ÿ
xn`W oeiM xn`Y(g"l wEqR)`l LiGre' Ÿ©¥¨¤¨©¨§¦¤Ÿ

ikp`' aizkC df i`n oM m` ,'ebe 'ElMW¦¥¦¥©¤¦§¦¨Ÿ¦
xnFlM ,'dxqg m`' WxiR okl ,'dPHg £̀©¤¨¨¥¥¥¦¨§¨§©
dxqgW mrR mEWA dxwn dxw m ¦̀¨¨¦§¤§©©¤¨§¨
ilr WExiR ,'dPHg` ikp`' ,dndA mEW§¥¨¨Ÿ¦£©¤¨¥¨©

:DpFxqg milWdl didn dxez ¨¨§©§¦¤§¨
(n)ã:dilM oFWl `EdW`n dxez ¤§§¨¨



vie`פח zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h ycew zayl inei xeriy

(àî)ézãáò Eúéáa äðL íéøNò él-äæ-òaøà E ¤¦º¤§¦´¨¨»§¥¤¼¼£©§¦¹©§©
éúðá ézLa äðL äøNòðàöa íéðL LLå EE ¤§¥³¨¨Æ¦§¥´§Ÿ¤½§¥¬¨¦−§Ÿ¤®

ìçzå:íéðî úøNò ézøkNî-úà ó ©©«£¥¬¤©§ª§¦−£¤¬¤Ÿ¦«
i"yx£Èz¯kNÓŒ˙‡ ÛÏÁzÂ∑ לברּדים ּומעקּדים לטלּוא, מּנקּוד ׁשּבינינּו ּתנאי מׁשּנה .היית ««¬≈∆«¿À¿ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻ

(áî)äéä ÷çöé ãçôe íäøáà éýìû éáà éýìû éìeì¥¿¡Ÿ¥´¨¦Á¡Ÿ¥̧©§¨¹̈©³©¦§¨Æ¨´¨
étk òéâé-úàå ééðò-úà éðzçlL í÷éø äzò ék éì¦½¦¬©−̈¥¨´¦©§¨®¦¤¨§¦º§¤§¦¯©©©²

:Lîà çëBiå íéýìû äàø̈¨¬¡Ÿ¦−©¬©¨«¤
i"yx£˜ÁˆÈ „ÁÙe∑,'יצחק 'אלהי לֹומר: רצה לא ««ƒ¿»ְֱִֵַָָָֹֹ

הּצּדיקים  על ׁשמֹו מיחד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִֵֵֶַַַַַָָׁשאין
ׁשבע: מּבאר ּבצאתֹו לֹו ׁשאמר ואףֿעלּֿפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבחּייהם,
ּבׁשביל  יצחק", ואלהי אבי אברהם אלהי ה' ְְְֱֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹ"אני

לֹומר  נתירא יעקב ּכמת, הּוא והרי עיניו ã*ׁשּכהּו ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
יצחק" "ּופחד ואמר: ּתֹוכחה ∑ÁÎBiÂ."אלהי", לׁשֹון ְְֱִֵַַַָָֹ««ְֵָ

הּוא  הֹוכחה לׁשֹון ולא .הּוא, ְְָָֹ

ß elqk 'h ycew zay ß

(âî)íéðaäå éúða úBðaä á÷òé-ìà øîàiå ïáì ïòiå©©̧©¨¹̈©´Ÿ¤¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹§©¨¦³
àeä-éì äàø äzà-øLà ìëå éðàö ïàväå éðä©Æ§©´ŸŸ¦½§²Ÿ£¤©¨¬Ÿ¤−¦®
øLà ïäéðáì Bà íBiä älàì äNòà-äî éúðáìå§¦§Ÿ©º¨¤«¡¤³¨¥̧¤Æ©½¬¦§¥¤−£¤¬

:eãìé̈¨«
i"yx£‰l‡Ï ‰NÚ‡Œ‰Ó∑ לּבי על ּתעלה איä להן .להרע »∆¡∆»≈∆ְֲִִֵֶֶַַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"iyz'd ayie zyxt zay zgiyn)

ּדֹור  ׁשּבכל לבן יֹורׁשי טֹוענים וכ) אבינּו ליעקב טען ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹלבן
צאני": והּצאן ּבני והּבנים ּבנֹותי "הּבנֹות יעקב) ׁשל ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹֹלנכדיו
לּדֹור  ׁשּׁשּי זקן יהּודי – ּבעצמ (יעקב) אּתה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבׁשלמא
ולילה, יֹומם ּתֹורה ללמֹוד ,ּכרצֹונ להתנהג יכֹול – ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָהּיׁשן
ׁשּנמצאים  הּצעירים הּילדים מהּילדים?! רצֹונ מה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָאבל

ׁשיכים – לבן טֹוען – מֹודרני "הּבנֹותלי ּבזמן ּבנֹותי , ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּבעלי־מּום ּבני והּבנים אֹותם עֹוׂשה הּנ ולּמה ," ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

להנהגת  עצמם את להתאים יּוכלּו ׁשּלא ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָֹ("קאליקעס")
עלי אבל ּתתי, מהיכי – יהדּות ללּמדם רצֹונ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹולם?!
ולא  חדיׁשים, ּבאמצעים מֹודרנית, ּבצּורה זאת ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹֹלעׂשֹות

"ּבטלנים"! ְֲִַַָָלעׂשֹותם
ּבנֹוגע  צאני": "הּצאן – לטעֹון ממׁשי – ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַֹֹועל־ּדר־זה
"הּצאן" מסחר, עניני אבל מתערב, אינּני – ּותפּלה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלתֹורה

" לבן צאני – ׁשל ּדרכים ׁשּלי, ּבּדרכים להתנהג עלי ," ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּגבּול  הּׂשגת רּמאּות, ׁשל ּבאיסּורים להתחּׁשב ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהארּמי,
מסחר  ּבעניני לעסֹוק ׁשּל ּבהנהגה ׁשּכן, ּבהם. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא

לעּבן"). א ("מאכן חּיים" "לעׂשֹות קׁשה ּתֹורה, ְֲִִֶֶַַַַַָָעל־ּפי
ׁשל  ּבביתֹו ׁשהיה ׁשנה כ' ּכל נפׁשֹו את יעקב מסר ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹועל־זה
רק  לא – ׁשכב" ׁש"לא ועד מעיני", ׁשנתי "וּתּדד – ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹלבן
ּגם  אּלא עבר, ּבבית הּתֹורה ּכלימּוד רּוחנּיים, ענינים ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשביל
"הּבנֹות  אליו, ׁשּׁשּיכים לבן טֹוען ׁשא ֹודֹותם ענינים ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעל
יעקב  מסר אּלה ענינים על צאני", והּצאן ּבני והּבנים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹּבנֹותי

" (ּכאמרֹו נפׁשֹו ּבׁשּתי עבדּתיאת ׁשנה עׂשרה ארּבע ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשניםּבנֹותי ׁשעל־ידי־ּבצאנוׁשׁש ּתֹורה, על־ּפי ׁשּיהיּו (" ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

לבן, ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשּנמצאים הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות יתּבררּו ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָזה
הּגׁשמּיים. ּבּדברים ּגם אלֹוקּות ְְְְֱִִִַַַַַָויּומׁש

‡¯Úaמא  CzÁÏt C˙È·a ÔÈL ÔÈ¯ÒÚ ÈÏ Ôc¿«ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ»«¿«
CÚa ÔÈL zLÂ CÈ˙a ÔÈz¯˙a ÔÈL È¯ÒÚ∆¿≈¿ƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔÈÓÊ ¯NÚ È¯‚‡ ˙È ‡˙ÈL‡Â¿«¿≈»»«¿ƒ¬«ƒ¿ƒ

‡d‰Ïמב  ‡a‡c d‰Ï‡ ÔBÙ ‡ÏeÏÈ‡ƒ»¡»≈¿«»¡»≈
È¯‡ ÈcÚÒa ‰Â‰ ˜ÁˆÈ dÏ ÏÈÁ„„e Ì‰¯·‡c¿«¿»»¿»ƒ≈ƒ¿»¬»¿«¿ƒ¬≈
È„È ˙e‡ÈÏ ˙ÈÂ ÈÏÓÚ ˙È ÈzÁlL Ô˜È¯ ÔÚÎ¿«≈»ƒ«¿»ƒ»«¿ƒ¿»≈¿«

:‡LÓ¯a ÁÎB‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈÏb¡ƒ√»¿»¿«¿«¿»

È˙aמג  ‡˙a ·˜ÚÈÏ ¯Ó‡Â Ô·Ï ·È˙‡Â«¬≈»»«¬«¿«¬…¿»»¿»«
ÈÏÈc ÈÊÁ z‡ Èc ÏÎÂ ÈÚ ‡ÚÂ È· ‡i·e¿«»¿«¿»»»ƒ¿…ƒ«¿»≈ƒƒ
B‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈl‡Ï „ÈaÚ‡ ‰Ó È˙·ÏÂ ‡e‰¿ƒ¿»«»∆¿≈¿ƒ≈»≈

:Ô„ÈÏÈc Ô‰È·Ïƒ¿≈∆ƒƒ»

minkg izty

(an)*ãglWIe zWxtA `de ,dWwe§¨¤§¨§¨¨©©¦§©
('i a"l oOwl)Wie .'wgvi idl`e' aizM §©¨§¦¥Ÿ¥¦§¨§¥

Ki` xn` awrIW ,FWExiR ikdC xnFl©§¨¦¥¤©£Ÿ¨©¥

idl`' xn` `Ed KExA WFcTdW¤©¨¨¨©¡Ÿ¥
:'wgvibn dxez ¦§¨
(bn)ädvxY dn awril l`XW `lŸ¤¨©§©£Ÿ©¦§¤

df WTiA `l awrIW ,odl dUr`W¤¤¡¤¨¤¤©£ŸŸ¦¥¤
:EPOncn dxez ¦¤



פט `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h ycew zayl inei xeriy

(ãî)ëð äëì äzòåãòì äéäå äzàå éðà úéøá äúø §©À̈§¨²¦§§¨¬§¦−£¦´¨¨®¨§¨¨¬§¥−
ðéáe éðéa:E ¥¦¬¥¤«

i"yx£„ÚÏ ‰È‰Âå∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו. ¿»»¿≈ַָָ

(äî):äávî äîéøéå ïáà á÷òé çwiå©¦©¬©«£−Ÿ¨®¤©§¦¤−¨©¥¨«

(åî)íéðáà eç÷iå íéðáà eè÷ì åéçàì á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£³Ÿ§¤¨Æ¦§´£¨¦½©¦§¬£¨¦−
:ìbä-ìò íL eìëàiå ìâ-eNòiå©©«£¨®©¬Ÿ§−̈©©¨«

i"yx£ÂÈÁ‡Ï∑ ּולמלחמה לצרה אליו נּגׁשים אחים, לֹו ׁשהיּו ּבניו .(ב"ר)הם ¿∆»ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ

(æî):ãòìb Bì àø÷ á÷òéå àúeãäN øâé ïáì Bì-àø÷iå©¦§¨´¨½̈§©−¨«£¨®§©£́½Ÿ¨¬¨−©§¥«
i"yx£‡˙e„‰N ¯‚È∑ ּגלעד ׁשל .ּתרּגּומֹו ¿«»¬»ְְֵֶַַ

(çî)ðéáe éðéa ãò äfä ìbä ïáì øîàiåíBiä E ©Ÿ́¤¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬¥«§−©®
:ãòìb BîL-àø÷ ïk-ìò©¥¬¨«¨§−©§¥«

i"yx£„ÚÏb (BÓLŒ‡¯˜ ÔkŒÏÚ)∑ עד .ּגל «≈»»¿«¿≈ֵַ

(èî)ðéáe éðéa ýåýé óöé øîà øLà ätönäåék E §©¦§¨Æ£¤´¨©½¦¬¤§Ÿ̈−¥¦´¥¤®¦¬
:eäòøî Léà øúqð¦¨¥−¦¬¥«¥¥«

i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ ¯L‡ ‰tˆn‰Âæ∑ ּבהר אׁשר והּמצּפה ¿«ƒ¿»¬∆»«¿ְְְֲִֶַַָ
ׁשּכתּוב: ּוכמֹו יא)הּגלעד, אתֿמצּפה (שופטים "וּיעבר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ

ּכל  ׁשאמר לפי מצּפה? ׁשמּה נקרא ולּמה ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָּגלעד".

ּתעבר  אם "ּובינ ּביני ה' '"יצף לחברֹו: מהם ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאחד
הּברית' q˙¯.את Èk∑רעהּו את איׁש נראה .ולא ְִֶַƒƒ»≈ְְִִֵֵֶֶֹ

(ð)éúða-ìò íéLð çwz-íàå éúða-úà äpòz-íà¦§©¤´¤§Ÿ©À§¦¦©³¨¦Æ©§Ÿ©½
ðéáe éðéa ãò íéýìû äàø eðnò Léà ïéà:E ¥¬¦−¦¨®§¥¾¡Ÿ¦¬¥−¥¦¬¥¤«

i"yx£È˙a È˙a∑ מּפּלגׁשׁשּתי היּו ּבנֹותיו וזלּפה ּבלהה אף ‡˙È˙aŒ.ּפעמים, ‰pÚzŒÌ‡∑ מהם למנע ¿…«¿…«ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָƒ¿«∆∆¿…«ְִֵֶַֹ
ּתׁשמיׁש עז)עֹונת .(יומא ְִַַ

(àð)äpä á÷òéì ïáì øîàiå|äávnä äpäå äfä ìbä ©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ¦¥´©©´©¤À§¦¥Æ©©¥½̈
ðéáe éðéa éúéøé øLà:E £¤¬¨¦−¦¥¦¬¥¤«

i"yx£È˙È¯È∑ החץ יֹורה ׁשהּוא ּכזה בּים", "ירה .ּכמֹו: »ƒƒְֵֶֶֶַַָָָָ

È‰ÈÂמד  z‡Â ‡‡ ÌÈ˜ ¯Ê‚ ‡˙‡ ÔÚÎe¿«¡»ƒ¿«¿»¬»¿»¿ƒ≈
:CÈ·e ÈÈa „È‰ÒÏ¿»ƒ≈ƒ≈»

˜Ó‡:מה  dÙ˜Êe ‡·‡ ·˜ÚÈ ·ÈÒe¿ƒ«¬…«¿»¿»«»»

e·ÈÒeמו  ÔÈ·‡ eËe˜Ï È‰BÁ‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
:‡¯B‚c ÏÚ Ôn˙ eÏÎ‡Â ‡¯B‚„ e„·ÚÂ ÔÈ·‡«¿ƒ«¬»¿»«¬»«»«¿»

˜¯‡מז  ·˜ÚÈÂ ‡˙e„‰N ¯‚È Ô·Ï dÏ ‡¯˜e¿»≈»»¿««¬»¿«¬…¿»
:„ÚÏb dÏ≈«¿≈

CÈ·eמח  ÈÈa „È‰Ò ÔÈ„‰ ‡¯B‚c Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿»»≈»ƒ≈ƒ≈»
:„ÚÏb dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«≈¿»¿≈«¿≈

ÈÈaמט  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ CÒÈ ¯Ó‡ Èc ‡˙eÎÒÂ¿»»ƒ¬«ƒ∆≈¿»«¿»≈ƒ
:d¯·ÁÓ ¯·b Èqk˙ È¯‡ CÈ·e≈»¬≈ƒ¿«ƒ¿«≈«¿≈

È˙aנ  ÏÚ ÔÈL ·qz Ì‡Â È˙a ˙È ÈpÚz Ì‡ƒ¿«≈»¿»«¿ƒƒ«¿ƒ«¿»«
ÈÈa „È‰Ò ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÈÊÁ ‡nÚ L‡ ˙ÈÏ≈¬«ƒ»»»≈≈¿»«¿»»ƒ≈ƒ

:CÈ·e≈»

Â‰‡נא  ÔÈ„‰ ‡¯B‚„ ‡‰ ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¿»»≈¿»
:CÈ·e ÈÈa ˙ÈÓÈ˜‡ È„ ‡˙Ó«̃¿»ƒ¬≈ƒ≈ƒ≈»

minkg izty

(cn)åi`w i`Ce ,`nzq aizkE li`Fd¦§¦§¨¨©©¨¥
Wi cFre .'ia` idl`' ,dlrnlC ©̀¦§©§¨¡Ÿ¥¨¦§¥
irAin 'dzide' ,zixA` i`w i`C ,xnFl©§¦¨¥©§¦§¨§¨¦¨¥

:Dildn dxez ¥

(hn)æxdW EpivnC `dC ,xnFl FpFvx§©§¨§¨¦¤©
`iaOW FnM ,'dRvn' `xwp crlBd©¦§¨¦§¨¦§¨§¤¥¦

wEqRd i"Wx(h"k `"i mihtFW)`xwp dOle , ©¦©¨§¦§¨¨¦§¨

df liaWA ,FnvrA wEqRd WxtnE ,oM¥§¨¥©¨§©§¦§¦¤
''d svi' xn`W itl ,'dRvn' iOp `xwp¦§¨©¦¦§¨§¦¤¨©¦¤

:'ebep dxez



vie`צ zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h ycew zayl inei xeriy

(áð)øáòà-àì éðà-íà äávnä äãòå äfä ìbä ãò¥µ©©´©¤½§¥−̈©©¥¨®¦À̈¦Ÿ¤«¡³Ÿ
éìàéìà øáòú-àì äzà-íàå äfä ìbä-úà E ¥¤̧Æ¤©©´©¤½§¦©ÂÂ̈Ÿ©«£¸Ÿ¥©¹

:äòøì úàfä äávnä-úàå äfä ìbä-úà¤©©¬©¤²§¤©©¥¨¬©−Ÿ§¨¨«
i"yx£È‡ŒÌ‡∑'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' ּכמֹו:çהרי כד), ּדברי"(לעיל ּדּברּתי אם לרעה (ב"ר)∑Ú¯Ï‰."עד ƒ»ƒְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ¿»»ְָָ

לפרקמטיא  עֹובר אּתה אבל עֹובר, אּתה .אי ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr d jxk zegiy ihewl)

לרעה . . הּזה הּגל את אלי תעבר לא אּתה (לא,ואם ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
נב)

לפרקמטיא עֹובר אּתה (רש"י)אבל ְְְֲִֵַַַָָָ
את  לבאר ויׁש ּבעמר. לל"ג רֹומז ׁש"ּגל" ּבחסידּות, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמבאר
ּגּלה  ּכיצד קׁשה, לכאֹורה ּדהּנה הּדברים. ׁשני ׁשּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּקׁשר

הּמחּצה רזיןרׁשּב"י אּלא, ׁשּבּתֹורה? הּנסּתר חלק ּדאֹוריתא, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
אינּה הּתֹורה ּפנימּיּות לבין ּדתֹורה ּגליא ּבין ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָהּמבּדילה
מעביר  ּבכ לטֹובה. אֹותֹו לעבר ׁשאפׁשר ּגל, אּלא ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָֹחֹומה,
אֹותֹו', 'לעבר צרי ואף ׁשּמּתר הּמסר את עצמ ֹו ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻה'ּגל'

לטֹובה. אּלא ח"ו לרעה אינֹו הּמחּצה ּבּטּול ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָּכאׁשר

(âð)éýìû eðéðéá eètLé øBçð éýìûå íäøáà éýìû¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¥«Ÿ¥³¨Æ¦§§´¥¥½¡Ÿ¥−
:÷çöé åéáà ãçôa á÷òé òáMiå íäéáà£¦¤®©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ È‰Ï‡è∑(ב"ר)קדׁש.¯BÁ È‰Ï‡Â∑ חֹול.Ì‰È·‡ È‰Ï‡∑ חֹול. ¡…≈«¿»»ֶֹ≈…≈»¡…≈¬ƒ∆

(ãð)íçì-ìëàì åéçàì àø÷iå øäa çáæ á÷òé çaæiå©¦§©̧©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬§¤−̈¤«¡¨¨®¤
:øäa eðéìiå íçì eìëàiå©Ÿ́§¤½¤©¨¦−¨¨«

i"yx£Á·Ê ·˜ÚÈ ÁaÊiÂ∑ למׁשּתה ּבהמֹות .ׁשחט «ƒ¿««¬…∆«ְְְִֵֶַָ
ÂÈÁ‡Ï∑ לאֹוהביוé לבן ּדבר ∑ÌÁÏŒÏÎ‡Ï.ׁשעם ּכל ¿∆»ְֲִֶָָָ∆¡»»∆ְַָ

לחם  קרּוי ה)ּכמֹו:,ëמאכל רב",(דניאל לחם (ירמיה "עבד ְְֲֲֶֶֶַַַָָ
ּבלחמֹויא) עץ .""נׁשחיתה ְְְִֵַַָ

áì(à)åéúBðáìå åéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì íkLiå©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²§¦§−̈
:Bî÷îì ïáì áLiå Cìiå íäúà Cøáéå©§¨´¤¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«

(á)bôiå Bkøãì Cìä á÷òéå:íéýìû éëàìî Bá-eò §©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ B·ŒeÚbÙiÂ∑ לארץ ללּוֹותֹו לקראתֹו ּבאּו יׂשראל ארץ  ׁשל .מלאכים «ƒ¿¿«¿¬≈¡…ƒְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

‡‡נב  Ì‡ ‡Ó˜ ‡„‰ÒÂ ÔÈ„‰ ‡¯B‚c „È‰Ò»ƒ¿»»≈¿»¬»»»ƒ¬»
‡Ï z‡ Ì‡Â ÔÈ„‰ ‡¯B‚c ˙È C˙ÂÏ ¯aÚ‡ ‡Ï»∆¿«¿»»»¿»»≈¿ƒ«¿»
‡„‰ ‡˙Ó˜ ˙ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯B‚c ˙È È˙ÂÏ ¯aÚ¿̇ƒ«¿»ƒ»¿»»≈¿»«¿»»»

:eLÈ·Ï¿ƒ

Ôee„Èנג  ¯BÁ„ d‰Ï‡Â Ì‰¯·‡„ d‰Ï‡¡»≈¿«¿»»≈»≈¿»¿
ÏÈÁ„„a ·˜ÚÈ ÌÈi˜Â ÔB‰e·‡„ d‰Ï‡ ‡Èa≈»»¡»≈«¬¿«ƒ«¬…ƒ¿»ƒ

:˜ÁˆÈ È‰e·‡ dÏ≈¬ƒƒ¿»

È‰BÁ‡Ïנד  ‡¯˜e ‡¯eËa ‡˙ÒÎ ·˜ÚÈ ÒÎe¿≈«¬…ƒ¿»»¿»¿»«¬ƒ
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צי `vie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h ycew zayl inei xeriy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc dcp(ycew zay meil)

oeyl `id 'z`fe' dlinde ,onf 'iptl'k onf jezy zfnex 'miptl'§¨¦§Ÿ
`ed ,dawp oeyl `ed enyy ,`pipg iaxy xekfl oniq o`kne ,dawp

.onf iptlk onf jezy xn`y
:onfd xg`lk onfd jezy dhiyd lr dywn `xnbdáéúî- ¥¦

dywd,àðeðîä áø,epzpyna epipyäfä ïîæ øçàmizy ixg`] ©©§¨©©§©©¤
[xkfl dxyr yly ixg`e dawpl cg` meie dxyrét ìò óà©©¦

ì íéòãBé eðà ïéà eøîàLì eðøãð éî íLøãð íäéøãð eðLc÷ä éî íL ¤¨§¥¨§¦§¥¦¨©§§¥¦¦§©§¦§¥¤¤¤
ïLc÷äå.Lc÷ämdy ,ok oicd dfd onf xg` `weecy ,wiicl yie §¤§¥¨¤§¥

,milecb miaygp,ïîæ éðôìk ïîæ CBz àä.miphw mdy ¨§©§¦§¥§©
:di`xd z` zegcl dqpn `axàáø déì øîà,`pepnd axlàîéà ¨©¥¨¨¥¨

[xen`-],àLéøepipyy ,jtidl dpnn wiicl yiy d`xzeíãB÷ ¥¨¤
ì eðà íéòãBé eøîàL ét ìò óà äfä ïîfäì eðøãð éî íLéî íL ©§©©¤©©¦¤¨§§¦¨§¥¦¨©§§¥¦

ä ïLc÷ä ïéàå øãð íäéøãð ïéà eðLc÷ä,Lc÷`weecy ,wiicl yie ¦§©§¥¦§¥¤¤¤§¥¤§¥¨¤§¥

,miphwk md onfd iptl,ïîæ øçàìk ïîæ CBz àä.milecb mdy ¨§©¦§©©§©
:`pepnd ax zpeek z` oiad `l `axy zx`an `xnbdàéä àìå- §Ÿ¦

`l` ,`pepnd ax ixacl diigc ef oi`eéòè÷ àáøzpada drh - ¨¨¨¨¥
,eixacøáñ àeäy÷ééã÷ äøéúé äðLnî àðeðîä áøwiicn - ¨©©©§¨¦¦§¨§¥¨¨¨¦

,dpyna zxzein dwqitnå`ax dywd df lràôéqî ÷ééãcà §©§¨¦¦¥¨
àLéøî ÷Bãéì.jtidl `yixdn wiici `tiqdn wiicn `edy cry - ¦¥¥¨

àéä àìå`l` ,`pepnd ax zpeek dzid ef `le -àôebî àðeðîä áø §Ÿ¦©©§¨¦¨
÷ééc à÷ ïéúéðúîc,eixac z` wiicn dpynd ixac sebn - §©§¦¦¨¨¦

,oldlckeàäy epipyyïîæ øçàìmircei ep` oi` exn`y it lr s` ¨§©©§©
xcp mdixcp epxcp in myléîc éëéä,xaecn cvik -éúééà àìc éà ¥¦¨¥¦§Ÿ©§¦

`iad `l m` -úBøòN ézL,zelcbd ipniq ody ,mewnd eze`a §¥§¨
,àeä ïè÷,xcp excip recneéúééàc åàì àlà`iady xaecn `l` - ¨¨¤¨¨§©§¦
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:ézçëL̈¨«§¦

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc dcp(ycew zay meil)

dtiqen .dpedkl dxizdl yi ote` lka jkitl ,dlrap minrt
:`xnbdàlà døîà àì àáé÷ò éaø óàåickúà da ãcçì §©©¦£¦¨Ÿ£¨¨¤¨§©¥¨¤

íéãéîìzädyrnl dkld la` .eixac lr aiydl erci m` ze`xl ©©§¦¦
.dpedkl dlqtp `le ,d`ia dpi`y `aiwr iax dcen

äðùî
.d`ia z`xwp dawp z`ia lib dfi`n x`azd (:cn) lirl dpyna

:d`ia zaygp xkf z`ia lib dfi`n dpynd zx`an zrkòLz ïa¤¥©
ãçà íBéå íéðL,zixiyrd ezpyl cg` mei qpkpy -Bzîáé ìò àaL ¨¦§¤¨¤¨©§¦§

jkitle ,xac lkl d`ia ez`ia ,micli ila zny eig` zy` -
dàð÷.mai lkk znd eig` iqkpa dkefe ezy` zeidlåm` mle` §¨¨¤§

dyxbl dvxiïúBð ïéàdlìécâiL ãò èbdpy dxyr yly oa didie ¥¥¥©¤©§¦
mixenb oiyeciw eidy eig` iyeciw zngn d`pwy iptn ,cg` meie
,zrc oa epi`y oeik oiyexib mpi` df ly eiyexib eli`e ,dxezd on

.dxezd on oiyeciw riwtdl mgeka oi`e
äcða ànhîå,dcp lrea oick mini zray `nhp dcp lr `a m` - §¦©¥§¦¨

dxeng ez`neheànèìmbïBzçz ákLîayiy e` akyy rvn - §©¥¦§¨©§
,eilrïBéìòkcba z`nehk didz rvnd z`nehe ,xnelk .af ly ¨¤§

miwyne milke` `nhne d`nehl oey`x `edy ,afd lr `yipy
,cg` meie mipy ryz oan zegt `edyk dilr `a m` la` .cala
epi`e ,d`nehl oey`x wx envr `edy ,dcpa rbepk `l` epi`

.axrl xdhpe laehe cala cg` meil `l` drayl `nh
åmileqtdn cg` `ed m`ìñBtzia znexzn odk za ez`iaa §¥

.dia`åodk `ed m`äîeøza ìéëàî Bðéà,l`xyi za eznai z` §¥©£¦©§¨
.ez`iaa d`pwy it lr s`

ådnda rax m`î äîäaä úà ìñBtdaixwdl.çaænä éab ìò §¥¤©§¥¨¦©©¥©¦§¥©
f`y ,milrad it lr e` ,xaca cg` cr wx didy ote`a xaecne

nl wxe ,heicdl d`pda zxzene zlwqp dndad oi`.dxeq` gaf
åxaca micr ipy eid m`úì÷ñðdndadBãé ìòoick ,[ellba-] §¦§¤¤©¨

.yi`l zraxpd dndaúBøeîàä úBéøòä ìkî úçà ìò àa íàå§¦¨©©©¦¨¨£¨¨£
äøBzaod ixd d`ia ez`iay oeik ,oic zia zzin mda dxn`py ©¨

øeèt àeäå ,Bãé ìò ïéúîeî.oiyper oa epi`e ohw `edy iptn ¨¦©¨§¨

àøîâ
dvxie licbiyky rnyn ,licbiy cr hb ozep epi`y dpyna epipy
:`xnbd dywn .cala hb `l` dvilg dkixv dpi` ,dyxbl

dì ébñ èâa ,ìécâiLëìå,dvilg dkixv dpi`e hba dl ic m`d - §¦§¤©§¦§¥©¦¨
eNò ,àéðúäåz` minkgìBãâa øîàîk òLz ïa úàéadyrn enk - §¨©§¨¨¦©¤¥©§©£¨§¨

mixqe` eznaia lecb iyeciwy enky .eznaia lecb ly oiyeciw
oa `edyk mig`d cg` dilr `ayk jk ,mig`d x`y lr dze`
jl yi dfne .eig` x`y lr dze` xqe` cg` meie mipy ryz

,wiiclìBãâa øîàn äîdyxbl dvexe maii `l seqal m`éøöC ©©£¨§¨¨¦
Bøîàîì èbozpy el` oiyeciwn dxhetl ick hb dl zzl jixv - ¥§©£¨

,dlBúwéæì äöéìçåtl ick dvilg mb dkixve -meai zwifn dxhe ©£¦¨§¦¨
,da dx`ypyòLz ïa úàéa óàdqpekl dvex epi` licbdyk m` ©¦©¤¥©

éøöCdl zzl[Búàéaì] (åøîàîì) èbd`pwy oipwdn dxhetl - ¨¦¥§¦¨
,ez`ia ici lr.Búwéæì äöéìçåitk cala hba dl ic `ly gkene ©£¦¨§¦¨

.epzpynn rnyny
:`xnbd zvxznøîà÷ éëä ,áø øîà,epzpyn zpeek `id jk - ¨©©¨¦¨¨©
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המשך ציאור למס' נדה ליום שצת קודש עמ' א



צה

יום ראשון - ג' כסלו
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום רביעי - ו' כסלו
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום שני - ד' כסלו
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום חמישי - ז' כסלו
 מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום שלישי - ה' כסלו
מפרק כט

עד סוף פרק לד

יום שישי - ח' כסלו
מפרק מד

עד סוף פרק מח

שבת קודש - ט' כסלו
פרק כ

מפרק מט עד סוף פרק נד

תהלים לשבוע פרשת ויצא שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



elqkצו 'b oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ג' ראשון יום
קונטרס אחרון  ,310 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äåöî íåé÷ì äðäå,epw 'nr cr.'åë éøåçà

íéøçà éãé-ìò úBNòì øLôà-éàL äåöî íei÷ì ,äpäå§¦¥§¦¦§¨¤¦¤§¨©£©§¥£¥¦
äøBz ãeîìz ïéìháî15elôàå ,xzeia milrpd mipiprd - §©§¦©§¨©£¦

,dxezaïkL-ìëå ,äákøî äNòîmilhany -àéäL älôz ©£¥¤§¨¨§¨¤¥§¦¨¤¦
eîéçøe eìéçãe ïéçî úðéçadad`e d`xi -íòhäå ,íéiìëN §¦©Ÿ¦§¦§¦¦§¦¦§©©©

.ìéòì økæpkoipr llba - ©¦§¨§¥
dyrpd zevevipd xexia
,zeiyrn zeevn iciÎlr
zilkz `ed `wec dfy

.zelylzydd,úàæ ãBòå§Ÿ
äìãb ãàî úîàaL¤¤¡¤§Ÿ¨§¨
úBönä úìòî ääáâå§¨§¨©£©©¦§
,íãenì ïëå ,úBiNòî- ©£¦§¥¦¨

,zekldd lyúìòî ìò©©£©
,zelcbe -ïäL ïéçnä©Ÿ¦¤¥

eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦
dad`e.íéiìëN- ¦§¦¦

z`hazn zepeilrd
dpeekd revia lr sqep)
oipra dpeilrd
mb ("mixexia"d
mr ytpd zecg`zda
lr dyrpd xac ,zewl`
e` zeiyrn zeevn ici

opyi jka mb - zeiyrnd zeevnd ly zekldd cenil iciÎlr
,miilky d`xie dad`de oigend iabl zelcbe zepeilríâä ék¦£©

áéúëc16"Bá ä÷áãìe" :z`fe ,`ed jexa yecwda -éãé-ìò ¦§¦§¨§¨©§¥
,åéúBcîwacp `ed mc`d ly dad`de cqgd zcn iciÎlry - ¦¨

Îyecwd mr cg` xac ody zepeilrd zexitqd ly cqgd zcna
,`edÎjexaúBðBéìòä úBcîa elôà ÷ác epðéà íB÷î-ìkî¦¨¨¥¤¨¥£¦©¦¨¤§

,ïúeàéöîa àlà,zecnd "ze`ivn"a -,ïúeäîa àìå`ed - ¤¨¦§¦¨§Ÿ§¨¨
zedna `l j` ,cala zecnd zeipevigae ze`ivna wacp

,zecnd zeiniptaeáeúkL Bîëe17."øôàå øôò éëðàå" :- §¤¨§¨Ÿ¦¨¨¨¥¤
cibnd mya e"h oniq "ycewd zxb`"a xaqend itly
eznyp zx`d lr epia` mdxa` xn` z`fy ,yhixfnn
dad`d lr had ilany ,oeilr cqg ly xe`dn eteba dxi`dy
Îyecwdl epia` mdxa`l dzidy (cqgd zcn `idy) dlecbd
cqgd zcn lr xn` ,el "dakxn" didy cr ,`edÎjexa
cqgd zcnl d`eeyda cala "xt`e xtr" `idy ,eznypay
mvrde zednd ixd `ed xt` lynle ,zepeilrd zexitqd ly
zrax`n akxen did urd .xt`l jtde sxypy urd ly
zyly etcpzp ,eztixy iciÎlre .xtr ,min ,gex ,y` zeceqid
,cala xtrd ceqi x`ype ,oyra - min ,gex ,y` zeceqid
,urd ly mvre zedn eze` `edy zexnl ixd ,xt`d `edy

d`xnl cngp ur" didy urd iabl jxr mey xt`l oi` la`
jxr mey oi` ,lynl ,jk .cala xt` `ed zrke ,"lk`nl aehe
`id eznypy itk epia` mdxa` ly dad`de cqgd zcnl
ÎlkÎlr .zepeilrd zexitqay cqgd zxitqe zcn iabl ,seba
wac epi`y ixd ,mipt

a `l elit`zecn
oze`ivna wx - zepeilrd

.ozedna `le cala-ìëå§¨
ïkLwac epi`y -øBàa ¤¥§

,àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨
àñéôz äáLçî úéìc§¥©£¨¨§¦¨

déadaygn oi`y - ¥
,ea "zqtez"dBøBàa§

úeiçä úeèMtúäå§¦§©§©©
,Cøaúé epnîi` - ¦¤¦§¨¥

"dqitz" zeidl xyt`
,df xe`aíà-ék¦¦

àeäL ,Búeàéöîa- ¦§¦¤
,jxazi exe`úà äiçnL¤§©¤¤

,Búeäîa àìå ,ílk- ª¨§Ÿ§¨
zeidl xyt` i` ezedna

,"dqitz"elôà`l -ì- £¦§
ly mik`lnle mi`xap

zenlerdáeúkL Bîk ,íéðBéìò18'ä LBã÷ LBã÷ LBã÷" : ¤§¦§¤¨¨¨¨
,"'eë úBàáömixne` jk ,mdn lcaene yecw "ze`av 'd"y - §¨

mde ,"d`ixa"d mler ly mipeilr mik`ln mdy ,mitxyd ixd
'd" lr z`f mixne`"ze`avelit`y ,zednyecw xe`d

,mdn lcaene"íéìöàpä íéìeìò" ãáìmler ly zebixcnd - §©£¦©¤¡¨¦
ze`xwpd xzei zelrpd zebixcndn "milelr" ody "zeliv`"d
"dlir"d z` biyn ixd "lelr"de ,"milelr"d iabl "zelir"

md ,elyL øãqä éôk ¯ "Búlò"a ãçà ìk íéâéOîdpnp - ©¦¦¨¤¨§¦¨§¦©¥¤¤
,"íéôeöøt"ä úeLaìúäa ¯ "íéiç õò"axiaqny itk - §¥©¦§¦§©§©©§¦

ly zepeilrd zexitqd ly "mitevxt"d ji` "miig ur"a
ly "lelr" `ed yaelndy ,dfa df miyalzn "zeliv`"
ely "sevxt"e "dlir"a "lelr"d biyne oian - yalznd

,ea yalzndelôà ,íéàøáða àì ìáà,`l -úBîLða £¨Ÿ§¦§¨¦£¦¦§¨
,úeìéöàcody oeeik ,z`f lka ,zewl` ixd ody zexnly - ©£¦

zxb`"a xne`y itk ,zexitq xyr ly milkdn ecxtp xak
'k oniq "ycewd19xyt` i`e "mi`xap" ze`xwp xak od -

,zewl`d zedna dbyde "dqitz" odl didzyáeúkL Bîk20 §¤¨
"'eë éøçà úà úéàøå" :íBìMä-åéìò eðaø äLîa21.z` - §Ÿ¤©¥¨¨©¨§¨¦¨¤£Ÿ̈

elit`y ,ixd ;zednd z` `le zewl` ly ze`ivnde zeipevigd
devn cvn dfy itk `l) dnypd ly di`xd cvn ,epax dyna
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ïåøçà ñøèðå÷
äåöî íåé÷ì äðäå
äùòî 'éôàå ú"ú ïéìèáî íéøçà é"ò úåùòì à"àù
íééìëù ø"åãå ïéçåî 'éçá àéäù äìôú ë"ùëå äáëøî
ääáâå äìãâ ãàî úîàáù úàæ ãåòå .ì"ðë íòèäå
ïéçåîä úìòî ìò íãåîéì ïëå úåéùòî úåöîä úìòî
é"ò åá ä÷áãìå áéúëã íâä éë íééìëù ø"åã ïäù
àìà úåðåéìòä úåãîá 'éôà ÷áã åððéà î"î åéúåãî
ë"ùëå øôàå øôò éëðàå ù"îëå ïúåäîá àìå ïúåàéöîá
åøåàá 'éá àñéôú äáùçî úéìã ä"á ñ"à øåàá
àåäù åúåàéöîá à"ë 'úé åðîî úåéçä úåèùôúäå
ù"îë íéðåéìòì 'éôà åúåäîá àìå íìåë úà äéçîù
íéìöàðä íéìåìò ãáì 'åë úåàáö 'ä '÷ '÷ ùåã÷
úåùáìúäá ç"òáù øãñä éôë åúìéòá à"ë íéâéùî
'éöàã úåîùðá 'éôà íéàøáðá àì ìáà íéôåöøôä
.'åë éøåçà úà úéàøå ä"ò åðéáø äùîá ù"îë
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א.15. ט, קטן ובכ"מ.16.מועד א. יד, סוטה כז.17.ראה יח, ג.18.וירא ו, סע"א.19.ישעי' כב.20.קל, לג, Î"˜21.תשא ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."סי"ט אגה"ק "ועיין



צז elqk 'c ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ד' שני יום
קונטרס אחרון  ,epw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úåöîä äùòî ë"àùî,312 'nr cr.ãåñä ãîåìä

"miixeg`"d z` wx ze`xl `ed leki (dnypd cvn `l` -
d mdy ,zeipevigdeze`ivnd z` `l ,zewl` lyzedn,j` .

ly oipr `ed - oldl owfd epax xiaqi - zeevnd dyrnzedn

mipind x`y mr cgi ecia bexz` fge` icediy dryae ,zewl`
a qtez `ed ixd - devnd z` miiwnezednxacd jke .zewl`d

.zeiyrnd zeevnd lka

äðä "änä íé÷ìà äNòî" ¯ úBönä äNòî ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©£¥©¦§©£¥¡Ÿ¦¥¨¥¨
itk) ixnbl mdn znlrp zewl`dy miinyb miyrn md oi` -
zexnl `l` ,(dfd mler ly miinybd miyrnd lka xacdy
z`f lka ixd md - miinyb mixaca miyrp zeevnd dyrny

ok` cvik .miiwl` miyrn
df ixd - ?xacdCøãa§¤¤

ìzLäíéìkî úeìL ¦§©§§¦¥¦
-äàéøáì úeìéöàc©£¦¦§¦¨

,äiNò-äøéöémilkdy - §¦¨£¦¨
mi`ad "zeliv`"c

d md "r"ia"azewl`ly
,r"ia zenlerïúeänî¦¨¨

,ïúeiðBöéçc ïúeîöòå§©§¨§¦¦¨
ìLî-Cøc-ìò Bîk§©¤¤¨¨

åéðéîe âBøúàx`y - ¤§¦¨
mr cgiy ,mipind zyly
zevn mieedn md bexz`d

,mipin 'cïäa Léaìä¦§¦¨¤
àeä-Ceøa-LBãwä©¨¨

ïúeîöòå ïúeänî¦¨¨§©§¨
[úéîéðt] íéãñçc©£¨¦§¦¦
øéòæ"c [íéîéðt]§¦¦¦§¥
úðéçaî eðééäå ,"ïétðà©§¦§©§¦§¦©

,ïúeiðBöéç- ¦¦¨
yaeln "oitp` xirf" ly miiniptd micqgd zeipevigny

,eipinae bexz`aïk-ïéàM-äî .úBiNòî úBöî ìëa òãBpk©©§¨¦§©£¦©¤¥¥
,íãàäd`xile dad`l ribn `ed eizecne ezpaday - ¨¨¨
,miilkyelôà,m` -øçàî ,úeìéöàc äîLð Bì Lé £¦¥§¨¨©£¦¥©©

BLôða àöîì ìëeé àì ¯ óeba úLaìnL22lkei `le - ¤§ª¤¤©Ÿ©¦§Ÿ§©§
âéOäìe,elkya -íéãñçä úéîéðt ìL ïúeîöòå ïúeäî §©¦¨¨§©§¨¤§¦¦©£¨¦

"äiç" úðéça àéä úeìéöàä ék) úeìéöàc "ïétðà øéòæ"c¦§¥©§¦©£¦¦¨£¦¦§¦©©¨
,äiNò-äøéöé-äàéøa-úeìéöà úBîìBòä úeììëa- ¦§¨¨¨£¦§¦¨§¦¨£¦¨

ta,'ig ,dnyp ,gex ,ytp ,zebixcn rax` mler lka opyi zeihx
,ytp ly zepigad rax` cbpk md zenlerd zrax` zellkae
- dnyp ,gex - dxivi ,ytp `id diyry ,'ige dnyp ,gex

,'ig zpiga `id "zeliv`"y ixd .'ig - zeliv`e ,d`ixaàéäL¤¦
`id 'ig -éwî úðéçaéìëa úLaìúî dðéàå äìòîlî ó §¦©©¦¦§©§¨§¥¨¦§©¤¤¦§¦

(ììk"siwn"d `id eznyp ly 'ig zpiga mc`a lynl enk - §¨
"gex" e` ,dbyd `idy "dnyp"d zpiga enk `ly ,eznyp ly
'ig zpiga la` ,seba odly ilkd odl yiy 'eke zecn `idy
,"'ig" zpiga ,zenlera mb jk ,"siwn" `idy dnypd zpiga `id
`id - "zeliv`" `idy
dpi`y ,"siwn" zpigaa
,ilk meya llk zyalzn
leki `l mc`d ixd
- seba ezeida - biydl

z`zednzbixcne zpiga
,"zeliv`"íà-ék¦¦
,ïúeàéöîly ,cala - §¦¨

xirf'c miiniptd micqgd
leki `ed - "oitp`

,biydle "qetzl"éãé-ìò©§¥
eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦

dad`eäîe .íéiìëN¦§¦¦©
úà úéàøå" :áeúkM¤¨§¨¦¨¤

,"éøçàixd `id di`xe - £Ÿ̈
"gwel"y oiprzedn,àeä

à÷åc äàeáð Cøãa§¤¤§¨©§¨
àeäL)d`eapd - ¤

úeiîLbä úeèMtúä23, ¦§©§©©§¦
àéòø'a áeúkL Bîk§¤¨§©§¨

íéètLî úLøt 'àðîéäî24.(d`x epax dyny dn ixd - §¥§¨¨¨©¦§¨¦
.d`eap ly jxca ok` df did ,zednd z` "zqtez"d di`xa
ly oipr zeidl leki - zeinybd zehytzd `id d`eapy oeeiky
oi` - d`eap cvn `l m` j` ,seba z`vnp dnypdyk mb di`x
,"zeliv`"d zbixcne zedn biydle "qetzl" dleki ytpd
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צט elqk 'd iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn
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לז.26. ז, א.27.צו קי, "מצות28.מנחות לפנינו: שצ"ל ¯·‰בתניא שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל ונשאה",
ולא  כבפנים, "רמה", וכותב שלפנינו, זה לשון שם) (ומבאר שמעתיק תשבית, ולא ד"ה ויקרא בלקו"ת גם וכ"ה כבפנים. "רמה",

שלפנינו. לט.29.כבדפוסים ד, ט.30.ואתחנן כח, א' הימים 31.28.דברי כד.32.שבהערה ו, ‡„ÂÓ"¯33.ואתחנן ˜"Î ˙¯Ú‰
Ê"Â„·" :‡"ËÈÏ˘- בגשמיות להשגה מביאה שאינה לבד לא - מהותה להשגת הקדמה שהיא האתרוג מציאות בהשגת משא"כ -

העשי' בעולם (גם) המדובר כ"א‰‚˘ÈÓשהרי במהות), גם (ובמילא -ÍÙÈ‰Ï.מהות להשיג והאפשרות הגשמיות התפשטות ענינה
כאן]". כו'" "והשגת... שייכות מובן - ובכ"מ.34.[עפ"ז ואילך. 42 ע' חט"ו לקו"ש ראה
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כסלו  ו' רביעי יום
,312 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úîàáù úàæ ãåòå,fpw 'nr cr.åàøé àì

,â"éøzî,zeevnd 613În -éøö íãàäå,â"éøz ìk íi÷ì C- ¦©§©§¨¨¨¨¦§©¥¨©§©
,zeevndìzLä ïäL éôìíéìëc úéðBöéçc úeänä úeìL §¦¤¥¦§©§§©¨§¦¦§¥¦

,úeìéöàcxiaqdy itk - ©£¦
,dfay dlrnd lirlCëì§¨

,okl -éøöúBaøäì C ¨¦§©§
â"éøzä ìk ãenìa- §¦¨©©§©

zekldd cenll ,zeevn
,zeevnd lk lyïîei÷å§¦¨

Lnî ìòôacenildy - §Ÿ©©¨

,zeevndlklretamiiwl ,dyrn icil`ian ixdøeac äáLçîa§©£¨¨¦
,äiNò-äøéöé-äàéøa ïäL ,äNòîe,d`ixa `id daygn) - ©£¤¤¥§¦¨§¦¨£¦¨

- dyrne ,dxivi - xeaic
,(diyrïéøeøa øøáì§¨¥¥¦

.íL øLàzenlera - £¤¨
itke ,diyrÎdxiviÎd`ixa
xexiay ,lirl xaqedy
xcq zilkz `ed zevevipd

.zelylzydd

,úàæ ãBòåzeevn ly dlrnd lr lirl xaqedy dn lr sqep - §Ÿ
d`xie dad`d iabl (zeevnd ly zekldd cenil lye) zeiyrn
zeevnd eli`e ,ipgex oipr od d`xie dad`y zexnl) ytpd ly
oipr llba `idy dlrn ,(miinyb mixaca zeyrp zeiyrnd

Îlr miyrpd "mixexia"d
xy`e ,zeiyrn zeevn ici
;zelylzydd zilkz md
dpeekd cvn dlrn ef ixd
,zilkzde dpeilrd
zeevn iciÎlr zrveand

j` ,zeiyrnmvradad`
od ytpd ly d`xie
zeevndn dlrnl
xiaqi oldl .zeiyrnd

mby ,owfd epaxmvrad cvn ,yxeyly mixexiad ,mdly
dn dlrnl md zeiyrnd zeevndyxeyoeylae .ytpd ly

:owfd epaxäiNò-äøéöé-äàéøáaL ïéøeøaä úîàaL¤¤¡¤©¥¦¤¦§¦¨§¦¨£¦¨
,ç"ôøîmixxazn dl` mixexia ,edz ly zevevipd 288În - ¥

,äNòîe øeac äáLçîa úBöîe äøBz éãé-ìòiciÎlr - ©§¥¨¦§§©£¨¨¦©£¤
,zeevnd dyrn iciÎlre xeaice daygna dxezd cenil

dl` mixexiaeék ,íãàaL äîLð-çeø-Lôpî ïLøLa ïéäBáb§¦§¨§¨¦¤¤©§¨¨¤¨¨¨¦
mixexiad -î ïämy -,"ïBîã÷ íãà" úéîéðôaL 'â"ñ' ¥¦¤¦§¦¦¨¨©§

éãé-ìò eð÷úð øákL äîLð-çeø-Lôðåmy -àeä ,"ä"î" §¤¤©§¨¨¤§¨¦§§©§¥©
"d"n" myd -"çön"äî àöBé,"w"`" ly -.àîìòa äøàä ¥¥©¥©¤¨¨§©§¨

."w"`" zeinipt `l ,(oencw mc`) "w"`" zpigan cala dx`d -
mi`veid zenyd zrax`n mdipy md "d"n" mye "b"q" my
`ed 'ied myyk :'ied my ly ze`ixhnibde mipte`d zrax`n
myyke ,"b"q" my `ede ,"b"q" `ixhniba `ed oi'e"`ee ielina
;"d"n" my `ede ,"d"n" `ixhniba `ed oi't"l` ielina `ed 'ied

edz"l jiiy "b"q" mydy ,dlawa recike,"oewiz"n dlrnly "
mixexiady ,xne` owfd epaxy dn dfe ."oewiz"l - "d"n" mye

ay "b"q" mya myxy - zeiyrnd zeevnd lyzeinipt"w"`"

xcq lk zllekd dpey`xd daygnd `idy ,('oencw mc`')
,mc`d ly dnypd e` gexd e` ytpd j` ,zelylzydd
epwzp xak ixd ,"oewizd mler"n ixd od l`xyi zenypy
dx`d `ed "d"n" mye ,(owzn - "d"n"y) "d"n" my iciÎlr
"gvn"dn d`ad cala

."oencw mc`" lyeäæå§¤
áeúkL35Cìî éðôì" : ¤¨¦§¥§¨

."'eë Cìîipal - ¤¤
dl`e"y - "l`xyi
ux`a ekln xy` miklnd
,dlaw itÎlr ,"mec`
"mikln"d :dpeekd
mler" ly zexitqde

" mdy ,"edzdiptl"
.oewizd mler lr aqend "l`xyi ipal Kln Kln"n dlrnle¦§¨¤¤

`ed oewizd mler ,okydx`d'edz' eli`e ,"w"`"n cala
"b"q" myn `ed (mixexiade zevevipd oipr `a 'edz'ny)

nyzeinipt."w"`"àîòè eðéäå,mrhd df -éç íãàäL §©§©£¨¤¨¨¨©
,BaL 'ä"î'a ïøøáîe ,éç-çîBö-íîBc úBðBæîaoeeik - ¦§¥¥©©§¨§¨§©¤

`id df gekae ,"d"n" my da yie oewizd mlern d`a dnypdy
,ige gnev ,mnecay zevevipd ly mixexiad zxxan,íäa éçå§©¨¤

jiynne igÎgnevÎmnecay zevevipd xxan mc`dy ixg`l -
mitiqen md ,mda "ig" `ed - edzay myxy zepeilrn mdilr

,zeipgexa zeig ztqez elíäL éôìzevevipde mixexiad - §¦¤¥
ig gnev mnecay.'â"ñ'îrecn ,oaen `l illk ote`a ixdy - ¦

"gnev"e "mnec"n dlrn dlrnle "xacn" `edy ,mc`dy
`edy zepefnl ezeig xear wwcfdl jxhvi - "ig"n elit`e
mgld lr `l"y :`ed yexitd `l` ?igÎgnevÎmnecn lawn

"mc`d 'igi 'd it `ven lk lr ik mc`d 'igi ecal36`ly ,
it `ven" cvn `l` ,mc`d ig (gnev `edy) mgld zeinvrn

oiicr ,mxa .mglay "iedenvr mc`d ixd :xaqd oerh xacd
"mc` dyrp"dn "'ied it `ven"d ok mb ea yi37recn okÎm` ,
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

úåìùìúùä ïäù éôì â"éøú ìë íéé÷ì êéøö íãàäå
úåáøäì êéøö êëì 'éöàã íéìëã úéðåöéçã úåäîä
î"åãçîá ùîî ìòåôá ïîåé÷å â"éøúä ìë ãåîéìá

.íù øùà ïéøåøéá øøáì ò"éá ïäù

úîàáù úàæ ãåòå
äáùçîá úåöîå äøåú é"ò ç"ôøî ò"éááù ïéøåøéáä
â"ñî ïä éë íãàáù ï"øðî ïùøùá ïéäåáâ äùòîå øåáã
àöåé àåä ä"î é"ò åð÷úð øáëù ï"øðå ÷"à úéîéðôáù
'åë êìî êåìî éðôì ù"æå .àîìòá äøàä çöîäî
åáù ä"îá ïøøáîå ç"öã úåðåæîá éç íãàäù è"äå
àì éðôå ù"îë úàæ ãåòå .â"ñî íäù éôì íäá éçå
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לא.35. לו, ג.36.וישלח ח, כו.37.עקב א, בראשית



קי elqk 'e iriax mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,`l` ?(igae mnecae) mglay "'ied it `ven"l wwcfdl eilr
it `ven"dn dlrnl eyxya `ed mglay "'ied it `ven"d
`ed lk`nd yxeye "oewiz"n `ed mc`d ,oky .mc`ay "'ied

" my df zenyae ,"oewiz"n dlrnly "edz"ab"qdlrnly "
" mynd"n.",úàæ ãBòå§Ÿ

dpyi xac cer cvn -
zeevna zepeilr
dad`d iabl zeiyrnd

,ytpd ly d`xideBîk§
áeúkL38éðôe" :- ¤¨¨©

,ily zeiniptdàìŸ
"eàøé39úéîéðtL ¯ ¥¨¤§¦¦

ãøéì ìBëé Bðéà ïBéìòä̈¤§¥¨¥¥
,ähîìxyt` i` - §©¨

,dhnl zelbzda didzy
BúeiðBöéç ÷øly - ©¦¦

,oeilrd,íéøBçà úðéçáe§¦©£©¦
lirl xn`pk ,cala -

,"e`xi `l ipte"àeäL¤
.äàlò äîëç úBìáBð- §¨§¨¦¨¨

ixd .dpeilr dnkg
ly d`xide dad`dy
weac mc`d ociÎlr ytpd

d zecnazepeilri` ,zexitqd ly zeinvrde zeiniptd ody ,
m`Îik - zecnd zenvre zeiniptn ytpa jyneiy xyt`
Îgvpn ze`ad ,zeiyrnd zeevndn eli`e ,cala ozeipevign
- zexitqd ly ielibde zeipevigd ody ,zexitqd ly ceqiÎced

.zeiyrnd zeevna ozeinvre ozeiniptn jynidl lekiãBòå§
,úàæd`xide dad`d iabl zeiyrnd zeevna dlrn zniiw - Ÿ

,oky .ytpd lyenk lynl od ,ipgex oipr ody d`xide dad`d
wx el ozepy ,ecinlzl rityn axdy ,lky ly drtyde xeaic
`idy ,dtihd zrtydn eli`e ,lkyd mvr `le elkyn dx`d
mby cr ,da `hazn "mvr"d lky "dcled" dpnn yi - zinyb

"a`d gkn oad gk dti" zeidl leki40eid `ly mipiprdy ,
epax xiaqi dfÎjxcÎlr .oaa ieliba zeidl mileki ,a`a ieliba
zeiyrn zeevnl miipgex d`xie dad` oia lcadd `ed ,owfd
lynl enk ,"zexe`" ly oipr od d`xie dad`dy ,zeinyb
,"milk" ly oipr od zeiyrn zeevne ,lkyd xe` ly rtyd
zinybd dtiha lynl enk ,"zeinvr" `hazn milkd zx`dae

."mvr"d `haznäàlò äîëç éøácî øeacä éøäLdnkg - ¤£¥©¦¦¦§¥¨§¨¦¨¨
,dpeilr,ãéìBî Bðéàlynl enk ,"oi`n yi" `xea epi` - ¥¦

ze`ivn ly dcled mey ziidp `l dnkgde lkyd zrtydn
,dycgäàlò äîëçc éìkäî äëLîpL äthäåenk - §©¦¨¤¦§§¨¥©§¦§¨§¨¦¨¨

n `idy dtihd mc`a lynlgen,a`dãéìBnä çk da Lé¥¨Ÿ©©¦
äàlò äîëç úëLîä íâå .ïéàî Lé äeäîely xe`dn - §©¤¥¥©¦§©©§¨©¨§¨¦¨¨

lynl enk ,"d`lir dnkg"gek,mc`ay dnkgd.da äìeìk§¨¨

,"d`lir dnkg" ly ilkdn d`ad dtiha -,íòhäåenrh - §©©©
,xac lydaL éðtî,dtiha -dúeîöòå dúeäî CLîð ¦§¥¤¨¦§¨¨¨§©§¨

.äàlò äîëçcd`ad dtihl xywa `ed xen`d lk - §¨§¨¦¨¨
,"dnkg" ly milkdn,äáLçîe øeaãa ïk-ïéàM-äî- ©¤¥¥§¦©£¨¨

`han `edy lkyay
xdxdn e` xeaica
zeinvrn oi` - daygna

,"dnkg"delôàå©£¦
Bæéàa ìëOä úìkNäa§©§¨©©¥¤§¥

äîëçefy zexnl - ¨§¨
"zernyp" `ly dlkyd
`l mb ,zeize` oiicr da
oky ,daygnd zeize`
dlrnl oiicr `id
,okÎitÎlrÎs` ,zeize`n

Bæ äîëç éøä,`id -÷ø £¥¨§¨©
úèMtúî äøàä¤¨¨¦§©¤¤
LôpaL ìëOä úeänî¦¨©¥¤¤©¤¤
Bæ äøàäå ,Búeîöòå§©§§¤¨¨
Búeäîì Leáì ÷ø àéä¦©§§¨
,ìëOä ìL Búeîöòå§©§¤©¥¤

ìëOäå,envrlyk - §©¥¤
Leáìe äøàä àeä- ¤¨¨§

,cala.Lôpä úeäîìzednn df lky zlkyda oi`y ixd - §¨©¤¤
ixd ,zinyb `idy zexnly ,dtiha xacdy itk `ly ,ytpd

:oldl xiaqiy itk ,ytpd zenvre zednn da yiïk-ïéàM-äî©¤¥¥
úLaìîä dúeîöòå Lôpä úeänî íb da CLîð ,äthä©¦¨¦§¨¨©¦¨©¤¤§©§¨©§ª¤¤

.Lnî dì äîBca äãéìBî ïëìå ,ïéçîa,ytpl dneca - ©Ÿ¦§¨¥¦¨§¤¨©¨
.ytpd zeinvrn dtiha yi ixdyúãBáò ïéa Løôää eäæå§¤©¤§¥¥£©
"ïé÷éLp"î ïéàöBiä íéëàìnäbeeif `ed "oiwiyp beeif"y - ©©§¨¦©§¦¦§¦¦

ipgexdcear `id mzcear `linae ,zipgex,úBîLpäì§©§¨
.íéìkäî ïéàöBiäzenypde ,"mvr" ly oipr yi milkay - ©§¦¥©¥¦

drtyd da yiy dtihd zrtyd enk lynl od ,mdn ze`ad
dad`a mby ,xazqdl jixv did jkl m`zda ,mxa ."mvr"dn
ixd zenypy oeeik ,"mvr"dn dkynd didz zenyp ly d`xie
xiaqd owfd epaxe ,"mvr" ly oipr yi mday milkdn ze`a
lkyd zrtyd enk od zenypd ly d`xie dad`dy ,lirl
?"mvr" ly `le cala dx`d ly drtyd `idy ,cinlzl axn
"zeliv`"c milkdy oeeiky ,oldl owfd epax jk lr xiaqi

dn `lina yi ,diyrÎdxiviÎd`ixal dnyp miyrpdnypipy
d`xie dad` `idy "dx`d" ly drtyd :drtyd ibeq

.zeiyrn zeevna z`haznd ,"mvr" ly drtyde ,miilkyCà©
,äiNò-äøéöé-äàéøáì äîLð eNòð úeìéöàc íéìkä- ©¥¦©£¦©£§¨¨¦§¦¨§¦¨£¦¨

,drtyd ibeq ipy mpyi dnypdneCëìäå,okle -eìéçã §¦§¨§¦
eîéçøedad`e d`xi -"ïé÷éLð"c íéëàìîk ïä íéiìëN- §¦¦§¦¦¥§©§¨¦¦§¦¦

,cala dx`de ipgex oipr `edy-äîëçc úéðBöéç úøàäî¥¤¨©¦¦§¨§¨
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ïåøçà ñøèðå÷
÷ø äèîì ãøéì ìåëé åðéà ïåéìòä úéîéðôù åàøé
äàìéò äîëç úåìáåð àåäù íééøåçà 'éçáå åúåéðåöéç
åðéà äàìéò äîëç éøáãî øåáãä éøäù úàæ ãåòå
çë äá ùé ò"çã éìëäî äëùîðù äôèäå ãéìåî
äá äìåìë ò"ç úëùîä íâå ïéàî ùé äååäîå ãéìåîä
.ò"çã äúåîöòå äúåäî êùîð äáù éðôî íòèäå
åæéàá ìëùä úìëùäá 'éôàå äáùçîå øåáãá ë"àùî
úåäîî úèùôúî äøàä ÷ø åæ äîëç éøä äîëç
ùåáì ÷ø àéä åæ äøàäå åúåîöòå ùôðáù ìëùä
ùåáìå äøàä àåä ìëùäå ìëùä ìù åúåîöòå åúåäîì
úåäîî íâ äá êùîð äôèä ë"àùî .ùôðä úåäîì
äãéìåî ïëìå ïéçåîá úùáåìîä äúåîöòå ùôðä
íéëàìîä úãåáò ïéá ùøôää åäæå .ùîî äì äîåãá
íéìëä êà íéìëäî ïéàöåéä úåîùðäì ïé÷éùðî ïéàöåéä
íééìëù åîéçøå åìéçã êëìäå ò"éáì äîùð åùòð 'éöàã
ò"éáá ã"áçã úéðåöéç úøàäî ïé÷éùðã íéëàìîë ïä
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כג.38. ל, ˘ËÈÏ"‡:39.תשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סי"ט אגה"ק לעיל גם בכ"ז וש"נ.40."ראה סע"א. מח, שבועות



elqkקב 'f iying mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ז' חמישי יום
,fpw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ïéã ìë ïî øáå,314 'nr cr.ïäéúåëìä

úòc-äðéadxi`nd -.äiNò-äøéöé-äàéøáadf oi`e - ¦¨©©¦§¦¨§¦¨£¦¨
`a dfy zexnl ,"mvr"
,"zeliv`"c milkn

,íòhäåly enrh - §©©©
,`ed xacíeMî¦

-äðéa-äîëç úéîéðôc¦§¦¦¨§¨¦¨
Búeîöòå Búeäîe úòc©©¨§©§
Bðéà ¯ éîéðt øBà ìL¤§¦¦¥

,à÷åc íéìkä úøàä éãé-ìò àlà úBlbúäì ìBëé̈§¦§©¤¨©§¥¤¨©©¥¦©§¨
útèk ähîì íéãøBiä©§¦§©¨§¦©
Bîëe ,ïéçnî íãàä̈¨¨¦Ÿ¦§

éðôe" :áeúkL- ¤¨¨©
,ily zeiniptdàìŸ

."eàøégxkdd on okle - ¥¨
enk ,mlrda `eazy

.lynl dtihd

cvn mby ,owfd epax xiaqi oldld mvrdceardlrn oexzi yi ,
d`xie dad` ,oky ;miilky d`xie dad` iabl zeiyrn zeevna

ly oipr od miilky
dfe ,cala "d`lrd"
oipr dlrnl jk "lret"
,"zexe`d z`lrd" ly
,dpeekd zilkz ef oi`y
`id dpeekd zilkz `l`

xac - mlera dhnl zewl` jiyndl ,"dkynd" ly oipr

:owfd epax oeylae .zeiyrn zeevn iciÎlr dyrpd
ïéc ìk ïî øáe41,opyiy zelrna lirl xen`d lk caln - ©¦¨¥

iabl zeiyrn zeevna
,miilky d`xie dad`
,úeìéöàc äîLða elôà£¦¦§¨¨©£¦
íéìkî àéäL óà©¤¦¦¥¦

ïëå ,úeìéöàc-Lôða ©£¦§¥§¤¤
-äøéöéc íéìkî çeø©¦¥¦¦¦¨

äiNò42) eîéçø äpä ¯:l"v ilE`(eîéçøe eìéçcdad` - £¦¨¦¥§¦©§¦§¦
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

ìù åúåîöòå åúåäîå ã"áç úéîéðôã íåùî íòèäå
íéìëä úøàä é"ò àìà úåìâúäì ìåëé åðéà éîéðô øåà
ù"îëå ïéçåîî íãàä úôéèë äèîì íéãøåéä à÷åã

.åàøé àì éðôå

'éöàã äîùðá 'éôà ïéã ìë ïî øáå
'éöéã íéìëî çåø ùôðá ïëå 'éöàã íéìëî àéäù óà

] åîéçø äðä 'éùòì"ö éìåàíéøøåòî íäìù 'ééìëù [ø"åã
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.41:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אחרי פרשה התורה" ב"אור שם הביאור תמצית ואילך". תקמ"ט אחרי אוה"ת עיין - לקמן "בהבא
המשכה, של אחת ובחינה למעלה, מלמטה העלאה, של בחינות שתי בחינות, שלש ישנן צדק": ה"צמח הרבי של ואילך) תקמט (עמוד
(תקו"ז  כמאמר הכלים, לגבי "שממה" של ענין  היא זו עליה מהכלים, המסתלקים האורות  של והסתלקות עליה ישנה למטה: מלמעלה
כגוף  הכלי נשאר מהכלי, מסתלק שהאור שבשעה נשמתא", בלא כגופא שמהן כולהו אשתארו מנייהו תסתלק אנת "וכד בהקדמה)
העולמות  בעליית שהדבר כפי דרך על העליונים, לאורות העולים הכלים של העליה - למעלה מלמטה העלאה של שני ענין נשמה. בלא
מלמעלה  המשכה - שלישי ענין וישנו העליונים. האורות אל בעליה אז הכלים שכן העולמות, עליית היא שאז הכפורים, ויום בשבת
כיוון  התורה": ב"אור שם שואל והוא דוקא. מעשיות מצוות ידי על נעשה שהדבר כפי בעולם, למטה עליונים אורות להמשיך למטה,
גופו, לגבי האדם של ונשמה רוח שנפש אחרון" ב"קונטרס אומר הוא והרי הכלים, לגבי שממה של ענין חסרון, היא האורות שעליית
מהכלים  האורות העלאת לפעול מ"ן העלאת שהן האדם של ויראה אהבה ידי שעל הרי ויראה, אהבה גם וכן כלי, לגבי אור של ענין הן

ומסב  והמצוות? התורה לכל "עמוד" היא אהבה הרי - כך לומר יכולים כיצד חסֿושלום; חסרון זה למרות הרי התורה": ב"אור שם יר
בשעת  אדם למשל: יותר. עליונים אורות אחרֿכך נמשכים העלאה ידי על אך האורות, של העלאה היא זו שכן חסרון, זה זמני שבאופן
יותר  שכל להבין יכול שהוא ומחודש, מרוענן שכלו נעשה זה ידי על אך שלו, והשכל המוחין של והסתלקות העלאה זה הרי שינתו,
נמשך  זה ידי שעל ושינה, דורמיטא של ענין דז"א", "דורמיטא של הענין השנה, שבראש העלאה ועלֿדרךֿזה שינתו. לפני מאשר טוב
המשכה  ידה על נמשך מעשית, מצוה שהיא שופר תקיעת של הענין ידי על דוקא זה אך עליון. אור - והתפילות שופר תקיעת ידי על -
נמשך  המצוות, וקיום העבודה ישנם האהבה אחרי כאשר האהבה, בענין הדבר כך זה. לפני שהיתה ההעלאה בגלל יותר וגדולה עליונה
וזאת  למטה, אלקות להמשיך המשכה, של ענין היא האמיתית הכוונה תכלית אך, עליון. אור - האהבה של האורות עליית ידי על אז,
ה'", לפני "בקרבתם ואביהוא בנדב שהיה כפי הנפש" "כלות בין ההבדל התורה" ב"אור שם מסביר הוא בכך מעשיות. מצוות ידי על
כפי  ומצוות, מתורה למעלה היא נפש מסירת זה ולעומת - העליונה הכוונה היתה זו שלא מפני לחטא , ונחשבה הנפש, כלות שהיתה
יזכה  לא מסויים ענין שבגלל לו, אמר מכן ולאחר בפועל, נפש מסירת של לענין שיזכה יוסף" ל"בית אמר שה"מגיד" רואים שאנו
שה"בית  לפני היה שזה פעם אמר והרבי שם), התורה" ב"אור הלשון הוא (כך מגירסא" פומי' פסיק "לא היה הרי יוסף" וה"בית לכך.
ההבדל  הרי זה. מכל למעלה היא נפש מסירת זאת ובכל - הבאים  הדורות לכל ישראל כלל את וזיכה ערוך' ה'שולחן את חיבר יוסף"
התורה  קיום של עבודה שום אין מכן ולאחר הנשמה, של כלותה שזאת כיוון הנפש", ש"כלות הוא, נפש" ל"מסירת הנפש" "כלות בין
ואילו  בעולם. אלקות להמשיך המשכה, הרי הוא העליון הרצון שכן האמיתית, הכוונה לפי זה אין הרי "שוב", בלי "רצוא" ומצוות,
למטה  המשכות הממשיך מעשה של ענין היא הגוף ומסירת ונפשו, גופו מוסר שהוא הגוף, מסירת גם הרי ישנה שבה נפש במסירת
העלאה  היא שבזה שההעלאה וכיוון נפש. מסירת של ענין בהם שנדרש ובענינים בזמנים העליונה האמיתית הכוונה לפי זה הרי -
ומצוות. תורה של שונים בענינים שישנה פרטית מהמשכה למעלה זה הרי - הוא ברוך להקדוש ישותו כל את מוסר שהוא כללית,

.42:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בכלים כו' דבי"ע וכלים נשמה רוח בנפש  וכן וצ"ל: כאן חסר דלכאורה  דקו"א בכת"י לחפש "יש
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קונטרס אחרון  ,314 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...êéà ïéáäì êà,gpw 'nr cr.â"äëå

(dad`e d`xi xnel jixv ile`)íälL íéiìëNly oipr ody - ¦§¦¦¤¨¤
,"d`lrd"úðéça äiNò-äøéöéc íéìëa ïk-íb íéøøBòî§§¦©¥§¥¦¦¦¨£¦¨§¦©

,"àzúìc àúeøòúà"a äìòîì ähnî äàìòä- ©£¨¨¦©¨§©§¨§¦§¨¨¦§©¨
ode - "d`lrd" ly oipr onvr ody ,dhnln zexxerzda
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."d`lrd" ly oipreäæå§¤
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dlerte oipr dlrnl
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mi`xapa dilre dweyz lret dfe mlera zewl` zkynpy
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."'eë àøecñ úéàc"ly xcqe d`lrd ly xcq epyiy - §¦¦¨
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î "ïéá÷eð ïéî" úàìòä éãé-ìò ,äëLîäåmy -,'â"ñ'- §©§¨¨©§¥©£¨©©¦§¦¦

,zevevipd ixexia iciÎlr dyrpd.àìelîe àãáeò úðéçáa- ¦§¦©§¨¦¨
,xeaice miyrn i"rìzLää úéìëz eäæå,úeìLly - §¤©§¦©¦§©§§

,zenlerdïBzçzä úBìòì àìå ,ähîì ïBéìò øBà úelbúäì§¦§©¤§§©¨§Ÿ©£©©§
.äòL éôì àlà Bðéà äfL ,äìòîìipnf oipr `id dilr lk - §©§¨¤¤¥¤¨§¦¨¨

jynezy gxkdd on okn xg`l oky ,cala,dhnl dxfgóàå§©
,úàæ íboipr `edy ,xe`d ly dilr ef oi` ,dilr zyxcpyk - ©Ÿ

`l` ,zewlzqd lyà÷åc©§¨
úBøBàì íéìkä úBiìò£¦©¥¦§
úìòî àéä íéðBéìò¤§¦¦©£©
,íéøetkä íBéå úaMä- ©©¨§©¦¦

,"zenlerd ziilr" f`y
l` dilra md milkdy

,zexe`dúBiìò àì ìáà£¨Ÿ£¦
úBøBàä úe÷lzñäå§¦§©§¨
áeúkL Bîk ,íBìLå-ñç©§¨§¤¨
'íéiç õò éøô'a44, ¦§¦¥©¦

ìL äîLð-çeø-Lôðå§¤¤©§¨¨¤
íìBòa Bôeb éaâì íãàä̈¨¨§©¥¨¨

éáéLç äfä,zeaygp - ©¤£¦¥
ïëå ,íéìk éaâì úBøBàk§§©¥¥¦§¥

eîéçøe eìéçcd`xi - §¦§¦
,dad`eéaâì íéiìëN¦§¦¦§©¥

.à÷åc úBiNòî úBöî- ¦§©£¦©§¨
.milk iabl zexe`k od
eðaø äLî ìltúä ïëìå§¨¥¦§©¥Ÿ¤©¥
úBlôz íBìMä-åéìò̈¨©¨§¦

"ïpçúàå" ïéðîk45,,"opgz`e" oipnk ,zeltz (515) e"hwz - §¦§©¨¤§©©
,l`xyi ux`l qpkiy.à÷åc úBiNòî úBöî íei÷ ìòik - ©¦¦§©£¦©§¨

zeltz lltzd okle ,l`xyi ux`a `id zeevnd meiw zenily
,oky .l`xyi ux`a zeiyrn zeevn meiwl zekfl ick el` zeax
lr ik ,zelylzydd lk zilkz `ed zeiyrnd zeevnd meiw

,mlera dhnl zewl` mikiynn ociéîLb øeaãì ïécä-àeäå§©¦§¦©§¦
.ïäéúBëìä ìLzeevnd ly zekldd cenil iciÎlr mb oky - ¤¦§¥¤

.dhnl xe` mikiynn inyb xeaica micnely

éà ,ïéáäì Càç"ôøî àeäL âBøúàä C,zevevipd 288 - ©§¨¦¥¨¤§¤¥
,ïéãò eøøáð àlLezeig ixd inyb ixtk bexz`d ,oky - ¤Ÿ¦§§£©¦

g"txn yi dfay ,"dbep"n
dfe ,edz ly zevevipd
mcew" enk ote`a
xxazpy iptl ,"xexiad

,zewl` zeidlóì÷ ïëå§¥§©
,ïélôzäzeazkp eilr - ©§¦¦

`edy ,oilitzd zeiyxt

- zevevipd g"txn `ede inyb slwéLîéíéìëa øBà C-øéòæ'ã ©§¦§¥¦¦§¥
'àá÷eðå ïétðàøákL ,úeìéöàc,zexitqd ly milkd - ©§¦§§¨©£¦¤§¨

éãé-ìò eð÷úðå eøøáð¦§§§¦§§©§¥
úðéça úBéäì "ä"î" íL¥©¦§§¦©

úe÷ìà"d"n" myy - ¡Ÿ
,xxanäæì ìLnä äpä¦¥©¨¨¨¤
àéäoipr -äòéøfä ¦©§¦¨

ïéòøbäL ,äòéèpäå- §©§¦¨¤©©§¦
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àLãz" :'ä øác àeäL ,õøàaL çîBvä çk øøBòî§¥Ÿ©©¥©¤¨¨¤¤§©©§¥
'eë õøàä,`yc -,"'eë éøt õòixd `id dginvdy - ¨¨¤¥§¦

zxb`"a xaqedy itk) "gnevd gk"n m`Îik ,oirxbdn `l
zexxerzde "o"n z`lrd"k ynyn oirxbd ,('k oniq "ycewd

ly miieqnd hxtd ly
`hazdy gnevd gek
df gek ixd ,oirxb eze`a
"gnevd gk"a llkp
ixg`) ux`ay illkd
,(cqtpe awxp oirxbdy
lirtne xxern df f`y
ux`ay gnevd gek z`
ur eze` ginvi ok`y
oirxbd ly ebeqn ixt
gnevd gekde ,rxfy

invrd,mvr,gnevd gek
`ycz" xn`nd `ed
`edy 'eke "`yc ux`d
.dginvd ibeq lk xewn

geke ipgex gek `edy gnevd gek z` xxern oirxbdy dn
df ixd ,iwl`ì "ïéá÷eð ïéî" úàìòä éãé-ìò,BLøL- ©§¥©£¨©©¦§¦§¨§

,"o"n z`lrd" dyrp ,gnevd gekn `ed eyxyy oirxbdy
zexxerzd ,xzei oeilr oiprl xzei jenp xacn zexxerzd
lk el oi` rxfpd oirxbdy mbd ixd .ritynd l` lawndn
"o"n z`lrd" deedn `ed z`f lka ,gnevd gek iabl jxr

.ely yxeyd `edy oeeik ,gnevd gek z` xxerläëk̈¨
óìwä íéøøBòî,oilitzd ly -âBøúàäå,mipind 'cn - §§¦©§¨§¨¤§

,úBìònä íeø ãò,zebixcnde -éðôlL "â"ñ" íL àeäL ©©©£¤¥¤¦§¥
În dlrnle -,äøéáMä,milkd zxiay ly -àeäLmy - ©§¦¨¤

`ed "b"q","ïBîã÷ íãà"aL úBøBà úeîöòå úeäî- ¨§©§¤§¨¨©§
daygnd ,dnecwd daygnd ,oey`xd sevxtd `edy
,zelylzydd xcq lk llekd ,"seq oi`" ly ,dpey`xd
df oi`e sevxtd ly 'zenvr'de zednd opyi df sevxtae
zexe`d 'zenvr'e zednn `ed "b"q" myy ixd ;cala dx`d

,"w"`" lyL "ä"î" íL Bîk àîìòa äøàä àìå`a - §Ÿ¤¨¨§©§¨§¥©¤
.Bçönnoilitz zevn meiwa `ed xen`d lk ."w"`" ly - ¦¦§

,dyrna oze` miniiwnyk ,bexz` zevn e`ïeiòå ãenìa ïëå§¥§¦§¦
ïäéúBëìä,bexz` zevn lye oilitz zevn ly zekldd - ¦§¥¤

íéìëc úBøéôñ øNòaL úòc-äðéa-äîëç úðéça øøBòî§¥§¦©¨§¨¦¨©©¤§¤¤§¦§¥¦
úðéça ïk-íb úBìònä íeø ãòå ,'àá÷eðå ïétðà-øéòæ'ã¦§¥©§¦§§¨§©©©£©¥§¦©

aL úòc-äðéa-äîëçmy -,"ïBîã÷ íãà" úéîéðôc "â"ñ" ¨§¨¦¨©©¤§¦§¦¦¨¨©§
.'eë "íéðéò"ä Cøc àöBiäoipr enk "mipir" ,"w"`" ly - ©¥¤¤¨¥©¦

ly oipr `edy gvnd enk `ly ,zeinipt ly oipr od ,di`xd
`edy dn ,zeevnd dyrn oipry ixd ,miptÎlkÎlr .zeipevig
mya cr yxeya c`n deab xxern ,inyb xaca devn dyer
ly zekldd cenila mb oke ,milkd zxiayn dlrnly "b"q"
mixxern zeevnd
dbixcnd ly zeinipta
oky ,c`n dpeilrd
devnd zece` micnelyk
eli`k eilr dlrn" ixd
,j` ;"ynn lreta miiw
micnelyk xacd cvik
xeqi` ly zekldd ihxt
ixd jkay ,dyrzÎ`l
ly oiprd jiiy `l
cgeinae ,"miiw eli`k"
migiky mpi`y mixaca
jiiy `l mday ,llk
`edy itk oiprd elit`
lekiy "dyrz `l"a

aeig oipr da yi dpnn zerpniddy zeidl`le ayi" oky - i
"devn dyr eli`k" xky el mipzep "dxiar xar46oipr mb -

lkae ,llk migiky mpi`y dl` mixaca jiiy `l df iaeig
xy`n xzei zekldd cenila zeaxdl yiy ,mixne` ep` z`f
xiaqi ?d`xile dad`l `iand zelylzydd xcq cenila
mb deezynd dxezd cenila oipr yiy ,oldl owfd epax
,cala oiprd cenily ,dyrzÎ`l zeevna mbe "dyr zeevn"a
e` dyrÎdevn meiw ly dyrn icil `iadl leki epi`yk mb
ea yi envr dkldd cenil z`f lkae - dyrzÎ`ln xnyidl
mc`d dyrp cenild iciÎlry dn ,xzeia dpeilrd dlrnd
md zekldd ihxt lk ik ,(dpeilr) "d`lir dnkg"l xyewn
oeylae .`edÎjexa liv`nd ly "d`lir dnkg"n zekynd

:owfd epaxìéòì økæpä ìëåcenil e` devnd dyrny - §¨©¦§¨§¥
"b"q" mya cr dlrn dlrnl mixxern ,devnd ly dkldd

,dxiayd iptlyéèøt ãenìa àì ìáà ,äNò-úBöîa àeä§¦§£¥£¨Ÿ§¦§¨¥
éçéëL àìãa èøôáe ,äøBàëì äNòú-àì éøeqà úBëìä¦§¦¥Ÿ©£¤¦§¨¦§¨¦§¨§¦¥

ììkeidiy llk migiky mpi`y dyrzÎ`l ipic ihxta - §¨
`le ayi" ly oiprd my jiiy `l mb `lina ixd ,dyrna
zerpniddy ,"devn dyr eli`k xky el mipzep dxiar xar

,iaeig oipr da didi dnvréàäëe ìebt úBëìä éèøt Bîk§§¨¥¦§¦§©
.àðåbjixv recn okÎm`e ,llk migiky mpi`y ,dnecke - ©§¨

zekld cenila mb zeaxdlel`xcq cenila xy`n xzei
?d`xie dad`l `iand zelylzydd
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ïåøçà ñøèðå÷
'åë õøàä àùãú 'ä øáã àåäù õøàáù çîåöä çë
'éøøåòî äëë åùøùì ï"î úàìòä é"ò 'åë éøô õò
â"ñ íù àåäù úåìòîä íåø ãò âåøúàäå óì÷ä
÷"àáù úåøåà úåîöòå úåäî àåäù äøéáùä éðôìù
ãåîéìá ïëå åçöîîù ä"î íù åîë àîìòá äøàä àìå
ï"åæã íéìëã ñ"òáù ã"áç 'éçá øøåòî ïäéúåëìä ïåéòå
úéîéðôã â"ñáù ã"áç 'éçá ë"â úåìòîä íåø ãòå
ò"îá àåä ì"ðä ìëå 'åë íéðéòä êøã àöåéä ÷"à
äøåàëì ú"ì éøåñéà úåëìä éèøô ãåîéìá àì ìáà
ìåâéô úåëìä éèøô åîë ììë éçéëù àìãá èøôáå
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קה elqk 'h ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ט' קודש שבת יום
,gpw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ ãåò êà,gpw 'nr cr.àøáðäî

ìka äåMä úàæ ãBò Cà47,cenila deeyd xac cer epyi - ©Ÿ©¨¨©Ÿ
,dyrzÎ`l zeevn ly mbe dyrÎzeevn ly mb ,zekldd lk

,llk zegiky opi`y el`k mb llekeîéçøe eìéçc ìk ék- ¦¨§¦§¦
,dad`e d`xiíéàøáð úBðéça ïä ¯ íéëàìnä ìL íéiìëN¦§¦¦¤©©§¨¦¥§¦¦§¨¦

úBðéça ïäå ,Léì ïéàî¥©¦§¥§¥§¦
-äàéøác çeø Lôð¤¤©¦§¦¨

,äiNò-äøéöéoipr `l - §¦¨£¦¨
Îik ,zewl`e "dnyp" ly
.`xap ody "gex ytp" m`
xnel wiicn `edy dn
ly d`xie dad`d

mik`lnepevxay zexnl ,
dad`d lr mb xnel
opi`y ,zenyp ly d`xie
zekldd cenill zeezyn
dad`ay iptn df ixd -
(`) ,zenyp ly d`xie
opi` onvr zenypd
itk m`Îik ,ynn mi`xap

ly d`xie dad`a (a)e ,dnype `xap ly oipra d`a zewl`y
ly d`xie dad`a okÎoi`yÎdn ,devn ly oipr ixd epyi zenyp

xzei ybcen my ixd ,devn ly oipr opi`y mik`lndad` ji`
,zenypa mby `ian dfe ,cala `xap ly oipr od d`xiemvr

zekldd ihxt j` ,`xap ly oipr `ed d`xie dad` ly oiprd
,zewl` ly oipr mdúBëìää éèøt ìáàmipeyd mipiprd - £¨§¨¥©£¨
,zeevnd zekld lyäàlò äîëç úBëLîä ïä,dpeilr - ¥©§¨¨§¨¦¨¨

,úeiîLâa úLaìîä àeä-Ceøa ìéöànäãmiinyb mipipra - §©©£¦¨©§ª¤¤§©§¦
,dnecke "xenga dxt silgnd" enk ,dkldd dpc mda

,Bæ äLaìäåzyaeln (dpeilr) "d`lir dnkg"y dn - §©§¨¨
,zekldd ly miinyb mipipraäàlò äîëç úLaìäk dðéà¥¨§©§¨©¨§¨¦¨¨

eîéçøe eìéçãadad`ae d`xia -,íéiìëNdn lkay - ¦§¦§¦¦§¦¦
dnkga mlek" ixdy ,"d`lir dnkg"n dpyi ixd `xapy
dn oiprd ixd epyi miilky d`xiae dad`a cgeinae ,"ziyr

n ze`a odylkynednkg`ed dnkgd ipipr lk yxeye ,

,zxg` `id dyaldd my eli`e ,"d`lir dnkg"ízäc,my - §©¨
,miilky d`xiae dad`a zyaelnd "d`lir dnkg"aLeálä©§

,éøîâì øézñîe íéìòî àeä,"d`lir dnkg"d lr -øzñäk ©§¦©§¦§©§¥§¤§¥
úééøîçä õøàä íìòäå,ixnbl dnilrne dxizqnd -éaâì §¤§¥¨¨¤©¨§¦¦§©¥

úLaìîä äàlò äîëç̈§¨¦¨¨©§ª¤¤
áeúkL Bîk ,da48: ¨§¤¨
,"úéNò äîëça ílk"- ª¨§¨§¨¨¦¨

eedzp mi`xapd lky
dnkg"y ixd ,"dnkg"a
mb zyaeln "d`lir
zinybd ux`a
ux`dy `l` ,zixnegde
lr ixnbl dxizqne dqkn
"d`lir dnkg"d
mb jk ,da zyaelnd
d`xide dad`d zeqkn
dnkg" lr zeilkyd

,"d`lirúeéðBöéç eðééäå§©§¦¦
íéìëc úeiðBöéçc§¦¦§¥¦

àéäL ,äiNòaL úeìéöàc úeëìîcmr "zeliv`c zekln" - §©§©£¦¤©£¦¨¤¦
,dly milkd ly zeipevigc zeipevigdçeøa éøîâì úøzñî§ª¤¤§©§¥§©

,äiNòc Lôðelit` ,dnvrlyk "zeliv`c zekln" - ¤¤©£¦¨
dnyp ly oipr od ,dly milkd ly zeipevigc zeipevigd

ly oipr ody gex ytpa ixnbl xzqen dfe ,zewl`e`xapdfy ,
xcql m`zda ,zellkzda `idy ,"d`lir dnkg" enk
zellkzda d`a "d`lir dnkg"y zexitqd zellkzd
"diyr"a dxi`n "zeliv`c zekln"e ,"zeliv`c zekln"a
df lk ixd ,"dnkg"d oipr ixd yi oday ,dizexitq xyre

,zixnegd ux`a mlrpe xzqenúøzñî àéä äàéøáa ïëå§¥¦§¦¨¦§ª¤¤
,Lôð çeøa éøîâì,"d`ixa" ly -íäLly ytpe gex - §©§¥§©¤¤¤¥

od ,"d`ixa"íéàøáð úBðéçamieedznd -íìòäå øzñäa §¦¦§¨¦§¤§¥§¤§¥
,àøápäî àøBaäixd ,`xapdn xzzqne mlrzn `xeady - ©¥¥©¦§¨

dad`a zxzqen "d`lir dnkg"y dn xzqdde mlrdd df
d`xiaemiilky.dbydd mler ,"d`ixa"d mlera oyxyy
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ïåøçà ñøèðå÷
åîéçøå åìéçã ìë éë ìëá äåùä úàæ ãåò êà
ùéì ïéàî íéàøáð 'éçá ïä íéëàìîä ìù íééìëù
ïä úåëìää éèøô ìáà .ò"éáã çåø ùôð 'éçá ïäå
úåéîùâá úùáåìîä ä"á ìéöàîäã ò"ç úåëùîä
íúäã íééìëù ø"åãá ò"ç úùáìäë äðéà åæ äùáìäå
íìòäå øúñäë éøîâì øéúñîå íéìòî àåä ùåáìä
ù"îë äá úùáåìîä ò"ç éáâì úééøîåçä õøàä
íéìëã úåéðåöéçã úåéðåöéç åðééäå úéùò äîëçá íìåë
çåøá éøîâì úøúåñî àéäù äéùòáù 'éöàã 'ìîã
çåøá éøîâì úøúåñî àéä äàéøáá ïëå äéùòã ùôð
àøåáä íìòäå øúñäá íéàøáð 'éçá íäù ùôð

.àøáðäî
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elqk 'h ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ט' קודש שבת יום
,gpw 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...úàæ ãåò êà,gpw 'nr cr.àøáðäî

ìka äåMä úàæ ãBò Cà47,cenila deeyd xac cer epyi - ©Ÿ©¨¨©Ÿ
,dyrzÎ`l zeevn ly mbe dyrÎzeevn ly mb ,zekldd lk

,llk zegiky opi`y el`k mb llekeîéçøe eìéçc ìk ék- ¦¨§¦§¦
,dad`e d`xiíéàøáð úBðéça ïä ¯ íéëàìnä ìL íéiìëN¦§¦¦¤©©§¨¦¥§¦¦§¨¦

úBðéça ïäå ,Léì ïéàî¥©¦§¥§¥§¦
-äàéøác çeø Lôð¤¤©¦§¦¨

,äiNò-äøéöéoipr `l - §¦¨£¦¨
Îik ,zewl`e "dnyp" ly
.`xap ody "gex ytp" m`
xnel wiicn `edy dn
ly d`xie dad`d

mik`lnepevxay zexnl ,
dad`d lr mb xnel
opi`y ,zenyp ly d`xie
zekldd cenill zeezyn
dad`ay iptn df ixd -
(`) ,zenyp ly d`xie
opi` onvr zenypd
itk m`Îik ,ynn mi`xap

ly d`xie dad`a (a)e ,dnype `xap ly oipra d`a zewl`y
ly d`xie dad`a okÎoi`yÎdn ,devn ly oipr ixd epyi zenyp

xzei ybcen my ixd ,devn ly oipr opi`y mik`lndad` ji`
,zenypa mby `ian dfe ,cala `xap ly oipr od d`xiemvr

zekldd ihxt j` ,`xap ly oipr `ed d`xie dad` ly oiprd
,zewl` ly oipr mdúBëìää éèøt ìáàmipeyd mipiprd - £¨§¨¥©£¨
,zeevnd zekld lyäàlò äîëç úBëLîä ïä,dpeilr - ¥©§¨¨§¨¦¨¨

,úeiîLâa úLaìîä àeä-Ceøa ìéöànäãmiinyb mipipra - §©©£¦¨©§ª¤¤§©§¦
,dnecke "xenga dxt silgnd" enk ,dkldd dpc mda

,Bæ äLaìäåzyaeln (dpeilr) "d`lir dnkg"y dn - §©§¨¨
,zekldd ly miinyb mipipraäàlò äîëç úLaìäk dðéà¥¨§©§¨©¨§¨¦¨¨

eîéçøe eìéçãadad`ae d`xia -,íéiìëNdn lkay - ¦§¦§¦¦§¦¦
dnkga mlek" ixdy ,"d`lir dnkg"n dpyi ixd `xapy
dn oiprd ixd epyi miilky d`xiae dad`a cgeinae ,"ziyr

n ze`a odylkynednkg`ed dnkgd ipipr lk yxeye ,

,zxg` `id dyaldd my eli`e ,"d`lir dnkg"ízäc,my - §©¨
,miilky d`xiae dad`a zyaelnd "d`lir dnkg"aLeálä©§

,éøîâì øézñîe íéìòî àeä,"d`lir dnkg"d lr -øzñäk ©§¦©§¦§©§¥§¤§¥
úééøîçä õøàä íìòäå,ixnbl dnilrne dxizqnd -éaâì §¤§¥¨¨¤©¨§¦¦§©¥

úLaìîä äàlò äîëç̈§¨¦¨¨©§ª¤¤
áeúkL Bîk ,da48: ¨§¤¨
,"úéNò äîëça ílk"- ª¨§¨§¨¨¦¨

eedzp mi`xapd lky
dnkg"y ixd ,"dnkg"a
mb zyaeln "d`lir
zinybd ux`a
ux`dy `l` ,zixnegde
lr ixnbl dxizqne dqkn
"d`lir dnkg"d
mb jk ,da zyaelnd
d`xide dad`d zeqkn
dnkg" lr zeilkyd

,"d`lirúeéðBöéç eðééäå§©§¦¦
íéìëc úeiðBöéçc§¦¦§¥¦

àéäL ,äiNòaL úeìéöàc úeëìîcmr "zeliv`c zekln" - §©§©£¦¤©£¦¨¤¦
,dly milkd ly zeipevigc zeipevigdçeøa éøîâì úøzñî§ª¤¤§©§¥§©

,äiNòc Lôðelit` ,dnvrlyk "zeliv`c zekln" - ¤¤©£¦¨
dnyp ly oipr od ,dly milkd ly zeipevigc zeipevigd

ly oipr ody gex ytpa ixnbl xzqen dfe ,zewl`e`xapdfy ,
xcql m`zda ,zellkzda `idy ,"d`lir dnkg" enk
zellkzda d`a "d`lir dnkg"y zexitqd zellkzd
"diyr"a dxi`n "zeliv`c zekln"e ,"zeliv`c zekln"a
df lk ixd ,"dnkg"d oipr ixd yi oday ,dizexitq xyre

,zixnegd ux`a mlrpe xzqenúøzñî àéä äàéøáa ïëå§¥¦§¦¨¦§ª¤¤
,Lôð çeøa éøîâì,"d`ixa" ly -íäLly ytpe gex - §©§¥§©¤¤¤¥

od ,"d`ixa"íéàøáð úBðéçamieedznd -íìòäå øzñäa §¦¦§¨¦§¤§¥§¤§¥
,àøápäî àøBaäixd ,`xapdn xzzqne mlrzn `xeady - ©¥¥©¦§¨

dad`a zxzqen "d`lir dnkg"y dn xzqdde mlrdd df
d`xiaemiilky.dbydd mler ,"d`ixa"d mlera oyxyy
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ïåøçà ñøèðå÷
åîéçøå åìéçã ìë éë ìëá äåùä úàæ ãåò êà
ùéì ïéàî íéàøáð 'éçá ïä íéëàìîä ìù íééìëù
ïä úåëìää éèøô ìáà .ò"éáã çåø ùôð 'éçá ïäå
úåéîùâá úùáåìîä ä"á ìéöàîäã ò"ç úåëùîä
íúäã íééìëù ø"åãá ò"ç úùáìäë äðéà åæ äùáìäå
íìòäå øúñäë éøîâì øéúñîå íéìòî àåä ùåáìä
ù"îë äá úùáåìîä ò"ç éáâì úééøîåçä õøàä
íéìëã úåéðåöéçã úåéðåöéç åðééäå úéùò äîëçá íìåë
çåøá éøîâì úøúåñî àéäù äéùòáù 'éöàã 'ìîã
çåøá éøîâì úøúåñî àéä äàéøáá ïëå äéùòã ùôð
àøåáä íìòäå øúñäá íéàøáð 'éçá íäù ùôð
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc dcp(oey`x meil)

minrt yly jxhvzy oiprl ,dzaif inia zqe zraew dy`d
yi mle` ,d`nh dnvr dwca `l m`y oiprle ,ef zeriaw xewrl

,wtzqdldì Leçéðc eäî Lçéîllk yeygl dkixv dpi` m`d - ¥¨©§¥¨
meia yeygl dkixv mewn lkn ,zqe draw `ly s`y e` ,df meil

.yinyza dxeq`e df÷ézLéà`zxwqcn dcedi ax wzy -àìå ¦§¦§Ÿ
éãéî àìå déì øîà.xac el xn` `le - ¨©¥§Ÿ¦¦

:wtqd z` heytl dqpn `tt axïðà éæçð ,àtt áø øîàd`xp - ¨©©¨¨¤¡¥£©
y dy` ,(my) dpyna epipy oky ,df wtq heytl epgp`äúéä̈§¨

äãeîìdlibx -äàBø úBéäìmcäúpéLå ,øNò äMîç íBéìmrt §¨¦§¨§£¦¨¨¨§¦§¨
dz`xe zg`äæå äæ ,íéøNò íBéìmei mbe xyr dyng mei mb - §¤§¦¤¨¤

mixyrïéøeñà,yinyza £¦
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היום יום . . . קו

ה'תש"דג כסלויום שלישי

חומש: ויצא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והנה לקיום . . . קנו אחורי כו'.

ְנִסיעֹות  ם־טֹוב ָהָיה ָעסּוק ּבִ ַעל־ׁשֵ י ַהּבַ יד, ּכִ ּגִ ם־טֹוב ְלַהְנָהַגת ַהּמַ ַעל־ׁשֵ ין ַהְנָהַגת ַהּבַ ֵמַהֶהְפֵרׁש ּבֵ
ם  ָבר ָהָיה ְמֻפְרָסם ִעְנַין ַהֲחִסידּות ּגַ יד, ּכְ ּגִ יאּות ַהּמַ יֵמי ְנׂשִ ֵביתֹו. עֹוד ֹזאת: ּבִ ב ּבְ יד ָיׁשַ ּגִ ׁשֹונֹות, ְוַהּמַ
רּו ְלתֹוַרת ַהֲחִסידּות  ְ ינֹוִנים ִנְתַקּשׁ ים ּבֵ ּתִ ֲעֵלי ּבָ ים ִמּבַ א, ְוַרּבִ יׁשָ א ַקּדִ ים, ַעל ְיֵדי ְנִסיעֹות ַהֶחְבַרּיָ ְרַחּקִ ּמֶ ּבַ

ְוָהיּו נֹוְסִעים ְלמֶעְזִריְטׁש.

ה'תש"דד כסלויום רביעי

חומש: ויצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: משא"כ . . . 312 הלומד הסוד.

ָפַתִים. ֵהם ַלִחים ֲעַדִין, ַעל ַהּשְׂ ׁשֶ ְך ַמֲעִביִרים אֹוָתם, ּכְ עֹות, ְוַאַחר־ּכָ ְלַמִים ַאֲחרֹוִנים נֹוְטִלים ְקֵצה ָהֶאְצּבָ

ה'תש"דה כסלויום חמישי

חומש: ויצא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: אבל דוקא . . . 312 שם.

הּוא  ׁשֶ ַוֲהַגם  ֱאלֹקּות.  ּבֶ ָמה  ׁשָ ַהּנְ ל  ׁשֶ רּות  ְ ַהִהְתַקּשׁ ם  ֻסּלַ ִהיא  ה  ִפּלָ ּתְ  – ַאְרָצה"  ב  ֻמּצָ ם  ֻסּלָ ה  "ְוִהּנֵ
ּטּול  ְבִחיַנת ּבִ ָמְיָמה", ּבִ ָ יַע ַהּשׁ הֹוָדָאה ְלַבד, ֲאָבל "ְורֹאׁשֹו ַמּגִ ה ִהיא ּבְ ִפּלָ ב ַאְרָצה", ַהְתָחַלת ַהּתְ "ֻמּצָ
ַמע ּוְקִריַאת  ְרכֹות ְקִריַאת ׁשְ ִזְמָרה, ּבִ ְפסּוֵקי ּדְ ָגה ְוַהֲהָבָנה ּבִ ַמת ַהַהּשָׂ א ָלֶזה ַעל ְיֵדי ַהְקּדָ ַעְצִמי. ֲאָבל ּבָ

ַמע. ׁשְ

ה'תש"דו כסלויום שישי

חומש: ויצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ועוד זאת . . . קנז לא יראו.

אאמו"ר אמר: קריאת שמע שעל המטה איז, אין זעיר אנפין, ווי דער ווידוי ווָאס 
קודם צאת הנפש מהגוף. נָאר יעמָאלט גייט מען שוין אינגַאנצען אוועק פון יריד, 
און עס ענדיגט זיך שוין דער מסחר פון היום לעשותם, און אין קשעהמ"ט פון יעדער 

נַאכט האלט מען נָאך אין מיטן יריד, און מען קען נָאך אויפטָאן.

אֹוֶפן ָקָטן[  ין' ]=ּבְ 'ְזֵעיר ַאְנּפִ ה ִהיא ּבִ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ "ּב[ ָאַמר: ְקִריַאת ׁשְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ְסָחר  ם ַהּמִ ּיֵ ִריד', ּוְכָבר ִמְסּתַ ָאז עֹוְזִבים ְלַגְמֵרי ֶאת ַה'ּיָ א ׁשֶ ֶפׁש ֵמַהּגּוף. ֶאּלָ ֶטֶרם ֵצאת ַהּנֶ ּבְ ּדּוי ׁשֶ ַהּוִ ּכְ
ִריד,  ל ַהּיָ ִעיצּומֹו ׁשֶ ל ַלְיָלה, ֲעַדִין ִנְמָצִאים ּבְ ל ּכָ ה ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ל "ַהּיֹום ַלֲעׂשָֹתם", ּוִבְקִריַאת ׁשְ ׁשֶ

ר ֲעַדִין ִלְפֹעל. ְוֶאְפׁשָ
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קז היום יום . . . 

ה'תש"דז כסלושבת
ָמר. ָמר. ּוְבָנִביא ֶהֱעָלה - ּוְבָנִביא ִנׁשְ ה ׁשָ ָ ְבַרח ַיֲעֹקב - ּוְבִאּשׁ ָדי. ַוּיִ ְלֵמי ׂשָ י - ּתַ ַהְפטֹוָרה: ְוַעּמִ

חומש: ויצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ובר מן . . . 314 הלכותיהן.

ים  ַהּגּוָפִנּיִ ִעְנָיִנים  ל  ּכָ ְוִתעּוב  ּקּוץ  ׁשִ הֹוָרַאת  ְיֵדי  ַעל  ַהֹחֶמר,  ּטּול  ּבִ ָחְכַמת  ֵהן:  ָחְכמֹות  לֹשׁ  ׁשָ
ים – ָחְכַמת ַהּמּוָסר. ְוַהָחְמִרּיִ

רּוב ֲאֵליֶהם – ָחְכַמת  לֹות ְוהֹוָרַאת ָאְפֵני ַהּקֵ ּכָ ׂשְ ּדֹות ּוַבּמֻ ּמִ ַרת ַמֲעַלת ַהּצּוָרה ְוָהרּוָחִני ּבַ ָחְכַמת ַהּכָ
ַהֲחִקיָרה.

ָעה  ְקּבְ ּנִ ׁשֶ ּכְ ַהּצּוָרה  ּוְבַמֲעַלת  ְך  ְמֻזּכָ ֹחֶמר  ַמֲעַלת  ּבְ הֹוָרָאה  ַהֹחֶמר,  ַעל  ַהּצּוָרה  ַרת  ַהְגּבָ ָחְכַמת 
ְוסֹוָפן  סֹוָפן  ּבְ ָתן  ִחּלָ ּתְ ָנעּוץ  י  ּכִ ִלְהיֹות  ָוסֹוף,  רֹאׁש  ֵצא  ִיּמָ ר  ֲאׁשֶ ִלי  ִמּבְ ַיַחד  לּוָתם  ּלְ ְוִהְתּכַ ַהָחְמִרי,  ּבְ
ֶאָחד  ֵניֶהם ּכְ ֵרְך ִנְבָראּו ּוׁשְ ת ֶחְביֹון ֻעּזֹו ִיְתּבָ ַ ָנה ַאַחת ְלַגּלֹות אֹור ְקֻדּשׁ ָרָאם, ּוְלַכּוָ ָתן, ֵאל ֶאָחד ּבְ ְתִחּלָ ּבִ

ֵרְך – ָחְכַמת ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ר ָעָלה ּבִ ֵלמּות, ֲאׁשֶ ְ ִליִמים אֹוָתּה ַהּשׁ ְוָקא ַמׁשְ ּדַ

ה'תש"דח כסלויום ראשון

חומש: וישלח, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אך להבין . . . קנח וכה"ג.

א מענש זָאל זיך מתבונן זיין, ווי גרויס חסדי הבורא ב"ה זיינען, אז אזא קטן 
שבקטנים ווי דער מענש איז, קען ער מַאכען א נחת רוח גדול צום  גדול הגדולים 
און טָאן די   זיין תמיד באגייסטערט  ולגדולתו אין חקר, דארף דער מענש  וכמ"ש 

עבודה בלב ונפש חפצה.

הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ ים  ַטּנִ ּקְ ּבַ ׁשֶ ָקָטן  ֶזה  ּכָ ׁשֶ רּוְך־הּוא,  ּבָ ַהּבֹוֵרא  י  ַחְסּדֵ דֹוִלים  ּגְ ה  ּמָ ּכַ ַעד  ָהָאָדם  ִיְתּבֹוֵנן 
תֹו ֵאין ֵחֶקר". ַעל ָהָאָדם  תּוב "ְוִלְגֻדּלָ ּכָ דֹוִלים, ּוְכמֹו ׁשֶ ָהָאָדם, ָיכֹול ִלְגרֹם ַנַחת רּוַח ָגדֹול ִלְגדֹול ַהּגְ

ֵלב ְוֶנֶפׁש ָחֵפָצה. ַע ֶאת ָהֲעבֹוָדה ּבְ ִמיד ִנְלָהב ּוְלַבּצֵ ִלְהיֹות ּתָ

ה'תש"דט כסלויום שני

חומש: וישלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: אך עוד . . . קנח מהנברא.

בֹוד  ּכָ ּוְמנּוָחתֹו  תקפ"ח.   – קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ְויֹום   – תקל"ד   – ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֶאת  ֶדת  ֻהּלֶ יֹום 
ין. ִניֶעְזׁשִ ּבְ

ְנָיא(  )ּתַ ינֹוִנים  ּבֵ ל  ׁשֶ ֶפר  ִמּסֵ נ"ג  ֶרק  ּפֶ ֵחֶלק  ְוהּוא   – ַמֲאָמר  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  תקנ"ד  ִכְסֵלו  ּבְ ט' 
ִמיָרא  ּגְ ַעד  "ל  ַהּנַ ֶרק  ּפֶ ִסּיּום   – ַעם  ַהּפַ עֹוד  ֲחִסידּות  ָאַמר  ְלָמֳחָרתֹו  ִראׁשֹון.  ִית  ּבַ ַבר  ַעל־ּדְ ר  ַהְמַדּבֵ
ִנים  ָ ֶהם ִנְכְללּו ִלּקּוֵטי ֵעצֹות ִמּשׁ ר ּבָ ְסֵלו תקנ"ד )ֲאׁשֶ ָנה תק"ן ַעד י ּכִ ָ ֲאָמִרים ֵמרֹאׁש ַהּשׁ י ַהּמַ ]סֹופֹו[. ּכִ

ינֹוִנים. ל ּבֵ ְרֵקי ֵסֶפר ׁשֶ ַהּקֹוְדמֹות( ֵמֶהם ִנְסְדרּו נ"ג ּפִ

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש
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ה'תש"פ  כסלו ג' ראשון יום למזבח? או הבית לבדק – בסתם בהמה המקדיש

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÓ¯ÁÂ ÌÈÎ¯Ú ˙ÂÎÏ‰úà Léc÷nä©©§¦¤
ìò áéø÷äì äéeàøä äîéîz äîäa ìk :ïéàBø ...íúñ Bzîäa§¤§§¨¦¨§¥¨§¦¨¨§¨§©§¦©
ïúBà eáéø÷éå ,úBìBò éëøöì eøëné íéøëfä ¯ çaænä éab©¥©¦§¥©©§¨¦¦¨§§¨§¥§©§¦¨
÷ãáì úBLc÷ä íúqL ,úéaä ÷ãáì eìté ¯ íéîcäå ...úBìBò§©¨¦¦§§¤¤©©¦¤§¨¤§¥§¤¤

.úéaä©©¦
ל'בדק כוונתו  האם  לפרש  בלי  סתם , בהמתו המקדיש 

דמים)הבית ' למזבח(קדושת הגוף)או אליעזר ,(קדושת רבי לדעת  ,

ימכרו להקרבה הראויות  בהמות  ואף  הבית' ל'בדק  כוונתו

הבית . לבדק  מועבר  והתשלום  להקריבם  כדי  אותם  לקונים 

כעולות להקרבה  הראויות  זכרים  בהמות  יהושע , רבי ולדעת

למזבח  להקריבן המקדיש  כוונת  כי  כעולות , אותן  מקריבים 

מ"ז) פ"ד את(שקלים ש "המקדיש  אליעזר  כרבי הרמב "ם  ופסק  .

לבדק יפלו  והדמים  עולות ... לצרכי  ימכרו סתם ... בהמתו 

הבית". לבדק הקדשות שסתם  הבית 

משנה ' ה 'לחם  הכ"א)והקשה  פ"ה הקרבנות מעשה :(הל'

הקרבנות  מעשה  נכסיו(שם)בהל' שהמקדיש  הרמב"ם  כתב

עולות " שיקרבו "דינן זכרים  בהמות  בהם  והיו (כי בסתם 

למזבח) דעתו סתם בקדושתהמקדיש נתפסים  הבהמות עורות  אבל

לכהנים . שעורותיהם  מזבח קדשי  כשאר  שלא  הבית ' 'בדק 

בגמרא  א)ומבואר  קג, שהמקדיש(זבחים יהושע רבי דעת  שזו

שקרב בבשר  רק וזהו למזבח. להקדישן דעתו סתם, בהמות 

הבית לבדק שייך  למזבח  ראוי שאינו  העור אבל  המזבח , על 

בו זוכים  הכהנים  שהבהמות ואין  כיון אליעזר, רבי לדעת כן שאין (מה

עולות  כשאר היא הרי לעולה ויקריבה הבהמה את הקונה – עולות לצורך נמכרות

לכהנים) ניתן סותרשהעור יהושע  כרבי  שפסק  הרמב "ם  כן  ואם 

אליעזר ! רבי  כדעת  שהיא זו בהלכה  דבריו את 

הלכות ' ה 'לקוטי  למקדיש)ומבאר  פרט ד"ה תודה זבח פי"ב, :(זבחים

אין זכר  בהמה  שהמקדיש  זו הלכה מעמידה הגמרא  אמנם

רבי שלדעת  יפרש  הרמב "ם  אך  יהושע , רבי  לפי לכהנים עורה 

הנקנית הבהמה  כי לכהנים , ניתן  לא  הבהמה עור ודאי  אלעזר

לכהניםycwdמ  שייכת  ואינה  עליה  הקדש שם עולה, לצורך

מחולין  אותה מוציאה הקניה כי לכהנים, ניתן שעורה רגילה לעולה דומה (ואינה

לכהנים) ניתן יהושעוהעור לרבי שגם לחדש  הגמרא כוונת  אלא 

להקרבה להקדישה שדעתו  זכר  בהמת שהמקדיש  הסובר

שעורותיהן עולות  כשאר  שהיא  לומר  אין כעולה , למזבח

את להקדיש  כוונתו בסתם בהמתו  את המקדיש  אלא  לכהנים ,

הבית '. ל 'בדק  העור

סתם בהמה  שהמקדיש  אליעזר  כרבי  פוסק  אכן  והרמב "ם

מעשה בהל' וההלכה  הבית '. 'בדק  קדושת  עליה  חלה

בסתם בהמתו שהמקדיש  אליעזר  רבי  לדעת  גם היא  הקרבנות 

עורה אין  כעולה , קריבה  כשהיא  עולה , לצורך שנמכרת

לכהנים .

ה'תש"פ  כסלו ד' שני יום זרעים  כלאי קיום איסור

:‚ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰íi÷ì íãàì øeñàå§¨§¨¨§©¥
.ä÷Bì Bðéà ,íi÷ íàå ;ïúBà ø÷Bò àlà ,eäãNa íéòøæ éàìk¦§¥§¨¦§¨¥¤¨¥¨§¦¦¥¥¤

משנה ': ה 'כסף ומבאר 

חכמים כדעת  פסק  ב)הרמב "ם  ב, קטן לקיים(מועד שאסור ,

הכלאים איסור,את שעושה למרות ואינו אך זרוע כלאים ("שרואה

אף) ד"ה שם רש"י – בירושלמימבטלו" ומשמע  עליו . לוקים  אין

ה"א) פ"ח אין(כלאים מעשה בו  שאין ש 'לאו  משום  לוקה  שאינו 

לוקה . – מעשה  ידי על כלאים  המקיים  אך עליו ' לוקים

מקיים אם  גם  חכמים , לדעת  כתב : קורקוס  מהר "י  אך

הזרוע שדה  סביב גדר  שעשה כגון מעשה , ידי  על כלאים

זרעים מיני שני המחפה  או שהמנכש  ואף לוקה . אינו כלאים,

הארץ על מונחין אחת ... ושעורה  אחת  חיטה  שהיתה "כגון 

לוקה " זה הרי בעפר ... אותן  ה"ב)וחיפה  משום(לעיל זה  הרי  –

rxef משום ולא  .miiwnכלאיים 

המשולש ' ה 'חוט כד)ומוסיף  :(סי'

שהרמב "ם  לומר כחכמים)אין  לקיים(שפסק שהאיסור  סובר 

משום לוקה  אינו  המקיים  ומכל ֿמקום  מדאורייתא  הוא  כלאים

בפירוש כותב  היה  כן  שאם  – מעשה  בו שאין לאו שהוא 

בו שאין  משום לוקה  אינו זאת  ועם  תעשה ' 'לא  על שעובר 

מעשה')מעשה  בו שאין 'לאו דין בהביאו לחלק(וכדרכו צריך היה  וגם ,

מעשה . ללא  כלאים  לקיום מעשה  ידי  על כלאים  קיום בין 

הוא האיסור  כי  לוקה  אינו הרמב "ם  שלדעת  וודאי  אלא

להלן שכתב  כמו התוספות מדרבנן, כתבו וכן ה"ז, פא,(פ"ב קמא בבא

אין) ד"ה עיןא מראית משום  כלאים  לעקור חייבו  שחכמים

שזרעם . יחשדוהו שלא

מלכו' ג)וה 'ישועות  א, כלאים הל' ארבע מחלק :(קרית

כל  כי  התורה , מן  לקיימם  אסור  באיסור שנזרעו כלאים 

זריעתו ידי  על בא  שיצמח הזריעה)מה תחילת על אלא לוקים אין ,(אך

כדי הגידול את  לעקור צריך אחר, ידי על נזרעו  אם  וגם 

התורה מן – מאליהם  שצמחו כלאים  אבל מאיסור . להפרישו 

משום לעקור , חייבוהו  חכמים אך לקיימם , איסור  אין  אכן

זרעם . שהוא  יחשדו  שלא עין  מראית 

ה'תש"פ  כסלו ה' שלישי יום שלו  שאינו דבר אוסר אדם אין

:Á ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰øác Lc÷î íãà ïéà¥¨¨§©¥¨¨
¯ Bøáç ìL Búàeáz éab ìò Bðôb Ckñîä ,Cëéôì ;BlL BðéàL¤¥¤§¦¨©§©¥©§©©¥§¨¤£¥

.äàeázä äLc÷úð àìå ,Bðôb Lc÷¦¥©§§Ÿ¦§©§¨©§¨

שמעון  ור' יוסי כר' פוסק  מ"ה)הרמב"ם  פ"ז שאין(כלאים

תבואת על  גפנו המסכך ולכן  שלו, שאינו  דבר  אוסר אדם

חברו. תבואת  נאסרה לא  - חברו
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התוספות  אין)וכתבו ד"ה ב מג, התלוי(יבמות באיסור  שרק 

לעבודהֿזרה  חברו בהמת  השוחט כגון רמב"ם במחשבה , (ראה

ה"א) פ"ח ע"ז האיסורהל' אם  אבל חברו , של את  אוסר  אינו ,

במעשה  אלא  ורצון במחשבה  תלוי  בתבשיל אינו חלב הנותן (כגון

חברו) של לעניןבשרי ואף  שלו. שאינו במה  גם  אוסר אדם  ,

נקבע האיסור  כי  שלו שאינה  תבואה  אוסר  אדם  אין  כלאים,

ששנינו  כמו מ"ו)במחשבה, פ"ה נאסר(כלאים בכרם  הגדל שירק

בקיומו. רוצה  בעליו אם  רק  בכלאים

הר"ש  לדעת שם)אך יכול (כלאים במחשבה  התלוי בדבר  גם 

שמצינו  כמו שלו, שאינו דבר א)לאסור  נו, פרת(ב"ק לענין 

מלאכה שהעושה  מלאכה ) בה נעשית אם (הנפסלת חטאת 

נעשית המלאכה  אם  רק הוא  שהפסול  אף  פסלה , חבירו בפרת 

גזירת כי  אסרה , לא  חבירו תבואת  על גפנו  והמסכך לרצונו.

ובעבודה ֿזרה אחר". של ולא  - כרמך תזרע  "לא  היא  הכתוב

'תקרובת שם  אין  שלו  שאינו בדבר  כי חבירו, של אסר  לא 

עליו. עבודה ֿזרה '

איגר  הגר "ע  ס"ב)ומבאר  רנ"ג סי' א"ח לש"ע את(בהגהותיו

הראשונים : מחלוקת

של  באיסור  חבירו  של אוסר  אדם  שאין  סובר  הר"ש  גם 

גם לו  שנדרש  מעשה  כל התוספות  שלדעת  אלא מחשבה ,

הר "ש לדעת  אבל שלו, אינו  אם אוסר  אינו  רצון או  מחשבה 

שלו שאינו  אוסר אינו במחשבה , הוא  האיסור  עיקר  אם  רק

ובשל  עבודהֿזרה  כאן אין מחשבתו  שללא  בעבודה ֿזרה  (כמו

הוא שעיקרו  באיסור  אבל מועלת ), מחשבתו  אין חברו 

בפרת (כמו  חברו בשל גם אוסר  רצונו, גם  ונדרש  המעשה 

רצון ). גם  שנדרש  רק הפוסלת  היא שהמלאכה  חטאת 

התערובת , מעשה  הוא  האיסור  עיקר בכלאים : גם  וכך 

חברו. של  את  לאסור יכול היה  הכתוב  גזירת  אלמלא  ולכן

ה'תש"פ  כסלו ו' רביעי יום הכרם' ב'כלאי ה'עריס' מן הרחקה

:‚Œ· ˙ÂÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰úçà äøeL òèBpä©¥©¨©©
...äøNò dBábL ìúk éab ìò ïñøòå ,øúé Bà íéðôb Lîç ìL¤¨¥§¨¦¨¥§¥§¨©©¥Ÿ¤¤¨©£¨¨

éøöå ;'ñéøò' ïéàø÷ð elà éøäòaøà ñéøòä ïî ÷éçøäì C £¥¥¦§¨¦¨¦§¨¦§©§¦¦¤¨¦©§©
?ãöék .åéìò ïñøòL øãbä øwò ïî ?ïéããBî ïëéäîe ...úBnà©¥¥¨§¦¦¦©©¨¥¤¥§¨¨¨¥©
ñéøòä àöîðå ,änà ìúkä ïî íéðôb ìL äøeMä úà ÷éçøä¦§¦¤©¨¤§¨¦¦©Ÿ¤©¨§¦§¨¤¨¦
àöîðå ;òøBæå ,úBnà òaøà ìúkä ïî ããBî ¯ ìúkìå íéðôbä ïî¦©§¨¦§©Ÿ¤¥¦©Ÿ¤©§©©§¥©§¦§¨

.úBnà Lîç íéðôbä éøwò ïéáe òøfä ïéa¥©¤©¥¦§¥©§¨¦¨¥©
על  נסמכים  שלהם  והאשכולות שהשריגים  גפנים  שורת

'עריס ' נקראת טפחים עשרה גבוהה  גדר על גבי  שהדלה (הגפנים

עריסה). כעין יוצרים להרחיקהגדר צריך זרעים כלאי  איסור ומשום 

לדעת כרם . כדין  אמות , ארבע מה 'עריס ' וזרעים תבואה  זריעת 

הזרוע . לשדה  מהגפנים  אמות  ארבע מודדים  שמאי  בית 

לשדה  הגדר  מן  מודדים  הלל בית  מ"א)ולדעת פ"ו .(כלאים

הגדר מאחורי בזריעה  הוא  שהנידון  הרמב "ם  ומפרש 

הגפנים ואם  הגפנים מן  מודדים  שמאי בית  לדעת  ולחוץ :

שלוש עוד הגדר  מן מרחיק  אחת , אמה  הגדר  מן רחוקים 

להרחיק צריך  ולדעתם מחמירים  הלל  ובית  וזורע . אמות 

הגפנים עקרי ובין הזרע  בין  "ונמצא  הגדר מן אמות ארבע 

הלל. כבית  הלכה  ופסק  אמות ". חמש 

אם הגפנים : מצד  בזריעה  הוא  הנידון  הראב"ד ולדעת 

צריך  שמאי בית  לדעת  אחת, אמה הגדר מן רחוקות  הגפנים 

ובית אמות . חמש  ומהגדר אמות , ארבע מהגפנים  להרחיק 

אך  הגדר, מן אמות  ארבע שמודדים  ואומרים  מקילים הלל 

אמות  שלוש  אלא  להרחיק  צריך אין הגפנים  מאחורי מן (ובזריעה

הגפנים) בין מפסיקה הגדר כי כלל, להרחיק צריך אין .הגדר

הרמב "ם שיטת  על הראב"ד הלל):ותמה צריך (כבית מדוע 

בין מפסיקה  הגדר והרי  אמות , ארבע  הגדר  מאחורי להרחיק 

לזרעים ? הגפנים 

מפרשים  קורקוס):ומבארים ר"י משנה, נחשבת(כסף הגדר

צריך  ולכן  עליה  מודלים  הגפנים כי הגפנים  עיקר  היא  כאילו

מצד  שגם  הרמב"ם  שכתב  ומה  אמות . ארבע  משם  להרחיק 

שהגדר משום  זה  הרי  אמות , ארבע  להרחיק  צריך  הגפנים 

והגפנים הגדר  את  רואים  אלא  הגפן  עיקרי  על עדיפה  אינה

אמות ארבע מהן אחת  מכל שמרחיקים  בכרם  שורות  כשתי

המשנה) .(מרכבת

הגפנים אם  משנה': ה 'כסף תמה  הראב"ד שיטת ועל 

מרחיקים הלל , בית  לדעת  אמות , שלוש  הגדר מן  רחוקות 

אלא להרחיק  צריך  אין הגפנים מן ואילו  אמות , ארבע  מהגדר 

יש הגדר שעל  שמהענפים  יתכן  איך ותמוה , בלבד. אחת אמה

די הגפנים מעיקרי  ואילו אמות , ארבע ולהרחיק  להחמיר

בלבד? אחת  אמה  בהרחקת

ה'תש"פ  כסלו ז' חמישי יום לחומרא' דאורייתא 'ספיקא

:ÊÎ ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈ‡ÏÎ ˙ÂÎÏ‰Ba ãáàL øîö ãâa¤¤¤¤¤¨©
úBàéáa eðøàa øáëe ...øzî äæ éøä ,økð àì íà ...ïzLt èeç¦§¨¦Ÿ¦¨£¥¤ª¨§¨¥©§§¦
el÷ä Cëéôìe ;íéøôBñ éøácî úB÷ôñ éøeqà ìkL ,úBøeñà£¤¨¦¥§¥¦¦§¥§¦§¦¨¥¥

.äæ ÷ôña§¨¥¤
הוא  לחומרא ' דאורייתא  'ספיקא  הרמב"ם  opaxcnלשיטת 

מותר ספק  התורה  מן אבל  תורה , של  איסור  בספק  שהחמירו 

הי"ב) פ"ט טו"מ הלי הי"ז, פי"ח איסו"ב הל' הרשב "א(ראה לשיטת  אך

א) עג, אסור(קדושין דאורייתא ' dxezd'ספיקא  on.

שמעתתא ' ה 'שב  הקשה  הרמב "ם  שיטת פ"ג)ועל (ש"א

בגמרא  א)אמרו  ז, בכור '(ב"מ 'ספק שהיא  בהמה שבהמה  (של

מהםטהורה) להפריש  כדי הטלאים  שאר  עם  לדיר  נכנסת אינה 

– קודש " יהיה  "(העשירי) אמרה  התורה  כי בהמה , מעשר

'ספק היא  בכור ' 'ספק  שבהמת  היינו  קדוש ", שכבר ולא 

במעשר . חייבת  ואינה קדוש '

יש מותר, דאורייתא ' 'ספיקא התורה  שמן הרמב"ם  ולדעת 

על  לומר יתכן  ואיך כחולין, הוא  בכור  ספק  הרי  לתמוה :
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לשיטת לכאורה , ראיה  מכאן  אלא  קדוש '? 'כבר  זו בהמה 

ספק ולכן התורה, מן  אסור  דאורייתא' ש 'ספיקא הרשב "א 

קדוש '. 'כבר  הוא  בכור 

שקאפ  פ"ב)והגר "ש  הספקות שער יושר, מתרץ :(שערי

לא לקולא התורה  מן  דאורייתא' 'ספיקא  הרמב "ם לדעת

אלא להיתר , האיסור  נהפך הידיעה העלם  ידי  שעל  משום 

עצמו להכניס האדם ורשאי הספק על הזהירה לא  שהתורה

אכן והדבר שנכשל לו  יתברר כך אחר אם  אבל איסור, לספק 

כפרה . צריך הוא  הרי  אסור, היה

למותר , האסור  את  הופך  אינו  דאורייתא' ש 'ספיקא  וכיון

שהיא גלוי  שמיא  שכלפי ויתכן בכור' 'ספק  שהיא  בהמה 

בכור . קדושת  עליה לחול יכולה  לא  קדוש ', 'כבר  והוא  בכור 

ה'תש"פ  כסלו ח' שישי יום פאה? ספק לעניים לתת צריך האם

:‚È ‰ÎÏ‰ ,· ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰äãOä ìòa©©©¨¤
Bæ éøä' :øîàL Bà ,'Bæ íâå ,äàt Bæ éøä' :øîàå ,äàt LéøôäL¤¦§¦¥¨§¨©£¥¥¨§©¤¨©£¥

.äàt ïäézL éøä ¯ 'Bæå ,äàt¥¨§£¥§¥¤¥¨
פאה  תהא  זו  "ערוגה  אך mbeהאומר פאה . זו  הרי זו ",

פאה  תהא זו  "ערוגה הגמרא efeהאומר מסתפקת  - ו," (נדרים

הערוגהב) על גם פאה  דין חל האם  היינו לפאה , 'יד ' יש  האם 

(דיבור 'יד' אלא מושלם  דיבור כאן שאין  אף  השניה

מקוטע)?

פאה . שתיהן - וזו" פאה  זו "הרי  שהאומר הרמב "ם ופסק 

הר "ן דברי פי  על משנה ' ה 'כסף  א):ומבאר  ז, שספק(שם אף 

לחומרא הרמב "ם  נוקט נפשט, לא  לפאה  'יד ' יש  אם הגמרא 

דאורייתא  ספק  שהוא והרשב"א משום  הרמב"ן דעת ).(וכן

דאורייתא(שם)והר "ן  'ספק  באיסורים אמנם  זה : על תמה

הפאה את  לתת  חייב האם הוא  הספק  כאן  אבל  לחומרא '

עליו מחבירו "המוציא  ובממון ממון', 'ספק היינו  לעניים ,

לעניים ? נותנו פאה ' ש 'ספק  הרמב "ם פסק  ומדוע  הראיה ",

סופר ' ה 'חתם  נדרים ומבאר רמ. סי' יו"ד :שם)(שו"ת

'ספק גם  כיֿאם  ממון' 'ספק  רק  אינו עניים  מתנות  ספק 

יחל', ו 'בל  תאחר' ב'בל עליו ועובר  עליו נדר דין כי איסור ',

ספק ככל  לחומרא  נוקטים  בכוונתו , להסתפק  שיש  אף  ולכן

דאורייתא .

הש "ך  תמיהת  גם תתיישב  סי"ד)ובזה  רנט סי' על (יו"ד

לפאה יד שיש  הרמב "ם) (כשיטת  נקט  אחד שמצד הרשב "א 

בתשובתו כתב  שני ומצד לחומרא , דאורייתא ספק  תרנו)כי (סי'

לברר אפשר ואי ומת , בו להסתפק שיש  בלשון שהמקדיש 

היורשים מידי  להוציא יכול  ההקדש  אין  - כוונתו היתה  מה 

בזה ומדוע  מוחזקים . היורשים  כי  לדבריהם, ראיה  אין  אם 

לחומרא'? דאורייתא  'ספק  אומרים  אין 

חיוב היורשים  על חל  לא  מת , המקדיש  כאשר והביאור :

מורישם של  ס"ז)הנדר ריב סי' חו"מ איסור '(רמ"א 'ספק  כאן ואין ,

'המוציא כי  מספק  ממון מוציאים ואין ממון' 'ספק אלא

והספק קיים  השדה  בעל כאשר אבל הראיה '. עליו  מחבירו 

הפאה  בהפרשת השניה)הוא  הערוגה את גם הפריש 'ספק(האם שהוא ,

לחומרא '. דאורייתא 'ספק  אומרים  בזה  – איסור'

ה'תש"פ  כסלו ט' קודש שבת המעשרות  מן פטור מתי ההפקר מן הזוכה

:ÊÎ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰úà øé÷ônä©©§¦¤
èøôa áiç ¯ Bøöáe ,Bîöòì Ba äëæå ø÷aa íékLäå ,Bîøk©§§¦§¦©Ÿ¤§¨¨§©§§¨©¨§¤¤
àøB÷ éðà "Eîøë"å "EãN" éøäL ;äàôáe äçëLáe úBììBòáe§¥§¦§¨§¥¨¤£¥¨§§©§§£¦¥
ø÷ôää ïî äëæ íà ìáà .BlL àeä éøäå ,Bì äéäL éðtî ¯ Ba¦§¥¤¨¨©£¥¤£¨¦¨¨¦©¤§¥
øeèt Ck ïéáe Ck ïéáe .ìkä ïî øeèt äæ éøä ,íéøçà ìL äãNa§¨¤¤£¥¦£¥¤¨¦©Ÿ¥¨¥¨¨

.úBøNònä ïî¦©©©§
טוב ' יום מ"ה)ה 'תוספות פ"ה הרמב "ם(פאה דברי  את  ביאר 

רק אלא  הכרם  בקרקע  שזכה  הכוונה  שאין לעצמו ", בו "וזכה 

הרמב "ם פטרו  "למה  בכרם זכה  אם  כי  בפירות ,

זכה אם  "אבל הרמב "ם  דברי  המשך  זה , ולפי  מהמעשרות "?

ממתנות הן  הכול", מן פטור אחרים  של בשדה  ההפקר  מן

אבל  בלבד, בפירות זכה  אם  רק  הוא  ממעשרות, והן  עניים 

במעשרות . והן עניים  במתנות הן  יתחייב  בקרקע  גם  זכה  אם 

הר"ש  גם  כתב  מ"ו)וכך  פ"א הירושלמי(פאה דברי  (קדושין על

ה"ה) מיפ"א אשר  הפקר, שנכסיו יורשים  לו  ואין  שמת  בגר

והן עניים  במתנות  הן  חייב  בקרקעותיו  וזכה שתפס

את 'המפקיר שלפנינו  להלכה  סתירה  זו שאין  במעשרות ,

את המפקיר  כי המעשרות ', מן פטור  לעצמו ... בו  וזכה כרמו 

ממעשרות פטור ולכן בקרקע, ולא  בפירות  וזכה  חזר כרמו 

הזוכה ואילו וכרמך'), 'שדך שנאמר  חייב  עניים  (ובמתנות 

חייב . ולכן בקרקע  גם  החזיק הגר  בנכס 

השלחן' סקל"א)וה 'פאת ה "שדך (סי' הרמב "ם שמלשון כתב 

משמע שלו" הוא  והרי שלו  שהיה  מפני בו , קורא אני וכרמך 

במתנות (ורק המעשרות  מן  פטור זאת ובכל  בקרקע , גם שזכה 

פטור זה  "הרי  אחרים  של בשדה  זכה  ואם  כנ "ל) חייב, עניים 

התוספות  כתבו  וכך בקרקע . זכה  אם  גם  הכל ", א מן  ו, (תמורה

המפקיר) בוד"ה וזכה  כרמו במפקיר  עניים  במתנות  שהחיוב  ,

רק זכה דלא  היכא  אבל השדה , בגוף  "שזכה  משום  הוא 

מכולהו". פטור - בפירות 

בירושלמי, הנאמר  את  להלכה  הרמב"ם  הביא  לא  ולכן 

ובמעשרות , עניים  במתנות  חייב  הגר  של בקרקעותיו  שהתופס

הבבלי שיטת נגד היא  זו  הלכה שלפנינו)כי ההלכה שהזוכה(וזוהי ,

פטור - בקרקע  יזכה אם  גם  אחרים, של  בשדה  ההפקר  מן

הכל. מן 
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ה'תש"פ  כסלו ג' ראשון יום

-d̀ltdxtq
oinxge oikxr zFkld¦§£¨¦©£¨¦

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
שאין 1) ובזמן אחוזתם, שדה לפדות הבעלים על שמצוה

מבהקדש  בהדיוט חומר פדיונה, על אותם כופים נוהג היובל
הבית  לבדק תמימה טהורה בהמה המקדיש הפדייה, בתנאי
דברים  בהם והיו סתם נכסיו הקדיש אותה. פודים כיצד
תמימה  בהמה פדיון דין בהם, ייעשה מה למזבח הראויים
למזבח, בהמה דמי המקדיש והוממה, למזבח שהוקדשה
שדה  הקדיש יד, בהישג נידון אם למזבח ערכו הקדיש

אותה. פודים ערך איזה לפי למזבח אחוזה

.‡B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰2d˙BcÙÏ ÂÈÏÚ ‰ÂˆÓ - ««¿ƒ¿≈¬À»ƒ¿»»»ƒ¿»
Ì„B˜ ÔB„‡‰L ,‡e‰3ÔÈÙBk ÔÈ‡ - ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡Â . ∆»»≈¿ƒ…»»≈ƒ

ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .B˙B‡4Ï·BÈ ˙ÂˆnL ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«≈
,ÌÈ‰kÏ ‡ˆz - ‰pÏ‡‚È ‡ÏÂ Ï·BÈ ÚÈbÈ Ì‡L ,˙‚‰B∆∆∆ƒ«ƒ«≈¿…ƒ¿»∆»≈≈«…¬ƒ

e¯‡aL BÓk5˙BÏ·Bi‰ eÏËaL ÔÓÊa Ï·‡ ;6È¯‰L , ¿∆≈«¿¬»ƒ¿«∆»¿«¿∆¬≈
- ÌÏBÚÏ ˙B„t‰Ï dÙBÒ ‡l‡ ,ÌÈ‰kÏ ˙‡ˆBÈ dÈ‡≈»≈«…¬ƒ∆»»¿ƒ»¿»

‰lÁz da ÁzÙÏ ÔB„‡‰ ˙‡ ÔÈÙBk7˙ÈcÙ ‡È‰Â . ƒ∆»»ƒ¿…«»¿ƒ»¿ƒƒ¿≈
dÈÂLa8ÛÈÒBnL ÈÓ ‡ˆÓ Ì‡ .˙BLc˜‰‰ ¯‡Lk , ¿»¿»ƒ¿»«∆¿≈ƒƒ¿»ƒ∆ƒ

:BÏ ÔÈ¯ÓB‡ - Â‡Ï Ì‡Â ;Ï‡‚È - d˙B‡ Ï‡B‚Â ÂÈÏÚ»»¿≈»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
E˙ÚÈb‰9˙BÁÙa Á˙Bt BÈ‡Â .¯Ó‡M ‰Ó ÔzÈÂ , ƒƒ»¿¿ƒ≈«∆»«¿≈≈«¿»

ÛÈÒBnL LÓÁ‰ ‡‰iL È„k ,˙BËe¯t Úa¯‡Ó≈«¿«¿¿≈∆¿≈«…∆∆ƒ
‰Ëe¯t10. ¿»

ממורישיו.2) טמאה 3)שירשה בהמה במתפיס שנאמר
באדון  גאולה שמצוות מכאן בערכך" ונמכר יגאל לא "ואם

אחוזה. שדה למקדיש הדין והוא כופים 4)תחילה שאין
ועומד 5)אותו. כפוי שהרי לכפותו, צורך שאין נמצא

יפסיד  לא ההקדש וגם לכהנים. תצא יגאלנה לא שאם הוא,
דמיה. את נותנים הכהנים שהרי שבט 6)בזה, "משגלו

הראשון) הבית ימי (בסוף מנשה שבט וחצי גד ושבט ראובן
יושביה" לכל בארץ דרור "וקראתם שנאמר היובלות, בטלו

עליה". יושביה שכל "בזמן שהבעלים 7)- החומש, מפני
והיא  הואיל וגם נוהג. היובל שאין בזמן ואפילו מוסיפים

בפדיונה. יוסיף עליו, חמישים 8)חביבה קצוב בשכר ולא
כור. לבית שלך.9)שקלים היא נתבא 10)הרי ר שכבר

בחומשו  שאין בדבר פודים ואין הקרן, רביע הוא שהחומש
בזמן  אלא נוהגת אינה זו הלכה שכל להעיר, וכדאי פרוטה.
בית  שאין הזה בזמן אחוזה שדה המקדיש אבל הבית,
ומשליכה  אחת בפרוטה אפילו לפדותה לו מותר המקדש,

המלח. לים

.·OÓ ˙B¯Á‡ ˙B„O ¯kÓÏ ÔB„‡‰ ‰ˆ¯B‡ ÂÈ˙B„ »»»»ƒ¿…»¬≈ƒ¿»
˙BÂÏÏ11˙eL¯‰ - LÈc˜‰L BÊ ‰„O ˙BcÙÏ È„k ƒ¿¿≈ƒ¿»∆∆ƒ¿ƒ»¿

Ï·Bi‰ ÔÈ‡L ÔÓÊa ÔÈa ‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ÔÈa .B„Èa¿»≈ƒ¿«∆«≈≈≈ƒ¿«∆≈«≈
Ï‡‚Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ ‡e‰Â .‚‰B≈¿≈¿»»»¿≈ƒ»»ƒ¿…

Ï‡Bb - dÈˆÁ12‰Ê .ËBÈ„‰Ï ¯ÎBÓa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó . ∆¿»≈«∆≈≈¿≈«∆¿∆
.Lc˜‰aÓ ËBÈ„‰a ¯ÓÁ…∆«∆¿ƒ«∆¿≈

כולה.12)כסף.11) את יגאל ידו וכשתשיג

.‚B‡ BlL ‰‡ÓË ‰Ó‰a ˙‡ B‡ B˙Èa ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆≈∆¿≈»¿≈»∆
ÂÈÏËÏhÓ ¯‡L13ÔÈa ,Ô‰ÈÈÂLa ÔÈÎ¯Ú el‡ È¯‰ - ¿»ƒ«¿¿»¬≈≈∆¡»ƒ¿¿»≈∆≈
Ú¯ ÔÈ·e ·BË14BzL‡ B‡ LÈc˜n‰ Ô˙B‡ ‰„t Ì‡Â . ≈»¿ƒ»»»««¿ƒƒ¿

LÓÁ ÛÈÒBÓ - BL¯BÈ B‡15ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ÔÈÙBÎÂ . ¿ƒ…∆¿ƒ∆«¿»ƒ
ÔBL‡¯ ÁzÙÏ16˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓc‰Â .17‰È‰L ÔÈa . ƒ¿…«ƒ¿«»ƒ¿∆∆««ƒ≈∆»»

‰ÓBÁ È¯Ú ÈzaÓ ˙Èa‰18ÌÈ¯ˆÁ‰ ÈzaÓ ‰È‰L ÔÈa19 ««ƒƒ»≈»≈»≈∆»»ƒ»≈«¬≈ƒ
ÌÏBÚÏ Ï‡‚ ‰Ê È¯‰ -20. ¬≈∆ƒ¿»¿»

אמרו:13) בירושלמי אבל בתורה. מפרש אינו - הקדשם
בבית  אם קיימים? אנו במה - ביתו" את יקדיש כי "ואיש
אלא  ביתו, את יגאל המקדיש ואם כתוב: כבר - דירה
הבית. לבדק הקדשות שסתם - מכאן נכסיו, במקדיש

מבחין 14) שאינו קצוב, שכר לפי ולא רעתם, או טיבם לפי
אלא  בתורה קבועים ערכים נאמרו לא כי לרע, טוב בין

אחוזה. ובשדה אדם -15)בערכי יגאלנה גאול "ואם
מוסיפים  שהבעלים והטעם, היורש". ואת האשה את לרבות
אצלו, חפצו שיישאר כדי יותר, לשלם להם נוח כי חומש,
של  קבים מתשעה שלו בקב רוצה "אדם הכלל פי על

החומש.16)חבירו". בגלל לאחרים, קודם מחירו להציע
ושיכלולו.17) המקדש בית תיקון - הבית ערים 18)בדק

חומה. חומה.19)המוקפות מאין פתוחות עיירות
מן 20) לגאלו יכול עדיין גאלו ולא היובל עבר אפילו

לחבירו. בית למוכר בניגוד ההקדש,

.„,‰ÓBÁ È¯Ú ˙Èa ‰È‰ Ì‡ :Lc˜‰‰ „iÓ ¯Á‡ BÏ‡b¿»«≈ƒ««∆¿≈ƒ»»≈»≈»
ËÏÁ - L„Á ¯OÚ ÌÈL Ï‡Bb‰ „Èa Ì˜Â21‰È‰ Ì‡Â ; ¿»¿««≈¿≈»»…∆∆¿»¿ƒ»»

¯ÊBÁ - Ï‡Bb‰ „Èa ‡e‰Â Ï·Bi‰ ÚÈb‰Â ,ÌÈ¯ˆÁ‰ ˙Èa≈«¬≈ƒ¿ƒƒ««≈¿¿««≈≈
Ï·Bia ÂÈÏÚ·Ï22. ƒ¿»»«≈

נשאר 21) אבל יוצא. אינו ביובל ואפילו לצמיתות, לו נשאר
פריה  שאין דורות, להקדש שאין לעולם, גואלו הקדש ביד
ונגמר. הדבר נפסק נחרץ, - נחלט שמים. כלפי ורביה

היה 22) אילו אבל הדיוט. לחבירו כזה בית המוכר כדין
עד  לבעליו חוזר היה לא היובל עד ההקדש ברשות נשאר

פדיון. בלא יוצא הקדש שאין שיפדהו,

.‰B‰Ë ‰Ó‰a LÈc˜n‰˙Èa‰ ˜„·Ï ‰ÓÈÓz ‰¯23, ««¿ƒ¿≈»¿»¿ƒ»¿∆∆««ƒ
‰ÏÁÂ ,ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ‰OÚ ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««¬≈«∆»»»¿»»

‰ÓÈÓz ‡È‰Lk ˙ÈcÙÂ .‰ÈÏÚ ‰M„˜24CÈ¯ÚÓe . ¿À»»∆»¿ƒ¿≈¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ
ÔÈ‡Â .˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,‰ÈÓ„a Ô‰k‰ d˙B‡»«…≈¿»∆»¿«»ƒƒ¿¿∆∆««ƒ¿≈
ÁaÊnÏ d·È¯˜‰Ï ˙Ó ÏÚ ‡l‡ ‰„Bt d˙B‡ ‰„Bt‰«∆»∆∆»«¿»¿«¿ƒ»«ƒ¿≈«

‰Èe‡¯ ‡È‰M ‰ÓÏ25- ÁaÊnÏ Èe‡¯‰ ¯·c ÏkL ; ¿«∆ƒ¿»∆»»»»»«ƒ¿≈«
ÌÏBÚÏ ÁaÊÓ È„ÈÓ ‡ˆBÈ BÈ‡26. ≈≈ƒ≈ƒ¿≈«¿»

הבית.23) בדק לטובת מקדישה שהוא בפירוש שאמר
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נפדית 24) שאינה למזבח, תמימה בהמה למקדיש בניגוד
הגוף  קדושת שאינה הבית, בדק שבקדושת כשתומם. אלא
לבעלת  תמימה בין בפדיונה לחלק אין דמים, קדושת אלא

נקבה 25)מום. היא ואם ולאשם לעולה זכר הוא אם
ולשלמים. הבית 26)לחטאת לבדק תמימים "המתפיס

שנפדים  ומכאן, למזבח" אלא נפדים אינם נפדים כשהם
ראויים  אינם מומין בעלי שהרי תמימים, כשהם אפילו

למזבח.

.Â?˙Èa‰ ˜„·Ï ÔÈÓÈÓz LÈc˜‰Ï ¯eÒ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»¿«¿ƒ¿ƒƒ¿∆∆««ƒ
ËeÏ˜Â Úe¯O ‰OÂ ¯BLÂ :¯Ó‡pL27‰OÚz ‰·„ ∆∆¡«¿»∆»«¿»¿»»«¬∆

‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .B˙‡28˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ :e„ÓÏ29. …ƒƒ«¿»»¿¿»»¿∆∆««ƒ
ÔÈ‡L ,ÌÈÓc ˙M„˜ ‡l‡ dÈ‡L ÔÈ‡¯Ó ÌÈ¯·c‰ ÔÎÂ¿≈«¿»ƒ«¿ƒ∆≈»∆»¿À«»ƒ∆≈

ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa ÔÈ·È¯˜Ó30B˙B‡ - 'B˙‡' ¯Ó‡L .31 «¿ƒƒ«««ƒ¿≈«∆∆¡«…
‰OBÚ ‰z‡ ÔÈ‡Â ,˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ ‰OBÚ ‰z‡«»∆¿»»¿∆∆««ƒ¿≈«»∆
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ .˙Èa‰ ˜„·Ï ‰·„ ÌÈÓÈÓz¿ƒƒ¿»»¿∆∆««ƒ¿»«»ƒ¿«¬≈

‡e‰ ‰OÚk -32. «¬≈

מחבירו,27) גדול אחד אבר - שרוע מומים: בעלי הם אלו
חמור. כשל סדוקות) (אינן קלוטות שפרסותיו - קלוט

מסיני.28) למשה שנתפרשה פה, שבעל לדמי 29)מתורה
הבית. בדק מהם 30)קדשי תתנו לא "ואשה שנאמר

לה'". המזבח על מומים) מום.31)(מבעלי בעל אותו
תעשה,32) בלא שעובר שם: אומר יהודה שרבי פי על ואף

כלומר, בדברים, אמור" - "לא לאמר" משה "אל שנאמר:
כוהנים" ב"תורת אולם לאו, איסור כאן שיש לישראל, אמור
בלא  אינו אומרים "וחכמים בפירוש: אמרו זה, לפסוק
קדמו  וכבר תמימה). (תורה כחכמים רבינו ופסק תעשה"

בזה. למלך" ה"משנה

.ÊÂÈÒÎ ˙‡ LÈc˜‰L B‡ ,Ì˙Ò BzÓ‰a ˙‡ LÈc˜n‰««¿ƒ∆¿∆¿¿»∆ƒ¿ƒ∆¿»»
Ì˙Ò33·È¯˜‰Ï ‰Èe‡¯‰ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a Ïk ÔÈ‡B¯ - ¿»ƒ»¿≈»¿ƒ»»¿»¿«¿ƒ

˙BÏBÚ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ÌÈ¯ÎÊ ,ÁaÊn‰ Èab ÏÚ34 ««≈«ƒ¿≈«¿»ƒƒ»¿¿»¿≈
˙B·˜p‰Â ,˙BÏBÚ Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ35ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈ ¿«¿ƒ»¿«¿≈ƒ»¿¿»¿≈

ÌÈÓÏL36˜„·Ï eÏtÈ ÌÈÓc‰Â ,ÌÈÓÏL Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ ¿»ƒ¿«¿ƒ»¿»ƒ¿«»ƒƒ¿¿∆∆
˙Èa‰37‰Ê ÏÚÂ .˙Èa‰ ˜„·Ï - ˙BLc˜‰ Ì˙qL ; ««ƒ∆¿«∆¿≈¿∆∆««ƒ¿«∆

,'‰Ï Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ¯L‡ ‰Ó‰a Ì‡Â :¯Ó‡∆¡«¿ƒ¿≈»¬∆«¿ƒƒ∆»»¿»«
Ïk :¯ÓBÏk .L„w ‰È‰È '‰Ï epnÓ ÔzÈ ¯L‡ Ïk…¬∆ƒ≈ƒ∆«ƒ¿∆…∆¿«»

·¯˜È ÁaÊn‰ Èab ÏÚ Ôa¯˜Ï Èe‡¯‰38. »»¿»¿»««≈«ƒ¿≈«ƒ¿«

הבית 33) בדק לקדשי או מזבח לקדשי אם פירש ולא
עולה.34)הקדיש. קרבן להביא הרוצה ליחיד

הזכרים.35) מן שהיא לעולה, ראויות הבאים 36)שאינן
הנקבות. מן וגם הזכרים מן האומר 37)גם אליעזר, וכרבי

למזבח. הראוי בדבר אפילו הבית, לבדק הקדש סתם
נמצאת 38) לא זו דרשה קדש". "יהיה הכתוב: כמשמעות

דבר" "העמק לתורה בפירושו הנצי"ב אולם מקום, בשום
כל  שהרי מקרא, של פשוטו הוא שכן מוכיח, זה לפסוק
בפסוק  כתוב ומדוע הבית, בדק בקדשי מדברת הפרשה
תמורה  דין והלא אותו" ימיר ולא יחליפנו "לא זה: שאחרי
הכתוב, כוונת כורחך על אלא מזבח? בקדשי אלא נוהג אינו
אינם  תמימים, והם הואיל הבית, לבדק הקדיש שאפילו

נט. לזבחים בתוספות וראה לעולם. מזבח מידי יוצאים
אלא  אינו הזה הדין שכל נבנה, שלא עד המתחיל דיבור

מדרבנן.

.ÁÌÈÓLe ˙BÈÈ Ô‰a eÈ‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»»∆≈¿»ƒ
˙B˙ÏÒe39ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ·¯wÏ ÔÈÈe‡¯‰ ˙BÙBÚÂ40- ¿»¿»¿ƒƒ»≈««≈«ƒ¿≈«

ÌÈÓc‰Â ,Ô˙B‡ e·È¯˜ÈÂ ÔÈn‰ B˙B‡ ÈÎ¯ˆÏ e¯ÎnÈƒ»¿¿»¿≈«ƒ¿«¿ƒ»¿«»ƒ
.˙BÏBÚ e·¯˜ÈÂ ÌÈ¯ÎÊ Ô‰a Á˜lÈƒ»«»∆¿»ƒ¿ƒ¿¿

ונסכים.39) למנחות למזבח, הראויים דברים והם
יונה.40) ובני תורים

.Ë˙BÏBÚ el‡ ÈÓ„ e·¯˜È ‰Ó ÈtÓe41ÈÓ„e , ƒ¿≈»ƒ¿¿¿≈≈¿≈
‰Ó‰a‰L ÈÙÏ ?˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ ‰ÓÈÓz‰ ‰Ó‰a‰«¿≈»«¿ƒ»ƒ¿¿∆∆««ƒ¿ƒ∆«¿≈»
dÏ LÈ - ÌeÓ da ÏÙ Ì‡ ,ÁaÊnÏ ‰LB„w‰«¿»«ƒ¿≈«ƒ»«»≈»

¯‡a˙iL BÓk ,ÔBÈ„t42ÔÓM‰Â ÔÈi‰Â ˙Ïq‰Â ; ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿«…∆¿««ƒ¿«∆∆
eÏÒÙpL ˙BÙBÚ‰Â43:¯Ó‡pL .ÔBÈ„t Ô‰Ï ÔÈ‡ - ¿»∆ƒ¿¿≈»∆ƒ¿∆∆¡«

‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â44ÏÏÎa BLiL Ïk ;¯ÓB‚Â ¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿≈…∆∆¿ƒ¿«
ÏÏÎa BÈ‡L ÏÎÂ ,ÔBÈ„t dÏ LÈ - ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰«¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿¿…∆≈ƒ¿«

ÔBÈ„t dÏ ÔÈ‡ - ‰Î¯Ú‰Â ‰„ÓÚ‰45. «¬»»¿«¬»»≈»ƒ¿

הבית.41) לבדק נופלים להם 42)ואינם שיש ודברים
מצוותם. בהם ונעשית פדיונם על קדושתם חלה פדיון

בהם 43) שנולדה או אבר, מהם נחסר - והעופות שנטמאו,
בהם. פוסלים אינם המומים אבל הטריפות, מן אחת

בבהמה".44) אלא פדיון נאמר שישנו 45)"לא "כל
בכלל  אינם והשמן) והיין (הסולת ואלו נערך, - בהעמדה
להם  שאין ומתוך לעולם". נפדים אינם לפיכך העמדה
לבדק  יפלו ואפילו דמיהם, על חלה הקדושה אין פדיון,
עולות, בדמיהם יביא ולפיכך מצוותם בהם נעשית לא הבית
אשר  נדבותם ולכל נדריהם "לכל "נאמר אמרו: ובירושלמי
שנודרים  מה (כל עולה קרב הכול - לעולה" לה' יקריבו
לעולה), יהיו ושמנים יינות אפילו לה' הנקרבים מדברים
עוף  הקדיש אם או בדמיהם, (יקריב עופות? אפילו יכול
מקריב  אינו וגו' בכשבים בבקר לומר תלמוד עולה) יקריבנו
פדיון, בני אלו שאין מפני הטעם, ועיקר בלבד, בהמה אלא

הבית. בדק צרכי על חלה קדושתם אין

.ÈÔÈ˙BpL ˙¯Ëw‰ Ô‰a ‰˙È‰Â ,Ì˙Ò ÂÈÒÎ LÈc˜‰ƒ¿ƒ¿»»¿»¿»¿»»∆«¿…∆∆¿ƒ
ÔÈn‡Ï46Ô¯ÎOa47e¯ÊÁiL „Ú48d˙B‡ eÁ˜ÈÂ49BÓk , »À»ƒƒ¿»»«∆«¿¿¿ƒ¿»¿

ÌÈÏ˜La e¯‡aL50BÊ È¯‰ -51,Ô¯ÎOa ÔÈn‡Ï Ô˙pz ∆≈«¿ƒ¿»ƒ¬≈ƒ»≈»À»ƒƒ¿»»
˙¯Ëw‰ ¯˙BÓa ÔÈOBÚL BÓk52LÈ Ì‡ ÔÈOBÚ ÔÎÂ . ¿∆ƒ¿««¿…∆¿≈ƒƒ≈
ÈnqÓ „Á‡ ÂÈÒÎa53.˙¯Ëw‰ ƒ¿»»∆»ƒ«»≈«¿…∆

הקטורת.46) הסממנים) (מיזוג בפיטום העוסקים
עבודתם.47) התרומה 49)הגזברים.48)שכר מכסף

שבלשכה. במותר 50)החדשה הגזברים עושים היו שכך
הבאה. לשנה להקטירה כדי שנה, בכל שנשארה הקטורת,
נעשית  הייתה שהקטורת מותר, בה שאין שנה, לך שאין
ושלושה  ליום, מנה החמה, ימי כנגד - שס"ה מנים. שס"ח
ביום  חפניו מלוא מכניס גדול כהן שמהם יתירים מנים
המותר. ונשאר בחפניו כולם נכנסים היו ולא הכיפורים
אלא  ימיה מספר שאין מותר, היה פשוטה שנה בכל ועוד,
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ואילך, מניסן הבאה לשנה ראוי היה לא מותר ואותו שנ"ד,
חדשה, מתרומה וקטורת קרבן ולהביא לחדש צריך שהרי
והרי  האומנים, שכר לצורך שקלים הלשכה מן מפרישים היו
האומנים, לצורך בשקלים הגזברים שזכו ואחרי חולין. הם
נותנים  והיו השקלים, אותם על הקטורת מחללים היו
בידם, חולין הקטורת נמצאת בשכרם, לאומנים הקטורת
בכסף  מהאומנים אותה וקונים חוזרים היו כן ואחרי

החדשה. אומן 51)התרומה בידי שהייתה הקטורת,
שקיבל  קטורת בנכסיו ונמצאת נכסיו, שהקדיש הקטורת,

אפשר 52)בשכרו. שאי שנה. שבכל הקטורת מותר בכל
הבית, לבדק שיפלו או עולות, בדמיה ולהביא ליחיד למכרה
לציבור  אותה מוכרים נמצא, קטורת, מתנדב היחיד אין כי
וקונים  וחוזרים בשכרם לאומנים אתה ונותנים קטורת לצרכי
הבאה. לשנה להקטירה החדשה מהתרומה אותה

פרטי 53) סממן אלא שבמקדש, מפוטמת מקטורת שאינו
וחוזרים  בשכרם הקטורת לאומני אותו נותנים משלו, חילוני
בו  ומשתמשים החדשה התרומה מכסף מידם אותו ולוקחים

הקטורת. לפיטום

.‡ÈÌeÓ da ÏÙÂ ,ÁaÊnÏ ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ¿≈«¿»«»
‰ÏÒÙÂ54˙Î¯Ú BÊ È¯‰ -55˙ÈcÙÂ56:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ . ¿ƒ¿¿»¬≈∆¡∆∆¿ƒ¿≈¿«∆∆¡«
Ì‡Â‰‡ÓË ‰Ó‰a Ïk57Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ‡Ï ¯L‡ ¿ƒ»¿≈»¿≈»¬∆…«¿ƒƒ∆»»¿»

Ôa¯˜ ‰ÈÓ„a ‡È·ÈÂ .¯ÓB‚Â ‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â ,'‰Ï«¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿≈¿»ƒ¿»∆»»¿»
.d˙BÓk ¯Á‡«≈¿»

המזבח.54) על קרב מום בעל שאין ידי 55)להקרבה, על
לחולין.56)כהן. ויוצאת אותה שאין 57)מוכרים

היא  אמורה שהרי ממש, טמאה בבהמה מדבר הכתוב
על  בערכך" ופדה הטמאה בבהמה "ואם אחר: במקום
מדבר, הכתוב ונפסלה שהוממה טהורה בבהמה כורחך
עד  "ירעו הלשון: ומכאן, טמאה. הכתוב: וקוראה

שיוממו. עד במקום: בתלמוד המצוי שיסתאבו"

.·ÈÔÈa ‰¯B‰Ë ÔÈa ,‰ÈiÁa ‰Ó‰a LÈc˜n‰ Ïk»««¿ƒ¿≈»¿«∆»≈¿»≈
˙Èa‰ (˜„a) ÈL„˜ ÔÈa ,‰‡ÓË58ÁaÊÓ ÈL„˜ ÔÈa ¿≈»≈»¿≈∆∆««ƒ≈»¿≈ƒ¿≈«

·¯wÏ ‰Èe‡¯‰ ‰ÓÈÓz B‡ ,ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL59BÓk ∆»«»∆¿ƒ»»¿»ƒ»≈¿
,ÔÈc ˙È·a ‰„ÓÚ‰ ‰ÎÈ¯ˆ BÊ È¯‰ - ¯‡a˙iL∆ƒ¿»≈¬≈¿ƒ»«¬»»¿≈ƒ
‰˙Ó Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Ó‰a‰ ˙‡ „ÈÓÚ‰Â :¯Ó‡pL60 ∆∆¡«¿∆¡ƒ∆«¿≈»¿ƒ»ƒ≈»

‰„t˙Â C¯ÚzL Ì„˜ ‰Ó‰a‰61d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - «¿≈»…∆∆≈»≈¿ƒ»∆≈ƒ»
‰˙nL ¯Á‡62¯·wz ‡l‡ ,63‡ .LÈc˜‰ Ì‡ Ï· ««∆≈»∆»ƒ»≈¬»ƒƒ¿ƒ

˙Èa‰ ˜„·Ï ‰Ï· B‡ ‰ËeÁL64‰„tz BÊ È¯‰ - ¿»¿≈»¿∆∆««ƒ¬≈ƒ»∆
ÔÈÏËÏhÓ ¯‡Lk65. ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ

למזבח.58) שהקדישה לדמיה.59)לאחר והקדישה
להעמדה.60) עוד ראוייה הועמדה 61)ואינה ואפילו

שמתה. עד לפדותה הספיקו שלא אלא והוערכה,
נשחטה.62) לו 63)ואפילו שיש את - והעריך - "והעמיד

ערכה". לו אין עמדה לו שאין ואת ערכה לו יש עמדה
הבית.64) לבדק יפלו קדושת 65)שדמיהם עליהם שחלה

אם  שאפילו מעיר והראב"ד עמדה. ללא ונפדים הבית בדק
חיים, כשהם הקדישם ואפילו (=לדמיהם) למזבח הקדישם
הוא  שכלל עמדה, ללא ייפדו - להקדישם מומם שקדם כל

העמדה  בכלל היו לא (=מתחילתם) מעיקרם מומים "בעלי
ראויים  שאינם ואבנים, עצים כמקדיש זה שהרי והערכה"
דברי  מיישב משנה הכסף ומרן עמדה. ללא ונפדים  למזבח
המנהג, זהו שכן הבית", "לבדק בלשונו: שנקט רבינו,
העולם  דרך ואין הבית, לבדק רק אלו מינים להקדיש
רבינו  יודה וודאי אבל למזבח. נבילה או שחוטה להקדיש
קודם  מתה "ואם כתב: שכן ייפדו, למזבח הקדישם שאם
גמורה  קדושה חלה לא שהרי שתמות, אחר נפדית שתיפדה
למזבח), שהוקדשה - מתחילתה מום בעלת (של גופה על

קבוע" מום בעלת שהייתה מפני דמיה, על כל אלא הרי
למזבח, כלל ראוייה הייתה שלא להקדישה מומה שקדם
בחייה  כשתיפדה אמנם העמדה. ללא היא נפדית כשתמות,

והערכה. העמדה תצטרך

.‚ÈÌÈL da ËÁL66ÌÈL ·¯ B‡67‡È‰ ÔÈ„ÚÂ »«»¿«ƒ…¿«ƒ«¬«ƒƒ
˙Òk¯ÙÓ68‰È¯·c ÏÎÏ ‰iÁk ‡È‰ È¯‰ -69.˙Î¯ÚÂ ¿«¿∆∆¬≈ƒ¿«»¿»¿»∆»¿∆¡∆∆

.˙eÓzL „Ú CÈ¯Ú‰Â „ÈÓÚ‰Â ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰Â«¬≈ƒƒ¿«¿∆¡ƒ¿∆¡ƒ«∆»

והגרגרת.66) הוושט השחיטה סימני שהשחיטה 67)שני
הסימנים. רוב בחיתוך גם בידיה 68)כשרה מפרפרת

אינה 69)וברגליה. שנשחטה טמאה חיה או "בהמה
את  שיתיז עד מפרכסת שהיא זמן כל נבילה משום מטמאה
עו. קמא בבבא התוספות שדעת להעיר, וראוי ראשה".
ידי  על כהלכתה שנשחטה שכל שחיטה, המתחיל דיבור
ממש, כמתה היא והרי נפדית, ואינה נערכת אינה ישראל,
טמאה, בהמה בשחיטת אלא כחיה" "מפרכסת אמרו: ולא
כשרה  שחיטה שאינה גוי, ידי על ונשחטה בטהורה או

כחיה. היא הרי מתה שלא כל ולפיכך לאכילה, המתרת

.„ÈLc˜˙ BÊ È¯‰ - ‰ÈÓ„Ï ‰ÓÈÓz ‰Ó‰a LÈc˜n‰««¿ƒ¿≈»¿ƒ»¿»∆»¬≈ƒ¿«≈
Lc˜‰ BÊ ‰Ó‰a ÈÓc :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk .dÙeb»≈«»≈¿≈¿≈»∆¿≈

ÁaÊnÏ70·¯˜z dÓˆÚ ‡È‰ -71„Á‡ LÈc˜‰ . «ƒ¿≈«ƒ«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ∆»
BÊ ‰¯t ÏL dÏ‚¯ ÈÓc :¯Ó‡Â ,ÂÈÓ„Ï ‰È¯·‡Ó≈≈∆∆»¿»»¿»«¿≈«¿»∆»»
‰M„˜ ‰ËLt Ì‡ ˜ÙÒ BÊ È¯‰ - ÁaÊnÏ Lc˜‰∆¿≈«ƒ¿≈«¬≈»≈ƒ»¿»¿À»

‰ËLt ‡Ï B‡ dlÎa72·¯˜z CÎÈÙÏe .73.‰„tz ‡ÏÂ ¿À»…»¿»¿ƒ»ƒ¿«¿…ƒ»∆

עולה.70) בדמיה ואביא שירדה 71)שאמכרנה מתוך
והואיל  הגוף, קדושת גם עליה ירדה דמים, קדושת עליה
אבל  מזבח. מידי יוצאה אינה להיקרב ראוייה עצמה והיא
עולה. בדמיה ויביא תימכר מום, בעלת הייתה אם

פשטה 72) מקצתה, שנתקדשה מתוך אומרים: אם ספק
נתקדשה  דמים, קדושת שנתקדשה ומתוך בכולה, קדושה
מועיל, - אחד (=מיגו) "מתוך" שמא או הגוף, קדושת גם
מתוך  לומר: צריך אתה שהרי מועילים, לא "מתוך" שני
ומתוך  בכולה, קדושה פשטה הרגל על קדושה שחלה

הגוף. קדושת גם קדשה לדמיה, עצמה,73)שקדשה היא
ידי  על לחולין יוצאה ואינה בכולה, קדושה פשטה שמא
תמימה. כשהיא נפדית שאינה הגוף קדושת ככל פדיון,
פשטה  אם "ספק כאן: רבינו בדברי גורס שמח" וה"אור
מתוך  שאומרים וודאי זה כלומר, לא" או בגופה קדושה
הוא  הספק רק לדמיה, כולה נתקדשה מקצתה שנתקדשה
לדמיה  שנתקדשה מתוך השני, ה"מתוך" את אומרים אם
פעמים. שתי "מתוך" אומרים אין אולי כי לגופה, נתקדשה
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.ÂËÔÈOBÚ „ˆÈÎÂ74ÈÓÏ dlk d˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ? ¿≈«ƒ¿ƒ»À»¿ƒ
d˙B‡ ·È¯˜iL75ÔÈlÁ ‰ÈÓ„Â ,76B˙B‡ ÈÓcÓ ıeÁ ∆«¿ƒ»¿»∆»Àƒƒ¿≈

¯·‡77Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ¯·‡ ‰È‰ Ì‡Â .78‰ËLt - ≈∆¿ƒ»»≈∆∆«¿»»¿»»¿»
dlÎa ‰M„˜79. ¿À»¿À»

פשטה 74) שמא לחולין, ולהוציאה למכרה אין שהרי
כמות  כולה להקריבה לחייבו אין וגם בכולה, הגוף קדושת
להפסיד  לו ואין בלבד רגלה אלא קדשה לא שמא שהיא,

בהמתו. עולה.75)כל להביא הדמים 76)שנדר אין
לא  (ממש) עולתו "המוכר שאפילו עולה, בקדושת נתפסים
זו, שכן כל חולין", המעות שיחזרו תורה ודין כלום עשה
הדמים  אין עולה, להקריבה ומוכרה עולה, ספק רק שהיא

עולה. בקדושת יכול 77)נתפסים ואינו קדוש שהוא
מחוסרת  בהמה מקריב זו עולה הקונה הלא ושאלו: למכרו.
נדר  והלוקח קרב, הוא המוכר לחובת אבר שאותו ַָאבר,
שם, ברש"י הובא ובירושלמי שלימה? עולה להביא
מבהמה  זוז שווה להביא הקונה שנדר כגון מתרצים:

זוזים. כמה כדי זו בבהמה יש והרי לב 78)לעולה, כגון
כבד. אבר 79)או בלי לחיות יכולה הבהמה שאין כיוון

כולה. הקדישה כאילו זה הרי זה,

.ÊË·¯wÏ ‰Èe‡¯ dÈ‡L ÌeÓ ˙ÏÚa ‰Ó‰a ‰˙È‰80, »¿»¿≈»«¬«∆≈»¿»ƒ»≈
ÂÈÓ„Ï ‰È¯·‡Ó ¯·‡ LÈc˜‰Â81‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ÔÈa , ¿ƒ¿ƒ≈∆≈¬»∆»¿»»≈∆«¿»»¿»

‡l‡ Lc˜˙ ‡Ï - B· ‰ÈeÏz ÔÈ‡ ‰ÓLp‰L ÔÈa Ba≈∆«¿»»≈¿»…ƒ¿«≈∆»
„·Ïa ¯·‡ B˙B‡ ÈÓ„82ÈÓc :¯Ó‡L ÔB‚k ?„ˆÈk . ¿≈≈∆ƒ¿«≈«¿∆»«¿≈

‡e‰ - ÁaÊnÏ Lc˜‰ daÏ ÈÓ„ B‡ BÊ ‰¯t Ï‚∆̄∆»»¿≈ƒ»∆¿≈«ƒ¿≈«
da ÔÈÙzL Lc˜‰Â83. ¿∆¿≈À»ƒ»

המזבח.80) עולה.81)על בדמיו ויביאו שיימכר
אין 82) מומו, מחמת המזבח על לעלות ראוי שאינו כיוון

בכולו. קדושה פשטה בו לחצאין,83)לומר שותפות לא
בשלו. זוכה אחד כל אלא

.ÊÈ‰Ê ¯BÓÁ ·Ï B‡ ‰Ê „·Ú L‡¯ :¯ÓB‡‰ ÔÎÂ¿≈»≈…∆∆∆≈¬∆
ÁaÊnÏ Lc˜‰84- ÁaÊnÏ Lc˜‰ ÈL‡¯ :¯Ó‡L B‡ , ∆¿≈«ƒ¿≈«∆»«…ƒ∆¿≈«ƒ¿≈«

BL‡¯ ÈÓ„a ‡l‡ ·iÁ BÈ‡85‰ÂLÈ ‰nk ÔÈ‡B¯Â . ≈«»∆»ƒ¿≈…¿ƒ«»ƒ¿∆
¯kÓ ‰È‰ el‡ ¯·‡ B˙B‡86.Ôa¯˜ ÂÈÓ„a ‡È·ÈÂ , ≈∆ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ¿»»»¿»

עולה.84) להקריבם קודש יהיו שאינם 85)דמיו מכיוון
אלא  נתקדשו ולא מזה, גדול מום לך אין להקרבה, ראויים

בלבד. אבר אותו אדם 86)דמי ישווה מה שואל: הראב"ד
אסור  שהרי ראוי אינו לכלבים ואפילו ראשו יוסר כאשר
לאחר, העבד את שימכרו רבינו כוונת אכן, המת, מן ליהנות
או  תורגמן הוא שאם למוכר, יישאר והראש לקונה, - הגוף
בשאר  שישתכר ומה למוכר, יהיה למרחוק צופה או זמר
אותו  "שישומו התוספות כתבו וכן לקונה. יהיה הגוף אברי
חכם, כשהוא והכוונה, ראוי" הוא מלאכה לאיזו שמכר אבר
בה  שיש עצה, ממנו ליהנות ויכולים המצאות, וממציא
ראויים  ואינם יועצים שרים כמה שישנם כמו תועלת,
הרדב"ז  ולדעת שבראש. זו אלא אחרת, מלאכה לעשות
הם  שותפים וההקדש שהמקדיש הכוונה רבינו, דברי בהבנת
בו, תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש מכיוון ממש, לחצאים
הם  חולקים כורחך על זה, בלא זה להתקיים אפשר ואי

לא  ראשו" בדמי אלא חייב "אינו רבינו: שכתב ומה בשווה.
"שהו  כשם בכולו חייב שאינו אלא לומר, חייב התכוון א

בהלכות  רבינו דברי לדבריו, וראייה הבאה. בהלכה בכולו"
או  זה עבד ראש לחבירו "האומר ח הלכה כז פרק מכירה
הדין  וכן חציו, מכר זה הרי לך מוכר אני זה חמור ראש

בו. תלוייה שהנשמה אבר בכל

.ÁÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na87ÁaÊÓ ÈL„˜a ?88Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¬»
B‡ ‰Ê ¯BÓÁ L‡¯ ÈÓc :¯ÓB‡‰ ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a¿»¿≈∆∆««ƒ»≈¿≈…¬∆

Lc˜‰ B„·k89B„·k B‡ ‰Ê „·Ú L‡¯ ÈÓc B‡ , ¿≈∆¿≈¿≈…∆∆∆¿≈
È¯‰ - Ba ‰ÈeÏz ‰ÓLp‰L ¯·„ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,Lc˜‰∆¿≈ƒ¿»»∆«¿»»¿»¬≈

Blk ÈÓ„a ·iÁ ‰Ê90˙M„˜ ˙Èa‰ ˜„a Lc˜‰ ÏkL . ∆«»ƒ¿≈À∆»∆¿≈∆∆««ƒ¿À«
‡e‰ ÌÈÓc91. »ƒ

לדמיו.87) שהקדישו האבר בדמי אלא חייב שאינו
אפילו 88) ולפיכך למזבח, עולות לצרכי לדמיו, שהקדישו,

אבר  אותו אלא נתקדש לא בו תלוייה שהנשמה אבר הקדיש
אחרי  נידון הגוף שיהא זה דין בתורה מצינו שלא בלבד

כאלו. בקדשים בו, תלוייה שנפשו הקדש 89)אבר וסתם
הבית. כל 90)לבדק שערך לומר נפשות" "בערכך שנאמר

אמר  שאם בו, תלוייה שהנפש אבר ערך אחרי נמשך הגוף
כולו. ערך נותן עלי לבי נתכוון 91)ערך הרדב"ז לדעת

וכיוון  דמיו, את הקדיש הבית, לבדק שהקדיש כיוון רבינו,
כאילו  ממילא זה הרי בו תלוייה שהנשמה אבר שהקדיש
ממנו  טול זה, באבר תלויים דמיו כל שהרי כולו, הקדישו

כלל. ושיווי דמים לו אין זה אבר

.ËÈÁaÊnÏ ÈÏÚ Èk¯Ú :¯ÓB‡‰92Bk¯Úa ‡È·Ó - »≈∆¿ƒ»««ƒ¿≈«≈ƒ¿∆¿
ÌÏL C¯ÚÏ ˙‚OÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â .Ôa¯˜93‰Ê È¯‰ - »¿»¿ƒ≈»«∆∆¿≈∆»≈¬≈∆

„È ‚O‰a ÔBc Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c94B‡ÈˆB‰Â ÏÈ‡B‰ , ¿«»≈ƒƒ¿∆≈»ƒ¿ƒ
ÁaÊnÏÂ ÏÈ‡B‰ ,„È ‚O‰a ÔBc BÈ‡ B‡ ,C¯Ú ÔBLÏaƒ¿≈∆≈ƒ¿∆≈»ƒ¿«ƒ¿≈«

¯„95ÁaÊnÏ B˙fÁ‡ ‰„O LÈc˜n‰ CÎÂ .96BÊ È¯‰ - »«¿»««¿ƒ¿≈¬À»«ƒ¿≈«¬≈
¯·ca LÈÂ .ÁaÊnÏ ˙BÏBÚ Ô‰a e‡È·È ÌÈÓc‰Â ,˙ÈcÙƒ¿≈¿«»ƒ»ƒ»∆«ƒ¿≈«¿≈«»»

da ·eˆw‰ C¯Úa d˙B‡ ÔÈ„Bt Ì‡ ,˜ÙÒ97ÔÈ„Bt B‡ »≈ƒƒ»»≈∆«»»ƒ
LÈc˜‰ ÁaÊnÏÂ ÏÈ‡B‰ ,dÈÂLa d˙B‡98ÏÎa ÔÈ„Â . »¿»¿»ƒ¿«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»
¯ÈÓÁ‰Ï Ô‰a ‡ˆBiÎÂ el‡99. ≈¿«≈»∆¿«¿ƒ

למזבח.92) קרבן יהא ערכי בתור 93)שכסף ה.הקצוב
נותן 94) הסכום, כל את לו אין שאם הכספית, יכולתו לפי

ונפטר. שבידו אלא 95)מה מזבח בקרבן פדיון מצינו ולא
שוויו. למזבח.96)לפי קרבן יהא שדהו שכסף

כור.97) בית לזרע שקל בקרבנות 98)חמישים מצינו ולא
משווים. פחות שיפדו שהוממו, שבהקדש 99)מזבח

שלא  ההקדש, טובת ואם העליונה". על הקדש "יד אומרים
זה  הרי וטיבה, השדה דמי לפי אלא קצוב, שכר לפי ישלם
והוא  בתורה. הקצוב השכר על העולים דמיה כפי משלם

להיפך. הדין

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מה 1) לכהנים, ניתן חרם ואיזה הבית לבדק הוא חרם איזה

על  חל הבית בדק שהקדש שמים, לחרמי כהנים חרמי בין
ושפחתו  עבדו המקדיש דין להיפך, ולא מזבח קדשי
מקדיש  אדם שאין עצמו, את המקדיש ומשפט הכנענים,
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מקדיש  אדם שאין אעפ"י ברשותו, ואינו שלו, שאינו דבר
להקדישו  חייב – להקדישו נדר אם לעולם, בא שלא דבר
אבינו, מיעקב לדבר ראיה נדרו, משום לעולם כשיבוא
מותפס  זה הרי בטעות והמתפיס הקדש, אינו בטעות הקדש

וקדוש.

.‡˙Èa‰ ˜„·Ï Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ :¯ÓB‡‰ „Á‡2B‡ , ∆»»≈¬≈∆∆¿≈¿∆∆««ƒ
Ì¯Á3ÌÈÓMÏ Ì¯Á B‡ ,˙Èa‰ ˜„·Ï4ÏÎa ÔÎÂ ; ≈∆¿∆∆««ƒ≈∆«»«ƒ¿≈¿»

Lc˜‰ ÂÈÒÎ Ïk ¯Ó‡ Ì‡ ,ÂÈÒÎ5˜„·Ï Ì¯Á B‡ ¿»»ƒ»«»¿»»∆¿≈≈∆¿∆∆
˙Èa‰ ˜„·Ï eÏtÈ el‡ È¯‰ - ÌÈÓMÏ Ì¯Á B‡ ˙Èa‰6. ««ƒ≈∆«»«ƒ¬≈≈ƒ¿¿∆∆««ƒ

Ì˙Ò Ì¯Á ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡7ÌÈ‰kÏ el‡ È¯‰ -8. ¬»ƒ»«≈∆¿»¬≈≈«…¬ƒ
ÌÈ‰kÏ - ÌÈÓ¯Á Ì˙qL9Ì¯Á Ïk :¯Ó‡pL ; ∆¿»¬»ƒ«…¬ƒ∆∆¡«»≈∆

‰È‰È EÏ Ï‡¯OÈa10. ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆

הכתוב 2) מלשון ושכלולו, המקדש בית בנין תיקון לצרכי
הבית". בדק את יחזקו "והם ו) יב, הקדש.3)(מלכיםֿב,

אחר, לענין ממציאותו הדבר הסרת והפרשה, הבדלה - חרם
לה' "והחרמתי יג) ד, (מיכה ככתוב לקודש, מחול אם
כל  "ואת מ) י, (יהושע ככתוב למות, מחיים אם בצעם":

כט). כז, ויקרא והקבלה, (הכתב החרים" לה',4)הנשמה
בשמים. נכסיו,5)השוכן כל להקדיש רשאי שאינו אע"פ

ה"ב. להלן הבית",6)כמבואר לבדק הקדש "סתם שאם
כאן, כלֿשכן שם, ובביאורנו ה"ז, פ"ה, לעיל כמבואר

"לשמים". או הבית לבדק ואמר פירש 7)שפירש ולא
כמבואר 8)למי. משמר, שבאותו לכהנים מתנה ניתנים

שמים  חרמי בין ההבדלים יתבארו ה"ד ולהלן ה"ה, בסמוך
כהנים. ואע"פ 9)לחרמי כחכמים. כח: בערכין משנה

לה'"? הוא קדשים קודש חרם "כל כח) כז, (ויקרא שנאמר
כמבואר  קדשים, קדשי על חל שהחרם לומר, הכתוב נתכוון

(שם). הי"א מפסוק 10)להלן זה דרשו שם, במשנה אמנם
לכהן", החרם כשדה השדה... "והיה כא) כז, (ויקרא אחר
זה, לפסוק במדבר, זוטא בספרי נמצא רבינו כדברי אבל
לך  בישראל חרם כל נכסיו... כל אדם החרים שאם "מניין

לכהנים". חרמים שסתם מלמד, - יהיה

.·B¯˜a ÔÓ Ì„‡ ÌÈ¯ÁÓ11ÂÈ„·ÚÓe B‡vÓe «¬ƒ»»ƒ¿»ƒ…≈¬»»
ÌÈÚk‰ ÂÈ˙BÁÙMÓe12‡Ï Ï·‡ .B˙fÁ‡ ‰„OÓe ƒƒ¿»«¿«¬ƒƒ¿≈¬À»¬»…

„O Ïk ‡ÏÂ ,ÂÈ„·Ú Ïk ‡ÏÂ ,BzÓ‰a Ïk ÌÈ¯ÁÈ,ÂÈ˙B «¬ƒ»¿∆¿¿…»¬»»¿…»¿»
:¯Ó‡pL ;ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡MÓ BÏ LiL ÔÈÓ Ïk ‡ÏÂ¿…»ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ«¿¿ƒ∆∆¡«

BÏ ¯L‡ ÏkÓ13ÌÈ¯Á‰ elÙ‡ ,Ïk‰ ˙‡ ÌÈ¯Á‰ Ì‡Â . ƒ»¬∆¿ƒ∆¡ƒ∆«…¬ƒ∆¡ƒ
ÔÈÓ¯ÁÓ el‡ È¯‰ - ÂÈÒÎ Ïk14ÌÈ¯Á‰L ÔÈa . »¿»»¬≈≈À¿»ƒ≈∆∆¡ƒ

.˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈ¯Á‰L ÔÈa ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ≈∆∆¡ƒ¿∆∆««ƒ

בקרו.11) לא 12)מקצת אבל הגוף, קנין לו הקנויים
להלן  שלו", גופו שאין דבר מקדיש אדם "שאין העברים,

אמרו:13)הכ"א. ושם כח.) (ערכין לו" אשר כל "ולא
רש"י). = המטלטלין (כל לו אשר כל ולא - לו אשר מכל
אחוזה  משדה הכנענים). עבדיו = ) אדם כל ולא - מאדם
הי"ג. פ"ח, לקמן והשווה אחוזה. שדה כל ולא -

כג:14) ערכין במשנה מפורש וכן מ"י, פ"ד, ערכין תוספתא
המשנה). (מרכבת תפיליו לו מעלין נכסיו המקדיש

.‚ÔÈÁ˜BÏ - ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰ B‡ ÌÈ¯Á‰L ÈÓ ÏÎÂ¿»ƒ∆∆¡ƒƒ¿ƒ»¿»»¿ƒ

BL‡¯aL ÔÈlÙz elÙ‡Â ,BÏ LiM ‰Ó Ïk15ÔÈ‡Â , »«∆≈«¬ƒ¿ƒƒ∆¿…¿≈
B‡ Lc˜‰ Ïk‰L ;ÂÈ„‚·e B˙en‡ ÈÏk ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«¿≈À»¿»»∆«…∆¿≈

Ì¯Á16. ≈∆

(רש"י 15) ההקדש מן אותן ויפדה מעות וילווה שם, משנה
עושה, הוא מצוה סובר נכסיו, שהמקדיש קב:), קמא לבבא

שם). קמא (בבא תפיליו על גם שאפילו 16)ודעתו
פ"ג, לעיל כמבואר מהם, אותם לוקחים ערכין בחייבי
הט"ו. שם כמבואר תפיליו, לו שמשאירים אע"פ הט"זֿיז

.„ÌÈ‰k ÈÓ¯Á ÔÈa ‰Ó17ÈÓ¯ÁL ?ÌÈÓL ÈÓ¯ÁÏ «≈∆¿≈…¬ƒ¿∆¿≈»«ƒ∆∆¿≈
Lc˜‰ - ÌÈÓL18ÔÈcÙÂ ,19ÌÈÓc‰ eÏtÈÂ ,Ô‰ÈÈÂLa »«ƒ∆¿≈¿ƒ¿ƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿«»ƒ
˙Èa‰ ˜„·Ï20ÌÈ‰k ÈÓ¯ÁÂ ;ÔÈlÁÏ ÌÈÒÎp‰ e‡ˆÈÂ , ¿∆∆««ƒ¿≈¿«¿»ƒ¿Àƒ¿∆¿≈…¬ƒ

ÌÏBÚÏ ÔBÈ„t Ô‰Ï ÔÈ‡ -21ÌÈ‰kÏ ÔÈz ‡l‡ , ≈»∆ƒ¿¿»∆»ƒ»ƒ«…¬ƒ
‰Óe¯˙k22¯ÎnÈ ‡Ï :¯ÓB‡ ‡e‰ ÌÈ‰k Ì¯Á ÏÚÂ . «¿»¿«≈∆…¬ƒ≈…ƒ»≈

ÌÈÏÚaÏ Ï‡bÈ ‡ÏÂ ,¯Á‡Ï ¯ÎnÈ ‡Ï - Ï‡bÈ ‡ÏÂ23. ¿…ƒ»≈…ƒ»≈¿«≈¿…ƒ»≈«¿»ƒ

לכהן.17) לתתם כדי נכסיו ליהנות 18)שהחרים ואסור
הם  הרי כהן, ליד שהגיעו לחרמים בניגוד פדיון, בלא מהם

כהן. של ממונו כשאר ע"י 19)כחולין, הגזבר, מידי
אחרים. ע"י או החרימם,20)הבעלים כן דעת שעל

הבית. בדק לחיזוק יהיו נתנם 21)שדמיהם שלא עוד כל
הכהן  יכול כהן, ליד משהגיעו אבל לפדותם. יכול אינו לכהן
בתוספתא  וכן לב.) לבכורות (רש"י שירצה מי לכל למכרם

מי"א. פ"ד, כח:).22)ערכין בערכין (משנה נפדית שאינה
מיד  אלא כהן, ביד כתרומה לזרים אסורים אינם אבל
(רדב"ז) לזרים בהנאה מותרים הם הרי כהן, לרשות שהגיעו

ה"ה. בסמוך זה,23)וכמבואר כהנים'לפסוק 'תורת
מדבר, הכתוב כהנים בחרמי ועלֿכרחך שם. הגר"א וכגירסת
בדק  צרכי מהם לעשות הם נפדים ודאי הבית  בדק שחרמי

חרמי). דיבורֿהמתחיל כח: לערכין (תוספות הבית

.‰È¯‰ - ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ ÌÈ¯Án‰ „Á‡Â¿∆»««¬ƒ«¿«ƒ«¿¿ƒ¬≈
¯ÓLÓ B˙B‡aL Ô‰kÏ ÔÈz el‡24‰ÚMa ≈ƒ»ƒ¿…≈∆¿ƒ¿»¿»»

ÌÈ¯Á‰L25˙È·a Ô‰L ÔÓÊ Ïk ,ÌÈ‰k ÈÓ¯Á . ∆∆¡ƒ∆¿≈…¬ƒ»¿«∆≈¿≈
ÌÈÏÚa‰26Ì‰È¯·c ÏÎÏ Lc˜‰ Ô‰ È¯‰ -27; «¿»ƒ¬≈≈∆¿≈¿»ƒ¿≈∆

B˙ .'‰Ï ‡e‰ ÌÈL„˜ L„˜ Ì¯Á Ïk :¯Ó‡pL∆∆¡«»≈∆…∆»»ƒ«¿»
Ì‰È¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁk Ô‰ È¯‰ - Ô‰kÏ28:¯Ó‡pL ; «…≈¬≈≈¿Àƒ¿»ƒ¿≈∆∆∆¡«
‰È‰È EÏ Ï‡¯OÈa Ì¯Á Ïk29. »≈∆¿ƒ¿»≈¿ƒ¿∆

הכ"ד.24) פ"ד, לעיל לכל 25)מבואר נותנם אינו אבל
הגר  בגזל ונאמר לכהן", החרם "כשדה שנאמר שירצה, כהן
קנאו  שם, מה לכהן". לה' המושב "האשם ח) ה, (במדבר
איל  מלבד בו: שנאמר = ) משמר שבאותו לכהן ונתנו ה'
הקרן  יהיה לו בו, המכפר הכהן - בו" יכפר אשר הכיפורים
כח:). (ערכין משמר שבאותו לכהן נותנם כאן אף והחומש),
ה"ז, להלן כמבואר זה, בענין לקרקעות הושוו מטלטלין וגם
שם). (גמרא משמר אותו לכהני הם אף ניתנים ולפיכך

הכהן.26) ליד שהגיעו ומועלים 27)טרם בהנאה אסורים
אפילו 28)בהם. שירצה, מי לכל ומוכרם ממונו, כשאר

שם.29)לזרים. וברש"י לב. בבכורות וכן כט. ערכין

.ÂÌ¯Á ‰„O BÏ ‰˙È‰L Ô‰k30‰ÎfL31¯Á‡ da …≈∆»¿»¿≈≈∆∆»»»««
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dÓÈ¯Á‰Â Ï·Bi‰32ÂÈÁ‡Ï ‰‡ˆBÈÂ ,˙Ó¯ÁÓ BÊ È¯‰ - «≈¿∆¡ƒ»¬≈À¿∆∆¿¿»¿∆»
ÌÈ‰k‰33,„nÏÓ - B˙fÁ‡ ‰È‰z Ô‰kÏ :¯Ó‡pL . «…¬ƒ∆∆¡««…≈ƒ¿∆¬À»¿«≈

Ï‡¯OÈÏ ‰fÁ‡ ‰„Ok BÏ BÓ¯Á ‰„OL34Ì‡L , ∆¿≈∆¿ƒ¿≈¬À»¿ƒ¿»≈∆ƒ
.„iÓ ˙Ó¯ÁÓ ‡È‰ - dÓÈ¯Á‰∆¡ƒ»ƒÀ¿∆∆ƒ»

לחלקו.30) והגיעה ישראל להגיה 31)שהחרימה יש
והכוונה  למבי"ט. ספר בקרית הנוסח וכן בה, שזכה או כאן:
אחד  וגאלה היובל, לפני ישראל שהקדישה אחוזה לשדה
שיוצאה  בעלים, גאלוה ולא היובל והגיע ההקדש, מיד

ה"כ. לעילפ"ד, כמבואר ביובל, סתם,32)לכהנים חרם
לכהנים. לכהנים,33)שהוא ויוצאת הואיל יאמר: שלא

שלי. תהא ידי, תחת היא "והיה 34)והרי הכתוב: וסדר
אחוזתו", תהיה לכהן החרם כשדה ביובל... בצאתו השדה
בה  שזכה חרם שדה להשוות למד, ונמצא ללמד בא זה הרי

כט.). (ערכין ישראל של אחוזה לשדה כהן,

.ÊBÓ¯Á ‰„O Ô‰k‰ ¯ÎÓ35elÙ‡ ,Á˜BÏ dLÈc˜‰Â , »««…≈¿≈∆¿¿ƒ¿ƒ»≈«¬ƒ
‰ - ‰eÓÈ¯Á‰L ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÏÚa‰ Á˜Bl‰ ‰È‰È¯ »»«≈««¿»ƒ»ƒƒ∆∆¡ƒ»¬≈

BÊ36‰˜Ó ‰„Ok37Ï·Bia d¯ÎnL Ô‰kÏ ˙¯ÊBÁÂ ,38. ƒ¿≈ƒ¿»¿∆∆«…≈∆¿»»«≈
ÌiÂÏe ÌÈ‰k ÏL ÔÈÏËÏhÓ B‡ Ú˜¯˜ Ï·‡39ÌÈ‡ - ¬»«¿«ƒ«¿¿ƒ∆…¬ƒ¿ƒƒ≈»

ÌÏBÚ ˙fÁ‡ Èk :‰„Oa ¯ÓB‡ È¯‰L .Ô˙B‡ ÔÈÓÈ¯ÁÓ«¬ƒƒ»∆¬≈≈«»∆ƒ¬À«»
ÌÎÏ ‡e‰40eLw‰ ÔÈÏËÏhÓe ;41,ÔÈÓ¯Áa ˙BÚ˜¯˜Ï »∆ƒ«¿¿ƒÀ¿¿«¿»«¬»ƒ

BÏ ¯L‡ ÏkÓ :¯Ó‡pL42.B˙fÁ‡ ‰„OÓe ∆∆¡«ƒ»¬∆ƒ¿≈¬À»

היובל,35) אחר בה שזכה או האחרים, ישראל מידי שזכה
הקודמת. זו.36)כבהלכה התימנים: ובכת"י רומי ובדפוס

זה. לוקח שלקחה לשדה, בה 37)והכוונה זכה שלא
מאחר. לקחה אלא פ"ד,38)ממורישיו, לעיל כמבואר

יוצאה  ואינה למוכר, חוזרת זו הרי היובל שכשיגיע הכ"ו,
כאן  ואף שלו", שאינו דבר מקדיש אדם "שאין לכהנים,
כו.). (ערכין אחוזתו כשדה לכהן היא הרי זו שדה

לעצמן.39) שקנו מטלטליהן וכן ממורישיהם, בקרקע שזכו
הוא 40) וכן הכתוב. כלשון להם, וצ"ל: סופר, טעות

הלווים, בשדה מדבר זה שפסוק ואע"פ קדומים. בדפוסים
לכה  כח.הואֿהדין בערכין המשנה ולשון (לחםֿמשנה). נים

שהחרמים  מחרימים, היו "הכהנים זו: הלכה מקור שממנה
לך  בישראל חרם כל בהם: שנאמר רש"י: ומפרש שלהם".
הוא  יחרימה, אם בכך, הנאה מה שלו, שהיא וכיון יהיה,
שבין  שם, יהודה רבי כדעת פסק ורבינו בה. יזכה עצמו
עמ' שם בתוספות וראה מחרימים, אינם לויים ובין כהנים
מהכתוב, הוא הטעם שעיקר כמאן. דיבורֿהמתחיל ב
הואֿהדין  בלויים, שכתוב ואע"פ להם". היא עולם "אחוזת

כח.).42)הושוו.41)לכהנים. (שם מטלטלין אלו

.ÁLc˜‰‰ È¯‰ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ÁaÊÓ ÈL„˜ LÈc˜n‰««¿ƒ»¿≈ƒ¿≈«¿∆∆««ƒ¬≈«∆¿≈
‰ÈÓ„ eÏtÈÂ ,‰„t˙Â ‰Ó‰a‰ C¯Ú˙Â ,Ô‰ÈÏÚ ÏÁ»¬≈∆¿≈»≈«¿≈»¿ƒ»∆¿ƒ¿»∆»
‰lÁza ‰˙È‰M ‰ÓÏ ·¯˜z ‰Ó‰a‰Â ,˙Èa‰ ˜„·Ï43. ¿∆∆««ƒ¿«¿≈»ƒ¿«¿«∆»¿»«¿ƒ»

È¯‰ :¯Ó‡Â ÁaÊnÏ ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ LÈc˜n‰ Ï·‡¬»««¿ƒ»¿≈∆∆««ƒ«ƒ¿≈«¿»«¬≈
‰OÚ ‡Ï - ÌÈ‰kÏ ÌÓÈ¯Á‰ B‡ ,ÌÈÓÏL B‡ ‰ÏBÚ BÊ»¿»ƒ∆¡ƒ»«…¬ƒ…»»

ÌeÏÎ44Ì¯Á‰ ‡ÏÂ ÁaÊÓ Lc˜‰ ÔÈ‡Â ,45ÏÚ ÏÁ ¿¿≈∆¿≈ƒ¿≈«¿…«≈∆»«
BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„»̃¿≈∆∆««ƒ∆≈»»«¿ƒ»»∆≈

BlL46. ∆

שהיא 43) עוד כל ממנה נפקעת המזבח קדושת שאין
עליה  להוסיף אלא הבית בדק הקדש בא ולא תמימה,
אותם  "ומקדישין לב.): בתמורה (משנה דמים קדושת
בברייתא  כמפורש הבית, לבדק והכוונה עילוי". הקדש
הרי  אמר: כאילו זה הרי ספר": ה"קרית וכתב שם, בגמרא
כמסירתו  לגבוה אמירתו כי שחייב, הבית, לבדק מנה עלי

שם.44)להדיוט. כהנים.45)ברייתא חרמי
דרך 46) התחייבות אינם כהנים חרמי או מזבח שקדושת

שהרי  תדע, עצמה. הבהמה על חלה הגוף קדושת אלא נדר,
כהנים  חרמי וגם תמימים, כשהם נפדים מזבח קדשי אין
שהבהמה  ומתוך ה"ד, לעיל כמבואר לעולם, נפדים אינם
נוספת  קדושה ואין שלו, אינה הבית לבדק הוקדשה כבר
נדר, כמו היא הבית בדק קדושת אבל עליה. לחול יכולה
לעיל  בביאורנו כאמור מזבח, קדושת על היא חלה ולפיכך
דיבורֿהמתחיל  לב. תמורה ב'תוספות' וראה מ. אות
הבעלים  שם יש מזבח "שבקדשי בזה: אחר טעם מקדישין,
בהמה  להקריב הוא רוצה (=שהרי כשהוממו לפדותם,
עליהם  לבעלים אין הבית בדק בקדשי אבל במקומה), אחרת
לפיכך  לגבוה) שלו את מסר כבר (=שהוא אדם משאר יותר

להתפיס". בידו אין

.ËLc˜‰ ‰Ê ¯BL :¯ÓB‡‰47,ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï »≈∆∆¿≈¿««¿ƒ
‰‡‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a BËÁLe48. ¿»¿¿ƒ¬≈∆À»«¬»»

ÁaÊnÏ Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ - ÁaÊnÏ BLÈc˜‰49Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¬≈∆∆¿≈«ƒ¿≈«¬»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÂLÎÚÓ Lc˜‰ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡50, »«¬≈∆∆¿≈≈«¿»¿««¿ƒ
‰‡‰a ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a BËÁLe51. ¿»¿¿ƒ¬≈∆»«¬»»

BÈ‡ - ÁaÊnÏ ÌÈLÏM‰ CB˙a BLÈc˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿≈«≈
Lc˜Ó52. À¿»

פ"ה,47) לעיל הבית, לבדק הקדשות שסתם הבית, לבדק
(תוספתא 48)ה"ז. מעכשיו ההקדש חל לא שעדיין

וכתב  באכילה", "מותר כתוב שם אלא מ"א). פ"ג, תמורה
יחל", "לא משום לוקה זה ומקדיש הואיל שמח", ה"אור
ישראל  "וצריך גנב, כמו לעבירה מומר הריהו נדרו, שחילל
בה, לשחוט זה למומר יתננה ואח"כ הסכין, את לבדוק כשר

טורח שאינו שחזקתו בהל'מפני רבינו כלשון לבדוק",
אסור  - סכינו נבדקה לא אם ולפיכך הי"ד, פ"ד, שחיטה
בהנאה. אלא מותר השור ואין משחיטתו, לאכול

עליו 49) חלה לא שעדיין האמור, מהטעם שם, תוספתא
הבית. בדק ולא 50)קדושת יום השלשים יעברו שאם

למפרע. ההקדש עליו יחול הבית 51)ימות, בדק שקדשי
העמדה  בני שאינם לפדיון, עוד ראויים אינם שנשחטו
(לחםֿ קבורה אלא תקנה להם ואין הי"ב) פ"ה, (לעיל

שאינו 52)משנה). דבר מקדיש אדם שאין שם, תוספתא
פ"ט, גירושין שבהל' ואע"פ הקודמת. בהלכה כמבואר שלו,
מהיום  או מעכשיו גיטך זה הרי "אמר רבינו: כתב הי"ד
שאמר  אחר שמא מגורשת, ספק זו הרי ומת מיתתי לאחר
על  דעתו וסמכה "מעכשיו", מלשון בו חזר "מעכשיו"
בתוך  הקדישו שאם כאן, רבינו פסק זאת בכל מיתה", לאחר
בו  "חזר נאמר: אם אפילו שבהקדש מוקדש, אינו שלשים
בהל' רבינו כדברי מועילה, חזרתו אין מעכשיו" מלשון
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ואפילו מ  בהקדש, חזרה "שאין ה"א: פט"ו, הקרבנות עשה
אפרים). מחנה (הגהות דבור" כדי תוך

.È·ekÚ ‡l‡ da ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ‰ÏBÚ LÈc˜n‰««¿ƒ»¿∆∆««ƒ≈»∆»ƒ
„·Ïa ÔÈ¯aÊb53„Ú ËÁMz ‡lL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe . ƒ¿»ƒƒ¿«ƒƒ¿≈¿ƒ∆…ƒ»≈«

‰„tzL54CÎÈÙÏ .55BÊ È¯‰ - dËÁLe ¯·Ú Ì‡ , ∆ƒ»∆¿ƒ»ƒ»«¿»»¬≈
‰¯Lk56. ¿≈»

ויעריכוה 53) שישימוה עד שחיטתה את מעכבים הגזברים
אין  אבל בדמיה, המקדיש את לחייב כדי שוה, היא כמה
אלא  זה אין כי בעלים, שיפדוה עד שחיטתה את מעכבים
תורה  דין זהו שחיטתה, לאחר ישלם והוא המקדיש, על חוב
גופא). דיבורֿהמתחיל שם וב'תוספות' לב: (תמורה

העולה.54) גוף על  נתפס זה 55)שההקדש ואין הואיל
חכמים. מדברי לאחר 56)אלא שומתה דמי ישלם והוא

שם). (תמורה זמן

.‡ÈÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔÈa Ì„‡ ÌÈ¯ÁÓ57„˜ ÔÈaÌÈL «¬ƒ»»≈»¿≈»»ƒ≈»»ƒ
ÌÈl˜58˙Èa‰ ˜„a ÈÓ¯Á ÔÈa ÌÈ‰k ÈÓ¯Á ÔÈa ,59. «ƒ≈∆¿≈…¬ƒ≈∆¿≈∆∆««ƒ

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰L ÌÈL„˜ eÈ‰ Ì‡Â60˙‡ Ô˙B - ¿ƒ»»»ƒ∆«»¿«¬»»≈∆
Ô˙B‡ e·¯˜ÈÂ ,˙Èa‰ ˜„·Ï ÔÈa ÌÈ‰kÏ ÔÈa Ô‰ÈÓc¿≈∆≈«…¬ƒ≈¿∆∆««ƒ¿ƒ¿¿»

Ô‰M ‰ÓÏ e„tiL ¯Á‡ ÌÈL„w‰61. «√»ƒ««∆ƒ»¿«∆≈

עולה.57) ותודה.58)כגון שלמים כלומר,59)כגון
כהנים  חרמי או שהם: לחרמים, האלה הקדשים את מתפיס
חרם, כל שנאמר: כח:), בערכין (משנה הבית בדק חרמי או
קדשי  על אפילו חרם, חל הכל על לה'. הוא קדשים קודש

לב.). לתמורה וברש"י (שם הרי 60)קדשים שנדר כגון
הואיל  החרימה, ואח"כ לנדרו, בהמה והפריש עולה, עלי
נמצאת  לנדרו, אחרת להביא חייב הוא נגנבה, או מתה ואם

היא. אחרת,61)שלו לקדושה אותה משנים שאין
דמיה. על אלא החרם חל ולא לב. בתמורה כמבואר

.·È‰·„ eÈ‰62?Ô˙B‡ ÔÈ„Bt „ˆÈk - ÔÓÈ¯Á‰Â »¿»»¿∆¡ƒ»≈«ƒ»
d˙BÏÚ‰Ï BÊ ‰Ó‰·a ÔzÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÌÈ„ÓB‡¿ƒ«»»»∆ƒ≈ƒ¿≈»¿«¬»

da ·iÁ BÈ‡L ‰ÏBÚ63¯eÚL B˙B‡ Ô˙Bp‰ ÏÎÂ ,64- »∆≈«»»¿»«≈ƒ
.‰˙È‰L BÓk ‰·„ BÊ ‰Ó‰a ·È¯˜È«¿ƒ¿≈»¿»»¿∆»¿»

מתו,62) אם באחריותם חייב ואינו עולות, אלו הרי שאמר
עליהם? החרם יחול ואיך שלו, אינם אדם 63)נמצאו

להקריבה  נוטלה בזול בהמה ימצא אם עולה, חייב שאינו
ידי  יצא לנדבתו שהפריש אחר זה מקדיש שגם לקונו, דורון
ולא  במקומה, אחרת להביא חייב אינו תמות ואם חובתו,
ההנאה" "טובת וזוהי לקונו, דורון הקריב שלא אלא הפסיד

בנדבתו. עדיין לו את 64)שיש כופים אין כלומר,
אלא  שאינה כיון ולהקריבה, הללו בדמים לפדותה המקדיש
או  לכהנים דמיה שיתן כל אלא מחיובו, נפטר וכבר נדבה
המדברת  הקודמת בהלכה אבל יקריבנה. הבית לבדק
שיפדנה  המתפיס את כופים באחריותה, שחייב ב"נדר"
מפרש, כח: בערכין ורש"י נדרו. לקיים כדי ויקריבנה,
בה, לו שיש הנאה טובת כדי דמיה, יתן עצמו שהמקדיש
יודה  לפדותה, ירצה לא אם ואמנם, לקונו. דורון שיקריב

ויקריבנה  לפדותה יכול אחר אדם שגם לרבינו, רש"י
הבית. לבדק או לכהנים יפלו והדמים (משנהֿלמלך).

.‚ÈÔÈa ,ÌÈÓMÏ ‰Ó‰a ¯BÎa ˙‡ ÌÈ¯Á‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆∆¡ƒ∆¿¿≈»«»«ƒ≈
ÌeÓ ÏÚa ‰È‰L ÔÈa ÌÈÓz ‰È‰L65‰Ê È¯‰ - ∆»»»ƒ≈∆»»««¬≈∆

Ì¯ÁÓ66ÌÈÓMÏ Ô‰k‰ BÓÈ¯Á‰L ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . À¿»¿≈»ƒ«∆∆¡ƒ«…≈«»«ƒ
B„ÈÏ ‡aL ¯Á‡67. ««∆»¿»

(65- תמים היה שאם לכהן,אלא הם מתנה ששניהם
למזבח. ואימוריו דמו את מבוארת 66)מקריבים ופדייתו

הי"ד. הוא 67)להלן הרי מום בו וכשנפל שלו, שהוא
ה"ג. פ"א, בכורות הל' נכסיו, כשאר

.„ÈÔ˙B‡ ÔÈ„Bt „ˆÈÎÂ68‰ˆB¯ Ì„‡ ‰nk ÔÈ„ÓB‡ ? ¿≈«ƒ»¿ƒ«»»»∆
B„Èa ˙eL¯‰ ‰È‰˙Â BÏ ‰È‰iL È„k ‰Ê ¯BÎ·a ÔzÏƒ≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆»¿¿»

B·B¯˜Ï ,‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ BzÏ69BÚ¯Ï B‡70ÏÎÂ , ƒ¿¿»…≈∆ƒ¿∆ƒ¿¿≈¿»
Ô‰k ÏÎÏ epzÈÂ ¯BÎa‰ ÁwÈ - ¯eÚL B˙B‡ Ô˙Bp‰«≈ƒƒ««¿¿ƒ¿∆¿»…≈

˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈÓc‰ eÏtÈÂ .‰ˆ¯iL71. ∆ƒ¿∆¿ƒ¿«»ƒ¿∆∆««ƒ

נמצא 68) כהן, של אלא שלו, אינו והרי החרימו, כשישראל
מוחרם. אינו אחותו.69)שגופו לבן או כהן בתו לבן

לו 70) שיתן לישראל כסף ליתן לו אסור עצמו, הכהן אבל
בגורן  המסייע ככהן נראה שזה זה, בכור הכהן לחברו או
ואסור, בשכרו, התרומות לו שיתנו כדי ולזרות לדוש
הי"ד. פ"א, בכורות והל' הי"ח פי"ב, תרומות בהל' כמבואר

טובת 71) שאותה שם: מפרש ורש"י כח:, בערכין משנה
בעל  יתן מאחר, לקבל יכול הבכור בעל שהישראל הנאה,
שרש"י  ישנו, חילוק עוד החרם. בשביל לכהן הבכור
חרמי  לענין מסבירה ורבינו כהנים, חרמי לענין מפרשה

הבית. לבדק שהם שמים,

.ÂË¯OÚn‰ ˙‡ ÌÈ¯Án‰72ÈÓÏL ÌÈ¯ÁÓk ‰Ê È¯‰ - ««¬ƒ∆««¬≈¬≈∆¿«¬ƒ«¿≈
B˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡L ÈÙÏ ,‰·„73. ¿»»¿ƒ∆≈«»¿«¬»

ואין 72) לבעלים, שנאכל כשלמים, ודינו בהמה, מעשר
בכורות  (הל' כפסח לבעלים כולו אלא כלום, בו לכהנים

ה"ד). אחר 73)פ"ו, להקריב חייב אינו ימות, שאם
זו  בבהמה ליתן רוצה אדם כמה אומדים ולפיכך במקומו,

(רדב"ז). הבית לבדק יפלו והדמים שלמים, להקריבה

.ÊËBÏ˜L LÈc˜n‰74‰Ê È¯‰ - ˙Èa‰ ˜„·Ï75 ««¿ƒƒ¿¿∆∆««ƒ¬≈∆
L„˜76L„˜ ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ÌÈ¯eka LÈc˜‰ .77. …∆ƒ¿ƒƒƒ¿∆∆««ƒ≈»…∆

el‡ È¯‰ - B„ÈÏ e‡aL ¯Á‡ Ô‰k‰ ÔLÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒƒ¿ƒ»«…≈««∆»¿»¬≈≈
L„˜78. …∆

ההקדש,74) גזבר ליד שיגיע עד באחריותו חייב שהוא
מ"א. פ"ב, בשקלים זה.75)כמבואר הרי תימן: בכת"י

הוא 76) שהשקל שם, רבינו וכפירוש מ"ח פ"ח, שקלים
ה"ח  לעיל נתבאר וכבר קרבנות, לצרכי הלשכה לתרומת

מזבח. קדושת על חלה הבית בדק שם,77)שקדושת
שלו  שאינו דבר מקדיש אדם ואין הם, לכהנים שהבכורים
מג. אות לעיל בביאורנו וראה שם), (תוספותֿיו"ט

פ"ד,78) בכורים בהל' כמבואר שלו, וממון נכסיו, שהם
הי"ד.
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.ÊÈÌÈ¯Án‰79ÌÈ‰k‰Â ‡e‰ - B˙ÁÙLÂ Bc·Ú ÈˆÁ ««¬ƒ¬ƒ«¿¿ƒ¿»¿«…¬ƒ
Ba ÔÈÙzL80ÌÈÓMÏ ÌÈ¯Á‰ B‡ LÈc˜‰ Ì‡ Ï·‡ .81 À»ƒ¬»ƒƒ¿ƒ∆¡ƒ«»«ƒ

e¯‡aL BÓk ,L„˜ Blk - Bc·Ú ÈˆÁ82LÈc˜n‰ ÏÎÂ . ¬ƒ«¿À…∆¿∆≈«¿¿»««¿ƒ
·ÚÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc83ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰ B‡ , «¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒ««¿ƒ»¿»»

L„˜ ÔÙe‚ È¯‰ - ÌÈ„·Ú Ô‰a eÈ‰Â84ÌÈ¯eÒ‡ CÎÈÙÏ . ¿»»∆¬»ƒ¬≈»…∆¿ƒ»¬ƒ
e„tiL „Ú Ô‰a ˙B‰Ï85. ≈»»∆«∆ƒ»

כהנים.79) ובטעות 80)חרמי הי"א. פ"ד, ערכין תוספתא
שמח). (אור "המחרים" במקום "המקדיש" שם נכתב

הבית.81) לבדק שבהקדש 82)שהוא הי"ח פ"ה, לעיל
"נידון  שיהא לומר נפשות", "בערכך נאמר: הבית, בדק
זה  הרי בו, תלויה שהנשמה אבר והקדיש הואיל בכבודו",

שם. בביאורנו וכמבואר כולו, בדמי קנוי 83)חייב שגופם
לח:84)לו. יפלו 85)גיטין ודמיהם לאחרים, שימכרו

ה"ט. פ"ח, לקמן וראה הבית. לבדק

.ÁÈÌÈ¯Á‡Ó Ô‰ÈÓc ÁwÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ¯aÊb‰ ÔÈ‡Â¿≈«ƒ¿»ƒ«»ƒƒ«¿≈∆≈¬≈ƒ
˙e¯ÁÏ Ô˙B‡ ‡ÈˆB‰Ïe86Ô˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ‡l‡ ; ¿ƒ»«≈∆»¿ƒ»

eˆ¯ Ì‡ ˙e¯ÁÏ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÌÈ¯Á‡Â ,ÌÈ¯Á‡Ï87. «¬≈ƒ«¬≈ƒƒƒ»«≈ƒ»

לחירות,86) להוציאם רשאים הגזברים שאין שכן, וכל
מזלזלים  שהם יאמרו שלא והטעם, שם, בגיטין כמבואר
אותם  שמוכרים יודעים הכל מכירה דרך אבל הקדש, בנכסי
הגזברים). אין דיבורֿהמתחיל שם (תוספות בשווים

ה"ח:87) פי"א, נחלות הל' רבינו דברי והשווה שם. גיטין
אפילו  לחירות עבדים להוציא רשאים האפטרופין "אין
אותם  מוכרים אבל לחרות, שיצא דמים העבד מן ליקח
שם  וגם אותם", שמשחררים הם האחרים ואותם לאחרים...
לא  שלפעמים היתומים, בנכסי יזלזלו שלא כדי הטעם
וראה  שם, משנה' ב'מגיד כמבואר בדמיו, עמו ידקדקו
בזה. לוניל לחכמי שהשיב מה רבינו" "תשובות במוספינו

.ËÈB˙Ò¯t ÏÚ ¯˙i‰ Ïk - Bc·Ú È„È LÈc˜n‰88 ««¿ƒ¿≈«¿»«»≈««¿»»
‰Ê „·Ú Ò¯t˙Ó ‡e‰ „ˆÈÎÂ .L„˜89,ÏÎB‡Â ‰ÂBÏ ? …∆¿≈«ƒ¿«¿≈∆∆∆∆¿≈

‰OBÚÂ90‰ÂMÓ ˙BÁt ˙BÁt ‰OÚiL ‡e‰Â .Ú¯BÙe ¿∆≈«¿∆«¬∆»»ƒ»∆
‰Ëe¯t91ÔBL‡¯ - ‰Ëe¯Ùa ‰OÚ Ì‡L ;Ú¯ÙÈÂ ¿»¿ƒ¿«∆ƒ»»ƒ¿»ƒ

Lc˜‰ ‰˜ ÔBL‡¯92. ƒ»»∆¿≈

פרנסתו.88) מצרכי יותר בעבודתו משתכר שהוא מה כל
שידיו  מתוך אבל לעולם, באו לא עדיין ידיו שמעשי ואע"פ
(רדב"ז). לעושיהם עבדי ידי יקדשו אמר כאילו נעשה ישנן,

לשמים.89) הקדש ידיו ומעשה במזונותיו, חייב אינו שרבו
תיקדש 90) הראשונה הפרוטה הרי תחילה, יעשה שאם

ב). עמ' שם וברש"י יב. (גיטין לו הקדש 91)ותיאסר ואין
ה'תוספות' ולדעת שם). (רש"י פרוטה משוה פחות על חל
פחות  על אפילו חל הקדש כל פחות, דיבורֿהמתחיל שם
פחות  על שיחול המקדיש, בדעת שאין אלא פרוטה, משוה

פרוטה. כדי 92)משוה רק זה וכל (שם). עליו ונאסרה
יעשה  ואפילו הוא, קודש פרנסתו על היתר כל אבל פרנסתו,
אלא  זה היתר תיקנו לא כי לו, יועיל לא מפרוטה, פחות
שנוח  ההקדש, טובת משום וגם העבד, לטובת פרנסתו, כדי

(שם). וישביח ידיו ממעשה יתפרנס זה שעבד לו

.ÎÂÈÓ„ ‡l‡ LÈc˜‰ ‡Ï - BÓˆÚ ˙‡ LÈc˜n‰93, ««¿ƒ∆«¿…ƒ¿ƒ∆»»»

˙BOÚÏ BÏ ¯zÓe .BÓˆÚ ÈÓ„a ·iÁ ‡e‰ È¯‰Â«¬≈«»ƒ¿≈«¿À»«¬
ÏÎ‡ÏÂ94„·Úk BÙeb Lc˜˙ ‡Ï È¯‰L ,95. ¿∆¡…∆¬≈…ƒ¿«≈»∆∆

פ"א,93) לעיל כמבואר בשוק, הנמכר כעבד שוה שהוא מה
הבית. לבדק יפלו והדמים ידיו 94)ה"ט, מעשה שאין

להקדש  אין מזונותיו, מכדי יותר שמרויח מה ואפילו הקדש,
לעושיהם, ידי יקדשו יאמר אם אבל לט.) (גיטין כלום בו
עצמו, בדמי חייב ואינו הקדש, - מזונותיו צרכי על העדפתו

(רדב"ז). ידיו מעשה אלא הקדיש לא קדוש 95)כי שהוא
וראוי  הי"ז. לעיל כמבואר ממנו, ליהנות ואסור נכסיו, כשאר
מעילה  שאין מפני בו, מועלים אין בעבד שגם להעיר,
ע"פ  ה"י פ"ה, מעילה (הל' לקרקעות הוקש ועבד בקרקעות,

לט.). גיטין הש"ס

.‡ÎBlL BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡96?„ˆÈk . ≈»»«¿ƒ»»∆≈∆≈«
B‡ ÌÈ¯·Ú‰ B˙ÁÙLÂ Bc·ÚÂ Bz·e Ba ÌÈ¯Á‰L ÔB‚k¿∆∆¡ƒ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ

B˙˜Ó ‰„O97Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÈÓ¯ÁÓ ÔÈ‡ el‡ È¯‰ - ¿≈ƒ¿»¬≈≈≈»À¿»ƒ∆≈»»
BlL BÙeb ÔÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó98. «¿ƒ»»∆≈∆

יקדיש 96) כי "ואיש יד) כז, (ויקרא שנאמר סח: קמא בבא
שלו. כל אף שלו, ביתו מה - לה'" קודש ביתו את

הכ"ו.97) פ"ד, כלעיל למוכר, ביובל לחזור שעתידה
כעבדים 98) לו, קנוי גופם אין שלו, שהם אע"פ ואלו

הפסוק  את דרשו שם ובגמרא כח.). בערכין (משנה הכנענים
ובהמה" מאדם יחרים... אשר חרם כל "אך כח) כז, (ויקרא
יכול  (לפיכך למכרה רשות לו יש בהמה מה - וגו'
ובתו  בנו יצאו למכרה. רשות לו שיש כל אף להחרימה),
אינו  אביה אפילו כי למכרם, רשות לו שאין העברים, ועבדו

נעוריה. ימי עד אלא למכרה יכול

.·ÎB˙eL¯a BÈ‡L ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡99?„ˆÈk . ≈»»«¿ƒ»»∆≈ƒ¿≈«
BÏˆ‡ ‡e‰L ‰Ê Ba ¯ÙÎÂ ,¯Á‡ „Èa ÔB„wt BÏ ‰È‰»»ƒ»¿««≈¿»«∆∆∆¿

BLÈc˜‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÌÈÏÚa‰ ÔÈ‡ -100¯Ùk ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ≈«¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ…»«
‡e‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÂÈÏÚa ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - Ba101. ¬≈ƒ¿¿»»¿»»∆

מה 99) - ביתו את יקדיש כי ואיש שנאמר, סט: קמא בבא
ברשותו. כל אף ברשותו, ז.100)ביתו מציעא בבא

יו"ד  בשו"ע וכן אנשים. שני עליה שרבו מרחץ של בעובדא
שם. הגר"א ובביאור ז סעיף פח.101)רנח, בתרא בבא

וכן  הכ"ה, בסמוך המובאת דלועין, מוכר של בעובדא
לא  דיבורֿהמתחיל ע. קמא בבבא ה'תוספות' הוכיחו

כתבינן.

.‚ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na102Ï·‡ ;ÔÈÏËÏhÓa ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¬»
d‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ ,da ¯ÙÎÂ ¯Á‡ dÏÊbL Ú˜¯«̃¿«∆¿»»«≈¿»«»ƒ»¿ƒ»

ÔÈi„a103Èt ÏÚ Û‡Â ,dLÈc˜‰Ï ÏBÎÈ ‰Ê È¯‰ - ¿«»ƒ¬≈∆»¿«¿ƒ»¿««ƒ
‡È‰ È¯‰ dÓˆÚ Ú˜¯w‰L ;d‡ÈˆB‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…ƒ»∆««¿««¿»¬≈ƒ

‰ÈÏÚa ˙eL¯a104. ƒ¿¿»∆»

חברו 102) בו שכפר פקדון להקדיש יכולים הבעלים שאין
ברשותם. מספיקות.103)ואינו ראיות שקרקע 104)ע"י

שבועות  הל' לעיל והשווה ז.). מציעא (בבא נגזלת אינה
ה"ד. פ"ז,

.„ÎÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ ‡ÏÂ B¯·Á ˙‡ ÏÊBb‰105- «≈∆¬≈¿…ƒ¿»¬«¿»ƒ
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,BlL BÈ‡L ÈÙÏ - ‰Ê ;LÈc˜‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‰ÈL¿≈∆≈»¿ƒ¿«¿ƒ∆¿ƒ∆≈∆
B˙eL¯a BÈ‡L ÈÙÏ - ‰ÊÂ106.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿∆¿ƒ∆≈ƒ¿¿≈…«≈»∆

הגזלן.105) מידי להצילה הם מצפים בבא 106)שעדיין
דינו  ראה הבעלים, שנתייאשו לאחר הקדיש ואם ז. מציעא

ה"ז. פ"ה, מזבח איסורי בהל'

.‰ÎÔÈÚeÏc ¯ÎBÓ ‰È‰L ÈÓ107‡ˆBiÎÂ ÌÈˆÈa B‡ ƒ∆»»≈¿ƒ≈ƒ¿«≈
˙Á‡ ÏËÂ Á˜BÏ ‡·e ,Ô‰a108ÈÓc eÈ‰ Ì‡ :BÏ CÏ‰Â »∆»≈«¿»«««¿»«ƒ»¿≈

˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk109ÔÈ·eˆ˜110˜ÒtL ÈÓk ‰Ê È¯‰ -111, »««¿««¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»«
dÈ‡ È¯‰L ,BÊ ˙ÚÏc LÈc˜‰Ï ÏBÎÈ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡Â¿≈«≈»¿«¿ƒ¿««∆¬≈≈»

dLÈc˜‰Â ÔÈ·eˆ˜ ÌÈÓc‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ;B˙eL¯a112- ƒ¿¿ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»
‡Ï dÁ˜lL ‰fL ,‡È‰ B˙eL¯a ÔÈ„ÚL ;˙Lc˜ÓÀ¿∆∆∆¬«ƒƒ¿ƒ∆∆∆¿»»…

‰ÏÊb C¯c dÁ˜Ï113.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ¿»»∆∆¿≈»¿≈…«≈»∆

צמח 107) של וצהוב גדול פרי והיא דלעת, של ריבוי
לו.108)מקשה. לשלם בדפוסים 109)עלֿמנת

ואחת. המחיר 111)קבועים.110)קדומים: את המוכר,
הלוקח. וקנה הלוקח אלא 113)המוכר.112)עם

הלוקח, דעת סמכה לא קצובים, דמיה שאין וכיון לקנותה,
פח.). בתרא (בבא לו ויחזירנה גבוה מחיר ידרוש שמא
בו, כפר לא "שאם הכ"ב, לעיל דינו את רבינו הוציא ומכאן

מקום". בכל בעליו ברשות הוא הרי

.ÂÎÌÏBÚÏ ‡a ‡lL ¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡114. ≈»»«¿ƒ»»∆…»»»
‰Ó ,L„˜ Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ ‰ÏÚzM ‰Ó ?„ˆÈk≈««∆«¬∆¿»ƒƒ«»…∆«

Ì¯Á ˙B¯t‰ ÔÓ BÊ ‰„O ‡ÈˆBzM115.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ∆ƒ»∆ƒ«≈≈∆…»«¿

זה 114) שאין לפי והטעם, נט. בכתובות וכן פה: נדרים
להמבי"ט). ספר (קרית להקדישו אפשר ואי ברשותו,

לכהנים.115)

.ÊÎEÏ Èz¯ÎnL BÊ ‰„O :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈»∆∆»«¿ƒ¿
˙Lc˜Ó EnÓ ‰pÁw‡LÎÏ116dÈ‡ - dÁ˜Ïe , ƒ¿∆∆»∆»ƒ¿À¿∆∆¿»»≈»

B˙eL¯a ‰‡a ‡Ï dLÈc˜‰LkL ÈÙÏ .˙Lc˜Ó117. À¿∆∆¿ƒ∆¿∆ƒ¿ƒ»…»»ƒ¿

מוקדשת.116) התימנים: התימנים:117)בכת"י בכת"י
ברשותו  אינה שוב שמכרה, כיון כלומר, לרשותו. באת לא
לאחר  להקדישה תנאו גם מעתה להקדישה, היה יכול ולא
שלו  שאינו דבר להקדיש שאיֿאפשר מועיל, אינו שיקחנה,

נט.). (כתובות

.ÁÎ‰OBÚ BÊ È¯‰ - BzL‡ È„È ‰OÚÓ LÈc˜n‰ ÔÎÂ¿≈««¿ƒ«¬≈¿≈ƒ¿¬≈»
˙ÏÎB‡Â118¯˙Bn‰Â ,119CÈ„È eLc˜È :dÏ ¯Ó‡ .ÔÈlÁ ¿∆∆¿«»Àƒ»«»ƒ¿¿»«ƒ
Ô‰ÈOBÚÏ120BÏ ÔÈ„aÚLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ -121Ïk È¯‰ , ¿≈∆ƒ¿≈¿À¿»ƒ¬≈»

L„˜ ‰È„È ‰OÚÓ122:¯ÓB‡Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ . «¬≈»∆»…∆»¿»∆∆¿≈
L„˜ ‡a‰Ï ‰OÚiL ˙B¯t ÏkL ,L„˜ ‰Ê ÔÏÈ‡123. ƒ»∆…∆∆»≈∆«¬∆¿«»…∆

Ïk ÔÎÂ.‰Êa ‡ˆBik ¿≈…«≈»∆

בא 118) לא שעדיין פיו, על קדוש ידיה מעשה אין כלומר
(משנה  ידיה ממעשה לאכול לה מותר ולפיכך לעולם,

הסנדלר. יוחנן וכרבי נח:) צרכי 119)בכתובות על העודף
מעשה  מותר את הקדיש - המותר פירש: שם רש"י פרנסתו.
לו  שפסקו הראוי על יותר לו עושה שהיא מה אשתו ידי

ה"ב. פכ"א, אישות ובהלכות סד: שם במשנה ראה חכמים,
שעשאן.120) מלאכתו,121)להקדושֿברוךֿהוא לעשות

ה"ג. פי"ב, אישות בהל' כמבואר שלו, הם ידיה ומעשי
מעשי 122) שיעור על העודף וגם בעולם, ישנן שהידים

בכל  לה שנותן כסף מאה תמורת לו, שייך לו, הראוי ידיה
נט. בכתובות כמבואר מזונותיה, על נוסף שבוע,

נדרים 123) הל' לעיל והשווה בעולם, ישנו והאילן הואיל
ה"י. ופי"ב, הי"א, פ"ג,

.ËÎÁÏ ¯ÓB‡‰CÏ ¯ÎBÓ È‡L BÊ ‰„O :B¯· »≈«¬≈»∆∆¬ƒ≈»
˙Lc˜Ó BÊ È¯‰ - Lc˜˙z EnÓ ‰pÁw‡LÎÏ124 ƒ¿∆∆»∆»ƒ¿ƒ¿«≈¬≈À¿∆∆

‰zÚ È¯‰L ,‰pÁwiLk125dLÈc˜‰Ï B„È (‡·)126. ¿∆ƒ»∆»∆¬≈«»»»¿«¿ƒ»
EÏ ÈzkLnL BÊ ‰„O127EnÓ ‰pcÙ‡LÎÏ128È‰z »∆∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿∆∆¿∆»ƒ¿¿ƒ

B„Èa È¯‰L ,Lc˜˙z d˙B‡ ‰cÙiMÓ - L„…̃∆ƒ∆ƒ¿∆»ƒ¿«≈∆¬≈¿»
d˙BcÙÏ129·eˆ˜ ÔÓÊÏ ˙kLÓÓ ‰˙È‰ elÙ‡Â .130, ƒ¿»«¬ƒ»¿»¿À¿∆∆ƒ¿«»

ÔÓf‰ ¯Á‡ d˙BcÙÏ B„Èa È¯‰L131. ∆¬≈¿»ƒ¿»«««¿«

מוקדשת.124) התימנים: שמכרה.125)בכת"י טרם
נט.).126) (כתובות לעתיד על גם תנאו כנגד 127)מועיל

חובך.128)הלוואתך. לך שבידו,129)כשאחזיר וכל
פו.). לנדרים (ר"ן מעשה כמחוסר אותו 130)אינו וכל

חובו. לשלם כשירצה אפילו לפדותה, יוכל לא זמן
ונדרים 131) נט. (כתובות מעשה כמחוסר אינו זמן ומחוסר
פו.).

.Ï‰Ê È¯‰ - BLÈc˜‰Â ¯ÊÁÂ B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÈkOn‰««¿ƒ«ƒ«¬≈¿»«¿ƒ¿ƒ¬≈∆
˙e¯ÈÎO‰ ‰Ú˜Ùe ,L„˜132- ¯ÎBO‰ Ba ¯c Ì‡Â . …∆»¿»«¿ƒ¿ƒ»«≈

ÏÚÓ133. »«

ההקדש 132) לשוכר, משועבד שהבית ואע"פ כא. ערכין
ואע"פ  הי"ד. פ"ז, כדלקמן השעבוד, מידי מפקיע
להקדיש  יכול הממשכן אין המלוה, אצל שדה שהממשכן
הקודמת? בהלכה כמבואר ממושכנת, שהיא עוד כל שדהו
זמן  תום עם למשכיר חוזר שהבית כיון עדיפה, שכירות
בניגוד  ברשותו, הוא הרי תשלום, כל ללא השכירות,
ויש  (רדב"ז). דמים בלא לו חוזרת שאינה שדה לממשכן
"עמד  שנינו: מי"ב פ"ט, מציעא בבא שבתוספתא להעיר
לרשותו", שתחזור עד מקודשת אינה והקדישה, הבית בעל
מדברת  שהתוספתא תירצו, כא. בערכין ה'תוספות' אולם
הגמרא  ואילו שכרו, כל את למשכיר ונתן הקדים כשהשוכר
כשלא  עוסקת להקדיש, יכול שהמשכיר האומרת, בערכין
ה"ט. פ"ד, פסחים בירושלמי וכן שכרו. לו לתת הקדים
השוכר  הקדים ואפילו בזה חילוק שאין נראה רבינו ומדברי
הגמרא  כסתימת להשכיר, המקדיש יכול שכרו את ליתן
ר"ן  וראה (רדב"ז). העיקר הם התלמודֿבבלי ודברי בערכין,

דמי. היכי דיבורֿהמתחיל מו: קרבן 133)לנדרים חייב
ויש  טו. ה, בויקרא ככתוב הקדש, מן הנהנה ככל מעילה,
מעילה  "אין ה"ה: פ"ה, מעילה בהל' כותב שרבינו להעיר,
מן  או הקרקע מן הנהנה אבל הקרקע, מן בתלוש אלא

וכ  מעל... לא לה לא המחובר בו הדר בנוי, בית המקדיש ן
ומשנהֿלמלך). (לח"מ וצריךֿעיון מעל",

.‡Ï¯·c LÈc˜Ó Ì„‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆««ƒ∆≈»»«¿ƒ»»
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È¯‰ - BLÈc˜‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ ,ÌÏBÚÏ ‡a ‡lL∆…»»»ƒ»«¬≈»«¿«¿ƒ¬≈
Ì‡Â .B¯„ ÌeMÓ ÌÏBÚÏ ‡B·iLk BLÈc˜‰Ï ·iÁ ‰Ê∆«»¿«¿ƒ¿∆»»»ƒƒ¿¿ƒ
‡ÏÂ ¯Á‡z Ïa ÌeMÓ ¯·BÚ ‰Ê È¯‰ - LÈc˜‰ ‡Ï…ƒ¿ƒ¬≈∆≈ƒ«¿«≈¿…
¯‡Lk ,‰OÚÈ ÂÈtÓ ‡ˆi‰ ÏÎk ÌeMÓe ,B¯·c ÏÁÈ«≈¿»ƒ¿…«…≈ƒƒ«¬∆ƒ¿»

ÌÈ¯„p‰134. «¿»ƒ

ה"א.134) פ"א, לעיל ראה

.·Ï‰ÏÚzL Ïk LÈc˜‰Ï ÈÏÚ È¯‰ :¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk≈«»≈¬≈»«¿«¿ƒ»∆«¬∆
‡ÈˆBzL ˙B¯t ÌÈiÚÏ ÔzÏ ÈÏÚ È¯‰ ,Ìi‰ ÔÓ È˙„BˆÓ¿»ƒƒ«»¬≈»«ƒ≈«¬ƒƒ≈∆ƒ
Ïk ÌÈÈe·LÏ ÔzÏ B‡ ÌÈ¯Á‰Ï ÈÏÚ È¯‰ ,BÊ ‰„O»∆¬≈»«¿«¬ƒƒ≈«¿ƒ»
È¯‰ - el‡ ÌÈ¯Ó‡Óa ‡ˆBik ÏÎÂ ,BÊ ‰La ¯kzO‡L∆∆¿«≈¿»»¿…«≈¿«¬»ƒ≈¬≈
.B„ÈÏ e‡B·iLk ¯Ó‡M ‰Ó Ô‰a ˙BOÚÏÂ ÔzÏ ·iÁ ‰Ê∆«»ƒ≈¿«¬»∆«∆»«¿∆»¿»
ÏÏÎa ‡Ï ,‡e‰ ÌÈ¯„ ÏÏÎa Ba ‡ˆBiÎÂ ‰ÊÂ¿∆¿«≈ƒ¿«¿»ƒ…ƒ¿«

˙BLc˜‰135. ∆¿≈

"דין 135) הט"ו פכ"ב, מכירה בהל' רבינו דברי השווה
בקנייתו  ההדיוט כדין אינו הנדרים ודין העניים ודין ההקדש
אמר  שאילו לעולם), עדיין בא שלא דבר קונה שאינו =)
אסור  יהי או הבית, לבדק הקדש יהיה בהמתי שתלד מה כל
שאינו  לפי מתקדש שאינו אע"פ לצדקה, אתננו או עלי
מפיו  היוצא ככל שנאמר דברו, לקיים חייב זה הרי בעולם,
אמורים  הדברים שאין ואומר: מגדיר שם והראב"ד יעשה".
מן  וכך, כך לעניים אתן שאמר: בכך, עצמו כשחייב אלא
אבל  חי), כשהנודר דוקא וזה =) שלי בכרם שיצאו הפירות
לא  לעולם באו שלא מפירות וכך כך לעניים ינתן אמר: אם
אם  וכן נדר. שום כאן ואין עצמו חייב לא שהרי עניים, קנו
לקיים  חייבים היורשים שאין כלום, עניים קנו לא הנודר מת
ז  סעיף ריב, סימן חושןֿמשפט ובשו"ע מורישם. נדר

להורות. ראוי שכן פסק, הרמ"א בהגהות

.‚ÏÏÎÂ :eÈ·‡ ·˜ÚÈ ¯Ó‡M ‰Ó ,‰Ê ¯·„Ï ‰È‡¿̄»»¿»»∆«∆»««¬…»ƒ¿…
zz ¯L‡z¯„ ¯L‡ :¯Ó‡Â .CÏ ep¯OÚ‡ ¯OÚ ÈÏ Ô ¬∆ƒ∆ƒ«≈¬«¿∆»¿∆¡«¬∆»«¿»

¯„ ÌL Èl136¯ÓB‡‰ È¯‰Â .137ÌÏBÚ‰ ÔÓ ¯Ët‡ ‡Ï : ƒ»∆∆«¬≈»≈…∆»≈ƒ»»
˙e¯ÈÊa ‚‰Ï ·iÁ - ¯ÈÊ ‰È‰‡L „Ú138Èt ÏÚ Û‡Â «∆∆¿∆»ƒ«»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿««ƒ

¯ÈÊa ¯„ ‡Ï ÔÈ„ÚL139¯ÈÊa ¯ciL ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ ; ∆¬«ƒ…»«¿»ƒƒ¿»«∆ƒ…¿»ƒ
¯Êp‰Ï ·iÁ -140.Ôe„Ï Èe‡¯ ‰ÊÎÂ .Ba ‡ˆBik ‰ÊÂ . «»¿ƒ»≈¿∆«≈¿»∆»»

לא 136) נכסיו עישור את הקדיש שיעקב שבשעה אע"פ
נדרו. מחמת בדיבורו התחייב כלל, נכסים לו היה

לי,137) נדרת אשר שהדיבור: לומר זו, ראיה תדחה ושמא
לי  ה' "והיה הצהרתו: על אלא המעשר, על מוסב אינו
לפיכך  כא), (שם ככתוב שעה, באותה שנדר לאלוקים"

(רדב"ז). שניה ראיה רבינו ימות 138)מביא "שמא מיד,
ה"ד. פ"א, נזירות הלכות לעיל כמבואר עתה",

מעכשיו.139) נזיר נזירות,140)להיות עליו ולקבל מיד,
קיבל  שלא שאע"פ הרי נדרו, חילול לידי יבוא שלא כדי
(מעשה  נדרו מחמת להנזר חייב מעכשיו, נזירות לנהוג עליו

רוקח).

.„ÏLc˜‰ BÈ‡ - ˙eÚË Lc˜‰141:¯ÓB‡‰ ?„ˆÈk . ∆¿≈»≈∆¿≈≈«»≈
,Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰ ÔBL‡¯ ˙ÈaÓ ‡ˆiL ¯BÁL ¯BL»∆≈≈ƒ«ƒƒ¬≈∆¿≈

Lc˜‰ BÈ‡ - Ô·Ï ‡ˆÈÂ142È„Èa ‰ÏÚiL ·‰Ê ¯Èc . ¿»»»»≈∆¿≈ƒ»»»∆«¬∆¿»ƒ

BÈ‡ - ÛÒk ÏL ‰ÏÚÂ ,Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰ ÔBL‡ƒ̄¬≈∆¿≈¿»»∆∆∆≈
Lc˜‰143‰BL‡¯ È„Èa ‰ÏÚzL ÔÈÈ ÏL ˙È·Á . ∆¿≈»ƒ∆«ƒ∆«¬∆¿»ƒƒ»

‰ÏÚÂ ,Lc˜‰144a ,ÔÓL ÏLÔÓM‰ ÔÓ ¯˜È ÔÈi‰L ÔÈ ∆¿≈¿»»∆∆∆≈∆««ƒ»»ƒ«∆∆
ÌB˜Ó B˙B‡a145BÈ‡ - ÔÈi‰ ÔÓ ¯˜È ÔÓM‰ B‡ ¿»«∆∆»»ƒ««ƒ≈

Lc˜‰146È¯‰ - BÊk BÊ :¯Ó‡Â ˙¯Á‡ da ÒÈt˙‰ . ∆¿≈ƒ¿ƒ»«∆∆¿»«»¬≈
Lc˜‰ ‰iM‰147.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¿ƒ»∆¿≈¿≈…«≈»∆

פ"ח,141) נדרים הל' (לעיל נדר אינו בטעות שנדר כשם
לשור 142)ה"ג). בעיקר נתכוון זה מקדיש אומרים ואין

שהזכיר  וזה מביתו, שיצאו השוורים לכל ראשון שיצא
(משנה  ראשון שחור שיצא היה סבור כי דוקא, לאו "שחור"

שם). ובתוספות ל: -143)בנזיר הראשון התיאור שם,
בפ  (רבינו דמים בקדושת - וזה הגוף, שם).בקדושת ירושו

ועלת.144) התימנים: בידו 145)בכת"י  שעלה נמצא
בפחות. לו שנוח אומרים אין שנדר, מדמים פחות

לא:146) שם ובגמרא במשנה, אם 147)שם תמוה, הדבר
ובמה  אחרת, בה יתפיס איך קדושה, אינה הראשונה
באחרת". "התפיס משנה" ה"לחם מגיה ולפיכך תתקדש?
הקדש, יהיה ראשון שיצא שחור שור אמר שלא כלומר,
נמצא  קדוש, שהוא זה כשור בקדושה מותפס יהיה אלא
בה  שנאמר הקדשים. תמורת כמו הוא מביתו שיצא שהשור
היא  והלכה קדש", יהיה ותמורתו הוא "והיה לג) כז, (ויקרא
שאמרו  וכמו קודש. היא בטעות שתמורה לא.), (נזיר
כסבור  כמזיד... שוגג לרבות - קודש "יהיה יז.) (תמורה
הל' לעיל וראה תמורה", זו הרי לבן, ואמר שחור שור לומר
שם. ובביאורנו התמורה" על נשאלין "ואין ה"ז פ"ד, נדרים
יודע  היה אילו כי שלפנינו, הנוסח את מקיים ספר" וב"קרית
אחרת  בבהמה השניה מתפיס היה קודש, אינה שהראשונה
התפסה, בלא עצמה, היא מקדישה, שהיה או קדושה,

טעות. הקדש אינו השניה הקדש ולפיכך

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הקר 1) על חומש מוסיף ומי ההקדשות את פודים ן,במה

מאה  שוה הקדש דין בפדיונו, חומש טעון שני הקדש שאין
העליונה  על הקדש יד לעולם פרוטה, שוה על שחללו דינר
מפקיע  שהקדש במשיכה, כשפדה בין בכסף כשפדה בין
על  קנוניא לענין לחולה בריא בין החילוק שיעבוד, מידי

ובהפקר. בהקדש מועיל הקול שאין ההקדש,

.‡˙BLc˜‰‰2‡ÏÂ ,Ú˜¯˜a ‡Ï Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ «∆¿≈≈ƒ»…¿«¿«¿…
eLw‰ È¯‰L ,ÌÈ„·Úa3˙BÚ˜¯˜Ï4˙B¯ËLa ‡ÏÂ ,5 «¬»ƒ∆¬≈À¿¿«¿»¿…ƒ¿»

ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ,(ÈtÓ)6ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL .7 ƒ¿≈∆≈»»∆∆¡«¿»«∆«∆∆
ÔÈÏËÏhn‰ ¯‡L „Á‡Â ÛÒk‰ „Á‡ -8,ÛÒk ÔÈÂML ∆»«∆∆¿∆»¿»«ƒ«¿¿ƒ∆»ƒ∆∆

ÔÈaÒ elÙ‡Â9. «¬ƒÀƒ

הבית.2) לבדק מקדיש כמבואר 4)הושוו.3)שאדם
ה"ד. פ"ז, שבועות הל' כסף,5)לעיל לו חייבים שאחרים

לראיה. אלו שטרות לו כלום,6)ונתנו שוה אינו הנייר
ד:). לשבועות (רש"י שבו לראיה אלא עומד ואינו

(ויקרא 7) כתוב אלא בתורה, נמצא אינו כצורתו זה פסוק
ורבינו  לו", וקם עליו ערכך כסף חמשית "ויסף יט) כז,
שם: שאמרו א. ה, בקידושין הגמרא לשון אחר בזה נמשך
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הכסף  ונתן דכתיב: שני, ומעשר הקדש בו פודין אין "שטר
דיבורֿ א קכח, בשבת ה'תוספות' העירו וכבר לו". וקם
לקצר  הש"ס שדרך אלא כן, הפסוק שאין ונתן, המתחיל
נא, בכורות במס' נמצא זה דין ומקור קצרה. בלשון ולומר
פ' כהנים' ב'תורת ומפורש אלו". בכל הקדשות "ולא ב:

פר  יכול בחוקותי - הקודש בשקל יהיה ערכך "וכל יא ק
בשקל  תלמודֿלומר: ובקרקעות? ובשטרות בעבדים

"ופדה 8)הקודש". שם: כהנים' ב'תורת שאמרו כמו
בערכין  וכן המטלטל", דבר לרבות - כז) כז, (ויקרא בערכך

ככסף". כסף "שוה א: טחונים,9)כז, גרגרים של קליפות
א. ז, בבאֿקמא וראה הקמח, את מהם שהבדילו לאחר

.·LÓÁ ÛÈÒBÓ - ÂÈL„˜ ‰„Bt‰ Ïk10„Á‡Â . »«∆√»»ƒ…∆¿∆»
ÌÈÙÈÒBÓ - L¯Bi‰ B‡ BzL‡ B‡ BÓˆÚ LÈc˜n‰««¿ƒ«¿ƒ¿«≈ƒƒ

LÓÁ11e¯‡aL BÓk ,12‡l‡ ‰È‰È ‡Ï LÓÁ‰ Û‡Â . …∆¿∆≈«¿¿««…∆…ƒ¿∆∆»
ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ13‡e‰ È¯‰ - ÛÈÒBnL LÓÁ‰Â . ƒ«ƒ«¿¿ƒ¿«…∆∆ƒ¬≈

BÓˆÚ Lc˜‰k14.Ì‰Ï „Á‡ ÔÈ„Â , «∆¿≈«¿¿ƒ∆»»∆

כז,10) (ויקרא בתורה כמפורש ב. נה, בבאֿמציעא משנה
ערכך  כסף חמישית ויסף . . . יגאל המקדיש "ואם טו)

לרבות 11)עליו". - "ואם" הנ"ל לפסוק כהנים' 'תורת
והיורש. ושם 12)האשה ה"ג. ופ"ה ה"ה, פ"ד לעיל

הקרן. רביע הוא שהחומש נד,13)מבואר, בבאֿמציעא
לרבות  עליו, - עליו" ערכך כסף "חמישית שנאמר: א.

כמותו. מוסיף 14)חומשו החומש, את וחילל חזר שאם
הקדש", כתחילת "חומש נד:) (שם אמרו שכן חומש, עליו
שני  הקדש שיקרא הראשון תחת נתפס ולא נתווסף, שמאליו
(רש"י). ה"ד בסמוך כמבואר חומש, עליו מוסיפים שאין

שמח'). ה'אור (לפי ה"ה פ"א, מעילה הל' והשווה

.‚¯Á‡Ó ‡l‡ ,·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡ - ÂÈL„˜ ‰„Bt‰«∆√»»≈«…∆¿«≈∆»≈««
˙B‰Ï ¯zÓe ÔÈlÁÏ Lc˜‰ ‡ˆÈ Ô¯w‰ ˙‡ Ô˙pL15.Ba ∆»«∆«∆∆»»∆¿≈¿ÀƒÀ»≈»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe16ÔziL „Ú ˙B‰Ï BÏ ¯eÒ‡L , ƒƒ¿≈¿ƒ∆»≈»«∆ƒ≈
L ,LÓÁ‰ÚLÙÈ ‡n17ÈtÓ ,˙aLa Ï·‡ .ÔzÈ ‡ÏÂ «…∆∆»ƒ¿«¿…ƒ≈¬»««»ƒ¿≈
˙aL ‚Ú18‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ÏÎ‡Ï BÏ e¯Èz‰ , …∆«»ƒƒ∆¡…¿««ƒ∆¬«ƒ…

B˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÔÈ¯aÊb‰ È¯‰Â ,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙19. »«∆«…∆«¬≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ

פדו 15) הקרן) =דמי ) הזוזים שארבעת א. נד, בבאֿמציעא
מכלל  אינו (=החומש) החמישי והזוז כנגדם, ההקדש את
(שם). מאליו שמוסיף היא, תוספת אלא הפדיון,

(קידושין 16) שבתורה" האותיות כל סופרים "שהיו החכמים
בבאֿמציעא 17)ל.). (רש"י עוד יתן ולא ויתייאש יתעצל

עונג".18)נד.). לשבת "וקראת יג) נח, (ישעיה ככתוב
יפשע,19) ולא אותו, תובעים הגזברים שהרי שני, טעם זהו

לבדו  זה טעם אין בחול אבל התירו, שבת עונג ומשום
יוחנן). כרבי נד. (בבאֿמציעא לו להתיר מספיק

.„‰„t Ì‡ ,ecÙÂ ÌeÓ Ô‰a ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„»̃¿≈ƒ¿≈«∆»«»∆¿ƒ¿ƒ»»
˙BLc˜‰‰ ¯‡Lk LÓÁ ÛÈÒBÓ - BÓˆÚ LÈc˜n‰20. ««¿ƒ«¿ƒ…∆ƒ¿»«∆¿≈

‡Ï ,LÓÁ ÛÈÒBnL ‡e‰ BÓˆÚÏ ‰„tL LÈc˜n‰Â¿««¿ƒ∆»»¿«¿∆ƒ…∆…
d‡„tL da ¯tk˙n‰21·iÁL ‡e‰ ÔBL‡¯ Lc˜‰Â . «ƒ¿«≈»∆¿»»¿∆¿≈ƒ∆«»

ÈL Lc˜‰ Ï·‡ ,LÓÁ ˙ÙÒB˙a22ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ BÈ‡ ¿∆∆…∆¬»∆¿≈≈ƒ≈ƒ»»

LÓÁ23ÛÒÈÂ B˙Èa ˙‡ Ï‡‚È LÈc˜n‰ Ì‡Â :¯Ó‡pL ; …∆∆∆¡«¿ƒ««¿ƒƒ¿«∆≈¿»«
ÒÈt˙n‰ ‡ÏÂ LÈc˜n‰ - ˙ÈLÈÓÁ24. ¬ƒƒ««¿ƒ¿…««¿ƒ

מפורש 20) שהומם קרבן שפדיון הי"א, פ"ה לעיל ראה
והעריך  . . . טמאה בהמה כל "ואם יא) כז, (ויקרא בתורה
יגאלנה  גאול "ואם נאמר: יג) (פסוק ושם אותה ". הכהן
עצמו", "המקדיש לכתוב: רבינו ודקדק חמישיתו". ויסף
כמבואר  חומש, מוסיפים אינם פדאום אחרים שאם לומר,
הי"ג: פ"ד, תמורה בהל' רבינו וכתב ה"ה. פ"ח, לקמן
שטבע  הרע, יצרו וקצת האדם מחשבת לסוף תורה "ירדה
ואע"פ  ממונו, על ולחוס קנינו להרבות נוטה אדם של
משוויו, בפחות ויפדה וניחם בו שחזר אפשר - שהקדיש

חומש". יוסיף לעצמו פדה אם תורה, שאם 21)אמרה
שהנודר  משלו, חבירו והפרישו קרבן, להביא נדר אחד
"ואם  שנאמר חומש, מוסיף המתכפר אין והומם, בו, יתכפר
י.). (תמורה מתכפר ולא מקדיש - וגו' יגאל" המקדיש

בקדושתו.22) ונתפס עליו, ראשון הקדש שנתחלל
בסמוך.23) וכמבואר לפדותו, ובא השני 24)כשהומם את

עצמו  מחמת קדושתו לו באה שלא הראשון, בקדושת
וברש"י). נד: (בבאֿמציעא

.‰ÏlÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ25ÔÈa ,‰iL ‰Ó‰a ÏÚ ‰Ó‰a ¿ƒ»ƒƒ≈¿≈»«¿≈»¿ƒ»≈
Ì‰a ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜a ÔÈa ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜a¿»¿≈∆∆««ƒ≈¿»¿≈ƒ¿≈«∆»«»∆

ÌeÓ26ÁaÊÓ ÈL„˜a ¯ÈÓ‰L B‡ ,27˙‡ ‰„Bt ‡e‰Lk , ∆≈ƒ¿»¿≈ƒ¿≈«¿∆∆∆
‰iM‰28BÓˆÚÏ ‰¯eÓz‰ ˙‡ B‡ ‰ÈÏÚ ÏlÁL29- «¿ƒ»∆ƒ≈»∆»∆«¿»¿«¿

LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡30. ≈ƒ…∆

לחול.25) הקדש החליף מזבח 26)פדה, קדשי שאין
הי"אֿיב. פ"ה, לעיל כמבואר מום, בהם שיפול עד נפדים

ושתיהן 27) זו, תחת זו הרי לו: שיש חולין בהמת על שאמר
יהיה  ותמורתו הוא "והיה לג) כז, (ויקרא ככתוב קודש,
בדק  קדשי כי מזבח, בקדשי לכתוב: רבינו ודקדק קודש".

ה"ז. כבסמוך תמורה, עושים אין גם 28)הבית שנפל כגון
מום. ובהקדש 29)בשניה הפודה, הוא עצמו שהמקדיש

ה"ד. לעיל ראה חומש, להוסיף דינו שאין 30)ראשון
הקודמת. בהלכה כאמור שני, הקדש על חומש מוסיפים

.ÂBa ¯tk˙‰Ï ÌL‡ LÈ¯Ùn‰31,ÌeÓ Ba ÏÙÂ ««¿ƒ»»¿ƒ¿«≈¿»«
¯tk˙Â ,˙¯Á‡ ‰Ó‰a ÏÚ BÏlÁÂ LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰Â¿ƒ»»…∆¿ƒ¿«¿≈»«∆∆¿ƒ¿«≈

¯Á‡ ÌL‡a32‰˜zÂ ,33‰ÈÏÚ ÏlÁL ‰Ó‰a‰ ¿»»«≈¿ƒ¿»«¿≈»∆ƒ≈»∆»
‰iÚ¯Ï34BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,35‡e‰ È¯‰ -36˜ÙÒ ƒ¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬≈»≈

LÓÁ ‰ÈÏÚ ÛÈÒBÓ Ì‡37‰ÏBÚ Ôa¯˜ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,38 ƒƒ»∆»…∆ƒ¿»¿«»
˙¯Á‡ ‰M„˜e ¯Á‡ Ûe‚ ‡e‰ È¯‰Â39ÛÈÒBÓ BÈ‡ B‡ , «¬≈«≈¿À»«∆∆≈ƒ

ÔBL‡¯ Lc˜‰ ÁkÓ ‰‡a ‡È‰L ÈtÓ ,LÓÁ ‰ÈÏÚ»∆»…∆ƒ¿≈∆ƒ»»ƒ…«∆¿≈ƒ
LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒB‰ ¯·kL40. ∆¿»ƒ»»…∆

אשמו.31) ונתכפר 32)לשם זה, שני אשם לו שאבד
זה. נמצא ואח"כ באחר, קרבן 33)בינתיים מדין נעקרה

בה 34)אשם. שיפול עד ותרעה לרועה, אותה שמוסרים
נדה. עולת לקרבן נופלים ודמיה ותיפדה, הל'35)מום

הט"ו. פ"ד, המוקדשין לרעיה.36)פסולי שניתק זה אשם
היא. הרי תימן: פדיונו.37)ובכ"י שדמיו 38)בשעת

הוא, כשר עולה, הקריבוהו אם בעצמו הוא ואף עולה,
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שם. שנתפס 39)כמבואר הגוף אותו שזהו אע"פ כלומר,
הנתפס  שני הקדש על חומש מוסיפים ואין הראשון, באשם
שמתחילה  בו, נתחדשה אחרת קדושה זאת בכל - בראשון

הרי עולה, הוא ועכשיו אשם ודינו היה ראשון, כהקדש זה
(כסףֿמשנה). בפדיונו חומש -40)להוסיף ב ט, תמורה

הוא  "והרי הנוסח: התימנים: ובכת"י נפשטה. שלא בעיה
ספר' ב'קרית הגירסא וכן אחרת", וקדושה אחר גוף
אחר  גוף הוא השני שהאשם מתוך ודוקא להמבי"ט,
חדש  כהקדש הוא שהרי לספק, מקום יש אחרת, וקדושה
ושתי  אחד גוף שהוא כל אבל בפדיונו, חומש ויוסיף
ונמצא  באחר ונתכפר ואבד, אשם, הפריש (כגון, קדושות
חומש, עליו מוסיפים אין והומם) לעולה, וניתק הראשון
לאשם  טפל והוא הואיל אחרת, לקדושה שעבר אע"פ
משנה' ה'לחם דעת וכן שני, כהקדש דינו - בו שנתכפר
וכתב  שם. בגמרא הראשון וכלשון הנכונה, הנוסחה שזוהי
מוציאים  אין הגזבר, תפס לא אם ספק, וזה הואיל הרדב"ז,
אין  הגזבר תפס ואם ולהקל, הוא ממון שספק הפודה, מידי
מידי  מוציאים שאין ממון, ספק כל כדין מידו, מוציאים
אין  אבל לדבריו, ברורה ראיה המוציא שיביא עד המוחזק,
רבינו  פסק שכבר ולהחמיר", - איסור "ספק שזהו לומר

מעכב". החומש "אין ה"ג לעיל

.Ê‰¯eÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜41‰„ ‡lL , »¿≈∆∆««ƒ≈ƒ¿»∆…»»
ÁaÊÓ ÈL„˜a ‡l‡ ‰¯eÓ˙a ‰¯Bz42k .eÈ‰ ?„ˆÈ »ƒ¿»∆»¿»¿≈ƒ¿≈«≈«»

:¯Ó‡Â ,˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ˙Ó‰·e ÔÈlÁ ˙Ó‰a ÂÈÙÏ¿»»∆¡«Àƒ∆¡«»¿≈∆∆««ƒ¿»«
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - BÊ ˙¯eÓz BÊ B‡ ,BÊ ˙ÙeÏÁ BÊ43. ¬«¿«…»«¿
˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ ,BÊ ˙Áz BÊ È¯‰ :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡44ÏÚ ¬»ƒ»«¬≈««¬≈¿À∆∆«

‰BL‡¯‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙‡ˆÈÂ ,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - BÊ¿»»«»ƒ¿»»»«¿≈»»ƒ»
ÔÈlÁÏ45‰iM‰ ‰Òt˙Â ,46. ¿Àƒ¿ƒ¿¿»«¿ƒ»

פ"א 41) תמורה ובהל' כלום, עשה לא בהם, המיר שאם
אותם  עושים אין הבית בדק "קרבנות הנוסח: הי"ב,

(ויקרא 42)תמורה". במעשר שנאמר א. יג, תמורה משנה,
בכלל  המעשר והלא - ימירנו ולא . . . יבקר "לא לג) כז,
ימירנו, המר ואם בו: (שנאמר יצא ולמה היה, הקדשים כל
מה  . . . הכלל על ללמד קודש)? יהיה ותמורתו הוא והיה
בהל' רבינו (לשון הבית" בדק קדשי יצאו מזבח, קרב מעשר

שם). ממירים 43)תמורה ואין תמורה, לשון שזוהי
הבית. בדק היא,45)פדויה.44)בקדשי מום בעלת אם

מזבח  מידי יוצאים אינם תמימים, הבית בדק קדשי כי
ה"ה. פ"ה, לעיל כמבואר ב.46)לעולם, כו, תמורה

.ÁÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜ „Á‡Â ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ „Á‡∆»»¿≈∆∆««ƒ¿∆»»¿≈ƒ¿≈«∆»«
.Ô‰ÈÈÂLa ‡l‡ ‰lÁzÎÏ Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ÌeÓ Ô‰a»∆≈ƒ»¿«¿ƒ»∆»¿»¿≈∆
Lc˜‰ elÙ‡ ,Ô‰ÈÈÂMÓ ˙BÁt ÏÚ ÔÏlÁÂ ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«¿ƒ¿»«»ƒ¿»≈∆¬ƒ∆¿≈
‰Ê È¯‰ - ‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ BÏlÁL ¯È„ ‰‡Ó ‰ÂL»∆≈»ƒ»∆ƒ¿«»∆¿»¬≈∆

Èe„t47È¯·cÓe .Ba ˙B‰Ï ¯zÓe ,ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ , »¿»»¿ÀƒÀ»≈»ƒƒ¿≈
ÌÈÓc ˙¯È˜Á CÈ¯ˆ ‡e‰L ,ÌÈ¯ÙBÒ48ÌÈÏL‰Ï ·iÁÂ , ¿ƒ∆»ƒ¬ƒ«»ƒ¿«»¿«¿ƒ

ÂÈÓc ˙‡49. ∆»»

"אל 47) יד): כה, (ויקרא שנאמר בהקדש, אונאה דין שאין
נו:). (בבאֿמציעא הקדש ולא אחיו - אחיו" את איש תונו
שתות), על יותר =אונאה ) מקח' 'ביטול דין ואפילו

יש  שבהדיוט בהקדשות. אין לגמרי, המקח בטל שבהדיוט
לומר  אין בהקדש, אבל הקנה. לא כן מנת ועל טעה, לומר
אבל). דיבורֿהמתחיל וברש"י נז. (שם שמים כלפי טעות

טעות.48) כאן היתה לא אם המחיר, משנה 49)בדיקת
שם  יוחנן רבי וכדברי דמים", לעשות "וצריך ב: כו, תמורה
דמים  לעשות וצריך תורה, דבר לחולין "יצא א: כז,
והשווה  דמים". חקירת "צריך רבינו: וסיגנן מדבריהם".

ה"י. פ"ח, לקמן

.Ëda ÏÙpL ÁaÊÓ ÈL„˜ ˙Ó‰a BÏ ‰˙È‰ ?„ˆÈk≈«»¿»∆¡«»¿≈ƒ¿≈«∆»«»
‰ÂML ÔÈlÁ ˙Ó‰·e ,‰¯OÚ ‰ÂL ‡È‰ È¯‰Â ,ÌeÓ«¬≈ƒ»»¬»»∆¡«Àƒ∆»»
BÊ È¯‰ - BÊ ÏÚ ˙ÏlÁÓ BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ,‰MÓÁ¬ƒ»¿»«¬≈¿À∆∆«¬≈
.‰MÓÁ‰ ÌÈÏL‰Ï CÈ¯ˆ Ï·‡ ,ÔÈlÁÏ ˙‡ˆBÈÂ ,˙ÈcÙƒ¿≈¿≈¿Àƒ¬»»ƒ¿«¿ƒ«¬ƒ»
- ˙Èa‰ ˜„a ÈL„˜ ‰BL‡¯‰ ‰Ó‰a‰ ‰˙È‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»¿»«¿≈»»ƒ»»¿≈∆∆««ƒ

„·Ú‰Ïe ÊÊb‰Ï ÔÈlÁÏ ˙‡ˆBÈ BÊ È¯‰50‰iM‰ Òk˙Â , ¬≈≈¿Àƒ¿ƒ»≈¿≈»≈¿ƒ»≈«¿ƒ»
˙¯È˜Á CÈ¯ˆ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡ .‰¯Bz ÔÈc ,‰ÈzÁz«¿∆»ƒ»¬»ƒƒ¿≈∆»ƒ¬ƒ«
ÌÈÏLÈ B‡ ‰ÂL ‰ÈÏÚ ÏlÁL BÊ ‰˙È‰ Ì‡ ,ÌÈÓc»ƒƒ»¿»∆ƒ≈»∆»»»«¿ƒ

‰ÈÓc51. »∆»

לעבוד 50) ואסור צמרם) =גיזת ) בגיזה אסורים שהקדשים
יט). טו, (דברים ככתוב א.51)בהם, כט, ערכין במס'

אלא  לכתחילה נפדים אינם הבית בדק קדשי שגם  משמע,
המלא  השיווי משמעה ש"ערכך" תורה, דין וזהו בשווים,

ספר'). ('קרית

.È‰LÏL d˙B‡ eÓL52elÙ‡ ,‰ÈÓ„a BfL e¯Ó‡Â »»¿»¿»¿∆¿»∆»¬ƒ
- ‰ÙÈ ‰˙È‰ L„˜ ÏL :e¯Ó‡Â ‰‡Ó Ôk ¯Á‡ e‡a»««≈≈»¿»¿∆…∆»¿»»»
‡Ï ,Ì‰È¯·cÓ ÌÈÓc‰ ˙¯È˜ÁÂ ÏÈ‡B‰ .¯ÊBÁ BÈ‡≈≈ƒ«¬ƒ««»ƒƒƒ¿≈∆…

da e¯ÈÓÁ‰53e‡·e ,ÌÈL d˙B‡ eÓL Ì‡ Ï·‡ . ∆¿ƒ»¬»ƒ»»¿«ƒ»
‰e‰L e¯Ó‡Â ‰LÏL54‡e‰L ÏÎa Lc˜‰‰55- ¿»¿»¿∆»«∆¿≈¿»∆

¯ÊBÁ56. ≈

ההקדש.52) גזבר ע"י ממונים ב.53)שמאים כז, תמורה
נקנה 55)נתאנה.54) שבהדיוט שתות, מכדי פחות אפילו

(בבא  למתאנה האונאה את מחזיר המאנה ואין המקח,
נ:). ב.56)מציעא כז, תמורה

.‡È‰¯ÒÎ‡ Lc˜‰‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡57˙¯È˜Áa ‡l‡ , ≈ƒ∆«∆¿≈«¿¿»∆»«¬ƒ«
e¯‡aL BÓk ,ÌÈÓc58ÏÚ Lc˜‰ „È - ‰„t Ì‡Â . »ƒ¿∆≈«¿¿ƒ»»«∆¿≈«
t ?„ˆÈk .‰BÈÏÚ‰,Lc˜‰ ÏL BÊ ‰¯t ˙Áz BÊ ‰¯ »∆¿»≈«»»««»»∆∆¿≈

Èe„t BLc˜‰ - Lc˜‰ ÏL BÊ ˙ÈlË ˙Áz BÊ ˙ÈlË59, «ƒ«««ƒ∆∆¿≈∆¿≈»
ÔÓ ‰ÙÈ ‰iM‰ ‰˙È‰ Ì‡ :‰BÈÏÚ‰ ÏÚ Lc˜‰ „ÈÂ¿«∆¿≈«»∆¿»ƒ»¿»«¿ƒ»»»ƒ
ÔÈ¯aÊb‰ d˙B‡ ÔÈÁ˜BÏ - ¯˙BÈa ‰BL‡¯‰»ƒ»¿≈¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÔÈ˜˙BLÂ60ÌlLÓ - ‰ÙÈ dÈ‡ Ì‡Â ;61,ÌÈÓc‰ ˙‡ ¿¿ƒ¿ƒ≈»»»¿«≈∆«»ƒ
e¯‡aL BÓk62˙ÈlË :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .LÓÁ ÛÈÒBÓe , ¿∆≈«¿ƒ…∆¬»ƒ»««ƒ

BÊ ‰¯Ùe ,Lc˜‰ ÏL ˙ÈlË ˙Áz ÌÈÚÏÒ ¯OÚa BÊ¿∆∆¿»ƒ«««ƒ∆∆¿≈»»
‰˙È‰ elÙ‡ ,Lc˜‰ ÏL BÊ ‰¯t ˙Áz ÌÈÚÏÒ ¯OÚa¿∆∆¿»ƒ««»»∆∆¿≈¬ƒ»¿»
ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - ¯OÚ BlLÂ LÓÁ ‰ÂL Lc˜‰ ÏL∆∆¿≈»»»≈¿∆∆∆¬≈∆ƒ

‰ˆÁÓe ÌÈÚÏÒ ÈzL Ô˙BÂ LÓÁ63ÌÈÓ„a È¯‰L , …∆¿≈¿≈¿»ƒ∆¡»∆¬≈¿»ƒ
‰„t ÌÈ·eˆ˜64BÓk ,LÓÁ ‰eÚË dÈ‡ ‰iLe . ¿ƒ»»¿ƒ»≈»¿»…∆¿

e¯‡aL65. ∆≈«¿
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מדוייקת 57) מדידה או שקילה ללא ובהשערה באומד
"והעריך  יב) כז, (ויקרא שנאמר בחוקותי), כהנים' ('תורת
ואם  טוב אם - בדבר יעיין רע", ובין טוב בין אותה הכהן
פ"ב, דמאי במשנה: ונמצאת יוונית, לשון - אכסרה הוא. רע

מ"ב. פ"ד, שני מעשר ה"ח.58)מ"ה; ויוצא 59)לעיל
כי  תמורה, עושים שאין מדובר, הבית בדק ובקדשי לחולין,
ותמורתו  "הוא אלא לחולין, יוצאים אינם מזבח בקדשי
להקדישם, מומם שקדם מזבח, בקדשי או קודש". יהיה
שם, וב'תוספות' נה. (בבאֿמציעא תמורה עושים שאינם

זו). פרה שאמרו 60)דיבורֿהמתחיל למה רבינו כיוון
על  יותר שפדאו "הקדש ה"ב) פ"ד, שני (מעשר ב'ירושלמי'
בהקדשו, מרבה להיות מצוי אדם שכן . . . הכל תפס דמיו
לכך  לא ואמר האיש, אותו נבדק אמי: רבי את שאלו
כלומר, לכשיבדק". להם, אמר טעיתי)? (=אלא נתכוונתי
נבדק, שלא זמן כל אבל דבריו, אחר הולכים בדקוהו אם
רבינו: שדייק וזהו בהקדישו. הרבה ודאי אומרים:
בדקנוהו  אם אבל אותו, בודקים אין כלומר, ושותקים.
('אור  בקדושה המותר נתפס לא ודאי טועה, ומצאנוהו

משלים.61)שמח'). התימנים: ה"ח.62)בכת"י לעיל
ה"ה.63) פ"ד, לעיל כמבואר הקרן, רביע הוא חומש שכל
(בבאֿונידו 64) החומש מוסיף ועליה בלבד, כקרן נים

שם, הברייתא חידוש שעיקר רבינו, ומפרש נה.). מציעא
המקדיש  שנתאנה אע"פ הקרן, על חומש שמוסיף בזה הוא
חומש  משלם דמיו, מכדי יותר ההקדש את ופדה הפודה

(כסףֿמשנה). המותפסת הקרן דמי ה"ד.65)לפי לעיל

.·ÈCLÓ ,Lc˜‰‰ „iÓ ‰„Bt‰66‰Óa67˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ «∆ƒ««∆¿≈»«¿»∆¿…ƒ¿ƒ
;ÌÈ˙‡Ó Ô˙B - ÌÈ˙‡Óa „ÓÚL „Ú ÌÈÓc‰ ÔzÏƒ≈«»ƒ«∆»«¿»«ƒ≈»«ƒ

BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL68ÛÒk‰ ˙È˙a - ∆∆¡«¿»«∆«∆∆¿»ƒ¿ƒ««∆∆
BlL ‡e‰69˙‡ ÔzÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ÌÈ˙‡Óa BÎLÓ . ∆¿»¿»«ƒ¿…ƒ¿ƒƒ≈∆

Ák ‡‰È ‡Ï ;ÌÈ˙‡Ó Ô˙B - ‰Óa „ÓÚL „Ú ÌÈÓc‰«»ƒ«∆»«¿»∆≈»«ƒ…¿≈…«
‰ÎÈLÓa ‰˜ È¯‰Â ,Lc˜‰ ÁkÓ ¯eÓÁ ËBÈ„‰70 ∆¿»ƒ…«∆¿≈«¬≈»»ƒ¿ƒ»

ÌÈÓca ·iÁ˙Â71. ¿ƒ¿«≈«»ƒ

לרשותו.66) הגזבר מידי החפץ ליתן 67)את עלֿמנת
דינר. מאה ו.68)בפדיונו אות לעיל בביאורנו ראה

ההקדש 69) ברשות נתייקר שהחפץ נמצא קנה, לא ועדיין
כט.). (קידושין -70)ולזכותו ההדיוט מידי משכו שאם

במשיכה. מחבירו קונה שההדיוט וכשהוזל,71)קנהו,
(שם). הוזל ברשותו

.‚ÈBÎLÓÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓc‰ Ô˙Â ÌÈ˙‡Óa ‰„t»»¿»«ƒ¿»««»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»¿
ÛÒk‰ ˙È˙a ‰˜ ¯·k - ‰Óa „ÓÚL „Ú72CLBÓe «∆»«¿»∆¿»»»ƒ¿ƒ««∆∆≈

ÌÈ˙‡Óa Lc˜‰ ‰ÎÊÂ ,BlL ˙‡73Ô˙Â ‰Óa e‰„t . ∆∆¿»»∆¿≈¿»«ƒ»»¿»∆¿»«
- ÌÈ˙‡Óa „ÓÚL „Ú BÎLÓÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÓc‰«»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿»¿«∆»«¿»«ƒ

Èe„t ‰„tM ‰Ó74.Ô˙ ¯·kL ‰n‰ ‡l‡ Ô˙B BÈ‡Â , «∆»»»¿≈≈∆»«»∆∆¿»»«
ÁkÓ ¯eÓÁ ËBÈ„‰ Ák ‡‰È ‡Ï :Ô‡k ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ»…¿≈…«∆¿»ƒ…«

Lc˜‰75„Ú Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ËBÈ„‰ elÙ‡L ; ∆¿≈∆¬ƒ∆¿≈»«¬…«
Ú¯tL ÈÓ Ïa˜iL76BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,77ÔÈ‡Â , ∆¿«≈ƒ∆»«¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈

Ú¯tL ÈÓ Ïa˜Ï Èe‡¯ Lc˜‰78. ∆¿≈»¿«≈ƒ∆»«

בכסף.72) מההקדש קונים אמרנו: -73)שכבר וכשהוזל

הוזל. ההדיוט הוקר.74)ברשות ברשותו - וכשהוקר
זה.75) במקרה בו לחזור המוכר יכול ההדיוט והרי
שפרע 76) מי ואומרים: אותו (=מקללים) אוררים "ביתֿדין

ממי  יפרע הוא . . . הפלגה דור ומאנשי המבול דור מאנשי
בדיבורו". עומד ה"ב.77)שאינו פ"ז, מכירה הל'

מקבלו 78) והפודה לחזור, יכול אינו הקדש כרחו, על נמצא
ה"ב. פ"ט, מכירה הל' והשווה שם). (קידושין במנה

.„È‰M‡ ˙a˙k ÂÈÏÚ ‰˙È‰Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰79 ««¿ƒ»¿»»¿»¿»»»¿À«ƒ»
˙Ba‚Ï ‰ÏBÎÈ ‰M‡‰ ÔÈ‡ - ˙B·BÁ ÈÏÚa È¯ËL B‡ƒ¿≈«¬≈≈»ƒ»¿»ƒ¿
;B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚa ‡ÏÂ Lc˜‰‰ ÔÓ d˙a˙k¿À»»ƒ«∆¿≈¿…««∆

Ì„wL „eaÚM‰ ÚÈ˜ÙÓ Lc˜‰‰L80¯kÓiLk Ï·‡ . ∆«∆¿≈«¿ƒ««ƒ¿∆»«¬»¿∆ƒ¿…
LÈ - ÔÈlÁÏ ‰„O‰ ‡ˆ˙Â BlL Ú˜¯w‰ Lc˜‰‰«∆¿≈««¿«∆¿≈≈«»∆¿Àƒ≈
È¯‰L ,‰„Bt‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ‰M‡ÏÂ ·BÁ ÏÚ·Ï¿««¿»ƒ»ƒ¿ƒ«∆∆¬≈

BÊ Ú˜¯˜ ÏÚ „ÓBÚ d„eaÚL81. ƒ¿»≈««¿«

כתובתה.79) לה וחייב אשתו את משנה,80)שגירש
ושחרור  חמץ "הקדש נט:) (כתובות אמרו וכן ב. כג, ערכין
שם. לרבינו המשנה פירוש והשווה שעבוד". מידי מפקיעים
הלווה  נכסי כל תורה, מדין אבל סופרים, מדברי זה וכל
אשר  "והאיש יא) כד, (דברים שנאמר למלוה, משועבדים
והואֿהדין  החוצה". העבוט את אליך יוציא בו, נושה אתה
וברשב"ם  - ב קעה, בבבאֿבתרא כמבואר שלו, קרקעות
אדם  ואין ה"ה, פי"א ולווה מלוה בהל' רבינו פסק וכן שם,
רוקח'), ב'מעשה וכן ספר', ('קרית שלו שאינו דבר מקדיש
אלא  שעבוד, מידי מפקיע הקדש אין הראב"ד, ולדעת
שורו  את הלווה ששעבד כגון הגוף, קדושת קדוש כשהוא
המלוה, שעבוד את ההקדש מפקיע והקדישו, וחזר למלוה
של  דמים קדושת אבל אחר, ממקום חובו את גובה והלה
ב. נט, בכתובות רש"י דעת וכן מפקיעה, אינה הבית בדק
דמי, היכי דיבורֿהמתחיל ב מ, גיטין ב'תוספות' וראה
רבינו  וכדברי שעבוד. מידי מפקיע דמים הקדש שאפילו
תשעים  "הקדיש ה"י: פ"ח, כתובות ב'ירושלמי' מבואר
יוחנן, רבי בשם אבהו רבי . . . מנה מאה חובו והיה מנה,
מפקיעה  דמים קדושת שאפילו הרי גמורה". מעילה מועלין
הפנים, (מראה בהם מועלים ולפיכך המלוה, שעבוד מידי

ונמחל,81)שם). שעבודם נפקע כבר אומרים ואין
הבאה. בהלכה כמבואר

.ÂË?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰82˙BÁB˜Ï ÈLÏ83, »¿»∆∆ƒ¿≈»
‰·˙kL84CnÚ ÈÏ ÔÈ‡ ÌÈ¯·„e ÔÈc :ÔBL‡¯Ï85, ∆»¿»»ƒƒ¿»ƒ≈ƒƒ»

¯ÎÓe86ÈM‰ ÔÓ ˙Ù¯BË ‡È‰L - ÈMÏ87. »««≈ƒ∆ƒ∆∆ƒ«≈ƒ

התחלת 82) זו אין התימנים, בכת"י וכן ר"מ, רומי בדפוס
הקודמת. להלכה מחוברת היא כי נכסי 83)הלכה, שלקחו

המוכר.84)הבעל. אשת אצטרך 85)האשה, שאם
ממך. אלו נכסים אטרוף לא כתובתי, את לגבות

הראשון.86) מאחר 87)הלוקח כי כתובתה, לגביית
ללוקח  נחתֿרוח לעשות רצתה אלא לוותר, מחוייבת שאינה
לזה  לומר, היא יכולה מעליו, זכותה ולסלק הראשון,
מודה  אינו והראב"ד (כסףֿמשנה). לזה ולא לוותר הסכמתי
אם  לאשה: לומר יכול השני הלוקח שהרי הזה, המשל בכל
שטר  אחזיר - לא ואם טוב, הרי - עמי ותתפשרי תשתקי
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ודברים, דין כל לך אין שאתו הראשון, ללוקח השדה מכירת
ונטען  טוען ובהל' ב. קט, בכתובות זה בכגון שאמרו כמו
שלא  הראשון שהלוקח סובר, רבינו אולם הי"א. פט"ו,
עצמה  היא אלא האשה, את לסלק עצמית זכות  לו היתה
לך  אמרה כאילו זו הרי עמך, לי אין ודברים דין לו: כתבה
יכול  השני הלוקח אין ולפיכך לבאֿכחך, ולא ויתרתי לבד
מלוה  בהל' וראה (לחםֿמשנה), לבעליו שטרי אחזיר לומר:

שם. משנה' וב'מגיד ה"ח, פי"ט ולווה

.ÊË?‰Ê Ú˜¯˜ ÔÈ„Bt „ˆÈÎÂ88‰M‡‰ ˙‡ ÔÈÚÈaLÓ ¿≈«ƒ«¿«∆«¿ƒƒ∆»ƒ»
‰lÁz ·BÁ ÏÚa B‡89ÌÈÒÎpÓ Ú¯tÏ ‡a‰ Ïk C¯„k , ««¿ƒ»¿∆∆»«»ƒ»«ƒ¿»ƒ

ÌÈ„aÚLÓ90ÌBÈ ÌÈML Ì‰ÈÏÚ ÔÈÊÈ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â , ¿À¿»ƒ¿««»«¿ƒƒ¬≈∆ƒƒ
e¯‡aL BÓk ,·¯Ú·e ¯˜aa91ÔÈ„ÓB‡Â ,92Ì„‡ ‰nk «…∆»∆∆¿∆≈«¿¿¿ƒ«»»»

d˙a˙k ‰M‡Ï ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ‰„Oa ÔzÏ ‰ˆB¯93 ∆ƒ≈¿»∆«¿»ƒ≈»ƒ»¿À»»
B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ïe94Á˜BÏÂ d˙B‡ ÔÈ„BtL ¯Á‡Â . ¿««∆¿««∆ƒ»¿≈«

¯È„a elÙ‡ Á˜Bl‰ d˙B‡95Lc˜‰ e¯Ó‡È ‡lL È„k , »«≈«¬ƒ¿ƒ»¿≈∆……¿∆¿≈
ÔBÈ„t ‡Ïa ‡ˆBÈ96‰M‡Ï ‰a‚Óe ‰„Bt‰ ¯ÊBÁ , ≈¿…ƒ¿≈«∆«¿∆»ƒ»

·BÁ‰ ‰È‰ elÙ‡ .B·BÁ ˙‡ ·BÁ ÏÚ·Ï B‡ d˙a˙k¿À»»¿««∆¬ƒ»»«
d˙B‡ ‰„Bt Ck ˙Ó ÏÚ - ÌÈÚLz ‰ÂL ‰„O‰Â ‰‡Ó≈»¿«»∆»∆ƒ¿ƒ«¿»»∆»

d˙BcÙÏ ‰ˆB¯‰97ÈÓ„a ÌÈL ·BÁ‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »∆ƒ¿»¬»ƒ»»«¿«ƒƒ¿≈
·BÁ ÂÈÏÚ LÈÂ ‰‡Ó ‰ÂL ‰˙È‰L ÔB‚k ,‰„O‰«»∆¿∆»¿»»»≈»¿≈»»
ÔzÏ ˙Ó ÏÚ d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Ó ‰M‡ ˙a˙Îe¿À«ƒ»»«ƒ≈ƒ»«¿»ƒ≈

‰a˙k‰ B‡ ·BÁ‰98Ì˙Ò d˙B‡ ÔÈ„Bt ‡l‡ ,99Ì‡L ; ««¿À»∆»ƒ»¿»∆ƒ
e˙‰100ÏÏk ˙ÈcÙ dÈ‡ - ÔzÏ101. ƒ¿ƒ≈≈»ƒ¿≈¿»

יטרפנו 88) החוב בעל והלא ההקדש, לפדות ירצה מי וכי
ההקדש.89)ממנו. ברשות עדיין שאינו 90)כשהנכסים

(משנה, חובו את קיבל לא שעדיין שבועה, בלא נפרע
משועבדים  לי "מה ב: מב, שם אמרו וכן מה.) שבועות
נפרע  אינו בשניהם - לגבוה" משועבדים לי ומה להדיוט,

שבועה. הכ"ז.91)בלא פ"ד , דפוס,92)לעיל טעות
ע"פ  תימן, ובכת"י קדומים בדפוסים וכן ואומרים, וצ"ל:

ב. כא, בערכין התלמוד זו 93)דברי ששדה כתובתה כסף
כספה  את לקבל תסכים שהאשה וידוע לפרעונה, משועבדת

בתשלומים. עלֿיד, צריך 94)עלֿיד החוב שבעל ואע"פ
אבל  וכדומה, עסק לשם אחת, בבת הסכום כל את לקבל
דרך  "שאין וחסרים, שבורים זוזים לקבל הוא מסכים

וברש"י). שם, (ערכין בכך" מקפידים שהוא 95)סוחרים
חוב, לבעל לפרוע הלוקח שיצטרך החוב, סכום על עודף
אלא  להקדש למעשה נותן ואינו מועטת, ששומתו נמצא
דינר. וזהו החוב, דמי על יותר שווה שהשדה הסכום

רבינ 96) לדברי טעם הבעלֿזהו ולא אותה, פודה שאחר ו,
על  (=העודף זה בדינר יפדנה הבעלֿחוב אם כי עצמו, חוב
כי  פדיון, בלא לחולין יצא הקדש יאמרו: חובו), סכום
אלא  זו, שדה בפדיון כלום נתן לא שהמלוה יסבור הרואה
ערכין  התלמוד דברי ע"פ (לחםֿמשנה פדיון בלי לקחה

עשוי 97)כג:). ואדם השדה, בשיווי לצמצם איֿאפשר כי
לקרקעות, אונאה שאין מדמיה, יותר ולשלם שדה לקנות
פדיון  זה והרי החוב, על נוסף דינר להקדש יתן ולפיכך

שנים 98)גמור. פי חוב לבעל וישלם לפדותה ירצה מי כי
השדה. ובעל99ֿ)מדמי הפודה, ללוקח מוחלטת והיא

לגמרי. מפסיד ההקדש.100)חוב לא 101)גזברי
זו  בפדיה כספם את שיפסידו כלל, פודים לה ימצאו
דברי  גם וכך כג:) ערכין הש"ס דברי ע"פ המשנה' ('מרכבת
ממה  כפול החוב היה "ואם שם: למשנה, בפירושו רבינו
פנים, בשום בתנאי אותו פודים אין שהקדיש, הדבר ששוה
שהבעלֿ נמצא הקרקע". מעל מעיקרו החוב מפקיעים אלא

להקדש. הכסף וכל סתם, אותה ופודים מפסיד, חוב

.ÊÈ,BzL‡ ˙‡ L¯‚ Ck ¯Á‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜n‰««¿ƒ»¿»»¿««»≈≈∆ƒ¿
d˙a˙k ‰˙·‚Â102dÈ‡ - Lc˜‰‰ ÔÓ ‰„Bt‰ ÔÓ ¿»¿»¿À»»ƒ«∆ƒ«∆¿≈≈»

‰‡‰ ‰p¯ÈciL „Ú ‰·Bb103‡Èe˜ ‡nL ,104ÏÚ eOÚ »«∆«ƒ∆»¬»»∆»¿¿»»«
Lc˜‰‰105:¯ÓB‡ ‰È‰ ,‰ˆ¯ el‡ :ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â . «∆¿≈¿≈¿ƒƒ»»»»≈

BLc˜‰ ÏÚ Ï‡MÈÂ ,ÈzLc˜‰ ˙eÚËa106ÌÎÁÏ107 ¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈«∆¿≈¿»»
BÏ ¯ÊÁÈÂ108. ¿«¬…

כתובתה.102) לגבות על 103)באה ידור בעלה כלומר,
לעולם. יחזירנה שלא רבים, ערמה.104)דעת

לו 105) יחזירנה ואח"כ ההקדש מן כתובתה שתגבה
ה"טֿי. פי"ז, אישות הל' והשווה כג.) ערכין (משנה,

הקדשו.106) אינו 107)נדר טעות והקדש נדרו, לו שיתיר
הל"ד. פ"ו, לעיל כמבואר התימנים:108)הקדש, בכת"י

חוזר  היה שהקדיש מה כל כלומר, לו". חוזר "והיה
אין  כי זה, (=מתוך) "מיגו" אומרים שאין והטעם לרשותו,
עליו  להשאל חכם לו שיזדמן יאמר מי כי "מיגו", זה
כג.) (ערכין שם במשנה אליעזר כרבי רבינו ופסק (רדב"ז).
סובר  גמליאל בן שמעון שרבן מפני - יהושע לרבי בניגוד -
. בכתובתה לאשה הערב "אף כדבריו: כמותו, שם במשנה
זה", של נכסים על קנוניא יעשה שמא הנאה, ידירנה . .
אליעזר  כרבי שסובר מבואר, הערב" "אף לשונו: ומדיוק

(כסףֿמשנה).

.ÁÈÈBÏÙÏ ‰Ó :LÈc˜‰L ¯Á‡ ¯ÓBÏ ÔÓ‡ ÔÈ‡ ÔÎÂ¿≈≈∆¡»«««∆ƒ¿ƒ»∆ƒ¿ƒ
‡e‰ ÈBÏt ÏL ‰Ê ÈÏk B‡ ,ÈÏÚ ·BÁ109eOÚÈ ‡nL , »«¿ƒ∆∆¿ƒ∆»«¬

Lc˜‰‰ ÏÚ ‡Èe˜110ÏÚa „Èa ¯ËL ‰È‰ elÙ‡Â . ¿¿»««∆¿≈«¬ƒ»»¿»¿«««
‰Ê Èt ÏÚ ‰·B‚ BÈ‡ - ·BÁ111ÔÈ·BbL C¯„k ‡l‡ ≈∆«ƒ∆∆»¿∆∆∆ƒ

˙B·BÁ ÈÏÚa Ïk112e¯‡aL BÓk ,113. »«¬≈¿∆≈«¿

בידי.109) הוא בשבועות 110)ופקדון וכן א. כג, ערכין
על  לקנוניא שחוששים מודים, הכל בריא שבאדם ב. מב,

שבועה.111)ההקדש. בלא ההקדש הפודה 112)מן מן
תחילה. ובשבועה חובו, את לבעלֿחוב ליתן עלֿמנת

שהקדיש,113) קודם זה כל אמר שאם ומובן, הט"ז. לעיל
כלי  אותו על או מנה אותו על ההקדש חל ולא נאמן, הוא

(רדב"ז).

.ËÈ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na114‰ÏBÁ Ï·‡ ;‡È¯·a «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ¬»∆
LÈc˜‰L ‰ÚLa ¯Ó‡Â ÂÈÒÎ Ïk LÈc˜‰L115‰Ó : ∆ƒ¿ƒ»¿»»¿»«¿»»∆ƒ¿ƒ»∆

ÏÚ ‰Ó¯Ú ‰OBÚ Ì„‡ ÔÈ‡L ;ÔÓ‡ - È„Èa ÈBÏÙÏƒ¿ƒ¿»ƒ∆¡»∆≈»»∆»¿»«
ÌÈ¯Á‡Ï ‡ËBÁÂ B˙˙ÈÓ ˙ÚLa Lc˜‰‰116È¯‰L , «∆¿≈ƒ¿«ƒ»¿≈«¬≈ƒ∆¬≈

˙eÓÏ CÏB‰ ‡e‰117CÎÈÙÏ .118ez :¯Ó‡ Ì‡ ,119 ≈»¿ƒ»ƒ»«¿
‰Úe·L ‡Ïa ÏËB - BÏ d˙B‡120'ez' ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â . »≈¿…¿»¿ƒ…»«¿

Ìi˜Ó ¯ËL B„Èa ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ;ÔÈ˙B ÔÈ‡ -121 ≈¿ƒ∆»ƒ≈»»¿»¿»¿À»
Lc˜‰‰ ÔÓ ÏËB ‰Ê È¯‰ -122‰‡ev‰ ÈtÓ123Ì‡Â . ¬≈∆≈ƒ«∆¿≈ƒ¿≈««»»¿ƒ
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LÈc˜‰L ¯Á‡124BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - 'ez' ¯Ó‡125, ««∆ƒ¿ƒ»«¿≈¿ƒ
B¯ËL Ìi˜˙ Ì‡ :˙B·BÁ ÈÏÚa ¯‡Lk ‡e‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈ƒ¿»«¬≈ƒƒ¿«≈¿»

ÚaL -126‰„Bt‰ ÔÓ ‰·B‚Â127Lc˜‰‰ ÔÓ ‡ÏÂ128. ƒ¿«¿∆ƒ«∆¿…ƒ«∆¿≈

עלי.114) חוב לפלוני, מנה לומר: נאמן שאינו
עסוק 115) עדיין שיהיה ובלבד דיבור, כדי אחר אפילו

(כסףֿמשנה). ההקדש יורשיו.116)בענין או בניו
קעד:).117) ובבאֿבתרא כג. (ערכין מהם עוד יהנה ולא

כדי  ובתוך שהקדיש, לאחר אפילו או שהקדיש קודם אבל
שכל  נאמן, הבריא אפילו בידי, לפלוני מנה אמר: דיבור,
(כסףֿמשנה). דיבורו כדי תוך בו לחזור יכול אדם

נאמן.118) והוא בידי.119)הואיל לפלוני מנה על: נוסף
נאמן.120) אדם מיתה שבשעת כלל, שטר בידו אין אפילו
ע 121) מזוייף.מאושר שאינו ביתֿדין בלא 122)"י

מיתה 123)שבועה. בשעת נאמן והוא המקדיש, שציוה
"שטר  המלוה ביד ואין "תנו", אמר לא אם אבל כלעיל.
"אדם  כי מיתה, בשעת ואפילו נאמן החולה אין - מקויים"
אדם  בני יאמרו שלא עצמו", את להשביע שלא עשוי
שקובץ  לפלוני יש עושר של גדול "מזל מחליו: כשיקום
שם). גרשום רבינו וכפירוש קעה. (בבאֿבתרא כך" כל ממון

הוא  לו" אותה "תנו כשאמר: דבריו,אבל ופסק וחתך יל
('נמוקי  לערמה לחוש ואין היא, אמת ודאי מיד, לו שיתנו

שם). (לפי 124)יוסף', ההקדש בענין לעסוק שגמר אחר
הקדם 125)הכסףֿמשנה). ושל שלו, אינם הנכסים שכבר

בו  חוזר אלא אינו בידי, לפלוני מנה שאמר: וזה הם,
שהיה  שם, הלוי, יוסף רבינו (עלֿפי יכול ואינו מהקדישו,

רבינו). של עדיין.126)רבו נפרע מנת 127)שלא על
הט"ז. לעיל כאמור חובו, את לבעלֿחוב כדי 128)ליתן

בעלֿחוב  שהרואה פדיון", בלא יוצא "הקדש יאמרו: שלא
וכאמור  לקחה, פדיון שבלא יחשוב ההקדש, מן ישר לוקחו
החולה: אמר אם הראב"ד: וכתב משנה'. ה'לחם בשם לעיל
שהקדיש, לאחר אפילו נאמן בידי, פלוני של פקדון מנה
שדברי  לזה, יודה רבינו שגם ואפשר פדיון, שום צריך ואינו
כל  פקדון, של ומנה הם, וכמסורים ככתובים מרע שכיב
חל  שלא נמצא, הוא. בעליו לרשות מונח, שהוא מקום
נאמן  - לו" אותו "תנו וכשאמר: מעולם, עליו ההקדש

ולחםֿמשנה). (רדב"ז

.ÎÏB˜ ÂÈÏÚ ‡ˆiL ÈÓ129B‡ ÂÈÒÎ ˙‡ ¯È˜Ù‰L ƒ∆»»»»∆ƒ¿ƒ∆¿»»
ÔLÈc˜‰130ÔÓÈ¯Á‰ B‡131ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ -132„Ú ,BÏ ƒ¿ƒ»∆¡ƒ»≈¿ƒ«

‰¯e¯a ‰È‡¯ ÌL ‰È‰zL133. ∆ƒ¿∆»¿»»¿»

הל'129) ראה אחריו, בדקו ולא בביתֿדין, הקול הוחזק ולא
הכ"ב. פ"ט, הבית.130)אישות וסתם 131)לבדק

ה"א. פ"ו, לעיל לכהנים, או 132)חרמים עליו, לאסרם
כהפקר. א.133)להחזיקם פט, גיטין

ה'תש"פ  כסלו ד' שני יום

ׁ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
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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
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
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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««

‰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
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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

.‚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
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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
.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 הי"ד 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
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.·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
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
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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

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'
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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

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
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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,
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
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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).

.„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.

ה'תש"פ  כסלו ה' שלישי יום

ׁ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∆»∆
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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

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
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˙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
.‰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 תובן 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
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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
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≈¿≈
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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
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¿«¿»«
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- ‰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

.‚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
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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,
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
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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.

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¿«¿
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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",
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
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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¿≈¿«≈
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
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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

ה'תש"פ  כסלו ו' רביעי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
כמה 1) ודין המקיימו. או בכרם תבואה או ירק הזורע יבאר

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¬»»
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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
הם  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
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.
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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≈«∆∆∆≈»»¿«≈
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
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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
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
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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

.·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
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.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¿…«¿»««»«≈

‰¯˜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
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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¿

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

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



קני mi`lk zekld - mirxf xtq - elqk 'e iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

(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 ∆»«∆∆«»≈¿««»»«∆»«
.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
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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≈»
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
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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,

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

ה'תש"פ  כסלו ז' חמישי יום

ּ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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



mi`lkקנד zekld - mirxf xtq - elqk 'f iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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
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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∆∆»
¯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
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.‡¯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

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
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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

.„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¿»¿≈
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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¿»

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»«≈∆
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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

.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

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



mi`lkקס zekld - mirxf xtq - elqk 'f iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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 ¿»¿»«¿≈

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
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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
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
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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

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
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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
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≈»∆
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'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»«»¿…
˙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,

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



קסה miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - elqk 'g iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

ה'תש"פ  כסלו ח' שישי יום

ׁ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»
;‰‡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,
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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
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
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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

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
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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,

ׁ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
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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
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
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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«¿

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
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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

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
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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»≈¿««∆»«¿…¿»«
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

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



קעג miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - elqk 'g iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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

.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
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.·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

.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¿«

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



קעה miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - elqk 'h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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'

ה'תש"פ  כסלו ט' ש"ק יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
איפכא.1) או פועלים, ולא בעלים ששכחוהו העומר יבאר
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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
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¿»

ואף 22) העליון" את בזוכר אומר זעירא "ר' שם: ירושלמי
כיוון  - שמעון רבי לדעת שם אמורים שהדברים פי על
מה  על יונה ר' דברי עם זעירא ר' דברי כרך שהירושלמי
אינו  זה הרי בקש שחיפוהו או בפניו עניים "עמדו שאמר
בזוכר  אמר יונה דר' יונה, כר' זעירא דר' "אתיא שכחה":
של  וטעמו העליון". את בזוכר אמר זעירא ר' כן הקשין, את
נמצא  העליון את זכר שאם בקש, בחיפוהו למעלה כמו דבר,
שכיסהו. העליון, של גרמא ידי על נשכח שהתחתון

להוליכו 23) שנטלו מאחר שכחה אינו לעולם העליון, אבל
לעיר.

.‰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
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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

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»¿»
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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 ≈∆»∆¿«¿»»∆»
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
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קעט miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - elqk 'h w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

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
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
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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
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
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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.
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
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˙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
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,
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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»

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
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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,
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,
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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



meil cg` wxt m"anx ixeriyelqk 'hÎ'b -t"yz'd

ה'תש"פ  כסלו ג' ראשון יום

-oipwxtq
dxikn zFkld¦§§¦¨

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
במכירתו 1) מודעה והמוסר המכירה אונסי דיני בו נתבארו

לזה. והדומה

.‡e‰eÒ‡L ÈÓ2¯ÎnL „Ú3Á˜n‰ ÈÓc Á˜ÏÂ ,4, ƒ∆¬»«∆»«¿»«¿≈«∆»
e‰eÏz elÙ‡5ÔÈa ,¯kÓÓ B¯kÓÓ - ¯ÎnL „Ú ¬ƒ»«∆»«ƒ¿»ƒ¿»≈
ÔÈÏËÏhÓa6˙BÚ˜¯˜a ÔÈa7¯Ób BÒ‡ ÈtnL ; ¿ƒ«¿¿ƒ≈¿«¿»∆ƒ¿≈»¿»«

‰˜Óe8ÌÈ„Ú‰ ÈÙa ÌÈÓc‰ Á˜Ï ‡lL Èt ÏÚ Û‡ .9. «¿∆««ƒ∆…»««»ƒƒ¿≈»≈ƒ
‰Ú„BÓ ¯ÒÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ10ÈLÏ ¯Ó‡Â ,¯kÓiL Ì„˜ ¿ƒ»ƒ»«»»…∆∆ƒ¿…¿»«ƒ¿≈

ÌÈ„Ú11‰„O B‡ ÈBÏt ıÙÁ ¯ÎBÓ È‡L ‰fL ,eÚc : ≈ƒ¿∆∆∆¬ƒ≈≈∆¿ƒ»∆
.ÏËa ¯kÓn‰ È¯‰ - Òe‡ È‡L ÈtÓ ,ÈBÏÙÏ ÈBÏt¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆¬ƒ»¬≈«ƒ¿»»≈
B„iÓ d˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ÌÈL ‰nk ˜ÈÊÁ‰ elÙ‡Â12, «¬ƒ∆¡ƒ«»»ƒƒƒ»ƒ»

.ÌÈÓc‰ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ«»ƒ

(2- וזבין "תליוהו הונא: רב של מימרא מז: בתרא בבא
ומכר, למכור והכריחוהו המוכר את (=תלו זביני" זביניה
הונא. כרב הלכה רבא פסק מח. ושם מכירה). מכירתו

להלן 3) ראה במתנה, כן ולא האונס, מועיל במכירה דווקא
ג. אומרים 4)הלכה ויש המכירה. בעת כלומר מיד,

לדעת  (הראב"ד, מכירה מכירתו כך, אחר לקח אם שאפילו
למלך. במשנה וראה את 5)הרי"ף) תלה הלוקח כלומר,

למכור. לאנסו כדי העץ, על בבבא 6)המוכר נראה כן
סב. הגמרא 7)קמא של וטרייא בשקלא מפורש הוזכר

מח:). בתרא שאין 8)(בבא אמרו, סב.) קמא (בבא בגמרא
רבינו  סובר אבל אני", "רוצה אמר אם אלא מכירה מכירתו
זה  הרי שתק, אלא רוצה, שאיננו בפירוש אמר שלא שכל
פרק  ועיין יוסף בית בשם משנה (לחם אני" "רוצה כאומר

א). הלכה אישות מהלכות העדים 9)ד בפני הודה אלא
מח: בתרא בבא בגמרא זו הלכה ומקור המעות, שקיבל
זו". בשדה ואפילו זביני זביניה דהוו בכולהו "והלכתא
את  לפניו הרצה בין מכירה מכירתו האופנים, בכל כלומר,

על  לו הודה אלא המעות את לפניו הרצה לא ובין המעות
פי  על ואף ואפילו), המתחיל דיבור שם בתוספות (ראה כך
שלקחו  הבעלים והודו מהבעלים ולקחה וחזר שדה שהגוזל
ונאמן  הודיתי" יראה "מחמת לטעון הנגזל יכול מעות, ממנו
מפני  אלא זה אין - ט"ו) הלכה גזילה מהלכות ט (פרק

כא  אבל גזלן, נאמן שהוחזק המוכר אין גזלן הוחזק שלא ן
שמי  הדבר וברור ראב"ד), ועיין משנה (כסף זו בטענה
קיבל  שלא כיוון מתנה מתנתו אין מתנה לתת שאנסוהו
אמר). המתחיל דיבור בתוספות מח. בתרא בבא (ראה מעות
"עד  כ הלכה גירושין מהלכות ב בפרק רבינו שכתב [ומה
של  דוגמא להביא אלא כוונתו אין שנתן" עד או שמכר

מתנה]. מתנתו שתהא ולא לעדים 10)"אונס", "שמודיע
שנותן  היינו, ו), קטן סעיף רה סימן (סמ"ע העניין" היה איך
המכר. של האמיתי הרקע על לעדים מוקדמת הודעה

שניים".11) בפני "מודעה מ. בתרא שגזלן 12)בבא לפי
והלכה  ב הלכה ונטען טוען מהלכות י"ג (פרק חזקה לו אין

יא).

.·Ò‡‰ ÈtÓ ¯ÎBÓ ‡e‰L Ú„ÈÏ ÌÈ„Ú‰ ÔÈÎÈ¯ˆe¿ƒƒ»≈ƒ≈«∆≈ƒ¿≈»…∆
‰Ú„BÓ ÏÎÂ .ÂÈt ÏÚ eÎÓÒiL ‡Ï ,È‡cÂ Òe‡ ‡e‰LÂ¿∆»««…∆ƒ¿¿«ƒ¿»»»
Òe‡ ‰Ê ÈBÏtL eÚ„È ÌÈ„Ú‰ e‡Â :da ·e˙k ÔÈ‡L∆≈»»¿»»≈ƒ»«¿∆¿ƒ∆»

.‰Ú„BÓ dÈ‡ - ‰È‰»»≈»»»

.‚‰OBÚa B‡ ¯ÎBÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¿∆
‰¯Lt13‰Ú„BÓ ¯ÒÓ Ì‡ ,‰ÏÈÁÓa B‡ ‰zÓa Ï·‡ ; ¿»»¬»¿«»»ƒ¿ƒ»ƒ»«»»

‰zn‰ È¯‰ - Òe‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰zÓ Ì„…̃∆«»»««ƒ∆≈»¬≈««»»
˙Úc Èelb ¯Á‡ ‡l‡ ‰zÓa ÔÈÎÏB‰ ÔÈ‡L .‰ÏËa¿≈»∆≈¿ƒ¿«»»∆»««ƒ««

˙B˜‰Ï ‰ˆB¯ BÈ‡ Ì‡L ;Ô˙Bp‰14‡Ï - BaÏ ÏÎa «≈∆ƒ≈∆¿«¿¿»ƒ…
‡È‰ ‰zÓ ‰ÏÈÁn‰Â .‰zÓ Ïa˜Ó‰ ‰˜15. »»«¿«≈«»»¿«¿ƒ»«»»ƒ

אחד 13) וכל הנתבע, וכפירת התובע טענת ידי על שבאה
קצת  לו מוותר שחבירו זה תמורת לחבירו קצת מוותר ואחד

ט). קטן סעיף רה סימן (סמ"ע כמכר זה והודעה 14)והרי
צריך  ולא לנו, מספיקה במתנה רוצה שאינו שהיא כל
אף  - כסף, שמקבל מכיוון במכירה, אבל אונס, בה שיהיה
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המודעה. ובטלה כך אחר נתרצה וודאי מודעה, שמסר פי על
עבורה.15) תמורה שום מקבל אינו שהרי

.„e‰k‰La B¯·Á ˙‡ ÒB‡‰ „Á‡16„Ú e‰‡Ïz B‡ ∆»»≈∆¬≈¿∆ƒ»¿»»«
ÔÈa ,˙BOÚÏ BÏ ¯LÙ‡L ¯·„a B„ÈÁÙ‰L B‡ ,¯ÎnL∆»«∆ƒ¿ƒ¿»»∆∆¿»«¬≈

Ï‡¯OÈ È„Èa ÔÈa Ì"ekÚ È„Èa17.Ò‡ ‰Ê È¯‰ - ƒ≈«≈ƒ≈ƒ¿»≈¬≈∆…∆
,ÌÈL ¯OÚÏ B¯·ÁÓ Òc¯t ¯ÎOL „Á‡a ‰OÚÓe«¬∆¿∆»∆»««¿≈≈¬≈¿∆∆»ƒ

·BÁ ¯ËL ‰È‰ ‡ÏÂ18BÏÎ‡L ¯Á‡Â ,¯ÈkOn‰ „Èa ¿…»»¿«¿«««¿ƒ¿««∆¬»
ÌÈL LÏL ¯ÎBO‰19,ÈÏ ep¯kÓz ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡ «≈»»ƒ»«ƒ…ƒ¿¿∆ƒ

;È„Èa Áe˜Ï ‡e‰L ÔÚË‡Â ˙e¯ÈÎO ¯ËL LaÎ‡∆¿¿«¿ƒ¿∆¿«∆»«¿»ƒ
Ò‡ ‰fL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡Â20‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .21. ¿»¿¬»ƒ∆∆…∆¿≈…«≈»∆

Ì‡ ,CÎÈÙÏ22Ba ¯ÙÎÂ ,ÔÈc ˙È·a ¯ÈkOn‰ BÚ·z23 ¿ƒ»ƒ¿»««¿ƒ¿≈ƒ¿»«
BlL Òc¯t‰L ÔÚËÂ24¯ÈkOn‰ ¯ÒÓ Ck ¯Á‡Â , ¿»«∆««¿≈∆¿««»»«««¿ƒ

‰Ú„BÓ25È¯‰ - Ba ¯ÙkL ¯ÎBOÏ ¯ÎÓ Ck ¯Á‡Â , »»¿««»»««≈∆»«¬≈
Ì‰Â .Òe‡ ‡e‰L ÌÈ„Ú BÏ LÈ È¯‰L ;ÏËa ¯kÓn‰«ƒ¿»»≈∆¬≈≈≈ƒ∆»¿≈

Ì‰ÈÙa ¯ÙkL ÌÈ„Ú‰26È„Ú Ì‰Â ,ÔÈc ˙È·a »≈ƒ∆»«ƒ¿≈∆¿≈ƒ¿≈≈≈
‰Ú„Bn‰27‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .28. «»»¿≈…«≈»∆

הדין:16) והוא לדוגמא, רק וזה תלייה, הביאו: בגמרא
מהעובדה  שיוצא כפי ממון, אונס ואף אחרים, ייסורים

יכול 17)להלן. שהוא לפי אונס, זה שאין אומרים ואין
מכיוון  - טו) קטן סעיף (סמ"ע לדין הישראל את לתבוע
שכותבים  בגמרא, שאמרו כמו לביצוע, ניתן תמיד שלא
ועליך", "עלי (כגון, רמיֿמעלה אנשים על אפילו מודעה
מפני  לדין, מצייתים שבוודאי כלומר, עצמם), על ורבא אביי
המתחיל  דיבור (רשב"ם מייד מזומן הביתֿדין תמיד שלא

ועליך). שטר 18)עלי הוא אף הנקרא שכירות, שטר היינו
השוכר  של וחובתו המשכיר של זכותו בו שכתוב חוב,

טז). קטן סעיף לטעון 19)(סמ"ע, המחזיק יכול שאז
טוען  מהלכות יא (פרק אבד ושטרו מהבעלים הקרקע שקנה

ב). הלכה המקח.20)ונטען כל הפסד למוכר, צפוי שהרי
הפחדה.21) ידי על ואפילו ממון, אונס כל היינו
כיצד 22) לנו להסביר הדברים בהמשך מתכוון הרמב"ם

דלעיל. בעובדא האונס זו 23)נתברר שהפחדה כלומר,
באמת  וכפר איומו את קיים שהשוכר זה, ידי על נודעה

לאור.בשכירות, הדברים יצאו וכך בידו, הוא שלקוח וטען
את 24) שמעו לא אבל הזאת, הטענה את שמעו והעדים

שהרי  אונס, זה אין ההפחדה, את שמעו אם שהרי ההפחדה,
סימן  זאת, יעשה לא ואם דין, לבית להביאם יכול המוכר

משנה). (מגיד המכירה עם בסוף שהמוכר 25)שהשלים
של  הטענה איֿאמיתת את לברר יכול שהוא דין, לבית אומר
שימכור  כדי הפחדה לשם רק באה הכפירה שכל הלוקח,
ימכור  אם הדמים, כל לו לשלם מוכן הלוקח זה שהרי לו,
בזה  מודיע והוא קנה, לא שעדיין סימן זה והרי מעכשיו, לו
בדעתו  אין אבל האיום, את לגלות בכדי רק ימכור שהוא

יז). קטן סעיף שם (סמ"ע למכור לא 26)כלל כי שאם
בשכירותו  שלו הכפירה את שמעו אבל ההפחדה, את שמעו
לא  אלמלי שהרי גמור, אונס וזהו לקוחה, שהיא וטענתו
זו. כפירה ידי על הכול מפסיד היה הכפירה, אחרי לו מכר

המודעה 27) שעדי שצריך הרמב"ם, דעת נראה לכאורה
שמספיק  מביא, המגידֿמשנה אבל האונס, את גם ידעו

האונס. על שיודעים אחרים עדים יש אם אפילו
הפחדה.28) ידי על אונס כל כלומר,

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na29‡e‰ È¯‰L ;Òp‡a ?30 «∆¿»ƒ¬ƒ¿«»∆¬≈
‡lL ¯kÓÏ ¯ÎBn‰ ˙‡ ‰ÙBkL ÈtÓ ,ÔÒÓÁ«¿»ƒ¿≈∆∆∆«≈ƒ¿…∆…

BBˆ¯a31ÏÊBb‰ Ï·‡ .32Ck ¯Á‡Â ÔÏÊ‚a ˜ÊÁ‰Â ƒ¿¬»«≈¿À¿«¿«¿»¿««»
¯ÒÓÏ CÈ¯ˆ ¯ÎBn‰ ÔÈ‡ - ÏÊbL ‰„O Á˜Ï»«»∆∆»«≈«≈»ƒƒ¿…

.‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‰Ú„BÓ»»¿∆≈«¿¿ƒ¿¿≈»

מודעה.29) צריך 30)שצריך למה טעם נתינת זו אין
(סמ"ע  "שהוא" אמר כאילו העובדא קביעת אלא מודעה,
דברי  העתיק אמנם, משנה, והמגיד יח) קטן סעיף רה סימן

ח. הלכה יז פרק להלן וראה "שהוא". על 31)רבינו שאף
למעלה  שכתבנו מה לפי או אני" "רוצה לו: שאמר פי
זה  הרי רוצה שאינו בפירוש אמר שלא שכל  א בהלכה
(למעלה  מכירה מכירתו זה ובאופן אני" "רוצה אמר כאילו
שמסר  כיוון - סב.) קמא (בבא חמסן נקרא ואינו א) הלכה
אמירתו  ואף המכירה שכל בזה גילה עדים. בפני מודעה
"חמסן". רבינו קראו ויפה באונס, היה זה כל - אני" "רוצה
א. הלכה אישות מהלכות ד פרק משנה בלחם וראה

אף 32) שגזלן, הונא, רב של מימרא ושם מז: בתרא בבא
כל  זה לשטר אין שגזל, השדה על מכירה שטר הביא אם
דרב  משמיה בה שמסיים ביבי שרב רבינו וסובר משקל;
לחלוק  בא לא - לו" יש מעות אבל לו, אין "קרקע נחמן
בדברי  מפורש זה ולפי דבריו. על להוסיף אלא הונא, רב על
על  אף מעות, שנתן אף קניין, קנייתו אין שגזלן הונא רב
זביני" זביניה וזבין "תליוהו הונא: רב אמר חמסן שלגבי פי
הונא, רב על חולק ביבי שרב שם, הרשב"ם דעת אבל (שם).
קניינו  אין שגזלן הונא רב שאמר ומה שם. הרי"ף דעת וכן
שמסר  או שם) ותוספות (רשב"ם מעות נתן כשלא - קניין

לחמסן. גזלן בין חילוק אין ולעולם (רי"ף). מודעה

.Â‰Ú„Bn‰ È„Ú33B˙B‡a ÔÓˆÚ Ì‰ ÌzÁÏ Ì‰Ï LÈ ≈≈«»»≈»∆«¿…≈«¿»¿
CÎa ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ‰Ú„Bn‰ Ì‰Ï ‰¯ÒÓpL ¯kÓn‰«ƒ¿»∆ƒ¿¿»»∆«»»»»¿≈¿»

Ì‰Ï ¯Ó‡ elÙ‡Â .ÌeÏk34ÈBˆ¯a :Òp‡‰ ÈÙa ¿«¬ƒ»«»∆ƒ¿≈»«»ƒ¿ƒ
BÒ‡L ÌLk ;˙Ói˜ ‰Ú„Bn‰ È¯‰ - Ò‡ ‡Ïa Èz¯ÎÓ»«¿ƒ¿……∆¬≈«»»«∆∆¿≈∆¬»
È‡ ÈBˆ¯a :¯Ó‡L „Ú BÒ‡ Ck ,ÔBˆ¯ ‡Ïa ¯ÎnL∆»«¿…»»¬»«∆»«ƒ¿ƒ¬ƒ

BÓ.¯Î≈

חתם 33) חנה בר בר שרבה עובדא ושם מח: בתרא בבא
המודעה. את אישר הונא ורב המכירה, ועל המודעה על

הבאה.34) ההלכה מתוך יוצא

.Ê‰„B‰ Ì‡ ÔÎÂ35Ì‰ÈÙa36¯Á‡ ÌÈÓc‰ Á˜lL ¿≈ƒ»ƒ¿≈∆∆»««»ƒ««
;ÌeÏk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ BÈ‡ - Ck ÏÚ ‰Ú„BÓ ¯ÒnL∆»«»»«»≈«»¿«¬ƒ¿
‡e‰L eÚ„È ¯·k ÌÈ„Ú‰Â ,‰„BiL „Ú BÒ‡ Òp‡‰L∆»«»¬»«∆∆¿»≈ƒ¿»»¿∆
.¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ - Ì‰ÈÙa ÌÈÓc‰ ‰Ó Ì‡ Ï·‡ .Òe‡»¬»ƒ»»«»ƒƒ¿≈∆«»¿«¬ƒ

בעניין 35) משווה והרמב"ם מז:). (שם בגזלן מפורש זה דין
שטעם  משנה), וכסף (מגידֿמשנה לגזלן מודעה מוסר זה
כמו  ולא המכירה, לפני האונס שנתפרסם לשניהם: אחד
(לשון  גזלו" לא "שעדיין ראשון, מקרה שהוא סתם באונס
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ט"ז). הלכה ט, פרק גזילה בהלכות כלומר,36)הרמב"ם

שם). בתרא (בבא הכסף נתינת העדים שראו

.ÁÂÈÏÚ e„ÈÚ‰37¯În‰ È„Ú38‰Ú„Bn‰ ÏhaL39- ≈ƒ»»≈≈«∆∆∆ƒ≈«»»
¯Ó‡ Ì‡Â .‰ÏËa ‰Ú„Bn‰ È¯‰40:‰Ú„Bn‰ È„ÚÏ ¬≈«»»¿≈»¿ƒ»«¿≈≈«»»

,‰Ú„Bn‰ Ïh·Ï Á˜BÏ È‡L ÔÈ˜ ÏkL ,ÔÈÚ„BÈ eÈ‰¡¿ƒ∆»ƒ¿»∆¬ƒ≈«¿«≈«»»
ÈÚ„BÓ„ ÈÚ„BÓe41‡l‡ Ck ¯ÓB‡ ÈÈ‡Â ,ÏËa Ïk‰L , »≈¿»≈∆«…»≈¿≈ƒ≈»∆»

‰ÊÏ ˙B˜‰Ï ÈzÚ„a ÔÈ‡Â ,ÔÈÚ„BÈ Ìz‡L Ò‡‰ ÈtÓƒ¿≈»…∆∆«∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ¿«¿¿∆
ÏËa ¯În‰ È¯‰ - ÌÏBÚÏ Òp‡‰42ewL Èt ÏÚ Û‡Â . »«»¿»¬≈«∆∆»≈¿««ƒ∆»

B„iÓ43.e¯‡aL C¯c‰ ÏÚ ,‰Ú„Bn‰ Ïh·Ï ƒ»¿«≈«»»««∆∆∆≈«¿

(מגידֿמשנה).37) במכר" שכן ו"כל ב"גט", כא: ערכין
המודעה,38) את בטל אם אף אונס, יש אם במתנה, אבל

במתנה  שהרי יא), סעיף רה, סימן (רמ"א, מתנה המתנה אין
אם  אבל מתנה. המתנה אין המודעה בלי אף אונס, יש אם

א  זה אחרי ביטל אם מודעה, רק ויש אונס המודעה,אין ת
שם  ורמ"א התוספות, בשם מיימוניות (הגהות קיימת המתנה

ראשונים). הרבה יש 39)בשם אם הכסףֿמשנה לדעת
שהרי  המודעה, לביטול תוקף יש המודעה, ביטול על אונס
המקח  קיים כן ועל אונס, מתוך למכור מחליט שהוא כשם
בגלל  המודעה את לבטל מחליט הוא כן אונס, שיש אף

אונס. מתוך שנעשו אף קיים והביטול כשם 40)האונס,
לעשות  אפשר כך המכירה, עצם על מודעה לעשות שאפשר

המודעה. ביטול על לבטל 41)מודעה קניין שמקבל היינו,
המודעה. ביטול על המודעה את ואף המודעה, את

דמסר 42) מאן האי המתחיל דיבור (שם התוספות לדעת אך
המודעה  ביטול על המודעה את לבטל אפשרות יש מודעה)
נוסח  ידי על המודעה) את לבטל מעוניין דין שהבית (בגט
המודעות  כל שמבטל והוא: המודעה, ביטול של מיוחד
אומרים  וכן, עולם, עד המודעות מתוך היוצאות והמודעות
לדעת  אך זה, בנוסח להשתמש הנוהג (שם), התוספות
שבמודעה  לטעון, יכול הנותן שהרי מספיק, זה אין הרשב"א
הרשב"א  אף אך זה, בנוסח הביטול את גם ביטל האחרונה
ביטול  בנוסח לכתוב והיא: המודעה, לביטול עצה נותן
ערך  אין אז שהרי המודעה, עדי את פוסל שהוא המודעה,
היום  הנוהג הוא וכן שלה. העדים את שפסל אחר למודעה,
במתנה  וגם זה), על גם חולקים יש (אםֿכי הרשב"א בעצת
שצריך  ייתכן אך למלך), (משנה זה בנוסח להשתמש אפשר
כבר  (שהיום הזה הנוסח את לכתוב הנותן של מפורש צו

העדים. פסול של לשיגרה) אין 43)הפך כי אם כלומר,
שהוא  כמה עד זה, לקניין ערך לו יש אבל לדברים. קניין
היתול, משום בהם ואין ברצינות, נאמרו שהדברים מגלה
מועיל  לא המודעה ביטול על מודעה שנתן אחרי זאת ובכל

הקניין. גם

ה'תש"פ  כסלו ד' שני יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
לזה 1) והדומה אסמכתא שהן התנאין משפטי בו נתבארו

אסמכתא. שהן מפני קיימין שאינן מחיובים

.‡ÔÈ‡z ‰˙‰Â ,ÔÈÏËÏhÓ ÔÈa Ú˜¯˜ ÔÈa ‰˜n‰««¿∆≈«¿«≈ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿»¿»ƒ
ÔÓi˜Ï ¯LÙ‡L2‰˙‰L ÔÈa ‰˜n‰ ‰˙‰L ÔÈa , ∆∆¿»¿«¿»≈∆ƒ¿»««¿∆≈∆ƒ¿»

;‰˜‰L ¯·c‰ ‰˜ - ÔÈ‡z‰ eÓi˜˙ Ì‡ :‰Bw‰«∆ƒƒ¿«¿«¿»ƒƒ¿»«»»∆À¿»
e¯‡a ¯·Îe .‰˜ ‡Ï - È‡z‰ Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿«≈«¿«…»»¿»≈«¿

˙eLÈ‡ ˙BÎÏ‰a ÌÈ‡z‰ ÈËtLÓ3. ƒ¿¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ

והכריעו 2) צד.) (בבאֿמציעא תימא בן יהודה ר' כדברי
לומדים  אנו התנאים דיני כל שהרי כמותו, שם  בגמרא
אפשר  היה ושם לב), (במדבר ראובן ובני גד בני מתנאי

א). ס"ק רז, סימן (סמ"ע התנאי את ו.3)לקיים פרק

.·?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na4a‰wL5ÔÓ C¯„a «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¿∆∆ƒ
Ô‰a ÔÈBwL ÌÈÎ¯c‰6˙‡ Ìi˜Ï ÂÈÏÚ LÈ È¯‰Â , «¿»ƒ∆ƒ»∆«¬≈≈»»¿«≈∆

‰zÚ ‰˜ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ .È‡z‰7Ì‡L :BnÚ ‰˙‰Â , «¿«¬»ƒ…»»«»¿ƒ¿»ƒ∆ƒ
- ‰˜È ‡Ï Ìi˜˙ ‡Ï Ì‡Â ,‰˜È ‰Ê È‡z‰ Ìi˜˙ƒ¿«≈«¿«∆ƒ¿∆¿ƒ…ƒ¿«≈…ƒ¿∆
‡zÎÓÒ‡ BfL ;‰˜ ‡Ï ,È‡z‰ Ìi˜˙pL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆ƒ¿«≈«¿«…»»∆«¿«¿»

‡È‰8CÎÂ Ck ˙BOÚÏ B˙i˜ CÓÒ È¯‰L ,9ÏÎÂ , ƒ∆¬≈»«¿ƒ»«¬»»»¿»
.B˙B˜‰Ï BaÏa ¯Ó‚ ‡Ï È¯‰L ,‰B˜ dÈ‡ ‡zÎÓÒ‡«¿«¿»≈»»∆¬≈…»«¿ƒ¿«¿

(למעלה 4) שהוקנה הדבר נקנה - התנאים נתקיימו שאם
א). הקנין.5)הלכה פעולת עכשיו כגון 6)שעשה

לו  שאמר או התנאי, את ולכשתקיים מעכשיו קנה לו שאמר
כאומר  עלֿמנת ש"האומר וכך, כך שתעשה עלֿמנת קנה
שכתב  כמו כלל, הקנין מועיל לא אחר שבאופן מעכשיו",
שכלתה  מפני משיכה, לענין ט הלכה ב פרק למעלה רבינו
סימן  סוף (חושןֿמשפט חזקה לקנין הדין והוא משיכתו.
דין  אין מעכשיו שבאומר רבינו, דברי ומקור קצא).
המקח  בספר הוא וכן סו: בבבאֿמציעא הוא אסמכתא,
רז  סימן הגר"א ביאורי (ועיין יז שער האי, לרב והממכר,
באומר  מדובר שכאן שם המחבר הביא וכן ה, ס"ק

להלן 7)מעכשיו). וראה הקנין, פעולת עתה עשה לא
התנאי"8)בסמוך. שקיים אחר בבית שהחזיק "אףֿעלֿפי

קנה, לא - הקנין פעולת עתה רק עשה ואילו ג) הלכה (להלן
ה). הערה למעלה (ראה חזקתו שכלתה מפני - אחר: מטעם

אחר 9) לזמן הקרקע קנין שסמך "לפי שם: האי, רב בלשון
הלכה ולהלן בשעתו". קנין ואינו שהתנה, בלשון לאחר ו

עדיין דעתו שהרי והקנה גמר "לא שמא ÎÓÂÒ˙רבינו: ,
יהיה". לא שמא או התנאי) יתקיים =) יהיה

.‚ÏÚ ‰zÓa BÏ B˙ B‡ B¯·ÁÏ ˙Èa ¯ÎBn‰ ?„ˆÈk≈««≈«ƒ«¬≈¿»¿«»»«
˙Ó10‰Ê ˜ÈÊÁ‰Â ,ÈBÏt ÌBÈa ÌÈÏLe¯ÈÏ BnÚ CÏiL ¿»∆≈≈ƒƒ»«ƒ¿¿ƒ¿∆¡ƒ∆

B˙B‡a ÌÈÏLe¯ÈÏ BnÚ CÏiLk ‰˜ ‰Ê È¯‰ - ˙Èaa««ƒ¬≈∆»»¿∆≈≈ƒƒ»«ƒ¿
ÌBi‰11.‰˜ ‡Ï - CÏ‰ ‡ÏÂ ÌBi‰ B˙B‡ ¯·Ú Ì‡Â ; «¿ƒ»««¿…»«…»»

CÏz Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ‰˙‰ Ì‡ Ï·‡12ÌÈÏLe¯ÈÏ ÈnÚ ¬»ƒƒ¿»¿»«ƒ≈≈ƒƒƒ»«ƒ
˙Èa EÏ Ôz‡ ,ÈBÏt ¯·c ÈÏ ‡È·z Ì‡ B‡ ÈBÏt ÌBÈa¿¿ƒƒ»ƒƒ»»¿ƒ∆≈¿«ƒ
ÌBi‰ B˙B‡a BnÚ CÏ‰Â ;CÎÂ CÎa EÏ ep¯kÓ‡ B‡ ‰Ê∆∆¿¿∆¿¿»»»¿»«ƒ¿«
ÌiwL ¯Á‡ ˙Èaa ˜ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÏ ‡È·‰L B‡∆≈ƒ««ƒ∆∆¡ƒ««ƒ««∆ƒ≈

È‡z‰13Ïk ÔÎÂ .‡zÎÓÒ‡ ‡È‰ BfL ,‰˜ ‡Ï - «¿«…»»∆ƒ«¿«¿»¿≈…
.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

פ"ב 10) (למעלה דמי" מעכשיו כאומר עלֿמנת ש"האומר
דין  אין עלֿמנת שבאומר שם, האי רב כתב וכן ט), הלכה
שם  האי רב מדברי לקוחים רבינו דברי וכל אסמכתא,
"על  רבינו בדברי העתיק שם וב'טור' שם). בבאוריו (הגר"א
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כתוב  היה שכך שאפשר יוסף' ב'בית שם וכתב תנאי",
אמנם  הוא וכן ה'טור'. בעל בידי שהיה הרמב"ם בנוסחת
לא  שאם עיקר, שלפנינו הנוסחא אבל תימן. כ"י ברמב"ם
שכלתה  א' טעמים: שני מחמת קנה לא - מנת" "על אמר:

אסמכתא. שזוהי ב' ולמפרע,11)חזקתו; מאז כלומר:
החזקה. פעולת מעכשיו.12)משעת אמירת כאן ואין

שהרי 13) וכלל, כלל חזקה זו אין - קודם החזיק שאילו
כלתה  כבר התנאי, קיום בעת כלומר הקנין, חלות בשעת

ואיננה. החזקה

.„CÎÈÙÏ14ÔB·¯Ú Ô˙Bp‰ ,15Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·ÁÏ ¿ƒ»«≈≈»«¬≈¿»«ƒ
Ì‡Â :¯ÓB‡ ‰l‰Â ,CÏ ÏeÁÓ ÈB·¯Ú ,Èa ¯ÊBÁ È‡¬ƒ≈ƒ∆¿ƒ»»¿«»≈¿ƒ

EÏ ÏtÎ‡ ,Èa ¯ÊBÁ È‡16Ba ¯ÊÁ Ì‡ ;EB·¯Ú ¬ƒ≈ƒ∆¿…¿∆¿¿ƒ»«
B„È ˙Áz ‡e‰ È¯‰L ,ÔB·¯Ú‰ ‰Ê ‰˜ - Á˜Bl‰17; «≈«»»∆»≈»∆¬≈««»

ÏtÎÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¯ÎBn‰ Ba ¯ÊÁ Ì‡Â¿ƒ»««≈≈¿«¿ƒƒ¿…
.‰˜ ‡Ï ‡zÎÓÒ‡Â ,‡È‰ ‡zÎÓÒ‡ BfL ,ÔB·¯Ú‰»≈»∆«¿«¿»ƒ¿«¿«¿»…»»

יוסי.14) כרבי ולא יהודה, כרבי מח. בבאֿמציעא
א.15) הלכה ח בפרק כמו פרעון בתורת ולא משכון בתורת
(סמ"ע 16) לי שנתת מהסכום כפליים שוה קרקע לך אתן

כד). ס"ק "הנותן 17)רז, נאמר: שם בברייתא שהרי
מחול  ערבוני - בי חוזר אני אם לו: ואמר לחבירו, ערבון
- ערבונך לך אכפול בי, חוזר אני אם לו: אמר והלה לך,
דאמר  לטעמיה יוסי [רבי יוסי רבי דברי התנאים, נתקיימו
ערבונו". כנגד שיקנה דיו אומר, יהודה רבי קניא]. אסמכתא
יוסי  רבי דברי כל על חולק אינו יהודה שרבי מזה, נראה
שמכפיל  בו חוזר המוכר אם בין התנאים, נתקיימו שאמר
אלא  - מחול שערבונו בו חוזר הלוקח אם ובין ערבונו, לו
יהודה  רבי אמר זה ועל בו, חוזר שהמוכר באופן ורק אך
כנגד  שיקנה ללוקח דיו אלא ערבונו להכפיל צריך שאינו
רבי  דיבר לא זה על בו, חוזר שהלוקח באופן אבל ערבונו.
בזה  ואין מחול, שערבונו יוסי לרבי מודה הוא שגם - יהודה
של  ידו תחת שהערבון מפני הוא והטעם אסמכתא, דין
שטר  [במשליש הכא "שאני כו: בנדרים שאמרו וכמו מוכר.
"דכיון  שם: הר"ן ופירש זכותיה", לבטלן דאמר זכויותיו]
- חברו בה זוכה דמיד אסמכתא, בה לית היא דמחילה
בהן, וכיוצא אשלם או אתן באומר אלא אסמכתא דליכא
(ועיין  יג הלכה להלן וראה ז"ל". הרמב"ם דעת וכן

כו). ס"ק רז סימן הגר"א וביאור וכסףֿמשנה מגידֿמשנה

.‰Ú¯tL ÈÓ ÔÎÂ18˙‡ LÈÏL‰Â ,B·BÁ ˙ˆ˜Ó ¿≈ƒ∆»«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆
¯ËM‰19,ÈBÏt ÌBÈ „Ú EÏ Èz˙ ‡Ï Ì‡ :BÏ ¯Ó‡Â , «¿»¿»«ƒ…»«ƒ¿«¿ƒ

ÔzÈ ‡Ï - BÏ Ô˙ ‡ÏÂ ÔÓÊ ÚÈb‰Â ;B¯ËL BÏ Ôz≈¿»¿ƒƒ«¿«¿…»«…ƒ≈
‡È‰ ‡zÎÓÒ‡ BfL ,¯ËM‰ ˙‡ LÈÏM‰20. «»ƒ∆«¿»∆«¿«¿»ƒ

יוסי.18) כרבי ולא יהודה, כרבי קסח. בבאֿבתרא משנה
המלוה 19) יחזור שמא ודאג החוב, מקצת פרע הלוה

ולפי  החוב, כל את ויתבענו שישליש מהמלוה דרש כך
שליש. ביד שהשלישו המלוה עשה וכן אחר, ביד השטר

כאומר:20) אלא זה אין המלוה, ביד השטר שאין שכיון
אם  ואמנם טז. הערה למעלה ראה לך", אשלם לך, "אתן
המקצת  החוב, כל בו לגבות שיכול המלוה, ביד השטר היה
(מגידֿמשנה). לך" מחול כ"ערבוני הוא הרי שילם, שכבר

.ÂÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÈa Ì„‡ Èa ÔÈ˙nL ÔÈ‡z Ïk ÔÎÂ¿≈»¿»ƒ∆«¿ƒ¿≈»»≈≈∆««
‰OÚz Ì‡ B‡ Ck ‰È‰È Ì‡ :¯ËL·e ÌÈ„Úa Ô‰L Ètƒ∆≈¿≈ƒƒ¿»ƒƒ¿∆»ƒ«¬∆
‡Ï Ì‡Â ,‰Ê ˙Èa EÏ ‰˜‡ B‡ ‰Ó EÏ Ôz‡ - Ck»∆≈¿»∆∆¿∆¿«ƒ∆¿ƒ…
;EÏ Ôz‡ ‡ÏÂ EÏ ‰˜‡ ‡Ï - ‰OÚz ‡Ï B‡ ‰È‰Èƒ¿∆…«¬∆…∆¿∆¿¿…∆≈¿
ÏkL .‰˜ ‡Ï - ¯·c‰ ‰È‰L B‡ ‰OÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»»∆»»«»»…»»∆»
‰˜‰Â ¯Ó‚ ‡Ï ,'‰È‰È ‡Ï Ì‡ ‰È‰È Ì‡' ¯ÓB‡‰21; »≈ƒƒ¿∆ƒ…ƒ¿∆…»«¿ƒ¿»

‡Ï ‡nL B‡ ‰È‰È ‡nL ˙ÎÓBÒ ÔÈ„Ú BzÚ„ È¯‰L∆¬≈«¿¬«ƒ∆∆∆»ƒ¿∆∆»…
.‰È‰Èƒ¿∆

קני".21) לא דאי, "כל רבה: של מימרא סו: בבאֿמציעא

.Ê¯ÓB‡‰ Ïk22'ÂLÎÚÓ ‰˜'23‡zÎÓÒ‡ Ô‡k ÔÈ‡ - »»≈¿≈≈«¿»≈»«¿«¿»
‰˜‰ ‡Ï ,B˙B˜‰Ï ¯Ó‚ ‡Ï el‡L ;‰˜Â ,ÏÏk¿»¿»»∆ƒ…»«¿«¿…ƒ¿»
,ÈBÏt ÌBÈ „ÚÂ Ô‡kÓ È˙‡a Ì‡' ?„ˆÈk .ÂLÎÚÓ≈«¿»≈«ƒ»ƒƒ»¿«¿ƒ
‰Ê È¯‰ - Ck ÏÚ B„iÓ e˜Â ,'ÂLÎÚÓ ‰Ê ˙Èa ‰¿̃≈«ƒ∆≈«¿»¿»ƒ»«»¬≈∆
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ú·wL ÔÓf‰ CB˙a ‡a Ì‡ ,‰»̃»ƒ»¿«¿«∆»«¿≈…«≈»∆

מה 22) והולך מפרש אלא עצמו, בפני דין כאן ואין שם.
ה). ס"ק רז סימן (הגר"א בֿג בהלכה למעלה שכתב

כמו 23) "מעכשיו", כמו שהוא מנת" "על הדין והוא
ט). בהערה שם (עיין ג הלכה למעלה שכתוב

.ÁL¯Ùe ,e‰„O B‡ B¯ˆÁ ¯ÎnL ÈÓ24˙ÚLa ƒ∆»«¬≈»≈≈«ƒ¿«
‰¯ÈÎn‰25ÈBÏt ÌB˜ÓÏ CÏÈÏ È„k ¯ÎBÓ ‡e‰L26B‡ , «¿ƒ»∆≈¿≈≈≈¿»¿ƒ

˙B˜Ï È„k ÚÓpL ¯Ën‰ ÈtÓ27B¯ˆÁ ÈÓ„a ÌÈhÁ28 ƒ¿≈«»»∆ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒƒƒ¿≈¬≈
È‡z ÏÚ ¯ÎBÓk ‰Ê È¯‰ -29¯Ën‰ „¯È Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¬≈∆¿≈«¿«¿ƒ»ƒ»««»»

C¯c‰ ÚÓ B‡ ,eÏÊe‰Â ÔÈhÁ e‡a B‡ ,¯ÎnL ¯Á‡30 ««∆»«»ƒƒ¿¿ƒ¿««∆∆
˙BÏÚ‰Ï BÏ ÚizÒ ‡lL B‡ ,ı¯‡‰ d˙B‡Ï CÏÈÏ31 ≈≈¿»»»∆∆…ƒ¿««¿«¬

ÁÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈhÁ ˙B˜Ï B‡,ÌÈÓc‰ Ô˙B‡ ¯ÈÊ ƒ¿ƒƒ¬≈∆«¬ƒ»«»ƒ
‡l‡ ¯ÎBÓ BÈ‡L L¯Ù È¯‰L ;Ú˜¯˜ BÏ ¯ÊÁ˙Â¿«¬…«¿«∆¬≈≈«∆≈≈∆»

‰OÚ ‡Ï È¯‰Â ,ÈBÏt ¯·c ˙BOÚÏ32‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «¬»»¿ƒ«¬≈…«¬»¿≈…«≈
.Ô‰a»∆

להלן.24) ראה תנאי, בלשון מכירה,25)ולא בשעת דוקא
כלום  אמר לא מכירה ובשעת המכירה לפני פירש אם אבל

ט). הל' להלן (מ"מ כתנאי זה אין נ.26)- קידושין
לקנות".27) כדי "או תימן: צז.28)בכ"י כתובות
כפל 29) שלא וכלֿשכן תנאי, בלשון אמר שלא אףֿעלֿפי

שהוא  קרקעותיו למכור אדם דרך שאין "לפי - תנאו
מכאן" דירתו לעבור בדעתו היה לא אם - מהן מתפרנס
בחצירו  אלא אמורים הדברים אין זה, ולפי (כסףֿמשנה).
מוכר  אדם שלפעמים במטלטלין, לא אבל בשדה. או

(שם). בכאן להשאר דעתו אפילו קידושין 30)מטלטליו
וכן  שם. בתרא וכלישנא בדרך" "אונס של הפירוש וזהו נ.

הזקן. לר"י המיוחס בתוספות בלחם31ֿ)כתב גם [כן
רומי: ובדפוס תימן בכ"י אולם, ומשנהֿלמלך. משנה
פירוש  "להעלות", הנוסח ולפי במגידֿמשנה. וכן "לעלות",
ממקום  החטים את לכאן להעלות הצליח שלא הדברים:
לקנותם  הצליח שלא או כלומר: חטים", לקנות "או פלוני.
שכתב  מה זהו שהרי קשה, "לעלות" הנוסח לפי ואילו כלל.
מגידֿ ועיין הארץ", לאותה לילך הדרך נמנע "או למעלה
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ומשנהֿלמלך]. ולחםֿמשנה נתעכב 32)משנה אם ודוקא
המקח  - עלה לא הטוב מרצונו אם אבל אונס, מחמת הדבר
גמור, בתנאי ואילו גמור. כתנאי אינו דעת שגילוי קיים,
רק  מוכר שהוא תנאי, של בלשון מפורש התנה אם היינו
המקח  בטל - מרצונו מלעלות נמנע אם אפילו אז יעלה, אם

(מגידֿמשנה).

.ËÌ˙Ò ¯ÎBn‰ Ï·‡33BaÏa ‰È‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¬»«≈¿»««ƒ∆»»¿ƒ
ÔÈ‡¯nL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯ÎBÓ ‡e‰ CÎÂ Ck ÈtnL∆ƒ¿≈»¿»≈¿««ƒ∆«¿ƒ

ÌÈ¯·c‰34‡ÏÂ ,CÎÂ Ck ˙BOÚÏ ‡l‡ ¯ÎBÓ BÈ‡L «¿»ƒ∆≈≈∆»«¬»¿»¿…
È¯·„e ,L¯Ù ‡Ï È¯‰L ;¯ÊBÁ BÈ‡ - ‰OÚ·laL Ì «¬»≈≈∆¬≈…≈«¿»ƒ∆«≈

.ÌÈ¯·c ÔÈ‡≈»¿»ƒ

מט:33) בדעתו 34)קידושין שהיה באדם עובדא שם:
ואמרו  המכר, בשעת זו כוונתו הזכיר לא הוא אבל לעלות,

דברים". אינם שבלב ש"דברים

.È‰˜‰L ÈÓ35ÔzzL ˙Ó ÏÚ' ÂÈÏÚ ‰˙‰Â ,B¯·ÁÏ ƒ∆ƒ¿»«¬≈¿ƒ¿»»»«¿»∆ƒ≈
B¯ÎÓ B‡ B˙ Ì‡ :'ÈBÏÙÏ ep¯kÓz B‡ ‰Ê ÁwÓ∆»∆ƒ¿¿∆ƒ¿ƒƒ¿»¿»
B¯ÎÓe ,È‡z‰ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â ;‰˜ - ÈBÏt B˙B‡Ï¿¿ƒ»»¿ƒ…ƒ≈«¿«¿»

¯Á‡Ï36- BÏ Ú·wL ÔÓfa B˙ ‡ÏÂ B¯ÎÓ ‡lL B‡ , ¿«≈∆…¿»¿…¿»«¿«∆»«
Á˜Bl‰ B‡ ¯ÎBn‰ ÔÎÂ .‰˜ ‡Ï37BÏ ¯ÈÊÁiL e˙‰L …»»¿≈«≈«≈«∆ƒ¿∆«¬ƒ

˙BÚn‰ BÏ ÔziLk B‡ ÈBÏt ÔÓÊa Áwn‰38È¯‰ - «∆»ƒ¿«¿ƒ¿∆ƒ≈«»¬≈
Ìi˜ ¯În‰39‰˙‰Lk ¯ÈÊÁÈÂ ,40. «∆∆«»¿«¬ƒ¿∆ƒ¿»

והממכר 35) המקח בספר הוא זו, בהלכה רבינו דברי מקור
בנדרים  הגמרא מדברי שם זאת ולמד יז. שער האי, לרב
מגידֿמשנה. ועיין להקנות". עלֿמנת "קני בענין מח:

ימכור 36) או יתן ואחרֿכך ממנו ויקנה שיחזור שאףֿעלֿפי
התנאי. קיום זה אין - תנאו, התנה שעליו פלוני, לאותו
ירצה  לא שמא לאחר, בינתיים ימכור שלא מקפיד שהמקנה
(משנהֿ פלוני לאותו הדבר יבוא ולא למכרו אחד אותו
יג, הלכה גירושין מהלכות בפ"ט רבינו דעת וכן למלך).

שת  עלֿמנת גיטך זה הרי נשאת באומר שאם - לפלוני נשאי
ממזר  והוולד בטל שהגט פלוני, לאותו שתנשא קודם לאחר
פלוני  לאותו תנשא ושוב מהאחר שתתגרש מועיל ולא
שלא  מקפיד שהבעל לפי - למפרע קיים הראשון הגט ויהיה
ולא  לגרשה זה אחר ירצה לא שמא לאחר בינתיים תנשא

אבןֿהאזל. ועיין פלוני. לאותו להנשא ואילו 37)תוכל
התנה  אם לבין המוכר התנה אם בין הבדל יש יא, בהלכה

להלן. וראה פלוני",38)הלוקח. "בזמן על מוסב זה גם
להלן. וראה א). ס"ק רז (סמ"ע למעלה שכתוב

זו 39) הרי - קצוב לזמן לו שיחזיר עמו שהתנה [שכיון
כג  פרק (להלן קצוב לזמן קרקע המוכר כדין גמורה, מכירה
ואוכל  כחפצו, הקרקע בגוף הלוקח ומשתמש ה) הלכה
לו  שקצב כיון ריבית זו ואין (שם) המכירה זמן כל הפירות
סק"י, ריב סימן לחושןֿמשפט הגר"א בביאור כתב וכן זמן.
שזמנו  כט:) (ערכין אחוזה שדה מדין לכך ראיה והביא
בהלכה  מהֿשאיןֿכן ריבית. איסור בו ואין לשנתיים קצוב
זמן, לו קצב ולא מעות" לו "כשיהיו לו שיחזיר שהתנה יא,

להלן]. צריך 40)ראה והלוקח קיים, המכר [כלומר
במתנה  כמו במקח תנאי זו החזרה אין אבל להחזיר,

והרי  קיימת המתנה אין החזיר לא שאם להחזיר, עלֿמנת
אףֿעלֿפי  אלא - י) הלכה לולב מהלכות (פ"ח כגזלן הוא

למפרע]. המקח נתבטל לא החזיר שלא

.‡ÈÚ˜¯˜ ¯ÎÓ41¯Ó‡Â ¯ÎBn‰ ‰˙‰Â ,B¯·ÁÏ »««¿««¬≈¿ƒ¿»«≈¿»«
˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰iLk :Á˜BlÏ42- BÊ Ú˜¯w‰ ÈÏ ¯ÈÊÁz «≈«¿∆ƒ¿ƒ»«¬ƒƒ««¿«
¯ÎBÓ ÏL ˙B¯t‰ È¯‰43BÏ ¯Ó‡Â ,Ì˙Ò BÏ ¯ÎÓ . ¬≈«≈∆≈»«¿»¿»«

Á˜Bl‰44È‡Â ÈÏ Ì‡È·z ˙BÚÓ EÏ eÈ‰iLk :BzÚcÓ «≈«ƒ«¿¿∆ƒ¿¿»¿ƒ≈ƒ«¬ƒ
ÏÎB‡ Á˜Bl‰Â ,Ìi˜ È‡z‰ È¯‰ - BÊ Ú˜¯˜ EÏ ¯ÈÊÁ‡«¬ƒ¿«¿«¬≈«¿««»¿«≈«≈
BÓˆÚ ·iÁ BzÚcÓ È¯‰L ,˙Èa¯ ˜·‡ ‰Êa ÔÈ‡Â .˙B¯t≈¿≈»∆¬«ƒƒ∆¬≈ƒ«¿ƒ≈«¿

‰Ê È‡˙a45. ƒ¿«∆

סה:41) זמן.42)בבאֿמציעא לו קצב [אף43ֿ)ולא
הפירות, לאכול הלוקח אסור - מכור הקרקע שגוף עלֿפי
הוא  וכן ה). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פ"ו ריבית שזוהי
מיד  ביתו לגאול שיכול לפי חומה, ערי בבתי בית במוכר
בתנאי  לו מכר אם אבל שם). הגר"א ביאור - לא. (ערכין
מיד, לו שיחזיר התנה אפילו - לו שיחזירהו עלֿמנת מפורש
ס"ק  רז סימן השלחן' ('ערוך ריבית איסור הלוקח על אין

ה"ט]. ומתנה מזכיה פ"ג להלן וראה בבאֿמציעא 44)יז)
זו 45)שם. אין - כן התנה לא שהמוכר כיון כלומר,

שאין  שם רש"י ודעת יג). ס"ק רז (סמ"ע ריבית לשם הלואה
שם. 'טור' ועיין כלל. תנאי כאן

.·È‰OÚÓ46¯ˆÁ dÏ ˙B˜Ï Ô·e‡¯ ‰ÁÏML ,‰M‡a «¬∆¿ƒ»∆»¿»¿≈ƒ¿»»≈
d·B¯˜ ‰È‰L ,ÔBÚÓMÓ47¯ÎBn‰ ÔBÚÓL ¯Ó‡Â , ƒƒ¿∆»»¿»¿»«ƒ¿«≈

ÈÏ ¯ÈÊÁz ,˙BÚÓ ÈÏ eÈ‰È Ì‡ :ÁÈÏM‰ Ô·e‡¯Ïƒ¿≈«»ƒ«ƒƒ¿ƒ»«¬ƒƒ
:BÏ ¯Ó‡Â Ô·e‡¯ B·ÈL‰Â ;BÊ Ú˜¯˜ È˙·B¯˜ ˙ÈBÏt¿ƒ¿»ƒ«¿«∆¡ƒ¿≈¿»«
¯·c‰ ,¯ÓBÏk .ÌÈÁ‡ BÓk ÌÈ·B¯˜ ˙ÈBÏÙe ‰z‡«»¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿««»»
‡·e .BÊ ÏÚ ˙„t˜Ó dÈ‡Â ,EÏ ¯ÈÊÁz ‡È‰L ·B¯»̃∆ƒ«¬ƒ¿¿≈»«¿∆∆«»
‡Ï ÁÈÏM‰ ‰Ê È¯‰ :e¯Ó‡Â ,ÌÈÓÎÁ ÈÙÏ ‰OÚÓ«¬∆ƒ¿≈¬»ƒ¿»¿¬≈∆«»ƒ«…

ÌeÏk ‰˜48BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï È¯‰L .49‰Ê ·B¯˜ ÏL »»¿∆¬≈…»¿»«¿∆»∆
,‰¯e¯a ‰·eLz B·ÈL‰ ‡lL ÈtÓ ,ÁÈÏM‰ È¯·c ÏÚ«ƒ¿≈«»ƒ«ƒ¿≈∆…¡ƒ¿»¿»
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰˜‰ ‡ÏÂ ¯Ó‚ ‡lL ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆…»«¿…ƒ¿»¿≈…«≈»∆

סז.46) וכ"ה 47)בבאֿמציעא "קרובה". תימן: בכ"י
ח. סעיף רז, סימן חו"מ כלומר 48)בשו"ע האשה, בשביל

יא  הלכה למעלה (ראה הקרקע גוף את אפילו קנה לא
מב). דעתיה"49)והערה סמכא "אמר שם: בגמרא

(הגר"א). דעתיה" סמכא "לא שם: רבינו ונוסחת

.‚È‡zÎÓÒ‡50B„iÓ ewL51·eLÁ ÔÈc ˙È·a ‰ÈÏÚ52 «¿«¿»∆»ƒ»»∆»¿≈ƒ»
ÒÈt˙iL ‡e‰Â .‰˜ ‰Ê È¯‰ -53ÂÈ˙BiÎÊ54.ÔÈc ˙È·a ¬≈∆»»¿∆«¿ƒ¿À»¿≈ƒ

Òe‡ ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â55. ¿∆…ƒ¿∆»

כז.50) מעכשיו,51)נדרים הוא קנין שכל אף ֿעלֿפי
(ראה  ואיננו הקנין כלה שהרי כלל קנין אינו כן, לא שאם
כלל  אסמכתא בו אין מעכשיו והאומר ב) הלכה למעלה
חשוב, ביתֿדין כאן צריך אףֿעלֿפיֿכן – ז) הלכה (למעלה
מרצונו  היו לא ביתֿדין, ביד זו, והתפסה זה שקנין מפני

(כ  ביתֿדין מכח אלא מועיל הקנין אין ולכן סףֿהטוב,
פשוט)52)משנה). גט פרק (בבאֿבתרא המשנה בפירוש
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סמוכים. של ביתֿדין זהו חשוב, שב"ד רבינו כותב
יד.54)שימסור.53) בהלכה ועיין שם 55)שטרותיו,

במסקנא.

.„È,ÔÈc ˙È·a B¯·BL B‡ B¯ËL ÒÈt˙‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿»»¿≈ƒ
‰Ê ¯ËL Ô˙pÈ ÈBÏt ÌBÈa ‡a ‡Ï Ì‡L ,B„iÓ e˜Â¿»ƒ»∆ƒ…»¿¿ƒƒ»≈¿»∆
.ÌÈ˙B el‡ È¯‰ - ‡a ‡ÏÂ ÌBi‰ ÚÈb‰Â ,BÈc ÏÚ·Ï¿««ƒ¿ƒƒ««¿…»¬≈≈¿ƒ

ÈÏÁ B‡ ¯‰ B·kÚ Ì‡Â56Ïk ÔÎÂ .ezÈ ‡Ï - ‡B·lÓ ¿ƒƒ¿»»√ƒƒ»…ƒ¿¿≈…
.·eLÁ ÔÈc ˙È·a ‰È‰iL ‡e‰Â .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿∆ƒ¿∆¿≈ƒ»

(שם),56) הסוגיא מתוך שיוצא כפי בנו, חולי אף אולי
כסףֿמשנה. ועיין

.ÂËÛ‡ ,ÏÏk È‡z ‡Ïa ¯Á‡Ï ÔBÓÓa BÓˆÚ ·iÁÓ‰«¿«≈«¿¿»¿«≈¿…¿«¿»«
·iÁ ‰Ê È¯‰ - ÌeÏk BÏ ·iÁ ‰È‰ ‡lL Èt ÏÚ57; «ƒ∆…»»«»¿¬≈∆«»

?„ˆÈk .‡zÎÓÒ‡ dÈ‡Â ,‡È‰ ‰zÓ ‰Ê ¯·cL∆»»∆«»»ƒ¿≈»«¿«¿»≈«
ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÂ‰' :ÌÈ„ÚÏ ¯ÓB‡‰58ÈBÏÙÏ ·iÁ È‡L »≈¿≈ƒ¡»«≈ƒ∆¬ƒ«»ƒ¿ƒ

¯ËLa BÏ ·˙kL B‡ ,'‰Ó59,'‰Ó EÏ ·iÁ ÈÈ¯‰' : »∆∆»«ƒ¿»¬≈ƒ«»¿»∆
ÌÈ„Ú ÌL ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡60ÈÙa BÏ ¯Ó‡L B‡ , ««ƒ∆≈»≈ƒ∆»«ƒ¿≈

'¯ËLa ‰Ó EÏ ·iÁ ÈÈ¯‰' :ÌÈ„Ú61Èt ÏÚ Û‡ , ≈ƒ¬≈ƒ«»¿»∆ƒ¿»««ƒ
Ìz‡' ¯Ó‡ ‡lLÈ¯‰ - '¯ËLa' ¯Ó‡Â ÏÈ‡B‰ ;'È„Ú ∆…»««∆≈«ƒ¿»«ƒ¿»¬≈

Û‡ .ÌlLÏ ·iÁÂ ,'ÌÈ„Ú ÈÏÚ eÂ‰' ¯Ó‡L ÈÓk ‰Ê∆¿ƒ∆»«¡»«≈ƒ¿«»¿«≈«
‰È‰ ‡lL ,ÌÈÚ„BÈ ÌÈ„Ú‰Â ,ÌÈ„BÓ Ì‰ÈML Èt ÏÚ«ƒ∆¿≈∆ƒ¿»≈ƒ¿ƒ∆…»»
„aÚzLiL BÓk ,BÓˆÚ ·iÁ È¯‰L .ÌeÏk BÏˆ‡ BÏ∆¿¿∆¬≈ƒ≈«¿¿∆ƒ¿«¿≈

·¯Ú‰62.ÌÈB‡b‰ ·¯ e¯B‰ ‰ÊÎÂ . ∆»≈¿»∆…«¿ƒ

(57– מנה" לך אני "חייב לחבירו: שהאומר קא: כתובות
התחייבות  של בהודאה מדובר שכאן הרי"ף וכשיטת חייב,
כפירש"י  (ודלא מקודם ממנו שלוה בהודאה ולא חדשה
שיש  גיורא איסור בענין קמט. בבבאֿבתרא מצאנו וכן שם).
לא  דבר של שלאמיתו אףֿעלֿפי הודאה), =) אודיתא קנין

כלום. לו חייב ריש 58)היה ואף בגמרא, הדעות לכל וזה
המודה  יכול כך, אמר לא אם אבל (שם). בזה מודה לקיש
לא  כלומר, בך", אני "משטה לו: ולומר אחרֿכך להשתמט
כן. אמרתי בלבד ממך לצחוק אלא באמת, כיוונתי

רבינוֿתם 59) וכפירוש לקיש, כריש ולא שם, יוחנן כרבי
לך  אני חייב לו "דאמר שם: שאמרו שמה שם), (ברא"ש
על  הודאה ולא חדשה התחייבות על היינו - בשטר" מנה
כרבי  והלכה יוחנן, רבי על לקיש ריש חולק ובזה העבר,
פלוגתא, שום בזה אין לעבר, הודאה לו כתב אם אבל יוחנן.
עליו  "הוציא קעה: בבבאֿבתרא היא מפורשת משנה שהרי

גובה". - לו חייב שהוא ידו פי"א 60)כתב להלן ועיין
שטר  של כחו אין זה שבאופן ג, הלכה ולוה מלוה מהלכות
ושו"ת  מגידֿמשנה, (וראה פה על מלוה כמו אלא זה

רכא). סימן פריימן הוצאת הר"ח 61)הרמב"ם פירשו כן
מנה  לך אני חייב לו "דאמר שאמרו: מה שם והרי"ף

שאף62ֿ)בשטר". הערב, כמו עצמו מחייב הוא כלומר:
חו"מ  (ש"ך עצמו את הוא משעבד ממנו, לוה שלא עלֿפי
אף  ט), ס"ק קכט סימן שם הגר"א וביאור ז, ס"ק מ סימן
שהרי  עצמו, שמחייב לכותב דומה ערב אין הדין שבעצם
שם, והגר"א (ש"ך קנין צריך ערב ואילו קנין צריך אינו זה

כאן). לחםֿמשנה ועיין

.ÊË·eˆ˜ BÈ‡L ¯·„a BÓˆÚ ·iÁ63:¯Ó‡L ÔB‚k , ƒ≈«¿¿»»∆≈»¿∆»«
˙BqÎÏ B‡ E˙B‡ ÔeÊÏ ·iÁ ÈÈ¯‰64Û‡ - ÌÈL LÓÁ ¬≈ƒ«»»¿¿«»≈»ƒ«

‰zÓ BÓk BfL ;„aÚzL ‡Ï ,B„iÓ ewL Èt ÏÚ65 «ƒ∆»ƒ»…ƒ¿«¿≈∆¿«»»
ÈeˆÓe Úe„È ¯·c Ô‡k ÔÈ‡Â ,‡È‰66ÔÎÂ .‰zÓa B˙pL ƒ¿≈»»»»«»∆¿»¿«»»¿≈
.È˙Ba¯ e¯B‰««

רוצה 63) גם הוא זו? להלכה המקור איה תמה: הראב"ד
לקיש  ריש על הקשו קא: בכתובות ההיפך: את להוכיח
אשה  "הנושא ששנינו: שם מהמשנה טו) בהלכה (הנ"ל
הרי  אותה", לזון חייב שנים, חמש בתה את לזון עמה ופסק
חוב  ללא ואף קנין, ללא פיו בהודאת להתחייב אדם שיכול
"הן  משום: הוא שהטעם תירצו זה ועל לה? קודם ממשי
אלא  אינה שהקושיא הרי באמירה", הנקנים הדברים הן
וסתם  נישואין בין הפרש אין יוחנן לרבי אבל לקיש, לריש
חמש  הבת את "לזון כמו קצוב שאינו בדבר ואף התחייבות,
סז. והערה יז הלכה להלן וראה להתחייב. אפשר שנים"

"ולכסותך".64) תימן: היתה 65)בכ"י אם אבל
המתחייב  שקבל לשירות ושכר תמורה בתורת ההתחייבות
(משנהֿ קצוב שאינו לדבר שהיתה אףֿעלֿפי נשתעבד, -

יז. בהלכה להלן וראה הריטב"א). בשם ואין 66)למלך
בהתחייבות  ולא מסוים, בדבר אלא המוכר של דעת סמיכות

יד. הלכה פ"ה לעיל ועיין כללית.

.ÊÈBzL‡ ÌÚ ˜ÒBt‰ ‰Ó ÈtÓe67dza ˙‡ ÔÊ ‰È‰iL ƒ¿≈»«≈ƒƒ¿∆ƒ¿∆»∆ƒ»
¯·c‰Â ,ÔÈ‡eO ˙ÚLa ˜ÒtL ÈtÓ ?deÊÏ ·iÁ -«»¿»ƒ¿≈∆»«ƒ¿«ƒƒ¿«»»

Ï ‰ÓBc‰¯ÈÓ‡a ÔÈ˜p‰ ÌÈ¯·„68. ∆ƒ¿»ƒ«ƒ¿ƒ«¬ƒ»

שאשתו 67) מבלי הטוב מרצונו מזונות לה פסק [כלומר,
קצוב. שאינו דבר מתנה כנותן זה והרי ממנו. זאת תדרוש

להלן]. הלכה 68)וראה ומתנה זכיה מהלכות פ"ו להלן
קנין. צריך אין ולפיכך קידושין, בשעת אלא זה אין ושם יז.
כתב  ולפיכך קנין, צריך נישואין בשעת שמדובר כאן אבל
אין  כלומר, באמירה". הנקנין לדברים דומה ש"הדבר רבינו
הגמרא  בסוגיית לזה [והמקור בלבד. "דומה" אלא זה
את  "הנושא מהמשנה: לקיש לריש שהקשו שם, בכתובות
חייב  - שנים חמש בתה את שיזון כדי עמו ופסקה האשה
שאינו  דבר שזהו אע"פ הקשה לא יוחנן לרבי ואילו לזונה",
כיון  מכר, כמו אלא מתנה כמו זה אין שכאן - קצוב,
דעת  על אלא לנישואין הסכימה שלא וכנראה עמו, שפסקה
שגם  ומתרץ במשנהֿלמלך), (ראה ומקנה גמר ולפיכך כן,
פסיקתא". ב"שטרי מודה להתחייב, שאיֿאפשר לקיש לריש
הנקנים  כדברים שהם מפני - נישואין בשעת שמדובר ואע"פ
באופן  דוקא מדובר שכאן לדחוק צריך אין ושוב באמירה.
התנתה  לא אפילו אלא כן, דעת על עמו אשתו שפסקה
"הפוסק  רבינו: העתיק ולפיכך הקנין. חל - בזה הנישואין
"ופסקה  כבמשנה: ולא מדעתו, פסק כלומר, אשתו" עם
מהלכות  ובפכ"ג זאת. דרשה שהיא שמשמע עמו", אשתו
כתב  - עמו" ופסקה אשה "הנושא שהביא: יז הלכה אישות
זה  ובכלל מידו", שיקנו עד הקידושין בשעת "שלא באמת:
זה  הרי עמו פסקה שהיא שמכיון - נישואין בשעת שלא גם
ועיי"ש  כנ"ל. נקנה, - קצוב שאינו דבר שגם וממכר, כמקח

סב]. והערה טז הלכה למעלה וראה בלחםֿמשנה,

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



קצי dxikn zekld - oipw xtq - elqk 'd iyily mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÁÈ‡zÎÓÒ‡a ˙B˜‰Ï ÌÈˆB¯ „¯ÙÒ ÈÓÎÁ eÈ‰Lk69, ¿∆»«¿≈¿»«ƒ¿«¿¿«¿«¿»
B¯·ÁÏ ·iÁ ‡e‰L ‰fÓ ÔÈB˜ :ÔÈOBÚ eÈ‰ Ck70‰‡Ó »»ƒƒƒ∆∆«»«¬≈≈»
B·BÁ ÏÚaÓ ÔÈB˜ BÓˆÚ ·iÁL ¯Á‡Â ,ÔÈ¯È„71ÏkL , ƒ»ƒ¿««∆ƒ≈«¿ƒƒ««∆»

B‡ Ck ‰È‰iL ÔÓÊÏeÁÓ ‰Ê ·BÁ‰ È¯‰ - Ck ‰OÚiL ¿«∆ƒ¿∆»∆«¬∆»¬≈«∆»
BÏ72ÂLÎÚÓ73ÈÈ¯‰ - ‰OÚÈ ‡Ï B‡ ‰È‰È ‡Ï Ì‡Â , ≈«¿»¿ƒ…ƒ¿∆…«¬∆¬≈ƒ

BÊ C¯c ÏÚÂ .Ba BÓˆÚ ·iÁL ÔBÓna BÚ·Bz74eÈÈ‰ ¿«»∆ƒ≈«¿¿«∆∆»ƒ
,ÔÈÎecLa BzL‡Ï Ì„‡ ÔÈaL ÔÈ‡z‰ ÏÎa ÔÈOBÚƒ¿»«¿»ƒ∆≈»»¿ƒ¿¿ƒƒ

.Ì‰Ï ÔÈÓBc‰ ÌÈ¯·c‰ ÏÎ·e¿»«¿»ƒ«ƒ»∆

אין 69) מעכשיו בקנין שהרי עצמם, על היו מחמירים
חו"מ  (הגר"א ז הלכה למעלה רבינו שכתב כמו "אסמכתא",

נג). ס"ק רז ללא 70)סימן שהיא אחרי זו, והתחייבות
"סמיכות". משום בה אין שאליו 71)תנאי, מזה כלומר,

שכתב  כמו קנין, צריכה אינה שמחילה ואףֿעלֿפי התחייב,
שלא  תוקף, ליתר כן עשו - יא) הלכה (פ"ה למעלה רבינו
(לחםֿמשנה). היתול לשם התכוון כי לטעון יוכל

משום 72) אין האחר, הצד ביד הנמצא דבר במחילת והרי
ד). הלכה (למעלה היא,73)סמיכות שכוונתו כלומר,

מפורש, כך שאמר לא אבל מעכשיו, תהיה שההתחייבות
כי  קודמת, התחייבות בשום צורך היה לא אז שהרי
בזה  המסלק (לחםֿמשנה, סמיכות משום אין ב"מעכשיו"
ולצאת  "מעכשיו" מפורש שאמר אף או הכס"מ) קושיית את
מעכשיו. מועיל שלא הסוברים אלו של אף הדעות, כל את

גורם 74) שאחר המקרים, ובכל שב"שידוכין" אומרים, ויש
סימן  חושןֿמשפט (שו"ע לאסמכתא חשש אין לשני, הפסד

טז). סעיף רז,

ה'תש"פ  כסלו ה' שלישי יום

עּׂשר  ׁשנים 1ּפרק ¤¤§¥¨¨
חוזרת 1) שהיא והזמן ושיעורה האונאה דיני בו נתבארו

מקום. זה ובאי

.‡‰BwÏ B‡ ¯ÎBnÏ ¯eÒ‡2·Á ˙‡ ˙BB‰Ï;B¯ »«≈«∆¿∆¬≈
¯Ó‡pL3„iÓ ‰˜ B‡ E˙ÈÓÚÏ ¯kÓÓ e¯kÓ˙ ÈÎÂ : ∆∆¡«¿ƒƒ¿¿ƒ¿»«¬ƒ∆»…ƒ«

eBz Ï‡ ,E˙ÈÓÚ4‡Ïa ¯·BÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â . ¬ƒ∆«¿««ƒ∆≈¿…
ÔB·M‰Ï ÔzpL ÈtÓ ,‰˜BÏ BÈ‡ - ‰OÚ˙5ÔÈ·e . «¬∆≈∆ƒ¿≈∆ƒ»¿ƒ»≈

‰ÈB‰ ‰Ê ¯ÎÓa LiL Ú„È ‡lL ÔÈa ,„ÈÊÓa ‰B‰L6 ∆»¿≈ƒ≈∆…»«∆≈¿∆∆∆»»
.ÌlLÏ ·iÁ -«»¿«≈

ãycew zegiyn zecewpã

"exiag z` zepedl dpewl e` xkenl xeq`"

לבטל  או ההוניה ולתבוע לחזור לו יהיה מתי "עד ובהמשך:
למטבעות: ובנוגע לקרובו" או לתגר שיראה כדי עד המקח,
שולחני  שם שאין ובכפרים ... לשולחני שיראה כדי עד ..."
סעודות  צורך לקנות לשוק הולך שאז שבת" ערב עד
חיסרון  להיות יכול לפעמים האדם: בעבודת ועניינו שבת.
ועלול  לשמה" "לא של חשבונות מצד יהודי של בעבודתו
בעולם  עבודתו - זה בקניין יש שמא ספק אצלו להתעורר

הונאה. של ענין - וארץ" שמים "קונה את לפעול

חצות  אחר השישי באלף שבתות" ב"ערבי כשנמצאים הנה
אין  אזי שבת" סעודות צורך "לקנות למהר וצריכים היום
גם  שישנו ובפרט קיים. והמקח הונאה, של לעניין מקום
אהבת  של באופן העבודה - לקרובו" ש"יראה העניין
מקום  שאין בוודאי הרי יעזורו" רעהו את "איש ישראל

בשלימות. הקנין נגמר ולכן להונאה,
(d"nyz `x`e t"y zgiyn)

המוכר,2) ואחד הלוקח "אחד ושם: נא. בבאֿמציעא משנה
אונאה". להם שם.3)יש אמרו 4)ברייתא  זה ועל

הניית  "זו ה"ד): ג פרשה בהר (פ' כהנים" ב"תורת
ממון". האונאה,5)(=הונאת) את להשיב אפשר שהרי

של  לסוג זה "לאו" שייך זה, ובגלל העול, יתוקן כך  ומתוך
השלילי  שהמעשה "לאוין" כלומר לעשה", הניתק "לאו
חיובית, עשייה ע"י לתיקון ניתן ה"לאו" מזהיר שעליו
גזילה  מהלכות בפ"א וראה מלקות, בהם אין ולפיכך

א. הלכה נא.)6)ואבידה (שם, בגמרא לזה המקור
המוכר  את גם שניהם, את התורה הזהירה שלכן שם שביארו
אסור  למוכר שרק לחשוב היה שאפשר הלוקח, את וגם
בה  נתן כמה ש"יודע =) בדזבינתיה" ליה ש"קים להונות
לא. יודע, שאינו לוקח אבל רש"י), - עושה" הוא ובמזיד
ב"בל  ששניהם התורה, הדגישה הגמרא, מסיימת לכן,

אונאה. בדין שניהם - והשוגג המזיד כלומר תונו",

.·‰ÈB‰ ‡‰z ‰nÎÂ7˙e˙L ?·ÈL‰Ï ·iÁ ‰È‰ÈÂ8 ¿«»¿≈»»¿ƒ¿∆«»¿»ƒ¿
‰ÂLa9LÓÁa LL ‰ÂL ¯ÎnL È¯‰ ?„ˆÈk .10B‡ , ¿»∆≈«¬≈∆»«¿∆≈¿»≈

LLa Ú·L ‰ÂL11LLa LÓÁ ‰ÂL B‡ ,12‰ÂL B‡ , ¿∆∆«¿≈¿∆»≈¿≈¿∆
Á˜n‰ ‰˜Â ;‰ÈB‰ ‰Ê È¯‰ - Ú·La LL13·iÁÂ , ≈¿∆«¬≈∆»»¿ƒ¿∆«∆»¿«»

dlk d¯ÈÊÁ‰Ïe ‰ÈB‰‰ ˙‡ ÌlLÏ ‰p‡Ó‰14 «¿«∆¿«≈∆«»»¿«¬ƒ»À»
.‰p‡˙nÏ«ƒ¿«∆

ג:7) שם רבא של סיכום ומימרת מט: בבאֿמציעא משנה
ערך 9)ששית.8) של ששי חלק בדיוק, שתות כלומר

להלן. ראה שנתן, הסכום של ששי חלק או המקח,
וזה 10) המקח, של משויו בשתות המוכר נתאנה שאז

הדעות. לכל אך 11)מוסכם המוכר, נתאנה שוב שאז
שתות  כאן יש אבל המקח, לערך ביחס שתות כאן אין הפעם
רב  במחלוקת שנוי זה ודבר שנתן, הכסף לסכום ביחס
מפני  כשמואל, הרמב"ם והכריע שם). (ב"מ ושמואל
וגם  (מגידֿמשנה). לדבריו ראיה (שם) בגמרא שהביאו
ממונות  בדיני כשמואל שהלכה המקובל, לכלל בהתאם

מיימוניות). כאן 12)(הגהות אין ושוב הלוקח, נתאנה כאן
התמורה, לכסף ביחס שתות יש אבל למקח. ביחס שתות

הנ"ל. שמואל לחזור 13)וכדעת יכול אינו המתאנה ואף
כרבי  ולא נתן כרבי בחזרה, האונאה את לדרוש אלא בו,
של  הסיכום וכמימרת (נא), משנה כסתם ולא הנשיא, יהודה

משתות 14)רבא. שפחות שמכיון אומרים ולא כלומר,
את  אומרת זאת ההפרש, את רק שיחזיר מחילה, הוא
רסז, סימן (סמ"ע לשתות המשלימה האחרונה, הפרוטה

ד). ס"ק

.‚‰˙È‰15‰fÓ ˙BÁt ‰ÈB‰‰16‡e‰L ÏÎa17ÔB‚k , »¿»«»»»ƒ∆¿»∆¿
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MÓÁa ¯Èc ÌÈML ‰ÂL ¯ÎnL‰Ëe¯Ùe ÌÈ18BÈ‡ - ∆»«¿∆ƒƒƒ»«¬ƒƒ¿»≈
ÌeÏk ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ19Ïk‰ C¯c ˙e˙MÓ ˙BÁt ÏkL ; «»¿«¬ƒ¿∆»»ƒ¿∆∆«…

Ba ÏÁÓÏ20. ƒ¿…

נ:).15) (בבאֿמציעא רבא של הסיכום פחות 16)מימרת
המספרי,17)משתות. האחוז במובן שהוא כל כלומר,

גדול. הוא לעצמו כשהוא הסכום כי אף למקח, ביחס
דינר 18) שבעים "שוה רבינו: בדברי מגיה המגידֿמשנה

לשויו  ביחס לא שתות אונאה אין שבזה ופרוטה", בששים
האונאה  שהרי שנתן, הכסף לסכום ביחס ולא המקח של
ששים  שוה "מכר ואילו פרוטה. פחות דינרים עשרה היתה
לסכום  שביחס שלפנינו, הנוסח כפי ופרוטה", בחמשים דינר
את  לבטל אפשר שבזה משתות, יותר אונאה יש שנתן הכסף
שהוא  משתות פחות יש המקח של לשויו וביחס המקח,
אחד  מצד קצוות: שני כאן שישנם מכיון - מחילה בגדר
ממוצעת  בדרך ללכת יש מחילה, שני ומצד מקח ביטול
שתות  אונאה כאן יש כאילו אונאה" ומחזיר "קנה ולפסוק
ג, סעיף רכז סימן חו"מ בשו"ע וגם לחםֿמשנה), (עיין

המגידֿמשנה. כנוסחת יכול 19)העתיק אינו מיד ואף
דין  לאלתר שיש בו, שנתאנה הסכום את בחזרה  לדרוש
שתות  באונאת שגם ה, הלכה להלן וראה זו, באונאה מחילה
מכדי  יותר שהה אם להחזיר, חייב אינו משתות יותר או

לקרובו. או לתגר וממכר,20)שיראה מקח דרך הוא שכן
בצמצום, המקח דמי לכוון יכולים והמוכר הלוקח שאין
שהוא  אף במעות, או במקח שתות עד למחול העולם ו"דרך
הרא"ש. בשם (טור עליו" שתות שם שאין כל הרבה, עולה
לכתחילה  שגם אומרים ויש ב). ס"ק שם בסמ"ע הובא
שימצאו  העולם, תיקון מפני משתות בפחות להשתכר התירו
שלז, מצוה סוף (חינוך מקום בכל מוכנים צרכיהם אדם בני

בזה). שנסתפקו ו סעיף שם חו"מ שו"ע ועיין

.„‰ÈB‰‰ ‰˙È‰21,‡e‰L ÏÎa ˙e˙M‰ ÏÚ ‰¯˙È »¿»«»»¿≈»««¿¿»∆
‰Ëe¯t ˙BÁt ÌÈMÓÁa ÌÈML ‰ÂL ¯ÎnL ÔB‚k22- ¿∆»«¿∆ƒƒ«¬ƒƒ»¿»

‰˜È ‡ÏÂ ıÙÁ‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ ‰p‡˙n‰Â ,ÁwÓ ÏËa»≈∆»¿«ƒ¿«∆»¿«¬ƒ«≈∆¿…ƒ¿∆
¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ B˙B‡ ‰p‡Ó‰ Ï·‡ ;ÏÏk23‰ˆ¯ Ì‡ , ¿»¬»«¿«∆≈»«¬…ƒ»»

Ïa˜Â ‰Ê24Á˜n‰ ÏËaL Èt ÏÚ Û‡Â .25ÔÈ‡ , ∆¿ƒ≈¿««ƒ∆»««∆»≈
‰p‡Ó‰26ÏÚ ¯˙È ‰ÈB‰‰ ‰È‰zL „Ú ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ «¿«∆«»¿«¬ƒ«∆ƒ¿∆«»»»≈«
‰Ëe¯t27ÔÈ‡L ,¯ÈÊÁÓ BÈ‡ - ‰ÂLa ‰Ëe¯Ù ‰˙È‰ . ¿»»¿»¿»¿»∆≈«¬ƒ∆≈

˙BËe¯ÙÏ ‰ÈB‰28. »»ƒ¿

נ:21) הכסף,22)בבאֿמציעא מצד ובין המקח מצד שבין
משתות. יותר אונאה כאן נא.23)יש בבאֿמציעא משנה

אומר  רצה העליונה, על ידו שנתאנה) =) עליו שהוטל "מי
באונאת  עוסקת זו שמשנה ואע"פ וכו'". מעותי לי תן לו
והערה  ב הלכה למעלה (ראה בזה כמותה הלכה ואין שתות,
יש  למתאנה שרק זה, עיקרון לגבי זו כמשנה הלכה - יב)
עלֿידי  להרויח יכול אינו המאנה אבל בו, לחזור זכות
הרי"ף  דעת וכן יג. הלכה להלן וראה שעשה, העבירה
פד. דף שם ועיין שם. חסדא רב דברי לפי פג: בבבאֿבתרא

לאו. אי ד"ה אם 24)בתוספות אבל האונאה. תובע ואינו
האונאה  לו יחזיר שהמוכר ותובע קיים יהא שהמקח רוצה
לפי  וכסףֿמשנה (מגידֿמשנה בו לחזור יכול המוכר גם -

ורבינו). הרי"ף יקבל 25)שיטת זה רצה "אם תימן: בכ"י
המונה  "אין ה' הלכה מתחילה ואח"כ המקח". שבטל אע"פ
אחרי  ניכר רווח יש וקושטא רומי בדפוסי וגם וכו'".
ובשו"ע  במגידֿמשנה נראה וכן המקח. שבטל המילים
מתחיל  המאנה" "אין מהמילים שהחל ה' סעיף רכז חו"מ
שייכים  המקח" שבטל "ואע"פ המילים וא"כ חדש. ענין

אונאה 26)למעלה. שאין נה.) (בבאֿמציעא כהנא כרב
שם. מהמשנה מוכח ושכן היא 27)לפרוטות, אם אפילו

אונאה, נחשב - וחצי פרוטה כגון מפרוטה יותר קצת רק
של  (שהן לפרוטות בכלל אונאה שאין מפרש רש"י אבל
ממטבעות  לפחותה אף כסף, של למטבעות אלא נחושת)
(בבאֿ מכסף שאינה למטבע לא אבל איסר, כגון הכסף

לפרוטות). אונאה אין ד"ה שם לשון 28)מציעא זהו
עולה  שלהן שההונאה הקניות לכל וכוונתה: (שם), הגמרא
במקום  "לפרוטות", הרבים: לשון ומכאן פרוטה,

"לפרוטה".

.‰È˙Ó „Ú29¯ÊÁÏ BÏ ‰È‰È30‰ÈB‰‰ Úa˙ÏÂ31B‡ «»«ƒ¿∆«¬…¿ƒ¿…««»»
?Á˜n‰ Ïh·Ï32È„k „Ú33‰‡¯iL34¯b˙Ï35B‡ ¿«≈«∆»«¿≈∆«¿∆¿«»

B·B¯˜Ï36¯˙BÈ ‰‰L Ì‡Â .37‰ÂL Á˜Ï elÙ‡ ,‰fÓ ƒ¿¿ƒ»»≈ƒ∆¬ƒ»«¿∆
¯ÊBÁ BÈ‡ - ÌÈ˙‡Óa ‰‡Ó38. ≈»¿»«ƒ≈≈

מט:29) בבאֿמציעא כתוב:30)משנה (שם) במשנה
להחזיר), מותר מתי עד ד"ה (שם רש"י דייק ומזה "מותר",

כאן. אין שפרע" "מי בשו"ע 31)שאף הוא וכן בשתות.
ז). סעיף שם.32)(רכז בשו"ע וכ"ה משתות. ביתר

(33=) וזה "זה נ:) (שם רבא שפסק וכמו (שם). משנה
בכדי  מקח) וביטול אונאה כלומר, משתות, ויותר שתות

לקרובו". או לתגר המקח.34)שיראה סוחר 35)את
מקצוע. אלו.36)בעל בענינים על 37)הבקי "מחל שאז

שם). (רש"י "יותר 38)אונאתו" של באונאה חילוק שאין
טז). ס"ק רכז, (סמ"ע חצי או לשליש חומש בין משתות"
בכדי  האונאה היתה שאם ה, הלכה כז פרק להלן וראה

היא. מתנה אלא אונאה, בכלל זו אין טועה, הדעת שאין

.Â?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na39Á˜n‰ È¯‰L ,Á˜BÏa «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆¬≈«∆»
B„Èa40e‰‡¯Óe41¯ÎBn‰ Ï·‡ ;42‰ÈB‰a ¯ÊBÁ ¿»«¿≈¬»«≈≈¿»»

ÌÏBÚÏ43ÁwÓ Ïeh·a ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,44BÈ‡L , ¿»¿≈»ƒ«¿ƒƒ»∆≈
¯ÎnL ‰Ê ÈÓc Ú„BÈ45¯kÓpL B˙BÓk ‰‡¯iL „Ú ≈«¿≈∆∆»««∆ƒ¿∆¿∆ƒ¿»

CÎÈÙÏ .˜eMa46BÈÓa ÔÈ‡L ¯·c Á˜n‰ ‰È‰ Ì‡ , «¿ƒ»ƒ»»«∆»»»∆≈¿ƒ
‰ÂL Blk ‡e‰Â ÈepL47ÔÈÏtÏt ÔB‚k ,48Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿À»∆¿ƒ¿¿ƒ¿«≈»∆

¯ÚL ÏÚ Ï‡LiL È„k „Ú ‡l‡ ¯ÊBÁ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆≈≈∆»«¿≈∆ƒ¿««««
.„·Ïa ˜eMaL∆«ƒ¿«

עובדא,39) (נא.) ושם נחמן. רב של מימרא נ: בבאֿמציעא
למעשה. הלכה נחמן, רב כן הורה זה 40)שבה טעם

מסויימת. עובדא עם בקשר (שם) בגמרא הביאו
מקחו,41) את ולהראות למקום ממקום ללכת רגיל שהלוקח

האונאה. על לו מעירים כך תחת 42)ומתוך המקח שאין
בזמן.43)ידו. הסתייגות כל  שהורה 44)ללא בעבודא 

האונאה  היתה חוזר, לעולם שהמוכר נא.) (שם נחמן רב בה
ס"ק  רסז, סי' (הגר"א לחזור לו אמרו שהרי משתות, יותר
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המקח.45)טז). של האמיתי הגיונית,46)שוויו מסקנא
הרמב  לו והסכים הקודם, מהדין הרמב"ם אך שהוציא "ן,

כל  ללא חוזר, תמיד שמוכר וסובר עליו חולק הרשב"א
(מגידֿמשנה). בשיעורין" תחלוק "שלא שהיא הסתייגות

הכלל.47) מן יוצא ללא אחיד, מחיר להם יש המין בני שכל
לחבירו.48) אחד פלפל בין הפרש כל שאין

.ÊÔÎÂ49Ú„B Ì‡50‰ÚhL Ú„ÈÂ ,B¯kÓÓk B„ÈÏ ‡aL ¿≈ƒ«∆»¿»¿ƒ¿»¿»«∆»»
.ÏÁÓ È¯‰L ,Úa˙ÏÂ ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ - Ú·z ‡ÏÂ¿…»«≈»«¬…¿ƒ¿…«∆¬≈»«

הקודמת.49) ההלכה מן הגיונית מסקנא היא זו הלכה אף
ב).50) ס"ק שם (סמ"ע, גמור בבירור =

.ÁÌLk51ÏÚ Û‡ ,¯b˙Ï ‰ÈB‰ Ck ,ËBÈ„‰Ï ‰ÈB‰L ¿≈∆»»¿∆¿»»»¿«»««
Èt52È˜a ‡e‰L53‰Ó‰··e ˙B¯Ùa ‰ÈB‰L ÌLÎe .54, ƒ∆»ƒ¿≈∆»»¿≈ƒ¿≈»

˙BÚaËÓa ‰ÈB‰ ÔÈc LÈ Ck55. »≈ƒ»»¿«¿≈

יהודה.51) כרבי ולא כחכמים נא. בבאֿמציעא משנה
(שם),52) יהודה רבי שיטת את הברייתא מסבירה בזה

הונאה. לו אין שידע 53)שתגר לחשוב כן על היה ואפשר
עליה. וויתר האונאה, ולא 54)על כחכמים נו: שם משנה,

יהודה. דיני 55)כרבי שיש כשם [כלומר: נא: שם משנה,
אינה  משתות פחות היתה ש"אם ובבהמה, בפירות אונאה
לקרובו", או לתגר "שיראה מכדי יותר שהה ואם אונאה",

לחםֿמשנה]. ועיין במטבע. כן כמו חוזר, אינו

.ËÌÈ¯OÚa ·‰Ê ÏL ¯È„ ‰È‰L È¯‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»»ƒ»∆»»¿∆¿ƒ
dÙ¯ˆÂ ,ÛÒk ÏL ¯È„ ‰Úa¯‡Â56¯Èc ÌÈ¯OÚa57B‡ ¿«¿»»ƒ»∆∆∆¿≈¿»¿∆¿ƒƒ»

‰BÓLe ÌÈ¯OÚa58.‰ÈB‰‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¿∆¿ƒ¿»¬≈∆«¬ƒ∆«»»
‰Ê ÏÚ ¯˙È ‰È‰59Ûe¯v‰ ÏËa -60Ô‡kÓ ˙BÁt .61- »»»≈«∆»≈«≈»ƒ»

‰ÏÈÁÓ62. ¿ƒ»

"צרף"),56) ד"ה (לקאהוט השלם' 'ערוך ועיין החליפה,
מס' ועיין בקטנות", גדולות מעות לחילוף "הושאל ושם:
וירושלמי  לדרכונות", שקלים "מצרפין מ"א) (פ"ב, שקלים
הכסף  (פ' וירושלמי סלע", "המצרף פ"ב): שני (מעשר

בירושלים". לצורפה אמר "חזקיה כמו 57)ה"ה): שזה
של  משויו שתות של אונאה כאן שיש בחמש", שש "שוה

המוכר. ונתאנה בשבע",58)המקח, שש "שוה כמו שזה
הלוקח. נתאנה שהפעם אלא מהמקח, שתות היינו,

שתות.59) על מקח.60)יתר ביטול פחות 61)כדין
נב.),62)משתות. נא: (שם במשנה שמעון רבי כדעת

י. הלכה להלן וראה

.ÈÔÎÂ63‰¯ÒÁ ÚÏq‰ ‰˙È‰ Ì‡64˙e˙L65eÈ‰Â , ¿≈ƒ»¿»«∆«¬≈»¿¿»
ÔÈ‡ÈˆBÓ66ÔÈÓa ÌÈÚÏq‰67Ï˜LÓa ‡ÏÂ68¯ÈÊÁÓ - ƒƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»¿…¿ƒ¿»«¬ƒ

.‰ÈB‰‰«»»

נא:63) שם תמיד 64)משנה, היוצא מטבע "כי ממשקלה
הסלע  תהא כמה ד"ה שם (רש"י וחסר" (נשחק) שוחק הוא

שנתנו 65)חסרה). התנאים כשאר ולא שמעון, כרבי
רבא  השוה שבגמרא מכיון כמותו, והכריע אחרים. שיעורים
שהוא: הדברים, שאר דין עם מטבע דין הרי"ף) גירסת (לפי

וכו'.66)שתות. מוציאין היו זה מנין 67)שבמקום לפי

פרק  המשניות (פירוש משקלם על להקפיד בלי הסלעים
אף 68)הזהב). המטבעות, משקל על שמקפידין שבמקום

א. הלכה פט"ו להלן ראה חוזר, - שהיא כל בטעות

.‡È¯Èc‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ È˙Ó „Ú69?ÚÏq‰ B‡ «»««»¿«¬ƒ«ƒ»«∆«
ÌÈk¯ka70ÈÁÏLÏ ‰‡¯iL È„k „Ú -71ÌÈ¯Ùka ;72, «¿«ƒ«¿≈∆«¿∆¿À¿»ƒ«¿»ƒ

Ú „Ú ¯ÈÊÁ‰Ï BÏ LÈ - ÌL ÈeˆÓ ÈÁÏM‰ ÔÈ‡LÈ·¯ ∆≈«À¿»ƒ»»≈¿«¬ƒ««¿≈
˙B˙aL73‰ÈÓ„Â dB¯ÒÁÂ ÚÏq‰ ¯ÈkÓ ÔÈ‡L .74‡l‡ «»∆≈«ƒ«∆«¿∆¿»¿»∆»∆»

ÔÈc‰ ‡e‰Â .ÈÁÏM‰75˙B·BË ÌÈ·‡ ,ÌÈ¯ÙÒ ¯ÎBÓÏ «À¿»ƒ¿«ƒ¿≈¿»ƒ¬»ƒ
Ì˙B‡ ‰‡¯iL „Ú ¯ÊÁÏ Á˜BlÏ LiL ,˙BiÏb¯Óe«¿»ƒ∆≈«≈««¬…«∆«¿∆»
Ïk‰ ÔÈ‡L ;Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa Ô‰a ÌÈ‡È˜a‰ ÌÈ¯bzÏ««»ƒ«¿ƒƒ»∆¿»»∆≈∆≈«…

CÎÈÙÏ .el‡ ÌÈ¯·„a ÌÈ‡È˜a76¯ÈkÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,77 ¿ƒƒƒ¿»ƒ≈¿ƒ»ƒ…»»«ƒ
‡aL B‡ ,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Á˜n‰ CÈÏB‰Â ,‰È„Ó d˙B‡a¿»¿ƒ»¿ƒ«∆»¿»«≈∆»
‰Ê È¯‰ - ‰ÚhL BÚÈ„B‰Â ‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï È˜a‰«»ƒ¿««¿«¿À∆¿ƒ∆»»¬≈∆

¯ÊBÁ78. ≈

העתיק:69) והמגידֿמשנה למתאנה. להחזיר חייב המאנה
ה"ה), למעלה רבינו שכתב (כמו להחזיר" לו יש מתי "עד

במתאנה. נב.70)והמדובר שם האיש 71)משנה,
זו. בהלכה מיד והטעם מטבעות. להחליף שמקצועו

כרכים 72) בין הבדל אין ממטבע) (חוץ הדברים בשאר
מומחים  מצויים מקום שבכל ה), הלכה (למעלה לכפרים
נב: (שם מהשולחנים חוץ מומחים אין במטבע אבל לדבר,

רבא). לשוק 73)לדעת לבוא הכפריים של דרכם שאז
דסלקין  ד"ה (רש"י שבת סעודת צרכי לקנות שם) (גמרא
השולחנים. עם להפגש הזדמנות להם יש ואז לשוקא),

בדמים.74) האמיתי שוויה הרמב"ם 75)כמה הוציא זה
יחסי, דבר הוא שהתאריך התברר, ממנה הקודמת, מההלכה

לדבר. מומחה אצל הבירור באפשרות תלוי גם 76)והכל
הקודם. מהעיקרון מסקנה בטיב 77)זה ובקי שמכיר אדם

המסוים. בו 78)המקח לחזור המתאנה יכול כלומר,
מהמקח.

.·Èd¯ÈkÓ ‰È‰ Ì‡ ,B¯·ÁÏ ‰¯ÒÁ ÚÏÒ Ô˙Bp‰79, «≈∆«¬≈»«¬≈ƒ»»«ƒ»
L„Á ¯OÚ ÌÈL ¯Á‡Ï elÙ‡80d¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ -81. ¬ƒ¿««¿≈»»…∆¬≈∆«¬ƒ»

BÈ‡ - ˜Ác‰ È„È ÏÚ d‡ÈˆB‰Ï ¯LÙ‡ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»∆¿»¿ƒ»«¿≈«¿»≈
ÏBÎÈ82d¯ÈÊÁ‰Ï83dÏa˜ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÔÓÊ ¯Á‡Ï84 »¿«¬ƒ»¿««¿«∆»ƒ≈ƒ¿»

.˙e„ÈÒÁ ˙cÓa epnÓƒ∆¿ƒ«¬ƒ

לו.79) שהחליפה היא שזו המטבע, [אףֿעלֿפי 80)את
זו, ממשנה זה דין מקור אין - (נב.) המשנה לשון הוא שכן
אינה  בחזרה לקבל זו שחובה זה, על אמרו בגמרא שהרי
דברי  מקור אבל - להלן) (ראה חסידות מידת מצד אלא
לי  "התקדשי שם: שאמרו ח. בקידושין מהסוגיא רבינו
הרי  - רע דינר מקודשת. אינה - נחושת של ונמצא זו, במנה
היכי  רע, דינר "האי הגמרא: ומקשה ויחליף". מקודשת, זו
של  דינר היינו בהוצאה), כלל יוצא (אינו נפיק דלא אי דמי,
שאם  הרי הדחק". עלֿידי דנפיק כגון פפא, רב אמר נחושת.
במקח, מום כמוצא ודינו מקח, זה אין כלל, יוצא אינו
חכמים  אמרו שלא ה"ג, פט"ו להלן לעולם, בו שחוזר
במומים  ולא באונאה אלא לקרובו או לתגר שיראה שיעור
באבןֿהאזל]. וראה האי). רב בשם שם (מגידֿמשנה
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מעותיו.81) את בחזרה ומקבל לשולחני, הלוקח
מעותיו.83)הלוקח.82) את בחזרה ולתבוע
"אם 84) נב.): (שם משנה בחזרה. לקבלה המחליף שהסכים

הימנו, מקבלה חודש עשר שנים לאחר אפילו מכירה, היה
וביארו  רעה". נפש אלא שאינו - תרעומת אלא עליו לו ואין
אם  ולפיכך חסידות, במדת הימנו שמקבלה (שם): בגמרא
מפורש  ושם תרעומת. אלא עליו לו אין הימנו, מקבלה אינו
(שיוצאה  להו" דסגי הוא מילי "והני הסוגיא: בסוף
מילי, "והני סופרים): (בדקדוקי אחד ובכתבֿיד בהוצאה).

ברי"ף. הוא וכן הדחק" עלֿידי דנפיק

.‚ÈLÓÁa Úa¯‡ ‰ÂL B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰85È¯‰L , «≈«¬≈¿∆«¿«¿»≈∆¬≈
n‰Á˜86˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,e¯‡aL BÓk ÏËa87˙B‡¯‰Ï «∆»»≈¿∆≈«¿¿…ƒ¿ƒ¿«¿

Á˜BÏ - Ú·La „ÓÚÂ ¯˜e‰L „Ú B·B¯˜Ï B‡ ¯b˙Ï¿«»ƒ¿«∆«¿»«¿∆«≈«
¯ÓB‡ Á˜Bl‰ È¯‰L ;¯ÎBn‰ ‡ÏÂ ,Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ»«¬…¿…«≈∆¬≈«≈«≈

¯ÎBnÏ88,¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ˙ÈÈ‰ ‡Ï È˙ÈB‰ ‡Ï el‡ : «≈ƒ…ƒ«ƒ…»ƒ»»«¬…
‡ËBÁ‰ ‰È‰È C‡È‰ !?¯ÊÁz È˙ÈB‰L ‰zÚÂ¿«»∆ƒ«ƒ«¬…≈«ƒ¿∆«≈

?¯kO89 ƒ¿»

משתות.85) יותר אונאה יש "שהמקח".86)שאז כלומר:
ח. הלכה פי"ז להלן האחרון 87)וראה התאריך הוא שזה

ה). הלכה (למעלה הלוקח חזרת חסדא 88)של רב מימרת
בשתות  שיש לשיטתו - שתות באונאת פגֿפד) (בבאֿבתרא
שיש  משתות ביותר לשיטתנו והואֿהדין מקח. ביטול משום

שם). (הרי"ף מקח ביטול משום אף 89)בו ולפיכך,
את  לבטל יכול הוא אין נתאנה, שהמוכר יוצא שעכשיו
הוא  שאין המאנה, נתאנה לא אם וכלֿשכן זה, בגלל המקח
(למעלה  אונאתו תובע אינו שהמתאנה זמן כל לחזור יכול

ד). הלכה

.„ÈÔÎÂ90Úa¯‡a LÓÁ ‰ÂL ¯ÎnL ¯ÎBÓ91ÏÊÂ , ¿≈≈∆»«¿∆»≈¿«¿«¿»
LÏLa „ÓÚÂ92Ba ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ ¯ÎBÓ -93;Á˜BÏ ‡ÏÂ , ¿»«¿»≈»«¬…¿…≈«

È˙ÈB‰L ÈtÓ ‡Ï :Á˜BlÏ ¯ÎBn‰ BÏ ¯ÓB‡ È¯‰L∆¬≈≈«≈«≈«…ƒ¿≈∆ƒ«ƒ
.Ea ¯ÊÁz«¬…¿

שם.90) זה המוכר.91)גם לרעת משתות יותר שזה
שהתאנה.92) הוא שהלוקחֿהמאנה, יוצא כאן 93)שאז

לחזרתו  בזמן הגבלה כל אין במוכר שהרי תאריך, הזכיר לא
ו). הלכה (למעלה

.ÂËLLa LÓÁ ‰ÂL ¯ÎBn‰94˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ , «≈¿∆»≈¿≈¿…ƒ¿ƒ
‰BÓLa „ÓÚÂ ¯˜e‰L „Ú B˙B‡¯‰Ï95¯ÎBn‰ È¯‰ - ¿«¿«∆«¿»«ƒ¿∆¬≈«≈

¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ96‰ÈB‰ ÏL ˙Á‡‰97‰˜ È¯‰L ; «»¿«¬ƒ»««∆»»∆¬≈ƒ¿»
Á˜n‰98Á˜BÏ ˙eL¯a ¯È˜B‰LÎe ,¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁÂ «∆»¿«»¿«¬ƒ¿∆ƒƒ¿≈«

e„ÓÚÂ eÏÊe‰Â ,LÓÁa LL ‰ÂL ¯ÎÓ Ì‡ ÔÎÂ .¯È˜B‰ƒ¿≈ƒ»«¿∆≈¿»≈¿¿¿»¿
ÏL ˙Á‡ ÚÏÒ ¯ÈÊÁ‰Ï ·iÁ Á˜Bl‰ È¯‰ - LÏL ÏÚ«»¬≈«≈««»¿«¬ƒ∆«««∆
.ÏÊe‰ Á˜Bl‰ ˙eL¯·e ,Á˜n‰ ‰˜ È¯‰L ;‰ÈB‰»»∆¬≈ƒ¿»«∆»ƒ¿«≈«»

ב).94) הלכה (למעלה שתות של אונאה יש שאז
האחרון 95) שזה אלא חסדא, רב במימרת הנושא שזהו

לזה  ובהתאם שתות, באונאת אף מקח ביטול דין שיש סובר
ויוצא  במחיר, שינוי שבא זה במקרה שאף קובע, הוא
המתאנה  רק זאת בכל כביכול, מתאנה להיות חזר שהמאנה

מקח, ביטול כל כדין המאנה, ולא בו לחזור יכול (הראשון)
לשיטתנו, וכלֿשכן נשכר, חוטא יהא שלא האמור: ומטעם
המאנה  לא מהם, אחד ואין קיים, המקח שתות שבאונאת
הזכות  למתאנה יש שוודאי - בו לחזור יכול המתאנה, ולא
רבינו  שכתב בנימוק צורך ואין אונאתו. חזרת את לתבוע

נשכר". חוטא יהא "שלא - יוצא 96)למעלה שעכשיו אף
כלל. הלוקח התאנה את 97)שלא המהווה האחת את

בעבורו. שנתן הכסף וסכום המקח של שוויו שבין ההפרש
ב).98) הלכה (למעלה קיים המקח נשאר בשתות שהרי

ה'תש"פ  כסלו ו' רביעי יום

עּׂשר  ׁשלׁשה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
שאין 1) והדברים אונאה בהם שאין הצדדין נתבארו

זה. אחר והנמשך אונאה, במכירתן

.‡ÛÈÏÁn‰2elÙ‡ ,‰Ó‰·a ‰Ó‰a B‡ ÌÈÏÎa ÌÈÏk ««¬ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ¿≈»¬ƒ
‰fL ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ÒeÒa ‰ÏË B‡ ÌÈÈ¯ÈLa ËÁÓ««¿ƒ»ƒ»∆¿≈»»∆∆

¯˙BÈ ËÁna ‰ˆB¯˙B¯t ÛÈÏÁn‰ Ï·‡ .ÌÈÈ¯ÈM‰ ÔÓ ∆«««≈ƒ«ƒ»ƒ¬»««¬ƒ≈
˙B¯Ùa3eÓML ÔÈa ‰¯ÈÎn‰ Ì„˜ Ì˙B‡ eÓML ÔÈa , ¿≈≈∆»»…∆«¿ƒ»≈∆»

.‰ÈB‰ Ô‰Ï LÈ - ‰¯ÈÎÓ ¯Á‡ Ì˙B‡»««¿ƒ»≈»∆»»

אמר 2) שאם הונא רב בשם אבא רב אמר מז. מציעא בבבא
כחליפין  שהוא לפי אונאה, עליו לו אין - באלו" לי "מכור לו
ולפיכך  לי" "מכור שאמר מפני אלא עליו נחלק לא רבה ואף

הלכה ד פרק שם ובירושלמי כמכירה. אמר דינו אמרו: א
ציבור  הא בשור, חמור או בפרה שור אלא שנו לא יוחנן רבי
לעניין  רבינו ומפרשה קנה". לא [פירות] בציבור [פירות]

ראב"ד. ועיין א 3)אונאה, הלכה ה פרק למעלה ראה
בפירות. גם ישנם בשווה", "שווה של שחליפין

.·ÌÈÓ„a Á˜Bl‰4‰¯ÒÎ‡5˙BÚnÓ ÔÙÁL ÔB‚k ,6 «≈«¿»ƒ«¿¿»¿∆»«ƒ»
el‡a E˙¯t ÈÏ ¯ÎÓ :BÏ ¯Ó‡Â7‰BwL Èt ÏÚ Û‡ -8 ¿»«¿…ƒ»»¿¿≈««ƒ∆∆

ÔÈÙÈÏÁa9e¯‡aL BÓk ,‰‡B‰ ¯ÈÊÁÓe ‰˜ ,10‡e‰Â . «¬ƒƒ»»«¬ƒ»»¿∆≈«¿¿
‰¯ÒÎ‡ ˙B¯t Á˜BÏÏ ÔÈc‰11,ÌÈzLa B‡ ÚÏÒa «ƒ¿≈«≈«¿¿»¿∆«ƒ¿«ƒ

Ïk ¯ÎnL ˙Èa‰ ÏÚa .‰‡B‡ ¯ÈÊÁÓe ‰wLÈ ∆»»«¬ƒ»»««««ƒ∆»«¿≈
BLÈÓLz12BÏ ea¯‰ ‡Ï ÈÏel‡L ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - «¿ƒ≈»»∆ƒ≈…ƒ¿

ÌÈÓc‰13.BLÈÓL˙ ÈÏk BÏ ¯ÎBÓ ‰È‰ ‡Ï «»ƒ…»»≈¿≈«¿ƒ

אבא 4) כרב ולא הונא רב בשם כרבה (שם), מציעא בבא
הרי"ף. וכהכרעת הונא, רב מניין 5)בשם מידה, ללא

הלכה  כא פרק ולהלן ג. הלכה ה פרק למעלה וראה ומשקל;
ב. והערה הבחנה 6)א ללא מעות חפניו מלוא שלקח
מספרם. מכירה,7)כמה של זה בלשון אמר אם דווקא

כמו  אונאה דין בו אין חליפין של בלשון אמר אם אבל
משנה). (כסף זה 8)בחליפין דין הרמב"ם כבר והזכיר

הפרק  נושא שזה הקניין, לעניין שם אבל ח), (פרק לעיל
אונאה. שלפנינו: לעניין וכאן לא 9)שלעיל, כלומר,

מעין  אלא חליפין, עושה מטבע אין כי ממש בחליפין
תיקן: משנה והלחם - המעות כמות על הקפיד שלא חליפין
שעקרו  פי, על שאף הסיקו, (שם) ובגמרא "כחליפין".
היא  זו קנייה שצורת מכיוון - במטלטלין כסף קניין חכמים
הוא  כלל כי חכמים, בה גזרו לא ושוב שכיחה, בלתי
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דברים  אלא כוללות אינן ותקנותיהם חכמים שגזירות
נ  וכן ג)שכיחים. הלכה ה (פרק למעלה רבינו בדברי ראה

הנ"ל. ומהטעם כסף מדין אלא חליפין מטעם קניינו שאין
הקודם.10) בפרק הרמב"ם שביאר אונאה דיני לפי
הוא 11) הכסף ששם אלא הקודמת, מההלכה נלמד

הוא  הכסף להיפך: וכאן מסויים, והחפץ - "אכסרה"
מסויים. אינו והחפץ שתיים, או סלע ודווקא 12)מסויים:

"בעל  אצל אף לסחורה העומדים כלים אבל תשמישו כלי
אונאה. דין יש (שם).13)הבית" בגמרא מובא זה טעם

זה: על מוסיף בו ורש"י שיש אני יודע כמפרש: ליה "והוה
בשם  (שם אונאה" עלי לך שאין מנת על אבל אונאה, דין
אם  אבל הלוקח, נתאנה אם ודווקא אחאי). דרב שאילתות
אונאה  דין בו ויש המוכרים כשאר הוא הרי המוכר, נתאנה

משנה). (כסף

.‚- ‰ÈB‡ ÈÏÚ EÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡‰»≈«¬≈«¿»∆≈¿»«»»
Ì˙Òa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .‰ÈB‰ ÂÈÏÚ BÏ LÈ14; ≈»»»»«∆¿»ƒ¬ƒ¿»«

ÏÁÓiL È„k Ba LÈ ‰ÈB‰ ‰nk Ú„BÈ ÔÈ‡L15ÔÈ‡Â . ∆≈≈««»»»≈¿≈∆ƒ¿«¿≈
‰ÈB‰ Ba ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ16; »ƒ«ƒ»««¿»∆≈»»

Ba LÈ È¯‰L17L¯ÙÓa Ï·‡ .18ÏkL ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ∆¬≈≈¬»ƒ¿»≈≈»»∆»
Ìi˜ - ÔBÓÓaL È‡z19. ¿«∆¿»«»

עם 14) רב שיטת השוואת מתוך (שם) רבא העלה זה חילוק
אחת. ברייתא בו 15)תוכן שאין שסבור פירש שם [רש"י

טז) הלכה יא (פרק למעלה לשיטתו רבינו אבל כלל. אונאה
וקצוב  ידוע דבר אלא במתנה לתת או להתחייב אפשר שאי
ועיין  ידוע. שאינו דבר למחול אפשר שאי הדין והוא -

ז]. סעיף רלב סימן משפט חושן שלא 16)שולחןֿערוך
זה  ולביטוי בו", "שאין אלא עלי", לך "אין בלשון: אמר

הקודם. מזה הפוכה לא 17)משמעות זה ביטוי כלומר,
משום  בו יש להיפך אלא האונאה, מחילת מכיל שאינו רק
המתחיל  דיבור (רש"י אונאה בו יהיה שלא התביעה הדגשת
רק  יש אם רש"י, שמציין כפי כך, ומתוך אונאה), בו שאין
מפורש  הותנה שהרי - טעות מקח זה הרי שהיא, כל אונאה

בו. לחזור יכול והמתאנה - אונאה העדר שמתנה 18)על
ד. בהלכה כדלהלן האונאה, כמות את כרבי 19)במפורש

(שם). למחילה ניתן שממון מפני שם. מציעא בבבא יהודה

.„„ˆÈk20È‡L ‰Ê ıÙÁ :Á˜BÏÏ ¯Ó‡L ¯ÎBÓ ? ≈«≈∆»«¿≈«≈∆∆∆¬ƒ
ÏÚ ,‰Ó ‡l‡ ‰ÂL BÈ‡L È‡ Ú„BÈ ,ÌÈ˙‡Óa Ô˙B≈¿»«ƒ≈«¬ƒ∆≈»∆∆»»∆«
ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - CÏ ¯ÎBÓ È‡ ‰ÈB‰ EÏ ÔÈ‡L ˙Ó¿»∆≈¿»»¬ƒ≈»≈»»
È‡L ‰Ê ıÙÁ :¯ÎBÓÏ ¯Ó‡L Á˜BÏ ÔÎÂ .‰ÈB‰»»¿≈≈«∆»«¿≈≈∆∆∆¬ƒ
˙Ó ÏÚ ,ÌÈ˙‡Ó ‰ÂML È‡ Ú„BÈ ,‰Óa EnÓ Á˜BÏ≈«ƒ¿¿»∆≈«¬ƒ∆»∆»«ƒ«¿»
ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - EnÓ Á˜BÏ È‡ ‰ÈB‰ ÈÏÚ EÏ ÔÈ‡L∆≈¿»«»»¬ƒ≈«ƒ¿≈»»

.‰ÈB‰»»

בבבא 20) המצוטטת הברייתא לשון הוא ההמשך כל
שם. מציעא

.‰.‰ÈB‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ - ‰eÓ‡a Ô˙Bp‰Â ‡OBp‰«≈¿«≈∆¡»≈»»»»
È‡ CÎÂ Ck ,ÂÈzÁ˜Ï CÎÂ CÎa ‰Ê ıÙÁ ?„ˆÈk≈«≈∆∆¿»¿»¿«¿ƒ»¿»¬ƒ

Ba ¯kzOÓ21‰ÈB‰ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ -22. ƒ¿«≈≈»»»»

שאמר.21) בסכום קנה שבאמת למציאות מתאימים ודבריו
של 22) האמיתי שוויו על ראשונה משעה סמך שלא לפי

משנה). (מגיד זה שקנה המחיר על אלא - החפץ

.ÂB‡ ÌÈa¯ ÌÈÏk Á˜Ï Ì‡ ,‰eÓ‡a Ô˙Bp‰Â ‡OBp‰Â¿«≈¿«≈∆¡»ƒ»«≈ƒ«ƒ
„Á‡ ¯kÓÓa ÌÈ„‚a23·LÁÈ ‡Ï -24Ú¯‰ ˙‡ ¿»ƒ¿ƒ¿»∆»…«¿…∆»«

‰eÓ‡a25‰ÂLa ‰Ùi‰ ˙‡Â26‰Ê ‡l‡ ,‰eÓ‡a ‰ÊÂ27 ∆¡»¿∆«»∆¿»∆∆»∆»∆∆¡»
ÔÈÂLa ‰ÊÂ ‰Ê B‡28˙BÏÚ‰Ï BÏ LÈÂ .29Á˜n‰ ÏÚ ∆»∆¿»¿»¿≈¿«¬««∆»

Ûzk‰ ¯ÎO30¯nÁ‰ ¯ÎOe ,31˜ct ¯ÎOe ,32Ï·‡ ; ¿«««»¿«««»¿«À¿»¬»
ÏÚBÙk ‡e‰L ÈtÓ ,BÓˆÚ ¯ÎO33ÛÈÒBÓ BÈ‡ -34 ¿««¿ƒ¿≈∆¿≈≈ƒ
L¯ÙÓ ‡l‡ ,Á˜n‰ ÏÚ B˙B‡35CÎÂ Ck :BÏ ¯ÓB‡Â ««∆»∆»¿»≈¿≈»»»

.¯kzOÓ È‡¬ƒƒ¿«≈

של 23) מסויים סך אחת בבת שקנה היינו אחת, בקנייה
ששווים  רעים, ובהם יותר, ששווים יפים, בהם חפצים,
בעד  הממוצע, המחיר את לתת הסכים והלוקח פחות,
חמישה  דברים, עשרה שקנה כגון, בשווה, והרעים הטובים
רעים  מהם וחמישה אחד, כל וחצי דינר ושווים יפים מהם
בממוצע  לתת מסכים והלוקח דינר חצי אחד כל ושווים
דיבור  שם התוספות והביאו הר"ח, (פירוש חפץ לכל דינר

יחשב). לא לחשוב.24)המתחיל יכול המוכר אין
היינו 25) - הממוצע את הרעים בשביל שישלם כלומר,

פחות. שווים שהם למרות ידרוש 26)דינר, היפים ובעד
וחצי. דינר היינו הממוצע, ולא האמיתי מחירם כפי

הסכים 27) לא שהרי לכולם, ממוצע מחיר שישלם היינו,
שגם  מנת על אלא הרעים בשביל המחיר על להעלות

זה. ממוצע במחיר לו ימכור ממוצע 28)הטובים מחיר
בשווה. והרעות הטובות היחידות, זה,29)לכל ריווח על

והלוקח  להרוויח, רוצה שאותו באמונה קבע שהמוכר
דלקמן. ההוצאות את להוסיף עוד המוכר יכול לו, הסכים

בכתפו.30) הסחורה את שנשא החמור,31)הסבל בעל
חמורו. על הסחורה את שאליו 32)שהעביר המלון,

סחורתו. את העבירו בעת המוכר טירחתו 33)נזדקק שכר
שכר 34)כפועל. גם ההוצאות במסגרת להכניס יכול אינו
את 35)טרחתו. גם כולל עליו, מתנה שהוא והשכר

יחשב). לא המתחיל דיבור (שם תוספות ועיין טירחתו.

.ÊÌ"ekÚ‰36‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡37˙‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ; »«≈»»∆∆¡«ƒ∆
ÂÈÁ‡38‰B‰L Ì"ekÚÂ .39‰ÈB‰ ¯ÈÊÁÓ - Ï‡¯OÈ ˙‡ »ƒ¿«∆»∆ƒ¿»≈«¬ƒ»»

elL ÔÈÈca40Ï‡¯OiÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡Ï ;41. «ƒƒ∆»…ƒ¿∆∆»ƒƒ¿»≈

יג:36) האונאה 37)בכורות את לתבוע יכול אינו
אותו. שהונה ישראל.38)מישראל, של אחיו אינו וגוי
ח. הלכה להלן מפורש 39)וראה שם, בכורות בגמרא

היה  אם גוי, אצל שקנה ממקחו בו לחזור יכול שישראל
משנה). (מגיד לאונאה הדין והוא טעות לפי 40)מקח

לישראל. ישראל בין אונאה מישראל 41)דיני שישראל
אונאה. לתבוע יכול

.ÁÌÈ¯·„ el‡42‰ÈB‰ Ì‰Ï ÔÈ‡L43˙BÚ˜¯w‰ :44, ≈¿»ƒ∆≈»∆»»««¿»
˙B¯ËM‰Â ,ÌÈ„·Ú‰Â45˙BLc˜‰‰Â ,46¯ÎÓ elÙ‡ . ¿»¬»ƒ¿«¿»¿«∆¿≈¬ƒ»«

ÛÏ‡ ‰ÂL¯È„a47Ô‰a ÔÈ‡ - ÛÏ‡a ¯È„ ‰ÂL B‡ ¿∆∆∆¿ƒ»¿∆ƒ»¿∆∆≈»∆
‰˜p‰ ¯·c - E˙ÈÓÚ „iÓ ‰˜ B‡ :¯Ó‡pL .‰ÈB‰»»∆∆¡«»…ƒ«¬ƒ∆»»«ƒ¿∆
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„ÈÏ „iÓ48eLw‰L ,ÌÈ„·Ú e‡ˆÈÂ ;˙BÚ˜¯w‰ e‡ˆÈ . ƒ»¿»»¿««¿»¿»¿¬»ƒ∆À¿
˙BÚ˜¯˜Ï49˙B¯ËL e‡ˆÈÂ ;50‡l‡ Èe˜ ÔÙeb ÔÈ‡L , ¿«¿»¿»¿¿»∆≈»»∆»

Ô‰aL ‰È‡¯Ï51Lc˜‰ ‡ÏÂ - 'E˙ÈÓÚ' ;52. ƒ¿»»∆»∆¬ƒ∆¿…∆¿≈

נו.42) מציעא בבבא יכול 43)משנה אינו שהמאנה
האונאה. את בחזרה הסדר:44)לתבוע שם, במשנה

תוספות  (ועיין וההקדשות" והקרקעות והשטרות "העבדים
שם): (בדקדוקיֿסופרים כי"ר [ובגמרא שם). טוב יום
סדר  לפי וזהו וכו'" והעבדים והקרקעות "השטרות
קרקעות  ולא "מיד שטר", ולא "ממכר מהפסוק: הלימודים

הקדש"]. ולא "עמיתך השטר 45)ועבדים", את שמכר
בו. הכלול החוב את בו מכר 46)לגבות הגזבר אם כגון,

שהקדישו  קרבן שמכר פרטי אדם אפילו או הקדש נכסי
מום. בו ונפל (שם 47)להקריב יוחנן כרבי ולא אמי כרבי

אין  מקח ביטול אף אלא להם, אין אונאה דין רק שלא נז.).
דינר ב  של כזה מופרז ביחס היא האונאה אם ואפילו הם,

אונאה  דין שיש הירושלמי כדעת ולא - דינר ואלף אחד
במאתיים. מנה שווה מכר אם נכסים 48)בקרקעות

מטלטלין. והיינו ליד, מיד בהם 49)העוברים שנאמר
אחוזה", לרשת - אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא

שם). (רש"י אחוזה שדה זאת 50)כלומר, למדו בגמרא
הזכירו. לא ורבינו "ממכר". בתורה: לעדות 51)מהביטוי

לגבות. חוב שיש הקדש 52)ולהוכחה, מיעטו בגמרא
שדין  כורחנו על כן, ואם הקדש". ולא "אחיו - מ"אחיו"
יג:), בבכורות (ראה גוי ולא עמיתך - מעמיתך נלמד הגוי
ז  הלכה למעלה ראה הנ"ל. הדרשות את הפך רבינו ואילו

משנה). (לחם

.ËBÓˆÚ ÈÒÎ ¯ÎBÓa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na53Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈ƒ¿≈«¿¬»
‰ÚhL ÁÈÏM‰54‡e‰L ÏÎa55ÔÈa ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa , «»ƒ«∆»»¿»∆≈¿ƒ«¿¿ƒ≈

¯ÊBÁ - ˙BÚ˜¯˜a56ÈÏ ‰‡¯Â .57ÔÈc‰ ÔkL , ¿«¿»≈¿ƒ¿∆ƒ∆≈«ƒ
ÒBtB¯ËBt‡a58ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa ,‡e‰L ÏÎa ‰ÚhL ¿«¿∆»»¿»∆≈¿ƒ«¿¿ƒ

¯ÊBÁ - ˙BÚ˜¯˜a ÔÈa59ÔÈc ˙È·Ï ‰ÓB„ BÈ‡Â .60, ≈¿«¿»≈¿≈∆¿≈ƒ
„ÈÁÈ ‡e‰L ÈtÓ61. ƒ¿≈∆»ƒ

שליח.53) ידי על הכוונה 54)ולא המפרשים רוב לדעת
משנה). (מגיד דין בית לשליח פחות 55)גם אפילו

הסיקו: ששם ק. בכתובות הסוגייה מתוך מובן כך משתות,
אפילו  שמכרה כאלמנה כלומר, כאלמנה", דינו "שליח
משתות. פחות וזהו בטל", מכרה במנה, ודינר מנה "שווה

לעוותי"56) ולא שדרתיך "לתיקוני לטעון: יכול שהמשלח
השליחות. ובטלה לקלקל), ולא שלחתיך (לתקן

עצמו.57) על 58)סברת לפקח הדין בית פי על ממונה
"אפוטרו" מסביר: מקומות) (בכמה רש"י יתומים; נכסי
היתומים. - הבנים אבי היינו, בן, - ו"פוס" "אב", בלטינית:

שליח 59) גם הוא שלמעלה ש"השליח" המפרשים לדעת
לפי  ואף כשליח. דינו שאפוטרופוס הוא פשוט ביתֿדין,
דין  בית שליח אבל שליח, לסתם הכוונה ששם הפירוש,
מסתם  יפה כוחו אין שאפוטרופוס לומר צריך דין כבית דינו
ידי  על נשלח דין בית ששליח מפני משנה), (מגיד שליח
לא  האפוטרופוס ואילו זו, למכירה מיוחד באופן הדין בית
אבל  היתומים נכסי על לפקח אלא הדין בית ידי על נשלח

(לחם  זו" "מכירה למטרת מיוחד באופן ידו מלאו לא
מחילה 60)משנה). זו הרי משתות, בפחות טעו שאם

י). הלכה (כתובות 61)(להלן בגמרא נימקו זו בטענה
שליח. לבין דין בית בין השוני את שם)

.È˙BÚ˜¯˜a ÔÈa ,eÚËÂ ÌÈÓB˙È ÈÒÎ e¯ÎnL ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆»¿ƒ¿≈¿ƒ¿»≈¿«¿»
˙e˙MÓ ˙BÁÙa eÚË Ì‡ :ÔÈÏËÏhÓa ÔÈa62BÊ È¯‰ - ≈¿ƒ«¿¿ƒƒ»¿»ƒ¿¬≈

Ì‡Â .Á˜n‰ ÏËa - ˙ezLa eÚË ;ËBÈ„‰k ,‰ÏÈÁÓ¿ƒ»¿∆¿»ƒ¿»≈«∆»¿ƒ
‰ÈB‰‰ e¯ÈÊÁÈÂ ¯kÓn‰ Ïh·Ï ‡lL eˆ¯63- »∆…¿«≈«ƒ¿»¿«¬ƒ«»»

ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;ÔÈ¯ÈÊÁÓ64Ô‰Ó ¯eÓÁ65. «¬ƒƒ…ƒ¿∆…«∆¿»≈∆

שבפחות 62) משמע "שתות", הזכירו: במשנה שהרי
אדם. בני כשאר דינם להם 63)משתות שתוחזר יפעלו,

להלן  משנה (לחם מהלוקח ההונייה יתבעו כלומר האונאה,
יא). ובטל 64)הלכה משתות יותר שהאונאה פי על שאף

המאנה  אין המקח, את לקיים המתאנה רצה אם - המקח
ד. הלכה יב פרק למעלה רבינו שכתב כמו לעכב, יכול

למעלה 65) וראה תקנתם, על חכמים ששקדו יתומים מדין
ג. הלכה ט פרק

.‡Èe¯ÎnL ÔÈc ˙ÈaL ,ÈÏ ‰‡¯ÌÈ„·Ú B‡ Ú˜¯˜66 ƒ¿∆ƒ∆≈ƒ∆»¿«¿«¬»ƒ
ÌÈ˙‡Óa ‰Ó ‰ÂL ÌÈÓB˙È ÏL67ÏBÎÈ Á˜Bl‰ ÔÈ‡ - ∆¿ƒ¿∆»∆¿»«ƒ≈«≈«»

ËBÈ„‰ Ák ‰È‰È ‡Ï ;Ô‰a ¯ÊÁÏ68ÁkÓ ¯eÓÁ «¬…»∆…ƒ¿∆…«∆¿»ƒ…«
ÌÈÓB˙È‰69ÒBtB¯ËBt‡a ÔÈc‰ ÔÎÂ .70Ú˜¯˜ ¯ÎnL «¿ƒ¿≈«ƒ¿«¿∆»««¿«

ÔÈ„k ,‰ÈB‰a ¯ÊÁÏ ÏBÎÈ Á˜Bl‰ ÔÈ‡L ,ÌÈ„·ÚÂ«¬»ƒ∆≈«≈«»«¬…¿»»¿ƒ
.ËBÈ„‰‰«∆¿

במטלטלין 66) ואילו מקח. וביטול אונאה דיני בהם שאין
כן. הדין נתאנה.67)אין יכול 68)שהלוקח שאינו

ח). הלכה (למעלה ועבדים קרקעות באונאת לחזור
סובר,69) והראב"ד כדלעיל. תקנתם על חכמים ששקדו

הוא  לוקחים. כשאר שלא בו, לחזור יכול הלוקח שאף
יכולים  הצדדים ששני מפורש שהזכירה המשנה על מסתמך
האחרון  במקרה - שתות" הותירו או שתות "פחתו לחזור:
במשנה  שהכוונה פירשו, ובגמרא לחזור, מעוניין הלוקח רק
יכולים  הלוקח וגם ביתֿהדין גם ששניהם: הרי לקרקע,
שקונה  מי שסתם מפני זו, הלכה מנמק גם והוא בהם, לחזור
מושלמת  בצורה נעשה שהקניין עליהם סומך ביתֿדין פי על
שהיא, קטנה אונאה שום על לוותר בדעתו ואין פגם ללא
הרמב"ן  ברם אונאה. בהם אין שכרגיל בקרקעות ואף
בלוקח, מדובר לא שבמשנה מסביר, משנה) המגיד (מביאו
דין  בית הוראת לפי הלווה לשדה שנכנס חוב בבעל אלא
עושה  שהרי לחזור, הוא אף יכול ואז ולווה), מלווה (הלכות
מדעתו  שעושה סתם, בלוקח כן שאין מה דין, בית מכוח
שיטת  נגד אחרות טענות גם המסלק משנה מגיד (עיין

רבינו 70)רבינו). בשם שמביא רכז) (סימן הטור מדברי
כן. הדין בשליח, שגם נראה יונה

.·ÈÔÈÏËÏhn‰ e˜ÏÁL ÔÈÙzM‰Â ÔÈÁ‡‰71Ô‰ È¯‰ - »«ƒ¿«À»ƒ∆»¿«ƒ«¿¿ƒ¬≈≈
¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,Á˜Ó ‰˜ - ˙e˙MÓ ˙BÁt :˙BÁB˜Ïk¿»»ƒ¿ƒ¿∆∆»¿≈«¬ƒ
‰˜ - ˙e˙L ;Á˜Ó ÏËa - ˙e˙L ÏÚ ¯˙È ;ÌeÏk¿»≈«¿»≈∆»¿»»
ÌeLa e˜ÏÁiL Ì‰ÈÈa e˙‰ Ì‡Â .‰‡B‡ ¯ÈÊÁÓe«¬ƒ»»¿ƒƒ¿≈≈∆∆«¿¿¿
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קצז dxikn zekld - oipw xtq - elqk 'f iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ÔÈic‰72ÔÈic‰L ;‰wÏÁ ‰ÏËa - ˙e˙La eÚËÂ , ««»ƒ¿»ƒ¿»¿»¬À»∆««»ƒ
.ÏËa Ô¯ÎÓ - ˙e˙L e¯È˙B‰ B‡ ˙e˙L e˙ÁÙe eÓML∆»ƒ¬¿ƒ¿ƒ¿»»≈

אונאה 71) דין אין כאמור, בקרקע, כי מטלטלין, דווקא
לשום 72)כלל. כמו תוקף יהיה שלהם שלחלוקה

הדיינים.

.‚ÈÛÈq‰Â ˙ÈÏb¯n‰Â ‰Ó‰a‰73È¯‰ - ‰¯Bz ¯ÙÒÂ «¿≈»¿««¿»ƒ¿««ƒ¿≈∆»¬≈
¯·„ EÏ ÔÈ‡ .‰ÈB‰ Ô‰a LÈÂ ,ÔÈÏËÏhÓ ¯‡Lk Ô‰≈ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿≈»∆»»≈¿»»
;ÌÈÓÎÁ enL ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡Ó ıeÁ ‰ÈB‰ Ba ÔÈ‡L∆≈»»≈«¿»»¿»ƒ∆»¬»ƒ
.e¯‡aL BÓk ,BÓˆÚ ÈÒÎa ‰B˜ ¯ÎBÓ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆≈∆¿ƒ¿≈«¿¿∆≈«¿

נח:73) שם בברייתא בתירא בן יהודה כרבי ודלא החרב.
אין  במלחמה מגן) =) וחטיטים וסייף סוס "המוכר שאמר
לא  שרבינו ופלא נפש". חיי בהן שיש מפני אונאה להם

זו. בברייתא שהוזכרו הדברים, שאר את הזכיר

.„ÈÌLk74˙e¯ÈÎO Ck ,‰ÈB‰ ˙BÚ˜¯˜Ï ÔÈ‡L ¿≈∆≈¿«¿»»»»¿ƒ
¯È„a ÏB„b ÔÈÏ˜¯Ë ¯ÎO elÙ‡ .‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ Ú˜¯«̃¿«≈»»¬ƒ»«¿«¿ƒ»¿ƒ»

‰La75ÌBÈ ÏÎa ¯È„a ‰pË˜ ˙Ù¯ B‡ ,76BÏ ÔÈ‡ - ¿»»∆∆¿«»¿ƒ»¿»≈
.‰ÈB‰»»

מטלטלין 74) של בשכירות אם בעייה: יש נו:) (שם בגמרא
דין  בה ויש כמכר היא ששכירות והסיקו אונאה, דין יש
שאין  הדברים לגבי הדין שהוא רבינו למד ומזה אונאה.
המכר. כדין השכירות שדין בקרקע, כגון אונאה, דין להם

במכר 75) שאף לשיטתו, ורבינו מופרזת, היא שהאונאה
אינה  מופרזת אונאה ואף האונאה בשיעור מבחין אינו

ח). הלכה (למעלה מופרזת,76)חוזרת אונאה כאן גם
נתאנה. השוכר שכאן אלא

.ÂËÔÈa Ú˜¯˜a ÔÈa ,BnÚ ˙BOÚÏ ÏÚBt‰ ˙‡ ¯ÎBO‰«≈∆«≈«¬ƒ≈¿«¿«≈
B˙B‡ ‰B˜k ‡e‰L ÈtÓ ;‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ÔÈÏËÏhÓa¿ƒ«¿¿ƒ≈»»ƒ¿≈∆¿∆

ÔÓÊÏ77‰ÈB‰ Ì‰a ÔÈ‡ ÌÈ„·ÚÂ ,78. ƒ¿««¬»ƒ≈»∆»»

יד.77) בהלכה כנ"ל לעולם. מכירה כדין לזמן מכירה ודין
בעבדים 78) מדובר ששם פי על ואף ח. הלכה למעלה

דינו  ישראל עבד גם - ישראל בעבד מדובר  וכאן כנענים
כח. בקידושין כמפורש כקרקע,

.ÊËB¯ÎO79‰ÚÈ¯Ê da ÈzÚ¯Ê :¯Ó‡Â ,Ú˜¯˜ BÏ Ú¯ÊÏ ¿»ƒ¿…««¿«¿»«»«¿ƒ»¿ƒ»
da Èe‡¯‰80ÌÈ„Ú e‡·e ,81Èe‡¯‰ ÔÓ ˙BÁt da Ú¯fL »»»»≈ƒ∆»«»»ƒ»»

Ú¯f‰ ÈtÓ ,‰ÈB‰ BÏ LÈ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - dÏ82, »¬≈∆»≈ƒ≈»»ƒ¿≈«∆«
Ú˜¯w‰ ÈtÓ ,‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ B‡83CÎÈÙÏ .84ÔÈ‡ ≈»»ƒ¿≈««¿«¿ƒ»≈

ÔÈ‡ÈˆBÓ85ÔÈÚÈaLÓ ÔÈ‡ ÔÎÂ .Úa˙ „iÓ86‡l‡ B˙B‡ ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈≈«¿ƒƒ∆»
˙q‰ ˙Úe·L87.Ô‡k LiL Ú˜¯w‰ „ˆ ÈtÓ , ¿«∆≈ƒ¿≈«««¿«∆≈»

בקבלנות 79) כששכרו והמדובר נו:). (שם בגמרא בעייה
אבל  יח), הלכה (להלן במטלטלין אונאה דין בו יש והקבלן
(כסף  אונאה דין בו שאין למעלה רבינו כתב יום בשכיר

אלא 80)משנה). שזרע, הזרעים בסכום מודה שהוא
מכדי  פחות הכניס אם אבל מספקת, זריעה היא שלדעתו
בטל  המקח ואז במידה, טעות זו הרי שהותנה, כפי זריעה

ט" פרק (להלן שהוא בכל אף א).כולו הלכה ואין 81)ו

עלולה  השנייה שהזריעה מפני פעם, עוד לזרוע אפשרות
שנפל  למקום החדש הזרע יפול שאם מלתקן, יותר לקלקל
הראב"ד). בשם משנה (מגיד שניהם יתקלקלו הראשון,

אונאה.82) דין בו ויש מטלטלין אין 83)שהוא ובקרקע
אונאה. כאן 84)דין ונשאר נפתרה, לא שהבעייה אחרי

"המוציא 85)ספק. העיקרון: שולט שבו ספק, כל כדין
שהרי  וניזק מזיק של עניין כאן ואין הראייה", עליו מחבירו
משנה). (כסף כראוי השביחה שלא אלא השביחה הקרקע

בקרקע,86) שאינה ("דאורייתא"), התורה מן שבועה היינו,
שאין  וכשם כקרקע, נחשב זה אם ספק לנו יש הרי וכאן
ספק. על משביעין אין כך מספק, ממון מוציאין

א 87) הלכה ונטען טוען מהלכות ה פרק להלן כמפורש
הקרקע. על היסת שבועת שנשבעין

.ÊÈÌ‰Ï LÈ - ‰Ó‰a‰ ˙‡ B‡ ÌÈÏk‰ ˙‡ ¯ÎBO‰«≈∆«≈ƒ∆«¿≈»≈»∆
LÈ Ì‡Â .‡È‰ dÓBÈ ˙a ‰¯ÈÎÓ ˙e¯ÈÎO‰L ;‰ÈB‡»»∆«¿ƒ¿ƒ»«»ƒ¿ƒ≈
ÔÈa ¯ÎBO ‰p‡˙pL ÔÈa ,¯˙BÈ B‡ ˙e˙L ‰ÈB‰ da»»»¿≈≈∆ƒ¿«»≈≈

‰ÈB‰ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - ¯ÈkOÓ ‰p‡˙pL88elÙ‡Â , ∆ƒ¿«»«¿ƒ¬≈∆«¬ƒ»»«¬ƒ
‰a¯Ó ÔÓÊ ¯Á‡Ï89. ¿««¿«¿À∆

להחזיר 88) אפשר אי שהרי כאן, שייך לא מקח ביטול אבל
סד  קטן סעיף רכז, סימן (סמ"ע נעשתה שכבר המלאכה את

משנה). כסף ועיין הדשן, תרומת זמן 89)בשם נתנו שלא
ה), הלכה י"ב פרק (למעלה האונאה חזרת לתביעת מסויים
או  לתגר מקחו להראות לוקח של שדרכו במקח, אלא
(מגיד  להראות שוכר של דרכו אין בשכירות אבל לקרובו.

משנה).

.ÁÈ‰‡B‰ BÏ LÈ ÔÏaw‰L ,ÈÏ ‰‡¯90ÔB‚k ?„ˆÈk . ƒ¿∆ƒ∆««¿»≈»»≈«¿
¯t˙Ï B‡ ,ÌÈÊeÊ ‰¯OÚa ‰Ê „‚a ‚¯‡Ï ÂÈÏÚ ÏawL∆ƒ≈»»∆¡…∆∆∆«¬»»ƒƒ¿…
ÏÎÂ ;‰ÈB‰ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÊeÊ ÈLa ‰Ê ˜eÏÁ»∆ƒ¿≈ƒ¬≈∆≈»»¿»
¯ÊBÁ ,„‚a‰ ÏÚa ÔÈa ÔÏa˜ ÔÈa ,Ì‰ÈMÓ „Á‡∆»ƒ¿≈∆≈«¿»≈«««∆∆≈

¯ÎBÓk ÌÏBÚÏ91. ¿»¿≈

קבלן 90) אבל טו), הלכה (למעלה כעבד דינו פועל שרק
רוצה. שהוא בזמן מלאכתו עושה הוא שהרי כעבד, דינו אין
והא  המתחיל דיבור מח. מציעא לבבא בתוספות ראה

שיח. סימן הדשן (למעלה 91)ובתרומת לעולם שחוזר
ו). הלכה י"ב פרק

ה'תש"פ  כסלו ז' חמישי יום

עּׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨
שאסור 1) והדברים השערים קציבת משפטי בו נתבארו

ומצוה  דברים, הונאת ודיני בהן וכיוצא סחורה מהן לעשות
זו.

.‡e¯‡a ¯·k2Ck :¯Ó‡Â ,‰eÓ‡a Ô˙BÂ ‡OBp‰L , ¿»≈«¿∆«≈¿≈∆¡»¿»«»
È‡ CÎÂ‰Ê :¯Ó‡ elÙ‡Â .‰ÈB‰ BÏ ÔÈ‡ - ¯kzOÓ ¿»¬ƒƒ¿«≈≈»»«¬ƒ»«∆

¯ÎBÓ È‡ ¯OÚ·e ,ÚÏÒa ÈzÁ˜Ï3¯zÓ -4Ï·‡ .5˙Èa »«¿ƒ¿∆«¿∆∆¬ƒ≈À»¬»≈
ÔÈ·iÁ ÔÈc6ÌÈ¯ÚM‰ ˜ÒÙÏ7ÔÈ¯ËBL „ÈÓÚ‰Ïe8.CÎÏ ƒ«»ƒƒ¿…«¿»ƒ¿«¬ƒ¿ƒ¿»

„Á‡Â „Á‡ Ïk ‰È‰È ‡ÏÂ9,‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ¯kzOÓ ¿…ƒ¿∆»∆»¿∆»ƒ¿«≈»«∆ƒ¿∆
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dxiknקצח zekld - oipw xtq - elqk 'f iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
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e˜ÒÙÈ „·Ïa ˙e˙L ‡l‡10¯kzOÈ ‡ÏÂ ,Ì¯ÎOa Ì‰Ï ∆»¿ƒ¿«ƒ¿¿»∆ƒ¿»»¿…ƒ¿«≈
¯ÎBn‰11˙e˙L ÏÚ ¯˙È12. «≈»≈«¿

ה.2) הלכה והכסף 3)פי"ג החפץ ערך בין שההבדל אף
זה  על מודיע שהוא אחרי גדול, הוא - תמורתו ששולם

מראש. זה על בכך.4)ומתנה הלוקח נתרצה שהרי
וכקרנא,5) יצחק רב בשם חמא בר כרמי פט. בבאֿבתרא

פ"ח  (ראה למידות בין ממונים) =) אגרדמין ש"מעמידים
- הרמאים" מפני לשערים, בין כ) הלכה גניבה מהלכות
חיטים  שנתן או במידה, שהוסיפו ואומרים ביוקר "המוכרים
ודלא  שם). (רשב"ם רמאות" מיני כל או כו' למעלה יפות
וכן  לשערים. אגרדמין מעמידין שאין שם ושמואל כברייתא

(יומא  שאמרו ממה כן והוכיח מיגש, הר"י ט.)פסק
מכים  =) אותם חובטים הללו המלך) פקידי =) "שפרהדרין
רשב"ם  (ועיין בזול" מכרו להם ואומרים החנויות) בעלי את

מלמד 6)שם). לך, יהיה וצדק] שלמה "[אבן שם: ב"ב
להו  מזהיר קא "שלביתֿהדין כו'" אגרדמין שמעמידין
(ר"י  כו'" ממונה אדם שימנו התורה) מזהירה =) רחמנא
זה  שפסוק לחכמינו להם שנראה מפני כן, ודרשו מיגש).
אבן  לך יהיה "לא ואמר היחיד על ציוה כבר שהרי מיותר,
בשערים. והואֿהדין במידות זה וכל (רשב"ם). ואבן"

המחירים.7) שהובא 8)לקבוע ל"אגרדמין" פירוש זהו
לזה.9)שם. לדאוג צריך ביתֿהדין הבית10ֿ)כלומר,
שאסור 11)דין. עצמו, למוכר אזהרה וזוהי צ. בבאֿבתרא

משתות. יותר להשתכר המחירים 12)לו שער אם זה וכל
לדרוש  למוכר גם מותר המחירים, עלו אם אבל בעינו, עומד
הקודם  מהמחיר כפליים יהיה זה אם אף החדש, השער כפי
בשם  ובמ"מ ברשב"ם, וכ"ה ר"ש, בשם מיימוניות (הגהות

רש"י).

.·?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na13ÈiÁ Ì‰a LiL ÌÈ¯·„a «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»ƒ∆≈»∆«≈
ÔÈ¯wÚ‰ Ï·‡ ;˙B˙ÏÒe ÌÈpÓL ˙BÈÈ ÔB‚k ,LÙ14, ∆∆¿≈¿«ƒ¿»¬»»ƒ»ƒ

‰B·l‰Â ËLw‰ ÔB‚k15ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ¿«¿¿¿«¿»¿«≈»∆≈¿ƒ
.‰ˆ¯iM ‰Ó Ïk ¯kzOÈ ‡l‡ ,¯ÚL Ì‰Ï»∆««∆»ƒ¿«≈»«∆ƒ¿∆

למדם 13) אבל חז"ל, בדברי מפורש מקור אלה לדברים אין
אוצרין  אין רבנן, "תנו צ: בבבאֿבתרא מהברייתא רבינו
וסלתות, שמנים יינות, כגון נפש חיי בהן שיש דברים פירות
כדי  הוא זה איסור וטעם מותר". ופלפלין כמון תבלין אבל
- פג.) יומא ורש"י שם, (רשב"ם השערים את יפקיע שלא
שערים  הפקעת איסור אין נפש חיי בהם שאין שבדברים הרי
ודעת  עז. במנחות רש"י דעת וכן במגידֿמשנה). (ראה

צא. בבבאֿבתרא בשמים.15)שרשים.14)רשב"ם מיני

.‚ÔÈ¯kzOÓ ÔÈ‡Â16¯bz‰ ‡l‡ ;ÌÈˆÈ·a ÌÈÓÚt ¿≈ƒ¿«¿ƒ«¬«ƒ¿≈ƒ∆»««»
Ô¯ÎBÓ epnÓ Á˜Bl‰Â ,¯ÎOa Ô¯ÎBÓ ‡e‰ ÔBL‡¯‰»ƒ¿»¿»»¿«≈«ƒ∆¿»

.„·Ïa Ô¯wa«∆∆ƒ¿»

בביצים".16) פעמים משתכרים "אין צא. שם ברייתא
ששוה  מה =) תרי חד על אמר חד ושמואל, רב שם ונחלקו
(שלא  לתגרא תגר אמר וחד דינרים), בשני למכור דינר

ופסק  בהן). ישתכר הוא שאף שני, לסוחר אחד סוחר ימכור
השניה. כדיעה רבינו

.„Ò‡¯e17Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰¯BÁÒ ˙BOÚÏ18ÌÈ¯·„a »«¬¿»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ
,¯ÎBÓe B¯bÓ ‡È·Ó ‰Ê ‡l‡ ,LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL∆≈»∆«≈∆∆∆»∆≈ƒƒ»¿≈
.ÏBÊa ep¯kÓiL È„k ,¯ÎBÓe B¯bÓ ‡È·Ó ‰ÊÂ¿∆≈ƒƒ»¿≈¿≈∆ƒ¿¿∆¿

‰a¯Ó ÔÓM‰L ÌB˜Ó·e19.ÔÓLa ¯kzO‰Ï ¯zÓ , ¿»∆«∆∆¿À∆À»¿ƒ¿«≈¿∆∆

צא.17) משתכרין 18)שם "אין בברייתא: שם מפורש כן
כתב  לא ולפיכך נפש". חיי בהם שיש בדברים ישראל בארץ
(סמ"ע  ישראל שרובו במקום אסור לארץ בחוצה שגם רבינו

כ). הערה ה הלכה להלן וראה מב, ס"ק שם:19)רלא
בשמן, משתכר שהיה עזריה בן אלעזר רבי על עליו אמרו

מצוי. השמן היה שבמקומו משום

.‰ÔÈ¯ˆB‡ ÔÈ‡20ı¯‡a LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ˙B¯t ≈¿ƒ≈∆≈»∆«≈∆∆¿∆∆
Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜Ó ÏÎa ÔÎÂ ,Ï‡¯OÈ21ÚÈbÓ È¯‰L , ƒ¿»≈¿≈¿»»∆Àƒ¿»≈∆¬≈«ƒ«

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .Ï‡¯OÈÏ ¯Úˆ ‰Ê ¯·cÓƒ»»∆««¿ƒ¿»≈«∆¿»ƒ¬ƒ
¯zÓ - BlMÓ ÒÈÎn‰ Ï·‡ ;˜eM‰ ÔÓ Á˜BÏa¿≈«ƒ«¬»««¿ƒƒ∆À»

Ba˜ BÏ ˙BOÚÏ22.¯ˆB‡ «¬«»

צ:20) שם פירות 21)אוגרים. אוצרין "אין שם: בברייתא
"ארץ  כאן נזכר ולא וכו'" נפש חיי בהם  שיש דברים
לי  "ונראה רשב"ם: שם וכתב ברי"ף). (וראה ישראל"
נראה  וכן רבינו. דעת וכן מיירי". ישראל שרובה דבעיר
בחוצה  שהיו ואביו שמואל של במעשה שם) (ב"ב בגמרא

יז. והערה ד הלכה למעלה וראה תלמודי 22)לארץ. מונח
כגון: משלו, לאדם לו שיש המעט את לסמן הבא ידוע,

לח.). (בבאֿמציעא שלו" בקב אדם "רוצה

.Â¯ˆ‡Ï ¯zÓ23ÌÈL LÏL ˙B¯t24,˙ÈÚÈ·L ·¯Ú : À»∆¡…≈»»ƒ∆∆¿ƒƒ
ÈL·e .˙ÈÚÈ·L È‡ˆBÓe ,˙ÈÚÈ·Le25˙¯va26elÙ‡ - ¿ƒƒ»≈¿ƒƒƒ¿≈«…∆¬ƒ

‰¯‡Ó ÒÈÎnL ÈtÓ ,¯ˆ‡È ‡Ï ÔÈ·e¯Á ·˜27.ÌÈ¯ÚMa «»ƒ…∆¡…ƒ¿≈∆«¿ƒ¿≈»«¿»ƒ
ÚÈ˜Ùn‰ ÏÎÂ28B‡ ı¯‡a ˙B¯t ¯ˆ‡L B‡ ,ÌÈ¯ÚL ¿»««¿ƒ«¿»ƒ∆»«≈»»∆

.˙Èa¯a ‰ÂÏÓk ‰Ê È¯‰ - Ï‡¯OÈ Ba¯L ÌB˜Óa¿»∆Àƒ¿»≈¬≈∆¿«¿∆¿ƒƒ

צ:23) בשביל 24)בבאֿבתרא ששית בשנה לאגור
(רשב"ם  והשמינית השמיטה, שנת שהיא השביעית הששית,
ואין  זורעים לא בשביעית שהרי פירות), לאצור ד"ה שם
רק  בשלה השמינית השנה של והתבואה נמצאת, תבואה

השנה. גדול.26)שם.25)בסוף קללה.27)רעב
בריבית".28) ומלווי פירות "אוצרי יחד: נכללו (צ:) שם

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na29ÈiÁ Ô‰a LiL ˙B¯Ùa «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈∆≈»∆«≈
ÔÈÏ·z‰ Ï·‡ ;LÙ30¯zÓ - ÔÈÏtÏÙe ÔBnk ÔB‚k , ∆∆¬»«¿»ƒ¿«ƒ¿¿ƒÀ»

Ï‡¯OÈ ı¯‡a Ô˙B‡ ¯ˆ‡Ï31Ô˙B‡ ‡ÈˆB‰Ïe ,32ÌB˜nÓ ∆¡…»¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»ƒ»
ÔÈ¯wÚ‰ ¯‡Lk ,ÌB˜ÓÏ33. ¿»ƒ¿»»ƒ»ƒ

ליתן 30)שם.29) הקדירה, את בהם שמתבלים דברים
בתבשיל. בחוצה 31)טעם ישראל שרובו במקום וכן

ה). הלכה למעלה (ראה ח.32)לארץ הלכה להלן ראה
משאר 33) יותר נפש אוכל מכשירי הם ופלפלין שכמון אף

העיקרין.

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



קצט dxikn zekld - oipw xtq - elqk 'f iying mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

.ÁÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡34ÔB‚k ,LÙ ÈiÁ Ô‰a LiL ˙B¯t ≈ƒƒ≈∆≈»∆«≈∆∆¿
ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ,˙B˙ÏÒe ÌÈpÓL ˙BÈÈ≈¿«ƒ¿»≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆

‡È¯eÒÏ B‡35‰Ê CÏÓ ˙eL¯Ó ‡ÏÂ ,36CÏÓ ˙eL¯Ï ¿¿»¿…≈¿∆∆∆ƒ¿∆∆
.Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¯Á‡«≈¿∆∆ƒ¿»≈

(צ:).34) חוץ 35)שם דוד שכבש מארצות היא סוריא
אותן  שכבש מפני ישראל ארץ ממעלת וירדו כנען, לארץ
ה"ג). תרומות מהלכות (פ"א ישראל ארץ כל שיכבוש קודם

שאין 36) "כשם פ"ה): זרה (עבודה בתוספתא הוא כן
ורבי  להפרכיא, מהפרכיא מוציאין אין כך לסוריא, מוציאין
לפי  ברי"ף הנוסחא (וכן להפרכיא" מהפרכיא מתיר יהודה
קושטא). דפוס רי"ף בשם בדק"ס ועיין המגידֿמשנה, דברי
אחרת, נוסחא שם ב"ב ובגמרא כתנאֿקמא. רבינו ופסק

שם. עיין אחר, פירוש שם רשב"ם פירש זה ולפי

.ËÔÈ‡M¯37¯ÚL Ì‰Ï ı˜Ï ¯ÈÚ‰ Èa38¯·c ÏÎÏ «»ƒ¿≈»ƒ»…»∆««¿»»»
ÌÁÏÂ ¯Oa elÙ‡Â ,eˆ¯iL39Ì‰ÈÈa ˙B˙‰Ïe ,40ÏÎÏ ∆ƒ¿«¬ƒ»»»∆∆¿«¿≈≈∆¿»

.CÎÂ Ck B˙B‡ eLÚÈ ¯·ÚiL ÈÓƒ∆«¬…««¿»¿»

ח:37) בבבאֿבתרא ברייתא מחירים.38)מותרים. לקבוע
רשות 39) יש זאת בכל האדם, לחיי ראשונים מצרכים שהם

מכפי  יקר מחיר ואפילו מחיר, להם לקבוע העיר לבני
בכך. צורך להם יש אם צריך 40)הרגיל, לא שכאן ויתכן

יא. הלכה להלן ראה העיר, חכם הסכמת אפילו

.ÈÔÈ‡M¯41˙Bin‡ ÈL‡42‡lL ,Ì‰ÈÈa ˜ÒÙÏ «»ƒ«¿≈À»Àƒ¿…≈≈∆∆…
ÏÎÂ ,‰Ê· ‡ˆBiÎÂ ,B¯·Á ‰OÚiL ÌBÈa „Á‡ ‰OÚÈ«¬∆∆»¿∆«¬∆¬≈¿«≈»∆¿»

.CÎÂ Ck B˙B‡ eLÚÈ È‡z‰ ÏÚ ¯·ÚiL ÈÓƒ∆«¬…««¿«««¿»¿»

בבא41ֿ) בגמרא הוא וכן פי"א) (בבאֿמציעא תוספתא
ט. בשם 42)בתרא (מ"מ אומנות אותה בעלי כל היינו

בעניני  העיר כבני הם הרי באומנותם האומנים שכל רמב"ן),
רלא, סימן לחו"מ הגר"א (ביאור ט הלכה למעלה העיר,

יג). ס"ק

.‡È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na43ÌÎÁ da ÔÈ‡L ‰È„Óa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿ƒ»∆≈»»»
Ôw˙Ï ·eLÁ44ÈÎ¯c ÁÈÏˆ‰Ïe ‰È„n‰ ‰OÚÓ »¿«≈«¬≈«¿ƒ»¿«¿ƒ««¿≈

ÔÈ‡ - ·eLÁ ÌÎÁ Ì„‡ da LÈ Ì‡ Ï·‡ ;‰È·LBÈ¿∆»¬»ƒ≈»»»»»»≈
ÌeÏk ÏÈÚBÓ Ô‰lL È‡z‰45LÚÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡Â , «¿«∆»∆ƒ¿¿≈¿ƒ«¬…

È‡z‰ Ïa˜ ‡lL ÈÓ ÏÚ „ÈÒÙ‰Ïe46Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿«¿ƒ«ƒ∆…ƒ≈«¿«∆»ƒ≈
„ÈÒÙ‰L ÈÓ ÏÎÂ .ÌÎÁ‰ ˙ÚcÓ eOÚÂ Ì‰nÚ ‰˙‰ƒ¿»ƒ»∆¿»ƒ««∆»»¿»ƒ∆ƒ¿ƒ

.ÌlLÓ - ÌÎÁ‰ ˙ÚcÓ BÈ‡L È‡z‰ ÈÙÏ¿ƒ«¿«∆≈ƒ««∆»»¿«≈

שם.43) בבאֿבתרא ביניהם. לפסוק אומניות בעלי שרשאים
ורבא  ביניהם, מסויימים תנאים שעשו טבחים בשני בעובדא
הסכמת  בלי שנעשו בשביל אלו, תנאים של תקפם את שלל

העיר. ממונה 44)חכם חכם אלא חכם, סתם לא כלומר
מיגש). הר"י בשם (מ"מ הציבור ענין תיקון על רשמית

אחרי 45) חשוב", "אדם של זה תנאי רבינו שהביא ממה
בני  של ההלכה אחרי הביאה ולא אומניות בעלי של ההלכה
אבל  אומניות, בבעלי אלא זה תנאי נאמר שלא נראה - העיר
(מגידֿמשנה  העיר חכם להסכמת זקוקים אינם העיר בני

ריב"ש). העתיק 46)בשם (וכן התנאי קיים לא כלומר:

כיון  - שקיבלו אףֿעלֿפי כח), סעיף רלא, סימן בשו"ע
(כסףֿמשנה). החכם לפני קיבלו שלא

.·ÈÌLk47‰ÈB‰ LÈ Ck ,¯kÓÓe Á˜Óa ‰ÈB‰L ¿≈∆»»¿∆»ƒ¿»»≈»»
ÌÈ¯·„a48¯Ó‡pL ;49B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡ÏÂ : ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿…ƒ∆¬ƒ

ÈÈ È‡ EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ50ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ‰Ê -51. ¿»≈»≈¡…∆¬ƒ¿»∆»«¿»ƒ

וכלשונה.47) ככתבה נח:) (בבאֿמציעא משנה
יג.48) הלכה להלן רבינו שמבאר כמו בדברים, לצערו
(שם).49) אלקיכם",50)ברייתא ה' אני "כי בפסוק:

יח. הלכה להלן נאמרה 51)וראה ממון, הונאת שאילו
או  לעמיתך ממכר תמכרו "וכי יד): כה, (ויקרא שני בפסוק
רבינו  והביאו אחיו", את איש תונו אל עמיתך מיד קנה
שם. ב"מ ברייתא ועיין ממון. אונאת בדין ה"א פי"ב למעלה

.‚È‰·eLz ÏÚa ‰È‰ ?„ˆÈk52¯ÎÊ :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï - ≈«»»««¿»……«¿…
¯Ó‡È ‡Ï - ÌÈ¯b Ôa ‰È‰ Ì‡Â !ÌÈBL‡¯‰ EÈOÚÓ«¬∆»ƒƒ¿ƒ»»∆≈ƒ……«

EÈ˙B·‡ ‰OÚÓ ¯ÎÊ :BÏ53‰¯Bz „ÓÏÏ ‡·e ¯‚ ‰È‰ ! ¿…«¬≈¬∆»»≈»ƒ¿…»
‡B·È ˙BÙ¯Ëe ˙BÏ· ÏÎ‡L ‰t :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï -……«∆∆»«¿≈¿≈»
ÌÈ‡ÏÁ eÈ‰ !?‰¯e·b‰ ÈtÓ ‰zpL ‰¯Bz „ÓÏÈÂ¿ƒ¿«»∆ƒ¿»ƒƒ«¿»»√»ƒ
‡Ï - ÂÈa ˙‡ ¯a˜Ó ‰È‰L B‡ ,ÂÈÏÚ ÔÈ‡a ÌÈ¯eqÈÂ¿ƒƒ»ƒ»»∆»»¿«≈∆»»…
E˙‡¯È ‡Ï‰ :·Bi‡Ï ÂÈ¯·Á e¯Ó‡L C¯„k BÏ ¯Ó‡È…«¿∆∆∆»¿¬≈»¿ƒ¬…ƒ¿»¿

E˙ÏÒk54.„·‡ È˜ ‡e‰ ÈÓ ‡Œ¯ÎÊ , ƒ¿»∆¿»»ƒ»ƒ»»

רבינו.52) כלשון שם, לא 53)ברייתא אותו שמגנה אף
(תוספות  אסור זה אף אבותיו, במעשי כיֿאם הוא במעשיו

גרים). בן הוא אם ד"ה שם,54)שם (תוספות בטחונך
יראתך). הלא ד"ה

.„ÈÔÈ¯nÁ eÈ‰55:Ì‰Ï ¯Ó‡È ‡Ï - ‰‡e·z ÔÈL˜·Ó »«»ƒ¿«¿ƒ¿»……«»∆
lL Ú„BÈ ‡e‰Â !ÈBÏt Ïˆ‡ eÎÏ‰‡e·z ¯ÎÓ ‡56 ¿≈∆¿ƒ¿≈«∆…»«¿»

‰Ï‡L ‰Ï‡L .ÌÏBÚÓ57¯Ó‡È ‡Ï - ‰ÓÎÁ ¯·c ÏÚ ≈»ƒ¿¬»¿≈»«¿«»¿»……«
?‰Ê ¯·„a ·ÈLz ‰Ó :‰ÓÎÁ d˙B‡ Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓÏ¿ƒ∆≈≈«»»¿»«»ƒ¿»»∆
ÌÈ¯·ca ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ ?‰Ê ¯·„a EzÚc ‰Ó :B‡««¿¿¿»»∆¿≈…«≈«¿»ƒ

eÏl‰58. «»

שם.55) ברייתא חמורים. על סחורות בזה 56)מובילי ויש
אלו. לחמרים או זה לפלוני בושה בבאֿבתרא 57)משום

תשאלני  טעם, בו אמרו לא שהראשונים דבר לו: "אמר פא:
אמרו  [וכן שמח). (אור לביישני?" כדי המדרש, בבית
- טעם לו להחזיר שיודע ברבו תלמיד יודע "אם ו. בחולין
תבין  =) לפניך" אשר את תבין - לאו ואם שאל), =) בין
ועיין  שם). רש"י - ותביישנו" תשאל "ואל מעצמך,

על 58)במגידֿמשנה]. לשאול שלא שנינו: שם במשנה
ב"ספר  רבינו והביאה לקנות, השואל בדעת אין אם המקח,

רנא). (ל"ת המצוות"

.ÂË- ÌÈ¯·„a ÔÈa ÔBÓÓa ÔÈa ,¯b‰ ˙‡ ‰p‡Ó‰ Ïk»«¿«∆∆«≈≈¿»≈ƒ¿»ƒ
ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ59‰Ê - ‰B˙ ‡Ï ¯‚Â :¯Ó‡pL . ≈ƒ¿»»ƒ∆∆¡«¿≈…∆∆

ÔBÓÓ ˙ÈB‰ ‰Ê - epˆÁÏ˙ ‡ÏÂ ;ÌÈ¯·c ˙ÈB‰60‡‰ . »«¿»ƒ¿…ƒ¿»∆∆»«»»
:ÔÈÂ‡Ï ‰LÏLa ¯·BÚ - ¯b‰ ˙‡ ‰p‡Ó‰ ÏkL ,z„ÓÏ»«¿»∆»«¿«∆∆«≈≈ƒ¿»»ƒ

B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙ ‡Ï ÌeMÓ61eBz Ï‡ ÌeMÓe , ƒ…ƒ∆¬ƒƒ«
ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡62‰B˙ ‡Ï ¯‚Â ÌeMÓe ,63. ƒ∆»ƒƒ¿≈…∆
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נט:59) הובאה 60)שם יח, פרשה משפטים מכילתא
רנבֿרנג. ל"ת המצוות' לגר,61)ב'ספר מיוחד אינו זה

שם). (ב"מ הגר את גם כולל אבל ישראל, לכל מופנה אלא
הגר 62) גם אבל ישראל. בכל ממון אונאת על נאמר זה

שכתב  מה ראה אבל ה"ו). גניבה מהלכות (פ"ט "אח" בכלל
שהרי  תמוהים, כאן רבינו ודברי יז. הלכה להלן רבינו
בגר  נאמר שלא זה, פסוק במקום מנו שם) (ב"מ בגמרא
ובאונאת  בגר הנאמר פסוק - דברים באונאת נאמר ושלא
אתך  יגור "וכי לג) יט, (בויקרא שנאמר מה והוא דברים,
קדושים  ב'ספרא' מפורש וכן אותו", תונו לא בארצכם גר
הביא  וכן דברים. באונאת מדבר זה שפסוק ב, הלכה ח פרק
אונאת  לענין זה פסוק רנב ל"ת המצוות' ב'ספר רבינו
ח  פרק ולהלן ובלחםֿמשנה, במגידֿמשנה וראה דברים.
על  מיוסדים רבינו דברי [אבל יא. הלכה עבדים מהלכות
רי"נ  הוצאת כ, כב, (משפטים דרשב"י מכילתא דברי
בדבר, אונאות שתי תונה לא "וגר :(210 עמוד אפשטיין
שתי  תלחצנו ולא דברים. אונאת ואחת ממון אונאת אחת
דברים". לחיצת ואחת ממון לחיצת אחת בדבר, לחיצות
שבגר  כאן שמח" ה"אור דברי ע"פ היטב מוסברים והדברים
שמרגיש  ממון מאונאת כתוצאה דברים אונאת גם ישנה
ונחות  גר שהוא מפני רק לו באה האונאה שכל בנפשו
הזלזול  שע"י ממון אונאת גם ישנה דברים ובאונאת דרגא,
במקום  - מישראל באדם ואילו ממון, הפסד לידי יבוא בו
אונאת  שיש ובמקום דברים, אונאת אין ממון אונאת שיש

ממון]. אונאת אין - דברים 63)דברים באונאת שהוא
יח). פרשה משפטים (מכילתא

.ÊËBˆÁÏ Ì‡ ÔÎÂ64‰LÏLa ¯·BÚ - ÔBÓÓa e‰B‰Â ¿≈ƒ¿»¿»¿»≈ƒ¿»
‡ÏÂ ÌeMÓe ,ÂÈÁ‡ ˙‡ LÈ‡ eBz Ï‡ ÌeMÓ :ÔÈÂ‡Ï»ƒƒ«ƒ∆»ƒƒ¿…

B˙ÈÓÚ ˙‡ LÈ‡ eB˙65epˆÁÏ˙ ‡ÏÂ ÌeMÓe ,66. ƒ∆¬ƒƒ¿…ƒ¿»∆

לאוין 65)שם.64) שלשה על שעובר אמרו, שם בגמרא
כג, (שם תלחץ לא וגר כ), כב, (שמות תלחצנו ולא דלהלן:
הנ"ל  הפסוקים ששני כד), כב, (שם כנושה לו תהיה ולא ט)

בגר. נאמרו תלחץ" "לא תלחצנו" "לא שהוא 66)של
שם). (מכילתא ממון באונאת

.ÊÈÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ÏL Â‡Ï ÏÚ ¯‚a ¯·BÚ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»≈¿≈«»∆»«¿»ƒ
Û‡ ÔBÓÓ ˙ÈB‰ ÏL Â‡Ï ÏÚÂ ,ÔBÓÓ ˙ÈB‰a Û‡«¿»«»¿«»∆»«»«

?ÌÈ¯·c ˙‡B‰a67Ì‰ÈL ˙‡ ·e˙k‰ ‡ÈˆB‰L ÈtÓ ¿»«¿»ƒƒ¿≈∆ƒ«»∆¿≈∆
Ì˙Ò ‰ÈB‰ ÔBLÏa68ÌÈ¯·c‰ ÈLa ¯‚a ÔÈÂ‡Ï ÏÙÎÂ , ƒ¿»»¿»¿»«»ƒ¿≈ƒ¿≈«¿»ƒ

ıÁÏ˙ ‡ÏÂ ‰B˙ ‡Ï :Le¯Ùa69. ¿≈…∆¿…ƒ¿»

דברים,67) אונאת גם בגר ממון באונאת שיש [ואם
עובר  אינו למה - כנ"ל ממון אונאת גם יש דברים ובאונאת
גם  תלחצנו" ולא תונה לא "וגר שבגר הלאוין שני על גם
שני  כוללים שניהם שהרי דברים, באונאת וגם ממון באונאת
למה  ועוד, הנ"ל. דרשב"י במכילתא כמבואר יחד, הדברים
"ולא  - תונה" "לא דברים באונאת לאוין שני על עובר אינו
תלחץ"]. "ולא - תלחצנו" "ולא ממון אונאת ועל תונו",

לשני 68) אותם התורה חילקה שלא לראות יש זה [ומתוך
אונאת  גם ממון באונאת יש אם ולפיכך נפרדים, ענינים
באונאת  יש ואם תונו". "ולא של לאו על גם עובר דברים,

תונו"]. "אל של לאו על גם עובר ממון, אונאת גם דברים
כג,69) בשמות תלחץ" "ולא - לג יט, בויקרא תונו" ["לא

אונאת  גם בה שיש ממון אונאת על עובר אינו כלומר יט.
באונאת  התורה שכתבה כיון - תונה" ד"לא לאו על דברים,
שאינו  למד אתה זה ומתוך לשון, בשינוי מפורש לאו דברים
באופן  היתה הדברים שאונאת באופן אלא זה לאו על עובר
גם  והואֿהדין ממון. מאונאת כתוצאה בעקיפים ולא ישר
עובר  שאינו דברים אונאת מתוך היוצאה ממון באונאת
בשינוי  התורה שכתבה שכיון - תלחצנו" "ולא על עליה
ממון  באונאת אלא זה על עובר שאינו מזה מוכח לשון,
"לא  על גם ממון באונאת עובר שאינו ומה ישיר. באופן
כפל  אלא זה שאין מפני הוא תונו", "לא על וגם תונה"

קיא.]. ב"מ וראה בלבד. לשון

.ÁÈ‰ÏB„b70Ôz ‰fL ;ÔBÓÓ ˙ÈB‰Ó ÌÈ¯·c ˙ÈB‰ ¿»»«¿»ƒ≈»«»∆∆ƒ»
ÔB·M‰Ï71ÔB·M‰Ï Ôz ‡Ï ‰ÊÂ ,72‰ÊÂ ,BBÓÓa ‰ÊÂ , ¿ƒ»¿∆…ƒ»¿ƒ»¿∆¿»¿∆
BÙe‚a73¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â .74˙‡¯ÈÂ :ÌÈ¯·c ˙ÈB‰a ¿«¬≈≈¿»«¿»ƒ¿»≈»

·lÏ ¯eÒÓ ¯·c‰L ÈÙÏ ,EÈ‰Ï‡n75z„ÓÏ ‡‰ .76Ïk : ≈¡…∆¿ƒ∆«»»»«≈»»«¿»»
EÈ‰Ï‡n ˙‡¯ÈÂ :Ba ¯Ó‡ ,·lÏ ¯eÒÓ ‡e‰L ¯·c77. »»∆»«≈∆¡«¿»≈»≈¡…∆

„iÓ ‰Ú - ÌÈ¯·c ˙ÈB‰Ó ˜ÚBv‰ ÏÎÂ78:¯Ó‡pL ; ¿»«≈≈»«¿»ƒ«¬∆ƒ»∆∆¡«
.ÈÈ È‡ Èkƒ¬ƒ¿»

נח:70) הטעם 71)שם וזהו האונאה. את להשיב אפשר
(שם). נחמני בן שמואל רבי את 72)שנתן לתקן איֿאפשר

בדיבורו. לחברו שנגרם אלעזר.73)הצער רבי בשם שם,
יוחאי.74) בן שמעון רבי בשם לפי 75)שם, שם. ברייתא

או  לצערו נתכוון אם בלב, סמוי אלא לעין נראה זה שאין
הצופיה. העליונה לעין רק להבחנה נתון זה וכל לא,

(שם).76) בגמרא שסיכמו בני 77)סיכום דייני "שאין
אףֿעלֿ שם). המשניות, (פירוש עליו" לעמוד יכולים אדם
רואה, עין יש אבל להשיגך, יכול אינו האנושי שהמשפט פי

בשמים. האלוקים "כל 78)והוא: נט. שם מימרא
פתוחים  השערים אונאה"; משערי חוץ ננעלו השערים
אלה, רבינו לדברי חדש מקור (מ"מ). מיד נענה ולכן תמיד,
בבבאֿ והוא הרמב"ם"), על הגר"א ("חידושי הגר"א מראה
שממהרין  אלא צועק, שאינו ואחד הצועק "אחד (צג.): קמא
בשם  אחד, ד"ה שם התוספות גירסת לפי הוא (כן לצועק"
היינו, לצעוק". "שממהרין הביטוי ומשמעות ה'ספרי')

מיד. נענה שהצועק,

ה'תש"פ  כסלו ח' שישי יום

עּׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
מחמת 1) וממכר במקח שיש הטעות משפטי בו נתבארו

מום.

.‡‰cÓa B¯·ÁÏ ¯ÎBn‰2Ï˜LÓa ,‰ÚËÂ ,ÔÈÓa B‡ «≈«¬≈¿ƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»
‡e‰L ÏÎa3¯ÊBÁ -4ÌÏBÚÏ5‰ÈB‰ ÔÈ‡L ;6‡l‡ ¿»∆≈¿»∆≈»»∆»

ÌÈÓ„a7¯ÊBÁ - ÔBaLÁa Ï·‡ ,8. ¿»ƒ¬»¿∆¿≈

קידושין 2) כגון מקומות, בכמה מצוטטת רבא, של מימרא
נסמן. ושם לאונאה 3)מב: בניגוד משתות, בפחות אף

פי"ב  (למעלה מחילה הוא משתות שפחות המקח בדמי
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לבטל 4)ה"ג). לא אבל ההפרש, את לדרוש שיכול היינו,
ב. הלכה להלן ועיין המקח, בדמים 5)את לאונאה בניגוד

וראה  ה"ה), פי"ב (למעלה האונאה להחזרת זמן שקבעו
ב. הלכה הדין 6)להלן את גם הכוללים אונאה, דיני

מחילה. הוא משתות פחות 7)שפחות או יותר ששילם
בדיוק  לצמצם ואיֿאפשר הואיל המקח, של האמיתי משוויו

משתות. פחות על לוותר אדם של ודרכו המחיר, כי 8)את
ומחילה. לוויתור מקום ואין ברורה, היא הטעות כאן

.·‰‡Ó e‡ˆÓÂ ,¯È„a ÌÈÊB‚‡ ‰‡Ó BÏ ¯ÎÓ ?„ˆÈk≈«»«≈»¡ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿≈»
„Á‡Â9‰ÚL˙Â ÌÈÚLz B‡10Á˜n‰ ‰˜ -11¯ÈÊÁÓe , ¿∆»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»«∆»«¬ƒ

ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡Â ,˙eÚh‰ ˙‡12ÔÎÂ .13Ì‡ ∆«»«¬ƒ¿«««»»ƒ¿≈ƒ
e‡ˆÓ14e˜ÒtL ÔÈn‰ ÔÓ ¯˙È B‡ ¯ÒÁ ˙BÚn‰15- ƒ¿¿«»»≈»≈ƒ«ƒ¿»∆»¿
¯ÊBÁ16B„iÓ ewL ¯Á‡Ï elÙ‡Â .17BÏ ¯‡L ‡lL ≈«¬ƒ¿««∆»ƒ»∆…ƒ¿«

¯ÊBÁ - ÌeÏk B¯·Á Ïˆ‡18‡e‰ ˙eÚËa ÔÈwL ,19ÔÎÂ . ≈∆¬≈¿≈∆ƒ¿»¿»¿≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

המוכר.9) הלוקח.10)ונתאנה אמר 11)ונתאנה שהרי
ושבמנין  ושבמשקל שבמדה דבר "כל שם): (קידושין רבא
"אפילו  אמר: ולא חוזר", נמי אונאה מכדי פחות אפילו
קיים  המקח שלעולם הרי - מקח" בטל אונאה מכדי פחות
(רשב"א  משתות בפחות אפילו האונאה שמחזיר אלא
בחידושיו  רבינו של רבו מיגש ר"י דעת וכן שם). בקידושין
מנה  חוב חברו אצל לו שיש כמי זה שהרי צ. בבבאֿבתרא
חובו, סילוק עד לו להשלים שעליו - דינר פחות לו והחזיר
שאפשר  ובאופן המקח. בעיקר טעות כאן אין שהרי
בטל  להשלים, נתן לא אם אבל הטעות, את ולתקן להשלים
זה  שק לו אמר ואם א). בהלכה (כסףֿמשנה כולו המקח
ונתברר  לך, מוכר אני אגוזים וכך כך בו שיש אגוזים, של
(ראב"ד  טעות מקח זה הרי - לו שאמר זה סכום בו שאין
גם  הכסףֿמשנה דעת ולפי ח. בקידושין הגמרא סוגיית לפי

בזה). לו מודה גזילה 12)רבינו להחזרת דומה זה שדבר
ס"ק  רלב (סמ"ע להחזירה הוא חייב ולעולם זמן, לה שאין

בטעות 13)ג). גם הוא במקח, בטעות שיש הדין אותו
מז.14)בממון. בכדי 15)קידושין הטעות והיתה

כמו  לחבירו, שנתן היא מתנה - כן לא שאם טועה , שהדעת
(לחםֿ י הלכה ולוה מלוה מהלכות בפ"ד רבינו שכתב

לו.16)משנה). החסר שנתברר 17)לתבוע זה,
חבירו  על לו שאין מקודם מחברו בקנין קיבל שהוטעה,
לקבל. צריך שהיה מה כל ממנו קיבל וכי כלום,

סי'18) (ב"ח קיים המקח אבל הטעות, לו שיחזיר לתבוע
כלום,19)רלב). חבירו על לו שאין שקיבל קנין אותו

טו. בגיטין הדברים ומקור הוא. שבטעות - קנין אינו

.‚¯ÎBn‰ ÔÎÂ20„·Ú B‡ Ú˜¯˜ B¯·ÁÏ21‰Ó‰· B‡ ¿≈«≈«¬≈«¿«∆∆¿≈»
Ú„È ‡lL ÌeÓ Á˜na ‡ˆÓÂ ,ÔÈÏËÏhÓ ¯‡L B‡22 ¿»ƒ«¿¿ƒ¿ƒ¿»«∆»∆…»«

ÌÈL ‰nk ¯Á‡Ï elÙ‡ B¯ÈÊÁÓ - Á˜Bl‰ Ba23‰fL ; «≈««¬ƒ¬ƒ¿«««»»ƒ∆∆
‡e‰ ˙eÚË Á˜Ó24¯Á‡ Á˜na LnzLÈ ‡lL ‡e‰Â . ∆»»¿∆…ƒ¿«≈«∆»««

Ba LnzL Ì‡ Ï·‡ ;Ìena Ú„iL25‰‡¯L ¯Á‡ ∆»««¬»ƒƒ¿«≈««∆»»
.¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,ÏÁÓ ‰Ê È¯‰ - Ìen‰«¬≈∆»«¿≈»¿«¬ƒ

חוזר 20) ובמנין ובמשקל במידה שטעות כשם כלומר,

לעולם  הוא חוזר - במקח מום נמצא אם כן כמו לעולם,
פי"ג 21)(מגידֿמשנה). (למעלה אונאה דין בהם כשאין

מום. בהם נמצא אם טעות, מקח דין בהם יש אעפ"כ ה"ח),
עליו.22) קיבל הרי ידע, (פרק 23)שאם הרי"ף כתב וכן

שקבעו  כמו זמן קבעו לא שבמומין האי, רב בשם הזהב)
פי"ב  (למעלה לקרובו או לתגר שיראה בכדי דמים באונאת

פ.24)ה"ה). ממה 25)בבאֿמציעא רבינו למד זה כלל
אלאֿ בכוס שותה אדם אין "חזקה עה: בכתובות שאמרו
שהבא  ה"ו, אישות מהלכות בפכ"ה פסק וכן בודקו". אםֿכן
- לו נראה לא זה שמום וטען ימים כמה ושהה אשתו על
אלאֿאםֿכן  בכוס שותה אדם שאין חזקה לו, שומעין אין

ורצה. שידע וחזקתו יפה, בודקו

.„Ìen‰ ˙Át ÔÈ·MÁÓ ÔÈ‡26ÈÏk BÏ ¯ÎÓ elÙ‡ . ≈¿«¿ƒ¿««¬ƒ»«¿ƒ
ÂÈÓcÓ B˙ÈÁÙn‰ ÌeÓ Ba ‡ˆÓÂ ,ÔÈ¯È„ ‰¯OÚ ‰ÂL»∆¬»»ƒ»ƒ¿ƒ¿»««¿ƒƒ»»

¯q‡27ÈÏk‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ -28:BÏ ¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â , ƒ»«¬ƒ∆«¿ƒ¿≈»«
ÌÏL ıÙÁa :¯ÓB‡ Á˜Bl‰L ;Ìen‰ ˙Át ¯q‡ CÏÈ‰≈»ƒ»¿««∆«≈«≈¿≈∆»≈

Á˜Bl‰ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ .‰ˆB¯ È‡29Ìen‰ ˙Át ÁwÏ ¬ƒ∆¿≈ƒ»»«≈«ƒ«¿««
‰˜z B‡ :BÏ ¯ÓB‡ ‡e‰L ;¯ÎBn‰ „Èa ˙eL¯‰ -»¿¿««≈∆≈ƒ¿∆

.CÏÂ ElL ÌÈÓc ÏË B‡ ,‡e‰L BÓk B˙B‡¿∆…»ƒ∆¿»≈

בגלל 26) פחות שוה שהחפץ מה ההפרש, את רק לו שיחזיר
ונמצא 27)המום. בדינר, וארבעה מעשרים אחד שהוא

מאד. עד קטנה ואינו 28)שהאונאה טעות מקח זה שהרי
ז.). ביצה (עיין יותר 29)מקח שבאונאה אףֿעלֿפי

יב  פרק למעלה (ראה הזאת הזכות למאנה אין משתות
חלה  ולא המקח, בעיקר טעות שהיתה כאן - יד) הלכה
בבאֿ בתוספות (וראה לחזור שניהם יכולים כלל, המכירה

ואילו). ד"ה נ: מציעא

.‰‰È„n‰ Èa ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L Ïk30ÌeÓ ‡e‰L …∆ƒ¿ƒ»»¿≈«¿ƒ»∆
ÂÈÏÚ eÓÈkÒ‰L ÏÎÂ ;ÔÈ¯ÈÊÁÓ - ‰Ê Á˜Ó Ba ¯ÈÊÁnL∆«¬ƒ∆»∆«¬ƒƒ¿…∆ƒ¿ƒ»»

Ba ¯ÈÊÁÓ BÈ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌeÓ BÈ‡L31Ì‡ ‡l‡ , ∆≈¬≈∆≈«¬ƒ∆»ƒ
L¯t32.‰È„n‰ ‚‰Ó ÏÚ ,Ì˙Ò Ô˙BÂ ‡OBp‰ ÏkL ≈≈∆»«≈¿≈¿»«ƒ¿««¿ƒ»

CÓBÒ ‡e‰33. ≈

הוא.30) שבהגיון "מידי 31)דבר עב: בכתובות הוא כן
בה  קפדי דלא מידי קפידא, קפידיה הוה - אינשי בה דקפדי

קפידא". קפידיה הוו לא - שם 32)אינשי ב'תוספות' ראה
ומידי. כגון 33)ד"ה בתלמוד, מקומות בהרבה מובא כלל

ב. ובבאֿבתרא פג. בבבאֿמציעא משנה

.ÂÌ˙Ò Á˜Bl‰ Ïk34ÌÏM‰ ¯·c‰ ‡l‡ Á˜BÏ BÈ‡ , »«≈«¿»≈≈«∆»«»»«»≈
ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ :¯Ó‡Â ¯ÎBn‰ L¯t Ì‡Â .ÌeÓ ÏkÓƒ»¿ƒ≈≈«≈¿»««¿»∆≈
L¯ÙiL „Ú ,¯ÊBÁ ‰Ê È¯‰ - ÌeÓa ÈÏÚ ¯ÊBÁ ‰z‡«»≈»«¿¬≈∆≈«∆¿»≈
¯Ó‡iL „Ú B‡ ;Á˜Bl‰ ÏÁÓÈÂ B¯kÓÓa LiL Ìen‰«∆≈¿ƒ¿»¿ƒ¿««≈««∆…«

ÂÈÓc ˙ÁBt‰ ,‰Ê Á˜Óa ‡ˆniL ÌeÓ Ïk :BÏ35„Ú »∆ƒ»≈¿∆»∆«≈»»«
¯·c‰ Ú„ÈÏ CÈ¯ˆ ÏÁBn‰L .B˙B‡ ÈzÏa˜ ,CÎÂ Ck»»»ƒ«¿ƒ∆«≈»ƒ≈««»»
‰ÈB‰a L¯ÙÓ‰ BÓk ,B˙B‡ L¯ÙÈÂ Ba BÏ ÏÁÓiL36. ∆ƒ¿«ƒ»≈¿«¿»≈¿»»

מומין 34) בה ונמצאו האשה את מקדש מדין זאת למד
שמצד  אלא עג:). שם ורא"ש נז: (כתובות מקודשת שאינה
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עיין  זה, במקרה גט רבינו הצריך איש, אשת איסור חומר
ובמ"מ. ה"ח אישות מהלכות מקבל 35)בפ"ז שהלוקח

ידוע. סכום עד המקח את מפחיתים שהם המומים כל עליו
גֿד.36) הלכות יג פרק למעלה

.ÊB¯·ÁÏ ‰¯t ¯ÎBn‰37ÌÈÈeÏb ÔÈÓeÓ d· ‰Óe , «≈»»«¬≈»»»ƒ¿ƒ
ÔÈ¯k ÔÈ‡L ÔÈÓeÓe38ÔÈÓen‰ Ô˙B‡Ó d· ‰È‰ ‡ÏÂ , ƒ∆≈ƒ»ƒ¿…»»»≈»«ƒ

- ÔÈ¯k ÔÈ‡L Ô˙B‡Ó ÌeÓ da ‡ˆÓÂ ,‰nL ÔÈÈeÏb‰«¿ƒ∆»»¿ƒ¿»»≈»∆≈»ƒ»ƒ
Ìen‰ L¯tL Èt ÏÚ Û‡Â ,¯ÊBÁÂ ,˙eÚË ÁwÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ«»¿≈¿««ƒ∆≈≈«

¯ÓB‡ Á˜Bl‰ È¯‰L .‡ˆÓpL39da ÔÈ‡L È˙È‡¯Lk : ∆ƒ¿»∆¬≈«≈«≈¿∆»ƒƒ∆≈»
el‡ da ÔÈ‡ Ck :Èz¯Ó‡ ,‰nL ÔÈ‡¯pL ÔÈÓen‰ el‡≈«ƒ∆ƒ¿ƒ∆»»»«¿ƒ»≈»≈
È„k ‡l‡ el‡ ÔÈÓeÓ L¯ÙÓ BÈ‡Â ,‰nL ÔÈ‡¯ ÔÈ‡L∆≈»ƒ¿ƒ∆»»¿≈¿»≈ƒ≈∆»¿≈

ÈzÚc ÁÈaL‰Ï40. ¿«¿ƒ««¿ƒ

פ.37) -38)בבאֿמציעא שם ולרש"י הרי"ף, פירוש לפי
אחר. שם.39)פירוש הרי"ף עליו 40)מדברי יהיה שלא

שם). (רש"י אחרֿכך תרעומת

.Á?„ˆÈk41‡È‰ ˙¯eÚ BÊ ‰¯t42‡È‰ ˙¯bÁ ,43, ≈«»»ƒ∆∆ƒƒ∆∆ƒ
‡È‰ ˙ÈÎL44‡È‰ ˙Èˆ·¯ ,45˙Èˆ·¯ ˙‡ˆÓÂ , «¿»ƒƒ«¿»ƒƒ¿ƒ¿≈«¿»ƒ

˙ÈÎL B‡ „·Ïa46˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È¯‰ -47da eÈ‰ ; ƒ¿««¿»ƒ¬≈∆∆»»»»
ÔÈÓen‰ Ïk48Ì‡ ÔÎÂ .˙eÚË Á˜Ó ‰Ê ÔÈ‡ - ‰nL »«ƒ∆»»≈∆∆»»¿≈ƒ
˙¯bÁ ‰˙È‰49dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈÎL ˙‡ˆÓÂ »¿»ƒ∆∆¿ƒ¿≈«¿»ƒ««ƒ∆≈»

.˙eÚË ÁwÓ ‰Ê ÔÈ‡ - ˙¯eÚƒ∆∆≈∆ƒ»»

שם.41) בגמרא הוא גלוי.42)כן או 43)מום צולעת
הגלויים. המומים מן היא אף אחת, רגל רגילה 44)בעלת

ניכר. בלתי מום - חיים בעלי או אדם בני לנשוך
מן 45) זה ואף לג.), (בבאֿמציעא משאה תחת תמיד רובצת

הבלתיֿניכרים. בלתי46ֿ)המומים מומים בה היו כלומר,
חגרת. ולא עיוורת לא היתה לא אבל כמו 47)גלויים,

למעלה. רבינו שנפתרה,48)שהסביר (שם) בגמרא בעיא
שלא  שמכיון לטעון, יכול הלוקח שאין זו, בהלכה והחידוש
ומתוך  כלל, בהם הרגיש לא - הגלויים המומים לו הראה
בכסףֿמשנה). (ראה שבסתר מומים גם בה שאין חשב זה

הגלויים 49) המומים מן אחד רק בה שיש אפילו היינו,
כולם. בה ואין המוכר, שמנה

.ËÌen‰ BÏ ‰‡¯‰50‰Ê ÌeÓ :BÏ ¯Ó‡Â ,da LiL ∆¿»«∆≈»¿»«∆
da LÈ51[ÈBÏt ÌeÓe] ÈBÏt ÌeÓe52Èt ÏÚ Û‡ , ≈»¿ƒ¿ƒ««ƒ

‰nL ÔÈÓen‰ Ô˙B‡L53B‡ Ôlk d· e‡ˆÓÂ ,ÔÈ‡¯ ∆»«ƒ∆»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿¿»À»
.˙eÚË Á˜Ó ‰Ê ÔÈ‡ - Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»≈∆∆»»

טעות",50) מקח זה אין - אחר ומום זה "מום שם: בגמרא
הרי"ף. (רי"ף).51)וכפירוש לעיניים" ונראה ניכר "שהוא

מומים 52) עוד שיש לו אמר לו, שהראה זה מום מלבד
"[ומום  נוסף: וכן גלוי. הבלתי המום גם זה ומלבד גלויים,

תימן. בכ"י ווילנא 53)פלוני]" ובדפוס רומי. בדפוס כ"ה
שאם  למדנו, שכבר ואףֿעלֿפי בטעות. "אין" המילה חסרה
כאן  - טעות מקח זה אין גלוי, אחד מום אפילו בה היה
מום  שרק לקונה מקוםֿטעות יש הגלוי, המום לו כשהראה
לו. הראה שלא אחר, מום ולא בה, נמצא לו, שהראה זה,

בכל  ראה, לא האחרים שהמומים שאףֿעלֿפי ומשמיענו
בכסףֿמשנה. וראה טעות, מקח זה אין זאת

.ÈÔÎÂ54˙Ócb :BÏ ¯Ó‡Â ,B¯·ÁÏ ‰ÁÙL ¯ÎBn‰55 ¿≈«≈ƒ¿»«¬≈¿»«ƒ∆∆
˙ÈtÎ ,‡È‰ ‰ËBL ,‡È‰ ‡ÓBÒ ,‡È‰ ˙¯bÁ ,‡È‰56 ƒƒ∆∆ƒ»ƒ»ƒƒ¿≈

ÔÈÓen‰ el‡Ó ÌeÓ d· ‰È‰ ‡ÏÂ ,‡È‰57,‰nL ƒ¿…»»»≈≈«ƒ∆»»
˙ÈtÎ ˙‡ˆÓÂ58Ïk ÔÎÂ .˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È¯‰ - ¿ƒ¿≈ƒ¿≈¬≈∆∆«»¿≈…

.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

שם.54) הוא.55)ברייתא שבגלוי ומום אחת. יד בעלת
עז.).56) (כתובות הוא שבסתר ומום נופל. מחולי סובלת
גלוי.58)הגלויים.57) בלתי מום

.‡È¯ÓB‡ È‡ Ô‡kÓ59B¯·ÁÏ ıÙÁ ¯ÎBn‰L , ƒ»¬ƒ≈∆«≈≈∆«¬≈
‡l‡ ‰ÂL BÈ‡ ‰Ê ıÙÁ :BÏ ¯Ó‡Â ,ÔÈ¯È„ ‰‡Óa¿≈»ƒ»ƒ¿»«≈∆∆≈»∆∆»
‰Ê È¯‰ - ‰‡B‡ ÈÏÚ EÏ ÔÈ‡L ˙Ó ÏÚ ,„Á‡ ÊeÊ∆»«¿»∆≈¿»«»»¬≈∆
È˙È‡¯L ÔÂÈk :¯ÓB‡ È¯‰L .‰‡B‡ ÂÈÏÚ BÏ LÈ≈»»»»∆¬≈≈≈»∆»ƒƒ
Ôek˙Ó BÈ‡L ÈzÚ„È ,ÊeÊ ‡l‡ ‰ÂL BÈ‡L ¯Ó‡L∆»«∆≈»∆∆»»«¿ƒ∆≈ƒ¿«≈
LiL ‰ÈB‰‰ È„k L¯ÙiL „Ú .ÈzÚc ÁÈaL‰Ï ‡l‡∆»¿«¿ƒ««¿ƒ«∆¿»≈¿≈«»»∆≈

È‡cÂa BÁ˜Ó·60dÏ ·B¯˜ B‡ ,61˙Úc‰L È„Îa ¿∆»¿««»»ƒ¿≈∆«««
‰ÚBË62‰ÊÎÂ .Ba ÏÁnL ¯·c‰ È‡cÂa Ú„È È¯‰L ; »∆¬≈»«¿«««»»∆»«¿»∆

.Ôe„Ï Èe‡»̄»

לחלק 59) יש כי אם מומים, לדין אונאה דין מדמה רבינו
(מגידֿמשנה). ואמר 60)ביניהם שש, שוה היה אם כגון,

בשבע. ומכרו - שש אלא שוה אינו זה חפץ כגון,61)לו
חמש, שוה הוא הרי שש: אלא שוה שאינו חפץ על שאומר

בשבע. לחשוב 62)ומוכרו שאפשר כזאת, במידה אונאה
כז  פרק להלן וראה ידע. ולא ממנה, התעלם שהמתאנה

ה. הלכה

.·È„·Ú ¯ÎBn‰63ÏBÎÈ Á˜Bl‰ ÔÈ‡ - ‰ÁÙL B‡ «≈∆∆ƒ¿»≈«≈«»
.BzÎ‡ÏnÓ B˙B‡ ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡L ÔÈÓeÓ ÈtÓ B¯ÈÊÁ‰Ï¿«¬ƒƒ¿≈ƒ∆≈¿«¿ƒƒ¿«¿

Ô‰Â64- ÈeÏb ÔBtÓÒ ‰Ê ‰È‰ Ì‡L .ÔBtÓÒ ÔÈ‡¯˜p‰ ¿≈«ƒ¿»ƒƒ¿∆ƒ»»∆ƒ¿»
e‰‡¯ ¯·k65‰‡¯ BÈ‡ Ì‡Â ;66¯Oaa ‡ÓeL ÔB‚k ,67 ¿»»»¿ƒ≈ƒ¿∆¿»«»»

·Ïk ˙ÎÈL B‡68‡ˆBiÎÂ ÌËÁ‰ B‡ ‰t‰ ÁÈ¯ B‡ , ¿ƒ«∆∆≈««∆«…∆¿«≈
Ô‰a69BÈ‡ ,BzÎ‡ÏnÓ BÏh·Ó BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ - »∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿«¿≈

‰hn‰ LÈÓL˙Ï ÌÈ„·Ú‰ ÔÈ‡L ;¯ÈÊÁÓ70‡l‡ , «¬ƒ∆≈»¬»ƒ¿«¿ƒ«ƒ»∆»
.‰Î‡ÏÓÏƒ¿»»

נז.63) וכתובות יא. אלו 64)קידושין מומים כלומר,
ממלאכתו. אותו מבטלים מקח 65)שאינם זה אין כן ואם

ממלאכתו. המבטלו מום היה אם אפילו כלל, טעות
להלן.66) ראה נראה, אינו ולפעמים נראה לפעמים כלומר,
שבראש,67) השיער למקום קרוב המצח, שעל גידול

מום  זה הרי ובאשה נראית, אינה ופעמים נראית שפעמים
שלמעלה  שומא ואילו ז). הלכה אישות מהלכות (פ"ז
(שו"ע  באשה אפילו מום זה אין בראש, השיעור במקום

ד). סעיף לט סימן צלקת,68)אבןֿהעזר המקום ונעשה
שם). אישות (הלכות מום זה הרי מומי 69)ובאשה גבי

הפה". וריח וזיעה רע "ריח (שם): רבינו כתב אשה,
כנ"ל.70) אצלה, מומים הם אלה שכל באשה,
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.‚ÈÚ¯ ÔÈÁL Ba ‡ˆÓ71,BÁk ˙‡ LÈzn‰ ÈÏÁ B‡ ƒ¿»¿ƒ«√ƒ««ƒ∆…
‰tÎ ‰È‰L B‡72ÌÓÚLÓ B‡73,ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - ∆»»ƒ¿∆¿À¬»¬≈∆

˙Ú¯ˆ Ba ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .BzÎ‡ÏnÓ BÏh·nL ÈtÓƒ¿≈∆¿«¿ƒ¿«¿¿≈ƒƒ¿»»««
;ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‡‚n‰ el‡ ÌÈ¯·cÓ da ‡ˆBiÎÂ¿«≈»ƒ¿»ƒ≈«¿…»ƒ¬≈∆
BÈ‡L ‡ˆÓÂ ,Ì‰Ó ˙B‡ Ì„‡ ÏL BLÙpL ÈtÓƒ¿≈∆«¿∆»»∆∆≈∆¿ƒ¿»∆≈
‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ˙Î‡ÏÓa BÏ ˜qÚ˙Óƒ¿«≈ƒ¿∆∆¬ƒ»¿ƒ»¿≈ƒƒ¿»

ÔiÊÓ ÌÈËÒÏ74;Blk ˙‡ „a‡Ó‰ ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - ƒ¿ƒ¿À»¬≈∆«¿«≈∆À
‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .B‚¯B‰Â B˙B‡ ÒÙBz CÏn‰L ÈtÓ75 ƒ¿≈∆«∆∆≈¿¿¿≈ƒƒ¿»

˙eÎÏnÏ ·zÎÓ76ÈtÓ ;B¯ÈÊÁÓe ÌeÓ ‰Ê È¯‰ - À¿»««¿¬≈∆«¬ƒƒ¿≈
OÙBz CÏn‰LÏ·‡ .‰ˆ¯iL ˙Ú ÏÎa BzÎ‡ÏÓÏ B ∆«∆∆¿ƒ¿«¿¿»≈∆ƒ¿∆¬»
·p‚ ‡ˆÓ Ì‡77˙BLÙ ·Bb B‡ ÛËBÁ B‡78B‡ , ƒƒ¿»«»≈≈¿»
„ÈÓz Á¯Ba79el‡ ÌÈ¯·„a ‡ˆBiÎÂ ,‡·BÒÂ ÏÏBÊ B‡ , ≈«»ƒ≈¿≈¿«≈ƒ¿»ƒ≈

LiL ˙˜ÊÁa ÌÈ„·Ú‰ ÏkL ;¯ÈÊÁ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ -≈»¿«¬ƒ∆»»¬»ƒ¿∆¿«∆≈
.L¯t Ôk Ì‡ ‡l‡ .˙BÚ¯‰ ˙BÚc‰ Ïk Ô‰a»∆»«≈»»∆»ƒ≈≈≈

בשטר 71) להזכיר שצריך המומים, בין נמנה ושם פו. גיטין
אינם. שהם בין 72)המכר, נמנה פ. בבבאֿמציעא ברייתא

בעבד. (שם).73)המומים זיין 74)משוגע כלי עם גזלן
מוכתב  או מזויין "ליסטים ושם: (צב:). בבאֿבתרא עליו,
יכול  שהלוקח היינו לפניך", שלך הרי לו אומר למלכות,
מפורש  וכן שלך, את קח לו ולומר למוכר להחזירם
למלכות  מוכתב או מזויין "ליסטים פ"ד): (ב"ב בתוספתא
הראב"ד  בהשגות ועיין (מגידֿמשנה). טעות" מקח זה הרי -

קלא. הנהו ד"ה שם ותוס' נח. כתובות שם.75)וברש"י
לעשות 76) מוכתב היא: שהכוונה ההמשך, מן נראה

למדינה. מסויימת פירושו 78)שם.77)מלאכה  זה
ד"ה  (שם רשב"ם מפרש וכן (שם), "קוביוסטוס" למילה:
ד"ה  (תוספות בקוביא משחק מפרשים: ויש קוביוסטוס),

שאינם 79)קוביוסטוס). הרמב"ם, של נוספות דוגמאות
הוא. שבהגיון ודבר שלפנינו, במקור

ה'תש"פ  כסלו ט' ש"ק יום

עּׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
ברשות 1) ונשתנה מום בו שיש המקח משפטי בו נתבארו

זה. אחר הנמשך וכל הלוקח,

.‡¯ÎBn‰2‰p‚ ÈBÚ¯Ê3ÌÈBÚ¯Ê ÏL ÔÓˆÚ ÔÈ‡L , «≈≈¿≈ƒ»∆≈«¿»∆≈¿ƒ
BÏ ¯ÈÊÁÓe ,Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - eÁÓˆ ‡ÏÂ ,B¯·ÁÏ ÏÎ‡∆¡»«¬≈¿…»¿«»¿«¬»»«¬ƒ

ÌÈÓc‰ ˙‡4‰ÚÈ¯ÊÏ Ô˙˜ÊÁL ;epnÓ Á˜lL5‡e‰Â . ∆«»ƒ∆»«ƒ∆∆∆¿»»ƒ¿ƒ»¿
ÔÓˆÚ ˙ÓÁÓ eÁÓˆ ‡lL6ı¯‡‰ ‰˙˜Ï Ì‡ Ï·‡ ; ∆…»¿≈¬««¿»¬»ƒ»¿»»»∆

Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ „¯·a7˙ÓÁÓ ‡nL ; ¿»»¿«≈≈«»¿«¬»»∆»≈¬«
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eÁÓˆ ‡Ï „¯a‰«»»…»¿¿≈…«≈»∆

גמליאל.2) בן שמעון כרבן צב. בתרא בבבא משנה
שם).3) (רשב"ם וקפלוט כרוב זרע אינו 4)כגון אבל

התנא  כדעת הלוקח, שהוציא ההוצאות את להחזיר חייב
("גרמא  בנזק גרם אלא שאינו לפי צג:), (שם בברייתא קמא
שם  (רשב"ם משפטי תגמול אחריו גורר שאינו מה בנזיקין")
(שם) אומרים יש כדעת ולא זרע). דמי המתחיל דיבור
מן  לנכות יכול המוכר ואין ההוצאה. דמי לשלם שחייב

והלכו  ונרקבו הלוקח בהם שהשתמש הזרעים, את החשבון
אלו  לזרעים להם, צפוי מה מראש שידע מכיוון - לאיבוד
כל  לו הייתה לא והלוקח מו) קטן סעיף רלב, סימן (סמ"ע

שם). (רשב"ם אלו מזרעים התנה 5)הנאה שלא שאף
עומדים  שאינם כיוון - לזרעים אותם שקונה במפורש

לזרעים. קונה שהוא התנה כאילו זה הרי שמן 6)לאכילה,
מניחים  אנו אחרת סיבה על לנו ידועה שלא זמן כל הסתם,
הרא"ש  בשם (סמ"ע עצמם בזרעים היא הצמיחה אי שסיבת

מז). קטן סעיף שם את 7)והטור, להחזיר חייב אינו
הדמים.

.·BÏ ¯ÎÓ8ÔÈÏÎ‡p‰ ÌÈÚ¯Ê9ÌÈhÁ ÔB‚k ,10 »«¿»ƒ«∆¡»ƒ¿ƒƒ
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ - eÁÓˆ ‡ÏÂ ÔÚ¯Êe ,ÌÈ¯BÚOe11. ¿ƒ¿»»¿…»¿≈«»¿«¬»»

Ì„‡ Èa ·¯L ,ÔzLt Ú¯Ê ‰È‰ elÙ‡12d˙B‡ ÔÈB˜ ¬ƒ»»∆«ƒ¿»∆…¿≈»»ƒ»
ÔÈÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ ;‰ÚÈ¯ÊÏ13˙eÈ¯Á‡a ·iÁ BÈ‡ ,d˙B‡ ƒ¿ƒ»ƒ¿¿ƒ»≈«»¿«¬»

Ì‡Â .B˙ÚÈ¯Ê·iÁ - Ú¯ÊÏ ‰B˜ ‡e‰L BÚÈ„B‰ ¿ƒ»¿ƒƒ∆∆¿∆««»
Ô˙eÈ¯Á‡a14‰‡eÙ¯Ï ÌÈ¯kÓp‰ ÌÈ¯·„Ï ÔÈc‰ ‡e‰Â .15 ¿«¬»»¿«ƒƒ¿»ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰ÚÈ·ˆÏÂ¿ƒ¿ƒ»¿≈…«≈»∆

קמא.8) תנא כדברי צב. בתרא בבבא שעומדים 9)משנה
לזריעה. כמו לאכילה שווה הטור 10)במידה לשון
לאכילה". רובם "שעומדים שלא 11)(רלב): שכיוון

לאכילה. נתכוון ודאי - לזריעה אותם שקנה במפורש התנה
לכלל:12) בהתאם הרוב, עם מתחשבים לא כן פי על ואף

הרוב". אחרי בממון הולכים בני 13)"אין מקצת כלומר,
אותו. אוכלים שביטולו 14)אדם במקח, תנאי כל כמו

המקח. לביטול דינם 15)מביא לרפואה רק נמכרים שאם
כלפנינו. דינם לרפואה, וגם לאכילה גם ואם א, בהלכה כמו

.‚Ô‡kÓ16,Á˜Ó B¯·ÁÓ Á˜Bl‰ ÏkL ,„ÓÏ ‰z‡ ƒ»«»»≈∆»«≈«≈¬≈∆»
,ÌL B¯ÎÓÏ ˙ÈBÏÙ ‰È„ÓÏ BÎÈÏBÓ ‡e‰L BÚÈ„B‰Â¿ƒ∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒ¿»¿»
ÏBÎÈ BÈ‡ - ÌeÓ B· ‡ˆÓ ÌLÏ BÎÈÏB‰L ¯Á‡Â¿««∆ƒ¿»ƒ¿»≈»
˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ ‡l‡ !Ô‡ÎÏ ÈÁ˜Ó ÈÏ ¯ÊÁ‰ :¯ÓBÏ««¬≈ƒ∆»ƒ¿»∆»«¬ƒ∆

ÏtËÓ ¯ÎBn‰Â ,ÌÈÓc‰17B¯ÎÓÏ B‡ B¯kÓÓ ‡È·‰Ï «»ƒ¿«≈¿«≈¿»ƒƒ¿»¿»¿
BÚÈ„B‰L ¯Á‡ ·‚ B‡ „·‡ elÙ‡Â .ÌL18‡e‰ È¯‰ - »«¬ƒ»«ƒ¿«««∆ƒ¬≈

¯ÎBÓ ˙eL¯a19BÎÈÏBnL BÚÈ„B‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿≈¬»ƒ…ƒ∆ƒ
È¯‰ - ÌeÓ Ba ÌL ‡ˆÓÂ ,BÎÈÏB‰Â ,˙¯Á‡ ‰È„ÓÏƒ¿ƒ»«∆∆¿ƒ¿ƒ¿»»¬≈
BÓeÓa Á˜n‰ ¯ÈÊÁiL „Ú ,Á˜BÏ ˙eL¯a ‰Ê∆ƒ¿≈««∆«¬ƒ«∆»¿

¯ÎBnÏ20. «≈

לזרע 16) קונה שהוא למוכר הודיע שאם ב בהלכה מהנאמר
ללא  שקיבל, הכסף את להחזיר המוכר חייב צמחו, ולא
פעולת  שמתוך לזה אחראי הלוקח ואין הזרעים, הפסד ניכוי

בקרקע. הזרעים נרקבו הנסיונית, לדעת 17)הזריעה
המוכר  ידע ששם א, שבהלכה הדין בין הבדל יש הראב"ד
אבל  כאן. כן שאין מה בקרקע, יירקבו שהזרעים מראש,
הגיוני  יותר הוא כאן הדין שלדעתו, כתב המגידֿמשנה
את  לגמרי המוכר מפסיד שם שהרי א, בהלכה מאשר
יתר  למאמץ זקוק שהוא הוא שלו ההפסד כל וכאן הזרעים,
צריך  כאן גם כי ייתכן, ועוד למקומו. המקח את להחזיר
שיבוש  לרגל הפסד לו שצפוי הדעת, על להעלות המוכר

עוז"). ("מגדל וכדומה (כסף18ֿ)הדרכים מום בו שיש
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לא  ואם הלחםֿמשנה). הסכים ולזה ראשון, לפירוש משנה
ד. הלכה להלן ראה לוקח, ברשות הוא הרי הודיעו

הכלי,19) לבעל זה על ומודיע עבודתו שגמר אומן [כדין
ג]. הלכה שכירות מהלכות י בפרק זה 20)ראה שהרי

(למעלה  לזריעה אותו שקונה הודיעו ולא פשתן זרע כקונה
אחרת. למדינה להוליכו לו היה לא כאן: אף - ב) הלכה

.„B‡ „·‡ Ck ¯Á‡Â ,ÌeÓ Ba ‡ˆÓÂ Á˜Ó Á˜Bl‰«≈«∆»¿ƒ¿»¿««»»«
Á˜Bl‰ ˙eL¯a ‡e‰ È¯‰ - ·‚21Á˜n‰ ¯ÈÊÁiL „Ú , ƒ¿«¬≈ƒ¿«≈««∆«¬ƒ«∆»

ÔÓf‰ C¯‡ ˙ÓÁÓ „ÒÙÂ ÚÈÏ˙‰ Ì‡Â .¯ÎBnÏ22È¯‰ - «≈¿ƒƒ¿ƒ«¿ƒ¿«≈¬«…∆«¿«¬≈
¯ÎBnÏ ÚÈ„B‰Ï BÏ ‰È‰ Ì‡Â .¯ÎBn‰ ˙eL¯a ‰Ê23‡ÏÂ ∆ƒ¿«≈¿ƒ»»¿ƒ««≈¿…

.Á˜BÏ ˙eL¯a ‰Ê È¯‰ - BÚÈ„B‰ƒ¬≈∆ƒ¿≈

משתמש 21) שהרי כשוכר, הלוקח דין טעות מקח [שבכל
כשלא  והמדובר ח]. הלכה להלן למוכר, שכר לו ומעלה בו
ובכל  בידו זאת היה שלא פי על ואף המום, על לו הודיע
למעלה  ראה ואבידה, גניבה לעניין באחריותו הוא זאת

ג. (סימן 22)הלכה ובטור הזמן" "מחמת תימן: בכתבֿיד
ט  הלכה להלן רבינו שכתב [וכמו המום". "מחמת רלב):
הדמים]. לו מחזיר המוכר הרי המום, מחמת אבד שאם

המקח.23) את מציל המוכר היה שאז

.‰¯ÎBn‰24‡ˆÓÂ B¯·ÁÏ ¯BL25ÔÁ‚26ÏBÎÈ - «≈«¬≈¿ƒ¿»«¿»»
CÏ ÂÈz¯ÎÓ ‰ËÈÁLÏ :BÏ ¯ÓBÏ27ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ¿ƒ»¿«¿ƒ»«∆¿»ƒ

ÌÈ¯eÓ‡28‰ËÈÁLÏ ‰B˜ Á˜Bl‰ ‰È‰La ? ¬ƒ¿∆»»«≈«∆ƒ¿ƒ»
‰LÈ¯ÁÏÂ29Ú„BÈ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;30‰B˜ ‡e‰L ¿«¬ƒ»¬»ƒ»»≈«∆∆

„·Ïa ‰LÈ¯ÁÏ31˙eÚË Á˜Ó ‰Ê È¯‰ -32ÔÎÂ .¯ÊBÁÂ , «¬ƒ»ƒ¿«¬≈∆∆»»¿≈¿≈
.‰Ê· ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

כרב.24) ולא כשמואל צב. בתרא שנתברר 25)בבא היינו,
רשב"ם  ועיין נגחן. היה המכירה לפני שעוד המכירה אחרי

נגחן). שהיה ונמצא המתחיל דיבור רגיל 26)(שם
אלא  ראוי ואינו בקרניו בהם ולהכות חיים בעלי על להתנפל

שרוב 27)לשחיטה. ואף שמואל. של המימרא לשון
אנשים  מיעוט שיש כיוון אך - לחרישה קונים האנשים
בהתאם  זו, טענה לטעון המוכר יכול לשחיטה, שקונים
הרוב. אחר בממון הולכים "אין שמואל: של הידוע לכלל
לו): לומר יכול המתחיל (דיבור הרשב"ם של ובלשונו
טובה", טענה אחרי אם כי הרוב, אחר הולכין אין "שבממון
שמכיוון  לך), מכרתיו לשחיטה המתחיל (דיבור ולהלן
מחצה  שקול: ספק הרי נשאר הרוב, אחרי הולכים "שאין
שם  ובגמרא הראייה" עליו מחבירו והמוציא מחצה, על
נתן, דמים כמה (=נראה נינהו" היכי דמי "וליחזי שאלו:
מקח  בוודאי לחרישה שור של שוויו בשיעור כסף נתן אם

ומתרץ  הוא), שווה טעות לשחיטה ששור בזמן שהמדובר
משום  אולי זה כל השמיט ורבינו לחרישה. העומד לשור
(ראה  ראייה הדמים שאין (עז:) למעלה כחכמים שסובר
בתרא  בבא ותוספות ברשב"ם ועיין ג) הלכה כז פרק להלן

כאן. משנה ובמגיד "לשחיטה 28)צב. לטעון: שיכול
לך". טבח 29)מכרתיו שהוא והיינו שם, בתרא בבא

ומשני  המתחיל דיבור שם (רשב"ם אדמה ועובד [=קצב]
ולהכי). להכי דזבין זה 30)בגברא את זה מכירים שהם

לנכסתא). המתחיל דיבור שם עובד 31)(רשב"ם שהוא

שם). (רשב"ם שקונה 32)אדמה במפורש הותנה כאילו
לחרישה.

.Â¯ÎBn‰33‰ÁÈ·ËÏ B¯·ÁÏ ‰Ó‰a34dËÁLe , «≈¿≈»«¬≈ƒ¿ƒ»¿»»
‰Ù¯Ë ˙‡ˆÓÂ35È‡cÂa Ú„B Ì‡ ,36‰Ù¯Ë ‰˙È‰L37 ¿ƒ¿≈¿≈»ƒ«¿««∆»¿»¿≈»

¯ÈÊÁÈÂ ,‰ËeÁM‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - dÁ˜lLk¿∆¿»»¬≈∆«¬ƒ∆«¿»¿«¬ƒ
„ÓÏ ‰z‡ Ô‡kÓ .ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÎBn‰38¯·c ¯ÎBn‰L , «≈∆«»ƒƒ»«»»≈∆«≈»»

¯Á‡ ÌeÓ Á˜Bl‰ B· ‰OÚÂ ,B¯kÓÓa ÌeÓ ‰È‰L39 ∆»»¿ƒ¿»¿»»«≈««≈
BÏ Ú„eiL Ì„˜40¯·„ ‰OÚ Ì‡ :ÔBL‡¯‰ Ìen‰ …∆∆ƒ»««»ƒƒ»»»»

ËÁML ‰Ê ÔB‚k ,B˙BOÚÏ Bk¯cL41- ‰Ù¯h‰ ˙‡ ∆«¿«¬¿∆∆»«∆«¿≈»
Ì„˜ ¯Á‡ ÌeÓ ‰OÚÂ ‰pL Ì‡Â ;¯eËt42BÏ Ú„eiL »¿ƒƒ»¿»»«≈…∆∆ƒ»«

ÌlLÓe ,ÂÈÏÚ·Ï Á˜n‰ ¯ÈÊÁÓ - [ÔBL‡¯‰] Ìen‰«»ƒ«¬ƒ«∆»ƒ¿»»¿«≈
Ìen‰ ÈÓc43.‰OÚL ¿≈«∆»»

עו:33) וכתובות נֿנא, מפורש 34)חולין שהותנה ודווקא
שהרי  לשוחטה, צריך הלוקח היה לא אחרת כי לשחיטה,
המלה: השמיט הטור ברם לחרישה, בה להשתמש יכול הוא
רלב, (סימן ה"נתיבות" שמסביר כמו ודעתו, "לטביחה",

לחרישה. אף ראוייה אינה שטריפה ג), מיני 35)אות כל
שכיח  דבר שהיא אף סירכא, של טריפות אפילו טריפות,
היה  חייב שהלוקח טעות, מקח לא שזה לומר, היה ואפשר
(באר  מראש זה על ולהתנות זה דבר הדעת על להעלות
ג). אות שם המשפט נתיבות ועיין יב רלב, סימן הגולה

נולדה 36) שהטרפות ברור שאז המכה, פי שהוגלד כגון,
תוך  קנה שהלוקח ובאופן השחיטה, לפני ימים שלושה כבר
טו. הלכה כ פרק להלן ראה אלו, ימים שלושת

יב),37) סעיף שם הר"ן, בשם (רמ"א טריפה ספק ואפילו
קטן  סעיף הר"ן, בשם (סמ"ע הגאונים חומרות רק ואפילו
שאיֿאפשר  אחרי וממכר, מקח לדיני ביחס שהרי כח),
שהוא, טעם מאיזה או הספק, מחמת יהיה זו, בהמה לאכול

מום. זה הרי סוף הקודם.38)סוף כאן,39)מהדין כגון
לחרישה  אף ראוייה אינה כך ידי שעל הבהמה, ששחט
מום. כמו הוא זה והרי השחיטה, לפני ראוייה הייתה שלזה

זה 40) הרי - לו שנודע לאחר מום בו עשה אם אבל
לחםֿמשנה). ראה ג, הלכה ט"ו פרק (למעלה בו כנשתמש

לשחיטה.41) שעמדה "אחר"42)אחרי רומי: בדפוס
ט"ו  פרק למעלה שכתב למה סותר וזה "קודם". במקום
ועשה  שנה "ואם בדוחק: פירשה משנה והכסף ג? הלכה
מחזיר  לו שייוודע אחר - שנודע) קודם (כלומר אחר מום

וכו'. ה)43)המקח" קטן סעיף יד סעיף (רלב, ה"נתיבות"
הוא  - למפרע המום את שידע המוכר ולדעתו, בדבר, מהסס

הלוקח. ולא באחריות לשאת חייב

.Ê‰˜44˜eÏÁ epnÓ ˙BOÚÏ BÚ¯˜e „‚·45Ck ¯Á‡Â , »»∆∆¿»«¬ƒ∆»¿««»
‰ÚÈ¯w‰ ˙ÓÁÓ Ìen‰ Ú„B46˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÓ - ««≈¬««¿ƒ»«¬ƒ∆

ÌÈÚ¯w‰47ÁÈaL‰ Ì‡ ,Ìen‰ Ú„B Ck ¯Á‡Â B¯Ùz .48 «¿»ƒ¿»¿««»««ƒƒ¿ƒ«
‰¯ÈÙz‰ Á·L ÏËB -49‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯ÎBn‰ ÔÓ ≈∆««¿ƒ»ƒ«≈¿≈…«≈

.‰Ê·»∆

משנה).44) (מגיד הקודמת ההלכה מראש נלמד זה גם
המום.46)כתונת.45) את לגלות איפשרה שהקריעה
הכרח 47) שיש מלכתחילה, לקריעה עמד שהבגד אחרי

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



רה dxikn zekld - oipw xtq - elqk 'h w"y mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

שלאחריה. התפירה למען התפירה 48)בקריעה שלרגל
הבגד. ערך המקח 49)עלה בעד שילם שאם למשל, היינו,

בגלל  אך שמונה, רק שווה הוא המום ולרגל ל"י, עשר
העשר  את בחזרה הלוקח מקבל תשע, שווה הוא התפירה
על  התפירה שהעלתה אחת לירה עוד לזה ונוסף שלו, לירות

לב). קטן סעיף שם (סמ"ע הבגד

.ÁÚ˜¯˜ ¯ÎBn‰50¯Á‡Ïe ,‰È˙B¯t ÏÎ‡Â ,B¯·ÁÏ «≈«¿««¬≈¿»«≈∆»¿««
Ú˜¯˜ ¯ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÌeÓ da BÏ ‰‡¯ ÔÓÊ¿«ƒ¿»»ƒ»»¿«¬ƒ«¿«

ÏÎ‡L ˙B¯t‰ Ïk ¯ÈÊÁÓ - ÌÈÏÚaÏ51‰È‰ Ì‡Â . «¿»ƒ«¬ƒ»«≈∆»«¿ƒ»»
¯ˆÁ52.¯ÎO BÏ ˙BÏÚ‰Ï CÈ¯ˆ - da ¯„Â »≈¿»»»ƒ¿«¬»»

ומימרות,50) עובדות של שורה ושם (סוֿסז) מציעא בבא
אף  חוזרת, קרקע אם והסיכום: המקח" "ביטול שנושאן:
הפירות  את למוכר להחזיר צריך שהלוקח חוזרים, הפירות

כדין. שלא את 51)שאכל בחזרה מקבל הלוקח שהרי
שאכל  והפירות להלוואה, דומה זה כסף ונמצא כספו
בפרק  רבינו בדברי וראה לג) קטן סעיף שם (סמ"ע כריבית

ד. הלכה ולוה מלוה מהלכות על 52)ו סד. שם משנה
דומה. נושא

.Ë¯ÎBn‰53„·‡Â ,‰‡¯ BÈ‡L ÌeÓ Ba LiL ¯·c «≈»»∆≈∆≈ƒ¿∆¿»«
Ìen‰ B˙B‡ ˙ÓÁÓ Á˜n‰54˙‡ ¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - «∆»≈¬««¬≈∆«¬ƒ∆

.ÌÈÓc‰«»ƒ

מב:53) מציעא בבבא המובאת העובדה מתוך נלמד
לה. מסביב וטריא ידע 54)והשקלא לא שהלוקח שאחרי

המקח. אבד כך ומתוך מספקת, במידה זהיר היה לא עליו,

.(È)„ˆÈk]55BÏ ÔÈ‡L B¯·ÁÏ ¯BL ¯ÎBn‰ [? ≈««≈«¬≈∆≈
˙BÁBË56‰È‰Â ,BlL ¯˜a‰ ÌÚ Á˜Bl‰ BÁÈp‰Â , ¬¿ƒƒ«≈«ƒ«»»∆¿»»

Ú„BÈ ‰È‰ ‡ÏÂ ,ÔÈÏÎB‡Â ÔlÎ ÈÙÏ ÏÎ‡n‰ ÁÈpÓ57 «ƒ«««¬»ƒ¿≈À»¿¿ƒ¿…»»≈«
¯ÈÊÁÓ ‰Ê È¯‰ - ·Ú¯a ˙nL „Ú ,ÏÎB‡ BÈ‡ ‰fL∆∆≈≈«∆≈»»»¬≈∆«¬ƒ

‰Ï·p‰ ˙‡ BÏ58Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ˙‡ ‰Ê ¯ÈÊÁÈÂ , ∆«¿≈»¿«¬ƒ∆∆«»ƒ¿≈…
.‰Ê· ‡ˆBik«≈»∆

הנזכרת.55) העובדה רקע על המוסקת ההלכה, תמצית היא
סעיף 56) (רלב ערוך לשולחן הרמ"א פירוש ועיין שיניים,
מקודם 57)יח). לבדוק היה חייב שהלוקח פי על ואף

המום  מן ידע שהמוכר אחרי - יא) הלכה להלן (כמפורש
מ), קטן סעיף שם סמ"ע - שידע אומרים אנו הסתם מן (כי
יא. הלכה להלן וראה עליו. מוטלת האחריות כל

המוכר 58) יוכל אחרת לחרישה, מפורש שמכר וכגון,
צריך  לשחיטה במוכר אף ואולי לשחיטה, שמכרו לטעון

מיימוניות). (הגהות מספר ימים תחיה שהבהמה

.‡È‰ÊÏ ¯ÎBÓe ‰fÓ Á˜BlL ,¯eÒ¯Ò ¯ÎBn‰ ‰È‰»»«≈«¿∆≈«ƒ∆≈»∆
È¯‰ - ‰Ê ÌeÓa Ú„È ‡ÏÂ ,BnÚ Á˜n‰ ‰‰LÓ BÈ‡Â¿≈«¿∆«∆»ƒ¿…»«¿∆¬≈
,‰Ê ÌeÓa Ú„È ‡lL ˙q‰ ˙Úe·L ÚaL ¯eÒ¯q‰««¿ƒ¿»¿«∆≈∆…»«¿∆

¯ËtÈÂ59¯BM‰ ˜c·Ï Á˜Bl‰ ÏÚ ‰È‰L ÈtÓ .60ÈÙa ¿ƒ»≈ƒ¿≈∆»»««≈«ƒ¿…«ƒ¿≈
¯eÒ¯q‰ ‰È‰ÈÂ ,˙eÓiL Ì„˜ BÏ B¯ÈÊÁ‰Ïe BÓˆÚ«¿¿«¬ƒ…∆∆»¿ƒ¿∆««¿
‰OÚ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ ;ÔBL‡¯‰ ¯ÎBn‰ ÏÚ B¯ÈÊÁÓ61, «¬ƒ««≈»ƒƒ¿…»»

BÓˆÚ ÏÚ „ÈÒÙ‰ Á˜Bl‰ ‡e‰62.‰Ê· ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «≈«ƒ¿ƒ««¿¿≈…«≈»∆

אומרים 59) ויש שם. חננאל רבינו בפירוש הוא כן
לו  אין נתאנה, הוא "אמנם שאם להחזיר חייב  שהסרסור
תלויות  אלו ודעות יח). סעיף רלב (רמ"א אחרים" להונות

הסוגייה. זמן 60)בפירוש היה שלא יודע שהוא אחרי
לבדוק. הבדיקה.61)לסרסור פעולת אבל 62)את

כלל, בדבר פשע ולא לבדוק הלוקח על היה שלא במקום
הלוקח  ושברו זהב של שהיא בחזקה טבעת לו שמכר כגון
את  ללוקח להחזיר הסרסור חייב בדיל, של שהוא ונמצא
גם  ואולי שם), (רמ"א נתאנה הוא שגם פי על אף הכסף,

לזה. יסכים רבינו

.·È¯BÎa‰ ˙‡ ËÁBM‰63BÏ Ú„BÂ ,B¯ÎÓe64‡lL «≈∆«¿¿»¿«∆…
e‰‡¯‰65‰ÁÓÓÏ66˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,ÏÎ‡ - ÏÎ‡M ‰Ó : ∆¿»¿À¿∆«∆»«»«¿«¬ƒ∆
ÌÈÓc‰67¯‡Lp‰Â ;68- ˙BÁB˜l‰ „Èa ¯Oa‰ ÔÓ «»ƒ¿«ƒ¿»ƒ«»»¿««»
Ïa˜È69˙‡ ËÁBM‰ ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ˙‡ Ì‰Ï ¯ÈÊÁÈÂ , ¿«≈¿«¬ƒ»∆∆«»ƒ¿≈«≈∆

- ÏÎ‡M ‰Ó :‰Ù¯Ë ‡È‰L Ú„BÂ ,d¯ÎÓe ‰¯t‰«»»¿»»¿«∆ƒ¿≈»«∆»«
ÏÎ‡70- ÏÎ‡ ‡lM ‰Óe ;ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ , »«¿«¬ƒ∆«»ƒ«∆…»«

ÁahÏ ¯Oa‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÈ71.ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ , «¬ƒ∆«»»««»¿«¬ƒ∆«»ƒ

אפילו 63) אותו אוכלים שאין הוא, הזה בזמן הבכור ודין
בו  שייפול עד אותו משהין אלא תם, שהוא זמן כל הכהן,
המום  את להראות צריך ברם לישראל. אף מותר ואז מום,

בכורות). מהלכות ג פרק (ראה ללוקח.64)למומחה
כך 66)המוכר.65) ואחר הבכור את שהשוחט הוא ודין

ונשחט  הואיל - גלוי מום שהוא פי על אף מומו את הראה
שמת  כבכור וייקבר אסור זה הרי מומחה פי על שלא
כח.). בבכורות מאיר כרבי ד הלכה שם בכורות (הלכות

שהאכילו 67) אחרי הדמים, את ללוקח להחזיר חייב המוכר
יד. בהלכה להלן וראה מדרבנן, בהנאה האסור בדבר

היה 68) הדמים" את לו ויחזיר אכל שאכל "מה עד מכאן
עוז. במגדל וראה הראב"ד, לפני שהיה בספר חסר

בשולחן 69) העתיק וכן "יקבר". עוז ובמגדל משנה במגיד
שם. במשנה הוא וכן א סעיף רלד סימן משפט חושן ערוך
ואסור  הבכור בשר את לקבור חייב בעצמו הלוקח כלומר,
אבל  לו, אסור שזה - לישראל ימכרנו שמא למוכר, למוסרו
בסוף  (להלן לטבח להחזירה מותר בהנאה שמותרת טריפה

ב. קטן סעיף שם סמ"ע - אם 70)ההלכה) כלומר,
מפסיד  הוא אין - הבכור בשר את הלוקח אכל בינתיים

בכור.71)כלום. בדין למעלה וראה לגוים. ימכרנו והוא

.‚ÈÁ˜Bl‰ ¯ÎÓ72B‡ ,ÌÈ¯ÎÏ ‰Ù¯Ë ÏL ‰Ê ¯Oa »««≈«»»∆∆¿≈»¿»¿ƒ
ÈÓc ÏÚ Áah‰ ÌÚ ·MÁÈ - ÌÈ·ÏÎÏ BÏÈÎ‡‰L∆∆¡ƒƒ¿»ƒ¿«≈ƒ««»«¿≈

‰Ù¯h‰73¯˙Bn‰ ˙‡ Áah‰ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,74Ïk ÔÎÂ . «¿≈»¿«¬ƒ««»∆«»¿≈…
‰Ê· ‡ˆBik75. «≈»∆

שם.72) משנה זה דמי 73)גם "ישלמו שם: במשנה
רק  הזה הבשר בעד לשלם צריך שהלוקח היינו, הטריפה",
יותר  בזול נמכר שכרגיל טריפה, בשר ששווה המחיר את

ורבינו מבשר מכרוהו). המתחיל דיבור שם (רש"י כשר
איתו  ויעשה שיבדוק היינו הטבח" עם "יחשב העתיק
מפסיד  המוכר אין הרגיל במחיר מכרו שאם זה, על חשבון

שם). טוב יום (תוספות את 74)כלום בידו יעצור הלוקח
בין  הפרש יש ואם הטריפה, מכירת בעד שקיבל הדמים
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את  המוכר לו יחזיר שנתן, הדמים ובין הוא, שקיבל הדמים
בזה. שהטעהו אחרי הזה, שמותר 75)ההפרש בדבר

הלוקח  מכרו אם אף - בהנאה שאסור בבכור אבל בהנאה,
דמיו, לו להחזיר המוכר צריך לכלבים, שהאכילו או לגוי
כלום  הלוקח הפסידו לא למוכר, בהנאה הוא שאסור שכיוון
טוב  יום ותוספות ברע"ב וראה ו, קטן סעיף שם (סמ"ע

שם).

.„ÈB¯·ÁÏ ¯Oa ¯ÎBn‰76˙B¯t ,¯BÎa ¯Oa ‡ˆÓÂ «≈»»«¬≈¿ƒ¿»¿«¿≈
ÌÈÏ·Ë e‡ˆÓÂ77CÒ ÔÈÈ ‡ˆÓÂ ÔÈÈ ,78ÏÎ‡M ‰Ó - ¿ƒ¿¿¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»≈∆∆«∆»«

¯·c ¯ÎBn‰ Ïk ÔÎÂ .ÌÈÓc‰ ˙‡ BÏ ¯ÈÊÁÈÂ ,ÏÎ‡»«¿«¬ƒ∆«»ƒ¿≈»«≈»»
BÈ„ ‡e‰ Ck ‰¯Bz‰ ÔÓ BÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L79‰È‰L ÔÈa , ∆»¿»¿ƒ«»»ƒ≈∆»»

˙¯Îa B¯eq‡80„·Ïa Â‡Ïa B¯eq‡ ‰È‰L ÔÈa81Ï·‡ . ƒ¿»≈≈∆»»ƒ¿»ƒ¿«¬»
È¯·cÓ B˙ÏÈÎ‡ ¯eq‡L B¯·ÁÏ ¯·c ¯ÎBn‰«≈»»«¬≈∆ƒ¬ƒ»ƒƒ¿≈

ÌÈ¯ÙBÒ82˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ÔÈÓi˜ ˙B¯t‰ eÈ‰ Ì‡ : ¿ƒƒ»«≈«»ƒ«¬ƒ∆
ÔÈ‡Â ,ÏÎ‡ - ÔÏÎ‡ Ì‡Â ;ÂÈÓc ˙‡ ÏËBÂ ,˙B¯t‰«≈¿≈∆»»¿ƒ¬»»»«¿≈

ÌeÏÎ BÏ ¯ÈÊÁÓ ¯ÎBn‰83ÔÈa ,‰È‰ È¯eq‡ ÏÎÂ . «≈«¬ƒ¿¿»ƒ≈¬»»≈
Ì‰È¯·cÓ ÔÈa ‰¯B˙ È¯·cÓ84,ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁÓ - ƒƒ¿≈»≈ƒƒ¿≈∆«¬ƒ∆«»ƒ

ÏÏk ‰¯ÈÎÓ ÔÈc Ô‰a ÔÈ‡Â85. ¿≈»∆ƒ¿ƒ»¿»

קמא.76) וכתנא שם) (בכורות מה 77)ברייתא [לפי
האסורים שכ  בדברים אלא זו הלכה שאין בסמוך רבינו תב

שאיסור  בזמן מדובר שכאן לומר צריך התורה, מן באכילה
כו) הלכה תרומות מהלכות א בפרק (ראה התורה מן טבל

שתרומת  ט) הלכה מעשר מהלכות א (פרק לשיטתו ורבינו
התורה]. מן ראה 78)פירות גויים, של יינם סתם ובעניין

-79)להלן. תורה באיסור חבירו את הכשיל אם שרק
פי  על אף התורה מן האסור דבר שאכילת מפני או קנסוהו.
אדרבה  אלא ללוקח, הנאה מביאה אינה - בשוגג  שהיא

ד). קטן סעיף שם (סמ"ע צער לו מכר 80)גורמת כגון
ונמצאו  פירות "מכר מדין רבינו ולמדו חלב. ונמצא שומן
הזכיר  [ולא שמים. בידי מיתה עליהם שחייבים טבלים",
שאין  מפני שמים, בידי מיתה עליו שחייבים איסור רבינו
בחלה  ומעשרות, בתרומות בתרומה, אלא כזה חיוב
ושם  א) הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק (ראה ובביכורים
רבינו  כתב זה ודין האוכל, על וחומש קרן תשלומי חיוב יש

י]. הלכה תרומות מהלכות י נבילה 81)בפרק כגון,
הדברים 82)וטריפה. שבשורת מזה הוא רבינו דברי מקור

אלא  הוזכרו לא ובברייתא, במשנה כדוגמאות המובאים
או  וטבל בכור כמו התורה מן באכילה האסורים דברים
גם  נסך" "יין בכלל שהרי מדרבנן, בהנאה שאסורים דברים
שכתב  כמו בהנאה, מדרבנן שאסור גויים של יינם סתם
(מגיד  ג הלכה אסורות מאכלות מהלכות י"א בפרק רבינו

כלל 83)משנה). עבירה אינה בשוגג דרבנן שאיסור לפי
ג). קטן סעיף האורים משפט רלד סימן המשפט (נתיבות

יינם"84) "סתם גם כולל בברייתא שהוזכר נסך" ש"יין
משנה). איסור 85)(מגיד למכור יכול המוכר אין כלומר,

שלו. שאינו הנאה,
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ה'תש"פ  כסלו ג' ראשון יום

קמה. עשה מצות
קי. תעשה לא מצות

― הקמ"ה ּבדיניהּמצוה לדּון ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָ
זה 'הרי ואמר מרכּוׁשֹו ּדבר ׁשהחרים ׁשּמי הינּו ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָחרמים,
לּׁשם, ּפרׁש אם אּלא לּכהן; הּדבר אֹותֹו יּתן ― ִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹחרם'
והּוא לּכהנים, חרמים ׁשּסתם לפי הּבית. לבדק הּוא ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאז
לה' איׁש יחרים אׁשר ּכלֿחרם א" יתעּלה: ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָאמרֹו

ּובהמה" מאדם gk)מּכלֿאׁשרֿלֹו ,fk `xwie)על לנּו ורמז . ְְֲִֵֵֶַַָָָָָָ
"ּכׂשדה יתעּלה: ּבאמרֹו לּכהנים, חרמים ׁשּסתם ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכ

אחּזתֹו" ּתהיה לּכהן k`)החרם ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ
מערכים ח' ּבפרק זֹו נדרים(gk.)מצוה aּובריׁש wxt) ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָ

(c dpyn.

― הק"י ׂשדההּמצוה מּלמּכר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
על הממּנה ׁשהּוא לּגזּבר ואפּלּו ּבעליו, אֹותֹו ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשהחרימּו
יּמכר" לא וגֹו' "ּכלֿחרם יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹההקּדׁש,

(gk ,my)ספרא ּולׁשֹון .(izewega zyxt)יּמכר "לא : ְְִִֵָָֹ

חרמין סתם אּלא אינֹו זה וחרם yxitלּגזּבר". `ly) ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָ
(dnecke minyl.

ה'תש"פ  כסלו ד' שני יום

רטו. קיא. תעשה לא מצות
יום ראשוןֿ שני ג ֿ'ד 'כסלו 

― 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
ּ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 ,ְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ
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ּדאֹוריתא; מלקּות חּיב ― ׁשם והּזֹורעם יׂשראל, ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָּבארץ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּתר. ― לארץ ְְְְֲִִִֵֶָָָָָָָֻּובחּוצה

ּכלאים. ְְִִֶֶַָּבמּסכת

ה'תש"פ  כסלו ה' שלישי יום

רטז. תעשה לא מצות
― 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

ה'תש"פ  כסלו ו' רביעי יום

ריח. ריז. תעשה לא מצות
― 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.

ה'תש"פ  כסלו ז' חמישי יום

מב. תעשה לא מצות
רי. תעשה לא מצות קכ. עשה מצות

― 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 ְְֶֶַַָָָֻ

ה'תש"פ  כסלו ח' שישי יום

ריא. תעשה לא מצות קכא. עשה מצות
ריב. תעשה לא מצות קכג. עשה מצות

― הקכ"א אתֿהּלקטהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָ
(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.
יום שלישיֿ שישי ה ֿ'ח 'כסלו 

ֶָָ

― 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). ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ
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elqkרח 'h w"y mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

― 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). ְְִֵֶֶַָָ

ה'תש"פ  כסלו ט' ש"ק יום

ריג. תעשה לא מצות קכד. עשה מצות
ריד. תעשה לא מצות קכב. עשה מצות

― 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, , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ
נ ּפאהזה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לעׂשה. ּתק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

(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
ׁ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 ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ
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(ËÎ).ìçî:מתחיל(Ï).åäåð ìò חורבן על מתאבל
בקול ããéä.ביתו: כבדה מלאכה עושי שצועקין הוי ל'

בה: רגילין גתות ודורכי להתחזק זה את זה לזרז רם
.äðòé:היא רם קול צעקת ענייה לשון èôùð.(Ï‡)כל

בדין: éåâ.(Ï·)מתווכח ìà éåâî זה מסכסכן שאני
מסיפי:éúëøéî.בזה: יללה:ìéä.åìé(Ï„)כתרגומו ל'

.åùìôúäå:בלע"ז ווטרליי"ר בעפר התגלגלו
.íëéúåöåôúå ותפוצותיכם כלומ' קצר מקרא זה הרי

לבא: äãîç.תקרבנה éìëë חשובים תאמרו אם כלומר
נופלים  זכוכית של חמדה כלי יש הרבה אנחנו

ואובדים: לשון åîãðå.(ÊÏ)ומשתברים חורבה ל'
שם ונדמה ח )הדימנו, :(לעיל

cec zcevn
(ÁÎ).'ÂÎÂ Â‡ÓÈ ÈÎ:הפורעניות מן  להנצל  יתעצמו אם ר "ל 

.Â˙˘˙ Â˙˘:תשתו בע"כ  ÈÏÚ‰.(ËÎ)ר "ל  ÈÓ˘ ‡¯˜ ¯˘‡
ה': עיר  נקראה ÏÁÓ.להיות ÈÎ‡הרעה להביא מתחיל  אני

תנקו: לא הנה בתמיה מהרעה  נקיים תהיו  ÌÂ¯ÓÓ(Ï)ואתם
.‚‡˘Èשהוא ופירש  וחזר וכו' קדשו וממעון ואמר הדבר וכפל 

ירושלים: על חורבן גזירת  קרא  הוא ור"ל נוהו על ישאג
.„„È‰ירים כן זא "ז לזרז הידד קול  המרימים היין  דורכי כדרך

ואבדון: חורבן עליהם לגזור הארץ  יושבי כל  על  קול 
(‡Ï).ÔÂ‡˘ ר"ל ·‡ הארץ קצה עד בא  המקום שאון קול

כולם : על היא ‰Â‡.הגזירה ËÙ˘בשר כל עם יתווכח  הוא 
להם מודיע בזה כי לחרב הרשעים את יתן אשר יהיה והויכוח 
סו): (ישעיה  נשפט ה' באש כי וכן לויכוח , ותחשב פשעם 

(·Ï).˙‡ˆÂÈ ‰Ú¯ ‰‰ כל אל  בבל  מעם  תצא  ואבדון  הרג
ועם : ‚„ÏÂ.עם ¯ÚÒÂהארץ מסוף יתעורר מלחמה המיית 

בבל : ‰'.(Ï‚)והוא ÈÏÏÁ:המקום בגזירת  Ï‡הנהרגים
.Â„ÙÒÈולהכניסם להספידם  יספיקו לא  רבים יהיו  כי על 

האדמה פני על מונחים  יהיו  אבל  לקברם או מיוחד במקום 
הזבל : ‰¯ÌÈÚÂ.(Ï„)כמו ÂÏÈÏÈ‰יאמר ושריו יהודה למלכי

אתם ר "ל  הצאן  אדירי ואתם העם  מנהיגי  אתם וזעקו הילילו
מלאו כי ואבלות  צער דרך  בעפר  התפלשו שבעם הגבורים

בגולה : נפוצים  מקצתכם להיות  תפוצותיכם  זמן ובא לטביחה  מקצתכם להביא ÓÁ„‰.ימיכם ÈÏÎÎ Ì˙ÏÙÂתהיה לא  ר "ל 
הנופל  חמדה  ככלי ההיא בהנפילה  לכם יהיה מתמיד וקלון  רב היזק אלא  בנפילתו היזק שאין  בארץ הנופל  בזוי  ככלי נפילתכם 

בנפילה: שנפחת  במה  רב  שההיזק ÒÂÓ.(Ï‰)לארץ „·‡Â:האויב מיד  לברוח  יוכלו  בשתיםËÈÏÙÂ‰.לא משמשת  ואבד מלת 
הגבורים: המה  הצאן  מאדירי  מה ושארית פליטה  שיאבד  ˆÚ˜˙.(ÂÏ)לומר  ÏÂ˜:'וכו צעקת  קול נשמע הנה  ˘Â„„ר"ל  ÈÎ

בגזירה:‰'. השדידה באה מה ' ירושלים:Ì˙ÈÚ¯Ó.ר"ל  על  למשל  והוא  הצאן את רעו שהרועים המדורותÂÓ„Â.(ÊÏ)מקום 
בהם: שיחרה ה' אף  חרון מפני  חרבים יהיו  בשלום  היושבות 

oeiv zcevn
(ÁÎ).Â‡ÓÈ:מיאון התחלה:ÏÁÓ.(ËÎ)מל' מל '
(Ï).ÌÂ¯ÓÓ: הרמים צעקה :È˘‡‚.מהשמים  ÔÂÚÓÓÂ.ענין

קדשך ממעון השקיפה  כמו  מדור  כו)ענין  מדורוÂ‰Â.:(דברים
השמו  נוהו ואת עט)כמו  מיוחדת‰È„„.:(תהלים ההיא  המלה

השבתי  הידד וכן  עצמם לזרז היין דורכי  טז)לקריאת :(ישעיה
.ÌÈÎ¯Â„Î:היין להוציא הענבים  על  ופוסעים  הצועדים  הם 
.‰ÚÈרם קול וכו' הלוים  וענו וכן קול  הרמת כז)ענין :(דברים
(‡Ï).ÔÂ‡˘:המיה ויכוח :ËÙ˘.ענין ·˘¯.ענין ÏÎÏ לכל
סערה:ÚÒÂ¯.(Ï·)אדם: התעוררות:ÂÚÈ¯.רוח È˙Î¯ÈÓ.מל'

המשכן ולירכתי וכן כו)מסוף הכנסהÂÙÒ‡È.(Ï‚):(שמות ענין
אותם  מאסף  איש ואין יט)כמו  זבל :ÔÓÂ„Ï.:(שופטים ענין 

(„Ï).ÂÏÈÏÈ‰: יללה כמוÂ˘ÏÙ˙‰Â.מל ' בעפר הגלגול  ענין
התפלשי א)עפר חוזק:(מיכה ענין אדירי . ..Â‡ÏÓוכן נשלמו 

טהרה ימי יב)במלאת  כיÌÎÈ˙ÂˆÂÙ˙Â.:(ויקרא וכן פיזור ענין 
העם  יג)נפץ  בריחה:ÒÂÓ.(Ï‰):(ש"א שאריתËÈÏÙÂ‰.ענין

פליטה לה יהיה אל  נ)וכן יללה:ÏÏÈÂ˙.(ÂÏ):(לקמן מל'
.„„Â˘: וגזל עושק מרעה :Ì˙ÈÚ¯Ó.ענין  ÂÓ„Â.(ÊÏ)מל'

תדומי מדמן גם כמו וכריתה  חורבן מח)ענין מדורÂ‡˙.:(לקמן
דשא בנאות כג)כמו  :(תהלים
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תנקו: לא הנה בתמיה מהרעה  נקיים תהיו  ÌÂ¯ÓÓ(Ï)ואתם
.‚‡˘Èשהוא ופירש  וחזר וכו' קדשו וממעון ואמר הדבר וכפל 

ירושלים: על חורבן גזירת  קרא  הוא ור"ל נוהו על ישאג
.„„È‰ירים כן זא "ז לזרז הידד קול  המרימים היין  דורכי כדרך

ואבדון: חורבן עליהם לגזור הארץ  יושבי כל  על  קול 
(‡Ï).ÔÂ‡˘ ר"ל ·‡ הארץ קצה עד בא  המקום שאון קול

כולם : על היא ‰Â‡.הגזירה ËÙ˘בשר כל עם יתווכח  הוא 
להם מודיע בזה כי לחרב הרשעים את יתן אשר יהיה והויכוח 
סו): (ישעיה  נשפט ה' באש כי וכן לויכוח , ותחשב פשעם 

(·Ï).˙‡ˆÂÈ ‰Ú¯ ‰‰ כל אל  בבל  מעם  תצא  ואבדון  הרג
ועם : ‚„ÏÂ.עם ¯ÚÒÂהארץ מסוף יתעורר מלחמה המיית 

בבל : ‰'.(Ï‚)והוא ÈÏÏÁ:המקום בגזירת  Ï‡הנהרגים
.Â„ÙÒÈולהכניסם להספידם  יספיקו לא  רבים יהיו  כי על 

האדמה פני על מונחים  יהיו  אבל  לקברם או מיוחד במקום 
הזבל : ‰¯ÌÈÚÂ.(Ï„)כמו ÂÏÈÏÈ‰יאמר ושריו יהודה למלכי

אתם ר "ל  הצאן  אדירי ואתם העם  מנהיגי  אתם וזעקו הילילו
מלאו כי ואבלות  צער דרך  בעפר  התפלשו שבעם הגבורים

בגולה : נפוצים  מקצתכם להיות  תפוצותיכם  זמן ובא לטביחה  מקצתכם להביא ÓÁ„‰.ימיכם ÈÏÎÎ Ì˙ÏÙÂתהיה לא  ר "ל 
הנופל  חמדה  ככלי ההיא בהנפילה  לכם יהיה מתמיד וקלון  רב היזק אלא  בנפילתו היזק שאין  בארץ הנופל  בזוי  ככלי נפילתכם 

בנפילה: שנפחת  במה  רב  שההיזק ÒÂÓ.(Ï‰)לארץ „·‡Â:האויב מיד  לברוח  יוכלו  בשתיםËÈÏÙÂ‰.לא משמשת  ואבד מלת 
הגבורים: המה  הצאן  מאדירי  מה ושארית פליטה  שיאבד  ˆÚ˜˙.(ÂÏ)לומר  ÏÂ˜:'וכו צעקת  קול נשמע הנה  ˘Â„„ר"ל  ÈÎ

בגזירה:‰'. השדידה באה מה ' ירושלים:Ì˙ÈÚ¯Ó.ר"ל  על  למשל  והוא  הצאן את רעו שהרועים המדורותÂÓ„Â.(ÊÏ)מקום 
בהם: שיחרה ה' אף  חרון מפני  חרבים יהיו  בשלום  היושבות 

oeiv zcevn
(ÁÎ).Â‡ÓÈ:מיאון התחלה:ÏÁÓ.(ËÎ)מל' מל '
(Ï).ÌÂ¯ÓÓ: הרמים צעקה :È˘‡‚.מהשמים  ÔÂÚÓÓÂ.ענין

קדשך ממעון השקיפה  כמו  מדור  כו)ענין  מדורוÂ‰Â.:(דברים
השמו  נוהו ואת עט)כמו  מיוחדת‰È„„.:(תהלים ההיא  המלה

השבתי  הידד וכן  עצמם לזרז היין דורכי  טז)לקריאת :(ישעיה
.ÌÈÎ¯Â„Î:היין להוציא הענבים  על  ופוסעים  הצועדים  הם 
.‰ÚÈרם קול וכו' הלוים  וענו וכן קול  הרמת כז)ענין :(דברים
(‡Ï).ÔÂ‡˘:המיה ויכוח :ËÙ˘.ענין ·˘¯.ענין ÏÎÏ לכל
סערה:ÚÒÂ¯.(Ï·)אדם: התעוררות:ÂÚÈ¯.רוח È˙Î¯ÈÓ.מל'

המשכן ולירכתי וכן כו)מסוף הכנסהÂÙÒ‡È.(Ï‚):(שמות ענין
אותם  מאסף  איש ואין יט)כמו  זבל :ÔÓÂ„Ï.:(שופטים ענין 

(„Ï).ÂÏÈÏÈ‰: יללה כמוÂ˘ÏÙ˙‰Â.מל ' בעפר הגלגול  ענין
התפלשי א)עפר חוזק:(מיכה ענין אדירי . ..Â‡ÏÓוכן נשלמו 

טהרה ימי יב)במלאת  כיÌÎÈ˙ÂˆÂÙ˙Â.:(ויקרא וכן פיזור ענין 
העם  יג)נפץ  בריחה:ÒÂÓ.(Ï‰):(ש"א שאריתËÈÏÙÂ‰.ענין

פליטה לה יהיה אל  נ)וכן יללה:ÏÏÈÂ˙.(ÂÏ):(לקמן מל'
.„„Â˘: וגזל עושק מרעה :Ì˙ÈÚ¯Ó.ענין  ÂÓ„Â.(ÊÏ)מל'

תדומי מדמן גם כמו וכריתה  חורבן מח)ענין מדורÂ‡˙.:(לקמן
דשא בנאות כג)כמו  :(תהלים
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(‰).äàìîä ïèáá íéîöòë ... òãåé êðéà øùàë דברים

פי  על ואף מלאה שהיא בבטן והנעצמים הנסגרים
מסורס  מקרא זה הרי יודע אינך כאשר לחוץ, שבולטת

לראשו מסופו òãåéנדרש êðéà øùàë כלומר הרוח, דרך
גלויה  זו ולא לך גלויה זו לא שוות אלו שתי ידיעות
ואינו  הרוח שיבא בעבי' להכיר סבור אתה פעמים לך
לשון  והרי אחרת ארץ אל לו והולך עובר כי כאן בא

כמו יג)זה מצרים(בראשית כארץ ה' כד )כגן (ישעיה

כגבירתה כד )כשפחה שהוא (שם  ופעמים כמוכר כקונה
מאוחר  משוה שהוא ופעמים למאוחר מוקדם משוה
הבטן  מידיעת הרוח ידיעת למד כאן אף למוקדם
(הגהה. בעבי'. לראות הרוח את לשמור לך אין כלומר
וצריכים  ומהופך רש"י בדברי מסורס הוא זה ענין
יובן  ואז המדוייקים בספרים הוא אשר כפי להגיה

האמיתית: הנוסחא היא וכך òãåé.שפיר êðéà øùàë
אינך  כאשר לראשו מסופו נדרש מסורס מקרא זה הרי
והנעצמים  הנסגרים דברים המלאה בבטן עצמים יודע
מה  יודע אינך לחוץ שפולטת ואע"פ המלאה בבטן
שתי  ידיעות כלומר הרוח, דרך יודע אינך כך בבטנה

חכמים): שפתי מס' וכו' שוות íéîöòë.אלה
עיניו: עוצם כינו בלעז åâå'.אינק"לישורש òãú àì äëë

כך  ועשירות עניות לעניין מקום של גזירותיו אף
שמא  לדאוג החסד מן תמנע ולא ממך הם עלומות

ואתבטל  בתורה אעסוק לא ואעני, מנכסי אחסר
ואצטרך  בנים לי ויהי' אשה אשא לא ואעני, ממלאכתי

עליהם: åâå'.(Â)להוציא êòøæ úà òøæ ø÷áá למדת אם
לך  היו אם בזקנותך תורה למד בילדותך תורה
נשאת  בזקנותך, תלמידים לך יהיו בילדותך תלמידים
בזקנותך  בנים בת אשה שא בילדותך בנים בת אשה

בזקנותך: צדקה עשה בילדותך צדקה êðéàעשית éë
.øùëé äæ éà òãåé שבילדותך ובנים תלמידים אם

שבזקנותך, אלא יתקיימו לא שמא או לך יתקיימו
אלף  וארבעה עשרים לו שהיו עקיבא ברבי מצינו
ועד  מפסח מתו וכולן אנטיפרת ועד מגבת תלמידים
ולענין  להם, ושנאה שבדרום רבותינו אצל ובא עצרת
ושלשים  חוצה שלח בנות שלשים באבצן מצינו הבנים
את  הוליד ובזקנותו בחייו, מתו וכולם לבניו הביא

לו: ונתקיים øåàä.(Ê)עובד ÷åúîå אורה הוא מתוק
תורה: ùîùä.של úà úåàøì íéðéòì áåèå ואשריהם

על  ומחוורת מלובנת הלכה רואים שעיניהם תלמידים
תילים: באגדת נדרש כך çîùé.(Á)בוריה íìåëá יהיה

מעשיו  וייטיב החושך ימי שיזכור ובלבד בחלקו שמח
הרשעים: ימי הם עולם מיתת ימי והם מהם éëשינצל

.åéäé äáøä:החיים מימי יותר הימים àáù.באותן ìë
פורענות  לשון שהוא הבל יש וחושך הבל יהיה עליו

ילך: ובחושך בא בהבל כי כמו וצרות

cec zcevn
(‰).Ú„ÂÈ ÍÈ‡ ¯˘‡Î הרוח דרך  באיזה  יודע  שאינך כמו

המלאה בבטן הנסגר הולד  וכמו קולו, תשמע כי עם מהלך
הבטן, בליטת תראה  כי  עם נקבה  או זכר הוא  אם יודע  שאינך

וגו': את  תדע  לא  ‰ÏÎ.ככה  הרוח ‡˙ על  להמתין לך אין לומר למעלה ומוסב תדע. לא ה ' ממעשה דבר שום  לומר, רוצה 
יהיו : מתי לדעת תוכל  לא כי הגשמים, מן  רוצה··Â˜¯.(Â)ולפחוד  הזריעה, מן ידך תנח  אל  בערב וגם  שדך , זרע בבוקר  לכן

הרוח: על  תמתין ולא  שדך  תזרע  עת בכל Ú„ÂÈ.לומר, ÍÈ‡ ÈÎבוקר של זה אם וטוב כשר יהיה  הזריעה איזה  לדעת תוכל  ולא 
כזה: זה טובים  יחד  שניהם יהיו ואפשר ערב, של  זה  ‰‡Â¯.(Ê)או ˜Â˙ÓÂאינו האור כי שאלה, בלשון יאמר האור . הוא יפה

היום: מאור נהנה עוד  האדם  חיי יפה  לומר ורוצה  שיומתק, הנאכל אתÂËÂ·.דבר לראות יכולים עודם לעינים הוא טוב  דבר 
שונות: במלות ענין כפל  והוא  Â‚Â'.(Á)השמש. Ì‡ ÈÎיום ואף  הימים , בכל  ישמח  הרבה שנים  האדם  יחיה אם אפילו  כי

רבוים : עם  בחיים יקוץ לא אשרÂÎÊÈÂ¯.אחד  החושך ימי את יזכור  בחייו החיים,אבל  מימי יותר מרובים  יהיו אשר  בקבר שכב
מעשיו : להכשיר יראה  זה  ידי  ‰·Ï.ועל  ‡·˘ ÏÎתועלת בא חי האדם  בעוד  כי  תועלת, מבלי המה הבל  שמה  הבא  היסורים כל 

מעשיו יכשיר למען בהם יזכור ולכן מעשים, לפשפוש מקום אין המיתה אחר אבל  במעשיו , מפשפש זה ידי על  כי היסורים , מן
חי: עודו 

oeiv zcevn
(‰).ÍÈ‡:אתה ועוצםÌÈÓˆÚÎ.אין כמו וסתימה . סגירה  ענין

טו): לג (ישעיה וטוב:ÎÈ˘¯.(Â)עיניו כשר מלשון
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כשב  או  שור ישחט אשר ישראל מבית איש "איש ג-ד ): יז, (ויקרא בתורה כתוב
הביאו לא מועד  אהל  פתח ואל  למחנה; מחוץ ישחט אשר  או  במחנה, עז  או 

האיש ונכרת שפך  דם ההוא לאיש יחשב דם ה', משכן לפני לה' קרבן להקריב

אם  לעזרה, מחוץ קדשים שהשוחט ללמדנו בא זה פסוק – עמו ". מקרב ההוא

הגר  ומן  ישראל מבית איש "איש ח-ט): שם, (שם כתוב כן  כרת. חייב מזיד היה

לעשות  יביאנו  לא מועד אהל  פתח ואל זבח; או עולה יעלה אשר  בתוכם, יגור אשר 

קדשים  שהמקריב מלמדנו, זה פסוק – מעמיו ". ההוא האיש  ונכרת לה', אותו

חייב  בשוגג, הקריב או  שחט ואם כרת. חייב במזיד הקריב אם לעזרה, מחוץ

חטאת לה  שגגתה על חייבים כרת, זדונה על  שחייבים עבירה שכל  חטאת, ביא

Ð .(mixeht ozbby lry ,gqt oaxwe dlin lhane scbn ,zexiar yelyn ueg)משנתנו

בלבד. אחת חטאת או חטאות שתי חייב אם בשוגג, בחוץ והקריב ששחט במי  דנה

במשנתנו. תנאים בזה ונחלקו 

èçBMä,קדשים –äìònäå,אותם והמקריב –õeça,לעזרה – ÇÅÀÇÇÂÆÇ
מחוץ  בשוגג הקריבו  ואף לעזרה מחוץ בשוגג קרבן ששחט כלומר
בינתיים  לו  נודע שלא דהיינו  אחד , בהעלם שניהם עשה אפילו לעזרה,

(daxwdde dhigyd oia), בשחיטתו äèéçMäששגג ìò áiç קרבן – ÇÈÇÇÀÄÈ
äiìòäחטאת, ìò áiçåכלומר חטאת, חייב ההקרבה על ואף – ÀÇÈÇÈÂÄÈ

הם, עבירה גופי שני  וההקרבה שהשחיטה לפי חטאות, שתי שחייב
לעיל, שהבאנו  כמו לחוד , ואחת אחת כל על  מצווה התורה שהרי 

למשנתנו. äìòäåבהקדמה íéðôa èçL :øîBà éìéìbä éñBé éaøÇÄÅÇÀÄÄÅÈÇÄÀÄÀÆÁÈ
õeça מחוץ והקטירו  כדינו, העזרה בפנים הקרבן את שחט אם – Ç

אבל áiçלעזרה, ההעלאה, על –õeça äìòäå õeça èçL– ÇÈÈÇÇÀÆÁÈÇ
לעזרה, מחוץ עשה השחיטה ההעלאה,øeètשאף על –àHL ÈÆ
ìeñt øác àlà õeça äìòä,נפסל בחוץ מששחטו  שהרי  – ÆÁÈÇÆÈÈÈÈ

העלאתו  על  חייב אינו  הלכך  בפנים, להעלאה ראוי היה לא ושוב

חייב. הוא השחיטה על  ברם, Bìבחוץ. eøîàיוסי לרבי חכמים – ÈÀ
BàéöBäLהגלילי: ïåék ,õeça äìòîe íéðôa èçBMä óà– ÇÇÅÄÀÄÇÂÆÇÅÈÆÄ

העזרה, קרבן Bìñtמן  כדין –`veid כן פי על ואף לעזרה, מחוץ ÀÈ
חייב", בחוץ, והעלה בפנים "שחט אמרת: שהרי ההעלאה, על חייב
סובר, הגלילי  יוסי  רבי ברם, בחוץ. והעלה בחוץ לשחט הדין והוא

ליקרב  הכושר שעת לו היתה בפנים השוחט שכן  לזה, זה לדמות שאין
בחוץ, ומעלה בחוץ השוחט אבל חייב; בחוץ כשמעלהו הלכך  בפנים,

דבר אלא בחוץ העלה שלא ונמצא בכלל , הכושר  שעת לו היתה לא
ההעלאה. על פטור  לפיכך  nw`.פסול, `pzk dklde

ב ה נ ש מ ר ו א ב

רבי בה שנחלקו  משום כאן , והובאה קודש , שאכל  טמא בדין עוסקת זו  משנה
הקודמת. במשנה שנחלקו וחכמים הגלילי  יוסי 

ìëàL àîè,הקדשים מבשר –øBäè Lã÷ ïéáe àîè Lã÷ ïéa ÈÅÆÈÇÅÙÆÈÅÅÙÆÈ
טהור , קודש  בשר שאכל ובין שנטמא קודש בשר  שאכל  בין  –áiçÇÈ

שכתוב כרת, חייב במזיד ככככ):):):):– ז ז ז ז ,,,, בשר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  תאכל אשר  "והנפש

מעמיה"; ההיא הנפש  ונכרתה עליו , וטומאתו לה' אשר השלמים מזבח
ויורד עולה קרבן  מביא בשוגג, אכל בבבב).).).).ואם הההה,,,, éñBé((((ויקראויקראויקראויקרא éaøÇÄÅ
øBäè ìëàL àîè :øîBà éìéìbäקודש שאכל  טמא אדם – ÇÀÄÄÅÈÅÆÈÇÈ

קרבן ,áiçטהור, ובשוגג כרת במזיד –àîè ìëàL àîèå– ÇÈÀÈÅÆÈÇÈÅ
טמא, קודש שאכל  טמא ומקרבן,øeètאבל  מכרת –ìëà àHL ÈÆÈÇ

àîè øác àlà אלא עובר  אינו שנטמא קודש בשר  והאוכל  – ÆÈÈÈÈÅ
שכתוב יט יט יט יט ):):):):בלאו, ז ז ז ז ,,,, יאכל ".((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לא טמא בכל  יגע אשר  "והבשר

Bì eøîà: הגלילי יוסי  לרבי  חכמים –øBäè ìëàL àîè óà ÈÀÇÈÅÆÈÇÈ
טהור, קודש –eäànè ,Ba òâpL ïåékואף כשאוכלו – כן פי על ÅÈÆÈÇÄÀÈ

נטמא  אם הבדל אין  שהרי  טמא, קודש שאכל לטמא הדין והוא חייב,
נטמא  שאם מבואר , בגמרא אחרים. ידי על  שנטמא או  ידו  על הבשר

מודה  הגלילי יוסי  רבי  אף הקודש, בשר נטמא כך  ואחר תחילה האדם
שטמאהו  אף טהור , שאכל טמא ולפיכך כשאכלו , כרת עליו  שחייב

קדמה  גופו טומאת שהרי  חייב, כשאכלו מקום מכל בנגיעה, קודם
האדם, נטמא כך ואחר  הבשר שנטמא אלא נחלקו  לא הבשר . לטומאת

ונאסר הואיל  כלומר  איסור, על חל  איסור  אין  סובר : הגלילי  יוסי שרבי 
תחילה xedh)עליו didyk) שוב הבשר, טומאת איסור  משום זה בשר 

חייב  אינו  כשאכלו ולפיכך  כשנטמא, גופו טומאת איסור  עליו  חל לא
ואיסור הואיל סוברים, וחכמים הגוף. טומאת משום קרבן  או כרת

בו  מותר  שהיה טהור  בבשר  נאסר  גופו , כשנטמא שהרי  הוא, כולל
טומאת  איסור שחל  שמתוך איסור, על חל  איסור  לפיכך מתחילה,

הבשר שהיה פי  על  ואף הטמא; הבשר  על  גם חל טהור, בשר  על הגוף
מתחייב  הריהו הבשר , טומאת משום גופו, שנטמא קודם עליו אסור
שאכל טמא הלכך  הגוף. טומאת משום אף שנטמא, לאחר עכשיו, עליו

חייב  האדם, נטמא כך  ואחר תחילה הבשר שנטמא אף טמא, קודש 
àîè(bbeya).קרבןו (cifna)כרת ìëàL øBäèå,טמא קודש בשר – ÀÈÆÈÇÈÅ

øeèt,לעיל שהזכרנו כמו בלאו , הוא עובר  אבל  ומקרבן, מכרת – È
מלקות, áiçוחייב BðéàL, קרבן ובשוגג כרת במזיד  –ìò àlà ÆÅÇÈÆÈÇ
óebä úàîèשכתוב טמא, בעצמו כשהוא כ כ כ כ ):):):):– ז ז ז ז ,,,, "והנפש((((ויקראויקראויקראויקרא ËÀÇÇ

השלמים... מזבח בשר תאכל  eilrאשר  ez`nehe ודרשו ונכרתה",

izdw - zex`ean zeipyn
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i"yx
(‰).äàìîä ïèáá íéîöòë ... òãåé êðéà øùàë דברים

פי  על ואף מלאה שהיא בבטן והנעצמים הנסגרים
מסורס  מקרא זה הרי יודע אינך כאשר לחוץ, שבולטת

לראשו מסופו òãåéנדרש êðéà øùàë כלומר הרוח, דרך
גלויה  זו ולא לך גלויה זו לא שוות אלו שתי ידיעות
ואינו  הרוח שיבא בעבי' להכיר סבור אתה פעמים לך
לשון  והרי אחרת ארץ אל לו והולך עובר כי כאן בא

כמו יג)זה מצרים(בראשית כארץ ה' כד )כגן (ישעיה

כגבירתה כד )כשפחה שהוא (שם  ופעמים כמוכר כקונה
מאוחר  משוה שהוא ופעמים למאוחר מוקדם משוה
הבטן  מידיעת הרוח ידיעת למד כאן אף למוקדם
(הגהה. בעבי'. לראות הרוח את לשמור לך אין כלומר
וצריכים  ומהופך רש"י בדברי מסורס הוא זה ענין
יובן  ואז המדוייקים בספרים הוא אשר כפי להגיה

האמיתית: הנוסחא היא וכך òãåé.שפיר êðéà øùàë
אינך  כאשר לראשו מסופו נדרש מסורס מקרא זה הרי
והנעצמים  הנסגרים דברים המלאה בבטן עצמים יודע
מה  יודע אינך לחוץ שפולטת ואע"פ המלאה בבטן
שתי  ידיעות כלומר הרוח, דרך יודע אינך כך בבטנה

חכמים): שפתי מס' וכו' שוות íéîöòë.אלה
עיניו: עוצם כינו בלעז åâå'.אינק"לישורש òãú àì äëë

כך  ועשירות עניות לעניין מקום של גזירותיו אף
שמא  לדאוג החסד מן תמנע ולא ממך הם עלומות

ואתבטל  בתורה אעסוק לא ואעני, מנכסי אחסר
ואצטרך  בנים לי ויהי' אשה אשא לא ואעני, ממלאכתי

עליהם: åâå'.(Â)להוציא êòøæ úà òøæ ø÷áá למדת אם
לך  היו אם בזקנותך תורה למד בילדותך תורה
נשאת  בזקנותך, תלמידים לך יהיו בילדותך תלמידים
בזקנותך  בנים בת אשה שא בילדותך בנים בת אשה

בזקנותך: צדקה עשה בילדותך צדקה êðéàעשית éë
.øùëé äæ éà òãåé שבילדותך ובנים תלמידים אם

שבזקנותך, אלא יתקיימו לא שמא או לך יתקיימו
אלף  וארבעה עשרים לו שהיו עקיבא ברבי מצינו
ועד  מפסח מתו וכולן אנטיפרת ועד מגבת תלמידים
ולענין  להם, ושנאה שבדרום רבותינו אצל ובא עצרת
ושלשים  חוצה שלח בנות שלשים באבצן מצינו הבנים
את  הוליד ובזקנותו בחייו, מתו וכולם לבניו הביא

לו: ונתקיים øåàä.(Ê)עובד ÷åúîå אורה הוא מתוק
תורה: ùîùä.של úà úåàøì íéðéòì áåèå ואשריהם

על  ומחוורת מלובנת הלכה רואים שעיניהם תלמידים
תילים: באגדת נדרש כך çîùé.(Á)בוריה íìåëá יהיה

מעשיו  וייטיב החושך ימי שיזכור ובלבד בחלקו שמח
הרשעים: ימי הם עולם מיתת ימי והם מהם éëשינצל

.åéäé äáøä:החיים מימי יותר הימים àáù.באותן ìë
פורענות  לשון שהוא הבל יש וחושך הבל יהיה עליו

ילך: ובחושך בא בהבל כי כמו וצרות

cec zcevn
(‰).Ú„ÂÈ ÍÈ‡ ¯˘‡Î הרוח דרך  באיזה  יודע  שאינך כמו

המלאה בבטן הנסגר הולד  וכמו קולו, תשמע כי עם מהלך
הבטן, בליטת תראה  כי  עם נקבה  או זכר הוא  אם יודע  שאינך

וגו': את  תדע  לא  ‰ÏÎ.ככה  הרוח ‡˙ על  להמתין לך אין לומר למעלה ומוסב תדע. לא ה ' ממעשה דבר שום  לומר, רוצה 
יהיו : מתי לדעת תוכל  לא כי הגשמים, מן  רוצה··Â˜¯.(Â)ולפחוד  הזריעה, מן ידך תנח  אל  בערב וגם  שדך , זרע בבוקר  לכן

הרוח: על  תמתין ולא  שדך  תזרע  עת בכל Ú„ÂÈ.לומר, ÍÈ‡ ÈÎבוקר של זה אם וטוב כשר יהיה  הזריעה איזה  לדעת תוכל  ולא 
כזה: זה טובים  יחד  שניהם יהיו ואפשר ערב, של  זה  ‰‡Â¯.(Ê)או ˜Â˙ÓÂאינו האור כי שאלה, בלשון יאמר האור . הוא יפה

היום: מאור נהנה עוד  האדם  חיי יפה  לומר ורוצה  שיומתק, הנאכל אתÂËÂ·.דבר לראות יכולים עודם לעינים הוא טוב  דבר 
שונות: במלות ענין כפל  והוא  Â‚Â'.(Á)השמש. Ì‡ ÈÎיום ואף  הימים , בכל  ישמח  הרבה שנים  האדם  יחיה אם אפילו  כי

רבוים : עם  בחיים יקוץ לא אשרÂÎÊÈÂ¯.אחד  החושך ימי את יזכור  בחייו החיים,אבל  מימי יותר מרובים  יהיו אשר  בקבר שכב
מעשיו : להכשיר יראה  זה  ידי  ‰·Ï.ועל  ‡·˘ ÏÎתועלת בא חי האדם  בעוד  כי  תועלת, מבלי המה הבל  שמה  הבא  היסורים כל 

מעשיו יכשיר למען בהם יזכור ולכן מעשים, לפשפוש מקום אין המיתה אחר אבל  במעשיו , מפשפש זה ידי על  כי היסורים , מן
חי: עודו 

oeiv zcevn
(‰).ÍÈ‡:אתה ועוצםÌÈÓˆÚÎ.אין כמו וסתימה . סגירה  ענין

טו): לג (ישעיה וטוב:ÎÈ˘¯.(Â)עיניו כשר מלשון

a dpyn xyr dyly wxt migaf zkqn
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‡õeça äìònäå èçBMä–äiìòä ìò áiçå äèéçMä ìò áiç.éìéìbä éñBé éaøøîBà:äìòäå íéðôa èçL ©¥§©©£¤©©¨©©§¦¨§©¨©¨£¦¨©¦¥©§¦¦¥¨©¦§¦§¤¡¨

õeça–áiç.õeça äìòäå õeça èçL–øeèt,ìeñt øác àlà õeça äìòä àHL.Bì eøîà:èçBMä óà ©©¨¨©©§¤¡¨©¨¤¤¡¨©¤¨¨¨¨¨§©©¥
õeça äìòîe íéðôa,Bìñt BàéöBäL ïåék. ¦§¦©£¤©¥¨¤¦§¨

·ìëàL àîè,øBäè Lã÷ ïéáe àîè Lã÷ ïéa–áiç.éaøéìéìbä éñBéøîBà:øBäè ìëàL àîè–áiç,àîèå ¨¥¤¨©¥Ÿ¤¨¥¥Ÿ¤¨©¨©¦¥©§¦¦¥¨¥¤¨©¨©¨§¨¥
àîè ìëàL–øeèt,àîè øác àlà ìëà àHL.Bì eøîà:øBäè ìëàL àîè óà,Ba òâpL ïåék,eäànè.øBäèå ¤¨©¨¥¨¤¨©¤¨¨¨¨¥¨§©¨¥¤¨©¨¥¨¤¨©¦§¨§¨
àîè ìëàL–øeèt,óebä úàîè ìò àlà áiç BðéàL. ¤¨©¨¥¨¤¥©¨¤¨©ª§©©

bi`̀̀̀.hgeydøùàå èçùé øùà éáéúë åäééåøúã ,äøéáò éôåâ éðù ïäù .äàìòää ìò áééçå äèéçùä ìò áééç .ãçà íìòäá .õåçá ïìòäå õåçá íéùã÷
:äìòé.elqt e`ivedy oeikäúéä ïëù õåçá äìòîå íéðôá èçåùì äî ,êì øîà éìéìâä éñåé 'øå .õåçá äìòîå õåçá èçåùì ïéãä àåäå ,áééç éëä åìéôàå

:éìéìâä éñåé 'øë äëìä ïéàå .øùåëä úòù åì äúéä àìù õåçá äìòîå õåçá èçåùì øîàú ,øùåëä úòù åì
aaaa.'ek lk`y `nhd:éããä éáâ åäðéðú ,éããäà àúâåìô éúøú êðä åîãå åäééåøúá ïðáøå éìéìâä éñåé 'ø éâéìôã íåùî.'eke xne` ililbd iqei iaxàîèðùë
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:éìéìâä.xeht `nh lk`y xedheíåùî íéòáøàä úà âôåñå .úøëä ïî('æ àø÷éå):ìëàé àì àîè ìëá òâé øùà øùáäåz`neh lr `l` aiig epi`y
.sebdáéúëãë(íù):øáãî áåúëä óåâä úàîåèá ,äúøëðå åéìò åúàîåèå
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כשב  או  שור ישחט אשר ישראל מבית איש "איש ג-ד ): יז, (ויקרא בתורה כתוב
הביאו לא מועד  אהל  פתח ואל  למחנה; מחוץ ישחט אשר  או  במחנה, עז  או 

האיש ונכרת שפך  דם ההוא לאיש יחשב דם ה', משכן לפני לה' קרבן להקריב

אם  לעזרה, מחוץ קדשים שהשוחט ללמדנו בא זה פסוק – עמו ". מקרב ההוא

הגר  ומן  ישראל מבית איש "איש ח-ט): שם, (שם כתוב כן  כרת. חייב מזיד היה

לעשות  יביאנו  לא מועד אהל  פתח ואל זבח; או עולה יעלה אשר  בתוכם, יגור אשר 

קדשים  שהמקריב מלמדנו, זה פסוק – מעמיו ". ההוא האיש  ונכרת לה', אותו

חייב  בשוגג, הקריב או  שחט ואם כרת. חייב במזיד הקריב אם לעזרה, מחוץ

חטאת לה  שגגתה על חייבים כרת, זדונה על  שחייבים עבירה שכל  חטאת, ביא

Ð .(mixeht ozbby lry ,gqt oaxwe dlin lhane scbn ,zexiar yelyn ueg)משנתנו

בלבד. אחת חטאת או חטאות שתי חייב אם בשוגג, בחוץ והקריב ששחט במי  דנה

במשנתנו. תנאים בזה ונחלקו 

èçBMä,קדשים –äìònäå,אותם והמקריב –õeça,לעזרה – ÇÅÀÇÇÂÆÇ
מחוץ  בשוגג הקריבו  ואף לעזרה מחוץ בשוגג קרבן ששחט כלומר
בינתיים  לו  נודע שלא דהיינו  אחד , בהעלם שניהם עשה אפילו לעזרה,

(daxwdde dhigyd oia), בשחיטתו äèéçMäששגג ìò áiç קרבן – ÇÈÇÇÀÄÈ
äiìòäחטאת, ìò áiçåכלומר חטאת, חייב ההקרבה על ואף – ÀÇÈÇÈÂÄÈ

הם, עבירה גופי שני  וההקרבה שהשחיטה לפי חטאות, שתי שחייב
לעיל, שהבאנו  כמו לחוד , ואחת אחת כל על  מצווה התורה שהרי 

למשנתנו. äìòäåבהקדמה íéðôa èçL :øîBà éìéìbä éñBé éaøÇÄÅÇÀÄÄÅÈÇÄÀÄÀÆÁÈ
õeça מחוץ והקטירו  כדינו, העזרה בפנים הקרבן את שחט אם – Ç

אבל áiçלעזרה, ההעלאה, על –õeça äìòäå õeça èçL– ÇÈÈÇÇÀÆÁÈÇ
לעזרה, מחוץ עשה השחיטה ההעלאה,øeètשאף על –àHL ÈÆ
ìeñt øác àlà õeça äìòä,נפסל בחוץ מששחטו  שהרי  – ÆÁÈÇÆÈÈÈÈ

העלאתו  על  חייב אינו  הלכך  בפנים, להעלאה ראוי היה לא ושוב

חייב. הוא השחיטה על  ברם, Bìבחוץ. eøîàיוסי לרבי חכמים – ÈÀ
BàéöBäLהגלילי: ïåék ,õeça äìòîe íéðôa èçBMä óà– ÇÇÅÄÀÄÇÂÆÇÅÈÆÄ

העזרה, קרבן Bìñtמן  כדין –`veid כן פי על ואף לעזרה, מחוץ ÀÈ
חייב", בחוץ, והעלה בפנים "שחט אמרת: שהרי ההעלאה, על חייב
סובר, הגלילי  יוסי  רבי ברם, בחוץ. והעלה בחוץ לשחט הדין והוא

ליקרב  הכושר שעת לו היתה בפנים השוחט שכן  לזה, זה לדמות שאין
בחוץ, ומעלה בחוץ השוחט אבל חייב; בחוץ כשמעלהו הלכך  בפנים,

דבר אלא בחוץ העלה שלא ונמצא בכלל , הכושר  שעת לו היתה לא
ההעלאה. על פטור  לפיכך  nw`.פסול, `pzk dklde
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רבי בה שנחלקו  משום כאן , והובאה קודש , שאכל  טמא בדין עוסקת זו  משנה
הקודמת. במשנה שנחלקו וחכמים הגלילי  יוסי 

ìëàL àîè,הקדשים מבשר –øBäè Lã÷ ïéáe àîè Lã÷ ïéa ÈÅÆÈÇÅÙÆÈÅÅÙÆÈ
טהור , קודש  בשר שאכל ובין שנטמא קודש בשר  שאכל  בין  –áiçÇÈ

שכתוב כרת, חייב במזיד ככככ):):):):– ז ז ז ז ,,,, בשר((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  תאכל אשר  "והנפש

מעמיה"; ההיא הנפש  ונכרתה עליו , וטומאתו לה' אשר השלמים מזבח
ויורד עולה קרבן  מביא בשוגג, אכל בבבב).).).).ואם הההה,,,, éñBé((((ויקראויקראויקראויקרא éaøÇÄÅ
øBäè ìëàL àîè :øîBà éìéìbäקודש שאכל  טמא אדם – ÇÀÄÄÅÈÅÆÈÇÈ

קרבן ,áiçטהור, ובשוגג כרת במזיד –àîè ìëàL àîèå– ÇÈÀÈÅÆÈÇÈÅ
טמא, קודש שאכל  טמא ומקרבן,øeètאבל  מכרת –ìëà àHL ÈÆÈÇ

àîè øác àlà אלא עובר  אינו שנטמא קודש בשר  והאוכל  – ÆÈÈÈÈÅ
שכתוב יט יט יט יט ):):):):בלאו, ז ז ז ז ,,,, יאכל ".((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לא טמא בכל  יגע אשר  "והבשר

Bì eøîà: הגלילי יוסי  לרבי  חכמים –øBäè ìëàL àîè óà ÈÀÇÈÅÆÈÇÈ
טהור, קודש –eäànè ,Ba òâpL ïåékואף כשאוכלו – כן פי על ÅÈÆÈÇÄÀÈ

נטמא  אם הבדל אין  שהרי  טמא, קודש שאכל לטמא הדין והוא חייב,
נטמא  שאם מבואר , בגמרא אחרים. ידי על  שנטמא או  ידו  על הבשר

מודה  הגלילי יוסי  רבי  אף הקודש, בשר נטמא כך  ואחר תחילה האדם
שטמאהו  אף טהור , שאכל טמא ולפיכך כשאכלו , כרת עליו  שחייב

קדמה  גופו טומאת שהרי  חייב, כשאכלו מקום מכל בנגיעה, קודם
האדם, נטמא כך ואחר  הבשר שנטמא אלא נחלקו  לא הבשר . לטומאת

ונאסר הואיל  כלומר  איסור, על חל  איסור  אין  סובר : הגלילי  יוסי שרבי 
תחילה xedh)עליו didyk) שוב הבשר, טומאת איסור  משום זה בשר 

חייב  אינו  כשאכלו ולפיכך  כשנטמא, גופו טומאת איסור  עליו  חל לא
ואיסור הואיל סוברים, וחכמים הגוף. טומאת משום קרבן  או כרת

בו  מותר  שהיה טהור  בבשר  נאסר  גופו , כשנטמא שהרי  הוא, כולל
טומאת  איסור שחל  שמתוך איסור, על חל  איסור  לפיכך מתחילה,

הבשר שהיה פי  על  ואף הטמא; הבשר  על  גם חל טהור, בשר  על הגוף
מתחייב  הריהו הבשר , טומאת משום גופו, שנטמא קודם עליו אסור
שאכל טמא הלכך  הגוף. טומאת משום אף שנטמא, לאחר עכשיו, עליו

חייב  האדם, נטמא כך  ואחר תחילה הבשר שנטמא אף טמא, קודש 
àîè(bbeya).קרבןו (cifna)כרת ìëàL øBäèå,טמא קודש בשר – ÀÈÆÈÇÈÅ

øeèt,לעיל שהזכרנו כמו בלאו , הוא עובר  אבל  ומקרבן, מכרת – È
מלקות, áiçוחייב BðéàL, קרבן ובשוגג כרת במזיד  –ìò àlà ÆÅÇÈÆÈÇ
óebä úàîèשכתוב טמא, בעצמו כשהוא כ כ כ כ ):):):):– ז ז ז ז ,,,, "והנפש((((ויקראויקראויקראויקרא ËÀÇÇ

השלמים... מזבח בשר תאכל  eilrאשר  ez`nehe ודרשו ונכרתה",

izdw - zex`ean zeipyn



cריב dpyn xyr dyly wxt migaf zkqn

‚äiìòaî äèéçMa øîç,äèéçMaî äiìòáe.äèéçMa øîç,èBéãäì èçBMäL–áiç,èBéãäì äìònäå– Ÿ¤©§¦¨¦¨£¦¨¨£¦¨¦©§¦¨Ÿ¤©§¦¨¤©¥©¤§©¨§©©£¤©¤§
øeèt.äiìòa øîç,eèçLå ïékqa eæçàL íéðL–íéøeèt,eäeìòäå øáàa eæçà–ïéáiç.äìòä,äìòäå øæçå, ¨Ÿ¤¨£¦¨§©¦¤¨£©©¦§¨£§¦¨£§¥¤§¤¡©¨¦¤¡¨§¨©§¤¡¨

äìòäå øæçå–äiìòå äiìò ìk ìò áiç;éøácïBòîL éaø.éñBé éaøøîBà:úçà àlà áiç Bðéà;ãò áiç Bðéàå §¨©§¤¡¨©¨©¨£¦¨©£¦¨¦§¥©¦¦§©¦¥¥¥©¨¤¨©©§¥©¨©
çaænä Làøì äìòiL.ïBòîL éaøøîBà:òìqä ìò äìòä elôà,ïáàä ìò Bà–áiç. ¤©£¤§Ÿ©¦§¥©©¦¦§¥£¦¤¡¨©©¤©©¨¤¤©¨

„ïéøLk íéLã÷ ãçà,Lãwa ïìeñt äéäL ïéìeñt íéLã÷ ãçàå,õeça ïáéø÷äå–áiç.äìBòä ïî úéfk äìònä ¤¨¨¨¦§¥¦§¤¨¨¨¦§¦¤¨¨§¨©Ÿ¤§¦§¦¨©©¨©©£¤©©¦¦¨¨
õeça ïéøeîàä ïîe–áiç.õîwä,äðBáläå,úøèwäå,íéðäk úçðîe,çéLnä ïäk úçðîe,ïéëñð úçðîe,áéø÷äL ¦¨¥¦©©¨©Ÿ¤§©§¨§©§Ÿ¤¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥©¨¦©¦§©§¨¦¤¦§¦

bbbb.'ek heicdl hgeydy:áééç èåéãä úìéëàì õåçá íéùã÷ èçåùä.uega dlrndáùçé íã áéúë äèéçù éáâã .õåç úàìòä íåùî øåèô ,èåéãä êøåöì
:'äì åá ïéåëéù ãò õåçá åäìòîùë áééç åðéà ,'äì åúåà úåùòì áéúë äàìòä éáâå .ùéàì èçåùä åìéôà ,ùéàì.mixeht ehgyeáéúëã(æ"é íù)áùçé íã

:íéðù àìå ãçà ,àåää ùéàì.oiaiig edelrdeáéúëã(íù)åæçàù íéðù úåáøì àìà ùéà ùéà øîåì ãåîìú ïéàù ,'åë äìòé øùà 'åâå ùéà ùéàøáàá
:ïéáééç ïäù ,åäåìòäå.dlrd:åì òãåðå.dlrde xfge:úçàå úçà ìë ìò áééç ,äîöò äîäá äúåàî.gafnd y`xl dlriy cráéúëã('ç úéùàøá)ïáéå

:çáæî àìá äàìòä äðéà õåçá àéäù ãéçé úîá åìéôà àîìà .'äì çáæî çð.rlqd lr dlrd elit`áéúëã(æ"é àø÷éå)'ä çáæî ìò íãä úà ïäëä ÷øæå
:éñåé éáøë äëìäå .áéúë õåçá äìòîä úùøôáå .ãéçé úîáá çáæî àìå ,ãòåî ìäà çúô

cccc.ycwa oleqt didy,õåçá ïäéìò ïéáééçå äéá ïðéø÷ íéðôá ìá÷úî ,åãøé àì åìò íà íéðôáå ìéàåä ,åîå÷îì õåçå åðîæì õåç èçùðäå àöåéäå ïìä ïåâë
áéúëã(íù):õåçá åéìò ïéáééç ïéà 'äì äùòð åðéàù ìëå ,õåçá åéìò ïéáééç 'äì äùòðä ìë ,'äì åúåà úåùòì.oixeni`ne dlerd on zifk dlrndéöç
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לעזרה. מחוץ הקטרתם או  קדשים שחיטת בדיני ממשיכה משנתנו 

äiìòaî äèéçMa øîç חומרה בחוץ קדשים בשחיטת יש  – ÙÆÇÀÄÈÄÈÂÄÈ
בחוץ, קדשים בהעלאת äèéçMaîשאינה äiìòáe בהעלאת ויש  – ÈÂÄÈÄÇÀÄÈ

בשחיטה. שאינה חומרה בחוץ èçBMäLקדשים ,äèéçMa øîçÙÆÇÀÄÈÆÇÅ
בחוץ, קדשים –èBéãäì לשחוט שנתכוון היינו הדיוט, לצורך – ÇÆÀ

לשם ולא אדם, חטאת.áiçה',לצורך  ובשוגג כרת, במזיד – ÇÈ
äìònäå,בחוץ קדשים –èBéãäì ולא הדיוט, של לכבודו  – ÀÇÇÂÆÇÆÀ

ה' שלמהשלמהשלמהשלמה"),"),"),"),לשם """"מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת ישראלישראלישראלישראל";";";"; ומחטאת.øeèt("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  מכרת – È
כתוב  בשחיטה שכן המקראות, מן זה למדים דדדד):):):):בגמרא יז יז יז יז ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

יחשב לצורךyi`l"דם היינו לאיש , השוחט אפילו ודורשים: ,..."

כתוב ובהעלאה חייב; הוא הרי ט ט ט ט ):):):):הדיוט, שם שם שם שם ,,,, אותו ((((שם שם שם שם  "לעשות
'dl.'לה בו  שיכוון עד  בחוץ כשמעלהו חייב אינו – ",äiìòa øîçÙÆÈÂÄÈ

eèçLåשכן  ïékqa eæçàL íéðL,בחוץ קרבן  יחד  –íéøeèt ÀÇÄÆÈÂÇÇÄÀÈÂÀÄ
ומחטאת; מכרת –eäeìòäå øáàa eæçà נטלו שניים אם אבל – ÈÂÀÅÆÀÆÁ

בחוץ, יחד והקטירוהו קרבן, של ובשוגג ïéáiçאבר כרת במזיד  – ÇÈÄ
יחשב  "דם כתוב; בשחיטה שכן המקראות, מן  נדרש  זה ואף חטאת;

ודורשים ההוא", כתוב "yi`l"לאיש ובהעלאה שניים, ולא אחד  –
ח ח ח ח ):):):): שם שם שם שם ,,,, איש ",((((שםשםשםשם "איש  לומר  תלמוד שאין  יעלה", אשר איש... "איש

חייבים. שהם והעלוהו , באבר  שאחזו  שניים לרבות –äìòäאלא ÆÁÈ
ושכח, שחטא, לו ונודע לעזרה, חוץ קדשים מבהמת øæçåÀÈÇבשוגג

äìòäå,ושכח לו, ונודע לעזרה, חוץ בהמה מאותה בשוגג –øæçå ÀÆÁÈÀÈÇ
ïBòîL éaø éøác ;äiìòå äiìò ìk ìò áiç ,äìòäå אף – ÀÆÁÈÇÈÇÈÂÄÈÇÂÄÈÄÀÅÇÄÄÀ

העלאה  בין  לו ונודע הואיל  אחת, מבהמה היו ההעלאות שכל  פי  על 

והעלאה. העלאה כל על  חטאת חייב הוא הרי  שחטא, éaøÇÄלהעלאה
úçà àlà áiç Bðéà :øîBà éñBé.ההעלאות כל  על  אחת חטאת – ÅÅÅÇÈÆÈÇÇ

בחוץ המעלה בענין  שכתוב מחלוקתם, טעם מבואר ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא בגמרא

ט ט ט ט ):):):): dl'"לעשותיז יז יז יז ,,,, eze` חייב הוא השלם על  – "אותו" ודורשים: ,"

הקרבן  על נופל "אותו" שלשון יוסי  רבי וסובר  החסר, על חייב ואינו 
ואם  הבהמה, כל שיעלה עד חייב אינו בחוץ שהמעלה ומכאן כולו ,

חטאת  אלא חייב אינו זה, אחר  בזה איברים חמישה או ארבעה העלה
היינו  ואבר , אבר כל על  נופל  "אותו " שלשון  סובר , שמעון  ורבי אחת;

או  ארבעה המעלה ולפיכך חסר, ולא שלם להיות צריך אבר שכל 
העלאה  כל  על  חייב לעיל, כמבואר  זה, אחר  בזה איברים חמישה

סובר, יוסי  רבי  שאף אמר , יוחנן רבי  לקיש . ריש  דעת זו – והעלאה.

או  ארבעה בחוץ העלה ואם ואבר, אבר  כל  על נופל "אותו" שלשון
נחלקו  לא והעלאה; העלאה כל על חייב זה, אחר  בזה איברים חמישה

בחוץ  והעלהו אחד אבר  ממנו  ולקח בפנים, קרבן  ששחט במי אלא
חייב  סובר: שמעון  שרבי  זה, אחר בזה חלקים שלושה או בשניים

ולא  השלם על לחייב "אותו " נאמר שלא והעלאה, העלאה כל על 
פנים") ("במוקטרי  פנים בשחוטי אבל  חוץ, בשחוטי אלא החסר  על 

אף  המזבח, מעל שפקעו  שאיברים שנינו  שהרי החסר , על  אף חייב
סובר יוסי  ורבי ו ); ט, (לעיל  למזבח אותם מחזירים הם, שחסרים

אבר על  אלא חייב אינו  בחוץ מהם העלה אם פנים בשחוטי שאף
או  בשניים בחוץ אחד אבר  המעלה ולפיכך החסר, על ולא שלם

אלא  חייב אינו  בינתיים, לו שנודע אף זה, אחר בזה חלקים שלושה
אחת בבבב;;;;(חטאת קח קח קח קח ,,,, זבחים זבחים זבחים זבחים  `zxg;גמראגמראגמראגמרא jxca oiprd x`ean my zetqeza

`ibeqd lk x`ean Ð `i ,hi zepaxwd dyrn 'ld Ð jlnl dpynae
.(zekix`aáiç Bðéàå,בחוץ קרבן  המעלה –Làøì äìòiL ãò ÀÅÇÈÇÆÇÂÆÀÙ
çaænäשכתוב עליו , ויעלה מזבח בחוץ שיעשה ככככ):):):):– חחחח,,,, ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  ÇÄÀÅÇ

מזבח. על  אלא העלאה אין  בחוץ, שגם ומכאן לה'", מזבח נח "ויבן 

,ïáàä ìò Bà ,òìqä ìò äìòä elôà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÂÄÆÁÈÇÇÆÇÇÈÆÆ
áiçשכתוב יט יט יט יט ):):):):– יגיגיגיג,,,, ואת ((((שופטיםשופטיםשופטיםשופטים העזים גדי את מנוח "ויקח ÇÈ

dl'המנחה xevd lr lrie העלה אלא מזבח בנה לא שאפילו ומכאן  ."

רבי של  טעמו מובא בגמרא ובברייתא העלאה. זו  הרי הסלע, על 
אחר  מפסוק בברטנוראבברטנוראבברטנוראבברטנורא).).).).שמעון  מובאמובאמובאמובא וכןוכןוכןוכן ב ב ב ב ;;;; קחקחקחקח,,,, שם שם שם שם  הרמב"ם ((((עייןעייןעייןעיין –

הדינים אלו  "כל  כותב: למשנתנו וסמכוה (epzpynay)בפירושו קבלה,
לפסוקים".

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïéøLk íéLã÷ ãçà,כשרים קרבנות בין –ïéìeñt íéLã÷ ãçàå ÆÈÈÈÄÀÅÄÀÆÈÈÈÄÀÄ
Lãwa ïìeñt äéäL אלו כגון בעזרה, שנפסלו  קרבנות ובין – ÆÈÈÀÈÇÙÆ

ירדו , לא המזבח על עלו שאם ב), (ט, לעיל õeçaששנינו  ïáéø÷äåÀÄÀÄÈÇ
לעזרה, חוץ מאלו  אחד הקריב אם –áiç ובשוגג כרת במזיד  – ÇÈ

אבל עליו ; חייבים בחוץ, והעלהו  בפנים המתקבל קרבן שכל  חטאת,

משום  עליהם חייבים אין  ירדו , המזבח על  עלו שאם שדינם פסולים
שכתוב חוץ, טטטט):):):):העלאת יז יז יז יז ,,,, הנעשה ((((ויקראויקראויקראויקרא כל  – לה'" אותו  "לעשות

בחוץ. עליו  חייבים אין לה', נעשה שאינו  וכל בחוץ; עליו חייבים לה'
õeça ïéøeîàä ïîe äìBòä ïî úéfk äìònä זית כחצי  – ÇÇÂÆÇÇÄÄÈÈÄÈÅÄÇ

מחלבה זית וכחצי  העולה והעולה áiç((((גמראגמראגמראגמרא),),),),מבשר  שהואיל  – ÇÈ
להתחייב  לכזית האימורים עם הבשר  בה מצטרף לפיכך  למזבח, כולה

izdw - zex`ean zeipyn
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õeça úéfk ïäî ãçàî–áiç.øæòìà éaøBlk úà áéø÷iL ãò øèBt.íéðôa ïáéø÷äL ílëå,úéfk ïäa øiLå, ¥¤¨¥¤©©¦©©¨©¦¤§¨¨¥©¤©§¦¤ª§ª¨¤¦§¦¨¦§¦§¦¥¨¤©©¦
õeça ïáéø÷äå–áiç.ïäL ìk eøñçL ílëå,õeça ïáéø÷äå–øeèt. §¦§¦¨©©¨§ª¨¤¨§¨¤¥§¦§¦¨©¨

‰õeça íäéøeîàå íéLã÷ áéø÷nä–áiç.õeça dáéø÷äå äöî÷ð àHL äçðî–øeèt.döî÷,döî÷ øæçå ©©§¦¨¨¦§¥¥¤©©¨¦§¨¤¦§§¨§¦§¦¨©¨§¨¨§¨©ª§¨
dëBúì,õeça dáéø÷äå–áiç. §¨§¦§¦¨©©¨
Âõeça ïäî ãçà úà áéø÷äL äðBáläå õîwä–áiç.øæòìà éaøéðMä úà áéø÷iL ãò øèBt.íéðôa ãçà ©Ÿ¤§©§¨¤¦§¦¤¤¨¥¤©©¨©¦¤§¨¨¥©¤©§¦¤©¥¦¤¨¦§¦

õeça ãçàå–áiç.õeça ïäî ãçà úà áéø÷äL äðBáì ékæa éðL–áiç.øæòìà éaøúà áéø÷iL ãò øèBt §¤¨©©¨§¥¨¦¥§¨¤¦§¦¤¤¨¥¤©©¨©¦¤§¨¨¥©¤©§¦¤

:äæî úéæ éöçå äæî úéæ.aiig:ìéìë äìåëã.dpeald:äáãð úçðî ìù.zxehwde:íéáøòä ïéá ñøôå úéøçù ñøô íåé ìë ìù.mipdk zgpneìéìë àéäù
:õåçá ïúàìòä ìò áééç åðéà ìàøùé úçðî éøééù ìáà .ìàøùé úçðî ìù õîå÷ë äàìòäì äéåàøå.giyn odk zgpnìëá àéáî àåäù äôéàä úéøéùò

:íåé.zifk:äøè÷ä øåòéù åðééäã.olek z` aixwiy créåä àì ïìåë åáø÷ àìù ïîæ ìëå ,ïåøñçá éìñôî ïéøéúîä ìë øáñ÷ãéãé íéìòá úàöì äøè÷ä à
:äøè÷ä íãå÷ åøñç àìå íéé÷ åìåëã àëéä ,úéæëá ïúøè÷ä éåä éîð éðä ïðáøìå .ïúáåç.aiig 'eke odn xiiye:äøè÷ä äøîâð äæá éøäùexqgy oleke

.ody lkáéúëã ,ïðåøñçá åìñôð ,äôéøù åà ãåáéà éãé ìò äøè÷ä íãå÷('á àø÷éå):äøè÷ä íãå÷ äöîå÷ øñçù åà àéä äøñçùì èøô ,äçðîä ïî úøúåðäå
dddd.odixeni`e miycw aixwndäúååëãå ùàì ïéøåîéàä ïéá õöåç øùá éøä ïðéøîà àìå .íéøåîéà íåùî áééç ,åá íéøáåçî íéøåîéàäå øùáä áéø÷äù

øîà àðîçøã àéä äàìòä åàì íéðôá('à íù):õöåç åðéà åðéîá ïéîù éôì éëä ïðéøîà àì .áééç àäé àì éîð õåçá ïìòîäå ,ùàä ìò øùà íéöòä ìò
.dvnwp `ly dgpn:øåèô õåçá äáéø÷îä êëìä .íéðôì äéåàø äðéà.aiig uega daixwde .dkezl dvnew xfge dvnwïðúãë äøùë íéðôá äá àöåéëù

:äøùë øéè÷ä íàå øéè÷é àì äéøéùá äöîå÷ áøòúð õîå÷äá
eeee.dpealde unewd:øéúîä ìë úøè÷ä éòáã øèåô øæòìà éáø êëìä äìéëàì äéøéù úà íéøéúî íäéðù .äáãð úçðî ìù.mipta cg`ë"çàå äìçú

:éåìú ìëä åáå øîâ äæù .áééç õåçá éðùä.dpeal ikifa ipy:íéðôä íçì íéøéúî.bgd inêåñéð íùì åàìîúðùõåçá ïúåà êñð íà úåëñä âçá íéîä
äëìä àìà àéä àúééøåàã åàì âçá íéîä êåñðå ïéúéðúî äìåëá à"øë äëìä ïéàå õåçá äìò áééçî êëìä àéä àúééøåàã âçá íéîä êåñéð øáñã áééç

`xephxa yexit

המנחה,õîwäעליהם. מן  –äðBáläå,נדבה ממנחת –úøèwäå ÇÙÆÀÇÀÈÀÇÀÙÆ
הערבים,– בין ופרס בשחרית פרס במקדש, יום בכל שמקטירים

íéðäk úçðîe,המזבח גבי על  קרבה וכולה קומץ, בה שאין  – ÄÀÇÙÂÄ
çéLnä ïäk úçðîe מקריב הגדול הכהן שהיה חביתין  מנחת – ÄÀÇÙÅÇÈÄÇ

יום טוטוטוטו),),),),בכל  וווו,,,, ïéëñð((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  úçðîe, הקרבן עם שמביאים – ÄÀÇÀÈÄ
ïäî ãçàî áéø÷äL הקטורת מן  או  הלבונה מן או הקומץ מן – ÆÄÀÄÅÆÈÅÆ
וכו', כהנים ממנחת õeçaאו úéfk,לעזרה חוץ –áiçעל אף – ÇÇÄÇÇÈ

הריהו  בלבד, כזית בחוץ מהם המקריב כליל , להיקרב דינם שבפנים פי 
øèBtחייב. øæòìà éaø,בחוץ המעלה את –úà áéø÷iL ãò ÇÄÆÀÈÈÅÇÆÇÀÄÆ
Blk מנחת כל או  הקטורת כל  או הלבונה כל  או הקומץ כל  את – Ë

בפנים. כדינם וכו ', לעיל,ílëåהכהנים שנימנו  אלו  כל  –ïáéø÷äL ÀËÈÆÄÀÄÈ
íéðôa,העזרה –úéfk ïäa øiLå,בפנים הקריב שלא –ïáéø÷äå ÄÀÄÀÄÅÈÆÇÇÄÀÄÀÄÈ
õeça,לעזרה חוץ –áiç שבכזית לפי אלעזר, רבי לדעת אפילו – ÇÇÈ

ההקטרה. נגמרה ïäLזה ìk eøñçL ílëå,ההקטרה קודם – ÀËÈÆÈÀÈÆÅ
שכתוב חסרונם, משום ונפסלו  נשרף, או קצת מהם שנאבד  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא כגון

גגגג):):):): מן בבבב,,,, היא dgpnd"והנותרת שחסרה למנחה פרט ולבניו ", לאהרן 

הקטרה, קודם קומצה שחסר õeçaאו ïáéø÷äå,חסרים כשהם – ÀÄÀÄÈÇ
øeèt עליהם חייבים אין  בפנים, להיקרב ראויים היו  ולא שהואיל – È

לעיל. שבארנו  כמו  בחוץ,

i y i l y m e i
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õeça íäéøeîàå íéLã÷ áéø÷nä לעזרה מחוץ שהקריב מי – ÇÇÀÄÈÈÄÀÅÅÆÇ
קרבנות כאחד ,(milk`pd)בשר האימורים הקרבת áiçעם משום – ÇÈ

בין  חוצץ שהבשר  פי  על ואף המזבח. על להיקרב שדינם האימורים,
שמין  לפי  פנים, בהקטרת שפוסלת חציצה זו  אין לאימורים, האש 

חוצץ. אינו  äöî÷ðבמינו àHL äçðî הכהן ממנה הרים שלא – ÄÀÈÆÄÀÀÈ
הקומץ, õeçaאת dáéø÷äå,המנחה כל  את –øeèt זו שמנחה – ÀÄÀÄÈÇÈ

אינו  הלכך  הקומץ, עדיין  הוברר  ולא הואיל  לפנים, ראויה היתה לא

בחו  עליה המנחה,÷döîץ.חייב מן הקומץ את הכהן  הרים –øæçå ÀÈÈÀÈÇ
dëBúì döî÷,המנחה לתוך הקומץ והוחזר  –õeça dáéø÷äå ËÀÈÀÈÀÄÀÄÈÇ

המנחה, כל  את –áiç היא כשרה בפנים, הקריבה אם זה שבכגון – ÇÈ
גגגג),),),),בדיעבד גגגג,,,, בחוץ.((((מנחותמנחותמנחותמנחות עליה חייב הלכך

ו ה נ ש מ ר ו א ב

äðBáläå õîwäשיירי את מתירים ששניהם נדבה, מנחת של  – ÇÙÆÀÇÀÈ
שכתוב כמו  לאכילה, בבבב----גגגג):):):):המנחה בבבב,,,, קומצו ((((ויקראויקראויקראויקרא מלא משם "וקמץ

המזבחה. אזכרתה את הכהן  והקטיר לבונתה, כל על ומשמנה מסלתה
נאכלים  המנחה שיירי שאין  ומכאן ולבניו ", לאהרן  המנחה מן  והנותרת

והלבונה, הקומץ הקטרת לאחר õeçaאלא ïäî ãçà úà áéø÷äLÆÄÀÄÆÆÈÅÆÇ
לעזרה, מחוץ הלבונה את או הקומץ  את הקריב  אם –áiçשכל – ÇÈ

בפנים. להקטרה ראוי  עצמו בפני  ãòאחד  øèBt øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÅÇ
éðMä úà áéø÷iL כדבריו המתיר, כל את שיקריב עד דהיינו – ÆÇÀÄÆÇÅÄ

ד . õeçaבמשנה ãçàå íéðôa ãçà או הקומץ את הקטיר אם – ÆÈÄÀÄÀÆÈÇ
בחוץ, השני המתיר את הקטיר כך  ואחר  בפנים הלבונה –áiçאת ÇÈ

המתיר. כל הקטרת את בו  שגמר äðBáìלפי ékæa éðL שהקטרתם – ÀÅÈÄÅÀÈ
הכהנים, לאכילת הפנים לחם את îמתירה ãçà úà áéø÷äLïä ÆÄÀÄÆÆÈÅÆ

õeça,לעזרה מחוץ –áiç. עצמו בפני  להקטרה ראוי  אחד שכל – ÇÇÈ
éðMä úà áéø÷iL ãò øèBt øæòìà éaø. המתיר כל את –ãçà ÇÄÆÀÈÈÅÇÆÇÀÄÆÇÅÄÆÈ

õeça ãçàå íéðôa את כך ואחר בפנים אחד  בזיך  הקטיר אם – ÄÀÄÀÆÈÇ
בחוץ, השני  ההקטרה.áiçהבזיך את בו שגמר –úö÷î ÷øBfä ÇÈÇÅÄÀÈ

õeça íéîcשכל הפנימיות מחטאות ואפילו אחת, מתנה כגון – ÈÄÇ
מהן  אחת "מתנה א-ב): (ה, לעיל  ששנינו כמו מעכבות, מתנותיהן 

המזבח áiçמעכבת", על  הניתנים כל  שהרי אלעזר, רבי לדעת אף – ÇÈ
הזאה  כל  הפנימיות, בחטאות ואף כיפר; אחת מתנה נתנם אם החיצון,

אחת, מתנה שנתן אחר הדם נשפך אם שכן  היא, עצמה בפני  מצוה
צריך ואינו המתנות, שאר וגומר אחר  פר שמביא אלעזר  רבי סובר

מתחילה. ההזיות את éîלהתחיל Cqðîä óà :øîBà øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÅÇÇÀÇÅÅ
áiç ,õeça âça âç בחג המזבח על ניסוך  לשם שנתמלאו  המים – ÇÆÈÇÇÈ

בחוץ. מעלה כדין חייב לעזרה, מחוץ בחג אותם ניסך  אם הסוכות,

áiç ,õeça ïáéø÷äL ícä éøéL :øîBà äéîçð éaø בגמרא – ÇÄÀÆÀÈÅÀÈÅÇÈÆÄÀÄÈÇÇÈ
והוא  הפנימיות, החטאות של  הדם בשיירי מדבר  נחמיה שרבי  מבואר,

לא  החיצון, המזבח של  היסוד על  הדם שיירי  את שפך  לא שאם סובר
עבודה  הלכך עכב", לא נתן  לא "אם א-ב): (ה, ששנינו  כפי  ולא כיפר ,

מודה  הקרבנות שאר של הדם בשיירי ברם, בחוץ. עליה להתחייב היא
הזורקם  הלכך  לעכב, ולא למצוה אלא אינה ששפיכתם נחמיה רבי

פטור . dkldבחוץ oi`e.dingp iaxk `le xfrl` iaxk `l

izdw - zex`ean zeipyn
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‚äiìòaî äèéçMa øîç,äèéçMaî äiìòáe.äèéçMa øîç,èBéãäì èçBMäL–áiç,èBéãäì äìònäå– Ÿ¤©§¦¨¦¨£¦¨¨£¦¨¦©§¦¨Ÿ¤©§¦¨¤©¥©¤§©¨§©©£¤©¤§
øeèt.äiìòa øîç,eèçLå ïékqa eæçàL íéðL–íéøeèt,eäeìòäå øáàa eæçà–ïéáiç.äìòä,äìòäå øæçå, ¨Ÿ¤¨£¦¨§©¦¤¨£©©¦§¨£§¦¨£§¥¤§¤¡©¨¦¤¡¨§¨©§¤¡¨

äìòäå øæçå–äiìòå äiìò ìk ìò áiç;éøácïBòîL éaø.éñBé éaøøîBà:úçà àlà áiç Bðéà;ãò áiç Bðéàå §¨©§¤¡¨©¨©¨£¦¨©£¦¨¦§¥©¦¦§©¦¥¥¥©¨¤¨©©§¥©¨©
çaænä Làøì äìòiL.ïBòîL éaøøîBà:òìqä ìò äìòä elôà,ïáàä ìò Bà–áiç. ¤©£¤§Ÿ©¦§¥©©¦¦§¥£¦¤¡¨©©¤©©¨¤¤©¨

„ïéøLk íéLã÷ ãçà,Lãwa ïìeñt äéäL ïéìeñt íéLã÷ ãçàå,õeça ïáéø÷äå–áiç.äìBòä ïî úéfk äìònä ¤¨¨¨¦§¥¦§¤¨¨¨¦§¦¤¨¨§¨©Ÿ¤§¦§¦¨©©¨©©£¤©©¦¦¨¨
õeça ïéøeîàä ïîe–áiç.õîwä,äðBáläå,úøèwäå,íéðäk úçðîe,çéLnä ïäk úçðîe,ïéëñð úçðîe,áéø÷äL ¦¨¥¦©©¨©Ÿ¤§©§¨§©§Ÿ¤¦§©Ÿ£¦¦§©Ÿ¥©¨¦©¦§©§¨¦¤¦§¦

bbbb.'ek heicdl hgeydy:áééç èåéãä úìéëàì õåçá íéùã÷ èçåùä.uega dlrndáùçé íã áéúë äèéçù éáâã .õåç úàìòä íåùî øåèô ,èåéãä êøåöì
:'äì åá ïéåëéù ãò õåçá åäìòîùë áééç åðéà ,'äì åúåà úåùòì áéúë äàìòä éáâå .ùéàì èçåùä åìéôà ,ùéàì.mixeht ehgyeáéúëã(æ"é íù)áùçé íã

:íéðù àìå ãçà ,àåää ùéàì.oiaiig edelrdeáéúëã(íù)åæçàù íéðù úåáøì àìà ùéà ùéà øîåì ãåîìú ïéàù ,'åë äìòé øùà 'åâå ùéà ùéàøáàá
:ïéáééç ïäù ,åäåìòäå.dlrd:åì òãåðå.dlrde xfge:úçàå úçà ìë ìò áééç ,äîöò äîäá äúåàî.gafnd y`xl dlriy cráéúëã('ç úéùàøá)ïáéå

:çáæî àìá äàìòä äðéà õåçá àéäù ãéçé úîá åìéôà àîìà .'äì çáæî çð.rlqd lr dlrd elit`áéúëã(æ"é àø÷éå)'ä çáæî ìò íãä úà ïäëä ÷øæå
:éñåé éáøë äëìäå .áéúë õåçá äìòîä úùøôáå .ãéçé úîáá çáæî àìå ,ãòåî ìäà çúô

cccc.ycwa oleqt didy,õåçá ïäéìò ïéáééçå äéá ïðéø÷ íéðôá ìá÷úî ,åãøé àì åìò íà íéðôáå ìéàåä ,åîå÷îì õåçå åðîæì õåç èçùðäå àöåéäå ïìä ïåâë
áéúëã(íù):õåçá åéìò ïéáééç ïéà 'äì äùòð åðéàù ìëå ,õåçá åéìò ïéáééç 'äì äùòðä ìë ,'äì åúåà úåùòì.oixeni`ne dlerd on zifk dlrndéöç

`xephxa yexit

מדבר. הכתוב הגוף בטומאת – עליו" "וטומאתו חכמים:

i p y m e i

ג ה נ ש מ ר ו א ב

לעזרה. מחוץ הקטרתם או  קדשים שחיטת בדיני ממשיכה משנתנו 

äiìòaî äèéçMa øîç חומרה בחוץ קדשים בשחיטת יש  – ÙÆÇÀÄÈÄÈÂÄÈ
בחוץ, קדשים בהעלאת äèéçMaîשאינה äiìòáe בהעלאת ויש  – ÈÂÄÈÄÇÀÄÈ

בשחיטה. שאינה חומרה בחוץ èçBMäLקדשים ,äèéçMa øîçÙÆÇÀÄÈÆÇÅ
בחוץ, קדשים –èBéãäì לשחוט שנתכוון היינו הדיוט, לצורך – ÇÆÀ

לשם ולא אדם, חטאת.áiçה',לצורך  ובשוגג כרת, במזיד – ÇÈ
äìònäå,בחוץ קדשים –èBéãäì ולא הדיוט, של לכבודו  – ÀÇÇÂÆÇÆÀ

ה' שלמהשלמהשלמהשלמה"),"),"),"),לשם """"מלאכתמלאכתמלאכתמלאכת ישראלישראלישראלישראל";";";"; ומחטאת.øeèt("("("("תפארת תפארת תפארת תפארת  מכרת – È
כתוב  בשחיטה שכן המקראות, מן זה למדים דדדד):):):):בגמרא יז יז יז יז ,,,, ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא 

יחשב לצורךyi`l"דם היינו לאיש , השוחט אפילו ודורשים: ,..."

כתוב ובהעלאה חייב; הוא הרי ט ט ט ט ):):):):הדיוט, שם שם שם שם ,,,, אותו ((((שם שם שם שם  "לעשות
'dl.'לה בו  שיכוון עד  בחוץ כשמעלהו חייב אינו – ",äiìòa øîçÙÆÈÂÄÈ

eèçLåשכן  ïékqa eæçàL íéðL,בחוץ קרבן  יחד  –íéøeèt ÀÇÄÆÈÂÇÇÄÀÈÂÀÄ
ומחטאת; מכרת –eäeìòäå øáàa eæçà נטלו שניים אם אבל – ÈÂÀÅÆÀÆÁ

בחוץ, יחד והקטירוהו קרבן, של ובשוגג ïéáiçאבר כרת במזיד  – ÇÈÄ
יחשב  "דם כתוב; בשחיטה שכן המקראות, מן  נדרש  זה ואף חטאת;

ודורשים ההוא", כתוב "yi`l"לאיש ובהעלאה שניים, ולא אחד  –
ח ח ח ח ):):):): שם שם שם שם ,,,, איש ",((((שםשםשםשם "איש  לומר  תלמוד שאין  יעלה", אשר איש... "איש

חייבים. שהם והעלוהו , באבר  שאחזו  שניים לרבות –äìòäאלא ÆÁÈ
ושכח, שחטא, לו ונודע לעזרה, חוץ קדשים מבהמת øæçåÀÈÇבשוגג

äìòäå,ושכח לו, ונודע לעזרה, חוץ בהמה מאותה בשוגג –øæçå ÀÆÁÈÀÈÇ
ïBòîL éaø éøác ;äiìòå äiìò ìk ìò áiç ,äìòäå אף – ÀÆÁÈÇÈÇÈÂÄÈÇÂÄÈÄÀÅÇÄÄÀ

העלאה  בין  לו ונודע הואיל  אחת, מבהמה היו ההעלאות שכל  פי  על 

והעלאה. העלאה כל על  חטאת חייב הוא הרי  שחטא, éaøÇÄלהעלאה
úçà àlà áiç Bðéà :øîBà éñBé.ההעלאות כל  על  אחת חטאת – ÅÅÅÇÈÆÈÇÇ

בחוץ המעלה בענין  שכתוב מחלוקתם, טעם מבואר ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא בגמרא

ט ט ט ט ):):):): dl'"לעשותיז יז יז יז ,,,, eze` חייב הוא השלם על  – "אותו" ודורשים: ,"

הקרבן  על נופל "אותו" שלשון יוסי  רבי וסובר  החסר, על חייב ואינו 
ואם  הבהמה, כל שיעלה עד חייב אינו בחוץ שהמעלה ומכאן כולו ,

חטאת  אלא חייב אינו זה, אחר  בזה איברים חמישה או ארבעה העלה
היינו  ואבר , אבר כל על  נופל  "אותו " שלשון  סובר , שמעון  ורבי אחת;

או  ארבעה המעלה ולפיכך חסר, ולא שלם להיות צריך אבר שכל 
העלאה  כל  על  חייב לעיל, כמבואר  זה, אחר  בזה איברים חמישה

סובר, יוסי  רבי  שאף אמר , יוחנן רבי  לקיש . ריש  דעת זו – והעלאה.

או  ארבעה בחוץ העלה ואם ואבר, אבר  כל  על נופל "אותו" שלשון
נחלקו  לא והעלאה; העלאה כל על חייב זה, אחר  בזה איברים חמישה

בחוץ  והעלהו אחד אבר  ממנו  ולקח בפנים, קרבן  ששחט במי אלא
חייב  סובר: שמעון  שרבי  זה, אחר בזה חלקים שלושה או בשניים

ולא  השלם על לחייב "אותו " נאמר שלא והעלאה, העלאה כל על 
פנים") ("במוקטרי  פנים בשחוטי אבל  חוץ, בשחוטי אלא החסר  על 

אף  המזבח, מעל שפקעו  שאיברים שנינו  שהרי החסר , על  אף חייב
סובר יוסי  ורבי ו ); ט, (לעיל  למזבח אותם מחזירים הם, שחסרים

אבר על  אלא חייב אינו  בחוץ מהם העלה אם פנים בשחוטי שאף
או  בשניים בחוץ אחד אבר  המעלה ולפיכך החסר, על ולא שלם

אלא  חייב אינו  בינתיים, לו שנודע אף זה, אחר בזה חלקים שלושה
אחת בבבב;;;;(חטאת קח קח קח קח ,,,, זבחים זבחים זבחים זבחים  `zxg;גמראגמראגמראגמרא jxca oiprd x`ean my zetqeza

`ibeqd lk x`ean Ð `i ,hi zepaxwd dyrn 'ld Ð jlnl dpynae
.(zekix`aáiç Bðéàå,בחוץ קרבן  המעלה –Làøì äìòiL ãò ÀÅÇÈÇÆÇÂÆÀÙ
çaænäשכתוב עליו , ויעלה מזבח בחוץ שיעשה ככככ):):):):– חחחח,,,, ((((בראשית בראשית בראשית בראשית  ÇÄÀÅÇ

מזבח. על  אלא העלאה אין  בחוץ, שגם ומכאן לה'", מזבח נח "ויבן 

,ïáàä ìò Bà ,òìqä ìò äìòä elôà :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÂÄÆÁÈÇÇÆÇÇÈÆÆ
áiçשכתוב יט יט יט יט ):):):):– יגיגיגיג,,,, ואת ((((שופטיםשופטיםשופטיםשופטים העזים גדי את מנוח "ויקח ÇÈ

dl'המנחה xevd lr lrie העלה אלא מזבח בנה לא שאפילו ומכאן  ."

רבי של  טעמו מובא בגמרא ובברייתא העלאה. זו  הרי הסלע, על 
אחר  מפסוק בברטנוראבברטנוראבברטנוראבברטנורא).).).).שמעון  מובאמובאמובאמובא וכןוכןוכןוכן ב ב ב ב ;;;; קחקחקחקח,,,, שם שם שם שם  הרמב"ם ((((עייןעייןעייןעיין –

הדינים אלו  "כל  כותב: למשנתנו וסמכוה (epzpynay)בפירושו קבלה,
לפסוקים".

ד ה נ ש מ ר ו א ב

ïéøLk íéLã÷ ãçà,כשרים קרבנות בין –ïéìeñt íéLã÷ ãçàå ÆÈÈÈÄÀÅÄÀÆÈÈÈÄÀÄ
Lãwa ïìeñt äéäL אלו כגון בעזרה, שנפסלו  קרבנות ובין – ÆÈÈÀÈÇÙÆ

ירדו , לא המזבח על עלו שאם ב), (ט, לעיל õeçaששנינו  ïáéø÷äåÀÄÀÄÈÇ
לעזרה, חוץ מאלו  אחד הקריב אם –áiç ובשוגג כרת במזיד  – ÇÈ

אבל עליו ; חייבים בחוץ, והעלהו  בפנים המתקבל קרבן שכל  חטאת,

משום  עליהם חייבים אין  ירדו , המזבח על  עלו שאם שדינם פסולים
שכתוב חוץ, טטטט):):):):העלאת יז יז יז יז ,,,, הנעשה ((((ויקראויקראויקראויקרא כל  – לה'" אותו  "לעשות

בחוץ. עליו  חייבים אין לה', נעשה שאינו  וכל בחוץ; עליו חייבים לה'
õeça ïéøeîàä ïîe äìBòä ïî úéfk äìònä זית כחצי  – ÇÇÂÆÇÇÄÄÈÈÄÈÅÄÇ

מחלבה זית וכחצי  העולה והעולה áiç((((גמראגמראגמראגמרא),),),),מבשר  שהואיל  – ÇÈ
להתחייב  לכזית האימורים עם הבשר  בה מצטרף לפיכך  למזבח, כולה

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn xyr dyly wxt migaf zkqn

õeça úéfk ïäî ãçàî–áiç.øæòìà éaøBlk úà áéø÷iL ãò øèBt.íéðôa ïáéø÷äL ílëå,úéfk ïäa øiLå, ¥¤¨¥¤©©¦©©¨©¦¤§¨¨¥©¤©§¦¤ª§ª¨¤¦§¦¨¦§¦§¦¥¨¤©©¦
õeça ïáéø÷äå–áiç.ïäL ìk eøñçL ílëå,õeça ïáéø÷äå–øeèt. §¦§¦¨©©¨§ª¨¤¨§¨¤¥§¦§¦¨©¨

‰õeça íäéøeîàå íéLã÷ áéø÷nä–áiç.õeça dáéø÷äå äöî÷ð àHL äçðî–øeèt.döî÷,döî÷ øæçå ©©§¦¨¨¦§¥¥¤©©¨¦§¨¤¦§§¨§¦§¦¨©¨§¨¨§¨©ª§¨
dëBúì,õeça dáéø÷äå–áiç. §¨§¦§¦¨©©¨
Âõeça ïäî ãçà úà áéø÷äL äðBáläå õîwä–áiç.øæòìà éaøéðMä úà áéø÷iL ãò øèBt.íéðôa ãçà ©Ÿ¤§©§¨¤¦§¦¤¤¨¥¤©©¨©¦¤§¨¨¥©¤©§¦¤©¥¦¤¨¦§¦

õeça ãçàå–áiç.õeça ïäî ãçà úà áéø÷äL äðBáì ékæa éðL–áiç.øæòìà éaøúà áéø÷iL ãò øèBt §¤¨©©¨§¥¨¦¥§¨¤¦§¦¤¤¨¥¤©©¨©¦¤§¨¨¥©¤©§¦¤

:äæî úéæ éöçå äæî úéæ.aiig:ìéìë äìåëã.dpeald:äáãð úçðî ìù.zxehwde:íéáøòä ïéá ñøôå úéøçù ñøô íåé ìë ìù.mipdk zgpneìéìë àéäù
:õåçá ïúàìòä ìò áééç åðéà ìàøùé úçðî éøééù ìáà .ìàøùé úçðî ìù õîå÷ë äàìòäì äéåàøå.giyn odk zgpnìëá àéáî àåäù äôéàä úéøéùò

:íåé.zifk:äøè÷ä øåòéù åðééäã.olek z` aixwiy créåä àì ïìåë åáø÷ àìù ïîæ ìëå ,ïåøñçá éìñôî ïéøéúîä ìë øáñ÷ãéãé íéìòá úàöì äøè÷ä à
:äøè÷ä íãå÷ åøñç àìå íéé÷ åìåëã àëéä ,úéæëá ïúøè÷ä éåä éîð éðä ïðáøìå .ïúáåç.aiig 'eke odn xiiye:äøè÷ä äøîâð äæá éøäùexqgy oleke

.ody lkáéúëã ,ïðåøñçá åìñôð ,äôéøù åà ãåáéà éãé ìò äøè÷ä íãå÷('á àø÷éå):äøè÷ä íãå÷ äöîå÷ øñçù åà àéä äøñçùì èøô ,äçðîä ïî úøúåðäå
dddd.odixeni`e miycw aixwndäúååëãå ùàì ïéøåîéàä ïéá õöåç øùá éøä ïðéøîà àìå .íéøåîéà íåùî áééç ,åá íéøáåçî íéøåîéàäå øùáä áéø÷äù

øîà àðîçøã àéä äàìòä åàì íéðôá('à íù):õöåç åðéà åðéîá ïéîù éôì éëä ïðéøîà àì .áééç àäé àì éîð õåçá ïìòîäå ,ùàä ìò øùà íéöòä ìò
.dvnwp `ly dgpn:øåèô õåçá äáéø÷îä êëìä .íéðôì äéåàø äðéà.aiig uega daixwde .dkezl dvnew xfge dvnwïðúãë äøùë íéðôá äá àöåéëù

:äøùë øéè÷ä íàå øéè÷é àì äéøéùá äöîå÷ áøòúð õîå÷äá
eeee.dpealde unewd:øéúîä ìë úøè÷ä éòáã øèåô øæòìà éáø êëìä äìéëàì äéøéù úà íéøéúî íäéðù .äáãð úçðî ìù.mipta cg`ë"çàå äìçú

:éåìú ìëä åáå øîâ äæù .áééç õåçá éðùä.dpeal ikifa ipy:íéðôä íçì íéøéúî.bgd inêåñéð íùì åàìîúðùõåçá ïúåà êñð íà úåëñä âçá íéîä
äëìä àìà àéä àúééøåàã åàì âçá íéîä êåñðå ïéúéðúî äìåëá à"øë äëìä ïéàå õåçá äìò áééçî êëìä àéä àúééøåàã âçá íéîä êåñéð øáñã áééç

`xephxa yexit

המנחה,õîwäעליהם. מן  –äðBáläå,נדבה ממנחת –úøèwäå ÇÙÆÀÇÀÈÀÇÀÙÆ
הערבים,– בין ופרס בשחרית פרס במקדש, יום בכל שמקטירים

íéðäk úçðîe,המזבח גבי על  קרבה וכולה קומץ, בה שאין  – ÄÀÇÙÂÄ
çéLnä ïäk úçðîe מקריב הגדול הכהן שהיה חביתין  מנחת – ÄÀÇÙÅÇÈÄÇ

יום טוטוטוטו),),),),בכל  וווו,,,, ïéëñð((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  úçðîe, הקרבן עם שמביאים – ÄÀÇÀÈÄ
ïäî ãçàî áéø÷äL הקטורת מן  או  הלבונה מן או הקומץ מן – ÆÄÀÄÅÆÈÅÆ
וכו', כהנים ממנחת õeçaאו úéfk,לעזרה חוץ –áiçעל אף – ÇÇÄÇÇÈ

הריהו  בלבד, כזית בחוץ מהם המקריב כליל , להיקרב דינם שבפנים פי 
øèBtחייב. øæòìà éaø,בחוץ המעלה את –úà áéø÷iL ãò ÇÄÆÀÈÈÅÇÆÇÀÄÆ
Blk מנחת כל או  הקטורת כל  או הלבונה כל  או הקומץ כל  את – Ë

בפנים. כדינם וכו ', לעיל,ílëåהכהנים שנימנו  אלו  כל  –ïáéø÷äL ÀËÈÆÄÀÄÈ
íéðôa,העזרה –úéfk ïäa øiLå,בפנים הקריב שלא –ïáéø÷äå ÄÀÄÀÄÅÈÆÇÇÄÀÄÀÄÈ
õeça,לעזרה חוץ –áiç שבכזית לפי אלעזר, רבי לדעת אפילו – ÇÇÈ

ההקטרה. נגמרה ïäLזה ìk eøñçL ílëå,ההקטרה קודם – ÀËÈÆÈÀÈÆÅ
שכתוב חסרונם, משום ונפסלו  נשרף, או קצת מהם שנאבד  ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא כגון

גגגג):):):): מן בבבב,,,, היא dgpnd"והנותרת שחסרה למנחה פרט ולבניו ", לאהרן 

הקטרה, קודם קומצה שחסר õeçaאו ïáéø÷äå,חסרים כשהם – ÀÄÀÄÈÇ
øeèt עליהם חייבים אין  בפנים, להיקרב ראויים היו  ולא שהואיל – È

לעיל. שבארנו  כמו  בחוץ,

i y i l y m e i
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õeça íäéøeîàå íéLã÷ áéø÷nä לעזרה מחוץ שהקריב מי – ÇÇÀÄÈÈÄÀÅÅÆÇ
קרבנות כאחד ,(milk`pd)בשר האימורים הקרבת áiçעם משום – ÇÈ

בין  חוצץ שהבשר  פי  על ואף המזבח. על להיקרב שדינם האימורים,
שמין  לפי  פנים, בהקטרת שפוסלת חציצה זו  אין לאימורים, האש 

חוצץ. אינו  äöî÷ðבמינו àHL äçðî הכהן ממנה הרים שלא – ÄÀÈÆÄÀÀÈ
הקומץ, õeçaאת dáéø÷äå,המנחה כל  את –øeèt זו שמנחה – ÀÄÀÄÈÇÈ

אינו  הלכך  הקומץ, עדיין  הוברר  ולא הואיל  לפנים, ראויה היתה לא

בחו  עליה המנחה,÷döîץ.חייב מן הקומץ את הכהן  הרים –øæçå ÀÈÈÀÈÇ
dëBúì döî÷,המנחה לתוך הקומץ והוחזר  –õeça dáéø÷äå ËÀÈÀÈÀÄÀÄÈÇ

המנחה, כל  את –áiç היא כשרה בפנים, הקריבה אם זה שבכגון – ÇÈ
גגגג),),),),בדיעבד גגגג,,,, בחוץ.((((מנחותמנחותמנחותמנחות עליה חייב הלכך
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äðBáläå õîwäשיירי את מתירים ששניהם נדבה, מנחת של  – ÇÙÆÀÇÀÈ
שכתוב כמו  לאכילה, בבבב----גגגג):):):):המנחה בבבב,,,, קומצו ((((ויקראויקראויקראויקרא מלא משם "וקמץ

המזבחה. אזכרתה את הכהן  והקטיר לבונתה, כל על ומשמנה מסלתה
נאכלים  המנחה שיירי שאין  ומכאן ולבניו ", לאהרן  המנחה מן  והנותרת

והלבונה, הקומץ הקטרת לאחר õeçaאלא ïäî ãçà úà áéø÷äLÆÄÀÄÆÆÈÅÆÇ
לעזרה, מחוץ הלבונה את או הקומץ  את הקריב  אם –áiçשכל – ÇÈ

בפנים. להקטרה ראוי  עצמו בפני  ãòאחד  øèBt øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÅÇ
éðMä úà áéø÷iL כדבריו המתיר, כל את שיקריב עד דהיינו – ÆÇÀÄÆÇÅÄ

ד . õeçaבמשנה ãçàå íéðôa ãçà או הקומץ את הקטיר אם – ÆÈÄÀÄÀÆÈÇ
בחוץ, השני המתיר את הקטיר כך  ואחר  בפנים הלבונה –áiçאת ÇÈ

המתיר. כל הקטרת את בו  שגמר äðBáìלפי ékæa éðL שהקטרתם – ÀÅÈÄÅÀÈ
הכהנים, לאכילת הפנים לחם את îמתירה ãçà úà áéø÷äLïä ÆÄÀÄÆÆÈÅÆ

õeça,לעזרה מחוץ –áiç. עצמו בפני  להקטרה ראוי  אחד שכל – ÇÇÈ
éðMä úà áéø÷iL ãò øèBt øæòìà éaø. המתיר כל את –ãçà ÇÄÆÀÈÈÅÇÆÇÀÄÆÇÅÄÆÈ

õeça ãçàå íéðôa את כך ואחר בפנים אחד  בזיך  הקטיר אם – ÄÀÄÀÆÈÇ
בחוץ, השני  ההקטרה.áiçהבזיך את בו שגמר –úö÷î ÷øBfä ÇÈÇÅÄÀÈ

õeça íéîcשכל הפנימיות מחטאות ואפילו אחת, מתנה כגון – ÈÄÇ
מהן  אחת "מתנה א-ב): (ה, לעיל  ששנינו כמו מעכבות, מתנותיהן 

המזבח áiçמעכבת", על  הניתנים כל  שהרי אלעזר, רבי לדעת אף – ÇÈ
הזאה  כל  הפנימיות, בחטאות ואף כיפר; אחת מתנה נתנם אם החיצון,

אחת, מתנה שנתן אחר הדם נשפך אם שכן  היא, עצמה בפני  מצוה
צריך ואינו המתנות, שאר וגומר אחר  פר שמביא אלעזר  רבי סובר

מתחילה. ההזיות את éîלהתחיל Cqðîä óà :øîBà øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÅÇÇÀÇÅÅ
áiç ,õeça âça âç בחג המזבח על ניסוך  לשם שנתמלאו  המים – ÇÆÈÇÇÈ

בחוץ. מעלה כדין חייב לעזרה, מחוץ בחג אותם ניסך  אם הסוכות,

áiç ,õeça ïáéø÷äL ícä éøéL :øîBà äéîçð éaø בגמרא – ÇÄÀÆÀÈÅÀÈÅÇÈÆÄÀÄÈÇÇÈ
והוא  הפנימיות, החטאות של  הדם בשיירי מדבר  נחמיה שרבי  מבואר,

לא  החיצון, המזבח של  היסוד על  הדם שיירי  את שפך  לא שאם סובר
עבודה  הלכך עכב", לא נתן  לא "אם א-ב): (ה, ששנינו  כפי  ולא כיפר ,

מודה  הקרבנות שאר של הדם בשיירי ברם, בחוץ. עליה להתחייב היא
הזורקם  הלכך  לעכב, ולא למצוה אלא אינה ששפיכתם נחמיה רבי

פטור . dkldבחוץ oi`e.dingp iaxk `le xfrl` iaxk `l

izdw - zex`ean zeipyn
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éðMä.õeça ãçàå íéðôa ãçà–áiç.õeça íéîc úö÷î ÷øBfä–áiç.øæòìà éaøøîBà:âç éî Cqðîä óà ©¥¦¤¨¦§¦§¤¨©©¨©¥¦§¨¨¦©©¨©¦¤§¨¨¥©©§©¥¥©
õeça âça–áiç.äéîçð éaøøîBà:ø÷äL ícä éøéLõeça ïáé–áiç. ¤¨©©¨©¦§¤§¨¥§¨¥©¨¤¦§¦¨©©¨

Êõeça äìòäå íéðôa óBòä úà ÷ìBnä–áiç.õeça äìòäå õeça ÷ìî–øeèt.íéðôa óBòä úà èçBMä ©¥¤¨¦§¦§¤¡¨©©¨¨©©§¤¡¨©¨©¥¤¨¦§¦
õeça äìòäå–øeèt.õeça äìòäå õeça èçL–áiç.íéðôaî BøLëä Cøc àöîð–õeça Bøeèt;BøLëä Cøc §¤¡¨©¨¨©©§¤¡¨©©¨¦§¨¤¤¤§¥¦¦§¦§©¤¤¤§¥

õeça–íéðôa Bøeèt.ïBòîL éaøøîBà:õeça åéìò ïéáiçL ìk–õeça eäìòäL íéðôa Bá àöBik ìò ïéáiç; ©§¦§¦©¦¦§¥¨¤©¨¦¨¨©©¨¦©©¥¦§¦¤¤¡¨©
õeça äìòîe íéðôa èçBMä ïî õeç. ¦©¥¦§¦©£¤©

Áãçà ñBëa dîc ìawL úàhçä,ïúðíéðôa ïúðå øæçå õeça,ïúðå øæçå íéðôaõeça–áiç,éeàø BlkL ©©¨¤¦¥¨¨§¤¨¨©©§¨©§¨©¦§¦¦§¦§¨©§¨©©©¨¤ª¨
íéðôa àáì.úBñBë éðLa dîc ìa÷,íéðôa íäéðL ïúð–øeèt;õeça íäéðL–áiç;õeça ãçàå íéðôa ãçà ¨Ÿ¦§¦¦¥¨¨¦§¥¨©§¥¤¦§¦¨§¥¤©©¨¤¨¦§¦§¤¨©

:éðéñî äùîì.aiig uega oaixwdy mcd ixiyìáà õåçá äéìò áééçúäì àéä äãåáò êëìéä íäá íéáëòî íãä éøéùã øáñå éøééî íéîéðôä íéîã éøéùá
:äéîçð éáøë äëìä ïéàå .øåèô éàãå õåçá ï÷øåæä êëìéä áëòì àìå äåöîì àìà íðéàù äéîçð 'ø äãåî ïåöéçä çáæî ìù íãä éøéùá

ffff.uega wlnàåä ìåñô õåçá èçåùä ïëå ïúàéöéá åìñôð õåçá íéìòðä ìë àìäå ú"àå õåçá åúàìòä ìò øåèô êëì íéðôá àìà ä÷éìî ïéàù àéä äìáð
:ïðéòá íéðôá íéìá÷úî íéìåñô øàù ïéðòì ìáà äééáø àðîçø íúä åúàìòä ìò ïéáééçå.aiig uega dlrde uega hgyáééçúîù ìëã .äàìòä ìò óà

:áééç ,øçà åà àåä ïìòäå øæç íà õåçá åúèéçù ìò.mipta exykd jxc `vnpõåçá åáåéç êøãå ,õåçá åøåèô íéðôá åáåéç êøã éðú ,øîà÷ àøîâá
.øåèô õåçá äìòäå õåçá ÷ìî .áééç õåçá äìòäå íéðôá ÷ìî .áééç õåçá äìòäå õåçá èçù .øåèô õåçá äìòäå íéðôá óåòä èçù ïåâë .íéðôá åøåèô
áééçúîù êøãå .õåçá ä÷éìîä úéùòð íà åúàìòä ìò øåèô íéðô ú÷éìîá ïåâë íéðôá äðåùàøä äãåáòä úéùòð íà åúàìòä ìò áééçúîù íå÷îá ,àöîð

:õåçá äìòäå íéðôá èçùð íà ,íéðôá åøåèô ,äèéçùá ïåâë õåçá äðåùàøä äãåáò úéùòð íà äàìòä ìò.'ek xne` oerny iaxàî÷ àðúã äéúìîá
áéúëã ,íéðôá úìá÷úî äðéàã ,øåèô õåçá äìòäå íéðôá äìéìá äîäá èçåùä ïëå ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç(è"é àø÷éå)àöîðå ,äìéìá àìå ,íëçáæ íåéá

ìò íéúù áééç êëéôì àéä äøùë äìéìá õåçá äèéçùäù éðôî ,áééç õåçá äìòäå õåçá äìéìá èçù íà ìáà .åúàìòä ìò áééç åðéà êëéôìå ìåñô çáæä
,øîàå àäá ïåòîù éáø âéìôå .äàìòää ìòå äèéçùä.uega edlrdy mipta ea `veik lr oiaiig uega eilr oiaiigy lkõåçá èçåùäù íùë ,øîåìë

íàù ô"òà øåèô àåäù õåçá åäìòäå íéðôá óåò èçåùäî õåç ,äàìòää ìò áééç õåçá äìòäå äìéìá íéðôá èçù íà êë ,áééç õåçá äìòäå äìéìá
:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .áééç õåçá äìòäå èçù

gggg.aiig mipta ozpe xfge uega ozp.áééç ,íãä éøééù àìà õåçá ïúåð åðéàù õåçá ïúðå øæçå íéðôá ïúð ,äì è÷ð àôéñ íåùîå ,àéä àèéùôã àúìî
:äëìä äðéàå .íéáëòî íééøéù øáñã äéîçð éáøë ïéúéðúîå.aiig uega odipy:íéúù áééç ,íééúðéá äòéãé åì äúéä íàå .úçà.mipta cg`éðùä ë"çàå

`xephxa yexit
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לעזרה. מחוץ עופות קרבנות מקטיר או  שוחט או  שמולק במי  דנה משנתנו 

óBòä úà ÷ìBnä,העוף קרבן –íéðôa, כמצוותו העזרה, – ÇÅÆÈÄÀÄ
õeça äìòäå,לעזרה מחוץ והקטירו –áiç,חוץ העלאת משום – ÀÆÁÈÇÇÈ

בחוץ. והעלהו בפנים בהמה קרבן השוחט õeçaכדין ÷ìî את – ÈÇÇ
העוף, õeçaקרבן  äìòäå,לעזרה מחוץ והקטירו –øeèt– ÀÆÁÈÇÈ

לעזרה מחוץ קדשים שחיטת בענין  גגגג):):):):שכתוב יז יז יז יז ,,,, ישחט"((((ויקראויקראויקראויקרא "אשר 
מליקה  שאין וכיון המליקה; על  חייב ואינו חייב הוא השחיטה על  –

המליקה  על  בין פטור ולפיכך  נבילה, כמעלה זה הרי בפנים, אלא בחוץ
ההעלאה. על íéðôaובין óBòä úà èçBMä, כמצוותו שלא – ÇÅÆÈÄÀÄ

במליקה, דינו  õeçaשהרי äìòäå,בפנים ששחט העוף את –øeèt ÀÆÁÈÇÈ
בפנים. בשחיטה שנפסל  לפי  ההעלאה, על –äìòäå õeça èçLÈÇÇÀÆÁÈ

õeça,לעזרה מחוץ והקטירו העוף קרבן את שחט –áiçעל – ÇÇÈ
בחוץ, קדשים עוף שחיטת ריבתה שהתורה ההעלאה, ועל השחיטה

עליה hgyi"),שחייבים xy` e`"n),בחוץ שחיטתו על שמתחייב וכל 
העלאתו . על  גם חייב בחוץ, – אחר או  הוא – והעלהו  חזר àöîðÄÀÈאם

íéðôaî BøLëä Cøcחיובו דרך  מבואר : בגמרא –(eaeig xykd) ÆÆÆÀÅÄÄÀÄ
כלומר serd,בפנים, oaxw zwilnעל חייבים בפנים, שכשנעשתה

בחוץ, õeçaהעלאתו  Bøeèt פטורים בחוץ, המליקה נעשתה אם – ÀÇ
בחוץ; העלאתו  õeçaעל  BøLëä Cøc חיובו דרך  הגמרא: לפי  – ÆÆÆÀÅÇ

(eaeig xykd) כלומר serd,בחוץ, oaxw zhigy,בחוץ שכשנעשתה
בחוץ, העלאתו  על  íéðôaחייבים Bøeèt השחיטה נעשתה אם – ÀÄÀÄ

בחוץ. העלאתו  על פטורים ïéáiçLבפנים, ìk :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÆÇÈÄ
...íéðôa Bá àöBik ìò ïéáiç ,õeça åéìò,מבואר בגמרא – ÈÈÇÇÈÄÇÇÅÄÀÄ

ואלו  משנתנו, בנוסח שחסרים קמא, תנא דברי על  חולק שמעון שרבי 

שמעון : רבי  דברי  לפני להוסיף שיש dlilaהדברים dnda hgeyd oke

xeht ,uega dlrde mipta מלהיקרב נפסלה בלילה, ונשחטה (שהואיל
העלאתה). על  חייב אינו ולפיכך  dlrdeבפנים, uega dlila hgy

aiig ,uega חייב הלכך היא. כשרה בלילה בחוץ שהשחיטה (לפי 
ההעלאה). ועל  השחיטה על `xneשתיים: oerny iax זה בענין  –

ואומר: קמא תנא על  שמעון  רבי oiaiigחולק ,uega eilr oiaiigy lk
mipta ea `veik lrõeça eäìòäLשהשוחט כשם כלומר: –uega ÆÆÁÈÇ

השוחט כך חייב, בחוץ, ומעלה בחוץ,miptaבלילה ומעלה בלילה
ההעלאה, על  õeçaחייב äìòîe íéðôa èçBMä ïî õeç– ÄÇÅÄÀÄÇÂÆÇ

השוחט מן חוץ miycwכלומר ser,פטור שהוא בחוץ, ומעלהו בפנים
חייב. בחוץ, ומעלה בחוץ קדשים עוף שהשוחט פי  על  dkldאף oi`e

.oerny iaxk

זעירי דעת לפי  שהוא מברטנורא, הרב של כביאורו שמעון רבי דברי  בארנו 
ב). קיא, שם (עיין  אחרת בדרך  דבריו  מתפרשים הגמרא במסקנת אבל בגמרא.
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ãçà ñBëa dîc ìawL úàhçä, אחד שרת בכלי  –õeça ïúð ÇÇÈÆÄÅÈÈÀÆÈÈÇÇ
לעזרה, מחוץ הדם מן זרק –íéðôa ïúðå øæçå נתן כך  ואחר – ÀÈÇÀÈÇÄÀÄ

בעזרה, הדם õeçaמתנות ïúðå øæçå íéðôa הדם מן  שנתן  או – ÄÀÄÀÈÇÀÈÇÇ
בחוץ, השיירים את זרק כך ואחר בעזרה, בגמרא áiçתחילה – ÇÈ

הסובר היא, נחמיה ורבי  פנימית, בחטאת עוסקת שמשנתנו מבואר,
מעכבים פנימיות בחטאות הדם mcdששיירי  ixiiy z` jty `l m`)

,(oaxwd xtik `l ,oevigd gafnd ceqi lr בפנים כשנתן אף ולפיכך 

חייב, בחוץ, ונתן  íéðôaוחזר àáì éeàø BlkL הדם שכל  – ÆËÈÈÙÄÀÄ
בחוץ. זריקתו על  חייבים לפיכך  בעזרה, לבוא ראוי ìa÷ÄÅשבכוס

øeèt ,íéðôa íäéðL ïúð ,úBñBë éðLa dîc זו פיסקה –ozp") ÈÈÄÀÅÈÇÀÅÆÄÀÄÈ
("xeht mipta mdipy הדינים שאר אגב אלא נשנתה ולא מיותרת,

õeçaדלקמן; íäéðL,לעזרה חוץ הכוסות משני הדם את זרק – ÀÅÆÇ
áiç.אחת חטאת חייב בינתיים, ידיעה לו היתה ולא שוגג היה אם – ÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn
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–øeèt;íéðôa ãçàå õeça ãçà–ïBöéçä ìò áiç,øtëî éîéðtäå.äîBc øácä äîì?äãáàå Búàhç Léøôîì, ¨¤¨©§¤¨¦§¦©¨©©¦§©§¦¦§©¥§¨©¨¨¤§©§¦©¨§¨§¨
úøçà Léøôäåäézçz,äðBLàøä úàöîð Ck øçàå,íéðôa ïäézL èçL !úBãîBò ïäézL éøäå–øeèt;èçL §¦§¦©¤¤©§¤¨§©©¨¦§¥¨¦¨©£¥§¥¤§¨©§¥¤¦§¦¨¨©

õeça ïäézL–áiç;õeça úçàå íéðôa úçà–øeèt;íéðôa úçàå õeça úçà–äðBöéçä ìò áiç,úéîéðtäå §¥¤©©¨©©¦§¦§©©©¨©©©§©©¦§¦©¨©©¦¨§©§¦¦
úøtëî.íLkúà øèBt dîcLdøNa,dzøáç øNa úà øèBt àeä Ck. §©¤¤§¥¤¨¨¥¤§¨¨¨¥¤§©£¤§¨

¯ ˘ Ú ‰ Ú · ¯ ‡ ˜ ¯ Ù
‡dzbî õeç dôøOL úàhç úøt,õeça Báéø÷äL çlzLnä øéòN ïëå–øeèt,øîàpL(ã ,æé àø÷éå):çút-ìàå" ¨©©¨¤§¨¨¦¦¨§¥¨¦©¦§©¥©¤¦§¦©¨¤¤¡©§¤¤©

"Bàéáä àG ãòBî ìäà,ãòBî ìäà çút ìà àáì éeàø BðéàL ìk,åéìò ïéáiç ïéà. Ÿ¤¥¡¦¨¤¥¨¨Ÿ¤¤©Ÿ¤¥¥©¨¦¨¨
·òáBøä,òaøpäå,äö÷näå,ãáòpäå,ïðúàäå,øéçnäå,íéàìkäå,äôøhäå,ïôã àöBéå,õeça ïáéø÷äL–øeèt, ¨¥©§©¦§¨§©ª§¤§©¤¡¨§¨¤§©§©§¦§©¦§©¦§©§¥¨§¥Ÿ¤¤¦§¦¨©¨

:éåä àì íééøéù åìéôà êëìä ,äîàì êôùð úåéäì éåçã åøéáç úà äùåò ãçà ñåë øáñã äéîçð éáøì åìéôàå .øåèô ,õåçá.xtkn iniptde.çáæä øéùëäì
:åá àöåéë øéåùîä äùò àì õåçá äìçú ÷øæðä íãäù.aiig uega odizy:íéðôá äéåàø äúéä úçà ìë äèéçù úòùáã .úçàå úçà ìë ìòzg`

.mipta.øåèô ,õåçá ïë øçà äéðùäå:íéðôá úìá÷úî äðéàå äìæà äúéîìå ,äéìòá åøôëúðù úàèç äì àéåäã.dpevigd lr aiigíéðôì àéæç àäã
:äáéø÷é äöøéù ïäî äæéàã.dxya z` xhet dncy mykøúéä úòù [äá äáäéã äìéòîä ïî íéùã÷ ùãå÷ øùá äàéöåî íã ú÷éøæã] ,äìéòîä ïî

:íéðäëì.dzxag xya z` xhet `ed jkíéðôá íäéðù èçùàå] äìåñôù ô"òàåíã úà ÷øæå íã÷å ïäéúù úåçðåîã àëéäã àëä ïðéòåîùàå .[éà÷
:ïéìòåî àìå ïéðäð àì úåúîä úåàèçä ïì àîéé÷ã ,äéìòá åøôëúðù úàèç íåùî äìéòîä ïî äúøáç úà øèô ,úçàä

ci`̀̀̀.z`hg zxt:àéä úàèç äá øîàðù .äîåãà äøô.dzibn uegøäá äúåà íéèçåùù íå÷îá äì íéùåò åéä úâ ïéîë ïéøãåñî íéöò ìù äëøòî
çúô ìàå áéúëãî äéøèô àðîçøã ,õåçá íéùã÷ èçåù íåùî äéìò áééç åðéà ìáà .äìåñô àåää íå÷îì õåç äèçù íàå .ìëéä ìù åçúô ãâðë äçùîä

:àø÷ éòúùî íù åàéáäì ãîåòá äðéî òîù ,åàéáä àìù åùðòì àø÷ ãéô÷ãîå ,åàéáä àì ãòåî ìäà.`eal ie`x epi`y lk:áéø÷äì ãéúò åðéàù 'åë

`xephxa yexit

שתיים; חייב ושכח, וחזר בינתיים, ידיעה לו  היתה íéðôaואם ãçàÆÈÄÀÄ
õeça ãçàå מהכוס זרק כך  ואחר  בעזרה, אחד  מכוס הדם את זרק – ÀÆÈÇ

בחוץ, השניøeètהשני  הכוס נדחה הראשון הכוס זריקת ידי  שעל – È
בפנים, לבוא ראוי שאינו  נמצא האמה, אל  נשפך  להיות הזריקה מן

בחוץ; זריקתו על  פטור  íéðôaולפיכך ãçàå õeça ãçà זרק – ÆÈÇÀÆÈÄÀÄ
בפנים, השני  מהכוס זרק כך  ואחר  בחוץ אחד  מכוס הדם áiçÇÈאת

ïBöéçä ìò,לעזרה מחוץ הדם זריקת על  –øtëî éîéðtäå– ÇÇÄÀÇÀÄÄÀÇÅ
מהכוס  הדם שזריקת הקרבן , את מכשירה בפנים השני מהכוס הזריקה

בפנים. לזריקה השני  שבכוס הדם את פסלה לא בחוץ äîìÀÈהראשון
äãáàå Búàhç Léøôîì ?äîBc øácä ענין מביאה משנתנו – ÇÈÈÆÀÇÀÄÇÈÀÈÀÈ

והוא: לענייננו, הלכותיו בפרטי  dca`e,הדומה ez`hg yixtnd
éøäå ,äðBLàøä úàöîð Ck øçàå ,äézçz úøçà LéøôäåÀÄÀÄÇÆÆÇÀÆÈÀÇÇÈÄÀÅÈÄÈÇÂÅ

!úBãîBò ïäézL מהן איזו  לחטאתו להקריב שיכול היא, והלכה – ÀÅÆÀ
øeètשירצה. ,íéðôa ïäézL èçL נשנתה לא זו פיסקה אף – ÈÇÀÅÆÄÀÄÈ

הואיל שפטור , בזה להשמיענו צורך אין  שהרי הדינים, שאר אגב אלא

בחוץ; כלום עשה áiçולא ,õeça ïäézL èçL אחת כל על – ÈÇÀÅÆÇÇÈ
לפנים. ראויה היתה אחת כל  שחיטה שבשעת íéðôaואחת, úçàÇÇÄÀÄ

õeça úçàå,בחוץ השנייה את שחט כך ואחר  בפנים אחת שחט – ÀÇÇÇ
øeèt חטאת" השנייה נעשתה בפנים, הראשונה את ששחט שלאחר – È

חטאת  שכן בפנים, לבוא ראויה אינה ושוב באחרת", בעליה שנתכפרו
שתמות דינה בעליה g).שנתכפרו wxt zligzl epxe`a oiir)úçàÇÇ

íéðôa úçàå õeça לעזרה מחוץ מהן אחת תחילה שחט אם – ÇÀÇÇÄÀÄ
בפנים, השנייה את שחט כך  äðBöéçäואחר  ìò áiçשהואיל – ÇÈÇÇÄÈ

בחוץ  תחילה ששחט זו  הרי  שירצה, מהן איזו להקריב היה ויכול 

חוץ. שחוטי  משום עליה חייב ולכן  לפנים, היתה úéîéðtäåÀÇÀÄÄראויה
úøtëî ששחט הראשונה משום נפסלה ולא היא, כשרה חטאת – ÀÇÆÆ

øNaבחוץ. úà øèBt àeä Ck ,døNa úà øèBt dîcL íLkÀÅÆÈÈÅÆÀÈÈÈÅÆÀÇ
dzøáç הריהו מהן, אחת של  דמה וזרק בפנים שתיהן  שחט אם – ÂÆÀÈ

קדשים  קדשי  בשר  מוציאה הדם שזריקת ממעילה, בשרה את פוטר
והותר הואיל  מעילה, קרבן חייב אינו ממנו שהנהנה דהיינו  ממעילה,

ממעילה, בשרה את פוטרת דמה שזריקת וכשם הדם; משנזרק לכהנים
יהיו  שלא עמה, שנשחטה השנייה בשר  את פוטרת זו  זריקה כך

"חטאת  השנייה נעשתה הראשונה של דמה שמשנזרק בבשרה, מועלים
שאף  המתות, בחטאות היא והלכה למיתה, שדינה בעליה", שנתכפרו

מועל אינו  מהן הנהנה מהן, ליהנות שאסור פי  ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).על

מקשים  בתוספות אבל  בברטנורא. גם מבואר  וכן רש"י . לפי  הסיפא את בארנו 
בבת  שתיהן שנשחטו  בכגון דווקא כאן  שמדובר ומבארים, זה, פירוש על 
מהן אחת של זריקה לפיכך שירצה, מאיזו  לזרוק יכול והוא שהואיל  אחת,
שנשחטה  והיינו  זה, אחר בזה נשחטו  אם אבל  ממעילה, חברתה את פוטרת
השניה  את מפקיעה הראשונה זריקת אין הראשונה, דם שנזרק קודם השנייה
כן אם אלא בעליה", שנתכפרו "חטאת נקראת השניה שאין  המעילה, מן 

הראשונה דם זריקת אחר  l`xyi").נשחטה zx`tz" oiir)

i y i n g m e i
א ה נ ש מ ר ו א ב

קדשים  מונות והן  בחוץ, בהקרבה לדון  מוסיפות בפרקנו הראשונות המשניות שלוש
פטור . בחוץ שהמקריבם

úàhç úøtבה שכתוב אדומה, פרה ט ט ט ט ):):):):– יטיטיטיט,,,, "חטאת ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ÈÇÇÈ
חטאת", "פרת גם נקראת היא ומכאן  dzbîהיא", õeç dôøOLÆÀÈÈÄÄÈ

והיו  לגת, דומה היה זה מקום לשריפתה; המתוקן  ממקום חוץ –

מחוץ  הפרה את שרף ואם אפרה; ואוספים הפרה את שם שורפים
מקום, çlzLnäלאותו øéòN ïëåלעזאזל הכיפורים ביום – ÀÅÈÄÇÄÀÇÅÇ

õeçaהמדברה, Báéø÷äL,בפנים הכהן עליו  שהתוודה לאחר  – ÆÄÀÄÇ
øeèt,חוץ הקרבת משום –ãòBî ìäà çút-ìàå" :øîàpL ÈÆÆÁÇÀÆÆÇÙÆÅ

Bàéáä àG,"עמו מקרב ההוא האיש ונכרת לה'... קרבן להקריב ÁÄ
ãòBîומכאן , ìäà çút ìà àáì éeàø BðéàL ìk שאינו – ÈÆÅÈÈÙÆÆÇÙÆÅ

בעזרה, להיקרב åéìòעומד  ïéáiç ïéà לא בחוץ הקרבתו על  – ÅÇÈÄÈÈ
ואינם  הואיל  המשתלח, ושעיר  אדומה פרה הלכך  חטאת; ולא כרת
בחוץ. הקרבתם על  חייבים אין מועד, אוהל פתח אל לבוא עומדים

ב ה נ ש מ ר ו א ב

òáBøä,אשה שרבע פר  –òaøpäå,לאיש שנרבעה פרה –äö÷näå ÈÅÇÀÇÄÀÈÀÇËÀÆ
זרה, עבודה לצורך –ãáòpäå,זרה עבודה לשם אותו  שעבדו  – ÀÇÆÁÈ

ïðúàäå,לזונה אתנן  שניתנה בהמה –øéçnäå שהמירו בהמה – ÀÈÆÀÇÀÇÀÄ
כלב, במחיר  ורחל,íéàìkäåאותה מתיש הנולד  כגון –äôøhäå ÀÇÄÀÇÄÀÇÀÅÈ

חיה, דרוסת כגון –ïôã àöBéå יצא אלא הרחם דרך  נולד  שלא – ÀÅÙÆ
אלו  כל  שנחתכה; האם דופן  õeçaדרך  ïáéø÷äL והם הואיל  – ÆÄÀÄÈÇ

בקודש, פסולם היה שלא פסולים ומחטאת,øeètקדשים מכרת – È
øîàpL הביאו לא מועד אהל  פתח "ואל חוץ: שחיטת בענין – ÆÆÁÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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éðMä.õeça ãçàå íéðôa ãçà–áiç.õeça íéîc úö÷î ÷øBfä–áiç.øæòìà éaøøîBà:âç éî Cqðîä óà ©¥¦¤¨¦§¦§¤¨©©¨©¥¦§¨¨¦©©¨©¦¤§¨¨¥©©§©¥¥©
õeça âça–áiç.äéîçð éaøøîBà:ø÷äL ícä éøéLõeça ïáé–áiç. ¤¨©©¨©¦§¤§¨¥§¨¥©¨¤¦§¦¨©©¨

Êõeça äìòäå íéðôa óBòä úà ÷ìBnä–áiç.õeça äìòäå õeça ÷ìî–øeèt.íéðôa óBòä úà èçBMä ©¥¤¨¦§¦§¤¡¨©©¨¨©©§¤¡¨©¨©¥¤¨¦§¦
õeça äìòäå–øeèt.õeça äìòäå õeça èçL–áiç.íéðôaî BøLëä Cøc àöîð–õeça Bøeèt;BøLëä Cøc §¤¡¨©¨¨©©§¤¡¨©©¨¦§¨¤¤¤§¥¦¦§¦§©¤¤¤§¥

õeça–íéðôa Bøeèt.ïBòîL éaøøîBà:õeça åéìò ïéáiçL ìk–õeça eäìòäL íéðôa Bá àöBik ìò ïéáiç; ©§¦§¦©¦¦§¥¨¤©¨¦¨¨©©¨¦©©¥¦§¦¤¤¡¨©
õeça äìòîe íéðôa èçBMä ïî õeç. ¦©¥¦§¦©£¤©

Áãçà ñBëa dîc ìawL úàhçä,ïúðíéðôa ïúðå øæçå õeça,ïúðå øæçå íéðôaõeça–áiç,éeàø BlkL ©©¨¤¦¥¨¨§¤¨¨©©§¨©§¨©¦§¦¦§¦§¨©§¨©©©¨¤ª¨
íéðôa àáì.úBñBë éðLa dîc ìa÷,íéðôa íäéðL ïúð–øeèt;õeça íäéðL–áiç;õeça ãçàå íéðôa ãçà ¨Ÿ¦§¦¦¥¨¨¦§¥¨©§¥¤¦§¦¨§¥¤©©¨¤¨¦§¦§¤¨©

:éðéñî äùîì.aiig uega oaixwdy mcd ixiyìáà õåçá äéìò áééçúäì àéä äãåáò êëìéä íäá íéáëòî íãä éøéùã øáñå éøééî íéîéðôä íéîã éøéùá
:äéîçð éáøë äëìä ïéàå .øåèô éàãå õåçá ï÷øåæä êëìéä áëòì àìå äåöîì àìà íðéàù äéîçð 'ø äãåî ïåöéçä çáæî ìù íãä éøéùá

ffff.uega wlnàåä ìåñô õåçá èçåùä ïëå ïúàéöéá åìñôð õåçá íéìòðä ìë àìäå ú"àå õåçá åúàìòä ìò øåèô êëì íéðôá àìà ä÷éìî ïéàù àéä äìáð
:ïðéòá íéðôá íéìá÷úî íéìåñô øàù ïéðòì ìáà äééáø àðîçø íúä åúàìòä ìò ïéáééçå.aiig uega dlrde uega hgyáééçúîù ìëã .äàìòä ìò óà

:áééç ,øçà åà àåä ïìòäå øæç íà õåçá åúèéçù ìò.mipta exykd jxc `vnpõåçá åáåéç êøãå ,õåçá åøåèô íéðôá åáåéç êøã éðú ,øîà÷ àøîâá
.øåèô õåçá äìòäå õåçá ÷ìî .áééç õåçá äìòäå íéðôá ÷ìî .áééç õåçá äìòäå õåçá èçù .øåèô õåçá äìòäå íéðôá óåòä èçù ïåâë .íéðôá åøåèô
áééçúîù êøãå .õåçá ä÷éìîä úéùòð íà åúàìòä ìò øåèô íéðô ú÷éìîá ïåâë íéðôá äðåùàøä äãåáòä úéùòð íà åúàìòä ìò áééçúîù íå÷îá ,àöîð

:õåçá äìòäå íéðôá èçùð íà ,íéðôá åøåèô ,äèéçùá ïåâë õåçá äðåùàøä äãåáò úéùòð íà äàìòä ìò.'ek xne` oerny iaxàî÷ àðúã äéúìîá
áéúëã ,íéðôá úìá÷úî äðéàã ,øåèô õåçá äìòäå íéðôá äìéìá äîäá èçåùä ïëå ,éðú÷ éëäå àøñçî éøåñç(è"é àø÷éå)àöîðå ,äìéìá àìå ,íëçáæ íåéá

ìò íéúù áééç êëéôì àéä äøùë äìéìá õåçá äèéçùäù éðôî ,áééç õåçá äìòäå õåçá äìéìá èçù íà ìáà .åúàìòä ìò áééç åðéà êëéôìå ìåñô çáæä
,øîàå àäá ïåòîù éáø âéìôå .äàìòää ìòå äèéçùä.uega edlrdy mipta ea `veik lr oiaiig uega eilr oiaiigy lkõåçá èçåùäù íùë ,øîåìë

íàù ô"òà øåèô àåäù õåçá åäìòäå íéðôá óåò èçåùäî õåç ,äàìòää ìò áééç õåçá äìòäå äìéìá íéðôá èçù íà êë ,áééç õåçá äìòäå äìéìá
:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .áééç õåçá äìòäå èçù

gggg.aiig mipta ozpe xfge uega ozp.áééç ,íãä éøééù àìà õåçá ïúåð åðéàù õåçá ïúðå øæçå íéðôá ïúð ,äì è÷ð àôéñ íåùîå ,àéä àèéùôã àúìî
:äëìä äðéàå .íéáëòî íééøéù øáñã äéîçð éáøë ïéúéðúîå.aiig uega odipy:íéúù áééç ,íééúðéá äòéãé åì äúéä íàå .úçà.mipta cg`éðùä ë"çàå

`xephxa yexit
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לעזרה. מחוץ עופות קרבנות מקטיר או  שוחט או  שמולק במי  דנה משנתנו 

óBòä úà ÷ìBnä,העוף קרבן –íéðôa, כמצוותו העזרה, – ÇÅÆÈÄÀÄ
õeça äìòäå,לעזרה מחוץ והקטירו –áiç,חוץ העלאת משום – ÀÆÁÈÇÇÈ

בחוץ. והעלהו בפנים בהמה קרבן השוחט õeçaכדין ÷ìî את – ÈÇÇ
העוף, õeçaקרבן  äìòäå,לעזרה מחוץ והקטירו –øeèt– ÀÆÁÈÇÈ

לעזרה מחוץ קדשים שחיטת בענין  גגגג):):):):שכתוב יז יז יז יז ,,,, ישחט"((((ויקראויקראויקראויקרא "אשר 
מליקה  שאין וכיון המליקה; על  חייב ואינו חייב הוא השחיטה על  –

המליקה  על  בין פטור ולפיכך  נבילה, כמעלה זה הרי בפנים, אלא בחוץ
ההעלאה. על íéðôaובין óBòä úà èçBMä, כמצוותו שלא – ÇÅÆÈÄÀÄ

במליקה, דינו  õeçaשהרי äìòäå,בפנים ששחט העוף את –øeèt ÀÆÁÈÇÈ
בפנים. בשחיטה שנפסל  לפי  ההעלאה, על –äìòäå õeça èçLÈÇÇÀÆÁÈ

õeça,לעזרה מחוץ והקטירו העוף קרבן את שחט –áiçעל – ÇÇÈ
בחוץ, קדשים עוף שחיטת ריבתה שהתורה ההעלאה, ועל השחיטה

עליה hgyi"),שחייבים xy` e`"n),בחוץ שחיטתו על שמתחייב וכל 
העלאתו . על  גם חייב בחוץ, – אחר או  הוא – והעלהו  חזר àöîðÄÀÈאם

íéðôaî BøLëä Cøcחיובו דרך  מבואר : בגמרא –(eaeig xykd) ÆÆÆÀÅÄÄÀÄ
כלומר serd,בפנים, oaxw zwilnעל חייבים בפנים, שכשנעשתה

בחוץ, õeçaהעלאתו  Bøeèt פטורים בחוץ, המליקה נעשתה אם – ÀÇ
בחוץ; העלאתו  õeçaעל  BøLëä Cøc חיובו דרך  הגמרא: לפי  – ÆÆÆÀÅÇ

(eaeig xykd) כלומר serd,בחוץ, oaxw zhigy,בחוץ שכשנעשתה
בחוץ, העלאתו  על  íéðôaחייבים Bøeèt השחיטה נעשתה אם – ÀÄÀÄ

בחוץ. העלאתו  על פטורים ïéáiçLבפנים, ìk :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÆÇÈÄ
...íéðôa Bá àöBik ìò ïéáiç ,õeça åéìò,מבואר בגמרא – ÈÈÇÇÈÄÇÇÅÄÀÄ

ואלו  משנתנו, בנוסח שחסרים קמא, תנא דברי על  חולק שמעון שרבי 

שמעון : רבי  דברי  לפני להוסיף שיש dlilaהדברים dnda hgeyd oke

xeht ,uega dlrde mipta מלהיקרב נפסלה בלילה, ונשחטה (שהואיל
העלאתה). על  חייב אינו ולפיכך  dlrdeבפנים, uega dlila hgy

aiig ,uega חייב הלכך היא. כשרה בלילה בחוץ שהשחיטה (לפי 
ההעלאה). ועל  השחיטה על `xneשתיים: oerny iax זה בענין  –

ואומר: קמא תנא על  שמעון  רבי oiaiigחולק ,uega eilr oiaiigy lk
mipta ea `veik lrõeça eäìòäLשהשוחט כשם כלומר: –uega ÆÆÁÈÇ

השוחט כך חייב, בחוץ, ומעלה בחוץ,miptaבלילה ומעלה בלילה
ההעלאה, על  õeçaחייב äìòîe íéðôa èçBMä ïî õeç– ÄÇÅÄÀÄÇÂÆÇ

השוחט מן חוץ miycwכלומר ser,פטור שהוא בחוץ, ומעלהו בפנים
חייב. בחוץ, ומעלה בחוץ קדשים עוף שהשוחט פי  על  dkldאף oi`e

.oerny iaxk

זעירי דעת לפי  שהוא מברטנורא, הרב של כביאורו שמעון רבי דברי  בארנו 
ב). קיא, שם (עיין  אחרת בדרך  דבריו  מתפרשים הגמרא במסקנת אבל בגמרא.
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ãçà ñBëa dîc ìawL úàhçä, אחד שרת בכלי  –õeça ïúð ÇÇÈÆÄÅÈÈÀÆÈÈÇÇ
לעזרה, מחוץ הדם מן זרק –íéðôa ïúðå øæçå נתן כך  ואחר – ÀÈÇÀÈÇÄÀÄ

בעזרה, הדם õeçaמתנות ïúðå øæçå íéðôa הדם מן  שנתן  או – ÄÀÄÀÈÇÀÈÇÇ
בחוץ, השיירים את זרק כך ואחר בעזרה, בגמרא áiçתחילה – ÇÈ

הסובר היא, נחמיה ורבי  פנימית, בחטאת עוסקת שמשנתנו מבואר,
מעכבים פנימיות בחטאות הדם mcdששיירי  ixiiy z` jty `l m`)

,(oaxwd xtik `l ,oevigd gafnd ceqi lr בפנים כשנתן אף ולפיכך 

חייב, בחוץ, ונתן  íéðôaוחזר àáì éeàø BlkL הדם שכל  – ÆËÈÈÙÄÀÄ
בחוץ. זריקתו על  חייבים לפיכך  בעזרה, לבוא ראוי ìa÷ÄÅשבכוס

øeèt ,íéðôa íäéðL ïúð ,úBñBë éðLa dîc זו פיסקה –ozp") ÈÈÄÀÅÈÇÀÅÆÄÀÄÈ
("xeht mipta mdipy הדינים שאר אגב אלא נשנתה ולא מיותרת,

õeçaדלקמן; íäéðL,לעזרה חוץ הכוסות משני הדם את זרק – ÀÅÆÇ
áiç.אחת חטאת חייב בינתיים, ידיעה לו היתה ולא שוגג היה אם – ÇÈ

izdw - zex`ean zeipyn

a dpyn xyr drax` wxt migaf zkqn

–øeèt;íéðôa ãçàå õeça ãçà–ïBöéçä ìò áiç,øtëî éîéðtäå.äîBc øácä äîì?äãáàå Búàhç Léøôîì, ¨¤¨©§¤¨¦§¦©¨©©¦§©§¦¦§©¥§¨©¨¨¤§©§¦©¨§¨§¨
úøçà Léøôäåäézçz,äðBLàøä úàöîð Ck øçàå,íéðôa ïäézL èçL !úBãîBò ïäézL éøäå–øeèt;èçL §¦§¦©¤¤©§¤¨§©©¨¦§¥¨¦¨©£¥§¥¤§¨©§¥¤¦§¦¨¨©

õeça ïäézL–áiç;õeça úçàå íéðôa úçà–øeèt;íéðôa úçàå õeça úçà–äðBöéçä ìò áiç,úéîéðtäå §¥¤©©¨©©¦§¦§©©©¨©©©§©©¦§¦©¨©©¦¨§©§¦¦
úøtëî.íLkúà øèBt dîcLdøNa,dzøáç øNa úà øèBt àeä Ck. §©¤¤§¥¤¨¨¥¤§¨¨¨¥¤§©£¤§¨

¯ ˘ Ú ‰ Ú · ¯ ‡ ˜ ¯ Ù
‡dzbî õeç dôøOL úàhç úøt,õeça Báéø÷äL çlzLnä øéòN ïëå–øeèt,øîàpL(ã ,æé àø÷éå):çút-ìàå" ¨©©¨¤§¨¨¦¦¨§¥¨¦©¦§©¥©¤¦§¦©¨¤¤¡©§¤¤©

"Bàéáä àG ãòBî ìäà,ãòBî ìäà çút ìà àáì éeàø BðéàL ìk,åéìò ïéáiç ïéà. Ÿ¤¥¡¦¨¤¥¨¨Ÿ¤¤©Ÿ¤¥¥©¨¦¨¨
·òáBøä,òaøpäå,äö÷näå,ãáòpäå,ïðúàäå,øéçnäå,íéàìkäå,äôøhäå,ïôã àöBéå,õeça ïáéø÷äL–øeèt, ¨¥©§©¦§¨§©ª§¤§©¤¡¨§¨¤§©§©§¦§©¦§©¦§©§¥¨§¥Ÿ¤¤¦§¦¨©¨

:éåä àì íééøéù åìéôà êëìä ,äîàì êôùð úåéäì éåçã åøéáç úà äùåò ãçà ñåë øáñã äéîçð éáøì åìéôàå .øåèô ,õåçá.xtkn iniptde.çáæä øéùëäì
:åá àöåéë øéåùîä äùò àì õåçá äìçú ÷øæðä íãäù.aiig uega odizy:íéðôá äéåàø äúéä úçà ìë äèéçù úòùáã .úçàå úçà ìë ìòzg`

.mipta.øåèô ,õåçá ïë øçà äéðùäå:íéðôá úìá÷úî äðéàå äìæà äúéîìå ,äéìòá åøôëúðù úàèç äì àéåäã.dpevigd lr aiigíéðôì àéæç àäã
:äáéø÷é äöøéù ïäî äæéàã.dxya z` xhet dncy mykøúéä úòù [äá äáäéã äìéòîä ïî íéùã÷ ùãå÷ øùá äàéöåî íã ú÷éøæã] ,äìéòîä ïî

:íéðäëì.dzxag xya z` xhet `ed jkíéðôá íäéðù èçùàå] äìåñôù ô"òàåíã úà ÷øæå íã÷å ïäéúù úåçðåîã àëéäã àëä ïðéòåîùàå .[éà÷
:ïéìòåî àìå ïéðäð àì úåúîä úåàèçä ïì àîéé÷ã ,äéìòá åøôëúðù úàèç íåùî äìéòîä ïî äúøáç úà øèô ,úçàä

ci`̀̀̀.z`hg zxt:àéä úàèç äá øîàðù .äîåãà äøô.dzibn uegøäá äúåà íéèçåùù íå÷îá äì íéùåò åéä úâ ïéîë ïéøãåñî íéöò ìù äëøòî
çúô ìàå áéúëãî äéøèô àðîçøã ,õåçá íéùã÷ èçåù íåùî äéìò áééç åðéà ìáà .äìåñô àåää íå÷îì õåç äèçù íàå .ìëéä ìù åçúô ãâðë äçùîä

:àø÷ éòúùî íù åàéáäì ãîåòá äðéî òîù ,åàéáä àìù åùðòì àø÷ ãéô÷ãîå ,åàéáä àì ãòåî ìäà.`eal ie`x epi`y lk:áéø÷äì ãéúò åðéàù 'åë
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שתיים; חייב ושכח, וחזר בינתיים, ידיעה לו  היתה íéðôaואם ãçàÆÈÄÀÄ
õeça ãçàå מהכוס זרק כך  ואחר  בעזרה, אחד  מכוס הדם את זרק – ÀÆÈÇ

בחוץ, השניøeètהשני  הכוס נדחה הראשון הכוס זריקת ידי  שעל – È
בפנים, לבוא ראוי שאינו  נמצא האמה, אל  נשפך  להיות הזריקה מן

בחוץ; זריקתו על  פטור  íéðôaולפיכך ãçàå õeça ãçà זרק – ÆÈÇÀÆÈÄÀÄ
בפנים, השני  מהכוס זרק כך  ואחר  בחוץ אחד  מכוס הדם áiçÇÈאת

ïBöéçä ìò,לעזרה מחוץ הדם זריקת על  –øtëî éîéðtäå– ÇÇÄÀÇÀÄÄÀÇÅ
מהכוס  הדם שזריקת הקרבן , את מכשירה בפנים השני מהכוס הזריקה

בפנים. לזריקה השני  שבכוס הדם את פסלה לא בחוץ äîìÀÈהראשון
äãáàå Búàhç Léøôîì ?äîBc øácä ענין מביאה משנתנו – ÇÈÈÆÀÇÀÄÇÈÀÈÀÈ

והוא: לענייננו, הלכותיו בפרטי  dca`e,הדומה ez`hg yixtnd
éøäå ,äðBLàøä úàöîð Ck øçàå ,äézçz úøçà LéøôäåÀÄÀÄÇÆÆÇÀÆÈÀÇÇÈÄÀÅÈÄÈÇÂÅ

!úBãîBò ïäézL מהן איזו  לחטאתו להקריב שיכול היא, והלכה – ÀÅÆÀ
øeètשירצה. ,íéðôa ïäézL èçL נשנתה לא זו פיסקה אף – ÈÇÀÅÆÄÀÄÈ

הואיל שפטור , בזה להשמיענו צורך אין  שהרי הדינים, שאר אגב אלא

בחוץ; כלום עשה áiçולא ,õeça ïäézL èçL אחת כל על – ÈÇÀÅÆÇÇÈ
לפנים. ראויה היתה אחת כל  שחיטה שבשעת íéðôaואחת, úçàÇÇÄÀÄ

õeça úçàå,בחוץ השנייה את שחט כך ואחר  בפנים אחת שחט – ÀÇÇÇ
øeèt חטאת" השנייה נעשתה בפנים, הראשונה את ששחט שלאחר – È

חטאת  שכן בפנים, לבוא ראויה אינה ושוב באחרת", בעליה שנתכפרו
שתמות דינה בעליה g).שנתכפרו wxt zligzl epxe`a oiir)úçàÇÇ

íéðôa úçàå õeça לעזרה מחוץ מהן אחת תחילה שחט אם – ÇÀÇÇÄÀÄ
בפנים, השנייה את שחט כך  äðBöéçäואחר  ìò áiçשהואיל – ÇÈÇÇÄÈ

בחוץ  תחילה ששחט זו  הרי  שירצה, מהן איזו להקריב היה ויכול 

חוץ. שחוטי  משום עליה חייב ולכן  לפנים, היתה úéîéðtäåÀÇÀÄÄראויה
úøtëî ששחט הראשונה משום נפסלה ולא היא, כשרה חטאת – ÀÇÆÆ

øNaבחוץ. úà øèBt àeä Ck ,døNa úà øèBt dîcL íLkÀÅÆÈÈÅÆÀÈÈÈÅÆÀÇ
dzøáç הריהו מהן, אחת של  דמה וזרק בפנים שתיהן  שחט אם – ÂÆÀÈ

קדשים  קדשי  בשר  מוציאה הדם שזריקת ממעילה, בשרה את פוטר
והותר הואיל  מעילה, קרבן חייב אינו ממנו שהנהנה דהיינו  ממעילה,

ממעילה, בשרה את פוטרת דמה שזריקת וכשם הדם; משנזרק לכהנים
יהיו  שלא עמה, שנשחטה השנייה בשר  את פוטרת זו  זריקה כך

"חטאת  השנייה נעשתה הראשונה של דמה שמשנזרק בבשרה, מועלים
שאף  המתות, בחטאות היא והלכה למיתה, שדינה בעליה", שנתכפרו

מועל אינו  מהן הנהנה מהן, ליהנות שאסור פי  ((((רשרשרשרש""""יייי).).).).על

מקשים  בתוספות אבל  בברטנורא. גם מבואר  וכן רש"י . לפי  הסיפא את בארנו 
בבת  שתיהן שנשחטו  בכגון דווקא כאן  שמדובר ומבארים, זה, פירוש על 
מהן אחת של זריקה לפיכך שירצה, מאיזו  לזרוק יכול והוא שהואיל  אחת,
שנשחטה  והיינו  זה, אחר בזה נשחטו  אם אבל  ממעילה, חברתה את פוטרת
השניה  את מפקיעה הראשונה זריקת אין הראשונה, דם שנזרק קודם השנייה
כן אם אלא בעליה", שנתכפרו "חטאת נקראת השניה שאין  המעילה, מן 

הראשונה דם זריקת אחר  l`xyi").נשחטה zx`tz" oiir)

i y i n g m e i
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קדשים  מונות והן  בחוץ, בהקרבה לדון  מוסיפות בפרקנו הראשונות המשניות שלוש
פטור . בחוץ שהמקריבם

úàhç úøtבה שכתוב אדומה, פרה ט ט ט ט ):):):):– יטיטיטיט,,,, "חטאת ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  ÈÇÇÈ
חטאת", "פרת גם נקראת היא ומכאן  dzbîהיא", õeç dôøOLÆÀÈÈÄÄÈ

והיו  לגת, דומה היה זה מקום לשריפתה; המתוקן  ממקום חוץ –

מחוץ  הפרה את שרף ואם אפרה; ואוספים הפרה את שם שורפים
מקום, çlzLnäלאותו øéòN ïëåלעזאזל הכיפורים ביום – ÀÅÈÄÇÄÀÇÅÇ

õeçaהמדברה, Báéø÷äL,בפנים הכהן עליו  שהתוודה לאחר  – ÆÄÀÄÇ
øeèt,חוץ הקרבת משום –ãòBî ìäà çút-ìàå" :øîàpL ÈÆÆÁÇÀÆÆÇÙÆÅ

Bàéáä àG,"עמו מקרב ההוא האיש ונכרת לה'... קרבן להקריב ÁÄ
ãòBîומכאן , ìäà çút ìà àáì éeàø BðéàL ìk שאינו – ÈÆÅÈÈÙÆÆÇÙÆÅ

בעזרה, להיקרב åéìòעומד  ïéáiç ïéà לא בחוץ הקרבתו על  – ÅÇÈÄÈÈ
ואינם  הואיל  המשתלח, ושעיר  אדומה פרה הלכך  חטאת; ולא כרת
בחוץ. הקרבתם על  חייבים אין מועד, אוהל פתח אל לבוא עומדים

ב ה נ ש מ ר ו א ב

òáBøä,אשה שרבע פר  –òaøpäå,לאיש שנרבעה פרה –äö÷näå ÈÅÇÀÇÄÀÈÀÇËÀÆ
זרה, עבודה לצורך –ãáòpäå,זרה עבודה לשם אותו  שעבדו  – ÀÇÆÁÈ

ïðúàäå,לזונה אתנן  שניתנה בהמה –øéçnäå שהמירו בהמה – ÀÈÆÀÇÀÇÀÄ
כלב, במחיר  ורחל,íéàìkäåאותה מתיש הנולד  כגון –äôøhäå ÀÇÄÀÇÄÀÇÀÅÈ

חיה, דרוסת כגון –ïôã àöBéå יצא אלא הרחם דרך  נולד  שלא – ÀÅÙÆ
אלו  כל  שנחתכה; האם דופן  õeçaדרך  ïáéø÷äL והם הואיל  – ÆÄÀÄÈÇ

בקודש, פסולם היה שלא פסולים ומחטאת,øeètקדשים מכרת – È
øîàpL הביאו לא מועד אהל  פתח "ואל חוץ: שחיטת בענין – ÆÆÁÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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øîàpL(íù):"'ä ïkLî éðôì",BðéàL ìk'ä ïkLî éðôì éeàø,åéìò ïéáiç ïéà.éìòaïéîeî,ïéîeî éìòa ïéa ¤¤¡©¦§¥¦§©¨¤¥¨¦§¥¦§©¥©¨¦¨¨©£¥¦¥©£¥¦
íéòeá÷,íéøáBò ïéîeî éìòa ïéa,õeça ïáéø÷äL–øeèt.ïBòîL éaøøîBà:ïéòeá÷ ïéîeî éìòa–øeèt,éìòáe §¦¥©£¥¦§¦¤¦§¦¨©¨©¦¦§¥©£¥¦§¦¨©£¥

ïéøáBò ïéîeî–äNòú àGa ïéøáBò.ïpîæ òébä àHL íéøBz,ïpîæ øáòL äðBé éðáe,õeça ïáéø÷äL–øeèt.éaø ¦§¦§¦§©£¤¦¤¦¦©§©¨§¥¨¤¨©§©¨¤¦§¦¨©¨©¦
ïBòîLøîBà:ïpîæ øáòL äðBé éða–øeèt,ïpîæ òébä àHL íéøBúå–äNòú àGa.ïîæ øqçîe Bða úàå BúBà ¦§¥§¥¨¤¨©§©¨¨§¦¤¦¦©§©¨§©£¤§¤§§ª©§©

–øeèt.ïBòîL éaøøîBà:äNòú àGa äæ éøä;äéäLïBòîL éaøøîBà:ïîæ øçàì àáì éeàø àeäL ìk–éøä ¨©¦¦§¥£¥¤§©£¤¤¨¨©¦¦§¥¨¤¨¨Ÿ§©©§©£¥
äNòú àGa äæ,úøk Ba ïéàå.íéîëçåíéøîBà:úøk Ba ïéàL ìk–äNòú àGa Ba ïéà. ¤§©£¤§¥¨¥©£¨¦§¦¨¤¥¨¥¥§©£¤

‚ïîæ øqçî–Bôeâa ïéa,åéìòáa ïéa.åéìòáa ïîæ øqçî àeä äæéà?áfä,äáfäå,úãìBéå,òøöîe,eáéø÷äL §ª©§©¥§¥¦§¨¨¥¤§ª©§©¦§¨¨©¨§©¨¨§¤¤§Ÿ̈¤¦§¦
õeça íîLàå íúàhç–ïéøeèt;õeça ïäéîìLå ïäéúBìBò–ïéáiç.úàhç øNaî äìònä,íLà øNaî,øNaî ©¨¨©£¨¨©§¦¥¤§©§¥¤©©¨¦©©£¤¦§©©¨¦§©¨¨¦§©

aaaa.dyrz `laíåéä äô íéùåò åðçðà øùà ìëë ïåùòú àìã àãéøâ åàì àìà úøë íäá ïéà ïîæ øçàì àáì ïééåàøå ìéàåä(á"é íéøáã):ribd `ly mixez
.opnfïéìåçá ïðúãë](á"ò á"ë ):ïðéòá íéðè÷ àìå íéìåãâ íéøåúã [ïéìåñô éëä éî÷îå ïéøùë åáéäæéùî.opnf xary dpei ipae,íéìåãâ àìå íéðè÷ äðåé éðáã

:êìéàå áåäéöä úìçúî íéìåñôå.dyrz `la:õåçá ïèçåùì äùòú àì ïäá ùé ïîæ øçàì ïééåàøå ìéàåä.epa z`e eze`áéø÷äì àáå ïäî ãçà èçùù
ãçà íåéá åèçùú àì åðá úàå åúåà íåùî øåñàå íåéá åá éðùä(á"ë àø÷éå):.onf xqegne,åîà úçú íéîé úòáù äéä àìù åôåâá ïîæ øñåçî àéäù ïéá

íåùî ïðáø éøîà÷ àäá ,ïéîåî éìòáá ïðéòåîùà éàã ,åäìåëá ïðáøå ïåòîù 'øã àúâåìô ïðéòåîùàì àëéøöå .ïî÷ì ùøôîãë ïîæ íéøñåçî íéìòáäù ïéá
éøåú ìáà ,éñéàîãåçãéàå åæçã ïéîåî éìòá ìáà ,åçãéàå åæç àìã íåùî ,äðåé éðáå íéøåú ïðéòåîùà éàå .ïåòîù 'øì äéì åãåî àîéà .éñéàî àìã äðåé éðáå í

,ïåòîù 'øì ïðáø äéì åãåî àîéà åäì éúà àîìòî àìåñôã åðá úàå åúåà ìáà ,àôåâã àìåñôã íåùî ,éúøú éðä àðú éàå .ïðáøì ïåòîù 'ø åäì äãåî àîéà
:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .àëéøö

bbbb.dafde afd:ïøôñ éîé êåúá ,õåçá åáéø÷äù.zcleide:úàìî êåúá äáéø÷äù.oixeht:äáãðì àìå äáåçì àì ïéìá÷úî ïéàù.ony`e,êéøô àøîâá
:íùà àéáî òøåöîäù ,åäééãäá òøåöî éðú ,éðùîå .åäðéð íùà éðá úãìåéå äáæå áæ.odinlye odizeleréðú ,éðùîå .åäðéð íéîìù éðá éðä ,êéøô àøîâá

`xephxa yexit

לה' קרבן  ä'"להקריב ïkLî éðôì:ודורשים –éeàø BðéàL ìk ÄÀÅÄÀÇÈÆÅÈ
'ä ïkLî éðôìהפסול משום המזבח על  להקרבה ראוי  שאינו – ÄÀÅÄÀÇ

ïéàåéìòשבו, ïéáiçבאחד נפסל  ואפילו  בחוץ; הקרבתו על  – ÅÇÈÄÈÈ
ראוי שהיה ונמצא לקרבן, שהוקדש לאחר לעיל שנימנו הדברים

אינו  ועכשיו הואיל  מקום מכל פסולו, משום כך אחר ונדחה מתחילה,
עליו . חייבים אין  – ה' משכן  לפני  ïéîeîראוי éìòa קרבנות – ÇÂÅÄ

מומין, ÷íéòeáבעלי  ïéîeî éìòa ïéa,לעולם יתרפאו  שלא – ÅÇÂÅÄÀÄ
íéøáBò ïéîeî éìòa ïéa, הזמן במשך שיתרפאו –ïáéø÷äL ÅÇÂÅÄÀÄÆÄÀÄÈ

õeça,לעזרה חוץ –øeèt.בפנים להיקרב ראויים שאינם משום – ÇÈ
ïéòeá÷ ïéîeî éìòa :øîBà ïBòîL éaø,בחוץ שהקריבן  – ÇÄÄÀÅÇÂÅÄÀÄ

øeèt,להקרבה ראויים שאינם –ïéøáBò ïéîeî éìòáeהואיל – ÈÇÂÅÄÀÄ
בחוץ אותם המקריבים זמן, לאחר  להקרבה הם àGaוראויים ïéøáBòÀÄÀ

äNòú שאין שמעון, רבי מודה ברם, משנתנו ; בסוף להלן כמבואר – ÇÂÆ
כרת חטאת(cifna)חייבים ïpîæ(bbeya).ולא òébä àHL íéøBzÄÆÄÄÇÀÇÈ

כשרים  אינם ותורים הם, קטנים שעדיין להקרבה, ראויים להיות –
גדולים, כשהם äðBéאלא éðáe,יונה בני  או  –ïpîæ øáòL ואינם – ÀÅÈÆÈÇÀÇÈ

אלא  כשרים אינם יונה ובני  הם, גדולים שכבר  להקרבה, עוד  ראויים
õeçaקטנים, ïáéø÷äL,לעזרה –øeètלפני ראויים שאינם – ÆÄÀÄÈÇÈ

ה'. øeètמשכן  ,ïpîæ øáòL äðBé éða :øîBà ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅÀÅÈÆÈÇÀÇÈÈ
בחוץ, הקרבתן  ïpîæעל  òébä àHL íéøBúå בחוץ המקריבם – ÀÄÆÄÄÇÀÇÈ

äNòúעובר  àGa. זמן לאחר להקרבה וראויים הואיל  –úàå BúBà ÀÇÂÆÀÆ
Bða,היום באותו השני  את לשחוט אסור  והרי  מהם, אחד  ששחט – À

שכתוב כחכחכחכח):):):):כמו כב כב כב כב ,,,, אחד ",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ביום תשחטו לא בנו  ואת "אותו 

היום, באותו  בחוץ השני את והקריב ïîæועבר øqçîe שהקריב או – ÀËÇÀÇ
כתוב והרי  ללידתו, ימים שבעה תוך  כגון זמן , מחוסר ((((שמות שמות שמות שמות בחוץ

כט כט כט כט ):):):): אמו"...כבכבכבכב,,,, עם יהיה ימים בחוץ.øeèt"שבעת הקרבתו על  – È
ïBòîL éaø äéäL ;äNòú àGa äæ éøä :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÂÅÆÀÇÂÆÆÈÈÇÄÄÀ

ïîæ øçàì àáì éeàø àeäL ìk :øîBàראוי שיהא כל  – ÅÈÆÈÈÙÀÇÇÀÇ
זמן, לאחר úøkלהקרבה Ba ïéàå ,äNòú àGa äæ éøä אינו – ÂÅÆÀÇÂÆÀÅÈÅ

שנאמר  בגמרא, טעמו  ומבואר בלאו , עובר  אבל כרת, ((((דברים דברים דברים דברים ענוש

ח ח ח ח ):):):): הישריביביביב,,,, כל  איש  היום פה עושים אנחנו אשר  ככל  תעשון  "לא

"ישרות" ישראל , לארץ כשתיכנסו  לישראל: משה להם אמר  – בעיניו "
חובו  אבל  בבמות, הקריבו  ונדבות) נדרים ואפילו (היינו  תקריבו , לא ת

והרי ותקריבום. שילה, זו המנוחה, אל שתבואו  עד ציבור בבמת
שם, ויקריבום לשילה שיבואו עד הם זמן  מחוסרי גלגל שחובות

יחיד בבמת בין ומשמע בגלגל, אותם תעשון" "לא התורה: ואמרה
תעשה" ב"לא הוא הרי בבמה זמן שמחוסר ומכאן, ציבור; בבמת בין 

א א א א ).).).). קיד קיד קיד קיד ,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים ורשורשורשורש""""יייי úøk,((((גמראגמראגמראגמרא Ba ïéàL ìk :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÈÆÅÈÅ
äNòú àGa Ba ïéà ואינו להקרבה, ראוי אינו  ועכשיו הואיל  – ÅÀÇÂÆ

ופטור עובר , אינו תעשה" ב"לא אף בחוץ, הקרבתו  על כרת חייב
לגמרי . minkgk.הוא dklde
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בחוץ שהמקריב הקודמת, במשנה שלמדנו onfלאחר  xqegnמשנתנו באה פטור,

עומד שאינו  דבר  בחוץ שהמעלה ללמד, משנתנו מוסיפה כן זו . הלכה פרטי  לבאר 

עבודה, גמר שאינה עבודה בחוץ העושה וכן  לאכילה, אלא המזבח על להקטרה

פטור . הוא הרי  שיבואר , כפי

ïîæ øqçî, פטור בחוץ שהמקריבו  לעיל, ששנינו  –Bôeâa ïéa– ÀËÇÀÇÅÀ
כמו  שנולד , מיום ימים שבעה לו נמלאו  לא שעדיין  הקרבן , של

הקודמת, במשנה åéìòáaשבארנו ïéa בעליו זמן הגיע לא שעדיין – ÅÄÀÈÈ
מיד. מפרשת שמשנתנו כמו  ïîæלהקריבו, øqçî àeä äæéàÅÆÀËÇÀÇ

áfä ?åéìòáa בו שכתוב יגיגיגיג----טו טו טו טו ):):):):– טו טו טו טו ,,,, מזובו ((((ויקראויקראויקראויקרא הזב יטהר "וכי  ÄÀÈÈÇÈ
ezxdhl mini zray el xtqe חיים במים בשרו ורחץ בגדיו , וכבס

ipinydוטהר. meiae אותם ועשה יונה... בני  שני או תורים שתי לו יקח
dler";הכהן cg`de z`hg cg`äáfäåבה שכתוב כחכחכחכח----לללל):):):):– שםשםשםשם,,,, ((((שם שם שם שם  ÀÇÈÈ

מזובה, טהרה mini..."ואם dray dl dxtqe לה תקח השמיני וביום
הכהן  ועשה יונה... בני  שני  או תורים z`eשתי  z`hg cg`d z`

;"dler cg`dúãìBéåבה שכתוב ו ו ו ו ):):):):– יביביביב,,,, dxdh((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ini z`lnae" ÀÆÆ
;"z`hgl xez e` dpei oae dlerl ezpy oa yak `iaz zal e` oalòøöîeÀÙÈ

בו שכתוב י י י י ):):):):– יד יד יד יד ,,,, mininz((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  miyak ipy gwi ipinyd meiae"אחד)
לעולה) ואחד  dninz"לאשם dzpy za zg` dyake,(לחטאת)

õeça íîLàå íúàhç eáéø÷äL:דהיינו הספירה, ימי בתוך – ÆÄÀÄÇÈÈÇÂÈÈÇ
או  לטהרתם, השמיני יום לפני בחוץ חטאתם שהקריבו והזבה הזב

לבן  טהרה ימי  מלאת לפני בחוץ חטאתה שהקריבה (jezaהיולדת
(ezcill mei mirax`לבת dzcill),או mei mipeny jeza) מצורע או

izdw - zex`ean zeipyn
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íéLã÷ éLã÷,íél÷ íéLã÷ øNaî,øîòä øúBîe,íçlä ézLe,íéðtä íçìå,úBçðî éøéLe,÷öBiä,ììBaä, ¨§¥¨¨¦¦§©¨¨¦©¦©¨Ÿ¤§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¨¥§¨©¥©¥
úúBtä,çìBnä,éðnäó,Lébnä,ïçìMä úà øcñîä,úBøpä úà áéènäå,õîBwäå,õeça íéîc ìa÷îäå–øeèt. ©¥©¥©©¥¦©©¦©§©¥¤©ª§¨§©¥¦¤©¥§©¥§©§©¥¨¦©¨

úeøæ íeMî àG åéìò ïéáiç ïéà,äàîè íeMî àGå,íéãâa øqçî íeMî àGå,î àGåíéìâøå íéãé õeçø íeM. ¥©¨¦¨¨¦¨§¦ª§¨§¦§ª©§¨¦§¦§¨©¦§©§©¦
„ïkLnä í÷eä àHL ãò,úBøzî úBîaä eéä,úBøBëaa äãBáòå.ïkLnä í÷eäMî,úBîaä eøñàð,äãBáòå ©¤©©¦§¨¨©¨ª¨©£¨©§¦¤©©¦§¨¤¤§©¨©£¨

:íéîìù àéáî øéæðù ,åäééãäá øéæð.oiaiig uega:åîùà úà òøåöîäå íúàèç åáéø÷äù øçàì ïîùì äáãð íéðôá úåìá÷úî ïäùxyan z`hg xyan
.'ek my`øîà àðîçøå ,çáæî éáâì íéáø÷ ïðéàå íéðäëì íéìëàð éðä ìëã(æ"é àø÷éå)óà ,çáæî éáâ ìò äáø÷ àéäù äìåò äî ,çáæ åà äìåò äìòé øùà

:çáæî éáâ ìò áø÷ àåäù ìë.miycw iycw xyan:íéùã÷ éùã÷ úøåú íäì ùéå øåáö éîìù íäù úøöò éùáë.wveid:äçðîä ìò ïîùä.llead
.zzetd:íéúô äúúåôå .ïîùá äçðîä ììåáä.yibnd .sipndéðîùïø÷á íéðôá äùâä äðåòè àéäù äçðîä .õåçá äùéâîå .äôåðú äðåòèù äçðîä úà ó

áéúëãë úéáøòî úéîåøã('á íù):çáæîä ìà äùéâäå.xcqnd:ïçìùä ìò íéðôä íçì.xehtàåäù äàìòä äî ,çáæ åà äìåò äìòé øùà àø÷ øîàã
:äãåáò øîâ ïäî ãçà ïéàù åìà åàöé ,äãåáò øîâ àåäù ìë óà ,äãåáò øîâ.zexf meyn eilr oiaiig oi`ïåâë ,åììä úåãåáòä ìëî úçà øæ äùò íà

:åá ãáòù øáã åúåà ìñôðù ô"òà äúéî áééç åðéà ,íéìâøå íéãé õåçø åðéàù éî åà ,íéãâá øñåçî åà ,àîè ïëå .'åëå úúô åà ììáù
cccc.zexekaa dceardeáéúëã(ã"ë úåîù):íäá äãåáòäù úåøåëáä åìà ,ìàøùé éðá éøòð úà çìùéå.zenad exq`p okynd mwedynáéúëã(æ"é àø÷éå)

åìéôàå ,íå÷î ìëá íéîùì áéø÷äì íéøúåî íéøëð ìáà ,úåîáä åøñàð ìàøùéì à÷åãå .àøåñà éìú ãòåî ìäåàáã ììëî ,åàéáä àì ãòåî ìäåà çúô ìàå
:éøù äáø÷ä øãñ íäì úåøåäì ìáà .íòééñì àìå áéø÷äì íçåìù úåéäì ìàøùéì øåñàå .äæä ïîæá
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נקטה  ולא – לטהרתו, השמיני  יום לפני  בחוץ ואשמו חטאתו שהקריב
אלו  כל  מצורע; משום אלא "ואשמם" ההקרבה ïéøeètהמשנה על  – ÀÄ

ולא  לכפרה, עדיין  ראויים היו לא הללו הקרבנות שבעלי לפי בחוץ,

זה והרי בפנים; לבוא ראויים קרבנותיהם eilraa,היו onf xqegn
פטור . בחוץ òõeçaשהמקריבו  ïäéîìLå ïäéúBìB אם אבל – ÅÆÀÇÀÅÆÇ

והיולדת mdizelerהקריבו והזבה הזב שהרי הספירה, ימי  בתוך בחוץ
בפסוקים  שהבאנו  כפי  עולה, גם החטאת מלבד מקריבים והמצורע

ימי שישלימו  עד  להקרבה ראויות אינן העולות שגם פי על אף לעיל ,
חטאת  להביא הוא צריך נזרו ימי מלאות שביום נזיר, או  הספירה;

ידידידיד),),),),minlyeועולה ו ו ו ו ,,,, הקריב((((במדבר במדבר במדבר במדבר  מלאות einlyאם יום לפני בחוץ
נזרו meynימי "mdinlye" dhwp dpynd la` ,o`k xkfp `l xifp mpn`)

,(xifpïéáiç שראויים ונמצא לנדבה, גם באים ושלמים שעולות לפי – ÇÈÄ
לפנים gafnd)הם lr axwidl) אף הלכך נדבה, כקרבנות זמן  בכל

כן  שאין  מה בחוץ. הקרבתם על חייבים בעליהם, זמן מחוסרי  כשהם
זמן  שהגיע לאחר בלבד, לכפרה אלא באים שאינם ואשם, חטאת

בחוץ  ואשם חטאת הקריבו אם ולפיכך להקריבם, בעליהם של חיובם
לעיל . ששנינו  כמו פטורים, חיובם, זמן בחוץ,äìònäקודם – ÇÇÂÆ

úàhç øNaîאו חיצונית, –,íLà øNaîאוéLã÷ øNaî ÄÀÇÇÈÄÀÇÈÈÄÀÇÈÀÅ
íéLã÷ להם ויש  ציבור  שלמי  שהם עצרת מכבשי היינו  אחרים, – ÈÈÄ

קדשים קדשי  הההה):):):):תורת הההה,,,, לעיל לעיל לעיל לעיל  ואינם ((((עייןעייןעייןעיין לכהנים נאכלים אלה שכל 
בחוץ המעלה או המזבח; על ÷íélקרבים íéLã÷ øNaîשנאכל – ÄÀÇÈÈÄÇÄ

אדם, øîòäלכל øúBîeהעומר מנחת מותר או  –xnerd zgpny) ÇÈÙÆ
xzende ,dgpn lkk zvnwpy dpic ,oqipa xyr dyy meia miaixwn eidy

,(mipdkl lk`píçlä ézLe,השבועות בחג שמביאים הלחם שתי או – ÀÅÇÆÆ
לכהנים, הן  íéðtäשנאכלות íçìå שתים היינו הפנים, לחם או  – ÀÆÆÇÈÄ

בהיכל, הזהב שולחן  על שבת כל שעורכים חלות éøéLeÀÈÅעשרה
úBçðî שכתוב פטור, בחוץ אלו  כל המעלה לכהנים; הנאכלים – ÀÈ

חוץ ח ח ח ח ):):):):בהקרבת יז יז יז יז ,,,, יעלה((((ויקראויקראויקראויקרא מה dler"אשר ודורשים: זבח", או 

אלו  יצאו חייב, להעלאה שראוי כל  אף להעלאה, ראויה שהיא עולה
להעלאה ראויים ואינם הם gafnd),שנאכלים lr axwil) אותם המעלה

דלקמן: עבודות בחוץ העושה וכן  פטור . השמן öBiä÷בחוץ את – ÇÅ
שכתוב כמו  המנחה, אאאא):):):):על  ב ב ב ב ,,,, או ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שמן"; עליה ììBaäÇÅ"ויצק

שכתוב כמו  בשמן , המנחה סולת את ה ה ה ה ):):):):– שם שם שם שם ,,,, בלולה ((((שם שם שם שם  "סולת
או שכתובúúBtäבשמן"; כמו  לפתיתים, המנחה את שם שם שם שם ,,,,– ((((שםשםשםשם ÇÅ

אווווו):):):): פתים"; אותה בשרçìBnä"פתות או המנחה קומץ את – ÇÅÇ
שכתוב כמו יגיגיגיג):):):):הקרבנות, שםשםשםשם,,,, תמלח...((((שםשםשםשם במלח מנחתך  קרבן  "וכל 

או  מלח"; תקריב קרבנך כל או óéðnäעל המנחה, את –Lébnä ÇÅÄÇÇÄ
למזבח והגשה תנופה טעונה מנחה שכן בחוץ, למזבח אותה –oxwl)

;(ziaxrn zinexc אוïçìMä úà øcñîäעל הפנים לחם שערך – ÇÀÇÅÆÇËÀÈ
בחוץ, úBøpäשולחן úà áéènäå המנורה נרות את שתיקן  או – ÀÇÅÄÆÇÅ

המנחה,õîBwäåבחוץ, מן –íéîc ìa÷îäå, בכלי –õeça ÀÇÅÀÇÀÇÅÈÄÇ
לעזרה, –øeètש "אשר– העלאה dlriכתוב: מה זבח", או  עולה È

אלו  עבודות יצאו חייב, עבודה גמר  שהיא כל  אף עבודה, גמר שהיא

אותן  העושה עבודה, גמר  שאינן – וכו' והפותת והבולל  היוצק –
פטור . úeøæבחוץ íeMî àG åéìò ïéáiç ïéàזר עשה אם –iel) ÅÇÈÄÈÈÄÈ

(l`xyi e` מלח או בלל או  שיצק כגון  בפנים, הללו  העבודות את
מיתה  עליה חייב אינו  בזר , פסולות אלו עבודות שכל פי  על  אף וכו',

בתורה שכתוב שמים; ז ז ז ז ):):):):בידי  יחיחיחיח,,,, תשמרו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  אתך  ובניך  "ואתה
מתנה  עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח דבר  לכל  כהונתכם את

כהונתכם את zneiאתן  axwd xfde,זה מפסוק ודרשו  שמים), (בידי  "
עבודה  דהיינו  תמה, עבודה על  אלא שמים בידי מיתה חייב זר  שאין

עבודה  ולא המעשה, את שאינה שגומרת כלומר  עבודה, אחריה שיש
עבודה; íéãâa,גמר øqçî íeMî àGå ,äàîè íeMî àGåÀÄËÀÈÀÄÀËÇÀÈÄ

íéìâøå íéãé õeçø íeMî àGå,טמא כהן בפנים עשאן אם וכן  – ÀÄÀÈÇÄÀÇÀÇÄ
בגדים מחוסר  dpedkd),או icba lk yeal did `ly)קידש שלא כהן  או 

דבר אותו  שנפסל  דהיינו  עבודתו, שנפסלה פי על אף ורגלים, ידים
חייבים  אינם אלו שכל שמים, בידי מיתה עליה חייב אינו בו , שעבד

לעיל שבארנו  כמו עבודה, גמר  שהן בעבודות אלא שמים בידי  מיתה
בזר.

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שהיו מקומות דהיינו  הבמות, בענין המשניות עוסקות ט משנה ועד  במשנתנו  החל 

מותר  שבהן תקופות היו ואמנם ולמקדש . למשכן מחוץ קרבנות עליהן מקריבים
הבמות  נאסרו  המקדש  בית שנבנה בזמן  אבל בבמות. קרבנות להקריב לישראל היה

שלפנינו. במשניות שנלמד כפי לישראל ,

ïkLnä í÷eä àHL ãò,במדבר המשכן שהוקם קודם –eéä ÇÆÇÇÄÀÈÈ
úBøzî úBîaä בבמות קרבנותיהם את להקריב לישראל היה מותר – ÇÈËÈ

ועד הראשון  מאדם שהקריבו כמו שירצו  מקום בכל  מקימים שהיו
רבנו, úBøBëaaמשה äãBáòåשכתוב הההה):):):):– כד כד כד כד ,,,, את ((((שמות שמות שמות שמות  "וישלח ÇÂÈÇÀ

הבכורים  אלו ודרשו : זבחים", ויזבחו עולות ויעלו  ישראל  בני נערי 
בהם. úBîaäשהעבודה eøñàð ,ïkLnä í÷eäMî היה אסור  – ÄÆÇÇÄÀÈÆÆÀÇÈ

שנאמר בלבד , שבמשכן  המזבח על  אלא בבמות קרבנות להקריב
דדדד):):):): יז יז יז יז ,,,, לפני((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לה' קרבן להקריב הביאו לא מועד  אהל  פתח "ואל 

עמו", מקרב ההוא האיש ונכרת ההוא... לאיש יחשב דם ה', משכן
למשכן , חוץ מלהקריב תורה שהזהירה íéðäkaמכאן  äãBáòå– ÇÂÈÇÙÂÄ

בתורה. íéòìwäכמפורש ïî íéðôì íéìëàð íéLã÷ éLã÷– ÈÀÅÈÈÄÆÁÈÄÄÀÄÄÇÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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ïéøáBò ïéîeî–äNòú àGa ïéøáBò.ïpîæ òébä àHL íéøBz,ïpîæ øáòL äðBé éðáe,õeça ïáéø÷äL–øeèt.éaø ¦§¦§¦§©£¤¦¤¦¦©§©¨§¥¨¤¨©§©¨¤¦§¦¨©¨©¦
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–øeèt.ïBòîL éaøøîBà:äNòú àGa äæ éøä;äéäLïBòîL éaøøîBà:ïîæ øçàì àáì éeàø àeäL ìk–éøä ¨©¦¦§¥£¥¤§©£¤¤¨¨©¦¦§¥¨¤¨¨Ÿ§©©§©£¥
äNòú àGa äæ,úøk Ba ïéàå.íéîëçåíéøîBà:úøk Ba ïéàL ìk–äNòú àGa Ba ïéà. ¤§©£¤§¥¨¥©£¨¦§¦¨¤¥¨¥¥§©£¤
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aaaa.dyrz `laíåéä äô íéùåò åðçðà øùà ìëë ïåùòú àìã àãéøâ åàì àìà úøë íäá ïéà ïîæ øçàì àáì ïééåàøå ìéàåä(á"é íéøáã):ribd `ly mixez
.opnfïéìåçá ïðúãë](á"ò á"ë ):ïðéòá íéðè÷ àìå íéìåãâ íéøåúã [ïéìåñô éëä éî÷îå ïéøùë åáéäæéùî.opnf xary dpei ipae,íéìåãâ àìå íéðè÷ äðåé éðáã

:êìéàå áåäéöä úìçúî íéìåñôå.dyrz `la:õåçá ïèçåùì äùòú àì ïäá ùé ïîæ øçàì ïééåàøå ìéàåä.epa z`e eze`áéø÷äì àáå ïäî ãçà èçùù
ãçà íåéá åèçùú àì åðá úàå åúåà íåùî øåñàå íåéá åá éðùä(á"ë àø÷éå):.onf xqegne,åîà úçú íéîé úòáù äéä àìù åôåâá ïîæ øñåçî àéäù ïéá

íåùî ïðáø éøîà÷ àäá ,ïéîåî éìòáá ïðéòåîùà éàã ,åäìåëá ïðáøå ïåòîù 'øã àúâåìô ïðéòåîùàì àëéøöå .ïî÷ì ùøôîãë ïîæ íéøñåçî íéìòáäù ïéá
éøåú ìáà ,éñéàîãåçãéàå åæçã ïéîåî éìòá ìáà ,åçãéàå åæç àìã íåùî ,äðåé éðáå íéøåú ïðéòåîùà éàå .ïåòîù 'øì äéì åãåî àîéà .éñéàî àìã äðåé éðáå í

,ïåòîù 'øì ïðáø äéì åãåî àîéà åäì éúà àîìòî àìåñôã åðá úàå åúåà ìáà ,àôåâã àìåñôã íåùî ,éúøú éðä àðú éàå .ïðáøì ïåòîù 'ø åäì äãåî àîéà
:ïåòîù 'øë äëìä ïéàå .àëéøö

bbbb.dafde afd:ïøôñ éîé êåúá ,õåçá åáéø÷äù.zcleide:úàìî êåúá äáéø÷äù.oixeht:äáãðì àìå äáåçì àì ïéìá÷úî ïéàù.ony`e,êéøô àøîâá
:íùà àéáî òøåöîäù ,åäééãäá òøåöî éðú ,éðùîå .åäðéð íùà éðá úãìåéå äáæå áæ.odinlye odizeleréðú ,éðùîå .åäðéð íéîìù éðá éðä ,êéøô àøîâá

`xephxa yexit

לה' קרבן  ä'"להקריב ïkLî éðôì:ודורשים –éeàø BðéàL ìk ÄÀÅÄÀÇÈÆÅÈ
'ä ïkLî éðôìהפסול משום המזבח על  להקרבה ראוי  שאינו – ÄÀÅÄÀÇ

ïéàåéìòשבו, ïéáiçבאחד נפסל  ואפילו  בחוץ; הקרבתו על  – ÅÇÈÄÈÈ
ראוי שהיה ונמצא לקרבן, שהוקדש לאחר לעיל שנימנו הדברים

אינו  ועכשיו הואיל  מקום מכל פסולו, משום כך אחר ונדחה מתחילה,
עליו . חייבים אין  – ה' משכן  לפני  ïéîeîראוי éìòa קרבנות – ÇÂÅÄ

מומין, ÷íéòeáבעלי  ïéîeî éìòa ïéa,לעולם יתרפאו  שלא – ÅÇÂÅÄÀÄ
íéøáBò ïéîeî éìòa ïéa, הזמן במשך שיתרפאו –ïáéø÷äL ÅÇÂÅÄÀÄÆÄÀÄÈ

õeça,לעזרה חוץ –øeèt.בפנים להיקרב ראויים שאינם משום – ÇÈ
ïéòeá÷ ïéîeî éìòa :øîBà ïBòîL éaø,בחוץ שהקריבן  – ÇÄÄÀÅÇÂÅÄÀÄ

øeèt,להקרבה ראויים שאינם –ïéøáBò ïéîeî éìòáeהואיל – ÈÇÂÅÄÀÄ
בחוץ אותם המקריבים זמן, לאחר  להקרבה הם àGaוראויים ïéøáBòÀÄÀ

äNòú שאין שמעון, רבי מודה ברם, משנתנו ; בסוף להלן כמבואר – ÇÂÆ
כרת חטאת(cifna)חייבים ïpîæ(bbeya).ולא òébä àHL íéøBzÄÆÄÄÇÀÇÈ

כשרים  אינם ותורים הם, קטנים שעדיין להקרבה, ראויים להיות –
גדולים, כשהם äðBéאלא éðáe,יונה בני  או  –ïpîæ øáòL ואינם – ÀÅÈÆÈÇÀÇÈ

אלא  כשרים אינם יונה ובני  הם, גדולים שכבר  להקרבה, עוד  ראויים
õeçaקטנים, ïáéø÷äL,לעזרה –øeètלפני ראויים שאינם – ÆÄÀÄÈÇÈ

ה'. øeètמשכן  ,ïpîæ øáòL äðBé éða :øîBà ïBòîL éaø– ÇÄÄÀÅÀÅÈÆÈÇÀÇÈÈ
בחוץ, הקרבתן  ïpîæעל  òébä àHL íéøBúå בחוץ המקריבם – ÀÄÆÄÄÇÀÇÈ

äNòúעובר  àGa. זמן לאחר להקרבה וראויים הואיל  –úàå BúBà ÀÇÂÆÀÆ
Bða,היום באותו השני  את לשחוט אסור  והרי  מהם, אחד  ששחט – À

שכתוב כחכחכחכח):):):):כמו כב כב כב כב ,,,, אחד ",((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ביום תשחטו לא בנו  ואת "אותו 

היום, באותו  בחוץ השני את והקריב ïîæועבר øqçîe שהקריב או – ÀËÇÀÇ
כתוב והרי  ללידתו, ימים שבעה תוך  כגון זמן , מחוסר ((((שמות שמות שמות שמות בחוץ

כט כט כט כט ):):):): אמו"...כבכבכבכב,,,, עם יהיה ימים בחוץ.øeèt"שבעת הקרבתו על  – È
ïBòîL éaø äéäL ;äNòú àGa äæ éøä :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÂÅÆÀÇÂÆÆÈÈÇÄÄÀ

ïîæ øçàì àáì éeàø àeäL ìk :øîBàראוי שיהא כל  – ÅÈÆÈÈÙÀÇÇÀÇ
זמן, לאחר úøkלהקרבה Ba ïéàå ,äNòú àGa äæ éøä אינו – ÂÅÆÀÇÂÆÀÅÈÅ

שנאמר  בגמרא, טעמו  ומבואר בלאו , עובר  אבל כרת, ((((דברים דברים דברים דברים ענוש

ח ח ח ח ):):):): הישריביביביב,,,, כל  איש  היום פה עושים אנחנו אשר  ככל  תעשון  "לא

"ישרות" ישראל , לארץ כשתיכנסו  לישראל: משה להם אמר  – בעיניו "
חובו  אבל  בבמות, הקריבו  ונדבות) נדרים ואפילו (היינו  תקריבו , לא ת

והרי ותקריבום. שילה, זו המנוחה, אל שתבואו  עד ציבור בבמת
שם, ויקריבום לשילה שיבואו עד הם זמן  מחוסרי גלגל שחובות

יחיד בבמת בין ומשמע בגלגל, אותם תעשון" "לא התורה: ואמרה
תעשה" ב"לא הוא הרי בבמה זמן שמחוסר ומכאן, ציבור; בבמת בין 

א א א א ).).).). קיד קיד קיד קיד ,,,, זבחיםזבחיםזבחיםזבחים ורשורשורשורש""""יייי úøk,((((גמראגמראגמראגמרא Ba ïéàL ìk :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÈÆÅÈÅ
äNòú àGa Ba ïéà ואינו להקרבה, ראוי אינו  ועכשיו הואיל  – ÅÀÇÂÆ

ופטור עובר , אינו תעשה" ב"לא אף בחוץ, הקרבתו  על כרת חייב
לגמרי . minkgk.הוא dklde

i y y m e i
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בחוץ שהמקריב הקודמת, במשנה שלמדנו onfלאחר  xqegnמשנתנו באה פטור,

עומד שאינו  דבר  בחוץ שהמעלה ללמד, משנתנו מוסיפה כן זו . הלכה פרטי  לבאר 

עבודה, גמר שאינה עבודה בחוץ העושה וכן  לאכילה, אלא המזבח על להקטרה

פטור . הוא הרי  שיבואר , כפי

ïîæ øqçî, פטור בחוץ שהמקריבו  לעיל, ששנינו  –Bôeâa ïéa– ÀËÇÀÇÅÀ
כמו  שנולד , מיום ימים שבעה לו נמלאו  לא שעדיין  הקרבן , של

הקודמת, במשנה åéìòáaשבארנו ïéa בעליו זמן הגיע לא שעדיין – ÅÄÀÈÈ
מיד. מפרשת שמשנתנו כמו  ïîæלהקריבו, øqçî àeä äæéàÅÆÀËÇÀÇ

áfä ?åéìòáa בו שכתוב יגיגיגיג----טו טו טו טו ):):):):– טו טו טו טו ,,,, מזובו ((((ויקראויקראויקראויקרא הזב יטהר "וכי  ÄÀÈÈÇÈ
ezxdhl mini zray el xtqe חיים במים בשרו ורחץ בגדיו , וכבס

ipinydוטהר. meiae אותם ועשה יונה... בני  שני או תורים שתי לו יקח
dler";הכהן cg`de z`hg cg`äáfäåבה שכתוב כחכחכחכח----לללל):):):):– שםשםשםשם,,,, ((((שם שם שם שם  ÀÇÈÈ

מזובה, טהרה mini..."ואם dray dl dxtqe לה תקח השמיני וביום
הכהן  ועשה יונה... בני  שני  או תורים z`eשתי  z`hg cg`d z`

;"dler cg`dúãìBéåבה שכתוב ו ו ו ו ):):):):– יביביביב,,,, dxdh((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ini z`lnae" ÀÆÆ
;"z`hgl xez e` dpei oae dlerl ezpy oa yak `iaz zal e` oalòøöîeÀÙÈ

בו שכתוב י י י י ):):):):– יד יד יד יד ,,,, mininz((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  miyak ipy gwi ipinyd meiae"אחד)
לעולה) ואחד  dninz"לאשם dzpy za zg` dyake,(לחטאת)

õeça íîLàå íúàhç eáéø÷äL:דהיינו הספירה, ימי בתוך – ÆÄÀÄÇÈÈÇÂÈÈÇ
או  לטהרתם, השמיני יום לפני בחוץ חטאתם שהקריבו והזבה הזב

לבן  טהרה ימי  מלאת לפני בחוץ חטאתה שהקריבה (jezaהיולדת
(ezcill mei mirax`לבת dzcill),או mei mipeny jeza) מצורע או

izdw - zex`ean zeipyn
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íéLã÷ éLã÷,íél÷ íéLã÷ øNaî,øîòä øúBîe,íçlä ézLe,íéðtä íçìå,úBçðî éøéLe,÷öBiä,ììBaä, ¨§¥¨¨¦¦§©¨¨¦©¦©¨Ÿ¤§¥©¤¤§¤¤©¨¦§¨¥§¨©¥©¥
úúBtä,çìBnä,éðnäó,Lébnä,ïçìMä úà øcñîä,úBøpä úà áéènäå,õîBwäå,õeça íéîc ìa÷îäå–øeèt. ©¥©¥©©¥¦©©¦©§©¥¤©ª§¨§©¥¦¤©¥§©¥§©§©¥¨¦©¨

úeøæ íeMî àG åéìò ïéáiç ïéà,äàîè íeMî àGå,íéãâa øqçî íeMî àGå,î àGåíéìâøå íéãé õeçø íeM. ¥©¨¦¨¨¦¨§¦ª§¨§¦§ª©§¨¦§¦§¨©¦§©§©¦
„ïkLnä í÷eä àHL ãò,úBøzî úBîaä eéä,úBøBëaa äãBáòå.ïkLnä í÷eäMî,úBîaä eøñàð,äãBáòå ©¤©©¦§¨¨©¨ª¨©£¨©§¦¤©©¦§¨¤¤§©¨©£¨

:íéîìù àéáî øéæðù ,åäééãäá øéæð.oiaiig uega:åîùà úà òøåöîäå íúàèç åáéø÷äù øçàì ïîùì äáãð íéðôá úåìá÷úî ïäùxyan z`hg xyan
.'ek my`øîà àðîçøå ,çáæî éáâì íéáø÷ ïðéàå íéðäëì íéìëàð éðä ìëã(æ"é àø÷éå)óà ,çáæî éáâ ìò äáø÷ àéäù äìåò äî ,çáæ åà äìåò äìòé øùà

:çáæî éáâ ìò áø÷ àåäù ìë.miycw iycw xyan:íéùã÷ éùã÷ úøåú íäì ùéå øåáö éîìù íäù úøöò éùáë.wveid:äçðîä ìò ïîùä.llead
.zzetd:íéúô äúúåôå .ïîùá äçðîä ììåáä.yibnd .sipndéðîùïø÷á íéðôá äùâä äðåòè àéäù äçðîä .õåçá äùéâîå .äôåðú äðåòèù äçðîä úà ó

áéúëãë úéáøòî úéîåøã('á íù):çáæîä ìà äùéâäå.xcqnd:ïçìùä ìò íéðôä íçì.xehtàåäù äàìòä äî ,çáæ åà äìåò äìòé øùà àø÷ øîàã
:äãåáò øîâ ïäî ãçà ïéàù åìà åàöé ,äãåáò øîâ àåäù ìë óà ,äãåáò øîâ.zexf meyn eilr oiaiig oi`ïåâë ,åììä úåãåáòä ìëî úçà øæ äùò íà

:åá ãáòù øáã åúåà ìñôðù ô"òà äúéî áééç åðéà ,íéìâøå íéãé õåçø åðéàù éî åà ,íéãâá øñåçî åà ,àîè ïëå .'åëå úúô åà ììáù
cccc.zexekaa dceardeáéúëã(ã"ë úåîù):íäá äãåáòäù úåøåëáä åìà ,ìàøùé éðá éøòð úà çìùéå.zenad exq`p okynd mwedynáéúëã(æ"é àø÷éå)

åìéôàå ,íå÷î ìëá íéîùì áéø÷äì íéøúåî íéøëð ìáà ,úåîáä åøñàð ìàøùéì à÷åãå .àøåñà éìú ãòåî ìäåàáã ììëî ,åàéáä àì ãòåî ìäåà çúô ìàå
:éøù äáø÷ä øãñ íäì úåøåäì ìáà .íòééñì àìå áéø÷äì íçåìù úåéäì ìàøùéì øåñàå .äæä ïîæá

`xephxa yexit

נקטה  ולא – לטהרתו, השמיני  יום לפני  בחוץ ואשמו חטאתו שהקריב
אלו  כל  מצורע; משום אלא "ואשמם" ההקרבה ïéøeètהמשנה על  – ÀÄ

ולא  לכפרה, עדיין  ראויים היו לא הללו הקרבנות שבעלי לפי בחוץ,

זה והרי בפנים; לבוא ראויים קרבנותיהם eilraa,היו onf xqegn
פטור . בחוץ òõeçaשהמקריבו  ïäéîìLå ïäéúBìB אם אבל – ÅÆÀÇÀÅÆÇ

והיולדת mdizelerהקריבו והזבה הזב שהרי הספירה, ימי  בתוך בחוץ
בפסוקים  שהבאנו  כפי  עולה, גם החטאת מלבד מקריבים והמצורע

ימי שישלימו  עד  להקרבה ראויות אינן העולות שגם פי על אף לעיל ,
חטאת  להביא הוא צריך נזרו ימי מלאות שביום נזיר, או  הספירה;

ידידידיד),),),),minlyeועולה ו ו ו ו ,,,, הקריב((((במדבר במדבר במדבר במדבר  מלאות einlyאם יום לפני בחוץ
נזרו meynימי "mdinlye" dhwp dpynd la` ,o`k xkfp `l xifp mpn`)

,(xifpïéáiç שראויים ונמצא לנדבה, גם באים ושלמים שעולות לפי – ÇÈÄ
לפנים gafnd)הם lr axwidl) אף הלכך נדבה, כקרבנות זמן  בכל

כן  שאין  מה בחוץ. הקרבתם על חייבים בעליהם, זמן מחוסרי  כשהם
זמן  שהגיע לאחר בלבד, לכפרה אלא באים שאינם ואשם, חטאת

בחוץ  ואשם חטאת הקריבו אם ולפיכך להקריבם, בעליהם של חיובם
לעיל . ששנינו  כמו פטורים, חיובם, זמן בחוץ,äìònäקודם – ÇÇÂÆ

úàhç øNaîאו חיצונית, –,íLà øNaîאוéLã÷ øNaî ÄÀÇÇÈÄÀÇÈÈÄÀÇÈÀÅ
íéLã÷ להם ויש  ציבור  שלמי  שהם עצרת מכבשי היינו  אחרים, – ÈÈÄ

קדשים קדשי  הההה):):):):תורת הההה,,,, לעיל לעיל לעיל לעיל  ואינם ((((עייןעייןעייןעיין לכהנים נאכלים אלה שכל 
בחוץ המעלה או המזבח; על ÷íélקרבים íéLã÷ øNaîשנאכל – ÄÀÇÈÈÄÇÄ

אדם, øîòäלכל øúBîeהעומר מנחת מותר או  –xnerd zgpny) ÇÈÙÆ
xzende ,dgpn lkk zvnwpy dpic ,oqipa xyr dyy meia miaixwn eidy

,(mipdkl lk`píçlä ézLe,השבועות בחג שמביאים הלחם שתי או – ÀÅÇÆÆ
לכהנים, הן  íéðtäשנאכלות íçìå שתים היינו הפנים, לחם או  – ÀÆÆÇÈÄ

בהיכל, הזהב שולחן  על שבת כל שעורכים חלות éøéLeÀÈÅעשרה
úBçðî שכתוב פטור, בחוץ אלו  כל המעלה לכהנים; הנאכלים – ÀÈ

חוץ ח ח ח ח ):):):):בהקרבת יז יז יז יז ,,,, יעלה((((ויקראויקראויקראויקרא מה dler"אשר ודורשים: זבח", או 

אלו  יצאו חייב, להעלאה שראוי כל  אף להעלאה, ראויה שהיא עולה
להעלאה ראויים ואינם הם gafnd),שנאכלים lr axwil) אותם המעלה

דלקמן: עבודות בחוץ העושה וכן  פטור . השמן öBiä÷בחוץ את – ÇÅ
שכתוב כמו  המנחה, אאאא):):):):על  ב ב ב ב ,,,, או ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  שמן"; עליה ììBaäÇÅ"ויצק

שכתוב כמו  בשמן , המנחה סולת את ה ה ה ה ):):):):– שם שם שם שם ,,,, בלולה ((((שם שם שם שם  "סולת
או שכתובúúBtäבשמן"; כמו  לפתיתים, המנחה את שם שם שם שם ,,,,– ((((שםשםשםשם ÇÅ

אווווו):):):): פתים"; אותה בשרçìBnä"פתות או המנחה קומץ את – ÇÅÇ
שכתוב כמו יגיגיגיג):):):):הקרבנות, שםשםשםשם,,,, תמלח...((((שםשםשםשם במלח מנחתך  קרבן  "וכל 

או  מלח"; תקריב קרבנך כל או óéðnäעל המנחה, את –Lébnä ÇÅÄÇÇÄ
למזבח והגשה תנופה טעונה מנחה שכן בחוץ, למזבח אותה –oxwl)

;(ziaxrn zinexc אוïçìMä úà øcñîäעל הפנים לחם שערך – ÇÀÇÅÆÇËÀÈ
בחוץ, úBøpäשולחן úà áéènäå המנורה נרות את שתיקן  או – ÀÇÅÄÆÇÅ

המנחה,õîBwäåבחוץ, מן –íéîc ìa÷îäå, בכלי –õeça ÀÇÅÀÇÀÇÅÈÄÇ
לעזרה, –øeètש "אשר– העלאה dlriכתוב: מה זבח", או  עולה È

אלו  עבודות יצאו חייב, עבודה גמר  שהיא כל  אף עבודה, גמר שהיא

אותן  העושה עבודה, גמר  שאינן – וכו' והפותת והבולל  היוצק –
פטור . úeøæבחוץ íeMî àG åéìò ïéáiç ïéàזר עשה אם –iel) ÅÇÈÄÈÈÄÈ

(l`xyi e` מלח או בלל או  שיצק כגון  בפנים, הללו  העבודות את
מיתה  עליה חייב אינו  בזר , פסולות אלו עבודות שכל פי  על  אף וכו',

בתורה שכתוב שמים; ז ז ז ז ):):):):בידי  יחיחיחיח,,,, תשמרו ((((במדבר במדבר במדבר במדבר  אתך  ובניך  "ואתה
מתנה  עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח דבר  לכל  כהונתכם את

כהונתכם את zneiאתן  axwd xfde,זה מפסוק ודרשו  שמים), (בידי  "
עבודה  דהיינו  תמה, עבודה על  אלא שמים בידי מיתה חייב זר  שאין

עבודה  ולא המעשה, את שאינה שגומרת כלומר  עבודה, אחריה שיש
עבודה; íéãâa,גמר øqçî íeMî àGå ,äàîè íeMî àGåÀÄËÀÈÀÄÀËÇÀÈÄ

íéìâøå íéãé õeçø íeMî àGå,טמא כהן בפנים עשאן אם וכן  – ÀÄÀÈÇÄÀÇÀÇÄ
בגדים מחוסר  dpedkd),או icba lk yeal did `ly)קידש שלא כהן  או 

דבר אותו  שנפסל  דהיינו  עבודתו, שנפסלה פי על אף ורגלים, ידים
חייבים  אינם אלו שכל שמים, בידי מיתה עליה חייב אינו בו , שעבד

לעיל שבארנו  כמו עבודה, גמר  שהן בעבודות אלא שמים בידי  מיתה
בזר.

ד ה נ ש מ ר ו א ב

שהיו מקומות דהיינו  הבמות, בענין המשניות עוסקות ט משנה ועד  במשנתנו  החל 

מותר  שבהן תקופות היו ואמנם ולמקדש . למשכן מחוץ קרבנות עליהן מקריבים
הבמות  נאסרו  המקדש  בית שנבנה בזמן  אבל בבמות. קרבנות להקריב לישראל היה

שלפנינו. במשניות שנלמד כפי לישראל ,

ïkLnä í÷eä àHL ãò,במדבר המשכן שהוקם קודם –eéä ÇÆÇÇÄÀÈÈ
úBøzî úBîaä בבמות קרבנותיהם את להקריב לישראל היה מותר – ÇÈËÈ

ועד הראשון  מאדם שהקריבו כמו שירצו  מקום בכל  מקימים שהיו
רבנו, úBøBëaaמשה äãBáòåשכתוב הההה):):):):– כד כד כד כד ,,,, את ((((שמות שמות שמות שמות  "וישלח ÇÂÈÇÀ

הבכורים  אלו ודרשו : זבחים", ויזבחו עולות ויעלו  ישראל  בני נערי 
בהם. úBîaäשהעבודה eøñàð ,ïkLnä í÷eäMî היה אסור  – ÄÆÇÇÄÀÈÆÆÀÇÈ

שנאמר בלבד , שבמשכן  המזבח על  אלא בבמות קרבנות להקריב
דדדד):):):): יז יז יז יז ,,,, לפני((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לה' קרבן להקריב הביאו לא מועד  אהל  פתח "ואל 

עמו", מקרב ההוא האיש ונכרת ההוא... לאיש יחשב דם ה', משכן
למשכן , חוץ מלהקריב תורה שהזהירה íéðäkaמכאן  äãBáòå– ÇÂÈÇÙÂÄ

בתורה. íéòìwäכמפורש ïî íéðôì íéìëàð íéLã÷ éLã÷– ÈÀÅÈÈÄÆÁÈÄÄÀÄÄÇÀÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéðäka.íéòìwä ïî íéðôì íéìëàð íéLã÷ éLã÷,ìàøNé äðçî ìëa íél÷ íéLã÷. ©Ÿ£¦¨§¥¨¨¦¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦¨¨¦©¦§¨©£¥¦§¨¥
‰ìbìbì eàa,úBîaä eøzä;íéòìwä ïî íéðôì íéìëàð íéLã÷ éLã÷,íB÷î ìëa íél÷ íéLã÷. ¨©¦§¨ª§©¨¨§¥¨¨¦¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦¨¨¦©¦§¨¨
Âì eàaäGéL,úBîaä eøñàð–äø÷z íL äéä àG,ïhîlî íéðáà ìL úéa àlà,ïìòîìî úBòéøéå,äúéä àéäå ¨§¦¤¤§©¨¨¨¨¦§¨¤¨©¦¤£¨¦¦§©¨¦¦¦§©§¨§¦¨§¨

äçeðî.íéòìwä ïî íéðôì íéìëàð íéLã÷ éLã÷,äàBøä ìëa éðL øNòîe íél÷ íéLã÷. §¨¨§¥¨¨¦¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦¨¨¦©¦©£¥¥¦§¨¨¤

dddd.lblbl e`a:øáãî ìù ïëùîä úåòéøé àìà úéá íù äéä àìå.zenad exzed,åàéáä àì ãòåî ìäåà çúô ìàå 'åëå äðçîá èçùé øùà øîà àðîçøã
àì éøäù ,íå÷î ìëá ïéìëàð íéì÷ íéùã÷ éîð àîòè éàäîå .õøàä ìëá íéöåôð úåéäì åìéçúäå úåðçîä åìèá øáëù ,äðçî íù äéä àìù ìâìâì èøô

:øáãîá äéäù åîë äðçî íù äéä
eeee.zenad exq`p dliyl e`aáéúëã(á"é íéøáã)àì éëäìéù åæ äçåðîå .úåøåñà úåîáä ,äçåðîä ìà åàåáéùëã ììëî ,äçåðîä ìà äúò ãò íúàá

:øáãîá åîë íå÷îì íå÷îî íéòñåð åéä àìù äçåðî íù äúéäù.dlrnln zerixie dhnln mipa` ly ziaáéúëã('à 'à ìàåîù),äìéù 'ä úéá åäàéáúå
áéúëå ,äéä úéá àîìà(ç"ò íéìäú):äìòîìî úåòéøéå äèîìî íéðáà ìù úéá àìà äø÷ú íù äéä àìù ãîìî ,äéä úåòéøé ìù àîìà ,äìéù ïëùî ùåèéå

.d`exd lka ipy xyrneìëá åðééä äàåøä ìëáå .å÷ìçå åùáëù ãò úåøùòîá åáééçúð àì ìâìâá åéäù äðù ã"é ìëù éôì ,éðù øùòî éðú àì ìéòìå
àø÷ øîàã ,äìéù íùî ïéàåøù íå÷î(á"é íéøáã)äúà ìáà ,äìòî äúà éà äàøú øùà íå÷î ìëá ,äàøú øùà íå÷î ìëá êéúåìåò äìòú ïô êì øîùä

:äàåø äúàù íå÷î ìëá ìëåà

`xephxa yexit

ובמנחה: ובאשם בחטאת cren",כמפורש ld` xvga"íél÷ íéLã÷ÈÈÄÇÄ
נאכלים, –ìàøNé äðçî ìëa.בדגליהם חונים שהיו כפי – ÀÈÇÂÅÄÀÈÅ

y c e w z a y
ה ה נ ש מ ר ו א ב

ìbìbì eàa לגלגל ובאו  יהושע בימי הירדן את כשעברו  ((((יהושע יהושע יהושע יהושע – ÈÇÄÀÈ
יטיטיטיט),),),), úBîaäד ד ד ד ,,,, eøzä שהיה המשכן את העמידו  בגלגל אמנם – ËÀÇÈ

לא  הארון  אבל  רבנו , משה שעשה הנחושת מזבח ובתוכו  במדבר,

נקרא המזבח והיה בתוכו, dlecb"היה dna" או,"xeaiv zna" שהיו
הבמות, הותרו  היחיד  לגבי  ואילו ציבור; קרבנות עליה מקריבים

ולהקריב  שירצה, מקום בכל במה לו  לבנות ואחד אחד  לכל היה שמותר 
נקראת זו יחיד  במת קרבנות. dphw,עליה dna בה מקריב היה ולא

למדים  בגלגל הבמות היתר  – ושלמים. כעולות ונידב הנידר דבר אלא
הכתוב גגגג----דדדד):):):):מן יז יז יז יז ,,,, שור((((ויקראויקראויקראויקרא ישחט אשר ישראל מבית איש  "איש 

עז או  כשב תלה dpgna...או הרי הביאו "... לא מועד  אהל  פתח ואל
המחנות, ובטלו  לארץ כשנכנסו ולפיכך במחנה, הבמות איסור הכתוב

כמו  המשכן סביבות חונים היו  ולא לכבשה הארץ בכל הולכים שהיו
הבמות. הותרו  ÷íéLãבמדבר, éLã÷ המזבח על  קרבים שהיו  – ÈÀÅÈÈÄ

íéòìwäבמשכן, ïî íéðôì íéìëàð,כמצוותם –íél÷ íéLã÷ ÆÁÈÄÄÀÄÄÇÀÈÄÈÈÄÇÄ
íB÷î ìëa.לעיל שבארנו  כמו  מחנה, שם היה לא שהרי  – ÀÈÈ

ו ה נ ש מ ר ו א ב

äGéLì eàaשכתוב כמו אאאא):):):):– יחיחיחיח,,,, בני((((יהושעיהושעיהושעיהושע עדת כל  "ויקהלו  ÈÀÄ

והארון , המזבח את בו  ונתנו  מועד ", אהל את שם וישכינו שילה ישראל
úBîaä eøñàð היה צריך  אלא במות, על  להקריב היה אסור – ÆÆÀÇÈ

מועד . באוהל  ולהקריב úéaלהביא àlà ,äø÷z íL äéä àGÈÈÈÄÀÈÆÈÇÄ
ïìòîìî úBòéøéå ,ïhîlî íéðáà ìL היה לא שילה משכן – ÆÂÈÄÄÀÇÈÄÄÄÀÇÀÈ

ויריעות  תקרה, בלי  אבנים של  בית היה אלא במדבר , כמו  קרשים עשוי 
"בית", נקרא ומכאן  התקרה, במקום מלמעלה פרוסות היו המשכן

שכתוב כדכדכדכד):):):):כמו א א א א ,,,, אאאא גם ((((שמואלשמואלשמואלשמואל ונקרא שילה", ה' בית "ותביאהו
שכתוב כמו  סססס):):):):"משכן ", עחעחעחעח,,,, שילה",((((תהלים תהלים תהלים תהלים  משכן  àéäåÀÄ"ויטוש 

äçeðî äúéäשכתוב ט ט ט ט ):):):):– יב יב יב יב ,,,, אל((((דברים דברים דברים דברים  עתה עד  באתם לא "כי  ÈÀÈÀÈ
הירדן  את כשתעברו  ופירושו : לאלאלאלא))))המנוחה", יא יא יא יא ,,,, אתם ((((שםשםשםשם מותרים

שילה, זו  "מנוחה" ודרשו : המנוחה, אל  שתבואו  עד  בבמות להקריב

כשבאו  ולפיכך  והחלוקה, הכיבוש שנות עשרה ארבע לאחר אז  שנחו
הבמות. נאסרו íéòìwäלשילה ïî íéðôì íéìëàð íéLã÷ éLã÷ÈÀÅÈÈÄÆÁÈÄÄÀÄÄÇÀÈÄ

בשילה; ה' בית כתלי בתוך –éðL øNòîe íél÷ íéLã÷ שכן – ÈÈÄÇÄÇÂÅÅÄ
במעשר הארץ,נתחייבו  את וחלקו שכבשו לאחר  äàBøäשני ìëaÀÈÈÆ

שילה את משם שרואים מקום בכל לאכלם מותר  ויש((((רש רש רש רש """"יייי),),),),–
d`exd:מפרשים: lka'ה מבית קצת משם שרואים מקום ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););בכל

הכתוב מן זה דין יגיגיגיג):):):):ודרשו  יביביביב,,,, לך ((((דבריםדבריםדבריםדברים dlrz"השמר  ot,עולותיך
תראה אשר מקום בכל  – תראה" אשר מקום dlrn,בכל  dz` i`אבל

lke` dz` נמשכו שילה שימי  מובא, בגמרא תראה. אשר  מקום בכל
שנים. ותשע וששים מאות שלוש 

izdw - zex`ean zeipyn

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

dzpy ly oexg`d meid zrky oeik xi`n iax zhiyl .diigl
zhiyl eli`e .zycewne ,d`ial die`x xak zaygp ,ziyilyd
dzpyl cg` mei qpkizyk ,xgnl cr d`ial die`x dpi` minkg

.zycewn dpi` jkitl ,ziriaxd
ìL ,øîà ïðçBé éaøåeäééðéa àkéà äðL ïéáeLç äðLa íBé íéL- §©¦¨¨¨©§Ÿ¦§¨¨£¦¨¨¦¨¥©§

dipyd dpyd jezn mei miyely m`d ,`ed mdipia lcadd
mipy yely za' xn`y xi`n iaxl ,dnily dpyk miaygp
xaky ,cala mei miyelye miizpy zal ezpeek ,'d`iaa zycwzn
dpya mei miyely ezhiyly iptn 'mipy yely za' zaygp f`

mpi` dpya mei miyely minkg zhiyl eli`e .dpyk miaygp
cg` meie mipy yely xg` wxy exn` okle ,dpyk miaygp

.d`iaa zycwzn
:i`pi iax iac zhiy lr dywn `xnbd,éáéúéî`ziixaa epipy ¥¦¥

zwepizyìL úaúLc÷úî ,ãçà íBéå íéðL ézL úa eléôàå ,íéðL L ©¨Ÿ¨¦©£¦©§¥¨¦§¤¨¦§©¤¤
,äàéáa,dpyk aygp dpya cg` meiy oeik.øéàî éaø éøác §¦¨¦§¥©¦¥¦

,íéøîBà íéîëçådidzy cr d`iaa zycwzn dpi`ìL úaíéðL L ©£¨¦§¦©¨Ÿ¨¦
.ãçà íBéå§¤¨
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המשך ציאור למס' נדה ליום שישי עמ' צ



ריט e dpyn xyr drax` wxt migaf zkqn

íéðäka.íéòìwä ïî íéðôì íéìëàð íéLã÷ éLã÷,ìàøNé äðçî ìëa íél÷ íéLã÷. ©Ÿ£¦¨§¥¨¨¦¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦¨¨¦©¦§¨©£¥¦§¨¥
‰ìbìbì eàa,úBîaä eøzä;íéòìwä ïî íéðôì íéìëàð íéLã÷ éLã÷,íB÷î ìëa íél÷ íéLã÷. ¨©¦§¨ª§©¨¨§¥¨¨¦¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦¨¨¦©¦§¨¨
Âì eàaäGéL,úBîaä eøñàð–äø÷z íL äéä àG,ïhîlî íéðáà ìL úéa àlà,ïìòîìî úBòéøéå,äúéä àéäå ¨§¦¤¤§©¨¨¨¨¦§¨¤¨©¦¤£¨¦¦§©¨¦¦¦§©§¨§¦¨§¨

äçeðî.íéòìwä ïî íéðôì íéìëàð íéLã÷ éLã÷,äàBøä ìëa éðL øNòîe íél÷ íéLã÷. §¨¨§¥¨¨¦¤¡¨¦¦§¦¦©§¨¦¨¨¦©¦©£¥¥¦§¨¨¤

dddd.lblbl e`a:øáãî ìù ïëùîä úåòéøé àìà úéá íù äéä àìå.zenad exzed,åàéáä àì ãòåî ìäåà çúô ìàå 'åëå äðçîá èçùé øùà øîà àðîçøã
àì éøäù ,íå÷î ìëá ïéìëàð íéì÷ íéùã÷ éîð àîòè éàäîå .õøàä ìëá íéöåôð úåéäì åìéçúäå úåðçîä åìèá øáëù ,äðçî íù äéä àìù ìâìâì èøô

:øáãîá äéäù åîë äðçî íù äéä
eeee.zenad exq`p dliyl e`aáéúëã(á"é íéøáã)àì éëäìéù åæ äçåðîå .úåøåñà úåîáä ,äçåðîä ìà åàåáéùëã ììëî ,äçåðîä ìà äúò ãò íúàá

:øáãîá åîë íå÷îì íå÷îî íéòñåð åéä àìù äçåðî íù äúéäù.dlrnln zerixie dhnln mipa` ly ziaáéúëã('à 'à ìàåîù),äìéù 'ä úéá åäàéáúå
áéúëå ,äéä úéá àîìà(ç"ò íéìäú):äìòîìî úåòéøéå äèîìî íéðáà ìù úéá àìà äø÷ú íù äéä àìù ãîìî ,äéä úåòéøé ìù àîìà ,äìéù ïëùî ùåèéå

.d`exd lka ipy xyrneìëá åðééä äàåøä ìëáå .å÷ìçå åùáëù ãò úåøùòîá åáééçúð àì ìâìâá åéäù äðù ã"é ìëù éôì ,éðù øùòî éðú àì ìéòìå
àø÷ øîàã ,äìéù íùî ïéàåøù íå÷î(á"é íéøáã)äúà ìáà ,äìòî äúà éà äàøú øùà íå÷î ìëá ,äàøú øùà íå÷î ìëá êéúåìåò äìòú ïô êì øîùä

:äàåø äúàù íå÷î ìëá ìëåà

`xephxa yexit

ובמנחה: ובאשם בחטאת cren",כמפורש ld` xvga"íél÷ íéLã÷ÈÈÄÇÄ
נאכלים, –ìàøNé äðçî ìëa.בדגליהם חונים שהיו כפי – ÀÈÇÂÅÄÀÈÅ

y c e w z a y
ה ה נ ש מ ר ו א ב

ìbìbì eàa לגלגל ובאו  יהושע בימי הירדן את כשעברו  ((((יהושע יהושע יהושע יהושע – ÈÇÄÀÈ
יטיטיטיט),),),), úBîaäד ד ד ד ,,,, eøzä שהיה המשכן את העמידו  בגלגל אמנם – ËÀÇÈ

לא  הארון  אבל  רבנו , משה שעשה הנחושת מזבח ובתוכו  במדבר,

נקרא המזבח והיה בתוכו, dlecb"היה dna" או,"xeaiv zna" שהיו
הבמות, הותרו  היחיד  לגבי  ואילו ציבור; קרבנות עליה מקריבים

ולהקריב  שירצה, מקום בכל במה לו  לבנות ואחד אחד  לכל היה שמותר 
נקראת זו יחיד  במת קרבנות. dphw,עליה dna בה מקריב היה ולא

למדים  בגלגל הבמות היתר  – ושלמים. כעולות ונידב הנידר דבר אלא
הכתוב גגגג----דדדד):):):):מן יז יז יז יז ,,,, שור((((ויקראויקראויקראויקרא ישחט אשר ישראל מבית איש  "איש 

עז או  כשב תלה dpgna...או הרי הביאו "... לא מועד  אהל  פתח ואל
המחנות, ובטלו  לארץ כשנכנסו ולפיכך במחנה, הבמות איסור הכתוב

כמו  המשכן סביבות חונים היו  ולא לכבשה הארץ בכל הולכים שהיו
הבמות. הותרו  ÷íéLãבמדבר, éLã÷ המזבח על  קרבים שהיו  – ÈÀÅÈÈÄ

íéòìwäבמשכן, ïî íéðôì íéìëàð,כמצוותם –íél÷ íéLã÷ ÆÁÈÄÄÀÄÄÇÀÈÄÈÈÄÇÄ
íB÷î ìëa.לעיל שבארנו  כמו  מחנה, שם היה לא שהרי  – ÀÈÈ

ו ה נ ש מ ר ו א ב

äGéLì eàaשכתוב כמו אאאא):):):):– יחיחיחיח,,,, בני((((יהושעיהושעיהושעיהושע עדת כל  "ויקהלו  ÈÀÄ

והארון , המזבח את בו  ונתנו  מועד ", אהל את שם וישכינו שילה ישראל
úBîaä eøñàð היה צריך  אלא במות, על  להקריב היה אסור – ÆÆÀÇÈ

מועד . באוהל  ולהקריב úéaלהביא àlà ,äø÷z íL äéä àGÈÈÈÄÀÈÆÈÇÄ
ïìòîìî úBòéøéå ,ïhîlî íéðáà ìL היה לא שילה משכן – ÆÂÈÄÄÀÇÈÄÄÄÀÇÀÈ

ויריעות  תקרה, בלי  אבנים של  בית היה אלא במדבר , כמו  קרשים עשוי 
"בית", נקרא ומכאן  התקרה, במקום מלמעלה פרוסות היו המשכן

שכתוב כדכדכדכד):):):):כמו א א א א ,,,, אאאא גם ((((שמואלשמואלשמואלשמואל ונקרא שילה", ה' בית "ותביאהו
שכתוב כמו  סססס):):):):"משכן ", עחעחעחעח,,,, שילה",((((תהלים תהלים תהלים תהלים  משכן  àéäåÀÄ"ויטוש 

äçeðî äúéäשכתוב ט ט ט ט ):):):):– יב יב יב יב ,,,, אל((((דברים דברים דברים דברים  עתה עד  באתם לא "כי  ÈÀÈÀÈ
הירדן  את כשתעברו  ופירושו : לאלאלאלא))))המנוחה", יא יא יא יא ,,,, אתם ((((שםשםשםשם מותרים

שילה, זו  "מנוחה" ודרשו : המנוחה, אל  שתבואו  עד  בבמות להקריב

כשבאו  ולפיכך  והחלוקה, הכיבוש שנות עשרה ארבע לאחר אז  שנחו
הבמות. נאסרו íéòìwäלשילה ïî íéðôì íéìëàð íéLã÷ éLã÷ÈÀÅÈÈÄÆÁÈÄÄÀÄÄÇÀÈÄ

בשילה; ה' בית כתלי בתוך –éðL øNòîe íél÷ íéLã÷ שכן – ÈÈÄÇÄÇÂÅÅÄ
במעשר הארץ,נתחייבו  את וחלקו שכבשו לאחר  äàBøäשני ìëaÀÈÈÆ

שילה את משם שרואים מקום בכל לאכלם מותר  ויש((((רש רש רש רש """"יייי),),),),–
d`exd:מפרשים: lka'ה מבית קצת משם שרואים מקום ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם ););););בכל

הכתוב מן זה דין יגיגיגיג):):):):ודרשו  יביביביב,,,, לך ((((דבריםדבריםדבריםדברים dlrz"השמר  ot,עולותיך
תראה אשר מקום בכל  – תראה" אשר מקום dlrn,בכל  dz` i`אבל

lke` dz` נמשכו שילה שימי  מובא, בגמרא תראה. אשר  מקום בכל
שנים. ותשע וששים מאות שלוש 

izdw - zex`ean zeipyn

dlibn zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"ב: כ הגמרא:דף àzLéðkמספרת éáì òìwéà àtt áø הכנסת לבית נזדמן - ©¨¨¦§©§¥§¦§¨

øáBb éáàcàø÷å àttה , áø déçaLå ,äòaøà ïBLàø. ©£¦¥§¨¨¦©§¨¨§©§¥©¨¨
במשנה: ïéôéñBîשנינו ïéàå ïäî ïéúçBt ïéà מברך בתורה והחותם הפותח וכו', ¥£¦¥¤§¥¦¦

ולאחריה. האחרון:לפניה הדין את המבארת ברייתא מביאה çúBtäהגמרא ,àðz̈¨©¥©
ראשון, התורהCøáîלקרות הקריאה,äéðôìברכת לפני -íúBçäå[האחרון-] §¨¥§¨¤¨§©¥

,äéøçàì Cøáî.המשנה בזמן המנהג היה כך כלל. מברכים אינם אומרת והאמצעים §¨¥§©£¤¨
éëøáîהגמרא: eäleëc àðãéàäåמברכים הקוראים כל שבזמננו ומה -äéðôì §¨¦§¨§§§¨§¥§¨¤¨

àîòè eðééä ,äéøçàìe משום הוא, הטעם -ïéñðëpä íeMî äøéæb ïðaø eðéwúc §©£¤¨©§©£¨§©¦©¨¨§¥¨¦©¦§¨¦
ויטעו  בתחילה, הראשון שברך שמעו ולא הראשון, שברך אחר הכנסת לבית באיחור

לפניה, התורה על מברכין ïéàöBiäשאין íeMîe ולא הקריאה, את שמסיימין לפני ¦©§¦
לאחריה. מברכים שאין ויטעו בסוף מברך האחרון את ישמעו

במשנה: åëå'שנינו äòaøà ïéøB÷ ãòBî ìL Bleçáe íéLãç éLàøa. דנה הגמרא §¨¥¢¨¦§¤¥¦©§¨¨
חודש  ראש של בקריאה הפסוקים חלוקת אופן áø:על øa àìeò dépéî àòa§¨¦¥¨©©

úLøt ,àáøî[של dúBà[-הקריאה ïéøB÷ ãöék ,LãBç Làø שתתחלק באופן ¥¨¨¨¨©Ÿ¤¥©¦¨
העולים. ארבעת שאלתו:בין את עולא שהיאומבאר התמיד éðaפרשת úà åö'©¤§¥

'éîçì éðaø÷ úà íäéìà zøîàå ìàøNé,'וגוé÷eñt àéðîz ïééåäc שהם - ¦§¨¥§¨©§¨£¥¤¤¨§¨¦©§¦§©§¨§©§¨§¥
פסוקים, ãéáòðשמונה éëéä,חלוקתה נעשה כיצד -àúìz àúìz éøz éø÷éð ¥¦©£¥¦§¥§¥§¨¨§¨¨

ïé÷eñt,אפשר אי פסוקים, שלשה אחד כל הראשונים השנים יקראו eLtשהרי- §¦¨
éøz eäì,הפרשה בסוף פסוקים שני ישארו -äLøôa ïéøéiLî ïéàå לסיים אסור - §§¥§¥§©§¦§¨¨¨

פרשה  לסוף סמוך הקריאה שישארו את ìMîבאופן úBçtïé÷eñt äL בפרשה. ¨¦§Ÿ¨§¦
äòaøàאלא äòaøà éø÷éð,פסוקים ארבעה הראשונים שנים יקראו -eäì eLt- ¦§¥©§¨¨©§¨¨¨§

רק הנוספים השנים עבור פרשת äòáLישארו שפסוקי úaMä'פסוקים, íBéáe' ¦§¨§©©¨
,éøz ïééåä ופרשת,äMîç ïééåä 'íëéLãç éLàøáe' וéø÷éð ,ãéáòð éëéä- ©§¨§¥§¨¥¨§¥¤©§¨£¦¨¥¦©£¥¦§¥

השלישי השבת],àäîפסוקים éøzיקרא מפסוקי ðäîCפסוק ãçå[-וביום - §¥¥¨§©¥¨¨
חדשיכם', 'ובראשי

שהרי אפשר, ìMîאי úBçt äLøôa ïéìéçúî ïéà,íé÷eñt äL ההלכה כלומר, ¥©§¦¦§¨¨¨¨¦§Ÿ¨§¦
משלשה  פחות ממנה שיקרא דעת על פרשה לקרוא מתחילין אין שלעולם היא,

'ובראשי פסוקים  של ראשון פסוק אחר קריאתו לסיים יכול השלישי אין כן ואם .

אלא  השלישי éø÷éìחדשיכם'. שיקרא –àäî éøz'השבת 'וביום פסוקי שני - ¦§¥§¥¥¨
Cäî àúìúeכן אם חדשיכם', מ'ובראשי ושלשה -éøz eäì eLt בפרשה משיירין ואין בפרשה, פסוקים שני רק ישארו - §¨¨¥©¨§§¥

פסוקים. משלשה פחות

Bì øîà,לעולא ézòîLרבא àì Bæאחרת שבקריאה אלא מפורש, שמעתי לא חודש ראש קריאת לענין ההלכה מה -àöBik ¨©Ÿ¨©§¦©¥
ézòîL da.חודש לראש ללמוד נוכל וממנה ההלכה, מה ¨¨©§¦

ïðúc(.כו מעמד (תענית אנשי של התורה קריאת ïBLàøä,לגבי íBiaפרשיות קוראים היו השבוע א 'úéLàøa'של (בראשית ¦§©©¨¦§¥¦
òé÷ø'א־ה) éäé'å(ו־ח א ושני.(שם ראשון יום בריאת מעשה dìòשהם éðúåפרשת זו, משנה על בברייתא ושנינו –úéLàøa §§¦¨¦©§¨¥£¨§¥¦

נקראת daו íéðLa,היתה ïðéeäå .ãçàa òé÷ø éäéכך על והקשינו כז:)- ãçàa,,(שם 'òé÷ø éäé' àîìLaמשוםàúìúc ¦§©¦§¦¨¦©§¤¨§©¦¨¨¦§¨¨§¦¨¦©§¤¨¦§¨¨
teåä é÷eñ,אחד אדם קריאת íéðLaשהם 'úéLàøa' àlàהרי é÷eñtכיצד, äMîç בלבד,eåä רק יקרא שאחד ונמצא §¥£¤¨§¥¦¦§©¦£¦¨§¥£

ìMîשנים, úBçôé àì äøBza àøBwä àéðúåíé÷eñt äLdìò øîzéàå יש . כיצד אמוראים, מחלוקת כך על ונאמרה - §©§¨©¥©¨Ÿ¦§¦§Ÿ¨§¦§¦§©£¨
øîà,לנהוג, áø והשני ראשונים, פסוקים שלשה קורא אחרונים.âìBcהראשון ושנים שלישי פסוק שוב וקורא לאחור חוזר - ©¨©¥

,øîà ìàeîLeהראשון÷ñBt ראשון שפסק ממקום מתחיל והשני שלישי, פסוק .באמצע §¥¨©¥

i"yx

ïåùàøÐ`xwy dyly on
,ipy oke ,gaeyn miweqt drax`
oey`xd dyr `l m` .iyily oke
`l e`xw `l m` e` ,ipyd dyre
miweqt drax` ipyd `le oey`xd

iyilyd oze` `xweÐ.gaeyn
e`xwe dyxta geix odl yi m`e

miweqt drax` cg` lkÐolek
.oigaeynïéñðëðä íåùîÐm`y

xg` zqpkd zial mc` qpki
z` rnyi `l m`e ,oey`x jxiay

xn`i ,oikxan mixg`ddkxa oi` :
.diptl dxezaïéàöåéä íåùîåÐ

jxan mzegd z` erny `le
,ekxa `l mipey`xde ,dixg`l

mi`veid exn`idxeza dkxa oi` :
.dixg`lïéøå÷ ãöéëÐdrax`a
.mc` ipa'åë äùøôá ïéøééùî ïéà

Ðoi`e .`nrh yxtn onwl
,dl opixn` onwl inp oiligzn

.`nrh yxtneéø÷éìÐiyily
zyxtc ze`xwn ipy `dn ixz
i`xw `zlze ,"zayd meiae"
ixz edl eyt "mkiycg iy`xa"n

.'ekeïåùàøä íåéáÐzecnrn iab
meia ,ziprz zkqna dil opz

.zaya cg`a oey`xdâìåãÐ
ea xnby weqt ligzne xfeg ipyd

.eiptly÷ñåôÐ`xew oey`xd
.ewqete ,iyilyd weqtd ivg

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

dzpy ly oexg`d meid zrky oeik xi`n iax zhiyl .diigl
zhiyl eli`e .zycewne ,d`ial die`x xak zaygp ,ziyilyd
dzpyl cg` mei qpkizyk ,xgnl cr d`ial die`x dpi` minkg

.zycewn dpi` jkitl ,ziriaxd
ìL ,øîà ïðçBé éaøåeäééðéa àkéà äðL ïéáeLç äðLa íBé íéL- §©¦¨¨¨©§Ÿ¦§¨¨£¦¨¨¦¨¥©§

dipyd dpyd jezn mei miyely m`d ,`ed mdipia lcadd
mipy yely za' xn`y xi`n iaxl ,dnily dpyk miaygp
xaky ,cala mei miyelye miizpy zal ezpeek ,'d`iaa zycwzn
dpya mei miyely ezhiyly iptn 'mipy yely za' zaygp f`

mpi` dpya mei miyely minkg zhiyl eli`e .dpyk miaygp
cg` meie mipy yely xg` wxy exn` okle ,dpyk miaygp

.d`iaa zycwzn
:i`pi iax iac zhiy lr dywn `xnbd,éáéúéî`ziixaa epipy ¥¦¥

zwepizyìL úaúLc÷úî ,ãçà íBéå íéðL ézL úa eléôàå ,íéðL L ©¨Ÿ¨¦©£¦©§¥¨¦§¤¨¦§©¤¤
,äàéáa,dpyk aygp dpya cg` meiy oeik.øéàî éaø éøác §¦¨¦§¥©¦¥¦

,íéøîBà íéîëçådidzy cr d`iaa zycwzn dpi`ìL úaíéðL L ©£¨¦§¦©¨Ÿ¨¦
.ãçà íBéå§¤¨
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xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hl sc dcp(oey`x meil)

dwica dkixve ,dxdh zwfga mpi` dcpd ini zray mle`e
m` ,mewn lkne .ziaxre zixgy,ä÷ãa àìå dì äáLém` oiaäââL ¨§¨¨§Ÿ¨§¨¨§¨

oiaäñðàðoiae,ä÷ãa àìå äãéæä`le d`nhp `ny zyyeg dpi` ¤¤§¨¥¦¨§Ÿ¨§¨
zwfga `id `l` ,dyibxd,äøBäèdkixv dlgzkly s`y §¨

.`id dxedh zwfga carica ,dwica
m` ,mieqn onfa ze`xl reaw zqe dl yiy dy`aeúòL òébä¦¦©§©

dzñå,dzii`xl reawd onf -Bæ éøä ,ä÷ãa àìåzwfga,äàîè ¦§¨§Ÿ¨§¨£¥§¥¨
.'`a epnfa gxe`' dwfgy ,dzqe zrya dz`x mzqd ony

:dxdh zwfga `id dzqe zrya mb minrty ycgn xi`n iaxéaø©¦
,øîBà øéàî,reaw zqe dl yiy dy` dze`àáçna äúéä íà ¥¦¥¦¨§¨©©£¥

,dnecke mihql iptn,äøBäè Bæ éøä ,ä÷ãa àìå dzñå úòL òébäå§¦¦©§©¦§¨§Ÿ¨§¨£¥§¨
L éðtîy dy`d rahú÷lñî äãøçdpnn,íéîcä úàs` ,okle ¦§¥¤£¨¨§©¤¤¤©¨¦

.dxdh zwfga `id mc ze`xl dpnf ribdy
xyr cg`y epipyy dn :daif ini xyr cg` oicl zxfeg dpynd
,daf ziyrp `l oiicry dy`a wx `ed ,dxdh zwfga daif ini

éîé ìáàly miiwp dray zxitqå ,áfälyäáfädyly e`xy £¨§¥©¨§©¨¨
,miniå`ide minei e` mei mc dz`xy dy` okãâðk íBé úøîBL §¤¤§¤¤
íBé,dii`xdelà éøäminid,äàîeè ú÷æçamiiwp zwfga mpi`e £¥¥§¤§©§¨

.dpiirn gztp xaky oeik ,dwica `la

àøîâ
zl`ey .epzpyna dxdh zwfgd dxn`p dn oiprl x`az `xnbd

:`xnbdàúëìä éàîì.dxdh zwfgd dxn`p dkld efi` iabl - §©¦§§¨
:`xnbd dperL ,øîBì ,äãeäé áø øîàzwfga `idy el` minia ¨©©§¨©¤

dxdhä÷éãa äëéøö dðéà,mc dz`x `ly ziaxre zixgym` mb ¥¨§¦¨§¦¨
zexdha zwqer m`y ,dcp inia enk `ly ,zexdha weqrl dvex

.ziaxre zixgy dnvr z` wecal dkixv
:`tiqdn dcedi ax lr dywn `xnbdàôéñ éðz÷cî àäåe -ixd §¨¦§¨¨¥¥¨

dpynd seqa epipyy dnnä÷ãa àìå äáLé,dxedh `id ixd ¨§¨§Ÿ¨§¨
ä÷éãa àéòa älçzëìc ììkî,dwica dkixv dlgzkly rnyn - ¦§¨¦§©§¦¨¨£¨§¦¨

:`xnbd zvxzn .dwica dkixv dpi`y dcedi ax ixack `le
äcð éîéì ïàúà àôéñ,dcp ini iabl cnll d`a dpynd seq -éëäå ¥¨£¨¦¥¦¨§¨¦
øNò ãçà ìk ,øîà÷`id dcpd ini zray xg`ly meiú÷æça ¨¨©¨©©¨¨§¤§©

àéòa àìå ,äøäè[dkixv dpi`-]àéòa dúcð éîéa ìáà ,ä÷éãa ¨¢¨§Ÿ¨£¨§¦¨£¨¦¥¦¨¨¨£¨
,ä÷éãam` el` minia mb mle`e,ä÷ãa àìå äáLéoebkäââLe` §¦¨¨§¨§Ÿ¨§¨¨§¨
äñðàðe`,ä÷ãa àìå äãéæä`id ixd.äøBäè ¤¤§¨¥¦¨§Ÿ¨§¨§¨

:xg` oiprl dxn`p 'dxdh zwfg'dy x`an `cqg axàcñç áø©¦§¨
dì ïéàL äMà (:áé ìéòì) øîàc ,øéàî éaøì àlà àëéøö àì ,øîà̈©Ÿ§¦¨¤¨§©¦¥¦§¨©¦¨¤¥¨

úñå,mieqn onfa ze`xl reawì äøeñà,LnLmc d`xz `ny ¤¤£¨§©¥
c ,ycgl dpynd d`ae .yinyz zrya,dúcð éîéa éléî éðä̈¥¦¥¦¥¦¨¨

,yinyz zrya mc d`xz `ny yeygl yi mdayéîéa ìáà£¨¦¥
,dúáéædy`dàîéé÷ äøäè ú÷æça.dlral zxzene ,[zcner-] ¦¨¨§¤§©¨¢¨¨§¨

:`cqg ax lr dywn `xnbdéànà ,éëä éà[recn-]éaø øîà ¦¨¦©©¨©©¦
øéàîdlral dxeq` ef dy`y meyny,úéîìBò øéæçé àìå àéöBé ¥¦¦§Ÿ©£¦¨¦

iax :`xnbd zvxzn .daif ini xyr cg`a el zxzen oiicr ixd
yyegy meyn ,d`ivedl dlra z` aiig xi`nàéúà àîìc¦§¨¨§¨

äcð éîéa àìe÷ì÷ì,dcpl miie`xd minia da lykil `eai `ny - §¦§¨¦¥¦¨
zrya mc d`xz `ny xi`n iax yyeg ixd el` miniay

.yinyz
:`cqg ax lr zeywdl dtiqen `xnbdòébä àôéñ éðz÷cî àä̈¦§¨¨¥¥¨¦¦©

ïðé÷ñò úñå dì LiL äMàác ììkî ,ä÷ãa àìå dzñå úòLgken - §©¦§¨§Ÿ¨§¨¦§¨¦§¦¨¤¤¨¤¤¨§¦©
z` cinrdy `cqg axk `ly ,zqe dl yiy dy`a miwqer ep`y

:`xnbd zvxzn .zqe dl oi`y dy`a epzpynéëäå àøqçî éøeqç©¥¦©§¨§¨¦
éðz÷zepyl yi jke dxiqg `id eli`k dpynd z` cenll yi - ¨¨¥
,daøNò ãçà ìkmeiå ,äøäè ú÷æçady`dàéøLzxzen - ¨©©¨¨§¤§©¨¢¨§©§¨

äøeñà äcð éîéáe ,dìòáì,dlralíéøeîà íéøác änadcp iniay §©§¨¦¥¦¨£¨©¤§¨¦£¦
,dlral dxeq`,úñå dì ïéàL äMàady`y xi`n iax zrcke §¦¨¤¥¨¤¤

,dlral dxeq` zqe dl oi`yúøzeî ,úñå dì Lé ìáàdlral £¨¤¨¤¤¤¤

,dzqe zrya `lyåmle`,ä÷éãa äëéøöm`e,ä÷ãa àìå äáLé §§¦¨§¦¨¨§¨§Ÿ¨§¨
oebkäââLe`äñðàðe`,äøBäè ,ä÷ãa àìå äãéæäla`úòL òébä ¨§¨¤¤§¨¥¦¨§Ÿ¨§¨§¨¦¦©§©

.äàîè ä÷ãa àìå dzñå¦§¨§Ÿ¨§¨§¥¨
:`cqg ax lr zeywdl dkiynn `xnbd,øéàî éaø àôéñcî àä̈¦§¥¨©¦¥¦

øéàî éaø åàì àLéø,xne` xi`n iax' `tiqa epipyy dnn ixd - ¥¨¨©¦¥¦
,'dxedh ef ixd dwca `le dzqe zry ribde `eagna dzid m`
`cqg axk `lye ,xi`n iaxk dpi` dpynd zligzy gken

zn`a :`xnbd zvxzn .xi`n iaxk dcinrdyøéàî éaø dlek¨©¦¥¦
ä÷ãa àìå dzñå úòL òébäå àáçna äúéä àì íà ,øîà÷ éëäå ,àéä¦§¨¦¨¨©¦Ÿ¨§¨©©£¥§¦¦©§©¦§¨§Ÿ¨§¨

,äàîèmeyn ,`agna dzid `ly ote`a `weec recneøéàî éaøL §¥¨¤©¦¥¦
,äøBäè ä÷ãa àìå dzñå úòL òébäå àáçna äúéä íà øîBà¥¦¨§¨©©£¥§¦¦©§©¦§¨§Ÿ¨§¨§¨

.íéîcä úà ú÷lñî äãøçL¤£¨¨§©¤¤¤©¨¦
:dxdh zwfgd xe`iaa sqep ote`,øîà àáødpynd zpeek,øîBì ¨¨¨©©

L,dzaif ini xyr cg` jeza,úòì úòî äànèî dðéàlkay s`y ¤¥¨§©§¨¥¥§¥
ewqrzpy zexdh ze`nhn od ixd ,mc e`x m`y `ed oicd miypd
daif inia ,(.a) lirl dpynd ixacke ,dii`xd mcew zrl zrn oda

.dii`xd zryn wx d`nhn `l` ,jkl miyyeg oi`
:`ax lr dywn `xnbdãâðk íBé úøîBMäå ,äáfäå ,äcpä ,éáéúéî¥¦¥©¦¨§©¨¨§©¤¤§¤¤

ïlek ,úãìBiäå ,íBéod ixd ,mc e`xy elld miypd lk -úBànèî §©¤¤¨§©§
úòì úòî,mcd zii`x iptl zrl zrn ea erbpy dn lk - ¥¥§¥

zrn onf xeriya xewndn mcd `vi `ny miyyegymcew zrl
cr ede`x `l jkle ,edeakr mgxd zia ilzky `l` ,mcd z`ivn
oi` ,mc dz`xy daf mby `ziixaa yxetn ixd .zrl zrn xg`l
.`ax ixack `lye ,zrl zrn d`nhn `l` ,'dzry dic' mixne`

:`xnbd dwiqnàúáeézxyt` i`e ,`ax ixacl `id `kxit - §§¨
.mayiil

zwfg'd z` sqep ote`a l`eny mya x`an `iig xa `ped ax
:'dxdhøîà àéiç øa àðeä áømya,ìàeîLdpynd zpeek,øîBì ©¨©¦¨¨©§¥©

,dúáéæ éîé CBúa úñå dì úòáB÷ dðéàLrax` dz`x m` ,oebke ¤¥¨©©¨¤¤§§¥¦¨¨
ixdy ,zqe draw `l ,mei xyr dyng dii`xl dii`x oiae zei`x

.daif ini xyr cg`a eid zei`xdn wlg
zraew dy`d oi`y ,`iig xa `ped ax ixac mvra dpc `xnbd

:daif inia zqe,óñBé áø øîàdcedi ax ly ecinlz `ed ip` ¨©©¥
e l`eny ly cinlz `edyàúzòîL àä éì òéîL àì`l mlern - Ÿ§¦©¦¨§©§§¨

zraew dy`d oi`y ef dreny l`eny mya dcedi axn izrny
.dzaif inia zqe

:ef dreny xn` envr `edy sqei axl xikfn iia`,ééaà déì øîà̈©¥©©¥
ïìäéð zøîà zàmya jiileg mcew ef dreny epl zxn` dz` - ©§£©§§¦¨¨

,l`eny mya dcedi axïì zøîà àäàåepl zxn` eixac z`e - §©¨£©§§¨
,(:bq oldl) dpyna epipyy dn oiprläúéädy`däãeîìdlibx - ¨§¨§¨

ìäàBø úBéäa mcäúpéLå ,(íBé) øNò äMîç íBédz`xeíBéì ¦§¨£¦¨¨¨§¦§¨§
äæå äæ ,íéøNòmixyr mei mbe xyr dyng mei mb -ì ïéøeñà,LnL ¤§¦¤¨¤£¦§©¥

m` okeíéîòt äúpéLze`xl,íéøNò íBéìoiicr,ïéøeñà äæå äæ ¦§¨©£©¦§¤§¦¤¨¤£¦
miinrt wxe xg`n ,xyr dyng mein zeriawd rwtp `l oiicry

.minrt ylya `l` xwrp zqed oi`e ,ea dz`x `l
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רכי oifge` mipy` cenr hl sc ± oey`x wxtdcip
ä÷ãá àìå äì äáùé.xcdn lirl e`le ,i`w miyp lk` Ðäàîè.`a epnfa gxe`c Ð

àáçîá.mekxk e` oihqil zngn Ðáæä éîé.exitq ini Ðíåé úøîåùågztpy oeik Ð

zac ab lr s` ,meid dz`xe dpiirn.d`nh zwfga xgnl `ied ,`id xyr cg` je

àøîâä÷éãá äëéøö äðéàù øîåì,wecal dkixv Ð exaryne ,ziaxre zixgy Ð

.(`,`i dcp) `nw wxta `zi`ckéðú÷ãî àäå
äáùé àôéñi`de .'ek llkn ,caric rnync Ð

jez` Ð "dayi" i`dc jzrc `wlqc ,ok jixtc

.i`w xyr cg`äãð éîéìoiie`xy minil Ð

.dcpl dcp oiay xyr cg` xg` oebk ,dcpl

äøäè ú÷æçá.e`vie dzecpa dinc ewlzqpy Ð

äãð éîéámiie`xe ,xyr cg` exary xg`l Ð

.dcp ini `alä÷éãá àéòála` ,dlgzkl Ð

ribd m`e .dxedh caric Ð dwca `le dayi

i`ce `idd Ð dwca `le ,dl reawd zqe

.d`nhàëøöð àìxyr cg` lk" ipzwc `d Ð

wxt seqa ,xi`n iaxl `l` "dxdh zwfga

.`xnba oey`xàéöåé éàîàcg` lk ynyz Ð

xyräãð éîéá àìå÷ì÷ì àéúà àîìã ?Ð

`ny ,ynyl dxeq` dcpl miie`xd minia

.eplwlwzøîà àáøcg` lk" ipzwc oizipzn Ð

."dxdh zwfga xyrøîåìmda d`xz m`y Ð

oiwleqny itl ,zrl zrn d`nhn dpi` Ð

.dincäãðäÐ mc d`exy dy` ,xnelk Ð

.dzecp zlgz zii`xa zrl zrn d`nhn

íåé úøîåùå äáæäåjeza d`exde ,xnelk Ð

,daf `iedc mini dyly d`exy oia ,xyr cg`

Ð mei zxney `iedc cg` mei d`exy oia

.dpey`x dii`xa zrl zrn `nhnúãìåéäÐ

zrl zrn d`nhn Ð xawd zgizta mc `viy

.dpey`x dii`xaàðåä áø øá àééç:yexit Ð

.xcdn oizipzn`äúáéæ éîé êåúáoebk Ð

dyngl xyr dyngn minrt yly dz`x

oiprl e` dzry dic oiprl zqe df oi` Ð xyr

xyr dyngnc ,d`nh didz dwca `l m`y

minid lk oke .daif ini eed xyr dyngl

,xyr dpeny cr zecp ini zray enlyyn

.zecp icda daif ini inlycàä éì òéîù àì
àúúòîù,dcedi axc ecinlz sqei axc Ð

,sqei ax dlge .l`enye ax ly cinlz `edy

axc `xnin rney didyke .ecenlz xwrpe

:dinzn ,dreny dze`l xkfp epi`e l`enye

ip` dcedi ax ly ecinlz e`le?il xn` `le

.(`,`n mixcp) exikfn ecinlz iia`e !ef dreny

éð úøîà úàïìä.jiileg mcew Ðïðéñøâ éëä
ïìäéð úøîà àäàåepl zxn` ef dpyn lr Ð

.daif inia zqe dl zraew dy` oi`c ,dinyn

äãåîì.dlibx =øùò äùîç íåéonwl Ð

.dzliahl xyr dyng meil :yxtnäì äúðéùå
úñå.zg` mrt mixyr meil Ðïéøåñà äæå äæ

Ð xeq`y xary xyr dyng xnel jixv oi` Ð

ol `niiwc ,d`xz `ny dpiznd meid lk ixdy

oi`e .dzqel jenq ezy`n yextl mc` aiigc

dcp ixdy Ð ea dz`xy mixyr mei xnel jixv

dyng ribie xefgiyk :xn`w ikd `l` .`id

,`ed dzqe mei ixdy ,ynyl dxeq` Ð xyr

zqe oi`e ,zg` mrt `l` ezblic `l oiicre

mei ribiyke .minrt ylyn zegta xwrp

,ynyl dxeq` Ð mixyr ly dii`xl mixyr

zqe rawz `nymeil minrt yly la` .`ad mixyr meie xyr dyng mei ,oixeq` dfe df .mixyr meil minrt oke mixyr meil zg` mrt dzpiy ixdy ,mixyrl mixyrn

.mixyr mei xq`pe ,xyr dyng mei xzed Ð mixyråðù àì.dixwrinl ipnif `zlz irailc ,reaw zqe ied xyr dyng meilc Ðäùîç íåé úåàøì äìéâø äúéäù àìà
äúìéáèì øùòmini eribdy mini drax` ixde ,xyr dpeny seql aef ini enly xakc .dzii`xl mipye mixyr mei `edy xyr dyng meil d`exe ,dcp ini zray seql Ð

.dcp mda zeidl die`xyäòá÷ àì òá÷î.dxedh Ð dwca `le dayi m`e ,dl xwrc `ed `pnif `cgac ,dixwrinl ipnif zlz irazc ,daif ini jeza Ðùåçéðã åäî ùçéî
äìd`xz `ny ,dii`x mcew xyr dyng meil ynyz `le yginl `ira in ,aef ini jez epiidc ,xyr dyngl xyr dyngn dlibx dzid m` Ð?
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.mei xyr cg` exary cr ,dyxbl aiig epi` :inp i` .dyxibúãìåéäåze`nhn olek

,zxaern `idyk d`exy mc x`ya epiid Ð dzry dic zxaernc ab lr s` Ð zrl zrn

irac ,iqei iaxk `kdc miyxtn yie .xawd zgizt zngn d`exy dcil mc zii`xa `le

mrt dz`x xak mcewy oebk :inp i` .zeper yly

dil zile ,zrl zrn d`nhn ipyac xaqwe ,zg`

ab lr s` :opirny`e .oxeair ini lk ozry oiic

elit` ,dz`x dcil qpe` zngn ef dipy dii`xc

awri epiax axd dywd .zrl zrn `nhn ikd

mei zxneye dafc ipz `kdc :y"ipiilxe`n

dcedi ax yxtn ikd elit`e ,zrl zrn d`nhn

.dwica dkixv dpi` mei xyr cg` lkc lirl

dl yiy dy`c opixn` (`,`i dcp) `nw wxtae

yly dilr exary dy`e ,miyp rax`e ,zqe

exn`y it lr s` :mzd `pze ,ozry oiic Ð zeper

:xnel yie !zewcea zeidl zekixv ,"ozry oiic"

`a epnfa gxe`c oeik ,xninl `ki` ,zqe dl yic

`ki` inp jpd`e .dzqe zrya dwica dkixv Ð

zxez gkzyz `ly ,dwica dkixvc xninl

zxaerne ,d`xzyk Ð minc zleza .odn dwica

itl ,dzewipne dxeair ini exariykl Ð dwipne

ab lr s` ,dpwfe .dwica `la daexn onf elbxedy

icin da xfbinl `kile ,dwica icil ez `iz` `lc

cg` jez la` .ipixg` eh` ,dl xfb mewn lkn Ð

,`ed hren onfc ,dwica dkixv dpi` Ð mei xyr

mei xyr cg` xg`c ,dwica zxez gkzyz `le

.dwcayn yi hren onf oke ,wecazáøxa `ped

inia zqe zraew dpi`y xnel l`eny xn` `iig

ynn daif zxitq inia `irain `le Ð dzaif

minia elit`c rnyn `l` ,zraew dpi`c

dpiirne daf dpi`c ab lr s` ,daifl mie`xd

jez zg` mrt d`exy oebk .zraew dpi` Ð mezq

yiwl yixe opgei iax` bilte .mei xyr cg`

ini jez zqe dl zraew dy` :jenqa ixn`c

`inec dzaif zxitq rvn`a epiidc ,ynn dzaif

minia zraewc oky lke ,dzecp ini jezc

iabl opgei iaxk ol `niiwe .daifl miie`xd

oiaexir) "ede`ivedy in" wxt xn`ck ,l`eny

.(a,fn

òá÷îjez ly Ð ef dii`x ici lr draw `l

lr exwerl jxhvzy ,dzqe draw `l ,daif ini

la` .dcp inia zqe draw eli`k minrt yly ici

xeq`l dcp ini ly zeriaw ici lr yegzy edn

`d`e ?daif inia zqed `a elit` ,iriax mrt

.opiyiigc xity iziin
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רכב
oifge` mipya cenr hl sc ± oey`x wxtdcip

àåäãåäé áø øî,dzii`xl mipye mixyr `edy ,dliahl epiid ,xyr dyng i`dc Ð

`wlq `we .ynyl dxeq` Ð mipye mixyr mei ihn ikc :ipzwe .draye mixyrl dzpiye

mei eze`l mipye mixyr `l` ,xn`w belicd zii`xl e`l ,mipye mixyr i`dc :jzrc

`id daif ini jezae ,dzii`xl xyr dray mei iedc ,ezblice ea ze`xl die`x dzidy

.draye mixyr zii`xläøåñà éðú÷åikc Ð

dzidy mei oeaygl mipye mixyr ez` xcd

inia dl `niiw ,da dblicyk ea ze`xl die`x

ax xaqwe .ziyixtck ,dzii`x oeaygl daif

mein Ð dlr opixq`c oizxze oixyr mei :`tt

mipye mixyr e`l xnelk .opipn mipye mixyr

`l` ,draye mixyra didy dbelic zii`xl

ze`xl die`x dzidy mein mipye mixyr

:xaqw ,"daif ini" `tt ax edl ixwcne .dcenil

draye oixyrn ,daefe dzecp ini dgzte dcp

zii`x meine ,dbelic zii`x mein ,epiidc .opipn

dray (dl) eed `l ,`zyd cr draye mixyr

opipn dblicyk ze`xl die`xy meil i`c .xyr

`dc ,"daef ini" edl ixw ded `l ,aefe zecp ini

.`nei `eddn mipye mixyr edl etlgäçúôÐ

.aefe dcpd inil dcpd oeayg ixwéàîîÐ

mein opipn dil opixq`c mipye mixyr mei i`dc

,dblicyk ze`xl die`x dzidy mipye mixyr

dz`xy dii`x oeaygl daif inia dil ihnc

.draye mixyraàîìãmixyr mei i`d Ð

xaky ,dzii`x mein opipn ,dlr opixq`c mipye

,mipye mixyr jpd ez` ixcd ik ,aef ini enly

.zecpl mie`xd minia mini drax` dl `niiwe

àøáúñî éëäå`ny opiyiigc meyn `dc Ð

mipye mixyrn ze`xl dzencwl xefgz

mixyr ied `zydc ,dl opixq` mipye mixyrl

oeaygl mipye mixyr meil la` .dii`xl mipye

opixq` ivn `l Ð ze`xl die`x dzidy mei

`l ,dzencwl zxfeg elit`c .`yyg `d meyn

Ð dzii`xl xyr dray `edy meid d`xz

mixyrl `l` ze`xl dcenl dzid `l `iddc

mipye mixyr `edy meyn i`e .dii`xl mipye

,dzqel zxfegd jxc df oi` Ð dl ie`xd meil

ick ,dzii`x ini xdnle dzxdh ini xvwl

zxfeg `l` ,dlgz ly oeayg itl `aiy

.dz`xy meil jk lk zraeweàîéú àì éàã
àîåé äùáëå àîåé àéîøã àúìåâðøú éàä éëä
äè÷ð ïî÷ìãë äè÷ð äøãä éë àîåé àéîøå éîåé éøú äùáëå àîåé äùáëå àîåé àéîøå

'åë,iyily mei lihdle ,xgnl cenrle ,meid dvia lihdl dlibxd zlebpxz ,xnelk Ð

ixz edl eedc ,iriax mei mr iyng mei zcln dcnre ,dzqe dzpiye .iriax mei cenrle

cenrle mei lihdl dbdpnl zxfeg `id m` ,"dhwp dxcd ik" Ð iyy mei `inxe ,inei

.meiäè÷ð äéî÷ìãëmei xg`y iriay mei zcnery oebk ,zepnl zxfeg `id eiykrn Ð

.ipiny mei zlhne ,dlihdy iyyäè÷ð àø÷éòîãë åàdie`x dzidy oeayg itl Ð

cenrle ,iriaya lihdle ,iyya cenrle ,iynga clil die`x dzidy ,dlgzn lihdl

meia cenrzy ick ,dcnry mini ipy cbpk ,iyy mr iriay mei dlihn `zyd .ipinya

.oey`xd oeaygl die`x dzidy itk ipinyäè÷ð äéî÷ìãë êçøë ìòdy` `de Ð

`l` ,oey`xd oeayg itl e`l Ð mipye mixyr meil ze`xl dzqel zxfegyk ,inp

.opixq`c `ed `nei i`d ,jkld .dzii`xl mipye mixyr meilàôô áø äéì øîà
äúåãð éîé êåú úñå äì úòáå÷ äùà ïéà 'åë øîàã àä àìà,dcp `idy minia Ð

,`gxi yixe ,`gxia iyinge ,`gxi yix i`fgc :opgei iaxc `zlin iyextl opirack

ipnif ixz `dc Ð zqe ded `l yiwl yixl .ycga iyinga zqe dl didi eiykrne ,`gxia iyinga ipnif zlz edl eedc Ð `gxia iyinga i`fg `zyde .`gxia iyinge

mrtl ixwcne .`gxi yix ze`xl die`x dzidy ie`xd oeayg itl ,dcp ini ded ziyily mrte .`gxi yixn `ied dcp `dc ,ynn dzecp ini jez ied `gxia iyingc i`nw

.opipn ie`xd oeayg itl `nl` Ð "dcp ini jez" ziyilyïðçåé áø øîà éëä àìà àì øîàziriaxe ,dyinge mixyra ziyily mrte ,`gxi yixa ipnif ixz `ifgc oebk Ð

jez" edl ixw ikd meyne .dyinge mixyr mein dcp `idy ,ynn dzecp ini jeza ycg y`x ly dii`xl ziyily `idy `ziixza dzii`x jd dil dedc Ð ycg y`xa

micw`c i`de .dpnf meide ,`id dzqe zii`x ,ycg y`xc dii`x jd :xn`c meyn Ð dpiirn gztpy ikda dgxe` `d ,zeriaw ied i`n `nrhe .`id dcp `dc ,"dzecp ini

.da etqezi` ixizi minc Ð dyinge mixyra i`fgeäåøîà.opgei iaxc `dl Ðàðåä áøë.opivxzncke Ð
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àîìàini jez" dil ixw dpey`x di`x meyn `nlic :xn`z m`e Ð opipn `gxi yixn

mrtc rnyn "dzecp ini jez zraew" xn`wcn wiicc :i"yx yxite ?"dcp

`k aiyg `nl` .dzcp inik ied ,zeriawd `edc ,ziyilyel dywde .`gxi yix dz`x eli

dyly `gxia `ynge `gxi yix dz`xy oebk el uxiz `l dnlc :mdxa` oa wgvi epiax

drawe ,dzcp ini jez ynn ied `zydc ,ipnif

ly `gxia `ynga d`xz m` dzry dice zqe

lk dlran yextl dkixvy e` iriax ycg

?minrt yly dzqe xewrzy cr `gxia `yng

(`,`i dcp) `nw wxtac meyn :i"yx eaiyde

jixtc meyn mezq oiirna opgei iaxc opinwen

dkixv dpi` dzcp iniac ipzwc mzdc oizipzn`

opgei iaxk zqe dl draw `nlc wecale dwica

opgei iaxc dizlin `kd iwe` dywnd jkle

`le `gxia `yng iyilya dz`xy mezq oiirna

mezq oiirnn `id ziyily dii`xc `gxi yixa

ixz dz`xy oebk (`,`i my) `nw wxtc oizipzne

ik ziyilyae `gxia `ynge `gxi yix ipnif

`gxia `ynga wecaz `l `gxi yix dz`x

gezt oiirnc ,zqe dl opiraw `l d`xz elit`y

dcp inia zwcea dipye dpey`x mrt la` .`ed

yixa `le `gxia `ynga iyilya d`xz `ny

dz`xc oebk iiepyl ivn ded `l ikdle .`gxi

ok m`c ,`gxia `ynge `gxi yix ipnif yly

dz`xy oebk ipyn `l` .gezt oiirn dil ded

,mezq oiirn iedc ,cegl `gxi yix ipnif ixz

mixyra dz`x xakc ab lr s` inp iyilyae

oiirn aiyg `gxi yixa dz`xy dn dynge

minc dynge mixyra i`fgc `dc ipynck mezq

`kdc yxtl d`xp cere .da etqez`c `ed mixzi

.`gxi yixa iyilya dz`x eli`k aiygc wiic

ef di`x `ld ,zqe dl draw i`n` ,ikd e`l i`c

edine .dzecp inia e`ay zexg`d oirn dpi`

eli`k aiyge dhwp `xwirnck oeik xnel dniz

zqe dl draw `l izk`c oeik ,`gxi yix dz`x

riaw xakc ,lirlc `iddl inc `lc .`gxi yixa

dcenl dzid" xn`wck ,mipye mixyrl zqe dl

yly dz`xy oebk ixiinc :yxtl d`xpe ."ze`xl

m` yegl oi`e .`gxia `ynge `gxi yixa ipnf

wxta inp ikdc ,ipnif `zlz xikfn cenlzd oi`

dvtw" iab ipnif `zlz xn`w `l (`,`i my) `nw

`gxia `ynga i`fg `zyde hwpc `de ."dz`xe

dl draw `dc ,zqe dl draw `zyd ef dii`x ici lrc meyn e`l Ð i`fg `l `gxi yixae

wxta xn`c `qec iaxck ,ef dii`xa dzry dicy jl xnel `l` .i`nw ipnif ylyn xak

ded `zyd dz`x `la s` edine .`wec zqe zrya `l` dzry dic oi`c (a,c dcp) `nw

.minrt yly zqed xewrzy cr `gxia `ynga dxeq`y oiprl zqe dl drawc xninl ivn

xi yix i`fg `l iriaxac ab lr s` gken `zydemeyn `gxia `ynga zqe dl draw `g

,`gxi yix dz`x eli`k aeyg iriax ycga mb `gxia `yng oipnif yly dz`xy oeikc

dizlin zinwe`c jinrhile :xninl ivn iede .opipn mipye mixyrn mipye mixyr inp ikde

zwcea dpi`c ipzwc (`,`i my) `nw wxtc oizipzn dywz ok m` ,gezt oirna opgei iaxc

ipy oeyla i"yx yxity enk yxti gezt oiirne ,mezq oiirn aiyg `d :inp i` .dcp inia

.dzqe dl draw `l ikdac ,mzdc ipzn ixii` ikdae ,c"ba` dz`xy :(`,`i my) `nw wxta
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רכג oifge` mipya cenr hl sc ± oey`x wxtdcip
àåäãåäé áø øî,dzii`xl mipye mixyr `edy ,dliahl epiid ,xyr dyng i`dc Ð

`wlq `we .ynyl dxeq` Ð mipye mixyr mei ihn ikc :ipzwe .draye mixyrl dzpiye

mei eze`l mipye mixyr `l` ,xn`w belicd zii`xl e`l ,mipye mixyr i`dc :jzrc

`id daif ini jezae ,dzii`xl xyr dray mei iedc ,ezblice ea ze`xl die`x dzidy

.draye mixyr zii`xläøåñà éðú÷åikc Ð

dzidy mei oeaygl mipye mixyr ez` xcd

inia dl `niiw ,da dblicyk ea ze`xl die`x

ax xaqwe .ziyixtck ,dzii`x oeaygl daif

mein Ð dlr opixq`c oizxze oixyr mei :`tt

mipye mixyr e`l xnelk .opipn mipye mixyr

`l` ,draye mixyra didy dbelic zii`xl

ze`xl die`x dzidy mein mipye mixyr

:xaqw ,"daif ini" `tt ax edl ixwcne .dcenil

draye oixyrn ,daefe dzecp ini dgzte dcp

zii`x meine ,dbelic zii`x mein ,epiidc .opipn

dray (dl) eed `l ,`zyd cr draye mixyr

opipn dblicyk ze`xl die`xy meil i`c .xyr

`dc ,"daef ini" edl ixw ded `l ,aefe zecp ini

.`nei `eddn mipye mixyr edl etlgäçúôÐ

.aefe dcpd inil dcpd oeayg ixwéàîîÐ

mein opipn dil opixq`c mipye mixyr mei i`dc

,dblicyk ze`xl die`x dzidy mipye mixyr

dz`xy dii`x oeaygl daif inia dil ihnc

.draye mixyraàîìãmixyr mei i`d Ð

xaky ,dzii`x mein opipn ,dlr opixq`c mipye

,mipye mixyr jpd ez` ixcd ik ,aef ini enly

.zecpl mie`xd minia mini drax` dl `niiwe

àøáúñî éëäå`ny opiyiigc meyn `dc Ð

mipye mixyrn ze`xl dzencwl xefgz

mixyr ied `zydc ,dl opixq` mipye mixyrl

oeaygl mipye mixyr meil la` .dii`xl mipye

opixq` ivn `l Ð ze`xl die`x dzidy mei

`l ,dzencwl zxfeg elit`c .`yyg `d meyn

Ð dzii`xl xyr dray `edy meid d`xz

mixyrl `l` ze`xl dcenl dzid `l `iddc

mipye mixyr `edy meyn i`e .dii`xl mipye

,dzqel zxfegd jxc df oi` Ð dl ie`xd meil

ick ,dzii`x ini xdnle dzxdh ini xvwl

zxfeg `l` ,dlgz ly oeayg itl `aiy

.dz`xy meil jk lk zraeweàîéú àì éàã
àîåé äùáëå àîåé àéîøã àúìåâðøú éàä éëä
äè÷ð ïî÷ìãë äè÷ð äøãä éë àîåé àéîøå éîåé éøú äùáëå àîåé äùáëå àîåé àéîøå

'åë,iyily mei lihdle ,xgnl cenrle ,meid dvia lihdl dlibxd zlebpxz ,xnelk Ð

ixz edl eedc ,iriax mei mr iyng mei zcln dcnre ,dzqe dzpiye .iriax mei cenrle

cenrle mei lihdl dbdpnl zxfeg `id m` ,"dhwp dxcd ik" Ð iyy mei `inxe ,inei

.meiäè÷ð äéî÷ìãëmei xg`y iriay mei zcnery oebk ,zepnl zxfeg `id eiykrn Ð

.ipiny mei zlhne ,dlihdy iyyäè÷ð àø÷éòîãë åàdie`x dzidy oeayg itl Ð

cenrle ,iriaya lihdle ,iyya cenrle ,iynga clil die`x dzidy ,dlgzn lihdl

meia cenrzy ick ,dcnry mini ipy cbpk ,iyy mr iriay mei dlihn `zyd .ipinya

.oey`xd oeaygl die`x dzidy itk ipinyäè÷ð äéî÷ìãë êçøë ìòdy` `de Ð

`l` ,oey`xd oeayg itl e`l Ð mipye mixyr meil ze`xl dzqel zxfegyk ,inp

.opixq`c `ed `nei i`d ,jkld .dzii`xl mipye mixyr meilàôô áø äéì øîà
äúåãð éîé êåú úñå äì úòáå÷ äùà ïéà 'åë øîàã àä àìà,dcp `idy minia Ð

,`gxi yixe ,`gxia iyinge ,`gxi yix i`fgc :opgei iaxc `zlin iyextl opirack

ipnif ixz `dc Ð zqe ded `l yiwl yixl .ycga iyinga zqe dl didi eiykrne ,`gxia iyinga ipnif zlz edl eedc Ð `gxia iyinga i`fg `zyde .`gxia iyinge

mrtl ixwcne .`gxi yix ze`xl die`x dzidy ie`xd oeayg itl ,dcp ini ded ziyily mrte .`gxi yixn `ied dcp `dc ,ynn dzecp ini jez ied `gxia iyingc i`nw

.opipn ie`xd oeayg itl `nl` Ð "dcp ini jez" ziyilyïðçåé áø øîà éëä àìà àì øîàziriaxe ,dyinge mixyra ziyily mrte ,`gxi yixa ipnif ixz `ifgc oebk Ð

jez" edl ixw ikd meyne .dyinge mixyr mein dcp `idy ,ynn dzecp ini jeza ycg y`x ly dii`xl ziyily `idy `ziixza dzii`x jd dil dedc Ð ycg y`xa

micw`c i`de .dpnf meide ,`id dzqe zii`x ,ycg y`xc dii`x jd :xn`c meyn Ð dpiirn gztpy ikda dgxe` `d ,zeriaw ied i`n `nrhe .`id dcp `dc ,"dzecp ini

.da etqezi` ixizi minc Ð dyinge mixyra i`fgeäåøîà.opgei iaxc `dl Ðàðåä áøë.opivxzncke Ð
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àîìàini jez" dil ixw dpey`x di`x meyn `nlic :xn`z m`e Ð opipn `gxi yixn

mrtc rnyn "dzecp ini jez zraew" xn`wcn wiicc :i"yx yxite ?"dcp

`k aiyg `nl` .dzcp inik ied ,zeriawd `edc ,ziyilyel dywde .`gxi yix dz`x eli

dyly `gxia `ynge `gxi yix dz`xy oebk el uxiz `l dnlc :mdxa` oa wgvi epiax

drawe ,dzcp ini jez ynn ied `zydc ,ipnif

ly `gxia `ynga d`xz m` dzry dice zqe

lk dlran yextl dkixvy e` iriax ycg

?minrt yly dzqe xewrzy cr `gxia `yng

(`,`i dcp) `nw wxtac meyn :i"yx eaiyde

jixtc meyn mezq oiirna opgei iaxc opinwen

dkixv dpi` dzcp iniac ipzwc mzdc oizipzn`

opgei iaxk zqe dl draw `nlc wecale dwica

opgei iaxc dizlin `kd iwe` dywnd jkle

`le `gxia `yng iyilya dz`xy mezq oiirna

mezq oiirnn `id ziyily dii`xc `gxi yixa

ixz dz`xy oebk (`,`i my) `nw wxtc oizipzne

ik ziyilyae `gxia `ynge `gxi yix ipnif

`gxia `ynga wecaz `l `gxi yix dz`x

gezt oiirnc ,zqe dl opiraw `l d`xz elit`y

dcp inia zwcea dipye dpey`x mrt la` .`ed

yixa `le `gxia `ynga iyilya d`xz `ny

dz`xc oebk iiepyl ivn ded `l ikdle .`gxi

ok m`c ,`gxia `ynge `gxi yix ipnif yly

dz`xy oebk ipyn `l` .gezt oiirn dil ded

,mezq oiirn iedc ,cegl `gxi yix ipnif ixz

mixyra dz`x xakc ab lr s` inp iyilyae

oiirn aiyg `gxi yixa dz`xy dn dynge

minc dynge mixyra i`fgc `dc ipynck mezq

`kdc yxtl d`xp cere .da etqez`c `ed mixzi

.`gxi yixa iyilya dz`x eli`k aiygc wiic

ef di`x `ld ,zqe dl draw i`n` ,ikd e`l i`c

edine .dzecp inia e`ay zexg`d oirn dpi`

eli`k aiyge dhwp `xwirnck oeik xnel dniz

zqe dl draw `l izk`c oeik ,`gxi yix dz`x

riaw xakc ,lirlc `iddl inc `lc .`gxi yixa

dcenl dzid" xn`wck ,mipye mixyrl zqe dl

yly dz`xy oebk ixiinc :yxtl d`xpe ."ze`xl

m` yegl oi`e .`gxia `ynge `gxi yixa ipnf

wxta inp ikdc ,ipnif `zlz xikfn cenlzd oi`

dvtw" iab ipnif `zlz xn`w `l (`,`i my) `nw

`gxia `ynga i`fg `zyde hwpc `de ."dz`xe

dl draw `dc ,zqe dl draw `zyd ef dii`x ici lrc meyn e`l Ð i`fg `l `gxi yixae

wxta xn`c `qec iaxck ,ef dii`xa dzry dicy jl xnel `l` .i`nw ipnif ylyn xak

ded `zyd dz`x `la s` edine .`wec zqe zrya `l` dzry dic oi`c (a,c dcp) `nw

.minrt yly zqed xewrzy cr `gxia `ynga dxeq`y oiprl zqe dl drawc xninl ivn

xi yix i`fg `l iriaxac ab lr s` gken `zydemeyn `gxia `ynga zqe dl draw `g

,`gxi yix dz`x eli`k aeyg iriax ycga mb `gxia `yng oipnif yly dz`xy oeikc

dizlin zinwe`c jinrhile :xninl ivn iede .opipn mipye mixyrn mipye mixyr inp ikde

zwcea dpi`c ipzwc (`,`i my) `nw wxtc oizipzn dywz ok m` ,gezt oirna opgei iaxc

ipy oeyla i"yx yxity enk yxti gezt oiirne ,mezq oiirn aiyg `d :inp i` .dcp inia

.dzqe dl draw `l ikdac ,mzdc ipzn ixii` ikdae ,c"ba` dz`xy :(`,`i my) `nw wxta
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äMîç àlà àðL àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàå©£©©§¨£©§¥¨§¨¤¨£¦¨
äúpéLå ,dúéiàøì íéðLe íéøNò ïäL dúìéáèì øNò̈¨¦§¦¨¨¤¥¤§¦§©¦¦§¦¨¨§¦§¨
ézøúå ïéøNò eúàå éøãä éëc ,äòáLå íéøNò íBéì¯ §¤§¦§¦§¨§¦¨§¦§¨¤§¦§©§¥
"ïéøeñà äæå äæ" éðú÷å ,dúáéæ éîé CBúa dì àîéé÷¯ ¨§¨¨§§¥¦¨¨§¨¨¥¤§¤£¦

ïézøúå ïéøNò :àtt áø øáñ÷å .dì ïðéLééçc àîìà©§¨§¨§¦©¨§¨¨©©©¨¤§¦§©§¥
¯ïéøNòîäcð ,ïðéðî ïézøúådçúôe¯ïéøNòî ¥¤§¦§©§¥¨¥©¦¨¦§¨¥¤§¦

.ïðéðî äòáLå¯òLBäé áøc déøa àðeä áø déì øîà §¦§¨¨¥©£©¥©¨§¥§©§ª©
ïéøNòî éîð ïézøúå ïéøNò àîìc ?éànî :àtt áøì§©©¨¦©¦§¨¤§¦§©§¥©¦¥¤§¦

ïézøúå ïéøNò eúàå éøãä éëc ,ïðéðî äòáLå¯àîéé÷ §¦§¨¨¥©§¦¨§¦§¨¤§¦§©§¦©§¨
éîé CBúa dìdúecðàì éàc .àøazñî éîð éëäå . ¨§§¥¦¨§¨¦©¦¦§©§¨§¦¨

àîBé àéîøc àzìBâðøz éàä ,éëä àîézäLáëå,àîBé ¥¨¨¦©©§§§¨§¨§¨¨§¨§¨¨
ãç àéîøå éîBé éøz äLáëå ,àîBé äLáëå àîBé àéîøå§¨§¨¨§¨§¨¨§¨§¨§¥¥§¨§¨©

äøãä ék ,àîBéäè÷ð¯dén÷ìãkBà äè÷ð ¨¦¨§¨¨§¨§¦§©¥¨§¨
?äè÷ð àøwéòîãkCçøk ìòdén÷ìãk!äè÷ð¯øîà ¦§¥¦¨¨¨§¨©¨§¨§¦§©¥¨§¨£©

äMà :Lé÷ì Léø øîàc àä àlà ,àtt áø déì¥©©¨¤¨¨©£©¥¨¦¦¨
úòáB÷ äMà ïéàå ,dúáéæ éîé CBúa úñå dì úòáB÷©©¨¤¤§§¥¦¨¨§¥¦¨©©
äMà :øîà ïðçBé éaøå .dúecð éîé CBúa úñå dì̈¤¤§§¥¦¨§©¦¨¨¨©¦¨
ïBâk åàì ?éîc éëéä ,dúecð éîé CBúa úñå dì úòáB÷©©¨¤¤§§¥¦¨¥¦¨¥¨§

àLîçå ,àçøé Léø éàæçcàçøéaàLîçå ,àçøé Léøå , ©£©¥©§¨§©§¨§©§¨§¥©§¨§©§¨
,àçøéa àLîça éàæç àzLäå ,àçøéaLéøáeàçøé §©§¨§¨§¨£©§©§¨§©§¨§¥©§¨

éîé CBúa úñå dì úòáB÷ äMà :øîà÷å ,éàæç àì̈£©§¨¨©¦¨©©¨¤¤§§¥
dúecð¯!àðéðî àçøé Léøî ,àîìà¯,àì :déì øîà ¦¨©§¨¥¥©§¨¨¥¨£©¥¨

Léøå ,àçøé Léø éàæçc ïBâk :ïðçBé éaø øîà éëä̈¦£©©¦¨¨§©£©¥©§¨§¥
ïðéøîàc ,àçøé Léøå ,àçøéa äMîçå ïéøNòå ,àçøé©§¨§¤§¦©£¦¨§©§¨§¥©§¨§¨§¦©

àeä éøéúé éîceôñBzàcìëå ïéáø àúà ék ïëå .da §¥§¥¥§¦§¨§¥¦£¨¨¦§¨
.òLBäé áøc déøa àðeä áøk äeøîà ,àné éúBçð̈¥©¨£¨¨§©¨§¥§©§ª©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hl sc dcp(oey`x meil)

eðL àì ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîàåze`xl dzelibxy df oic §¨©©§¨¨©§¥Ÿ¨
,dzpiyy dna xwrp `le reaw zqeek epic xyr dyng meiaàlà¤¨

meia dz`x m`íéðLe íéøNò ïäL ,dúìéáèì øNò äMîçmei £¦¨¨¨¦§¦¨¨¤¥¤§¦§©¦
,dúéiàøìokle ,dcpl miie`xd minia dzid zeriawd df ote`ay ¦§¦¨¨

`l ,dzii`xl xyr dyng meia eid dizei`x m` la` ,zqe draw
.od daif inia el` zei`x ixdy ,zqe drawådf itldúpéLmeil §¦§¨

epiid 'käòáLå íéøNò íBéì.dzii`xleixac itl `vnpeéøãä éëc §¤§¦§¦§¨§¦¨§¦
dúáéæ éîé CBúa dì àîéé÷ ézøúå ïéøNò eúàåzxfeg xy`ky ± §¨¤§¦§©§¥¨§¨¨§§¥¦¨¨

cg` jeza zcner `id ,dzqeel yeygl mei mipye mixyr dpene
dkixv dzidy a"k mein mipye mixyrd mei ixdy] daif ini xyr

,[lreta dz`xy f"k mein xyr dray mei `ed ea ze`xlålkn §
mewnéðz÷y dpyna epipy ±,ïéøeñà äæå äæmixyrd mei oia ¨¨¥¤¨¤£¦

.raye mixyrd mei oiae ,mipyedì ïðéLééçc àîìàgken ixd ± ©§¨§¨§¦©¨
.daif ini jeza `vei `edy ote`a mb zqeed meil miyyegy jkn

:ok gikedy `tt ax zhiy z` zx`an `xnbd,àtt áø øáñ÷å§¨¨©©¨¨
yïðéðî ïézøúå ïéøNòî ïézøúå ïéøNòdkixv dy`d xy`k - ¤§¦§©§¥¥¤§¦§©§¥¨¦©

mein z`f mipen oi` ,dzii`xn mipye mixyrd meil yeygl
itl ea ze`xl dkixv dzidy mein `l` ,lreta ea dz`xy

mle`e ,dzeriawe dlbxdïðéðî äòáLå ïéøNòî dçúôe äcðz` ± ¦¨¦§¨¥¤§¦§¦§¨¨¦©
jkle ,lreta dzii`x mei itl mipen dzaif inie dzcp ini oeayg

.daif inia dzqeel zyyegy `tt ax giked
z` dgec `linne ,df oic lr wleg ryedi axc dixa `ped ax

:`tt ax ly dgkeddáøì òLBäé áøc déøa àðeä áø déì øîà̈©¥©¨§¥§©§ª©§©
éànî ,àttoipn z`f ±,jläòáLå ïéøNòî énð ïézøúå ïéøNò àîìc ¨¨¦©¦§¨¤§¦§©§¥©¦¥¤§¦§¦§¨

ïðéðîmeil yeygl mei mipye mixyr mipen xy`k mb ile` ± ¨¦©
,lreta dzii`x mein mze` mipen ,zqeedïéøNò eúàå éøãä éëc§¦¨§¦§¨¤§¦

dúecð éîé CBúa dì àîéé÷ ïézøúåmei `edy dzqe mei df itly ± §©§¥¨§¨¨§§¥¦¨
inia `le dzcpl miie`xd minia `vei lreta dzii`x mein a"k

.dzaif
,`ped ax siqenàøazñî énð éëäå,iixack xazqn mb jke ±éàc §¨¦©¦¦§©§¨§¦
éëä àîéz àì,ok xn`z `l m`y ±àzìBâðøz éàädze` ± Ÿ¥¨¨¦©©§§§¨

zlebpxzàîBé äLáëå àîBé àéîøå àîBé äLáëå àîBé àéîøc- §¨§¨¨§¨§¨¨§¨§¨¨§¨§¨¨
,mei cenrle mei lihdl dlibxyàîBé ãç àéîøå éîBé éøz äLáëå§¨§¨§¥¥§¨§¨©¨

,mini ipy dcnre dlbxdn dzpiy zg` mrte ±,äè÷ð äøãä ék¦¨§¨¨§¨
äè÷ð àøwéòîãk Bà äè÷ð dén÷ìãk,dlbxdl zxfegyk m`d ± §¦§©¥¨§¨¦§¥¦¨¨¨§¨

,dzpiyy dn itl e` mcewd minid oeayg itl lihdl xefgz `id
dlihd iyilya ,dcnr ipyae oey`x meia dlihd m` ,xnelk
,dlihd `le dcnre dlbxdn dzpiy iying meiae ,dcnr iriaxae
zxfeg m` ixdy ,zaya mb lihz m`d ,lihdl dxfg iyiy meiae
,zaya lihz `ly e` ,zaya lihdl dkixv ,mcewd dpeaygl
xg`n `l` ,zxfeg mcewd oeayg itl `l lihdl zxfegyky

.zaya lihz `l iyiy meia dlihd xakydén÷ìãk Cçøk ìò©¨§¨§¦§©¥
äè÷ð,mcewd dpeaygl zxfeg dpi`y zpzep zrcd i`ce ixd ± ¨§¨

ok m`e .oey`x meia lihze mei blcz iyiy meia dzlhdn `l`
zxfeg aey ,f"k meil dzpiye mei a"k biltdl dlibxd dy` s`

.f"ka dycgd dzii`xn mei a"k zbltne
:ezhiyl dgked `ian `tt axàtt áø déì øîàdixa `ped axl ¨©¥©¨¨

,ryedi axcì Léø øîàc àä àlàúñå dì úòáB÷ äMà ,Lé÷elit` ¤¨¨§¨©¥¨¦¦¨©©¨¤¤
dz`xy zei`x ici lrCBúaxyr cg`å ,dúáéæ éîémle`äMà ïéà §§¥¦¨¨§¥¦¨

úñå dì úòáB÷dz`xy zei`x ici lrCBúazray,äúecð éîé ©©¨¤¤§§¥¦¨
ixd ,el` minia d`exy dn lke ,gezt dpiirn dzcp iniay meyn

.dpey`xd dzii`xl jynd dfdì úòáB÷ äMà ,øîà ïðçBé éaøå§©¦¨¨¨©¦¨©©¨
úñåelit`CBúazray.dúecð éîé ¤¤§§¥¦¨

:yiwl yixe opgei iax ewlgp ote` dfi`a xxan `tt axéîc éëéä¥¦¨¥
,xaecn dna -àçøé Léøå ,àçøéa äMîçå àçøé Léø éàæçc ïBâk åàì̈§©£©¥©§¨©£¦¨§©§¨§¥©§¨
àçøéa äMîçå,yceg y`xa dz`xy ote`a xaecn `l m`d - ©£¦¨§©§¨

dyngae yceg y`xa dz`x aeye ,ycegl dynga okn xg`le
,yceglàzLäåziyilyd mrta zrke ±àçøéa äMîça éàæç §©§¨£©©£¦¨§©§¨

éàæç àì àçøé Léøáey`xa la` ,ycegl dynga wx dz`x ± §¥©§¨Ÿ£©
zqe drawy opgei iax xaeq df ote`ay ,dz`x `le dblic yceg
ly zepey`xd dizei`x izyy it lr s`y .ycegl dyngl
yceg y`xa mb dz`x ixdy ,dzcp ini jeza eid ycegl dyng
dynga wx dz`x ziyilyd mrtae xg`n mewn lkn ,okl mcew

wiry xxazn ,yceglmiinrtay dne ,df meia dzii`x x
dl enxby md mixizi minc ,yceg y`xa mb dz`x zencewd

.dzii`x z` micwdl
:opgei iax ixacn dgkedd z` wiqn `tt axøîà÷åmipt lk lre ± §¨¨©

`ed opgei iax ly epeyl,dúecð éîé CBúa úñå dì úòáB÷ äMà¦¨©©¨¤¤§§¥¦¨
,dzcp ini jeza eid zei`xd lky rnyneïðéðî àçøé Léøî àîìà©§¨¥¥©§¨¨¦©

dii`xk mipen ycega 'da ziyilyd dii`xd z` mby gken ±
`id ixde ,yceg y`xa dz`x eli`k ,yceg y`xn zbltend
oeayg z` dpen dy`y `tt ax zhiyk gkene .dzcp ini jeza
dblic z`fd mrta m` mb ,ze`xl dlibx `idy mein dzqe ini

.[dz`x `le
:dgkedd z` dgec ryedi axc dixa `ped axdéì øîà`ped ax ¨©¥

,`tt axl ryedi axc dixaàì`l` ,opgei iax xaic df ote`aéëä Ÿ¨¦
àçøé Léøå àçøé Léø éàæçc ïBâk ,ïðçBé éaø øîàmiinrt dz`xy ± ¨©©¦¨¨§©£©¥©§¨§¥©§¨

,yceg y`xa wxàçøé Léøå àçøéa äMîçå ïéøNòåmrtae ± §¤§¦©£¦¨§©§¨§¥©§¨
dz`x aeye ,ycegl dynge mixyra ze`xl dnicwd ziyilyd
y`xl zqe drawy opgei iax xaeq dfk ote`ay ,yceg y`xa mb

meyn ,ycegda eôñBzàc àeä éøéúé íéîc ïðéøîàcs` lry ± §¨§¦©¨¦§¥¥§¦§¨
mewn lkn ,dzecp inia dzid yceg y`xa ziyilyd dzii`xy
mixyra mb dz`xe dnicwd ziyilyd mrtay dny mixne` ep`
micwdl dl enxby mixizi minc da eidy iptn ,ycegl dynge
oirnn dii`x ef oi`e ,`id yceg y`xa dzii`x xwir j` ,ze`xle
`xwirncky `tt ax zrcl dgked oi` df itle .gezt dcp
inia dzid zqeed rawp day dpexg`d dii`xd ixdy ,opihwp

.'dzecp ini jeza zqe dl zraew' opgei iax xne` okle ,dzcp
àúà ék ïëåayk-][`å ïéáøenràné éúeçð ìë,mid icxei lk ± §¥¦£¨¨¦§¨¨¥©¨

,laaläeøîàopgei iax ixac z` ex`ia ±kx`iay enàðeä áø ©§¨§©¨
,òLBäé áøc déøa.`tt ax x`iay itk `le §¥§©§ª©
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc dcp(iying meil)

:wtqd iccv z` `ax x`aneïðéìæà äøé÷ò øúa øîBì àöîz íà- ¦¦§¨©¨©£¦¨¨§¦©
,rxf zaky iabl lirl epwtzqdy wtqd z` heytz m` elit`
cenll xyt` i` ,z`nhne dxiwr zry xg` mikledy xn`ze

ile` ik ,daf ly dilbx inin iabl mynàìc ,òøæ úáëL éléî éðä̈¥¦¥¦§©¤©§Ÿ
dì èé÷ð éöî,uegl z`vln drpenl leki epi` dzxiwr xg`ly - ¨¥¨¦¨

i`ce dzxiwry oeik dxiwr zry xg` da mikled ep` jkitl
.dz`ivi jxevläéìâø éîéî ìáà,daf lydì èé÷ð éöîcdlekiy - £¨¥¥©§¤¨§¨¥¨¦¨

zg` dry mrpenl,e`vi `lyàìdxiwr zry xg` mda mikled Ÿ
.dxedh xak `id f`e ,d`ivi zry xg` `l`àðL àì àîìéc Bà¦§¨Ÿ§¨

dxiwr zry ote` lkae ,daf ly dilbx inin oial rxf zaky oia
:`xnbd dwiqn .mi`nhe ,zraew.e÷éz¥
:zencewd oirn ztqep dl`y[äáæ íéáëBk úãáBò ,àáø éòä¥¨¨¤¤¨¦¨¨

äéìâø éîéî eø÷òpL,uegl e`vi `l la` ¤¤¤§¥¥©§¤¨
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xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc dcp(ipy meil)

ïôåã àöåé ¯ éùéîç ÷øô
cere .z`nhn iznn ,sebd on z`veid d`neh oic x`eai df wxta

.mdizepya miielzd zaae oaa mipic ea ex`eai

äðùî
lke ,zlaeh okn xg`le ,ezciln reay jyna d`nh xkf zcleid
dawp zcleide .d`nhn epi` mei mirax` z`ln cr d`xzy mc
.d`nhn epi` mei mipeny z`ln cr d`xzy mce ,miireay d`nh
dpynd .oaxw d`ian dawpl mipeny e` xkfl mirax` xg`le

cle :df llka dpi`y zclei yiy zx`anïôBã àöBéz` egzty - ¥¤
,en` d`txzpe ,ede`ivede mq ici lr en` otecéîé åéìò ïéáLBé ïéà¥§¦¨¨§¥

äøäè éîéå äàîeèx`yk dxdhe d`neh ini oic en`l oi` - §¨¦¥¨¢¨
,zclei.ïaø÷ åéìò ïéáéiç ïéàådpi` otecd jxc ez`iviy iptn §¥©¨¦¨¨¨§¨

e .dcil z`xwpïBòîL éaøe wleg.ãeìik äæ éøä ,øîBà ©¦¦§¥£¥¤©¨
:miypa sqep oicúBànhî íéLpä ìkonc xwrpy zrn dcpa ¨©¨¦¦©§

afe ,mgxd ly iniptd ziadnïBöéçä úéaa`edy mgxd ly ©©¦©¦
.uegl `vi `le my x`yp m` elit`e ,xecfextdøîàpL`xwie) ¤¤¡©

(hi eh'døNáa dáæ äéäé íc'dzid mcd zaifyk mb z`nhpy ,'ebe ¨¦§¤Ÿ¨¦§¨¨
.uegl `vi `le dxya jeza

ïúàîeè àözL ãò ïéànhî ïðéà ,éø÷ ìòáe áfä ìáàe` aefd-] £¨©¨©©¤¦¥¨¦©§¦©¤¥¥§¨¨
[ixwd.õeçìm` okleäéäxedhdeòæòcæpL Lébøäå äîeøza ìëBà ©¨¨¥©§¨§¦§¦¤¦§©§§
åéøáà,dnewnn erxf zaky dxwrp -änàa æçBà,rxfd `vi `ly ¥¨¨¥¨©¨

.äîeøzä úà òìBáe¥©¤©§¨
:mixkfpd mi`nhd zylya sqep oiceléôà ,àeäL ìëa ïéànhîe¦©§¦§¨¤£¦

e`xïéòkxibxbå ìcøçäs`.ïkî úBçôa §¥©©§¨§§¨¦¥

àøîâ
:`xnbd zx`anïðaøc eäééîòè éàî ,Léèt øa épî éaø øîàoi`y ¨©©¦©¦©¨¦©©§©§§©¨¨

,dcilk zaygp otecd jxc cled z`iviàø÷ øîà(a ai `xwie) ¨©§¨
'øëæ äãìéå òéøæú ék äMà'cnll ,zxzein 'rixfz' daizd ,'ebe ¦¨¦©§¦©§¨§¨¨¨

zcleik dpi`yúòøæî àéäL íB÷na ãìzL ãò,[zxarzn-] ©¤¥¥©¨¤¦©§©©
.mgxd ly oevigd ziad jxc cled `viy xnelk

:`xnbd zl`ey,ïBòîL éaøå:`xnbd daiyn .'rixfz'n yxc dn §©¦¦§
daizdàéääcnll d`aäãìé àì eléôàcxenb cleàlàdgnp ©¦©£¦Ÿ¨§¨¤¨
dyrpeäòéøæäL ïéòk,dirnay rxf oirk -.äãéì äàîè Bnà §¥¤¦§¦¨¦§¥¨¥¨

:`xnbd zl`eydéîòè éàî ïBòîL éaøåz`iviy cnl okidn - §©¦¦§©©§¥
:`xnbd daiyn .dcilk zaygp otecd jxc cled,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦

àø÷ øîàdawp m`e' (d ai my)'ãìú,zxzein 'clz' daizd ,'ebe ¨©§¨§¦§¥¨¥¥
ïôBc àöBé úBaøì.xac lkl celik aygp didiy §©¥¤
:`xnbd zl`eyïðaøå`vei zeaxl 'clz' daizdn ecnl `l recn §©¨¨

:`xnbd daiyn .otecúBaøì déì éòaî éàäzcleiíeèîeè ©¦¨¥¥§©§
áéúk äá÷ðe øëæ ,àðéîà Czòc à÷ìñc .ñBðéâBøcðàåiabl xn`p - §©§§¦§¨§¨©§¨¨¦¨¨¨§¥¨§¦

rnyn ,'ebe 'dawPl F` xkGl zclId zxFY z`f' (f ai `xwie) zcleiŸ©©Ÿ¤¤©¨¨©§¥¨
éàcå øëæe`íeèîeè àìå ,úéàcå äá÷ðm` xkip epi`e meh` `edy ¨¨©©§¥¨©¨¦§Ÿ§

dawp e` xkf `edåokñBðéâBøcðà.cg`k zeawpe zexkf el yiyà÷ §©§§¦¨
ïì òîLî.qepibexcp`e mehneh zclei s` zeaxl ,'clz' ©§©¨

:`xnbd zl`ey,ïBòîL éaøåmehneh zcleid oic z` cnl okidn §©¦¦§
:`xnbd daiyn .qepibexcp`eøa éðúc ,éàeéì øa éðúcî déì à÷ôð̈§¨¥¦§¨¥©¦©§¨¥©

,éàeéì` oal Dxdh ini z`lnaE' (e ai my) zcleia xn`p'zal F ¦©¦§Ÿ§¥¨¢¨§¥§©
n micnele ,zexzein 'zal e` oal' zeaizd ,'ebe'ïáì'd`iany §¥

oaxwìzcil,íB÷î ìkî ïane'úáì'oaxw d`ianyìzcilìkî úa §¥¦¨¨§©§©¦¨
,íB÷î.qepibexcp`e mehneh `l` mi`ce dawpe xkf mpi` elit` ¨

:`xnbd zl`eyïðaøådaiyn .'zal e` oal' aezkdn ecnl dn §©¨¨
:`xnbdáéiçì déì éòaî éàäoaxw,ïáe ïa ìk ìòexeair m` oia ©¦¨¥¥§©¥©¨¥¥

ezcile z`ln jeza did exeair m` oiae z`ln xg`l eid ezcile
,z`ln xg`láéiçìeoaxw,úáe úa ìk ìòdzcile dxeair m` oia §©¥©¨©©

xg`l dzcile z`ln jeza did dxeair m` oiae z`ln xg`l eid

.dpey`xd dzcil lr `iazy oaxwa zxhtp dpi`e ,z`ln
:`xnbd zl`eyïBòîL éaøålk lr oaxw d`iany cnl okidn §©¦¦§

:`xnbd daiyn .cle,úLL áøc dén÷ àpz éðúcî déì à÷ôð̈§¨¥¦§¨¥©¨©¥§©¥¤
(f ai `xwie) aezkdäàéánL ãnìî 'úãìiä úøBz úàæ'd z`ïaø÷ Ÿ©©Ÿ¤¤§©¥¤§¦¨¨§¨

dãçàelit` dyxta xkfpdäaøä úBãìå ìò.zg` mrta dcliy ¤¨©§¨©§¥
:`ziixad zxxaneàéáz ìBëémb cg` oaxwäáéæ ìòå äãéì ìò ¨¨¦©¥¨§©¦¨

.úçàk§©©
okzi ji` :zeywdl ick `ziixad z`ad z` dwiqtn `xnbd

,zg`k daife dcil lr oaxw `iazyàlà[ike-]íc äìëàc úãìBé ¤¨¤¤§¨§¨¨
,z`hg daiigzdeåokáìç äìëàc úãìBém`d ,z`hg daiigzde §¤¤§¨§¨¥¤

xnel jzrc lr dlrzdì ébñz ïaø÷ ãçacg` oaxw dl witqiy - §©¨§¨¦§¥¨
`veike ,mipey mipiipr ipy md el` `ld ,d`hg lre dzcil lr
zrcd lr zelrdl oi`e mipey mipiipr ipy md daife dcil mb dfa
on z`f hrnl jxhvpy cr mdipy lr cg` oaxw dl witqiy

.jynda `ziixad d`iany aezkdàlà,jk `ziixaa qexbl yi ¤¨
àéáz ìBëécg` oaxw,úàìî éðôlL äãéì ìòcled zcil `idy ¨¨¦©¥¨¤¦§¥§Ÿ
,oey`xdäãéì ìòåztqepúàæ' øîBì ãeîìz ,úçàk ,úàìî øçàlL §©¥¨¤§©©§Ÿ§©©©§©Ÿ

x`eank cg` cle zcleid ly dzxez z`f rnyn ,'zclId zxFY©©Ÿ¤¤
zecle ipy zcleid la` ,cg` oaxw eilr `iadl dkixvy ,dyxta
iptl epnn dxarzp m` s` envr ipta oaxw ipyd lr d`ian

.z`ln
:`xnbd zxxanïðaøårecn ,'zal e` oal' aezkdn df oic ecnly §©¨¨

:`xnbd daiyn .'z`f' aezkdn edecnl `láéúëc áb ìò óà©©©¦§¦
éøèöéà ,'úàæ'Cieaixd mb,'úáì Bà ïáì'oic micnel epiid m` ik Ÿ¦§§¦§¥§©

,'z`f' daizdn wx dféøeaéò éøúa éléî éðä ,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨¨¥¦¥¦§¥¦¥
(ìôð éåä ãçc),mixeair ipya `weec mixen` mixac dna - §©¨¥¥¤

dzcill z`ln jeza dxarzpe dxfge ,dclie dxarzpy
,dpey`xdàøeaò ãça ìáà,cg` xeaira -éða äi÷æçå äãeäé ïBâk £¨§©¦¨§§¨§¦§¦¨§¥
àéiç éaøipyd zcil dakrzpe zg` mrta mn` mze` dxairy ©¦¦¨

,oey`xd zcill mirax` z`ln xg`l crdì ébñ ïaø÷ ãça øîéà¥©§©¨§¨©¦¨
,mdipy lr cg` oaxw `iadl dl witqny xn`z -ïì òîLî à÷̈©§©¨
.dcile dcil lk lr `iadl dkixvy ,'zal e` oal'

lkl celik `ed otec `vei oerny iax zrcly epzpyna epipy
:mc` zcil oiprl wx z`f xn` oerny iaxy zx`an `xnbd .xac

LBã÷ BðéàL ,íéLã÷a ïBòîL éaø äãBîe ,ïðçBé éaø øîàxaery - ¨©©¦¨¨¤©¦¦§§¨¨¦¤¥¨
ea yi eyicwd m`e oaxwl xyk epi` otec jxc `viy dnda

,cala oenn zyecwøîb ,àîòè éàîdey dxifba'äãéì' 'äãéì'z` ©©£¨¨©¥¨¥¨
miycwd oicøBëaîxFW' (fk ak `xwie) miycwa xn`py ,dnda ¦§

lM' (hi eh mixac) xekaa xn`pe ,'ebe 'clEi iM fr F` aUk F`¤¤¥¦¦¨¥¨
,'ebe 'LxwaA clEi xW` xFkAdíúä äîxekaa`weec `edøèt ©§£¤¦¨¥¦§¨§¨¨¨¤¤

,íçø(eh bi zeny) ea xn`p ixdy ,otec jxc `le mgx jxc `viy ¤¤
,'ebe 'mixkGd mgx xhR lM'ïàk óà`l` yecw epi` miycw iabl ¨¤¤¤¤©§¨¦©¨

íçø øèt.`weec mgx jxc `veid - ¤¤¤¤
,dey dxifba oerny iax z`f cnl m` :`xnbd dywnøîâìå- §¦§©

dey dxifba miycwd oic z` cnlie,íãàî 'äãéì' 'äãéì'xn`py ¥¨¥¨¥¨¨
,yexcze ,'ebe 'xkf dclie' (a ai `xwie) dcil oeyl ea mbíúä äî §¨§¨¨¨¨¨¨

elit` oerny iax zrcl mc`aïôBã àöBé,celik aygpïàk óà ¥¤©¨
elit` miycwaïôBã àöBé.eaixwdl xzene celik aygp didi ¥¤
:`xnbd zvxznøBëaî àøazñîdndaóìéîì déì äåäel did - ¦§©§¨¦§£¨¥§¥©

,cenllïkLea xn`py xac cnlpî 'Bnà'ea xn`py xac,'Bnà' ¤¥¦¦¦
,'ebe 'FO` zgY mini zraW dide' (fk ak `xwie) xn`p miycway§¨¨¦§©¨¦©©¦
`le .'FO` mr didi mini zraW' (hk ak zeny) xn`p xekaae¦§©¨¦¦§¤¦¦

.'en`' da xn`p `ly mc` zciln miycw cnlp
:`xnbd dywnèeLtî èeLt ïkL ,óìéîì déì äåä íãàî ,äaøcà©§©¨¥¨¨£¨¥§¥©¤¥¨¦¨

epi`y ina s` zxacn ,miycwa oke ,mc` zcila dyxtdy -
`weec dxn`p dnda xeka zyxt ok oi`y dn .heyt `l` xeka

.xekaa
zvxzne ,oey`xd uexizd z` `xnbd dgec ef `iyew iptne

:xg` ote`aóìéîì déì äåä øBëaî àlàel didy xzei xazqn - ¤¨¦§£¨¥§¥©
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רכה oifge` mipy` cenr n sc ± oey`x wxtdcip
äðùîïôåã àöåé.z`txzpe ,uegl xaerd z` e`ivede ,dirn egztp mq ici lr Ð

íéùðä ìë.dcp oiprl Ðúåàîèîab lr s` ,oevigd zial mc `z` ikn Ð

.dngx ilzek edecinrdcäøùáá.dxya jeza :rnyn Ðõåçì.dl sili `xnba Ð

åéøáà åòæòãæðù.etebn rxf zaky xwrp Ð

àøîâäòéøæäù ïéòë àìàwenip oebk Ð

:(`,ek dcp) "zltnd"a xn`ck ,cled

:xne` oerny iax .'ek `nh ziad Ð ziaa `ily

oerny iax dcen :`xnba xn`e .wenip cled

la` .`kdn `nrh silie ,dcil d`nh en`y

oeik edcicl `dc ,ikdl `xw edl jixv `l opax

`hiyte ,wenip edl zil ,`nh ziad ixn`c

.dcil d`nh en`cãìú,"clz dawp m`e" Ð

."mireay d`nhe dawp m`e" azknl ivnc

ïáå ïá ìë ìò áééçìxg`l dlah m`y Ð

dclie dxarzpe dynye ,dawpl xyr drax`

.zepaxw ipy d`ian Ð mipeny xg`l

úãìåéä úøåúzcleil zg` dxez :rnyn Ð

.daxd zecleúàìî éðôìù,eiykr dcli Ð

,"z`ln iptl" ied `nw .mipeny xg`l dclie

."z`ln xg`l" ied `xzaeúàæenk rnyn Ð

.cg` clel cg` oaxw :oipra yxetnyéìéî éðä
z`ln xg`le z`ln iptly lr d`ian oi`c Ð

.cg` oaxwéøåáéò éøúádxfge ,dcliy Ð

.mipeny xg`l dclie ,xdeh ini jeza dxarzpe

äé÷æçå äãåäé ïåâëdcp) "zltnd"a opixn`c Ð

dyly oey`xd xg` oexg` `dzypy (`,fk

.miycgïåòîù éáø äãåî.otec `veia Ðåðéàù
ùåã÷miycw x`yk `l` ,sebd zyecw Ð

mivrk `l` iycw `lc Ð oycwdl onen mcwy

fefbil oilegl oi`veie ,mdincl mipa`ke

.carileäãéì äãéì`xwie) miycwa aizk Ð

xekaa aizke ,"clei ik fr e` ayk e` xey" (ak

."clei xy`" (eh mixac)íãàîd`neh oiprl Ð

."xkf dclie" aizkc ,dxdheåîàî åîàÐ

mr didi mini zray" (ak zeny) aizk xekaa

zray dide" (ak `xwie) aizk miycwae ,"en`

."en` zgz miniìåâéô íéùã÷ úîäá íà ïëù
àîèå øúåð."en`" aizk ediiexza Ð m` Ð

bdep `nhe xzepe lebte ,miycw znda ediiexze

.ipd lka dizilc ,mc` iwet`l .mdaèåùôÐ

miycw oke ,xekaa oia heyta oia irzyn mc`

`l miycwa oiae mc`a oiae .miheyt eed

iwet`l ,zeawpan ith ediicegl mixkfa erzyn

mc` oia ,ediiexze .mixkfa `l` dizilc xeka

xeka la` ,mdil`n oiyecw eed `l ,miycw oia

eed `l mc` oiae miycw oiae .eil`n ezyecw

iwet`l ,od milral minly oebk ,dpedk zepzn

.dpedk zepznn iedc xekaéáøì äéì òééñîã
ïðçåéotec `veia oerny iax dcenc xn`c Ð

.miycwcäìåòä àéä äìåòä úøåú úàæÐ

,oileqt (a,fk) migafa ol `wtp `xw i`dne

Ð "dcwen lr" aizkc .ecxi `l Ð elr m`y

rnync ,"z`f" `pngx azke .cwez dlrzyn

,cxz `l Ð dzlr m` z`f :xnelk ,`herin

aizke .cxz Ð dzlry it lr s` ,zxg` la`

,"dlerd" aizke .`herin rnync ,"`id"

.dleqt `le ,dxyk dler Ð "dlerd" :rnync

.ileqt `zlz ipd ihrnn iherin `zlz ipde

äèçùðù
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àöåé,xekan dcil dcil slip ,`xw il dnl :xn`z m`e .zrxfny mewnn Ð otec

Ð "clz"n opiyxc ded ,`xw e`l i`c :xnel yie ?jenqa miycw oiprl opitlick

.oerny iax yixcck ,otec `vei zeaxl

ïéòë(`,ek dcp) "zltnd"a ixaq `dc ,`xw jixv `l opaxle :i"yx yxit Ð drixfdy

`kidl jixhvi` edine .miwenip mpi` oaexc

,cled z` akrne dy` irna dci dig dhiyedc

.dpin rny izxzc :xnel yie !opaxl d`nhc

äãåîwxtaÐyecw epi`ymiycwa oerny iax

xfrl` iax iab (a,fp) zexekac `xza

xaq :xn` ,yecw otec `vei dil zi`c dcedi iaxa

.`ed`ilrncle otec `vei xn`c ,oerny iaxkdl

epi` miycwac dcen oerny iax `dc :dnize

inp gkencke ,`kd opgei iax xn`ck ,yecw

iaxk xaqc :xnel yie ?jenqa iziinc `ziixaa

miycwa elit`c ,oerny iaxcn `ticre ,oerny

.yecwc xn`wøîâwxta Ð xekan dcil dcil

`lzxyerndcle iab ,dlirna (`,bi) "z`hgcle"

lkde ,xekan "en`" "en`" sili ,zxyernd on wpi

wxtac :xn`z m`e .oizrnya gkenck ,cg`

xn`py mewn lk :xn` (a,fr `nw `aa) "daexn"

:xn`we .mi`lkd z` `ivedl `l` epi` Ð "dy"

aizk `icda Ð miycw ihernl i` ?i`n ihernl

Ð xyrnl m` .mi`lkl hxt ,"ayk e`" eda

Ð xekal i`e .miycwn sili "zgz" "zgz"

i`n` `zyde .xyrnn sili "dxard" "dxard"

opitliditeb xyrne ,xyrnnxeka slinljixhv`

"dcil" xeka slipc xninl dil ded ,miycwn

`lc :xnel yie !miycwn "en`" "en`" e` ,"dcil"

oebk `l` "en`" "en`" e` "dcil" "dcil" opitli

oipra ixii`c dlirna e` ,dcila ixii`c `kd

dxfb jixv i`n` ,oizrnyae :xn`z m`e .zedn`

leqt slip ,"en`" "en`" e` "dcil" "dcil"c dey

,xyrnn "zgz"c dey dxfbn miycwa otec `vei

:xnel yie ?xekan "dxard"c dey dxfbn xyrne

dyxc meyl jixv "en`"ce "dcil"c dey dxfbc

.izixg`

êðä"xeka yi" wxtac :xn`z m`e Ð oiyitp

otec `veic oerny iax xn` (a,fn zexeka)

dcil "mipa el eclie"n silic ,ied dlgpl xeka

`zyde .cle iedc `kd dil zi`c ,dy`n dcil

yie !(zepzn) xkf xeka oky ,dnda xekan slil

lebt eda jiiy oi` oky ,sicr mc`n mc`c :xnel

d`neh eda jiiye ,miycw epi`c `nhe xzep

(`,flw oileg) "fbd ziy`x" wxtae .dxdhe

edpdc ab lr s` ,sicr heytn heyt xn`wc

la` .dndan dnda iedc meyn mzd Ð iyitp

.`l Ð mc`n dndac ,`kd

úàæzxez z`f" `xw aizk ikd Ð dlerd `id

:iherin zlz ixd Ð "dlerd `id dlerd

"dlerd"c .`pipz "dlerd"c 'de "`id"e "z`f"

:(a,gp migqt) "hgyp cinz"a `ax yixc `nw

iherin zlz ipdn .dpey`x dler Ð "dlerd"

m`c ,oileqt jpi` opiaxn "zxez"ne ,jpd hrnn

`l Ð elr`de :xn`z m`e .oerny iaxk ,ecxi

dtvxc (ck) migafc `nw wxta xaq dcedi iax

zgkyn ikide ,elri mlek ok m`e ,gafnk zycwn

Ð elr m`c oeik ,zlz ipdn xal ,edpd lka leqt

dndad oia wqtd yiy oebk :xnel yie ?ecxi `l

zlz ipd hrnn ikide :xn`z m`e .dxfr ztvxl

lkle raxpe raexl herin cg jixv `d ,ileqt

yixa xn`c ,mexca ohgyy miycw iycw :xn`z m`e .md milewyc ,`herin cgn ediiexz hrnn ,dnc `vie dlila dhgypc :xnel yie ?ecxi Ð elr m`c eda oerny iax dcenc edpd

miycwa xykd dil zi` `dc ,`ed "ycwa oleqt" `d ,cxz xn`c `axl ,inp oerny iaxle !ziriax `herin `kil `d ?i`n` ,cxzc ibilt `l `nlr ilek dcedi iaxc `ail`c (a,a) dlirn

.oerny iaxl mzd xn`wck ,inc edpiwpgc enke ,ueg zhigy oirk ied mexca dhigyc :xnel yie ?"ycwa oleqt" exwi` ,`nlra xykd dil zi`c `kidc ,yxt`y enk .mexca mixykc milw
hxt
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ïBòîL¯:éàåéì øa éðúc .éàåéì øa éðúcî déì à÷ôð ¦§¨§¨¥¦§¨¥©¦©§¨¥©¦©
"ïáì"¯"úáì" ,íB÷î ìkî ïáì¯.íB÷î ìkî úáì §¥§¥¦¨¨§©§©¦¨¨
ïðaøå¯,ïáe ïa ìk ìò áéiçì déì éòaî éàäáéiçìe §©¨©©¦¨¥¥§©¥©¨¥¥§©¥

ïBòîL éaøå .úáe úa ìk ìò¯éðúcî déì à÷ôð ©¨©©§©¦¦§¨§¨¥¦§¨¥
"úãìiä úøBz úàæ" :úLL áøc dén÷ àpz¯ãnìî ©¨©¥§©¥¤Ÿ©©Ÿ¤¤§©¥

ìò àéáz ìBëé .äaøä úBãìå ìò ãçà ïaø÷ äàéánL¤§¦¨¨§¨¤¨©§¨©§¥¨¨¦©
?úçàk äáéæ ìòå äãéì¯,íc äìëàc úãìBé àlà ¥¨§©¦¨§©©¤¨¤¤§¨§¨¨
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:àðéîà Czòcãça ìáà ,(ìôð éåä ãçc) éøeaéò éøúa ©§¨¨¦¨¦§¥¦¥§©¨¥¥¤£¨§©
äi÷æçå äãeäé ïBâk ,àøeaòãça øîéà ,àéiç éaø éða ¦¨§§¨§¦§¦¨§¥©¦¦¨¥©§©

dì ébñ ïaø÷¯äãBîe :ïðçBé éaø øîà .ïì òîLî à÷ ¨§¨©¦¨¨©§©¨¨©©¦¨¨¤
íéLã÷a ïBòîL éaø¯øîb ,àîòè éàî .LBã÷ BðéàL ©¦¦§§¨¨¦¤¥¨©©£¨¨©
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¯ïàk óà ,ïôBc àöBé¯?ïôBc àöBé¯,àøazñî ¥¤©¨¥¤¦§©§¨

."Bnà"î "Bnà" ïkL ,óìéîì déì äåä øBëaî¯ ¦§£¨¥§¥©¤¥¦¥¦
èeLt ïkL ,óìéîì déì äåä íãàî ,äaøcàèeLtî! ©§©¨¥¨¨£¨¥§¥©¤¥¨¦¨

¯úîäa ,íà :ïkL ,óìéîì déì äåä øBëaî ,àlà¤¨¦§£¨¥§¥©¤¥¥¤¡©
.àîèå ,øúBð ,ìebt ,íéLã÷¯äåä íãàî ,äaøcà ¢¨¦¦¨§¨¥©§©¨¥¨¨£¨

!äðzîa ,LBã÷ ,øëæ ,èeLt :ïkL ,óìéîì déì¯ðäC ¥§¥©¤¥¨¨¨¨§©¨¨¨¨
:àáøc déîMî àðeä áøc déøa àéiç áø øîà .ïLéôð§¦¨£©©¦¨§¥§©¨¦§¥§¨¨
úàæ" :øîBà äãeäé éaø ,ïðçBé éaøì déì òéiñîc àéðz©§¨¦§©¥©¥§©¦¨¨©¦§¨¥Ÿ
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr n sc dcp(ipy meil)

ïôåã àöåé ¯ éùéîç ÷øô
cere .z`nhn iznn ,sebd on z`veid d`neh oic x`eai df wxta

.mdizepya miielzd zaae oaa mipic ea ex`eai

äðùî
lke ,zlaeh okn xg`le ,ezciln reay jyna d`nh xkf zcleid
dawp zcleide .d`nhn epi` mei mirax` z`ln cr d`xzy mc
.d`nhn epi` mei mipeny z`ln cr d`xzy mce ,miireay d`nh
dpynd .oaxw d`ian dawpl mipeny e` xkfl mirax` xg`le

cle :df llka dpi`y zclei yiy zx`anïôBã àöBéz` egzty - ¥¤
,en` d`txzpe ,ede`ivede mq ici lr en` otecéîé åéìò ïéáLBé ïéà¥§¦¨¨§¥

äøäè éîéå äàîeèx`yk dxdhe d`neh ini oic en`l oi` - §¨¦¥¨¢¨
,zclei.ïaø÷ åéìò ïéáéiç ïéàådpi` otecd jxc ez`iviy iptn §¥©¨¦¨¨¨§¨

e .dcil z`xwpïBòîL éaøe wleg.ãeìik äæ éøä ,øîBà ©¦¦§¥£¥¤©¨
:miypa sqep oicúBànhî íéLpä ìkonc xwrpy zrn dcpa ¨©¨¦¦©§

afe ,mgxd ly iniptd ziadnïBöéçä úéaa`edy mgxd ly ©©¦©¦
.uegl `vi `le my x`yp m` elit`e ,xecfextdøîàpL`xwie) ¤¤¡©

(hi eh'døNáa dáæ äéäé íc'dzid mcd zaifyk mb z`nhpy ,'ebe ¨¦§¤Ÿ¨¦§¨¨
.uegl `vi `le dxya jeza

ïúàîeè àözL ãò ïéànhî ïðéà ,éø÷ ìòáe áfä ìáàe` aefd-] £¨©¨©©¤¦¥¨¦©§¦©¤¥¥§¨¨
[ixwd.õeçìm` okleäéäxedhdeòæòcæpL Lébøäå äîeøza ìëBà ©¨¨¥©§¨§¦§¦¤¦§©§§
åéøáà,dnewnn erxf zaky dxwrp -änàa æçBà,rxfd `vi `ly ¥¨¨¥¨©¨

.äîeøzä úà òìBáe¥©¤©§¨
:mixkfpd mi`nhd zylya sqep oiceléôà ,àeäL ìëa ïéànhîe¦©§¦§¨¤£¦

e`xïéòkxibxbå ìcøçäs`.ïkî úBçôa §¥©©§¨§§¨¦¥

àøîâ
:`xnbd zx`anïðaøc eäééîòè éàî ,Léèt øa épî éaø øîàoi`y ¨©©¦©¦©¨¦©©§©§§©¨¨

,dcilk zaygp otecd jxc cled z`iviàø÷ øîà(a ai `xwie) ¨©§¨
'øëæ äãìéå òéøæú ék äMà'cnll ,zxzein 'rixfz' daizd ,'ebe ¦¨¦©§¦©§¨§¨¨¨

zcleik dpi`yúòøæî àéäL íB÷na ãìzL ãò,[zxarzn-] ©¤¥¥©¨¤¦©§©©
.mgxd ly oevigd ziad jxc cled `viy xnelk

:`xnbd zl`ey,ïBòîL éaøå:`xnbd daiyn .'rixfz'n yxc dn §©¦¦§
daizdàéääcnll d`aäãìé àì eléôàcxenb cleàlàdgnp ©¦©£¦Ÿ¨§¨¤¨
dyrpeäòéøæäL ïéòk,dirnay rxf oirk -.äãéì äàîè Bnà §¥¤¦§¦¨¦§¥¨¥¨

:`xnbd zl`eydéîòè éàî ïBòîL éaøåz`iviy cnl okidn - §©¦¦§©©§¥
:`xnbd daiyn .dcilk zaygp otecd jxc cled,Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦

àø÷ øîàdawp m`e' (d ai my)'ãìú,zxzein 'clz' daizd ,'ebe ¨©§¨§¦§¥¨¥¥
ïôBc àöBé úBaøì.xac lkl celik aygp didiy §©¥¤
:`xnbd zl`eyïðaøå`vei zeaxl 'clz' daizdn ecnl `l recn §©¨¨

:`xnbd daiyn .otecúBaøì déì éòaî éàäzcleiíeèîeè ©¦¨¥¥§©§
áéúk äá÷ðe øëæ ,àðéîà Czòc à÷ìñc .ñBðéâBøcðàåiabl xn`p - §©§§¦§¨§¨©§¨¨¦¨¨¨§¥¨§¦

rnyn ,'ebe 'dawPl F` xkGl zclId zxFY z`f' (f ai `xwie) zcleiŸ©©Ÿ¤¤©¨¨©§¥¨
éàcå øëæe`íeèîeè àìå ,úéàcå äá÷ðm` xkip epi`e meh` `edy ¨¨©©§¥¨©¨¦§Ÿ§

dawp e` xkf `edåokñBðéâBøcðà.cg`k zeawpe zexkf el yiyà÷ §©§§¦¨
ïì òîLî.qepibexcp`e mehneh zclei s` zeaxl ,'clz' ©§©¨

:`xnbd zl`ey,ïBòîL éaøåmehneh zcleid oic z` cnl okidn §©¦¦§
:`xnbd daiyn .qepibexcp`eøa éðúc ,éàeéì øa éðúcî déì à÷ôð̈§¨¥¦§¨¥©¦©§¨¥©

,éàeéì` oal Dxdh ini z`lnaE' (e ai my) zcleia xn`p'zal F ¦©¦§Ÿ§¥¨¢¨§¥§©
n micnele ,zexzein 'zal e` oal' zeaizd ,'ebe'ïáì'd`iany §¥

oaxwìzcil,íB÷î ìkî ïane'úáì'oaxw d`ianyìzcilìkî úa §¥¦¨¨§©§©¦¨
,íB÷î.qepibexcp`e mehneh `l` mi`ce dawpe xkf mpi` elit` ¨

:`xnbd zl`eyïðaøådaiyn .'zal e` oal' aezkdn ecnl dn §©¨¨
:`xnbdáéiçì déì éòaî éàäoaxw,ïáe ïa ìk ìòexeair m` oia ©¦¨¥¥§©¥©¨¥¥

ezcile z`ln jeza did exeair m` oiae z`ln xg`l eid ezcile
,z`ln xg`láéiçìeoaxw,úáe úa ìk ìòdzcile dxeair m` oia §©¥©¨©©

xg`l dzcile z`ln jeza did dxeair m` oiae z`ln xg`l eid

.dpey`xd dzcil lr `iazy oaxwa zxhtp dpi`e ,z`ln
:`xnbd zl`eyïBòîL éaøålk lr oaxw d`iany cnl okidn §©¦¦§

:`xnbd daiyn .cle,úLL áøc dén÷ àpz éðúcî déì à÷ôð̈§¨¥¦§¨¥©¨©¥§©¥¤
(f ai `xwie) aezkdäàéánL ãnìî 'úãìiä úøBz úàæ'd z`ïaø÷ Ÿ©©Ÿ¤¤§©¥¤§¦¨¨§¨

dãçàelit` dyxta xkfpdäaøä úBãìå ìò.zg` mrta dcliy ¤¨©§¨©§¥
:`ziixad zxxaneàéáz ìBëémb cg` oaxwäáéæ ìòå äãéì ìò ¨¨¦©¥¨§©¦¨

.úçàk§©©
okzi ji` :zeywdl ick `ziixad z`ad z` dwiqtn `xnbd

,zg`k daife dcil lr oaxw `iazyàlà[ike-]íc äìëàc úãìBé ¤¨¤¤§¨§¨¨
,z`hg daiigzdeåokáìç äìëàc úãìBém`d ,z`hg daiigzde §¤¤§¨§¨¥¤

xnel jzrc lr dlrzdì ébñz ïaø÷ ãçacg` oaxw dl witqiy - §©¨§¨¦§¥¨
`veike ,mipey mipiipr ipy md el` `ld ,d`hg lre dzcil lr
zrcd lr zelrdl oi`e mipey mipiipr ipy md daife dcil mb dfa
on z`f hrnl jxhvpy cr mdipy lr cg` oaxw dl witqiy

.jynda `ziixad d`iany aezkdàlà,jk `ziixaa qexbl yi ¤¨
àéáz ìBëécg` oaxw,úàìî éðôlL äãéì ìòcled zcil `idy ¨¨¦©¥¨¤¦§¥§Ÿ
,oey`xdäãéì ìòåztqepúàæ' øîBì ãeîìz ,úçàk ,úàìî øçàlL §©¥¨¤§©©§Ÿ§©©©§©Ÿ

x`eank cg` cle zcleid ly dzxez z`f rnyn ,'zclId zxFY©©Ÿ¤¤
zecle ipy zcleid la` ,cg` oaxw eilr `iadl dkixvy ,dyxta
iptl epnn dxarzp m` s` envr ipta oaxw ipyd lr d`ian

.z`ln
:`xnbd zxxanïðaøårecn ,'zal e` oal' aezkdn df oic ecnly §©¨¨

:`xnbd daiyn .'z`f' aezkdn edecnl `láéúëc áb ìò óà©©©¦§¦
éøèöéà ,'úàæ'Cieaixd mb,'úáì Bà ïáì'oic micnel epiid m` ik Ÿ¦§§¦§¥§©

,'z`f' daizdn wx dféøeaéò éøúa éléî éðä ,àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨¨¥¦¥¦§¥¦¥
(ìôð éåä ãçc),mixeair ipya `weec mixen` mixac dna - §©¨¥¥¤

dzcill z`ln jeza dxarzpe dxfge ,dclie dxarzpy
,dpey`xdàøeaò ãça ìáà,cg` xeaira -éða äi÷æçå äãeäé ïBâk £¨§©¦¨§§¨§¦§¦¨§¥
àéiç éaøipyd zcil dakrzpe zg` mrta mn` mze` dxairy ©¦¦¨

,oey`xd zcill mirax` z`ln xg`l crdì ébñ ïaø÷ ãça øîéà¥©§©¨§¨©¦¨
,mdipy lr cg` oaxw `iadl dl witqny xn`z -ïì òîLî à÷̈©§©¨
.dcile dcil lk lr `iadl dkixvy ,'zal e` oal'

lkl celik `ed otec `vei oerny iax zrcly epzpyna epipy
:mc` zcil oiprl wx z`f xn` oerny iaxy zx`an `xnbd .xac

LBã÷ BðéàL ,íéLã÷a ïBòîL éaø äãBîe ,ïðçBé éaø øîàxaery - ¨©©¦¨¨¤©¦¦§§¨¨¦¤¥¨
ea yi eyicwd m`e oaxwl xyk epi` otec jxc `viy dnda

,cala oenn zyecwøîb ,àîòè éàîdey dxifba'äãéì' 'äãéì'z` ©©£¨¨©¥¨¥¨
miycwd oicøBëaîxFW' (fk ak `xwie) miycwa xn`py ,dnda ¦§

lM' (hi eh mixac) xekaa xn`pe ,'ebe 'clEi iM fr F` aUk F`¤¤¥¦¦¨¥¨
,'ebe 'LxwaA clEi xW` xFkAdíúä äîxekaa`weec `edøèt ©§£¤¦¨¥¦§¨§¨¨¨¤¤

,íçø(eh bi zeny) ea xn`p ixdy ,otec jxc `le mgx jxc `viy ¤¤
,'ebe 'mixkGd mgx xhR lM'ïàk óà`l` yecw epi` miycw iabl ¨¤¤¤¤©§¨¦©¨

íçø øèt.`weec mgx jxc `veid - ¤¤¤¤
,dey dxifba oerny iax z`f cnl m` :`xnbd dywnøîâìå- §¦§©

dey dxifba miycwd oic z` cnlie,íãàî 'äãéì' 'äãéì'xn`py ¥¨¥¨¥¨¨
,yexcze ,'ebe 'xkf dclie' (a ai `xwie) dcil oeyl ea mbíúä äî §¨§¨¨¨¨¨¨

elit` oerny iax zrcl mc`aïôBã àöBé,celik aygpïàk óà ¥¤©¨
elit` miycwaïôBã àöBé.eaixwdl xzene celik aygp didi ¥¤
:`xnbd zvxznøBëaî àøazñîdndaóìéîì déì äåäel did - ¦§©§¨¦§£¨¥§¥©

,cenllïkLea xn`py xac cnlpî 'Bnà'ea xn`py xac,'Bnà' ¤¥¦¦¦
,'ebe 'FO` zgY mini zraW dide' (fk ak `xwie) xn`p miycway§¨¨¦§©¨¦©©¦
`le .'FO` mr didi mini zraW' (hk ak zeny) xn`p xekaae¦§©¨¦¦§¤¦¦

.'en`' da xn`p `ly mc` zciln miycw cnlp
:`xnbd dywnèeLtî èeLt ïkL ,óìéîì déì äåä íãàî ,äaøcà©§©¨¥¨¨£¨¥§¥©¤¥¨¦¨

epi`y ina s` zxacn ,miycwa oke ,mc` zcila dyxtdy -
`weec dxn`p dnda xeka zyxt ok oi`y dn .heyt `l` xeka

.xekaa
zvxzne ,oey`xd uexizd z` `xnbd dgec ef `iyew iptne

:xg` ote`aóìéîì déì äåä øBëaî àlàel didy xzei xazqn - ¤¨¦§£¨¥§¥©
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`oifgeרכו mipya cenr n sc ± oey`x wxtdcip
äîã êôùðùå äìéìá äèçùðù.wxfp `le ux`l Ðíéòì÷ì õåç äîã àöéùålk la` Ð

,mc zwixf mcew xyad `viy `veie ,ol oebk ,oerny iax eda xyknc ipixg` ileqt jpd

.ecxi `lc dcedi iax inp dcen olek Ð enewnl uege epnfl ueg elke`l hgypye ,`nhe

exn` dn iptn :(a,ct) "ycwn gafnd" wxta migaf zkqna dcedi iax yxtn `nrhe

xyk Ð mca ol?.olek oke ,xyaa xyk ol ixdy

ïìäå.old mc Ðàöåéäå,`viy dler xya Ð

.dlrde dqipkdeøúåðäåueg xzezpy xya Ð

.exihwde ,epnflèçùðùåelke`l zpn lr Ð

.lebt iedc ,epnfl uegåîã úà ïéìåñô åìá÷ùå
åäå÷øæåikdle .oileqt x`y e` men lra oebk Ð

"oileqt edehgyy" hwp `le ,"oileqt elaw" hwp

migaf) opzck ,oileqta dxyk dhigydy Ð

Ð ehgyy oileqtd lk :(a,`l.dxyk ozhigy

äìòîì ïéðúðäå:ol `niiwc `xwiqd hegn Ð

,"zepxw" da aizkc ,dlrnl Ð dnda z`hg

.dhnl Ð dlereíéðôá ïéðúðägafn lr Ð

.giyn odk xte xac mlrd xt oebk ,iniptd

ïîùì àìù åèçùù úàèçäåhwp ikdl Ð

lk :(`,a my) ol `niiwc Ð z`hgde gqt

ueg ,oixyk Ð onyl `ly egafpy migafd

.z`hge gqtnãáòðå äö÷åî òáøðäå òáåøä
.oizrnya onwl silick ,axwil oileqt Ð

äö÷åî.dxf dcear zaexwz jxevl ecgiy Ð

ãáòðå.el degzydy Ðíéàìëoileqt Ð

.mi`lkl hxt Ð "ayk e` xey" (ak `xwie) xn`py ,oaxwl
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èøôdcen i`n` `nrh yxtn (a,ct migaf) "ycwn gafnd" wxta Ð dlila dhgypl

ol oky Ð xyk mca ol :xn`we .zlz ipdn ith ecxi `lc jpda dcedi iax

xyk `vei .cg` dlile mini ipyl lk`pc ,dlgzkl xyaa xyk ol ixdy .xyk oixeni`a

.elebta dvxn ixdy Ð epnfl ueg .xeav zcearl ifgc Ð `nhe .dnaa xyk `vei ixdy Ð

oileqt elaw .epnfl uegl ywzi` Ð enewnl ueg

m`e .xeav zcearl efgc mileqt jpda Ð ewxfe

,exykzil inp ,dnc `vie dlila dhgyp :xn`z

wxta xn`ck ,dnaa leqt `veie dlil oi`c

oileqt elaw oke .(`,kw migaf) "z`hg zxt"

la` xeav zcearl efgc jpda `l` xykn `lc

dn ,enewnl ueg oke .dnaa xyk `dc ,`l Ð xf

dil wetiz ,epnfl uegl ywzi`c `nrhl jixv

"ycwn gafnd"a yxit i"yx edin ?dnaa xykc

,dnan opitlic ,`ed xykc `veic (a,ct my)

,dnan opitli `l Ð xingc mc xykd la`

i`n` :dyw j` .mipta xykd ol `vnp `l m`

oln oixeni`e ,oixeni`n mca ol slinl jixhv`

(`p my) "onewn dfi`"a dipin hiyte ,xyac

ol :a` oipa cg slil .a` oipan a` oipa ixnbc

slinl ira `lc :`niz ike ?xyac oln mca

oixeni`n opitli `l` ,axw epi`y xyan mc

,xyan xya iedc meyn ,xyan oixeni`e ,iaxwc

zriwya lqtpy dnc ol slipc :dniz mewn lkn

`la eply oixeni`n ecxi `l elr m`c dngd

mc olc oeike ,dlild lk ozevnc dngd zriwya ilqtin `lc dngd zriwya gafn

,cxi `l Ð xgyd cenra ol mb dzrn ,cxi `l Ð lqtinc ab lr s` ,dngd zriwya

elit`e ,xyk ea `veik oi`c ab lr s` ,cxi `l Ð zelil izy ol `dc rcze .welig oi`c

`l mc iab inp ikdle .jka exykdn leqt iedc ,cere .xyan mc iedc ,`cg :izxz `ki`c meyn ,dlild lk dlgzkl mixyky oixeni`n opitli `l mc leqtc :xnel yi ok lr !xyaa

opzpy mipta oipzpd oke ,`kti` e` dlrnl opzpy dhnl oipzpd minc dnan opitlie ,xing `l xyac `vei la` .jka exykdn leqte ,uegn mipt :iiepy ixz inp `ki`c ,dnan opitli

,e`viy oixeni`n mc `vi slip ,dcedi iaxl cxz i`n` ,mirlwl ueg dnc `vi :dniz edine .exykdn [leqt] opitli mipta mcn mcc ,cxz `l Ð exiaga xyk cg` lkc oeik ,uega

m`e .lirl izyxitck welig oi`c ,dnegl ueg elit` oicd `ed ,cxi `l Ð mirlwl ueg `vic oeike ,xykc mirlwl ueg `viy minly xyan e` dnan e`viy mixeni`ewxtac :xn`z

oipn :`ipzc ,dnan slip Ð inp xf ,mixcte oixa`a Ð dlile ,mixetkd meia exiykdc Ð l`ny `py i`n :jixt ,drilad ziaa micba oi`nhn oikqe xf iab (a,gq migaf) "serd z`hg"

yie ?jka exykdn sili ikid mc zcear `edc dlile l`nya ,eze ?ziyixtck mc `le ,`pz `eddl dnan opitli xya `weec `d ,jixt i`ne .dnaa xyk ixdy ,xyk `edy `veil

enk dlawd mb e` ,xykda dhigyd dyrp xaky itl ,dnc jtype xyane dnan exykdn sili mc elit`e ,dnc `vie dlila dhgyp elit` xiyknc ,oerny iaxk `ibeq `iddc :xnel

:xn`w oizrnya inp oerny iaxe ,"`nhn Ð ycwa eleqt oi`y lke ,drilad ziaa micba `nhn oi` Ð ycwa eleqty lk" :xn`w mzdc dpynac ,oerny iaxk `iddc rcze .yxt`y

epiaxl edine .dnan mc leqt oerny iaxl slil inp ikd dnan oixeni` dcedi iax silic enke ,dnaa xyk ixdy xyk `vei ,`ipzde :jixt ikde .ecxi `l elr m` Ð ycwa eleqty lk

wxtc `idd ,xiykn oerny iaxe `ziixaa ibilt :ipyne .mewn meya ef dpyn epivn `lc ,l`nya wxf :opiqxb `le ,leqt Ð l`nya wln ,`ipzde :(a,ck) migafc ipy wxt opiqxbc mz

.dizeek dil xaq `l l`nya wlnae ,oerny iaxk dl xaqe ,`ed xg` `pz `l` ,xyk Ð l`nya wln diciclc ,oerny iaxk `iz` `l (a,gq my) "serd z`hg"êôùðùådnc

,dnc jtyp epiid ok m` ,uegl x`evd on `viy oebk ,lawzpy mcew `via i`c .lawzp elit` iedc ,dnc `vic `inec ,jtyp jk xg`e dlawzp elit` ,cxz dcedi iaxlc d`xp Ð

.(`,gt my) "ycwn gafnd"a xn`ck ,mipta `l` ycwn zxy ilk oi`cõåç:opixn` (`,hr zegpn) "dcezd" wxtac :dywe .lirlc dylya `l` bilt `l inp dcedi iaxe Ð enewnl

ycwy ,epnfl ueg lr ewlgp `l :dcedi iax xn` ,mzd ipzwc ,dcedi iaxk iz` mzde .`ax iabl dax dia xcde .cxz `l :xne` dax .cxz :xne` `ax ,dnewnl ueg dhgyy z`hg

ryedi iaxc `ail` dcedi iax mzdc :xnel yie !ryedi iax iabl xfril` iax dia xcde .ycw `l :xne` ryedi iax .ycw :xne` xfril` iax .enewnl ueg lr ,ewlgp dn lr .mgld

.epnfl uegl ywzi`c meyn ,ecxi `lc enewnl uegc `nrh (a,ct migaf) "ycwn gafnd"a xn`wc ,yiwn diteb dcedi iax la` ,epnfl uegl enewnl ueg yiwn `lc ,xn`wïìä
."exihwz la"a `ed ixd miy`l epnny lkc ,cxi Ð xzep epi` elit` ,xya eli`c .oixeni`c ol epiid xzepde ,mcc ol epiid Ðïéðúðäådcedi iax elit` Ð dhnl opzpy dlrnl

cen.dcedi iax bilt `le ,"dhnl opzpy dlrnl oipzpd" `din ipzw :(a,fk) migafc ipy wxta xn` inp ikde .lirl izyxitck ,jka exykdn xity sili mipta mcn mcc ,ecxi `lc d

cr :xn` dax ,ecxi `l :xn` sqei ax ?i`n ,oerny iaxc `ail` jl iraz ik ,ecxic `hiyt dcedi iaxc `ail` ?ecxiy edn mexca ohgyy miycw iycw :dlirn yixa xn`c :dywe

dcen oerny iax s` Ð mexca ohgyy `kd la` ,oetva onc lawe ohgyy mlerle ,dhnl opzpy dlrnl ,dlrnl opzpy dhnl oipzpa `l` ecxi `lc mzd oerny iax xn`w `l o`k

xn`e dcedi iaxc` biltc ab lr s` ,"dnc jtype ,dlila oihgyp" hwpnl dil ded daxc` ,ipixg`n ith "dhnl opzpy dlrnl oipzpd" hwp i`n` `zyde .inc edpiwpgkc ,ecxic

dpicy ,serd zler llka iedc dil rnyn "dlrnl oipzp"c .sqei ax iziin dpinc meyn "dhnl opzpy dlrnl mipzpd" hwpc :xnel yi `l` ?oetva ohgyy meyn epiid ,ecxi `lc

,"dhnl opzpy dlrnl oipzpd" xne` daxe .mexca ehgypy miycw iycw inp ikd ,dnewna dzid `l dwilndy it lr s` ,ecxi `l mzdc ikid ike .dhnl dnc dvne ,dwlne ,dlrnl

zler dlrnl mipzpd llka iedc ,sqei axl ok m` .`l Ð dhnl serd zler zwiln oke ,mexc zhigy la` .oetva dpick dzid dlawe dhigyy ,ecxi `l jkle ,migafa `weec ixii`

iax dcen `din migafac oeikc :xnel yie ?dcedi iax bilt `lc xn` (a,fk) migafc ipy wxtae .ecxic `hiyt dcedi iaxc `ail` mexc zhigyac mzd xn`ck dcedi iax bilt ,serd

iaxe ,xeav zcearl efgc jpda `l` dcen `l dcedi iaxc ab lr s` ,bilt `lc mzd inp xn`wc ,ewxfe oileqt elawa enk .dcedi iax bilt `l :xninl xity jiiy ,ecxi `lc dcedi

jpda oerny iaxl s`c xninl opivnc ,di`x oi` edine .oerny iaxl ecxi `lc llk wxfp `ly dnc jtypn rxb `lc ,ecxi `lc xn`w xeav zcearl efg `lc jpda elit` oerny

,oerny iaxl cxi `lc ,dlila dhgype .oerny iaxl s` mc zcear opitli `l dnane .mipta xykd `nlra epivn `lc oeik ,ecxi Ð mc laiw m` ,xf oebk ,xeav zcearl efg `lc

`l xykda ziyrpy dcal dhigy meync ,cxi Ð x`evd on jtyp la` ,lawzp xaky xg` jtypy `weec ,oerny iaxl cxi `lc ,inp mcd jtype .oixeni`n opitlic meyn epiid

`lc jpd ewxf elit` oerny iaxl `dc ,dcedi iax` bilt ok m`c ,ewxf e` elaw :yexit ied `le oerny iaxl s` ,xeaiv zcearl efgc `weec jpda ,oileqt elawe ."ycwa eleqt" ixwin

oke .migafa dcenc oeik ,dcedi iax bilt `lc xity jiiyc :xnel yi di`x `la mewn lkn ,envr mc eze` ewxfe elaw :yexit `l` .jtypn rxb `lc ,ecxi `l Ð xeav zcearl efg
rnyn
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr n sc dcp(ipy meil)

ì èøty dleräìéla äèçLð,jka dlqtpeåokdîc CtLpLlr §¨§¦§£¨©©§¨§¤¦§©¨¨
,wxfp `le ux`dåokíéòìwì õeç dîc àöiLzevignl ueg - §¤¨¨¨¨©§¨¦

`ed oicd ozylyay ,dxfrdäúìò íàL,gafnlãøzjixv - ¤¦¨§¨¥¥
.dcixedl

:`ziixad dkiynnïBòîL éaøe dcedi iax lr wlegøîBàyi jky ©¦¦§¥
d' o`k xn`p ,weqtd z` yexcl,'äìBòeéì ïéàcenllef oeyln ¨¨¥¦

àlàiabläøLk äìBò,cxz `l dzlr m`yïépîyiyúBaøìmb ¤¨¨§¥¨¦©¦§©
dler,íéòìwì õeç dîc àöiLå dîc CtLpLå äìéla äèçLpLs`y ¤¦§£¨©©§¨§¤¦§©¨¨§¤¨¨¨¨©§¨¦

,ecxi `l elr m` mdïläådngd zriwy cr wxfp `ly mc oke - §©¨
,jka oaxwd lqtpeàöBiäåiptl dxfrl ueg `viy dler xyae - §©¥

,eqipkde xfge mcd zwixfàîhäå,xyad `nhpy -øúBpäåxya - §©¨¥§©¨
,exihwdl ie`xd onfd xg`l xzepy dleråoaxwèçLpLzpn lr §¤¦§©

elke`lBpîæì õeç,lebit `edy ,ie`xdåelke`l zpn lr hgypd ¦§©§
BîB÷îì õeç,ie`xdåzepaxweìawLmiyp` mnc z`ïéìeñt ¦§§¤¦§§¦

[minen ilra oebk] dcearleokn xg`le÷øæmileqtdïîc úàlr ¨§¤¨¨
,gafnd iabäìòîì ïéðzpäåeivga mnc z` ozil jixvy zepaxw - §©¦¨¦§©§¨

gafnd ly oeilrdLe xarähîì ïðúply oezgzd eivga - ¤§¨¨§©¨
,gafndL ähîì ïéðzpäåe xarõeça ïéðzpäå ,äìòîì ïðúp- §©¦¨¦§©¨¤§¨¨§©§¨§©¦¨¦©

uegn `edy dlerd gafn lr mnc z` ozil jixvy zepaxw
lkidlLe xarïðúp`edy zxehwd gafn lríéðôa,lkidd ¤§¨¨¦§¦
ïéðzpäåy zxehwd gafn lrL íéðôae xarïðúpdlerd gafn lr §©¦¨¦¦§¦¤§¨¨

yå ,õeçaoaxwì àlL ïèçML úàhçäå çñtäïîLoaxw myl `l` ©§©¤©§©©¨¤§¨¨¤Ÿ¦§¨
,xg`ïépî,ecxi `l elr m` md s` elld mileqtd lkyãeîìz ¦©¦©§
øîBì(a e `xwie) aezkd epcnln -'äìBòä úøBz úàæ','ebeäaéø ©Ÿ©¨¨¦¨

aezkdúçà äøBz[cg` oic-]ïéìBòä ìëìoia gafnd iab lr ¨©©§¨¨¦
,mileqt oiae mixyk.eãøé àì eìò íàL¤¦¨Ÿ¥§

:oerny iax ixaca `ziixad dkiynnäaøî éðàL ìBëédf llka ¨¤£¦§©¤
mbòáBøä úà,dy` draxy dnda -òaøpäådraxpy dnda - ¤¨¥©§©¦§¨

,yi`läö÷enäå,dxf dcearl daixwdl decgiy -ãáòpäå- §©§¤§©¤¡¨
mileqt el` lky ,dxf dcear dnvra ziyrpe dl degzydy

,(.`n) oldl x`eank oaxwlïðúàådpefl dpzipy dnda - §¤§¨
,dxkyaøéçnäå,alk xign d`yry dnda -íéàìkäåoebk §©§¦§©¦§©¦

,mifr ly xkfn dxarzpy miyak ly dawpn clepd,äôøhäå§©§¥¨
,ïôBã àöBéå,ecxi `l elr m` md mbyøîBì ãeîìzzligza §¥¤©§©

weqtd,'úàæ',cxz `l dzlr m` ,zxkfpd z`fd dlerd `weecy Ÿ
lk z` hrnl aezkd zpeeke ,cxz dzlr m` s` zxg` la`

.mipexg`d elld mileqtd
:`ziixad zxxanúBaøì úéàø äîe`weecelà úà,mipey`xd ¨¨¦¨§©¤¥

,dnr miiepnd x`ye dlila dhgypyàéöBäìe`weecelà úà §¦¤¥
zcnl `le ,mdnr miiepnd x`ye raxpde raexd ,mipexg`d

.mipexg`d z` zeaxle mipey`xd z` `ivedl ,jtidl
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אגרות קודש

]כ"ב כסלו תשכ"ג[

... ובעמדנו בימים שבין י"ט כסלו, יום בשורה, וימי חנוכה,

ובפרט בשנה זו אשר תחלת השבוע, יום ראשון בו, הוא י"ט כסלו, וסופו, תשלום ז' ימי ההיקף 

- שבת חנוכה, וידוע הכלל אשר )בקדושה( נעוץ סופן בתחלתן ותחלתן בסופן -

יש לבאר הצד השווה אשר בימי החנוכה וי"ט כסלו,

דנס חנוכה הי' בשמן - הרומז על פנימיות התורה - של נרות המקדש, אשר מקומם בהיכל שלא 

כל אחד נכנס לשם, וזמן הדלקתם - ביום,

ובימי מתתי' בן יוחנן כ"ג כו' שמסרו נפשם על קידוש ה', הייחוד האמתי כאומרם ובכל נפשך 

ואפילו נוטל את נפשך - הי' הנס ונצטוו עי"ז בנרות חנוכה אשר מצוותם - להדליקם כל אחד ואחת 

)נפש( ועל פתח ביתו מבחוץ )עולם( ומשתשקע החמה דוקא )שנה(,

וככל הדברים האלה הוא בלימוד פנימיות התורה - שמן דתורה,

אשר מתחלה היתה נסתרת ונעל]מ[ה מכל ת"ח כ"א ליחידי סגולה, ואף גם זאת בהצנע לכת 

ולא ברבים, )אבל( בדורות אלו האחרונים מצוה לגלות זאת - בימי האריז"ל וכו' - ועד בגאולת י"ט 

כסלו - שהתחיל עיקר ענין הפצת המעינות חוצה, עד אשר כאו"א יבין וישיג איך אשר איהו ממלא כל 

עלמין ואיהו סוכ"ע וכו'.

ויהי רצון אשר יעשה בזה כאו"א מאתנו, ובכל שלשת הפרטים: א( באופן דהפצה, ב( המעינות 

עצמם, ג( עד שיגיע גם - חוצה,

ומתוך חיות ואור ומוסיף והולך ואור.



xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `n sc dcp(iyily meil)

:`ziixad daiynL øçàcg` cvnáeúkä äaéø'dlerd' daiza ©©¤¦¨©¨
,ecxi `ly milerd lkl zg` dxez didzyeipy cvnèòéî¦¥

xacdy ixd ,mcixedl jixv elr m`y mileqt yiy 'z`f' daiza
`a dne zeaxl aezkd `a dn zrcd cne`n rixkdl jcia xeqn

jkitl ,hrnléðà äaøî ,zøîà,ecxi `ly milerd llkaelà úà ¨©§¨§©¤£¦¤¥
iptn ,dnr miiepnd mileqtd x`ye dlila dhgypy z` -äéäL¤¨¨

Lãwa ïìeñt,dxfrl e`ay xg`l elqtpy -elà úà éðà àéöBîe §¨©Ÿ¤¦£¦¤¥
iptn ,mnr miiepnd mileqtd x`ye raxpde raexd z` -àlL¤Ÿ

Lãwa ïìeñt äéä.[okl mcew elqtp `l` ¨¨§¨©Ÿ¤
:`xnbd zwiicnúäéî éðz÷oerny iax ixaca epipy mewn lkn - ¨¨¥¦©
iabl ef `ziixaaàìc ,ïôBã àöBéleqte milerd llka daxzp ¥¤§Ÿ

,carica s` daxwdl,åàì éàîl ezpeekíéLã÷c ïôBã àöBé- ©¨¥¤§¨¨¦
di`x ef ixde ,gafnl eyicwdl xyt` i` en` otec jxc `veidy

z`ivi oi`y miycwa dcen oerny iaxy opgei iax ixaclcled
:`xnbd dgec .dcilk zaygp otecd jxcáøc déøa àðeä áø øîà̈©©¨§¥§©

,àì ,ïúðhrnl ezpeek `l`øBëác ïôBã àöBédnda xekay - ¨¨Ÿ¥¤¦§
x`yk gafnl axw epi`e xeka zyecw ea oi` otec jxc clepy
oerny iaxy okzi otec jxc e`viy zecle x`y la` .zexeka

.opgei iax ixack `ly ,maixwdl xizn
opgei iax zrcl ixd :ozp ax xa `ped ax ixac lr `xnbd dywn

a df oic ,(.n lirl)øBëá,dyecw ea oi`y ,otec `veiîaezkd §¥
(ai bi zeny) xekaaà÷ôð 'íçø øèt'jxev oi`e ,cnlp `ed - ¤¤¤¤¨§¨

mixenb oileg `edy oeik ,`ziixad zxne`y itk 'z`f'n ecnell
.mcixedl jixv elr m`y oileg lka oicd jke

:oywnd ixac z` `xnbd dgec,éàî àlà`ziixad zpeek ike ¤¨©
íéLã÷cdf oic ixd .gafnl eyicwdl xyt` i` otec `vei lky - §¨¨¦

(my) opgei iax zrcl,à÷ôð 'Bnà' 'Bnà'îzhrnn `ziixad eli`e ¥¦¦¨§¨
.opgei iax ixack `ly `id ixd ote` lkae ,'z`f'n eze`

:`xnbd daiynéàî éàä,ef `id dprh dn -àîìLa úøîà éà ©©¦¨§©¦§¨¨
otec `veil `ziixad zpeeky,íéLã÷c,x`al lkezeðééä §¨¨¦©§

àcéàø÷ éøz éëéøèömb ,miaezk ipy mikxvp df mrhny - §¦§§¦¦§¥§¨¥
,'z`f' daizd mbe 'en`' 'en`' dyxcdãéìBàc ïéleç úîäáì ãç©§¤¡©¦§¦

dLc÷àå ïôBc Cøccle hrnl jxvp ['en`' 'en`'] cg` aezk ik - ¤¤¤§©§§¨
,eze` yicwde otec jxc en` ezcliy oileg znda lyúîäáì ãçå§©§¤¡©

ïôBc Cøc ãéìBàc íéLã÷ly cle hrnl jxvp ['z`f'] cg` aezke - ¨¨¦§¦¤¤¤
,otec jxc en` ezcliy miycw zndaúBãìå ,øáñ÷åly,íéLã÷ §¨¨©§¨¨¨¦

ïúééåäamzcila -ïämiyrp,íéLBã÷`vei mby xnel did xyt`e ©£¨¨¨¥§¦
lr ,daxwdl ie`x df ixd eil`n yecw `edy oeike df llka otec
did `ly meyn [cxi dlr m`y ehrnl cgein aezk jixv ok

.ycwa eleqtúøîà éà àlàotec `veil `ziixad zpeeky,øBëác ¤¨¦¨§©¦§
opgei iax zrcl xekaa df oic ixd,à÷ôð 'íçø øèt'îjxev oi`e ¦¤¤¤¤¨§¨

.'z`f'n ehrnl
otec `veia `ziixad z` yxtl yiy di`x d`ian `xnbd

:miycwcéðz÷cî ,àøazñî énð éëä'z`f'n micnely ef `ziixaa ¨¦©¦¦§©§¨¦§¨¨¥
z` hrnl,íéàìkäå ãáòpäå äö÷enäå òaøpäå òáBøäyie ¨¥©§©¦§¨§©§¤§©¤¡¨§©¦§©¦
,zeywdlà÷ôð àëäî éðäixd ,'z`f'n cnlp el` ly mpic m`d - ¨¥¥¨¨¨§¨

`l` ,cnlp `ed o`kn `là÷ôð íúäî`aedy weqtdn - ¥¨¨¨§¨
on dndAd on' (a ` `xwie) xn`p ,epipy oky ,zxg` `ziixaa¦©§¥¨¦
wxy zcnln 'on' daizde ,'mkpAxw z` EaixwY o`Sd onE xwAd©¨¨¦©Ÿ©§¦¤¨§©§¤
oeyln cnlp jkitle ,olek `le daxwdl zexyk zendad on wlg

aezkdàéöBäì ,'äîäaä ïî'z`òaøpäå òáBøädraxy dnda - ¦©§¥¨§¦¨¥©§©¦§¨
zeaizdne ,yi`l draxpy e` dy`'ø÷aä ïî'cnlpúà àéöBäì ¦©¨¨§¦¤

ãáòpäzeaizdne ,dxf dcear dnvra ziyrpe dl degzydy - ©¤¡¨

'ïàvä ïî'cnlpäö÷enä úà àéöBäìdcearl daixwdl decgiy - ¦©Ÿ§¦¤©§¤
zeaiza e"`e ze` ly xeziidne ,dxf'ïàvä ïîe'cnlpúà àéöBäì ¦©Ÿ§¦¤

çâBpäjxev oi` ,daxwdl mileqt el` lky oeike ,mc` bxdy ©¥©
.'z`f'n mhrnle xefgleúåepipyy dn ,zeywdl yi cere - §

znda mb mihrnn 'z`f'ny `ziixaaíéàìk,ike,à÷ôð àëäî ¦§©¦¥¨¨¨§¨
ixdà÷ôð íúäîepipy oky ,zxg` `ziixaa `aedy weqtdn - ¥¨¨¨§¨

(fk ak `xwie) xn`p ,daæò Bà áNë Bà øBL'mFInE 'ebe clEi iM ¤¤¥¦¦¨¥¦
`' zeaizd izye ,'ebe 'oAxwl dvxi d`lde ipinXddf weqtay 'e ©§¦¦¨¨§¨¥¨¤§¨§©

aezkd oeyln jkitle ,dyxcl zexzein,['áNë Bà] øBL'cnlp ¤¤
`edyì èøtznda,íéàìkaezkd oeylne,'æò Bà'`edy cnlp §¨§¦§©¦¥

äîãðì èøtzi`xp `l` dpin ipal dnec dpi`y dndal - §¨§¦§¤
dhrnzpy oeike .daxwdl zeie`x eidi `ly ,xg` beqn dndak

.'z`f'n dhrnle xefgl jxev oi` ,df weqtn mi`lk zndaàlà¤¨
jgxk lréàø÷ éøz eëéøèöàcg` lka miaezk ipy mikxvp - ¦§§¦§¥§¨¥

,el` zeziixa izya mixkfpd mileqtdnïéleç úîäáì ãçaezk - ©§¤¡©¦
,mnr miiepnd x`ye raxpe raex iabl 'ebe 'dndad on'] cg`
oileg znda hrnl jxvp [dncpe mi`lk iabl 'ebe 'ayk e` xey'e

,cxz dzlr m`y ,elld mileqtd lkn cg` da yiyúîäáì ãçå§©§¤¡©
íéLã÷da yiy miycw znda hrnl jxvp ['z`f'] cg` aezke - ¨¨¦

ok m`e .cxz dzlr m`y ,elld mileqtd lkn cg`énð àëä̈¨©¦
éøèöéàéàø÷ éøz Cmiaezk ipy jixv otec `vei iabl o`k mb - ¦§§¦§¥§¨¥

clel cg`e ,otec jxc clepy oileg znda ly clel cg` ,ehrnl
.otec jxc clepy miycw znda ly

d`exd .oerny iaxl minkg oia ztqep zwelgn d`ian `xnbd
,dcpl dcp oiay mei xyr cg` jeza mdy mini dyly jyna mc
[dcil xrv zngn `ad mc] iyew mc la` ,`ziixe`cn daf ef ixd
mini dyly jyna eze` dz`x m` s` ,ezngn daf ziyrp dpi`
,df oipra zwelgn d`ian `xnbd .dcpl dcp oiay minid jeza

:otec jxc zcleid iabläL÷nä ,ïðaø eðzjxc mc d`exy dy` - ¨©¨¨©©§¨
mgxdjyna dcil xrv jeznìLíéîé äLxyr cg` jeza mdy §Ÿ¨¨¦

,dcpl dcp oiay meieminid zyly seqa,ïôBc Cøc ãìå àöés` ¨¨¨¨¤¤¤
dcill mcd zii`x oia wqtd did `ly,áBæa úãìBé Bæ éøäxnelk £¥¤¤§
.llk zclei oic dl oi`e mzq daf ef ixdïBòîL éaøåe wleg,øîBà §©¦¦§¥

,áBæa úãìBé Bæ ïéàoaxw `iadl dkixve ,iyew mcl aygp df mc ik ¥¤¤§
.cala dzcill

:`ziixad dkiynnïBòîL éaøå .àîè ,íMî àöBiä íãåwleg §¨©¥¦¨¨¥§©¦¦§
e.øäèî§©¥

:`xnbd zxxanàîìLaiaxl minkg oia zwelgnd zpaen - ¦§¨¨
a oernyàLéøik ,`ziixad lyïBòîL éaøzaygp dpi`y xn`y ¥¨©¦¦§

`ed ,aefa zcleidéîòèìjxc cled z`iviy ,epzpyna enrhl - §©§¥
lkk dxdhe d`neh ini eilr zayei en`e dcilk zaygp otec
dz`xy mcd jkitl ,llk ezcila mc dz`x `l elit`e zclei

,`nhn epi`y iyew mc `ed ok iptly minid zylyaïðaøå§©¨¨
md ,aefa zclei ef ixd exn`yeäééîòèì,epzpyna mnrhl - §©§©§

mc `l` iyew mc df oi` jkitl ,celik aygp epi` otec `veiy
.daifàlàaàôéñoerny iaxe minkg da ewlgpy ,`ziixad ly ¤¨¥¨

xe`ia jixv ,myn `veid mcd iabl,éâéìt éàîaxnel oi` ixdy §©§¦¦
dcil mcl aygp otecd jxc cled mr `veid mc m`d ewlgpy
iaxy ,jtidl xeaql eid mikixv ok m` ik ,dcil mc lkk `nhne
,dcill zaygp otecd jxc cled z`iviy iptn mca `nhi oerny

.dcill zaygp dpi`y oeik edexdhi minkge
:`xnbd daiyn,àðéáø øîàxaecn `ziixad ly `tiqaïBâk ¨©©¦¨§

,ïôBc Cøc ãìå àöiL¤¨¨¨¨¤¤¤
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בעניינים הגשמיים צריך להסתכל במי שהוא למטה ממנו, ולהודות לה' יתברך כי טוב על חסדו אתו עמו. בעניינים הרוחניים צריך 
להסתכל במי שהוא למעלה ממנו, ולהתחנן לה' שייתן לו דעה טובה להתלמד ממנו, וכוח ועוז שיוכל לעלות בעילוי.

היום יום כד חשוון



רכט oifge` mipy` cenr `n sc ± oey`x wxtdcip
'åë úøîà èòéîå áåúëä äáéøù øçà,hrin cg` aezke ,daix cg` aezke li`ed Ð

.zrcd cne` xg` jlil jl yi dzrnùã÷á ïìåñô äéäù åìà úà éðà äáøîxg`ly Ð

.oleqt rxi` dxfrl e`ayà÷ôð íçø øèôîil dnl ,`ed oilegc oeike ,yicw `lc Ð

ihernl?!cxi dlr m` ,`hiytà÷ôð åîà åîàî.xekan xnbc ,yicw `lc inp Ðéøú
éàø÷."z`f"e "en`" "en`" Ðäîäáì ãç
ïéìåçãopirnye ,diycw`e otec jxc cile`e Ð

dndal ,cge .yicw `lc "en`" "en`"n

yecw dpnn `veid cle jgxk lrc .miycwc

ab lr s`c "z`f"n ihernl jixhvi`e ,eil`n

eleqt did `le li`ed ,cxi Ð dlr m` ,yicwc

.ycwaïéùåã÷ ïä ïúééåäá íéùã÷ úåãìå øáñ÷å
yaeyn yexite ,dil opiqxb `lc ipira d`xp Ð

od dxivi zryn xn`c o`nl oky lkc .`ed

ihernl jixhvi`c ,en` irna epiidc ,miyecw

."z`f"nàøáúñî éîð éëäoileqt ipd lkc Ð

Ð raxpe raexe .xn`w miycw zendaa ,`kdc

Ð carpe dvwene .eraxp seqale ,oyicwdy oebk

ililbd iqei iaxc `ail`e ,milw miycwa inp

inp ikde .oxqe`l lekie ,od milra oenn :xn`c

opz`e .(`,ciw) migafc `xza wxta opinwen

milw miycw znda xaer dl ozpyk Ð xigne

mcew `le ,miyecw md oziieda :xaqwe .opz`a

,mdilr lg Ð xigne opz` xeqi` ,jkitl .okl

md ixde ,ediilr `liig inp Ð `linnc dyecwe

inp Ð otec `veie dtxhe mi`lke .miyecw

.miycw zecleaàøáúñî éîð éëämiycwac Ð

:xn`ck ,dil `kixhvi` i`xw ixze ,i`w

i`dn edl hrnn `we raxpde raexd ipzwcn

`wtp `kdn ike ,`xw?!`wtp mzdnäîäáä ïî
lk `le Ð "dndad on mkn aixwi ik mc`" Ð

.raxpde raexd z` `ivedl ,dndaçâåðÐ

"gbepe raxpe raex" i`de .mc`d z` zindy

milrad it lr e` ,cg` cr it lr oebk ,ipzwc

,ixy Ð heicdl ,jkld .xeht qpwa dcenc

Ð micr ipy it lr la` .xeq` Ð deable

.xeq` inp heicdle ,`ed dliwqaíéàìëon Ð

.yakd one frdäîãð,frd on en`e eia` Ð

dnl ,ycw `lc mzdn iwtpc oeike .yak `ede

edpip oileg `d ,ecxic `kdn ihernl il?
ïéìåçã äîäáì.dycw`e Ðíéîé äùìù äù÷îädyly lk mc dz`xe ,daif inia Ð

.mgx jxcáåæá úãìåé åæ éøä ïôåã êøã ãìå àöéåxdih ikc .`id daf ,xnelk Ð

.`id dcil e`l Ð otec jxc la` ,`ziilrn dcila ilin ipd ,iyewd mc daifn `pngx

áåæá úãìåé åæ ïéà,`ed `ilrn cle Ð otec `vei :xn`c ,dinrhl oerny iaxe Ð

.eieyiw z` xdhneíùî àöåéä íãå.xn`w i`n yxtn onwl Ðäéîòèì ïåòîù éáø
,`nl` .dxdh inie ,`zyai dcila elit` "d`neh ini eilr oiayei" oizipzna xn`c Ð

oiprl jkld .`ed cle.eieyiw z` xdhne ,`ed cle inp iyewéâéìô éàîá àôéñ àìà
,ok m`c .dcild mck `nh didi Ð otec jxc enr `veid mc :xninl `kil `d Ð

i`ce `l` !mixdhn minkge .`ed cle :xn`c ,`nhn oerny iax :dil iran `kti`

oiayei" oizipzna oerny iax xn`c `de .dknd mck `l` ied `l oerny iaxl elit`

.mc meyn `le ,xn`w cle meyn Ð "d`neh ini eilr
íãå
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s` ,"ycwa eleqt" aiyg `l ,xykda dyrpy dcal dhigy meync dlirn yixa rnyn

oi` oleke :(a,eq) migafa "serd z`hg mc" wxta `ipzcn daxl sqei ax jixtc .oerny iaxl

mzd opze ,z`hgd dyrnk d`yry serd zler :lirl ipzwe ,drilad ziaa oi`nhn

gken mzd `d ?jixt i`ne !ecxi `lc oicd `ede ,`nhn epi` Ð ycwa eleqty lk :(a,gq)

,z`hg dyrnk d`yry serd zlerc migafa

dzid dwilnd la` ,dhnl dyr ievindy epiid

`l` !dnewnaelit` ,ecxi :xn`c dax i`ce

`cixb dhigy meync ,mexca lawe oetva hgy

edine .oerny iaxl s` "ycwa eleqt" ixwn `l

,ecxi `lc dax dcen oetva hgyac :zegcl yi

enk ied ievindy meyn ,sqei ax dil jixte

enk serd on mc `ivene dvnny ,dhigyd

oeik ,dlrnl wlny it lr s`e ,dhigya dyery

.mexca hgyk ied ,dhnl dvinyäéäùoleqt

xg` cr zeidl leki oleqt oi`y Ð ycwa

ocera zeidl ivn raxpe raex la` ,ycwedy

"serd z`hg" wxt migafa opixn`c dywe .oileg

oleqt oi`" aiyg `nl` ,oi`nhn oikqe xf :(a,gq)

.ycwedy xg`l cr ikiiy `lc ab lr s` "ycwa

edl zi`c e`l i` ,oi`nhn ded inp dlile l`nye

,oiray oiwece .mzd xn`ck ,xg` mewna xykd

xykc meyn ,ecxi `l elr m`c `aiwr iax xn`w

ab lr s` "ycewa eleqt" aiyg `nl` .sera

`kidc :yxtl d`xpe !ycwd mcew zeidl lekic

."ycwa eleqt" ixw ,xg` mewna xyk ea `veikc

mixa`a xykd dil zi` Ð dlila hgype

,mixeni`a xyk oky Ð dnc `veie ,mixcte

oeik Ð dnc jtype ,dnaa xyk oky Ð mixeni`e

."ycwa eleqt" ixwin ,xykda dzid dlawy

,xenb leqt o`k oi`y epiid "ycwa eleqt" oeyle

:mzd jixtc ,rnyn oke .ezyecwa lqtp `l`

meia xykd dil zi`c Ð l`ny `py i`n

oi` jkle ,oixcte mixa`a Ð dlile ,mixetikd

."ycwa oleqt" iedc ,oi`nhnåðééäjixhvi`c

lka i`xw zlz iraile :xn`z m`e Ð i`xw ixz

.ediicda `kd aiygc dtxha enk ,oileqtd

i`xw ixz jixvn (`,e) zegpnc `nw wxtac

dtxhpl ,cge ,dycwd mcew dtxhpl ,cg :dtxha

`kd jixhvi` ikd elit`e .dycwd xg`l

"z`f"c `xw `la ,i`xw ixz irail oileqt x`ya inp ikde ,cxz dzlr m`c "z`f"n ihernl

oeik :xnel yie .ecxil Ð "z`f"c `xwe .elri `lc ,ycwd xg`l ,cge .ycwd mcewl ,cg Ð

.mileqt x`yl oicd `ed ,dtxha `xw ol ilbcøáñ÷miyecw od oziieda miycw zecle

jixhvi`c ,miyecw od on` irna xn`c o`nl oky lk `dc ,dil opiqxb `lc :i"yx yxit Ð

`le ,miyecw od oziedac ab lr s`c :dihwp `zeaxle ,dil qxbc d`xpe ."z`f"n ihernl

nl `xw jixhv` ,oleqtl oycwd mcwla` .zg` zaa `l` dlgz `a `l leqtdc oeik ,iher

(a,bk zezixk) "dhigy mc" wxt seqa `dc ,"miyecw od on` irna xaqw" qxbnl ivn `l

"z`f"c `xw iwenc ,oizrnyn gken oke .miyecw od ozieda :oerny iax xaqwc xn`w

:xn`c ililbd iqei iaxl elit` ,ycwd xg` ogky` `l xigne opz`e .miycw zndal

Ð "xcp lkl" :(`,v migqt) "`nh didy in" wxta xn`c ,`ed heicd oenn milw miycw

ozieda :xn`c o`nke ,miycw zeclea `l` zgkyn `le .ediilr lg opz` oi`y ,xecpl hxt

oke ,(`,ciw migaf) "z`hg zxt" wxta dl iwen ikde .ohaa mcera dpefl mpzpe ,miyecw od

od el` :opz (a,bl) dxenz idliyac :xn`z m`e .qxhpewd yxit`lc rnyn .etxyi Ð dxfra ehgypy oileg :xne` oerny iaxe .dxfra ehgypy oilege ,elitdy miycw Ð mixawpd

od oziiedac oeike ,elitdy miycw` biltmehneh dcli :xne` l`ilnb oa oerny oax ,(a,ck my) "oinixrn cvik" wxt opzck ,ediilr dlg dyecw oi` `lde ?exawi i`n` Ð miyecw

Ð qepibexcp`ezyecw `zgpc ebn :(a,hi my) "miycw el`" wxta xn` `d ,dlg i`c .ediilr dlg oi` minc zyecw elit`e ,miyecw od oziedac xaqwc :xn`we ,ediilr dlg dyecw oi`

`dc ,rcz .dxfra ehgypy oilega `l` ibeltl zgp `lc `l` ,`yix` mb biltc :xnel yie ?i`n` ,oerny iaxl d`pda mixeq`c ,elitdy miycw ,ok m`e .sebd zyecw inp `zgp ,minc

xa ded i`c meyn ,qepibexcp`e mehnehn ith dielr dlg dyecw ltpc :xnel yi inp i` .(`,i) zexekac `nw wxta ,d`pda ixy Ð oerny iaxle ,dxeawa Ð alga xya inp mzd aiyg

mcew dta oyicwdy oebk ixiinc :xnel yie ?qepibexcp`e mehnehn `py i`nc ,mi`lke otec `vei lr dlg dyecw j`id ,miyecw od ozieda xaqc oeik :xn`z m`e .oaxwl ie`x did ,`niiw

,cere .mdilr dlg dyecw oi` Ð dt zyecwa elit`c rnyn (a,ck dxenz) "oinixrn cvik"c oizipzn edin .mdilr dlg Ð dt zyecw ,mdilr dlg on` zyecw oi`c ab lr s`c ,eclepy

oi` qepibexcp`e mehneh `weecc :xnel yi `nye ?dta eyicwda zgkyn `l i`n`e .dcedi iaxc `ail`e ,miycw zeclea `l` `ven dz` i` :xn`w (`,fi) dxenzc ipy wxt idliyac

.mdilr dlg dyecwïðáøå,xedh dieyiw `diy :(a,g dcp) `nw wxta jixt gex dlitda elit`c .dieyiw mc xdhil mewn lkn ,dcil i`nhn `lc ab lr s` :xn`z m`e Ð ediinrhl

.cle oicn `xw dihrin `kd la` ,"gex epcli enk" `xw iziinck ,dcil ixwinc xninl irac meyn mzdc :xnel yie !dxdh inie d`neh ini dl oipzep oi`c ab lr s`
`cf`e
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éðà äaøî :zøîà !èòéîe áeúkä äaéøL øçà©©¤¦¨©¨¦¥¨©§¨§©¤£¦
elà úà¯úà éðà àéöBîe ,Lãwa ïìeñt äéäL ¤¥¤¨¨§¨©Ÿ¤¦£¦¤

elà¯àöBé úäéî éðú÷ .Lãwa ïìeñt äéä àlL ¥¤Ÿ¨¨§¨©Ÿ¤¨¨¥¦©¥
åàì éàî ,àìc ïôBc¯øîà ?íéLã÷c ïôBc àöBé ¤§¨©¨¥¤§¨¨¦£©

.øBëác ïôBc àöBé ,àì :ïúð áøc déøa àðeä áø©¨§¥§©¨¨¨¥¤¦§
¯øBëa¯!à÷ôð "íçø øèt"î¯,éàî àlà¯ §¦¤¤¤¤¨§¨¤¨©

!à÷ôð "Bnà" "Bnà"î ?íéLã÷c¯éà ,éàî éàä §¨¨¦¥¦¦¨§¨©©¦
íéLã÷c àîìLa zøîà¯eðééäéëéøöàc,éàø÷ éøz ¨§©§¦§¨¨§¨¨¦©§§©§¦¦§¥§¨¥

ãç¯ïôBc Cøc ãéìBàc ïéleç úîäáìdLc÷àåãçå , ©¦§¥©¦§¦¤¤¤§©§§¨§©
¯øáñ÷å ,ïôBc Cøc ãéìBàc íéLã÷ úîäáìúBãìå ¦§¥©¨¨¦§¦¤¤¤§¨¨©©§

øBëác zøîà éà àlà .íéLBã÷ ïä ïúééåäa íéLã÷̈¨¦©£¨¨¨¥§¦¤¨¦¨§©§¦§
¯,àøazñî éîð éëä !à÷ôð "íçø øèt"îéðú÷cî ¦¤¤¤¤¨§¨¨¦©¦¦§©§¨¦§¨¨¥

òáBøä"òaøpäåéðä "íéàìkäå ãáòpäå äö÷enäå ¨¥©§©¦§¨§©§¤§©¤¡¨§©¦§©¦¨¥
"äîäaä ïî" !à÷ôð íúäî ?à÷ôð àëäî¯àéöBäì ¥¨¨¨§¨¥¨¨¨§¨¦©§¥¨§¦

"ø÷aä ïî" .òaøpäå òáBøä¯úà àéöBäì.ãáòpä ¨¥©§©¦§¨¦©¨¨§¦¤©¤¡¨
"ïàvä ïî"¯úà àéöBäì"ïàvä ïîe" .äö÷enä ¦©Ÿ§¦¤©§¤¦©Ÿ

¯úà àéöBäìçâBpä?à÷ôð àëäî ,íéàìk ,eúå . §¦¤©¥©§¦§©¦¥¨¨¨§¨
à÷ôð íúäî¯"øBL" ."æò Bà áNë Bà øBL"¯èøt ¥¨¨¨§¨¤¤¥§¨

"æò Bà" ,íéàìëì¯éøz eëéøèöà :àlà !äîãðì èøt §¦§©¦¥§¨§¦§¤¤¨¦§§¦§¥
ãç ,éàø÷¯ãçå ,ïéleç úîäáì¯,íéLã÷ úîäáì §¨¥©¦§¥©¦§©¦§¥©¨¨¦
éîð àëä¯éøèöéàäL÷nä :ïðaø eðz .éàø÷ éøz C ¨¨©¦¦§§¦§¥§¨¥¨©¨©©©§¨

ìLïôBc Cøc ãìå àöéå ,íéîé äL,áBæa úãìBé Bæ éøä §¨¨¦§¨¨¨¨¤¤¤£¥¤¤§
àöBiä íãå .áBæa úãìBé Bæ ïéà :øîBà ïBòîL éaøå§©¦¦§¥¥¤¤§§¨©¥

íMî¯àLéø àîìLa .øäèî ïBòîL éaøå ,àîè¯ ¦¨¨¥§©¦¦§§©¥¦§¨¨¥¨
àôéñ àlà ,eäééîòèì ïðaøå ,déîòèì ïBòîL éaø¯ ©¦¦§§©£¥§©¨©§©£©§¤¨¥¨

,ïôBc Cøc ãìå àöiL ïBâk :àðéáø øîà ?éâéìt éàîa§©§¦¦£©¨¦¨§¤¨¨¨¨¤¤¤
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רל
oifge` mipya cenr `n sc ± oey`x wxtdcip

íçø êøã íãådl xdhn `lc ,`id daifc opax xen`e ,dcil mcew iyewd ini zylya Ð

inia iyew mce ,od daif inie li`ed ,`nhl .xdhn oerny iaxe ,`id dcil e`lc ,cle

.dixdh `pngx Ð daifïôåã êøã íãå ãìå àöéùiyew` e`le ,`id izixg` `zbelte Ð

.dcil mcew mgx jxc mc `viyk ixii` `yixc ,i`wàîè åîå÷î øå÷î éøáñ ïðáøÐ

otec jxcc ab lr s`e ,d`nhn mc ztih jkld

z`neh dy`d z` `nhl `id dii`x e`l

meyn rbna d`nhn dnvr dtih edin ,dray

xaq oerny iaxe `nh enewn xewne xewna rbpc

ea zrbepd dtih `nhln xedh enewn xewn

mcke `nhln xedh otec jxc mc `z` ik jkld

gx jxc inp `z` ike inc dknini lk xedh m

clec dcill jenq itey `kilc `kid daif

.wtp otec jxc clec ab lr s`e exdhnàîèî
äòáù úàîåè äùàás`e dcp zii`x meyn Ð

.otec jxc `ac ab lrø÷òðù.xya zkizg Ð

êúùåçðilbze aizke xewn epiide jiiley Ð

dexr dil ixw ux`l jtype xwrp `nl` jzexr

jzyegp ,`nh jklid enewna `ed eli`k

iptn (`n) zay zkqna xn`ck miley

dnka inp zexdhae dznngn dzyegpy

.(b dpyn g wxt milk) xepz ly ezyegp oizkec

áøò úàîåèì.dz`ivia ea drbpy iptn Ðéôéè
úåéìâøî.lelve oal mc Ðáøò úàîåèìÐ

.da rbepe xewna rbpy iptnàîìòîon Ð

.oiccvdúáùåé ú÷åðéúäùëdngx gztp Ð

.zvwïðçåé éáø øîà.`ed `iyew oeyl Ð

íå÷î åúåà`ed ueg elek "dxyaa" ixw in Ð

rbn oi` ol `niiwc uxy rbn lv` elit`e

my rbp m` `ed ielb `nhn mixzqd zia

.uxyíéøúñä úéá úàîåèsili onwl Ð

xa e`lc (eh `xwie) "mina shy `l eicie"n

.ol `wtp dpin :inp mipdk zxezae ,`ed iienh

íéðéù ïéîë.xya ilezlz mgxd jeza yi Ð

ùîùäù.xa` Ðäøùáá äáåæ øîåì ãåîìú
oeyla diwt`cn aizk dcpac ab lr s`e Ð

.daif opitli daefäéäé.dxyaa daef Ð

äìòåá`vzy cr `nhn epi` ixw lra Ð

xy`e" :(eh `xwie) aizkck uegl ez`neh

."rxf zaky epnn `vzúøåúá ïðéñøâ éëä
íéðäërbepd oiprl m` epcnll df `a dn Ð

iptn `l` dhnl xen` xak ixd rxf zakya

.'ekåðãîìì äæ àá äîdliah meyn `d Ð

ik yi`e lirl aizk `dc jixhvi` `l dicic

dilr cnll m`e rxf zaky epnn `vz

p m` dliah dkixvyzakya uegan dxya rb

dhnl xen` xak ixd epnn dzviyk rxf

e`" :(ak `xwie) "mipdkd l` xen`" zyxta

:(a,bn) oiwxta onwl xn`e ,"`vz xy` yi`

rxf zakya rbepl oipn?e`" xnel cenlz

.ol `wtp dipin :`nl` ,"yi`àìà`a Ð

ixwa uegan dxya rbp `l elit`y epcnll

jxvede .yinyz ztih iptn d`nh Ð

ded `l ,opirny` `l i`c ,`nhy eprinydl

,mixzqd zia z`neh `idy iptn ,ol `niiw

.`ed aezkd zxifby iptn `l` ,d`nhn dpi`e

.dlreak dicc opixn` `l ,`nl`úùîùîá
.zhleta `le ,aezkd zxfb ÐúèìåôÐ

,`id d`nh ueg ez`ivi mcewc dil wetiz

.dyny `dcäùåîùì äìáèùá.dlreak dic :da oerny iax jl xn`we ,dhlt xgnle Ð'åë äùìù ìëikid dlreak dic ,dyinyz meyn dxeq` dyly lkc oeike Ð

dl zgkyn?i`!`id zgxqn rxf zaky `dc ,dxedh ,inp `vi elit` Ð dyly xg`lïðé÷ñò éàîá àëädeliahdy Ð dyinyzl dlaha ,dxedhc oerny iax xn`wc `d Ð

.dhilt `la dl xyt` ,dnewnn dff `lc oeikc ,dhnaììëî,zi`ce d`nh rnync ,"dyly lk heltz `ly xyt` i`" i`n ok m` ,drxka idi` `lf`c oebk ,`axc `dc Ð

!dliah mcew dilekl dizicy ,drxka `iibqne `lf`c icda :xninl `ki`c ,ith `id dxedh zwfga `d
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àãæàåinp yiwl yixe ,xn`w oerny iaxc dinyn `de :xn`z m`e Ð dinrhl opgei iax

yie !dy`a xdhnÐ mca xdhnd ixacl :xn`wc ,dy`a xdhn oerny iaxc dcen

,dii`x meyn dy`a `nhn Ð mca `nhnd ixacl ,yiwl yixc dizlin yexit ikdc :xnel

xdhnc oerny iaxe .`ed clec iyew e`lc ,iyewae ,otec jxc mcde cled `viy oebk ixiine

jenq iyewe ,ded clec ,dy`a xdhn Ð mca

s` ,`ed cle e`l i` la` .dixdh `pngx dcill

dzexr jxc `viy opira `lc ,d`nh oerny iaxl

ixdhn opax s`c xn` opgei iaxe .`nlr ilekl

.`nlr ilekl dzexr jxc `viy opirac ,dy`a

,"dinrhl opgei iax `cf`e" xity xn`w `zyde

iaxcnc ,xn`w oerny iaxc dinync ab lr s`

.opaxl rnyp oerny

øáñåÐ 'eke `ipzde dlreak dic oerny iax

xaq ,ixii` zynyna `xwc ab lr s`

i` ,d`nh dzid `l zynyn mrhnc dywnd

m`e .oevigd zial hltp rxfdy meyn e`l

,`xw jixhvi` i`n`c ,dywz inp opaxl :xn`z

oerny iaxc s` :xnel yie !"didi"n dil wetiz

o`k ,zhleta o`k" ipyn ike ,jixt oerny iaxc`

jixhvi`e .opaxl s` xity inp iz` "zynyna

dlgzn rxfd qpkpy it lr s` ,zynynl `xw

Ð `vi i`c ,oevigd zial `vi `le iniptd zial

o`nl elit`e .rxfd zhilt meyn dil wetiz

zia ied yc ynydy mewna" lirl xn`c

,zipepia dy`a oke ,ipepia mc`a epiid ,"oevigd

rxfdy xity dl zgkyn Ð dphwe lecba la`

opaxl `ny :inp i` .dlgzn iniptd zial qpkp

rxfd didyk `l` ,rxf zhilt meyn `nhn `l

rxfd cneryk la` .oevigl hltpe iniptd ziaa

`l Ð xg` mewnn my hltp `le ,enewna oeviga

.zynyn meyn `l` `nhn

úèìåôrcei did Ð dyny `dc dil wetiz

,"dyeniyl dlahyk" dil ipyilc

irac meyn `l` ,"axrd cr d`nhe" aizk `dc

:xn`c `axn jxtnldl ipdn `l dyly lk

iieyw`l ivn ikd e`la :xn`z m`e .dliah

inewe`l `ki` `xwc :xnel yie !`xw` `axn

,dti dnvr dgpwyk :inp i` .drxka idi` `lf`c

opzc .melk xiizyi `ly ziad cakl xyt`c

dy`d :(c dpyn ipiny wxt) ze`eewn zkqna

z` dcak `le ,dlahe dcxie ,dzia z` dynyy

i`n` `zyd la` .dlah `l eli`k Ð ziad

:xity jixt "zynyna o`k ,zhleta o`k" ipync

ixdc dil wetiz ok m` ,ziad dcakc `zi` i`c

!dhlt
`xazqn
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ïðaøå déîòèì ïBòîL éaø àãæàå ,íçø Cøc íãå§¨¤¤¤¤§¨§¨©¦¦§§©£¥§©¨©
é÷úî .eäééîòèìàãç :óñBé áø dì ó¯,àLéø eðééäc §©£©§©§¦¨©¥£¨§©§¥¨
"íMî" ,ãBòå¯áø øîà àlà !òîLî ãìå íB÷î §¦¨§¨¨©§©¤¨£©©

øB÷îáe ,ïôBc Cøc íãå ãìå àöiL ïBâk :óñBéBîB÷î ¥§¤¨¨¨¨§¨¤¤¤§¨§
øáñ øî ,éâìtéî÷ àîè¯øîe ,àîè BîB÷î øB÷î ¨¥¨¦©§¦¨¨©¨§¨¥¨

øáñ¯éøáãì :Lé÷ì Léø øîà .øBäè BîB÷î øB÷î ¨©§§¨¨©¥¨¦§¦§¥
íãa ànèîä¯íãa øäèîä éøáãì ,äMàa ànèî ©§©¥§¨§©¥§¦¨§¦§¥©§©¥§¨

¯ànèîä éøáãì óà :øîà ïðçBé éaøå .äMàa øäèî§©¥§¦¨§©¦¨¨¨©©§¦§¥©§©¥
íãa¯,déîòèì ïðçBé éaø àãæàå .äMàa øäèî §¨§©¥§¦¨§¨§¨©¦¨¨§©£¥

ïéàL ïépî :éçBé ïa ïBòîL éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc©£©©¦¨¨¦©¦¦§¤©¦©¦¤¥
àöiL ãò äàîè äMàäåãî:øîàpL ,dúåøò Cøc ¦¨§¥¨©¤¥¥©§¤¤¤¤§¨¨¤¤¡©

äåc äMà úà ákLé øLà Léàå"älâådúåøò úà §¦£¤¦§©¤¦¨¨¨§¦¨¤¤§¨¨
"äøòä døB÷î úà¯ãò äàîè äMà ïéàL ãnìî ¤§¨¤¡¨§©¥¤¥¦¨§¥¨©

éaø íeMî Lé÷ì Léø øîà .dúåøò Cøc äåãî àöiL¤¥¥©§¤¤¤¤§¨¨¨©¥¨¦¦©¦
øB÷î :äàéNð äãeäéø÷òpLõøàì ìôðå¯,äàîè §¨§¦¨¨¤¤¡©§¨©¨¨¤§¥¨

ïòé" øîàpLCôMäCzLçðäìbzåCúåøò?éàîì ." ¤¤¡©©©¦¨¥§ª§¥©¦¨¤¤§¨¥§©
äòáL úàîeèì àîéìéà¯àìå ,àðîçø øîà "íc" ¦¥¨§§©¦§¨¨£©©£¨¨§Ÿ

øB÷î :ïðçBé éaø øîà .áøò úàîeèì àlà !äëéúç£¦¨¤¨§§©¤¤¨©©¦¨¨¨
òéfäLúBiìbøî étéè ézLk¯àîéìéà ?éàîì .äàîè ¤¦¦©¦§¥¦¥©§¨¦§¥¨§©¦¥¨

äòáL úàîeèì¯eúå ,äMàa ïéàîè íéîc äMîç §§©¦§¨£¦¨¨¦§¥¦§¦¨§
.áøò úàîeèì àlà !àìàãç ìáà ,ézøz à÷ååãå ¨¤¨§§©¤¤§©§¨©§¥£¨£¨

¯úéaa ïéànhî íéLpä ìk" .àéúà àîìòî àîéà¥¨¥¨§¨¨§¨¨©¨¦¦©§¦©©¦
úéa" eäéð éä ."ïBöéçäìk :Lé÷ì Léø øîà ?"ïBöéçä ©¦¦¦©¦©¦¨©¥¨¦¨

ú÷BðézLúáLBéúàøðåBúBà :ïðçBé éaø déì øîà . ¤¦¤¤¤§¦§¥£©¥©¦¨¨
íB÷î¯:ïðçBé éaø øîà àlà !õøL ìöà àeä éeìb ¨¨¥¤¤¤¤¨¨©©¦¨¨

Bà íéðôìk .íépéMä ïéa :eäì àéòaéà .íépéMä ïéa ãò©¥©¦©¦¦©£¨§¥©¦©¦§¦§¦
ïéa ,íépéMä ïéa ãò :éàkæ éaø éðúc ,òîL àz ?õeçìk§©¨§©§¨¥©¦©©©¥©¦©¦¥

ïîöò íépéMä¯.äLéc íB÷î :àðz àúéðúîa .íéðôìk ©¦©¦©§¨§¦§¦§©§¦¨¨¨§¦¨
LnMäL íB÷î :äãeäé áø øîà ?"äLéc íB÷î" éàî©§¦¨¨©©§¨¨¤©©¨

"døNáa" :ïðaø eðz .Lc¯íéðôa äànhnL ãnìî ¨¨©¨©¦§¨¨§©¥¤¦©§¨¦§¦
ïépî äáæ ,äcð àlà éì ïéàå .õeçák¯øîBì ãeîìz §©§¥¦¤¨¦¨¨¨¦©¦©§©
ïépî òøæ úáëL úèìBt ."døNáa dáæ"¯øîBì ãeîìz Ÿ¨¦§¨¨¤¤¦§©¤©¦©¦©§©

ic :øîBà ïBòîL éaøå ."äéäé"dìòBa äî ,dìòBák d ¦§¤§©¦¦§¥©¨§£¨©£¨
¯àéä óà ,õeçì äàîeè àözL ãò ànhî Bðéà¯.õeçì dúàîeè àözL ãò äànhî dðéà¯ ¥¦©¥©¤¥¥§¨©©¦¥¨¦©§¨©¤¥¥§¨¨©

ãò eàîèå íéná eöçøå" ,àéðúäå ?dìòBák dic ïBòîL éaø øáñåáøòäéëå :ïBòîL éaø øîà ." §¨©©¦¦§©¨§£¨§¨©§¨§¨£©©¦§¨§©¨¨¤¨©©¦¦§§¦
òøæ úáëLa òâBð ïéðòì íà ?eðãnìì äæ àa äî¯éðtî àlà ,"Léà Bà" ähîì øîàð øák éøä ©¨¤§©§¥¦§¦§©¥©§¦§©¤©£¥§¨¤¡©§©¨¦¤¨¦§¥

úéa úàîehL!àeä áeúkä úøæbL àlà ,äànèî dðéà íéøúqä úéa úàîeèå ,àéä íéøúqä¯ ¤§©¥©§¨¦¦§§©¥©§¨¦¥¨§©§¨¤¨¤§¥©©¨
ïàk ,àéL÷ àì¯ïàk ,úLnLîa¯úèìBôa.¯úèìBt¯!äLnL àäc déì ÷Btéz¯äìáhLa ¨©§¨¨¦§©¤¤¨§¤¤¤¤¥¥§¨¦§¨§¤¨§¨

ìdLenL.¯àøîéîìúLnLîcúLnLî :àáø øîà àäå ?dì ébñ áøò úàîeèa¯ìL ìkäL §¦¨§¥§¨¦§©¤¤§§©¤¤©¦¨§¨£©¨¨§©¤¤¨§¨
àlL dì øLôà éàL ,äîeøúa ìBëàì äøeñà íéîéèBìôz!¯ïðé÷ñò éàîa àëä¯äeìéaèäL ¨¦£¨¤¡¦§¨¤¦¤§¨¨¤Ÿ¦§¨¨§©¨§¦©¤¦§¦¨

.ähîa¯àáø øîà÷ éëc ììkî¯éäéà äìæàcdòøëaäìáèåéãäa àîìéc ,äìæà÷càúéãL? §¦¨¦§¨§¦¨¨©¨¨§¨§¨¦¦§¨§¨§¨§¨¦§¨©£¥§¨¨§¨§¦¨
éëå

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

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

åd mle`íã`vi minid zyelya dz`xyCøcdéaø àãæàå ,íçø §¨¤¤¤¤§¨§¨©¦
déîòèì ïBòîLezhiyl dfa jld `tiqa xdihy oerny iaxe - ¦§§©§¥

mcd jkitl ,dcill zaygp otec jxc cled z`iviy epzpyna
.`nhn epi`y iyew mc `ed minid mze`a dz`xyïðaøå§©¨¨

eäééîòèì.`nhne daif mc edfe ,celik epi` otec `veiy §©§©§
:`xnbd dywné÷úîàãç ,óñBé áø dì ó,zg` `iyew -eðééäc ©§¦¨©¥£¨§©§

àLéødn ik ,`yixa xak dfa ewlgp ixd mzwelgn ef m`y - ¥¨
otec `vei mzrcly iptn jgxk lr ,`tiqa minkg ede`nihy
oerny iaxy dne ,daif mc `ed df mc `linne ,celik aygp epi`
`linne ,celik aygp otec `vei ezrcly iptn jgxk lr ,Fxdih

.dixac `ziixad dltk recne ,xedhe iyew mc `ed df mcãBòå§
`veid mce' `ziixad oeyl ixd ,`iyew,'íMîdníB÷n`viy ¦¨¨

d epnnãìå`yixa,òîLî,otec jxc `veia xaecn `yixay oeike ¨¨©§©
.otec jxc `veia xaecn `tiqa mc iabl mb jgxk lr

:xg` ote`a sqei ax x`an el` zeiyew iptne,óñBé áø øîà àlà¤¨¨©©¥
`tiqa xaecnàöiL ïBâkd mbå ãìåd mbíãøB÷îáe ,ïôBc Cøc §¤¨¨¨¨§¨¤¤¤§¨

éâìôéî÷ àîè BîB÷îxewn `edy mgxd iabl `id mzwelgne - §¨¥¨¦§§¦
mcl aygp my jxc `ad mc lke `nh mewn aygp m`d ,mincd

.ea rbpy iptn `nhøáñ øî,exaq minkg -,àîè BîB÷î øB÷î ©¨©¨§¨¥
`ly oeik daif mc aygp epi`y s` otec jxc epnn `veid mcde
a` `ed ixd xewna rbpy iptn mewn lkn ,miypd gxe`k `vi

.[axr z`neh dy`d z` `nhne d`nehdøáñ øîeoerny iaxe - ©¨©
,xaq,øBäè BîB÷î øB÷îepi` otec jxc epnn `veid mcd jkitl ¨§¨

.[`nhn
:otec jxc d`exd dy`d oica zwelgn d`ian `xnbdLéø øîà̈©¥

íca ànèîä éøáãì ,Lé÷ì`ed ixd ,[minkg-]äMàa ànèîzeidl ¨¦§¦§¥©§©¥©¨§©¥¨¦¨
e .[dcp lkk dray z`neh dlíca øäèîä éøáãì,[oerny iax-] §¦§¥©§©¥©¨

øäèîs`,íca ànèîä éøáãì óà ,øîà ïðçBé éaøå .äMàa`ed ixd §©¥¨¦¨§©¦¨¨¨©©§¦§¥©§©¥©¨
.äMàa øäèîmiypd gxe`k `ad mca `l` dcp oic xn`p `l ik §©¥¨¦¨

.otec jxc `veia `le
:`xnbd zx`andéîòèì ïðçBé éaø àãæàåjk x`iay opgei iaxe - §¨§¨©¦¨¨§©§¥

,ezhiyl dfa jld ,minkg zrc z`éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¦©¦
äåãî àöiL ãò äàîè äMà ïéàL ïépî ,éçBé ïa ïBòîL[zecip mc-] ¦§¤©¦©¦¤¥¦¨§¥¨©¤¥¥©§¤

Cøcdúåøò,`weecøîàpL(gi k `xwie) dcpd lr `ad yper iabl ¤¤¤§¨¨¤¤¡©
äøòä dø÷î úà dúåøò úà älâå äåc äMà úà ákLé øLà Léàå'§¦£¤¦§©¤¦¨¨¨§¦¨¤¤§¨¨¤§Ÿ¨¤¡¨

,'ebe 'Ezxkpe 'ebeCøc äåãî àöiL ãò äàîè äMà ïéàL ãnìî §¦§§§©¥¤¥¦¨§¥¨©¤¥¥©§¤¤¤
dúåøò[. ¤§¨¨

:xewnd z`neh oipra `xnin d`ian `xnbdíeMî Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦
ø÷òpL øB÷î ,äàéNð äãeäé éaøxya zkizg epnn,õøàì ìôðå ©¦§¨§¦¨¨¤¤¡©§¨©¨¨¤

dy`døîàpL ,äàîèdy`l mrd z` liynnd l`wfgi zgkeza §¥¨¤¤¡©
(el fh l`wfgi) zt`pn'Cúåøò äìbzå CzLeçð CôMä ïòé','ebe ©©¦¨¥§§¥©¦¨¤¤§¨¥

,sebd ileya `vnpy xewnd `edy ,'jiiley' eyexit 'jzyegp'e
df ici lre ,dlbzne ux`l jtyp `ed zepfd ze`z zngny
ltpe jtypy xg`l mb dexr xewnd `xwpy ixd .'jzexr dlbze'

.enewna epi`yk mb ea ez`nehy iptn jgxk lre ,ux`l
:`xnbd zxxanéàîì,d`nh `idy yiwl yix xn`àîéìéà §©¦¥¨
,äòáL úàîeèì(hi eh `xwie) dcp iabl ixddaf didz iM dX`e' §§©¦§¨§¦¨¦¦§¤¨¨
,àðîçø øîà 'íc,mc z`ivia `weec z`nhpy rnynàìåz`ivia ¨¨©©£¨¨§Ÿ

äëéúç.xya lyàlàezpeekáøò úàîeèìcr d`nh dy`dy - £¦¨¤¨§§©¤¤
dz`iviae ,d`nehd a` `id xewnd on dkizgdy iptn ,axrd

.dz`nhne da zrbep `id
:xewnd z`neh oipra ztqep `xninòéfäL øB÷î ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨¤¦¦©

úBiìbøî étéè ézLklelve oal mc zetih izy epnn shpy - ¦§¥¦¥©§¨¦
dy`d ,zeilbxnk.äàîè:`xnbd zxxanéàîìopgei iax xn` §¥¨§©

.d`nh `idy,äòáL úàîeèì àîéìéàyiy (.hi lirl) epipy ixd ¦¥¨§§©¦§¨
wx,àì eúå ,äMàa ïéàîè íéîc äMîç.mdipia epi` oal mceàlà £¦¨¨¦§¥¦§¦¨§Ÿ¤¨

ezpeekáøò úàîeèìerbpy iptn ,axrd cr d`nh dy`dy - §§©¤¤
:`xnbd zwiicn .de`nihe da erbp mz`iviae xewna zetihd

,ézøz à÷ååãå,xewnd on ody ozwfgàéúà àîìòî øîéà ,àãç ìáà §©§¨©§¥£¨£¨¥©¥¨§¨¨§¨

xnelk ,zenewn x`yn `l` xewndn d`a `ly xnel jl yi -
.dxedhe ,miccvay mgxd zia ilzkn

:dpyna epipy.ïBöéçä úéaa ïéànhî íéLpä ìk:`xnbd zxxanéä ¨©¨¦¦©§¦©©¦©¦¥
eäéð`xwpy mgxd ly wlgd edfi` -.'ïBöéçä úéa'daiyn ¦©¦©¦

:`xnbdúàøðå úáLBé ú÷BðézL ìk ,Lé÷ì Léø øîàmewn lk - ¨©¥¨¦Ÿ¤¦¤¤¤§¦§¥
hrn dngx gztp f`y] zayei zwepizdy zra d`xpy mgxa

.oevigd zia llka `ed ,[uegan ezvwn zi`xpe
:`xnbd dywnïðçBé éaø Bì øîàdcnl epzpyn ixde ,yiwl yixl ¨©©¦¨¨

(hi eh `xwie) aezkd oeyln oevigd ziaa mcd zaif oic z`
eli`e ,dxya jeza xzqp mewna mcd afy rnyny ,'DxWaA'¦§¨¨

íB÷î BúBàaygp ,d`xp `ed zayei zwepizdykyàeä éeìbelit` ¨¨
õøL ìöàziaa rbna `le ielb mewna wx rbna `nhl epicy] ¥¤¤¤

.'dxyaa' aezkd el `xwiy okzi `le ,[mixzqd
:xg` ote`a opgei iax x`an ,ef `iyew iptne,ïðçBé éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¨¨

`ed oevigd ziaíéðéMä ïéa ãòmgxd ilzka yiy mewnd cr - ©¥©¦©¦
.iniptd zia `ed dfn miptle ,miielz xya iyeb
:mipiyd oia mewn ly epic dn zxxan `xnbd,eäì àéòaéàmewnd ¦©§¨§

ly envr,íéðéMä ïéaepic m`d,íéðôìkzaifa dcp ziyrp dpi`e ¥©¦©¦§¦§¦
,my mcdBàepic.õeçìk:`xnbd daiyn,éàkæ éaø éðúc ,òîL àz §©¨§©§¨¥©¦©©

`ed oevigd zia,íéðéMä ïéa ãòeïîöò íéðéMä ïéáepic.íéðôìk ©¥©¦©¦¥©¦©¦©§¨§¦§¦
:oevigd zia edn sqep xe`ia,àðz àúéðúîa`ed oevigd ziay §©§¦¨¨¨

.äLéc íB÷î:`xnbd zxxan.'äLéc íB÷î' éàî:`xnbd daiyn §¦¨©§¦¨
Lc ùnMäL íB÷î ,äãeäé áø øîàzrya ribn yinyzd xa`y - ¨©©§¨§¤©©¨¨

.d`ia xnb
oevigd ziad l` dnc zaifa dy`d z`nehy ,x`ean dpyna
`xnbd .'ebe 'DxUaA Daf didi mC' (hi eh `xwie) weqtdn zcnlp¨¦§¤Ÿ¨¦§¨¨

:df weqtn oicd yxcp cvik ,`ziixa d`ian,ïðaø eðzdcpa xn`p ¨©¨¨
Daf didi mC','døNáa,'dxya jeza' rnyn 'dxyaa'eãnìî ¨¦§¤Ÿ¨¦§¨¨§©¥

äànhnLmcd zaifaõeçák ,íéðôaze`nhny ze`neh oze`k - ¤¦©§¨¦§¦§©
.[uegl oz`iviaéì ïéàåo`kn cenllàlàiabläcðwqer day §¥¦¤¨¦¨

iabl la` ,weqtdïépî äáæ,mipta mcd zaifa d`nhinyãeîìz ¨¨¦©¦©§
øîBì`edd weqta,'døNáa dáBæ'mcl `xwe epeyl dpiy aezkdy ©¨¦§¨¨

.dfk ote`a d`nhin daf mby cnll ,'daef' dcpdúáëL úèìBt¤¤¦§©
ïépî ,òøæ,oevigd ziad l` iniptd ziad on dzhilta d`nhiny ¤©¦©¦

øîBì ãeîìz`edd weqtaäéäé'z` zeaxl ,'DxUaA Daf ©§©¦§¤Ÿ¨¦§¨¨
.[zhletdïBòîL éaøåe oexg`d oicd lr wlegdic ,øîBàzhletl §©¦¦§¥©¨
`nhizyànhî Bðéà dìòBa äî ,dìòBákixw lra oicnàözL ãò §£¨©£¨¥¦©¥©¤¥¥
äàîeè[rxf zaky-]àözL ãò äànhî dðéà àéä óà ,õeçì §¨©©¦¥¨¦©§¨©¤¥¥

õeçì dúàîeè.cala oevigd ziad l` dz`ivia `le ,ixnbl §¨¨©
:`xnbd dywndìòBák dic ïBòîL éaø øáñåziaa d`nhin dpi`e §¨©©¦¦§©¨§£¨

,oevigd,àéðúäåDz` Wi` aMWi xW` dX`e' (gi eh `xwie) xn`p §¨©§¨§¦¨£¤¦§©¦Ÿ¨
rxf zakWäî éëå ,ïBòîL éaø øîà ,'áøòä ãò eàîèå íéná eöçøå ¦§©¨©§¨£©©¦§¨§©¨¨¤¨©©¦¦§§¦©

òøæ úáëLa òâBð ïéðòì íà ,eðãnìì äæ àa,dliah oerhyøák éøä ¨¤§©§¥¦§¦§©¥©§¦§©¤©£¥§¨
ähîì øîàð'ebe ,xdhi xW` cr lk`i `l miWcTA' (c ak my)Bà ¤¡©§©¨©¢¨¦ŸŸ©©£¤¦§¨

Léàdf weqta 'e`' daizd xeziine ,'rxf zakW EPOn `vY xW` ¦£¤¥¥¦¤¦§©¨©
zaky zhletd s`e ,`nh `edy rxf zakya rbepd lkl epcnl

.uegan da drbp ixdy df llka rxfàlà`a jgxk lr ¤¨
did xyt`y ,miptan da dzribpa dy`d oic dn eprinydl

jka z`nhp dpi`y xnelàéä íéøúqä úéa úàîehL éðtî¦§¥¤§©¥©§¨¦¦
àéä áeúkä úøæbL àlà ,äànèî dðéà íéøúqä úéa úàîeèå§§©¥©§¨¦¥¨§©§¨¤¨¤§¥©©¨¦
iax zrcl mby `vnp .miptan da dzribpa s` z`nhp didzy
.[zncewd `ziixad ixack `ly ,uegak mipta z`nhp oerny

:`xnbd zvxznïàk ,àéL÷ àìxaecn dpexg`d `ziixaa Ÿ©§¨¨
úLnLîaoeiky ,yinyzd mvr zngn dy`d z`neh oiprl - ¦§©¤¤

dn .`nhizy aezkd zxifb miptan yinyz ztih da drbpy
ok oi`yïàkxaecn dpey`xd `ziixaa,úèìBôaz`nhpy ¨§¤¤

.`weec dtebl ueg dz`ivia
a xaecn dpey`xd `ziixaay okzi ji` :`xnbd dywn,úèìBô¤¤

äLnL àäc déì ÷etézcvn `id d`nh dzhilt ila mb ixd - ¦¥§¨¦§¨
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נדה. פרק חמישי - יוצא דופן דף מא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc dcp(iyily meil)

åd mle`íã`vi minid zyelya dz`xyCøcdéaø àãæàå ,íçø §¨¤¤¤¤§¨§¨©¦
déîòèì ïBòîLezhiyl dfa jld `tiqa xdihy oerny iaxe - ¦§§©§¥

mcd jkitl ,dcill zaygp otec jxc cled z`iviy epzpyna
.`nhn epi`y iyew mc `ed minid mze`a dz`xyïðaøå§©¨¨

eäééîòèì.`nhne daif mc edfe ,celik epi` otec `veiy §©§©§
:`xnbd dywné÷úîàãç ,óñBé áø dì ó,zg` `iyew -eðééäc ©§¦¨©¥£¨§©§

àLéødn ik ,`yixa xak dfa ewlgp ixd mzwelgn ef m`y - ¥¨
otec `vei mzrcly iptn jgxk lr ,`tiqa minkg ede`nihy
oerny iaxy dne ,daif mc `ed df mc `linne ,celik aygp epi`
`linne ,celik aygp otec `vei ezrcly iptn jgxk lr ,Fxdih

.dixac `ziixad dltk recne ,xedhe iyew mc `ed df mcãBòå§
`veid mce' `ziixad oeyl ixd ,`iyew,'íMîdníB÷n`viy ¦¨¨

d epnnãìå`yixa,òîLî,otec jxc `veia xaecn `yixay oeike ¨¨©§©
.otec jxc `veia xaecn `tiqa mc iabl mb jgxk lr

:xg` ote`a sqei ax x`an el` zeiyew iptne,óñBé áø øîà àlà¤¨¨©©¥
`tiqa xaecnàöiL ïBâkd mbå ãìåd mbíãøB÷îáe ,ïôBc Cøc §¤¨¨¨¨§¨¤¤¤§¨

éâìôéî÷ àîè BîB÷îxewn `edy mgxd iabl `id mzwelgne - §¨¥¨¦§§¦
mcl aygp my jxc `ad mc lke `nh mewn aygp m`d ,mincd

.ea rbpy iptn `nhøáñ øî,exaq minkg -,àîè BîB÷î øB÷î ©¨©¨§¨¥
`ly oeik daif mc aygp epi`y s` otec jxc epnn `veid mcde
a` `ed ixd xewna rbpy iptn mewn lkn ,miypd gxe`k `vi

.[axr z`neh dy`d z` `nhne d`nehdøáñ øîeoerny iaxe - ©¨©
,xaq,øBäè BîB÷î øB÷îepi` otec jxc epnn `veid mcd jkitl ¨§¨

.[`nhn
:otec jxc d`exd dy`d oica zwelgn d`ian `xnbdLéø øîà̈©¥

íca ànèîä éøáãì ,Lé÷ì`ed ixd ,[minkg-]äMàa ànèîzeidl ¨¦§¦§¥©§©¥©¨§©¥¨¦¨
e .[dcp lkk dray z`neh dlíca øäèîä éøáãì,[oerny iax-] §¦§¥©§©¥©¨

øäèîs`,íca ànèîä éøáãì óà ,øîà ïðçBé éaøå .äMàa`ed ixd §©¥¨¦¨§©¦¨¨¨©©§¦§¥©§©¥©¨
.äMàa øäèîmiypd gxe`k `ad mca `l` dcp oic xn`p `l ik §©¥¨¦¨

.otec jxc `veia `le
:`xnbd zx`andéîòèì ïðçBé éaø àãæàåjk x`iay opgei iaxe - §¨§¨©¦¨¨§©§¥

,ezhiyl dfa jld ,minkg zrc z`éaø íeMî ïðçBé éaø øîàc§¨©©¦¨¨¦©¦
äåãî àöiL ãò äàîè äMà ïéàL ïépî ,éçBé ïa ïBòîL[zecip mc-] ¦§¤©¦©¦¤¥¦¨§¥¨©¤¥¥©§¤

Cøcdúåøò,`weecøîàpL(gi k `xwie) dcpd lr `ad yper iabl ¤¤¤§¨¨¤¤¡©
äøòä dø÷î úà dúåøò úà älâå äåc äMà úà ákLé øLà Léàå'§¦£¤¦§©¤¦¨¨¨§¦¨¤¤§¨¨¤§Ÿ¨¤¡¨

,'ebe 'Ezxkpe 'ebeCøc äåãî àöiL ãò äàîè äMà ïéàL ãnìî §¦§§§©¥¤¥¦¨§¥¨©¤¥¥©§¤¤¤
dúåøò[. ¤§¨¨

:xewnd z`neh oipra `xnin d`ian `xnbdíeMî Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦
ø÷òpL øB÷î ,äàéNð äãeäé éaøxya zkizg epnn,õøàì ìôðå ©¦§¨§¦¨¨¤¤¡©§¨©¨¨¤

dy`døîàpL ,äàîèdy`l mrd z` liynnd l`wfgi zgkeza §¥¨¤¤¡©
(el fh l`wfgi) zt`pn'Cúåøò äìbzå CzLeçð CôMä ïòé','ebe ©©¦¨¥§§¥©¦¨¤¤§¨¥

,sebd ileya `vnpy xewnd `edy ,'jiiley' eyexit 'jzyegp'e
df ici lre ,dlbzne ux`l jtyp `ed zepfd ze`z zngny
ltpe jtypy xg`l mb dexr xewnd `xwpy ixd .'jzexr dlbze'

.enewna epi`yk mb ea ez`nehy iptn jgxk lre ,ux`l
:`xnbd zxxanéàîì,d`nh `idy yiwl yix xn`àîéìéà §©¦¥¨
,äòáL úàîeèì(hi eh `xwie) dcp iabl ixddaf didz iM dX`e' §§©¦§¨§¦¨¦¦§¤¨¨
,àðîçø øîà 'íc,mc z`ivia `weec z`nhpy rnynàìåz`ivia ¨¨©©£¨¨§Ÿ

äëéúç.xya lyàlàezpeekáøò úàîeèìcr d`nh dy`dy - £¦¨¤¨§§©¤¤
dz`iviae ,d`nehd a` `id xewnd on dkizgdy iptn ,axrd

.dz`nhne da zrbep `id
:xewnd z`neh oipra ztqep `xninòéfäL øB÷î ,ïðçBé éaø øîà̈©©¦¨¨¨¤¦¦©

úBiìbøî étéè ézLklelve oal mc zetih izy epnn shpy - ¦§¥¦¥©§¨¦
dy`d ,zeilbxnk.äàîè:`xnbd zxxanéàîìopgei iax xn` §¥¨§©

.d`nh `idy,äòáL úàîeèì àîéìéàyiy (.hi lirl) epipy ixd ¦¥¨§§©¦§¨
wx,àì eúå ,äMàa ïéàîè íéîc äMîç.mdipia epi` oal mceàlà £¦¨¨¦§¥¦§¦¨§Ÿ¤¨

ezpeekáøò úàîeèìerbpy iptn ,axrd cr d`nh dy`dy - §§©¤¤
:`xnbd zwiicn .de`nihe da erbp mz`iviae xewna zetihd

,ézøz à÷ååãå,xewnd on ody ozwfgàéúà àîìòî øîéà ,àãç ìáà §©§¨©§¥£¨£¨¥©¥¨§¨¨§¨

xnelk ,zenewn x`yn `l` xewndn d`a `ly xnel jl yi -
.dxedhe ,miccvay mgxd zia ilzkn

:dpyna epipy.ïBöéçä úéaa ïéànhî íéLpä ìk:`xnbd zxxanéä ¨©¨¦¦©§¦©©¦©¦¥
eäéð`xwpy mgxd ly wlgd edfi` -.'ïBöéçä úéa'daiyn ¦©¦©¦

:`xnbdúàøðå úáLBé ú÷BðézL ìk ,Lé÷ì Léø øîàmewn lk - ¨©¥¨¦Ÿ¤¦¤¤¤§¦§¥
hrn dngx gztp f`y] zayei zwepizdy zra d`xpy mgxa

.oevigd zia llka `ed ,[uegan ezvwn zi`xpe
:`xnbd dywnïðçBé éaø Bì øîàdcnl epzpyn ixde ,yiwl yixl ¨©©¦¨¨

(hi eh `xwie) aezkd oeyln oevigd ziaa mcd zaif oic z`
eli`e ,dxya jeza xzqp mewna mcd afy rnyny ,'DxWaA'¦§¨¨

íB÷î BúBàaygp ,d`xp `ed zayei zwepizdykyàeä éeìbelit` ¨¨
õøL ìöàziaa rbna `le ielb mewna wx rbna `nhl epicy] ¥¤¤¤

.'dxyaa' aezkd el `xwiy okzi `le ,[mixzqd
:xg` ote`a opgei iax x`an ,ef `iyew iptne,ïðçBé éaø øîà àlà¤¨¨©©¦¨¨

`ed oevigd ziaíéðéMä ïéa ãòmgxd ilzka yiy mewnd cr - ©¥©¦©¦
.iniptd zia `ed dfn miptle ,miielz xya iyeb
:mipiyd oia mewn ly epic dn zxxan `xnbd,eäì àéòaéàmewnd ¦©§¨§

ly envr,íéðéMä ïéaepic m`d,íéðôìkzaifa dcp ziyrp dpi`e ¥©¦©¦§¦§¦
,my mcdBàepic.õeçìk:`xnbd daiyn,éàkæ éaø éðúc ,òîL àz §©¨§©§¨¥©¦©©

`ed oevigd zia,íéðéMä ïéa ãòeïîöò íéðéMä ïéáepic.íéðôìk ©¥©¦©¦¥©¦©¦©§¨§¦§¦
:oevigd zia edn sqep xe`ia,àðz àúéðúîa`ed oevigd ziay §©§¦¨¨¨

.äLéc íB÷î:`xnbd zxxan.'äLéc íB÷î' éàî:`xnbd daiyn §¦¨©§¦¨
Lc ùnMäL íB÷î ,äãeäé áø øîàzrya ribn yinyzd xa`y - ¨©©§¨§¤©©¨¨
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רלב
oifge` mipy` cenr an sc ± oey`x wxtdcip

äá øééúùð àîù ïðéùééç àîéú éëå,"xyt` i`" i`n ok m` ,d`nhn `w `witqne Ð

!dil irain "opiyiig"éîð àáøì àìàiaxc `de ,dhlt dry lk jklid ,dlf` `lc Ð

Ð `axce ,dliahd xg`l dktdzp `ly oebk ,dyenyl leahl dlekic oerny

.zktdznaàáøådlekic rnync ,"mina evgxe" aizk ikc :`z` `xw ol iyextl Ð

`pyil .zktdzn dpi`yk Ð meia ea leahl

rxfd oi`e ,yinyz zrya zktdzn :`pixg`

hrn zklede zhlet jklid Ð cgi mgxa hlwp

hlwp Ð yinyz zrya zktdzn dpi` .hrn

.zg` zaa `veie ,cgi rxfdàéåä äàåøÐ

zakya zrbep meyne ,`xw diinh dii`x meyn

`le ,mixzqd zia zribp `ied `zyd crc .rxf

,aezkd zxfbne ,yinyz meia `l` d`nh `ied

.`inhne ,i`xal drbp Ð dhlt ikeøåúñìÐ

,zxzeq Ð `ied d`ex i` ,dxitq inia daifa

Ð d`neh meya drbp m`y ,`l Ð zrbep la`

`ki`de ,aizk "dl dxtqe" `dc ,zxzeq dpi`?!
åäùîá àîèìå,`xeriy opira `l dii`xl Ð

Ð ixwle daifle dcp mcl :oizipzna opixn`ck

,`xeriy ira Ð rbep la` ,`edy lka oi`nhn

xn`c o`nl `ki` :(a,bn dcp) oiwxita xn`ck

it znizgk xn`c o`nl `ki`e ,dycrka

.dn`däéì òéîù éà.l`eny axl Ðàúéðúî
:opax ixn`wc ,lirl oerny iaxe opax ibiltc Ð

iaxle ,uegak mipta `nhn rxf zaky zhlet

.dlreak dicc oernyàéåä äàåø ïðáøìÐ

Ð oerny iaxle ,uegak mipta `nhl oiprl

.`ied zrbepäéì òéîù àì éàå`wtqn i`n` Ð

dil?,`ifg dtebn `l `dc ,`ied zrbep `xaqn

.zhlet `id dlawy dn `l`àì ïðáøã àáéìàå
äéì àéòáéî÷mipta `inhn opaxlc oeikc Ð

d`nhnc oky lke ,`ied d`ex `nl` ,uegak

zxeza `dc ,dxzq inp dxizq oiprle .edyna

."eaef didi"n dil iaxn daifäéì éòáéî à÷ éë
ïåòîù éáøã àáéìàirain `l mipta `nhle Ð

.`inhn `lc oerny iaxl opirny `dc ,diléë
äéì àéòáî à÷åäùîá àîèìå øåúñì,edn Ð

dlreak dic oerny iax xn` ik :opixn` in

,`nhn `l Ð dlrea dn ,uegak mipta `nhl

`nhle xezql la` ,d`nhn `l Ð inp idi`

inp i` `dc ,zrbepk dl ieyn `l Ð edyna

,edyna d`nhne dxzq Ð dlreak dic xn`

oiprlc ikid ikc ,`py `l ,`nlic e` .dlreak

edyn oiprl ,zrbep dl ieyn mipt z`neh

.zrbep dl ieyn inp Ð dxizqeàì íìåòì
äéì òéîù`xaqn :opixn`wce ,oizipzn Ð

,ol hytin `l `xaqn .`id `l ,`ied zrbep

oiixw ilraa `pngx xing`cn :xninl `ki`c

l` eybz l`" :(hi zeny) aizkc ,ipiqa

d`ex Ð uxy `nh lr xidfd `le ,"dy`

.`iedåúéôú àãç à÷åøá åëìåëmklek Ð

.(a,`q) "it lr s`" wxta ,"icy sez" :zeaezka exiage ,wex oeyl Ð "ezitz" .zg` dreny mzrnyäéì øîà.jl xn` xity :iia` Ðàéåä äàåø åäùîá àîèìå øåúñì ìáàÐ

.dlreak dxzqe edyna dlreak `inhn ,dlreak dic inp i`cõåçáë íéðôá ïéàîèî ïìåë.`id d`nh dii`x `la `dc ,xninl `kil dipya la` ,dpey`x dii`xa ÐúãìåéäåÐ

.yxtn onwlíåé úøîåùå äáæä.dpey`x dii`xa oevigd ziaa d`nhn Ð cg` mei dz`xy oia ,mini dyly dz`xy oia :xn`w ikd Ðäãð éîéá éàipz `d Ð dz`xe dcli Ð

.daifl dil ipz `d Ð daif inia i`e ,diläøäèì äàîåèîxdeh mc ied `lc ,`pngx `lz dliahe ineia :(a,dl dcp) "mizek zepa"a ixn`c lld ziak ol `niiwe mireay xg`l Ð

.dliah xg`l `l`íã ø÷òðå.minei e` mei my cnre ,oevigd zial Ðäàîèzclei :`ipzc epiide .dliah dzxdh `lc ,izixg` dliah `ira Ð `viyke ,da `edy onf lk Ð

.oevigd ziaa `inhnàéä äòåìá äàîåè.`id drela d`neh `d ,`kde .`yna `le rbna `l ,d`nhn dpi` Ð drela d`neh :(`,`r oileg) "dywnd dnda" wxta ol `niiwe Ð

meyn ,`kd la` .dii`x `ied oevigd ziaa `z` ikn Ð "dxyaa" xn` `pngxe ,dray z`nehe ,`id lenz`nc dii`x meyn mzdc ,oevigd ziaa ze`nhny miypd lkl `inc `le

eed `zyde ,d`neh ini edl ded lenz`nc .`pci`d dl `ipdn `l lenz`nc dii`xe ,dii`x `ied lenz`ne ,xwri` lenz`n dii`x meyn i`c .axr z`nehe ,`id dribpe `yn

.`ynae rbna `inhn `l drela d`nehe ,xdeh ini edläéìäéð úéøáñà.`nrh el izyxit == äéùéøá éì ùéëøëå.åùàøá òðòðå éøáãì äãåääòéìáä úéáá íéãâámicba Ð

`id dne .rbn `le dlik` ,da xen`y dn `l` jl oi` Ð (ak `xwie) "da d`nhl lk`i `l" `pngx xn`c ,rbn z`neh odl oi`y ,oi`nh opi` da rbepy drya oda yeal `edy

`l dnda zlapc ,aizk xedh ser zlapae ."xdhe eicba qake xbae gxf`a dtixhe dlap lk`z xy` ytp [lke]" :(fi my) aizkck ,drila zrya yeal `edy micba Ð d`nhn

la" meyn exeqi` oi`y ,`nh ser `vi Ð "dlap lk`z la" meyn exeqi`y in :mipdk zxeza xn`ck ,d`nhn `l inp `nh ser zlape .oizrnya xn`ck ,drilad ziaa d`nhn

."`nh lk`z la" meyn `l` ,"dlap lk`z
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àøáúñîjixhvi` inp opaxl ikdle .`ed yecgc ,opixnb `l ipiqne Ð `ied rbepc

ra jenqac ab lr s` ,ipiqn opixnb `lc ,"didi"oerny iaxl s`c xninl i

.dxzqe `ied d`ex

øéîçàãî`l` .ied d`exc `hiytc ,gken `l yi`n Ð ipiqa oiixw ilra` `pngx

dyly" `pngx xidfd zhlet meync ,dy`n

."dy` l` eybz l` miniàäãmirxevne oiaf

zyxt dxn`p `l izk`c iab lr s` Ð ixingc

xingdl ie`x mewn lkn ,mi`nh geliye d`neh

.zhletan xzei odaãòiax xn`w `l o`k

.`ied d`ex Ð edyna `nhl la` Ð 'ek oerny

"mixac el`" wxt migqta xn` `de :xn`z m`e

xeriy ira afc ozp iaxk xaq oerny iaxc (a,fq)

ok m`e .afn ixw lra silie ,dn`d it znizgk

yie !"dlreak dic" :`nip ,edyna `nhn i`n`

`kde ,edyna `nhn `l i`ce oerny iaxc :xnel

oerny iaxk dil zi`c o`nl elit` :xn`w ikd

mewn lkn ,uegak mipta d`nhn `le zhletc

.edyna `nhn yi`c xaq i` edyna d`nhn

äãéøéádliahe ineiac ,`nh mcd Ð d`nh

rbep meyn Ð dy`d d`nhe ,`pngx `ilz

.axr z`nehéàîàÐ `id drela d`neh

rela dy` ly mewn eze` :jenqa xn`c iia`l

inp `axle ."drela d`neh" dil ixwc `gip ,ied

xwrpya ixiinc xnel yi ,ied mixzqd zia :xn`c

`de .oevigd zial `vi `le xewnd on mcd

`viy jixv `l `axl Ð "uegl `viy" wiqnc

zia iedc oevigd zial `viy `l` ,ixnbl uegl

zlapk de`yr" edine .`yna `nhe ,mixzqd

xn` `axlc ,iia`k xaqc rnyn "xedh ser

.ied mixzqd zia Ð xedh ser zlap mewnc onwl

äåàùòab lr s` Ð xedh ser zlapk

d`neha exingd `l `nlrac

zerhl `ai `ly ick ,ith opax exfb `kd ,drela

ike .uegl `viyk elit` dliah ici lr exdhle

.exfb `lc xaq ,"uegl `viyk inp `kd" ipyn
`ivedy
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr an sc dcp(iriax meil)

øéizLéà àîìéc àîéz éëå`ny dze` `nih `axy xn`z m`e - §¦¥¨¦§¨¦§©©
,ephltz leahzy ixg`e rxf hrn xiizyp oiicr dkelid xg`léà¦

déì éòaî 'øéizLð ànL ïðéLééç' éëädid -recne ,xnel `ax jixv ¨¦¨§¦©¤¨¦§©¥¦¨¥¥
.i`ce d`nhy rnyny 'heltz `ly dl xyt` i`y' xn`

:xg` ote`a eixac z` `xnbd dcinrn ef `iyew iptneàlài`ce ¤¨
jgxk lre ,lkd heltzy xyt` leahl dkelidaàáøìxn`y §¨¨

xaecn xdhidl dleki dpi` i`ceyàìå ,ähna äeìéaèäL énð©¦¤¦§¦¨©¦¨§Ÿ
àéL÷ik ,xdhidl dlekiy oerny iax xn` cvikïàkly `xnina ©§¨¨

xaecn `axúëtäúîaznxeb dzrepzy ,dliahd xg`l dzhina §¦§©¤¤
dyly exariy cr xdhidl dleki dpi` jkitle hltidl rxfl

ok oi`y dn ,[miniïàkxaecn dpey`xd `ziixaadðéàLa ¨§¤¥¨
,úëtäúîonf lk dxedh zx`yp `id oerny iax zrcl jkitl ¦§©¤¤

.uegl dhlty rcep `lyàáøådxeq` mini dyly lky xn`y §¨¨
,dnexza lek`léà÷ àøwàoica aezkd z` dfa x`al `a - ©§¨¨¥

,zynynàðîçø áúk ék ,øîà÷ éëäå(gi eh `xwie) zynyn iabl §¨¦¨¨©¦¨©©£¨¨
,'áøòä ãò eàîèå íéná eöçøå'xdhidle leahl dlekiy rnyny §¨£©©¦§¨§©¨¨¤

wx df ixd ,axraúëtäúî dðéàLa,dliahd xg`lìáà §¤¥¨¦§©¤¤£¨
ìL ìk ,úëtäúîa,äîeøza ìBëàì äøeñà íéîé äLiptnéàL §¦§©¤¤¨§Ÿ¨¨¦£¨¤¡©§¨¤¦

.èBìôz àlL dì øLôà¤§¨¨¤Ÿ¦§
:zhleta aezkd `nih recn dpc `xnbdìàeîL áø dépéî àòa§¨¦¥©§¥

,òøæ úáëL úèìBt ,ééaàî àðñéa øaiptn aezkd dze` `nih m`d ©¦§¨¥©©¥¤¤¦§©¤©
yàéåä äàBø,zecp mc zii`xk `id dy`a rxf zaky zhilty - ¨¨§¨
Bày iptn aezkd d`nihyàéåä úòâBðzaky drbp dzhiltay - ©©¨§¨

.[uegan dxyaa rxf
mipicd md dn zx`ane ,`xnind z`ad rvn`a dwiqtn `xnbd

:df wtqa miielzdøBzñì ,dpéî à÷ôð,[dafa miiwp dray zxitq ¨§¨¦¨¦§
,mc dz`x eli`k dzxitq zxzeq `id ,d`exk zhletd m`y

.dzxitq z` zxzeq dpi` ,zrbepk `id m` la`åoiprl okànhì §¦©¥
elit` dzhilta,eäMîaxeriy lka z`nhp ,d`exk `id m`y §©¤

`id m` la` ,`edy lka mc zii`xa z`nhpy enk ,heltzy
.xeriy da yiyk `l` drbna z`nhn rxf zaky oi` ,zrbepk

åoiprl ok,õeçák íéðôa ànhì`nhiz ,d`exk `id m`y §¦©¥¦§¦§©
,dtebl ueg `viy mcew s` oevigd zial iniptd zian dzhilta

.mixzqd zia rbn `ed ik ,`nhiz `l ,zrbepk `id m` la`
:`xnbd dywnàúéðúî déì òéîL éà ,CLôð äîaxl dreci m` - ©©§¨¦§¦©¥©§¦¨

inkg da ewlgpy `ziixad `pqia xa l`enyoipra oerny iaxe m
y heyt ixd ,wtzqd recn ,(:`n lirl) zhlet,àéåä äàBø ïðaøì§©¨¨¨¨§¨

oi` mb i`ce mzhiyle ,dafk uegak mipta d`nhiny exn` ixdy
,dzxitq z` zxzeqe dzhiltl xeriyïBòîL éaøìey heytúòâBð §©¦¦§©©

,àéåäi`ce ezhiyle ,uegak mipta d`nhin dpi`y xn` ixdy ¨§¨
.dzhiltl xeriy jixve dzxitq zxzeq dpi`déì òéîL àì éàå§¦Ÿ§¦©¥

,àúéðúîixd ,wtzqd recn oaen epi` ok mbàøazñîyúòâBð ©§¦¨¦§©§¨©©
,àéåäzhleta ok oi`y dn ,dtebn d`a dzii`x ,mc d`exd ixdy ¨§¨

x`y rbnk df ixd ,zhlet `id dlaiwy dn `l` dtebn epi`y
.mixzqd ziaa ze`nhn opi`y ze`neh

:`xnbd zayiinàúéðúî déì òéîL íìBòìdzid `ziixad - §¨§¦©¥©§¦¨
,el drecidéì àéòaéî÷ àì ïðaøc àaélàåik ,wtzqd `l - §©¦¨§©¨¨Ÿ¨¦©§¨¥

`l` ,xac lkl d`exk dpic i`ce mzhiyldéì àéòaéî à÷ ék¦¨¦©§¨¥
e .ïBòîL éaøc àaélàoiprl,déì àéòaéî÷ àì ,õeçák íéðôa ànhì ©¦¨§©¦¦§¦©¥¦§¦§©Ÿ¨¦©§¨¥

`l` ,mipta d`nhin dpi` oerny iaxly heyt ikàéòaéî÷ ék¦¨¦©§¨
déìoiprløBzñìdzxitq z`øîà÷ ék ,éàî ,àeäL ìëa ànhìå ¥¦§§¦©¥§¨¤©¦¨¨©

ïBòîL éaøzhletdy,dìòBák dicile`íéðôa ééenèì éléî éðä ©¦¦§©¨§£¨¨¥¦¥§©¥¦§¦
õeçákmyk ,uegak mipta z`nhp dpi`y oiprl wx edf - §©

,uegl ez`neh `vzy cr `nhp epi` dlreayìáàoiprløBzñì £¨¦§
dzxitqàéåä äàBø ,àeäL ìëa ànhìåzxzeqe d`exk dpic - §¦©¥§¨¤¨¨§¨

,[edylka d`nhine,àðL àì àîìéc Bàzrbepk `idy myke ¦§¨Ÿ§¨
`ly oiprl zrbepk `id jk ,uegan `l` z`nhp dpi`y oiprl

.edylka `nhiz `le dzxitq xezqz
:`pqia xa l`eny ax ly ewitq edn xg` xe`ia,éøîàc àkéà¦¨§¨§¦

àúéðúî déì òéîL àì íìBòì,`ziixad el dreci dzid `l -éëäå §¨Ÿ§¦©¥©§¦¨§¨¦
éðéña ïééø÷ éìòaà àðîçø øéîçàcî ,déì àéòaéî÷dnn - ¨¦©§¨¥¦§©§¦©£¨¨©©£¥§¨¦§¦©

mcew mini dyly yinyza l`xyi z` xeq`l dxezd dxingdy
iyilyd meia leahl miypd mb dplkezy ick ipiq xd cnrn
jkn cnlp m`d ,dxez ozn zrya ixw z`nehn xdhidle

zhletdy,àéåä äàBø`weec ipiqa xnyidl eehvpy dny xn`pe ¨¨§¨
zhletdy dgked ef ,uxye zn ze`nehn `le zhlet z`nehn
rbn z`nehn xzei dxeng `idy dtebn d`neh d`exk zaygp

,uxye znî ïðéøîb àì àîìéc Bàay ef dxdf`éðéqoeikLecçc ¦§¨Ÿ¨§¦©¥¦©§¦
éøéîçc íéòøBöîe ïéáæ àäc ,àeäze`ad zexeng ze`neh ody - §¨¨¦§¨¦©£¦¦

mtebnåok it lr s`àðîçø eäa øéîçà àì,[ipiqa odn xnyidl §Ÿ©§¦§©£¨¨
d`nehk `idy di`x ef oi` zhletd lr xingdy dn jkitl

.dtebn d`ad
:dteq z` d`iane `xnind l` zxfeg `xnbddéì øîàaxl iia` ¨©¥

k zhlet ,oerny iax zrcl s` ,`pqia xa l`enyàúà .àéåä äàBø¨¨§¨£¨
àáøì déìéiL,`ax z` mb l`ye `pqia xa l`eny ax `a -øîà ©§¥§¨¨¨©

øãä .àéåä äàBø ,déì øîà ,óñBé áøc dén÷ì àúà .àéåä äàBø ,déì¥¨¨§¨£¨§©¥§©¥¨©¥¨¨§¨£©
àúà`pqia xa l`eny ax `ae xfg -,ééaàc dén÷ìedéì øîà £¨§©¥§©©¥¨©¥

,iia`leúéôz àãç àweøa eëlek.ewexz cg` wexa mklek - §§¨£¨§¦
.oicd jky mklek mzrny zg` dreny m`d ,xnelkdéì øîà̈©¥

,iia`,Cì éøîà øétLik'dìòBák dic' ïBòîL éaø øîà÷ àì ïàk ãò ©¦¨§¦¨©¨Ÿ¨¨©©¦¦§©¨§£¨
àlàoiprlõeçák íéðôa ànhì,uega `l` d`nhin dpi`y -ìáà ¤¨¦©¥¦§¦§©£¨

øBzñìdzxitq,àéåä äàBø ,àeäL ìëa ànhìå.d`nhine zxzeqe ¦§§¦©¥§¨¤¨¨§¨
d .oevigd ziaa ze`nhin miypd lk ,dpyna epipyd`ian `xnb

:df oipra `ziixaíBé ãâðk íBé úøîBMäå ,äáfäå ,äcpä ,ïðaø eðz̈©¨¨©¦¨§©¨¨§©¤¤§¤¤
dkixve dzaifl miie`xd minia minei e` mei jyna mc d`exd -

,dxedhe axrl zlaehe ea d`xz `ly cg` mei xenyl,úãìBiäå§©¤¤
íéðôa úBànhî ïlekiniptd ziad on oxya jeza mcd zaifa - ¨¦©§¦§¦

,[mgxd ly oevigd ziad l`õeçák. §©
:`xnbd dywnéiçì eälek àîìLamiypd lka xacd oaen - ¦§¨¨§§©¥

.`ziixaay zepey`xd,úãìBé àlàxaecn ote` dfi`a oaen epi` ¤¨¤¤
,`ziixaaäcð éîéa éàmiie`xd minia dclie mc dz`x m` ixd - ¦¦¥¦¨

ef ixd ,dzcpläcðe ,ef `ziixaa dcp dxkfed xake ,dxenbéîéa éà ¦¨¦¦¥
,äáéæef ixd,[äáéæzvxzn .ef `ziixaa dxkfed xak daf mbe ¦¨¦¨

:`xnbdàëéøö àìzra dz`xy `l`äàîehî ìBaèì äãøiL Ÿ§¦¨¤¨§¨¦§¦§¨
äøäèìdawp zcil xg`l dz`neh ly mireayd miniizqnyk - §¨¢¨

mipeny z`ln cr mdy Dxdh ini z` ligzdle leahl dklde
.dzcill meiøîà éMà øa àéiç áø øîà àøéæ éaø øîàc àä éëå§¦¨§¨©©¦¥¨¨©©¦¨©©¦¨©

ìBaèì äãøiL úãìBé ,áømireayd seqaø÷òðå ,äøäèì äàîehî ©¤¤¤¨§¨¦§¦§¨§¨¢¨§¤¡©
íc äpnî`vi `le oevigd ziaa cnre mgxd ly iniptd ziadn ¦¤¨¨

i xg`l `l` ueglezxiwr dzid m` ,minei e` meäãéøéazra - ¦¦¨
ef ixd ,dlahy mcew leahl dcxiyäàîèxdhidl dleki dpi`e §¥¨

ezxiwr dzid m` la` .oevigd ziaa mcd x`ypy onf lkäéiìòa©£¦¨
,dliahd on,äøBäè,df itle .`nhn epi`y xdeh mc `edy oeik §¨

mb dzpeek ,uegak mipta d`nhin zcleiy `ziixad dxn`y dn
mcew oevigd ziad l` iniptd ziadn mcd xwrpy ote`a ok

.d`nhn `ed my mcdy onf lky ,dlahy
`iyew zngne] `xif iax ly `xnind lr `iyew d`ian `xnbd
zcleia `ziixad z` cinrdl xyt` i`y (a"r) oldl x`az ,ef

:[leahl dcxiyk dz`xy,àøéæ éaøì äéîøé éaø déì øîàdn ¨©¥©¦¦§§¨§©¦¥¨
dpnn xwrpy mcd zngn zcleid z`nhpy zxn`y,äãéøéaepi` ¦¦¨

oaen,äàîè éànàixdàéä äòeìa äàîeèdpi`e ,dteb jeza ©©§¥¨§¨§¨¦
.[`yna `le rbna `l d`nhn

déì øîà,`xif iaxdéìéiL ìéædf xac l`ye jl -,ïéáà éaøì ¨©¥¦©§¥§©¦¨¦
àLøãî éa déLéøa éì Lékøëå déìäéð úéøañàceiptl izxaqdy - §©§§¦¦¨¥§©§¥¦§¥¥¥¦§§¨

ze`l yxcnd ziaa ey`xa il rprpe ,d`nhn df mc recn
.ixacl mikqdydéìéiL ìæà.oia` iaxl z`f l`ye jld -øîà £©©§¥¨©

déìoica exingdy minkg zxifbn `id ef d`neh ,oia` iax ¥
e zcleidäeàNòdrela d`neha opaxcn `nhizykoicóBò úìáð £¨¨§¦§©

äànènL øBäèd z` `ziixe`cníéãâadrbn zra eilryúéáa ¨¤§©§¨§¨¦§¥
,[äòéìaä.drela d`neh rbn `edy s` ©§¦¨

:`xnbd dywnéîc éîzliap oicl zclei oic zencl yi ike - ¦¨¥
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רלג
oifge` mipy` cenr an sc ± oey`x wxtdcip

äá øééúùð àîù ïðéùééç àîéú éëå,"xyt` i`" i`n ok m` ,d`nhn `w `witqne Ð

!dil irain "opiyiig"éîð àáøì àìàiaxc `de ,dhlt dry lk jklid ,dlf` `lc Ð

Ð `axce ,dliahd xg`l dktdzp `ly oebk ,dyenyl leahl dlekic oerny

.zktdznaàáøådlekic rnync ,"mina evgxe" aizk ikc :`z` `xw ol iyextl Ð

`pyil .zktdzn dpi`yk Ð meia ea leahl

rxfd oi`e ,yinyz zrya zktdzn :`pixg`

hrn zklede zhlet jklid Ð cgi mgxa hlwp

hlwp Ð yinyz zrya zktdzn dpi` .hrn

.zg` zaa `veie ,cgi rxfdàéåä äàåøÐ

zakya zrbep meyne ,`xw diinh dii`x meyn

`le ,mixzqd zia zribp `ied `zyd crc .rxf

,aezkd zxfbne ,yinyz meia `l` d`nh `ied

.`inhne ,i`xal drbp Ð dhlt ikeøåúñìÐ

,zxzeq Ð `ied d`ex i` ,dxitq inia daifa

Ð d`neh meya drbp m`y ,`l Ð zrbep la`

`ki`de ,aizk "dl dxtqe" `dc ,zxzeq dpi`?!
åäùîá àîèìå,`xeriy opira `l dii`xl Ð

Ð ixwle daifle dcp mcl :oizipzna opixn`ck

,`xeriy ira Ð rbep la` ,`edy lka oi`nhn

xn`c o`nl `ki` :(a,bn dcp) oiwxita xn`ck

it znizgk xn`c o`nl `ki`e ,dycrka

.dn`däéì òéîù éà.l`eny axl Ðàúéðúî
:opax ixn`wc ,lirl oerny iaxe opax ibiltc Ð

iaxle ,uegak mipta `nhn rxf zaky zhlet

.dlreak dicc oernyàéåä äàåø ïðáøìÐ

Ð oerny iaxle ,uegak mipta `nhl oiprl

.`ied zrbepäéì òéîù àì éàå`wtqn i`n` Ð

dil?,`ifg dtebn `l `dc ,`ied zrbep `xaqn

.zhlet `id dlawy dn `l`àì ïðáøã àáéìàå
äéì àéòáéî÷mipta `inhn opaxlc oeikc Ð

d`nhnc oky lke ,`ied d`ex `nl` ,uegak

zxeza `dc ,dxzq inp dxizq oiprle .edyna

."eaef didi"n dil iaxn daifäéì éòáéî à÷ éë
ïåòîù éáøã àáéìàirain `l mipta `nhle Ð

.`inhn `lc oerny iaxl opirny `dc ,diléë
äéì àéòáî à÷åäùîá àîèìå øåúñì,edn Ð

dlreak dic oerny iax xn` ik :opixn` in

,`nhn `l Ð dlrea dn ,uegak mipta `nhl

`nhle xezql la` ,d`nhn `l Ð inp idi`

inp i` `dc ,zrbepk dl ieyn `l Ð edyna

,edyna d`nhne dxzq Ð dlreak dic xn`

oiprlc ikid ikc ,`py `l ,`nlic e` .dlreak

edyn oiprl ,zrbep dl ieyn mipt z`neh

.zrbep dl ieyn inp Ð dxizqeàì íìåòì
äéì òéîù`xaqn :opixn`wce ,oizipzn Ð

,ol hytin `l `xaqn .`id `l ,`ied zrbep

oiixw ilraa `pngx xing`cn :xninl `ki`c

l` eybz l`" :(hi zeny) aizkc ,ipiqa

d`ex Ð uxy `nh lr xidfd `le ,"dy`

.`iedåúéôú àãç à÷åøá åëìåëmklek Ð

.(a,`q) "it lr s`" wxta ,"icy sez" :zeaezka exiage ,wex oeyl Ð "ezitz" .zg` dreny mzrnyäéì øîà.jl xn` xity :iia` Ðàéåä äàåø åäùîá àîèìå øåúñì ìáàÐ

.dlreak dxzqe edyna dlreak `inhn ,dlreak dic inp i`cõåçáë íéðôá ïéàîèî ïìåë.`id d`nh dii`x `la `dc ,xninl `kil dipya la` ,dpey`x dii`xa ÐúãìåéäåÐ

.yxtn onwlíåé úøîåùå äáæä.dpey`x dii`xa oevigd ziaa d`nhn Ð cg` mei dz`xy oia ,mini dyly dz`xy oia :xn`w ikd Ðäãð éîéá éàipz `d Ð dz`xe dcli Ð

.daifl dil ipz `d Ð daif inia i`e ,diläøäèì äàîåèîxdeh mc ied `lc ,`pngx `lz dliahe ineia :(a,dl dcp) "mizek zepa"a ixn`c lld ziak ol `niiwe mireay xg`l Ð

.dliah xg`l `l`íã ø÷òðå.minei e` mei my cnre ,oevigd zial Ðäàîèzclei :`ipzc epiide .dliah dzxdh `lc ,izixg` dliah `ira Ð `viyke ,da `edy onf lk Ð

.oevigd ziaa `inhnàéä äòåìá äàîåè.`id drela d`neh `d ,`kde .`yna `le rbna `l ,d`nhn dpi` Ð drela d`neh :(`,`r oileg) "dywnd dnda" wxta ol `niiwe Ð

meyn ,`kd la` .dii`x `ied oevigd ziaa `z` ikn Ð "dxyaa" xn` `pngxe ,dray z`nehe ,`id lenz`nc dii`x meyn mzdc ,oevigd ziaa ze`nhny miypd lkl `inc `le

eed `zyde ,d`neh ini edl ded lenz`nc .`pci`d dl `ipdn `l lenz`nc dii`xe ,dii`x `ied lenz`ne ,xwri` lenz`n dii`x meyn i`c .axr z`nehe ,`id dribpe `yn

.`ynae rbna `inhn `l drela d`nehe ,xdeh ini edläéìäéð úéøáñà.`nrh el izyxit == äéùéøá éì ùéëøëå.åùàøá òðòðå éøáãì äãåääòéìáä úéáá íéãâámicba Ð

`id dne .rbn `le dlik` ,da xen`y dn `l` jl oi` Ð (ak `xwie) "da d`nhl lk`i `l" `pngx xn`c ,rbn z`neh odl oi`y ,oi`nh opi` da rbepy drya oda yeal `edy

`l dnda zlapc ,aizk xedh ser zlapae ."xdhe eicba qake xbae gxf`a dtixhe dlap lk`z xy` ytp [lke]" :(fi my) aizkck ,drila zrya yeal `edy micba Ð d`nhn

la" meyn exeqi` oi`y ,`nh ser `vi Ð "dlap lk`z la" meyn exeqi`y in :mipdk zxeza xn`ck ,d`nhn `l inp `nh ser zlape .oizrnya xn`ck ,drilad ziaa d`nhn

."`nh lk`z la" meyn `l` ,"dlap lk`z
íúä
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àøáúñîjixhvi` inp opaxl ikdle .`ed yecgc ,opixnb `l ipiqne Ð `ied rbepc

ra jenqac ab lr s` ,ipiqn opixnb `lc ,"didi"oerny iaxl s`c xninl i

.dxzqe `ied d`ex

øéîçàãî`l` .ied d`exc `hiytc ,gken `l yi`n Ð ipiqa oiixw ilra` `pngx

dyly" `pngx xidfd zhlet meync ,dy`n

."dy` l` eybz l` miniàäãmirxevne oiaf

zyxt dxn`p `l izk`c iab lr s` Ð ixingc

xingdl ie`x mewn lkn ,mi`nh geliye d`neh

.zhletan xzei odaãòiax xn`w `l o`k

.`ied d`ex Ð edyna `nhl la` Ð 'ek oerny

"mixac el`" wxt migqta xn` `de :xn`z m`e

xeriy ira afc ozp iaxk xaq oerny iaxc (a,fq)

ok m`e .afn ixw lra silie ,dn`d it znizgk

yie !"dlreak dic" :`nip ,edyna `nhn i`n`

`kde ,edyna `nhn `l i`ce oerny iaxc :xnel

oerny iaxk dil zi`c o`nl elit` :xn`w ikd

mewn lkn ,uegak mipta d`nhn `le zhletc

.edyna `nhn yi`c xaq i` edyna d`nhn

äãéøéádliahe ineiac ,`nh mcd Ð d`nh

rbep meyn Ð dy`d d`nhe ,`pngx `ilz

.axr z`nehéàîàÐ `id drela d`neh

rela dy` ly mewn eze` :jenqa xn`c iia`l

inp `axle ."drela d`neh" dil ixwc `gip ,ied

xwrpya ixiinc xnel yi ,ied mixzqd zia :xn`c

`de .oevigd zial `vi `le xewnd on mcd

`viy jixv `l `axl Ð "uegl `viy" wiqnc

zia iedc oevigd zial `viy `l` ,ixnbl uegl

zlapk de`yr" edine .`yna `nhe ,mixzqd

xn` `axlc ,iia`k xaqc rnyn "xedh ser

.ied mixzqd zia Ð xedh ser zlap mewnc onwl

äåàùòab lr s` Ð xedh ser zlapk

d`neha exingd `l `nlrac

zerhl `ai `ly ick ,ith opax exfb `kd ,drela

ike .uegl `viyk elit` dliah ici lr exdhle

.exfb `lc xaq ,"uegl `viyk inp `kd" ipyn
`ivedy
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`oifgeרלד mipya cenr an sc ± oey`x wxtdcip
õåçá äàîåè äì ïéà íúäxen`y dn `l` da jl oi` Ð "da d`nhl" :ziyixtck Ð

.`pngx da xefbc `ed jde ,daéîèéú éàøáì ÷éôð éë àëä`ied ,uega `nhnc oeike Ð

.zerela ze`nhn `lc ze`neh x`ykõåçì àöéùë éîð àëä`nhn uegl `viykl Ð

rbie `viykle ,my `edy onf lk dxedh Ð dlah m`e ,dliah mcew xwrp m` dze`

.dp`nhi Ð daàøîéîì éàî`nh mc `d Ð

.xwrp dliah mcewc ,`edïéúòîùiaxc Ð

.`id drela d`neh :ol `iyw dedc ,`xif

÷éøôéà,xn`wc `ed uegl `viyklc Ð

zclei" ipzwc `ziixa `nwezn `l `zyde

iaxl `dc ,`xif iaxck "oevigd ziaa d`nhn

`xcde ,`viy `zyd cr `inhn `l `xif

.oizkecl `iyewàúùéáé äãéìá`l `kilc Ð

.daif `le dcpàúùáéá éà`inhn i`n Ð

`ki` mipta?õåç åùàø ãìå àéöåäù ïåâë
øåãæåøôìizk`c ab lr s`c :xn`we ,cile`e Ð

ied Ð oevigd ziaa epiidc ,`ed mipta ey`x

ueg :xn`c `irye` axke ,dcil d`nhe ,celik

.ied cle Ð xecfextlàéòùåà áø øîàãÐ

opzc `d` (`,ar oileg) "dywnd dnda" wxta

dig dhyte ,dirn jeza dxaer zny dy`"

z`neh d`nh digd Ð ea drbpe dci z`

opiede ,"cled `viy cr dxedh dy`de ,dray

,dig :dad`nh i`n`?!`id drela d`neh

,opaxcn Ð dig z`neh jd :`irye` ax xn`e

xecfextl ueg ey`x z` cle `ivei `ny dxfb

ied `le ,celi dil ded Ð wtp iknc ,ea rbze

`ziixe`cn `nhe ,drela.zna rbep meyn

oiprl jklid ,`ed celi Ð xecfextl ueg `nl`

.`ed celi inp Ð dcil z`neh en` z` `nhl

'åë àúàã àåää éëåinp `axcn ,xnelk Ð

.celik ied xecfextl ueg ey`xc opirnyà÷ìñ
êúòãrcei yi`d df oi`y xyt` ,xnelk Ð

xac i`ce `l` ,zxzen zaya dlinywtq

.ea rxi`õéåöãjeza wrev cled z` izrny Ð

.zay axr ly mei ceran miirndäàîåè
äàîèî àì äòåìá,dpi`y ink `id ixdc Ð

.ef dy` dxedhe ,`yn `le rbn `l da oi`eéàå
éåä íéøúñä úéá úøîàmihnwd zia x`yk Ð

,`inhn `l rbnac idpe .dlha `l d`neh Ð

`din `yna ,dribpa mixzqd zia `nhn `lc

z` z`yep ixdy ef dy` d`nhe ,d`nhn

.dlapdøåäè óåò úìáð íå÷îdrilad zia Ð

`l` d`neh xedh ser zlapl oi`y ,mc` ly

.myåøéáç åì áçúùenvrl `ed agz i`c Ð

.rbna dil inhi` Ðäáziaa mi`nh micba Ð

.zxg`a `le ,driladåèîå÷oia oebk Ð

.frla y"vpext mihnw x`y e` ,eiliv`
à÷
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àéöåäù.uegak aeyg `lc ,dxedh Ð envr xecfexta la` Ð xecfextl ueg ey`x cle

ewtq Ð xecfexta `vnpd mc :(a,fi) `nw wxta lirl xn` `de :xn`z m`e

.dcp mcl dcil (mc) oia wlgl yi :cere .uegl `viyk ,`nh ewtq mzd :xnel yie !`nh

ciar (a,en zexeka) "xeka yi" wxtae (`,gq oileg) "dywnd dnda" yixac :xn`z m`e

mc`a celik ey`x"c `ipzc `d `zekixv

dl zilc meyn Ð dnda `pz i`c :"dndaae

`ni` Ð xecfext dl zi`c dy` la` ,xecfext

?xecfext dl zi`c i`na dpin `wtp i`ne .`l

,xecfextl ueg ey`x cle `iveiy opirac oeik

`l mzdc xecfextc :xnel yie !`kd rnynck

iaerl "xecfext" ixw Ð mzdc ,`kdc i`d ik ied

`pin` dede ,cle ly ey`x oda dqkzny mikxid

.qxhpewa my yxit oke .celik aiyg `lc

áøãëåueg ey`x `vic Ð 'ek `irye`

axc dizlne ,celik ied xecfextl

"dywnd dnda"a jixtc `d` xnzi` `irye`

jeza dxaer zny dy`" iab (mye `,ar oileg)

,d`nh i`n`e :"d`nh Ð xaera dig drbpe dirn

.'ek `irye` ax ipyne !`id drela d`neh `d

,celik iedc meynl "ey`x" hwp i`n` :dniz

d`nh inp Ð eci `ived elit` `kd rnynck

d`neh e`l ez `dc ,ezhiqd e` ea drbpy digd

`lc ,`ed aezkd zxfbc :xnel yie !`id drela

iax mzd yixcck ,celik `diy cr `nhn

xaer `ivedl Ð "dcyd ipt lr" :l`rnyi

`nrh i`n :mzd irac `gip `zyde .en` irnay

`dc ,heyt enrhy it lr s` ,l`rnyi iaxc

cr xdhnc dil miw `l` !`id drela d`neh

.dcil ixwnc jk lk `viy

äúöé,`ed `herin e`l Ð 'ek d`nhy ef

.xnege lwa izizc xn`w i`n ok m`c

.df weqt llka epi`y ,epiid Ð "ef dzvi" `l`

yie ?`ziixad on `ax uxzi i`ne :xn`z m`e

jk lk agx drilad ziay oebk ixiinc :xnel

.exiag el agzy dlap hiqi `ly

äîdlik` xeriy ozil lke`de xnel cenlz

dlik`ac oeik :dniz Ð `yeple rbepl

ol zil Ð aizk `l rbepae ,micba qeak aizk

,`yepa `l` ,rbepl dlik` xeriy `nwe`l

wxta lirl ogky`ck !micba qeak dia aizkc

:xn`c (`,ci) `neic `nw wxtae (`,h) `nw

dwt`e ,`yep epiid Ð "eicba qaki dcpd in dfne"

`yepk d`fd xeriy ozil ,d`fd oeyla `pngx

yie !micba qeak dia aizk `lc meyn ,rbepk `le

i` `kd la` ,`icda `yep aizk `l mzdc :xnel

`l ok m` ,`cixb `yep` `l` "lke`de" i`w `l

Ð "lke`" i`nc `nip `linne ,`yep aezkp

i`n opixn`e ,`yep aizk `lc mzd enk .`yep

azkc micba qeak :dniz edine .`yep Ð "dfn"

ded `l i`c :`niz ike ?il dnl lke`a `pngx

rbepa dil opinwen ded ,micba qeak dia aizk

aezkl `l ok m` Ð micba qeak irac `yepa `le

m`e .jixhvi` `yxc meyl `nye !llk rbep

(`,`r oileg) "dywnd dnda" wxtac :xn`z

lke`de"c `xw i`dn drela d`neh witn

`l in "axrd cr `nhe eicba qaki dzlapn

`d `zyde ,dngd zriwyl jenq lk`c opiwqr

`wc`ed ynn dlik` `l "lke`" i`d `kd xn

yie !`yeple rbepl dlik` xeriy ozil `l`

icin `vei `xwn oi`c meyn ,witn mzdc :xnel

.eheyt
`xninl
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éåä òeìa¯(éà àlà) .àénhî àì äòeìa äàîeè ¨©¨¥§¨§¨¨¦©§¨¤¨¦
éåä íéøúqä úéa zøîà¯:øîà ééaà ,ànhî àäéî àOîa ,ànhî àì òbîác éîð éäð ¨§©§¥©§¨¦¨¥§¦©¦¦§©¨¨¦©¥§©¨¦¨¦©¥©©¥£©

dì àðéîà àðî :ééaà øîà .éåä íéøúqä úéa :øîà àáøå ,éåä òeìa¯ìBëé ,àéðúc ¨©¨¥§¨¨£©¥©§¨¦¨¥£©©©¥§¨¨¦¨¨§©§¨¨
äòéìaä úéaà íéãâa äànèî äîäa úìáð àäz¯ìëàé àì äôøèe äìáð" øîBì ãeîìz §¥¦§©§¥¨§©§¨§¨¦©¥©§¦¨©§©§¥¨§¥¨ŸŸ©

"dá äàîèì¯Bæ äúöé ,dúìéëà àlà äàîeè dì ïéàL éîäàîhLíãB÷.äpìëàiL §¨§¨¨¦¤¥¨§¨¤¨£¦¨¨¨§¨¤§¥¨¤¤Ÿ©¤¨
øîBçå ì÷a éúéúåõeça äàîeè dì ïéàL ,øBäè óBò úìáp äîe :øBäè óBò úìápî¯Lé §¥¥§©¨¤¦¦§©¨©¦§©¨¤¥¨§¨©¥

õeça äàîeè dì LiL Bæ ,íéðôa äàîeè dì¯øîà ?íéðôa äàîeè dì LiL ïéc Bðéà ¨§¨¦§¦¤¥¨§¨©¥¦¤¥¨§¨¦§¦£©
"dá" àø÷¯òâBpì øeòéL ïzéì ?"ìëàäå" øîBì ãeîìz äî ïk íà .úøçàa àìå da §¨¨¨§Ÿ§©¤¤¦¥©©§©§¨Ÿ¥¦¥¦©¥©

ìëBà äî ,ìëBàk àNBpìå¯òâBð óà ,úéfëaàNBðå¯.úéfëaõøL :àáø øîàBèîB÷a¯ §©¥§¥¨¥§©©¦©¥©§¥§©©¦¨©¨¨¤¤§§
BèîB÷a äìáð ,øBäè¯øBäè BèîB÷a õøL .àîè¯íéøúqä úéáe ,ànèîc àeä äòéâða õøL ¨§¥¨§§¨¥¤¤§§¨¤¤¦§¦¨¦§©¥¥©§¨¦

BèîB÷a äìáð .àeä òbî øa åàì¯ànèî àì òbîác éäð ,àîè¯.ànèî àäéî àOîa ¨©©¨§¥¨§§¨¥§¦¦§©¨¨§©¥§©¨¦¨§©¥
øepzä øéåàì Bñéðëäå ,BèîB÷a õøL¯!àèéLt .àîè¯,àðîçø øîà "BëBz" :àîéúc eäî ¤¤§§§¦§¦©£¦©©¨¥§¦¨©§¥¨£©©£¨¨
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr an sc dcp(iriax meil)

ixdeíúä,xedh ser zliapaäàîeè dì ïéàn,õeçaziaa wx `l` ¨¨¥¨§¨©
la` ,[dfk ote`a `nhzy aezkd zxifb `idy gkene ,drilad

àëä,leahl dcxiy zcleiaénèéì éàøáì ÷éôð ék`viyk `ld - ¨¨¦¨¦§¨©¦©¥¥
x`yk ez`nehy gkene ,mewn lkn `nhiz da rbie uegl mcd

.relaa `nhiy xnel oi`e ,ze`neh
:xg` ote`a `xif iax ixac z` `xnbd dcinrn ,ef `iyew iptne

`l`,énð àëä`weec `ed `xif iax d`nihy dnàöiLkmcd ¨¨©¦§¤¨¨
,õeçì`nh mc df ixd dliahd mcew xewnd on mcd xwrpy iptne ©

oevigd ziaa `ed elit` uegl `viy iptl la` .[erbna z`nhpe
drela d`nehy oeik ,`vi `ly onf lk dxedh `id ixd dlah m`

.z`nhn dpi`
:`xnbd dywnàøîéîì éàî ,õeçì àöé éà,xaca yecigd dn - ¦¨¨©©§¥§¨

z`nhpy `nh mc `edy i`ce dzliah iptl mcd xwrpyk ixd
:`xnbd zvxzn .erbnaíãì äìéáè àépäîc Bbî ,àîéúc eäî©§¥¨¦¦§©§¨§¦¨§¨

éàeb àkéàc,iniptd ziaay mc xdhl dliahd dlireny jezn - §¦¨©©
epi` dzliah xg`l `vi m` dzliah mcew my `vnpy mc lky

,d`nhnéàäì énð épäz,oevigd ziaay df mc mb xdhl lirez - §©¥©¦§©
ïì òîLî à÷.dp`nhi uegl ez`vae dliahd el dlired `ly ¨©§©¨

mcd `viyk `weec `xif iax ixac z` `xnbd dcinrdy oeik
(`"r) lirl `ziixad z` cinrdl xyt` i` dzrn ,uegl
jkitl .mipta d`nhin zcleidy `ziixaa yxetn ixdy ,eixack
:`xnbd zl`ey .`ziixaa xaecn dna xxal `xnbd zxfeg

÷éøtéà ïézòîLrbnl ezpeeky ,zayein `xif iax ly `xnind - §©§¦¦§¦
.drela d`neh oicn eilr zeywdl oi`e uegan d`nehdàlàdn ¤¨

y `ziixad dxn`yúãìBédfi`a oaen epi` ,uegak mipta z`nhp ¤¤
,xaecn ote`éàdclie dz`x,äcð éîéaz`neh ef ixd,äcðeéà ¦¦¥¦¨¦¨¦

,äáéæ éîéaz`neh ef ixdáéæ,ä.ef `ziixaa exkfed xak dafe dcpe ¦¥¦¨¦¨
:`xnbd zvxznàzLaé äãéìa ,ïðé÷ñò éàîa àëä`ly ,dyai - ¨¨§©¨§¦©§¥¨©¦§¨¥

.zclei oicn wx dz`nehe ,cled mr mc `vi
a xaecn m` :`xnbd zxxaníéðôa ànhî éàî ,àzLaé äãéì¥¨©¦§¨©¦©¥¦§¦

.àkéà õeçák:`xnbd daiynàéöBäL ïBâkdBLàø ãìåõeç §©¦¨§¤¦¨¨Ÿ
,øBãæBøtìs` celik aygpy `ed yecigde ,[oevigd ziad l` ©§§

,dcil d`nh en`e ,mlerd xie`l `vi `lyå`id ef `xaqáøãk §¦§©
àéòLBà áø øîàc ,àéòLBàdpynd d`nihy mrhdy (.ar oileg) ©§¨§¨©©©§¨

,zn clea drbpe dci dqipkdy zclin (.`r my)àéöBé ànL äøæb§¥¨¤¨¦
,øBãæBøtì õeç BLàø ãìeä`ived `ly aeygze my ea rbize ©¨¨Ÿ©§§

zial ez`ivi ,`irye` ax zrcly ixd .[dxedhe oiicr ey`x
z`nhin zcleiy `ziixad dxn`yk oke ,dcilk zaygp oevigd
zial ey`x `ivedy zrn dcil z`neh dl yiy dzpeek ,mipta

.oevigd
oevigd zial cled z`iviy jkl sqep xewn d`ian `xnbd

:dcilk zaygpàáøc dén÷ì àúàc àeää éëågkeny enke - §¦©©£¨§©¥§¨¨
,`ax iptl `ay cg` mc`a dyrndnì øîàìäîîì eäî ,dé ¨©¥©§¦§©

àúaLa.zaya lenl xzen m`d -déì øîà,`ax,éîc øétL §©§¨¨©¥©¦¨¥
.zayd z` dgec dpnfa dlin ixdy÷ôðc øúa,`viy xg`l - ¨©¦§©

àúaLa ìäîîì éøLc òãé àì àøáb àeääc Czòc à÷ìñ ,àáø øîà̈©¨¨¨§¨©§¨§©©§¨Ÿ¨©§¨¦§¦§©§©§¨
dfi` ea rxi` i`ce `l` .zaya lenl xzeny df rci `l ike -

.edn xn` `le ,wtqdéøúa ìæàe eixg` jld -éì àîéà ,déì øîà £©©§¥¨©¥¥¨¦
éæéà,`eti` il xen` -äåä éëéä àãáeòc àôeb.did cvik -øîà ¦¦¨§§¨¥¦£¨¨©

àúaL éìòîc àéðtà õéåöc ãìå úéòîL ,déìcledy izrny - ¥§©¦¨¨§¨¦©©§¨§©£¥©§¨
,zay axr ly mei ceran en` irnn wrevàúaL ãò ãéìéúà àìå§Ÿ¦§§¦©©§¨
.i`ce zay didyk dlila `l` `vi `le -déì øîà,`axéàä- ¨©¥©

xak wrvy zra df cleBLàø àéöBä,àeä øBãæBøtì õeçepice ¦Ÿ©§§
,iyiy meia clepkezaya ezlinäìéî ìëå ,dpîæa àlL äìéî éåä̈¥¦¨¤Ÿ¦§©¨§¨¦¨

.úaMä úà äéìò ïéìlçî ïéà dpîæa àlL,`ax zrcl mby ixd ¤Ÿ¦§©¨¥§©§¦¨¤¨¤©©¨
.dcilk zaygp oevigd zial ez`ivi

dkixv dzid `l zynyndy ,(:`n lirl) `ziixaa epipy
aky zribp cvn `nhidl,mixzqd zia `edy oeik ,dirna rxf z

zwelgn d`ian `xnbd .jka `nhizy aezkd zxifby `l`

:df oipra mi`xen`íB÷î BúBà ,eäì àéòaéàoevigd ziad -ìL ¦©§¨§¨¤
éåä òeìa ,äMà,`ed dxyaa rela -éåä íéøúqä úéa Bàaygp - ¦¨¨©¨¥¥©§¨¦¨¥

:`xnbd zxxan .mixzqd zia mdy mihnw x`ykà÷ôð éàîì§©¨§¨
.dpéî:`xnbd daiynBúBàa äìáð úéfk dzøéáç dì äáçzL ïBâk ¦¨§¤¨£¨¨£¤§¨©©¦§¥¨§
,íB÷î.uegan dxyaa rbp `leäòeìa äàîeè ,éåä òeìa úøîà éà ¨¦¨§©¨©¨¥§¨§¨

äànèî àì.`yn `le rbn `l da oi`e ,dpi`y ink `idy iptn Ÿ§©§¨
åmle`úøîà éàyàénèî àì òbîác éäð ,éåä íéøúqä úéambd - §¦¨§©¥©§¨¦¨¥§¦¦§©¨Ÿ¦©§¨

la` ,rbna `nhin epi`yàénèî àäéî àOîamewn lkn - §©¨¦¨¦©§¨
yiy `vnp relak aygp epi` zifk eze`y oeike ,`yna `nhin

.[eze` z`yepd dy`d z` `nhne ,dliap x`ez oiicr eilr
:wtqd z` heytl zerc izy d`ian `xnbd,øîà ééaàziad ©©¥¨©

mgxd ly oevigd.éåä òeìae.éåä íéøúqä úéa ,øîà àáø ¨©¨¥¨¨¨©¥©§¨¦¨¥
:eixacl xewn `ian `axdì àðéîà àðî ,àáø øîàziak epicy ¨©¨¨§¨£¦¨¨

,mixzqdàéðúczaky zribp cvny ,(:`n lirl) zynyn iabl §©§¨
oeik d`neh da ycgl aezkd jixv did `l uegan dxyaa rxf

,`nhy rxf zakya rbep lkk `idyàlàeprinydl aezkd `a ¤¨
ziidy itl ,mgxd ly oevigd ziaa dtihd zribpa mb z`nhpy

jka z`nhp dpi`y xnel lekiàéä íéøúqä úéa úàîehL éðtî¦§¥¤§©¥©§¨¦¦
àéä áeúkä úøæbL àlà .äànèî àì íéøúqä úéa úàîeèå§§©¥©§¨¦Ÿ§©§¨¤¨¤§¥©©¨¦
oevigd ziady `ziixaa yxetn ixd .miptan dzribpa `nhizy

.mixzqd zial aygp
:`xnbd zxxanééaàåx`ai cvik ,mixzqd ziak epi`y xn`y §©©¥

,iia` zrcl :`xnbd daiyn .ef `ziixaøîà÷ ãBòå àãçzpeek - £¨§¨¨©
epiid recn ,ixwird mrhd caln sqep mrh yiy xnel `pzd

.`nhiz `ly mixne`,àéä äòeìa äàîeèc ,àãçheyt df mrhe £¨§§¨§¨¦
,exikfdl jxev oi`eãBòåy ,mrhøîBì éöîz íà eléôàdpi`y §£¦¦¦§¥©
ixd ,drela d`nehàéä íéøúqä úéa úàîeèeàlà .äànèî dðéà §©¥©§¨¦¦¥¨§©§¨¤¨
àéä áeúkä úøæbL.`nhizy ¤§¥©©¨¦

:dnec oipra `axe iia` ly ztqep zwelgn,eäì àéòaéàdíB÷î ¦©§¨§¨
yøBäè óBò úìáð,drilad zia epiid ,ea z`nhnúéa Bà ,éåä òeìa ¦§©¨¨©¨¥¥

.éåä íéøúqä:`xnbd zxxan.dpéî à÷ôð éàîì:`xnbd daiyn ©§¨¦¨¥§©¨§¨¦¨
äìáð úéfk Bøéáç Bì áçzL ïBâkdnda lyåét CBúìziaa §¤¨©£¥©©¦§¥¨§¦
.xg` mewna ea drbp `le ,driladäàîeè ,éåä òeìa úøîà éà¦¨§©¨©¨¥§¨

àénèî àì äòeìa.`ynae rbnaúøîà [éàå] (éà àìà)yúéa §¨Ÿ§©§¨§¦¨§©¥
,ànhî àäéî àOîa ,ànhî àì òbîác énð éäð ,éåä íéøúqä©§¨¦¨¥§¦©¦¦§©¨Ÿ¦©¥§©¨¦¨¦©¥

.dpnn `nhi drilad ziaa dnda zliap `yepde
:wtqd z` zhyet `xnbd,øîà ééaàdrilad zia mewn.éåä òeìa ©©¥¨©¨©¨¥

.éåä íéøúqä úéa ,øîà àáøå§¨¨¨©¥©§¨¦¨¥
:eixacl xewn `ian iia`dì àðéîà àðî ,ééaà øîà,relak epicy ¨©©©¥§¨£¦¨¨

úéaà íéãâa äànèî äîäa úìáð àäz ìBëé ,àéðúc[ziaa-] §©§¨¨§¥¦§©§¥¨§©§¨§¨¦©¥
äòéìaä,xedh ser zliapkøîBì ãeîìzak `xwie) serd zliapa ©§¦¨©§©

(g,['dá äàîèì ìëàé àì äôøèe äìáð'zngn d`nehy rnyn §¥¨§¥¨ŸŸ©§¨§¨¨
a wx dxn`p dlik`àlà äàîeè dì ïéàL éîici lr,dúìéëà ¦¤¥¨§¨¤¨£¦¨¨

,xedh ser zliapa wx xnelkBæ äúöé,dndad zliap -(äàîèù) ¨§¨
[dúàîeèL]`ynae rbna,äpìëàiL íãB÷df weqt oi` jkitl ¤§¨¨¤¤Ÿ§¤¨

ziay ixd .drilad ziaa `nhzy xewn epl oi`e da wqer
`ed ixd mixzqd ziak aygp did m` ik ,relak aygp drilad

`ziixad dxn` recne ,`yna `nhindpi` dnda zliapy
.[ea z`nhn

dndad zliap z`neh oipra dyxcd jynd z` d`ian `xnbd
:`xnbd zl`ey .drilad ziaaéúéúådnda zliapøîBçå ì÷a §¥¥§©¨¤

øBäè óBò úìáp äîe ,øBäè óBò úìápî,dlwdäàîeè dì ïéàL ¦¦§©¨©¦§©¨¤¥¨§¨
`yne rbna,õeçay epivn ok it lr s`eíéðôa äàîeè dì Lé ©¤¨§¨¦§¦

,drilad ziaaBæ,dxengd dndad zliap -äàîeè dì LiLrbna ¤¤¨§¨
`yneíéðôa äàîeè dì LiL ïéc Bðéà ,õeçadgec .drilad ziaa ©¥¦¤¤¨§¨¦§¦

:`xnbdàø÷ øîàlk`i `l' (g ak `xwie) xedh ser zliapa ¨©§¨ŸŸ©
d`nhl,'dá`weecy rnynäa,dzlik`a micba `nhzy xn`p §¨§¨¨¨
a àìådliap,úøçàmicba z`nhn dpi` dnda zliapy epiid §Ÿ¦©¤¤

le`yl yie .dzlik`aøîBì ãeîìz äî ,ïk íàdnda zliapa ¦¥©©§©
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xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bn sc dcp(iying meil)

BëBz CBz àìå`vnpd sqep ilk jeza `nhnd xacd didiy `le - §Ÿ
xac jeza `l` oevigd ly exie`a epi` ixdy ,oevigd ilkd jeza
,jk oicdy oeike .e`nhn epi` jkitle oevigd ly ekeza `edy
`l xepzd jeza `edy mc` ly ehnewa uxy mby zerhl xyt`

,e`nhn epi`e xepzd xie`a uxydy aygpïì òîLî à÷oi`y ¨©§©¨
.[xepzd z` `nhn `ede ,ok xacd

dpw fg`y xedh mc`y `ed oicd .ehnew oipra zetqep zekld
z` hiqde etka dpw fg`y af oke .`nhp ,afd z` ea hiqde etka
oia lcad yi mieqn ote`ay zx`an `xnbd .jka e`nih ,xedhd

:afd ici lr hqip oial afd hiqnäð÷ ,Lé÷ì Léø øîàfeg`d ¨©¥¨¦¨¤
,øBähä úà Ba èéñäå ,áæ ìL Bèîe÷ax`yp.øBäèla`äð÷feg`d §§¤¨§¥¦¤©¨¨¨¤

.àîè ,áfä úà Ba èéñäå øBäè ìL Bèîe÷a:yiwl yix x`aneéàî §§¤¨§¥¦¤©¨¨¥©
àîòè,[`nhn `l ehnewa hiqnd afyàø÷ øîàc(`i eh `xwie) ©£¨§¨©§¨

íéna óèL àì åéãéå áfä Ba òbé øLà ìëå','axrd cr `nhe 'ebe §Ÿ£¤¦©©¨§¨¨Ÿ¨©©¨¦§¨¥©¨¨¤
xak ik ,ezribpa `nhn afy cnll `a df weqty xnel oi` ixde
,'axrd cr `nhe 'ebe aGd xUaA rbPde' (f weqt my) eiptl xn`p§©Ÿ¥©¦§©©¨§¨¥©¨¨¤

`l`áæ ìL Bèéqä eäæxedhd z` hiqnd afy aezkd cnln o`k - ¤¤¥¤¨
,yecig `id ef d`nehy itle .e`nhnBì eðéöî àlL[`nhnl-] ¤Ÿ¨¦

`iaiyäàîeè,eci lr hqipl,dlek äøBzä ìëaze`nehd lkay §¨§¨©¨¨
cenll yi jkitl ,e`nih `l xedhd z` `nhd hiqd m` dxezay

,cala afa aezkd oeyln df hqid ixcb z`àðîçø dé÷tàå- §©§¥©£¨¨
af ly ehiqd dxikfd dxezdeìaäòéâð ïBLdknqe ,['ea rbi xy`'] ¦§§¦¨

,['mina shy `l eicie'] weqtd jynday 'eicie' zaizl eze`
äòéâðe èqéäc àøîéîìmdyk `l` mi`nhn mpi` af lyäî ,åéãék §¥§¨§¤¥§¦¨§¨¨¨

íúäxaecn eici iabléàøáàî,mixzqd ziaa `le ielb mewna - ¨¨¥©§©
àëä óàxaecn afd zribpe hqid iabléàøáàî-mdyk wx ©¨¨¥©§©

ehnewa dpw afd fg` m` jkitl ,[etebay ielb mewna miyrp
micnel ,xedha afd zribp iabl oke .e`nih `l ,xedhd z` hiqde
xedh la` ,[e`nih `l xedhd ly mixzqd ziaa rbp m`y o`kn
zia z` aezkd ea hriny epivn `l afd z` hiqne `yepy

.`nhp ,ehneway dpwa ehiqdyk s` jkitl ,[mixzqd
:dpyna epipyïéànhî ïðéà éø÷ ìòáe áfä ìáàoz`neh `vzy cr £¨©¨©©§¦¥¨¦©§¦

uegl.'åëå:el` mipic xewn d`ian `xnbdáæcr `nhin epi` ¨
oeik ,uegl eaef `viyáéúëc(a eh my)'BøNaî áæ äéäé ék','ebe ¦§¦¦¦§¤¨¦§¨

`nhp `ly rnyn,BøNaî BáBæ àöiL ãò,exya jeza `edyk la` ©¤¥¥¦§¨
.`nhp `l ,seba exewnn xak xwrpy s`éø÷ ìòacr `nhin epi` ©©§¦

oeik ,uegl eixw `viyáéúëc(fh eh my)epnî àöú ék Léàå' ¦§¦§¦¦¥¥¦¤
'òøæ úáëLdxwrpyk la` ,`vzy cr `nhp `ly rnyn ,'ebe ¦§©¤©
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רלז oifge` mipy` cenr bn sc ± oey`x wxtdcip
ïì òîùî à÷itn dlrnl eite xepzd jeza ilk oebk `l` ,`ed "ekez jez" `l i`dc Ð

.xepzdøåäè øåäèä úà åá èéñäå.onwl `nrh yxtnck Ðèéñäå øåäè ìù åèîå÷á
àîè áæä úà åá`xwie) akyna aizkc ,`yna `nhn afe ,afd z` `yp ixdy .xedhd Ð

.envr afl xnege lwe ,"mze` `yepde" (ehàîòè éàîehnew ly dpwa hqipd xedh Ð

xedh af ly?'åâå áæä åá òâé øùà ìëå áéúëã
aizk `dc ,jixhvi` rbnl e`l `xw i`de Ð

.af ly ehiqd df `l` ,"afd xyaa rbepde"

,`nh Ð xedhd z` hiqdy af :epcnl o`kn

dxdh zhqnd d`neh dxezd lka epivn `ly

,`nhd z` xedh `yp ok m` `l` ,`nhzy

Ð "eicie" azke .`pngx ilbc `ed afa `kde

,eicia afd ea hiqdc `kid :ikd opiyxcc

.ielba ,xnelkíéîá óèù àì`zlin Ð

dlik`l mici zlihpl slinl :`id izixg`

,`nh epi` Ð xedhd z` af hiqd `nl` .`kdn

diwt`cne .eicia ielba ehiqd ok m` `l`

rbn oi`c ,zeribp lkl inp opitli dribp oeyla

z` hiqdy xedh la` .`nhn mixzqd zia

dia aizk `lc `pixg` `xwn ol `wtpc ,afd

,ehneway dpwa ehiqd elit` `nh Ð "eici"

d`nhn `idy ehnewa dlap` dedc icin

z` `yep `ed ixd mewn lkn `dc ,`yna

ly ehnewa dpw :`pixg` `pyil .d`nehd

dpwd rbpy ,`nh ikdl Ð afd z` hiqde xedh

xfege ,afd zngn dpwd `nhpe ,af ly ieliba

,henw xedhc ab lr s`e .xedhd z` `nhne

ehnewa dpw la` .opirac `ed af iab `ielibc

afe li`ed ,xedh Ð xedhd z` hiqde ,af ly

iptn ,`ed yeaiye ."eicie" aizk af iabe ,henw

,`ed ur ilk iheyt dpwc ,`cg :mixac dnk

,lelg dpwa :xn`z m`e .d`neh lawn epi`e

xfeg oi` ikd elit` ,d`neh lawnc inp idp

xfeg af ly rbn oi` ixdy ,xedhd `nhne

`nhn d`neha rbep jl oi`y ,mc` `nhne

z`neh i` ,cere .zna rbepd on ueg mc`

`ed ehnewa ixde ,`id dpw zribp meyn xedhd

`dc ,`ed rbn xa e`l mixzqd ziae ,rbpc

oeyl ,cere ."xedh ± ehnewa uxy" lirl opixn`

hwp i`n` "hiqd"?afd z` xedh hiqd ,cere

`xw i`dn wtp in Ð?"afd ea rbi xy` lke"

lk" aizk `le ,afd ephiqi xy` epiide ,aizk

!"afa rbi xy`ìåáî àéáî åìéàëmngny Ð

xec lewlw edfe .ixw icil `iane ,eixa` z`

lk zigyd ik" :(e ziy`xa) xn`py ,leand

."xyaäáò úéìèîá.znngn dpi`y Ðàì
çéëùoira rav`y onf lk" `ipzc `de Ð

ynynn dlgznc `kid ilin ipd Ð "zrncn

df la` .hrn dry lk `veie ,envr z` mnige

aeye ,cgia rxfd lk xwrp Ð eixa` erfrcfpy

.zg` drya cin cer xewrl mngzne xfeg epi`

íç åøùá.exa` Ðàîèepnn `vi `ny Ð,ixw

i`n`e?!ùéâøà àì àäååîåìçá åúèî ùîùîá
.yibx` i`ce Ð wtp i`c Ðäùâøä àìá äúöéå

.ugk dxei epi`c Ðàîè íéî ìéèéùëìÐ

.dybxda xwri` `xwirne li`ed ,dybxda witp `lc ab lr s`e ,eiykr `veie ixwd on xiizypcøäøäù éåâ.`vi `le xwrpe Ðìáèå ãøéå.eixw `vi jk xg`e ,zexib myl Ðåäî
Ð xwrp ieb `edyke li`ed ,`lew epiidc dxiwr xza lifip `l `kd ,dxiwr xza opilf`c ,`nh Ð dybxda `ly `vie dybxda xwrp ikc l`xyi iabl xnel ivnz m` elit` Ð

.lld zial elit` ,xedh eixw :"mizek zepa"a xn`c ,xedheàðù àì àîìéã åà.dxiwr xza opilf` Ð `kd ik `lewl `py `le ,l`xyic dybxdc dxiwr iabl oebk `xnegl Ð

äéìâø éîéî åø÷òðù.d`nehd a` oirn iedc Ðäìáèå äãøéåedn ,ezlihd jk xg`e ,daefn dxdhe Ð?.àì åà ,åàîèîå äøé÷ò øúá ïðéìæà éîäì èé÷ð éöî àìã,z`vln Ð

.d`ivi jxev dil aiyg xwr ikn jklid[äéåâ].mdixac lkl oiafk ediy odilr exfb minkgc ,oi`nhn dilbx in dieb mzq Ð
äãøéå
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àøîéîìdlape uxy oebk ,zeribp lkl opitli `kdnc :i"yx yxit Ð eicik dribpe hqidc

ikd afd ielb opirac ikid ik ,opitli afn i`c :dywe .xedh ly exzqa erbpy

opirack ,ieliba xedhd hiqiy irapc slip inp hqid oiprl .xedh ly ielba rbiy opira inp

ziac inp xn`e ,`nh Ð afd z` ea hiqde xedh ly ehnewa dpwc opixn` `kde ,afd ieliba

afc :yxtl d`xp `l` !`yna `nhn mixzqd

Ð xedhc ,xedh ly exzqa erbpy dlape uxye

aizkc dribp oeyln opitli `l` ,opitli afn e`l

rbepd" aizk inp Ð afa rbepd xedhe .edleka

rbiy ,i`xa`n rnyn dribp oeyle ,"afd xyaa

`nw wxt rnyn oke .d`neha ielba xedhd

oeylc micen lkd :`ler xn`c (`,dk) oiyecwc

i`de ,`pngx xn` "rbi ike" ,uxy lv` `ed ielb

aizkc dribp oeylnc ,rnyn .`ed dribp xa Ð

`ed uxyaaizkc "eici"c `xw iziin `lc ,yixc

epiide ,"ea rbi xy`" :mzd qixb i"yx edine .afa

yxcnl `kd jixhv`c `de .af iab aizkc `xw

Ð afa aizkc dribpn dil `wtp `le "eici"n

rnyn `le ,ixiin hqida ,dribp `iddc meyn

,"eici"n dl yixc jkl .ynn dribp enk ielib

diwt`cn rbna oia hqida oia afd ielib opirac

iab aizkc `kdc dribpn :inp i` .dribp oeyla

.i`xa`n eedc zeribp lkl opitli dpin "eici"

äéåàøádybxd `la d`vi elit`e Ð rixfdl

rnyn ok m`c :dnize .jenqa gkenck ,ixii`

,ugk dxei epi`y it lr s` rixfdl ie`xc

:xn` (`,dq) zenaia oke (`,`v) mixcp idliyae

dxei oi` i`c rnyn ,ugk dxeia dl miw idi`

`dlc :xnel yie !rixfdl ie`x epi` Ð ugk

zxiwr zlgzay wx jixvn `l `kdc `pyil

seqlc ab lr s` ,rixfdl die`x `dz rxf zaky

:inp i` .rixfdl ie`x epi`y oipra `id dz`ivi

xarzdl diie`x dpi`y `l` ,`ed rixfdl ie`x

`l` dteb jezl qpkp epi`e ,ugk dxei epi`y itl

.uegl `veie zzeyàä:yexit Ð `inhn iienh

epiid ,ok `l m`c .dybxd `la dxwrp elit`e

.`nw `pyil

äáæ.diebn ira oke Ð dilbx inin exwrpy

i`n` :i"yxn mdxa` oa wgvi epiax l`y

itl el d`xpc :aiyde ?iebe af xkfn ira `l

zg` zaa dilbx [inin] lk oilbrzn dy`ay

.yi`a ok oi`y dn ,dgztl
z`
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.äLbøä àìaúáëL ìk :ìàeîL øîà ,àðéøçà àðMéì §Ÿ©§¨¨¦¨¨©£¦¨¨©§¥¨¦§©
õçk äøBé BðéàL òøæ¯àkéà éàî .äànèî dðéà ¤©¤¥¤§¥¥¨§©§¨©¦¨

äø÷òð :eäééðéa àkéà ?àðMéì éàäì àðMéì éàä ïéa¥©¦¨¨§©¦¨¨¦¨¥©§¤¤§¨
àèéLôc àúléî .äLbøäa àlL äàöéå ,äLbøäa§©§¨¨§¨§¨¤Ÿ§©§¨¨¦§¨¦§¦¨

ì déìäø÷òð :àáø éòác .àáøì déì àéòaéî ìàeîL ¥¦§¥¦¨£¨¥§¨¨§¨¥¨¨¤¤§¨
:òîL àz ?eäî ,äLbøäa àlL äúöéå ,äLbøäa§©§¨¨§¨§¨¤Ÿ§©§¨¨©¨§©

,íéî ìéhä àìå ìáhL éø÷ ìòaìéhiLëì.àîè íéî¯.÷ôð äLbøäa daeøc íúä éðàL ©©¤¦¤¨©§Ÿ¦¦©¦¦§¤©¦©¦¨¥¨¥¨¨§¨§©§¨¨§©
õçk äøBé BðéàL òøæ úáëL ìk :ìàeîL øîà dì éøîà ,àðéøçà àðMéì¯,úòøæî dðéà ¦¨¨©£¦¨¨§¦¨¨©§¥¨¦§©¤©¤¥¤§¥¥¨©§©©

éòeøæààìc àeäàòøæîééenè àä ,¯äéäé àì øLà Léà Eá äéäé ék" :øîàpL ,àénhî ©§¥§¨©§§¨¨©¥¦©§¨¤¤¡©¦¦§¤§¦£¤Ÿ¦§¤
"äøwî øBäè¯éBb :àáø éòa .íìBòa éø÷ eléôàøäøäL,ãøéåéöîz íà ?eäî ,ìáèå ¨¦§¥£¦¤¦§¨¨¥¨¨¤¦§¥§¨©§¨©©¦¦§¥

éléî éðä ,ïðéìæà äøé÷ò øúa øîBì¯àëä ìáà ,àøîeçìàìe÷ìc¯àîìéc Bà ,ïðéøîà àì ©¨©£¦¨¨§¦©¨¥¦¥§§¨£¨¨¨¦§¨¨¨§¦©¦§¨
äéìâø éîéî eø÷òpL äáæ :àáø éòa .e÷éz ?àðL àìäãøéåøîBì àöîz íà ?eäî ,äìáèå ¨§¨¥¨¥¨¨¨¨¤¤¤§¥¥©§¤¨§¨§¨§¨§¨©¦¦§¨©

éöîc äéìâø éîéî ìáà ,dì èé÷ð éöî àìc ,òøæ úáëL éléî éðä ,ïðéìæà äøé÷ò øúä©£¦¨¨§¦©¨¥¦¥¦§©¤©§¨¨¥¨¥¨£¨¥¥©§¤¨§¨¥
dì èé÷ð¯,äéìâø éîéî eø÷òpL äáæ äéBb :àáø éòa .e÷éz ?àðL àì àîìéc Bà ,àì ¨¥¨¨¦§¨¨§¨¥¨¥¨¨¨¨¨¤¤¤§¥¥©§¤¨
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`oifgeרלח mipya cenr bn sc ± oey`x wxtdcip
äìáèå äãøéå,dlahe dcxie dilbx inin exwrp dafa xnel ivnz m` .zicedi myl Ð

.`ziixe`cn ez`nehc ,l`xyia ilin ipd Ð dxiwr xza opilf`àîèî çì"mizgd"c Ð

.litpc ,dn`d it mzeg epi` yaidy ,gl rnynøø(`k ` l`eny) enk ,gl rnyn Ð

."exix cxeie"àãç åáåæá"eaef z`" ,ixz Ð "xx" ,`cg Ð "eaefa ez`neh didz z`f" Ð

.oaxwl zlz Ðíéúçä åà.gl ÐåáåæîÐ

z`neh dia zi` eaef zvwn Ð "`id ez`neh"

.daifàîè åàø÷å íéúù"exyan af didi ik" Ð

."`nh" ,ixz Ð "`nh eaef" ,`cg Ðåàø÷å ùìù
àîèxx" ,`cg Ð "eaefa ez`neh didz z`f" Ð

"eaefn exya mizgd e`" ,ixz Ð "eaef z` exya

."`id ez`neh" ,zlz Ðáåæä ìòdtihdy Ð

.d`nh dnvräùãòëá òâåðìdribpnc Ð

e`"n onwl ,rxf zakyc dribp ol `wtp uxyc

.'ebe "rbi xy` yi`äàîåè ú÷åìç åì ïéàÐ

oan zegt ohw la` ,lecbk `nhn ohw uxyc

.ixw el oi` ryzéðú÷ õøù íåùuxy jl oi` Ð

`nhn yi rxf zaky la` ,edyna `nhn

.d`exl oebk ,edynaäùãòë íå÷îá äéìåëã
éà÷ied xa` `edy dizeaiyg jezn ,xnelk Ð

.dycrk mewna aeygòãúmeync Ð

on `zxet xqg eli` `dc ,`ed xa`c `zeaiyg

`nhn in ,dycrkn xiva iedc xa`d?øáëò
íéã"ahexde xerd"a `ipzck ,`nhn epi` Ð

.aizk "ux`d lr"c ,(a,ekw oileg)éàðúëÐ

.dycrka i` edyna i` ,rbepåà øîåì ãåîìú
ùéàrbi xy` yi` e`"n oizrc `wlq `w Ð

.opitli "`nhi xy` uxy lkaïðéòîùåàîìòá
,dpine dpin oeca izkec dnka ibiltc i`pz Ð

i`pz edpd jklid .`xz`a iwe`e dpin oecae

oec xn`c o`nl :ixwa rbepa ibilt jgxk lr

`dc ,uxyn rxf zaky oec Ð dpine dpin

`nhn uxy dnc ,dl opitli uxyc `xwn

dn Ð dpine .dribpa rxf zaky s` ,dribpa

.'ek dycrka uxyàøúàá é÷åàågpd Ð

di`xa ogky`ck ,dnewna rxf zaky

.edynac'åë åðîî àöú øùà ùéà åàî àîìéã
dpin oec xn`c o`nl elit`e ,dl opitli Ð

dpine,sili di`xn dribp `dc ,edyna ded

`kil `kdc ,ded dpine dpin oec `nlr ilekce

.sili diae dipin `dc ,`xz`a iwe`c `zbelt

àôô áøë éðúã àëéàrbi xy` yi` e`"n Ð

."uxy lkaäðùîíåáéì ÷÷åæåclep m` Ð

xg`l clep la` .eig` zzin mcew cg` mei

ik" (dk mixac) aizkc ,wwef epi` Ð eig` zzin

."ecgi mig` eayiíåáéä ïî øèåôåclep m` Ð

la` .zne ,zg` dry dige ,eia` zzin xg`l

.`ypil dxizn epi` Ð zxaerny onf lk

äîåøúá ìéëàîå,odkl zqipy l`xyi za Ð

zlke` Ð ezzin xg`l oa dl clepe ,zne

aizkck ,clepy meia ea dnexza eliaya

cilie" (ak `xwie),"engla elk`i md ezia

zxaern dgipd la` .mn` z` elik`i :opiyxce

.cleiy cr eliaya zlke` dpi` Ð(úà) ìñåôå
äîåøúä [ïî]odk za oebk :oizrc `wlq `w Ð

Ð cg` mei oa gipde ,zne ,l`xyil zqipy

aizkc ,eiig ini lk dia` zia znexzn dlqt

`de ,"dia` zia l` daye dl oi` rxfe" (my)

inp xaer elit` :jixt `xnbae .rxf dl yi Ð

!lqet
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úà.izixg` `yxcl iz` :inp i` .oiz` yixc `l Ð zlz eaefãòwxtae Ð exyan `viy

.dpin zrny izxz Ð eqpe` zngn `le ,"exya"n yixcc (`,dl dcp) "mizek zepa"

dcpn i`c ?uegak mipta `nhiy iziz `kidn ,exyan `viy cr `xw il dnle :xn`z m`e

`le ,dafle dcple afl ohw zeaxl `xw jixvn (a,al my) "mizek zepa" yixa `d Ð dafe

dafe dcpn opitli dedc :xnel yie .iccdn opitli

oeik :xnel yi inp oerny iaxl cvd dna zhlete

mb ,miphw oiprl dafe af od oieyy `xw ol ilbc

e`l i` ,mze` oieyn epiid uegak mipt oiprl

."exyan"ïðúäåÐ xery mdl oi` mixa`d

?xn`w `wec mly xa`c rci `l ike :xn`z m`e

rxf zaky meyc ipync i`n` jixtc :xnel yie

:ipyne !mixa` oebk ,ogky` inp uxy meyc ,ipzw

.xedh Ð dil xqg i`c ,`edy lk epiid e`lc

ïéðîe` xnel cenlz rxf zakya rbep zeaxl

`l "rxf zaky eilr didi xy` cbade"n Ð yi`

dlapd `yepc ,mc`n xeng cbac ,slinl ivn

wxta xn`ck ,mc` `le exeaga micba `nhn

`nrh i`n :xn`z m`e .(a,h) `xza `aac `nw

aizkc "yi` e`" wiaye ,uxyc "yi` e`"n yixc

ith dil xazqnc :xnel yie ?diteb rxf zakya

zakyc `iddn `le ,rbepc `xwn rbep zeaxl

`xezi il dnle :xn`z m`e .d`exa ixiinc rxf

rxf zaky ywzi`cn dil wetiz ,"yi` e`"c

xere cba uxya opitli `nrh i`dnc .uxyl

(`,cq zay) "dy` dna" wxta ,rxf zakyn

:xnel yie !(a,dk `nw `aa) "lbxd cvik" wxtae

`l` dywed `lc `pin` ded ,"yi` e`" e`l i`c

d`exl uxyc rbep oebk ,yexita xn`py dn

rbep daxnc `tt axc xninl ivne .rxf zakyc

ywzi`c mzd xn`c `d uxyc "yi` e`"n

zakya ixii` uxyc `xwc meyn epiid ,iccd`

opinwen ded `l inp uxyc "yi` e`"ne .rxf

.`icda edpiknq`c e`l i` ,rxf zakya rbepl

àîèîåaizk mirbpac meyn Ð mirbpa

inp zn z`nehae ,"dy` e` yi`" (bi `xwie)

,"`hgzi `le `nhi xy` yi`e" (hi xacna) aizk

meail wwef oiprl la` .iieaxl eda `xw jixhvi`

aizk `l Ð dnexz lik`ne meaid on xhete

.xaer ihernl `l` `xw jixhvi` `le ,"yi`"
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äãøéåäøé÷ò øúa øîBì éöîz íà ?eäî ,äìáèå §¨§¨§¨§¨©¦¦§¥©¨©£¦¨
éléî éðä ,eäì èé÷ð éöîc áb ìò óà ïðéìæà¯úéìàøNé ¨§¦©©©©§¨¥¨¥§¨¥¦¥¦§§¥¦

ïðaøc äàîèc ,äáæ äéBb ìáà ,àúééøBàc äàîèc¯ ¦§¥¨§©§¨£¨¨¨¨¦§¥¨§©¨©
àîìéc Bà ,àì¯."ïäL ìëa ïéànèîe" .e÷éz ?àðL àì ¨¦§¨¨§¨¥§©§¦§¨¤¥

éøö áæ :ìàeîL øîàCúîéúçk:øîàpL ,änàä ét ¨©§¥¨¨¦©£¦©¦¨©¨¤¤¡©
."BáBfî BøNa íézçä Bà"¯ìëa ïéànhî :ïðz ïðàäå ¤§¦§¨¦§¨£©§©¦©§¦§¨

!ïäL¯øîBà ïúð éaø ,àéðúc .ïúð éaøk øîàc àeä ¤¥©£©§©¦¨¨§©§¨©¦¨¨¥
éøö áæ :ìàòîLé éaø íeMîàìå ,änàä ét úîéúçk C ¦©¦¦§¨¥¨¨¦©£¦©¦¨©¨§Ÿ

?ìàòîLé éaøc àîòè éàî .Bì eãBä¯Bà" àø÷ øîàc ©©£¨§©¦¦§¨¥©£©§¨
."BáBfî BøNa íézçä¯?ïðaøå¯çì déì éòaî àeää ¤§¦§¨¦§©¨©©¦¨¥¥©

.Láé ànhî Bðéàå ,ànhî¯?ìàòîLé éaøå¯àeää ¦©¥§¥¦©¥¨¥§©¦¦§¨¥©
øø"î.à÷ôð "¯?ïðaøå¯àeääàðéðîì:àúàc àeä ¥¨¨§¨§©¨©©§¦§¨¨©£¨
"BáBæ"¯" ,àãçøø"BøNa¯"BáBæ úà" ,éøz¯,úìz £¨¨§¨§¥¤§¨

ìL ìòa áæ ìò ãnéìBà" .ïaø÷a áéiçL úBiàø L ¦¥©¨©©¨§¦¤©¨§¨§¨
"àîè BáBfî BøNa íézçä¯ãnéì ,àîè BáBæ úö÷î ¤§¦§¨¦¨¥¦§¨¨¥¦¥

.áLBîe ákLî ànènL úBiàø ézL ìòa áæ ìò¯éaøå ©¨©©§¥§¦¤§©¥¦§¨¨§©¦
,éàîéñ éaøcî déì à÷ôð ?déì àðî àðéðî ìàòîLé¦§¨¥¦§¨¨§¨¥¨§¨¥¦§©¦¦¨

íézL áeúkä äðî :øîBà éàîéñ éaø ,àéðúc¯Bàø÷e §©§¨©¦¦¨¥¨¨©¨§©¦§¨
ìL ,"àîè"L¯íézL ?ãöék àä ."àîè" Bàø÷e¯ ¨¥¨§¨¨¥¨¥©§©¦

ìLå ,äàîeèìL¯.ïaø÷ì¯eäééåøz déì à÷ôðc ïàîìe §§¨§¨§¨§¨§©§¨§¨¥©§©§
áæ äéäé ék Léà Léà" ,"BáBæa Búàîeè äéäz úàæ"î¦Ÿ¦§¤§¨§¦¦¦¦§¤¨

?déì ãéáò éàî "BøNaî¯déì éòaî¯àöiL ãò ¦§¨©¨¥¥¦¨¥¥©¤¥¥
àeäL áBfä ìò ãnéì ?éì änì "àîè BáBæ" .BøNaî¦§¨¨¥¨¨¦¦¥©©¤
:ïBòîL éaøa øæòìà éaø íeMî éàìéðç áø øîà .àîè̈¥¨©©£¦¨¦©¦¤§¨¨§©¦¦§

äàBøì ,òøæ úáëL¯òâBpì ,eäMîa¯.äLãòëa¯ ¦§©¤©¨¤§©¤©¥©§©£¨¨
åàì éàî !ïðz "ïäL ìëa ïéànhî" ïðàäå¯?òâBpì¯ §¨£©¦©§¦§¨¤¥§©©¨©¥©

òøæ úáëLa øîBç :òîL àz .äàBøì ,àìõøLaî, ¨¨¤¨§©¤§¦§©¤©¦§¤¤
õøLa øîBçåúáëLaîõøLa øîBç .òøæ¯õøMäL §¤§¤¤¦§¦§©¤©¤§¤¤¤©¤¤

òøæ úáëLa øîBç .òøæ úáëLa ïk ïéàM äî ,Búàîeè ä÷eìç ïéà¯úáëMäLìëa ànèî òøæ ¥£¨§¨©¤¥¥§¦§©¤©¤§¦§©¤©¤©¦§©¤©§©©§¨
åàì éàî .õøLa ïk ïéàM äî ,àeäL¯?òâBpì¯.äàBøì ,àì¯äî ,éðú÷ õøLc àéîec àäå ¤©¤¥¥§¤¤©¨©¥©¨¨¤§¨§¨§¤¤¨¨¥©

õøM¯òøæ úáëL óà ,äòéâða¯!äòéâða,éðú÷ õøL íeL :äáäà øa àcà áø øîàíeLå ¤¤¦§¦¨©¦§©¤©¦§¦¨£©©©¨©©£¨¤¤¨¨¥§
?eäMîa ànèî àì õøLå .éðú÷ òøæ úáëL¯úBçt .øeòéL íäì ïéà íéøáàä :ïðz ïðà àäå ¦§©¤©¨¨¥§¤¤Ÿ§©¥§©¤§¨£©§©¨¥¨¦¥¨¤¦¨

úBçôe ,äìáð øNa úéfkî úBçôe ,únä øNa úéfkîäLãòkî!õøMä ïî¯øáà éðàL¯déleëc ¦©©¦§©©¥¨¦©©¦§©§¥¨¨¦©£¨¨¦©¤¤¨¥¥¤§¥
àzøet øñç eléà àäc ,éà÷ äLãò íB÷îa¯éî øáààénhî÷Búàîeè ä÷eìçc òøæ úáëL ? ¦§£¨¨¨¥§¨¦¨¥§¨¥¤¦¨¦©§¨¦§©¤©©£¨§¨

ìàøNé ïéa àîéìéà ?àéä éàîíéBâãì¯øaëò àkéà éîð éëäíécøaëòåàlà !äLaéc¯ïéa ©¦¦¥¨¥¦§¨¥¦§¦¨¥©¦¦¨©§¨§¨§©§¨§©¨¨¤¨¥
òøæ úáëLa òâBð úBaøì ïépî ,éàpúk :àtt áø øîà .ìBãâì ïè÷¯."Léà Bà" øîBì ãeîìz ¨¨§¨£©©©¨§©¨¥¦©¦§©¥©§¦§©¤©©§©¦

.àøúàa é÷Bàå dpéî ïBc éøîàc àkéàå ,dpéîe dpéî ïBc éøîàc àkéàc ,àîìòa éàpz éâéìôe§¦¦©¨¥§¨§¨§¦¨§¨§¦¦¨¦¨§¦¨§¨§¦¦¨§¥§©§¨
õøM äî :dpéîe dpéî ïBc øîàc ïàîì¯òøæ úáëL óà ,äòéâða¯õøM äî ,dpéîe .äòéâða §©©£©¦¨¦¨©¤¤¦§¦¨©¦§©¤©¦§¦¨¦¨©¤¤

¯òøæ úáëL óà ,äLãòëa¯:àøúàa é÷Bàå dpéî ïBc øîàc ïàîìe .äLãòëaõøM äî¯ §©£¨¨©¦§©¤©§©£¨¨§©©£©¦¨§¥§©§¨©¤¤
òøæ úáëL óà ,äòéâða¯äàBøì òøæ úáëM äî :àøúàa é÷Bàå .äòéâða¯òâBpì óà ,eäMîa ¦§¦¨©¦§©¤©¦§¦¨§¥§©§¨©¦§©¤©¨¤§©¤©©¥©

¯éànî :àtt áøì ïúð áøc déøa àðeä áø déì øîà .eäMîaBà"îcõøLc "Léàéaøî÷,déì §©¤£©¥©¨§¥§©¨¨§©©¨¦©§¥¦§¤¤¨§©¥¥
àîìécBà"î?dpéîe dpéî ïBc àîìò éleëãe .déì éaøî÷ "òøæ úáëL epnî àöz øLà Léà ¦§¨¥¦£¤¥¥¦¤¦§©¨©¨§©¥¥§¥¨§¨¦¨¦¨

.ïúð áøc déøa àðeä áøk éðúc àkéàå ,àtt áøk éðúc àkéà ,éàpúì eäðéìééLäðùîú÷Bðz ©§¦§§©¨¥¦¨§¨¥§©©¨§¦¨§¨¥§©¨§¥§©¨¨¦¤
ãçà íBé úa¯íéîé äøNò úa ,äcða äànhî¯÷Bðz .äáéæa äànhîãçà íBé ïa¯ànhî ©¤¨¦©§¨§¦¨©£¨¨¨¦¦©§¨§¦¨¦¤¤¨¦©¥

,úî àîèa ànhîe ,íéòâða ànhîe ,äáéæa÷÷Bæå,äîeøzä [ïî] (úà) ìñBôe ,äîeøúa ìéëàîe ,íeaiä ïî øèBôe ,íeaéì §¦¨¦©¥¦§¨¦¦©¥§¨¥¥§¥§¦¥¦©¦©£¦¦§¨¥¤¦©§¨
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bn sc dcp(iying meil)

äìáèå äãøéå,zexib myleäî:wtqd iccv z` `ax x`ane .mpic §¨§¨§¨§¨©
øîBì éöîz íàlirl epwtzqdy wtqd z` heytz m` elit` - ¦¦§¥©

c xn`ze ,daf ly milbx in iabláb ìò óà ïðéìæà äøé÷ò øúä©£¦¨¨§¦©©©©
eäì èé÷ð éöîclr s` mzxiwr zry xg` mda mikled ep`y - §¨¥¨¦§

cenll xyt` i` oiicr ,uegl e`vi `ly mrpenl dleki `idy it
ile` ik ,dxiibzdy dieb ly dilbx in iabl mynéléî éðäin iabl ¨¥¦¥

daf ly dilbxàúééøBàc äàîèc ,úéìàøNédxeng dz`nehy - ¦§§¥¦¦§¥¨§©§¨
,dxezd on `idy oeikäàîèc ,äáæ íéáëBk úãáBò ìáàn wx,ïðaøc £¨¤¤¨¦¨¨¦§¥¨§©¨¨

àìzry xg` mikled `l` mzxiwr zry xg` zkll da exingd Ÿ
.mixedh mde zxeib xak dzid f`e ,mz`iviàðL àì àîìéc Bà- ¦§¨Ÿ§¨

`c oia df oipra dpey oicd oi` ile` e`ote` lkae ,opaxcl `ziixe
oiicr dzid mzxiwr zryay oeike ,zraewd `id dxiwrd zry

:`xnbd dwiqn .mi`nh md ixd dieb.e÷éz¥
xeriy jixv `ly ,ixw lrae afe dcp iabl dpyna epipy

,mz`nehlïéànhîeelit`.ïäL ìëa ¦©§¦§¨¤¥
:afd z`neh xeriy oipra `xnin d`ian `xnbd,ìàeîL øîà̈©§¥

z`neh lawi afdy ickaéøö ,áæCly xeriy aefa didiyúîéúçk ¨¨¦©£¦©
änàä ét,ezn` it awp znizq ick -øîàpL`xwie) afd z`neha ¦¨©¨¤¤¡©

(b eh'BáBfî BøNa íézçä Bà'xeriy yiyk `weec rnyne ,'ebe ¤§¦§¨¦
xeriyn zegt la` ,[exa`-] exya z` mezqle mezgl eaef ztiha

.`nhn epi` df
:`xnbd dywnïðz ïðàäåixw lrae afe dcpy ,epzpynaïéànhî §¨£©§©¦©§¦

elit`,ïäL ìëazvxzn .ezii`xl xeriy jixv afd oi`y x`eane §¨¤¥
:`xnbdïúð éaøk øîàc àeäiax zrck epic z` xn` l`eny - §¨©§©¦¨¨

,epzpyn lr wlegd ozpàéðúcozp iax dfa ewlgpy `ziixaa §©§¨
,minkgeéøö áæ ,ìàòîLé éaø íeMî øîBà ïúð éaøCeaefa xeriy ©¦¨¨¥¦©¦¦§¨¥¨¨¦

Bì eãBä àìå ,änàä ét úîéúçkjixv epi`y exaq `l` ,minkg ©£¦©¦¨©¨§Ÿ
.minkg zrck `id epzpyne .llk xeriy

:`xnbd zxxanìàòîLé éaøc àîòè éàîaefa xeriy jixvny ©©£¨§©¦¦§¨¥
:`xnbd daiyn .dn`d it znizgkàø÷ øîàc(my)íézçä Bà' §¨©§¨¤§¦

,'BáBfî BøNaexya mzqp didiy jixv `nhidl icky rnyne §¨¦
.eaef ztihn

:`xnbd zl`eyïðaøå.xeriy jixv afy df weqtn ecnl `l recn §©¨¨
weqtd :`xnbd daiyndéì éòaî àeääminkg zrcl jxvp - ©¦¨¥¥

aefd xy`k `weecy epnn cenllçì`edànèî Bðéàå ,ànèî ©§©¥§¥§©¥
`edyk.Láégl aefdy ,'exya mizgd' aezkd oeyln rnyn oky ¨¥

ita jxqp epi` yai `edyk ik ,dn`d it z` mzeg `ed jkitle
.dvegd ltep `l` dnzeql dn`d

:`xnbd zl`eyìàòîLé éaøå,aefd xeriy z` weqt eze`n cnly §©¦¦§¨¥
:`xnbd daiyn .yai `le gl `weec `nhn `edy cnl okidn

oicdàeääl`rnyi iax itlà÷ôð 'øø'îxn`py dnn cnlp - ©¥¨¨§¨
'xx' daizdne ,'ebe 'FaFf z` FxUA xx' (my) weqtd zligza¨§¨¤

gl `edy rnyn.
:`xnbd zl`eyïðaøåaezkd oeyln gl didiy jixvy ecnly §©¨¨

:`xnbd daiyn .'xx' aezkd oeyln ecnl dn ,'exya mizgd'
àúàc àeä àðéðîì àeääz` cnll minkg zrcl d`a ef daiz - ©§¦§¨¨©£¨

lawl ick etebn z`vei daif ze`xl yi`d jixvy minrtd xtqn
FxUA xx FaFfA Fz`nh didY z`fe' (my) afa xn`py ,af ly oic§Ÿ¦§¤ª§¨§¨§¨

,df weqta minrt yely daif oeyl dxkfede ,'FaFf z`'BáBæ[a]' ¤§
,úìz 'BáBæ úà' ,éøz 'BøNa øø' ,àãçjkaeìL ìòa áæ ìò ãnéìL £¨¨§¨§¥¤§¨¦¥©¨©©¨Ÿ

úBiàø,minrt yely daif d`xy -ïaø÷a áéiçLx`eank §¦¤©¨§¨§¨
weqtd jyndae .oaxw aiig epi` oiicr zei`x izya la` ,dyxta

xn`p (my)BáBfî BøNa íézçä Bà'`edy ,'`id Fz`nh,àîè ¤§¦§¨¦ª§¨¦¨¥
y ,'eaefn' aezkd oeyln rnyneàîè BáBæ úö÷îd`x m` mby - ¦§¨¨¥

lr s` xenb af oic laiw `l oiicre aef ly zei`x yelyn zegt
jkae ,`nh ok itúBiàø ézL ìòa áæ ìò ãnéìdaif d`xy - ¦¥©¨©©§¥§¦

,cala miinrtáLBîe ákLî ànènL.dyxta x`eank ¤§©¥¦§¨¨
:`xnbd zl`eyìàòîLé éaøåoiprl 'xx' aezkd oeyl z` yxcy §©¦¦§¨¥

,`weec gl `edyk `nhn aefdy ,xg`déì àðî àðéðîokidn - ¦§¨¨§¨¥

oic lawl ick daif ze`xl yi`d jixvy minrtd xtqn z` cnl
l`rnyi iax :`xnbd daiyn .af lyî déì à÷ôðdyxcdéaøc ¨§¨¥§§©¦

,øîBà éànéñ éaø ,àéðúc ,éànéñy epivníézL áeúkä äðîizy - ¦©§©§¨©¦¦©¥¨¨©¨§©¦
`nh FaFf FxUAn af didi iM Wi` Wi`' (a eh my) xn`py ,zeaif¦¦¦¦§¤¨¦§¨¨¥

,zeaif izy ixd 'eaef'e 'af' ,'`EdBàø÷eaezkd,àîèseqa xn`py §¨¨¥
aezkd dpny epivn z`f znerle .'`ed `nh' weqtdìLLzeaif ¨Ÿ

miYgd F` FaFf z` FxUA xx FaFfA Fz`nh didY z`fe' (b eh my)§Ÿ¦§¤ª§¨§¨§¨¤¤§¦
yely ixd 'eaefn'e 'eaef z`'e 'eaefa' ,'`id Fz`nh FaFGn FxUA§¨¦ª§¨¦

,zeaifBàø÷eaezkd,àîè.'`id ez`neh' weqtd seqa xn`pyàä §¨¨¥¨
ãöék`nh dyrp zei`x izya m` `ld ,ze`xwnd ipy eniiwzi ¥©

d`exdy `l` ,weqta ziyily dii`x dxkfed jxev dfi`líézL§©¦
af oic el yiäàîeèì,oaxwa aiigzn epi` la`åd`exdìLLyi §§¨§¨Ÿ

mb af ly oic el.ïaø÷ì§¨§¨
:`xnbd zl`eyeäééåøz déì à÷ôðc ïàîìecnely inle - §©§¨§¨¥©§©§

afay zei`x yely ly oicd z` xnelk ,mipicd ipy z` [minkg-]
,zei`x izy ly oicd z` mbeî(my) weqtdBúàîeè äéäz úàf' §Ÿ¦§¤§¨

BáBæaweqtd ,ok m` ,'FaFGn FxUA miYgd F` 'ebeäéäé ék Léà Léà' §¤§¦§¨¦¦¦¦¦§¤
,déì ãéáò éàî ,'BøNaî áædaiyn .cnll df weqt `a dn xnelk ¨¦§¨©¨¦¥

minkg zrcl df weqt :`xnbddéì éòaî`nhin epi`y cnllãò ¦¨¥¥©
àöiLaefd,BøNaîxwrpy s` ,exya jeza oiicr eaefyk la` ¤¥¥¦§¨

xn`py dn :`xnbd zl`ey .jka `nhin epi` ,seba exewnn xak
weqtd jyndaàîè BáBæ','`Edéì änìel` zeaiz ze`a dn - ¨¥¨¨¦

dfa :`xnbd daiyn .minkg zrcl cnllãnéìaezkdáBfä ìò ¦¥©©
[dnvr dtihd-].àîè àeäL¤¨¥

:rxf zakya d`neh xeriy oipra `xnin d`ian `xnbdáø øîà̈©©
,ïBòîL éaøa øæòìà éaø íeMî éàìéðça d`neh xeriy,òøæ úáëL £¦©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§¦§©¤©

äàBøì`ed etebn rxf zaky,eäMîala`òâBðìz`nhn dpi` da §¤§©¤§¥©
dxeriyyk `l`.äLãòëa§©£¨¨
:`xnbd dywnïðz ïäL ìëa ïéànèî ïðàäåepzpyna epipy ixde - §¨£©§©§¦§¨¤¥§©

,edylka mi`nhn ixw lrae afe dcpyåàì éàîs` dpynd zpeek ©¨
òâBðì.dycrkn zegt elit`e `edy lka `nhiy rxf zakya §¥©

:`xnbd zvxzn,àì`weec dzpeek `l`äàBøìetebn rxf zaky Ÿ§¤
.dycrka xeriy jixv rbepd la` .edyna elit` `nhpy

:i`lipg ax lr `xnbd dywn,òîL àzyiy ,`ziixaa epipy oky ¨§©
øîBçd`neh oiprlòøæ úáëLaxzeiå ,õøLaîyiõøLa øîBç ¤§¦§©¤©¦§¤¤§¤§¤¤

xzei d`neh oiprlõøLa øîBç .òøæ úáëLaî,rxf zakyan xzei ¦§¦§©¤©¤§¤¤
Búàîeè ä÷eìç ïéà õøMäLlka ik d`neh ipipra welig ea oi` - ¤©¤¤¥£¨§¨

,`nhn `ed ote`òøæ úáëLa ïk ïéàM äîdpi`y rxf zaky yiy ©¤¥¥§¦§©¤©
e .d`nhnòøæ úáëLa øîBç,uxyan xzeiî òøæ úáëMäLànè ¤§¦§©¤©¤©¦§©¤©§©¥

õøLa ïk ïéàM äî ,àeäL ìëaick dycrk xeriy ea didiy jixv §¨¤©¤¥¥§¤¤
.`nhiyåàì éàîs` `ziixad zpeekòâBðìdidiy rxf zakya ©¨§¥©

ax ixack `ly ,dycrkn zegt elit`e `edy xeriy lka `nhp
:`xnbd zvxzn .i`lipg,àì`weec dzpeek `l`äàBøìzaky Ÿ§¤

xeriy jixv rbepd la` .edyna elit` `nhpy etebn rxf
.dycrka

:`xnbd dywnéðz÷ õøLc àéîec àäåzencl `a `pzd ixde - §¨§¨§¤¤¨¨¥
.mdipiay lcadd z` ze`xdl ick uxyl rxf zakyäîaõøM ©¤¤

`nhl exeriy lr `pzd xaicóà ,äòéâðaaòøæ úáëLjgxk lr ¦§¦¨©¦§©¤©
`nhl dxeriy oiprl ezpeek,äòéâðalka z`nhny xn` df lre ¦§¦¨

:`xnbd zvxzn .i`lipg ax ixack `ly ,`edyøa àãà áø øîà̈©©£¨©
éðz÷ òøæ úáëL íeLå éðz÷ õøL íeL ,äáäàmyay `pzd zpeek - ©£¨¤¤¨¨¥§¦§©¤©¨¨¥¥

epivn rxf zaky mya la` ,edyna `nhiy llk epivn `l uxy¥
.d`exl epiide ,edyna `nhzy

:dywne `xnbd zxfegåikàì õøLy ea epivnàäå ,eäMîa ànèî §¤¤Ÿ§©¥§©¤§¨
ïðz ïðà,(f"n `"t zeld`)íéøáàäminly mdykøeòéL íäì ïéà £©§©¨¥¨¦¥¨¤¦

md m` elit` `l` ,`nhl ickúBçôe únä øNa úéfkî úBçẗ¦©©¦§©©¥¨
õøMä ïî äLãòkî úBçôe äìáð øNa úéfkîixd .ok mb mi`nhn ¦©©¦§©§¥¨¨¦©£¨¨¦©¤¤

:`xnbd zvxzn .edyna `nhn `edy ote` yi uxya mbyéðàL̈¦
øáàoeik ,xeriy ea oi`yk s` `nhny ,mlydéleëceleky dfy - ¥¤§¥
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המשך צעמוד לא



רמ
oifge` mipy` cenr cn sc ± oey`x wxtdcip

ìéçðîå ìçåðå.`xnba yxtn Ðíìù ïúçë.`xnba yxtn Ðàøîâäùàdy`e" Ð

.irzyn dcpa `xw i`de ,'ebe "daf didz ik'åë íéîé äøùò úáaef aefz ik dy`e" Ð

.yixc `w "dncíãà(`l xacna) aizkck ,ohw elit` ,mc` oin `edy lk rnyn Ð

.`xw irzyn zephwae ,'ebe "miypd on mc` ytpe"= úåùôð.ùôð åá ùéù ìëäéøåòðë
m` ,xnelk ."dixerpk dia` zia l` daye" Ð

`l Ð e`l m`e ,"daye" Ð mixerp inil dnec

.aeyzõåøúà éàø÷.ikixv ediiexzc Ðàìà
ïéúéðúî,"xaer" hwp `le ,"cg` mei" hwpcn Ð

.hwp `wecúùù áø øîàe`l "lqet" i`d Ð

odka `kde ,i`w "eicar"` `l` ,i`w "en`"`

.'eke miyp izy el eidyäùåøâ úçàdzidy Ð

.d`ype xare ,dyexbíéðá åì ùéådpi`yn Ð

odl eltpy micare .mixyk mipdk ode ,dyexb

aizkc ,oliaya dnexza oilke` Ð dyexia

.'ebe "etqk oipw ytp dpwi ik odke" (ak `xwie)

äùåøâä ïî ãçà íåé ïá åì ùéå,llg `ede Ð

Ð micara wlg el yie ,dpedkl ie`x epi`e

oircei ep` oi`y ,dnexzd on olek z` lqete

,cg` mei oa `wece .ewlgl ribn in xexal

Ð clep `ly onf lk la` ,dyexil ie`xc

.xaerl diikf oi`c ,olek oilke`éáøãî é÷åôàìå
éñåédpnl`" wxta zenai zkqna xn`c Ð

`ed elit`e ,diikf el yi :(`,fq) "lecb odkl

,dlqet Ð dpedkl dxykd dxf dy` irna

lke ,`ed xf Ð dxf irna `edy onf lk :xaqwc

cleiyk elit`c ,`ed dyexb irnac i`d oky

.ie`x `di `láàä ïî åéçàìdyexi oi` `dc Ð

.a`d iaexwl `l`úøéì äåáàî éòá éàÐ

izxi Ð dizilc o`nk dil `paiyg elit`

ipd` i`n edi`e ,mdia` zzin xg`l?ìçåð
íàä éñëðáÐ clepy meia en` dzn m` Ð

eig` oi`a Ð `ed znyke ,dyxei `ed ixd

edi` e`l i`c .en` iqkp epnid oiyxeie eia`n

z` lgep oac ,m`d iaexw dil ilwy eed Ð

lke ,dpa z` zlgep dpi` Ð m`d la` .en`

aizkc ,eze` oilgep oi`y Ð m`d iaexw oky

Ð "mzea` zial mzegtynl" (` xacna)

."dgtyn" diexw dpi` m`d zgtynìáà
øáåòepi` Ð zxaern dzn m` ,dirnay Ð

.a`d on eiaexw z` ligpdl lgep
øá÷á
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äéøåòðë,dilr oiir Ð "dl oi` rxfe"n dil wetiz :xn`z m`e Ð zxaernl hxt

yixa opilqtc ikid ik"el oi`"n zxaern zvilg (a,dl zenai) "ulegd"

,"`niiw ly cle didi m` oznde oiir" `l` xn`w `l mzdc :xnel yie ?eilr oiir Ð

dnexzd on `lqtin `l inp ikde ."el oi`" aizkc meyn meaid on `xhtin `l la`

.ikdaøîàodka opiwqr i`na `kd zyy ax

izy il dnl :xn`z m`e Ð miyp izy el yiy

cg` oa el yie ,dyexb zg` dy`a dnwel ,miyp

ilk`e ,xaer `le ,lqet cg` mei oa `wecc .dpnn

iaxc opaxl dlek dgtynd lk liaya micard

cere !(`,fq) "dpnl`" wxta zenaia xn`ck ,iqei

`aa) "zny in" wxtac :mixt` epiax axd dywd

df cg`e df cg` :zyy ax xn` (`,anw `xza

dil jixte .clzykl oia xaerl dkfn oia ,dpw

!"`l Ð xaer la` ,lgep cg` mei oa"c oizipznn

`zyde .`yixa ziin edi`c meyn mzdc :ipyne

xaer la` ,lqet cg` mei oa"c `yixn jextil

yxtnck diikf dil zil xaerc meyn ,"`l Ð

!icin iiepyl ivn ded `le .diteb zyy ax `kd

iqei iaxc opaxlc zyy ax xaqc :xnel yie

epi` xaerc `nrhe ,diikf dil zi` xaer inp

dvgnl zelitnc `herin jenq meyn Ð lqet

`herinle ,`herin mixkf dil dede ,zeawpc

`kd iwe` ikdle .iqei iax yiigck opiyiig `l

dpi`yn mipa el yie ,miyp izy el yiy odka

xaer liqt `l ,mipa el yic oeikc Ð dyexb

herinl opiyiig `lc ,diikf el yic ab lr s`

lqet Ð mipa el oi` m` la` .izyxitck mixkfd

xkf `ed oiac ,diikf dil zi`c ,opaxl mb xaer

zyy ax bilte .dly od ixd dawp `id oia

(`,fq zenai) "dpnl`" wxta xn`c l`eny`

xaqc ,dlek dgtynd lk liaya oilke` opaxlc

`zyde .xaerl diikf dil zil opaxlc l`eny

`pin` `pn" zyy ax mzd xn`wc `d `gip

jdc :dil igc `le ,'ek "zny xb `ipzc ,dl

`lc `l` ,ibilt `l inp opaxc ,iqei iaxk `ziixa

wxtac :xn`z m`e .izyxitck `herinl iyiig

zny xb" iab (`,anw `xza `aa) "zny in"

`l Ð zxaern ezy` dzide ,eiqkp l`xyi efafae

wifgnd Ð ezy` dlitdy ok ixg` erny .epw

y`xa ,dpw dipya`l i`n` ,"dpw `l Ð dpe

`d ,dlitd seqalc oeik ,dpey`xa wifgnd dpw

eed mixkfc opixn` (a,fq zenai) "dpnl`" wxta

xaerl oi`e ,zelitnc `herin meyn ,`herin

mzdc :xnel yie ?micara wlg ltp zeidl eteqy

micard zlik` zrya xak `ny opilzc meyn

.diikf dil zile ,ohaa xaerd znéàådipin ira

`aa) "zny in" wxtac :xn`z m`e Ð 'ek zexil

mei oa"c jdn zyy axl jixtc (`,anw `xza

:ipyne ,"`l Ð xaer la` ,ligpne lgep cg`

`zyde .a`d on mig`l ligpdl m`d z` lgep

xnel jixv jgxk lrc ,dywnd zxaq dzid dn

i` :dil dywz ikd e`l i`c ,zyy ax ipynck

,zexil dea`n Ð ira i` ,zexil dipin Ð ira

ax ipynck ,xity rci :inp i` .diikf dil zil xaerc meyn `l` ,"el eclie" meyn e`le .`l Ð xaer la` ,dxeka wlga hrnny ,sqei axc dixa xnk yxtic :xnel yie !`kd dywnck

bxdil dzviy dy` :l`eny xn`c (`,f) oikxrc `nw wxt idliyae .dpw `lc meyn ,"`l Ð xaer" xn`we ,`yixa `ziin idi`c xeaq did j` ,a`d on eig`l ligpdl m`d z` lgep ,zyy

"`l Ð xaer la`" :iiepyl ivn ded !dlgz zn cle `nl` Ð "lgep cg` mei oa"c `dn dil jixte ,seqal zn cled Ð ikd e`l `d .dlgz cled zeniy ick ,dly oeixd cbpk dze` oikn Ð

.dbxdpl dzn oia welig yiy ,zn`d wlgle l`enyc `ail` ,"`yixa ziin edi`" `kd xn`c ,zyy axc `zlin inwe`l dil `gipc `l` .oizrnya xn`ck ,xeka wlga hrnny xnel

åäéà`de .(`,f) oikxra xn`ck ,dbxdpl dzn oia welig yi Ð ig ryz oa da `vne dndad z` hgeyd :(`,cr oileg) "dywnd dnda" wxta opzc `de Ð `yixa ziin

l`eny xn`ck .ziin `l f` ,z`vl cled xwrc oeikc ,dcil zngn en` dznc oebk :inp i` .dbxdpyk inp epiid Ð dizcili xcde dn` dzna ,"hgeyd"a inp xn`c

yi ?dlgz dzne xaynd lr dayia ligpne lgep xaer ,ok m` :xn`z m`e .cled oi`ivene ,zaya dze` oikzgn Ð dzne xaynd lr dayi :(`,f) oikxrc `nw wxt idliy

oa" hwpe ,inp ikd oi`c :xnelÐ `l ,xaer la` ,ipzwc "aiig ebxedd Ð cg` mei oa" ,`dine .dil `wiqt `l Ð xaer la` ,ligpne lgepc dil `wiqtc meyn Ð "cg` mei

jzeg Ð dywnd dy` :(a,ar oixcdpq) "dxene xxeq oa" wxta dl iziine ,(e dpyn) iriay wxt zeld` zkqna opzck ,ey`x `viy cr xaynd lr dayi e` dbxdp elit` epiid
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ìçBðåìéçðîe,BâøBääåBnàìe åéáàì àeä éøäå ,áéiç §¥©§¦§©§©¨©£¥§¨¦§¦
.íìL ïúçk åéáBø÷ ìëìeàøîâeðúc ?éléî éðäðî §¨§¨§¨¨¨¥§¨¨¥¦¥§¨

"äMà" :ïðaø¯äcðì ãçà íBé úa ,äMà àlà éì ïéà ©¨©¦¨¥¦¤¨¦¨©¤¨§¦¨
?ïépî¯íéîé äøNò úa" ."äMàå" øîBì ãeîìz ¦©¦©§©§¦¨©£¨¨¨¦

"äMà" :ïðaø eðúc ?éléî éðä àðî ."äáéæì¯éì ïéà §¦¨§¨¨¥¦¥§¨©¨©¦¨¥¦
?ïépî äáéæì íéîé äøNò úa ,äMà àlà¯ãeîìz ¤¨¦¨©£¨¨¨¦§¦¨¦©¦©§

éðä àðî .'åë "ãçà íBé ïa ÷Bðéz" ."äMàå" øîBì©§¦¨¦¥¤¨§¨¨¥
Léà" øîBì ãeîìz äî ."Léà Léà" :ïðaø eðúc ?éléî¦¥§¨©¨©¦¦©©§©¦

?"Léà¯éøác ,äáéæa ànhnL ãçà íBé ïa úBaøì ¦§©¤¤¨¤¦©¥§¦¨¦§¥
à÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø .äãeäé éaø©¦§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨

éøö Bðéà :øîBàBáBæ úà áfäå" øîBà àeä éøä ,C ¥¥¨¦£¥¥§©¨¤
"øëfì" ."äá÷pìå øëfì¯.ïè÷ ïéa ìBãb ïéa ,àeäL ìk ©¨¨§©§¥¨©¨¨¨¤¥¨¥¨¨

"äá÷pì"¯ïk íà .äpè÷ ïéa äìBãb ïéa ,àéäL ìk ©§¥¨¨¤¦¥§¨¥§©¨¦¥
?"Léà Léà" øîBì ãeîìz äî¯ìk äøBz äøacïBL ©©§©¦¦¦§¨¨¦§

äéäé ék íãà" :áéúëc ."íéòâða ànhîe" .íãà éða§¥¨¨¦©¥¦§¨¦¦§¦¨¨¦¦§¤
"BøNa øBòá¯."úî àîèa ànhîe" .eäL ìk íãà §§¨¨¨¨¤¦©¥§¨¥¥
ìòå" :áéúëcúBLôpä"íL eéä øLà¯.eäc ìk Lôð ¦§¦§©©§¨£¤¨¨¤¤¨§

"÷÷Bæå"åcçé íéçà eáLé ék" áéúëc ."íeaéì¯íéçà §¥§¦¦§¦¦¥§©¦©§¨©¦
."íeaiä ïî øèBôe" .íìBòa úçà äáéLé íäì äéäL¤¨¨¨¤§¦¨©©¨¨¥¦©¦

àðîçø øîà "Bì ïéà ïáe"¯ìéëàîe" .déì úéà àäå ¥¥£©©£¨¨§¨¦¥©£¦
eìëàé íä Búéa ãéìéå" :áéúëc ."äîeøúaBîçìá," ¦§¨¦§¦¦¦¥¥Ÿ§§©§

" :déa éø÷eìéëàé"Bîçìá."äîeøzä ïî ìñBôe" . §¥¥©£¦§©§¥¦©§¨
àðîçø øîà "dì ïéà òøæå"¯.dì úéà àäå¯éàî §¤©¥¨£©©£¨¨§¨¦¨©

"äéøeòðk" :áéúëc ,éîð øaeò eléôà ?òøæ àéøéà¯ ¦§¨¤©£¦¨©¦¦§¦¦§¤¨
!úøaeòîì èøtïéà òøæå" àðîçø áúk éàc ,éëéøöe §¨¦§¤¤§¦¦§¦§©©£¨¨§¤©¥

"dì¯,éôeâ éøz àzLäå àôeb ãç àøwéòîc íeMî ¨¦§¥¦¨¨©¨§¨§¨§¥¥
àëä ìáà¯àôeb ãç àzLäå àôeb ãç àøwéòîc £¨¨¨§¥¦¨¨©¨§¨§¨©¨

¯áúk éàå ."äéøeòðk" àðîçø áúk ,ìeëéz àîéà¥¨¥§©©£¨¨¦§¤¨§¦§©
"äéøeòðk" àðîçø¯à÷éøñ äôeb àøwéòîc íeMî ©£¨¨¦§¤¨¦§¥¦¨¨¨§¦¨

àëä ìáà ,àéìî äôeb àzLäå¯à÷éøñ äôeb àzLäå à÷éøñ äôeb àøwéòîc¯,ìeëéz àîéà §¨§¨¨©§¨£¨¨¨§¥¦¨¨¨§¦¨§¨§¨¨§¦¨¥¨¥
éàø÷ .àëéøö¯õeøúàãçà íBé ïa àéøà éàî ,ïéúéðúî àlà ,¯áø øîà !éîð øaeò eléôà §¦¨§¨¥¦§¤¨©§¦¦©¦§¨¤¤¨£¦¨©¦£©©

ïðé÷ñò éàîa àëä :úLL¯,äLeøb dðéàL úçàå äLeøb úçà íéLð ézL Bì LiL ïäëa ¥¤¨¨§©¨§¦©§Ÿ¥¤¥§¥¨¦©©§¨§©©¤¥¨§¨
íéða Bì LéådðéàMîïî ãçà íBé ïa Bì Léå ,äLeøbäLeøbä¯ìñBôcéãáòaìBëàlî åéáà §¥¨¦¦¤¥¨§¨§¥¤¤¨¦©§¨§¥§©§¥¨¦¦¤¡

ãçà íBé ïa :ïì òîLî à÷ ,ìñBt éîð øaeò øîàc éñBé éaøcî é÷etàìe .äîeøúa¯øaeò ,ïéà ¦§¨§©¥¦§©¦¥©£©¨©¦¥¨©§©¨¤¤¨¦¨
¯?ïànî ìçBð ."ìéçðîe ìçBð" .àì¯?ïàîì ìéçðîe ,åéáàî¯éòa éà ,åéáàî åéçàì¯äeáàî ¨¥©§¦¥¦©¥¨¦©§¦§©§¨¦¥¨¦¦¨¥¥£¨

éòa éàå éúøéì¯.áàä ïî åéçàì ìéçðäì ,íàä éñëða ìçBð :úLL áø øîà !éúøéì dépéî ¦§¥§¦¨¥¦¥¦§¥£©©¥¤¥§¦§¥¨¥§©§¦§¨¦¦¨¨
øaeò ìáà ,ãçà íBé ïa à÷åãå¯àîòè éàî .àì¯Bnà úà LøBé ïaä ïéàå ,àLéøa úééî àeäc §©§¨¤¤¨£¨¨¨©©£¨§¨¥§¥¨§¥©¥¥¤¦
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cn sc dcp(iyiy meil)

ìçBðå.zny eaexw iqkp z`ìéçðîem` ,eiaexw x`yl miqkpd z` §¥©§¦
.meia ea znáéiç BâøBääå.eilreezzinaBnàìe åéáàì àeä éøä §©§©¨£¥§¨¦§¦

,íìL ïúçk åéáBø÷ ìëìe.eilr la`zdl miaiigy xnelk §¨§¨§¨¨¨¥

àøîâ
:`xnbd zxxan .dcpa d`nhin cg` mei zay xn`p dpyna

éléî éðäðî:`xnbd daiyn .z`f epcnl okidn -,ïðaø eðúcxn`p §¨¨¥¦¥§¨©¨¨
didY mini zraW 'ebe mC daf didz iM dX`e' (hi eh `xwie)§¦¨¦¦§¤¨¨¨¦§©¨¦¦§¤

xn`py dnne ,'ebe 'DzCpaéì ïéà ,'äMà'cenllàlàyäMà §¦¨¨¦¨¥¦¤¨¦¨
la` ,dcpa z`nhin mipya dlecbïépî äcðì ãçà íBé úa©¤¨§¦¨¦©¦

,z`nhiny.'äMàå' øîBì ãeîìz,zxzein e"`e ze`d ,xnelk ©§©§¦¨
`y zeaxl.dcpa d`nhin zwepiz s

:dpyna epipy.äáéæì íéîé äøNò úa:`xnbd zxxanéðä àðî ©£¨¨¨¦§¦¨§¨¨¥
.éléî:`xnbd daiyn,ïðaø eðúcdaf zyxta xn`p did eli` ¦¥§¨©¨¨

éì ïéà ,'äMà'ef oeyln cenllàlàyäMàz`nhin mipya dlecb ¦¨¥¦¤¨¦¨
la` ,daifaïépî äáéæì íéîé äøNò úa,z`nhinyøîBì ãeîìz ©£¨¨¨¦§¦¨¦©¦©§©
(dk eh my).'äMàå'za s`y zeaxl ,zxzein e"`e ze`d ,xnelk §¦¨

.daifa d`nhin mini dxyr
:dpyna epipy'åë ãçà íBé ïa ÷Bðézzxxan .daifa `nhin ¦¤¤¨

:`xnbd.éléî éðä àðî:`xnbd daiyn,ïðaø eðúcafa xn`p §¨¨¥¦¥§¨©¨¨
(a eh `xwie)Léà Léà','ebe 'FxUAn af didi iMøîBì ãeîìz äî ¦¦¦¦§¤¨¦§¨©©§©
oeyld ltkaéøác ,äáéæa ànhnL ãçà íBé ïa úBaøì ,'Léà Léà'¦¦§©¤¤¨¤¦©¥§¦¨¦§¥

à÷Bøa ïa ïðçBé éaø ìL Bða ìàòîLé éaø .äãeäé éaøe wleg,øîBà ©¦§¨©¦¦§¨¥§¤©¦¨¨¤§¨¥
éøö BðéàCy ,oeyld ltkn z`f cenlløîBà àeä éøämiaf zyxta ¥¨¦£¥¥

(bl eh my),'äá÷pìå øëfì BáBæ úà áfäå'aezkd oeylne'øëfì' §©¨¤©¨¨§©§¥¨©¨¨
rnynàeäL ìkxkfïè÷ ïéa ìBãb ïéaoeyln oke ,daifa `nhin ¨¤¥¨¥¨¨
aezkd'äá÷pì'rnynàéäL ìkdawpäpè÷ ïéa äìBãb ïéa ©§¥¨¨¤¦¥§¨¥§©¨

:l`rnyi iax miiqn .daifa z`nhinLéà' øîBì ãeîìz äî ïk íà¦¥©©§©¦
ìk äøBz äøac ,'Léà.íãà éða ïBLltkn micnl `l ok` ,xnelk ¦¦§¨¨¦§§¥¨¨

mkxcy mc`d ipa jxck dxezd jk dhwpy `l` ,oic mey oeyld
.mxeaica zeaiz letkl

:dpyna epipy.íéòâða ànhîe:z`f epcnl okidn `xnbd zx`an ¦©¥¦§¨¦
áéúëc(a bi `xwie) mirbpaBøNa øBòá äéäé ék íãà'F` z`U ¦§¦¨¨¦¦§¤§§¨§¥

aezkd oeylne ,'ebe 'zgRq,'íãà'rnynàeäL ìklecb oia mc` ©©©¨¨¨¤
.mirbpa `nhin ohw oia

:dpyna epipyúî àîèa ànhîe.epcnl okidn `xnbd zx`an ¦©¥¦§¥¥
:z`fáéúëcxacna) mxdhl zna mi`nhpd lr dxt xt` z`fda ¦§¦

'ebe ld`d lr dGde' (gi hi'íL eéä øLà úBLôpä ìòåoeylne ,'ebe §¦¨©¨Ÿ¤§©©§¨£¤¨¨
rnyn ,'zeytp' aezkdeäc ìk Lôðlecb oia ytp ea yiy lk - ¤¤¨§

.zn z`nehn dxdh jixv ohw oia
:dpyna epipy.íeaéì ÷÷Bæå`weecy epcnl okidn `xnbd zx`an §¥§¦

:xaer `le ,meail wwef celiáéúëc(d dk mixac) meaiaeáLé ék' ¦§¦¦¥§
,'åécçé íéçàa `weec `ed meai oicy rnynäáéLé íäì äéäL íéçà ©¦©§¨©¦¤¨¨¨¤§¦¨

úçàeicgi,íìBòa,xaer ipyd did oey`xd zzina m` la` ©©¨¨
.meain dy`d dxeht

:dpyna epipy.íeaiä ïî øèBôeepcnl okidn zx`an `xnbd ¥¦©¦
(my) meai iably oeik :xhet celi `weecyàðîçø øîà 'Bì ïéà ïáe'¥¥¨©©£¨¨

,maiizdl ezy` dkixv oa el clep `l m` wx -déì úéà àäå- §¨¦¥
cr dxhet epi` xaer la` .dxeht `id jkitl ,oa el yi ixde

.cleeiy
:dpyna epipy.äîeøza ìéëàîeepcnl okidn zx`an `xnbd ©£¦©§¨

:z`fáéúëc`xwie) odk ly ezia ipal dnexz zlik` xzid iabl ¦§¦
`i `Ed FRqM oipw' (`i akFA lkéø÷ .'Bîçìá eìëàé íä Búéa ãéìéå ¦§©©§Ÿ©¦¦¥¥Ÿ§§©§§¥

déaaezk eli`k `exwl yie -,'Bîçìa eìéëàé'eicliy xnelk ¥©£¦§©§
e` mdia` zn m` ,mcleeid mein mn` z` dnexza elik`i
la` .dlra zekfa dnexza lek`l dleki dpi`e mn` dyxbzp

.cleeiy cr en` z` lik`n epi` xaer
:dpyna epipy.äîeøzä ïî ìñBôedxq`p xfl d`yipy odk za ¥¦©§¨

zxzen ,epnn cle dl oi`e dyxb e` dlra znyk j` ,dnexza
dpnl` didz iM odM zaE' (bi ak `xwie) xn`py dnexza aey©Ÿ¥¦¦§¤©§¨¨
dia` mgNn dixErpM dia` ziA l` daWe Dl oi` rxfe dWExbE§¨§¤©¥¨§¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨¦¤¤¨¦¨
lqet enei oa wepizy `pzd zpeeky ,zrk dpian `xnbd .'lk`YŸ¥
:df oic epcnl okidn `xnbd zx`ane ,dia` zia znexzn en` z`

dì úéà àäå ,àðîçø øîà 'dì ïéà òøæå',rxf ef dy`l yi ixde - §¤©¥¨¨©©£¨¨§¨¦¨
.dnexza dxeq` jkitl

'dl oi` rxfe' aezkd oeyly zxn`y dn itl :`xnbd dywn
m` ,xaer `le lk`z `ly dl mxeb cle wxy rnyn ,cle eyexit

okàéøéà éàî`weec aezkd hwp recn -,'òøæ'xaky rnyny ©¦§¨¤©
`lde ,clepeléôàdl yi m`énð ,øaeòlek`l zxfeg dpi` £¦¨©¦

,dnexzaáéúëcdia` ziA l` daWe' (my) weqtd jynda ¦§¦§¨¨¤¥¨¦¨
,'äéøeòðkenk `id m` wx dnexza lek`l zxfegy rnyne ¦§¤¨

,dxrp dcera dzidyúøaeòîì èøtinil dnec dteb oi`y §¨¦§¤¤
.zipwix dzidy dixerp

:`xnbd zvxznéëéøömb oicd jky eprinydl dxezd dkixv - §¦¦
,clea mbe xaeraàðîçø áúk éàcwx,'dì ïéà òøæå'mixne` epiid §¦¨©©£¨¨§¤©¥¨

,dnexzn dlqet cle `weecyàzLäå àôeb ãç àøwéòîc íeMî¦§¥¦¨¨©¨§©§¨
éôeb éøzipy md zrke cg` seb dzid d`yipy mcew dligzny - §¥¥

,clede `id ,mitebàëä ìáà,xaer iablàôeb ãç àøwéòîc £¨¨¨§¥¦¨¨©¨
àôeb ãç àzLäåepiptl yi dzr mbe cg` seb dzid dligzny - §©§¨©¨

,[dpnn wlg `ed eli`k xaerd z` mi`exy itl] cg` seb wx
ìeëéz àîéàjkitl ,clzy cr dnexza lk`zy xn`z -áúk ¥¨¥¨©

,'äéøeòðk' àðîçø.zxaernl hxtàðîçø áúk éàåwx,'äéøeòðk' ©£¨¨¦§¤¨§¦¨©©£¨¨¦§¤¨
,dnexzn dlqet xaer `weecy mixne` epiidàøwéòîc íeMî¦§¥¦¨¨

àéìî àôeb àzLäå à÷éøñ àôebdzid d`yipy mcew dligzny - ¨§¦¨§©§¨¨©§¨
,dixerp inik df oi`e ,`ln seb `id zrke owix sebàëä ìáàiabl £¨¨¨

,cleà÷éøñ àôeb àzLäå à÷éøñ àôeb àøwéòîcdligzny - §¥¦¨¨¨§¦¨§©§¨¨§¦¨
,owix seb `id dcli xakyk dzr mbe owix seb dzidìeëéz àîéà¥¨¥

:`xnbd dwiqn .dixerp iniak dnexza lk`zy xn`z -àëéøö§¦¨
dze` milqet cle mbe xaer mby eprinydl dxezd dkixv ok` -

.dnexzn
mpn` :`xnbd dywnõeøzà éàø÷jixv recn ,evxez miweqtd - §¨¥¦¨

,clel weqte xaerl weqtàlàlrïéúéðúî,dyw oiicràéøéà éàî ¤¨©§¦¦©¦§¨
dhwp recn -,ãçà íBé ïaixdénð øaeò eléôà.dnexzn lqet ¤¤¨£¦¨©¦

:xg` ote`a epzpyn z` zx`an ef `iyew iptne,úLL áø øîà̈©©¥¤
icar z` `l` ,en` z` dnexzd on lqety dpynd zpeek oi`

e ,eia`úçà ,íéLð ézL åì LiL ïäëa ,ïðé÷ñò éàîa àëädzidy ¨¨§©¨§¦©§Ÿ¥¤¤Ÿ§¥¨¦©©
äLeøb,xeqi`a d`ypeäLeøb dðéàL úçàåzne ,xzida d`ype §¨§©©¤¥¨§¨
,odkdBì Léå ,äLeøb dðéàMî íéða Bì Léåcleïî ãçà íBé ïa §¤¨¦¦¤¥¨§¨§¤¤¤¨¦

c ,äLeøbäcle eze`.äîeøza ìBëàlî åéáà éãáòa ìñBteid m`y ©§¨§¥§©§¥¨¦¦¤¡©§¨
,dnexza milke` eicar ,cala dxiykd ezy`n mipa df odkl
on mb oa el yiy oeik j` ,mipdkd eipa icar md zrk ixdy
micard elqtp ,dpedkl ie`x epi`e llg oad eze`e ,dyexbd
hrnl `a `pzde .mda wlg llgl yiy iptn dnexza lek`ln
mlqet epi` ,en` irna xaer dyexbd oa did a`d zzina m`y

,cleeiy cr dnexza lek`lneéñBé éaøcî é÷etàì`ivedle - §©¥¦§©¦¥
iqei iax ixacn,ìñBt énð øaeò øîàc,lqet llg wx `l xnelk §¨©¨©¦¥

,cleeiy cr dnexzd on eia` icar z` lqet xyk xaer s` `l`
`ed zn eia` xy`ke xaerl diikf yiy iptn iqei iax ly enrhe
oiicr eilr oi` ,xaer `edy oeike ,eig` x`y mr eia` icara dkef
dnexza lek`ln micard lk z` lqete ,xfl aygp `ede odk my
lqet ,llg didi cleei xy`ky xAer oky lke ,mday ewlg iptn

,dnexzd on eia` icar z` dzrn xakïì òîLî à÷oicd oi`y ¨©§©¨
eia` zena did dyexbd oa m` `weec `l` ,okïéà ,ãçà íBé ïa- ¤¤¨¦

did m` la` ,dnexzd on mlqet ok`àì ,øaeòiptn ,mlqet ¨Ÿ
,xaerl diikf oi`y epzpyn ly `pzd xaeq j` ,xf `ed mpn`y

.cleeiy cr eicarl miaygp mpi`e
:dpyna epipy.ìéçðîe ìçBðixde :`xnbd dywnïànî ìçBðinn - ¥©§¦¥¦©
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המשך צעמוד בא



רמי oifge` mipy` cenr cn sc ± oey`x wxtdcip
ìéçðîå ìçåðå.`xnba yxtn Ðíìù ïúçë.`xnba yxtn Ðàøîâäùàdy`e" Ð

.irzyn dcpa `xw i`de ,'ebe "daf didz ik'åë íéîé äøùò úáaef aefz ik dy`e" Ð

.yixc `w "dncíãà(`l xacna) aizkck ,ohw elit` ,mc` oin `edy lk rnyn Ð

.`xw irzyn zephwae ,'ebe "miypd on mc` ytpe"= úåùôð.ùôð åá ùéù ìëäéøåòðë
m` ,xnelk ."dixerpk dia` zia l` daye" Ð

`l Ð e`l m`e ,"daye" Ð mixerp inil dnec

.aeyzõåøúà éàø÷.ikixv ediiexzc Ðàìà
ïéúéðúî,"xaer" hwp `le ,"cg` mei" hwpcn Ð

.hwp `wecúùù áø øîàe`l "lqet" i`d Ð

odka `kde ,i`w "eicar"` `l` ,i`w "en`"`

.'eke miyp izy el eidyäùåøâ úçàdzidy Ð

.d`ype xare ,dyexbíéðá åì ùéådpi`yn Ð

odl eltpy micare .mixyk mipdk ode ,dyexb

aizkc ,oliaya dnexza oilke` Ð dyexia

.'ebe "etqk oipw ytp dpwi ik odke" (ak `xwie)

äùåøâä ïî ãçà íåé ïá åì ùéå,llg `ede Ð

Ð micara wlg el yie ,dpedkl ie`x epi`e

oircei ep` oi`y ,dnexzd on olek z` lqete

,cg` mei oa `wece .ewlgl ribn in xexal

Ð clep `ly onf lk la` ,dyexil ie`xc

.xaerl diikf oi`c ,olek oilke`éáøãî é÷åôàìå
éñåédpnl`" wxta zenai zkqna xn`c Ð

`ed elit`e ,diikf el yi :(`,fq) "lecb odkl

,dlqet Ð dpedkl dxykd dxf dy` irna

lke ,`ed xf Ð dxf irna `edy onf lk :xaqwc

cleiyk elit`c ,`ed dyexb irnac i`d oky

.ie`x `di `láàä ïî åéçàìdyexi oi` `dc Ð

.a`d iaexwl `l`úøéì äåáàî éòá éàÐ

izxi Ð dizilc o`nk dil `paiyg elit`

ipd` i`n edi`e ,mdia` zzin xg`l?ìçåð
íàä éñëðáÐ clepy meia en` dzn m` Ð

eig` oi`a Ð `ed znyke ,dyxei `ed ixd

edi` e`l i`c .en` iqkp epnid oiyxeie eia`n

z` lgep oac ,m`d iaexw dil ilwy eed Ð

lke ,dpa z` zlgep dpi` Ð m`d la` .en`

aizkc ,eze` oilgep oi`y Ð m`d iaexw oky

Ð "mzea` zial mzegtynl" (` xacna)

."dgtyn" diexw dpi` m`d zgtynìáà
øáåòepi` Ð zxaern dzn m` ,dirnay Ð

.a`d on eiaexw z` ligpdl lgep
øá÷á
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äéøåòðë,dilr oiir Ð "dl oi` rxfe"n dil wetiz :xn`z m`e Ð zxaernl hxt

yixa opilqtc ikid ik"el oi`"n zxaern zvilg (a,dl zenai) "ulegd"

,"`niiw ly cle didi m` oznde oiir" `l` xn`w `l mzdc :xnel yie ?eilr oiir Ð

dnexzd on `lqtin `l inp ikde ."el oi`" aizkc meyn meaid on `xhtin `l la`

.ikdaøîàodka opiwqr i`na `kd zyy ax

izy il dnl :xn`z m`e Ð miyp izy el yiy

cg` oa el yie ,dyexb zg` dy`a dnwel ,miyp

ilk`e ,xaer `le ,lqet cg` mei oa `wecc .dpnn

iaxc opaxl dlek dgtynd lk liaya micard

cere !(`,fq) "dpnl`" wxta zenaia xn`ck ,iqei

`aa) "zny in" wxtac :mixt` epiax axd dywd

df cg`e df cg` :zyy ax xn` (`,anw `xza

dil jixte .clzykl oia xaerl dkfn oia ,dpw

!"`l Ð xaer la` ,lgep cg` mei oa"c oizipznn

`zyde .`yixa ziin edi`c meyn mzdc :ipyne

xaer la` ,lqet cg` mei oa"c `yixn jextil

yxtnck diikf dil zil xaerc meyn ,"`l Ð

!icin iiepyl ivn ded `le .diteb zyy ax `kd

iqei iaxc opaxlc zyy ax xaqc :xnel yie

epi` xaerc `nrhe ,diikf dil zi` xaer inp

dvgnl zelitnc `herin jenq meyn Ð lqet

`herinle ,`herin mixkf dil dede ,zeawpc

`kd iwe` ikdle .iqei iax yiigck opiyiig `l

dpi`yn mipa el yie ,miyp izy el yiy odka

xaer liqt `l ,mipa el yic oeikc Ð dyexb

herinl opiyiig `lc ,diikf el yic ab lr s`

lqet Ð mipa el oi` m` la` .izyxitck mixkfd

xkf `ed oiac ,diikf dil zi`c ,opaxl mb xaer

zyy ax bilte .dly od ixd dawp `id oia

(`,fq zenai) "dpnl`" wxta xn`c l`eny`

xaqc ,dlek dgtynd lk liaya oilke` opaxlc

`zyde .xaerl diikf dil zil opaxlc l`eny

`pin` `pn" zyy ax mzd xn`wc `d `gip

jdc :dil igc `le ,'ek "zny xb `ipzc ,dl

`lc `l` ,ibilt `l inp opaxc ,iqei iaxk `ziixa

wxtac :xn`z m`e .izyxitck `herinl iyiig

zny xb" iab (`,anw `xza `aa) "zny in"

`l Ð zxaern ezy` dzide ,eiqkp l`xyi efafae

wifgnd Ð ezy` dlitdy ok ixg` erny .epw

y`xa ,dpw dipya`l i`n` ,"dpw `l Ð dpe

`d ,dlitd seqalc oeik ,dpey`xa wifgnd dpw

eed mixkfc opixn` (a,fq zenai) "dpnl`" wxta

xaerl oi`e ,zelitnc `herin meyn ,`herin

mzdc :xnel yie ?micara wlg ltp zeidl eteqy

micard zlik` zrya xak `ny opilzc meyn

.diikf dil zile ,ohaa xaerd znéàådipin ira

`aa) "zny in" wxtac :xn`z m`e Ð 'ek zexil

mei oa"c jdn zyy axl jixtc (`,anw `xza

:ipyne ,"`l Ð xaer la` ,ligpne lgep cg`

`zyde .a`d on mig`l ligpdl m`d z` lgep

xnel jixv jgxk lrc ,dywnd zxaq dzid dn

i` :dil dywz ikd e`l i`c ,zyy ax ipynck

,zexil dea`n Ð ira i` ,zexil dipin Ð ira

ax ipynck ,xity rci :inp i` .diikf dil zil xaerc meyn `l` ,"el eclie" meyn e`le .`l Ð xaer la` ,dxeka wlga hrnny ,sqei axc dixa xnk yxtic :xnel yie !`kd dywnck

bxdil dzviy dy` :l`eny xn`c (`,f) oikxrc `nw wxt idliyae .dpw `lc meyn ,"`l Ð xaer" xn`we ,`yixa `ziin idi`c xeaq did j` ,a`d on eig`l ligpdl m`d z` lgep ,zyy

"`l Ð xaer la`" :iiepyl ivn ded !dlgz zn cle `nl` Ð "lgep cg` mei oa"c `dn dil jixte ,seqal zn cled Ð ikd e`l `d .dlgz cled zeniy ick ,dly oeixd cbpk dze` oikn Ð

.dbxdpl dzn oia welig yiy ,zn`d wlgle l`enyc `ail` ,"`yixa ziin edi`" `kd xn`c ,zyy axc `zlin inwe`l dil `gipc `l` .oizrnya xn`ck ,xeka wlga hrnny xnel

åäéà`de .(`,f) oikxra xn`ck ,dbxdpl dzn oia welig yi Ð ig ryz oa da `vne dndad z` hgeyd :(`,cr oileg) "dywnd dnda" wxta opzc `de Ð `yixa ziin

l`eny xn`ck .ziin `l f` ,z`vl cled xwrc oeikc ,dcil zngn en` dznc oebk :inp i` .dbxdpyk inp epiid Ð dizcili xcde dn` dzna ,"hgeyd"a inp xn`c

yi ?dlgz dzne xaynd lr dayia ligpne lgep xaer ,ok m` :xn`z m`e .cled oi`ivene ,zaya dze` oikzgn Ð dzne xaynd lr dayi :(`,f) oikxrc `nw wxt idliy

oa" hwpe ,inp ikd oi`c :xnelÐ `l ,xaer la` ,ipzwc "aiig ebxedd Ð cg` mei oa" ,`dine .dil `wiqt `l Ð xaer la` ,ligpne lgepc dil `wiqtc meyn Ð "cg` mei

jzeg Ð dywnd dy` :(a,ar oixcdpq) "dxene xxeq oa" wxta dl iziine ,(e dpyn) iriay wxt zeld` zkqna opzck ,ey`x `viy cr xaynd lr dayi e` dbxdp elit` epiid
xa`
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רמב
oifge` mipya cenr cn sc ± oey`x wxtdcip

øá÷á.dl mcew `ed zn ik Ðñëøôå,iqekxt `zlz dzzin xg` en` irnay xaer Ð

.`yixa dziin `id `nl`'åë èòîîù øîåì:xnel ,"ligpne lgep" ipzwc oizipzn Ð

g`e xeka g` el dide ,eia` znyk cg` mei oa did m` oebk .dxeka wlga hrnny

iriax wlg z` eia`n `ed lgep Ð eia` xg` `ed zne ,heyt,eiqkpayipyl eligpne

df ly ewlg z` heytde xekad oiwlege ,eig`

e`l i`c .xekad wlga hrnn `vnpe .deya

oebk ,izliz ixz xeka liwy ded Ð edi`

.miaedf ipy lhep heyte ,drax` miaedf dyyn

ipy cbpk miaedf dyly xekad lhep Ð eiykre

e`vnp .aedf irax zyly df ly ewlgne ,oig`

ciae ,riax xqg miaedf drax` Ð xeka cia

,cg` mei oa `wece .riaxe miaedf ipy Ð heyt

oa :onwl xn`ck ,hrnn epi` Ð xaer la`

wlga hrnn epi` Ð eia` zzin xg`l clepy

oiae ,ezxeka yily xekad lhepe ,dxekad

.miyily ipy ewlgi ozylyàîòè éàîÐ

`l xaer la` ,hrnnc cg` mei oa opixn`?
ïðéòá åì åãìéå.eiiga :rnyn Ðãìåðù øåëá

åéáà úúéî øçàdy`de ,eia` zn oebk Ð

it lhep oey`x `veid oi` Ð mine`z zxaern

oeikc ,dl zgkyn `l mine`z e`la .mipy

`a okidn heyt ,eia` zen cr clep `l xekac?
.zexaern miyp izy gipdy :inp i`àìã ïàîë

ïåòîù éáøëaiyg `wc ,i`w oizipzn dlek` Ð

.`niiw oa cg` mei oaíãàádndaa eli`c Ð

.ltp ied `l mini dpenyäðùîùìù úá
íéðù.xac lkl d`ia dz`ia Ðúùã÷úîÐ

.jkl dia` dxqn m`äàð÷ íáé äéìò àá íà
.dl `nhle dyxeil eig` iqkpa dkfe Ðïéáééçå

äéìò`ae ,dfn oiyecw dia` da law m` Ð

.d`ia dz`iac ,bxdp Ð dilr xg`äàîèîå
äìòåá úàs` ,okn zegt la` .dcp `id m` Ð

z` d`nhn dpi` Ð rbna d`nhny ab lr

`l` ,dray z`nehl dcp lrea meyn dlrea

.axr z`nehle rbep meynïåúçúlrea ly Ð

.dcpåðåéìòë.af ly Ðïéìåñôä ïîoebk Ð

.iebe xfnne oizp ,llgäìñôdia` znexzn Ð

dpnl`"c `xnba `ipzck ,odk za `id m`

diel ,zpdkl oipn :(`,gq) zenaia "lecb odkl

odilr `ay zil`xyie?ik" :xnel cenlz 'ek

,dl leqtl dlrapy oeik Ð "xf yi`l didz

.dlqtúåéøòä ìëî.ding e` dia` oebk Ð

äøåèô àéäåza e`le ,dphw `idy iptn Ð

.oiyperàøîâäðùä ùàø áøòdpy ly Ð

cr d`ia za ied `l diteb xi`n iaxl .ziriax

.dpyd y`x axr `edc ,ziyily ly oexg` mei

oey`x mei rlwinc ,xgnl cr Ð opaxle

.ziriaxaåäééðéá àëéà íåé íéùìùdpya mei miyly rlwi` ikn Ð xi`n iaxl Ð

.`aeh ediipia `ki`e .ziriax dpy rlwinc cr Ð opaxle ,d`ia za `ied ziyily
àîìùá
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aiigin `l dig en`c `kid `wecc xyt` edine .ytp iptn ytp oigec oi` Ð ey`x `vi ,xa`

gpenkc meyn ,aiig Ð dznc `kid la` .en` zeiga zvw ielzy ,ey`x `viy cr ebxed

ied `le ,en` dzn elit` ohaa ebxedl xzenc xnel ivnz m` :xn`z m`e .inc `qtewa

rexwl miaxd zeyx jxc oikq oi`iany ,zayd z` eilr oillgn i`n` ,`qtewa gpenk

:xnel yie ?(a,f) oikxrc `nw wxta gkenck ,m`d

z` eilr oillgn ytp gewt meyn mewn lknc

icia qqeb `dc .ebxdl xzenc ab lr s` ,zayd

"oitxypd" wxt xn`ck ,xeht ebxedd Ð mc`

oillgne ,dzinl miqqeb aexc (`,gr oixcdpq)

(a,ct) `neic `xza wxt xn`ck ,eilr zayd z`

.aexd xg` ytp gewta oikldn oi`céàî`nrh

`l xaerl dkfnd :xn`c o`nl Ð opira el eclie

xn`ck ,"eclie"n yxcnl jixhvi` `l ,dpw

.(a,anw `xza `aa) "zny in" wxtaùéàik

aizk `xw i`d Ð edc lk elit` ytp lk dki

"oiwpgpd" yixac :dnize ."mipdkd l` xen`"a

aizkc `pixg` `xwn yixc (a,ct oixcdpq)

."ytp dkn lk" :"irqn dl`"aàäddy `l

xa ith ied opaxlc `kd rnyn Ð ied `wtq

mei oa elit`c ,l`ilnb oa oerny oaxln `niiw

"ulegd" wxta oke ,`niiw oa edcicl ied cg`

ediizbelt `ipzn `ztqeza eli`e .(a,el zenai)

Ð mei miyly ddy elit` opaxlc ,dpeny oa lr

m`c xninl l`ilnb oa oerny oax `z`e ,ltp ied

oa :xn`c ,`niiw xa ied Ð mei miyly ddy

wxta oke .idzy` iiedzyi`e ,`ed dray

.ibilt izxzac :xnel yie !(a,t zenai) "lxrd"

m`" l`ilnb oa oerny oax xn`w `lcn wiice

opax` i`wc oeik ,"ltp epi` Ð mei miyly ddy

lk" hwpcne .ltp iedc dpeny xaa ixn`c

oa oerny oax ira zecle lkac rnyn Ð "ddyy

,opaxl edpirny ok m`e .miyly mei l`ilnb

.oeixdd iycga `l` ,ielz miylya e`lc

íé÷ãdil miw `l `d Ð eiycg el elkc dil

ix` elk` e` bbd on ltpae .ied `wtq Ð

,ltp ied opaxl elit` Ð zne wditac ,ixii`

wxt xn`ckzay) "`iad `l m` xfril` iax"

oaxc `nrh i`n ,ok m` :xn`z m`e .(`,elw

epi` i`n` `zerix `kilc oeik ,l`ilnb oa oerny

ipa eedc zecle aex xg` lifipc ,eilr la`zn

(my) "`iad `l m` xfril` iax" wxtae `niiw

,d`riayc `neia higzy`c dlbr `edd xq`c

,l`ilnb oa oerny oaxk dkld wiqt mzdc meyn

ied oiltpc :xnel yie ?`aex xza opilf` `l i`n`

exingd jkle ,`ed deedd xace ,gikyc herin

epivn z`fn dlecbe .eliwd zela` oiprle ,minkg

meic (`,hn zexeka) "xeka yi" wxta xn`c

meia znc (a,el zenai) "ulegd"a ol `niiwc ab lr s` ,zela` oiprl eiptlyk miyly

m`e .`niiw xa aiygc ,zvleg dpi` Ð `id odk zy` m` ,dycwzpe dcnre ,miyly

iriax wxt) zegny zkqnae ,eilr la`zn epi`e ,`ed `wtq ddy `lac xn` `kdc :xn`z

dryz oa wtqa :inp i` .oig` lr oila`zn oi`c `nlr ixaq Ð eilr la`zn oi` i` ,`ed `niiw xac oeik ,mzd ip`yc :xnel yie .eilr la`zn Ð eig` epi` wtq eig` wtq :opz (a dkld

.mdipy xehtl xacd i`pbe ,aiig ediipin cg jytp dnc ,oexg`l dray oa e` oey`xlíéùìùxi`n iaxlc ,ediipia `ki` dpy aeyg dpya cg` mei :xn`w `lc `d Ð ediipia `ki` mei

`ki` ziriax dpy ly oey`x meic `nile :xn`z m`e ."mipy yly" dil ixw ded `l cg` mei liaya yly zpyc meyn epiid Ð jenqac `ziixa` bilt ied `le ,ibq cg` meie mipy izya

.zrl zrn era `l opaxc dil miwc :xnel yie ?miycwa zelqet zeryc (a,dk) migafc ipy wxt xn`ck ,dclepy dry cr zrl zrn opira opaxle ,ibq meid zvwna xi`n iaxlc ,ediipia

zan dzegt dxiibzpy zxeibd :(`,hk zeaezk) "zexrp el`" wxta opzc `de .zrl zrn opira `lc iyextl dil dede ,"cg` meie mipy yly" ipznl dil ded xi`n iaxl s` ,ok m`c :cere

dphw ,oi` Ð dxrp :"zexrp el`" wxt xn`wc ,xi`n iaxk `yixc mzd gken ikide :xn`z m`e .mipy yly xg` cg` mei jixvncn ,xi`n iaxk `iz` `l ,qpw dl yi cg` meie mipy yly

(a,eq oixcdpq) "zezin rax`" wxtac .zexbea `l` ,zephw ihernl iz` `lc xninl `ki` zexrpnc ."qpw oi` Ð xkn yiy mewn lk" ipzwc ,jinq oizipznc `tiq` jgxk lr mzde ,`l Ð

`tiq` `l` .rnyn dphw elit` Ð "dxrp" `nl` .dil iran "dxrp lr" `l` zxbea iwet`l i`c ,dphw iwet`l `z`c :mzd wiice .dxrp `dzy cr ,dqxe`nd dxrp lr `ad aiig oi` :opz

xaq `wxit `eddc `pzc wiicc `l` ,xn`w `id xi`n iax ynn e`lc :xnel yie ?dizeek `iz` `l `zrivnc oeik ,xi`n iax inp `yixc oizipznc `tiqn wiic ikide ,ziyixtck ,jinq

`nl` ?zixkp dzeida dlk`e dlf`c qpw dl opiadi ,qpw dl yi zxeibd :(`,`i) zeaezkc `nw wxta jixtc `axe .zephw iwet`l Ð hwp "zexrp" ok m`e .`tiqa ipzwck ,qpw dl oi` dphwc

.opaxk `iz` qpw dl yi dphwc oiprl mb ok m` ,cg` meie mipy yly hwpc i`na xi`n iaxk `iz` `l zxeibc `aa jdc oeik xaqc meyn epiid Ð qpw dl yi dphwc xaq oizipznc xaq

lkn ,xi`n iaxk `iz` `l zxeibc `iddc ab lr s` ,xi`n iaxl ,qpw dl yi Ð zizek :ipzwc (`,hk) "zexrp el`"c oizipznn (a,gl `nw `aa) "dynge drax`" wxta jixtc oicd `ede

.opinwen ,dizeek inewe`l opivnc i`n Ð `id xi`n iax oizipzn mzqc oeik mewn
xg`
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äøBza¯ïkî úBçt .äøeèt àéäå ,äéìò ïéúîeî ©¨¨¦¨¤¨§¦§¨¨¦¥
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ìL úa :íéøîBà?eäééðéa éàî .ãçà íBéå íéðL L §¦©¨¨¦§¤¨©¥©§
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רמג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cn sc dcp(iyiy meil)

`edyk,øáwa,ezen xg`l xnelkìéçðäìdiqkp z`ïî åéçàì ©¤¤§©§¦§¤¨¦
.áàä̈¨

:`xnbd ddnzéðéà.en` iptl zn xaerdy ,`ed jk m`d -àäå ¥¦§¨
àcáeò äåä,dzny zxaerna dyrn did ixde -ñkøôexaerd £¨§¨¦§¥
okn xg`léñekøt úìz ãòzeigl lekiy ixd ,zerepz yly - ©§¨¦§¥

:`xnbd zvxzn .en` zzin xg`,éMà áøc déøa øî øîà`l ¨©©§¥§©©¦
`l` ,zeig ea dzidy iptn ezrepz dzidäàèlä áðfà äåäc éãéî¦¦©£¨©§©©§¨¨

úñkøôîcjzgpy xg`l qkxtl ekxcy d`hld apfk df ixd - ¦§©§¤¤
.zeig jezn qekxit df did `l qkxity xaer eze` jk ,dpnn

dpeekd m`y ,lirl dzl`y lr sqep uexiz d`ian `xnbd
ixd ,z`f xnel `pzd jixv recn eig`l ligpne eia`n lgepy

:elld miqkpd z` milhep eig` eid ote` lkaóñBé áøc déøa øî©§¥§©¥
,øîà àáøc déîMîdpynd zpeekL øîBìz` lgep cg` mei oa ¦§¥§¨¨¨©©¤

e eia`äøBëa ÷ìça èòîî,dyexia xekad ly ewlgn hrnn - §©¥§¥¤§¨
oi`e deya eig` lkl eiqkp z` ligpn `ed wepizd zenay oeik
eyxi eli` lhep didy itk letk wlg miqkp mze`a lhep xekad
oeik ,epzpyn z` jk yxtl yiy mrhde .mdia`n el` miqkp
øçà ãìBpL ïa ,àáøc déîMî óñBé áøc déøa øî [øîàc] (øîàå)§¨©©§¥§©¥¦§¥§¨¨¥¤©©©

äøBëa ÷ìça èòîî Bðéà ,áàä úúéîcgeind wlgdn hrnn epi` - ¦©¨¨¥§©¥§¥¤§¨
ipy xekad lhepyky .eig` x`yk ewlg lr xzi xekad lawny
,eig` x`yl deya mpn` lhep `ed cg` wlg ,dyexid on miwlg
,wepizd clepy xg`l zrk mig`d xtqn itl `ed df wlg lcebe
lecb lawn `ed ,ezxeka zekfa lawn `edy ipyd wlgd z` la`
.wepizd clep `l eli` lawn didy ipyd wlgd lcebk ,xzei
oa `edyk elit` ,eia` zzin iptl clep m`y `ax ixacn rnyne

:`ax x`ane .dxekad wlga hrnn cg` mei,àîòè éàîoeik ©©£¨
dxeka wlg iablyïðéòa 'Bì eãìéå'oeyl ea miiwziy jixv - §¨§¨¦©

Fl Eclie' (fi-eh `k mixac) dxekad wlg iabl xen`d aezkd§¨§
rnyn 'el' oeylny ,'mipW iR Fl zzl xiMi 'ebe xkAd z` 'ebe mipä¦¤©§Ÿ©¦¨¤¦§©¦
la` ,eiiga a`l eclepy mipad oeayg itl mipy it lawn xekady
elceb oiprl oeaygl mitxhvn oi` a`d zzin xg`l eclepy mipa

.dxekad wlg ly
:sqei axc dixa xn ixaca zxg` `qxib d`ian `xnbdazaiyi ¦

éëä eðúî ,àøeñ,sqei axc dixa xn ixac z` jk mipey eid - ¨©§¨¦
la` .lirl `aenkazaiyiéëä eðúî àúéãaîetjk mipey eid - ¦§§¦¨©§¨¦

,eixac z`ãìBpL øBëa ,àáøc déîMî óñBé áøc déøa øî øîà̈©©§¥§©¥¦§¥§¨¨§¤©
,åéáà úúéî øçàìme`z mr clepy oebk ,df a`n sqep g` el dide §©©¦©¨¦

,oey`xd `ed `vie eia` zzin xg`líéðL ét ìèBð Bðéàiqkpa ¥¥¦§©¦
:`ax x`ane .eia`,àîòè éàîdxekad wlg iably oeik'øéké' ©©£¨©¦

ïðéòaz`' (my) a`d zyexia aezkd oeyl ea miiwziy jixv - ¨¦©¤
`ed eipan in xn`ie xikiy ,'mipW iR Fl zzl xiMi 'ebe xkAd©§Ÿ©¦¨¤¦§©¦

.dyexia mipy it lehil ie`xe xekadàkéì àäåixde -o`k oi` §¨¥¨
.eiiga mxikd `l ixdy ,'xiki'

:`xnbd dwiqnéðLéì éðä ìëk àúëìäåzepeyld lkk dklde - §¦§§¨§¨¨¥¦§¥
elld.àáøc déîMî óñBé áøc déøa øîchrnn cg` mei oay §©§¥§©¥¦§¥§¨¨

wlga hrnn epi` a`d zzin xg`l clepdye ,dxeka wlga
.mipy it lhep epi` eia` zzin xg`l clepy xekaye ,dxeka

:dpyna epipy.áéiç BâøBääå:z`f epcnl okidn zx`an `xnbd §©§©¨
áéúëc(fi ck `xwie) gvex iablLôð ìk äké ék Léàå'zFn mc` ¦§¦§¦¦©¤¨¤¤¨¨

ytp rnyn 'ytp' aezkd oeylne ,'znEiíB÷î ìkî,[ote` lka-] ¨¦¨¨
aiigzn epi` en` irna xaer bxedd la` .enei oa ly ytp elit`e

.eilr
:dpyna epipy.íìL ïúçk åéáBø÷ ìëìe Bnàìe åéáàì àeä éøäå©£¥§¨¦§¦§¨§¨§¨¨¨¥

:`xnbd zxxanàúëìä éàîì`edy xn`p dkld efi` oiprl - §©¦§§¨
:`xnbd daiyn .mly ozgkúeìáà ïéðòì ,àtt áø øîà- ¨©©¨¨§¦§©£¥

.ezzina eilr la`zdl miaiigy
ea zny s` ,`niiw oak aygp cg` mei oay x`ean epzpyna

:`xnbd zl`ey .ltp did `ny miyyeg oi`e ,meiaïàîkixack - §©
`id dxe`kl `lde ,epzpyn diepy inìàéìîb ïa ïBòîL ïaøk àìc§Ÿ§©¨¦§¤©§¦¥

ìk ,øîàccleääMLny cr clepynzìLBðéà íãàa íBé íéL §¨©¨¤¨¨§Ÿ¦¨¨¨¥
,ìôð,eixacn wiicl yieääL àì àämiyely ddy `l m` la` - ¥¤¨Ÿ¨¨
,meiéåä ÷ôñ.ltp `ed `ny wtq yi - ¨¥¨¥

oa oerny oax zhiyl s` zayiizn epzpyn :`xnbd zvxzn
e ,l`ilnbïðé÷ñò éàîa àëä,xaecn dna dpyna o`k -déì íé÷c ¨¨§©¨§¦©§¦¥

åéLãç Bì eìkLenlyp xaky xg`l clepy df wepiza wfgeny - ¤¨¢¨¨
l`ilnb oa oerny oax dcen df ote`ae ,oeixdd iycg zryz el
jixvy l`ilnb oa oerny oax xn`y dne .ltp wtqa epi`y

.eiycg el elk m` reci `lyk `weec ,mei miyely ddyiy

äðùî
:dizepya miielzd dphw ipica dkiynn epzpynìL úaíéðL L ©¨Ÿ¨¦

ãçà íBéålkl d`ia dz`ia ,ziriaxd dzpyl cg` mei dqpkpy - §¤¨
yi`l dia` dxqn m` jkitle ,mixfeg dileza oi`y oeik ,xac

,dpycwiyäàéáa úLc÷úî`idyk la` .ez`iaa el zycwzn - ¦§©¤¤§¦¨
leki epi`e ,d`ia dz`ia oi` ,cg` meie mipy yely zan dzegt

.cala xhya e` sqka `l` dycwl
åokíàe meaia daiigzpe mipa ila dlra zne dia` dyciwàá §¦¨

äéìòd,dàð÷ ,íáédzid dilr `ayk m` la` .ezy` zeidl ¨¤¨¨¨§¨¨
,d`pw `l jkitle d`ia ef oi` ,cg` meie mipy yely zan dzegt

.xhtidle uelgl `id dleki lcbzyke
åok.Léà úLà íeMî äéìò ïéáéiçzan dzegt dzid m` la` §©¨¦¨¤¨¦¥¤¦

,diyeciw zngn yi` zy` `idy s` ,cg` meie mipy yely
.d`ia zaygp ef oi`y iptn dz`ia lr mixeht

edcp `idykdìòBa úà äànèîdxeng ez`nehe ,dray z`neh §©§¨¤£¨
ànèìmbïBzçz ákLî,eilr ayiy e` akyy rvn -ïBéìòkly §©¥¦§¨©§¨¤§

a`a drvn d`nhnd ynn dcpk `nhn epi`y ,xnelk .af
,afd lr `yipy cba z`nehk didz rvnd z`neh `l` ,d`nehd
mc` `le cala miwyne milke` `nhne d`nehl oey`x `edy
meie mipy yely za didzy mcew dzcpa dilr `ad la` .milke
wx envr `edy ,dcpa rbepk `l` epi` ,d`ia ef oi`y oeik ,cg`
laehe cala cg` meil `l` drayl `nh epi`e ,d`nehl oey`x

.axrl xdhpe
m`eäîeøza ìëàz ,ïäëì úàOðdqpk m` la` .odk zy` oick ¦¥§Ÿ¥Ÿ©©§¨

oi`y oeik ,da zqtez dteg oi` df libn zegt `idyk dtegl
.d`ial die`xa `l` dteg

e odk za `id m`e,ïéìeñtä ïî ãçà äéìò àá,xfnn ,oizp ,llg oebk ¨¨¤¨¤¨¦©§¦
,ieb e` caräðeäkä ïî dìñt,dia` zia znexza lek`l dxeq`e §¨¨¦©§¨

.odkl `ypidl oky lke
m`eäøBza úBøeîàä úBéøòä ìkî ãçà äéìò àamda dxn`py ¨¨¤¨¤¨¦¨¨£¨¨£©¨

md ixd ,ding e` dia` oebk ,oic zia zzinàéäå ,äéìò ïéúîeî¨¦¨¤¨§¦
äøeèt.oiyper za dpi`e dphw `idy iptn §¨
la`ïkî úeçt`ad ,cg` meie mipy yely zan zegt `idyk - ¨¦¥

wx `ed dilr,ïéòa òaöà ïúBðklyne ,melk edyrna oi` xnelk §¥¤§©¨©¦
d`a oira rav`d zpizp ici lr z`veid drncdy enk ,`ed
mixg` mixfeg mz`veda ef ly dileza s` ,dizgz zxg`
mixen`d mixacd lk oiprl d`ia dz`ia oi` jkitl ,mdizgz

.epzpyna

àøîâ
ìL úa ,ïðaø eðzíéîëçå .øéàî éaø éøác ,äàéáa úLc÷úî íéðL L ¨©¨¨©¨Ÿ¨¦¦§©¤¤§¦¨¦§¥©¦¥¦©£¨¦

,íéøîBàdidzy cr d`iaa zycwzn dpi`ìL úaíBéå íéðL L §¦©¨Ÿ¨¦§
.ãçà¤¨

:`xnbd zxxaneäééðéa éàîxi`n iax zhiy oia lcadd edn - ©¥©§
:`xnbd daiyn .minkg zhiyléàpé éaø éác éøîàipa exn` - ¨§¦§¥©¦©©

,i`pi iax ly eyxcn ziaeäééðéa àkéà äðMä Làø áøòlcadd - ¤¤Ÿ©¨¨¦¨¥©§
ziriaxd dpyd zligz iptly meia dilr `ayk `ed mdipia
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xcde"רמד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dn sc dcp(ycew zay meil)

,dxe`kleàîìLaoaen xacd -ïðçBé éaøìiax zrcly xne`d ¦§¨¨§©¦¨¨
ly zeaiyg el yiy ziyilyd dpya mieqn onf xaryk xi`n

xnel yi eixacly oeik ,d`ia za jka ziyrp envr ipta dpyék¦
øîà÷c àpz àkéàc éëéäiax zrcly xn`y `pz yiy enk - ¥¦§¦¨©¨§¨¨©

xi`nøîàc àpz àkéà énð éëä ,äðL áeLç äðLa ãçà íBéjk - ¤¨§¨¨¨¨¨¨¦©¦¦¨©¨§¨©
xi`n iax zrcly xn`y `pz mb yiìLïéáeLç äðLa íBé íéL §Ÿ¦§¨¨£¦

.äðLdpya cg` mei m`d ,(.i d"x) dfa mi`pz zwelgn epivn oky ¨¨
xnel yie ,[dpyk miaygp dpya mei miyly e` dpyk aygp
iax zhiy idn ,o`k mi`aend zeziixad izy mb ewlgp df xacay

.xi`néàpé éaøì àlàmilyzy jixv xi`n iax zrcly xn`y ¤¨§©¦©©
,d`ial die`x didzy ick ziyilyd dzpy z`,àéL÷gken ixd ©§¨

,dnily dpyk zaygp dpy zvwn xi`n iax zrcly ef `ziixan
jixv m`d ,ezhiya jk ick cr zeziixad ewlgpy xnel dywe
ick ziyilyd dzpya cg` meia ic e` meil mein dnily dpy

:`xnbd dwiqn .yly za aygzy.àéL÷©§¨
:dpyna epipy.ïéòa òaöà ïúBðk ïàkî úeçtdz`ia oi` ,xnelk ¨¦¨§¥¤§©¨©¦

.mixfeg dilezay oeik d`iaeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd - ¦©§¨§
ïéìeúa éðä,yly zan zegt dphw ly el` mileza -éìæà ìæéî ¨¥§¦¥¨¨§¦

eúàåmiycgzne mixfeg jk xg`e dzliraa mixyep md m`d - §¨
,dligzakéãözî àìc àeä éãeözà àîìc Bà` ile` e` -mpi ¦§¨¦§¥§Ÿ¦©§¦

d`ia ici lr [milhip mpi` ,xnelk] micevipãòd`iad didzy ©
ìL øçàìL.cg` meie mipy yly za dzeida - §©©¨Ÿ

:`xnbd zxxan.dpéî à÷ôð éàîì:`xnbd daiynìòaL ïBâk §©¨§¨¦¨§¤¨©
ìL CBúaíc àöîe L,ezlira xg`lìòáecr zelira dnk cer §¨Ÿ¨¨¨¨©
ìL øçàìe Lolekaeúàå éìæà ìæéî úøîà éà ,íc àöî àìm` - §©©¨ŸŸ¨¨¨¦¨§©¥¨¨§¦§¨

,mixfeg jk xg`e dzliraa mixyep dileza yly jezay xn`z
y jka ,yly xg`l mc `vn `ly dn z` zelzl yiàeä úeäL̈

eäì àéåä àìczelirad iptn ,xefgl zedy mdl dzid `l - §Ÿ¨§¨§
.cinz lrayéãözî àìc àeä éãeözà úøîà éà àlàm` la` - ¤¨¦¨§©¦§¥§Ÿ¦©§¦

d`ia ici lr milhip mpi` dilezay xn`zøçàì ãòza ziyrpy ©§©©
ìL,Lyly za ziyrpy xg`l lray dpey`xd dliraa ok m` ¨Ÿ

jgxk lre ,mileza mc `evnl did jixvàä,mc `vn `ly df - ¨
y meyn `ed.äéìò àa øçàciny zelzl epl yi xnelk ©¥¨¨¤¨

xiyd `ede xg` yi`l xzqa dlrap yly za dziidpyk
ote`ae .[dpef meyn dlra lr xq`z `id odk zy` m`e ,dileza

daiyid ipa ewtzqd dféàî.dfa oicd dn - ©
:`xnbd dywné÷úîïì àîéì ïàîe ,à÷éà áøc déøa àéiç áø dì ó ©§¦¨©¦¨§¥§©¦¨©¥¨¨
epl xn`i ine -äkîc[milezad zxyd-]ìL CBúaLúøæBç dðéà L §©¨¤§¨Ÿ¥¨¤¤

z`txpeøzìàìlfin milezad m`y xne` dz` okly ,cin - §©§©
,zxq`p dpi` yly xg`ly d`iaa mc `vnp `lyk s` ,ilf`

ànLdknd yly mcewøzìàì úøæBçmixfege cin z`txzn - ¤¨¤¤§©§©
,milezadàäåyi ,yly xg`l mileza mc d`x `ly dfe - §¨

y meyn zelzl.äéìò àa øçàxn`p m` oia lcad oi` jkitl ©¥¨¨¤¨
lka ik ,ez`e ilf` lfin xn`p m` oiae icvzin `lc `ed icevzi`

.dlra lr xq`z ote`
:xg` ote`a `xnbd zx`an ,ef `iyew iptneïBâk ,dpéî à÷ôð àlà¤¨¨§¨¦¨§

ìL CBúa ìòaLíc àöîe L,ezlira xg`lìòáembìL øçàìL ¤¨©§¨Ÿ¨¨¨¨©§©©¨Ÿ
eúàå éìæà ìæéî úøîà éà .íc àöîemixyep dilezay xn`z m` - ¨¨¨¦¨§©¥¨¨§¦§¨

,mixfegeéàä,yly jeza `vny df mc -,àeä ïéìeúa íc.xedhe ©©§¦
éãözî àìc àeä éãeözà úøîà éà àlàxn`z m` la` - ¤¨¦¨§©¦§¥§Ÿ¦©§¦

d`iad ici lr milhip mpi` dilezayìL øçàì ãò àlàéàä ,L- ¤¨©§©©¨Ÿ©
jgxk lr ,yly mcew ez`iaa d`xy dfd mcd,àeä äcð íc©¦¨

,daiyid ipa ewtzqd df ote`ae .`nheéàî.[dfa oicd dn - ©
:wtqd z` zhyet `xnbd,òîL àz ,àcñç áø øîàepipy ixd ¨©©¦§¨¨§©

,dpyna.ïéòa òaöà ïúBðk ïàkî úeçt,wiicl yieéðúîì éì änì ¨¦¨§¥¤§©¨©¦¨¨¦§¦§¥
xnel `pzd jixv recn -éðúì ,'ïéòa òaöà ïúBðk'`pzd xn`i - §¥¤§©¨©¦¦§¥
'íeìk àìå ïàkî úeçt'`linne ,d`ia dpi` yly libn zegt - ¨¦¨§Ÿ§

.dpynay mipicdn oic mey da bdep `lòîLî à÷ àä åàì éàî©¨¨¨©§©
ïéò äî ,ïì`id rav` da mipzepyk mrt lkaúøæBçå úònãî ¨¨©¦§©©©§¤¤

ïéìeúa óà ,úònãîeyly zan zegt zwepiz ly.eúàå éìæà ìæéî §©©©©§¦¥¨¨§¦§¨
.wtqa oey`xd cvd itk hytpe

:d`ial die`x zad ziyrpy onfd oipra dyrn d`ian `xnbd
a äNòî ,ïðaø eðzdnyy dieb dy`ïa ñeøéåñà ìL Bza ,éðèñBé ¨©¨¨©£¤§§¨¦¦¤©§¦¤

úqéð änëa äMà ,éaø ,Bì äøîà .éaø éðôì úàaL ,ñeðéðèðàza - ©§Ÿ¦¤¨¦§¥©¦¨§¨©¦¦¨§©¨¦¥
.`ypidl dlekie d`ial die`x ziyrp mipy dnkúa ,dì øîà̈©¨©

ìL.ãçà íBéå íéðL L,iax z` dl`y cerúøaòúî änëáeza - ¨Ÿ¨¦§¤¨§©¨¦§©¤¤
.xarzdl die`x mipy dnkíBéå äðL äøNò íézL úa ,dì øîà̈©¨©§¥¤§¥¨¨§

àa éúàOð éðà ,Bì äøîà .ãçza izeida ézãìéå ,LLza izeid ¤¨¨§¨£¦¦¥¦§¥§¨©§¦§
ì éBà ,òáLìLàaà úéáa ézãaàL íéðL Lyly oze` lr lag - ¤©§¨Ÿ¨¦¤¦©§¦§¥©¨

cre yly libn `ypidln izakrzde ia` ziaa izx`ypy mipy
.yy lib

:`xnbd dywnäøaòî éîe,df liba dxarzpy okzi ike -éðúäå ¦¦©§¨§¨¨¥
ïîçð áøc dén÷ éáéa áøax iptl `ziixa iaia ax dpy ixde - ©¥©©¥§©©§¨

,ongpìLíéLð Lzeidl minkg odl epwizCBîa úBLnLîzzl - ¨Ÿ¨¦§©§§
z` jend a`yiy ick ,zeynyn odyk mewn eze` jeza jen

,od el`e ,[exarzi `le rxfdäpè÷ ,ä÷éðîe úøaeòî ,äpè÷§©¨§¤¤¥¦¨§©¨
jena zynynúeîúå øaòúz ànLe .dxeair zngnànL úøaeòî ¤¨¦§©¥§¨§¤¤¤¨

ìcðñ døaeò äNòúcr oey`xd z` wegcie sqep xaera xarzz - ©£¤¨¨©§¨
e .ltp `edy ,'lcpq'l dncie jrnziyä÷éðîjena zynynànL ¥¦¨¤¨

xarzzykdða úà ìBîâzwepilnúeîéå.arxaäpè÷ éäBæéàå ¦§¤§¨§¨§¥¦§©¨
,df oiprläðL äøNò íézL ãòå ãçà íBéå äðL äøNò úçà úaî¦©©©¤§¥¨¨§¤¨§©§¥¤§¥¨¨
.ãçà íBéåla`î ïk ìò øúé Bà ïàkî úeçtúëìBäå úLnL,dkxck §¤¨¨¦¨¤¤©¥§©¤¤§¤¤

dpi` dxyr zg` zan zegty meyn ,mewn eze`a jen zzl ilan
,dxeaira zpkzqn dpi` dxyr mizy zan xzeie ,zxarznéøác¦§¥

Bæ úçàå Bæ úçà ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaøoiae dphw oia - ©¦¥¦©£¨¦§¦©©§©©
,dwipn e` zxaerneîçøé íéîMä ïîe ,úëìBäå dkøãk úLnLî§©¤¤§©§¨§¤¤¦©¨©¦§©£

,xarzz `lyøîàpL(e fhw mildz)''ä íéàút øîBL'in - ¤¤¡©¥§¨¦
rcei epi`y mi`ztd cg`k eytp mU 'da epegha jezny
i`y ef `ziixan gkene .wfpi `ly edxnyi 'd ,lvpidl zeleagz
iphqei dxn` cvike ,dpy dxyr zg` mcew xarzzy xyt`

.mipy ray za dzeida dcliy
:`xnbd zvxznàîéà úéòaéà,jk z`f ayiil lkez dvxz m` - ¦¨¥¥¨

zan dzegt `idyk zxarzn dy` oi`y zxne`d `ziixady
xn`p miakek icaera la` ,l`xyia `weec `id mipy dxyr zg`

(k bk l`wfgi)'íøNa íéøBîç øNa øLà'aexw mteb rah - £¤§©£¦§¨¨
.ozephwa elit` xarzdl mdizeyp zeleki jkitl ,zendal

:sqep uexizàîéà úéòaéàå,jk z`f ayiil lkez dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
(g cnw mildz) miakek icaera xn`pyàåL øac íäét øLà'£¤¦¤¦¤¨§

,'ø÷L ïéîé íðéîéå,xwye `ey ixac mditn `ivedl md milibxy ¦¦¨§¦¨¤
dclie dxarzpy iaxl dxn`yk iphqei ly dita did xwy oke

.ray za dzeida
zegt dphwa d`iay cnlp epnn ,dyrn d`ian `xnbdzan

:minrt dnk dlrap elit`e melk dpi` ylyäNòî ,ïðaø eðz̈©¨¨©£¤
àáé÷ò éaø éðôì úàaL úçà äMàaeézìòáð ,éaø ,Bì äøîàinl §¦¨©©¤¨¦§¥©¦£¦¨¨§¨©¦¦§©§¦

dpedkl lqetyìL CBúaíéðL L,izclepynäpeäëì éðà äî- §¨Ÿ¨¦¨£¦¦§¨
.`l e` ip` dxiyk m`ddì øîà,`aiwr iax,äpeäëì zà äøLk ¨©¨§¥¨©§¦§¨

.d`ia dpi` yly zan zegt z`iay iptnìBLîà ,éaø ,Bì äøîà̈§¨©¦¤§
íòt ,Láãa Bòaöà Bì eðîhL ÷Bðéúì ,äîBc øácä äîì ìLî Eì§¨¨§¨©¨¨¤§¦¤¨§¤§¨¦§©©©

äiðLe äðBLàø`ed ixd ok el miyeryda øòBbiptn ,edegipiy ¦¨§¦¨¥¨
d mrta la` ,df yac ly eaih dn rcei epi`yúéLéìLel epnhy §¦¦

e eitl dqipkd ,yaca erav`dööîizlrap ip` s`e .ekigl axre §¨¨
.ipxqe`l yi jk meyn `nye ,zepf mrh iznrhe minrt dnkøîà̈©

äàø .äpeäëì zà äìeñt ïk íà ,dìz` `aiwr iaxíéãéîìzä ¨¦¥§¨©§¦§¨¨¨©©§¦¦
eiptl miayeidäæa äæ íéìkzñîmdipira dyw didy ,midnze ¦§©§¦¤¨¤

.dlqty[déì eøîà] .íëéðéòa äL÷ øácä änì ,íäì øîà,eicinlz ¨©¨¤¨¨©¨¨¨¤§¥¥¤¨§¥
`ldìkL íLkiweqtn micnlpd mipicdäøBzämdäLîì äëìä §¥¤¨©¨£¨¨§Ÿ¤

Ck ,[éðéqî`idyk zlrapdy df oicìL úaî äúeçtíéðL L ¦¦©¨§¨¦©¨Ÿ¨¦
äpeäëì äøLk`ed,éðéqî äLîì äëìädnk welig epivn `le §¥¨¦§¨£¨¨§Ÿ¤¦¦©
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רמה oifge` mipy` cenr dn sc ± oey`x wxtdcip
ïðçåé éáøì àîìùác Ð`ied xi`n iaxl ,ziyily dpya dpy zeaiyg rlwi` ikn :xn`

i`pz Ð "cg` mei" ipzw `kde ,mei miyly :opgei iax xn`c ab lr s`e .`gip ,d`ia za

dpya cg` mei :xn`c o`nl `ki`c ,(`,i dpyd y`x) "mipy iy`x drax`" wxta ,`id

.'ek xn`c o`nl `ki`e ,dpy aeygéàðé éáøì àìàdpy seq cr ,xi`n iaxl :xn`c Ð

.`iyw ,`id d`ia za e`l ziyilyïéìåúá éðä
.mipy yly jeza Ðãåöúéà,dciv oeyl Ð

mc epi`e ,d`ia ici lr oilhip opi` ,xnelk

.cg` meie mipy yly cr oilezaìæéî úøîà éà
éìæàÐ ez` xcde ,ixnbl yly jeza d`iaa Ð

zedy Ð xecd `lc `dc .dpefk dl opiwfgn `l

.xicz lray dlira jezn ,edl `ied `lc `ed

úøîà éà àìàzyly jez d`iaa ilf` `l Ð

`ifg `lc oeike .yly xg`l mc izinl dil ded

,`id dpefe ,yly xg`l dilr `a xg` Ð

.dpedkl dleqteïì àîéì ïàîå,xnelk Ð

jez d`iaa ilf` lfin :xnel ivnz m` elit`

o`n ,edl ded `l zedy xninl `ki` in ,yly

.xzl`l ixcd `lc ol `nilàåä äãð íã éàä
.yly jezc i`d Ð.éðèñåéíéðù ùìùì éåà

éúãáàù.d`ial izi`xpyn Ðêåîá úåùîùî
.exarzi `ly ,jena ynyl ded ozpwz Ðìãðñ

wgec cg`y minrt ,mine`z zxarznyk Ð

opixn`ck ,ezxev z` zgete exiag z`

.cle enr oi`y lcpq oi` :oizliknaìåîâúÐ

.dxeair zngn ,wipdln dpa z` yixtzúåçô
ïëî`l i`cec ,jena ynyl dkixv dpi` Ð

.xarzzïë ìò øúé.zenz `l Ð xarzz m` Ð

äööî.zepf mrh iznrh ip` s` ,xnelk Ðàì
äøîà`l` "dpedkl dleqt" xn`wc `d Ð

.ccgläðùîäàð÷,eig` iqkpa dkfe Ð

el diepw ixd ,ohwl oipw oi`y ab lr s`e

.zcnereìéãâéù ãò èâ ïúåð åðéàå`a m` Ð

,oixenb oiyeciw Ð eig` iyeciwc ,dyxbl

epi`c ,oixenb oiyexib mpi` Ð df ly oiyexibe

.zrc oaäãðá àîèîå,dilr `a m` Ð

.xac lkl d`ia ez`iacìñåôåoa oebk Ð

Ð zpdkd lr `ay xfnn e` izek mipy ryz

l`xyi ryz oaa la` ,dia` znexzn dlqt

on lqetc xninl `kil ,odk za lr `ay

dlqt `l Ð zepf z`ia meyn i`c ,dnexzd

,oiyecw meyn i`e .dnexzd on xykc ,zepf

,edpip oiyecw e`l Ð l`xyil odk za iednl

eiyecw oi` Ð yicwc ohwc.oiyecwåðéàå
ìéëàîlr `ad odk ryz oa mai oebk Ð

`l d`ia jda dl ipwc ab lr s` ,eznai

.dnexza dlk`äîäáä úà ìñåôåm` Ð

la` ,milrad it lr e` cg` cr it lr drax

.xeht qpwa dcenc ,`l Ð dliwqìò úì÷ñðå
åãé.micr yi m` Ðàøîâäì àéâñ èâáÐ

.dyxbl `a m` ,dinzaøîàî.dnai iyeciw =

åú÷éæì äöéìçådnaia oixneb oiyecw oi`c Ð

la` ,dvilg `la hba z`vl ezy`k zeidl

`ai" (dk mixac) aizkck da zxneb d`ia

."dilròùú ïá úàéá.eznaia Ð

ìéãâéùëì
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øçàdphw iezitc ,`l Ð l`xyi zy` la` ,dxeq` Ð `id odk zy` m`e Ð dilr `a

,zepf iabl xg` dilr `ay `zewtp igeky`l wigc i`n` :xn`z m`e .`ed qpe` Ð

,`ed zecp mc i`d Ð ecvzin `l i`c ,mc `vne dyly jez lray oebk :zehiyta `nil

.dlral dxeq` dini lk `iedc ,zepf oiprl igeky`l dil `gipc :xnel yie ?jenqa xn`ck

`l oileza mc e` zecp mc ded i` oiprlc eze

mc `ed elit`c ,icin `pci`d dpin `wtp

.yxete devn zlira lreac oewz `d ,mileza

éàä,yly jezc jd :yexit Ð `ed dcp mc

mc ied `nlr ilekl ,yly xg`lc jdc

xg` lray llk hwp i`n`c :dnize .oileza

epiax yxite ?icin dpin `wtp `lc oeik ,yly

edine .`kd inp dihwp ,lirl dihwpc meyn :mz

mca wtzqdl yi yly xg`ly mc s` :xnel yi

oeik ,cevzin `lc `ed icevzi` opixn` i` dcp

dkxc ok m` ,zecp mc i`ce dz`x yly jezac

yly xg` mb ok m` .dlira cenig zngn ze`xl

yxit zg` daeyzae ?dcp mca wtzqdl yi

,xn`wc "cevzin `lc `ed icevzi`"c :i"yx

icevzi` ik la` ,cevzinc `ed giky `lc epiid

jez lrac dpin `wtpc xn`we .ixcd `l ez Ð

`l i`c ,`vn `l yly xg`e ,mc `vne yly

`l` `kilc ,dilr `a xg` i`d Ð cevzi`

Ð yly jez did oileza mc i`c :zg` `witq

xcde .dpef `id ixd Ð did dcp mc m`e ,zxzen

,yly xg`e yly jez mc `vne lray xn`w

jeza i`c :dcp mca ediieexza iwetql `ki`c

`l `dc ,dcp mc yly xg` ,oileza mc yly

mc yly xg` ,`ed dcp mc yly jez i`e .ixcd

oiprl ogky` `l i`n`c :df itl dywe .oileza

mizy cr lra `l aeye yly jez mc `vnc zepf

i`d Ð ez`e lfin i`c ,mc `vn `le mipy dxyr

xg` dilr `a wtqc ab lr s` .dilr `a xg`

Ð `id zg` `wtqc oeik ,zelcba e` zephwa

`l icevz` i`e .l`xyi dlral s` dxeq`

mc :xeni`c ,l`xyi dlral `ixy Ð cevzin

mc ded i` elit`e ,ded oileza mc Ð yly jezc

?ded qpe`e ,zephwa dilr `a xg` :xni` Ð zecp

dxyr mizy cr `dyiy zelibx oi`c :xnel yie

.ezy` lr `aln dpyúámipy dxyr yly

iax ixac el` ,`ipz onwlc :dniz Ð cg` meie

cg` meie dxyr mizy za" ipzwc oizipzn`

dxyr mizy za" :iqxbc mixtq yie ."xcp dxcp

"dpy dxyr rax` za" opiqxb i`e ,"cg` meie

"zcleie zxarzn"e .xity iz` "cg` mei" `la

.mly zeidl jixv oi` dxyr yly zpye ,xn`w

äî.dl leqtl dlrapy Ð dpedkl ip`
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רמו
oifge` mipya cenr dn sc ± oey`x wxtdcip

ìåòáé ìéãâéùëì,dvilg dkixv dpi` Ð dyxbl `a m`e ,xenb oipw ied d`ia jde Ð

.xac lkl ezy`k ziyrp dgwly oeik Ð "dy`l el dgwle" (dk mixac) aizkcäðùî
ïé÷ãáð.dyicwd in myle dxcp in myl drci m` Ðäæä ïîæä íãå÷zwepiza oebk Ð

.dxyr yly ly dpyd y`x mcew Ð wepizae ,dxyr mizy ly dpyd y`x `aiy mcew

øãð ïäéøãð ïéà.od miphwc Ðäæä ïîæä øçà
cg` meie dxyr mizy zan Ð zwepiza Ð

meie dpy dxyr ylyn Ð wepiza ,dlrnle

.dlrnle cg`'åë ïéòãåé åðà ïéà åøîà åìéôà
opiwfgn `l inp dhey llkae ,md milecb Ð

`l` dhey oi`e ,zrc llkl `al eteqc Ð edl

icigi `veide zexawd ziaa olde ezeqk rxwnd

in myl rcei m` ,dfd onfd jez la` .dlila

ohwc ,xcp ied `l Ð e`l m`e ,xcp ied Ð xcp

.`zlin dlek yxtn `xnbae .`edàøîâ
éì äîìira `l jli`e o`knc `prci `linn Ð

.dwicaíìåòì ïé÷ãåá àðéîà êúòã à÷ìñÐ

ihernl Ð "oiwcap dxyr zg` za" ipzwc i`de

,rci elit`c ,dil opiwca `lc dfd onf mcew

inp onf xg` ihernlc ol rnyn `w Ð `ed ohw

.`z`éì äîì äøùò íéúù ìë ïé÷ãåá`d Ð

,wecal oiligzn dxyr mizya cg` meinc `pz

ylya cg` mei cr dwica `la oiniiw opi`e

.dwica onf ied dxyr mizy lk `nl` ,dxyr

íåé íéùìù àð÷ãáã àëéämizyc i`nw Ð

.dxyrúåìôäì äòãé àìåin myl yxtl Ð

."xecpl `ilti ik" hwp `xwc `pyile .dxcpåú
÷åãáð àì.dphwa dwfgile Ðäøùò úçà úá

éì äîì 'åëmizy lk oiwcea" dil opzcn Ð

.`l Ð ikd inwnc :opirny ,"dxyréìéî éðäÐ

oiwfgen onf xg`le ,miphw oiwfgen ikd inwnc

.milecbåäðéà éøîà÷ àìã àëéäonfd mcew Ð

."oircei ep` oi`" onf xg`le ,"ep` oircei"íéøáã
'åë íéøåîàäxzei mkgzdl xdnn wepizc Ð

.zwepiznïéùðåòìizy izii`c oebke Ð

elit` Ð izii` `l i`c .onfd jez zexry

i` onf xg`le .`ed oiyper xa e`l onf xg`l

.oiyper xae lecb ied Ð zexry izy izii`

ïîæä éðôìëzexry izye ,dil opiypr `le Ð

.`ney edl `iedíéðôì úàæåoeyl "z`fe" Ð

,xnelk ,dawpdawp oeyl dinyc `pipg ax

drhz `le ,onf iptl ,xnelk Ð "miptl" xn`

ax ly eny :`pixg` `pyil .mdixac silgdl

."l`xyia" zaiza rlaen onfd iptlk xn`c

àðåðîä áø áéúîxn`ck oizrc `wlq `w Ð

`lc ,wiic dxizi dpyn `pepnd axc :onwl

ipzc `de .lirl opikxtck ,diipznl jixhvi`

oiprl dpin wcinl Ð oizipznc `pz dil

oiprl i`c ,onfd iptlk onfd jez `d :oiyper

.onf xg`lk `le onf iptlk `l Ð mixcp

÷ééã ïéúéðúîã àôåâî`l` `nwezn `lc Ð

aiyg `l ikd elit`e ,zexry izy `iadyk

`kil `zyde .onf xg`l cr lecb dil

,icin wiic `l `dc ,`yixn wecil :jxtinl

oiprl jixhvi` `tebl `tiq oiae `yix oiac

`lc `kid ilin ipd :`niz `lc ,mixcp

,'ek edpi` ixn`c `kid la` ,edpi` ixn`w

,opirny `tiqc `tebn edine .lirl xn`ck

,zeltdl rcei opira Ð onf xg`l ehnc crc

.d`ltd `la zeyi` zngn xcp excp iedipc ,`ed yi` e`l Ð zexry izy `iad elit`e ,zeltdl rcei epi` m`eàåä ïè÷xcp excp i`n`e Ð?`ed lecb zwfga e`l `d

xcp excpc iziz `kidne ,xcp in myl rcei epi` `dc ,ied `l inp ,yi`l jenq `ltene !zexry izy `iad `ly onf lk?àéáäùë åàì àìàs` ,xcp excp ikd meyne Ð

.`ed lecb `dc ,zeltdl rcei oi`c ab lr
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íãå÷zae :xn`z m`e Ð 'ek `pin` jzrc `wlq il dnl dfd onfd

mcew" epiidc ,dl opiwca `l `tixg eli`c xninl dil dnl dpy dxyr zg`

.ipdn `l Ð ixn` elit` `l` ,ixn` `lc `irain `lc ,ipzw ef s` efc :xnel yie ?"onfd

åìàdpy dxyr mizy lk :opixn` oiwxita onwlc ,iaxk dkldc d`xp Ð iax ixac

wxtae ,zp`nn dpi` Ð jli`e o`kne ,zp`nn

dkldc xn` (`,`p zeaezk) "dzztzpy dxrp"

iabln cal ,xfrl` oa oerny iax iabl iaxk

(a,ckw `xza `aa) "oilgep yi"ae .mzdc `zlin

.exiagn iaxk dkld wiqt inp

÷åðéúäùax el oi` elit`e Ð eax ziaa ievn

gwtzne ,`ale z`vl libx Ð

.xzei

àîéìéà,zexry izy `iad `lae Ð mixcpl

ci m` xcp excp ,ikd elit`einl r

`iai `nzqnc ,zelcb iptl dpy `edy oeik ,xcp

,cg` meie dxyr yly oa didiyk zexry izy

.zexry d`iad dwfg :onwl `ax xn`ckàìà
jez zexry izy `iady oebke Ð oiyper oiprl

oiprl ,onf xg`l enk ,lecb aiyg in .onfd

elit` excp miiwl Ð mixcpe ,oiyecwe ,dvilg

.zexry izy `iady oeik ,xcp inl rcei epi`

.e`l i` ,`ney ied i` :dil `iraine
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ãçà íBéå äðL¯äéøãðïé÷cáðäøNò íézL úa , ¨¨§¤¨§¨¤¨¦§¨¦©§¥¤§¥
ãçà íBéå äðL¯íézL ìk ïé÷ãBáe ,ïéîéi÷ äéøãð ¨¨§¤¨§¨¤¨©¨¦§¦¨§¥

ãçà íBéå äðL äøNò íézL ïa .äøNò¯åéøãð ¤§¥¤§¥¤§¥¨¨§¤¨§¨¨
ìL ïa ,ïé÷cáðãçà íBéå äðL äøNò L¯åéøãð ¦§¨¦¤§¤§¥¨¨§¤¨§¨¨

ìL ìk ïé÷ãBáe ,ïéîéi÷,äfä ïîfì íãB÷ .äøNò L ©¨¦§¦¨§¤§¥¤©§©©¤
ì eðà ïéòãBé" eøîàL ét ìò óàéî íLeðøãð, ©©¦¤¨§§¦¨§¥¦¨©§

ì"eðLc÷ä éî íL¯ïLc÷ä ïéàå ,øãð íäéøãð ïéà §¥¦¦§©§¥¦§¥¤¤¤§¥¤§¥¨
ïéà eøîàL" ét ìò óà ,äfä ïîfä øçàì .Lc÷ä¤§¥§©©©§©©¤©©¦¤¨§¥

ì ïéòãBé eðàì ,eðøãð éî íL"eðLc÷ä éî íL¯ïøãð ¨§¦§¥¦¨©§§¥¦¦§©§¦§¨
.Lc÷ä ïLc÷äå øãðàøîâúçà úa" àðúc ïåéëå ¤¤§¤§¥¨¤§¥§¥¨§¨¨©©©

ãçà íBéå äðL äøNò¯íézL úa" ,"ïé÷cáð äéøãð ¤§¥¨¨§¤¨§¨¤¨¦§¨¦©§¥
ãçà íBéå äðL äøNò¯?éì änì "ïéîéi÷ äéøãð ¤§¥¨¨§¤¨§¨¤¨©¨¦¨¨¦

.ïì òîLî à÷ ,íìBòì ïé÷ãBa :àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨§¦§¨¨©§©¨
ãçà íBéå äðL äøNò íézL úa" éðúc ïåéëå¯äéøãð §¥¨§¨¥©§¥¤§¥¨¨§¤¨§¨¤¨

ìL øî øîàå ìéàBä :àðéîà Czòc à÷ìñ ?éì änì "äøNò íézL ìk ïé÷ãBa" ,"ïéîéi÷íéL ©¨¦§¦¨§¥¤§¥¨¨¦¨§¨©§¨¨¦¨¦§¨©¨§¦
àëéä ,äðL íéáeLç äðMa íBéàð÷ãácìLäòãé àìå íéLúBìôäì¯àì ez :àîéà ©¨¨£¦¨¨¥¨§¨©§¨§¦§Ÿ¨§¨§©§¥¨¨

:éáa ézøz éðä éðúìå .ïì òîLî à÷ ,÷Bcáéìãçà íBéå äðL äøNò íézL úa"¯äéøãð ¦§¨©§©¨§¦§¥¨¥©§¥¨¥©§¥¤§¥¨¨§¤¨§¨¤¨
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dì ïðéæçc àëéäå .ä÷éãa àéòa àìéôè àôéøçc¯ä÷cáéî.ïì òîLî à÷ ,äøNò úçàa ¨¨£¨§¦¨§¥¨§¨¥©¨©£¦¨§¥¦§§¨§©©¤§¥¨©§©¨

éléî éðä :àðéîà Czòc à÷ìñ ?éì änì "äfä ïîfä øçà"å "äfä ïîfä íãB÷"¯àëéä ¤©§©©¤§©©©§©©¤¨¨¦¨§¨©§¨¨¦¨¨¥¦¥¥¨
eäðéà éøîà÷c àëéä ìáà ,eäðéà éøîà÷ àìc¯,ïðaø eðz .ïì òîLî à÷ ,eäééìò CBîñð §¨¨¨§¦¦§£¨¥¨§¨¨§¦¦§¦§£©§¨©§©¨¨©¨©

ú÷Bðéúa íéøeîàä íéøác :øîBà øæòìà ïa ïBòîL éaø .éaø éøác elà¯,íéøeîà ÷Bðéúa ¥¦§¥©¦©¦¦§¤¤§¨¨¥§¨¦¨£¦§¦¤§¦£¦
íéøeîàä íéøác÷Bðúa¯ú÷Bðúaéaøc àîòè éàî :àcñç áø øîà .íéøeîà¯áéúëc §¨¦¨£¦§¦§¦¤£¦£©©¦§¨©©£¨§©¦¦§¦

úà [íéäìà] 'ä ïáiå""òìvä¯øúBé äMàa äøéúé äðéa àeä Ceøa LBãwä ïúpL ãnìî ©¦¤¡Ÿ¦¤©¥¨§©¥¤¨©©¨¨¦¨§¥¨¨¦¨¥
Cãéàå .Léàaî¯déì éòaî àeääLéøãëìïa ïBòîL éaø íeMî Lé÷ì Léø øîàc ,Lé÷ì ¦¨¦§¦¨©¦¨¦¥§¦§¥¨¦©£©¥¨¦¦©¦¦§¤

"íãàä ìà äàáéå äMàì íãàä ïî ç÷ì øLà òìvä úà [íéäìà] 'ä ïáiå" :àéñðî¯ §©§¨©¦¤¡Ÿ¦¤©¥¨£¤¨©¦¨¨¨§¦¨©§¦¤¨¤¨¨¨
ãnìîàeä Ceøa LBãwä dòìwLäeçìïéøB÷ íiä ékøëa ïkL ,ïBLàøä íãà ìöà dàéáäå §©¥¤§¨¨©¨¨§©¨§¥¦¨¥¤¨¨¨¦¤¥¦§©¥©¨¦

àúéòì÷ì¯:÷çöé áø øa ìàeîL áø øîà ?àîòè éàî øæòìà ïa ïBòîL éaøå .àúééða ¦§¨¦¨§¨¦¨§©¦¦§¤¤§¨¨©©£¨¨©©§¥©©¦§¨
éðôìk ,ïîæ CBz :eäì àéòaéà .älçz úéîeîøò Ba úñðëð ,Baø úéáa éeöî ÷BðézäL CBzî¦¤©¦¨§¥©¦§¤¤©§¦§¦¨¦©£¨§§©§¦§¥

íéøãðì éà ?àúëìä éàîì ?ïîæ øçàìk Bà ïîæ¯ïîæ øçàìk åàìå ,àéîc ïîæ éðôìk åàì §©¦§©©§©§©¦§§¨¦¦§¨¦¨§¦§¥§©¨§¨§¨¦§©©§©
ïîæ CBz :eäééååøz éøîàc àðéðç éaøå áø ?éàî ïéLðBòì ,àlà .àéîc¯éaø ,ïîæ éðôìk ¨§¨¤¨§¨¦©©§©¦£¦¨§¨§¦©§©§§©§¦§¥§©©¦

ïîæ CBz :eäééååøz éøîàc éåì ïa òLBäé éaøå ïðçBé¯,÷çöé øa ïîçð áø øîà .ïîæ øçàìk ¨¨§©¦§ª©¤¥¦§¨§¦©§©§§©¦§©©§©¨©©©§¨©¦§¨
éðîéñåïéà" eøîàL ét ìò óà ,äfä ïîæ øçà :àðeðîä áø áéúî ."ìàøNéa íéðôì úàæå" :C §¦¨¥§Ÿ§¨¦§¦§¨¥§¦©©§¨©©§©©¤©©¦¤¨§¥

ì íéòãBé eðàì ,eðøãð éî íL"eðLc÷ä éî íL¯ïîæ CBz àä ,Lc÷ä ïLc÷äå øãð íäéøãð ¨§¦§¥¦¨©§§¥¦¦§©§¦§¥¤¤¤§¤§¥¨¤§¥¨§©
¯íéòãBé" eøîàL ét ìò óà ,äfä ïîfä íãB÷ ,àLéø àîéà :àáø déì øîà !ïîæ éðôìk§¦§¥§©£©¥¨¨¥¨¥¨¤©§©©¤©©¦¤¨§§¦

ì eðàì ,eðøãð éî íL"eðLc÷ä éî íL¯CBz àä ,Lc÷ä ïùc÷ä ïéàå ,øãð íäéøãð ïéà ¨§¥¦¨©§§¥¦¦§©§¥¦§¥¤¤¤§¥¤§¥¨¤§¥¨
ïîæ¯äøéúé äðLnî àðeðîä áø :øáñ àeä .éòè÷ àáø ,àéä àìå !ïîæ øçàìk÷ééã÷, §©¦§©©§©§¨¦¨¨¨¨¥¨©©©§¨¦¦§¨§¥¨¨¨¥

àôéqî ÷ééãcàå¯÷Bãéìàðeðîä áø ,àéä àìå .àLéøîàôebîøçàì àä ,÷ééc à÷ ïéúéðúîc §©§¨¥¦¥¨¥¥¥¨§¨¦©©§¨¦¨§©§¦¦¨¨¥¨§©©
úBøòN ézL éúééà àìc éà ?éîc éëéä ïîæ¯åàì àlà ,àeä ïè÷¯,úBøòN ézL éúééàc §©¥¦¨¥¦§¨©§¥§¥§¨¨¨¤¨¨§©§¥§¥§¨
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רמז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dn sc dcp(ycew zay meil)

ìBòáé ,ìécâiLëì,xenb oipw da el didiy ick aeyïzéådlèb ¦§¤©§¦¦§§¦¥¥
ezy` ziyrp dgwly xg`y oeik ,dvilg dkixv dpi`e cala
.dvilge hb dkixv ,licbdykl aey lra `l m` ok` .xac lkl

äðùî
ãçà íBéå äðL äøNò úçà úa,dyicwd e` dxcpy,ïé÷cáð äéøãð ©©©¤§¥¨¨§¤¨§¨¤¨¦§¨¦

xcp dxcip ,drci m`y ,dyicwd e` dxcp in myl drci m`
.melk dixaca oi` drci `l m`e ,ycwd dycwdeäøNò íézL úa©§¥¤§¥

ïéîéi÷ äéøãð ãçà íBéå äðL.dlecb `idy oeikn dwica `ll ¨¨§¤¨§¨¤¨©¨¦
ïé÷ãBáedze`ìkd zpy,äøNò íézLzligza dwcap m` elit`y §¦¨§¥¤§¥

.jk xg` rcz `ny ,drci `le dpyd
ãçà íBéå äðL äøNò íézL ïayicwd e` xcpy÷cáð åéøãðïém` ¤§¥¤§¥¨¨§¤¨§¨¨¦§¨¦
.yicwd e` xcp in myl rciìL ïaåéøãð ãçà íBéå äðL äøNò L ¤§Ÿ¤§¨¨¨§¤¨§¨¨

ïéîéi÷.lecb `edy itl dwica `llïé÷ãBáeeze`ìkd zpyìLL ©¨¦§¦¨§Ÿ
.äøNò¤§¥

,äfä ïîfì íãB÷,dpy dxyr zg` dl e`ln mxhy dawp ,epiide ¤©§©©¤
,dpy dxyr mizy el e`ln mxhy xkf e`ïéòãBé eøîàL ét ìò óà©©¦¤¨§§¦

ì eðàì eðøãð éî íLïLc÷ä ïéàå øãð íäéøãð ïéà ,eðLc÷ä éî íL ¨§¥¦¨©§§¥¦¦§©§¥¦§¥¤¤¤§¥¤§¥¨
Lc÷ä.md miphwy meyn,äfä ïîfä øçàìf`n dawp epiide ¤§¥§©©©§©©¤

dxyr yly el e`lny f`n xkfe ,dpy dxyr mizy dl e`lny
,dpyì ïéòãBé eðà ïéà eøîàL ét ìò óàì eðøãð éî íLéî íL ©©¦¤¨§¥¨§¦§¥¦¨©§§¥¦

Lc÷ä ïLc÷äå øãð ïøãð ,eðLc÷äjez la` .md milecby meyn ¦§©§¦§¨¤¤§¤§¥¨¤§¥
df oi` rcei epi` m`e ,xcp df ixd xcp in myl rcei m` ,dfd onfd

.`ed ohwy meyn xcp

àøîâ
:mixzein dpynd ixacn wlgy dywn `xnbdúa' àðúc ïåéëå§¥¨§¨¨©

,'ïé÷cáð äéøãð ãçà íBéå äðL äøNò úçàzpy lky eyexity ©©¤§¥¨¨§¤¨§¨¤¨¦§¨¦
oi` okn xg`ly mipian `linn ,dwica dkixv dxyr mizyd

,`pzd dpyy dn ok m`e ,dwica dkixvíBéå äðL äøNò íézL úa'©§¥¤§¥¨¨§
.éì änì 'ïéîéi÷ äéøãð ãçà¤¨§¨¤¨©¨¦¨¨¦

:`xnbd zvxznàðéîà Czòc à÷ìñxnel jzrca dler did - ¨§¨©§¨¨¦¨
ïé÷ãBadze`ïì òîLî à÷ .íìBòìza ziyrpyke ,ok xacd oi`y §¦§¨¨©§©¨

.dwica `ll miniiw dixcp cg` meie dxyr mizy
:`xnbd dywnäéøãð ãçà íBéå äðL äøNò íézL úa' éðúc ïåéëå§¥¨§¨¥©§¥¤§¥¨¨§¤¨§¨¤¨

,'ïéîéi÷jynda dpyy dn ok m`,éì änì 'äøNò íézL ìk ïé÷ãBa' ©¨¦§¦¨§¥¤§¥¨¨¦
ly oey`xd meiny epipy xaky xg`n eil`n oaen xacd `ld

.wecal miligzn dxyr mizyd zpy
:`xnbd zvxznøî øîàå ìéàBä àðéîà Czòc à÷ìñxn`p-] ¨§¨©§¨¨¦¨¦§¨©©

[(.dn) lirl `xnbaìLàð÷ãác àëéä ,äðL íéáeLç äðLa íBé íéL §Ÿ¦§¨¨£¦¨¨¥¨¦§©§¨
epwcay dti` -ìLíéL,dxyr mizyd zpy ly mipey`xd mei §Ÿ¦

åmiylyd seq crúBìôäì äòãé àìdxcp in myl yxtl -àîéà §Ÿ¨§¨§©§¥¨
÷Bcáéì àì ezoi`y dphwk dpwifgpe ,dwceal oi` aeyy xn`p - Ÿ¦§
,mixcp dixcpïì òîLî à÷lk dze` miwcea `l` ,ok xacd oi`y ¨©§©¨

.dxyr mizyd zpy
:`xnbd dywnéáa ézøz éðä éðúìåizy z` wx `pzd dpyie - §¦§¥¨¥©§¥¨¥

epiide [ziyilyde dipyd] dl`d ze`wqitda'äðL äøNò íézL ú ©§¥¤§¥¨¨
,'äøNò íézL ìk ïé÷ãBáe ,ïéîéi÷ äéøãð ãçà íBéåzpy iptly oaene §¤¨§¨¤¨©¨¦§¦¨§¥¤§¥

dpey`xd dwqita dpyy dn ok m`e ,miwcea oi` dxyr mizyd
.éì änì 'ïé÷cáð äéøãð ãçà íBéå äøNò úçà úa'©©©¤§¥§¤¨§¨¤¨¦§¨¦¨¨¦

:`xnbd zvxznéøèöéàCc meyn ,df mb zepyl jxvp -à÷ìñ ¦§§¦¨§¨
àðéîà Czòccàîúñlibxd ote`ay -ad zpyàéòa äøNò íézL ©§¨¨¦¨§¨¨¦§¥¤§¥¨£¨

[dkixv-],ä÷éãaead zpy,ä÷éãa àéòa àì äøNò úçàheyt ik §¦¨§©©¤§¥Ÿ¨£¨§¦¨
,zrcei dpi`yéôè àôéøçc dì ïðéæçc àëéäåepi`xy dti` la` - §¥¨©£¦©¨©£¦¨§¥

zelibxdn xzei zigwite dtixg `idy daä÷ãaéîzwcap - ¦©§¨
elit`ad zpyïì òîLî à÷ .äøNò úçàzg` za `idyk wxy §©©¤§¥¨©§©¨

.dze` wecal miligzn cg` meie dxyr

`tiqa epipyy dn :`xnbd dywnäfä ïîfä íãB÷'it lr s` ¤©§©©¤
mdixcp oi` epycwd in myl epxcp in myl ep` mircei exn`y

'xcpåepipyy dn okäfä ïîfä øçà'ep` oi` exn`y it lr s` §©©©§©©¤
ycwde xcp oxcip ,epycwd in myl epxcp in myl mirceio

,'ycwd,éì änì.dpynd ly `yixd jezn x`ean oiprd `ld ¨¨¦
`tiqd `lel :`xnbd zvxznàëéä éléî éðä àðéîà Czòc à÷ìñ̈§¨©§¨¨¦¨¨¥¦¥¥¨

eäðéà éøîà÷ àìc`ly ote`a `weec exn`p el`d mixacdy - §Ÿ¨¨§¦¦§
in myl mircei mpi` e` mirceiy mnvrn [miphwd] md exn`
mircei mpi` mzqd on dfd onfd iptly ep` mixne` dfay ,excp
jixv oi`e mircei mzqd on dfd onfd ixg`e ,wecal jixv oi`e

,wecaleäðéà éøîà÷c àëéä ìáàyexita md exn`y dti` la` - £¨¥¨§¨¨§¦¦§
,mircei mpi`y df onf xg`l exn`y e` mircei mdy df onf mcew

eäééìò CBîñð.[mdilr-]ïì òîLî à÷.ok xacd oi`y ¦§£©§¨©§©¨
dhiy d`ian `xnbd .xkf iptl zxbazn dawpy x`ean dpyna

:jk lr zwlegdïðaø eðz,epzpyn z` zyxtnd `ziixaaelà ¨©¨¨¥
éaø éøácla` ,iax zhiy `id dpyna xn`py dn -ïa ïBòîL éaø ¦§¥©¦©¦¦§¤

ú÷Bðéúa íéøeîàä íéøác ,øîBà øæòìàdxyr zg`ny zxn`y ¤§¨¨¥§¨¦¨£¦§¦¤
zn`d itl ,miniiw dixcp dxyr mizyne dze` miwcea÷Bðéúa§¦

,íéøeîàe÷Bðúa íéøeîàä íéøácmiwcea dxyr mizyny zxn`y £¦§¨¦¨£¦§¦
zn`d itl ,miniiw eixcp dxyr ylyne eze`,íéøeîà ú÷Bðúa§¦¤£¦

.zwepizn xzei mkgzdl xdnn wepizy
:mi`pzd ly mdizexewn z` zx`an `xnbdéàî ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨©

éaøc àîòè,xkfd zexbazdl zncew dawpd zexbazdyáéúëc ©£¨§©¦¦§¦
dy`d zxivia'òìvä úà [íéäìà] 'ä ïáiå'(ak a ziy`xa),yie ©¦¤¡Ÿ¦¤©¥¨

e 'dpia' oeyln 'oaIe' yexcläðéa àeä Ceøa LBãwä ïúpL ãnìî ©¦¤§©¥¤¨©©¨¨¦¨
,Léàaî øúBé äMàa äøéúé.yi`d iptl dpia da micwd ,xnelk §¥¨¨¦¨¥¦¨¦

:dipyd dhiyd itl df weqt yxcp cvik zx`an `xnbdCãéàå- §¦¨
,xaeq [xfrl` oa oerny iax] xg`d `pzdedéì éòaî àeää©¦¨¥¥

Lé÷ì Léøãëì,yiwl yix ly dyxcl jxvp 'oaIe' aezky dn - §¦§¥¨¦©¦¤
úà [íéäìà] 'ä ïáiå' ,àéñðî ïa ïBòîL éaø íeMî Lé÷ì Léø øîàc§¨©¥¨¦¦©¦¦§¤§©§¨©¦¤¡Ÿ¦¤

'íãàä ìà äàéáéå äMàì íãàä ïî ç÷ì øLà òìvä(my)ãnìî , ©¥¨£¤¨©¦¨¨¨§¦¨©§¦¤¨¤¨¨¨§©¥
äeçì àeä Ceøa LBãwä dòìwL[dnv dl dyr-]íãà ìöà dàéáäå ¤§¨¨©¨¨§©¨¤¡¦¨¥¤¨¨

ïBLàøä,zhyewnàúéòì÷ì ïéøB÷ íiä ékøëa ïkL[dnvl-] ¨¦¤¥¦§©¥©¨¦§©§¦¨
,'àúéiða'.xryd zrilw oiprn 'oaIe' oeyl yxtl yi okle §¦¨¨©¦¤

:xfrl` oa oerny iax ly enrh z` zxxan `xnbdïBòîL éaøå§©¦¦§
,øæòìà ïa,dawp lyl mcew xkfd zexbazd onf ezrclyéàî ¤¤§¨¨©

àîòè.enrh edn - ©£¨
:`xnbd daiynéeöî ÷BðézäL CBzî ,÷çöé áø øa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©©¦§¨¦¤©¦¨

úéîeîøò Ba úñðëð Baø úéáa[zegwit-]älçz.[zwepiz iptl] §¥©¦§¤¤©§¦§¦¨
wepize dxyr mizyd dzpya zwepizd ly dpic zxxan `xnbd

:dxyr ylyd ezpyaeäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -ïîæ CBz ¦©§¨§§©
,dxyr ylyd ezpya wepize ,dxyr mizyd dzpya zwepiz -

ef dpya mpic m`dïîæ éðôìkmdy xnelk ,ok iptly dpyk - §¦§¥§©
,miphwïîæ øçàìk Bà.milecb mdy epiide ,df ixg`ly dpyk e` - ¦§©©§©

:`xnbd zxxanàúëìä éàîì.ok ewtzqd dkld dfi` iabl -éà §©¦§§¨¦
íéøãðìdpyy dpyna xak x`azp `ld ,mixcpd ipic oiprl m` - ¦§¨¦

efàéîc ïîæ øçàìk åàìå àéîc ïîæ éðôìk åàìipta oic dl yi `l` ¨§¦§¥§©¨§¨§¨¦§©©§©¨§¨
,envràlà`ed wtqdy i`ceìoipr,ïéLðBòewtzqdyéàîdn - ¤¨§¨¦©

dxiar lr oic ziaa yprdl] miyper ipae milecb md m`d ,mpic
e`iady ote`a xaecne .miyper ipa mpi`e md miphwy e` ,[eyry
onfd xg`l elit` ok `l m`y ,zelcbd ipniq mdy ,zexry izy

.miyper ipa mpi`e md miphw
:df oecipa mi`xen`d zehiy d`ian `xnbdéøîàc àðéðç éaøå áø©§©¦£¦¨§¨§¦

eäééååøzmdipy exn` -ïîæ éðôìk ïîæ CBzdze`a md miphwe ©§©§§©§¦§¥§©
.miyper ipa mpi`e dpydéøîàc éåì ïa òLBäé éaøå ïðçBé éaø©¦¨¨§©¦§ª©¤¥¦§¨§¦

,ïîæ øçàìk ïîæ CBz eäééååøz.miyper ipae md milecbe ©§©§§©¦§©©§©
:miwlegd ixac silgdl `ly oexkfl oniq d`ian `xnbdáø øîà̈©©

éðîéñå ,÷çöé øa ïîçð(æ ã úåø) 'ìàøNéa íéðôì úàæå' ,C.dlind ©§¨©¦§¨§¦¨¨§Ÿ§¨¦§¦§¨¥
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המשך צעמוד בא



c"agרמח i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

èàé÷Bñø[bnd÷cäìe ïäa døL÷ì da úBéeìz úBøö÷ úBòeöø da Lé íà ,äáçø ìéòî úëéúç eðéäc , §§¨§©§£¦©§¦§¨¨¦¥¨§§¨§¨§¨§¨¨¤§©§¨
äôé ÷cäî àeäL ïåék ,Ba úàöì úøzî ¯ äéúBáéáñ[cnäéìòî ìBtúå øLwä øzé ànL ïéLLBç ïéàå ,[dn. §¦¤¨ª¤¤¨¥¥¨¤§ª¨¨¤§¥§¦¤¨ª©©¤¤§¦¥¨¤¨

dãéa epàéáúe çkLúå äéìòî ìBtz ànL ,da úàöì äøeñà ¯ úBòeöø da ïéà íà ìáà[en: £¨¦¥¨§£¨¨¥¨¤¨¦¥¨¤¨§¦§©§¦¤§¨¨
ט  סעיף אשה תכשיטי דיני שג, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

dkld ixe`ia
àé÷åñø [âî או החזה על הניתן עור של בגד -

סביבה  ונקשר ונכרך .42המותניים
äôé ÷ãåäî [ãî.הרצועות קשר ידי על -

äéìòî ìåôúå [äî להחזיק זה בגד דרך שאין כיון -

קשירה  ללא .43היטב
äãéá åðàéáúå [åî,המלבוש מעיקר זה בגד אם אף -

שתביאנו  חוששים - קרובות לעיתים שנופל כיון
.44בידה 

zetqede mipeiv
רצועות 42) ללא אף אחר בבגד או עצמו סביב נקשר

קשירה.
קצרות 43) רצועות ע"ב: נט לר"ן המיוחסים בחידושים

יכול  היה לא רחבן מרוב הרצועות שם היו לא שאם להדקה

לאיתויי. ואתי הקשר ומשתרי במתניו, בו לחגור
המונחת 44) חליפה לעניין קלז אות שא סי' על לעיל ראה

מצוייה. ברוח ליפול שדרכם - וכובע הכתפיים, על

•
"inei ax" gel itl - dltz zekld owfd epax jexr ogley

שמאריכים ‰ יחידים ויש י"ח להתפלל הצבור כשסיימו
חשובי  היו אפילו עליהם להמתין לש"ץ אין בתפלתם

מ  היה אם וכן הצבור טורח מפני אין העיר הכנסת בבית נין
כבוד  מפני בא לא שעדיין גדול או חשוב אדם על להמתין

צבור.

את  דין בית האב שיסיים עד ממתין שהש"ץ נהגו ועכשיו
יחידים  ואם במרוצה מתפללין האנשים שרוב לפי תפלתו
לכן  הצבור עם קדושה לומר יוכלו לא במלה מלה מתפללים
המתפלל  על ימתינו בעיר אב"ד אין אם לפיכך ממתינים

עליו. להמתין אין כשמאריך אבל במלה מלה

לילך  יכול עליו שיתלוצצו וירא להאריך שצריך ומי
גמר  לא שעדיין פי על אף הש"ץ שמתחיל בשעה לאחוריו

ויגמור: למקומו ויחזור תפלתו

Â ולכוין לשתוק הקהל לכל יש התפלה חוזר כשש"ץ
מכוונים  ט' אין ואם אמן ולענות הש"ץ שמברך לברכות
הש"ץ  חזרת כי לבטלה ברכותיו להיות קרוב לברכותיו
נראה  לברכותיו מכוונים ט' וכשאין בעשרה לאמרה נתקנה
זולתו  ט' אין כאלו עצמו יעשה אדם כל לכן לבטלה כברכה

הש"ץ. לברכת ויכוין

אומרים  או הש"ץ חזרת בעת שלומדים באנשים לגעור ויש
כראוי  אמן לענות הברכה לסוף מכוונים אם ואפילו תחנונים
עושים  הם יפה לא שיתבאר כמו יתומה אמן תהיה שלא
אומר  הש"ץ הרי הברכות לתחלת המכוונים ט' אין (שאם
תקנו  שהרי חכמים שתקנו כמו שלא לבטלה הברכות תחלת

אלא  מוציאו ואינו בקי שאינו את להוציא כדי הש"ץ חזרת
הברכות  בסוף אלא שומעים ט' אין ואם לו שומעים כשט'
ידי  יצא לא הברכות בכל שומע בקי שאינו שזה אע"פ
ואין  ביחיד אלא שמע לא הברכות שתחלת כיון חובתו
הברכות  סוף והמתפלל בתפלה היחיד את מוציא היחיד
קי"ד  בסי' שנתבאר כמו חובתו ידי יצא לא תחילתן בלא
תחלת  גם לפחות ט' שישמעו היתה חכמים שתקנת וכיון
אף  תקנתם בטלה לא בקי שאינו את להוציא כדי הברכות

שנתבאר. כמו בקיאים שכולם עכשיו

ברכה  לכל ויכוין זולתו ט' אין כאלו עצמו יעשה אדם וכל
הארץ  עמי ללימודים יפנו הלומדים שאם סופה) עד מראשה
בטילה  בשיחה ויעסקו להש"ץ להאזין שלא מהן ילמדו

הרבים: את מחטיאים נמצאו

* * *
Ê כיון התפלה הש"ץ כשחוזר יעמדו העם שכל אומרים יש

וכאלו  כעונה ושומע מהש"ץ התפלה ושומעים שמכוונים
הש"ץ  שבחזרת התקיעות נקראו (ולכן בעצמן מתפללין
בחזרת  עומדים העם שכל לפי מעומד תקיעות השנה בראש

הש"ץ):

Á ברוך לומר נוהגין מקום בכל שומע שאדם ברכה כל על
הבו  אקרא ה' שם כי הכתוב שם על שמו וברוך הוא
צריך  ודם בשר צדיק כשמזכיר אפילו ועוד לאלהינו גודל

לברכה. צדיק זכר שנאמר לברכו

אין  חכמים מתיקון ולא מנהג אלא שאינו כיון מקום ומכל
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הרשות  לדבר להפסיק שאסור מקום בכל לאומרו מפסיקין
בפסוקי  כגון אמן לעניית להפסיק שמותר במקום אפילו

דזמרה:

Ë ידי שיצאו אותם בין אמן יענה וברכה ברכה כל ואחר
שיכוין  והכוונה תפלה ידי יצאו שלא אותם בין תפלה
כי  בזה מאמין ואני המברך שבירך הברכה היא אמת בלבו

דברים. האמנת לשון הוא אמן

בו  וכיוצא שבקדיש אמן כגון ובקשות שאלות שאחר ואמן
ויקויימו  זה של ובקשותיו דבריו שיאמנו העתיד על יכוין

במהרה.

שלום  ושים רצה וברכת תפלה של אמצעות ובברכות
שיקוים  וקיווי ייחול וגם לשמו והודאה שבח היא שחתימתן
שאמת  הענינים ב' באמן כן גם לכוין טוב במהרה זה דבר
זה  דבר ויקוים זה) (של דבריו ושיאמנו זה דבר הוא

במהרה:

È ואם התפלה חוזר שש"ץ בשעה חולין שיחת ישיח לא
זולתו  ט' יש אפילו מנשוא עונו וגדול חוטא הוא שח
בשבחו  עסוקין שהצבור בשעה הכנסת בבית המשיח שכל
ואפילו  ישראל באלהי חלק לו שאין בעצמו מראה מקום של
כמו  עושה הוא יפה לא כך כל חוטא שאינו בתורה העוסק

שנתבאר.

שהתינוק  ומיד אמן לענות ויחנכם הקטנים בניו אדם וילמד
הבא. לעולם חלק לו יש אמן עונה

ושבים  שרצים ואותן וביראה באימה לעמוד שיחנכם וצריך
לבית  כלל להביאם שלא מוטב בשחוק הכנסת בבית

הכנסת:

* * *
‡È א יענה נקודה לא האל"ף כאלו דהיינו חטופה מן

וכן  גדול) בקמ"ץ אלא חט"ף קמץ או (קמ"ץ בחט"ף
המברך. שיסיים קודם אותו לענות וימהר יחטוף שלא

הנו"ן  קריאת שמחסיר דהיינו קטופה אמן יענה לא וכן
התיבה  יפסוק לא וכן ניכרת שתהא בפה מוציאה שאינו

לשתים.

האמן  עניית עם ימתין שלא דהיינו יתומה אמן יענה ולא
ואם  אמן יענה המברך מפי הברכה שכלתה מיד אלא
מיד  יאמר אמן ואמרו של בניגון הרבה מאריך ציבור השליח

הפסק. הוא הרבה הניגון הארכת כי אמן

איזו  שיודע אע"פ המברך מפי הברכה שמע לא אם וכן
אמן  אחריו עונה אם שמעה שלא מאחר מברך הוא ברכה
באותה  חייב כשהוא אמורים דברים במה יתומה אמן ה"ז
אחר  אמן בעניית חובתו ידי לצאת ורוצה אותה לברך ברכה
ידי  לצאת רוצה שאינו בה חייב אינו אם אבל אותה המברך
שמעה  שלא אע"פ ברכה כל אחר לענות רשאי בזה חובתו
יודע  אינו שאם וי"א היא ברכה איזה יודע שאינו ואע"פ
יענה  לא בה מחויב אינו ואפילו יתומה אמן ה"ז ברכה איזו
שמעה  שלא אע"פ היא ברכה איזו יודע אם אבל אחריה
ידי  ויוצא בה חייב הוא אם אפילו אחריה עונה המברך מפי

זו. בענייה חובתו

ברכה  באותה חייב הוא שאם להחמיר הסברות כשתי והלכה
המברך  מפי אותה שישמע צריך חובתו ידי בה לצאת ורוצה
כסברא  יתומה אמן ה"ז היא ברכה איזה שיודע אף לאו ואם
ברכה  איזו יודע אינו אם בה מחויב אינו אם ואף הראשונה

האחרונה. כסברא אחריה יענה לא היא

ברכה  איזו ויודע אותה לברך מחויב אינו אם שאפילו וי"א
חזרת  כגון חובתן ידי רבים להוציא נתקנה הברכה אם היא
רוצה  היה כאלו אותה שישמע עד אחריה יענה לא הש"ץ
שיחזור  היא חכמים שתקנת שכיון חובתו ידי בה לצאת
לשתוק  חייבים והצבור בקי שאינו את להוציא התפלה ש"ץ
הרי  כן אם אמן אחריו ולענות הש"ץ מפי ברכה כל ולשמוע
פי  על אף מהש"ץ לשמען חובה עליהם אלו ברכות
לענות  יכול שבצבור התורה ברכות אחר אבל כבר שהתפלל
נתקנה  הצבור לצורך לא שהברכות שמע שלא פי על אף
על  שחובה ואף לברך לו ראוי בצבור שהקורא מפני אלא
עיקר  מקום מכל קל"ט בסי' שיתבאר כמו לשמען הצבור

לצורך ולא עצמו לצורך היא ויש ברכתו בתפלה כמו הצבור
מפי  י"ח ברכות לשמוע ליזהר לכתחלה לדבריהם לחוש

הש"ץ.

* * *
י"ח  מתפלל שהיה כגון לשמוע יכול היה לא אם אבל
יודע  אם אחריו עונה אחת ברכה ש"ץ סיים תפלתו וכשסיים
מן  שהרבה עד תפלתו סיים לא ואפילו היא ברכה איזה
אחר  אלא אמן אחר אמן עונין (ואין אמן כבר ענו הצבור
אמן  היא לאו ואם הברכה שכלתה מיד לענות וצריך הברכה
עונה  הצבור רוב מפי אמן כלתה לא אם אעפ"כ) יתומה
ענייתו) להתחלת הברכה גמר בין שיהוי שיש (אע"פ עמהם
נשלם  לא עדיין העונים רוב מפי אמן כלתה שלא שכל לפי
כמו  היא הברכה מן כן גם אמן שעניית לגמרי הברכה ענין

קס"ז. בסי' שיתבאר

שהמיעוט  ע"פ אף הצבור רוב מפי אמן שכלתה לאחר אבל
מדאי  יותר באמן שהמאריך כלום בהארכתם אין מאריכים
(וזה  לגמרי הברכה ענין כבר נשלם וא"כ טועה אלא אינו
שיהוי  שיש כיון היא יתומה אמן אמן לענות עתה שמתחיל
ואף  ענייתו להתחלת המברך מפי הברכה גמר בין הרבה
לענות  לו אין היא הברכה מן ג"כ הצבור  של שאמן ע"פ
המברך  אחר אלא אמן העונין אחר אמן עונין שאין אחריהם
יכול  ענייתו להתחלת הברכה גמר בין שיהוי אין אם אבל
אחר  אמן עונה אחד ששמע כגון אמן העונים אחר לענות
אחריו  לענות יכול היא ברכה איזו יודע והוא ברכה איזו
מאריכים  שהצבור כמו כך כל האריך לא זה אם מיד
כולם  שיצמצמו אפשר שאי מפני בענייתם ומשתהים
כלתה  שאפילו שאומר מי ויש אחד) ברגע ולפסוק להתחיל
אמן  לענות יכול כולם) סיימו (ואפילו הצבור רוב מפי אמן
התחילו  שכולם (כיון הברכה אחר כעונה ונחשב אחריהם
מעשה  (ולענין מיד אחריהם שיענה והוא הברכה) אחר מיד
עניית  לסיום המברך ברכת שמגמר שיהוי ענין לפי הכל

העונים).

* * *
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עונה  הצבור רוב סיימו שלא כל וברכו וקדושה בקדיש וכן
הש"ץ  מפי כלום] [שמע כולם) (שמעו שלא אע"פ עמהם
עמו  ט' שנשארו כל רובן סיימו אפילו האחרונה (ולסברא
מעשרה) פחות שבקדושה דבר שאין הש"ץ עם עשרה שהם
ידי  יוצא אינו בדבר מחוייב שהוא שכל להאומרים ואף
מחוייב  נקרא אינו מקום מכל שישמע עד בענייה חובתו
ביחיד  אף לאמרו שמחוייב בדבר אלא זה לענין בדבר

וברכו: וקדושה בקדיש משא"כ

·È לומר שיוכל כדי קצת ארוכה אלא קצרה אמן יענה ולא
תיבות  ראשי והם אמן של פירושו זהו כי נאמן מלך אל

שלה.

נשמעת  התיבה קריאת שאין לפי מדאי יותר בה יאריך ולא
שמאריכים  מהעונים קצת יש ואם מדאי יותר כשמאריך
אם  עליהם להמתין המברך שאר או הש"ץ א"צ מדאי יותר
לשמוע  הכל על חובה שאינה ברכה היא שלאחריה ברכה
על  אף להמתין צריך חובתן ידי הרבים את מוציא אם אבל
גם  חובתן ידי ויצאו שישמעו כדי באמן ומאריכים הטועים

הם:

‚È גדלו שנאמר מהמברך יותר קולו יגביה לא אמן העונה
יחדו: שמו ונרוממה אתי לה'

„È בחולו או חודש בראש ויבא יעלה אמר ולא ששכח מי
לו  יש בשבילו לחזור שצריך דבר בכל וכן מועד של
עד  מראש ברכות י"ח כל מש"ץ וישמע דעתו שיכוין תקנה
ג' ופוסע ישיח ולא יפסיק ולא לעצמו שמתפלל כאדם סוף
מלהזכיר  ששכח אלא התפלל שכבר שכיון לאחריו פסיעות

בקי. שהוא אע"פ חובתו ידי מוציאו הש"ץ

ועד  מראש מש"ץ לשמוע דעתו לכוין יכול אדם כל אין אך
המעכב  דבר איזה מש"ץ ישמע ולא יפנה לבבו (ושמא סוף

בעצמו: להתפלל מוטב לכן בתפלה)

אמן: עניית ודין ברכות בי"ח ש"ץ הנהגת דין קכד סימן א' חלק

* * *
ויתקדש ‡ יתגדל אומר שהש"ץ היא קדיש שמצות כשם

שמיה  יהא אמן אחריו עונים והם הציבור כל בשביל כו'
הש"ץ  שיאמר לכתחילה הקדושה מצות היא כך רבא
שש"ץ  למה ומכוונים שותקין והציבור נקדש או נקדישך
וכן  קדוש הצבור עונין ואז לקדושה שמגיע עד אומר
ויותר  ט' יש אם ואפילו קדשך [וב]ובדברי בלעומתם
הש"ץ  עם לומר ליחיד (אין לש"ץ ומכוונים השומעים
לנהוג  יש בקדושה זה נוסח שקבעו שכיון נקדש או נקדישך
דבר  אומרים ואין וברוך בקדוש כמו קדושה דין בו
ומכוונים  השומעים ט' יש ולש"ץ מעשרה בפחות שבקדושה
הש"ץ  עם במלה מלה לומר רצה ואם שומע) מי ולו לו

מלה  כל אומרים שהם שכיון בדבר איסור אין ומלה בלחש
קפ"ג  בסי' שיתבאר כמו כאחת נחשבת שניהם אמירת יחדיו
שיתבאר  וכמו מדוחק אלא לכתחלה כן לעשות שאין אלא

ק"ט. בסי' שנתבאר וכמו שם

עם  נקדישך לומר נהגו הצבור כל אם אבל ביחיד זה וכל
אין  הש"ץ עם במלה מלה בלחש אומרים שאין אע"פ הש"ץ
צבור  נקרא שאינו ואע"פ בעשרה שמקדישין כיון למחות

אחד  כשכל אבל ועונין שומעין וט' אומר כשאחד אלא
מכל  תקצ"ד בסי' שיתבאר כמו הם כיחידים לעצמו אומר
אין  אלא אמרו שלא לכך א"צ שבקדושה בדבר מקום
רשאים  עשרה אבל מעשרה בפחות שבקדושה דבר אומרים
עיקר  שהוא וברוך קדוש שאומרים כמו נקדש לומר כולם
בדרך  שלא אפילו הצבור כל אומרים ואעפ"כ הקדושה
האומרים  לדברי לציון ובא קדושת כגון הש"ץ אחר ענייה
לנהוג  יש י"ח שבקדושת אלא בי' אלא נאמרת שאינה
ענייה  הוא רבא שמיה יהא שאמן בקדיש כמו לכתחילה
אמן  עניית כמו הש"ץ שאמר יתגדל אחר הצבור שעונין
אחר  וברוך קדוש לענות יש בקדושה וכן הברכות אחר
שמוכרח  מדוחק א"כ אלא הש"ץ שאמר נקדש או נקדישך

ק"ט. בסימן שנתבאר כמו הש"ץ עם לומר

לומר  מדוחק שלא אפילו להם הידוע מטעם כן נוהגין ויש
ותיבת  בלחש במלה מלה הש"ץ עם הקדושה נוסח כל

רם: בקול קדוש קדוש וקדוש ונעריצך נקדישך

* * *
הכתוב · עליו המדבר וכל קדושה באמצע לדבר אסור

בסימן  שנתבאר כמו וגו' יעקב קראת אותי ולא אומר
לא  אם ללמוד ואפילו אסור בלעדו מנין יש ואפילו נ"ו
שמחתך  בשעה ולא הנגון בשעת מנגן שהש"ץ בשעה
ומכל  קדושה מכלל אינו בשבת שמוסיפין והנוסח האותיות
נ"ו  בסי' שנתבאר כמו לברוך קדוש בין לספר אסור מקום

הקדוש. האל של אמן אחר עד לספר שלא וטוב

שיתחילו  קודם כו' ובדברי כו' לעומתם לסיים הש"ץ ויראה
וימלוך: ברוך הקהל

קדוש ‚ שאומרים בשעה למרום העינים לישא ונוהגין
שמנענעין  נוהגין וכן סגורות שתהיינה וטוב קדוש קדוש
היכלות  מס' למנהג וסמך הארץ מן אותו ונושאין גופן
ותגידו  תאמרו אם מרכבה ויורדי שמים לה' אתם ברוכים
קדוש  ואומרים שמקדישין בשעה עושה שאני מה לבני
לבית  למרום נשואות עיניהם שיהיו אותן ולמדו קדוש קדוש
בעולם  הנאה לי אין כי למעלה עצמם ונושאים תפלתם

נשואות שעיניהם שעה ובאותה כאותה בעיניהם ועיני בעיני
ומנשקה  ומחבקה יעקב בדמות כבודי בכסא אוחז אני שעה
ובשתים  במדרש ואמרו גאולתם וממהר גלותם ומזכיר
שאומרים  בשעה רגליו על אדם לעוף תקנו מכאן יעופף
מי  ויש וקופצים שדולגים כאותם ולא קדוש קדוש קדוש
כמו  וימלוך בברוך למעלה ועקביו גופו שירים בידו שקבלה

בקדוש.

וימלוך  בברוך לכרוע לו הידוע מטעם נוהג שהיה מי ויש
שלא  במקום השתחויה איסור משום בזה ואין בשם ולזקוף
י"ח  ברכות באמצע בכורע איסור שאין כמו חכמים תקנו

קי"ג. בסי' שנתבאר מטעם

כמו  ש"ץ עם קדושה שאומר בשעה רגליו לכוין ויזהר
צ"ה: בסי' שנתבאר

ומצא „ הכנסת לבית ונכנס אחד במקום קדושה השומע
עמהם: ועונה חוזר קדושה אומרים צבור

קדושה: דיני קכה סימן א' חלק
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dWn iAx Wcw ci azkA `vnp b gqFp .clxz cEOr 'a wlg g"qwz mixn`Od©©£¨¦¥¤©©¦§¨§§©©Ÿ¤©¦Ÿ¤

d`x ± xn`OA mix`FaOd mipipr dOkl .dYr zrl qRcp `le owGd x"Enc` oA¤©§©¨¥§Ÿ¦§©§¥©¨§©¨¦§¨¦©§¨¦©©£¨§¥

hTEln mixn`Od xtq mgpn zxFY ± g"lyz "mFlWA iYaWe" ligzOd xEAC¦©©§¦§©§¦§¨©§©¥¥¤©©£¨¦§¨

.(fi cEOr haWÎelqM¦§¥§¨©

.2.(onqp mWe d wxR g"lyz "mFlWA iYaWe" ligzOd xEAC d`x)§¥¦©©§¦§©§¦§¨¤¤§¨¦§¨

.3.(` ,`k lirl onqp)¦§¨§¥

.4.(a ,`i dnCwdA ` wlg xdf .al ,c l`IpC iR lr)©¦¨¦¥Ÿ©¥¤©©§¨¨

.5.(` ,fi dnCwdA xdf ipETY)¦¥Ÿ©©©§¨¨

.6.(fh dpWn c wxR)¤¤¦§¨

) "להבין 7. הּמתחיל ּבדּבּור ּבראׁשית, ּבפרׁשת ּׁשּנתּבאר מה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָועּיין
וּייצר" ענין ּביאּור `)).ּבתֹוספת ,c lirl) ְְִִֵֶֶֶַָ§¥

.8."FNW `aSA `Ed oFc` ± (c ,fn dirWi) FnW zF`av 'd" :` ,fh dbibg d`x)§¥£¦¨§¨§§©§¨¨©¨¨¤

dWxR gNWA `YliknA `Ed oke ."FNW `aSA `Ed zF`" :awri oird zqxibaE§¦§©¨¥©£Ÿ©¨¨¤§¥¦§¦§¨§©©¨¨¨

`Ed zF` ± zF`av `nlrA opixn`C" :` cEOr av oixcdpq i"Wx d`xE .``aSA §¥©¦©§¤§¦©§¨§¦©§¨§¨§¨©¨¨

c ,gk `Up dxFY ihETlA mb x`Azp ."`ltEn oFWl zFIzF` Edl ixw ,FNW¤§¦§¦§§¨¦§¨¥©§¦¥¨¨Ÿ

.(zFnFwn dOkaE .c ,cr Epif`d©£¦§©¨§



c"agרנב i`iyp epizeax zxezn

"oaax `FAxe oitl` sl`" ,mipFilrd(i ,f l`ipC)eicEcble" , ¨¤§¦¤¤©§¦§¦¦§¨¨¦¥§¦§¨
"xRqn oi`9`EdÎKExA sFqÎoi` xF` iAbl milhA md ± ¥¦§¨¥§¥¦§©¥¥¨

xg`n ,lkVd iAbl ,mnFC zpigA odW ,zFIzF`d lEHaM§¦¨¦¤¥§¦©¥§©¥©¥¤¥©©
dpW w''z" ± lEaB zpigA mdW'10"כּוmiWCEgnE mi`xape , ¤¥§¦©§¨¨§¦§¨¦§¨¦

.KxAzi eil` KFxr oi` ixd ± Wil oi`n¥©¦§¥£¥¥£¥¨¦§¨¥
sl` iAbl cg` xRqOW :xRqnA Kxrd oipr rcFPke§©¨¦§©¨¥¤§¦§¨¤¦§¨¤¨§©¥¤¤

mitl`'כּוeil` oM oi`X dn ,qEgie Kxr dfi` Fl Wi £¨¦¥¥¤¥¤§¦©¤¥¥¥¨
okle .llM KFxr oi` ± `EdÎKExA sFqÎoi` `EdW ± KxAzi¦§¨¥¤¥¨¥£§¨§¨¥

" `xwpzF``Ed`aSA`N` opi` zF`aSd lMW ,"DiliC ¦§¨©¨¨¦¥¤¨©§¨¥¨¤¨
.`EdÎKExA sFqÎoi` xF` iAbl cg` "zF`" zpigA§¦©¤¨§©¥¥¨

aizM ,zFIzF` zpigA mdW ,"mFwOd ipa`"A dPde§¦¥§©§¥©¨¤¥§¦©¦§¦
mUIe"eizFW`xndlrnl mzF` dlrde DiAbdW ± " ©¨¤§©£¨¤¦§¦©§¤¡¨¨§©§¨

lM aaFq' zpigal EpiidC ,zElWlYWdd zpigAn dlrn©§¨¦§¦©©¦§©§§§©§¦§¦©¥¨
mdl Wi Kkl ,mnFC zpigA od zFIzF`dW itl iM .'oinlr̈§¦¦§¦¤¨¦¥§¦©¥§¨¥¨¤
uErP"W rcFPM .dlrn dlrnl zFlrl zlFkie gMŸ©¦¤©£§©§¨©§¨©¨¤¨

A ozNgYotFqlWnM `Ed 'oinlr lM aaFq'e .`wiiC " §¦¨¨§¨©§¨§¥¨¨§¦¦§©
aEzMW FnkE .dlrn dUrp dHOOW ± lEBird,bl dkxA) ¨¦¤¦©¨©£¤©§¨§¤¨§¨¨

(fk."mlFr zFrFxf zgYnE" :¦©©§¨

aizM dPde(`i ,gk EpzWxR)gTIe" :ipa`nwOd"mF`le §¦¥§¦¨¨¨¥©¦©¥©§¥©¨§Ÿ
"lM`N` ,df gM odl Wi zFIzF`d lM `NW itl ,"ipa` ¨©§¥§¦¤Ÿ¨¨¦¥¨¤Ÿ©¤¤¨

`Ed dnkge .dnkgl ilM zpigA `EdW c''EId zF`©¤§¦©§¦§¨§¨§¨§¨
d''nÎgMxF` dNBznE mW dxFW KklE ,lEHA zpigA , Ÿ©¨§¦©¦§¨¤¨¦§©¤

dnkgA died" iM ,"oinlr lM aaFQ"d `EdÎKExA sFqÎoi ¥̀¨©¥¨¨§¦¦£¨¨§¨§¨
hi)"כּו' ,b ilWn)dxFW `EdÎKExA sFqÎoi` xF` oi`e , ¦§¥§¥¥¨¤

lhAW inA `N` dNBznE'11כּוmW xW` oa`d Edfe . ¦§©¤¤¨§¦¤¨¥§¤¨¤¤£¤¨
eizFW`xn12. §©£¨

KM xg`e(gi ,gk EpzWxR)DzF` mUIe" :daSn," §©©¨¨¨¨¥©¨¤¨©¥¨
Dzi ieWe" :FnEBxzkE`OwaEzMW FnM `EdW ,",fl aWIe) §©§§¨¦¨¨©¨¤§¤¨©¥¤

(f" :dnwzgPEn oa`d dzidX dnW ,"daSp mbe izOl` ¨¨£ª¨¦§©¦¨¨¤©¤¨§¨¨¤¤©©
cFr DzF` DiAbde DzF` miwd KM xg` ,ux`A dHnl§©¨¨¨¤©©©¥¦¨§¦§¦©¨

.dlrnlÎdHOn¦©¨§©§¨
zFCn b''i zFxFwnE zFpigal diIlr xg` diIlr Epiide§©§£¦¨©©£¦¨¦§¦§¦
zwipi mFwn iM ,o''iee o''icEi zFpigA odW ,mipFilr mingx©£¦¤§¦¤¥§¦¦¨¦¦§§¦©

zpigA `Ed DNW `nEBde dxrVd'iDnvr dxrVde , ©§¨¨§©¨¤¨§¦©§©§¨¨©§¨
zpigA `id dkWnd `idW'e13,eizFW`xn mUIe" Edfe . ¤¦©§¨¨¦§¦©§¤©¨¤§©£¨

`id eizFW`xn mW xW`M dNgYOW :"daSn Dz` mUIe©¨¤Ÿ¨©¥¨¤¦§¦¨©£¤¨§©£¨¦
.e''`e zpigA `Ed daSn dUrp KM xg`e ,c''Ei zpigA§¦©§©©©©£¤©¥¨§¦©¨

,dlrnlÎdHOn d`lrd zpigA md ElNd zFpigA lke§¨§¦©¨¥§¦©©£¨¨¦©¨§©§¨
`EdÎKExA sFqÎoi` xF`l WtPAWÎdnkg zENrzd Epiide§©§¦§©¨§¨¤©¤¤§¥¨
WCEgnE `xap zpigA `id WtPd iM .DA dNBznE dxFXd©¤¦§©¤¨¦©¤¤¦§¦©¦§¨§¨

zFIzF` zpigaA Wil oi`n'כּוÎdHOn DzFlrdl Kixve , ¥©¦§¥¦§¦©¦§¨¦§©£¨¦©¨
,"oinlr lM aaFQ"d `EdÎKExA sFqÎoi` xF`l dlrnl§©§¨§¥¨©¥¨¨§¦

"Edngxie 'd l` aFyie"(f ,dp dirWi)zFCn b''i" zpigAn §¨−¤¦©£¥§©§¨¦§¦©¦
zpigaA `id Ff d`lrde ."mingxddnkg± `weC ¨©£¦§©£¨¨¦¦§¦©¨§¨©§¨

d''nÎg''M: Ÿ©¨

:ddBd©¨¨

dxF`klDFab `Ed "`pwic ipETiz"AW o''icEId iM ,oaEn Fpi` ¦§¨¥¨¦©¦¤§¦¥¦§¨¨©
`nEBde dxrVd zwipi mFwn iM .lirl x`AzPW FnM ,e''iEdn¥©¨§¤¦§¨¥§¥¦§§¦©©§¨¨§©¨
,d`nizqÎ`gFOn dzwipi mFwn EpiidC ,c''Ei zpigA `Ed DNW¤¨§¦©§©§§§¦¨¨¦¨§¦¨¨
ixde .'e zpigA odW onvr zFxrVdn dlrp c`n DAbd `EdW¤©§¥©§Ÿ©£¤¥©§¨©§¨¤¥§¦©©£¥
± diIlr xg` diIlr `EdW rnWn "daSn Dz` mUIe" zpigA§¦©©¨¤Ÿ¨©¥¨©§¨¤£¦¨©©£¦¨
iYxY Edfe ± c''Ei zpigA `EdW "eizFW`xn" zpigAn dlrnl§©§¨¦§¦©§©£¨¤§¦©§¤©§¥

!ixzqc§¨§¥
xg`e ,zEliv`CÎdnkg zpigA `Ed "eizFW`xn" WExiR K ©̀¥§©£¨§¦©¨§¨©£¦§©©
`A`" zpigA `Ed ± 'e zpigA ziUrPW ,"daSn Dz` mUIe" KM̈©¨¤Ÿ¨©¥¨¤©£¥§¦©§¦©©¨

"`lGOn wpFi14,o''iee odW ,`pwic ipETizC zFxrVd zpigAW , ¥¦©¨¨¤§¦©©§¨§¦¥¦§¨¤¥¨¦
,"DW`x lr onW wvIe" KM xg` ;d`NirÎdnkgC c''EIdn DFaB̈©¦©§¨§¨¦¨¨©©¨©¦Ÿ¤¤©Ÿ¨

zFlGOd KFzl WOn d`nizqÎ`gFOn dkWnd Epiid'כּוdGnE , ©§©§¨¨¦¨§¦¨¨©¨§©©¨¦¤
oWxXW ,dRÎlrAW dxFYAW zFkldA dHnl iENBd KWnp WOn©¨¦§©©¦§©¨©£¨¤©¨¤§©¤¤¨§¨

xn`p df lre ,d`nizqÎ`gFnC oinipn(g ,c ilWn)" :dlqlq ¦¦¦§¨§¦¨¨§©¤¤¡©¦§¥©§§¤¨

JnnFxzE'כּו." §§¤¨

]ddBd o`M cr[15: ©¨©¨¨

K`wvIe" :KM xg`W wx ,oeEknd zilkY df oi`onWlr ©¥¤©§¦©§ª¨©¤©©¨©¦Ÿ¤¤©
`idW ,d`NirÎdnkg zkWnd Epiid "onW" ± "DW`xŸ¨¤¤©§©§¨©¨§¨¦¨¨¤¦
± awri zpigA ici lr EkWnPW KxAzi FpFvxE dxFYd©¨§¦§¨¥¤¦§§©§¥§¦©©£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

.9oaax FAxe DPEWOWi oitl` sl`" :(i ,f l`ipC) xnF` cg` aEzM" :a ,bi dbibg)£¦¨¨¤¨¥¨¦¥¤¤©§¦§©§¥§¦¦§¨

`iWw `l ?'eicEcbl xRqn Wid' :(b ,dk aFI`) xnF` cg` aEzke ,"oEnEwi idFncẅ¨¦§§¨¤¨¥¦£¥¦§¨¦§¨Ÿ©§¨
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הנ"ל ‡Í(מג) לכל גדולה סתירה יש לכאורה הנה
מל' בבחי' דקאי כ"ע מלכות מלכותך ממ"ש
ממל' מל' בחי' לכל הראשון מקור שהוא דוקא דא"ס
כו' המלכי"ם מלכ"י מל"ך ונק' דעשי' מל' עד דא"ק
וגבה  כו' עבדי ישכיל ג"כ במשיח כתי' ולעתיד כידוע
בחי' שמאיר עד העולמו' כל עליו' בחי' שהן מא"ד
שיאיר  דעשי' מל' עד דאצי' במל' ממש דא"ס מל'
בפי' כנ"ל וקיים חי מ"י דוד (והיינו כו' משיחא במלכא
והרי  כו') דא"ק שנין ע' בענין במ"א וכמ"ש כו' וע"ד
מח' לית אא"ס עצמו' דבהעלם הנ"ל ענין היפך זהו
ממש  דמלכותך משמע הכתוב מפשט וגם כו' תפיסא
דהיינו  עולמים כל מלכות הוא דא"ס מל' בחי' שהוא

ג"כ  השפל עוה"ז שרש דעשי' מל' בבחי' להיות גם
דא"ס  מל' אנ"י אחרון ואני ראשון אני וכמ"ש כו'
במל' הקו בסוף אחרון ממש זה ואנ"י וחוט לקו ראשון

אמ  שע"ז ומבלעדי דעשי' ממש הוא אני אני כי ראו ר
טעם  למעלה (ומ"ש במ"א כמ"ש כו' באמציעותא כו'
אינו  זה כו' אליו שמבקשים הוא שבתפלה ההפרש
ממש  כ"ע מלכות שמלכותך הפשט לענין כלל תירוץ
שנז' ההשתלשלות סדר לכל סותר וזה וד"ל) כנ"ל
אמנם  כנ"ל) ולמטה דא"ק נה"י מבחי' רק שאינו בע"ח
דא"ס  מל' בחי' גילוי שעיקר מה יובן לא זה גם לפ"ז
בפי' וכנ"ל דוקא לע"ל רק יהי' לא דעשי' במל' למטה
דקאי  כו' מלכותך שא' זה מה וא"כ כו' עבדי ישכיל
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מצד  אמת ששניהם לומר מוכרח אלא כנ"ל עכשיו גם
עצמו  הטעם ובזה בזה דבר איזה וחילוק הפרש שיש
כידוע  הוא והענין וד"ל. דלעיל סתירה ג"כ יתורץ
שבין  בהפרש כו' טובך רב זכר בענין במ"א ומבואר
כח  או ואור זיו בבחי' שהוא והתפשטו' עצם בחי'
מן  שהתפשטו' וגילוי העלם לבחי' וכהנ"ל התנועה
באה  ומכחו שממנו בעצם בין מחודש דבר הוא העצם
בין  שינוי שיש עד התפשטו' של בגופו בין ההתפשטו'
אין  ההעלם גילוי בחי' אבל כו' לאח"כ התפשטו' קודם
בגילוי  לא וגם ההעלם בעצם לא וכלל כלל חדש כל
גופו  עצם וגם הגילוי לאחרי שנתגלה קודם בין עצמו
לעצם  ישנו כי העצם לגבי כלל מחודש אינו גילוי של
הגילוי  לאחר שמתגלה בדבר שהוא כמו מהותו בכל
הא' דמיונות ה' לזה ויש ממש בשוה הגילוי קודם כמו
שאין  הגוף באיברי בגילוי הבא שבהעלם הנפש מחיו'
בלתי  הוא אלא לשינוי נופל להיות התפשטו' נק' זה
וראי' ממש הגילוי כקודם הגילוי לאחר גם שינוי
או  העין בסגרו בעין הראי' מכח והב' כו' מגלגולים
הראי' כח עצם לגבי מחודש גילוי ענין שאינו בפתחו
ממש  בפתיחה כמו בסגירה במהותו שהוא מאחר
לא  שההתחכמו' להשכיל השכל מכח והג' כו' בשעה
ולא  וגוון כמראה גילוי בחי' רק דבר התפשטו' נק'
כו' המושכל בגילוי השכל כח בעצם כלל שינוי יפול
גילוי  לידי ובא בהעלם בגחלת הקשורה משלהבת והד'
בהעלם  החמימות הי' שבצור וכה"ג בצור הכאה ע"י
בעצם  כלל מחודש בחי' אינו הזה הניצוץ וגילוי
שבא  המחשבה העלם מן והה' כו' שבצור החמימות
הוא  האמיתי דמיון הוא הכל על והעולה כו' לדיבור
בריאה  ואור חושך שנק' ודיבור המח' מן המשל זה
בחי' לבא הענין אמיתי' אל משתווה והוא כו' ויצי'
סתרו  חושך ישת שכתוב שזהו למעלה ההעלם גילוי
גליפו  גליף דהיינו בעצמו הצמצום בחי' שהוא כו'
שרוצה  מה בכח בעצמו שמשער מה שהוא כו' בטה"ע
שנק' וחוט הקו בבחי' שהוא הגילוי בפועל להיות
ענין  ביותר יובן ולפ"ז וד"ל כו' דעצמו' ההעלם גילוי
הצמצום  לאחר הצמצום קודם בין שניתי לא ה' אני

גי  שנק' שאין מאחר הנ"ל בדמיונות כמובן ההעלם לוי
כמשל  והיינו העצמו' לגבי כלל ושינוי מחודש זה
כלל  חדש כל שאין הרואה לעין שמתגלה המטמון
ממש  במהותו שהוא המטמון עצם לגבי זה בגילוי
של  גופו וגם הגילוי אחר בין הגילוי קודם בין בשוה
ממנו  נעלם שהי' הרואה לגבי רק חדש* ענין אינו גילוי
הנעלם  אוא"ס בעצמו' הגילוי ענין וכמו"כ כו' תחלה
שאין  וחוט קו לבחי' הצמצום אחר כשבא בעצמותו
הגילוי  קודם ממהותו בעצמו וכלל כלל שינוי בזה
בלבד  ושמו הוא הי' הגילוי קודם דכמו הגילוי לאחר
ושמו  הוא גילוי לבחי' כשבא עצמו הצמצום אחר כך
גילוי  של בגופו גם וכלל כלל שינוי שום בלי בלבד
מחודש  ענין אינו העשי' בסוף לסופו מראשו הזה הקו
מלכותך  מ"ש יובן ובזה וד"ל העצמיות לגבי כלל
כמו  עכשיו דעשי' במל' דא"ס מל' שהוא כ"ע מלכות
ממש  לפניו שוה ממש עצמיות בחי' שיתגלה לעתיד
דעשי' מל' עד שהוא כמו עצמותו בכל מאיר כעכשיו
ממש  בשוה מלא אני הארץ ואת השמים את כמ"ש
בהעלם  שהוא רק ממש מיני' פנוי אתר לית וכמאמר
הנפש  חיות בדמיון וכמובן כו' הנעלם מטמון כמשל
ומה  כנ"ל השכל וכח הראי' כח כמו או בגוף בהעלמו
יתגלה  ולעתיד למקבלים בגילוי אינו שעכשיו
לגבי  רק ומחודש שינוי זה גילוי אין למקבלים
הוא  ולכך כלל עצמותו לגבי לא אבל בלבד המקבלים
מלכותך  אומרים וגם ממש הוא אני אני כי ראו אומר
מל' בחי' ודאי המקבלים שלגבי אע"פ ממש מכ"ע
השתלשלות  ריבוי כמה ע"י בא דעשי' במל' דא"ס
להיות  כלל הסתר זה אין עצמותו לגבי אך והסתרים
דבר  ענין דעשי' במל' דא"ס במל' דלעתיד הגילוי
דלעיל  הסתירה מתורץ ובזה וד"ל וכלל כלל מחודש
כלל  תפיס' למקבלים אין דבעצמו' אמת שניהם דודאי
זה  וגם לע"ל רק יהי' לא למקבלים דעצמו' והגילוי
משום  לעתיד כמו ג"כ עכשיו מכ"ע דמלכותך אמת
עכשיו  בין השינוי ועיקר בזה שינוי אין עצמותו דלגבי
גילוי  כמשל בלבד המקבלים לגבי רק [זה] אין לעתיד

וד"ל. הנ"ל במשלים וכהנ"ל המטמון
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Ê"ÙÚÂ הוא אד' בש' שיש כח שפי' אד' כח ענין נבין
יותר  בסוף שיש התחילה נעיצת כוונת בחי'
זה  כח בחי' שנמשך וע"י כו' המתפשט ראש מבחי'
תצלח  רש"י שפי' מה שזהו אד', ש' בחי' מתגדל
הענין  בסוף כאשר הוא זו הצלחה וענין פי' מלאכתך
הענין  הצלחת ה"ז התחלה נעיצת כוונת כשנשלם
המאציל, בכוונת שעלה כמו לטוב הענין שנגמר
כתרים  קושר כשמצאו היינו בתורה זו בחי' ואומרו
ע"י  הכח הגדלת בבחי' זו הצלחה שיהי' היינו לאותיות
ר' ברכת שע"י וכמו התחילה, נעיצת כוונת מציאת
רצון, יהי בחי' שנמשך בראשו לו נענע כה"ג ישמעאל
זו  בחי' נמשך משה שאמר הכח דהגדלת עזר ע"י כן
נעיצת  כוונת בחי' יוצא בתורה העוסק שע"י בתורה
העולם  את לברוא הקב"ה שנשתוקק מה התחילה
המשכת  ע"י הוא אד' כח בחי' כי ואם כו', זהו בשביל
הוא  בכלל הכתר ענין פי' אמנם דכתר, ב"ה אוא"ס
שיש  והיינו לנאצלים א"ס המאציל בין ממוצע להיותו
כוונת  גם כי ונמצא שבמאציל, התחתונה מבחי' בו
נעלה, היותר היא זו בחי' אמנם בו, יש התחילה נעיצת
מטעם  דוקא נמוך היותר הסוף בבחי' תמצא והמצא

כו'. בתחלתן וסופן בסופן תחלתן דנעוץ הנ"ל
¯Ó‡Â'בחי אומרו מה"ע וצ"ל אפים, ארך ה' אח"כ

שמלבד  הוא הענין אלא אח"כ, הרחמים מדות
כל  על וסליחה המחילה נמשך אפים ארך בחי' שע"י
הוציאם  עי"ז הנה ית' מדותיו קריאת ע"י הנה דבר,
אותו  ששיבחו רשב"י שבחי וכענין הגילוי, אל מהעלם
להוציא  בכדי שהוא דרושים בכמה מזה שנת' בפניו
שיהי' שייך ואינו הגילוי, אל מהעלם הנעלמים כוחותיו
בענין  באורך שם כמשנ"ת הרגשה איזהו מזה לו
מהעלם  יוצא השבח שע"י כ"א יעו"ש, דאצי' נשמות

וע  והנעלים, הדקים הנעלמים כוחותיו הגילוי ד"ז אל
שום  נמצא שלא שניתי לא ה' אני דכתיב מאחר יובן
והיינו  שנברא לאחר הבריאה קודם בין וכלל כלל שינוי
מקום  תופס אינו העולמות השתלשלות כלליות כי מפני
א' שבמח' בזהר כמ"ש א' מהארה רק להיותם כלל
דא"ק, הקדומה מח' בחי' והיינו העולמות, כל נבראו
תופס  מה לכאו' וא"כ כו', הפשוט ברצונו עלה שכאשר

שאינו  כשם ובי' מיני' הנה אך הנמשך, הדין מקום
תופס  אינו ועון החטא גם כן הנמשך הדין מקום תופס
שמזכירין  וע"י העונש, יומשך למה וא"כ כלל, מקום
אשר  דכתר פשוטים רחמים מתעוררים האלה מדותיו
ר"י  ברכת מעלת על זה ונוסף כלל. שמאלא לית שם
ג"כ  הוא כה"ג ישמעאל ר' ברכת שגם שאם כה"ג
במ"א  כמ"ש המצווה כענין הוא הברכה כי מלמעלמ"ט
מ"מ  ישא, יאר יברכך שמצווים כהנים ברכת בענין
אמנם  במקור. ישנו שכבר מה רק הוא הברכה ענין הלא
נעלה  היותר בחי' אוא"ס בחי' ממשיכים התורה ע"י
אדון  דאשתמודע אד' ש' בחי' ושורש מקור מבחי' גם
כוונת  שיוצא כ"א בעצם, בה"ע בחי' שהוא כולא על
בשביל  היא תורה שניתנה מה שגם התחילה נעיצת
גם  א"כ הגילוי, אל מהעלם הנעלמה זו כוונה שיצא
נמשך  שע"י התורה ומעלת לזה, הקדמה היא התורה
וגם  התפילה מבחי' הרבה שגבוה כנודע מלמעלמ"ט
ענין  פעל שרשב"י וע"ד במ"א, כמ"ש מתעכבת אינה
שרצה  וזהו שדרש. דרוש ע"י בגשמיות הגשם הילוך
ע"י  כ"א פעל ולא במ"א, כמ"ש לארץ לכנוס משה
וחביריו  רשב"י כמו סגולה ביחידי פעל מרחוק הראי'

הא'. ואתחנן בד"ה בלק"ת ע'
Ê"Î·Â שעלה בשעה א' קי"א סנהדרין מארז"ל יובן

אפים, ארך כותב להקב"ה מצא למרום משה
לרשעים, אף א"ל לצדיקים אפים ארך רבש"ע אמר
ישראל  כשחטאו חזית, השתא א"ל יאבדו רשעים א"ל
כך  לא א"ל לצדיקים אפים ארך אמרת כך לא א"ל
ופי' רשעים, גם דברת כאשר והיינו לרשעים אף אמרת
העגל  בחטא דאילו מרגלים בחטא שזהו מהרש"א
זה  אותי וינסו כתיב במרגלים אבל היו, צדיקים עדיין
דבת  שהוציאו הי' מרגלים דחטא והענין פעמים, עשר
אין  כי ונודע מל', בחי' הוא ארץ והנה רעה, הארץ
נא  יגדל ועתה אמר לכן בשרשן, אלא נמתקין הדינים
נעוץ  בענין משנ"ת ולפי ומקורו, שרשו היינו אד' כח
נעיצת  בו שיש מה הוא שהכח היינו בסופן תחלתן
כח  שתיבת בכלל זה הזכיר הנה לכל, הקדום התחילה
התחילה  נעיצת כוונת גם והיינו בו, הנמצא כל כולל

ג"כ.
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lW FzxFz iptl `id lad ,cnl mc`W dxFY ,'Eke dAxd©§¥§¨¤¨¨¨©¤¤¦¦§¥¨¤

."giWn̈¦©

mzFidA `idW ,giWn lW FzxFY lr xn`p KM m`e§¦¨¤¡©©¨¤¨¦©¤¦¦§¨
l"f Exn`W FnM ,Wtpe sEbA59dGdÎmlFrd oiA oi`" : §§¤¤§¤¨§©¥¥¨¨©¤

lEHA `Ede ,"calA zFIkln cEArW `l` giWOd zFnil¦©¨¦©¤¨¦§©§ª¦§¨§¦
,"rxd xvi" `xwPd dpFvigd dRilw ,drWxd zEkln©§¨¦§¨§¦¨©¦¨©¦§¨¥¤¨¨
"'Eke UaM mr a`f xbe" wEqR lr l"fx EWxCW FnM60, §¤¨§©©©¨§¨§¥¦¤¤§

zxFY okle ."'d z` drC ux`d d`lnE" Dil Kinqe§¨¦¥¨§¨¨¨¤¥¨¤§¨¥©
rxd xvId zFid zAql ,oitilwA zWAlzOd dGdÎmlFrd̈¨©¤©¦§©¤¤¦§¦¦§¦©¡©¥¤¨¨

lad `id ± mlFrA diEvn dRilw `xwPd61FzxFz iptl ©¦§¨§¦¨§¨¨¨¦¤¤¦§¥¨
xg`n ,DizFRilwE diWEaln zvw hXRzPW ,giWn lW¤¨¦©¤¦§©¥§¨¦§¤¨§¦¤¨¥©©

.rxd xvId zRilTn EhXRzp mc` ipA mBW¤©§¥¨¨¦§©§¦§¦©©¥¤¨¨

dlrnl EpizFidA xnFge lw lW FpA oA xnFge lwe§©¨¤¤§¤©¨¤¦§¥§©§¨
WEal iPin lMn zFhWtp ,zFnWPd mlFr ,`AdÎmlFrÄ¨©¨¨©§¨¦§¨¦¨¦¥§
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Â‰ÊÂ ושפלות שהכנעה הגם ראש. כובד של העניין
עב  אופני שני לומר הם בהכרח אבל ודה

המביאה  אחת סיבה להם יש ושפלות, הכנעה ששניהם,
מכלֿמקום  אחת, היא שהסיבה והגם ושפלות. להכנעה
להם  יש ושפלות, הכנעה מהם, אחד שכל לומר בהכרח
שלה  המקור את יש להכנעה בסיבה. פרטי מקור
בסיבה. שלה המקור את יש ולשפלות בסיבה,
הפרטים  הם ושפלות, הכנעה של הפרטיים והמקורות
ראש, כובד של הסיבה הסיבה. במהות שישנם השונים
התפילה, לעבודת והכנה הקדמה שהן העבודות אלו
שכתוב  כמו הלב, עבודת היא התפילה שעבודת
עבודה  "איזהו רז"ל ואומרים לבבכם" בכל "ולעבדו
עבודה  היא תפילה של העבודה תפילה". זוהי שבלב
שמלבד  היא בתפילה העבודה של הכוונה כי לב, של
חיי  בבני ברכה שפע ייתן יתברך מהשם התחנונים
הנה  במנוחה, יתברך השם עובד להיות שיוכלו ומזוני
במצבו  שיפור לפעול היא התפילה בעבודת הכוונה
בהבנה, חוזק אצלו שייעשה השכל בענייני הן הרוחני,
המידות  על תשפיע שההשגה אלוקית השגה להבין
המידות  ושהנהגת המצוות קיום של בפועל והן שלו,
הקדמה  צריכה בתפילה עבודה וכזו מאד, טובה תהי'
שעל  שמע מקריאת מתחילה וההקדמה וההכנה והכנה,
שמע  קריאת לישון, ההליכה לפני שאומרים המיטה
עבודת  של ההתחלה היא שעבר היום של המיטה שעל
שעל  שמע קריאת של העבודה הבא. היום של התפילה
לשם  לעשות, צריך שהאדם הנפש החשבון היא המיטה
הוא  ואיך הזה לעולם אותו שלח יתברך השם מה
מה  על עצמו את בוחן והוא הזו השליחות את ממלא
של  הנהגה פי על להיות שצריך כפי היום, אצלו הלך
כאשר  האדם של הראשונים ודיבור שהמחשבה תורה
השם  בעבודת להיות צריכים מהשינה, מתעורר הוא
הודאה  שזו לפניך" אני "מודה אומרים אז כי יתברך,
לו  שהשיב כך על יתברך להשם מודה שהאדם כללית
לומר  צריך הזו הברכה ואת גדול, בחסד הנשמה את
הידיים, נטילת לפני עוד מהשינה, שמתעוררים מיד
אדם  סוג כל הבורא, בעבודת לעסוק צריך כך ואחר
פשוטים  אנשים ללמוד, צריכים תורה בני ערכו. לפי
ולהתפלל  תהילים להגיד צריכים ללמוד, יכולים שאינם
על  לקבל צריכים התפילה ולפני במתינות, בציבור
ובבקשות  כמוך", לרעך "ואהבת המצווה את עצמם
יתברך  מהשם לבקש האדם צריך התפילה של ותחנונים

ישראל  אהבת של המצווה את לקיים אותו שיזכה
הוא  כאשר התפילה ולאחר ובהידור. ממש בפועל
באמונה  שלו ומתן המשא להיות צריך במסחרו, עוסק
יום  בכל תורה ללימוד קבועים זמנים לו ויהיו
במידות  ולהתנהג בצבור ומעריב מנחה ולהתפלל
בכל  להתנהג צריך שאדם כפי ההנהגה סדר זהו טובות.

תורה. פי על שהוא כפי יום
¯˘‡ÎÂ צריך הוא כיצד בסדר עצמו את בוחן האדם

אצלו  הלך ובמה מתנהג הוא וכיצד להתנהג
דאגות  אותו תקפו כבר שהתעורר מיד שכבר היום,
פירוש  את 'שמע' לא אני", "מודה שאמר והגם היום,
הפרנסה  שבשביל לו יצא שכלו ועלֿפי המילים
מוקדם  שיותר מה ללכת מוכרח הוא שלו, והמסחר
הוא  המסחר ולרגלי שונים, אנשים עם ולהיפגש לרחוב
אמר  הוא ולזה כך אמר הוא לזה התגרים, כדרך עשה
בכל  אבל גמור, שקר מלומר נזהר שהוא הגם אחרת,
לשמוע  מוכרח היה הוא וגם עצמו. על שמר לא זאת
הרע  לשון אבק תערובת בהם שהייתה בטלים דברים
בציבור  להתפלל יכול היה לא הוא זה ובגלל ורכילות,
בקביעות  להשתתף יכול היה לא הוא התפילה ולאחר
היתה  ותפילתו התפילה, לאחר שלומדים השיעור
מהן  להתפטר יכול הי' שלא זרות במחשבות מלאה
וגם  המילים, פירוש 'לשמוע' יכול היה עצומה וביגיעה
אותו  בלבלו הזרות המחשבות כי חיות, שום ללא זה
היום, ענייני בכל היטב עצמו את בוחן והוא הזמן, כל
הרע  ולשון רכילות בשקר, פעמים כמה נכשל כיצד
מגיע  זה שעל דיבר שהוא בטלים הדברים וריבוי
שלאחר  בספרים שכתוב כמו הקלע, כף של העונש
לפני  עוד עונשים, שני ישנם אדם של ימים אריכות
והשני  הקבר חיבוט הוא אחד עונש גיהנום. של העונש
ועד  העולם מסוף הנפש את שמשליכים הקלע כף הוא
ואבק, בכתמים המלא בגד בגשמיות למשל כמו סופו,
כדי  חמים במים או קרים במים אותו לרחוץ צריך
להוציא  מוכרחים שתחילה אלא הכתמים, את להסיר
רוחצים  כך ואחר והכאה, ניעור עלֿידי האבק את
או  אש של – לגיהנם שהולכים לפני בנפש, כך אותו.
להוציא  כדי הקלע בכף הנפש את מנערים – שלג של
בטלים  דברים של האותיות את הניעור עלֿידי ממנה
מה  בכל עצמו את שובר האדם וכאשר דיבר. שהאדם
העליונה  מהכוונה כך כל שהתרחק אתו שקורה
הזה, לעולם נשמתו את שלח יתברך השם זה שבשביל

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



c"agרסד i`iyp epizeax zxezn

מעומק  ובוכה חזקה בהתעוררות מאד מתעורר הוא אזי
לעניינים  נמשך שהוא שלו החזקה הגסות על הלב
שאינו  כך על חולה ולבו חזקה התמסרות בכזו גשמיים
זו  ומהתעוררות אלוקית, להשגה כלומר לרוחניות, כלי

שמ  חזקה להחלטה בא כפי הוא רק יתנהג והלאה עתה
שמע  קריאת של העבודה וזוהי תורה. שעלֿפי ההנהגה
שזו  הרוחני במצבו צדק חשבון לעשות המטה, שעל
ההכנעה  נעשית ומזה תפילה, של לעבודה הכנה

התפילה. שקודם ראש בכובד ושפלות
¯Á‡Ï בקריאת בעצמו עושה שהאדם צדק החשבון

"על  של הווידויים את ואומר המטה שעל שמע
השמות  של באותיות 'נגעו' שפגמו, מה והווידוי חטא"
פדית  רוחי אפקיד "בידך אומרים אד', הוי' הקדושים
אפקיד  "בידך המילים שלוש אמת". אל הוי' אותי
באר. ויש בור יש "באר". תיבות ראשי הן רוחי"
וההבדל  מים בשביל מקומות הם – ובאר בור – שניהם
ואילו  מים אוגרים שבה חפירה הוא שבור הוא ביניהם
הקיימים  ממקורות באים המים שבה חפירה היא באר
על  באים באר וגם בור שגם אף על כלומר, באדמה.
אינו  שבור נבדלים הם זאת בכל האדם, עבודת ידי
רק  מים, מקור היא באר ואילו שנאספו מים אלא
אחרים  דברים או האדמה את להסיר מוכרח שהאדם
מעצמם. נובעים המים ואז המקורות פתחי על שמכסים
הפסוק  את המטה שעל שמע בקריאת אומרים ולכן
כי  "באר", תיבות ראשי שהוא רוחי" אפקיד "בידך
כפי  באר, בדרגת היא הנשמה השינה בעת בלילה
עולה  הנשמה ישן שהאדם שבשעה אומרים שרז"ל

יום  באותו וכאשר חיים, לעצמה לקבל כדי למעלה
המצוות  בקיום ועסק למד באריכות, התפלל האדם
את  מכניסים אזי להיות, שצריך כפי טובות ובמידות
ומלמדים  שלמעלה וההיכלות הישיבות באחת הנשמה
בעבודת  וחיות הבנה יותר לה ומוסיפים תורה, אותה
הי' אלא הוי' בעבודת עסק לא האדם ביום ואם הוי'.
אסורים  מדיבורים נזהר ולא ומתן, משא במסחר, עסוק
אזי  וקנאה, בטלים דברים ובפרט הרע ולשון רכילות
מוסרים  למעלה, באה הנשמה כאשר השינה, בעת
מהדיבורים  הנבראים המלאכים לרשות אותה
בטלים  ודברים קנאה הרע, לשון רכילות, האסורים,
ומראים  הנשמה סביב הנשמה את מוליכים והמלאכים
הנשמה  כי לנשמה, גדול צער שזהו דמיוניים דברים לה
ללמוד  מובלות אחרות נשמות איך ורואה למעלה היא
שנבראו  למלאכים מוסרים ואותה ובהיכלות בישיבות
בתוהו  סביב אותה שיובילו כדי אסורים מדיבורים
בושה  זו הרי הנשמה, של הגדול הצער ומלבד ובוהו,
אפקיד  "בידך אומרים ולכן לנשמה, גדולה וחרפה
לנשמות  והכוונה "באר", תיבות ראשית רוחי"
במדריגת  והן ובלילה ביום הוי' בעבודת העוסקות
הרי  הוי', בעבודת עוסקים שאינם אלה אבל "באר",
המטה, שעל שמע בקריאת תשובה עושים הם כאשר
פודה  יתברך השם תשובה ידי על אותי", "פדית אזי
תורה  ללמוד זוכה והיא הרעים מהמלאכים הנשמה את
שעל  שמע בקריאת העבודה ידי ועל הישיבות, באחת
נעשית  מזה הנה ונפש, בגוף עבודה שזו המטה

התפילה. שקודם ראש בכובד ושפלות ההכנעה
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‰¯È‚Ò‰ ¯Ó‡Ó
אותנו  מלמדת הקדושה שתורתינו  הדברים אחד
הוא, צדקה' 'גבאי כלפי להתנהגות בהקשר
ומחזיקי  בכלל הצדקה גבאי את להעריך שתפקידנו
צדקה. עושי לפרסם מצוה שכן בפרט, תורה לומדי

עושי  לפרסם מצוה בחז"ל, ביטויים שני ישנם
עבירה 8מצוה  עוברי לפרסם מצוה הביטויים 8, שני .

החורג  ומשמעותי הגיוני מובן להם יש המנוגדים,
המילולי. הפירוש מגבולות

את  לפרסם מצוה – מצוה" עושי לפרסם "מצוה
הנחת  כמו מעשיות, מצוות לקיים השומרים אלה

שלא  רק ולא ביום, פעמים שלש תפילה תפילין,
שרבני־הטריפה  הפסולים ההכשרים על סומכים
ובהידור, באמת שכשר מה רק אוכלים אלא נותנים,
ומוסרים  כשרה, במקוה המשפחה טהרת על שומרים
כשרים  מלמדים בידי וכשר טוב לחינוך ילדיהם את

כשרים. וישיבות תורה ובתלמודי
בבתי־כנסת מתפללים דיני הם לפי המסודרים

הבימה  בנפרד, נשים ועזרת אנשים עזרת התורה,
עצמו  הרב  הכנסת, בית באמצע היא ישראל בעזרת
הם  קהילתו לאנשי דבריו ומצוה, תורה שומר הוא
על־פי  בתורה פסוק להם מסביר הוא תורה, דברי
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מעשיות, מצוות לשמירת מעודד רז"ל, דרשות
דתי, אדם הוא החזן צדקה, לנתינת תורה, להרבצת
רב  כשר, הוא הכנסת בית אז – ישר אדם השמש
לפרסם  ש"מצוה כשרים, ומתפללים כשר חזן כשר,

מצוה". עושי
את  שמחללים אלה עבירה", עוברי לפרסם "מצוה
אינם  תפילין, מניחים אינם המעשיות, המצוות
ונבילה, טריפה גם ליד, הבא מכל אוכלים מתפללים,
ילדיהם  את מוסרים טמאים, משפחה חיי חיים
לא  לתלמודי־תורה אותם שולחים אנטי־דתי, לחינוך
לישיבות  כופרים, הם והמורות המורים בהם כשרים,
רבניהם  על מודרניים לטמפלים הולכים טריפות,
לפרסם  "מצוה הרי בני־בליעל, וחזניהם המתולעים

עבירה". עוברי
את  לפרש ביותר גדול רוחני פשע משום בזה יש
לתת  כבוד, לשם שזה מצוה", עושי לפרסם ה"מצוה
לפרסם  ה"מצוה את ולפרש מצוה", ל"עושי כבוד

עבירה". "עוברי את לבזות כדי עבירה" עוברי
עושי  לפרסם ב"מצוה גם כזה. פירוש חס־ושלום
הרי  עבירה", עוברי לפרסם ב"מצוה וגם מצוה"

שכלית. מבחינה ומושלל מסולף הוא כזה פירוש
אותה  מכתיר התורה, נותן שהשי"ת התורה,
התארים  בשני המלך שלמה של הקודש רוח על־ידי

ככתוב  – ושלום נועם כמו מוגבלים "דרכיה 9הבלתי
דרכים  לתורה שלום". נתיבותיה וכל נועם דרכי
רחבות, דרכים היינו "דרכים" משלה. ונתיבות
סימטאות  היינו ו"נתיבות" היטב. ומבוססות מרוצפות
צמחיה  בעלי ויערות שדות בין המתפתלות צדדיות

רבה.
מדרכי  לגמרי שונים ונתיבותיה, התורה דרכי
שתהיינה  כמה עד העולם, דרכי העולם. ונתיבות
בתייר, מסוימת טובה לא הרגשה יוצרות טובות,
מפילים  והיערות השדות בין המתפתלים והנתיבות
בדרכי  הדבר שונה מסוימת. חרדה הרגל הולכי על
נעימות  התורה דרכי נועם", דרכי ש"דרכיה התורה,
הסימטאות  התורה, של "נתיבותיה" ואף ונוחות,

"שלום". הן – הקצרות
אור  של היקרים בתארים התורה מוכתרת לכן
חסד". ו"תורת חיים" "תורת אור", "תורה וחיים,

י  איננה חיות, ונותנת שמאירה כזו אלוקית כולה תורה
מצוה" עושי לפרסם "מצוה כמו כאלה ביטויים לומר
לפרסם  ו"מצוה מצוה, לעושי כבוד לתת כדי רק

לבזותם. כדי רק עבירה" עוברי

השי"ת  מתייחס בה כזו, ורצינית קדושה תורה
בכורי  ול"בני בכלל לאנושיות הראוי הכבוד בכל
שצריכים  העונשים מחוקי שהרבה בפרט, ישראל"
הוראת  הרי החוטאים, כלפי התורה על־פי להתבצע
זהירות  מתוך אותם לבצע היא הקדושה התורה
סקילה  במלקות, (כמו החוטאים בכבוד מסוימת

וכדומה).
את  לפרש ואסור אפשר אי כזו, נעימה בתורה
מבלי  הרגיל המילים פירוש לפי ורק אך ביטוייה
יש  שכן הדברים, של ובנשמה ברוח להתעמק לרצות
של  ביותר הגדול והחילול רוחני פשע משום בכך
לנו  העניק ברוך־הוא, שהוא, החסד וחיי הגדול האור

הקדושה. במתנתו
מהחיים. גדול חלק גלום התורה, מדיני דין בכל
חיים, יוצרים התורה דיני חיים", "תורת היא התורה
ומתבצעים  החיים מן באים האנוש חוקי כל
התורה  דיני ואילו לנסיבות, בהתאם ומתחלפים
הנסיבות. תחת מתחלפים ואינם החיים את יוצרים

היא  הרי אלוקי, באור מלאה התורה מן מילה כל
רבות  ללמוד יש שבתורה ביטוי ומכל אור", "תורה
הרי  ביותר, והיפות העדינות הטובות למדות ביחס

חסד". "תורת היא
משמעות  בעלי הם שבתורה הביטויים כל
והעדינים  היפים הנעלים, המושגים על מדוייקת
בכל  ולנקוט אליהם, לשאוף האדם שעל ביותר
המטרה  את להשיג  והגשמיים הרוחניים כוחותיו
"עם  הנבחר, העם ומתקיים נברא שלשמה הנכונה

עולם".
ו"מצוה  מצוה", עושי לפרסם "מצוה הביטויים
כמורי־ להתפרש מוכרחים עבירה", עוברי לפרסם

הכללי. ישראל עם בחיי הצלה וכנקודות דרך
רעיונותיהם  משפחה, וכל אשה, או איש אדם, כל
לפי  הם והנהגותיהם, דעותיהם והדתיים, המוסריים

חיים. הם בה  והאוירה הסביבה
הדרך  מורה הוא מצוה" עושי לפרסם ה"מצוה
או  איש – יהודי צריך אוירה ובאיזו סביבה באיזו
לחיות  מוכרחה ואוירה סביבה ובאיזו לחיות, – אשה
עושי  לפרסם "מצוה של התרגום היהודית. המשפחה

לשכנו" וטוב לצדיק "טוב משמעו .10מצוה"
הדרך  מורה הוא עבירה" עוברי לפרסם ה"מצוה
או  איש – יהודי צריך אוירה ומאיזו סביבה מאיזו
ואוירה  סביבה ובאיזו ולהתנזר, להתרחק – אשה
"מצוה  של התרגום לחיות. יהודית למשפחה אסור

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

יז.9) ג, ב.10)משלי נו, סוכה



c"agרסו i`iyp epizeax zxezn

ואוי  לרשע "אוי הוא עבירה" עוברי לפרסם
.45לשכנו"

רק  לא רב  שוני שקיים היום־יום, בחיי אנו רואים
ואוירה  סביבה מכריו באיזו הם מי כלומר חיים,

ומי  מתפללים בית־הכנסת באיזה באים, חברה ובאיזו
שוני  גם קיים בית־הכנסת, של הרוחני המנהיג  הוא

חיים. סביבה באיזו רב 
השפעה  יש באיזור, ולאוירה החיצונית לסביבה
גדולה, בעיר החיים אלה הבית. והנהגת חיי על רבה
לסביבה  יש – חדים מעמדות הבדלי בה יש שכרגיל
הסביבה  לומר. מה הרבה החיצונית ולאוירה
והישיבה  בכלל, היהודי באיזור הטובה החיצונית
השפעתה  את מעניקה – בפרט והטובה הכשרה
של  וסביבה בכלל, מיהדות המתנער ולאיזור הטובה.
ישנה  בפרט, הלא־כשרים וישיבה תלמוד־תורה
ועל  בכלל ההורים על ביותר הגדולה הרעה ההשפעה

בפרט. הילדים
ורוצים  המשתוקקים ואלה בכלל, יהודים
– רוצים שכולם דבר – יהודים ישארו שילדיהם
את  שיסדרו לעומק, בזה להתבונן מוכרחים בפרט,
שתהיה  דבר טובה, חיצונית בסביבה מגוריהם מקום

ביתם. על טובה השפעה בוודאי לו
להם  עוזר השי"ת שכאשר אדם בני סוגי ישנם
בתי  את מעבירים ובעושר, בהרחבה בפרנסה
כאשר  יותר. וחפשיים עשירים לאיזורים מגוריהם
זקן  מגדל הרב  שבו בבית־כנסת חבר היה הוא אז עד
אנשים  בית־הכנסת, באמצע קבועה הבימה ופאות,
דבר  הרב  משמיע ולעתים נפרדים, במקומות ונשים
לבית־ עובר הוא לו, מתרווח כאשר ואילו תורה.
הקודש, ארון ליד קבועה הבימה בו מודרני, כנסת
ופאות, זקן מגדל אינו הרב  תערובות, של בית־כנסת
לא  ודבר־תורה ליצנות, דברי של אוסף הן דרשותיו

מפיו. יישמע
בית־הכנסת  גם הופך יותר, מתעשר הוא וכאשר
והוא  עבורו, מדי דתי – הליצן הרב  עם התערובות של
'כופר  הוא הרוחני המנהיג  שבו רפורמי, לטמפל עובר
טריפות  ואוכל שבת מחלל אחוז, במאה בעיקר'

בפרהסיא.
כפויי  הם אנשים סוג שאותו בלבד זו לא הרי
הפלגה, ודור המבול דור של ההנהגה חסידי טובה,
הנה  ועשירות, ברכה שפע להם נותן השי"ת שהרי
בהם  יש אלא כך, על תודה מלאי הם שאין די לא
ברוך־הוא, העולם בבורא למרוד והחוצפה ההעזה

ויותר. יותר חפשיים ונעשים
שבגלל  שלהם, העונש וחשוך מר כמה אבל
כלה  או חתן במשפחתם מקבלים הם אנטי־דתיותם

לגמרי. ונחרב  הולך וביתם גוי,
החדשים  והמהגרים בכלל, האמריקאית היהדות

היטב. בזה להתבונן מוכרחים בפרט,
כ"ק  שהוד ממכתב קטע בזה, לכם מוסר הריני

ליהודי אאמ  כתב זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק ו"ר
מקורית, יהודית מעיר הלבנה, ברוסיה גדול עשיר
והתיישב  למהגר, הפך הראשונה העולם שבמלחמת

רוסיה. במרכז גדולה בעיר
הקדוש: לשונו וזה

בטבע  מדיני להיות באדם הטביע "הקב"ה
בדעותיו  נמשך הוא הנה זה ומשום תולדתו,
המנהגים  אותם וכפי הדעות אותן כפי ובהנהגותיו
אשר  זאת־אומרת שם, דר שהוא במקום השוררים
הנה  זה ומטעם תולדתו, בטבע מושפע הוא האדם
נמצא  שהוא הסביבה באותה משפיע גם הוא האדם

בה.
תלוי  משפיע, או מושפע האדם אם זה, "ודבר
עצמו  ביחוס המוסרי ומצבו ובמעמדו יחוסו בגזע

מעשיו. בכשרון והעיקר כשרונותיו, במעלות
בין  בעירו בהיותו שיהי', מי יהי' אדם, כל "והנה
קבוע  מעמד לו יש ומיודעיו, מכיריו משפחתו בני
ויחוסו  גילו בני יחס משפחתו, יחס לפי ומגונה בנאה
הנה  ממקומו, נודד האדם כאשר כן לא בעצמו,
ביחוס  – הכללי יחוסו את אובד ידועה במידה
וממילא  עצמו, ביחוס הפרטי ויחוסו – משפחה
זה  עם אשר שלו, ומגונה הנאה של הדרגה נפחתה
בני  של המוסרי ומצבם הכללי המוסרי מצבו יורד
למקום  ממקום הנדידה כאשר גם ומה בפרט, ביתו
רוח  נמיכת גורמת אז אשר מר, ובאופן הכרחית היא
יחס  את מבררים אין הנה ואז התעודדות, ודורש

ר"ל. הפילה חלליה רבים אשר הסביבה
הכלכלי, מצבו על הבט מבלי אשר לזכור "עליו
הונו  את להציל עזרהו והשי"ת הוא איתן ת"ל אשר
בשינוי  מצוי' רוח וגם הנהו, פליט הנה כו' ורכושו
ח"ו  ירידה לפעול תוכל לעיר... מעיר... המוסרי האויר
אחרי  נמשך להיות ומצוות בתורה הרוחני במעמדו
הפעולה  רוע גם ומה כהיום, בה נמצא הוא הסביבה

יחיו. בני־ביתו על לפעול תוכל אשר ח"ו
רז"ל  אמרו דא תשכח 11"ובכגון ולא בפה "זכור

כתיב  עמלק" גוים "ראשית כי ראשית 12בלב ", ,
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א.11) יח, כ.12)מגילה כד, במדבר

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

zwqer `ziixad :`xnbd zvxzn .dyniyyì äìáhLadLenL- §¤¨§¨§¦¨
lre ,dhlte dxfg zxgnle ,dxdhpe yinyzd xg`l dlahyk

.dlreak dic oerny iax xn` dfk ote`
:`xnbd ddnzc àøîéîìdì ébñ áøò úàîeèa úLnLîdl ic - §¥§¨¦§©¤¤§§©¤¤©¦¨

,axrd cr d`nh zeidlìL ìk ,úLnLî ,àáø øîà àäåíéîé äL §¨¨©¨¨§©¤¤¨§Ÿ¨¨¦
yinyzd xg`läîeøza ìBëàì äøeñàdliah oi`e zeid £¨¤¡©§¨

,dzxdhnàlL dì øLôà éàLe xefgz.èBìôúxn` cvik ok m` ¤¦¤§¨¨¤Ÿ¦§
zvxzn .dhlty rcep `ly onf lk dxedh `idy oerny iax

:`xnbdähna äeìéaèäL ,ïðé÷ñò éàîa àëä`le da dyniyy ¨¨§©¨§¦©¤¦§¦¨©¦¨

,heltz `ly dl xyt`y `ax dcen dfk ote`ay ,dnewnn dff
dic heltze xefgz m` ef dliah xg`ly oerny iax zpeeke

.dlreak
:`xnbd dywnàáø øîà÷ éëc ììkîote`a `ed ,d`nhyäìæàc ¦§¨§¦¨¨©¨¨§¨§¨

dòøëa éäéàdilbxa `id dkldy -,äìáèåjelidd zrepzy oeik ¦¦§©§¨§¨§¨
dyly lky xn` recn ,dyw ok m` .heltze xefgzy dl znxeb

,heltz `ly dl xyt` i` minidéúéãL äìæà÷c éãäa àîìéc- ¦§¨©£¥§¨¨§¨§¦¥
dlahyke ,ixnbl ezhlt dliahd l` dzkilda ile` `axc`

.z`nhpe zxfeg dpi`
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רסז c"ag i`iyp epizeax zxezn

עמלק, הוא הגוים ככל להיות ח"ו הרוחנית הירידה
בי' המקרר 13דכתיב  הוא עמלק בדרך, קרך אשר

והמצוה  התורה .14בדרכי
ועליונים  למעלה "תחתונים הרי עלמא "ובהאי
בדורות  אשר הוא, הפוך עולם לבבנו לדאבון למטה",
בכל  הדעה שעיקר למעלה" "עליונים היו שלפנים
ובידי  באמת יר"ש שהי' הרב  בידי הי' ההנהגה עניני

ש  למטה" וה"תחתונים ידעו המלמדים, הבע"ב
אבל  המלמדים, ולדברי הרב  בקול לשמוע שצריכים
הם  הם "למעלה", הם הבע"ב ה"תחתונים" הנה עתה
ונמשכים  הדעת, קלי עמי־הארץ וביניהם המנהיגים
וה"עליונים" ופוקרים, הכופרים אחרי מדעת שלא
הם  והמלמדים, הרבנים שמים, ביראת באמת

"למטה".
הנה  זה עם אבל היא, ה' ברכת כי אף "העשירות,

המוח, את גם ולפעמים הלב  את לטמטם היא עלולה
מהצלחתו  עליו טובה ורוחו עליו זחה לבבו להיות
ה' ברכת כי הבן מבלי המוח, אטימת וגורמים בגשם,

תעשיר  עושר 15היא – לא־עלינו – יש הנה זה ועם ,
ביתו. בני ולרעת לרעתו לבעליו שמור

פליטים  כי ביתו בני את ויזכיר בעצמו "יזכור
המקום  מאנשי מי עם מדויקת בזהירות ויבחרו המה,
וח"ו  ח"ו יבולע לבלי ההיכרות במגע  לבוא החדש
והמנהגים  מצוה בהידור והרגילות ההרגשים אותן
בני  של ובלבותם בלבו המושרשים אבות במסורת
בעמיו, בעל להיות השי"ת לו ויצליח ויעזור ביתו,
חיי  בארחות סבא ישראל ברוח וישרה, טובה בהנהגה

נ"ע". החסידים אבותיו
כאן. עד

b"yz ,'a xc` 'f
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יח.13) כה, דברים
אומות.14) לז' עמלק קליפת בין ההפרש להבין בד"ה עיין

כב.15) י, משלי

•
ycew zexb`

תש"ב  מרחשון, י"ט ב"ה,

ברוקלין 

שו"ב  שי' שלום מו"ה אי"א וו"ח ידידי

וברכה! שלום

על  הצדקה לקופת שקלים עשר חמשה בסך שילוחו

השתתף  אשר על מאד במאד ונהניתי הגיעני. נכון דעתי,

מתן  של לענינים נחלקת ברובא אשר זו, קופה בתמיכת

הצדקה  מעלות בשמונה המעלות אחת שהיא בסתר,

נעלים  ובענינים צדקה, בהלכות ומפורט בדרז"ל המבואר

ובריאות  בריאותו ויחזק בעזרו יהא והשי"ת מאד. מאד

חופה  לתורה ויגדלום יחיו, ילידיהם ובריאות זוגתו

התעסקות  ומתוך בהרחבה פרנסה מתוך טובים ומעשים

וברוחניות. בגשמיות בהצלחה והחסידים החסידות בדרכי

ומברכו  הדו"ש ידידו

יצחק  יוסף

fi jxk v"iixden w"b`

•
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `n sc dcp(iyily meil)

zwqer `ziixad :`xnbd zvxzn .dyniyyì äìáhLadLenL- §¤¨§¨§¦¨
lre ,dhlte dxfg zxgnle ,dxdhpe yinyzd xg`l dlahyk

.dlreak dic oerny iax xn` dfk ote`
:`xnbd ddnzc àøîéîìdì ébñ áøò úàîeèa úLnLîdl ic - §¥§¨¦§©¤¤§§©¤¤©¦¨

,axrd cr d`nh zeidlìL ìk ,úLnLî ,àáø øîà àäåíéîé äL §¨¨©¨¨§©¤¤¨§Ÿ¨¨¦
yinyzd xg`läîeøza ìBëàì äøeñàdliah oi`e zeid £¨¤¡©§¨

,dzxdhnàlL dì øLôà éàLe xefgz.èBìôúxn` cvik ok m` ¤¦¤§¨¨¤Ÿ¦§
zvxzn .dhlty rcep `ly onf lk dxedh `idy oerny iax

:`xnbdähna äeìéaèäL ,ïðé÷ñò éàîa àëä`le da dyniyy ¨¨§©¨§¦©¤¦§¦¨©¦¨

,heltz `ly dl xyt`y `ax dcen dfk ote`ay ,dnewnn dff
dic heltze xefgz m` ef dliah xg`ly oerny iax zpeeke

.dlreak
:`xnbd dywnàáø øîà÷ éëc ììkîote`a `ed ,d`nhyäìæàc ¦§¨§¦¨¨©¨¨§¨§¨

dòøëa éäéàdilbxa `id dkldy -,äìáèåjelidd zrepzy oeik ¦¦§©§¨§¨§¨
dyly lky xn` recn ,dyw ok m` .heltze xefgzy dl znxeb

,heltz `ly dl xyt` i` minidéúéãL äìæà÷c éãäa àîìéc- ¦§¨©£¥§¨¨§¨§¦¥
dlahyke ,ixnbl ezhlt dliahd l` dzkilda ile` `axc`

.z`nhpe zxfeg dpi`
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המשך ציאור למס' נדה ליום שלישי עמ' צ



ipyרסח ,oey`x - hk ,gk - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

àöéå úùøô
çëé:äðøç Cìiå òáL øàaî á÷ré àöiå©¥¥¬©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¥−¤¨¨«¨

àéçwiå LîMä àá-ék íL ïìiå íB÷na òbôiå©¦§©̧©¨¹©¨³¤¨Æ¦¨´©¤½¤©¦©Æ
íB÷na ákLiå åéúLàøî íNiå íB÷nä éðáàî¥«©§¥´©¨½©−̈¤§©«£Ÿ®̈©¦§©−©¨¬

:àeääáéBLàøå äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå ©«©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´©½§¨§Ÿ−
íéìò íéýìû éëàìî äpäå äîéîMä rébî©¦´©©¨¨®§¨§¦¥Æ©§£¥´¡Ÿ¦½Ÿ¦¬

:Ba íéãøéå(éåì)âéøîàiå åéìr ávð ýåýé äpäå §«Ÿ§¦−«§¦¥̧§Ÿ̈¹¦¨´¨¨»©Ÿ©¼
éáà íäøáà éýìû ýåýé éðà÷çöé éýìûå E £¦´§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ©§¨¨´¨¦½¥«Ÿ¥−¦§®̈

äpðzà Eì äéìr áëL äzà øLà õøàä̈À̈¤£¤³©¨ÆŸ¥´¨¤½¨§¬¤§¤−¨
:Erøæìeãézöøôe õøàä øôrk Erøæ äéäå §©§¤«§¨¨³©§£Æ©«£©´¨½̈¤¨«©§¨²

-ìk Eá eëøáðå äaâðå äðôöå äîã÷å äné̈¬¨¨¥−§¨§¨´Ÿ¨¨¤®§¨§¦§§¬§²¨
:Erøæáe äîãàä úçtLîåèCnr éëðà äpäå ¦§§¬Ÿ¨«£¨−̈§©§¤«§¦¥̧¨«Ÿ¦¹¦À̈

ézøîLeéúáLäå Cìz-øLà ìëa E-ìà E §©§¦̧Æ§´Ÿ£¤¥¥½©«£¦´Ÿ¦½¤
øLà ãr Eáærà àì ék úàfä äîãàä̈«£¨−̈©®Ÿ¦ µ´Ÿ¤«¡¨§½©µ£¤´

:Cì ézøac-øLà úà éúéNr-íàæèõ÷éiå ¦¨¦½¦¥¬£¤¦©−§¦¨«©¦©´
íB÷na ýåýé Lé ïëà øîàiå BúðMî á÷ré©«£Ÿ»¦§¨¼©ÀŸ¤¨¥Æ¥´§Ÿ̈½©¨−

:ézrãé àì éëðàå äfäæé-äî øîàiå àøéiå ©¤®§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¨¨«§¦©¦¨Æ©Ÿ©½©
ä íB÷nä àøBpíéýìû úéa-íà ék äæ ïéà äf −̈©¨´©¤®¥´¤À¦µ¦¥´¡Ÿ¦½

:íéîMä ørL äæå(ìàøùé)çéø÷aa á÷ré íkLiå §¤−©¬©©¨¨«¦©©§¥̧©«£¹Ÿ©ÀŸ¤
íNiå åéúLàøî íN-øLà ïáàä-úà çwiå©¦©³¤¨¤̧¤Æ£¤¨´§©«£Ÿ½̈©¨¬¤

:dLàø-ìr ïîL ÷öiå äávî dúàèéàø÷iå Ÿ−̈©¥®̈©¦¬Ÿ¤−¤©Ÿ¨«©¦§¨²
æeì íìeàå ìû-úéa àeää íB÷nä-íL-úà¤¥«©¨¬©−¥«¥®§¨²¬

:äðLàøì øérä-íLëøîàì øãð á÷ré øciå ¥«¨¦−¨¦«Ÿ¨«©¦©¬©«£−Ÿ¤´¤¥®Ÿ
äfä Cøca éðøîLe éãnr íéýìû äéäé-íà¦¦«§¤̧¡Ÿ¦¹¦¨¦À§¨©¸¦Æ©¤³¤©¤Æ
ãâáe ìëàì íçì éì-ïúðå CìBä éëðà øLà£¤´¨«Ÿ¦´¥½§¨«©¦¬¤²¤¤«¡−Ÿ¤¬¤

:Laììàëäéäå éáà úéa-ìà íBìLá ézáLå ¦§«Ÿ§©§¦¬§¨−¤¥´¨¦®§¨¨¯
:íéýìûì éì ýåýéáë-øLà úàfä ïáàäå §Ÿ̈²¦−¥«Ÿ¦«§¨¤´¤©ÀŸ£¤

øLà ìëå íéýìû úéa äéäé äávî ézîN©̧§¦Æ©¥½̈¦«§¤−¥´¡Ÿ¦®§ŸÆ£¤´
:Cì epøOrà øOr éì-ïzz¦¤¦½©¥−£©§¤¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr dk jxk zegiy ihewl)

ÌB˜na ÚbÙiÂ(יא (כח, «ƒ¿««»

ı¯‡‰ BÏ ‰ˆÙwL . . ‰lÙz ÔBLÏ(רש"י) ¿¿ƒ»∆»¿»»»∆

ויׁש ּב"וּיפּגע". הּפרּוׁשים ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹיׁש

מבאר  הּדבר ּובטעם רׁשּות, ערבית ּתפּלת ּדהּנה ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָֹלֹומר,

ׁשאינּה ּכזֹו נעלית ּבדרּגה קׁשּורה ׁשהיא מּפני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבחסידּות,

ּומּמילא'. 'מאליו ּכאּלּו אּלא האדם, עבֹודת ידי על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָנמׁשכת

ּביחס  ׁשּכן "וּיפּגע", ּבתבת ּדוקא זֹו ּתפּלה נרמזה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָולכן

קפיצת  ואף ּבכּונה'. 'לא ּכאּלּו היא ההמׁשכה האדם ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָֹלעבֹודת

ידי  על ולא הרגיל הּסדר לפי לא מלמעלה, ּבאה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהארץ

האדם. ֲַָָָעבֹודת

,ïåùàø
éðùèëà-éðá äöøà Cìiå åéìâø á÷ré àOiå©¦¨¬©«£−Ÿ©§¨®©¥−¤©¬§¨§¥

:íã÷áíL-äpäå äãOa øàá äpäå àøiå ¤«¤©©º§§¦¥¯§¥´©¨¤À§¦¥º̈
ìLøàaä-ïî ék äéìr íéöáø ïàö-éøãr äL §¨³¤§¥ŸÆ«Ÿ§¦´¨¤½¨¦µ¦©§¥´

ét-ìr äìãb ïáàäå íéøãrä e÷Lé àåää©¦½©§−¨«£¨¦®§¨¤¬¤§Ÿ−̈©¦¬
:øàaäâ-úà eììâå íéøãrä-ìë änL-eôñàðå ©§¥«§¤«¤§¨´¨¨¨«£¨¦À§¨«£³¤

eáéLäå ïàvä-úà e÷Läå øàaä ét ìrî ïáàä̈¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½§¦§−¤©®Ÿ§¥¦¯
:dî÷îì øàaä ét-ìr ïáàä-úàãíäì øîàiå ¤¨¤²¤©¦¬©§¥−¦§Ÿ¨«©³Ÿ¤¨¤Æ

:eðçðà ïøçî eøîàiå ízà ïéàî éçà á÷ré©«£½Ÿ©©−¥©´¦©¤®©´Ÿ§½¥«¨−̈£¨«§
äøBçð-ïa ïáì-úà ízrãéä íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤½©§©§¤−¤¨¨´¤¨®

:eðrãé eøîàiååeøîàiå Bì íBìLä íäì øîàiå ©«Ÿ§−¨¨«§©¬Ÿ¤¨¤−£¨´®©«Ÿ§´
:ïàvä-ír äàa Bza ìçø äpäå íBìLæøîàiå ¨½§¦¥Æ¨¥´¦½¨−̈¦©«Ÿ©ÀŸ¤

äð÷nä óñàä úr-àì ìBãb íBiä ãBò ïä¥¬Æ©´¨½Ÿ¥−¥«¨¥´©¦§¤®
:erø eëìe ïàvä e÷Läçãr ìëeð àì eøîàiå ©§¬©−Ÿ§¬§«©«Ÿ§»´Ÿ©¼©´

ìrî ïáàä-úà eììâå íéøãrä-ìk eôñàé øLà£¤³¥¨«§Æ¨¨´£¨¦½§¨«£Æ¤¨¤½¤¥©−
:ïàvä eðé÷Läå øàaä étèínr øaãî epãBò ¦´©§¥®§¦§¦−©«Ÿ¤−§©¥´¦¨®

ärø ék äéáàì øLà ïàvä-ír äàa | ìçøå§¨¥´À̈¨¦©ŸÆ£¤´§¨¦½¨¦¬Ÿ−̈
:àåäéïáì-úa ìçø-úà á÷ré äàø øLàk éäéå ¦«©§¦¿©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À©¨¨Æ

á÷ré Lbiå Bnà éçà ïáì ïàö-úàå Bnà éçà£¦´¦½§¤¬Ÿ¨−̈£¦´¦®©¦©´©«£ÀŸ
ïàö-úà ÷Liå øàaä ét ìrî ïáàä-úà ìâiå©¨³¤¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½©©¾§§¤¬Ÿ

:Bnà éçà ïáìàéàOiå ìçøì á÷ré ÷Miå ¨−̈£¦¬¦«©¦©¬©«£−Ÿ§¨¥®©¦¨¬
:jáiå Bì÷-úàáéäéáà éçà ék ìçøì á÷ré ãbiå ¤Ÿ−©¥«§§©©¥̧©«£¹Ÿ§¨¥À¦´£¦³¨¦̧¨Æ

:äéáàì ãbzå õøzå àeä ä÷áø-ïá éëå àeä½§¦¬¤¦§−̈®©−̈¨©©¥¬§¨¦«¨
âéBúçà-ïa á÷ré | òîL-úà ïáì rîLë éäéå©§¦Á¦§¸Ÿ©¨¹̈¤¥´©©«£´Ÿ¤£ŸÀ

eäàéáéå Bì-÷Mðéå Bì-÷açéå Búàø÷ì õøiå©¨³¨¦§¨Æ©§©¤Æ©§©¤½©§¦¥−
:älàä íéøácä-ìk úà ïáìì øtñéå Búéa-ìà¤¥®©§©¥´§¨½̈¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤

ãéáLiå äzà éøNáe éîör Cà ïáì Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©²©§¦¬§¨¦−¨®¨©¥¬¤
:íéîé Lãç Bnråèéçà-éëä á÷réì ïáì øîàiå ¦−¬Ÿ¤¨¦«©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ£¦«¨¦´

:EzøkNn-äî él äãébä ípç éðzãárå äzà©½¨©«£©§©−¦¦¨®©¦¬¨¦−©©§ª§¤«
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æèíLå äàì äìãbä íL úBðá ézL ïáììe§¨−̈§¥´¨®¥³©§Ÿ¨Æ¥½̈§¥¬
:ìçø äpèwäæéäúéä ìçøå úBkø äàì éðérå ©§©−̈¨¥«§¥¥¬¥−̈©®§¨¥¸¨«§½̈

:äàøî úôéå øàz-úôé§©−Ÿ©¦©¬©§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(153 'nr dl jxk zegiy ihewl)

¯‡z ˙ÙÈ ‰˙È‰ ÏÁ¯Â ˙Bk¯ ‰‡Ï ÈÈÚÂ(יז (כט, ¿≈≈≈»«¿»≈»¿»¿«…«

‰‡Ï ּבעלי לעבֹודת ׁשּיכת מּבכי, רּכֹות עיניה ׁשהיּו - ≈»ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

.ּכ על ּתׁשּובה ועׂשּו יֹוסף ּבמכירת חטאּו ּובניה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָּתׁשּובה;

ÏÁ¯ לעבֹודת ׁשּיכת ּופגם, מּום ללא ּתאר, יפת ׁשהיתה - »≈ְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

לא  ּובנימין) (יֹוסף ּובניה הּמצֹות; ּבקּיּום ׁשלמּות ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּצּדיקים,

ּכי  ליעקב, מיעדת ׁשרחל אֹומרים הּברּיֹות היּו לכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹחטאּו.

מיעדת  ולאה הּצּדיקים; עבֹודת אהלים, יֹוׁשב ּתם איׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּוא

למּוטב. להחזירֹו ּבכחּה ּכי ְְְְֲִִֵַָָָֹלעׂשו,

éùéìùçéEãárà øîàiå ìçø-úà á÷ré áäàiå©¤«¡©¬©«£−Ÿ¤¨¥®©ÀŸ¤¤«¡¨§Æ
:äpèwä Eza ìçøa íéðL òáLèéïáì øîàiå ¤´©¨¦½§¨¥¬¦§−©§©¨«©´Ÿ¤¨À̈

øçà Léàì dúà ézzî Cì dúà ézz áBèµ¦¦´Ÿ¨´½̈¦¦¦¬Ÿ−̈§¦´©¥®
:éãnr äáLëíéðL òáL ìçøa á÷ré ãáriå §−̈¦¨¦«©©«£¯Ÿ©«£²Ÿ§¨¥−¤´©¨¦®

:dúà Búáäàa íéãçà íéîék åéðérá eéäiå©¦«§³§¥¨Æ§¨¦´£¨¦½§©«£¨−Ÿ¨«
àëék ézLà-úà äáä ïáì-ìà á÷ré øîàiå©¸Ÿ¤©«£³Ÿ¤¨¨Æ¨¨´¤¦§¦½¦¬

:äéìà äàBáàå éîé eàìîáë-úà ïáì óñàiå ¨«§−¨®̈§¨−¨¥¤«¨©¤«¡¬Ÿ¨¨²¤
:äzLî Nriå íB÷nä éLðà-ìkâëáørá éäéå ¨©§¥¬©¨−©©¬©¦§¤«©§¦´¨¤½¤

àáiå åéìà dúà àáiå Bzá äàì-úà çwiå©¦©Æ¤¥¨´¦½©¨¥¬Ÿ−̈¥¨®©¨−Ÿ
:äéìàãëäàìì BúçôL ätìæ-úà dì ïáì ïziå ¥¤«¨©¦¥³¨¨Æ½̈¤¦§−̈¦§¨®§¥¨¬

:äçôL Bzáäëäàì àåä-äpäå ø÷aá éäéå ¦−¦§¨«©§¦´©½Ÿ¤§¦¥¦−¥®̈
ìçøá àìä él úéNr úàf-äî ïáì-ìà øîàiå©´Ÿ¤¤¨À̈©ŸÆ¨¦´¨¦½£³Ÿ§¨¥¸

éðúénø änìå Cnr ézãár:åëïáì øîàiå ¨©´§¦¦½̈§−̈¨¦¦¨«¦©´Ÿ¤¨½̈
éðôì äøérvä úúì eðîB÷îa ïë äNré-àìŸ¥«¨¤¬¥−¦§¥®¨¥¬©§¦−̈¦§¥¬

:äøéëaäæë-úà-íb Eì äðzðå úàæ ráL àlî ©§¦¨«©¥−§ª´©®Ÿ§¦§¨̧§¹©¤
-òáL ãBò éãnr ãárz øLà äãára úàæÀŸ©«£Ÿ̈Æ£¤´©«£´Ÿ¦¨¦½−¤«©

:úBøçà íéðLçëráL àlîéå ïk á÷ré Nriå ¨¦¬£¥«©©³©©«£ŸÆ¥½©§©¥−§ª´©
:äMàì Bì Bza ìçø-úà Bì-ïziå úàæèëïziå ®Ÿ©¦¤²¤¨¥¬¦−¬§¦¨«©¦¥³

dì BúçôL ääìa-úà Bza ìçøì ïáì̈¨Æ§¨¥´¦½¤¦§−̈¦§¨®−̈
ì:äçôLì-úà-íb áäàiå ìçø-ìà íb àáiå §¦§¨«©¨ŸÆ©´¤¨¥½©¤«¡©¬©¤

íéðL-òáL ãBò Bnr ãáriå äàlî ìçø̈¥−¦¥¨®©©«£´Ÿ¦½−¤«©¨¦¬
:úBøçààìçzôiå äàì äàeðN-ék ýåýé àøiå £¥«©©³§§Ÿ̈Æ¦«§¨´¥½̈©¦§©−

:äø÷r ìçøå dîçø-úàáìãìzå äàì øäzå ¤©§®̈§¨¥−£¨¨«©©³©¥¨Æ©¥´¤
ýåýé äàø-ék äøîà ék ïáeàø BîL àø÷zå ïa¥½©¦§¨¬§−§¥®¦´¨«§À̈¦«¨¨³§Ÿ̈Æ

:éLéà éðáäàé äzr ék ééðraâìãBò øäzå §¨§¦½¦¬©−̈¤«¡¨©¬¦¦¦«©©´©»
äàeðN-ék ýåýé òîL-ék øîàzå ïa ãìzå©¥´¤¥¼©ÀŸ¤¦«¨©³§Ÿ̈Æ¦«§¨´
:ïBrîL BîL àø÷zå äæ-úà-íb éì-ïziå éëðà̈½Ÿ¦©¦¤¦−©¤¤®©¦§¨¬§−¦§«

ãìírtä äzr øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤©¨³©©̧©Æ
ìL Bì ézãìé-ék éìà éLéà äåléíéðá äL ¦¨¤³¦¦Æ¥©½¦«¨©¬§¦−§¨´¨¦®

:éåì BîL-àø÷ ïk-ìräìïa ãìzå ãBò øäzå ©¥¬¨«¨§−¥¦«©©̧©¹©¥´¤¥À
äàø÷ ïk-ìr ýåýé-úà äãBà írtä øîàzå©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤´¤§Ÿ̈½©¥²¨«§¨¬

:úãlî ãîrzå äãeäé BîLìàìçø àøzå §−§®̈©©«£−Ÿ¦¤«¤©¥´¤¨¥À
dúçàa ìçø àp÷zå á÷réì äãìé àì ék¦´³Ÿ¨«§¨Æ§©«£½Ÿ©§©¥¬¨¥−©«£Ÿ¨®
äúî ïéà-íàå íéðá él-äáä á÷ré-ìà øîàzå©³Ÿ¤¤©«£ŸÆ¨«¨¦´¨¦½§¦©−¦¥¨¬

:éëðàáúçúä øîàiå ìçøa á÷ré óà-øçiå ¨«Ÿ¦©¦«©©¬©«£−Ÿ§¨¥®©ÀŸ¤£©³©
:ïèá-éøt Cnî òðî-øLà éëðà íéýìû¡Ÿ¦Æ¨½Ÿ¦£¤¨©¬¦¥−§¦¨«¤

âãìúå äéìà àa ääìá éúîà äpä øîàzå©¾Ÿ¤¦¥²£¨¦¬¦§−̈´Ÿ¥¤®¨§¥¥Æ
:äpnî éëðà-íâ äðaàå ékøa-ìrãBì-ïzzå ©¦§©½§¦¨¤¬©¨«Ÿ¦−¦¤«¨©¦¤²

:á÷ré äéìà àáiå äMàì dúçôL ääìa-úà¤¦§¨¬¦§¨−̈§¦¨®©¨¬Ÿ¥¤−¨©«£«Ÿ
ä:ïa á÷réì ãìzå ääìa øäzååìçø øîàzå ©©´©¦§½̈©¥¬¤§©«£−Ÿ¥«©³Ÿ¤¨¥¸

ïk-ìr ïa éì-ïziå éì÷a òîL íâå íéýìû épðc̈©´¦¡Ÿ¦½§©Æ¨©´§Ÿ¦½©¦¤¦−¥®©¥²
:ïc BîL äàø÷æääìa ãìzå ãBò øäzå ¨«§¨¬§−¨«©©´©½©¥¾¤¦§−̈

:á÷réì éðL ïa ìçø úçôLçìçø øîàzå ¦§©´¨¥®¥¬¥¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤¨¥À
ézìëé-íb éúçà-ír ézìzôð | íéýìû éìezôð©§¥̧¡Ÿ¦¯¦§©²§¦¦£Ÿ¦−©¨®Ÿ§¦

:éìzôð BîL àø÷zåèäãîr ék äàì àøzå ©¦§¨¬§−©§¨¦«©¥´¤¥½̈¦¬¨«§−̈
dúà ïzzå dúçôL ätìæ-úà çwzå úãlî¦¤®¤©¦©Æ¤¦§¨´¦§¨½̈©¦¥¬Ÿ¨²

:äMàì á÷réìéäàì úçôL ätìæ ãìzå §©«£−Ÿ§¦¨«©¥À¤¦§¨²¦§©¬¥−̈
:ïa á÷réìàéäàì øîàzåáéúëãâáéø÷ãâ àa §©«£¬Ÿ¥«©¬Ÿ¤¥−̈¨´®̈

L-úà àø÷zå:ãb BîáéúçôL ätìæ ãìzå ©¦§¨¬¤§−¨«©¥À¤¦§¨Æ¦§©´
:á÷réì éðL ïa äàìâééøLàa äàì øîàzå ¥½̈¥¬¥¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤¥½̈§¨§¦¾

:øLà BîL-úà àø÷zå úBða éðeøMà ék¦¬¦§−¦¨®©¦§¨¬¤§−¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(264 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

˙„lÓ „ÓÚzÂ(לה (כט, ««¬…ƒ∆∆
מיהּודה  ׁשבט יסּור "לא נאמר ּבֹו ּביהּודה, נאמר זה ֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּפסּוק

על  ׁשרֹומז לֹומר, ויׁש הּמׁשיח). מל) ׁשילה" יבא ּכי עד . .ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

"ּכל  ּדהּנה ּגלּות. אחריה ׁשאין והּׁשלמה, האמּתית ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּגאּלה
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זכר". לׁשֹון ּדלעתיד מּׁשירה חּוץ נקבה, לׁשֹון ְְְְִִִִִֵַָָָָָהּׁשירֹות

לּה יׁש "ׁשהּנקבה ÈÏ„‰ּכלֹומר: ¯Úˆ נמׁשל ׁשהּגלּות (ּכּידּוע ְְֵֵֶַַָָ««≈»ְִֶַַַָָָ

ּבׁשם  נקראים הּמׁשיח ימֹות חבלי וכן ללידה. והּגאּלה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻלעּבּור

מּלעתיד  חּוץ צער; אחריהם יׁש הּנּסים ּכל אף לידה), ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָחבלי

ּכזכרים . . צער אחריה Ì„ÈÏBÈׁשאין ‡Ï",קטז פסחים (תוספות ְֲִִֵֶֶַַַָָ…ƒ≈

ב).

éòéáøãéàöîiå íéhç-øéö÷ éîéa ïáeàø Cìiå©¥̧¤§¥¹¦¥´§¦«¦¦À©¦§¨³
Bnà äàì-ìà íúà àáiå äãOa íéàãeã«¨¦Æ©¨¤½©¨¥´Ÿ½̈¤¥−̈¦®
éàãecî éì àð-éðz äàì-ìà ìçø øîàzå©³Ÿ¤¨¥¸¤¥½̈§¦¨´¦½¦«¨¥−

ða:CåèéLéà-úà Czç÷ èrîä dì øîàzå §¥«©´Ÿ¤À̈©«§©Æ©§¥´¤¦¦½
ïëì ìçø øîàzå éða éàãec-úà íb úç÷ìå§¨©¾©©¬¤«¨¥−§¦®©´Ÿ¤¨¥À¨¥Æ

ðá éàãec úçz äìélä Cnr ákLé:Cæèàáiå ¦§©³¦¨Æ©©½§¨©−©«¨¥¬§¥«©¨¸Ÿ
Búàø÷ì äàì àözå áøra äãOä-ïî á÷ré©«£¬Ÿ¦©¨¤»¨¤¼¤¼©¥¥̧¥¹̈¦§¨À

ézøëN øëN ék àBáz éìà øîàzåéàãeãa E ©¸Ÿ¤Æ¥©´¨½¦ µ¨´Ÿ§©§¦½§«¨¥−
:àeä äìéla dnr ákLiå éðaæéíéýìû òîLiå §¦®©¦§©¬¦−̈©©¬§¨«©¦§©¬¡Ÿ¦−

:éLéîç ïa á÷réì ãìzå øäzå äàì-ìà¤¥¨®©©²©©¥¬¤§©«£−Ÿ¥¬£¦¦«
çéézúð-øLà éøëN íéýìû ïúð äàì øîàzå©´Ÿ¤¥À̈¨©³¡Ÿ¦Æ§¨¦½£¤¨©¬¦

:øëùOé BîL àø÷zå éLéàì éúçôLèéøäzå ¦§¨¦−§¦¦®©¦§¨¬§−¦¨¨«©©¬©
:á÷réì éML-ïa ãìzå äàì ãBòëøîàzå −¥¨®©¥¬¤¥«¦¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤

írtä áBè ãáæ éúà | íéýìû éðãáæ äàì¥À̈§¨©̧¦¡Ÿ¦¬Ÿ¦»¤¤́¼©©̧©Æ
àø÷zå íéðá äML Bì ézãìé-ék éLéà éðìaæé¦§§¥¦́¦¦½¦«¨©¬§¦−¦¨´¨¦®©¦§¨¬

:ïeìáæ BîL-úààëàø÷zå úa äãìé øçàå ¤§−§ª«§©©−¨´§¨©®©¦§¨¬
:äðéc dîL-úàáëìçø-úà íéýìû økæiå ¤§−̈¦¨«©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®

:dîçø-úà çzôiå íéýìû äéìà òîLiå©¦§©³¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½©¦§©−¤©§¨«
âëíéýìû óñà øîàzå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¾Ÿ¤¨©¬¡Ÿ¦−

:éútøç-úàãëøîàì óñBé BîL-úà àø÷zå ¤¤§¨¦«©¦§¨¯¤§²¥−¥®Ÿ
:øçà ïa éì ýåýé óñéäëäãìé øLàk éäéå Ÿ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬©¥«©§¦¾©«£¤²¨«§¨¬

éðçlL ïáì-ìà á÷ré øîàiå óñBé-úà ìçø̈¥−¤¥®©³Ÿ¤©«£ŸÆ¤¨½̈©§¥̧¦Æ
:éöøàìe éîB÷î-ìà äëìàååëéLð-úà äðz §¥´§½̈¤§¦−§©§¦«§º̈¤¨©´

ék äëìàå ïäa Eúà ézãár øLà éãìé-úàå§¤§¨©À£¤̧¨©¯§¦«Ÿ§²¨¥−§¥¥®¨¦ µ
ézãár øLà éúãár-úà zrãé äzà:E ©¨´¨©½§¨¤£«Ÿ̈¦−£¤¬£©§¦«

æëéðéra ïç éúàöî àð-íà ïáì åéìà øîàiåE ©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®
:Eììâa ýåýé éðëøáéå ézLçð¦©¾§¦©§¨«£¥¬¦§Ÿ̈−¦§¨¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(134 'nr l jxk zegiy ihewl)

ÔeÏe·Ê BÓL ˙‡ ‡¯˜zÂ . . ÈLÈ‡ ÈÏaÊÈ ÌÚt‰(כ (ל, «««ƒ¿¿≈ƒƒƒ«ƒ¿»∆¿¿
ÈnÚ ‡l‡ B˙¯Èc ¯wÚ ‡‰z ‡Ï(רש"י) …¿≈ƒ«ƒ»∆»ƒƒ

'ּדירה  לֹו ׁשּיהיה נתאּוה הּקּב"ה לבֹוראן. ּדֹומים ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָצּדיקים

ּבקׁשר  נקּבע אבינּו יעקב ׁשל ּדירתֹו עּקר ואף ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹּבתחּתֹונים';

יּׂששכר, ללידת ּבקׁשר (לא ּבמסחר ׁשעסק זבּולּון, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹללידת

לֹו ל'דירה' והפיכתֹו העֹולם זּכּו קרי: ּבּתֹורה), ְְֲִִִִֶַַַָָָָָָׁשעסק

.ְִֵָיתּבר

éùéîççë:äðzàå éìr EøëN äá÷ð øîàiå©Ÿ©®¨§¨¯§¨«§²¨©−§¤¥«¨
èëézãár øLà úà zrãé äzà åéìà øîàiåE ©Ÿ́¤¥½̈©¨´¨©½§¨¥−£¤´£©§¦®

ð÷î äéä-øLà úàå:ézà Eì-øLà èrî ék §¥²£¤¨¨¬¦§§−¦¦«¦¿§©Á£¤
Eúà ýåýé Cøáéå áøì õøôiå éðôì Eì äéä̈¨̧§³§¨©Æ©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¯¤§Ÿ̈²«Ÿ§−
:éúéáì éëðà-íâ äNrà éúî äzrå éìâøì§©§¦®§©À̈¨©²¤«¡¤¬©¨«Ÿ¦−§¥¦«

àìåéì-ïzú-àì á÷ré øîàiå Cì-ïzà äî øîài ©−Ÿ¤¨´¤¤¨®©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤¦´
äáeLà äfä øácä él-äNrz-íà äîeàî§½¨¦©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨

ðàö ärøà:øîLà Eáìðàö-ìëa øáràE ¤§¤¬«Ÿ§−¤§«Ÿ¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹
àeìèå ã÷ð | äN-ìk íMî øñä íBiä©À¨¥̧¦¹̈¨¤´¨´Ÿ§¨À
íéfra ã÷ðå àeìèå íéáNka íeç-äN-ìëå§¨¤Æ©§¨¦½§¨¬§¨−Ÿ¨«¦¦®

:éøëN äéäåâìøçî íBéa éú÷ãö éa-äúðrå §¨−̈§¨¦«§¨«§¨¦³¦§¨¦Æ§´¨½̈
éðôì éøëN-ìr àBáú-ékã÷ð epðéà-øLà ìk E ¦«¨¬©§¨¦−§¨¤®´Ÿ£¤¥¤ÁÁ¨¸Ÿ

:ézà àeä áeðb íéáNka íeçå íéfra àeìèå§¨¹¨«¦¦À§Æ©§¨¦½¨¬−¦¦«
ãì:Eøáãë éäé eì ïä ïáì øîàiåäìíBia øñiå ©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬¦§¨¤«©¨´©©Á

úàå íéàìhäå íéc÷rä íéLézä-úà àeää©¸¤©§¨¦¹¨«£ª¦´§©§ª¦À§¥³
Ba ïáì-øLà ìk úàìhäå úBc÷pä íéfrä-ìk̈¨«¦¦Æ©§ª´§©§ª½Ÿ³Ÿ£¤¨¨Æ½

ïziå íéáNka íeç-ìëå:åéða-ãéaåìCøc íNiå §¨−©§¨¦®©¦¥−§©¨¨«©À̈¤¤µ¤
ìLärø á÷réå á÷ré ïéáe Bðéa íéîé úL §´¤¨¦½¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸŸ¤²

:úøúBpä ïáì ïàö-úàæììwî á÷ré Bì-çwiå ¤¬Ÿ¨−̈©«¨«Ÿ©¦©´©«£ÀŸ©©¬
úBðáì úBìöt ïäa ìvôéå ïBîørå æeìå çì äðáì¦§¤²©−§´§©§®©§©¥³¨¥Æ§¨´§¨½

:úBì÷nä-ìr øLà ïálä óNçîçì-úà âviå ©§Æ©¨½̈£¤−©©©§«©©¥À¤
íénä úBú÷La íéèäøa ìvt øLà úBì÷nä©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−§¦«£´©¨®¦

ì ïàvä ïàáz øLàäðîçiå ïàvä çëðì úBzL £¤Á¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ©¥©−§¨
ì ïàáa:úBzLèìúBì÷nä-ìà ïàvä eîçiå §Ÿ¨¬¦§«©¤«¡¬©−Ÿ¤©©§®

å:íéàìèe íéc÷ð íéc÷r ïàvä ïãìz ©¥©´§¨©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−§ª¦«
î-ìà ïàvä éðt ïziå á÷ré ãéøôä íéáNkäå§©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼©Â¦¥Â§¥̧©¯Ÿ¤



רעי iyy - `l - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

Bcáì íéøãr Bì úLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå ã÷r̈²Ÿ§¨−§´Ÿ¨®̈©¨̧¤³£¨¦Æ§©½
:ïáì ïàö-ìr íúL àìåàîíçé-ìëa äéäå §¬Ÿ¨−̈©¬Ÿ¨¨«§¨À̈§¨©¥»

úBì÷nä-úà á÷ré íNå úBøM÷îä ïàvä©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧©«£¯Ÿ¤©©§²
:úBì÷na äpîçéì íéèäøa ïàvä éðérì§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®§©£¥−¨©©§«

áîéèräáeíéôèrä äéäå íéNé àì ïàvä ó §©«£¦¬©−Ÿ´Ÿ¨¦®§¨¨³¨«£ª¦Æ
:á÷réì íéøLwäå ïáììâîãàî Léàä õøôiå §¨½̈§©§ª¦−§©«£«Ÿ©¦§¬Ÿ¨¦−§´Ÿ

íéãárå úBçôLe úBaø ïàö Bì-éäéå ãàî§®Ÿ©«§¦Æ´Ÿ©½§¨Æ©«£¨¦½
:íéøîçå íélîâeàìà-éðá éøác-úà òîLiå §©¦−©«£Ÿ¦«©¦§©À¤¦§¥³§¥«

eðéáàì øLà-ìk úà á÷ré ç÷ì øîàì ïáì̈¨Æ¥½Ÿ¨©´©«£½Ÿ¥−¨£¤´§¨¦®
:äfä ãákä-ìk úà äNr eðéáàì øLàîe¥«£¤´§¨¦½¨¾̈¥¬¨©¨−Ÿ©¤«

áBnr epðéà äpäå ïáì éðt-úà á÷ré àøiå©©¬§©«£−Ÿ¤§¥´¨¨®§¦¥¬¥¤²¦−
ìL ìBîúk:íBLâáeL á÷ré-ìà ýåýé øîàiå ¦§¬¦§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ²

éúBáà õøà-ìà:Cnr äéäàå EzãìBîìe E ¤¤¬¤£¤−§«©§¤®§¤«§¤−¦¨«
ãäãOä äàììe ìçøì àø÷iå á÷ré çìLiå©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®©¨¤−

:Bðàö-ìàäéðt-úà éëðà äàø ïäì øîàiå ¤Ÿ«©´Ÿ¤¨¤ÀŸ¤³¨«Ÿ¦Æ¤§¥´
ìL ìîúk éìà epðéà-ék ïëéáàéáà éýìûå íL £¦¤½¦«¥¤¬¥©−¦§´Ÿ¦§®Ÿ¥«Ÿ¥´¨¦½

:éãnr äéäåézãár éçk-ìëa ék ïzrãé äðzàå ¨−̈¦¨¦«§©¥−¨§©§¤®¦µ§¨Ÿ¦½¨©−§¦
:ïëéáà-úàæ-úà óìçäå éa ìúä ïëéáàå ¤£¦¤«©«£¦¤Æ¥´¤¦½§¤«¡¦¬¤

òøäì íéýìû Bðúð-àìå íéðî úøNr ézøkNî©§ª§¦−£¤´¤Ÿ¦®§«Ÿ§¨´¡Ÿ¦½§¨©−
:éãnrçEøëN äéäé íéc÷ð øîàé äk-íà ¦¨¦«¦´ŸŸ©À§ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½

íéc÷r øîàé äk-íàå íéc÷ð ïàvä-ìë eãìéå§¨«§¬¨©−Ÿ§ª¦®§¦´ŸŸ©À£ª¦Æ
:íéc÷r ïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäéèìviå ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ£ª¦«©©¥¯

:éì-ïziå íëéáà äð÷î-úà íéýìûéúra éäéå ¡Ÿ¦²¤¦§¥¬£¦¤−©¦¤¦«©§¦À§¥Æ
äpäå íBìça àøàå éðér àOàå ïàvä íçé©¥´©½Ÿ¨«¤¨¬¥©²¨¥−¤©«£®§¦¥³
íéc÷ð íéc÷r ïàvä-ìr íéìòä íéãzrä̈«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−

:íécøáeàéíBìça íéýìûä Càìî éìà øîàiå §ª¦«©¸Ÿ¤¥©¹©§©¯¨«¡Ÿ¦²©«£−
:éðpä øîàå á÷réáééðér àð-àN øîàiåäàøe E ©«£®Ÿ¨«Ÿ©−¦¥«¦©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³§¥Æ

íéc÷ð íéc÷r ïàvä-ìr íéìòä íéãzrä-ìk̈¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−
:Cl äNò ïáì øLà-ìk úà éúéàø ék íécøáe§ª¦®¦´¨¦½¦¥²¨£¤¬¨−̈¬Ÿ¤¨«

âéäávî íM zçLî øLà ìà-úéa ìàä éëðà̈«Ÿ¦³¨¥Æ¥«¥½£¤̧¨©³§¨¨Æ©¥½̈
àö íe÷ äzr øãð íL él zøãð øLà£¤̧¨©¬§¨¦²−̈¤®¤©À̈¬¥Æ

áeLå úàfä õøàä-ïî:EzãìBî õøà-ìà ¦¨¨´¤©½Ÿ§−¤¤¬¤«©§¤«
ãé÷ìç eðì ãBòä Bì äðøîàzå äàìå ìçø ïrzå©©³©¨¥¸§¥½̈©Ÿ©−§¨®©¬¨²¥¬¤

:eðéáà úéáa äìçðååèBì eðáLçð úBiøëð àBìä §©«£−̈§¥¬¨¦«£¯¨§¦²¤§©¬§−
:eðtñk-úà ìBëà-íb ìëàiå eðøëî ékæèék ¦´§¨¨®©¬Ÿ©©¨−¤©§¥«¦´

àeä eðì eðéáàî íéýìû ìévä øLà øLòä-ìë̈¨ÀŸ¤£¤̧¦¦³¡Ÿ¦Æ¥«¨¦½¨¬−
éìà íéýìû øîà øLà ìk äzrå eðéðáìeE §¨¥®§©À̈ŸÁ£¤̧¨©¯¡Ÿ¦²¥¤−

:äNr£¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(113 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

„‡Ó „‡Ó LÈ‡‰ ı¯ÙiÂ(מג (לא, «ƒ¿…»ƒ¿…¿…
"ּופרצּת הּקּב"ה ּבּׂשרֹו לחרן יעקב ׁשל הליכתֹו ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֹּבתחּלת

לֹו נאמרה מה לׁשם ולכאֹורה, ונגּבה". וצפֹונה וקדמה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָיּמה

ּבכל  ּוׁשמרּתי עּמ אנכי "והּנה ּבהבטחה ּדי ולא זֹו, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹּבׂשֹורה

ׁשהּקּב"ה  לֹומר, ויׁש זֹו. מהליכה יירא ׁשּלא ּכדי "ּתל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאׁשר

הּמדידה  את 'לפרץ' ּכדי לחרן יֹורד ׁשהּוא לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹהֹודיע

ּבית  את ׁשם ּולהקים מקֹום' ׁשל אף 'חרֹון ׁשל ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָוההגּבלה

"מּטתֹו ׁשל ּבאפן נהיה ÓÏL‰יׂשראל, זֹו עבֹודתֹו ידי ועל ." ְְִִֵֶֶָָֹ¿≈»ְְְֲִֵַָָ

" האיׁש".ı¯ÙiÂאצלֹו ְֶ«ƒ¿…ִָ

éùùæéåéLð-úàå åéða-úà àOiå á÷ré í÷iå©−̈¨©«£®Ÿ©¦¨²¤¨¨¬§¤¨−̈
:íélîbä-ìrçé-ìk-úàå eäð÷î-ìk-úà âäðiå ©©§©¦«©¦§©´¤¨¦§¥À§¤¨

ïcôa Lëø øLà Bðéð÷ äð÷î Lëø øLà BLëø§ªÆ£¤´¨½̈¦§¥Æ¦§¨½£¤¬¨©−§©©´
:ïrðk äöøà åéáà ÷çöé-ìà àBáì íøàèéïáìå £¨®¨²¤¦§¨¬¨¦−©¬§¨§¨«©§¨¨´

íéôøzä-úà ìçø áðâzå Bðàö-úà ææâì Cìä̈©½¦§−Ÿ¤Ÿ®©¦§´Ÿ¨¥½¤©§¨¦−
:äéáàì øLàëïáì áì-úà á÷ré áðâiå £¤¬§¨¦«¨©¦§´Ÿ©«£½Ÿ¤¥¬¨−̈

:àeä çøá ék Bì ãébä éìa-ìr énøàä̈«£©¦®©§¦Æ¦¦´½¦¬Ÿ¥−©«
àë-úà øáriå í÷iå Bì-øLà-ìëå àeä çøáiå©¦§©¬Æ§¨£¤½©−̈¨©©«£´Ÿ¤

:ãrìbä øä åéðt-úà íNiå øäpäáëïáìì ãbiå ©¨®̈©¨¬¤¤¨−̈©¬©¦§¨«©ª©¬§¨−̈
:á÷ré çøá ék éLéìMä íBiaâëåéçà-úà çwiå ©´©§¦¦®¦¬¨©−©«£«Ÿ©¦©³¤¤¨Æ

÷aãiå íéîé úráL Cøc åéøçà ócøiå Bnr¦½©¦§´Ÿ©«£½̈¤−¤¦§©´¨¦®©©§¥¬
:ãrìbä øäa Búàãëïáì-ìà íéýìû àáiå Ÿ−§©¬©¦§¨«©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤¨¨¬

Eì øîMä Bì øîàiå äìélä íìça énøàä̈«£©¦−©«£´Ÿ©®̈§¨©Ÿ́¤À¦¨¯¤§²
:òø-ãr áBhî á÷ré-ír øaãz-ïtäëïáì âOiå ¤§©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬©¨«©©¥¬¨−̈

ïáìå øäa Bìäà-úà ò÷z á÷réå á÷ré-úà¤©«£®Ÿ§©«£ÀŸ¨©³¤¨«¢Æ¨½̈§¨¨²
:ãrìbä øäa åéçà-úà ò÷zåëïáì øîàiå ¨©¬¤¤−̈§©¬©¦§¨«©³Ÿ¤¨¨Æ

ðâzå úéNr äî á÷réìâäðzå éááì-úà á §©«£½Ÿ¤´¨¦½¨©¦§−Ÿ¤§¨¦®©§©¥Æ
:áøç úBéáLk éúða-úàæëçøáì úàaçð änì ¤§Ÿ©½¦§ª−¨«¤¨³¨©§¥̧¨Æ¦§½Ÿ©

äçîNa EçlLàå él zãbä-àìå éúà áðâzå©¦§−ŸŸ¦®§«Ÿ¦©´§¨¦½¨«£©¥«£²§¦§¨¬
:øBpëáe óúa íéøLáeçë÷Mðì éðzLèð àìå §¦¦−§¬Ÿ§¦«§´Ÿ§©§©½¦§©¥¬



iriayערב - al - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:BNr zìkñä äzr éúðáìå éðáìèëìàì-Lé §¨©−§¦§Ÿ®̈©−̈¦§©¬§¨£«¤§¥´
| Lîà íëéáà éýìûå òø íënr úBNrì éãé̈¦½©«£¬¦¨¤−®̈¥«Ÿ¥̧£¦¤¹¤´¤
á÷ré-ír øacî Eì øîMä øîàì éìà øîà̈©¯¥©´¥ÀŸ¦¨¯¤§²¦©¥¬¦©«£−Ÿ

:òø-ãr áBhîìóñëð-ék zëìä Cìä äzrå ¦¬©¨«§©¨Æ¨´Ÿ¨©½§¨¦«¦§¬Ÿ
éáà úéáì äzôñëð:éäìà-úà záðâ änì E ¦§©−§¨§¥´¨¦®¨¬¨¨©−§¨¤¡Ÿ¨«

àìézøîà ék éúàøé ék ïáìì øîàiå á÷ré ïriå©©¬©©«£−Ÿ©´Ÿ¤§¨®̈¦´¨¥½¦¦´¨©½§¦
éúBða-úà ìæâz-ït:énrî EáìøLà ír ¤¦§¬Ÿ¤§¤−¥«¦¦«¦Â£¤̧
éäìà-úà àöîzeðéçà ãâð äéçé àì E ¦§¨´¤¡Ÿ¤»»´Ÿ¦«§¤¼¤´¤©¥¯

ék á÷ré òãé-àìå Cì-ç÷å éãnr äî Eì-økä©¤§²¨¬¦¨¦−§©¨®§«Ÿ¨©´©«£½Ÿ¦¬
:íúáðb ìçøâì| á÷ré-ìäàa ïáì àáiå ¨¥−§¨¨«©©¨¸Ÿ¨¹̈§«Ÿ¤©«£´Ÿ

àöî àìå úäîàä ézL ìäàáe äàì ìäàáe§´Ÿ¤¥À̈§²Ÿ¤§¥¬¨«£¨−Ÿ§´Ÿ¨¨®
:ìçø ìäàa àáiå äàì ìäàî àöiåãììçøå ©¥¥Æ¥´Ÿ¤¥½̈©¨−Ÿ§¬Ÿ¤¨¥«§¨¥º

áLzå ìîbä øëa íîNzå íéôøzä-úà äç÷ì̈«§¨´¤©§¨¦À©§¦¥²§©¬©¨−̈©¥´¤
àöî àìå ìäàä-ìk-úà ïáì LMîéå íäéìr: £¥¤®©§©¥¬¨¨²¤¨¨−Ÿ¤§¬Ÿ¨¨«

äìék éðãà éðéra øçé-ìà äéáà-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¦À¨©¦̧©Æ§¥¥´£Ÿ¦½¦´
éðtî íe÷ì ìëeà àBìéì íéLð Cøã-ék E ³©Æ¨´¦¨¤½¦¤¬¤¨¦−¦®

:íéôøzä-úà àöî àìå Ntçéååìá÷réì øçiå ©§©¥¾§¬Ÿ¨−̈¤©§¨¦«©¦¬©§©«£−Ÿ
érLt-äî ïáìì øîàiå á÷ré ïriå ïáìa áøiå©¨´¤§¨®̈©©³©©«£ŸÆ©Ÿ́¤§¨½̈©¦§¦Æ

:éøçà z÷ìã ék éúàhç äîæìzLMî-ék ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨©«£¨«¦«¦©´§¨
íéN Eúéá-éìk ìkî úàön-äî éìk-ìk-úà¤¨¥©À©¨¨̧¨Æ¦´Ÿ§¥«¥¤½¦´

éçàå éçà ãâð äk:eðéðL ïéa eçéëBéå Eçìäæ ½Ÿ¤¬¤©©−§©¤®§¦−¥¬§¥«¤Á
éìçø Cnr éëðà äðL íéøNréfrå Eàì E ¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬§¦¤−´Ÿ

ðàö éìéàå eìkL:ézìëà àì Eèìäôøè ¦¥®§¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦§¥¨Æ
éìà éúàáä-àìäpL÷áz éãiî äphçà éëðà E «Ÿ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−§©§¤®¨

:äìéì éúáðâe íBé éúáðbîéðìëà íBiá éúééä §ª«§¦´½§ª«§¦−¨«§¨¨¦¯¦©²£¨©¬¦
:éðérî éúðL ãczå äìéla çø÷å áøçàîél-äæ −Ÿ¤§¤´©©®̈§¨©¦©¬§¨¦−¥«¥¨«¤¦º

ézãár Eúéáa äðL íéøNräøNr-òaøà E ¤§¦´¨¨»§¥¤¼¼£©§¦¹©§©¤§¥³
éúðá ézLa äðLðàöa íéðL LLå Eóìçzå E ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ¤½§¥¬¨¦−§Ÿ¤®©©«£¥¬

:íéðî úøNr ézøkNî-úàáîéáà éýìû éìeì ¤©§ª§¦−£¤¬¤Ÿ¦«¥¿¡Ÿ¥´¨¦Á
äzr ék éì äéä ÷çöé ãçôe íäøáà éýìû¡Ÿ¥̧©§¨¹̈©³©¦§¨Æ¨´¨¦½¦¬©−̈
äàø étk réâé-úàå ééðr-úà éðzçlL í÷éø¥¨´¦©§¨®¦¤¨§¦º§¤§¦¯©©©²¨¨¬

:Lîà çëBiå íéýìû¡Ÿ¦−©¬©¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

‰ÏÈla Á¯˜Â ·¯Á ÈÏÎ‡ ÌBia(מ (לא, «¬»«ƒ…∆¿∆«««¿»
מנע  ׁשהּצער ּכ על אּלא עצמֹו, צער על לא הקּפיד ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹיעקב

רז"ל  ּוכמאמר 'מרּכבה'. ּבתֹור העבֹודה ׁשלמּות ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָמּמּנּו

(ּובפרט הּמרּכבה" הן הן ּומבאר ÈÁa¯"האבֹות ׁשּבאבֹות), ְְִֵֵֶַָָָָָ¿ƒְֶָָָֹ

הּתניא עֹולם (פכ"ג)ּבספר מעניני ּומבּדלים "קדֹוׁשים ׁשהיּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

. . Ì‰ÈÓÈהּזה Ïk.(ּבחרן לבן, ּבבית יעקב ּבהיֹות (ּגם " ֶַ»¿≈∆ְְְֲִֵַַָָָָֹ

ּגּוף  נזקי הלכֹות הּזקן אדמֹו"ר 'ערּו מ'ׁשּולחן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ(ּולהעיר

אחרֹון ּבקנטרס ד' סעיף -(ב)ונפׁש ּגּופֹו לצער ּׁשאֹוסר מה : ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַֻ

וקרח). חרב ׁשאכלֹו אבינּו, מּיעקב ְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹצריֿעּיּוןּֿגדֹול

éòéáùâîéúða úBðaä á÷ré-ìà øîàiå ïáì ïriå©©̧©¨¹̈©Ÿ́¤¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹
éða íéðaäåäàø äzà-øLà ìëå éðàö ïàväå §©¨¦³¨©Æ§©´ŸŸ¦½§²Ÿ£¤©¨¬Ÿ¤−

Bà íBiä älàì äNrà-äî éúðáìå àeä-éì¦®§¦§Ÿ©º¨¤«¡¤³¨¥̧¤Æ©½¬
:eãìé øLà ïäéðáìãîúéøá äúøëð äëì äzrå ¦§¥¤−£¤¬¨¨«§©À̈§¨²¦§§¨¬§¦−

ðéáe éðéa ãrì äéäå äzàå éðà:Eäîá÷ré çwiå £¦´¨¨®¨§¨¨¬§¥−¥¦¬¥¤«©¦©¬©«£−Ÿ
:äávî äîéøéå ïáàåîeè÷ì åéçàì á÷ré øîàiå ®̈¤©§¦¤−¨©¥¨«©¸Ÿ¤©«£³Ÿ§¤¨Æ¦§´

íL eìëàiå ìâ-eNriå íéðáà eç÷iå íéðáà£¨¦½©¦§¬£¨¦−©©«£¨®©¬Ÿ§−̈
:ìbä-ìræîá÷réå àúeãäN øâé ïáì Bì-àø÷iå ©©¨«©¦§¨´¨½̈§©−¨«£¨®§©£́½Ÿ

:ãrìb Bì àø÷çîéðéa ãr äfä ìbä ïáì øîàiå ¨¬¨−©§¥«©´Ÿ¤¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬
ðéáe:ãrìb BîL-àø÷ ïk-ìr íBiä Eèîätönäå ¥«§−©®©¥¬¨«¨§−©§¥«§©¦§¨Æ

ðéáe éðéa ýåýé óöé øîà øLàLéà øúqð ék E £¤´¨©½¦¬¤§Ÿ̈−¥¦´¥¤®¦¬¦¨¥−¦¬
:eärøîðíéLð çwz-íàå éúða-úà äprz-íà ¥«¥¥«¦§©¤´¤§Ÿ©À§¦¦©³¨¦Æ

éðéa ãr íéýìû äàø eðnr Léà ïéà éúða-ìr©§Ÿ©½¥¬¦−¦¨®§¥¾¡Ÿ¦¬¥−¥¦¬
ðéáe:Eàðäfä ìbä | äpä á÷réì ïáì øîàiå ¥¤«©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ¦¥´©©´©¤À

ðéáe éðéa éúéøé øLà äávnä äpäå:Eáðãr §¦¥Æ©©¥½̈£¤¬¨¦−¦¥¦¬¥¤«¥µ
øárà-àì éðà-íà äávnä äãrå äfä ìbä©©´©¤½§¥−̈©©¥¨®¦À̈¦Ÿ¤«¡³Ÿ

éìàéìà øárú-àì äzà-íàå äfä ìbä-úà E ¥¤̧Æ¤©©´©¤½§¦©ÂÂ̈Ÿ©«£¸Ÿ¥©¹
:ärøì úàfä äávnä-úàå äfä ìbä-úà¤©©¬©¤²§¤©©¥¨¬©−Ÿ§¨¨«

âðBçð éýìûå íäøáà éýìûeðéðéá eètLé ø ¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¥«Ÿ¥³¨Æ¦§§´¥¥½
:÷çöé åéáà ãçôa á÷ré òáMiå íäéáà éýìû¡Ÿ¥−£¦¤®©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«

ãð-ìëàì åéçàì àø÷iå øäa çáæ á÷ré çaæiå©¦§©̧©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬§¤−̈¤«¡¨
:øäa eðéìiå íçì eìëàiå íçìáìàíkLiå ®̈¤©Ÿ́§¤½¤©¨¦−¨¨«©©§¥̧

íäúà Cøáéå åéúBðáìå åéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì̈¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²§¦§−̈©§¨´¤¤§¤®
:Bî÷îì ïáì áLiå CìiåáBkøãì Cìä á÷réå ©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«§©«£−Ÿ¨©´§©§®



רעג xihtn - al - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéýìû éëàìî Bá-eòbôiåâøLàk á÷ré øîàiå ©¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´
íB÷nä-íL àø÷iå äæ íéýìû äðçî íàø̈½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®©¦§¨²¥«©¨¬

:íéðçî àeää©−©«£¨«¦
BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr dk jxk zegiy ihewl)

ı¯‡Ï B˙BeÏÏ ,B˙‡¯˜Ï e‡a Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÏL ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ∆∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿»¿«»»∆
ב) לב, יֹוצאים (רׁש"י אינם יׂשראל ארץ מלאכי הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

לֹומר, ויׁש ּפרׁשתנּו. ּבתחּלת רׁש"י ׁשּכתב ּכפי לארץ, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלחּוץ

ׁשם מלאכי Èˆ‡ּדהּנה יצאּו לא ולכן יׂשראל, מארץ יעקב ְִֵָ»»ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

מארץ  יֹוצאים אינם אּלּו מלאכים ּכי ללּוֹותֹו, יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָארץ

ּכאן אבל הּיציאה ÊÁ¯יׂשראל. ולכן יׂשראל, לארץ יעקב ְֲִֵָָָ»«ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

לארץ, לחּוץ יציאה ּבגדר אינּה לארץ ללּוֹותֹו יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָמארץ

לארץ. הּכניסה לצר היא הּיציאה מּטרת ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכי

øéèôîáìàåéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì íkLiå©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²
:Bî÷îì ïáì áLiå Cìiå íäúà Cøáéå åéúBðáìå§¦§−̈©§¨´¤¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«

á:íéýìû éëàìî Bá-eòbôiå Bkøãì Cìä á÷réå§©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«
âäæ íéýìû äðçî íàø øLàk á÷ré øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®

:íéðçî àeää íB÷nä-íL àø÷iå©¦§¨²¥«©¨¬©−©«£¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr dk jxk zegiy ihewl)

ׂשמחת  לאחר ׁשּמּיד - נׂשיאינּו רּבֹותינּו ׁשל ּפתגמם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָידּוע

הל "ויעקב ׁשל העבֹודה מתחּלה ּבראׁשית וׁשּבת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹּתֹורה

ּכל  ׁשל ׁשּלֹו, העבֹודה ּולסדר לדר הֹול יהּודי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלדרּכֹו"

ּכּלּה. ַָָָֻהּׁשנה

עסּוקים  ּתׁשרי חדׁש ּבמׁש ּפעמים: מסּפר הסּבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּוכבר

ּבעניני ּבעּקר ּובהכנֹות ˜„M‰יׂשראל ׁשּבהם ּובמצֹות ּבחגים , ְְְְִִִֵֵָָָ¿À»ְְְֲִִֶֶַַָָ

רב  - חֹול ועניני חֹול ימי מּגיעים ּתׁשרי חדׁש לאחר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹלהם.

הּפרנסה  ּבעסק יׂשראל רב עסּוקים ׁשּבהם חֹול ימי הם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּימים

ְֶַוכּדֹומה.

נרמז  ּכּלּה, הּׁשנה לעבֹודת ּתׁשרי מחדׁש זה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻמעבר

"לדרּכֹו" הּמּלה הדּגׁשת ּכאׁשר לדרּכֹו", הל ְְְְְְְֲֲִֶַַַַַַַַָָָֹּב"ויעקב

ׁשהּדר ּבכ נרמז אחד מּצד קצֹות. ׁשני ׁשל מׁשמעּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכֹוללת

ׁשּלאחר  החֹול ּבימי ּכּלּה, הּׁשנה ּבמׁש הּיהּודי הֹול ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּבּה

- "ּדרּכֹו" היא אּלא ּתׁשרי, חדׁש ׁשל ּכדר אינּנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּתׁשרי,

ׁשל הּדרÌ„‡‰ אכילה ּבפרנסה, עסּוק הּוא זמּנֹו ּברב : ֶֶֶַ»»»ְְְְֲִַַָָָָֹ

ּבגלּוי. קדּׁשה ּבּה רֹואים ׁשאין ּדר - וכּדֹומה וׁשינה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשתּיה

לאֿיהּודי. לבין יהּודי ּבין הבּדל ׁשּום לכאֹורה, אין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹּובכ
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אגרות קודש

 ב"ה,  חנוכה, תשכ"ג

ברוקלין, נ. י.

האברך עוסק בצ"צ מר אברהם שי'

שלום וברכה!

נעם לי להוודע על דבר פגישתו עם נוער העובד, ולא רק עם מדריכיהם אלא גם עם החברים 

והחברות שי' ופעולותיו לקרבם ליהדות המסורתית.

והרי ידוע היחס החיובי של תורתנו הק', הנקראת "תורת חיים" על שם שהיא הוראה בחיי 

יום-יום לחיים הראויים לשמם, לעבודה בכלל ולעובד בפרט, ועד כמה הפליגו חכמינו ז"ל בזה, כמו 

בני  וראה  שונות  הי' אברהם, שבשעה שהי' מהלך בארצות  היהודי הראשון, אחד  דבר  על  שמסופר 

המקום אוכלים ושותים ופוחזים, אמר הלואי לא יהא לי חלק בארץ הזאת, וכיון שהגיע לארץ ישראל 

בארץ  חלקי  יהא  הלואי  אמר  העידור,  בשעת  ובעידור  הניכוש  בשעת  בניכוש  עסוקים  אותם  וראה 

הזאת, אמר לו הקב"ה לזרעך אתן הארץ הזאת )בראשית רבה פ' ל"ט, ח(.

ובפרט בהנוגע לארץ ישראל, ארץ הקודש, כמו שדרשו חכמינו ז"ל על הפסוק כי תבואו אל 

הארץ ונטעתם, שצריך להתעסק בענין של עבודה ובמטע תחילה, עד שעל ידי כך מתדמים להקב"ה 

נתעסק הקב"ה אלא במטע תחילה, הדא  עולם לא  ברייתו של  הנוטע הראשון: מתחילת  הי'  שהוא 

הוא דכתיב ויטע ה"א גן בעדן, אף אתם כשנכנסין לארץ לא תתעסקו אלא במטע תחילה )ויקרא רבה, 

קדושים פ' כ"ה, ג(. והכל מדוייק, שענינו של מטע הוא - דבר המביא פירות, כן גודל ערך העבודה הוא 

בזה - שתביא פירות ופירות עושי פירות.

וזהו, בכללות, הענין של בכל דרכיך דעהו, שהיהודי צריך לקדש כל עניניו, לרבות עניני עבודתו, 

ובפרט בארץ הקדש; ואם זהו תפקידו של כל אחד ואחת, על אחת כמה וכמה שהוא תפקידו של הנוער 

העובד, שחונן בתוספת מרץ ונכנס למסלול החיים.

ויהי רצון שהוא וחבריו שי' יעשו בזה כהוראת ימי חנוכה, מוסיף והולך מוסיף ואור.

בפ"ש לבבית לכל הנ"ל שיחיו ובברכה להצלחה ולבשורות טובות

מ. שניאורסאהן
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05:5205:5108:4208:4209:2909:2910:4310:4513:4513:4820:2720:3320:5921:0520:1421:18אוסטרליה, מלבורן )ק(

07:2007:2608:4508:4909:3109:3510:1710:2112:1612:1816:1216:1016:4816:4715:5217:01אוקראינה, אודסה )ח(

06:5707:0408:1808:2209:0509:1009:5109:5511:4811:5015:3815:3616:1616:1415:1816:28אוקראינה, דונייצק )ח(

07:1007:1708:2908:3309:1709:2210:0210:0611:5912:0115:4715:4516:2616:2415:2716:38אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

07:4307:5008:5609:0009:4609:5110:3010:3412:2412:2716:0616:0316:4616:4415:4516:59אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

07:3607:4408:4908:5309:3909:4410:2310:2712:1712:1915:5715:5516:3816:3515:3716:51אוקראינה, קייב )ח(

07:4207:4909:1009:1409:5510:0010:4210:4612:4212:4516:4416:4317:1717:1616:2517:30איטליה, מילאנו )ח(

05:5906:0108:2808:3008:5909:0110:0210:0412:3312:3618:0718:1018:3118:3317:5118:43אקוואדור, קיטו )ח(

05:3405:3408:2408:2409:0609:0710:2010:2113:1813:2119:5319:5820:2220:2819:3920:41ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

06:0706:0608:5808:5809:4909:4911:0511:0714:1114:1421:0221:0721:3721:4320:4921:58ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

07:0707:1208:4908:5309:2909:3310:1910:2312:2512:2816:4416:4317:1517:1516:2517:27ארה״ב, בולטימור )ח(

07:0007:0608:3908:4309:2009:2410:1010:1312:1512:1716:2916:2817:0217:0116:1017:13ארה״ב, ברוקלין )ח(

07:0107:0608:4008:4309:2109:2510:1010:1412:1512:1816:3016:2917:0217:0116:1117:14ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

07:4107:4709:1709:2109:5910:0310:4810:5112:5112:5417:0117:0017:3417:3316:4217:46ארה״ב, דטרויט )ח(

06:5907:0408:5709:0109:3309:3610:2710:3012:4012:4317:2217:2317:4917:5017:0518:00ארה״ב, האוסטון )ח(

06:3906:4408:3108:3409:0809:1210:0010:0412:1112:1316:4316:4317:1217:1216:2517:24ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

06:5006:5508:5408:5709:2809:3110:2310:2612:4012:4217:3017:3017:5617:5717:1218:07ארה״ב, מיאמי )ח(

06:5807:0408:3608:3909:1709:2110:0610:1012:1112:1316:2316:2216:5616:5516:0417:08ארה״ב, ניו הייבן )ח(

07:2407:2909:0309:0709:4409:4810:3410:3712:3912:4116:5416:5317:2617:2616:3517:38ארה״ב, פיטסבורג )ח(

06:5807:0408:3508:3909:1709:2110:0610:0912:1012:1216:2016:1916:5316:5316:0117:05ארה״ב, שיקגו )ח(

05:5005:5208:3108:3209:0409:0610:1110:1312:5412:5718:5318:5619:1819:2218:3819:32בוליביה, לה-פס )ח(

08:2408:3209:3409:3810:2510:3111:0911:1313:0113:0416:3816:3517:1917:1716:1817:33בלגיה, אנטוורפן )ח(

08:2208:3009:3409:3810:2510:3011:0811:1313:0113:0416:4016:3717:2117:1916:2017:34בלגיה, בריסל )ח(

05:1105:1207:5607:5708:3108:3309:4109:4312:2912:3218:4518:4919:0719:1118:3019:22ברזיל, סאן פאולו )ח(

05:0105:0207:4507:4608:2008:2209:2909:3112:1712:2018:2718:3118:5318:5718:1219:08ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

07:4307:5108:5208:5709:4409:4910:2710:3112:1912:2215:5715:5416:3716:3415:3916:50בריטניה, לונדון )ח(

08:0108:1009:0209:0709:5710:0310:3910:4312:2812:3015:5415:5116:3816:3515:3616:52בריטניה, מנצ'סטר )ח(

07:5408:0208:5909:0409:5309:5810:3510:3912:2512:2815:5815:5516:3916:3715:3716:53גרמניה, ברלין )ח(

08:0208:1009:1609:2010:0610:1110:5010:5412:4412:4716:2616:2417:0617:0416:0617:19גרמניה, פרנקפורט )ח(

05:0605:0707:5207:5308:2908:3109:4009:4112:3012:3318:5318:5819:1419:1818:3919:29דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

06:5506:5909:0709:1009:3909:4210:3710:3912:5713:0017:5918:0118:2518:2617:4218:36הודו, מומבאי )ח(

06:5006:5409:0309:0509:3509:3810:3210:3512:5312:5617:5717:5818:2218:2317:3918:33הודו, פונה )ח(

07:1007:1708:3208:3609:1909:2410:0510:0912:0312:0515:5515:5316:3216:3115:3516:45הונגריה, בודפשט )ח(

07:0507:1108:4408:4809:2509:2910:1510:1812:1912:2216:3316:3217:0517:0516:1417:17טורקיה, איסטנבול )ח(

07:2207:2709:0609:1009:4609:5010:3610:4012:4412:4617:0617:0517:3717:3716:4717:48יוון, אתונה )ח(

07:2907:3608:5308:5709:3909:4410:2510:2912:2412:2616:1816:1616:5416:5315:5817:07מולדובה, קישינב )ח(



רעט לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
06:5306:5709:0509:0809:3709:4010:3410:3712:5512:5717:5617:5718:2118:2317:3918:32מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

04:3704:3507:2607:2408:2608:2609:4509:4512:5712:5920:0020:0720:3920:4719:4821:04ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

06:3706:4108:3808:4109:1209:1610:0710:1012:2212:2517:0817:0917:3517:3616:5117:46נפאל, קטמנדו )ח(

07:1607:2208:5709:0109:3709:4110:2710:3112:3312:3516:5016:4917:2217:2116:2917:33סין, בייג'ין )ח(

06:5206:5409:2009:2209:5109:5310:5310:5513:2413:2618:5518:5719:1919:2118:3919:31סינגפור, סינגפור )ח(

07:2207:3008:2808:3309:2109:2710:0410:0811:5511:5715:2715:2416:1016:0715:0616:23פולין, ורשא )ח(

05:3405:3508:1108:1308:4408:4609:4909:5212:2912:3218:2118:2418:4518:4918:0518:58פרו, לימה )ח(

08:0108:0709:2809:3210:1310:1811:0011:0413:0013:0216:5816:5617:3417:3316:3917:46צרפת, ליאון )ח(

08:2208:2909:4009:4410:2910:3411:1411:1813:1013:1216:5816:5617:3517:3316:3817:48צרפת, פריז )ח(

05:4905:5208:1508:1708:4508:4809:4709:4912:1512:1817:4117:4418:0518:0717:2518:17קולומביה, בוגוטה )ח(

07:3107:3709:0309:0709:4709:5110:3510:3812:3612:3916:4516:4417:1617:1516:2617:28קנדה, טורונטו )ח(

07:1407:2008:4108:4509:2609:3110:1310:1712:1312:1616:1416:1216:4816:4715:5417:00קנדה, מונטריאול )ח(

06:3406:4008:2508:2809:0209:0609:5409:5812:0412:0716:3416:3417:0417:0416:1617:15קפריסין, לרנקה )ח(

08:5609:0409:5109:5610:4810:5411:2811:3313:1513:1716:3416:3017:2017:1716:1317:35רוסיה, ליובאוויטש )ח(

08:3408:4309:2509:3010:2410:3011:0411:0812:4812:5116:0616:0216:5016:4715:4517:04רוסיה, מוסקבה )ח(

07:4607:5309:0909:1309:5610:0110:4210:4612:4012:4216:3316:3117:1017:0916:1417:23רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

07:5207:5909:1409:1810:0110:0610:4710:5112:4512:4716:4216:4117:1517:1316:2317:27שוויץ, ציריך )ח(

06:2606:2908:4308:4609:1409:1710:1310:1612:3712:3917:4817:5018:1318:1417:3218:24תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי
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תפלת הדרך

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לֹום  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לֹום  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לֹום  ְלׁשָ ּתֹוִליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבֹוֵתינּו,  י  ֵואלֹ ינּו  ֱאלֹ ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצֹון  ְיִהי 

לֹום(,  לֹום, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחֹוז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לֹום, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשֹות ּוָבאֹות ְלעֹוָלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיֹות ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אֹוֵיב ְואֹוֵרב ְוִלְסִטים ְוַחּיֹות ָרעֹות ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רֹוֵאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשֹוֵמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשֹוֵמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קֹול  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טֹוִבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו

לבייב
ניתן להשיג שיחות קודש ומאמרי דא"ח אלו

פקס: 9606108 3 )972(

P.O.B 373 Kfar Chabad 60840 Israel - ת.ד. 373 כפר חב"ד 60840 ישראל

E-mail: Israel@DvarMalchus.Org USA@DvarMalchus.Org

להרשמה ומנויים: 9601001 3 )972(

להורדת הקבצים:

Internet: www.DvarMalchus.Org

www.otzar770.com � www.lahak.org � www.Chasidut.TV

� � �

הערות ותיקונים ניתן לשלוח ל:

E-mail: office@chazak.co.il - www.chazak.co.il 
   הורידו את יישומון

דבר מלכות
מחנות היישומים 
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