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נקודות משיחות קודש - מזמור קיז מתוך "תהילות מנחם"
 א-ב – הללו את הוי' כל גוים שבחהו כל האומים. 

כי גבר עלינו חסדו ואמת הוי' לעולם הללוי'

"ואמת הוי' לעולם" – בעבודת הנשים
ה. ענין זה )"ואמת הוי'" – לאחד עניני עולם עם אלקות( הוא גם בנשי ובנות ישראל: 
למרות שהם עסוקות בניהול כל עניני הבית, שהם ענינים גשמיים, כמו קניית כל צרכי הבית 
ולשלם עבורן, וכן לנהל את כל חשבונות הבית שההוצאות יהיו בהתאם להכנסות. והן עסוקות 
ענינים1. הנה עליהם  ומכמה  הן פטורות מלימוד תורה  זה  ומטעם  יותר מהבעל,  ומוטרדות 
לדעת שבאמיתות הענינים הרי ההתעסקות בכל זאת היא רק ביטוי של "ואמת הוי' לעולם" – 
לגלות בכל עניני הבית שהבעה"ב האמיתי בו הוא הקב"ה, וכאשר הנהגת הבית היא באופן 

כזה אזי יש ברכה בעניני הבית.

1( קידושין לד, ב.  

המשך בעמוד חכר



ד
ה haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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הה haya ixiyrd meil hxetn xcq

ה'תשי"א שבט, חדש ראש ב"ה,

י. נ. ברוקלין,

או המקושרים אל התמימים, תלמידי אנ"ש, אל

זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק אל השייכים

יחיו עליהם ה' הכ"מ,

וברכה! שלום

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק של היארצייט יום הוא הבע"ל, בשבט העשירי ביום מפורט סדר אודות רבים שאלת על במענה

להציע: בזה הנני

לתורה. לעלות ישתדלו היארצייט שלפני קדש בשבת

אבל שונים, בחדרים בתורה יקראו - מספיק העליות מספר אין להוסיףאם הקרואים.לא מספר על

הגורל. פי על או - המנין רוב בריצוי - שבחבורה הגדול יהי' שמפטיר ישתדלו

כדי מנחה - שלישי שחרית, - שני ערבית, אחד שיתפלל לחלק ונכון היארצייט, ביום התיבה לפני שיתפלל מי וירימו יבחרו

אנ"ש. של גדול יותר מספר בזה לזכות

שעוה. של נר - בקל אפשר אם לעת. המעת כל שידלק נר להדליק

נרות. חמשה ידלקו התפלות בשעת

יאמר אח"כ דמקואות. ופ"ז דכלים פכ"ד התיבה לפני המתפלל (יסיים) ילמוד תהלים) אמירת אחר - (בבקר התפלה אחר

דרבנן. קדיש בתניא, שורות איזה - בלחש ויאדיר. כו' עקשיא בן חנניא ר' המשנה

שיחזור מי אין ואם בע"פ. ע"ד) בקונטרס נדפס לגני, באתי (ד"ה ההסתלקות דיום מהמאמר חלק יחזרו - ערבית תפלת אחר

מנחה. תפלת אחר ולסיימו הבוקר. תפלת אחר וכן בפנים. ילמדוהו בע"פ

מנחה. תפלת לאחר וכן תניא. פרק - התפלה קודם בבוקר

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא לנשיאנו, השייכים להענינים תרומה אחד כל ירים התפלה קודם כלבבוקר ובעד עצמו בעד

שיחיו ביתו מבני מנחה.אחד תפלת קודם וכן ,

לראות עכ"פ או ליחידות, להכנס שזכו אלו אבנט). בחגירת (כמובן פ"נ אחד כל יקרא - הדא"ח וחזרת הבוקר תפלת לאחר

קונטרס מאמר, דפי בין אח"כ הפ"נ להניח לפניו. עומד כאלו הפ"נ, קריאת בעת עצמו, יצייר - הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק פני את

באפשרי (אם ולשלחו הכ"מ. אדמו"ר מו"ח כ"ק תורת של ביוםוכו' שלו.בו ציון על לקראותו מנת על (

השם. אותיות של המשניות פרקי ללמוד - לעת המעת במשך

התועדות. לעשות - לעת המעת במשך

חייו. ימי כל בה עבד אשר ועבודתו הכ"מ אדמו"ר מו"ח כ"ק אודות שי' ביתו לבני לבאר - לעת המעת במשך שעה לקבוע

של מתורתו פתגם או מימרא שם לחזור בעיר אשר ובבהמ"ד הכנסיות בבתי לזה) הראוים (אלו לבקר - לעת המעת במשך

אהבת אודות לבאר הכ"מ, אדמו"ר מו"ח ישראלכ"ק עםכל חומש לימוד תהלים, אמירת ע"ד תקנתו ולהסביר להודיע שלו,

מתוך הנ"ל כל לעשות באפשרי אם - השנה. לימות שחלקו כפי התניא לימוד ע"ד גם - המתאימים ובמקומות - פירש"י

התועדות.

במקום גם שלום, בדרכי האפשרי ככל ולהשתדל, - החרדי הנוער כנוסי במקום לזה) (המוכשרים לבקר - לעת המעת במשך

הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק מאת תמיד להם נודעת יתירה שחבה איך להם ולבאר - חרדי אינו עדיין עתה שלעת הנוער כינוסי

והפצת היהדות בהחזקת תפקידם את ימלאו סוף סוף אשר בהם, בטח אשר והבטחון והתקוה מהם תבע אשר את להם לבאר

הנוער. מסגולת שהם והחיות החום המרץ בכל התורה

* * *

שלאחריו. הש"ק ביום ובפרט היארצייט אחרי אשר בימים הנ"ל בכל ימשיכו המקום, לתנאי מתאים זהו אם אשר, מובן

* * *

ישמיענו בתוכם ההילולא, בעל הכ"מ, אדמו"ר מו"ח כ"ק הוא ונשיאנו, עפר, שוכני ורננו והקיצו גואלנו ביאת יחיש והוי'

א-ל. בית העולה בדרך וינהלנו נפלאות

שניאורסאהן מענדל מנחם

סדר מפורט ליום העשירי בשבט
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ו

ה'תש "י  בט , י"ג  ְָבס "ד ,

לנה ֹוראp‰Â‰ט) חׁשֹוכא  לאהפכא  העב ֹודה  ׁשהיה  ּומק ּדׁש ּדקרּבנֹות ,כג ּבּמׁשּכן ה ּברּורים  ּבעב ֹודת  ¿ƒ≈ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָ

על  וה ּוא  ע ֹומדים , ּבׁשם  קרׁשים  ׁשּנקראים  עמדים ", כּו' ה ּקרׁשים  את  "וע ׂשית  ּכתיב  ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹלכן

ע ּמּודים נקראים  ּׁשה ּמצות  מה  18ּדר"ּתר הם  ּדרּבנן מצוֹות  וׁשבע  ּדא ֹורייתא  מצוֹות  ּדתרי"ג  , ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹ

ה ּמצות כן ּכמֹו ה ּנה  מּמׁש, ּכאחד להיֹותם  והרצ ּפה  ה ּגג  מחּבר ה ּוא  הרי הע ּמּוד ּוכמֹו א ֹור, ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹע ּמּודי 

מה ּכן ּגם  וזה ּו הע ֹולמֹות . עם  ה ּוא  ּברּו ס ֹוף  אין  א ֹור ּומחּברים  ה ּממׁשיכים  ׁשהם  ע ּמּודים  ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָהם 

עם ה ּוא  ּברּו ס ֹוף  אין א ֹור  המחּברים  ׁשהם  לפי ּדוקא , ע ֹומדים  ׁשּטים  עצי הם  ה ּמׁשּכן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָּׁשּקרׁשי

קנה " חּית  "ּגער ּכתיב  ּדה ּנה  ה ּוא , והענין ּדקלּפה19הע ֹולמֹות . ּדכר ה ּוא  קנה  וה ּנה  קנהכד , וחּית  , ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָ

ּדקלּפה נּוקבא  ּדק ֹו"ף ,כהה ּוא  ה ּקנה  ׁשה ּוא  ה ּקנה , את  להכרית  ׁשּצריכים  – קנה " חּית  ּו"גער , ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

קמלּו". וס ּוף  "קנה  ּדכתיב  ּדר על וה ּוא  ה "א , נע ׂשה  אז ה ּקֹו"ף  ׁשל ה ּקנה  את  ּכֹורתים  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכא ׁשר

ׁשּכת ּוב  ּוכמֹו ה ּגּלּוי, על מֹורה  ּד"ה ּנה " "ה ּנה ", ּתבת  ה ּוא  אז ה "א , נע ׂשה  ׁשּמּקֹו"ף  קנה  ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּובתבת 

ה ּוא ּדלעתיד ּדה ּגּלּוי לעתיד, ויתג ּלה  ׁשּיאיר א ֹור ה ּגּלּוי והינּו זה ", אלקינּו ה ּנה  הה ּוא  ּבּיֹום  ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ"ואמר

ה ּסֹובב  ּגּלּוי ע ּקר ולכן ּדוקא , ּדעכׁשיו העב ֹודה  ידי ּבׁשוה)על הע ֹולמ ֹות ּבכל ׁשּמאיר המ ׁשכתֹו יהיה(ּדאפן , ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ

למּטה יֹורדת  ׁשּנׁשמה  ּדבזה  ּדעכׁשיו, ה ּברּורים  עב ֹודת  ידי על ּבא  ׁשּזה  לב ֹוא , ּדלעתיד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָּבּגּוף 

וק ּיּום ה ּתֹורה  לּמּוד על לּצלן רחמנא  וע ּכּובים  מניע ֹות  ּכּמה  ויׁשנם  ה ּבהמית , ונפ ׁש ּבּגּוף  ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּומתלּבׁשת

ּבלּמּוד  ּבעב ֹודת ֹו וע ֹוסק  ּכלל מּזה  מת ּפעל אינֹו זה  ּכל ועם  ה ּתחּתֹון, ּבע ֹולם  מת ּגּבר והרע  ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹה ּמצות

רּבה  ועב ֹודה  מלחמה  ּבדר ּכח ּביתרֹון ּבזה  מתחּזק  ה ּוא  וא ּדרּבא  ה ּמצות , וק ּיּום  ידּוע ה ּתֹורה  (אׁשר ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ

ּבעב ֹוד  ּוזריזּות הּתקף  ׁשהּוא הּנּצּוח , ע ּקר כּו')ׁשּזה וזּכּוה מּברּור ה ּנע ׂשה  הא ֹור יתרֹון ה ּוא  זה  ידי על ה ּנה  , ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

ּדא ֹות רגלים , ּבב ' ה ּקימה  ׁשה ּוא  רגליו", "ועמדּו ּכתיב  לב ֹוא  ּדלעתיד זמן ּדעל וזה ּו כּו'. ְְְְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהחׁש

סמכא ּבחד ה ּוא  ּדק ּיּומֹו ה ּקֹו"ף , ׁשל ה ּקנה  וה ּוא  אחת , רגל רק  לֹו יׁש הרי ק ּיּום ,כו 20ק ֹו"ף  ואינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ

קאי  לא  ּדׁשקרא  קאי כז וה ּוא  ּדק ּוׁשטא  מה  ׁשה ּוא  רגלים , ב ' לֹו יׁש הרי ה "א  א ֹות  אבל וזה ּוכח, , ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה ּנ"ל  מרי"ׁש ה ּנע ׂשה  ּדקלּפה  ק ֹו"ף  מא ֹות   להפ העב ֹודה  ידי על ּובא  רגלים , ּבב ' רגליו" ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ"ועמדּו

ׁשעל  והינּו ה ּׁשּנּוי, והע ּדר ה ּקּיּום  על מֹורה  ּדעמידה  ׁשּטים , ּדעצי העמידה  וזה ּו ּדקדּׁשה , ְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֻלה "א 

מאלק ּות . חּיּות ֹו ּבֹו א ׁשר וכל ׁשהע ֹולם  ּבמּוחׁש ּדנראה  ׁשניתי", לא  הוי' "אני ענין מת ּגּלה  זה  ְְְְְְְֱֲֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹידי

.ev˜ּכֹורתים למּטה  העב ֹודה  ידי ּדעל יבאר וע ֹולמֹות . ס ֹוף  אין א ֹור ׁשּמחּברים  ע ֹומדים  קרׁשים  ƒְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ׁשניתי". לא  הוי' "אני א ֹור, ּגּלּוי ה ּנה , ונע ׂשה  ּדק ' ְְֲֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹהּקנה 

ג.18) פרק  ח  שער בפרדס  הובאה נחוניא ר' בתפילת
כט . סימן הקודש באגרת נתבאר

ספר 19) ב . עמוד סוף  רנא, ג חלק  זוהר זה בכל ראה

סח . תהלים הלקוטים
ב .20) קכז, ג חלק  זוהר וראה א. קד, שבת

לאור.כג. החש הקלפה .כד .להפו של הקליפה .כה .זכר של אחד .כו .נקבה  מתקיי .כז.בעמוד  אינו  ששקר
מתקיימת.כח . שהאמת
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(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
È˙‡a1 כ ּלה אחתי הה ּלּולא 2לג ּני ּבעל  ּומביא  , »ƒְֲִִִִֵַַַַַָָֹ

ּביֹום  ללמד ֹו ׁשנתן ְְְְֲֶַַָָָ(ּבמאמר ֹו

ּׁשּכת ּוב  מה  ׁשבט ) יּו"ד  והה ּלּולא , ְְְְִִֶַַַַָָָההס ּתּלק ּות 

ֿ ה ּׁשירים  ׁשיר  למק ֹום 3ּבמדר ׁש לגנּוני, "לג ּני" , ְְְְְִִִִִִִַַַָ

ּבתח ּתֹונים  ׁשכינה  ּדע ּקר  ּבּתח ּלה . ע ּקרי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָׁשהיה 

ענינים 4היתה  ֿ ידי על  ה ּנה  ֿ זה  ּׁשּלאחרי א ּלא  , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

למעלה , מ ּלמ ּטה  ה ּׁשכינה  עלתה  רצ ּויים , ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָּבל ּתי

את  וה ֹוריד ּו צ ּדיקים  ׁשבעה  המ ׁשיכ ּו ּכ ֿ ְְְְִִִִִִֶַַַַָואחר 

ר ּבנּו, ׁשּמׁשה  עד  למ ּטה , מ ּלמעלה  ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹה ּׁשכינה 

חביבין  ה ּׁשביעין וכל  ה ּׁשביעי, ה ֹוריד 5ׁשה ּוא  , ְְְֲִִִִִִִֶַַָ

מה  ּגם  וזה ּו לארץ . הרא ׁשֹון מרקיע  ה ּׁשכינה  ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָאת 

מק ּדׁש לי "וע ׂשּו מ ׁשה  נצט ּוה  ֿ זה  ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּׁשּלאחרי

ּבת ֹוכם " הענין 6וׁשכנּתי נע ׂשה  ּפע ּלת ֹו ֿ ידי ועל  , ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָֻ

עליה " לעד  (ׁשֹוכן)7ּד"יׁשּכנּו ּבחינת  לה ׁשּכין , ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָ

וקד ֹוׁש) (מר ֹום  יקרא 8"עד " "אס ּתּלק  ּבחינת  , ְְְְִֵֶַַַָָָָ

ֿ ה ּוא " ּברי ֿ ּבבחינת 9ּדק ּוד ׁשא  א ֹור  ּגּלּוי ׁשּזה ּו , ְְְְִִִִֶֶַָ

אס ּתּלק  ּבל ׁשֹון נקרא  ׁשּלכן ׁשּימש 10ר ֹוממ ּות , - ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֻ

ּבּתח ּלה , ע ּקרי ׁשהיה  למק ֹום  לגנּוני, ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָ"לג ּני"

ּכפי  ה ּתח ּתֹונה , ה ּלזּו ּבארץ  ה ּתח ּתֹון, ה ּזה  ְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבע ֹולם 
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ה'שי "ת.1) לגני  באתי  מד"ה התשיעי * פרק  על בעיקרו מיוסד זה א.2)מאמר ה, א.3)שה"ש פי "ט ,4)פ "ה, ב "ר גם ראה

ב . פי "ג, במדב "ר יא.5)ז. פכ"ט , רבה ח .6)ויקרא כה, כט .7)תרומה לז, דשבת 8)תהלים שחרית ― התפילה נוסח  ע "פ 

טו). נז, (ישעי ' שמו וקדוש עד שוכן שם: ובשהש"ר ח "ב 9)ויו"ט . לזהר מציין פקודי  ר"פ  ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז בתניא

סה, חוקת לקו"ת ד. פט , ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, שם גם וראה ב . סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב  קכח ,

שם.10)ג. תו"א

ע ' לעיל  ראה  ― זו לשנה  השייך הפרק  (*.וש"נ .

    
השירים': ב'שיר  נאמר 

המשכן : חנוכת עם ישראל , לבני  אומר  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

È˙‡a1‰lÎ È˙Á‡ Èp‚Ï2‡Ïel‰‰ ÏÚa ‡ÈÓe הריי "צ , הרבי  »ƒ¿«ƒ¬…ƒ«»≈ƒ«««ƒ»
BÓ‡Óa)' לגני 'באתי  ֿ המתחיל  ÌBÈaדיבור  B„ÓÏÏ Ô˙L ¿«¬»∆»«¿»¿¿

„"eÈ ,‡Ïel‰‰Â ˙e˜lzÒ‰‰«ƒ¿«¿¿«ƒ»
ËL זה מאמר  מסר  הריי "צ הרבי  ¿»

(לרגל  תש"י  שבט יו "ד  לקראת לפרסום

זקנתו  של  ההילולא יום – שבט י '

ההילולא  יום שבט וי "ג  רבקה הרבנית

וביום  שרה) שטערנא הרבנית אמו  של 

נסתלק) L„Óaזה e˙kM ‰Ó«∆»¿ƒ¿«
ÌÈÈM‰ŒÈL3, זה פסוק על  ƒ«ƒƒ

,Èe‚Ï "Èp‚Ï" למקום ¿«ƒƒ¿ƒ
חנוכת  שעם אומר  וה' שלי  ההתייחדות

במשכן  השכינה והשראת המשכן 

חוזר  אני  הרי  הזה, «¿ÌB˜ÓÏבעולם
‰lÁza ÈwÚ ‰È‰L שבו למקום ∆»»ƒ»ƒ«¿ƒ»

והתגלות  ההשראה עיקר  הייתה

העולם. בריאת בתחילת השכינה

ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎL wÚc¿ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ
‰˙È‰4, עיקר הבריאה , בתחילת  »¿»

הזה, בעולם היה האלוקות גילוי 

התחתון , ŒÈÁ‡lMהעולם ‡l‡∆»∆¿«¬≈
‰Êהעולם שנברא ŒÏÚאחרי  ‰p‰ ∆ƒ≈«

,ÌÈÈeˆ ÈzÏa ÌÈÈÚ È„È¿≈ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿ƒ
הדעת  עץ מחטא החל  ועוונות, חטאים

‰ÈÎM‰ ‰˙ÏÚ ונסתלקה »¿»«¿ƒ»
‰hÓlÓהזה ÏÚÓÏ‰מהעולם ƒ¿«»¿«¿»

השכינה  גילוי  ועיקר  עליונים, לעולמות

הרקיע  עד  למעלה, אלא למטה היה לא

הבאים CkŒÁ‡Âהשביעי  בדורות ¿«««
ÌÈ˜Ècˆ ‰ÚL eÎÈLÓ‰ƒ¿ƒƒ¿»«ƒƒ

‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÈÎM‰ ˙‡ e„ÈB‰Â לרקיע השביעי  מהרקיע ¿ƒ∆«¿ƒ»ƒ¿«¿»¿«»
הלאה, וכן  ‰ÈÚÈM,השישי  ‡e‰L ,ea ‰LnL „Ú אבינו לאברהם «∆…∆«≈∆«¿ƒƒ

יעקב, יצחק, (אברהם, השישי  לרקיע השביעי  מהרקיע השכינה את שהוריד 

משה) עמרם, קהת, ÔÈÈÁלוי , ÔÈÚÈM‰ ÏÎÂ5,, עניין בכל  לשביעי , ¿»«¿ƒƒ¬ƒƒ
משה  ידי  על  למטה מלמעלה השכינה להורדת ובענייננו  מיוחדת, חביבות יש

משה  כי  למטה, הירידה את השלים הוא כי  מיוחדת וחשיבות חביבות יש רבנו 

השכינה השראת היתה שבו  המשכן  את ‰ÈÎM‰שבנה ˙‡ „ÈB‰ƒ∆«¿ƒ»
ı‡Ï ÔBL‡‰ ÚÈ˜Ó,הבריאה בתחילת שהיה כפי  המצב את והחזיר  ≈»ƒ«»ƒ»»∆

הייתה'. בתחתונים שכינה 'עיקר  כאשר  הדעת, עץ חטא לפני 

‰ÊŒÈÁ‡lM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ אחרי ¿∆««∆¿«¬≈∆
לו  שקדמו  הצדיקים ששת תקופת

ÈÏ eNÚÂ" ‰LÓ ‰eËˆƒ¿«»…∆¿»ƒ
"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ Lc˜Ó6, ƒ¿»¿»«¿ƒ¿»

B˙lÚt È„ÈŒÏÚÂ והקמת בבניית ¿«¿≈¿À»
ekLÈ"cהמשכן  ÔÈÚ‰ ‰NÚ«¬»»ƒ¿»¿ƒ¿¿

"‰ÈÏÚ „ÚÏ7, בתהילים נאמר  »«»∆»
לעד  וישכנו  ארץ יירשו  "צדיקים

לעניין  מתפרש הפסוק ולענייננו  עליה",

ונדרש  בעולם, השכינה השראת

ÔÈkL‰Ï של והתגלות השראה לגרום ¿«¿ƒ
ÌBÓ) "„Ú" (ÔÎBL) ˙ÈÁa¿ƒ«≈«»

(LB„˜Â8, אומרים התפילה בנוסח ¿»
מרום  עד  "שוכן  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש על 

לדרגה  רומז  ש"עד " ומכאן  וקדוש"

באלוקות  לעד נעלית "ישכנו  כן  ואם

תשכון  "עד " שבחינת מתפרש עליה"

זה  ועניין  בארץ, ותאיר  ותתגלה

"מרום  נקרא "עד ", בחינת באלוקות,

שהיא  לאלוקות הכוונה כי  וקדוש"

בזוהר  "‡lzÒ˜נקראת ˙ÈÁa¿ƒ«∆¿«≈
"‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜c ‡˜È9, ¿»»¿¿»¿ƒ

של  כבודו  ו 'התרומם', התעלה,

ֿ הוא  ֿ ברוך  ‡Bהקדוש Èelb e‰fL∆∆ƒ
,˙eÓÓB ˙ÈÁa בצורה כלומר , ƒ¿ƒ«¿

פנימית  בהתלבשות לא מרוממת,

הנבראים  של  לערכם ≈«∆ÔÎlLבהתאם
˜lzÒ‡ ÔBLÏa ‡˜10 ומאחר ƒ¿»ƒ¿∆¿«≈

והתגלות  בהמשכה שמדובר  למרות הרי  'רוממות', בדרך  התגלות שזו 

ההמשכה  ותוכן  ― עלייה לשון  'אסתלק' בשם נקרא הדבר  למטה, מלמעלה

הנעלה C˘ÓiLהוא  האלוקי  È‰L‰האור  ÌB˜ÓÏ ,Èe‚Ï "Èp‚Ï" ∆À¿«¿«ƒƒ¿ƒ¿»∆»»
,‰lÁza ÈwÚ היינו הבריאה, בתחילת השכינה עיקר  הייתה שבו  למקום ƒ»ƒ«¿ƒ»

,ÔBzÁz‰ ‰f‰ ÌÏBÚa שבו ובעולם והנחות התחתון  בחלק עצמו  הזה »»«∆««¿
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ח  

לי  "וע ׂשּו ֿ ידי  על  מ ּמׁש ּובפעל  ּבג ּלּוי ְְְְִִֵֶַַַָָָֹׁשּבא 

ּבת ֹוכם ", "וׁשכנּתי נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָמק ּדׁש",

מ ּיׂשראל  ואחד  אחד  ּכל  11ּבת ֹו. ְְְִִֵֶֶָָָָ

CÈLÓÓe ּבאר ּכה ּומבאר  אי12ּבּמאמר  «¿ƒְֲֲֵֵַַַָָָֻ

ועל ֿ ה ּמׁשּכן, ּבעניני ה ּדבר  ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָמת ּבּטא 

מה  ׁשּזה ּו ה ּמׁשּכן, ענין ּבע ּקר  ֿ וכ ּמה  ֿ ּכּמה  ְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָאחת 

ׁשּטים 13ּׁשּנאמר  עצי ל ּמׁשּכן קר ׁשים  וע ׂשית  ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

הא ֹות ּיֹות  ג ' יׁשנן "קר ׁש" ּבתבת  ּדה ּנה , ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָע ֹומדים .

"ׁשקר ", ּדתבת  הא ֹות ּיֹות  א ֹותן ׁשהן ש ', ר ' ְִֵֵֶֶֶַָָק '

"ּתֹורת  האמת ,  הפ ה ּוא  "ׁשקר " ּכי ר ', ק ' ֱִֵֶֶֶֶַָש '

נאמר  עליהם  ּומצ ֹותיה , א 14אמת " ּבהם , וחי ְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

לעד  "יׁשּכנּו ּבענין יׂשראל  ׁשל  עב ֹודתם  ֿ ידי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָעל 

הע ֹולם , ׁשקר  את  מה ּפכים  הם  הרי ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָעליה ",

מה  ּגם  וזה ּו ל ּמׁשּכן . קר ׁש מ ּמּנּו ְְְִִִֶֶֶֶַַַָוע ֹוׂשים 

"ׁשּטים " ּתבת  ּכי ׁשּטים , מעצי נע ׂשּו ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָּׁשה ּקר ׁשים 

ה ּׁשט ּות  ׁשּזה ּו ּכפ ׁשּוט ֹו, ׁשט ּות  על  ְְְִֶֶֶֶַַר ֹומזת 

אמר ּו זה  ׁשעל  ֿ ה ּזה , ע ֹובר 15ּדע ֹולם  אדם  אין ְְֵֵֶֶֶַַָָָָ

הינּו, ׁשט ּות . ר ּוח  ּבֹו נכנס  ֿ ּכן  ֿ אם  א ּלא  ְְְֲִִֵֵֶַַַָָעברה 

ׁשל  לענין ׁשּי אינֹו ֿ עצמ ֹו מ ּצד  יׂשראל  ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשאיׁש

מן  מצוה  על  הן העליֹון, רצ ֹון על  לעבר  ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹעברה ,

מנהג על  ואפ ּלּו ּדר ּבנן, מצוה  על  הן ְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָה ּתֹורה ,

ה ּוא " ׁש"ּתֹורה  (ּכיון) ֿ ּכן 16יׂשראל  ֿ אם  א ּלא  , ְִִֵֵֵֶֶָָָָ

וההס ּתר  מההעלם  מהע ֹולם , ׁשט ּות  ר ּוח  ּבֹו ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָנכנס 

ֿ ידי  על   א ל ֹו. ּומח ּוצה  ׁשּמּסביב  הע ֹולם  ְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּמּצד 

לס ּבא " ׁשט ּותיּה ליּה ּד"אהניה  ּבאפן ,17עב ֹודת ֹו ְְְְֲֲֵֵֵֶַַָָֹ
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ושני11) (ד"ה לתחילתו קרוב  פ "ו האהבה שער חכמה ראשית וראה ובכ"מ . סע "ב . כ, נשא ר"פ  בלקו"ת רז"ל בשם הובא
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.45 הערה 173 ע ' חכ"ו ו.12)לקו"ש טו.13)פרק  כו, ה.14)תרומה יח , א.15)אחרי  ג, פסחים 16)סוטה ירושלמי  ראה

ב . כ, מנחות ― נפסל תוד"ה ה"א. א.17)פ "ד יז, כתובות

    
‡aL ÈÙk ,‰BzÁz‰ eÊl‰ ı‡a בעולם האלוקות המשכת עניין  »»∆«≈««¿»¿ƒ∆»

Lc˜Ó",הזה  ÈÏ eNÚÂ" È„ÈŒÏÚ LnÓ ÏÚÙe Èel‚a בניית עם ¿ƒ¿…««»«¿≈¿»ƒƒ¿»
המקדש  בית בניית ידי  על  וכן  בו  השכינה והשראת רבנו  משה ידי  על  המשכן 

יותר  ובמקדש ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰מאוחר  במשכן  השכינה וגילוי  השראת ֿ ידי  על  ∆«¿≈∆
,"ÌÎB˙a ÈzÎLÂ" ‰NÚ«¬»¿»«¿ƒ¿»
„Á‡Â „Á‡ Ïk CB˙a¿»∆»¿∆»

Ï‡NiÓ11 על ז "ל  חכמינו  כמאמר  ƒƒ¿»≈
לי פס  "ועשו  נאמר  שבתחילה זה וק

הסיום  זה ולפי  יחיד  בלשון  מקדש"

בתוכו " "ושכנתי  להיות צריך  היה

בתוכם", "ושכנתי  נאמר  ֿ מקום ומכל 

המשכן  ידי  שעל  ללמד  רבים, לשון 

בתוך  השכינה השראת תהיה והמקדש

מישראל . ואחד  אחד  כל 

CÈLÓÓe הריי "צ Ó‡naהרבי  «¿ƒ««¬»
‰k‡a ‡Óe12CÈ‡ ¿»≈«¬À»≈

c‰ ‡ha˙Ó גילוי של  זה עניין  ƒ¿«≈«»»
למטה  השכינה ≈¿¿ÈÈÚa¿ƒוהשראת

Œ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ ,ÔkLn‰«ƒ¿»¿««««»
,ÔkLn‰ ÔÈÚ wÚa ‰nÎÂ¿«»¿ƒ«ƒ¿««ƒ¿»
המשכן  של  והמרכזי  העיקרי  בחלק

העבודות  של  העניינים (מלבד  עצמו 

Ó‡pMבמשכן ) ‰Ó e‰fL13 ∆∆«∆∆¡«
עצמו בתורה  המשכן  בניית לגבי 

ÈˆÚ ÔkLnÏ ÌÈL˜ ˙ÈNÚÂ¿»ƒ»¿»ƒ«ƒ¿»¬≈
˙˙a ,‰p‰c .ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhLƒƒ¿ƒ¿ƒ≈¿≈«

‚'במילה  ÔLÈ "L˜"∆∆∆¿»
Ô‰L ,'˘ ' '˜ ˙Bi˙B‡‰»ƒ∆≈
˙˙c ˙Bi˙B‡‰ Ô˙B‡»»ƒ¿≈«

,' '˜ '˘ ,"˜L" העניין ותוכן  ∆∆
להשראת  (המביאה המשכן  עשיית של 

מישראל ) אחד  ובכל  בעולם השכינה

הוא  'שקר ' אותיות Èkƒמ'קרש'
,˙Ó‡‰ CÙ‰ ‡e‰ "˜L"∆∆≈∆»¡∆

היא  ‡Ó˙"והאמת ˙Bz"«¡∆
Ì‰ÈÏÚ ,‰È˙BˆÓe והמצוות התורה Ì‰a,בתורה Ó‡14על  ÈÁÂ ƒ¿∆»¬≈∆∆¡«»«»∆

והמצוות  התורה היפך  עצמו , מצד  'שקר ' אותיות ה'קרש' של  התוכן  וזהו 

החיות, "ekLÈוהיפך  ÔÈÚa Ï‡NÈ ÏL Ì˙„BÚ È„ÈŒÏÚ C‡««¿≈¬»»∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ¿¿
,"‰ÈÏÚ „ÚÏ הארץ על  עליה", "עד , בחינת השכינה, וגילוי  המשכת »«»∆»

‰ÌÏBÚהתחתונה, ˜L ˙‡ ÌÈÎt‰Ó Ì‰ È‰ לתורה שמנגד  ¬≈≈¿«¿ƒ∆∆∆»»

epnÓומצוות, ÌÈNBÚÂ מה'שקר'ÔkLnÏ L˜ ראוי ומקום דבר  היינו  ¿ƒƒ∆∆∆«ƒ¿»
אלוקות. גילוי  בו  שיהיה

e‰ÊÂ לקדושה העולם 'שקר ' את הופכת מ'קרש' המשכן  שבניית לעיל  האמור  ¿∆
על Ìbהוא הפנימי  ÌÈLw‰Mהטעם ‰Ó המשכן ÈˆÚÓשל  eNÚ ««∆«¿»ƒ«¬≈¬≈

ÌÈhL, אחר מסוג  עצים ולא דווקא ƒƒ
˙z Èkהמילה˙ÊÓB "ÌÈhL" ƒ≈«ƒƒ∆∆

,BËeLÙk ˙eËL ÏÚ שטות «¿ƒ¿
ההיגיון , היפך  ודעת, מטעם שלמטה

,‰f‰ŒÌÏBÚc ˙eËM‰ e‰fL∆∆«¿¿»«∆
eÓ‡ ‰Ê ÏÚL15 ז "ל חכמינו  ∆«∆»¿

באשה  בתורה הנאמר  לגבי  בגמרא

תשטה' 'כי  BÚסוטה Ì„‡ ÔÈ‡≈»»≈
Ba ÒÎ ÔkŒÌ‡Œ‡l‡ ‰Ú¬≈»∆»ƒ≈ƒ¿«
LÈ‡L ,eÈ‰ .˙eËL Áe«¿«¿∆ƒ

Ï‡NÈ יהודיBÓˆÚŒ„vÓ ללא ƒ¿»≈ƒ««¿
שטות' 'רוח בו  CiLשנכנסה BÈ‡≈«»

ÏÚ ÚÏ ,‰Ú ÏL ÔÈÚÏ¿ƒ¿»∆¬≈»«¬…«
,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ מעשה לעשות »»∆¿

ה', לרצון  בניגוד  ÏÚעבירה‰Ôשהוא ≈«
Ô‰ ,‰Bz‰ ÔÓ ‰ÂˆÓעבירהÏÚ ƒ¿»ƒ«»≈«
elÙ‡Â ,Ôac ‰ÂˆÓעבירהÏÚ ƒ¿»¿«»»«¬ƒ«

‰Bz"L (ÔÂÈk) Ï‡NÈ ‚‰Óƒ¿«ƒ¿»≈≈»∆»
"‡e‰16,'תורה' הוא  מנהג  גם כי 

אצל  מופרכת מנהג  על  עבירה ולכן 

התורה  מן  מצווה על  עבירה כמו  יהודי 

חכמים מדברי  מצווה ŒÌ‡Œ‡l‡∆»ƒאו 
˙eËL Áe Ba ÒÎ Ôk חוץ ≈ƒ¿««¿

לו  שבאה שטות ««≈ÌÏBÚ‰Ó,ממנו ,
zÒ‰‰Â ÌÏÚ‰‰Ó האלוקות על  ≈«∆¿≈¿«∆¿≈

ÈqnL ÌÏBÚ‰ „vnL∆ƒ«»»∆ƒ»ƒ
BÏ ‰ˆeÁÓe משפיע והסתר  וההעלם ƒ»

שטות. רוח בו  ומכניס האדם על 

B˙„BÚ È„ÈŒÏÚ C‡ האדם כאשר  ««¿≈¬»
ה' את dÈÏעובד  ‰È‰‡"c ÔÙ‡a¿…∆¿«¬≈≈

"‡aÒÏ dÈ˙eËL17, לו הועילה ¿≈¿«»
משמחים  שהיו  האמוראים אודות בגמרא כמסופר  הזקן , לאיש שלו  השטות

הכלה, לפני  ומרקד  הדס של  ענף נוטל  היה עילאי  בר  יהודה רבי  וכלה, חתן 

וכאשר  הדסים, שלושה עם הכלה לפני  רוקד  היה יצחק רב בר  שמואל  ורב

רבי  ואמר  הציבור , לכל  בינו  אש של  עמוד  הפסיק מהעולם, נפטר  שמואל  רב

מטעם  שלמעלה 'שטות' וזו  שעשה, השטות שמואל  לרב לו  שהועילה זירא
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ט    

ׁשּטים ", "עצי נע ׂשה  ּדקד ּׁשה , ׁשט ּות  ענין ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָֻׁשה ּוא 

, ית ּבר ל ֹו מ ׁשּכן ּוב ֹונים  קר ׁשים  ע ֹוׂשים  ְְְִִִִִֵֵֶֶָָָׁשּמהם 

ּכל  ּבת ֹו ּבת ֹוכם ", "וׁשכנּתי נע ׂשה  ֿ זה  ֿ ידי ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָׁשעל 

ואחת  .18אחד  ְֶַַָ

ּבענין CÈLÓÓeב ) ה ּתׁשיעי, ּבּפרק  לבאר  «¿ƒְְְְִִִֵֶֶַַַָ

ּׁשּנת ּבאר  מה  (לאחרי ְְְֲִִֵֵֶַַַָָה ּקר ׁשים 

ׁשּמהן  הא ֹות ּיֹות  לפרטי ּבנֹוגע  ה ּקֹודמים  ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבּפרקים 

ּבׁשם  קר ׁשים  "ׁשּנקראים  "קר ׁש"), ּתבת  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֻמר ּכבת 

נקרא ֹות  ּׁשה ּמצ ֹות  מה   ּדר ֿ על  וה ּוא  ְְְְִִִֶֶֶַַַָע ֹומדים ,

מצ ֹות  וׁשבע  ּדא ֹוריתא  מצ ֹות  ּדתרי"ג  ְְְְְְְִִִֶַַַַַָע ּמּודים ,

הרי  הע ּמּוד  ּוכמ ֹו א ֹור , ע ּמּודי תר "ך  הם  ְְֲֵֵֵַַַָָָּדר ּבנן

מ ּמׁש, ּכאחד  להיֹות  והרצ ּפה  ה ּגג  מח ּבר  ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָה ּוא 

ׁשהם  ע ּמּודים  הן ה ּמצ ֹות  ֿ כן ּכמ ֹו ְְִִִֵֵֵֵֶַַה ּנה 

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ּומח ּברים  ְְְִִִֵַַַָה ּממ ׁשיכים 

ה ּמׁשּכן  ּׁשּקר ׁשי מה  ֿ ּכן ּגם  וזה ּו הע ֹולמ ֹות . ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָעם 

ׁשהם  לפי ּדוקא , ע ֹומדים " ׁשּטים  "עצי ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָהם 

עם  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ְְִִֵַַָה ּמח ּברים 

ָָהע ֹולמ ֹות ".

ÔÈÚ‰Â ה ּזקן אדמ ֹו"ר  ׁשּמבאר  ּכפי ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְְִֵֵֶֶַַָָָ

ה ּקד ׁש' ּב'א ּגרת  ל ׁשֹונֹו:19ּבאר ּכה  וזה  , ְְְֲִֶֶֶֶַַָֹֻ

חכמי  ּבפי ונקרא  מכ ּנה  ֿ ה ּוא  ּבר ּו העליֹון ְְְְְְְִִֵֶֶַָָָֻרצ ֹון

א ֹור  ע ּמּודי תר "ך  ּוב ֹו עליֹון, ּכתר  ּבׁשם  20האמת  ְְֱֵֵֶֶֶֶַָ

ּבבית  ע ּמּודים  ׁשּיׁש ּכמ ֹו ֿ מ ׁשל ,  ּדר ּפר ּוׁש: ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָוכ ּו',

ּבּתקרה , מח ּבר  ורא ׁשם  ּבארץ  נּצבים  ּגד ֹול  ְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֻח ֹומה 

ֿ ה ּוא  ּבר ּו עליֹון ּכתר  ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ על  מ ּמׁש ְֶֶֶֶֶַַָָָָָָּככה 

מצ ֹות  ּבתרי"ג  נתל ּבׁש הרצ ֹון) (ּבחינת  ְְְְְִִִֵַַַַָָכ ּו'

מצ ֹות  הן ּככ ּלן ׁשר ּבן ּדר ּבנן, מצ ֹות  וׁשבע  ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻה ּתֹורה 

ֿ לן  קימא  הא  ּבד ּבּור  ה ּתל ּויֹות  וגם  ְְְְֲִִַַַַָָָמע ׂשּיֹות ,

ה ּתל ּויֹות  וגם  מע ׂשה , הוי ׂשפתיו ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַָָּדעקימת 

לאדם  נּתנה  ה ּמצוה  הרי ּבּלב , א ֹו ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָּבמח ׁשבה 
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ה.18) פרק  במאמר ואילך).19)ראה סע "ב  (קמט , פ "ג.20)סכ"ט  והנהגה) מהות (שער ח  שער פרדס  ראה

    
מטעם  שלמטה שטות שהיא עבירה לעבור  שגורמת ה'שטות ' (היפך  ודעת

והחידוש  חכם, לתלמיד  הראויה ההנהגה זו  אין  ודעת טעם פי  על  כי  ודעת)

להגיע  לו  שהועילה מזה יותר  אלא ראוייה היא כזו  שהנהגה רק שלא הוא

הסובבים  לכל  בינו  אש של  עמוד  הפסיק נפטר  כאשר  ולכן  גבוהה לדרגה

זה  וכל  מעלתו , גודל  על  להורות אותו ,

מפני  זו e‰L‡הוא ÔÈÚעבודה ∆ƒ¿«
‰NÚ ,‰M„˜c ˙eËL מרוח ¿ƒ¿À»«¬»

הגמור , ההיפך  העולם של  שטות

ÌÈNBÚ Ì‰nL ,"ÌÈhL ÈˆÚ"¬≈ƒƒ∆≈∆ƒ
ÌÈL˜' מ'שקר ÌÈBeההיפך  ¿»ƒƒ

,Ca˙È BÏ ÔkLÓ שבו מקום ƒ¿»ƒ¿»≈
בגלוי  השכינה השראת »∆ŒÏÚLתהיה

ÈzÎLÂ" ‰NÚ ‰ÊŒÈ„È¿≈∆«¬»¿»«¿ƒ
„Á‡ Ïk CB˙a ,"ÌÎB˙a¿»¿»∆»

˙Á‡Â18. לעיל כמבואר  ¿««
CÈLÓÓe (הריי "צ ‡Ïהרבי  «¿ƒ¿»≈

ÈÚÈLz‰ ˜ta באתי' מאמר  של  «∆∆«¿ƒƒ
תש"י , ‰ÌÈLwלגני  ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»ƒ

ÌÈ˜ta ‡a˙pM ‰Ó ÈÁ‡Ï)¿«¬≈«∆ƒ¿»≈«¿»ƒ
ÌÈÓ„Bw‰ התשיעי לפני הפרק «¿ƒ

Ô‰nL ˙Bi˙B‡‰ ÈËÙÏ Ú‚Ba¿≈«ƒ¿»≈»ƒ∆≈∆
"L˜" ˙z ˙kÓ אותיות À¿∆∆≈«∆∆

ש'ק'ר ', האותיות את שמהפכות ק'ר 'ש'

לעיל  "ÌÈ‡˜pLכמבואר  ,(∆ƒ¿»ƒ
,ÌÈ„ÓBÚ ÌLa ÌÈL˜ ככתוב ¿»ƒ¿≈¿ƒ

עצי  למשכן  הקרשים את 'ועשית

עומדים' שקרשי e‰Â‡שיטים זה ענין  ¿
הוא  'עומדים' נקראים »ŒÏÚהמשכן 

˙B‡˜ ˙Bˆn‰M ‰Ó Cc∆∆«∆«ƒ¿ƒ¿»
˙BˆÓ ‚"È˙c ,ÌÈ„enÚ«ƒ¿«¿«ƒ¿

‡˙ÈB‡c בתורה האמורות המצוות ¿«¿»
Ôac ˙BˆÓ ÚLÂ שהוסיפו ¿∆«ƒ¿¿«»»

תר "ך ‰Ìחכמים הכל  בסך  ביחד , ≈
ועשרים מאות ‡B,שש È„enÚ«≈

„enÚ‰ BÓÎe שבבניין‡e‰ È‰ ¿»«¬≈
‚b‰ aÁÓ הבניין בראש שלמעלה ¿«≈««

‰tˆ‰Â הבניין בתחתית שלמטה ¿»ƒ¿»
,LnÓ „Á‡k ˙BÈ‰Ï אין כאילו  ƒ¿¿∆»«»

גדול  ופער  חלל  ŒBÓkביניהם ‰p‰ƒ≈¿
Ì‰L ÌÈ„enÚ Ô‰ ˙Bˆn‰ ÔÎ≈«ƒ¿≈«ƒ∆≈

ÌÈÎÈLÓn‰ למטה מלמעלה ««¿ƒƒ
‡e‰ŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ÌÈaÁÓe, הגג בדוגמת למעלה, המאיר  ¿«¿ƒ≈»

˙BÓÏBÚ‰ ÌÚ ומוריד ממשיך  המצוות קיום כי  הרצפה, בדוגמת שלמטה, ƒ»»
והעולמות. ֿ סוף האין  אור  בין  מחבר  ובכך  למטה מלמעלה אלוקי  ∆¿e‰ÊÂאור 

"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ" Ì‰ ÔkLn‰ ÈLwM ‰Ó ÔkŒÌb«≈«∆«¿≈«ƒ¿»≈¬≈ƒƒ¿ƒ
,‡˜Âc'עומדים' שיטים מעצי  דוקא נבנה Ì‰Lהמשכן  ÈÙÏ קרשי «¿»¿ƒ∆≈

'עמודים', הנקראות למצוות בדומה ‡ÛBÒŒÔÈ‡ŒBהמשכן , ÌÈaÁn‰«¿«¿ƒ≈
."˙BÓÏBÚ‰ ÌÚ ‡e‰ŒCea»ƒ»»

באתי  מאמר  מתוך  קטע ציטוט כאן  עד 

תש"י . לגני 

‡nL ÈÙk ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ∆¿»≈
‰k‡a Ô˜f‰ "BÓ„‡ באריכות «¿«»≈«¬À»

'L„w‰ ˙b‡'a19 שבספר ¿ƒ∆∆«…∆
ÔBˆהתניא, :BBLÏ ‰ÊÂ¿∆¿¿

‡e‰ŒCea ÔBÈÏÚ‰ הרצון עניין  »∆¿»
לכוח  (שבדומה באלוקות למעלה

למעלה  שהוא האדם בנפש הרצון 

הוא  העליון  הרצון  כך  והרגש, מהשכל 

העליונות) והמידות מהמוחין  למעלה

ÈÓÎÁ ÈÙa ‡˜Â ‰pÎÓ¿À∆¿ƒ¿»¿ƒ«¿≈
˙Ó‡‰ המקובלים˙k ÌLa »¡∆¿≈∆∆

Í"˙ Be ,ÔBÈÏÚ מאות שש ∆¿
'כתר ' בגימטריא ≈»È„enÚועשרים,

B‡20ŒCc :Let ,'eÎÂ¿≈∆∆
ÌÈ„enÚ LiL BÓk ,ÏLÓ»»¿∆≈«ƒ

‰ÓBÁ ˙Èa עשוי אבנים בית ¿≈»
ÌL‡Â ı‡a ÌÈv ÏB„b של »ƒ»ƒ»»∆¿…»

˜za‰למעלה aÁÓהעמודים  ¿À»«ƒ¿»
העמודים  של  התחתון  וחלקם הבית של 

הבית, לרצפת LnÓמגיע ‰Îk»»«»
ÔBÈÏÚ ˙k ÏLÓŒCcŒÏÚ«∆∆»»∆∆∆¿
ÔBˆ‰ ˙ÈÁa) 'eÎ ‡e‰ŒCea»¿ƒ«»»

למטה )העליון האלוקי  מלמעלה ירד 

BˆÓ˙ו  ‚"È˙a LaÏ˙ƒ¿«≈¿«¿«ƒ¿
,Ôac ˙BˆÓ ÚLÂ ‰Bz‰«»¿∆«ƒ¿¿«»»

ה' רצון  ‰Ôשהם ÔlÎk ÔaL∆À»¿À»≈
,˙BiNÚÓ ˙BˆÓ גשמיות פעולות ƒ¿«¬ƒ

התחתון שביצוען  הזה בעולם הוא

Ì‚Â המצוותea„a ˙BÈeÏz‰ ¿««¿¿ƒ
‡‰ÔÏŒ‡ÓÈ˜ לנו ידוע הרי  »«¿»»

ÂÈ˙ÙN ˙ÓÈ˜Úc האדם של «¬ƒ«¿»»
ואם NÚÓ‰,נחשבת ‰ÈÂהמדבר  ¬≈«¬∆

הן  בדיבור  התלויות מצוות גם כן 

מעשיות  מצוות דבר  של  »¿Ì‚Âבסופו 
‡Bהמצוות  ‰LÁÓa ˙BÈeÏz‰«¿¿«¿»»

,la הרצון אלו  במצוות כן  ואם מעשיות כמצוות מוגדרות אינן  שלכאורה «≈
מקום  מכל  מעשיות, במצוות ונתלבש שירד  מידה באותה ירד  לא ≈¬‰Èהעליון 

‰Âˆn‰ בלב או  במחשבה הוא שקיומה זו  ‰ÈÓLbגם Ì„‡Ï ‰z «ƒ¿»ƒ¿»»»»««¿ƒ
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י  

ונמצא  וכ ּו'. ּדוקא  ה ּזה  ׁשּבע ֹולם  ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָה ּגׁשמי

נּצבים  הע ּמּודים  ּכמ ֹו ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ על  הן ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשה ּמצ ֹות 

עד  ֿ ה ּוא , ּבר ּו העליֹון רצ ֹון ה ּוא  ה ּמעל ֹות , ְְֲֵֶַַַָָמר ּום 

ּכמ ֹו ֿ מ ׁשל   ּדר ֿ על  והן החמרית , ה ּלזּו ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהארץ 

נׁשמת  ּומל ּביׁשין ׁשּמּקיפין חל ּולין ְְֲִִִִִִִֶַַַַָהע ּמּודים 

 ודר ה ּמצ ֹות , ּכׁשּמק ּים  נפ ׁשֹו א ֹו ר ּוח ֹו א ֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָהאדם 

עד  ׁשּלֹו ֿ נׁשמה  ֿ ר ּוח  ה ּנפ ׁש ע ֹולין א ּלּו ְִִֵֶֶֶַַַַָָע ּמּודים 

ה ' את  הח ּיים  ּבצר ֹור  לצר ֹור  ה ּמעל ֹות  .21ר ּום  ְְֲִִִֶַַַַ

ה ּכתר  ּבא ֹור  ּומל ּבׁשֹות  צר ּור ֹות  להיֹות  ְְְְִֵֶֶַָֻּפר ּוׁש:

זה  לב ּוׁש ֿ ידי  ועל  ֿ ה ּוא , ּבר ּו העליֹון רצ ֹון ְְְְְֵֶֶַָָה ּוא 

(ּכפי  וכ ּו' וצחצח ֹות  ה ' ּבנעם  לחזֹות  ְְְְְְֲִַַַָֹיּוכל ּו

ֿ זה  לפני אף 22ׁשּמבאר  וצחצח ֹות ", ה ' "נעם  ענין ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

ּגם  מ ּובן ּומ ּזה  ּבכ ּמּות ). מ ּועט ֹות  ּבׁשּור ֹות  ְְִִֶַַָָּכי

ע ּמּודים  הן ׁש"ה ּמצ ֹות  ּבע ֹולם , להמ ׁשכה  ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָּבנֹוגע 

ּֿבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ּומח ּברים  ה ּממ ׁשיכים  ְְְִִִֵֵֶַַַָׁשהם 

הא ֹור  להמ ׁשכת  ּבנֹוגע  הן הע ֹולמ ֹות ", עם  ְְְִֵֵַַַָָָָה ּוא 

ּׁשּנקראים  מה  מ ּובן ֿ זה  ֿ ּפי (ועל  למ ּטה  ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָמ ּלמעלה 

להעלאה  ּבנֹוגע  והן א ֹור "), "ע ּמּודי ְְְְֲֵֵֵֵַַַָָּבׁשם 

ה ּמׁשּכן  קר ׁשי ענין ּגם  וזה ּו למעלה . ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָמ ּלמ ּטה 

ׁשהם  לפי  ּדוקא , ע ֹומדים " ׁשּטים  "עצי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָׁשהם 

עם  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ְְִִֵַַָה ּמח ּברים 

והרצ ּפה , ה ּגג  ׁשּמח ּבר  הע ּמּוד  ּכמ ֹו ְְְְִֵֶַַַַָָָָָהע ֹולמ ֹות ,

ׁשאין  ּתח ּתֹון עם  הימ ּנּו למעלה  ׁשאין ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָעליֹון

הימ ּנּו. ְֵֶַָלמ ּטה 

ÌÓ‡ ה ּטעם להבין צרי האמ ּור , ֿ ּפי על  »¿»ְִִִַַַַָָָָ

על  (ּדקאי הע ּמּודים  לענין ְְְְִִֵֶַַַַָָָֻׁשה ּדגמא 

ּבּמק ּדׁש האדם ) עב ֹודת  ּכל  ּכלל ּות  ׁשּזה ּו ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָה ּמצ ֹות ,

מק ּדׁש' ּדאיקרי ּבענין 23(ּו'מ ׁשּכן ּדוקא  היא  ( ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָ

"ע ֹומדים "), ּבׁשם  (ׁשּנקראים  ה ּמׁשּכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָקר ׁשי

ק ׁשּורה  להיֹות  צריכה  העב ֹודה  ע ּקר  ְְְְְֲִִִִַָָָָָּדלכא ֹורה ,

היה  לא  ה ּקר ׁשים  ענין וא ּלּו ה ּמק ּדׁש, ּבית  ְְְְִִִִִֵַַַָָָָֹעם 
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כט .21) כה, שמואלֿא ואילך.22)ע "פ  א שם, א.23)אגה"ק  ב , עירובין

    
'eÎÂ ‡˜Âc ‰f‰ ÌÏBÚaL.רוחניים עליונים בעולמות ÓÂˆ‡ולא ∆»»«∆«¿»¿¿ƒ¿»

˙Bˆn‰L המצוות ‰ÌÈ„enÚכל  BÓk ÏLÓŒCcŒÏÚ Ô‰ הÌÈv ∆«ƒ¿≈«∆∆»»¿»«ƒƒ»ƒ
,˙BÏÚn‰ ÌeÓ ביותר הגבוה והעניין  ‰ÔBÈÏÚהמקום ÔBˆ ‡e‰ ≈««¬¿»∆¿

,˙ÈÓÁ‰ eÊl‰ ı‡‰ „Ú ,‡e‰ŒCea ביותר הנחות והעניין  המקום »«»»∆«≈«»¿ƒ
Ô‰Â המצוותBÓk ÏLÓŒCcŒÏÚ ¿≈«∆∆»»¿

ÔÈÏeÏÁ ÌÈ„enÚ‰ זה במובן  »«ƒ¬ƒ
משמשים  והן  דרכם לעלות שניתן 

כדבר  ולא ועלייה למעבר  כאמצעי 

וחוסם  ÔÈÙÈwnL∆«ƒƒשעוצר 
B‡ Ì„‡‰ ˙ÓL ÔÈLÈaÏÓe«¿ƒƒƒ¿«»»»

BLÙ B‡ BÁe'רוח' 'נשמה', «¿
שונות  ובחינות דרגות הן  ו 'נפש'

עליהן  מאירים שה'עמודים' בנשמה

בהן  ≈»¿∆¿Ìi˜nLkומתלבשות
„Â ,˙Bˆn‰el‡ ÌÈ„enÚ C «ƒ¿¿∆∆«ƒ≈
בהם  יש לעבור שכאמור  שניתן  'חלל '

‰ÓLŒÁeŒLÙp‰דרכו  ÔÈÏBÚƒ«∆∆«¿»»
BlL המצוות את המקיים האדם של  ∆

˙BÏÚn‰ Ìe „Ú ולעניין למקום «««¬
והנעלה  ¿BˆÏƒביותר הגבוה

ולהתחבר  בקשר Bˆaלהתקשר  ƒ¿
˙‡ ÌÈiÁ‰ הן ‰21'עם שהמצוות ««ƒ∆

BÈ‰Ï˙רצונו . :Let ֿ ֿ רוח הנפש ≈ƒ¿
הנשמה, חלקי  הם ̂¿Be˙נשמה,

ומחוברות  «BLaÏÓe¿À˙קשורות
ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ ‡e‰ ˙k‰ B‡a¿«∆∆¿»∆¿
‰Ê LeÏ È„ÈŒÏÚÂ ,‡e‰ŒCea»¿«¿≈¿∆
החלקים  את מלבישות שהמצוות

של  הנשמות eÏÎeÈהנשמה השונים ¿
המצוות  את ¬»BÊÁÏ˙שמקיימות

'‰ ÌÚa אלוקות מגילוי  ליהנות ¿…«
'eÎÂ ˙BÁˆÁˆÂ בחסידות מושג  ¿«¿»¿

בישעיה  הכתוב לשון  פי  (על  וקבלה

בצחצחות  והשביע תמיד  ה' "ונחך 

מאד , נעלה אלוקי  אור  המסמל  נפשך ")

שהכוונה  נאמר  שם הקודש' וב'אגרת

לבוא  לעתיד  לצדיקים הגנוז  לאור 

‰ÊŒÈÙÏ ‡nL ÈÙk)22ÔÈÚ ¿ƒ∆¿»≈ƒ¿≈∆ƒ¿«
Èk Û‡ ,"˙BÁˆÁˆÂ '‰ ÌÚ"…«¿«¿»«ƒ
˙enÎa ˙BËÚeÓ ˙BeLa¿»¿«
נעלות  לבחינות שהכוונה ומפרש

מהכתר  למעלה ).באלוקות,
‰fÓe על אלו  הזקן  אדמו "ר  מדברי  ƒ∆

בנשמה, מאירות שהמצוות ÎLÓ‰Ï‰האור  Ú‚Ba Ìb ÔeÓ שנפעלת »«¿≈«««¿»»
ידי  על  ומתגלית המצוות ידי  ‰Ôהעמודים על  ˙Bˆn‰"L ,ÌÏBÚa»»∆«ƒ¿≈

ŒB‡ ÌÈaÁÓe ÌÈÎÈLÓn‰ Ì‰L ÌÈ„enÚŒCea ÛBÒŒÔÈ‡ «ƒ∆≈««¿ƒƒ¿«¿ƒ≈»
˙ÎLÓ‰Ï Ú‚Ba Ô‰ ,"˙BÓÏBÚ‰ ÌÚ ‡e‰ וגילויB‡‰ ƒ»»≈¿≈«¿«¿»«»

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ) ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿«ƒ∆
ÌÈ‡˜pM ‰Ó ÔeÓ המצוות »«∆ƒ¿»ƒ
"B‡ È„enÚ" ÌLa שם על  ¿≈«≈

למטה  מלמעלה דרכם המאיר  ),האור 
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰Ï Ú‚Ba Ô‰Â¿≈¿≈«¿«¬»»ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ לאלוקות האדם התקרבות ¿«¿»
שגם  למעלה מלמטה התעלותו  ידי  על 

ה'עמודים'. ידי  על  נעשית היא

e‰ÊÂ ידי שעל  ה'עמודים' עניין  כמו  ¿∆
‰ÔkLnהמצוות ÈL˜ ÔÈÚ Ìb«ƒ¿««¿≈«ƒ¿»

"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ" Ì‰L∆≈¬≈ƒƒ¿ƒ
Ì‰L ÈÙÏ ,‡˜Âc המשכן קרשי  «¿»¿ƒ∆≈

ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ÌÈaÁn‰«¿«¿ƒ≈
BÓk ,˙BÓÏBÚ‰ ÌÚ ‡e‰ŒCea»ƒ»»¿
‚b‰ aÁnL „enÚ‰»«∆¿«≈««

,‰tˆ‰Â בין חיבור  ÔBÈÏÚויוצר  ¿»ƒ¿»∆¿
epÓÈ‰ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L הנמשל ∆≈¿«¿»≈∆

hÓÏ‰ל 'גג ' ÔÈ‡L ÔBzÁz ÌÚƒ«¿∆≈¿«»
epÓÈ‰.'ל 'רצפה הנמשל  ≈∆

CÈˆ ,eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ ÌÓ‡»¿»«ƒ»»»ƒ
ÔÈÚÏ ‡Ó‚c‰L ÌÚh‰ ÔÈ‰Ï¿»ƒ«««∆«À¿»¿ƒ¿«

È‡˜c) ÌÈ„enÚ‰ המכווןÏÚ »«ƒ¿»≈«
e‰fL ,˙Bˆn‰המצוות˙eÏÏk «ƒ¿∆∆¿»

Lc˜na (Ì„‡‰ ˙„BÚ Ïk»¬«»»»«ƒ¿»
'Lc˜Ó È˜È‡c ÔkLÓ'e)23, ƒ¿»¿ƒ¿≈ƒ¿»

שמצינו  בגמרא ז "ל  חכמינו  כדברי 

נקרא  שהמשכן  הפסוקים בלשונות

כלומר  משכן , נקרא והמקדש מקדש

והכוונה  'משכן ' כתוב שלפעמים

'מקדש' כתוב ולפעמים למקדש,

למשכן  Âc˜‡והכוונה ‡È‰ (ƒ«¿»
ÔkLn‰ ÈL˜ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿≈«ƒ¿»

ÌÈ‡˜pL)בתורהÌLa ∆ƒ¿»ƒ¿≈
wÚ ,‰B‡ÎÏc ,("ÌÈ„ÓBÚ"¿ƒ¿ƒ¿»ƒ«

‰„BÚ‰'ה בעבודת היהודי  של  »¬»
˜eL‰בעולם ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿¿»

el‡Â ,Lc˜n‰ ˙Èa ÌÚÔÈÚ ƒ≈«ƒ¿»¿ƒƒ¿«
˙Èa ‰È‰ ‡Ï ÌÈLw‰«¿»ƒ…»»¿≈
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יי    

נאמר  עליו ּבּמׁשּכן, ּדוקא  א ּלא  ה ּמק ּדׁש, 24ּבבית  ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּבאהל . מתה ּל ְְְִֵֶֶֶַָֹואהיה 

ּבּמדר ׁשÔeÈÂג ) ּׁשּכת ּוב  מה  ֿ ּפי על 25על  ¿»ְִִֶַַַַָָ

"וע  ל ּמׁשּכן ה ּפס ּוק  ה ּקר ׁשים  את  ׂשית  ְְְִִִֶַַַָָָָָ

ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש אמר  ע ֹומדים ", ׁשּטים  ְֲִִִֵַַָָָעצי

וע ׂשה " "ּוראה  ר ֹואה 26למ ׁשה : ׁשא ּתה  ּכׁשם  , ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָֹ

"ׂשרפים  ּלמעלה  מה  למ ּטה . ע ׂשה  ּכ ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָלמעלה ,

ע ֹומדים ".27ע ֹומדים " ׁשּטים  "עצי למ ּטה  אף  , ְְְֲִִִִֵַַָ

מהר "ׁש אדמ ֹו"ר  ּבזה  ּדר 28ּומבאר  ׁשעל  , ְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָ

ׁשּבכל  ה ּגב ֹוהים  הם  ה ּׂשרפים  ה ּנה  ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָה ּפׁשט 

ּבע ֹולם  הם  ה ּמלאכים  ורב  ע ּקר  ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹה ּמלאכים ,

ה ּבריאה  ּבע ֹולם  הם  וה ּׂשרפים  ּוכמ ֹו29ֿה ּיצירה , , ְְְְְְִִִֵַַַָָָָ

ארז  (עצי ׁשּטים " ה "עצי למ ּטה  הם 30כן ( ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָ

ּפׁשּוט  ֿ ּפי על  ולכן האילנֹות , ׁשאר  מ ּכל  ְְְִִִִֵַַַָָָָָה ּגב ֹוהים 

(ׂשרפים ) ּגב ֹוהים  ה ּיֹותר  ה ּמלאכים  ְְְְְִִִִֵַַַָָנמ ׁשל ּו

"עצי  ענין לבאר  ּוממ ׁשי ׁשּטים ". ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָל "עצי

ׁשּתהיה  ּבכדי ה ּוא  ה ּמׁשּכן ענין ּכי ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָׁשּטים ",

את ּכפיא  ֿ ידי על  ׁשּזה ּו למ ּטה , אלק ּות  ְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹהמ ׁשכת 

יקרא  אס ּתּלק  ׁשאז ּדוקא , ֿ אחרא  ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָסטרא 

עלמין  ּבכ ּוּלה ּו ֿ ּבריֿה ּוא  היּו9ּדק ּוד ׁשא  ולכן , ְְְְְְְִִֵָָָָ

הם  "ׁשּטים " ּכי ּדוקא , ׁשּטים " מ "עצי ְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָה ּקר ׁשים 

זה ּו ֿ אחרא  סטרא  את ּכפיא  וכד  "ׁשט ּות ", ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָמל ׁשֹון

ֿ ידיֿ ׁשעל  לס ּבא ", ׁשט ּותיּה ליּה "אהניה  ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָּכענין

ּבכ ּוּלה ּו ֿ ה ּוא  ּברי ֿ ּדק ּוד ׁשא  יקרא  אס ּתּלק  ְְְְְְְִֵֶֶַָָָזה 

"עצי 31עלמין  ּׁשּיכ ּות  ּבבא ּור  לה ֹוסיף  ויׁש . ְְְְֲִִֵֵֵַָָ

ע ֹומדים " ל "ׂשרפים  למ ּטה  ע ֹומדים " ְְְְִִִִִִַָָׁשּטים 

למ ּטה , ע ֹומדים " ׁשּטים  "עצי ֿ ידי ׁשעל  ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָלמעלה ,
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(ג).24) טז פ "א, שהש"ר וראה ו. ז, ו.25)שמואלֿב  פל"ה, מ .26)שמו"ר כה, ב .27)תרומה ו, ידות 28)ישעי ' שתי  ד"ה

צד). ע ' תר"ל (סה"מ  תר"ל האחד ובהגהה 29)לקרש רפל"ט  תניא יג. דרוש וחיצוניות) פנימיות (שער מ  שער חיים עץ 

ובכ"מ . ה.30)שם. כה, תרומה פירש"י  ט . תרומה תנחומא שהם 31)ראה מה עם נכון "ומ "מ  שם: תר"ל סה"מ  וראה

מכלל  ג"כ ה"ז עכ"ז מאד.. בדקות זהו כי  אם שנפל, התהו מבחי ' שנתברר ממה ג"כ הם השרפים כי  השרפים.. דוגמת

כו'". אתכפיא בכלל ג"כ וזהו הבירורים,

    
ÂÈÏÚ ,ÔkLna ‡˜Âc ‡l‡ ,Lc˜n‰ ארעי דירת שהיה המשכן  על  «ƒ¿»∆»«¿»«ƒ¿»»»

קבע של  בניין  Ó‡24Ï‰‡aולא Cl‰˙Ó ‰È‰‡Â עניין כן  אם ולמה ∆¡«»∆¿∆ƒ¿«≈¿…∆
במקדש? ולא במשכן  נאמר  ה' בעבודת ומרכזי  עיקרי  עניין  שהוא העמודים

L„na e˙kM ‰Ó ÈtŒÏÚ ÔeÈÂ (‚25˙ÈNÚÂ" ˜eÒt‰ ÏÚ ¿»«ƒ«∆»«ƒ¿»««»¿»ƒ»
ÈˆÚ ÔkLnÏ ÌÈLw‰ ˙‡∆«¿»ƒ«ƒ¿»¬≈
Ó‡ ,"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhLƒƒ¿ƒ»«
‰LÓÏ ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰«»»¿…∆

המשכן : מלאכת ≈¿"e‡‰לגבי 
"‰NÚÂ26‰‡B ‰z‡L ÌLk , «¬≈¿≈∆«»∆
‰ÏÚÓÏ בעולמות ברוחניות, ¿«¿»

hÓÏ‰עליונים, ‰NÚ Ck בבניית »¬≈¿«»
הזה. בעולם הגשמי  »Ó‰המשכן 

‰ÏÚÓl המרכבה בתיאור  ברוחניות, ¿«¿»
ישעיה  בנבואת ÌÈÙN"¿»ƒהעליונה

"ÌÈ„ÓBÚ27‰hÓÏ Û‡ , ¿ƒ«¿«»
המשכן  ÌÈhLבמלאכת ÈˆÚ"¬≈ƒƒ

."ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ
‰Êa ‡Óe הפנימי הקשר  בעניין  ¿»≈»∆

ו 'עצי  לו ' ממעל  עומדים 'שרפים שבין 

עומדים' ¿»‡„"BÓשטים
L"‰Ó28ËLt‰ Cc ÏÚL , «¬«∆«∆∆«¿»

ÌÈ‰Bb‰ Ì‰ ÌÈÙO‰ ‰p‰ƒ≈«¿»ƒ≈«¿ƒ
ביותר  הגבוהה הדרגה «¿∆ÏÎaLבעלי 

Â wÚ È‰L ,ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ∆¬≈ƒ«¿…
ÌÏBÚa Ì‰ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ≈¿»

,‰Èˆi‰ ארבעת מבין  השלישי  «¿ƒ»
 ֿ ֿ בריאה אצילות הכלליים העולמות

ֿ עשייה  ‰Ìיצירה ÌÈÙO‰Â¿«¿»ƒ≈
‰‡Èa‰ ÌÏBÚa29, השני ¿»«¿ƒ»

מעולם  יותר  הנעלה העולמות, מארבעת

hÓÏ‰היצירה, ÔÎŒBÓÎe בעולם ¿≈¿«»
(הזה  "ÌÈhL ÈˆÚ"‰ שהםÈˆÚ »¬≈ƒƒ¬≈
Ê‡30ÏkÓ ÌÈ‰Bb‰ Ì‰ ( ∆∆≈«¿ƒƒ»

ÈtŒÏÚ ÔÎÏÂ ,˙BÏÈ‡‰ ‡L¿«»ƒ»¿»≈«ƒ
ËeLt הפשט דרך  eÏLÓלפי  »ƒ¿¿

ÌÈ‰Bb ˙Bi‰ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ«≈¿ƒ
"ÌÈhL ÈˆÚ"Ï (ÌÈÙN) שהם ¿»ƒ«¬≈ƒƒ

ביותר . הגבוהים העצים

CÈLÓÓe הנזכר במאמרו  הריי "צ ÌÈhL",הרבי  ÈˆÚ" ÔÈÚ ‡Ï «¿ƒ¿»≈ƒ¿«¬≈ƒƒ
הדברים,לפי  של  הפנימית ‰ÔkLnהמשמעות ÔÈÚ Èk והתכלית והמטרה ƒƒ¿««ƒ¿»

hÓÏ‰,שלו  ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰ ‰È‰zL È„Îa ‡e‰,הזה בעולם ƒ¿≈∆ƒ¿∆«¿»«¡…¿«»
לעיל , היא e‰fLכמבואר  למטה מלמעלה האלוקות וגילוי  המשכת ∆∆

‡ÈÙk˙‡ È„ÈŒÏÚ והכנעת ההפוך Á‡Œ‡ËÒ‡כפיית האחר , הצד  «¿≈ƒ¿«¿»ƒ¿»«¬»
הקדושה  Ê‡Lמצד  ,‡˜Âc ומכניע וכופה יצרו  על  מתגבר  האדם כאשר  «¿»∆»

האחר  שמהצד  והתאוות הרצונות את

ŒCÈaŒ‡L„e˜c ‡˜È ˜lzÒ‡∆¿«≈¿»»¿¿»¿ƒ
ÔÈÓÏÚ e‰leÎa ‡e‰9,'מסתלק' ¿¿»¿ƒ

אלא  והעלם, הסתלקות של  במובן  ולא

של  כבודו  ומתגלה עולה להיפך ,

העולמות  בכל  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

התחתון  הזה בעולם גם מאיר  והגילוי 

ÌÈLw‰ eÈ‰ ÔÎÏÂ המשכן של  ¿»≈»«¿»ƒ
Èk ,‡˜Âc "ÌÈhL ÈˆÚ"Ó≈¬≈ƒƒ«¿»ƒ
ÔBLÏÓ Ì‰ "ÌÈhL"ƒƒ≈ƒ¿
‡ÈÙk˙‡ „ÎÂ ,"˙eËL"¿¿«ƒ¿«¿»

‡Á‡Œ‡ËÒ כ ופים כאשר  ƒ¿»«¬»
ֿ אחרא  הסטרא 'שטות' את ומכניעים

ÔÈÚk e‰Ê והתוצאה הפעולה הרי  ∆¿ƒ¿«
היא  זה' דלעומת ה'שטות כפיית של 

ההנהגה  של  והתוצאה הפעולה כמו 

שטות  דקדושה, שטות של  באופן 

לעיל  כמובא ודעת, מטעם שלמעלה

לשמח  שמואל  רב הנהגת את אודות

dÈ˙eËLהכלה  dÈÏ ‰È‰‡"«¬≈≈¿≈
˜lzÒ‡ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,"‡aÒÏ¿«»∆«¿≈∆∆¿«≈
‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜c ‡˜È¿»»¿¿»¿ƒ

ÔÈÓÏÚ e‰leÎa31 המשכת ויש ¿¿»¿ƒ
עד  העולמות, בכל  אלקות וגילוי 

זו  שכאמור  התחתון  הזה לעולם

המשכן . הקמת של  והמטרה הכוונה

˙eÎiM e‡a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ¿≈«»
‰hÓÏ "ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ"¬≈ƒƒ¿ƒ¿«»
,‰ÏÚÓÏ "ÌÈ„ÓBÚ ÌÈÙN"Ïƒ¿»ƒ¿ƒ¿«¿»
הפשט  דרך  על  הן  לעיל  המבואר  מלבד 

ביותר , הנעלים המלאכים (ששרפים

הגבוהים  העצים הם שיטים ועצי 

העניין  פנימיות פי  על  והן  ביותר )

כפיית  אתכפייא, של  העבודה (שדווקא

ולכך  למטה אלוקות גילוי  אלוקות הממשיכה היא ֿ אחרא, הסטרא והכנעת

המשכן ) NÚ‰נועד  ,‰hÓÏ "ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ" È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬≈ƒƒ¿ƒ¿«»«¬»
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למעלה  ע ֹומדים " "ׂשרפים  ענין ּדגמת  ְְְְְְֲִִִַַַָָָָֻנע ׂשה 

ה ). סעיף  ס ֹוף  ְְְִִַָ(ּכדלק ּמן

ֿ ט ֹוב ÔeÈÂד ) ֿ ׁשם  ה ּבעל  ּתֹורת  על 32ּבהק ּדים  ¿»ְְִֵַַַַַַ

ל ֹו,27ה ּפס ּוק  מ ּמעל  ע ֹומדים  ׂשרפים  ְְִִִַַַָָ

הרצ ֹון, ענין לגדל  ּבנֹוגע  ּבעב ֹודה  הענין ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּבבא ּור 

ל ֹו", מ ּמעל  ע ֹומדים  "ׂשרפים  ּׁשּכת ּוב  מה  ְְְִִִֵֶֶַַַַָָׁשּמד ּיק 

ׁשּכת ּוב  (ּכמ ֹו ה ּכּסא " על  "ה ּיֹוׁשב  על  ְְִֵֵֵֶַַַַָָּדקאי

ֿ זה  ה ּכּסא 33לפני על  יֹוׁשב  אדנ"י את  ואראה  ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ּבע ֹולם  ה ּוא  ה ּׂשרפים  ׁשל  מעמדם  ּדה ּנה , ְְְֲִִֵֶַַָָָָּגֹו').

ׁשּמעמדם  סתם  מ ּמלאכים  (למעלה  ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָה ּבריאה 

ּבכתבי  וכ ּמבאר  לעיל ), ּכּנזּכר  ה ּיצירה , ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָֹּבע ֹולם 

ׁשׁש34האריז"ל  ל ׂשרפים , ּבנֹוגע  הענינים  ּפרטי ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָ

ּגֹו' לאחד  ּגֹו'27ּכנפים  לאחת  ּכנפים  אר ּבע  א ֹו ,35, ְְְְְִִֶַַַַַַָָָ

ע ֹולם  ׁשה ּוא  "ה ּכּסא ", לבחינת  ְְִִִֵֶַַַָָָוׁשּיכ ּותם 

רצ ֹונם 36ה ּבריאה  ֿ ידי על  ֿ כן, ֿ ּפי ֿ על  ואף  . ְְְְִִֵֵַַַַָָ

ּגֹו' קד ֹוׁש יֹותר ,37(ּבאמירת  למעלה  להתע ּלֹות  ( ְְְְֲִִֵַַַַָָ

ׁשּׁשם  ּדיקא , "ע ֹומדים " - ע ֹומדים " "ׂשרפים  ְְְְֲִִִֶַָָָָאזי

ׁשניתי" ּד"לא  ּבאפן ּבתקף , עמידתם  -38היא  ְְְֲִִִִֶֶָָָֹֹֹ

ל ֹומר  ויׁש ה ּכּסא '. מ 'ע ֹולם  למעלה  ל ֹו, ְְְִִֵֵֵַַַַַָָמ ּמעל 

ּדוקא , ּב"ּׂשרפים " ּבּתֹורה  זה  ענין ׁשּנמצא  ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָה ּטעם 

להתע ּלֹות  הרצ ֹון ּכי יׂשראל , ּבנׁשמ ֹות  ְְְְְְִִִִֵַָָָֹולא 

ׁשּי ה ּבריאה ) (ע ֹולם  ה ּכּסא ' מ 'ע ֹולם  ְְְִִֵֵַַַַָָָָָלמעלה 

אצל  רק  ּגּופא , ּבּמלאכים  (אבל  מלאכים  ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאצל 

נעלית ), הכי ּבּמעלה  ׁשּנמצאים  ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָמלאכים 

להתע ּלֹות  ור ֹוצים  ה ּבריאה , ּבע ֹולם  ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָׁשּמעמדם 

ֿ יׂשראל , נׁשמ ֹות  ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  האציל ּות . ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָלע ֹולם 

ׁשּמחיצתן  הענין אמ ּתית  ֿ לבא  לעתיד  ׁשּית ּגּלה  [ּכפי מ ּמלאכים  למעלה  ְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשהם 

ׁשהם  ועד  ל ׂשרפים ), ועד  העליֹונים , מלאכים  (ׁשהם  ה ּׁשרת  מ ּמלאכי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָלפנים 
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רבים הוב 32) מים המשך .28 שבהערה תר"ל סה"מ  ע "ב ). ריש תתרכז, ו כרך בראשית באוה"ת (נדפס  ג ג, לג"פ  בלקו"ת א

ואילך. א לא, אמור לקו"ת גם וראה וש"נ. מח . סימן בהוספות תשס "ד) (קה"ת, טוב  שם כתר פקי "ג. ו,33)תרל"ו ישעי '

שם.34)א. חיים עץ  ואילך.35)ראה קנט  ע ' א כרך נ"ך אוה"ת ב . יג, חגיגה וראה ו. א, טז 36)יחזקאל שער פרדס  ראה

פ "ה. אבי "ע ) סדר (שער מז שער פ "דֿה. פ "א. הכבוד) כסא (שער מו שער חיים עץ  פ "ג. אבי "ע ) ג.37)(שער ו, ישעי '

ו.38) ג, מלאכי 

    
ÛÈÚÒ ÛBÒ Ôn˜Ï„k) ‰ÏÚÓÏ "ÌÈ„ÓBÚ ÌÈÙN" ÔÈÚ ˙Ó‚cÀ¿«ƒ¿»¿»ƒ¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«»¿ƒ

.(‰
BËŒÌLŒÏÚa‰ ˙Bz ÌÈc˜‰a ÔeÈÂ („32˜eÒt‰ ÏÚ27 ¿»¿«¿ƒ««««≈««»

BÏהנזכר  ÏÚnÓ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈÙN,העליונה המרכבה על  המדבר  ¿»ƒ¿ƒƒ««
‰„BÚa ÔÈÚ‰ e‡a כפי ¿≈»ƒ¿»»¬»

האדם  של  ה' בעבודת משתקף שהוא

,ÔBˆ‰ ÔÈÚ Ï„‚Ï Ú‚Ba¿≈«¿…∆ƒ¿«»»
חשיבות  על  ללמוד  יש זה שמפסוק

בנפש  הרצון  כוח עניין  ותוקף ומעלת

ֿ טוב i„nL˜האדם  ֿ שם הבעל  ∆¿«≈
הפסוק  e˙kMבלשון  ‰Ó«∆»

,"BÏ ÏÚnÓ ÌÈ„ÓBÚ ÌÈÙN"¿»ƒ¿ƒƒ««
È‡˜c ממעל" הכתוב בלשון  והכוונה ¿»≈

היא  ÏÚלו " LBi‰" ÏÚ««≈«
ŒÈÙÏ e˙kL BÓk) "‡qk‰«ƒ≈¿∆»ƒ¿≈

‰Ê33LBÈ È"„‡ ˙‡ ‰‡‡Â ∆»∆¿∆∆≈
('Bb ‡qk‰ ÏÚ הכתוב כן  ואם ««ƒ≈

'שרפים' הנקראים שהמלאכים אומר 

ֿ הוא  ֿ ברוך  להקדוש ממעל  כביכול , הם,

הכסא". על  ≈p‰c¿ƒ‰,ה"יושב
‡e‰ ÌÈÙO‰ ÏL Ì„ÓÚÓ«¬»»∆«¿»ƒ
‰ÏÚÓÏ) ‰‡Èa‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»¿«¿»
Ì„ÓÚnL Ì˙Ò ÌÈÎ‡ÏnÓƒ«¿»ƒ¿»∆«¬»»
kÊpk ,‰Èˆi‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»«ƒ¿»
È˙Îa ‡nÎÂ ,(ÏÈÚÏ¿≈¿«¿…»¿ƒ¿≈

Ï"ÊÈ‡‰34ÌÈÈÚ‰ ÈËt »¬ƒ«¿»≈»ƒ¿»ƒ
ÌÈÙk LL ,ÌÈÙNÏ Ú‚Ba¿≈««¿»ƒ≈¿»«ƒ

'Bb „Á‡Ï27ÌÈÙk Úa‡ B‡ , ¿∆»«¿«¿»«ƒ
'Bb ˙Á‡Ï35, והסוד הרמז  מה ¿««

וארבע  שש של  אלה במספרים

,"‡qk‰" ˙ÈÁÏ Ì˙eÎiLÂ¿«»»ƒ¿ƒ««ƒ≈
‰‡Èa‰ ÌÏBÚ ‡e‰L36. ∆»«¿ƒ»

È„ÈŒÏÚ ,ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈«¿≈
ÌBˆ השרפים לידי (של  הבא רצון  ¿»

Bb'ביטוי  LB„˜ ˙ÈÓ‡a37( «¬ƒ«»
,˙BÈ ‰ÏÚÓÏ ˙BlÚ˙‰Ï מעל ¿ƒ¿«¿«¿»≈

בעולם  שהיא עצמם מצד  מדרגתם

ÌÈ„ÓBÚ"הבריאה  ÌÈÙN" ÈÊ‡¬«¿»ƒ¿ƒ

,‡˜Èc "ÌÈ„ÓBÚ" Z מדייק ללמד הכתוב "עומדים" שהשרפים ואומר  ¿ƒ»¿»
"È˙ÈL ‡Ï"c ÔÙ‡a ,Û˜˙a Ì˙„ÈÓÚ ‡È‰ ÌML38 והעמידה ∆»ƒ¬ƒ»»¿…∆¿…∆¿…»ƒƒ

הרצון , תוקף מצד  אלא מדריגתם מצד  נמצאים הם בו  הבריאה בעולם לא היא

― עומדים הם ‰qk‡',למעשה ÌÏBÚ'Ó ‰ÏÚÓÏ ,BÏ ÏÚnÓ מעל ƒ««¿«¿»≈»«ƒ≈
ה  של  זו  (ו 'תורה' הבריאה ֿ עולם בעל 

הידוע  לפתגמו  המקור  היא ֿ טוב שם

במקום  – ֿ טוב ֿ שם הבעל  של 

נמצא, הוא שם אדם, של  שמחשבתו 

כוח  להם יש והרצון  המחשבה כי 

רב). וחוזק

‡ˆÓpL ÌÚh‰ ÓBÏ LÈÂ¿≈««««∆ƒ¿»
‰Ê ÔÈÚ הרצון תוקף את המבטא ƒ¿»∆

,‡˜Âc "ÌÈÙO"a ‰Bza«»«¿»ƒ«¿»
Èk ,Ï‡NÈ ˙BÓLa ‡ÏÂ¿…¿ƒ¿ƒ¿»≈ƒ

ÔBˆ‰ והשאיפה˙BlÚ˙‰Ï »»¿ƒ¿«
'‡qk‰ ÌÏBÚ'Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»«ƒ≈
Ïˆ‡ CiL (‰‡Èa‰ ÌÏBÚ)»«¿ƒ»«»≈∆
ÌÈÎ‡Ïna Ï‡) ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ¬»««¿»ƒ

‡Ùeb שייך זה רצון  ˜עצמם, »«
ÌÈ‡ˆÓpL ÌÈÎ‡ÏÓ Ïˆ‡≈∆«¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ
,(˙ÈÏÚ ÈÎ‰ ‰ÏÚna««¬»¬ƒ«¬≈

Ì„ÓÚnL מצד נמצאים הם בו  ∆«¬»»
הוא  מלכתחילה מדריגתם ומצד  עצמם

ÌÈˆBÂ ,‰‡Èa‰ ÌÏBÚa¿»«¿ƒ»¿ƒ
.˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÏ ˙BlÚ˙‰Ï¿ƒ¿«¿»»¬ƒ
,Ï‡NÈŒ˙BÓL ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó«∆≈≈ƒ¿ƒ¿»≈
ÈÙk] ÌÈÎ‡ÏnÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰L∆≈¿«¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ
˙ÈzÓ‡ ‡ÏŒ„È˙ÚÏ ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆∆»ƒ»…¬ƒƒ

Ô˙ˆÈÁnL ÔÈÚ‰ נשמות של  »ƒ¿»∆¿ƒ»»
‰M˙ישראל  ÈÎ‡ÏnÓ ÌÈÙÏƒ¿ƒƒ«¿¬≈«»≈

,ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÎ‡ÏÓ Ì‰L)∆≈«¿»ƒ»∆¿ƒ
(ÌÈÙNÏ „ÚÂ נמצאות והנשמות ¿««¿»ƒ

כי  באלוקות, יותר  פנימי  ועניין  במקום

מהמלאכים  למעלה Ì‰Lהם „ÚÂ¿«∆≈
ישראל  מנשמות למטה שהם המלאכים
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ֿ ל " א  ּפעל  "מה  ֿ יׂשראל  ּבני את  הרי 39ׁשֹואלים  ,[ ְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָ

עצ  מ ּצד  ׁשם  ע ֹומדים  הרצ ֹון הם  ללא  ּגם  מם , ְְְִִֵַַַָָָָֹ

ׁשה ּנׁשמ ֹות   לכ נֹוסף  ּכי מ ּמעלתם , ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָלהתע ּלֹות 

ה ּכב ֹוד  ּכּסא  מ ּתחת  ּכפי 40חצ ּוב ֹות  ׁשּזה ּו , ְֲִִִֵֶֶַַַָ

בראת ּה" "א ּתה  ּבבחינת  היא  הרי 41ׁשה ּנׁשמה  , ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

טה ֹורה  ּבי ׁשּנת ּת "נׁשמה  ענין יׁשנֹו ֿ זה  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָלפני

אציל ּות 41היא " ּבחינת 42(ּבחינת  ׁשּזֹוהי ,( ְְֲִִִִִֶַַ

ֿ ידי  על  ה ּׂשרפים  מ ּגיעים  ׁשּׁשם  ל ֹו" ְְִִִִֵֶַַַַַָָ"מ ּמעל 

מ ּמעמדם . למעלה  להתע ּלֹות  ְְְְְֲִִַַַָָָָרצ ֹונם 

ÌÓ‡ ׁשהם] ּגּופא  ֿ יׂשראל  ּבני ּבעב ֹודת  »¿»ְְֲִֵֵֵֶַַָָ

נאמר  ׁשעליהם  מה ּׂשרפים , ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָלמעלה 

הח ּלּוק  יׁשנֹו ל ֹו"] מ ּמעל  ע ֹומדים  ְְְִִִִֶַַַָ"ׂשרפים 

אף  האב ֹות , לג ּבי ר ּבנּו מ ׁשה  ׁשל  ְְִֵֵֶֶַַַַָָֹוהח ּדּוׁש

ה ּמר ּכבה  הן הן ּבדר ּוׁשי 43ׁשהאב ֹות  ּכּמבאר  , ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ה ּתֹורה ' ּב'א ֹור  צדק ' ר ּבנּו,44ה 'צמח  מ ׁשה  מעלת  ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

ֿ ּכן  ֿ ּׁשאין מה  הוי', ׁשם  ּגּלּוי היה  אצל ֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּדוקא 

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו האב ֹות , אברהם 45אצל  אל  וארא  ְְֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

לא  הוי' ּוׁשמי ֿ י, ׁשד  ֿ ל  ּבא  יעקב  ואל  יצחק  ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹֹאל 

לכן  להם , הוי'46נֹודע ּתי אני יׂשראל  לבני אמר  ְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹ

והינּו, מצרים . סבל ֹות  מ ּתחת  אתכם  ה ּמֹוציא  ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַּגֹו'

ענין  (ׁשה ּוא  מצרים  מארץ  ה ּיציאה  ֿ ידי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשעל 

ּוגב ּולים  מ ּמׁש)47ה ּמצרים  הפכ ּיים  לענינים  ועד  , ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָ

ּתכלית  [ׁשּזה ּו ּתֹורה  ּבמ ּתן הוי', ׁשם  ל ּגּלּוי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָּבא ּו

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו מצרים , העם 48יציאת  את   ּבה ֹוציא ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָ

ה ּזה ], ההר  על  האלקים  את  ּתעבד ּון ְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָֹמ ּמצרים 

ׁשּזה ּו49ּכי  ה ּמּדֹות , ּבענין היא  האב ֹות  עב ֹודת  ְְֲִִִִֶֶַַַָָ

וע ֹוׂשה  ר ּבֹו, ּבק ֹול  ׁשּׁשֹומע  העבד  עב ֹודת  ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָֻּבדגמת 

ּוב ּטּול  ה ּבּטּול , ענין ה ּוא  מ ׁשה  ׁשל  ענינֹו אבל  כ ּו', מ ּיראה  א ֹו מאהבה  ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹצ ּוּויֹו
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עה"פ .39) פירש"י  כ. פ "כ, במדב "ר יד. בלק  תנחומא כג. כג, וראה 40)בלק  פ "ז. תשע ) ולא עשר (שער א שער פרדס 

ב . כט , השחר.41)זח "ג בברכות נשמה" א.42)"אלקי  כז, ראה פ ' לקו"ת במקומו. האריז"ל פפ "ב ,43)סידור ו. פמ "ז, ב "ר

ב 'תקסד.44)ו. ע ' ב 'תקנ. ע ' ז כרך קיט . ע ' וארא אוה"ת גם וראה עב . ע ' ואתחנן קמ . ע ' וארא אוה"ת ו,45)ראה וארא

ו.46)ג. גֿד.47)שם, עא, יתרו ואילך. ב  נז, וארא ואילך. סע "ד מט , שמות תו"א יב .48)ראה ג, תו"א 49)שמות גם ראה

א. נו,

    
"ÏŒ‡ ÏÚt ‰Ó" Ï‡NÈŒÈa ˙‡ ÌÈÏ‡BL39Ì‰ È‰ ,[ ¬ƒ∆¿≈ƒ¿»≈«»«≈¬≈≈

ÌLהנשמות  ÌÈ„ÓBÚ הבריאה מעולם שלמעלה האצילות vÓ„בעולם ¿ƒ»ƒ«
ÔBˆ‰ ‡ÏÏ Ìb ,ÌÓˆÚ החזקה Ì˙ÏÚnÓ,והשאיפה ˙BlÚ˙‰Ï «¿»«¿…»»¿ƒ¿«ƒ«¬»»

עצמן , מצד  האצילות לעולם שייכות הנשמות כיצד  ומבאר  ÛÒBוממשיך  Èkƒ»
˙BeˆÁ ˙BÓLp‰L CÎÏ¿»∆«¿»¬

„Bk‰ ‡qk ˙ÁzÓ40, הוא ƒ««ƒ≈«»
הכסא, עולם הבריאה, ∆∆e‰fLעולם

˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÓLp‰L ÈÙk¿ƒ∆«¿»»ƒƒ¿ƒ«
"d˙‡ ‰z‡"41, הנשמה כפי  «»¿»»

בעולם  המאירה באלוקות מושרשת

BLÈהבריאה, ‰ÊŒÈÙÏ È‰¬≈ƒ¿≈∆∆¿
שורש  יותר לנשמה ונעלה קדום ומקור 

‰B‰Ë Èa z˙pL ‰ÓL" ÔÈÚƒ¿«¿»»∆»«»ƒ¿»
"‡È‰41˙eÏÈˆ‡ ˙ÈÁa)42 ƒ¿ƒ«¬ƒ

מבריאה  È‰BfLשלמעלה השורש ), ∆ƒ
בעולם  הנשמה של  והקדום העליון 

BÏ"האצילות  ÏÚnÓ" ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ««
ŒÏÚ ÌÈÙO‰ ÌÈÚÈbÓ ÌML∆»«ƒƒ«¿»ƒ«
‰ÏÚÓÏ ˙BlÚ˙‰Ï ÌBˆ È„È¿≈¿»¿ƒ¿«¿«¿»

Ì„ÓÚnÓ שייכות הנשמות ואילו  ƒ«¬»»
ללא  גם בה ונמצאות זו  למדריגה

ממדרגתם, למעלה להתעלות הרצון 

לעיל . כמבואר 

Ï‡NÈŒÈa ˙„BÚa ÌÓ‡»¿»«¬«¿≈ƒ¿»≈
‡Ùeb עצמהÌ‰L] ישראל בני  »∆≈

Ì‰ÈÏÚL ,ÌÈÙO‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»ƒ∆¬≈∆
ÌÈ„ÓBÚ ÌÈÙN" Ó‡∆¡«¿»ƒ¿ƒ
˜elÁ‰ BLÈ ["BÏ ÏÚnÓƒ««∆¿«ƒ

eaהשוני  ‰LÓ ÏL LecÁ‰Â¿«ƒ∆…∆«≈
˙B‡‰L Û‡ ,˙B‡‰ Èa‚Ï¿«≈»»«∆»»

‰kn‰ Ô‰ Ô‰43, היינו ≈≈«∆¿»»
ביטול  הוא לאלקות שלהם שהביטול 

שום  לה שאין  המרכבה כמו  מוחלט

הרוכב, של  רצונו  מלבד  אחר  רצון 

גם  מעלה יש רבינו  למשה ֿ מקום מכל 

האבות ÈLe„aעל  ‡nk«¿…»ƒ¿≈
B‡'a '˜„ˆ ÁÓˆ'‰«∆«∆∆¿

'‰Bz‰44,ea ‰LÓ ˙ÏÚÓ «»«¬«…∆«≈

Ïˆ‡ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó ,'ÈÂ‰ ÌL Èelb ‰È‰ BÏˆ‡ ‡˜ÂcL∆«¿»∆¿»»ƒ≈¬»»«∆≈≈≈∆
˙B‡‰, זו גבוהה במדריגה האלוקות לגילוי  זכו  e˙kLשלא BÓk45 »»¿∆»

רבינו  למשה אמר  ֿ הוא ֿ ברוך  שהקדוש והתגליתי ‡Â‡בתורה ‡Ïנראיתי  »≈»∆
,ÈŒ„L ÏŒ‡a ˜ÚÈ Ï‡Â ˜ÁˆÈ Ï‡ Ì‰‡ האלוקי שהאור  כפי  «¿»»∆ƒ¿»¿∆«¬…¿≈«»

באמצעות  ונמשך  גילוי  לידי  בא

ֿ י ' ושד  ֿ ל ' 'א הקדושים ÈÓLe¿ƒהשמות
'ÈÂ‰ מאיר שהאור  כפי  אבל  ¬»»

נעלה  אור  שהוא הוי ' שם באמצעות

גבול , בלי  או  ÈzÚ„Bיותר , ‡Ï…«¿ƒ
ÔÎÏ ,Ì‰Ï46ÈÏ Ó‡ »∆»≈¡…ƒ¿≈

‡ÈˆBn‰ 'Bb 'ÈÂ‰ È‡ Ï‡NÈƒ¿»≈¬ƒ¬»»«ƒ
ÌÈˆÓ ˙BÏÒ ˙ÁzÓ ÌÎ˙‡∆¿∆ƒ««ƒ¿ƒ¿«ƒ

הכתוב. לשון  כאן  ŒÏÚLעד  ,eÈ‰Â¿«¿∆«
ÌÈˆÓ ı‡Ó ‰‡Èˆi‰ È„È¿≈«¿ƒ»≈∆∆ƒ¿«ƒ
ÌÈˆn‰ ÔÈÚ ‡e‰L)∆ƒ¿««≈»ƒ

ÌÈÏe‚e47 וצמצום הגבלה הגורמים ¿ƒ
האלוקי , האור  ÌÈÈÚÏשל  „ÚÂ¿«¿ƒ¿»ƒ

ÌÈiÎÙ‰ מאלוקותe‡a (LnÓ »¿ƒƒ«»»
ישראל  בראשם בני  רבינו  ומשה

‰Bz ÔzÓa ,'ÈÂ‰ ÌL ÈelbÏ¿ƒ≈¬»»¿««»
e‰fL] האלוקות וגילוי  תורה מתן  ∆∆

שעה  באותה הכוונה ÈÏÎz˙שהיה «¿ƒ
BÓkשל  ,ÌÈˆÓ ˙‡ÈˆÈ¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿

e˙kL48 עוד משה אל  ה' בדברי  ∆»
ממצרים, היציאה ¬E‡ÈˆB‰a¿ƒלפני 

˙‡ Ôe„Úz ÌÈˆnÓ ÌÚ‰ ˙‡∆»»ƒƒ¿«ƒ««¿∆
,[‰f‰ ‰‰ ÏÚ ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ«»»«∆
רבנו  משה של  ליתרון  הפנימי  והטעם

הוא  האבות Èk49˙„BÚעל  ƒ¬«
˙B‡‰,˙Bcn‰ ÔÈÚa ‡È‰ »»ƒ¿ƒ¿««ƒ

הלאה  וכן  ה' יראת ה', ∆∆e‰fLבאהבת
ÚÓBML „Ú‰ ˙„BÚ ˙Ó‚„a¿À¿«¬«»∆∆∆≈«

Ba ÏB˜a, שלו NBÚÂ‰האדון  ¿«¿∆
האדון ˆBÈeeומקיים  ‰‡Ó‰של  ƒ≈«¬»

BÈÚ Ï‡ ,'eÎ ‰‡iÓ B‡ƒƒ¿»¬»ƒ¿»
Ïeha‰ ÔÈÚ ‡e‰ ‰LÓ ÏL∆…∆ƒ¿««ƒ
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יד  

ּבאפן  להיֹות ֹו עבד , ׁשל  מה ּבּטּול  יֹותר  ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַֹנעלה 

ר ּבנן" מלכי נע ׂשית 50ּד"מאן ׁשּמציא ּות ֹו , ְְְֲִֵֵֶַַַַָָ

מציא ּות  ׁשאינֹו ּכיון עצמ ֹו,  ה ּמל ְְְִִֵֵֶֶֶַַָמציא ּות 

ה ּׁשב ּוע  ּבפר ׁשת  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ּכלל , 51לעצמ ֹו ְְְְְֶַַַַָָָָָ

ּבּמאמר  ּבאר ּכה  ׁשּנת ּבאר  (ּכמ ֹו מה " ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָֻ"ונחנּו

ֿ זה  ).52ׁשּלפני ְִֵֶֶ

על ÊŒÈtŒÏÚÂֿ‰ה ) אפ ׁשר '  ּב'דר) לבאר  יׁש ¿«ƒ∆ְְְֵֵֶֶֶַָָ

(ׁשּבֹו ה ּמׁשּכן מעלת  ֿ ּפנים ) ְֲִִֶַַַָָָּכל 

ׁשּטים  עצי ל ּמׁשּכן ה ּקר ׁשים  את  וע ׂשית  ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָנאמר 

ויּובן  ּדוקא . מ ׁשה  ֿ ידי על  ׁשּנע ׂשה  ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹע ֹומדים )

אמרים ' ּב'ל ּקּוטי ה ּמּגיד  הרב  ּתֹורת  ֿ ּפי 53על  ְֲִִִִֵַַַַַָָ

מק ֹומ ֹות  ּבּזהר 54(ּובכ ּמה  ּדאיתא  איה ּו55) מ ׁשּכן ְְְְִִִַַַָָָֹ

אחרים , ׁשל  ה ׁשּתּתפ ּות  [ללא  רברבנֹוהי ְְְְְְֲִִִֵֶַַָֹֹּבלא 

ֿ ידי  על  היתה  וכליו ה ּמׁשּכן ׁשע ׂשּית  ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָּדאף 

ּגֹו', וע ׂשּו ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו וכמה , ּכמה  ְְְְְִֶַַַָָָָה ׁשּתּתפ ּות 

מ ׁשה  ֿ ידי על  היתה  ה ּמׁשּכן הקמת  ֿ מק ֹום  ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹמ ּכל 

לא 56לב ּדֹו מ ׁשה , ׁשע ׂשה  ׁשמ ׁשּכן ּפר ּוׁש: ,[ ְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ

א ֹויב  יד  ּבֹו ּבקר ֹוב 57ׁשלטה  וית ּגּלה  לעד , (ׁשּקּים  ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּומבאר  צדקנּו), מ ׁשיח  ּבביאת  ׁשּמׁשה 58מ ּמׁש, , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ּכמ ֹו עליו, ּבהס ּתּכל ּות ֹו ה ּמׁשּכן את  ְְְְְִִֶַַָָָָָע ׂשה 

ה ׁשראת 26ׁשּכת ּוב  ׁשהביא  ּגֹו', וע ׂשה  ּוראה  ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּבהס ּתּכ עליו ּבזה ,ה ּׁשכינה  והענין כ ּו'. ל ּות ֹו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָ

הרא ּיה  ענין ה ּוא  מ ׁשה  ׁשל  ועב ֹודת ֹו ענינֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹּדה ּנה ,

הרא ּיה  ענין מ ּצד  היתה  ׁשּלֹו ה ּבּטּול  מעלת  ְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָ(וגם 

ּבאפן 59ּדוקא ) היה  מ ׁשה  ׁשל  ׁשענינֹו וכיון , ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

כ ּו' טעמא " ּפסיק  למ ּטה 60ּד"לא  ּבירידת ֹו ׁשּגם  , ְְֲִִִֶַַַָָָָֹ

למעלה  ׁשה ּוא  ּכמ ֹו ה ּמה ּות  ּבא ֹות ּה לכן 61היה  , ְְְְֵֶַַַָָָָָ

ׁשא ֹות ֹו הינּו, וע ׂשה ", "ּוראה  ענין אצל ֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָהיה 
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סע "א.50) סב , גיטין ז.51)ראה טז, וארא.52)בשלח  דמוצש"ק  וארא כו.53)ד"ה אמרי54)סימן "כולל ― האמת אור

יא, תרנ"ט ) (הוסיאטין, מבארדיטשוב " יצחק  לוי  מוה' תלמידו.. כתבם אשר ממעזריטש המגיד בער דוב  מוהר"ר ַַצדיקים..

ב .55)א. רמא, זח "ב  ד.56)ראה פנ"ב , שמו"ר יא. פקודי  תנחומא וראה סע "ב . רלד, שם זהר סע "א.57)ראה ט , סוטה

תט .58) סימן יא. סימן תורה אור קכו. סימן אמרים לקוטי  גם ג.59)ראה ג, ואתחנן לקו"ת (אד"ר).60)ראה א קלח , זח "ג

ב .61) מט , נצבים לקו"ת ראה

    
האישית, המציאות של  מדובר Ïeheהמוחלט ÏÚ‰כאן שאודותיו  ƒ«¬∆
„Ú ÏL Ïeha‰Ó ˙BÈ, אדונו הוא B˙BÈ‰Ïלגבי  זה שביטול  כיון  ≈≈«ƒ∆∆∆ƒ¿

"Ôa ÈÎÏÓ Ô‡Ó"c ÔÙ‡a50, הונא רב שהאמוראים בגמרא מסופר  ¿…∆¿««¿≈«»»
מלכים'. עליכם, 'שלום להם ואמר  אחד  חכם לפניהם ועבר  ישבו  חסדא ורב

נקראו  שרבנן  לך  מנין  לו : אמרו 

בי  (במשלי ) כתוב להם: אמר  מלכים?

ולענייננו  ימלוכו . מלכים [בתורה]

וכאן  שרבנן , רבנן ' מלכי  'מאן  מפרשים

'מלכים' נקראים רבנו , למשה הכוונה

כך  כדי  עד  הוא שלו  הביטול  כי 

˙ÈNÚ B˙e‡ÈˆnL בלתי חלק ∆¿ƒ«¬≈
של  BÓˆÚ,נפרד  CÏn‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«∆∆«¿

BÓˆÚÏ ˙e‡ÈˆÓ BÈ‡L ÔÂÈk≈»∆≈¿ƒ¿«¿
˙LÙa e˙kL BÓÎe ,ÏÏk¿»¿∆»¿»»«

ÚeM‰51בשלח "eÁÂפרשת «»«¿«¿
‰k‡a ‡a˙pL BÓk) "‰Ó»¿∆ƒ¿»≈«¬À»

ÊŒÈÙlL‰באריכות  Ó‡n52 ««¬»∆ƒ¿≈∆
פרשת  שבת במוצאי  שנאמר  המאמר 

תשל "ט  זו , שנה ).וארא
‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ (‰¿«ƒ∆≈¿»≈
(ÌÈtŒÏkŒÏÚ 'LÙ‡ C„'a)¿∆∆∆¿»«»»ƒ

˙ÏÚÓ של המיוחד  ‰ÔkLnהיתרון  «¬««ƒ¿»
שהמשכן  אף על  המקדש, לגבי  אפילו 

נקרא  והמקדש ארעי  דירת 'אהל ', נקרא

קבע של  ולא (BaLבית במשכן , ∆
‡˙במקדש ˙ÈNÚÂ Ó‡∆¡«¿»ƒ»∆

ÌÈhL ÈˆÚ ÔkLnÏ ÌÈLw‰«¿»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒƒ
‰NÚpL (ÌÈ„ÓBÚ המשכןŒÏÚ ¿ƒ∆«¬»«
‡˜Âc ‰LÓ È„È שממשיך כפי  ¿≈…∆«¿»

ומבאר .

‰ ˙Bz ÈtŒÏÚ ÔeÈÂ¿»«ƒ«»«
„Èbn‰ממעזריטשÈËewÏ'a ««ƒ¿ƒ≈

'ÌÈÓ‡53‰nÎe) ¬»ƒ¿«»
˙BÓB˜Ó54‡˙È‡c מובא ) ¿¿ƒ»

‰fa55‡Ïa e‰È‡ ÔkLÓ «…«ƒ¿»ƒ¿…
È‰B,שרים מילולי : בתרגום «¿¿»ƒ

"וחתמה  ו : פרק בדניאל  (כמו  נכבדים

רברבנוהי ", ובעזקת בעזקתה מלכא

הקים  רבנו  שמשה היא והכוונה שריו ) ובחותם בחותמו  אותה חתם והמלך 

בעצמו  המשכן  iNÚL˙את Û‡c ,ÌÈÁ‡ ÏL ˙eÙzzL‰ ‡ÏÏ]¿…ƒ¿«¿∆¬≈ƒ¿«∆¬ƒ«
BÓÎe ,‰ÓÎÂ ‰Ók ˙eÙzzL‰ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ÂÈÏÎÂ ÔkLn‰«ƒ¿»¿≈»»¿»«¿≈ƒ¿«¿«»¿«»¿

,'Bb eNÚÂ e˙kLהעושים היו  ‰ÔkLnורבים ˙Ó˜‰ ÌB˜ÓŒÏkÓ ∆»¿»ƒ»»¬»««ƒ¿»
BcÏ ‰LÓ È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰56,[ »¿»«¿≈…∆¿«

Let:הוא העניין  ותוכן  והמשמעות ≈
,‰LÓ ‰NÚL ÔkLÓL בשונה ∆ƒ¿»∆»»…∆

המקדש  בתי  Baמשני  ‰ËÏL ‡Ï…»¿»
ÈB‡ „È57,„ÚÏ ÌiwL) כדברי «≈∆«»»«

של  ידיו  ומעשה שנגנז  ז "ל  חכמינו 

נצחיים הם המשכן lb˙ÈÂ‰משה ¿ƒ¿«∆
משה LnÓ,שהקים B˜a¿»«»

,(e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡Èa¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
‡Óe58,, המגיד LnL‰הרב ¿»≈∆…∆

B˙eÏkzÒ‰a ÔkLn‰ ˙‡ ‰NÚ»»∆«ƒ¿»¿ƒ¿«¿
e˙kL BÓk ,ÂÈÏÚ26‰‡e »»¿∆»¿≈

‡È‰L ,'Bb ‰NÚÂ משה «¬≈∆≈ƒ
ÂÈÏÚ ‰ÈÎM‰ ˙‡L‰ על «¿»««¿ƒ»»»

eÎ'המשכן  B˙eÏkzÒ‰a וכפי ¿ƒ¿«¿
ומבאר . שממשיך 

BÈÚ ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿»
ÔÈÚ ‡e‰ ‰LÓ ÏL B˙„BÚÂ«¬»∆…∆ƒ¿«

‰i‡‰באלוקות˙ÏÚÓ Ì‚Â) »¿ƒ»¿««¬«
BlL Ïeha‰ לאלקות‰˙È‰ «ƒ∆»¿»

(‡˜Âc ‰i‡‰ ÔÈÚ „vÓ59, ƒ«ƒ¿«»¿ƒ»«¿»
‰È‰ ‰LÓ ÏL BÈÚL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆ƒ¿»∆…∆»»
"‡ÓÚË ˜ÈÒt ‡Ï"c ÔÙ‡a¿…∆¿…»ƒ«¬»

'eÎ60, רבינו שבמשה הזוהר  כדברי 

'משה  שמות) (בפרשת בתורה נאמר 

שתי  בין  מפסיק טעם ללא משה'

שיש  בחסידות כך  על  ומוסבר  הפעמים

ויש  למעלה שהיא כפי  משה בחינת

למטה, שהיא כמו  משה בחינת

בין  הפסק שאין  העובדה ומשמעות

היא הפעמים B˙„ÈÈaשתי  ÌbL∆«ƒƒ»
˙e‰n‰ d˙B‡a ‰È‰ ‰hÓÏ¿«»»»¿»««

‰ÏÚÓÏ ‡e‰L BÓk61ÔÎÏ , ¿∆¿«¿»»≈
BÏˆ‡ ‰È‰ היה רבנו  שמשה כפי  גם »»∆¿
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טו    

למ ּטה , ּבע ׂשּיה  נמ ׁש ׁשּלֹו ּברא ּיה  ׁשהיה  ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָענין

"ּכׁשם  ה ּמדר ׁש, מ ּדברי ג ) (סעיף  לעיל  ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָוכ ּנזּכר 

ּבא ֹות ֹו למ ּטה ", ע ׂשה  ּכ למעלה , ר ֹואה  ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָׁשא ּתה 

ה ּמׁשּכן  ה ּוקם  מ ׁשה  ֿ ידי ׁשעל  וזה ּו מ ּמׁש. ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹאפן

ׁשּטים  מ "עצי ׁשּנע ׂשּו ה ּקר ׁשים  ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָּבאמצע ּות 

את  ׁשּמח ּברים  הע ּמּודים  ּבדגמת  ׁשהם  ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֻע ֹומדים ",

ּכאחד  להיֹות  (מ ּטה ) הרצ ּפה  עם  (מעלה ) ְְְְִִִֶַַַַָָָָָה ּגג 

הכי  ּׁשה ּדגמא  מה  ּגם  יּובן ֿ זה  ֿ ּפי ועל  ְְֲִִֶֶַַַַַָָָֻמ ּמׁש.

הע ּמּודים , מענין היא  ה ּמצ ֹות  לעב ֹודת  ְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָמתאימה 

ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  ּומח ּבר ֹות  ׁשּממ ׁשיכ ֹות  ה ּמצ ֹות  ְְְְִִִֵֶַַַּכי

ה ּגג ׁשּמח ּבר  הע ּמּוד  ּכמ ֹו הם  הע ֹולמ ֹות , ְְִֵֵֶַַַַָָָעם 

ּכיון  מ ּמׁש, האפן ּבא ֹות ֹו ׁשּנע ׂשים  ּבאפן ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹוהרצ ּפה 

ּבתח ּתֹונים " "ּדירה  נע ׂשית  ֿ ידם  "ּדירה "62ׁשעל  , ְְֲִִִֵֶַַַָָָָ

ּובכל  עניניו ּבכל  ּבּה ה ּדר  נמצא  ׁשּׁשם  ְְְְְִִֶַָָָָָָָָָָּדיקא ,

מ ֹורי63עצמ ּות ֹו ע ֹוד  יּכנף  ׁשּלא  ּבאפן ועד  ,64. ְְְִֵֶֶֶַַָֹֹ

ׁשּטים  "עצי ּׁשּיכ ּות  ּגם  לבאר  יׁש ֿ זה  ֿ ּפי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָועל 

ה ּמדר ׁש: (ּכדברי ע ֹומדים " ל "ׂשרפים  ְְְְְְִִִִִִֵַָָע ֹומדים "

עצי  למ ּטה  אף  ע ֹומדים , ׂשרפים  ּלמעלה  ְְְְְֲִִֵַַַַָָָמה 

נע ׂשים  ׁשה "ּׂשרפים " ּדכ ׁשם  ע ֹומדים ), ְְְֲִִִִִִֵֶַַָׁשּטים 

קר ׁשי  ֿ ידי על  ּגם  ּכ ל ֹו", מ ּמעל  ְְְִִֵֵַַַַַָ"ע ֹומדים 

מה ּפכים  ע ֹומדים " ׁשּטים  מ "עצי ׁשּנע ׂשּו ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָה ּמׁשּכן

ּד ה ּׁשט ּות  ל ֹו",את  "מ ּמעל  להיֹות  ֿ זה  לע ּמת  ְְְִִִֶֶַַַַֻ

הע ׂשּיה  ׁשעניני וע ׂשה ", "ּוראה  ענין  ּדר ֿ ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָעל 

למעלה . ּברא ּיה  ׁשהם  ּכמ ֹו אפן ּבא ֹות ֹו הם  ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹלמ ּטה 

ׁשּבקר ׁשי p‰Â‰ו) הע ּמּודים  ענין על  נֹוסף  ¿ƒ≈ְְְִִֵֶַַַַָָ

"ע ֹומדים ", ּבׁשם  ׁשּנקראים  ְְְְִִִִֵֶַָָה ּמׁשּכן

ּכפ ׁשּוט ֹו), ("ע ֹומדים " העמידה  ענין ּגם  ּבהם  ְְְֲִִִִֵֶַַָָָיׁש

העמידה  "וזה ּו ה ּפרק : ּבס ּיּום  מבאר  זה  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָועל 
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רפל"ו.62) תניא ו. פי "ג, במדב "ר ספ "ג. ב "ר טז. נשא ג. בחוקותי  תנחומא תקס "ה 63)ראה הזקן אדמו"ר מאמרי  ראה

שנג. ע ' ריש ח "ב  תרל"ה סה"מ  תתקצז. ע ' בלק  אוה"ת ואילך). תרעט  ע ' ב  כרך שה"ש אוה"ת הגהות (ועם תפט  ע ' ח "א

ק  ע ' תרס "ט  סה"מ  ג. ס "ע  תרס "ו יד.המשך ע ' תרצ "ב  קצג. ע ' תרע "ח  א).64)ס . (מו, שם תניא וראה כ. ל, ישעי '

    
הזה  בעולם ÔÈÚלמטה B˙B‡L ,eÈ‰ ,"‰NÚÂ ‰‡e" ÔÈÚƒ¿«¿≈«¬≈«¿∆ƒ¿»

BlL ‰i‡a ‰È‰L הנפש מכוחות ביותר  נעלה כוח CLÓשהיא ∆»»»¿ƒ»∆ƒ¿«
,‰hÓÏ ‰iNÚa וחיצוני תחתון  כוח היא שהעשיה אף kÊpÎÂעל  «¬ƒ»¿«»¿«ƒ¿»

‰‡B ‰z‡L ÌLk" ,L„n‰ ÈcÓ (‚ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ¿≈¿ƒƒƒ¿≈«ƒ¿»¿≈∆«»∆
,"‰hÓÏ ‰NÚ Ck ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»»¬≈¿«»

LnÓ ÔÙ‡ B˙B‡a בין הבדל  מבלי  ¿…∆«»
לכפי  למעלה הם שהדברים כפי 

למטה. הם ŒÏÚLשהדברים e‰ÊÂ¿∆∆«
ÔkLn‰ Ì˜e‰ ‰LÓ È„È שבו ¿≈…∆««ƒ¿»

בעולם  למטה אלוקות התגלות היתה

‰ÌÈLwהזה ˙eÚˆÓ‡a¿∆¿»«¿»ƒ
ÌÈhL ÈˆÚ"Ó eNÚpL∆«¬≈¬≈ƒƒ
˙Ó‚„a Ì‰L ,"ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ∆≈¿À¿«
‚b‰ ˙‡ ÌÈaÁnL ÌÈ„enÚ‰»«ƒ∆¿«¿ƒ∆««
(‰hÓ) ‰tˆ‰ ÌÚ (‰ÏÚÓ)«¿»ƒ»ƒ¿»«»

LnÓ „Á‡k ˙BÈ‰Ï שהיה כפי  ƒ¿¿∆»«»
למטה  בהיותו  שגם עצמו  רבנו  במשה

וחיבר  למעלה, שהוא כמו  בדיוק היה

(למטה), עשיה עם (למעלה) ראיה

לעיל . כמבואר 

‰Ó Ìb ÔeÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆»««
‰ÓÈ‡˙Ó ÈÎ‰ ‡Ó‚c‰M∆«À¿»¬ƒ«¿ƒ»
ÔÈÚÓ ‡È‰ ˙Bˆn‰ ˙„BÚÏ«¬««ƒ¿ƒ≈ƒ¿«

,ÌÈ„enÚ‰ שכשם לעיל  כמבואר  »«ƒ
הגג  ומטה, מעלה מחברים שהעמודים

אלקות  ממשיכות המצוות כך  והרצפה,

כיון  הזה, לעולם למטה מלמעלה

דומה החיבור  ‰Bˆn˙שאופן  Èkƒ«ƒ¿
ŒB‡ ˙BaÁÓe ˙BÎÈLÓnL∆«¿ƒ¿«¿

˙BÓÏBÚ‰ ÌÚ ÛBÒŒÔÈ‡ ועושות ≈ƒ»»
אחד , דבר  והלמטה הלמעלה ≈‰Ìאת

‚b‰ aÁnL „enÚ‰ BÓk¿»«∆¿«≈««
ÌÈNÚpL ÔÙ‡a ‰tˆ‰Â¿»ƒ¿»¿…∆∆«¬ƒ

,LnÓ ÔÙ‡‰ B˙B‡a' וה'גג ¿»…∆«»
מתעלה  וה'רצפה' ה'רצפה' עם מתחבר 

אתו  ומתחברת ה'גג ' ŒÏÚLאל  ÔÂÈk≈»∆«
Ì„Èהמצוות ידי  ÈNÚ˙על  »»«¬≈

"ÌÈBzÁ˙a ‰Èc"62, כדברי ƒ»¿«¿ƒ
 ֿ ֿ ברוך  שהקדוש במדרש ז "ל  חכמינו 

הזה  שהעולם היינו  בתחתונים, 'דירה' יתברך  לו  שתהיה כביכול , 'נתאוה', הוא

אלקות, לגילוי  ראוי  מקום היה וחומרי , גשמי  עולם שהוא אף על  התחתון 

,‡˜Èc "‰Èc" יתברך לה' 'דירה' יהיה שהעולם ואומר  מדייק והמדרש ƒ»»¿»
'דירה' כמו  יהיה ÏÎeשהדבר  ÂÈÈÚ ÏÎa da c‰ ‡ˆÓ ÌML∆»ƒ¿»«»»¿»ƒ¿»»¿»

B˙eÓˆÚ63, וממהות ממנו  חלק ורק לפעמים נמצא הוא שבו  מקום כמו  לא «¿
שם, מתגלה EÈBÓשלו  „BÚ ÛkÈ ‡lL ÔÙ‡a „ÚÂ64 גילוי היינו  ¿«¿…∆∆…ƒ»≈∆

שהוא  כפי  בלבושים, וכיסוי  הסתר  ללא

הדר  שבו  המקום שזה הדירה במשל 

מכוסה  אינו  כשהוא לפעמים נמצא

בלבושים.

Ìb ‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈«
"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ" ˙eÎiM«»¬≈ƒƒ¿ƒ
È„k) "ÌÈ„ÓBÚ ÌÈÙN"Ïƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈
ÌÈÙN ‰ÏÚÓl ‰Ó :L„n‰«ƒ¿»«¿«¿»¿»ƒ
ÈˆÚ ‰hÓÏ Û‡ ,ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ«¿«»¬≈
ÌLÎc ,(ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhLƒƒ¿ƒƒ¿≈
ÌÈNÚ "ÌÈÙO"‰L∆«¿»ƒ«¬ƒ

,"BÏ ÏÚnÓ ÌÈ„ÓBÚ" כמבואר ¿ƒƒ««
של  ושאיפתם רצונם ידי  שעל  לעיל 

הבריאה  מעולם להתעלות המלאכים

כביכול , מתעלים, הם האצילות, לעולם

האלקות  הכסא, על  ליושב ממעל 

הבריאה, בעולם Ìbהמאירה Ck»«
eNÚpL ÔkLn‰ ÈL˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿≈«ƒ¿»∆«¬
"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ"Ó≈¬≈ƒƒ¿ƒ
Œ˙nÚÏc ˙eËM‰ ˙‡ ÌÈÎt‰Ó¿«¿ƒ∆«¿ƒ¿À«

‰Ê ודעת מטעם שלמטה שטות ∆
אותה  שמהפכים אחרי  אותה, ומעלים

דקדושה', "ÏÚnÓל 'שטות ˙BÈ‰Ïƒ¿ƒ««
‰‡e" ÔÈÚ CcŒÏÚ ,"BÏ«∆∆ƒ¿«¿≈
‰iNÚ‰ ÈÈÚL ,"‰NÚÂ«¬≈∆ƒ¿¿≈»¬ƒ»

‰hÓÏ אשר עד  ‰Ìמתעלים ¿«»≈
‰i‡a Ì‰L BÓk ÔÙ‡ B˙B‡a¿…∆¿∆≈ƒ¿ƒ»

.‰ÏÚÓÏ¿«¿»
ÔÈÚ ÏÚ ÛÒB ‰p‰Â (Â¿ƒ≈»«ƒ¿«
ÔkLn‰ ÈL˜aL ÌÈ„enÚ‰»«ƒ∆¿«¿≈«ƒ¿»
,"ÌÈ„ÓBÚ" ÌLa ÌÈ‡˜pL∆ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ
קרשי  של  הדמיון  מלבד  כלומר ,

המצוות, (הם ל 'עמודים' המשכן 

שהם  בכך  באריכות) לעיל  כמבואר 

עומדים' שטים Ì‰a'עצי  LÈ≈»∆
המשכן  (בקרשי  ‰„ÈÓÚ‰ ÔÈÚ Ìb שטים בעצי  מדובר  שהרי  «ƒ¿«»¬ƒ»

‡Ó ‰Ê ÏÚÂ ,(BËeLÙk "ÌÈ„ÓBÚ" בסיום הריי "צ ÌeiÒaהרבי  ¿ƒƒ¿¿«∆¿»≈¿ƒ
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טז  

ה ּקּיּום  על  מ ֹורה  ּד"עמידה " ׁשּטים ", ֲֲִִִִֵַַַַָָּד"עצי

ענין  מת ּגּלה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  והינּו ה ּׁשּנּוי, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַוהע ּדר 

כ ּו'".38אני  ׁשניתי לא  הוי' ֲֲִִִָָָֹ

ÔÈÚ‰Â וטריא ֿ ה ּׁשקלא  יד ּוע  ּדה ּנה , ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְְְִֵֶַַַַָָָָ

האמצעי  לאדמ ֹו"ר  האמ ּונה ' 65ּב'ׁשער  ְְְֱִֶַַַָָָָָ

ּכתיב  ּדה ּנה  והעמידה , ה ּיׁשיבה  לענין 66ּבנֹוגע  ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָ

יׁש ולכא ֹורה  ּגֹו', הוי' וּיׁשב  יׁשב  ל ּמּבּול  ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָהוי'

ענין  על  ׁשּמֹורה  היׁשיבה , ּבענין ּדוקא  ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָמעלה 

 א ההתיּׁשב ּות . ענין ועל  למ ּטה  ְְְְְְִִַַַַַַַַָָָההמ ׁשכה 

ּוכמ ֹו ּדוקא , עמידה  ׁשל  ענין ּגם  ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָמצינּו

להם 67ׁשּכת ּוב  עמד ּת ע ּמים , לריב  ע ֹומד  הוי' ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ

צרתם  ּדבר 68ּבעת  יׁש ׁשּכא ׁשר  ּבזה , וה ּבא ּור  . ְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ע ּמֹו ללחם  וצרי ּומס ּתיר , ּומעלים  ְְְְְִִִִִֵַַַַָֹה ּמנּגד 

העמידה  ענין להיֹות  צרי אזי כ ּו', ְְְְֲֲִִִִַַַָָָּולנּצח ֹו

ּגם  מ ּובן ּומ ּזה  וה ּתקף . החזק  על  ׁשּמֹורה  ְְִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹּדוקא ,

ׁשּטים  מ "עצי ׁשּנע ׂשּו ה ּמׁשּכן לקר ׁשי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבנֹוגע 

הע ֹולם , והס ּתר  העלם  ׁשּיׁשנֹו ּדכיון ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶָָָע ֹומדים ",

מ ּמּנּו ולע ׂשֹות  להפכ ֹו (ׁשּמצריכים  הע ֹולם  ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָׁשקר 

צריכה  אזי ֿ זה , ּדלע ּמת  ּוׁשט ּות  ל ּמׁשּכן), ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֻקר ׁש

ׁשּזה ּו למ ּטה , אלק ּות  ּבהמ ׁשכת  ה ֹוספה  ְְְְֱִֶֶַַַָָָָֹלהיֹות 

ה ּׁשּנּוי, והע ּדר  ה ּקּיּום  על  ׁשּמֹורה  העמידה , ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָענין

ּובעב ֹו ׁשניתי", לא  הוי' ּד"אני ה ּגּלּוי דת ׁשּזה ּו ֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ

ה ּנּצח ֹון, את  ׁשּפֹועלת  העב ֹודה  ענין ה ּוא  ְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָהאדם 

ּבעצם  ׁשּמׁשר ׁשת  ה ּנצח  מ ּדת  ׁשּמּצד  ְְֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֻעב ֹודה 

("לא  ׁשּנּוי ׁשל  ענין ׁשּי לא  ׁשּׁשם  ְִִֶֶֶֶַַָָָֹֹה ּנפ ׁש,

הה ּלּולא ' ּב'המ ׁש ּבאר ּכה  ּכּמבאר  .69ׁשניתי"), ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֻ

LÈÂּבהמ ׁש ה ּמבאר  ֿ ּפי על  ּבזה  לה ֹוסיף  ¿≈ְְְְִִֵֶֶַַָָֹ

מק ֹומ ֹות 70תער "ב  ׁשהח ּלּוק 71(ּובכ ּמה  ( ְְִֶַַָ

האחד , ּדברים . ּבׁשל ׁשה  ה ּוא  לעמידה  יׁשיבה  ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹּבין

אחת , ּבמדרגה  אינם  והרגלים  ה ּגּוף  ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָׁשּבּיׁשיבה 

הרא ׁש ּבעמידה , ֿ ּכן ֿ ּׁשאין מה  למ ּטה . הם  והרגלים  ה ּכּסא , על  יֹוׁשב  ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָֹׁשה ּגּוף 
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˜t‰: המאמר של  ÌÈhL",התשיעי  ÈˆÚ"c ‰„ÈÓÚ‰ e‰ÊÂ" «∆∆¿∆»¬ƒ»«¬≈ƒƒ

"‰„ÈÓÚ"c ומתקיים שעומד  דבר  של  ÏÚבמשמעות ‰BÓÌeiw‰ «¬ƒ»»««ƒ
ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰התמידי  eÈ‰Â ,ÈepM‰ cÚ‰Â המשכן קרשי  ידי  על  ¿∆¿≈«ƒ¿«¿∆«¿≈∆

È‡ ÔÈÚ ‰lb˙Ó38'eÎ È˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰ והעדר התמידיות עניין  ƒ¿«∆ƒ¿«¬ƒ¬»»…»ƒƒ
שממשיך  וכפי  באלוקות" השינוי 

ומבאר .

Úe„È ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»«
‡ÈËÂŒ‡Ï˜M‰ הדיוןÚL'a ««¿»¿«¿»¿««

"BÓ„‡Ï '‰eÓ‡‰»¡»»«¿
ÈÚˆÓ‡‰65ÔÈÚÏ Ú‚Ba »∆¿»ƒ¿≈«¿ƒ¿«

‰„ÈÓÚ‰Â ‰ÈLi‰ עדיף מהם מי  «¿ƒ»¿»¬ƒ»
יותר , È˙kונעלה ‰p‰c66 ¿ƒ≈¿ƒ

LÈבתהילים  ÏeanÏ 'ÈÂ‰¬»»««»»
,'Bb 'ÈÂ‰ LiÂ את שמשבחים הרי  «≈∆¬»»

הישיבה  בעניין  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

‰B‡ÎÏÂ אכן‡˜Âc ‰ÏÚÓ LÈ ¿ƒ¿»≈«¬»«¿»
‰ÈLÈ‰ ÔÈÚa,העמידה לגבי  ¿ƒ¿««¿ƒ»

‰BnL הישיבה עניין  ÏÚדווקא ∆»«
‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚ כמו ƒ¿«««¿»»¿«»

קומתו  את משפיל  לשבת שכדי  האדם

למטה  ÔÈÚויורד  ÏÚÂ¿«ƒ¿«
˙eMÈ˙‰‰ קביעות של  במובן  «ƒ¿«¿

LiLשני מצד ‡Cומנוחה. eÈˆÓ «»ƒ∆≈
,‡˜Âc ‰„ÈÓÚ ÏL ÔÈÚ Ìb«ƒ¿»∆¬ƒ»«¿»

e˙kL BÓÎe67 דומה בנוסח ¿∆»
ÈÏבישעיה  „ÓBÚ 'ÈÂ‰¬»»≈¿ƒ
,ÌÈnÚ של הניסים' 'ועל  בנוסח וכן  «ƒ

חנוכה  Úa˙ימי  Ì‰Ï z„ÓÚ»«¿»»∆¿≈
Ì˙ˆ68. »»»

,‰Êa e‡a‰Â הסתירה את ליישב ¿«≈»∆
עמידה לכאורה או  עדיפה ישיבה האם

‰bn„עדיפה  c LÈ L‡kL∆«¬∆≈»»«¿«≈
CÈˆÂ ,ÈzÒÓe ÌÈÏÚÓe«¿ƒ«¿ƒ¿»ƒ
ÈÊ‡ ,'eÎ BÁvÏe BnÚ ÌÁÏÏƒ¿…ƒ¿«¿¬«
‰„ÈÓÚ‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈ»̂ƒƒ¿ƒ¿«»¬ƒ»
˜ÊÁ‰ ÏÚ ‰BnL ,‡˜Âc«¿»∆»««…∆

Û˜z‰Â באדם הוא שכך  וכשם ¿«…∆
למעלה  כביכול , הוא, כך  למטה,

ענייני  על  והסתר  העלם יש שכאשר 

חוזק  למעלה, עמידה יש אלוקות

ההעלם  על  להתגבר  כדי  ותוקף

ולבטלו . Ìbוההסתר  ÔeÓ ‰fÓeƒ∆»«

,"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ"Ó eNÚpL ÔkLn‰ ÈL˜Ï Ú‚Ba¿≈«¿«¿≈«ƒ¿»∆«¬≈¬≈ƒƒ¿ƒ
ענין  בהם וחוזק,ומדגש תוקף המסמל  ‰ÌÏÚהעמידה, BLiL ÔÂÈÎc¿≈»∆∆¿∆¿≈

ÌÈÎÈˆnL) ÌÏBÚ‰ ˜L ,ÌÏBÚ‰ zÒ‰Â וההסתר ההעלם ¿∆¿≈»»∆∆»»∆«¿ƒƒ
מחייבים  הש'ק'ר 'BÎÙ‰Ïוהשקר  ˜Lלהפוך  epnÓ ˙BNÚÏÂ ¿»¿¿«¬ƒ∆∆∆

,‰ÊŒ˙nÚÏc ˙eËLe ,(ÔkLnÏ«ƒ¿»¿ƒ¿À«∆
ÈÊ‡ מתגברים אלה שכל  במצב ¬«

‰ÙÒB‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¿̂ƒ»ƒ¿»»
,‰hÓÏ ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰a¿«¿»«¡…¿«»
‰BnL ,‰„ÈÓÚ‰ ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«»¬ƒ»∆»
,ÈepM‰ cÚ‰Â Ìeiw‰ ÏÚ««ƒ¿∆¿≈«ƒ

‰Èelbלעיל כמבואר  e‰fL∆∆«ƒ
,"È˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰ È‡"c«¬ƒ¬»»…»ƒƒ
בה  שאין  במדריגה האלוקות התגלות

ֿ ושלום  חס חלישות או  שינוי  שום

Ì„‡‰ ˙„BÚe התוקף עניין  «¬«»»»
מתבטא  שהוא כפי  למעלה והחוזק

האדם  של  ה' בעבודת ‰e‡ומשתקף
‰„BÚ‰ ÔÈÚ כזה מסוג  ה' עבודת ƒ¿«»¬»

ÔBÁvp‰ ˙‡ ˙ÏÚBtL על ∆∆∆∆«ƒ»
ה', לעבודת ועיכובים המניעות

Áˆp‰ ˙cÓ „vnL ‰„BÚ¬»∆ƒ«ƒ««∆«
ÌˆÚaשבנפש  ˙LLnL∆À¿∆∆¿∆∆

ÌML ,LÙp‰ הנפש Ï‡בעצם «∆∆∆»…
‡Ï") ÈepL ÏL ÔÈÚ CiL«»ƒ¿»∆ƒ…
‰k‡a ‡nk ,("È˙ÈL»ƒƒ«¿…»«¬À»

'‡Ïel‰‰ CLÓ‰'a69 בפרקי ¿∆¿≈«ƒ»
לגני ' 'באתי  בפסוק שמתחיל  ה'המשך '

עניין  באריכות מוסבר  שם תש"י , משנת

ועניינו  האדם בנפש שהוא כפי  הניצחון 

ה'. בעבודת

ÈtŒÏÚ ‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆«ƒ
"Ú˙ CLÓ‰a ‡n‰70 «¿…»¿∆¿≈

˙BÓB˜Ó ‰nÎe)71˜elÁ‰L ( ¿«»¿∆«ƒ
ÈÓÚÏ„‰ההבדל  ‰ÈLÈ ÔÈa≈¿ƒ»«¬ƒ»

,„Á‡‰ .ÌÈc ‰LÏLa ‡e‰ƒ¿…»¿»ƒ»∆»
ÌÈÏ‚‰Â Ûeb‰ ‰ÈLiaL∆«¿ƒ»«¿»«¿«ƒ

˙Á‡ ‰‚„Óa ÌÈ‡ אלא שווה, ≈»¿«¿≈»««
,‡qk‰ ÏÚ LBÈ Ûeb‰L∆«≈««ƒ≈

,‰hÓÏ Ì‰ ÌÈÏ‚‰Â יותר נמוך  ¿»«¿«ƒ≈¿«»
הכסא. שעל  ≈≈∆»ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Óמהגוף
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יז    

ה ׁשני, אחת . ּבמדרגה  הם  והרגלים  ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָה ּגּוף 

הרא ׁש ּובעמידה  למ ּטה , נׁשּפל  הרא ׁש ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָֹֹׁשּבּיׁשיבה 

ׁשּבּיׁשיבה  וה ׁשליׁשי, למעלה . ק ֹומת ֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֻמג ּבּה

ה ּׁשרפרף  (וה ּוא  הארץ  מן מג ּבה ֹות  ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻהרגלים 

הרגלים  הרגלים 72ׁשּתחת  ּבעמידה  אבל  ,( ְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָ

ׁשעמידה  ּבזה , והענין ּבארץ . וע ֹומד ֹות  ְְְְְֲִִֶֶֶָָָָָָנֹוגע ֹות 

מה  (ׁשּזה ּו מ ּטה  למ ּטה  ההמ ׁשכה  על  ְְֶֶַַַַַַָָָָָמ ֹורה 

ׁשאין  ּבאפן ּבארץ ) וע ֹומד ֹות  נֹוגע ֹות  ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹּׁשהרגלים 

הם  והרגלים  ּׁשה ּגּוף  מה  (ׁשּזה ּו ׁשּנּוי ְְִִֵֶֶֶַַַַָָּבּה

נמ ׁשכת  מ ּטה  למ ּטה  ׁשּגם  ועד  אחת ), ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָּבמדרגה 

(ׁשּזה ּו העצמ ּיים  מ ֹוחין ּדגדל ּות , מ ֹוחין ְְְְִִִִִֶֶַַַָּבחינת 

ונמצא , למעלה ). ק ֹומת ֹו מג ּבּה ּׁשהרא ׁש ְְְְְִֶַַָָָָָֹֻמה 

הע ּמּודים , ענין עם  ּגם  ק ׁשּור  העמידה  ְְֲִִִִִֶַַַַָָָָׁשענין

(רא ׁש והרצ ּפה  ה ּגג  את  מח ּבר  הע ּמּוד  ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשהרי

ה ּוא  ׁשהא ֹור  ׁשּכפי מ ּמׁש, ּכאחד  להיֹות  ְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָורגל )

ׁשּנצח ֹון  ּבזה , והענין למ ּטה . נמ ׁש ּכ ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָלמעלה ,

העמידה , ּבענין  צר יׁש זה  ׁשּבׁשביל  ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹה ּמנּגד ,

צרתם , ּבעת  להם  עמד ּת ע ּמים , לריב  ע ֹומד  ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָהוי'

למ ּטה  ׁשּנמ ׁש ֿ זה  ֿ ידי על  ּכפי ה ּוא  הא ֹור  א ֹות ֹו ְְְְִִֵֶֶַַָָָ

ׁשּנּוי. ללא  למעלה , ְְְִֶַָֹׁשה ּוא 

‰ÊŒÈtŒÏÚÂ ּב'א ּגרת ּׁשּכת ּוב  מה  לבאר  יׁש ¿«ƒ∆ְְִֵֵֶֶֶַָָ

ּבענין  ב ) (סעיף  ה ּנ"ל  ְְְִִֶַַַַֹה ּקד ׁש'

מבאר  ׁשּכא ׁשר  כ ּו', הע ּמּודים  ּכמ ֹו ׁשהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָה ּמצ ֹות 

ֿ ה ּזה  ׁשּבע ֹולם  ה ּגׁשמי לאדם  נּתנה  ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָׁש"מצוה 

לה ּטֹות  ּבחירה  ּבעל  "ׁשה ּוא  מ ֹוסיף , ְְְִִֶַַַַָָּדוקא ",

נֹוגע  זה  אין ׁשּלכא ֹורה  וכ ּו'", לט ֹוב  ְְְְִֵֵֶֶַָָלבב ֹו

לעיל , האמ ּור  ֿ ּפי על   א הענין. לפר ּוׁש (ּכ ֿ ְְְִִֵֵַַַָָָָָ(ּכל 

ּבעל  אצל  ּגם  היא  הע ּמּוד  ׁשּפע ּלת  ל ֹומר , ְִֵֵֶֶַַַַַַָֻיׁש

והינּו, לט ֹוב , לבב ֹו לה ּטֹות  ׁשּיבחר  (מנּגד ), הפכי ּדבר  לע ׂשֹות  ׁשּיכ ֹול  ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבחירה 

ּבאפן  ההפכי ל )ּדבר  ה (אפ ׁשר ּות  את   להפ ּכדי ה ּבחירה  ּכח  את  ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹֹׁשּמנּצל 

ּומעלה ). מ ּטה  (ח ּבּור  ּביֹותר  ּגד ֹולה  על ּיה  ּתהיה  ֿ יד ֹו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשעל 
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סע "ב .72) לח , סנהדרין ראה

    
˙Á‡ ‰‚„Óa Ì‰ ÌÈÏ‚‰Â Ûeb‰ L‡‰ ,‰„ÈÓÚa וכולם «¬ƒ»»…«¿»«¿«ƒ≈¿«¿≈»««

ביניהם. הבדלים מבלי  בשוה ÏtLעומדים L‡‰ ‰ÈLiaL ,ÈL‰«≈ƒ∆«¿ƒ»»…ƒ¿»
‰hÓÏ,בעמידה שהוא מכפי  יותר  נמוך  da‚Óוהוא L‡‰ ‰„ÈÓÚe ¿«»«¬ƒ»»…À¿»

‰ÏÚÓÏ B˙ÓB˜.והרגלים ‰ÌÈÏ‚מהגוף ‰ÈLiaL ,ÈLÈÏL‰Â »¿«¿»¿«¿ƒƒ∆«¿ƒ»»«¿«ƒ
˙B‰a‚Óמעט‡e‰Â) ı‡‰ ÔÓ À¿»ƒ»»∆¿

ÌÈÏ‚‰ ˙ÁzL ÛÙM‰72 «¿«¿«∆««»«¿«ƒ
מהארץ  גבוהות הרגלים ידו  ),שעל 

˙BÚ‚B ÌÈÏ‚‰ ‰„ÈÓÚa Ï‡¬»«¬ƒ»»«¿«ƒ¿
.ı‡a ˙B„ÓBÚÂ¿¿»»∆

‰BÓ ‰„ÈÓÚL ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆¬ƒ»»
‰hÓ ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ«««¿»»¿«»«»

ביותר  נמוך  Ó‰למקום e‰fL)∆∆«
˙B„ÓBÚÂ ˙BÚ‚B ÌÈÏ‚‰M∆»«¿«ƒ¿¿¿

(ı‡a עצמה חזקה וההמשכה היא »»∆
ÈepLותקיפה da ÔÈ‡L ÔÙ‡a¿…∆∆≈»ƒ

ÌÈÏ‚‰Â Ûeb‰M ‰Ó e‰fL)∆∆«∆«¿»«¿«ƒ
˙Á‡ ‰‚„Óa Ì‰ היינו ≈¿«¿≈»««

הם  רגליים, התחתונות, שהדרגות

בתוקף  העליונות, לדרגות שווה במצב

ÌbLובחוזק  „ÚÂ hÓÏ‰אפילו ), ¿«∆«¿«»
˙ÎLÓ ‰hÓ ונעלית גבוהה דרגה «»ƒ¿∆∆

eÏ„‚c˙,ביותר  ÔÈÁBÓ ˙ÈÁa¿ƒ«ƒ¿«¿
ÌÈiÓˆÚ‰ ÔÈÁBÓ שהמוחין כפי  ƒ»«¿ƒƒ

הנפש  בעצם ממקורם ונובעים באים

da‚Ó L‡‰M ‰Ó e‰fL)∆∆«∆»…À¿»
‰ÏÚÓÏ B˙ÓB˜ על מדובר  כי  »¿«¿»

מאד  נעלה במצב שהוא כפי  ).הראש
‰„ÈÓÚ‰ ÔÈÚL ,‡ˆÓÂ החוזק ¿ƒ¿»∆ƒ¿«»¬ƒ»

ÔÈÚוהתוקף ÌÚ Ìb eL»̃«ƒƒ¿«
„enÚ‰ È‰L ,ÌÈ„enÚ‰»«ƒ∆¬≈»«
‰tˆ‰Â ‚b‰ ˙‡ aÁÓ¿«≈∆««¿»ƒ¿»
„Á‡k ˙BÈ‰Ï (Ï‚Â L‡)…¿∆∆ƒ¿¿∆»

,LnÓ החיבור בעניין  לעיל  כמבואר  «»
המצוות  ידי  על  ומטה מעלה בין 

,‰ÏÚÓÏ ‡e‰ B‡‰L ÈÙkL∆¿ƒ∆»¿«¿»
CLÓ Ck ומאיר‰hÓÏ ללא »ƒ¿»¿«»

והסתרים. Êa‰,צמצומים ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆
הגילוי  ובתוקף בחוזק הצורך  שהרי 

והסתר  (העלם מנגדים שיש בגלל  הוא

האור  על  שמעלים העולם ושקר  העולם

האדם  שעל  עניינים וכן  האלוקי 

וזהו  ה') בעבודת עליהם להתגבר 

כיוון  עמידה, של  באופן  ובתוקף, בחוזק בריבוי , האור  לגילוי  ¿ÔBÁˆpL∆ƒהטעם
„ÓBÚ 'ÈÂ‰ ,‰„ÈÓÚ‰ ÔÈÚa Cˆ LÈ ‰Ê ÏÈLaL ,„bn‰«¿«≈∆ƒ¿ƒ∆≈…∆¿ƒ¿«»¬ƒ»¬»»≈
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡e‰ ,Ì˙ˆ ˙Úa Ì‰Ï z„ÓÚ ,ÌÈnÚ ÈÏ¿ƒ«ƒ»«¿»»∆¿≈»»»«¿≈∆
ÈepL ‡ÏÏ ,‰ÏÚÓÏ ‡e‰L ÈÙk B‡‰ B˙B‡ ‰hÓÏ CLÓpL∆ƒ¿»¿«»»¿ƒ∆¿«¿»¿…ƒ
ההעלם  את מבטל  זה ותקיף חזק ואור 

וההתנגדות. וההסתר 

‡Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ נוסף פרט ¿«ƒ∆≈¿»≈
b‡'a˙מתוך  e˙kM ‰Ó«∆»¿ƒ∆∆

‰ 'L„w‰ÔÈÚa ( ÛÈÚÒ) Ï"p «…∆««¿ƒ¿ƒ¿«
ÌÈ„enÚ‰ BÓk Ô‰L ˙Bˆn‰«ƒ¿∆≈¿»«ƒ

‡Ó L‡kL ,'eÎ האדמו "ר ∆«¬∆¿»≈
Ì„‡Ïהזקן  ‰z ‰ÂˆÓ"L∆ƒ¿»ƒ¿»»»»

‰f‰ŒÌÏBÚaL ÈÓLb‰««¿ƒ∆»»«∆
‡e‰L" ,ÛÈÒBÓ ,"‡˜Âc האדם «¿»ƒ∆

הזה  Bh‰Ï˙בעולם ‰ÈÁa ÏÚa««¿ƒ»¿«
'eÎÂ BËÏ BÏ להיפך כלומר , ¿»¿¿

Ê‰הטוב", ÔÈ‡ ‰B‡ÎlL עיקרון ∆ƒ¿»≈∆
החופשית  (CkŒÏk)הבחירה Ú‚B≈«»«
ÔÈÚ‰ LeÙÏ בשם המדובר  ¿≈»ƒ¿»

ענין  שם נזכר  ולמה הקודש' ב'אגרת

זה?

,ÏÈÚÏ eÓ‡‰ ÈtŒÏÚ C‡««ƒ»»¿≈
שיאיר  מלמעלה האור  והמשכת שגילוי 

את  לנצח כדי  הוא למעלה כמו  למטה

lÚtL˙המנגד , ,ÓBÏ LÈ≈«∆¿À«
„enÚ‰ למטה עם למעלה המחבר  »«

Ìb ‡È‰ אפילוÏÚa Ïˆ‡ ƒ«≈∆««
c ˙BNÚÏ ÏBÎiL ‰ÈÁa¿ƒ»∆»«¬»»

,(„bÓ) ÈÎÙ‰ וההארה וההמשכה »¿ƒ¿«≈
עליו  משפיעה Bh‰Ï˙הזו  ÁiL∆ƒ¿«¿«

ÏvnL ,eÈ‰Â ,BËÏ BÏ¿»¿¿«¿∆¿«≈
CÙ‰Ï È„k ‰ÈÁa‰ Ák ˙‡∆…««¿ƒ»¿≈«¬…
ÈÎÙ‰‰ c(Ï ˙eLÙ‡)‰ ˙‡∆»∆¿»«»»«»¿ƒ

B„ÈŒÏÚL ÔÙ‡a ידי על  דווקא ¿…∆∆«»
שיהיה הדבר  האפשרות או  ההפכי ,

הפכי , ÏB„b‰דבר  ‰iÏÚ ‰È‰zƒ¿∆¬ƒ»¿»
.(‰ÏÚÓe ‰hÓ eaÁ) ˙BÈa¿≈ƒ«»«¿»
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יח  

זמן ÛÈÒBÓeז) ּדעל  "וזה ּו ה ּפרק : ּבס ֹוף  ƒְְְְֶֶֶַַַ

ּכתיב  ֿ לבא  ועמד ּו73ּדלעתיד  ְְְְִִִָָָֹ

ענין  יהיה  ה ּגא ּלה  ׁשּבזמן והינּו, ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֻרגליו",

מ ּטה , למ ּטה  ההמ ׁשכה  על  ׁשּמֹורה  ְְֲִֶַַַַַָָָָָָָהעמידה ,

ּביׁשיבה , ּכמ ֹו (ולא  הארץ  על  ע ֹומד ֹות  ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹׁשהרגלים 

ה ּקרקע  על  הארץ ), מן מג ּבה ֹות  ְְְִִֶֶַַַַַַָָָָֻׁשהרגלים 

ׁשניתי", ּד"לא  ּבאפן נמ ׁש וׁשם  ְְְְְְִִִִֶָָָָָֹֹוהרצ ּפה ,

ּגּופא , ּובזה  הרא ׁש, לבחינת  עד  מעלה , ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹמ ּלמעלה 

למעלה . ק ֹומת ֹו ׁשּמג ּבּה ּבעמידה , ׁשהרא ׁש ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹֻּכפי

‰ÊŒCcŒÏÚÂ, ּדה ּנה ה ּגל ּות . זמן ּבס ּיּום  ּגם  ¿«∆∆∆ְְְִִֵַַַָ

האדם , ׁשּבג ּוף  הרגל  ְְְֶֶֶַָָָָֻּבדגמת 

ׁשה ּוא  עצמ ּה, ׁשּברגל  ּתח ּתֹונה  הכי ל ּדר ּגא  ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָועד 

ּבחינת  הה ׁשּתל ׁשל ּות  סדר  ּבכלל ּות  ּגם  יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהעקב ,

ּדע ׂשּיה  ה ּזמן,74עקבים  ּבענין ּגם  ֿ כן ּוכמ ֹו , ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָ

ּדמ ׁשיחא  עקבתא  ענין 74ׁשה ּוא  נע ׂשה  ואז . ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָ

ּבעת  רגליו") "ועמד ּו  ּדר ֿ (על  להם " ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָ"עמד ּת

ׁשּבּגל ּות . והג ּבלה  ּומדידה  ּבמצר  ְְְִֵֶַַַַָָָָָָָצרתם ",

נמ  ּכא ׁשר  ׁשּגם  ׁשל ּולה ֹוסיף , ּומ ּצב  ּבמעמד  צאים  ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָ

ל ּמרחב  מ ּגיע  זה  אין הרי לכא ֹורה , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָהרחבה 

העצמי  ל ּמרחב  ֿ ּכּמה ֿוכ ּמה  ֿ אחת  ועל  ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָֻּדקד ּׁשה ,

ֿ י"ּה מרחב  ּבחינת  ׁשּמּבלי 75ּדקד ּׁשה , והינּו, . ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֻ

ּבל ּמּוד  נעל ֹות  הכי ּדרג ֹות  ה ּׂשיג  ׁשּכבר  ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָה ּבט 

ּברכ ֹו ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ וה ּקד ֹוׁש ה ּמצ ֹות , וק ּיּום  ְְְְִִֵַַַָָָה ּתֹורה 

ׁשהיה  ֿ זה  ֿ ידי (על  הרחבה  ׁשל  ּבמ ּצב  ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה 

לק ּימ ּה ׁשּסֹופ ֹו מעני, ה ּתֹורה  את  "ה ּמק ּים  ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹענין

ה ּגל ּות ,76מע ׁשר " זמן ׁשל  הרחבה  א ּלא  זה  אין ,( ְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

 צר יׁש ולכן ּדמ ׁשיחא , עקבתא  - ּגּופא  ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹּוב ּגל ּות 

זה  ׁשאין לידע  מיחדת  (ּבאווארעני ׁש) ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּבהבהרה 

ענין  יהיה  ׁשּלא  ּולה ּזהר  ,ח ׁש ֿ אם  ּכי ְְְִִִִִֵֶֶֶַָֹֹא ֹור 

לא ֹור " ח ׁש ה ',77"ׂשמים  חסדי ׁשּמּצד  א ּלא  , ְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

ּבהפצת  ולעסק  מצ ֹות  ּולק ּים  ּתֹורה  ללמד  יּוכל ּו ה ּגל ּות  זמן ׁשּבס ֹוף  ְְְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָֹֹרצ ֹונֹו
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ÛÈÒBÓe (Ê הריי "צ ‰t˜הרבי  ÛBÒa: הנזכר ÏÚcהתשיעי  e‰ÊÂ" ƒ¿«∆∆¿∆¿«

‡ÏŒ„È˙ÚÏc ÔÓÊ הגאולה המשיח È˙k73זמן  מלך  e„ÓÚÂלגבי  ¿«ƒ¿»ƒ»…¿ƒ¿»¿
Ú ‰È‰È ‰l‡b‰ ÔÓÊaL ,eÈ‰Â ,"ÂÈÏ‚‰BnL ,‰„ÈÓÚ‰ ÔÈ «¿»¿«¿∆ƒ¿««¿À»ƒ¿∆ƒ¿«»¬ƒ»∆»

ı‡‰ ÏÚ ˙B„ÓBÚ ÌÈÏ‚‰L ,‰hÓ ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ÏÚ«««¿»»¿«»«»∆»«¿«ƒ¿«»»∆
התחתונה בארץ BÓkונוגעות ‡ÏÂ)¿…¿

˙B‰a‚Ó ÌÈÏ‚‰L ,‰ÈLÈaƒƒ»∆»«¿«ƒÀ¿»
ı‡‰ ÔÓ שרפרף ידי  ÏÚעל  ,( ƒ»»∆«

ÌLÂ ,‰tˆ‰Â Ú˜w‰ במקום ««¿«¿»ƒ¿»¿»
ביותר  Ï"c‡הנחות ÔÙ‡a CLÓƒ¿»¿…∆¿…
,"È˙ÈL ובכל החוזק בכל  היינו  »ƒƒ

נצחי , ובקיום «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰התוקף
,L‡‰ ˙ÈÁÏ „Ú ,‰ÏÚÓ«¿»«ƒ¿ƒ«»…

עליונה הכי  Ùeb‡,הבחינה ‰Êe»∆»
ההמשכה  עצמו , הראש בבחינת

היא L‡‰Lוההתגלות ÈÙk¿ƒ∆»…
B˙ÓB˜ da‚nL ,‰„ÈÓÚa«¬ƒ»∆À¿»»

.‰ÏÚÓÏ¿«¿»
‰ÊŒCcŒÏÚÂ שיהיה למה בדומה ¿«∆∆∆

שההארה  הגאולה, בזמן  לבוא, לעתיד 

למטה  עד  ביותר  מלמעלה יהיו  והגילוי 

הוא כך  ÔÓÊכעתÌbביותר , ÌeiÒa «¿ƒ¿«
˙eÏb‰. ומבאר שממשיך  כפי  «»

Ûe‚aL Ï‚‰ ˙Ó‚„a ,‰p‰c¿ƒ≈¿À¿«»∆∆∆¿
ÈÎ‰ ‡bcÏ „ÚÂ ,Ì„‡‰»»»¿«««¿»¬ƒ
,dÓˆÚ Ï‚aL ‰BzÁz«¿»∆»∆∆«¿»

LÈ ,˜Ú‰ ‡e‰L דברים דוגמתו  ∆∆»≈≈
למעלה „Òמקבילים ˙eÏÏÎa Ìb«ƒ¿»≈∆
˙eÏLÏzL‰‰ ארבעה בו  שיש «ƒ¿«¿¿

 ֿ ֿ יצירה ֿ בריאה אצילות כלליים עולמות

עולם  הוא מביניהם והנמוך  עשיה,

הבחינות  עצמו  העשיה ובעולם העשיה

אלוקי  אור  בהם שיש ביותר , התחתונות

נקראות מצומצם, מאד  »ÈÁa¿ƒ˙באופן 
‰iNÚc ÌÈ˜Ú74ÔÎŒBÓÎe , ¬≈«ƒ«¬ƒ»¿≈

‡e‰L ,ÔÓf‰ ÔÈÚa Ìb«¿ƒ¿««¿«∆
‡ÁÈLÓc ‡˙˜Ú74 הזמן ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

שהוא  לעקב שנמשל  ביותר  המאוחר 

אך  בו  ויש בגוף ביותר  התחתון  החלק

חיות. ובזמן Ê‡Âמעט במקום דווקא ¿»
ירוד  והכי  נחות הכי  שהוא ∆¬»NÚ‰זה

CcŒÏÚ) "Ì‰Ï z„ÓÚ" ÔÈÚƒ¿«»«¿»»∆«∆∆
˙Úa ("ÂÈÏ‚ e„ÓÚÂ"¿»¿«¿»¿≈

,"Ì˙ˆ עליון הכי  מהמקור  הגילוי  תכלית העמידה, ˆÓaענין  »»»«≈«
˙eÏbaL ‰Ïa‚‰Â ‰„È„Óe, ביותר הלמטה עם ביותר  הלמעלה חיבור  ¿ƒ»¿«¿»»∆«»

באריכות. לעיל  כמבואר 

‰Á‰ ÏL vÓe „ÓÚÓa ÌÈ‡ˆÓ L‡k ÌbL ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ∆««¬∆ƒ¿»ƒ¿«¬»«»∆«¿»»
,‰B‡ÎÏ בעת" של  במצב ולא ƒ¿»

עדיין  ושלום, חס ‡ÔÈצרתם" È‰¬≈≈
,‰M„˜c ÁnÏ ÚÈbÓ ‰Ê∆«ƒ««∆¿»ƒ¿À»

‰nÎÂŒ‰nkŒ˙Á‡ŒÏÚÂ¿««««»¿«»
,‰M„˜c ÈÓˆÚ‰ ÁnÏ«∆¿»»«¿ƒƒ¿À»
מרחב  לא המוחלט, האמיתי , המרחב

יחסי , באופן  ŒÁÓרק ˙ÈÁa¿ƒ«∆¿«
d"È75 האמיתי המרחב לגבי  אז , וגם »

'מצר '. שנחשב במצב ¿»¿eÈ‰Â,נמצאים
‚ÈO‰ kL Ëa‰ ÈÏanL∆ƒ¿ƒ«≈∆¿»ƒƒ
„enÏa ˙BÏÚ ÈÎ‰ ˙B‚c¿»¬ƒ«¬¿ƒ

,˙Bˆn‰ Ìei˜Â ‰Bz‰ ומצבו «»¿ƒ«ƒ¿
'מרחב' של  מצב הוא ברוחניות

BÎa ‡e‰ŒCeaŒLB„w‰Â¿«»»≈¿
‰Á‰ ÏL vÓa ‰È‰iL∆ƒ¿∆¿«»∆«¿»»

È‰L‰בגשמיות ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ)«¿≈∆∆»»
לכן  ‡˙קודם Ìi˜n‰" ÔÈÚƒ¿««¿«≈∆

dÓi˜Ï BÙBqL ,ÈÚÓ ‰Bz‰«»≈…ƒ∆¿«¿»
"LÚÓ76,( עדיין‡l‡ ‰Ê ÔÈ‡ ≈…∆≈∆∆»

,˙eÏb‰ ÔÓÊ ÏL ‰Á‰«¿»»∆¿««»
‡˙˜Ú Z ‡Ùeb ˙eÏbe«»»ƒ¿¿»

,‡ÁÈLÓc על והסתר  העלם של  זמן  ƒ¿ƒ»
‰‰a‰אלקות  Cˆ LÈ ÔÎÏÂ¿»≈≈…∆¿«¿»»

Ú„ÈÏ ˙„ÁÈÓ (LÈÚ‡ÂÂ‡a)«»∆ƒ¿À∆∆≈«
‰Ê ÔÈ‡L נראה שלכאורה המצב ∆≈∆

דבר  של  לאמתו  ביותר , נעלה כמצב

‰f‰Ïeאינו  ,CLÁ Ì‡ŒÈk B‡ƒƒ…∆¿ƒ»≈
CLÁ ÌÈÓN" ÔÈÚ ‰È‰È ‡lL∆…ƒ¿∆ƒ¿«»ƒ…∆

"B‡Ï77, לחשוב יטעו  שלא ¿
חושך  של  מצב הגלותי , שהמצב

אור  של  מצב הוא «∆‡l‡הגלות,
BBˆ ,'‰ È„ÒÁ „vnL∆ƒ««¿≈¿
eÏÎeÈ ˙eÏb‰ ÔÓÊ ÛBÒaL∆¿¿««»¿
˙BˆÓ Ìi˜Ïe ‰Bz „ÓÏÏƒ¿…»¿«≈ƒ¿
˙e„‰i‰ ˙ˆÙ‰a ˜ÒÚÏÂ¿«¬…«¬»«««¬
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יט    

ללא  הרחבה , מ ּתֹו ּומצ ֹותיה  ה ּתֹורה  ְְְֲִִֶַַַַָָָָֹה ּיהד ּות 

ּולהר ּגיׁש לידע  צרי אבל  כ ּו'. ְְְֲִִִִֵַַָָּבל ּבּולים 

להם  "עמד ּת ענין נע ׂשה  ואז ּבמצר . ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנמצאים 

ה ּגל ּות  ּברגעי  ע ֹוד  ה ּנה  ֿ זה  ֿ ידי  ועל  צרתם ". ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבעת 

ּבני  ׁש"ּלכל  ּומ ּצב  מעמד  נע ׂשה  ְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָהאחר ֹונים 

א ֹור " היה  א ֹור "78יׂשראל  "ּתֹורה  -79ׁשּנמ ׁש , ְְִִֵֶָָָָָ

מע ׂשינּו ֿ ידי על  לבב  ּובט ּוב  ּוב ׂשמחה  ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָּבגל ּוי

"לחזֹות  ענין ּכבר  מ ּזה  ׁשּיׁש ּובאפן ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹועב ֹודתנּו,

(ּומר ּמז  הקד ׁש' ּב'א ּגרת  ּכּמבאר  הוי'", ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻּבנעם 

"הוי' ה ּיע ּוד  לק ּיּום  זֹוכים  מ ּמׁש ּובקר ֹוב  ב ). (סעיף  ה ּנ"ל  הה ּלּולא ) ְְְְֲֲִִִִִַַַַַַַָָָָָּבמאמר 

ע ֹולם " לא ֹור   ל ק ֹוממ ּיּות 80יהיה  ויֹוליכנּו ויגאלנּו יב ֹוא  צדקנּו, מ ׁשיח  ּבביאת  , ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

זק ּופה  ּבק ֹומה  "ועמד ּו81לארצנּו, ה ּיע ּוד  לק ּיּום  וזֹוכים  עמידה , ׁשל  ּבאפן , ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

"(ענני  מ ּבחינת  אלק ּות  ּגּלּוי יהיה  טפחים  מע ׂשרה  ׁשּלמ ּטה  הה ּוא ", ּבּיֹום  ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹרגליו

צדקנּו. מ ׁשיח  ּבביאת  מ ּמׁש, ּבקר ֹוב  י"ּה", ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָּב)ּמרחב 
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'eÎ ÌÈÏeaÏa ‡ÏÏ ,‰Á‰ CBzÓ ‰È˙BˆÓe ‰Bz‰ גזירות ללא «»ƒ¿∆»ƒ«¿»»¿…ƒ¿ƒ

בעבר . שונות בתקופות שהיו  זאת ‡Ïוהפרעות בחסדי עם ההכרה עם ויחד  ¬»
כך  על  Ê‡Âה' .ˆÓa ÌÈ‡ˆÓpL LÈb‰Ïe Ú„ÈÏ CÈˆ כשמבינים »ƒ≈«¿«¿ƒ∆ƒ¿»ƒ¿≈«¿»

'מרחב' של  מצב זה אין  דבר  של  נמצאים שלאמיתו  אדרבה אלא אמיתי 

Ì‰Ïבמצר , z„ÓÚ" ÔÈÚ ‰NÚ«¬∆ƒ¿«»«¿»»∆
."Ì˙ˆ ˙Úa¿≈»»»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ העמידה עניין  בזכות ¿«¿≈∆
לעיל  נתבארה הגדולה שמעלתו 

ÈÚ‚aבאריכות  „BÚ ‰p‰ƒ≈¿ƒ¿≈
‰NÚ ÌÈBÁ‡‰ ˙eÏb‰«»»«¬ƒ«¬»
Èa ÏÎl"L vÓe „ÓÚÓ«¬»«»∆¿»¿≈

"B‡ ‰È‰ Ï‡NÈ78 שהיה כפי  ƒ¿»≈»»
מכת  של  בימים מצרים יציאת לפני 

יצאו  לא שעדיין  למרות חושך ,

― הוא והאור  בפועל , ממצרים

"B‡ ‰Bz"79CLÓpL , »∆ƒ¿»
Ï eËe ‰ÁÓNe ÈeÏ‚a¿»¿ƒ¿»¿≈»
,e˙„BÚÂ eÈNÚÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¬≈«¬»≈
ÔÈÚ k ‰fÓ LiL ÔÙ‡e¿…∆∆≈ƒ∆¿»ƒ¿«
‡nk ,"'ÈÂ‰ ÌÚa ˙BÊÁÏ"«¬¿…«¬»»«¿…»
ÊnÓe) 'L„˜‰ ˙b‡'a¿ƒ∆∆«…∆¿À»
Ï"p‰ (‡Ïel‰‰ Ó‡Óa¿«¬««ƒ»««

( ÛÈÚÒ) בזמן כעת, שמעשינו  את היינו  וגורמים ופועלים מכינים הגלות, ¿ƒ
לבוא. לעתיד  שיהיה הגדול  הגילוי 

„eÚi‰ Ìei˜Ï ÌÈÎBÊ LnÓ B˜e לעתיד על  ישעיה שבנבואת ¿»«»ƒ¿ƒ«ƒ
ÌÏBÚ"לבוא B‡Ï CÏ ‰È‰È 'ÈÂ‰"80,e˜„ˆ ÁÈLÓ ˙‡Èa , ¬»»ƒ¿∆»¿»¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈

eÎÈÏBÈÂ eÏ‡‚ÈÂ ‡BÈ»¿ƒ¿»≈¿ƒ≈
,eˆ‡Ï ˙eiÓÓB˜'ו 'קוממיות ¿ƒ¿«¿≈

Ùe˜Ê‰פירושו  ‰ÓB˜a81ÔÙ‡a , ¿»¿»¿…∆
Ìei˜Ï ÌÈÎBÊÂ ,‰„ÈÓÚ ÏL∆¬ƒ»¿ƒ¿ƒ

„eÚi‰ במשיח "e„ÓÚÂהאמור  «ƒ¿»¿
‰hÓlL ,"‡e‰‰ ÌBia ÂÈÏ‚«¿»««∆¿«»

ÌÈÁÙË ‰NÚÓ הנמוך במקום ≈¬»»¿»ƒ
ביותר  ‡e˜Ï˙והנחות Èelb ‰È‰Èƒ¿∆ƒ¡…

Án(a ÈÚ)" ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«»»ƒ«∆¿»
˙‡Èa ,LnÓ B˜a ,"d"È»¿»«»¿ƒ«

.e˜„ˆ ÁÈLÓ¿ƒ«ƒ¿≈
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המשך ביאוח למס' רולין ליום שני עמ' ב



כ

   
   

(‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)
˙LBi‰ לק ֹול מק ׁשיבים  חברים  ּבּגּנים  «∆∆ְְֲִִִִֵֵַַַ

הה ּלּולא 1ה ׁשמיעני  ּבעל  ּומביא  , ְִִִִִֵַַַַָ

ׁשבט  י"ג  ׁשל  ה ּמאמר  (ּבהמ ׁש2ּבהתחלת  ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָ

יּו"ד  ׁשל  לגּני" "ּבאתי ֿ ה ּמתחיל  ּדּבּור  ְְֲִִִִֶַַַַַַָלמאמר 

ׁשּלֹו) הה ּלּולא  ליֹום  ֿ יד ֹו על  לא ֹור  ׁשּיצא  ְְִֶֶַַָָָָָָׁשבט ,

ר ּבה ' ה 'ּמדר ׁש ֿ ּפי (על  ר ׁש"י וה ּתר ּגּום ),3ּפר ּוׁש ְְְִִִֵַַַַַַָָ

ֿ יׂשראל : לכנסת  א ֹומר  הקב "ה  ּבּגּנים ", ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ"ה ּיֹוׁשבת 

אחרים , ׁשל  ּבג ּנים  ור ֹועה  ּבּגֹולה  ה ּנפ ֹוצה  ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָא ּת

[והינּו, מדר ׁשֹות  ּוב ּתי ּכנס ּיֹות  ּבב ּתי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָויֹוׁשבת 

ׁשל  ּגּנים  הרא ׁשֹון, ּפר ּוׁשים : ׁשני יׁש ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשּב"ג ּנים "

מדר ׁשֹות  ּוב ּתי ּכנס ּיֹות  ּבּתי וה ּׁשני, ],4אחרים . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָ

ּבני  ,חברי ׁשהם  ה ּׁשרת  מלאכי  ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָ"חברים ",

איתא  וע ֹוד  ּבּמאמר , [ּומ ֹוסיף   ּדגמת ְְֱֲִִִֵַַָָָֹֻאלקים 

ר ּבה ' מלאכי 5ּב'מדר ׁש נקראים  "חברים " , ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָ

ׂשנאה  ולא  קנאה  לא  ּבהם  ׁשאין מ ּפני ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹה ּׁשרת ,

ה ּפר ּוׁש על  ׁשּנֹוסף  ּולהעיר , ּתחר ּות . ְְֲִֵֶַַַָָֹולא 

(מ ּׁשני  ה ּׁשרת  מלאכי על  קאי ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁש"חברים "

קאי  ׁש"חברים " ּפר ּוׁש ּגם  יׁש ה ּנ"ל ), ְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָה ּטעמים 

ׁשל  ּומ ּצב  ּבמעמד  ׁשהם  ּכפי יׂשראל  ּבני ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָעל 

ֿ חכמים  ּגם 6ּתלמידי נקרא  ֿ חכם  ּתלמיד  ׁשהרי , ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

"חבר " את 7ּבׁשם  ל ׁשמע  ּובאים  "מק ׁשיבים " ,[ ְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ

מה 'ּמדר ׁש ׁשּמֹוסיף  ּוכפי ּכנס ּיֹות . ּבב ּתי " ק ֹול"ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָ

ּבּכת ּוב  ּומס ּים  ." ק ֹול ל ׁשמע  ּבאים  ׁשּלי ּופמליא  "אני וג ֹו'8ר ּבה ', ּדֹודי ּברח  , ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ

ּדקאי  ּבׂשמים , הרי ׁשאז 9על  צדקנּו, מ ׁשיח  ּבביאת  ֿ לבא , ּדלעתיד  ה ּזמן על  ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹ

זה  וענין ("ּבׂשמים "). ה ּקטרת  עב ֹודת  ּתהיה  ּוב ֹו ֿ ה ּמק ּדׁש, ּבית  ּבנין ּגם  ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹיהיה 
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כי       

ֿ זה  לפני ּׁשּכת ּוב  מה  עם  ּגם  ּגֹו'10ק ׁשּור  "סב  ְִִֵֶֶַַָָֹ

כ ּו' ּפר ּוד  מ ּלׁשֹון בתר ", הרי על  ּגֹו' ,11ּדֹודי ְִִֵֵֶַָָ

ּבׁשבירת  ונת ּפרד ּו ׁשּנפל ּו ה ּנּצֹוצ ֹות  על  ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָּדקאי

עב ֹודת 12ה ּכלים  ֿ ידי על  נע ׂשה  ׁשּלהם  ׁשה ּבר ּור  , ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

"ה ּיֹוׁשבת  ּבהיֹות ּה ה ּגל ּות , ּבזמן ֿ יׂשראל  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּכנסת 

אחרים , ׁשל  ּבג ּנים  ור ֹועה  ּבּגֹולה  נפ ֹוצה  ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָּבּגּנים ",

מדר ׁשֹות . ּוב ּתי ּכנס ּיֹות  ּבב ּתי ְְְְִִֵֵֵֶֶָָָויֹוׁשבת 

מה ּוÚe„ÈÂב ) להבין, ּדצרי ּבזה , ה ּדּיּוק  ¿»«ְְִִִֶַַָָָ

כ ּו', ל ׁשמע  ּבאים  ׁש"חברים  ְְֲִִִִֵֶַָָָֹהענין

מצינּו הרי כ ּו', ל ׁשמע " ּבאים  ׁשּלי ּופמליא  ְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָֹאני

ּכנס ּיֹות , ּבב ּתי ׁשּמת ּפּללים  ׁשאף  ה ּתפ ּלה , ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּבענין

ה ּׁשמימה , ע ֹול ֹות  ה ּתפ ּלֹות  ׁשּכל  ה ּוא  ה ּסדר  ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָה ּנה 

ה ּמק ּדׁש ּבית  יר ּוׁשלים , ה ּקד ֹוׁשה , ארצנּו ֿ ידי  ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָעל 

ֿ ה ּקד ׁשים  ׁשּכת ּוב 13וקד ׁש ּכמ ֹו ׁשער 14, וזה  ְְְֳִֶֶֶַַַָָֹ

(ּכּמה  ׁשלמה  ּבתפ ּלת  ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו ְְְִִִֶַַַָָָָֹֹה ּׁשמים ,

ה ּׁשמים " ת ׁשמע  "וא ּתה  ּפעמים ) ועל 15ֿוכ ּמה  . ְְְְְִִִַַַַַַָָָָ

ּבּזהר  ּכדאיתא  ה ּתֹורה , לל ּמּוד  ּבנֹוגע  ֿ זה   16ּדר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

ק ּדיׁשא  ּתניא  ּבספר  ונת ּבאר  ּבנֹוגע 17(וה ּובא  ( ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ

ה ּוא  ה ּלּמּוד  ּכא ׁשר  (ּובפרט  ּדא ֹוריתא  ְְְְֲִִֶַַַָָָָל "קלא 

ֿ ּכן, ואם  כ ּו'. רקיעין" ּובקעא  ׁשּסלקא  ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָּכדבעי)

ּומ  ׁשהקב "ה  הענין צריכים מה ּו ה ּׁשרת  לאכי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ

נמצאת  ׁשּבֹו ל ּמק ֹום  ׁשּלהם , מה ּמק ֹום  ְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלבא 

ּכׁשני  ּבּגּנים ", ("ה ּיֹוׁשבת  ֿ יׂשראל  ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָּכנסת 

ּכנס ּיֹות  ּו"בב ּתי אחרים ", ׁשל  "ּבּגּנים  ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָה ּפר ּוׁשים ,

ה ּתפ ּלה  ק ֹול  את  ל ׁשמ ֹוע  ּכדי מדר ׁשֹות "), ְְְְִִִֵֵֶַַָָָּוב ּתי

ּבנֹוגע  ה ּדּיּוק  יד ּוע  ֿ זה   ּדר ֿ ועל  ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָוה ּתֹורה .
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יז.10) ב , שה"ש 11)שה"ש באוה"ת בגנים היושבת ד"ה ואילך. רנו ע ' שם אוה"ת ע "ד. ריש קטז, אסתר מגילת תו"א ראה

רחצ ). ע ' (לעיל תשל"ח  הנ"ל ד"ה ואילך. א'טז ס "ע  ג, כרך ואילך. תשע  ע ' ב , ואילך.12)כרך ב  קיז, שם תו"א ראה

ואילך. רנח  ע ' שם ס "אֿב .13)אוה"ת סצ "ד או"ח  (ודאדה"ז) טושו"ע  ה"ג. פ "ה תפילה הל' רמב "ם א. ל, ברכות ראה

יז.14) כח , מג.15)ויצא לט ; לו; לד; לב ; ח , ב .16)מלכיםֿא קכא, בהגהה.17)ח "ג רפ "מ 

    
‰Ê ÔÈÚÂ לגבי בגנים..." "היושבת בפסוק ז "ל  חכמינו  שמצאו  הרמזים ¿ƒ¿»∆

לעיל , כאמור  ישראל , בני  של  ומעשיהם Ó‰עבודתם ÌÚ Ìb eL»̃«ƒ«
‰ÊŒÈÙÏ e˙kM10'השירים ב'שיר  הקודמים È„Bcבפסוקים 'Bb Ò" ∆»ƒ¿≈∆…ƒ

,"˙ È‰ ÏÚ 'Bbהוא eÎ'ו 'בתר ' „et ÔBLlÓ11 בין' כמו  «»≈»∆ƒ¿≈
החלקים  בין  שפירושו  הבתרים'

והופרדו , (נחתכו ) ≈«¿È‡˜cשבותרו 
מכוון  זה בהקשר  הפירוד  »ÏÚועניין 

˙BˆBvp‰הקדושה eÏÙpLשל  «ƒ∆»¿
ÌÈÏk‰ ˙ÈLa e„t˙Â12, ¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ««≈ƒ

בריאת  לפני  בחסידות, כמבואר 

של  השתלשלות' ב'סדר  העולמות

ה  'עולם 'עולם את ה' ברא תיקון ',

אורות  היינו  התיקון ', 'עולם התוהו '.

מדוד  באופן  המאירים הספירות

ב'עולם  ואילו  המקבלים. לכלי  ומותאם

רבה  בעוצמה מאירים האורות התוהו '

וכיון  המקבלים, כלי  לפי  שלא

מרובים  האורות התוהו ' שב'עולם

ל 'שבירת  גרם זה מועטים, והכלים

של  האלוקי  מהאור  וניצוצות הכלים',

ביותר , למטה ונפלו  ירדו  התוהו ' 'עולם

האדם  ועבודת הגשמיים. בדברים

את  ולגלות "לברר " היא הזה בעולם

שבדברים  הנעלים האלוקיים הניצוצות

Ì‰lLהגשמיים ea‰L הפרדת ∆«≈∆»∆
בחזרה  והעלאתם מהרע, שבהם הטוב

BÚ„˙לקדושה  È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬»«¿≈¬«
,˙eÏb‰ ÔÓÊa Ï‡NÈŒ˙Òk¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿««»
הגלות  בזמן  ישראל  בני  של  ה' עבודת

שנפלו  הניצוצות את ומעלה מתקנת

כאמור , הכלים', «¿d˙BÈ‰aƒב'שבירת
ֿ ישראל  ÌÈpba",כנסת ˙LBi‰"«∆∆««ƒ

פירוש  האמורים. הפירושים שני  ֿ פי  על 

ÚBÂ‰אחד  ‰ÏBba ‰ˆBÙ¿»«»¿»
,ÌÈÁ‡ ÏL ÌÈp‚a שני ופירוש ¿«ƒ∆¬≈ƒ

Èze ˙BiÒk Èza ˙LBÈÂ¿∆∆¿»≈¿≈ƒ»≈
.˙BL„Óƒ¿»

Úe„ÈÂ (החסידות Êa‰,בתורת ˜eic‰ על המבוססת כך , על  השאלה ¿»««ƒ»∆
בדברים, ‰ÔÈÚדיוק e‰Ó ,ÔÈ‰Ï CÈˆc בכך הפנימי  והתוכן  ¿»ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»
ÌÈÁ"Lהחכמים תלמידי  או  ‡Èהמלאכים ,'eÎ ÚÓLÏ ÌÈ‡a ∆¬≈ƒ»ƒƒ¿…«¬ƒ

ֿ הוא ֿ ברוך  eÈˆÓהקדוש È‰ ,'eÎ "ÚÓLÏ ÌÈ‡a ÈlL ‡ÈÏÓÙe»«¿»∆ƒ»ƒƒ¿…«¬≈»ƒ
,˙BiÒk Èza ÌÈÏlt˙nL Û‡L ,‰lÙz‰ ÔÈÚa מקום שהם ¿ƒ¿««¿ƒ»∆«∆ƒ¿«¿ƒ¿»≈¿≈ƒ

‰BlÙz˙קדוש, ÏkL ‡e‰ „q‰ ‰p‰ למטה מתפללים ישראל  שבני  ƒ≈«≈∆∆»«¿ƒ
,‰ÓÈÓM‰ ˙BÏBÚהיא המקומות מכל  התפילות של  È„ÈŒÏÚוהעלייה «»«¿»«¿≈

,ÌÈÏLeÈ ,‰LB„w‰ eˆ‡«¿≈«¿»¿»«ƒ
ŒL„˜Â Lc˜n‰ ˙Èa≈«ƒ¿»¿…∆

ÌÈL„w‰13, ועולות עוברות דרכם «√»ƒ
העולם, מכל  התפילות ¿BÓkכל 

e˙kL14המקדש מקום ÊÂ‰על  ∆»¿∆
e˙kL BÓÎe ,ÌÈÓM‰ ÚL«««»»ƒ¿∆»

‰ÓÏL ˙lÙ˙a חנוכת בעת המלך  ƒ¿ƒ«¿……
הראשון  ֿ המקדש nÎÂ‰בית ‰nk)«»¿«»

ÚÓLz ‰z‡Â" (ÌÈÓÚt¿»ƒ¿«»ƒ¿«
"ÌÈÓM‰15. «»«ƒ

„enÏÏ Ú‚Ba ‰ÊŒCcŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«¿ƒ
,‰Bz‰ תפילה לגבי  שמצינו  כמו  «»

למעלה, מלמטה עולות שהתפילות

תורה לגבי  גם «È‡„kƒ¿ƒ˙‡מצינו 
‰fa16‡a˙Âכמובא ‡e‰Â) «…«¿»¿ƒ¿»≈

‡LÈc˜ ‡Èz ÙÒa17Ú‚Ba ( ¿≈∆«¿»«ƒ»¿≈«
‡˙ÈB‡c ‡Ï˜"Ï( לימוד) קול  ¿»»¿«¿»

‰enl„התורה  L‡k ËÙe)ƒ¿»«¬∆«ƒ
ÈÚ„k ‡e‰,'ה ויראת ה' אהבת עם ƒ¿»≈

שם  ובתניא בזוהר  ÏqL˜‡כמבואר  (∆»¿»
"ÔÈÚÈ˜ ‡Ú˜e ובוקעת עולה »¿»¿ƒƒ

ÔkŒÌ‡Â,רקיעים .'eÎ מאחר ¿ƒ≈
אמורים  שלמטה והתורה שהתפילה

למעלה, ‰ÔÈÚלעלות e‰Ó התוכן «»ƒ¿»
ז "ל  חכמינו  מאמרי  של  והמשמעות

לעיל  ÈÎ‡ÏÓeהמובאים ‰"˜‰L∆«¿¬≈
ÌB˜n‰Ó ‡Ï ÌÈÎÈˆ ˙M‰«»≈¿ƒƒ»…≈«»

,Ì‰lL למעלהBaL ÌB˜nÏ , ∆»∆«»∆
Ï‡NÈŒ˙Òk ˙‡ˆÓƒ¿≈¿∆∆ƒ¿»≈
ÈLk ,"ÌÈpba ˙LBi‰")«∆∆««ƒƒ¿≈

,ÌÈLet‰, לעיל המובאים «≈ƒ
Èz"e ,"ÌÈÁ‡ ÏL ÌÈpba"««ƒ∆¬≈ƒ¿»≈

,("˙BL„Ó Èze ˙BiÒk היינו ¿≈ƒ»≈ƒ¿»
למטה  Bz‰Â‰לרדת ‰lÙz‰ ÏB˜ ˙‡ ÚBÓLÏ È„k בני של  ¿≈ƒ¿«∆«¿ƒ»¿«»

?ישראל .
Úe„È ‰ÊŒCcŒÏÚÂהחסידות ÔÈÚבתורת ˙eÏÏÎÏ Ú‚Ba ˜eic‰ ¿«∆∆∆»««ƒ¿≈«ƒ¿»ƒ¿«
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כב     

ֿ ּתֹורה  מ ּתן ענין ּביּה18לכלל ּות  ּדכתיב  וּירד 19, ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

ֿ ּתֹורה  ׁשּמּתן אף  ּדלכא ֹורה , סיני, הר  על  ְְֲִִֶַַַַַַָָָָהוי'

סיני  ּובהר  ּדוקא , ּבג ּוף  לנׁשמה  להיֹות  צרי ְְְְְִִִִַַַָָָָָָהיה 

ּולהעל ֹות  להג ּביּה יכ ֹול  היה  הקב "ה  הרי ְְְְֲֲִֵַַַַָָָָּדוקא ,

למעלה , - ֿ יׂשראל  ּבני ּכל  עם  יחד  סיני הר  ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאת 

הר  על  הוי' ּד"וּירד  ּבאפן להיֹות   הצר ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹֻול ּמה 

"לא  ה ּתֹורה  ה ּנה  מ ּתןּֿתֹורה  ּׁשּלאחרי ועד  ְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹסיני",

היא " ּגּופא 20ּבּׁשמים  ּובזה  ּבארץ . ּדוקא  א ּלא  , ְִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ֿ ּדין  ה ּפסק  את  ּבּׁשמים  ׁשּיׁשמע ּו מס ּפיק  ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹלא 

 ּדר ֿ (על  ה ּׁשמימה  ׁשּיעלה  לאחרי ּבארץ  ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנּתן

ּכפי  א ּלא  ה ּׁשמים "), ּתׁשמע  "וא ּתה  ּׁשּכת ּוב  ְְְִִִֶֶַַַַַָָָָמה 

ה ּקד ׁש' ּב'א ּגרת  ה ּזקן אדמ ֹו"ר  ּבענין 21ׁשּמד ּיק  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹ

ֿ ידי  על  מ ּמעל  ּבּׁשמים  ׁשּנע ׂשה  ה ּגד ֹול  ְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָה ּפלא 

העליֹונים  ּבאים  ׁש"ּלכן למ ּטה , ההלכ ֹות  ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָּבר ּור 

הינּו, מה ּתח ּתֹונים ", ּתֹורה  ח ּדּוׁשי ְְְִִִֵֵַַַַָל ׁשמ ֹוע 

מדר ׁשֹות  ּבב ּתי זאת  ול ׁשמע  לבא  ְְְְְִִִִֵֶַָָָֹֹֹׁשּצריכים 

לענין  ּבנֹוגע  ּגם  מ ּובן ּומ ּזה  ּדוקא . ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָלמ ּטה 

ּכנס ּיֹות . ּבב ּתי ׁשּב)תפ ּלה  ְְְְִִִֵֵֶַַָָָה (ּמצוה 

ּבזה ,LÈÂג ) ה ּבא ּור  ֿ אפ ׁשר   ּבדר ל ֹומר  ¿≈ְְֵֶֶֶֶַַָָ

ׁשל  ה ּמאמר  ּבחלק  ה ּמבאר  ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹּבהק ּדים 

זֹו ל ׁשנה  ה ּׁשּי הה ּלּולא  ּבענין 22יֹום  ט ) (ּפרק  ְְְִִֶֶַַַַָָָָ

ענ  ּכלל ּות  ׁשּזה ּו ועב ֹודתנּו,ה ּמצ ֹות , מע ׂשינּו ין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ

"ׁשּנקראים  ּכמ ֹו ע ּמּודים ", נקרא ֹות  ְְְְִִִִִֶֶַַָָׁש"ה ּמצ ֹות 

ע ֹומדים "), ׁשּטים  ("עצי ע ֹומדים " ּבׁשם  ְְְְֲִִִִִֵֵַָה ּקר ׁשים 

"ע ּמּודים ", מ ּלׁשֹון ה ּוא  ׁש"ע ֹומדים " ְְְְִִִֶַַוהינּו,

והרצ ּפה  ה ּגג  ׁש"מח ּבר  ה ּוא  ע ּמּוד  ׁשל  ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשענינֹו

וכן  ה ּמצ ֹות , ענין גם  וזה ּו מ ּמׁש", ּכאחד  ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָלהיֹות 

ֿ ס ֹוף  ֿ אין א ֹור  את  ה ּמח ּברים  ׁשהם  ה ּמׁשּכן, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָקר ׁשי

ענין  לבאר  מ ֹוסיף  ה ּפרק  ּובס ּיּום  הע ֹולמ ֹות . ְְְִִִִֵֶֶַַָָָעם 

על  מ ֹורה  "ּדעמידה  ׁשּטים "), "עצי (ׁשל  ֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָהעמידה 

מת ּגּלה  ֿ זה  ֿ ידי ׁשעל  והינּו ה ּׁשּנּוי, והע ּדר  ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַה ּקּיּום 

אני  את 23ענין ׁשּמק ּׁשר  והינּו, ׁשניתי". לא  הוי' ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
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וש"נ.18) .283 ע ' תרצ "ז קפח . ע ' תרנ"ה כ.19)סה"מ  יט , ב .20)יתרו נט , ב "מ  יב . ל, סע "ב 21)נצבים (קמד, סכ"ו

וש"נ.22)ואילך). ע '. לעיל ו.23)ראה ג, מלאכי 

    
‰BzŒÔzÓ18dÈa È˙Îc ֿ תורה,19, במתן  בו , ‰ÈÂ'שכתוב „iÂ ««»ƒ¿ƒ≈«≈∆¬»»

˙BÈ‰Ï CÈˆ ‰È‰ ‰BzŒÔznL Û‡ ,‰B‡ÎÏc ,ÈÈÒ ‰ ÏÚ««ƒ«¿ƒ¿»«∆««»»»»ƒƒ¿
,‡˜Âc ÈÈÒ ‰e ,‡˜Âc Ûe‚a ‰ÓLÏ למה הסבר  זה אין  עדיין  ƒ¿»»¿«¿»¿«ƒ««¿»

למטה, סיני  הר  על  מלמעלה ה' בירידת צורך  ‰È‰היה ‰"˜‰ È‰¬≈»»
˙‡ ˙BÏÚ‰Ïe dÈa‚‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ«¿«¬∆
ŒÈa Ïk ÌÚ „ÁÈ ÈÈÒ ‰«ƒ«««ƒ»¿≈
‰nÏÂ ,‰ÏÚÓÏ  Ï‡NÈƒ¿»≈¿«¿»¿»»
„iÂ"c ÔÙ‡a ˙BÈ‰Ï Cˆ‰À¿«ƒ¿¿…∆¿«≈∆

„ÚÂ ,"ÈÈÒ ‰ ÏÚ 'ÈÂ‰ כך כדי  ¬»»««ƒ«¿«
משמעותית, למטה מלמעלה ה' ירידת

‰p‰ ‰BzŒÔzÓ ÈÁ‡lM∆¿«¬≈««»ƒ≈
"‡È‰ ÌÈÓMa ‡Ï" ‰Bz‰20, «»…«»«ƒƒ

ı‡a ‡˜Âc ‡l‡ חכמינו וכדברי  ∆»«¿»»»∆
דווקא  היא ההלכה פסיקת שגם ז "ל 

Ùeb‡בארץ. ‰Êe עצמו‡Ï »∆»…
˙‡ ÌÈÓMa eÚÓLiL ˜ÈtÒÓ«¿ƒ∆ƒ¿¿«»«ƒ∆

ÔÈcŒ˜Òt‰ ההלכתיı‡a ÔzpL «¿«ƒ∆ƒ«»»∆
‰ÓÈÓM‰ ‰ÏÚiL ÈÁ‡Ï¿«¬≈∆«¬∆«»«¿»

e˙kM ‰Ó CcŒÏÚ) בתפילת «∆∆«∆»
לעיל , כנזכר  המלך , «»¿"z‡Â‰שלמה

ÈÙk ‡l‡ ,("ÌÈÓM‰ ÚÓLzƒ¿««»«ƒ∆»¿ƒ
Ô˜f‰ "BÓ„‡ ˜i„nL∆¿«≈«¿«»≈

'L„w‰ ˙b‡'a21ÔÈÚa ¿ƒ∆∆«…∆¿ƒ¿«
‡Ït‰ והחידוש‰NÚpL ÏB„b‰ «∆∆«»∆«¬»

ea È„ÈŒÏÚ ÏÚnÓ ÌÈÓMa«»«ƒƒ«««¿≈≈
ÔÎl"L ,‰hÓÏ ˙BÎÏ‰‰«¬»¿«»∆»≈
ÚBÓLÏ ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈ‡a»ƒ»∆¿ƒƒ¿«
,"ÌÈBzÁz‰Ó ‰Bz ÈLecÁƒ≈»≈««¿ƒ

ÌÈÎÈvL ,eÈ‰ העליונים‡Ï «¿∆¿ƒƒ»…
˙‡Ê ÚÓLÏÂ ופסקי תורה דברי  ¿ƒ¿…«…

hÓÏ‰הלכה  ˙BL„Ó Èza¿»≈ƒ¿»¿«»
Ú‚Ba Ìb ÔeÓ ‰fÓe .‡˜Âc«¿»ƒ∆»«¿≈«
‰lÙz(aL ‰Âˆn)‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿««ƒ¿»∆«¿ƒ»

˙BiÒk Èza מיוחד עניין  בה שיש ¿»≈¿≈ƒ
מלמעלה שבגללו  באים העליונים

בני  של  תפילתם את לשמוע למטה

ישראל .

LÙ‡ŒC„a ÓBÏ LÈÂ (‚¿≈«¿∆∆∆¿»
ÌÈc˜‰a ,‰Êa e‡a‰ תחילה «≈»∆¿«¿ƒ

ÏL Ó‡n‰ ˜ÏÁa ‡n‰«¿…»¿≈∆««¬»∆
‰LÏ CiM‰ ‡Ïel‰‰ ÌBÈ«ƒ»««»¿»»

BÊ22(Ë ˜t) שבט ֿ י "ג  י ' קונטרס ∆∆

ֿ המתחיל  ודיבור  לגני ' 'באתי  ֿ המתחיל  דיבור  מאמרים, שני  מכיל  תש"י 

הרבי  תשי "א משנת והחל  פרקים, עשרים יש יחד  שבשניהם בגנים' 'היושבת

אחד  פרק בעיקר  שנה מידי  שבט) ביו "ד  לגני ' 'באתי  מאמרי  (באמירת מבאר 

החל  תשל "א ובשנת כ ', פרק נתבאר  תש"ל  שבשנת כך  המאמרים, מ'המשך '

ונמצא  א'. מפרק המאמר  ביאור  מחדש

בה  השנה תשל "ט, שנת של  שהפרק

זה  ובפרק ט, פרק הוא זה, מאמר  נאמר 

e‰fLמבואר  ,˙Bˆn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿∆∆
ÔÈÚ ˙eÏÏk הכללי והתוכן  העניין  ¿»ƒ¿«

e˙„BÚÂ,של  eÈNÚÓ'ה עבודת «¬≈«¬»≈
ישראל , בני  ¿Bˆn‰"L∆«ƒ˙של 

BÓk ,"ÌÈ„enÚ ˙B‡˜ƒ¿»«ƒ¿
ÌÈLw‰ ÌÈ‡˜pL" המשכן של  ∆ƒ¿»ƒ«¿»ƒ

"ÌÈ„ÓBÚ ÌLa) הכתוב כלשון  «≈¿ƒ
המשכן  מלאכת ÌÈhLלגבי  ÈˆÚ"¬≈ƒƒ

,eÈ‰Â ,("ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ¿«¿
ÔBLlÓ ‡e‰ "ÌÈ„ÓBÚ"L∆¿ƒƒ¿
„enÚ ÏL BÈÚL ,"ÌÈ„enÚ"«ƒ∆ƒ¿»∆«
בבניין  העמוד  של  ומטרתו  תפקידו 

‰tˆ‰Â ‚b‰ aÁÓ"L ‡e‰∆¿«≈«»¿»ƒ¿»
זה  ונפרדים רחוקים הם ֿ עצמם שמצד 

LnÓ",מזה  „Á‡k ˙BÈ‰Ïƒ¿¿∆»«»
ÔÎÂ ,˙Bˆn‰ ÔÈÚ Ì‚ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿««ƒ¿¿≈
Ì‰L ,ÔkLn‰ ÈL«̃¿≈«ƒ¿»∆≈
ÛBÒŒÔÈ‡ŒB‡ ˙‡ ÌÈaÁn‰«¿«¿ƒ∆≈

‰BÓÏBÚ˙העליון  ÌÚ,התחתונים ƒ»»
באה  האלוקות המצוות ֿ ידי  ועל 

לעולם. ונמשכת

˜t‰ ÌeiÒe המשך' של  ט פרק ¿ƒ«∆∆
לעיל , הנזכר  לגני ' הרבי ÛÈÒBÓבאתי  ƒ

המאמר  בעל  ÔÈÚהריי "צ ‡Ï¿»≈ƒ¿«
,("ÌÈhL ÈˆÚ" ÏL) ‰„ÈÓÚ‰»¬ƒ»∆¬≈ƒƒ
Ìeiw‰ ÏÚ ‰BÓ ‰„ÈÓÚc"«¬ƒ»»««ƒ

,ÈepM‰ cÚ‰Â,ויציבות תוקף ¿∆¿≈«ƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL eÈ‰Â'ה עבודת ¿«¿∆«¿≈∆

המצוות, ÔÈÚבקיום ‰lb˙Óƒ¿«∆ƒ¿«
È‡23"È˙ÈL ‡Ï 'ÈÂ‰ עניין ¬ƒ¬»»…»ƒƒ

שבאלוקות. והתוקף השינוי , העדר 

M˜nL ,eÈ‰Â במאמר˙‡ ¿«¿∆¿«≈∆
ÌÈ„enÚ‰ ÔÈÚ היינו שבמצוות, ƒ¿«»«ƒ

עם  שלמעלה האלוקות חיבור  עניין 

הוא  לזה שהמשל  שלמטה, הנבראים
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כג       

ׁשּלכא ֹורה  אף  העמידה , ענין עם  הע ּמּודים  ְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָענין

עצמ ֹו. ּבפני ענין זה  ְְְֲִִֵֵֶַָהרי

לעיל ÔeÈÂד ) ּׁשּנת ּבאר  מה  ֿ ּפי ּבענין 24על  ¿»ְְְְִִִֵֵֶַַַָ

ל 'עמידה ', 'יׁשיבה ' ּבין ְֲִִִֵַַָָהח ּלּוק 

אדמ ֹו"ר  כ "ק  (ּבדר ּוׁשי ּדר ּוׁשים  ּבכ ּמה  ְְְְְִִֵַַַָָֹּכּמבאר 

ֿ עדן  נׁשמת ֹו ּבעל 25(מה ֹור ׁש"ּב) ּובדר ּוׁשי ְְְִִֵֵֶַַַָָ

נׂשיאינּו26הה ּלּולא  ר ּבֹותינּו ּבדר ּוׁשי וכן , ְְְִִִֵֵֵֵַַָ

(ּגם  צדק ' ה 'ּצמח  ּבדר ּוׁשי  ְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַׁשּלפניהם ,

ּבׁשל ׁשה 27ה ּנד ּפסים  ה ּוא  ּביניהם  ׁשהח ּלּוק  (( ְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ה ּוא  הרא ׁש העמידה  ׁשּבׁשעת  אחד , ענין ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹענינים .

ּבׁשעת  ׁשה ּוא  מ ּכמ ֹו יֹותר  למעלה  ְְְְְִִֵֶַַָָֻמג ּבּה

נֹוגע ֹות  ׁשהרגלים  ה ּׁשני, הענין ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָה ּיׁשיבה .

ׁשהרגלים  ּביׁשיבה , ּכמ ֹו (ׁשּלא  ּבארץ  ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹוע ֹומד ֹות 

ׁשּכת ּוב  ּוכמ ֹו הארץ , מן ּכסאי 28נג ּבה ֹות  ה ּׁשמים  ְְְִִִִִֶֶַַָָָָָ

ׁשּמעמידים  ה ּׁשרפרף  ּכמ ֹו רגלי, הדם  ְְְְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָֹוהארץ 

הרגלים  ה ּגּוף 29ּתחת  ׁשהרא ׁש ה ּׁשליׁשי, והענין .( ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֹ

הי  אחת , ּבמדרגה  הם  המ ׁשוהרגלים  ׁשּכל  נּו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ

מ ּובן  ּומ ּזה  אחת . ּבתנּועה  ה ּוא  האדם  ק ֹומת  ְִִִֶַַַָָָָָצ ּיּור 

ּכפי  ו'עמידה ' 'יׁשיבה ' ענין לאמ ּתית  ּבנֹוגע  ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָּגם 

נׁשּתל ׁשל ּו ּבג ׁשמ ּיּות  ׁשהענינים  ּבר ּוחנּיּות , ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָׁשהם 

.30מהן  ֵֶ

ÔÈÚ‰Â אצל ה 'ּיׁשיבה ' ענין ּדה ּנה  ּבזה , ¿»ƒ¿»ְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ענׁש ׁשל  ּבענין רק  (לא  מצינּו ְְִִֶֶַַָָָָֹֹה ּקּב"ה ,

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ֿ וׁשל ֹום , ולא 31חס  יׁשב , ל ּמּבּול  הוי' ְְְֲֶַַַָָָָָָֹ

ז"ל  חכמינּו ּכל ׁשֹון ּדין, ׁשל  ּבענין ה ּקּב"ה 32רק  ְְְֲִִִֵֶַַָָָָ

יֹוׁשב  - חסד  ׁשל  ּבענין ּגם  א ּלא ) כ ּו', ודן ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָיֹוׁשב 

ּביצי  עד  ראמים  מ ּקרני ּכּלֹו הע ֹולם  ּכל  את  ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻוזן

אפ ּלּו32ּכּנים  מ ּזה , ויתרה  מפלג . חסד  ׁשּזה ּו , ְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶָָֻ
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ואילך).24) שכח  ס "ע  (לעיל ואילך פ "ו לגני  באתי  ואילך.25)ד"ה א'רצא ע ' ח "ג תשא). (ע ' פשמ "א ח "ב  תער"ב  המשך

ואילך. קסב  ע ' תרנ"ד ואילך.26)סה"מ  33 ע ' תרפ "ט  להצ "צ 27)סה"מ  החקירה ספר ואילך. שנט  ע ' בהעלותך אוה"ת

א. א.28)קלז, סו, סע "ב .29)ישעי ' לח , סנהדרין רפ "ג.30)ראה תניא י .31)ראה כט , ב .32)תהלים ג, ע "ז

    
והרצפה, הגג  ‰ÈÓÚ„‰,חיבור  ÔÈÚ ÌÚ,באלוקות השינוי  והעדר  התוקף ƒƒ¿«»¬ƒ»

‰Ê È‰ ‰B‡ÎlL Û‡, השינוי העדר  העמידה, ÈÙaעניין  ÔÈÚ «∆ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»ƒ¿≈
.BÓˆÚ«¿

ÔeÈÂ העמידה „) ועניין  (המצוות) ה'עמודים' עניין  בין  והשייכות הקשר  ¿»
באלוקות) השינוי  והעדר  »ŒÏÚ(התוקף

ÏÈÚÏ ‡a˙pM ‰Ó Èt24 ƒ«∆ƒ¿»≈¿≈
לגני ' 'באתי  ֿ המתחיל  דיבור  במאמר 

תשל "ט, זו , שנה שבט בי ' שנאמר 

˜elÁ‰ ÔÈÚa ההבדלÔÈa ¿ƒ¿««ƒ≈
,'‰„ÈÓÚ'Ï '‰ÈLÈ' שהוא כפי  ¿ƒ»«¬ƒ»

ברוחניות, גם העניין  יובן  (ומזה באדם

ÌÈLecכדלהלן ) ‰nÎa ‡nk«¿…»¿«»¿ƒ
חסידות  Î"˜מאמרי  ÈLe„a)ƒ¿≈

(a"LB‰Ó) "BÓ„‡«¿¿»«
Ô„ÚŒB˙ÓL25ŒÏÚa ÈLe„e ƒ¿»≈∆ƒ¿≈««

‡Ïel‰‰26,,הריי "צ ÔÎÂהרבי  «ƒ»¿≈
eÈ‡ÈN eÈ˙Ba ÈLe„aƒ¿≈«≈¿ƒ≈

,Ì‰ÈÙlL להם שקדמו  בדורות ∆ƒ¿≈∆
Ìb) '˜„ˆ ÁÓv'‰ ÈLe„aƒ¿≈«∆«∆∆«

ÌÈÒt„p‰27˜elÁ‰L (( «ƒ¿»ƒ∆«ƒ
Ì‰ÈÈa'ישיבה' בין  ההבדל  ≈≈∆
ÌÈÈÚ,ל 'עמידה' ‰LÏLa ‡e‰ƒ¿…»ƒ¿»ƒ

ומפרט. שממשיך  כפי 

‰„ÈÓÚ‰ ˙ÚLaL ,„Á‡ ÔÈÚƒ¿»∆»∆ƒ¿«»¬ƒ»
‰ÏÚÓÏ da‚Ó ‡e‰ L‡‰»…À¿»¿«¿»
˙ÚLa ‡e‰L BÓkÓ ˙BÈ≈ƒ¿∆ƒ¿«

‰ÈLi‰ יושב כשהאדם שהרי  «¿ƒ»
נמוך  ראשו  למטה, מושפלת וקומתו 

עמידה. בשעת הראש גובה מאשר  יותר 

ÈM‰ ÔÈÚ‰ ביטוי לידי  בא שבו  »ƒ¿»«≈ƒ
הוא, לעמידה ישיבה בין  ההבדל 

ÌÈÏ‚‰L עמידה BÚ‚B˙בעת  ∆»«¿«ƒ¿
BÓk ‡lL) ı‡a ˙B„ÓBÚÂ¿¿»»∆∆…¿
˙B‰a‚ ÌÈÏ‚‰L ,‰ÈLÈaƒƒ»∆»«¿«ƒƒ¿»

ı‡‰ ÔÓ,עצמה בארץ נוגעות ולא ƒ»»∆
e˙kL BÓÎe28È‡Òk ÌÈÓM‰ ¿∆»«»«ƒƒ¿ƒ

,ÈÏ‚ Ì„‰ ı‡‰Â שבמצב היינו  ¿»»∆¬…«¿»
לא  הרגליים כסא, על  ישיבה של 

על  מונחות אלא עצמה בארץ נוגעות

שהוא  'הדום' ‰ÌÈÏ‚גבי  ˙Áz ÌÈ„ÈÓÚnL ÛÙM‰ BÓk29,( ¿«¿«¿«∆«¬ƒƒ««»«¿«ƒ
עצמה. בארץ נוגעות הרגליים כאשר  בעמידה עושים שלא דבר 

ÈLÈÏM‰ ÔÈÚ‰Âהוא העמידה, לעומת הישיבה את L‡‰Lהמאפיין  ¿»ƒ¿»«¿ƒƒ∆»…
,˙Á‡ ‰‚„Óa Ì‰ ÌÈÏ‚‰Â Ûeb‰גובה באותו  מצב, ‰eÈ,באותו  «¿»«¿«ƒ≈¿«¿≈»«««¿

CLÓ‰ ÏkL אורך ‡Á˙כל  ‰Úe˙a ‡e‰ Ì„‡‰ ˙ÓB˜ eiˆ ∆»∆¿≈ƒ«»»»ƒ¿»««
שווה.

‰fÓe ההבדלים על  לעיל  מהאמור  ƒ∆
באדם  לישיבה עמידה Ìbבין  ÔeÓ»«

'‰ÈLÈ' ÔÈÚ ˙ÈzÓ‡Ï Ú‚Ba¿≈««¬ƒƒƒ¿«¿ƒ»
Ì‰L ÈÙk '‰„ÈÓÚ'Â«¬ƒ»¿ƒ∆≈

,˙eiÁea באלוקות למעלה ¿»ƒ
˙eiÓL‚a ÌÈÈÚ‰L∆»ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ

Ô‰Ó eÏLÏzL30 כמבואר ƒ¿«¿¿≈∆
באו  הגשמיים העניינים שכל  בחסידות,

הרוחני  והמקור  מהשורש ונשתלשלו 

האדם  שבנפש בתניא, (וכמבואר  שלהם

הספירות  עשר  כנגד  כוחות עשרה יש

עשרת  השתלשלו  שמהן  העליונות

ומבאר . שממשיך  כפי  הכוחות)

ÔÈÚ ‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈ƒ¿«
,‰"aw‰ Ïˆ‡ '‰ÈLi'‰«¿ƒ»≈∆«»»

eÈˆÓ ז "ל חכמינו  ובדברי  בתורה »ƒ
ŒÒÁ LÚ ÏL ÔÈÚa ˜ ‡Ï)…«¿ƒ¿»∆…∆«

e˙kL BÓk ,ÌBÏLÂ31 בתהילים ¿»¿∆»
,LÈ ÏeanÏ 'ÈÂ‰, כלומר ¬»»««»»

את  להעניש 'ישב' ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש

המבול  דור  ÔÈÚaאנשי  ˜ ‡ÏÂ¿…«¿ƒ¿»
eÈÓÎÁ ÔBLÏk ,ÔÈc ÏL 32ז "ל ∆ƒƒ¿¬»≈
,'eÎ Ô„Â LBÈ ‰"aw‰ כמאמר «»»≈¿»

הראשונות  [השעות] "שלוש הגמרא

יושב  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש היום] [של 

שעות  [שלוש שניות בתורה, ועוסק

ֿ הוא] ֿ ברוך  הקדוש היום, של  שניות

הרי  כולו ", העולם כל  את ודן  יושב

לגבי  נזכר  למעלה 'ישיבה' שהמושג 

ומשפט, לשון ‡l‡דין  מצינו  ∆»
ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש לגבי  Ìb'ישיבה' («

„ÒÁ ÏL ÔÈÚa דברי כהמשך  – ¿ƒ¿»∆∆∆
שבשלוש  מאמר , באותו  הגמרא

 ֿ הקדוש היום, של  השלישיות השעות

ֿ הוא  ÔÊÂברוך  LBÈ ומפרנס˙‡ ≈¿»∆
ÌÈpk ÈˆÈa „Ú ÌÈÓ‡ ÈwÓ ,Blk ÌÏBÚ‰ Ïk32e‰fL , »»»Àƒ«¿≈¿≈ƒ«≈≈ƒƒ∆∆

הוא  הנבראים סוגי  לכל  ופרנסה מזון  ÏÙÓ‚.השפעת „ÒÁ∆∆À¿»
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כד     

ׁש"ׁשל ׁש מצינּו ה ּקּב"ה , ׁשל  ה ּתֹורה  לעסק  ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבנֹוגע 

וע ֹוסק  יֹוׁשב  ה ּקּב"ה  הרא ׁשֹונֹות  ְִֵֵַָָָָׁשע ֹות 

ׁש"ׁשל ׁש32ּבּתֹורה " ׁשאף  והינּו, ּדיקא , "יֹוׁשב " , ְְְֵֶֶַַַָָָָֹ

חל ּוק ֹות  מ ּׁשאר  מעלתן ּגדלה  הרא ׁשֹונֹות " ְְֲֲִִַָָָָָָָׁשע ֹות 

ּגם  ׁשּנּכר  ּכפי ּובפרט  ׁשם , ׁשּנמנּו ׁשע ֹות " ְְְִִִִֶֶַָָָָָֹ"ׁשל ׁש

ּבּתֹורה , וע ֹוסק  יֹוׁשב  ׁשה ּקּב"ה  הענין ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָמעצם 

ּבׁשם  ׁשּנקרא  ּומ ּצב  מעמד  זה  הרי ֿ מק ֹום  ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָמ ּכל 

יֹותר  נעלה  ּומ ּצב  מעמד  יׁשנֹו  א ְֲֲֵֵֶֶַַַַָָ"יֹוׁשב ".

ׁשאז  (ּכדלק ּמן), 'עמידה ' ּבׁשם  ׁשּנקרא  ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבאלק ּות 

ׁשה ּוא  מ ּכמ ֹו אפ ּלּו יֹותר  למעלה  הרא ׁש ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹנג ּבּה

והינּו, ּבּתֹורה ", וע ֹוסק  יֹוׁשב  ׁש"ה ּקּב"ה  ְְְְֵֵֶַַַָָָָָּבׁשעה 

ּבחינת  מה ּתֹורה , ּגם  למעלה  נג ּבּה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹׁשהרא ׁש

ּבחינת  - ה ּכתר  מ ּבחינת  אפ ּלּו ּולמעלה  ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָהחכמה ,

. ית ּבר ּומה ּות ֹו לעצמ ּות ֹו ועד  ה ּכתר , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָּפנימ ּיּות 

הרא ׁש ׁשּבחינת  ה 'עמידה ', ּבמעלת  זאת  ְְְֲֲִִֶַַַָָָֹֹוע ֹוד 

נמ ׁש ה ּנ"ל , עליֹונה  ה ּיֹותר  ּבמדרגה  ׁשה ּוא  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּכפי

ונ  ׁשע ֹומד  ּכפי הרגל  רק לבחינת  (ולא  ּבארץ  ֹוגע  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ה ּתקף  ּבכל  ונמ ׁש הארץ ), מן ׁשּמג ּבּה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻּכפי

ה ּקׁשר  ּגם  וזה ּו ּברא ׁש. ׁשה ּוא  מ ּכמ ֹו ׁשּנּוי ְְְִִֶֶֶֶַַָֹֹּוללא 

ׁשּגם  ה 'ע ּמּודים ', לענין ה 'עמידה ' ענין ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָוׁשּיכ ּות 

(רא ׁש) ה ּגג  את  ׁשּמח ּבר  ה ּוא  הע ּמּוד  ְְִֵֶֶַַַַָָֹענין

מ ּמׁש". "ּכאחד  להיֹות  (רגל ) ְְְְִִֶֶֶַָָָָוהרצ ּפה 

‰p‰Âּכמ ֹו ה ּוא  למעלה , ה 'עמידה ' ענין ¿ƒ≈ְְְְֲִִַַָָָ

לדין 33ׁשּכת ּוב  וע ֹומד  הוי' לריב  נּצב  ְְֲִִִֵֶָָָָָ

צרתם " ּבעת  להם  "עמד ּת ּוכמ ֹו והינּו,34ע ּמים , , ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּמּגעת  יׂשראל , ׁשל  צרתם " "ּבעת  ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּדוקא 
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,‰fÓ ‰˙ÈÂ עונש לגבי  רק לא למעלה נזכר  'ישיבה' שהמושג  בלבד  זו  לא ƒ≈»ƒ∆

גם  אלא מזה,ודין  יותר  אלא מופלג , חסד  ואפילו  חסד , Ú‚Baלגבי  elÙ‡¬ƒ¿≈«
eÈˆÓ ,‰"aw‰ ÏL ‰Bz‰ ˜ÒÚÏ בגמרא ז "ל  חכמינו  מאמר  באותו  ¿≈∆«»∆«»»»ƒ

˙BBL‡‰ ˙BÚL LÏL"L היום ÒBÚÂ˜של  LBÈ ‰"aw‰ ∆»…»»ƒ«»»≈¿≈
"‰Bza32,‡˜Èc "LBÈ" , «»≈»¿»

לשון  ואמרו  דייקו  ז "ל  חכמינו  כאן  וגם

דווקא  Û‡Lישיבה ,eÈ‰Â¿«¿∆«
"˙BBL‡‰ ˙BÚL LÏL"L∆»…»»ƒ
˙B˜eÏÁ ‡MÓ Ô˙ÏÚÓ ‰Ï„b»¿»«¬»»ƒ¿»¬
ÌL eÓpL "˙BÚL LÏL"»…»∆ƒ¿»
אמר  יהודה רב אמר  הגמרא: לשון  (וזה

היום. הוי  שעות ֿ עשרה שתים רב:

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש הראשונות שלש

יושב  שניות בתורה, ועוסק יושב

שרואה  כיון  כולו , העולם כל  את ודן 

עומד  כליה, העולם מכסא שנתחייב

שלישיות  רחמים. כסא על  ויושב הדין 

מקרני  כולו , העולם כל  את וזן  יושב

יושב  רביעיות כנים. ביצי  עד  ראמים

זה  לויתן  שנאמר  לויתן , עם ומשחק

בו ") לשחק המעלה ËÙeיצרת ƒ¿»
השעות  שלוש של  הללו ,המיוחדת

בתורה  עוסק ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש בהן 

במיוחד , Ìbמודגשת kpL ÈÙk¿ƒ∆ƒ»«
LBÈ ‰"aw‰L ÔÈÚ‰ ÌˆÚÓ≈∆∆»ƒ¿»∆«»»≈

‰Bza ˜ÒBÚÂ,אלה בשעות ¿≈«»
ÌB˜ÓŒÏkÓ המעלה למרות ƒ»»

לעומת  אלה שעות שלוש של  המיוחדת

אחרות, ÓÚÓ„שעות ‰Ê È‰¬≈∆«¬»
‡˜pL vÓe הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש «»∆ƒ¿»

מצב  "LBÈ".באותו  ÌLa«≈≈
‰ÏÚ vÓe „ÓÚÓ BLÈ C‡«∆¿«¬»«»«¬∆
ÌLa ‡˜pL ˙e˜Ï‡a ˙BÈ≈∆¡…∆ƒ¿»¿≈
Ê‡L ,(Ôn˜Ï„k) '‰„ÈÓÚ'¬ƒ»¿ƒ¿«»∆»

L‡‰ da‚ אצל ויתרון  עילוי  ויש ƒ¿»»…
כביכול , ֿ הוא, ֿ ברוך  «¿»¿ÏÚÓÏ‰הקדוש

‡e‰L BÓkÓ elÙ‡ ˙BÈ≈¬ƒƒ¿∆
"‰Bza ˜ÒBÚÂ LBÈ ‰"aw‰"L ‰ÚLa'יושב' נקרא הוא שאז  ¿»»∆«»»≈¿≈«»

Ìbכאמור , ‰ÏÚÓÏ da‚ L‡‰L ,eÈ‰Â אפילו,‰Bz‰Ó שהיא ¿«¿∆»…ƒ¿»¿«¿»«≈«»
˙k‰ ˙ÈÁaÓ elÙ‡ ‰ÏÚÓÏe ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁa כתר' בחינת ¿ƒ««»¿»¿«¿»¬ƒƒ¿ƒ««∆∆

עשר  (התחלת מהחכמה שלמעלה השתלשלות')עליון ' 'סדר  של  הספירות

- היא B˙e‰Óeאלא B˙eÓˆÚÏ „ÚÂ ,˙k‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ«∆∆¿«¿«¿«
Ca˙È. כולן הדרגות מכל  שלמעלה בעצמו , ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש עצמיות ƒ¿»≈

,'‰„ÈÓÚ'‰ ˙ÏÚÓa ˙‡Ê „BÚÂ לעומת ב'עמידה' נוסף יתרון  קיים ¿…¿«¬«»¬ƒ»

BÈÏÚ‰'ישיבה' ˙Bi‰ ‰‚„Óa ‡e‰L ÈÙk L‡‰ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«»…¿ƒ∆««¿≈»«≈∆¿»
,Ï"p‰.הגוף חלקי  מכל  יותר  גבוה שהראש היינו  במשל , בגשמיות, בעמידה ««

החכמה, ממדריגת אפילו  גבוה שה'ראש' היינו  באלוקות, ברוחניות, ובנמשל 

הזו , הגבוהה בדרגה שהוא וכפי  לעיל , כמבואר  הכתר , ממדריגת ואפילו 

ומאיר CLÓה'ראש' ויורד  ƒ¿»
Ï‚‰ ˙ÈÁÏ של הנמוך  במצב ƒ¿ƒ«»∆∆

הרגל  ÓBÚL„בחינת ÈÙk הרגל ¿ƒ∆≈
ı‡a Ú‚BÂ שזהו לעיל  כמבואר  ¿≈«»»∆

עמידה בעת הרגליים ˜מצב ‡ÏÂ)¿…«
da‚nL ÈÙk הרגל,ı‡‰ ÔÓ ¿ƒ∆À¿»ƒ»»∆

בעת  הרגל  מצב שזהו  לעיל  כמבואר 

CLÓÂישיבה  הראש ), המשכת ¿ƒ¿»
היא  עמידה של  במצב «¿ÏÎaברגל 

BÓkÓ ÈepL ‡ÏÏe Û˜z‰«…∆¿…ƒƒ¿
L‡a ‡e‰L ענייני העמידה ובעת ∆»…

שהם  כפי  בדיוק לרגל  נמשכים הראש

שינוי . ללא עצמו , בראש

e‰ÊÂ יש עמידה שבזמן  זה עניין  ¿∆
לרגל  העליון  מהראש המשכה

eÎiLÂ˙התחתונה  Lw‰ Ìb««∆∆¿«»
ÔÈÚÏ '‰„ÈÓÚ'‰ ÔÈÚƒ¿«»¬ƒ»¿ƒ¿«
ÔÈÚ ÌbL ,'ÌÈ„enÚ'‰»«ƒ∆«ƒ¿«
‚b‰ ˙‡ aÁnL ‡e‰ „enÚ‰»«∆¿«≈∆«»
˙BÈ‰Ï (Ï‚) ‰tˆ‰Â (L‡)…¿»ƒ¿»∆∆ƒ¿

"LnÓ „Á‡k" שאמנם ונמצא ¿∆»«»
שני  הם העמודים ועניין  העמידה עניין 

 ֿ מכל  לעיל , כמבואר  שונים, עניינים

בשניהם  כי  לזה, זה הם שייכים מקום

העליון  של  והתאחדות חיבור  יש

הקשר  באותו  נזכרו  ולכן  והתחתון ,

הריי "צ. הרבי  של  הנזכר  במאמר 

,‰ÏÚÓÏ '‰„ÈÓÚ'‰ ÔÈÚ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ¿«»¬ƒ»¿«¿»
ֿ הוא ‰e‡באלוקות, ֿ ברוך  שהקדוש

להגן  ישראל  בני  של  לצידם 'עומד '

בחינת  של  הגבהה ֿ ידי  על  עליהם

למטה  והמשכתה למעלה, ה'ראש'

שממשיך  כפי  התחתונה, הרגל  לבחינת

e˙kLומבאר , BÓk33 ישעיה ÓBÚÂ„בנבואת 'ÈÂ‰ ÈÏ v ¿∆»ƒ»»ƒ¬»»¿≈
,ÌÈnÚ ÔÈ„Ï העמים עם הריב לגבי  'ועומד ', עמידה, לשון  כאן  ונזכר  ¿ƒ«ƒ

ישראל , בני  על  החנוכה BÓÎeוההגנה בימי  הניסים' 'ועל  בנוסח שאומרים ¿
"Ì˙ˆ ˙Úa Ì‰Ï z„ÓÚ"34, כאן ֿ וגם שהקדוש וההצלה ההגנה »«¿»»∆¿≈»»»

להם', 'עמדת עמידה, בלשון  נקראת ההם בימים ישראל  בני  על  הגן  ֿ הוא ברוך 

eÈ‰Â הדב של  הפנימית והמשמעות היא , ˆÌ˙"רים ˙Úa" ‡˜ÂcL ¿«¿∆«¿»¿≈»»»
˙ÚbnL ,Ï‡NÈ ÏLנוגעת ישראל  של  Ca˙È,וצרתם B˙eÓˆÚa ∆ƒ¿»≈∆«««¿«¿ƒ¿»≈
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כה       

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו , ית ּבר ל ֹו35ּבעצמ ּות ֹו צרתם  ּבכל  ְְְְְִֵֶַָָָָָָ

"ּבעת  והן ּבג ׁשמ ּיּות , צרתם " "ּבעת  הן ְְְְְִֵֵֵֵַָָָָצר ,

ע ּמים ", ּגֹו' "לריב  ׁשּצרי ּבר ּוחנּיּות , ְִִִִֶַָָָָָָצרתם "

רצ ּויים  ה ּבל ּתי ּבמע ׂשיהם  ּׁשּפעל ּו מה  ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָלב ּטל 

ּגם  (ּכּמּובא  ֿ זה ' ּב'לע ּמת  ּכח  נֹוסף  ֿ ידיֿזה  ְְֵֶֶֶַַַַַַַָֹֻׁשעל 

'ער ּו ("עמד ּת36ּב'ׁשלחן "ע ֹומד " הוי' אזי ,( ְְְֲֲֵַַָָָָָָֻ

יֹותר  למעלה  מג ּבּה הרא ׁש נע ׂשה  ׁשאז ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָָֹֻלהם "),

אצל  היא  ׁשה ּתֹורה  ּכפי אפ ּלּו ה ּתֹורה , ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָמ ּדר ּגת 

וע ֹוסק  יֹוׁשב  ׁש"ה ּקּב"ה  ּבאפן אבל  ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹה ּקּב"ה 

ׁשל  ּבאפן היא  הרא ׁש ׁשּדר ּגת  הינּו, ְְְִֶֶֶַַַַָָֹֹּבּתֹורה ",

עד  נמ ׁש ּומ ּׁשם  ּבעצמ ּות ֹו, ׁשה ּוא  מ ּכמ ֹו ְְְְְִִִִֶַַָָָירידה 

ׁשּדגמת ֹו ׁשּברגל , לעקב  ועד  הרגל , ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻלבחינת 

ּגם  מ ּובן (ּומ ּזה  ּדמ ׁשיחא  עקבתא  ה ּוא  ְְְְִִִִֶַַַָָָּבּזמן

ה ּנפ ׁש). ּבמדרגת  ּומק ֹום  לזמן ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָּבנֹוגע 

ה ּמׁשּכן fÓe‰ה ) קר ׁשי לענין ּבנֹוגע  ּגם  מ ּובן ƒ∆ְְְְְִִֵֵַַַַַָָ

ׁשּטים  "עצי "ע ֹומדים ", ְְֲִִִִִֵֶָׁשּנקראים 

ז"ל  ר ּבֹותינּו אמר ּו ּדה ּנה  מה 37ע ֹומדים ". ְְְִִֵֵַַָ

ע ֹומדים " "ׂשרפים  "עצי 38ּלמעלה  למ ּטה  אף  , ְְְְְֲִִֵַַַָָָ

ע ֹו ׁש"עצי ׁשּטים  ׁשאף  ּבזה , והענין מדים ". ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָ

ע ֹומדים ", "ׂשרפים  ּבדגמת  הם  ע ֹומדים " ְְְְְִִִִִֵַָֻׁשּטים 

ע ֹומדים " ׁשּטים  "עצי ׁשל  מק ֹומם  ֿ מק ֹום  ְְֲִִִִֵֶָָָמ ּכל 

א ּלא ) ע ֹומדים ", "ׂשרפים  ּכמ ֹו למעלה , (לא  ְְְְְִִֶַָָָֹה ּוא 

("ּתֹורת  ה ּמדר ׁש ּדברי ּכד ּיּוק  ּדוקא , ְְְְְִִִֵַַַַָָָלמ ּטה 

ה ּוא  וכן ע ֹומדים ". ׁשּטים  "עצי למ ּטה  ְְְֱֲִִִֵֵֶַָאמת ")

ׁשּטים  ּׁש"עצי (מה  הע ּמּודים  לענין ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָּבנֹוגע 

ׁשענינם  ׁשאף  ע ּמּודים ), ׁשל  ּבאפן היּו ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹע ֹומדים "

לע ׂשֹות  ּומ ּטה , מעלה  והרצ ּפה , ה ּגג  לח ּבר  ְְְְֲִֵַַַַַָָָָָה ּוא 

למ ּטה  מק ֹומם  ֿ מק ֹום  מ ּכל  מ ּמׁש", "ּכאחד  ְְְִֶַַָָָָָָָא ֹותם 

ּבתח ּלת  ּׁשּכת ּוב  מ ּמה  ּכּמּובן ה ּדבר , וטעם  ְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָּדוקא .

ענין  לפעל  ה ּוא  ה ּמׁשּכן ענין ׁשּכלל ּות  ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹה ּמאמר 

ע ּקרי  ׁשהיה  למק ֹום  לגנּוני, לג ּני, ְְְִִִִִִֶַָָָָָ"ּבאתי
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ט .35) סג, ה"ג.36)ישעי ' פ "ד לאדה"ז ת"ת הל' ו.37)ראה פל"ה, ב .38)שמו"ר ו, ישעי '

    
e˙kL BÓk35ישעיה בנבואת אחר  ˆ,במקום BÏ Ì˙ˆ ÏÎa בכל ¿∆»¿»»»»»

 ֿ ֿ ברוך  לקדוש "לו ", שיהיה גורם הדבר  חלילה, בצרה, הם ישראל  שבני  פעם

"צר ", בעצמו , ˆÌ˙"הוא ˙Úa" Ô‰ ישראל בני  Ô‰Âשל  ,˙eiÓL‚a ≈¿≈»»»¿«¿ƒ¿≈
"Ì˙ˆ ˙Úa" ישראל בני  CÈvLשל  ,˙eiÁea צריך כאשר ¿≈»»»¿»ƒ∆»ƒ
ֿ הוא ֿ ברוך  Bb'הקדוש ÈÏ"»ƒ

,"ÌÈnÚ כדיeÏÚtM ‰Ó ÏhÏ «ƒ¿«≈«∆»¬
ישראל  בני  ∆≈¬»¿Ì‰ÈNÚÓaוגרמו 

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,ÌÈÈeˆ ÈzÏa‰«ƒ¿ƒ¿ƒ∆«¿≈∆
Ák ÛÒB וחיות'‰ÊŒ˙nÚÏ'a «…««¿À«∆

הקדושה  צד  ולעומת שכנגד  הצד 

'CeÚ ÔÁÏL'a Ìb ‡enk)36 «»«¿À¿»»
תלמוד  בהלכות הזקן  אדמו "ר  לשון  וזה

שכל  הקבלה, חכמי  אמרו  "וכך  תורה:

בעודו  עושה שאדם ומצוות התורה

לפי  בקליפות כוח שמוסיף אף רשע,

ֿ כך  אחר  כשיחזור  ֿ מקום מכל  שעה,

אחר , בגלגול  או  זה בגלגול  בתשובה,

אזי  נדח, ממנו  ידח לא כי  שכתוב כמו 

ומצוות  התורה כל  מהקליפה מוציא

אין  ולפיכך  בחזרתו , לקדושה וחוזרים

ומצוות] [בתורה מלעסוק למנוע לו 

‡ÈÊלעולם" ישראל ), שבני  לאחר  ¬«
הלא  במעשיהם שגרמו  מה גרמו 

("z„ÓÚרצויים, "„ÓBÚ" 'ÈÂ‰¬»»≈»«¿»
Ê‡L ,("Ì‰Ï'עמידה' יש כאשר  »∆∆»

‰L‡למעלה, ‰NÚ שלמעלה «¬»»…
˙bcÓ ˙BÈ ‰ÏÚÓÏ da‚ÓÀ¿»¿«¿»≈ƒ«¿«
‰Bz‰L ÈÙk elÙ‡ ,‰Bz‰«»¬ƒ¿ƒ∆«»
ÔÙ‡a Ï‡ ,‰"aw‰ Ïˆ‡ ‡È‰ƒ≈∆«»»¬»¿…∆
˜ÒBÚÂ LBÈ ‰"aw‰"L∆«»»≈¿≈
˙bcL ,eÈ‰ ,"‰Bza«»«¿∆«¿«
‰„ÈÈ ÏL ÔÙ‡a ‡È‰ L‡‰»…ƒ¿…∆∆¿ƒ»

,B˙eÓˆÚa ‡e‰L BÓkÓ, כלומר ƒ¿∆¿«¿
גבוה  שלמעלה הראש 'עמידה', בעת

 ֿ ֿ ברוך  שהקדוש בעת שהוא מכפי  יותר 

שזהו  ב'ישיבה', בתורה עוסק הוא

ֿ מקום  מכל  אבל  נעלה מצב אמנם

בעצמותו  שהוא כפי  לגבי  ירידה נחשב

נעלה ÌMÓeוב'עמידה' הכי  מהמצב ƒ»
'עמידה' ÈÁÏ˙של  „Ú CLÓƒ¿»«ƒ¿ƒ«

,Ï‚aL ˜ÚÏ „ÚÂ ,Ï‚‰»∆∆¿««»≈∆»∆∆
עד  היא ההמשכה עצמה ברגל  כלומר ,

הרגל , של  ביותר  התחתונה ÔÓfaלדרגה B˙Ó‚cL ביותר הנחות החלק ∆À¿»«¿«
ÁÈLÓc‡בזמן  ‡˙˜Ú ‡e‰ של כזמן  הנקראת תקופה הגלות, זמן  סוף ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»

המשיח' „Óa‚˙'עקבות ÌB˜Óe ÔÓÊÏ Ú‚Ba Ìb ÔeÓ ‰fÓe)ƒ∆»«¿≈«ƒ¿«»¿«¿≈«
LÙp‰ ביותר הנמוכות לדרגות עד  היא ה'ראש' המשכת זה בהיבט שגם «∆∆

בנפש).

ÌÈ‡˜pL ÔkLn‰ ÈL˜ ÔÈÚÏ Ú‚Ba Ìb ÔeÓ ‰fÓe (‰ƒ∆»«¿≈«¿ƒ¿««¿≈«ƒ¿»∆ƒ¿»ƒ
,"ÌÈ„ÓBÚ" בתורה שכתוב כמו  ¿ƒ

‰p‰c ."ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ"¬≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ≈
Ï"Ê eÈ˙Ba eÓ‡37 במדרש »¿«≈

ÌÈÙN" ‰ÏÚÓl ‰Ó«¿«¿»¿»ƒ
"ÌÈ„ÓBÚ38ÈˆÚ" ‰hÓÏ Û‡ , ¿ƒ«¿«»¬≈

"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL המדרש כלומר , ƒƒ¿ƒ
ה'שרפים', בין  דמיון  שיש אומר 

בהם  שנאמר  עליונים, מלאכים

בהם  שגם המשכן  לקרשי  'עומדים',

ומבאר . שממשיך  וכפי  'עומדים', נאמר 

ÈˆÚ"L Û‡L ,‰Êa ÔÈÚ‰Â¿»ƒ¿»»∆∆«∆¬≈
˙Ó‚„a Ì‰ "ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhLƒƒ¿ƒ≈¿À¿«

,"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈÙN" ולקרשי ¿»ƒ¿ƒ
כמו  מיוחדות מעלות יש המשכן 

העליונים, ««ÌB˜ÓŒÏkÓƒהמלאכים
L ÌÓB˜ÓÌÈhL ÈˆÚ" Ï ¿»∆¬≈ƒƒ

,‰ÏÚÓÏ ‡Ï) ‡e‰ "ÌÈ„ÓBÚ¿ƒ…¿«¿»
הרוחניים,בעולמות  ¿BÓkהעליונים

"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈÙN" הוא שמקומם ¿»ƒ¿ƒ
קרשי ‡l‡למעלה, של  מקומם ∆»
ei„k˜המשכן  ,‡˜Âc ‰hÓÏ (¿«»«¿»¿ƒ

L„n‰ Èc התורה דברי  (שהוא ƒ¿≈«ƒ¿»
‡Ó˙",שהיא ˙Bz" דבר כל  ולכן  «¡∆

מדויק) הוא "ÈˆÚבתורה ‰hÓÏ¿«»¬≈
‡e‰ ÔÎÂ ."ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhLƒƒ¿ƒ¿≈
‰Ó) ÌÈ„enÚ‰ ÔÈÚÏ Ú‚Ba¿≈«¿ƒ¿«»«ƒ«
eÈ‰ "ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ"M∆¬≈ƒƒ¿ƒ»

ÌÈ„enÚ ÏL ÔÙ‡a את המחברים ¿…∆∆«ƒ
המטה  עם ÌÈÚLהמעלה Û‡L ,(∆«∆ƒ¿»»

העמודים של  aÁÏותכליתם ‡e‰¿«≈
‰ÏÚÓ ,‰tˆ‰Â ‚b‰ ˙‡∆«»¿»ƒ¿»«¿»
„Á‡k" Ì˙B‡ ˙BNÚÏ ,‰hÓe«»«¬»¿∆»
ÌÓB˜Ó ÌB˜ÓŒÏkÓ ,"LnÓ«»ƒ»»¿»

הוא העמודים Âc˜‡.של  ‰hÓÏ¿«»«¿»
‰nÓ Ôenk ,c‰ ÌÚËÂ¿«««»»«»ƒ«

Ó‡n‰ ˙lÁ˙a e˙kM ֿ דיבור  ∆»ƒ¿ƒ«««¬»
תש"י  לגני ' 'באתי  «¿∆eÏÏkL˙המתחיל 

ÔÈÚ של הכללי  ‰ÔkLnהתוכן  ƒ¿««ƒ¿»
,Èe‚Ï ,Èp‚Ï È˙‡a" ÔÈÚ ÏÚÙÏ ‡e‰, שלי ההתייחדות למקום ƒ¿…ƒ¿«»ƒ¿«ƒƒ¿ƒ

,‰lÁza ÈwÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ וגילוי השראת עיקר  הייתה שבו  המקום ¿»∆»»ƒ»ƒ«¿ƒ»
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כו     

למ ּטה  היתה ", ּבתח ּתֹונים  ׁשכינה  ּדע ּקר  ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָּבּתח ּלה ,

ל ּמׁשּכן  ה ּקר ׁשים  את  לע ׂשֹות  הצרכ ּו ולכן ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֻּדוקא ,

ּדוקא . למ ּטה  ע ֹומדים " ׁשּטים  ְְְֲִִִֵַַָָ"עצי

ÌÓ‡,' זה ֿ ּד'לעמת  ׁשט ּות  ּגם  יׁשנֹו למ ּטה  »¿»ְְְְִֶֶַַַָֻ

ּדקד ּׁשה , ל ׁשט ּות  להפכ ֹו ְְְְְִִִִֶָָֻׁשּצריכים 

לס ּבא  ׁשט ּותיּה ליּה אהניה  ׁשּזה ּו39ּבבחינת  , ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּבּמאמר  ּכּמבאר  ׁשּטים ", "עצי ׁש"ּׁשּטים "40ענין ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֹ

ׁשט ּות  מ ּלׁשֹון ה ּקר ׁשים ,41ה ּוא  ענין ּגם  וזה ּו . ְְְְְִִִֶַַַָ

ּבּמאמר  א ֹות ּיֹות 42ּכּמבאר  יׁשנן 'קר ׁש' ׁשּבתבת  ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

וכיון  הע ֹולם . ׁשקר  הפיכת  על  ׁשּמֹורה  ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ'ׁשקר ',

ה ׁשּתּדל ּות  ּדֹור ׁש ֿ זה ' ּד'לעמת  האתה ּפכא  ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֻׁשענין

ּגם  ה ּנה  כ ּו', מלחמה  ׁשל  לענין ועד  ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָיתרה ,

ענין  להיֹות  צרי ה ּתח ּתֹון האדם  ְְְֲִִִַַַַַָָָָּבעב ֹודת 

מס ּפיקה  ׁשּלא  והינּו, הרא ׁש), (הג ּבהת  ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹהעמידה 

מס ּפיקה  ולא  ֿ ודעת , טעם  ֿ ּפי ׁשעל  ְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹהעב ֹודה 

צריכה  ֿ אם  ּכי הרצ ֹון, חיצ ֹונּיּות  ׁשּמּצד  ְֲִִִִִִֶַָָָָָהעב ֹודה 

ועד להיֹות  ּדוקא , הרצ ֹון ּפנימ ּיּות  מ ּצד  העב ֹודה  ְְְְֲִִִִַַַָָָָָ

ּכל  למסירת  ועד  נפ ׁש, ּבמסירת   צר ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹׁשּיׁש

ה ּוא  הרי ֿ זה  ֿ ידי על  ודוקא  ּומה ּות ֹו. ְְְְֲֵֵֶַַַַָעצמ ּות ֹו

ו'עמידה ' ע ֹומדים ", ׁשּטים  "עצי להיֹות  ְְֲֲִִִִִֵֵַָּפֹועל 

והרצ ּפה  ה ּגג  את  ׁשּמח ּברים  'ע ּמּודים ', ׁשל  ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹּבאפן

"ּבמק ֹום  ּדוקא , למ ּטה  - מ ּמׁש" "ּכאחד  ְְְְְִֶַַַָָָָָלהיֹות 

ּבתח ּתֹונים  ׁשכינה  ּדע ּקר  ּבּתח ּלה , ע ּקרי ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָׁשהיה 

ְָָהיתה ".

ÔÂÈÎÂ, ּדוקא למ ּטה  היא  העב ֹודה  ׁשּכלל ּות  ¿≈»ְְְֲִֶַַָָָָָ

ֿ זה  ֿ ידי על  ׁשּנע ׂשית  ה ּתכלית  ּגם  ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָּומ ּמילא 

לכן  ּדוקא , למ ּטה  היא  ענין ּכל  ּוׁשלמ ּות  ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָּבס ּיּום 

ּבאים  ה ּׁשרת , ּומלאכי ה ּקּב"ה  העליֹונים , ּגם  ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָה ּנה 

ּכנס ּיֹות  ּבב ּתי יׂשראל  ׁשל  ק ֹולם  ל ׁשמע  ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָֹלמ ּטה 
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ה.39) פרק  במאמר ראה א. יז, ג.40)כתובות בלק .41)פרק  ס "פ  ותנחומא במדב "ר ספרי  א. קו, סנהדרין פ "ו.42)ראה

פ "י .

    
העולם בריאת עם ‰È˙‰",השכינה ÌÈBzÁ˙a ‰ÈÎL wÚc¿ƒ«¿ƒ»¿«¿ƒ»¿»

‰hÓÏ התחתון הגשמי  הזה ‡˙בעולם ˙BNÚÏ eÎˆ‰ ÔÎÏÂ ,‡˜Âc ¿«»«¿»¿»≈À¿¿«¬∆
‡˜Âc ‰hÓÏ "ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhL ÈˆÚ" ÔkLnÏ ÌÈLw‰ בהם כי  «¿»ƒ«ƒ¿»¬≈ƒƒ¿ƒ¿«»«¿»

למטה. השכינה השראת שתהיה הבריאה, של  והתכלית הכוונה נשלמת

‰hÓÏ ÌÓ‡ שבו הזה, בעולם »¿»¿«»
ה  בתחילת השראת הייתה עיקר  בריאה

eËL˙השכינה  Ìb BLÈ∆¿«¿
,'‰ÊŒ˙ÓÚÏ'c של והנהגות דברים ƒ¿À«∆

ודעת היפך  מטעם למטה הקדושה,

˙eËLÏ BÎÙ‰Ï ÌÈÎÈvL∆¿ƒƒ¿»¿ƒ¿
,‰M„˜c של במובן  ל 'שטות' ƒ¿À»

הקדושה, בצד  ודעת, מטעם למעלה

dÈ˙eËL dÈÏ ‰È‰‡ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««¬≈≈¿≈
‡aÒÏ39, שרב בגמרא כמסופר  ¿«»

רוקד  היה יצחק, רב בן  לפני שמואל 

אחד  (זורק הדסים שלושה עם הכלה

אמרו  ובתחילה אחד ), ומקבל 

תלמידי  בכבוד  מזלזל  הוא זו  שבהנהגה

עמוד  והפסיק נפטר  כאשר  אך  חכמים,

ליה  "אהני  אמרו  הציבור , לכל  בינו  אש

השטות  לו  הועילה לסבא", שטותיה

הריי "צ  הרבי  אומר  כך  ועל  לזקן , שלו 

למעלה  היא הרי  זו  "דשטות במאמר 

ונפלאה  גבוהה מדרגה והיא מהדעת,

"ÈˆÚמאד ", ÔÈÚ e‰fL∆∆ƒ¿«¬≈
Ó‡na ‡nk ,"ÌÈhL40 ƒƒ«¿…»««¬»

ÔBLlÓ ‡e‰ "ÌÈhM"L∆ƒƒƒ¿
˙eËL41.למעליותא שטות דקדושה, ¿

ÔÈÚ Ìb e‰ÊÂ של הפנימי  התוכן  ¿∆«ƒ¿«
,ÌÈLw‰, המשכן ‡nkקרשי  «¿»ƒ«¿…»
Ó‡na42 לעיל הנזכר  לגני ' 'באתי  ««¬»
˙˙aLבמילהÔLÈ 'L˜' ∆¿≈«∆∆∆¿»

ÏÚ ‰BnL ,'˜L' ˙Bi˙B‡ƒ∆∆∆∆«
ÌÏBÚ‰ ˜L ˙ÎÈÙ‰, כלומר ¬ƒ«∆∆»»

השראת  תהיה בו  לה', משכן  עשיית

הפיכת  את מסמלת ב'קרש', השכינה,

הקדושה, היפך  העולם, של  ה'שקר '

לקדושה. היינו  «≈¿ÔÂÈÎÂל 'קרש',
Œ˙ÓÚÏ'c ‡Ît‰˙‡‰ ÔÈÚL∆ƒ¿«»ƒ¿«¿»ƒ¿À«

'‰Ê לקדושה הקדושה היפך  הפיכת ∆
,‰˙È ˙eÏczL‰ LBc מאמץ ≈ƒ¿«¿¿≈»

eÎ'רב  ‰ÓÁÏÓ ÏL ÔÈÚÏ „ÚÂ המנגדים והכוחות ֿ אחרא הסטרא כנגד  ¿«¿ƒ¿»∆ƒ¿»»
‰ÔBzÁzלקדושה, Ì„‡‰ ˙„BÚa Ìb ‰p‰ בעולם ה' את העובד  ƒ≈««¬«»»»««¿

‰L‡הזה  ˙‰a‚‰) ‰„ÈÓÚ‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï CÈˆ המסמלת »ƒƒ¿ƒ¿«»¬ƒ»«¿»«»…
שבראש  השכל  מעל  ‰BÚ„‰התעלות ‰˜ÈtÒÓ ‡lL ,eÈ‰Â ,(¿«¿∆…«¿ƒ»»¬»
,˙Ú„ÂŒÌÚË ÈtŒÏÚL וההיגיון שהשכל  כמה ÏÂ‡מחייבים,עד  ∆«ƒ««»««¿…

‰˜ÈtÒÓ אפילו,ÔBˆ‰ ˙eiBˆÈÁ „vnL ‰„BÚ‰ שהרצון אף «¿ƒ»»¬»∆ƒ«ƒƒ»»
מהשכל , למעלה נעלה, כוח ŒÈkƒהוא

‰„BÚ‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈˆ Ì‡ƒ¿ƒ»ƒ¿»¬»
,‡˜Âc ÔBˆ‰ ˙eiÓÈt „vÓƒ«¿ƒƒ»»«¿»
ֿ זה  לעומת של  השטות את להפוך  כדי 

של  השקר  ואת לקדושה, לשטות

עבודת  דרושה במשכן , לקרש העולם

והפנימיים ה' העמוקים הכוחות עם

של  הרצון ביותר  פנימיות »¿ÚÂ„הנפש,
Cˆ LiL אפילו,LÙ ˙ÈÒÓa ∆≈…∆ƒ¿ƒ«∆∆

B˙eÓˆÚ Ïk ˙ÈÒÓÏ „ÚÂ¿«ƒ¿ƒ«»«¿
B˙e‰Óe כל של  מוחלטת התמסרות «

ה'. את העובד  האדם של  מהותו 

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚ ‡˜Â„Â'ה שעבודת ¿«¿»«¿≈∆
כאמור , מוחלטת, מסירות מתוך  היא

ÈˆÚ" ˙BÈ‰Ï ÏÚBt ‡e‰ È‰¬≈≈ƒ¿¬≈
'‰„ÈÓÚ'Â ,"ÌÈ„ÓBÚ ÌÈhLƒƒ¿ƒ«¬ƒ»
,'ÌÈ„enÚ' ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆«ƒ
‰tˆ‰Â ‚b‰ ˙‡ ÌÈaÁnL∆¿«¿ƒ∆«»¿»ƒ¿»

"LnÓ „Á‡k" ˙BÈ‰Ï– ƒ¿¿∆»«»
והמטה  (הגג ) המעלה של  הזה והחיבור 

המשכן  בניית ֿ ידי  על  נפעל  (הרצפה)

ֿ ידי  ועל  שיטים, עצי  של  מקרשים

 ֿ הסטרא את להכניע האדם עבודת

לקדושה  ולהפכה «»¿hÓÏ‰אחרא
,‡˜Âc, התחתון הזה בעולם «¿»

ÈwÚ ‰È‰L ÌB˜Óa"¿»∆»»ƒ»ƒ
,‰lÁza הבריאה,בתחילתwÚc «¿ƒ»¿ƒ«

והשראת  ÌÈBzÁ˙aגילוי  ‰ÈÎL¿ƒ»¿«¿ƒ
הזה  «¿«‰È˙‰".בעולם

‰„BÚ‰ ˙eÏÏkL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿»»¬»
למטה  השכינה השראת את הפועלת

,‡˜Âc ‰hÓÏ ‡È‰, לעיל כמבואר  ƒ¿«»«¿»
˙ÈÏÎz‰ Ìb ‡ÏÈnÓe,התוצאה ƒ≈»«««¿ƒ

המטרה  ŒÈ„ÈŒÏÚהשגת ˙ÈNÚpL∆«¬≈«¿≈
‰Ê למטה הזה העבודה בעולם ∆

‡È‰ ÔÈÚ Ïk ˙eÓÏLe ÌeiÒa¿ƒ¿≈»ƒ¿»ƒ
‰hÓÏ הזה ÔÎÏבעולם ,‡˜Âc ¿«»«¿»»≈

‰hÓÏ ÌÈ‡a ,˙M‰ ÈÎ‡ÏÓe ‰"aw‰ ,ÌÈBÈÏÚ‰ Ìb ‰p‰ƒ≈«»∆¿ƒ«»»«¿¬≈«»≈»ƒ¿«»
Èze (‰lÙz) ˙BiÒk Èza Ï‡NÈ ÏL ÌÏB˜ ÚÓLÏƒ¿…«»∆ƒ¿»≈¿»≈¿≈ƒ¿ƒ»»≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

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



כז       

מדר ׁשֹות  ּובב ּתי (ּתֹורה ). מדר ׁשֹות  ּוב ּתי ְְְְִִִֵֵָָָָָָ(ּתפ ּלה )

ׁשהרי  ה ּמצ ֹות , ענין ּגם  נכלל  ה ּתֹורה ) ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָ(ל ּמּוד 

מע ׂשה  לידי ׁשּמביא  ּתלמ ּוד  [ּובפרט 43ּגד ֹול  ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשמע ּתתא  לאס ּוקי ה ּוא  ֿ ה ּמדר ׁש ּבית  ׁשל  ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָׁשענינֹו

ּדהלכתא  וההלכה 44א ּליּבא  ֿ ּדין ה ּפסק  ּבר ּור  , ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָ

ז"ל  חכמינּו ּבדברי ׁשּמצינּו ּכפי 45למע ׂשה , ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָ

ׁשל  ּבזמ ּנֹו (ע ֹוד  ספק  איזה  מתע ֹורר  היה  ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּכא ׁשר 

מ ּסיני  ּתֹורה  ׁשּקּבל  לבית 46ֿמ ׁשה  ּבאים  היּו ,( ְִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

ּובר ּור  ה ּספק  ּפתר ֹון נע ׂשה  היה  וׁשם  ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָה ּמדר ׁש,

חסדים  ּגמיל ּות  ענין ה ּוא  ׁשּכלל ּותם  .47ההלכה ], ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָ

נכללת  ֿ מדר ׁשֹות  ּוב ּתי ֿ ּכנס ּיֹות  ׁשּבב ּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָונמצא ,

ׁשעליהם  הע ּמּודים  ּבׁשל ׁשה  העב ֹודה  ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָֹּכלל ּות 

ע ֹומד  ק ּים 48הע ֹולם  ֿ זה 49והע ֹולם  ֿ ידי ׁשעל  ועד  , ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּבמ ּלּוא ֹו הע ֹולם  ה 50נע ׂשה  ענין ׁשּזה ּו ּגא ּלה ,, ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֻ

ק ּיּום , ׁשל  ּבאפן ּבסיס ֹו על  הע ֹולם  יעמ ֹוד  ְְֲִִֶֶֶַַָָָֹׁשאז

נצחי. ְְִִִוק ּיּום 

ּׁשּכת ּוב e‰ÊÂו) מה  ּבּיֹום 51ּגם  רגליו ועמד ּו ¿∆ְְְֶַַַַָָָ

ׁשּכת ּוב  (ּכמ ֹו ה ּזיתים  הר  על  ְִֵֶַַַַָהה ּוא 

ועמד ּו ּכתיב  ֿ לבא  ּדלעתיד  זמן ׁש"על  ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹּבּמאמר 

ּבזה  והענין ר ּבֹותינּו52רגליו"). אמר ּו ּדה ּנה  , ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ׁשנה ,53ז"ל  ׁשבעים  ׁשל  ּתלמ ּוד ֹו מ ׁשּכח  ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָׁשה ּזית 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

ב .43) מ , א.44)קידושין כו, ב .45)יומא כז, פינחס  ו. ט , בהעלותך ופירש"י  ספרי  רפ "א.46)ראה לקו"ת 47)אבות ראה

ג. כג, ראה מ "ב .48)פ ' פ "א מי "ח .49)אבות 50.74)שם ע ' תש"ד קמז. ע ' תרנ"ט  סה"מ  ג. פ "ל, שמו"ר זכרי '51)ראה

ד. ב .52)יד, קלו, להצ "צ  החקירה ספר ואילך). תקכא ע ' א (כרך עה"פ  נ"ך אוה"ת ראה - לקמן ב .53)בהבא יג, הוריות

    
(‰Bz) ˙BL„Ó ז "ל חכמינו  המענה כמאמרי  וזהו  לעיל . המובאים ƒ¿»»

של  והעלאה בירור  היא העבודה שכוונת מאחר  לעיל , שנשאלה לשאלה

למטה, העליונים של  בירידה צורך  יש מדוע למעלה, מלמטה התחתונים

לסיומה  ומגיעים העבודה, מתבצעת למטה שדווקא מפני  שזהו  הוא והביאור 

כאמור . ותכליתה,

„enÏ) ˙BL„Ó Èze¿»≈ƒ¿»ƒ
(‰Bz‰,שהעליונים לעיל  באמור  «»

ומלאכי  ֿ הוא ֿ ברוך  הקדוש היינו 

התחתונים  לקול  'לשמוע' באים השרת,

ובתורה  ÔÈÚבתפילה Ìb ÏÏÎƒ¿»«ƒ¿«
,˙Bˆn‰ העליונים בזה שגם «ƒ¿

ה' עבודת היינו  לתחתונים, 'שומעים'

הזה  בעולם למטה ישראל  בני  של 

„eÓÏz ÏB„b È‰L תורה ∆¬≈»«¿
מדרשות  בבתי  ÈnL∆≈ƒ‡שלומדים

‰NÚÓ È„ÈÏ43 המצוות קיום ƒ≈«¬∆
ËÙe],תורה לימוד  של  הקשר  ƒ¿»

מודגש  המצוות לקיום מדרשות' 'בתי 

העובדה  לאור  ÏLיותר  BÈÚL∆ƒ¿»∆
È˜eÒ‡Ï ‡e‰ L„n‰Œ˙Èa≈«ƒ¿»«¬≈

‡˙ÎÏ‰c ‡aÈl‡ ‡˙zÚÓL44, ¿«¿¿»«ƒ»¿ƒ¿¿»
לפי  הסוגיה של  מסקנה לידי  לבוא

למעשה  הלכה להסיק כלומר , ההלכה,

תלמודית, בסוגיה הדיון  כל  מתוך 

‰ÎÏ‰‰Â ÔÈcŒ˜Òt‰ ea≈«¿«ƒ¿«¬»»
È„a eÈˆnL ÈÙk ,‰NÚÓÏ¿«¬∆¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿≈

Ï"Ê eÈÓÎÁ45‰È‰ L‡kL ¬»≈∆«¬∆»»
˜ÙÒ ‰ÊÈ‡ BÚ˙Ó לנהוג איך  ƒ¿≈≈∆»≈

למעשה  ÏLהלכה BpÓÊa „BÚ)ƒ¿«∆
ÈÈqÓ ‰Bz ÏawL ‰LÓ46 …∆∆ƒ≈»ƒƒ«

פסח  אודות הכתוב על  רש"י  כפירוש

ביום  הפסח לעשות יכלו  ולא אדם לנפש טמאים היו  אשר  אנשים "ויהי  שני :

ואהרן ] [משה "כששניהם ההוא: ביום אהרן  ולפני  משה לפני  ויקרבו  ההוא,

ושאלום"), באו  המדרש בבית ÌLÂיושבים ,L„n‰Œ˙ÈÏ ÌÈ‡a eÈ‰»»ƒ¿≈«ƒ¿»¿»
Ì˙eÏÏkL ,[‰ÎÏ‰‰ ee ˜Ùq‰ ÔB˙t ‰NÚ ‰È‰ כל כלל  »»«¬»ƒ¿«»≈≈«¬»»∆¿»»

ÌÈ„ÒÁהמצוות  ˙eÏÈÓb ÔÈÚ ‡e‰47 את הכוללת כללית מצוה שהיא ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ
"שצדקה  – הזקן  לאדמו "ר  תורה' ב'ליקוטי  (וכמבואר  המעשיות המצוות כל 

בנחמיה  שכתוב וכמו  סתם, מצוה בשם נקראת ולכן  המצוות. כל  כללות היא

השפעת  היא שהצדקה כמו  כי  וגו ' השקל  שלישית לתת מצוות עלינו  והעמדנו 

נקראים  כולם המצוות כל  קיום הוא כך  שפלים, רוח להחיות החיות והמשכת

תעשה  הצדקה ֿ ידי  שעל  "תכונני ", פירוש תכונני . בצדקה וכתיב צדקה, שם על 

על  לעמוד  ומצב קיום לו  שאין  ֿ הוא ברוך  ֿ סוף ֿ אין  אור  להשראת ומשכן  מכון 

השומרים  הן  שהן  המצוות, כללות בחינת שהיא הצדקה ֿ ידי  על  אלא כנו 

אמרו  ולכן  האור . את אי ומקיימים האומר  כל  ז "ל  כו 'רבותינו  תורה אלא לי  ן 

בתורה  ולא חסדים ובגמילות בתורה שיעסוק שצריך  הוא הפשוט שהפירוש

הוא  לבדה התורה כי  והעניין , לבדה.

ֿ אם  כי  קיום לה ואין  כלי , בלא אור 

כללות  - חסדים גמילות ֿ ידי  על 

המצוות").

ŒÈze ˙BiÒkŒÈzaL ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆¿»≈¿≈ƒ»≈
˙eÏÏk ˙ÏÏÎ ˙BL„Óƒ¿»ƒ¿∆∆¿»

‰„BÚ‰'ה עבודת LÏLa‰כל  »¬»ƒ¿…»
ÌÏBÚ‰ Ì‰ÈÏÚL ÌÈ„enÚ‰»«ƒ∆¬≈∆»»

„ÓBÚ48Ìi˜ ÌÏBÚ‰Â49, ≈¿»»«»
שעל  אבות, בפרקי  המשנה כלשונות

עבודה  תורה, אלה, דברים שלושה

(המצוות) חסדים וגמילות (תפילה)

עומד  קיים העולם »¿ÚÂ„והעולם
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL בני של  מעשיהם ∆«¿≈∆

ומצוות תפילה בתורה, «¬»NÚ‰ישראל 
B‡elÓa ÌÏBÚ‰50, לשלמותו ובא »»¿ƒ

'אלה  הכתוב על  המדרש כדברי 

שבתחילת  והארץ', השמים תולדות

(בשני  מלא 'תולדות' נאמר  הבריאה

מילואו  'על  שהעולם להורות ואוי "ן )

שנאמר  ֿ לבוא לעתיד  יהיה וכך  נברא',

פרץ', תולדות 'אלה רות) (במגילת

בן  יהודה של  בנו  ומפרץ, מלא, תולדות

מלכא  דוד  המלך , דוד  נולד  יעקב,

בחסידות, כך  על  ומוסבר  משיחא,

לכך  סיבות היו  הבריאה אחרי  שאמנם

והחטאים  במילואו , יהיה לא שהעולם

כאן  השכינה גילוי  עיקר  ויהיה יחזור  ֿ לבוא לעתיד  אבל  השכינה, לסילוק גרמו 

Ê‡Lלמטה, ,‰l‡b‰ ÔÈÚ e‰fLהגאולה ‰ÌÏBÚבבוא „BÓÚÈ ∆∆ƒ¿««¿À»∆»«¬»»
BÒÈÒa ÏÚ שלו ˜Ìei,היסוד  ÏL ÔÙ‡aויציבה חזקה Ìei˜Âעמידה «¿ƒ¿…∆∆ƒ¿ƒ

.ÈÁˆƒ¿ƒ
e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (Â51 המשיח המלך  אודות זכריה, בנבואת ¿∆««∆»
‡e‰‰ ÌBia ÂÈÏ‚ e„ÓÚÂהגאולה (BÓkביום ÌÈ˙Èf‰ ‰ ÏÚ ¿»¿«¿»«««««≈ƒ¿

‡ÏŒ„È˙ÚÏc ÔÓÊ ÏÚ"L Ó‡na e˙kLהגאולה È˙kזמן  ∆»««¬»∆«¿«ƒ¿»ƒ»…¿ƒ
.("ÂÈÏ‚ e„ÓÚÂ¿»¿«¿»

‰Êa ÔÈÚ‰Â52,חסידות ֿ פי  Ï"Êעל  eÈ˙Ba eÓ‡ ‰p‰c53 ¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈»¿«≈
˙Èf‰Lזית ÏLאכילת B„eÓÏz ÁkLÓ במשך שלמד  ÌÈÚLהאדם ∆««ƒ¿«≈««¿∆ƒ¿ƒ
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כח     

כ ּו' ה ּקל ּפה  לענין ה ּׁשּיכ ּות  על  מ ֹורה  א 54ׁשּזה  , ְְְִִֶֶֶַַַַַַָָ

הרי  ה ּבר ּור , ענין ׁשה ּוא  ה ּזית , ּכתיׁשת  ֿ ידי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַעל 

ׁשמנֹו נֹותן ּתלמ ּוד ֹו55ה ּוא  ׁשּמחזיר  זית , ׁשמן , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַ

ׁשנה  ׁשבעים  הע ֹולם 53ׁשל  ּכל  את  ׁשּמאיר  ועד  , ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ

על  מ ֹורה  ה ּזיתים " ׁש"הר  מ ּובן, ּומ ּזה  ִִֵֶֶֶַַַָֻּכּלֹו.

ּׁשּנאמר  מה  ּגם  וזה ּו כ ּו'. ה ּבר ּורים  ענין 51ּכלל ּות  ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָ

ּגֹו', ויּמה  מזרחה  מחציֹו ה ּזיתים  הר  ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָונבקע 

וחציּה ט ֹוב  ׁשחציּה נג ּה קל ּפת  ּבר ּור  ענין ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשה ּוא 

כ ּו'56רע  הממ ּצעת  היא  נג ּה ׁשּקל ּפת  וכיון , ְְְִִֵֶַַַַַַָֹֻ

למ ּטה  הה ׁשּפעה  לבא  יכ ֹולה  היתה  ֿ יד ּה ְְְְְַַַַָָָָָָָָָֹועל 

ה ּגמ ּור  ּבבר ּור  ׁשּמת ּבררת  לאחרי הרי ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָהימ ּנה ,

ּכל  מ ּמילא   ּבדר מת ּבּטלים  אזי ה ּׁשלם , ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּובר ּור 

נע ׂשה  זה  וכל  הימ ּנה . ׁשּלמ ּטה  הענינים  ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשאר 

ה ּדֹור ֹות , ּכל  ּבמ ׁש ֿ יׂשראל  ּבני עב ֹודת  ֿ ידי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָעל 

נאמר  זה  ׁשעל  ה ּגל ּות , זמן לס ֹוף  עקב 57עד  והיה  ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ּדמ ׁשיחא , ּדעקבתא  ּדרא  על  ּדקאי ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָּתׁשמע ּון,

רק  (לא  ּבבחינת ׁשה ּוא  ּגם ) א ּלא  רגל , ּבבחינת  ְְִִִִֶֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּברגל ) ּתח ּתֹון ה ּיֹותר  (החלק  רגלין 58עקב  , ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

ּומבאר 59ּברגלין  ּדעקבתא , לעקבתא  ועד  , ְְְְְְְְְְִִִַַָָָֹ

ּבע ֹולם  העב ֹודה  ע ּקר  ׁשאז ה ּקד ׁש' ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹּב'א ּגרת 

(ע ׂשּיה  ע ׂשּיה  ּבבחינת  היא  עצמ ֹו ְְֲֲֲִִִִִִַַָָָָהע ׂשּיה 

ה ּצדקה  מע ׂשה  ענין ׁשה ּוא  ,60ׁשּבע ׂשּיה ), ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ

כ ּו'61"והיא  נפ ׁשנּו" ח ּיי לפ ּדֹות  לנּו ׁשעמדה  ְְְְִִֵֵֶַַָָָ

ּכלל ּות  נע ׂשה  ה ּגל ּות  זמן ׁשּבס ֹוף  מה  ּגם  ְְְֲֵֶַַַַַָָָ[ּכֹולל 

ׁשּלפניֿ ּבּדֹור ֹות  ׁשהיה  ּכמ ֹו (לא  העב ֹודה  ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֹענין

אמ ּתית  מנּוחה  מ ּתֹו א ּלא ) צער ,62זה , ללא  , ְְֲִִִֶֶַַָָֹ

מעין  (מלחמה ), קרב  ׁשל  ּבענין  צר ְְְְְִִֵֵֶֶָָָָֹֹּוללא 

ּׁשּכת ּוב  מה  מ ּקרב 63ודגמת  נפ ׁשי ב ׁשל ֹום  ּפדה  ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻ

"ּפדה  ּבדר ּוׁשי ּכּמבאר  ע ּמדי, היּו בר ּבים  ּכי ְְְִִִִִִֵַַָָָָָֹלי
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ג.54) פא, תצוה תו"א רפל"ו.55)ראה שמו"ר סע "ב . נג, מנחות - חז"ל לשון פ "ז.56)ע "פ  ספ "א. תניא ז,57)ראה עקב 

תצא.58)יב . ע ' תעט . ע ' עקב  אוה"ת תרעז. ע ' ח "ב  תקס "ג הזקן אדמו"ר מאמרי  ובמק "מ 59)ראה א רנח , זח "ב  ראה

ס "ט .60)שם. אגה"ק  סוס "ד.61)תניא של).62)שם ע ' (לעיל שבט  דיו"ד לגני  באתי  סד"ה גם יט .63)ראה נה, תהלים

    
‰fL ,‰Lתורה דברי  של  השכחה ‰eÎiM˙עניין  ÏÚ ‰BÓ של »»∆∆∆«««»

עצמו , מצד  eÎ'הזית, ‰tÏw‰ ÔÈÚÏ54,האלוקות על  ומסתירה המכסה ¿ƒ¿««¿ƒ»
ea‰ ÔÈÚ ‡e‰L ,˙Èf‰ ˙LÈ˙k È„ÈŒÏÚ C‡,הזית של  והתיקון  ««¿≈¿ƒ«««ƒ∆ƒ¿««≈

לקדושה, והעלאתו  הרע מן  הטוב הפרדת ֿ ידי  ‰e‡על  È‰ שקודם הזית ¬≈
וכעת  מתהפך  ל 'קליפה', שייך  היה לכן 

BÓLהוא  Ô˙B55,˙ÈÊ ÔÓL , ≈«¿∆∆«ƒ
ÈÊÁnL בחזרהÏL B„eÓÏz ∆«¬ƒ«¿∆

‰L ÌÈÚL53È‡nL „ÚÂ , ƒ¿ƒ»»¿«∆≈ƒ
Blk ÌÏBÚ‰ Ïk כתכונת ‡˙ ∆»»»À

להאיר . לעיל fÓe‰השמן  מהאמור  ƒ∆
הזית בירור  ‰"Lאודות ,ÔeÓ»∆«

˙eÏÏk ÏÚ ‰BÓ "ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ∆«¿»
ÌÈea‰ ÔÈÚ וההעלאה והתיקון  ƒ¿««≈ƒ

הגשמי  העולם eÎ'.של 
Ó‡pM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ51 בהמשך ¿∆««∆∆¡«

רג  "ועמדו  של  נבואה הר לאותה על  ליו 

‰ÌÈ˙Èfהזיתים" ‰ Ú˜Â¿ƒ¿«««≈ƒ
,'Bb ‰nÈÂ ‰ÁÊÓ BÈˆÁÓ≈∆¿ƒ¿»»¿»»

ולמערב  בקיעת e‰L‡למזרח ∆
הוא  חלקים, לשני  ההר  »¿ÔÈÚƒוחלוקת

ea והעלאת d‚ותיקון  ˙tÏ˜ ≈¿ƒ«…«
Ú dÈˆÁÂ BË dÈˆÁL56, ∆∆¿»¿∆¿»«

שלוש  שיש וחסידות, בקבלה כמבואר 

טוב  בהן  שאין  לגמרי  טמאות קליפות

הנקראת  רביעית קליפה ויש כלל ,

עירוב קליפת  היא כי  אור , לשון  'נוגה',

ורע, טוב d‚של  ˙tÏwL ÔÂÈÎÂ¿≈»∆¿ƒ«…«
'eÎ ˙ÚvÓÓ‰ ‡È‰ הקליפות בין  ƒ«¿À««

שני  מצד  והקדושה אחד , »¿ŒÏÚÂמצד 
‡Ï ‰ÏBÎÈ ‰˙È‰ d„È»»»¿»¿»»…
,‰pÓÈ‰ ‰hÓÏ ‰ÚtL‰‰««¿»»¿«»≈∆»
ייתכן  מתבררת, נוגה שקליפת וקודם

ותוספת  השפעה תבוא שבאמצעותה

הקליפה, אל  מהקדושה ≈¬‰Èחיות
˙a˙nL ÈÁ‡Ï נוגה קליפת ¿«¬≈∆ƒ¿»∆∆

,ÌÏM‰ ee eÓb‰ ea¿≈«»≈«»≈
כל  לה ואין  כלל , רע בה נשאר  ולא

כלל , לקליפות »¬‡ÈÊשייכות
Ïk ‡ÏÈnÓ C„a ÌÈÏha˙Óƒ¿«¿ƒ¿∆∆ƒ≈»»

‰pÓÈ‰ ‰hÓlL ÌÈÈÚ‰ ‡L.קיום אין  הטמאות לקליפות וגם ¿»»ƒ¿»ƒ∆¿«»≈∆»
‰Ê ÏÎÂ העולם כל  של  והשלם המלא והתיקון  והשלם, המלא הבירור  ¿»∆

„Ú ,˙BBc‰ Ïk CLÓa Ï‡NÈŒÈa ˙„BÚ È„ÈŒÏÚ ‰NÚ«¬»«¿≈¬«¿≈ƒ¿»≈¿∆∆»««
‰Ê ÏÚL ,˙eÏb‰ ÔÓÊ ÛBÒÏ הגלות בסיום ישראל  בני  עבודת על  ¿¿««»∆«∆

Ó‡57È‡˜c ,ÔeÚÓLz ˜Ú ‰È‰Âהיא c‡והכוונה ÏÚ ∆¡«¿»»≈∆ƒ¿¿¿»≈«»»
,‡ÁÈLÓc ‡˙˜Úcדמשיחא דעקבתא ביותר e‰L‡הדור  נחות דור  ¿ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»∆

,Ï‚ ˙ÈÁa ˜ ‡Ï) היא שגם …«ƒ¿ƒ«∆∆
הראש  לעומת  נחיתות «∆‡l‡מסמלת

˜ÏÁ‰) ˜Ú ˙ÈÁa (Ìb«ƒ¿ƒ«»≈«≈∆
Ï‚aL ÔBzÁz ˙Bi‰«≈«¿∆»∆∆

58ÔÈÏ‚a)עצמה  ÔÈÏ‚ ,59, «¿ƒ¿«¿ƒ
'מטו  שבו  שהמקום הזוהר , כדברי 

ברגלים' רגלים 'יגיעו  - ברגלין ' רגלין 

התחתון ' ה'היכל  מקום »¿ÚÂ„הוא
‡Óe ,‡˙˜Úc ‡˙˜ÚÏ¿ƒ¿¿»¿ƒ¿¿»¿…»

'L„w‰ ˙b‡'a התניא שבספר  ¿ƒ∆∆«…∆
Ê‡L'דמשיחא 'עקבתא בתקופת ∆»

הגלות ‰BÚ„‰שבסוף wÚƒ«»¬»
BÓˆÚ ‰iNÚ‰ ÌÏBÚa העולם ¿»»¬ƒ»«¿

העולמות  מארבעת ביותר  הנחות

ֿ עשיה  ֿ יצירה ֿ בריאה אצילות הכלליים

‰iNÚ) ‰iNÚ ˙ÈÁa ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¬ƒ»¬ƒ»
ÔÈÚ ‡e‰L ,(‰iNÚaL∆«¬ƒ»∆ƒ¿«

‰˜„v‰ ‰NÚÓ60, שקיומה מצוה «¬≈«¿»»
וחיצוני  נחות כוח המעשה, בכוח הוא

אדמו "ר  ובלשון  הנפש, כוחות מבין 

הקודש' ב'אגרת אחר  במקום הזקן 

‡È‰Â"61הצדקה ÓÚL„‰מצוות ¿ƒ∆»¿»
'eÎ "eLÙ ÈiÁ ˙BcÙÏ eÏ»ƒ¿«≈«¿≈

Ìb ÏÏBk] הזקן רבנו  ובדברי  ≈«
הנפש, לפדיון  מביאה הצדקה שמצוות

גם ‰eÏb˙נכלל  ÔÓÊ ÛBÒaL ‰Ó«∆¿¿««»
‰„BÚ‰ ÔÈÚ ˙eÏÏk ‰NÚ«¬»¿»ƒ¿«»¬»

ה' את עובדים ישראל  …(Ï‡שבני 
ŒÈÙlL ˙BBca ‰È‰L BÓk¿∆»»«∆ƒ¿≈

,‰Ê מיוחד במאמץ צורך  שהיה ∆
ֿ זה' ה'לעומת עם «∆‡l‡)וב'מלחמה'
˙ÈzÓ‡ ‰ÁeÓ CBzÓ62‡ÏÏ , ƒ¿»¬ƒƒ¿…

ÔÈÚa Cˆ ‡ÏÏe ,ÚˆÏL ««¿……∆¿ƒ¿»∆
˙Ó‚„Â ÔÈÚÓ ,(‰ÓÁÏÓ) ¿̃»ƒ¿»»≈≈¿À¿«

e˙kM ‰Ó63 שדוד בתהילים «∆»
עצמו  על  אומר  ÌÈaהמלך  Èk ,ÈÏ wÓ ÈLÙ ÌBÏL ‰„t»»¿»«¿ƒƒ¿»ƒƒ¿«ƒ

ÈLe„a ‡nk ,È„nÚ eÈ‰בנושא החסידות "t„‰מאמרי  »ƒ»ƒ«¿…»ƒ¿≈»»
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כט       

ה ּתׁשּובה ' ּב'ׁשער  ה ּגא ּלה 64ב ׁשל ֹום " על  ּדקאי ְְְְְֵַַַַַָָָָֻ

יחידה  ּבחינת  עם  ה ּקׁשּורה  וה ּׁשלמה  ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָהאמ ּתית 

"ּפדה  ענין ׁשלמ ּות  אז יהיה  ׁשּלכן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּנפ ׁש,

ׁשּכת ּוב  ּכמ ֹו ׁשלמה , ּבימי ּכמ ֹו ּכי 65ב ׁשל ֹום ", ְְְְִִֵֶָָֹֹ

יׂשראל  על  א ּתן וׁשקט  וׁשל ֹום  ׁשמ ֹו, יהיה  ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשלמה 

ה ּצדקה  ֿ ידי על  ּכי כ ּו', לעד  לנּו ותעמד  ְְְְֲִֵַַַַָָָָָָֹּבימיו],

נג ּה, קל ּפת  והפיכת  והעלאת  ּבר ּור  ע ּקר  ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָֹנע ׂשה 

ה ּגא ּלה  את  ׁשּמקרבת  צדקה  ּגד ֹולה  ואז 66ולכן . ְְְְְְֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

ה ּזיתים ", הר  על  ג ֹו' רגליו "ועמד ּו ה ּיע ּוד  ְְְְִִֵַַַַַַָָיק ּוים 

ׁשּזה ּו ּדוקא , ּבארץ  למ ּטה  ה ּגּלּוי ׁשּיהיה  ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָוהינּו,

ע ֹומד ֹות  ׁשהרגלים  רגליו", "ועמד ּו ְְְְְִִֶַַַַָָָה ּדּיּוק 

מג ּבה ֹות  ׁשהרגלים  ּבאפן (ולא  ּבארץ  ְְְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹֻונֹוגע ֹות 

על  מ ֹורה  ׁשּזה  ׁשרפרף , ֿ ּגּבי על  ה ּתח ּתֹונים , ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַמעל 

ּכה ּלׁשֹון ענ  א ּדר ּבה , א ּלא  ּכפ ׁשּוט ֹו, ה ּסּלּוק  ין ְְְְִִִֶַַַַַָָָ

כ ּו' ֿ ה ּוא " ּברי ֿ ּדק ּוד ׁשא  יקרא  67"אס ּתּלק  ְְְְְִֵֶַָָָ

הה ּלּולא ' המ ׁש' הכי 68ׁשּבתח ּלת  ּגּלּוי ׁשה ּוא  , ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָ

היה  ׁש"ּכבר  ּכפי העצם ), לג ּלּוי ועד  ְְְְִִֶֶֶַָָָָָעצ ּום ,

(ּכל ׁשֹון  ֿ ּתֹורה " מ ּתן ּבׁשעת  זה  מעין ְְְִִִֵֵֶַַַָָלע ֹולמים 

ּבּתניא  ה ּזקן ּבאפן 69אדמ ֹו"ר  ּדוקא  ׁשהיה  ,( ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

וׁשם  ב ), סעיף  (כנ"ל  סיני" הר  על  הוי' ְְְֲִִֵֶַַַַָָָּד"וּירד 

ּומצ ֹותיה , ה ּתֹורה  ענין ּכלל ּות  היה  ְְְְִִֶַַַָָָָָָּדוקא 

אגרא " צערא  "לפ ּום  ה ּנה  , לכ ׁשּגם 70ּובהתאם  , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָ

ֿ לבא ) (לעתיד  ה ּׂשכר  ּבענין ה ּׁשלמ ּות  ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹּתכלית 

אחר ֿ ּׁשּכת ּוב  מה  ּגם  וזה ּו ּדוקא . למ ּטה  ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָּתהיה 

ח ּיים 71ּכ מים  יצא ּו הה ּוא  ּבּיֹום  והיה  ְְִִֵַַַַָָָ

ּוכתיב  ּדוקא , "מיר ּוׁשלים " ּגֹו', 72מיר ּוׁשלים  ְְִִִִִַַַָָָ

ה ּׁשיטים  נחל  את  וה ׁשקה  יצא  הוי' מ ּבית  ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּומעין

ה ּׁשט ּות  ענין עם  ּגם  לאפן 73(ׁשּקׁשּור  ועד  ,( ְְְִִֶֶַַַַָָֹ

ה ּזקן  אדמ ֹו"ר  ּכת ֹורת  מ ׁשקה ", ְְְֵֶֶַַַַָָֻׁש"ּכּלּה

ּבביאת 74ה ּיד ּועה  ּדידן, ּבעגלא  לנּו" ּתהיה  "ּכן - ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
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ואילך).64) ג (נח , פי "א - האמצעי  ט .65)לאדמו"ר כב , הימיםֿא ואילך).66)דברי  סע "ב  (מח , פל"ז תניא וראה א. י , ב "ב 

גם 67) וראה ב . סז, שם לזהר גם מציין שם (ובלקו"ת ב  קכח , ח "ב  לזהר מציין פקודי  ר"פ  ובלקו"ת א) (לד, פכ"ז בתניא

ג. סה, חוקת לקו"ת ד. פט , ויקהל תו"א גם וראה א). קפד, א.68)שם א).69)פרק  (מו, מכ"א.70)פל"ו פ "ה אבות

ח .71) יד, יח .72)זכרי ' ד, א.73)יואל פרק  א מאמר ומעין קונטרס  רפמ "ו.74)ראה תרל"ז וככה בהמשך הובא

    
'‰eLz‰ ÚL'a "ÌBÏL64 האמצעי שהפדייה È‡˜cלאדמו "ר  ¿»¿«««¿»¿»≈

מכוונת כאן , מדובר  בה ÓÏM‰Â‰בשלום ˙ÈzÓ‡‰ ‰l‡b‰ ÏÚ««¿À»»¬ƒƒ¿«¿≈»
'‰„ÈÁÈ' ˙ÈÁa ÌÚ ‰eLw‰ ביותר והפנימי  העמוק LÙpaLהחלק «¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ»∆«∆∆

הרובד  הוא ו 'יחידה' ֿ יחידה, ֿ חיה ֿ נשמה ֿ רוח נפש שמות חמישה לה (שיש

פנימי ), והכי  עמוק È‰È‰הכי  ÔÎlL∆»≈ƒ¿∆
Ê‡ הגאולה ÔÈÚבעת ˙eÓÏL »¿≈ƒ¿«

,"ÌBÏL ‰„t"'ה עבודת היינו  »»¿»
כלל , מלחמה כל  ÈÓÈaללא BÓk¿ƒ≈

e˙kL BÓk ,‰ÓÏL65 על ¿……¿∆»
המלך  שלמה ÓÏL‰תקופת Èkƒ¿……

Ë˜LÂ ÌBÏLÂ ,BÓL ‰È‰Èƒ¿∆¿¿»¿∆∆
,[ÂÈÓÈa Ï‡NÈ ÏÚ Ôz‡∆≈«ƒ¿»≈¿»»

eÏ „ÓÚ˙Âהצדקה ÚÏ„זכות ¿«¬…»»«
‰v„˜‰לנצח  È„ÈŒÏÚ Èk ,'eÎƒ«¿≈«¿»»

כוחות  השקיע שהאדם מממון  שבאה

והשתמש  אותו , להרוויח כדי  רבים

העולם, מענייני  רבים בדברים כך  לשם

רבים  דברים ובירר  ותיקן  והעלה

במצוות  מאשר  יותר  העולם, מענייני 

eaאחרות, wÚ ‰NÚ«¬»ƒ«≈
,d‚ ˙tÏ˜ ˙ÎÈÙ‰Â ˙‡ÏÚ‰Â¿«¬»««¬ƒ«¿ƒ«…«

˜nL ‰˜„ˆ ‰ÏB„b ÔÎÏÂ˙ ¿»≈¿»¿»»∆¿»∆∆
‰l‡b‰ צדקה 66‡˙ במעשה כי  ∆«¿À»

וענינים  דברים ומעלים מבררים אחד ,

מהעולם. רבים

Ê‡Âהמשיח ‰eÚi„בימות ÌÈe˜È ¿»¿««ƒ
לעיל  ‚B'הנזכר  ÂÈÏ‚ e„ÓÚÂ"¿»¿«¿»

,eÈ‰Â ,"ÌÈ˙Èf‰ ‰ ÏÚ«««≈ƒ¿«¿
Èelb‰ ‰È‰iL האלוקות של  ∆ƒ¿∆«ƒ

e‰fL ,‡˜Âc ı‡a ‰hÓÏ¿«»»»∆«¿»∆∆
˜eic‰הכתוב "e„ÓÚÂבלשון  «ƒ¿»¿

˙B„ÓBÚ ÌÈÏ‚‰L ,"ÂÈÏ‚«¿»∆»«¿«ƒ¿
ı‡a ˙BÚ‚BÂ למטה יורדות היינו  ¿¿»»∆

ÌÈÏ‚‰Lביותר  ÔÙ‡a ‡ÏÂ)¿…¿…∆∆»«¿«ƒ
,ÌÈBzÁz‰ ÏÚÓ ˙B‰a‚ÓÀ¿»≈«««¿ƒ
בעולם, תחתון  הכי  החלק שהיא הארץ

הם  ÛÙL,והרגלים ÈabŒÏÚ««≈¿«¿«
‰fL מהארץ הרגלים של  הריחוק ∆∆
‰elq˜עצמה ÔÈÚ ÏÚ ‰BÓ∆«ƒ¿««ƒ

והתרחקות ¿BËeLÙkƒ,הסתלקות

‰ac‡ ‡l‡,עלייה של  במשמעות ˜È‡סילוק ˜lzÒ‡" ÔBLl‰k ∆»«¿«»¿«»∆¿«≈¿»»
'eÎ "‡e‰ŒCÈaŒ‡L„e˜c67 הוא ֿ ֿ ברוך  הקדוש של  כבודו  עלה ¿¿»¿ƒ

'‡Ïel‰‰ CLÓ‰' ˙lÁ˙aL68,'ש'אתכפיא הזוהר  דברי  הובאו  שם ∆ƒ¿ƒ«∆¿≈«ƒ»
ה' כבוד  ל 'אסתלק' גורמת ֿ אחרא הסטרא של  'אסתלק'e‰L‡ו 'אתהפכא' ∆

הסתלקות  פירושו  אין  כאן , המדובר 

להיפך  אלא והעלם, ריחוק של  במובן 

Èel‚Ï „ÚÂ ,ÌeˆÚ ÈÎ‰ Èelbƒ¬ƒ»¿«¿ƒ
‰È‰ k"L ÈÙk ,(ÌˆÚ‰»∆∆¿ƒ∆¿»»»

‰Ê ÔÈÚÓ ÌÈÓÏBÚÏ מה מעין  ¿»ƒ≈≈∆
ֿ לבוא  לעתיד  ŒÔzÓשיתגלה ˙ÚLaƒ¿«««

Ô˜f‰ "BÓ„‡ ÔBLÏk) "‰Bz»ƒ¿«¿«»≈
‡Èza69‰È‰L האלוקי ), הגילוי  ««¿»∆»»

ֿ תורה  iÂ"c„במתן  ÔÙ‡a ‡˜Âc«¿»¿…∆¿«≈∆
'ÈÂ‰"ÈÈÒ ‰ ÏÚ התגלות ¬»»««ƒ«

דווקא למטה ÛÈÚÒאלוקית Ï"Î)¿ƒ
ÌLÂ ,( סיני הר  על  ֿ תורה במתן  ¿»

ÔÈÚ ˙eÏÏk ‰È‰ ‡˜Âc«¿»»»¿»ƒ¿«
Ì‡˙‰e ,‰È˙BˆÓe ‰Bz‰«»ƒ¿∆»¿∆¿≈
‡Úˆ ÌeÙÏ" ‰p‰ ,CÎÏ¿»ƒ≈¿«¬»

"‡‚‡70,, הצער לפי  הוא השכר  «¿»
ÔÈÚa ˙eÓÏM‰ ˙ÈÏÎz ÌbL∆««¿ƒ«¿≈¿ƒ¿«
‰È‰z (‡ÏŒ„È˙ÚÏ) ÎO‰«»»∆»ƒ»…ƒ¿∆

‡˜Âc ‰hÓÏ העבודה שעיקר  כשם ¿«»«¿»
הזה. בעולם למטה דווקא נעשתה

ŒÁ‡ e˙kM ‰Ó Ìb e‰ÊÂ¿∆««∆»««
Ck71 רגליו "ועמדו  לנבואת בהמשך  »

הזיתים", הר  ‰‰e‡על  ÌBia ‰È‰Â¿»»««
הגאולה ÌÈiÁביום ÌÈÓ e‡ˆÈ≈¿«ƒ«ƒ

"ÌÈÏLeÈÓ" ,'Bb ÌÈÏLeÈÓƒ»«ƒƒ»«ƒ
È˙Îe ,‡˜Âc72 יואל בנבואת «¿»¿ƒ

‰˜L‰Â ‡ˆÈ 'ÈÂ‰ ˙ÈaÓ ÔÈÚÓe«¿»ƒ≈¬»»≈≈¿ƒ¿»
eLwL) ÌÈËÈM‰ ÏÁ ˙‡∆«««ƒƒ∆»

השיטים" ÔÈÚ"נחל  ÌÚ Ìb«ƒƒ¿«
˙eËM‰73 השטות את להפוך  שיש «¿

כמבואר  דקדושה, לשטות ֿ זה דלעומת

ÔÙ‡Ïלעיל  „ÚÂ יהיה ), שהמעיין  ¿«»…∆
כך  כדי  עד  «dlk"L∆Àשופע

"BÓ„‡ ˙B˙k ,"‰˜LÓ«¿∆¿««¿
‰Úe„i‰ Ô˜f‰74, שכתב וכמו  «»≈«¿»

נרשם  שראיתי  ..." מהר "ש אדמו "ר 
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ל

       
מוגה  בלתי

 שכיון - בו" "והתרה  פרעה ", אל  בא  משה  אל  ה ' "ויאמר  פרשתנו, ריש  רש "י בפירוש  הביאור 
פרעה " לב  את  ה ' ש "ויחזק  לאחרי בפרעה  להתרות  משה  נצטווה  שבה  הראשונה  היא  ארבה  במכת 1שמכת 

גו' שתי למען גו' לבו את  הכבדתי אני "כי זו: שבהתראה  התועלת  את  לו להסביר  הקב "ה  הוצרך  שחין,
את  שהכביד  ולקלס , ללעג  מצרים  את  שם  שהקב "ה  היינו, במצרים ", התעללתי אשר  את  גו' תספר  ולמען

ואמר  שהתרברב  לפרעה , (כעונש  הבחירה  את  מהם  ולקח  הראו 2לבם  ולכן בקולו", אשמע  אשר  ה ' "מי
בהתראה  שהוכח  וכפי הקב "ה , של  רצונו כפי רק  הם  בחירה , בהם  יש  כלל  שבדרך  אלו גם  עניניו, שכל  לו
עם  וביחד  ֿ ישראל ), בני  את  ולשלח  משה  כדבר  לעשות  התוקף  לו היה  לא  ממנה , שהושפע  שלמרות  זו,
היתה  עדיין פרעה , לב  את  ה ' שהכביד  לאחר  גם  כי הדבר , וטעם  יענשו. יצייתו, לא  שאם  בהם  התרה  זה ,
דבר  לך  ש "אין התשובה , מעלת  לגודל  בנוגע  מזה , וההוראה  בתשובה . ולשוב  להתחזק  הבחירה  בידו

התשובה " בפני תשובה "3העומד  לעשות  בידו מספיקין ש "אין מי ואפילו מקבלין 4, כו' ונתחזק  דחק  "אם  ,
-5תשובתו" מפרעה  ֿ שכן במכל  ֿ ליצלן, רחמנא  מטומטם  לבו שנעשה  לכך  גרם  הנהגתו שמצד  למי גם  ,

ואילך .הוגה  57 עמוד  ו חלק  ֿ שיחות  בלקוטי ונדפס  שליט "א , אדמו"ר  ֿ קדושת  כבוד  ֿ ידי על 

: ואחד אחד  לכל  בשייכות  יותר , בפרטיות  - הנ"ל  בהוראה  להוסיף  ויש 
המוח  וטמטום  הלב  טמטום  ענין להבין ֿ המתחיל  דבור  חסידות  בדרושי שמצינו - ואין 6ובהקדמה  ,

זהו  אלא  החסידות .. בתורת  נוסף  ענין לימוד  רק  זה  הרי אצלו ואילו כו', אחר  למישהו ששייך  ענין זה 
אליין"). אים  מען מיינט  ("דאס  אליו גם  ששייך  ַָענין

של  ומצב  מעמד  ישנו גערעדט ") שבת  אום  ("ניט  רבים  שלעתים  לדאבוננו, בפועל , שרואים  וכפי
שייפין  לכל  פליג  ולבא  הלב , הרגש  מתוך  להיות  צריכה  שהעבודה  זה  שתמורת  והיינו, הלב , ,7טמטום 

כאבן  אטום  לבו גם 8נעשה  אצלו שיש  ועד  וכו', בתפלה  חיות  מרגיש  שאינו בעבודתו, חיות  לו ואין ,
עצמו  הלימוד  גם  הנה  היה , כלא  זה  הרי הספר  את  שסוגר  שלאחרי לכך  שנוסף  והיינו, המוח , טמטום 

אים "). צו ניט  זיך  קלע ּפט  ("עס  אצלו נקלט  לא  דבר  ששום  באופן הוא 

להיות  לו מגיע  מדוע  יודע  ואינו לכך , סיבה  מוצא  אינו - הוא  טוען - בנפשו חשבון עושה  וכאשר 
כזה : ומצב  במעמד 

ואינו  הרע , מדקות  גם  אלא  הרע , מגסות  רק  לא  ונזהר  ֿ ושלום , חס  איסור  דבר  על  היום  עבר  לא  בודאי
חסרון... איזה  בו יש  אם  - הוא  טוען - חבירו אצל  ישאלו ואדרבה : מיוחד , חסרון איזה  בעצמו מוצא 

ענינים  לו שאין כך , העולם , בעניני לעסוק  שמתחיל  לפני עוד  היום , בהתחלת  גם  הנה  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף 
בבוקר " אברהם  "וישכם  בענין וכמבואר  כו', פתוח  הכל  אלא  כו', והסתרים  העלמות  הוא 9של  שבבוקר  ,

כו'. אצלו נקלט  לא  דבר  ששום  ומצב  במעמד  הוא  נמצא  אז גם  - כו' התעוררות  של  זמן

זיך ", טרינקט  טרינקען, זיך , עסט  "עסן, - געשמאק ") א  ("מיט  עריבות  מתוך  היא  ושתייתו ַַאכילתו
("קיכל ") עוגי' עם  "דזשוס " או (לא "טיי" לברך  שיוכל  כדי הראוי... השיעור  על  ש "מקפיד " ובאופן ,

ברכה  שלאפט רק  "שלאפן, - לשינה  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל  אחרונה , ברכה  גם ) אלא  בשבת ראשונה , גם  זיך ", ָָ
כל  למצוא  מתחכם  אזי וכו', מסחר  העולם , בעניני ההתעסקות  אודות  כשמדובר  ֿ כן וכמו השולחן... אצל 
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יב.1) ט , וארא
ב.2) ה, שמות
וש"נ.3) .54 הערה שבפנים לקו"ש ראה
(במשנה).4) ב פה, יומא
ב).5) (ק, פי "א אגה"ת תניא
(6- מנחם תורת גם וראה תפב. ע' הקצרים אדה"ז במאמרי 

וש"נ. ואילך . 243 ע' חט "ז התוועדויות
רלב,7) ב. רכא, ע"ב. ריש קסא, ח "ג  א. קנג , ח "ב זהר ראה

א.
רפכ "ט .8) תניא גם ראה
קכא.9) ע' תרס"ו המשך  ויצא. ס"פ תו"א וראה ג . כב, וירא
ועוד .



לי       

תחבולות  ביותר מיני הגדולה  היא  שערמומיותו יודעים  והכל  ("שווינדלעריי "), דער וערמומיות  איז ("ער 
שווינדלער 'ס "...); אלע  פון שווינדלער  גרעסטער 

רש "י, פירוש  עם  חומש  בגמרא , שלו השיעורים  את  ללמוד  הספר , את  ופותח  מתיישב  כאשר  ואילו
דבר ! שום  במוחו נקלט  לא  - בזה  וכיוצא  תניא 

להפריע  סיבה  הרע  ליצר  יש  שאז בפועל , לעבודה  שנוגע  ענין אודות  שמדובר  בשעה  רק  לא  - זה  וכל 
במעמד  נמצא  אז גם  הנה  תורה , תלמוד  מצות  מצד  כשלעצמו, הלימוד  אודות  מדובר  כאשר  גם  אלא  לו,

מאומה ! אצלו נקלט  שלא  ומצב 

אלא  - הוא  טוען - באשמתו זה  שאין להתווכח וכיון יכול  אינו הרי לבו", את  ש "הכביד  הוא 
הקב "ה !... עם  זיך ") ַ("איינקערן

הכתוב  ובלשון וכזב , שקר  היא  זו טענה  כי 10ובכן, לבו", יזעף  ה ' ועל  דרכו תסלף  אדם  "אולת  :
זה  הרי דבר  של  הלב לאמיתתו בטמטום  נענש  זה  ובגלל  כדבעי, היתה  לא  זה  לפני שהנהגתו -

המוח . לטמטום  ועד 

ולדוגמא :

חסידות  ללמוד  אלא ) ֿ ושלום , חס  בטלים  דברים  לדבר  (לא  ברצונו ויש  ֿ קודש  השבת  יום  בבוא 
בערב  שטרח  "מי כלל  שישנו לידע , צריך  - כו' אטום  שלבו מרגיש  ֿ כן ֿ פי ֿ על  ואף  באריכות , ולהתפלל 

בשבת " יאכל  צריך 11שבת  היה  שכן, וכיון , היא שבת " "ערב  של  וההתחלה  שבת , בערב  לכך 
זה . שלפני ֿ קודש  השבת  יום  של  הבדלה  לאחרי מיד 

אתמול ,ו  המטה " על  שמע  "קריאת  אמירת  אצלו היתה  כיצד  בנפשיה  איניש  ידע  הרי לפועל , בנוגע 
וכו'. בתפלה  ההתבוננות  מנחה , תפלת  אצלו היתה  וכיצד 

פרק  בתניא  המבואר  ֿ דרך  על  זה  הרי - בתפלה ?! והרגש  חיות  לו אין ֿ כך  שאחר  הפלא  מהו כן, ואם 
הקליפות  לשבר  תחלה , העבר  על  תשובה  שיעשו בלי ה ' את  לעבוד  להתחיל  לרשעים  אפשר  ש "אי טו"ב 

כו'"!... ברזל  של  ומחיצה  מבדיל  מסך  שהם 

היה  שכבר  ממה  ֿ שכן ובמכל  התשובה ", בפני העומד  דבר  לך  ש "אין האמורה , ההוראה  באה  זה  ועל 
הארץ " "ערות  מצרים , בארץ  ֿ תורה , מתן קודם  אפילו שממנו 12לעולמים  מצרים , מלך  פרעה  ואצל  ,
גו'" נתחכמה  "הבה  באמרו ֿ ישראל , בני של  הצרות  כל  שהיה 13התחילו ועד  פרך , בעבודת  ושעבדם  ,

כו' בבנין ישראל  ילדי לשוב 14משקע  יכול  היה  לבו, את  הכביד  שה ' לאחרי גם  הנה  ֿ כן, ֿ פי ֿ על  ואף  ,
בתשובה .

אותו שהענישו לאחרי גם  הנה  מה ולכן, שזהו כו', הלב  טמטום  של  ומצב  במעמד  שנמצא 
נצחוני" בני "נצחוני שאומר  - הקב "ה  של  שרצונו לדעת , עליו פרעה , בחינת  בו שידחוק 15שנדבק  -

בתשובה . וישוב  ויתחזק 

המיוחד  והזירוז ֿ כח  הנתינת  בדוגמת  - פרעה  בחינת  בו שנדבק  ממה  להתפעל  שלא  ֿ כח  נתינת  לו ויש 
גו'" יאוריו בתוך  הרובץ  הגדול  "התנים  פרעה , דקליפת  מהתוקף  יתיירא  שלא  רבינו, למשה  הקב "ה  ;16של 

בנפשו  משה  בחינת  שיש  מישראל , ואחד  אחד  לכל  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  שצריך 17ועל  כו', היהדות  נקודת  שזוהי ,
ו'נתיב  החיים ' 'דרך  ערוך ', 'שולחן מקיצור  החל  התורה , ֿ פי על  בפועל  בהנהגתו ולהמשיכה  לגלותה 

וכו'. החיים '
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בתחלתו.10) תרל "ו רבים מים המשך  וראה ג . יט , משלי 
סע"א.11) ג , ע"ז
ד .12) פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט . מב, מקץ
יו"ד .13) א, שמות
בתו"ש14) בהנסמן וראה א. קיא, (אות סנהדרין כד  ב, שמות

קצה).
ב.15) נט , ב"מ 
ג .16) כט , יחזקאל 
פמ "ב.17) תניא ראה



לב      

 כאן שכתב  מה  גם  ולבאר  להוסיף  יש  - התשובה  מעלת  גודל  אודות  א ) (סעיף  לעיל  האמור  ֿ פי על 
"" ולא  פרעה ", פרעה ":אל  אל 

ש " - הוא  אלו לשונות  ב ' בין פרעה החילוק  נמצא  שבו למקום  לילך  פירושו פרעה " וכמו אל  ,
. פרעה  אל  ."לך  המימה  היאור ". שפת  על  .18" ואילו ;למקומו לבוא  פירושו פרעה " של אל 

לביתו. פרעה ,

הטורים ' 'בעל  שכתב  וכשהיה 19וכמו בא , לו אומר  היה  פרעה ), (של  לביתו לבוא  לו אומר  "כשהיה  :
לך ". לו אומר  היה  המימה , אליו לילך  לו אומר 

זאת . להבהיר  צריך  אינו שרש "י כך , כדי עד  הפשוט , דבר  זה  הרי מקרא  של  פשוטו ֿ פי שעל  ולהעיר ,

הקליפה  תוקף  בו שיש  מקום  שזהו בשעה  בה  פרעה , של  לביתו משה  הלך  איך  מובן: אינו ולכאורה 
גו'"?! הגדול  "התנים  ביותר ,

עצמך : והגע 

הפסוק  על  - מקרא  של  בפשוטו - רש "י שפירש  כפי העיר , בתוך  התפלל  לא  רבינו "כצאתי 20משה 
מה  רש "י מפרש  לכך  ובהתאם  גילולים ". מלאה  שהיתה  לפי התפלל , לא  העיר  בתוך  "אבל  העיר ", את 

בפרשתנו  נאמר 21שכתוב  זה  שציווי - גו'" לכם  הזה  החודש  לאמר  מצרים  בארץ  גו' משה  אל  ה ' "ויאמר 
. לכרך  לא "חוץ  כזה  חמור  דיבור  גילולים , מלאה  שהיתה  לפי הכרך , בתוך  התפלל  לא  קלה  תפלה  ומה  .

ֿ שכן". כל 

ֿ ידי על  להיות  צריכה  היתה  ממצרים  שהגאולה  לכך  הטעם  גם  כמו[וזהו ובעצמו , בכבודו הקב "ה 
בכבודו22שכתוב  הקב "ה  אלא  שליח , על ֿידי  ולא  שרף  על ֿידי ולא  מלאך  על ֿידי "לא  ממצרים ", ה ' "ויוציאנו 

בכתבי23ובעצמו" כמבואר  היו 24האריז"ל - במצרים  שבהיותם  כך , כדי עד  מצרים , קליפת  תוקף  שמצד 
עצמו  הוא  היה  כו', שליח  או מלאך  לשם  בא  היה  אילו הנה  טומאה , שערי במ "ט  שקועים  ֿ ישראל  בני

מוכרח  היה  ולכן כו', שם  נשקע    ברגע הנה  ואז, ֿ ישראל , בני את  ולהוציא  לשם  לבוא 
חדשה )]. מציאות  נעשים  אחד  שברגע  התשובה , בענין (וכמו חדשה  מציאות  נעשו אחד 

הקליפה ! תוקף  פרעה , של  לביתו משה  הולך  - כאן ואילו

. "המימה  פרעה  אל  להליכתו בנוגע  היאור "בשלמא  שפת  על  היאור 18. שפת  שעל  לומר  מקום  יש  -
כו', וכישוף  טומאה  שורה  היתה  כבר "לא  נהר  "על  יחזקאל  לנבואת  בנוגע  שמצינו ֿ דרך  ֿ פי 25ועל  ֿ על  (אף 

ישראל ש "משנבחרה  בארץ  אלא  שורה  הנבואה  היתה  ולא  כו'", הארצות  כל  יצאו ישראל  "שנדבר 26ארץ  ,(
. לארץ  בחוצה  מים "עמהם  של  טהור  במקום  מקום 26. פרעה , של  לביתו לילך  יכול  היה  כיצד  אבל  ;

הקליפה ?! תוקף 

התשובה , ענין אודות  מדובר  וכאשר  התשובה , ענין בשביל  היתה  לפרעה  שהליכתו - הוא  הענין אך 
א  הגבלות !אזי שום  ין

 השיחה הגאולה ,27בהמשך  בהבאת  ישראל  נשי של  חלקן אודות  בארוכה  דובר 
ללבנה - דומין שישראל  כיון הלבנה , מולד  עם  ד "כזה 28הקשורה  באופן הוא  הלבנה  שמולד  [וכשם 

וקדש " ללבנה "29ראה  "מונין קדוש ], הוא  הרי כשנולד  ומיד  שתיכף  בישראל , גם  כך  ו"עתידים 30, ,
כמותה " -31להתחדש 
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פרשתנו.19) ריש
כט .20) ט , וארא
ֿ ב.21) א יב,
כא.22) ו, ואתחנן
הגש"פ.23) נוסח 
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בתחלתו.26) מכילתא
(27) בלבד  ר"פ ואילך  ).מכאן
סע"ב 28) ד , בראשית אוה"ת ג . פ"ו, ב"ר א. כט , סוכה ראה

ועוד . ואילך .
ב.29) יב, פרשתנו פרש"י 
שם.30) סוכה
א).31) מב, (סנהדרין לבנה קידוש נוסח 



לג       

הנס " באותו היו הן ש "אף  לכך  שנוסף  מצרים , ביציאת  שהיה  גזירות 32כפי עליהם  שגזרו גם  ומה  ,
כו'" לטבול  ישראל  בנות  מניחים  היו "שלא  - פרעה 33מיוחדות  של  התנגדותו את  שברו כאשר  שגם  ועד  ,

אלקיהם " ה ' את  עבדו "לכו באמרו ממצרים , ֿ ישראל  בני את  הגברים 34לשלח  נא  "לכו ואמר  הוסיף  ,
ממצרים "35גו'" ישראל  נגאלו הדור  באותו שהיו צדקניות  נשים  ש "בשכר  - זאת  עוד  הנה  הנשים , ולא  ,36,

כו'. יבורך  ישרים  דור  שהקימו ֿ זה  ֿ ידי על 

בגמרא  כמסופר  - מרים  ֿ ידי על  התחיל  זה  באותה ש "37וענין סנהדרין ("ראש  היה  הדור  גדול  עמרם 
.38שעה " ו"נצטווה  יתרות ", במצוות  תשליכוהו 39. היאורה  הילוד  הבן כל  הרשע  פרעה  שגזר  כיון ,(40,

(אף  כו'" בתו לו אמרה  נשותיהן, את  וגירשו כולן עמדו אשתו, את  וגירש  עמד  עמלין, אנו לשוא  אמר ,
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***
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.'כו הם  שבתורה  שהאותיות  כו' להבין ֿ המתחיל  דיבור  שיחה ) (כעין מאמר 

***

 שהם שם  ועל  "תפילין, עיניך ", בין "ולטוטפות  הפסוק  על  פרשתנו, בסיום  רש "י פירוש  נתבאר 
דרום  אל  והטף  עם  חברו ומנחם  שתים . באפריקי פת  שתים , בכתפי טט  טטפת , קרויין בתים  ,43ארבעה 

תטיפו  ראשונה 44אל  בפרשה  האמורה  עיניך  בין ולזכרון כמו דיבור , לשון קשורים 45, אותם  שהרואה  ,
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תפילין  מצות  קיימו אם  המדבר , לדור  בנוגע  היא  דיבור ) לשון שהוא  הב ', ופירוש  בתים , ארבעה  שהם  שם 

כי  לאו, :46אם 
אם  "והיה  "שמע " הפרשיות  ולא  יביאך ", כי "והיה  "קדש " הפרשיות  שתי רק  היו המדבר  דור  אצל 

בתניא  הזקן רבינו גם  שמביא  (וכפי לארץ  שנכנסו לדור  תורה " ב "משנה  שנאמרו משה 47שמוע ", ש "צוה 
כו'"). שמע  קריאת  לקרות  לארץ  שנכנסו לדור  תורה  במשנה  ֿ השלום  עליו רבינו

פרשיות  בארבע  צורך  יש  בתים , ארבעה  שהם  ֿ שם  על  הוא  ש "טוטפות " הפירוש  לפי ֿ זה : ֿ פי ועל 
להם  שהיו המדבר , שדור  לומר , צריך  כרחך  ועל  תפילין, מצות  לקיים  כדי  בתים ) ארבעה  ישנם  (שלכן
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וש"נ.32) ע"ב. ריש קח , פסחים
פ"ז.33) תדבא"ר יד . וארא תנחומא יו"ד . פ"ט , שמו"ר
ח .34) יו"ד , פרשתנו
יא.35) שם,
יב.36) פ"א, שמו"ר ע"ב. ריש יא, סוטה
יג .37) שם, שמו"ר א. יב, שם
שם.38) שמו"ר
ה"א.39) פ"ט  מלכים הל ' רמב"ם
כב.40) א, שמות

שם.41) פסחים - היו תוד "ה ראה
לא.42) ס"ע ח "ט  אג "ק גם ראה
ב.43) כא, יחזקאל 
ו.44) ב, מיכה
ט .45) יג , פרשתנו
מנחם 46) תורת .52 ע' ח "ט  לקו"ש גם ראה - לקמן בהבא

.178 ע' ח "מ  התוועדויות -
ספכ "ה.47)



לד      

לשון  הוא  ש "טוטפות " הפירוש  לפי ֿ כן ֿ שאין מה  תפילין; מצות  לקיים  יכולים  היו לא  בלבד , פרשיות  ב '
המדבר  שדור  לומר  שפיר  יכולים  - בתים  בארבעה  פרשיות  ארבע  שיהיו הכרח  כאן אין ובמילא  דיבור ,
גם  ניתוספו זה  (ולאחרי יביאך " כי "והיה  "קדש " הפרשיות  ב ' כתיבת  ֿ ידי על  תפילין מצוות  קיימו

שמוע "). אם  "והיה  "שמע " הפרשיות 

הפסוק  על  רש "י שהביא  בפלוגתא  תלוי זה  שענין גם , מרבותינו 48ונתבאר  "יש  יביאך ": כי "והיה 
הנולדים  בכורות  קדשו שלא  מכאן במדבר שלמדו תקיימוהו אם  זו, ביאה  מפרש  שקדשו, והאומר  במדבר ,

שם ". ותקיימוהו לארץ  ליכנס  תזכו

: הנ"ל הפירושים  מב ' בפועל  וההוראה  תורה " של  ה "יינה  גם  ונתבאר 
ידוע  הא '), (כפירוש  הבתים  שבד ' הפרשיות  לד ' הם שהפרשיות 49בנוגע  יביאך " כי "והיה  "קדש "

"שמע " והפרשיות  ובינה , חכמה  המוחין וגבורה ,כנגד  חסד  שכולל  הדעת  מוח  כנגד  הם  שמוע " אם  "והיה 
המוחין  פעולת  גם  להיות  צריך  אלא  ובינה ), (חכמה  לעצמם  שהם  כפי המוחין בענין די שלא  והיינו,

בפועל . למעשה  שיומשך  ועד  כו', ויראה  אהבה  המדות  בהולדת 

אחד " ה ' גו' ד "שמע  לענין שבהמשך  - עצמם  שמוע " אם  "והיה  "שמע " בפרשיות  נאמר 50וכמודגש  ,
גו'" "ואהבת  גו'"51גם  וכתבתם  גו' "וקשרתם  - מעשיות  למצוות  ועד  יהיה 52, שלא  הזהירות  גם  כולל  ,

גו'" ועבדתם  ד "וסרתם  ומצב  .53מעמד 

ֿ ידי  על  הזולת , על  הפעולה  שזוהי - הב ') (כפירוש  הדיבור  בענין גם  נמשך  להיות  צריך  ֿ כן וכמו
חז"ל  שדרשו כפי הזולת , על  הפעולה  ביותר  מודגשת  תפילין שבמצות  גם  ומה  כו', עמו על 54הדיבור 

תפילין 55הפסוק  מצות  שקיום  והיינו, שבראש ", תפילין "אלו עליך ", נקרא  ה ' שם  כי הארץ  עמי כל  "וראו
כו'. המצוה  מקיים  אינו ֿ הכי ובלאו כו', רואה  הארץ ") עמי ("כל  הזולת  שגם  באופן להיות  צריכה 

"אני  בבחינת  בעצמו, בעבודתו די שלא  - כו' התשובה  ענין גודל  אודות  לעיל  להאמור  בנוגע  הוא  וכן
כיצד  כן ואם  כערכו, אינו שהזולת  לחשוב  ולא  הזולת , על  גם  זאת  לפעול  צריך  אלא  הצלתי", נפשי את 
ישאירו  ולא  טומאה , שערי  ממ "ט  אותו שיוציאו  רוצה  היה  שהוא  כשם  אלא  עליו, לפעול  ממדריגתו ירד 

הזקן  הלל  כמאמר  לזולת , ביחס  גם  להתנהג  צריך  כך  שם , תעביד ".56אותו לא  לחברך  סני "דעלך 

ממש . בקרוב  ויגאלנו, שיבוא  צדקנו, משיח  ֿ ידי על  הגאולה  את  פועלים  ֿ זה  ֿ ידי ועל 
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יא.48) שם,
ג49) (ו, בתחלתו התפילין שער דא"ח ) (עם סידור ראה

סע"ב  טז, (דרמ "צ בתחלתה תפילין מצות להצ"צ סהמ "צ ואילך ).
ואילך ).
ד .50) ו, ואתחנן
ה.51) שם,

ֿ ט .52) ח  שם,
טז.53) יא, עקב
וש"נ.54) א. ו, ברכות
יו"ד .55) כח , תבוא
א.56) לא, שבת
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המשך ביאוח למס' רולין ליום שבת קודש עמ' ב
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מאידית - -תרגום

." פרעה אל  "בא  למשה  ה ' התחלת ציווי הוא 
ושמה  - גאולת אודות  בה  שמדובר  הפרשה  של  -

מצרים  ביציאת  בפועל  ישראל  בעצם בני "ויהי ,
גו' מצרים  מארץ  ה ' צבאות  כל  יצאו הזה  היום 
על  מצרים  מארץ  ישראל  בני את  ה ' הוציא 

.צבאותם "

ֿ שם  על  נקראת  מצרים  יציאת  פרשת  שכל  מכיון
(וכידוע  פרעה " אל  על "בא  מורה  הפרשה  ששם 

קשור  פרעה " אל  ש "בא  מובן, הפרשה ), כל  תוכן
הפרשה ). (בהמשך  מצרים  גאולת  לתוכן ונוגע 

של  שליחותו פרטי שכל  לכך  נוסף  כלומר :
ניתוסף  מצרים , לגאולת  הכנה  הם  פרעה  אל  משה 
ושם  התחלת  בהיותו פרעה ", אל  ל "בא  בנוגע  בזה 
(לא  הנאמרת  התחלה  לכך  ונוסף  הגאולה , פרשת 
של  בפ "ע  וציווי כענין אלא ) נוסף , לענין כהקדמה 
פרעה ", אל  בא  משה  אל  ה ' ("ויאמר  למשה  הקב "ה 

לא  לגאולה ותו הקדמה  הוא  פרעה " אל  ש "בא  - (
בפועל  והתחלתה  .עצמה 

הידוע  ע "פ  מזו: היא ויתירה  מצרים  שיציאת 
הגאולה  כולל ) הגאולות , (כל  ופתיחת  התחלת 

נאמר  (עלי' מצרים העתידה  מארץ  צאתך  "כימי
פרעה " אל  ש "בא  לומר , יש  נפלאות "), אראנו
לגאולה  גם  הקדמה  הוא  מצרים ) גאולת  (התחלת 

העתידה .

פרעה " אל  ד "בא  השייכות  מהי להבין וצריך 
פרעה " אל  "בא  הפוך : תוכנם  דלכאורה  - לגאולה 

לבוא  צריך  ומשה  בתוקפו, נמצא  שפרעה  מורה 
לו  אומר  שפרעה  (עד  אליו ולהזדקק  ("בא ") אליו

הפרשה  בהמשך  מכן, חושך )לאחר  מכת  (לאחרי
תוסף  אל  לך  השמר  מעלי ביום "לך  כי פני לראות 

מצרים  מגאולת  גמור  בניגוד  תמות "), פני ראותך 
- ועי"ז אותו, לנצח  פרעה , תוקף  ביטול  שענינה 
מצרים ?! מלך ) מ (פרעה  וללכת  לצאת  להשתחרר ,

אל ב . "בא  בענין כללית  שאלה  בהקדים  ויובן
פרעה ":

נצחי  ענין הוא  בתורה  ענין ו(במילא )כל 
ההוראה  מהי ועפ "ז הדורות . לכל  נצחית  הוראה 
וניצחו  שביטלו לאחרי פרעה ", אל  מ "בא  הנצחית 
ועאכו"כ  מצרים , בגאולת  מצרים ) (מלך  פרעה  את 
רוח  כש "את  והשלימה  האמיתית  הגאולה  לאחרי

הארץ " מן אעביר  שום הטומאה  נשאר  ולא  ,
זמן  בסוף  - זה  ובדוגמת  ומעין מפרעה , רושם 
פרעה  דקליפת  הבירורים  כל  כשנסתיימו הגלות ,

כמ "פ )? (כמדובר  וכיו"ב 

ענין  שכל  הידוע  ע "פ  בזה  הביאור  לומר  ויש 
והקדושה , הטוב  היפך  שהם  דברים  אפילו בעולם ,
(שרשם  וזהו בקדושה . למעלה  שורש  להם  יש 

ענינם  אמיתת  ריבוי בקדושה ) לאחר  אלא  ,
ופרסאות מסכים וכמה בכמה השתלשלות,
דבר  למטה  נשתלשל  כו', והסתרים  והעלמות 

.הפכי 

בזהר  איתא  לפרעה : בנוגע  גם  (עה "פ כך 

היא  דא  פרעה  "בית  פרעה ") בית  נשמע  "והקל 
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כל 1) תפלות סדר ברמב"ם פרעה") אל  ("בא נקראת כן
הפרשיות בסדר ובאבודרהם אהבה), ספר (בסוף השנה

וההפטרות.
ההבטחה 2) אודות מדובר וארא ובפ' שמות בפ' משא"כ 

ליצי "מ . וההכנה
נא.3) מא. יב, פרשתנו
ובכ "מ .4) ואילך . 57 ע' ח "ה לקו"ש ראה
וש"נ.5) ואילך . 57 ע' ח "ו לקו"ש ראה
תנש"א 6) (התוועדויות תנש"א בא ש"פ שיחת בארוכה ראה

ואילך ). 176 ע' ח "ב
(7.(164 (ע' פי "ב תש"ח  צאתך  כימי  ד "ה
טו.8) ז, מיכה

כח .9) יו"ד ,
ובכ "מ .10) רפי "ז. תניא ראה
ב.11) יג , זכרי '
בשרשם 12) לאמיתתם שהם כפי  הענינים נאמרים ובתורה

ספר  ואילך . 341 ע' ח "כ  לקו"ש (ראה במק"א כמבואר בקדושה,
ועשו  "יעקב בענין ועוד ) ואילך . 36 ס"ע ח "א תשמ "ח  השיחות

תולדות). ר"פ רש"י  (ל ' בפרשה" האמורים
וש"נ.13) שם. תשמ "ח  השיחות ספר בארוכה ראה
א.14) רי , ח "א
טז.15) מה, ויגש



לו           

כל  מיני' ואתגליין דאתפריעו ביתא  לעילא , סימניך 
מתמן  סתים  דהוה  מה  כל  בוצינין, וכל  נהורין
בוצינין  וכל  נהורין כל  אפיק  קב "ה  כך  ובגין אתגלי,
וא "ו". בלא  קל  דאקרי קול  לההוא  לאנהרא  בגין
וגילוי  דפריעה  (הענין דקדושה  בשרשו ומפרעה 

ית ' למטה אלקותו פרעה  משתלשל  ,( בכל ,
בלעו"ז. התוקף 

בשרשו ג . פרעה " אל  ד "בא  הענין יובן עפ "ז
בקדושה :

פרשתנו  פרעה "בזהר  אל  ד "בא  הענין מבאר 
פרעה , אל  בא  כתיב  "מה  למטה : בפרעה  שהוא  כפי
לי' דעייל  אלא  בא , מאי לי', מבעי פרעה  אל  לך 
עלאה  חדא  תנינא  לגבי אדרין בתר  אדרין קב "ה 
איהו  ומאן מני', משתלשלין דרגין דכמה  תקיפא 
אלא  קריב  לא  מני' דחיל  ומשה  הגדול , דתנין רזא 
לגבי' אבל  דילי', דרגין ואינון יאורין אינון לגבי'
בשרשין  משתרש  לי' דחמא  בגין קרוב  ולא  דחיל 
ושליחן  משה  דדחיל  קב "ה  דחמא  כיון עלאין,
אמר  לגבי', לקרבא  יכלין לא  לעילא  אחרנין ממנן
הגדול  התנין מצרים  מלך  פרעה  עליך  הנני קב "ה 

יאוריו  בתוך  אצט הרובץ  וקב "ה  בי', לאגחא  ריך 
ה '". אני אמרת  דאת  כמה  אחרא , ולא  קרבא 

פרעה  קליפת  דעצם  התוקף  שבגלל  כלומר ,
(ששרשו  המלך  בארמון בביתו הגדול ") ("התנין
לא  ולכן לשם . להכנס  משה  פחד  עלאין") "בשרשין
אלא  לבד ), (שילך  פרעה " אל  "לך  הקב "ה  לו אמר 
ויכנס  הקב "ה  עם  יחד  שיבוא  פרעה ", אל  "בא 
הפנימיות  אל  אתו יחד  אותו מוליך  הקב "ה  לפרעה ,
חדרים  אדרין, בתר  (אדרין פרעה  ד (קליפת ) העצם 

מחדרים  ("לאגחא לפנים  לגמרי לכבשו בכדי ,(
קרבא "). בי'

אל  ד "בא  הפירוש  מהו להבין צריך  לפ "ז
כל  מיני' ואתגליין ("דאתפריעו דקדושה  פרעה "
לא  אלקות ) (גילוי דקדושה  לפרעה  בנוגע  נהורין"):
להכנס  "יפחד " שמשה  משה ", "דחיל  לומר  שייך 

עליו  יצווה  שהקב "ה  לכך  ושיזדקק  לבדו, לשם 
קב "ה ")?! לי' ("עייל  ויכניסו פרעה ", אל  "בא 

בזה : הביאור  לומר  ויש 

דאלקות , נעלה  הכי גילוי הוא  דקדושה  פרעה 
כולל  האורות , כל  גילוי א ) - הגילוי בעצם  הן
נהורין  "כל  - באלקות  נעלות  הכי והדרגות  האורות 
והן  סתים ", דהוה  מה  ל "כל  עד  בוצינין", וכל 
מלשון  ד "אתפריעו" באופן ב ) - הגילוי באופן
מדידה  מסדר , למעלה  היינו סדר ), (בלי פרוע 

והגבלה .

כל  מיני' ואתגליין ה "אתפריעו מזו: ויתירה 
ית ' ומהותו מעצמותו דוקא  בא  כו'" נהורין
דאתפריעו  ביתא  כו' פרעה  "בית  הזהר : [ובלשון
כל  אפיק  קב "ה  כו' נהורין כל  מיני' ואתגליין
בגילוי  המלך  נמצא  (דירה ) שבבית  כו'", נהורין

עצמותו  מוגדר בכל  הוא  מצ "ע  אור  שכן - [
והמשכה  דרגא  וכל  (אור ), גילוי של  וציורו בגדרו
לציורו  בהתאם  מסויים  בסדר  נמשכת  - באור 
של  באופן מצ "ע  הוא  (אור ) והגילוי הפרטי, וגילויו
שיהי' שבכדי מזה , מובן והדרגה ; בסדר  גילוי
סתים " דהוה  מה  ו"כל  כו'" נהורין ד "כל  הגילוי
"אתפריעו" של  באופן ועוד  הגילוי), (היפך 
מעצמותו  לבוא  צריך  ה "ז והדרגה ), מסדר  (למעלה 
כו'" נהורין ד "כל  (כביכול ) ה "מקור " שהוא  ית ',
"דכמה  דפרעה  העצם  בפרשתנו: הזהר  [בלשון
כזה  "מקור " זה , עם  ויחד  מני'"], משתלשלין דרגין

מ  לגמרי ואור ,שלמעלה  מאור  וגדר  מקור  גדר  כל 
דהוה  מה  וכל  כו' נהורין "כל  ממנו נמצאים  ולכן

ד "אתפריעו" ובאופן .סתים "

קריב ", ולא  מיני' דחיל  "משה  מדוע  מובן עפ "ז
(דקדושה ) דפרעה  הגילוי את  ראה  הוא  כי
להכנס  חשש  ולכן עלאין", "בשרשין שמושרש 
דפרעה  העצם  גילוי ישנו בו פרעה ", ל "בית 
יכול  לא  בגוף , נשמה  מוגבל , נברא  שכן דקדושה ,
ית ', דעצמותו הנפלאים  הגילויים  את  לקבל 
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(עד ,16) רפ"א שם תו"ח  א). (לא, מקץ ויהי  ד "ה תו"א ראה
ואילך ). סע"ד  (עז, פ"ו א).

ג .17) לא, שם תו"א
א.18) לד ,
ג .19) כט , יחזקאל 
אמת.20) דרך  פי '

הנסמן 21) ג . ס"ע תרס"ו המשך  תתקצז. ע' בלק אוה"ת ראה
.35 הערה כז ע' ח "ב מלוקט  בסה"מ 

מלשון 22) ש"פרעה" סע"א), (עח , 16 שבהערה תו"ח  וראה
לא  פריעה ל ' כי  דוקא הפנימית התגלות בחי ' "הוא וגילוי  פריעה
יותר  עוד  מובן ועפ"ז כו'". והכיסוי  ההעלם מתוך  לגלות רק שייך 

העצמות. בכח  דוקא כ "א גילוי ), (שענינו האור בכח  לא שהוא



לז            

איך  כו'"; נהורין כל  מיני' ואתגליין "דאתפריעו
ד "כל  הגילוי את  לקבל  מוגבל  נברא  של  ביכלתו
ממדידה  שלמעלה  באופן גילוי ועוד  נהורין",

מהעצמות ?! הבא  (אתפריעו), והגבלה 

הגילויים  דילי'", דרגין ואינון יאורין "אינון
לקבל , נברא  של  ביכולתו הם  השתלשלות , דסדר 
שנמצא  כפי פרעה  אל  לגשת  משה  חשש  לא  ולכן

לביתו  מחוץ  ועאכו"כ  (בביתו, זו אבל בדרגא  .(
נהורין" כל  כו' "אתפריעו מלשון שפרעה  כפי
ית ' דעצמותו הגילויים  - התוקף  בכל  בביתו נמצא 
יכולה  לא  מצ "ע  בגוף  נשמה  כי חשש , משה  מכך  -

זאת ! לקבל 

הפרשה : בהמשך  גם  מרומז שזה  לומר  ויש 
אל  לך  השמר  מעלי "לך  למשה  אמר  כשפרעה 
תמות ", פני ראותך  ביום  כי פני לראות  תוסף 
עוד  אוסיף  לא  דברת  "כן באמרו משה  לכך  הסכים 

פניך " מקום ראות  יש  פרעה  שלדברי מובן, מזה  .
טוב  ה "ז בקדושה  שזה  כפי אלא  ובקדושה , בתורה 
דפרעה  שהגילוי מכיון בזה : והענין בשלימות .
והגבלה מדידה מכל למעלה הוא דקדושה
פני  ראותך  "ביום  לכן נהורין"), כל  כו' ("אתפריעו

(מצ "ע ) משה  דרגת  מצד  של תמות ". ביכלתו אין
דפרעה , פניך " ד "ראות  הגילוי את  לקבל  נברא 
הפנימיות  את  לראות  בגוף , נשמה  ולהשאר 
גילוי  נהורין", כל  כו' ד "אתפריעו ("פניך ")
ד "ראות  הגילוי והגבלה ; מדידה  מכל  שלמעלה 
למעלה  היא  שהנשמה  כפי דוקא  הוא  פניך "

והמוגבל  הגשמי הגוף  והגבלות  .ממדידות 

כח ד . ונתינת  מיוחד  ציווי להיות  הוצרך  לכך 
למשה  מהקב "ה  משה מיוחדת  אל  ה ' "ויאמר  בא -

אדרין": בתר  אדרין קב "ה  לי' "עייל  פרעה ", אל 
ד )בלי גדר  מ (כל  שלמעלה  ית ' וגבול עצמותו גבול 

לפרעה , משה  את  מביאה  בגוף - נשמה  בהיותו שגם 
הג את  לקבל  ביכלתו כו'מוגבל , ד "אתפריעו ילוי

ית '! מעצמותו נהורין" כל 

בזה : והביאור 

כל  מיני' ואתגליין "אתפריעו מלשון פרעה 
הגילוי  א ) אופנים : בשני לפרש  ניתן כו'" נהורין
ד "אתפריעו", ובאופן נהורין) (כל  האורות  דכל 
בא  שהגילוי מורה  שזה  והדרגה . מסדר  למעלה 
מתייחס  ולא  אור  מגדר  שלמעלה  ית ' מעצמותו
האור  דרגת  מצד  שכן הוא , וציורו בגדרו לאור 
באופן  הוא  אין המאור ) מעין בהיותו (אפילו
וציור  דרגת  נהורין", "כל  ב ) (כנ"ל ). ד "אתפריעו"

גילוי - ד"אתפריעו " באופן  היא  שלמעלה האור 
מדידה  הציור , שגם  היינו, וציור . והגבלה  ממדידה 
דלמעלה  באופן הוא  נהורין" ד "כל  והגבלה 

ד "אתפריעו" והגבלה  .ממדידה 

ו"אתפריעו") נהורין" (ד "כל  ההפכים  וחיבור 
ס "ג ): (כנ"ל  העצמות  בכח  דוקא  הוא 

בעצמות ידוע  כלול  שנתגלה ) (קודם  שהאור 
אלא  אור , בבחי' אי"ז ששם  רק  ממש , המאור 

ית ' כקדמותו (וקדמון העצמות  שנושא ביכולת  ,(
ולכן, נהורין". כל  מיני' ו"אתפריעו יכול , וכל  הכל 
שקשור  אור ), (בציור  בגילוי נמשך  כשהאור  גם 
באופן  אי"ז (ומצ "ע  כלשהי והגבלה  בציור 
הגילוי  שלימות  מהעצמות  בו נמשך  ד "אתפריעו"),
והגבלה  שהמדידה  - מזו ויתירה  נהורין", ד "כל 
ד "אתפריעו", באופן היא  גופא  נהורין" ד "כל 

והגבלה  ממדידה  .למעלה 

לחיבור  הכח  יותר  למטה  משתלשל  ומזה 
ולמטה  גופא ), (באור  וגבול  גבול  דבלי ההפכים 

וכלי  דאור  החיבור  - דנשמה יותר  החיבור  - עד  .
את  לקבל  יכולה  מוגבל  בגוף  נשמה  שגם  וגוף ,
"אתפריעו  ד "פרעה ", לגילוי עד  גבול  הבלי האור 
- מזו ויתירה  ית ', מעצמותו נהורין" כל  כו'
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תנש"א 23) (התוועדויות ס"ד  תנש"א בא ש"פ שיחת ראה
וש"נ. ואילך ). 178 ע' ח "ב

ֿ כט .24) כח  יו"ד , פרשתנו
עוד 25) אוסיף לא דברת "כן פרעה לדברי  משה הסכים ולכן

נברא, שאדם יתכן לא משה דרגת מצד  לדעתו כי  פניך ", ראות
באמיתית  אבל  דקדושה. דפרעה הגילוי  בתוכו יכיל  בגוף, נשמה
בפנים. כדלקמן פרעה"), אל  ("בא העצמות בכח  הוא כן - הענין

וחי "26) האדם יראני  לא כי  פני  את לראות תוכל  "לא וע"ד 
כ ). לג , (תשא

ב"פרעה"27) פירושים ב' ואילך ) סע"ד  (עז, שם תו"ח  ראה
(שזהו  הפנימיות וגילוי  החיצוניות, גילוי  וגילוי : פריעה מלשון
לפירוש  (בהמשך  ושם .(22 הערה כנ"ל  פריעה, של  ענינה אמיתית
העולמות  בהשתלשלות שהוא המכוון "עיקר ב"אתפריעו"): השני 
יסתיר  שלא באופן דוקא הכלי  בחיצוני ' הפנימי ' התגלות שיהי '

. במ "ת שהי ' וכמו כלל  לאור כו'".הכלי  לע"ל  שיהי ' וכמו .
ואילך .28) קפב ע' תרס"ו המשך 
קסט .29) ע' שם
מכל 30) ולמעלה מופשט  הוא ית' שעצמותו זה מצד  משא"כ 

והגילוי ית', לעצמותו מתייחס אינו האור הרי  ואור, מאור גדר
שזהו  והגבלה, ממדידה שלמעלה ד "אתפריעו" באופן אינו שלו

העצמות. בכח  דוקא
(31.27 הערה לעיל  ראה
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פרעה "), אל  ("בא  לשם  להכנס  תוכל  בגוף  שנשמה 
ובתוכיותו  בפנימיותו אדרין", בתר  ממש ."אדרין

את ה . הקב "ה  עשה  מדוע  הטעם  ביאור 
בגוף  כנשמה  שמשה  פרעה ", אל  ד "בא  החידוש 

ד " הגילוי את  לקבל  -יוכל  נהורין" כל  אתפריעו
מצרים  דגאולת  הענין תוכן ביאור  בהקדים  יובן
והתחלה  ההקדמה  הוא  פרעה " אל  (ש "בא  בכלל 

כנ"ל ): לזה ,

כפי  תורה , מתן - היא  מצרים  דגאולת  הכוונה 
שליחותו: בתחילת  מיד  למשה  הקב "ה  שאמר 
האלקים  את  תעבדון ממצרים  העם  את  "בהוציאך 

הזה " ההר  נתינת על  - הוא  תורה  דמתן החידוש  .
בגופים , נשמות  לבנ"י, למטה  והמצוות  התורה 
כל  בריאת  וכוונת  תכלית  את  להגשים  שיוכלו בכדי
דירה  יתברך  לו להיות  הקב "ה  נתאווה  העולם :

והסתר בתחתונים  והעלם  והגבלה  שבמדידה  ,
כמו  העצמות , גילוי יהי' בתחתונים , בגוף  דנשמה 
בדירתו  עצמותו בכל  בגילוי הנמצא  (כביכול ) אדם 

העולם הפרטית  בורא  להקב "ה  בנוגע  (ומכ "ש 
בגאולה  הגילוי בשלימות  שיתמלא  כפי ומנהיגו),
תורה ), במתן הי' זה  (ומעין והשלימה  האמיתית 

מוריך "כמ "ש  עוד  יכנף  יהי'"ולא  הוא  ,
בלי  אפילו לבושים , שום  בלי בגלוי בדירתו

העליון). (כנף  עליונים  הכי הלבושים 

ה "גזירה "וכידוע  היתה  תורה , מתן שקודם  ,
למטה  ירדו לא  שעליונים  ותחתונים , עליונים  בין
נעשה  תורה  ובמתן למעלה , יעלו לא  ותחתונים 

להמשיך  כח  הנתינת  הגזירה , בתחתונים ביטול 
לדרגות  עד  דעליונים , באלקות ,הגילוי נעלות  הכי

הזה  בעולם  הגשמי שהגוף  כך  ומהות , מעצמות  עד 
עד  - יתברך  לו לדירה  עד  קדוש , נעשה  הגשמי

חד " כולא  וקוב "ה  בכל ש "ישראל  בגלוי נמצא 
העולם .

- מצרים  ויציאת  מצרים  שבגלות  מובן, מזה 
תורה  במתן למטה  העצמות  לגילוי הכנה  המהוים 
ממצב  המעבר  הגזירה , לביטול  ההקדמה  מודגשת  -
אחדות  של  למצב  ותחתונים  עליונים  בין פירוד  של 
במתן  ביניהם  האחדות  לשלימות  כהכנה  ביניהם ,

עצמו. תורה 

ה ' ציווי ע "י נפעל  בזה  עיקרי ששלב  לומר  ויש 
כדלקמן. פרעה ", אל  "בא  למשה 

בהתחלת ו. מצינו שעד "ז שליחותו ובהקדים ,
ממצרים : ישראל  בני את  להוציא  משה  של 

"לא  להקב "ה  משה  טענת  דברים בביאור  איש 
ולכן  אנכי", לשון וכבד  פה  כבד  כי גו' אנכי

תשלח ""שלח  ביד  בכ "מ נא  מבואר  -,
בגלותא "שבגלות  הוה  (משה ) "דיבור  ,מצרים 

הגאולה  להיות  יכולה  לא  ידו שעל  משה  טען ולכן
.למטה 

שמצ "ע  משה , מעלת  בגלל  ה "ז הענינים  ובשרש 
למעלה  בדיבור , מגילוי שלמעלה  בדרגא  הוא 
למטה  ותושבע "פ  שבכתב  דתורה  מהגילוי אפילו
לשון  וכבד  פה  דבעל  באורייתא  פה  ["כבד 

שבכתב " משה באורייתא  ,[ כי פה " "כבד  הי'
היו  ולא  גדולים  האורות  היו ששם  מתהו "שרשו
שלא  פה  כבד  ענין וזהו בכלים , להתלבש  יכולים 

הפה " כלי לתוך  שכלו אור  להשפיע  יכול  ,הי'
צדקנו), (משיח  תשלח " ביד  נא  "שלח  אמר  ולכן
הכלים  בו התקון", מעולם  שהוא  מי "דהיינו

האורות . להכיל  מרובים 

הלא  גו' לאדם  פה  שם  "מי הקב "ה  ענה  וע "ז
אשר  והוריתך  פיך  עם  אהי' ואנכי גו' הוי' אנכי
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פרעה"32) אל  "בא (בפירוש קצו ע' וארא אוה"ת ראה
דלעו"ז).

יב.33) ג , שמות
ו.34) פי "ג , במדב"ר ג . בחוקותי  שם טז. נשא תנחומא ראה

רפל "ו. תניא
כ .35) ל , ישעי '
א).36) (מו, שם תניא
ועוד .37) ג . פי "ב, שמו"ר טו. וארא תנחומא ראה
א.38) עג , זח "ג  ראה

י .39) ד , שמות
יג .40) שם,
"שלח 41) עה"פ), אונקלוס (תרגום למשלח " דכשר מן "ביד 

נכבדות  לשליחות וראוי  כשר שיהי ' צחות מדבר אדם ביד  נא
שם). (רמב"ן כו'" כזאת

שמות 42) באוה"ת פה שם מי  גו' ויאמר ד "ה ב. כה, זח "ב
ואילך ). עו (ס"ע תרנ"ח  ואילך ). עה (ע' תרכ "ז הנ"ל  ד "ה עה. ע'

שם.43) הזהר לשון
קלח ),44) (ע' תרע"ח  פה שם מי  גו' ויאמר ד "ה וראה

למטה שפליאת  עד  אוא"ס גילוי  להיות יכול  "איך  היתה משה
ביותר  ומעכב שמונע דמצרים הקשה הקליפה ראה וגם  מטה,

קכ ). (ע' תרל "ד  זה ד "ה וראה כו'".
(45.42 שבהערה מקומות וראה רע"א. כח , זח "ג 
פה 46) שם מי  גו' ויאמר ד "ה וארא תו"א ראה לקמן בהבא

ואילך ). א (נט , שם תו"ח  ואילך ). ד  (נא,
ב.47) שם, התו"א ל '
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(והוא תדבר " יכול  כל  שהוא  ית ' עצמותו מצד  :
מרובים  והאורות  התיקון דעולם  הפה  לכלי מקור 
וגם  מצרים , בגלות  שגם  לפעול  יכול  הוא  דתהו),
בכלים ), מגילוי למעלה  הוא  (שמצ "ע  משה  אצל 
פיך ", עם  אהי' "ואנכי בפה , בדיבור  הגילוי יהי'
כאלו  כלים  לך  אין מתהו שרשך  שמצד  אף  "פי',
ואת  דתקון הכלים  את  שעשיתי הוי' אנכי אבל 
בחי' להתערב  הדבר  להפך  יכול  אני התהו עולם 
שיהיו  דשניהם , המעלות  היינו יחד  ותקון תהו
המעלה  בחי' וגם  כו' בתהו כמו מרובים  האורות 

מאד " מרובים  הכלים  שיהיו .דתקון

פיך " עם  אהי' "ואנכי - במצרים  - שאז אלא 
עם  דיבר  שמשה  שבשעה  - נס  בדרך  גילוי הי'

נכונים " דבריו "יהיו "אהרן פרעה  גם  לכך  [ונוסף 
נביאך " יהי' את אחיך  ושמת  אליו "ודברת  ,

גו'" בפיו לפה "הדברים  לך  יהי' "הוא  , בכדי -
יתגלה  אבל שהדיבור  הטבע ]. בדרך  גם  בשלימות ,

התרפא  לא  הוא  שלכןאז "אני, משה  אמר  לאח "ז 
שפתים " (אהי'ערל  ד "אנכי הגילוי ע "י נפעל  וזה  .

הדברות  עשרת  (התחלת  תורה  דמתן פיך )" ),עם 
שהדיבור  ("אף  מצרים  יציאת  לפעול  בכחו שלכן
הדיבור  גילוי שיהי' בכדי "רק  גלות "), בבחי' הוא 
מצרים " קליפת  שבירת  צ "ל  העולם  בכללות  לגמרי
גילוי  - לאח "ז מביא  וזה  פיך ", עם  אהי' "אנכי ע "י

ה ' "אנכי תורה , במתן שאזאלקיך "הדיבור  ,

לגמרי התרפא  .משה 

פרעה "ז. אל  ד "בא  הענין ג "כ  יובן עפ "ז
מיני'": דחיל  ש "משה  זה  בגלל  דקדושה 

וכבד  פה  "כבד  - (מצ "ע ) הוא  דרגתו מצד  משה 
שלמעלה  גדולים  אורות  הריבוי (בגלל  לשון"

את  לקבל  הכלים  יוכלו איך  חשש  - מכלים )
וזהו  נהורין"; כל  כו' ד "אתפריעו הגדולים  האורות 
פרעה ", אל  "בא  אליו הקב "ה  בציווי החידוש 
לו  נתן בזה  אדרין": בתר  אדרין קב "ה  לי' "עייל 
דנשמה  שהכלים  - העצמות  כח  - הכח  את  הקב "ה 
הגילויים  כל  את  בפנימיות  לקבל  יוכלו בגוף 
מיני' ואתגליין "דאתפריעו ית ', דעצמותו הנעלים 

נהורין" .כל 

דכל  ושלימות  תכלית  זוהי כי הוא , ע "ז והטעם 
פרעה , לבחי' עד  האורות , כל  של  השתלשלות , סדר 
הקב "ה  "נתאווה  כי - נהורין" כל  כו' "אתפריעו
שבמדידה  בתחתונים ", דירה  יתברך  לו להיות 
גילוי  יהי' בתחתונים , בגוף  דנשמה  והגבלה 
אל  בא  משה  אל  ה ' "ויאמר  הי' ולכן העצמות .
פרעה  אל  נכנס  הוא  בגוף  נשמה  שבהיותו פרעה ",
מעצמותו  נעלים  הכי הגילויים  את  ומקבל  דקדושה 

כו'". נהורין כל  מיני' ואתגליין ש "אתפריעו ית ',

הוא ח . פרעה " אל  "בא  מדוע  ג "כ  יובן עפ "ז
הגאולה , והתחלת  הקדמה 

פרעה " אל  "בא  שע "י הפשוט , לפירוש  [נוסף 
כפי  פרעה  קליפת  ושבירת  ביטול  נעשה  דלעו"ז

המלך שהיא  בארמון התחלת בתקפה  שזוהי ,
עיקרי]: ענין בזה  ישנו - הגאולה 

מתן  את  להביא  - היא  מצרים  דגאולת  השלימות 
( - בתחתונים  דדירה  הכוונה  את  (למלאות  תורה 

נשמות גילוי לבנ "י למטה  ("אנכי ") העצמות 
[כידוע  בריא  בגוף  בריאה  נשמה  שבמ "ת בגופים ,

שזה  וי"ל  כנ"ל ). משה , (כולל  בנ"י כל  התרפאו
"ואתם  מ "ת  קודם  לבנ"י הקב "ה  בציווי גם  מרומז

קדוש " וגוי כהנים  ממלכת  לי כפי תהיו שגם  ,
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ֿ יב.48) יא ד , שמות
א):49) (סח , בסופו שם תו"ח  וראה ֿ ג . סע"ב נב, שם תו"א

. תהו ומתיקון תיקון מתהו לעשות יכול  כל  כי  כו' אנכי  ."הלא
. לאור והכלי  לכלי  האור היפך  ג "כ  לעשות להיות יכול  ויכול  .

כו'". יש בבחי ' והאין אין בבחי ' היש
(50.42 שבהערה בדרושים הובא טו. פ"ג , שמו"ר
א.51) ז, וארא
טו.52) שם, שמות
טז.53) שם,
וראה 54) יו"ד . ד , שמות רמב"ן שם. זח "ב רפ"א. דב"ר ראה

שם. שמו"ר גם
ל .55) יב. ו, וארא
ו.56) ה, ואתחנן ב. כ , יתרו
(57.54 שבהערה וזהר דב"ר
פז).58) (ע' תרנ"ח  פה שם מי  סד "ה

פרעה",59) בית נשמע ב"והקל  הפירוש שזהו לומר, ויש
"ביתא  הוא פרעה" ש"בית לזה (בהמשך  שם בזהר כמבואר
אפיק  קב"ה "ובג "כ  כו'"), נהורין כל  מיני ' ואתגליין דאתפריעו
בלא  קל  דאקרי  קול  לההוא לאנהרא בגין בוצינין וכל  נהורין כל 
וישב  אוה"ת ראה ודיבור קול  (שענינו דפרעה שהגילוי  וא"ו"
פה  "כבד  שהוא משה בדרגת גם מאיר ב) תתרצד , ע' ו') (כרך 
בא  שהאור (בוא"ו), קול  לעשותו וא"ו"), בלא ("קל  לשון" וכבד 

הפה. בכלי  בגילוי 
ע'60) ח "ב תער"ב (המשך  העת"ר בא ד "ה בארוכה ראה

(התוועדויות  תנש"א בא ש"פ שיחת .(127 (ע' תש"ד  תתמא).
וש"נ. ואילך ). 176 ע' ח "ב תנש"א

(הובא 61) מכילתא גם וראה רפ"ז. במדב"ר ח . יתרו תנחומא
ובכ "מ . טו. כ , יתרו עה"פ בפרש"י )

ו.62) יט , יתרו
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עד  "קדושים " הם  הגשמי, הזה  בעולם  "גוי" שהם 
גדולים "לדרגת  "כהנים  - כהנים " שכהן ,"ממלכת 

בממונו  והן בגופו הן שלם  להיות  צריך  ,גדול 
"לכבוד  - בלבושיו שכפי ולתפארת "ואפילו ,[

"כולא  הם  בגופים  נשמות  של  במציאות  שבנ"י
הקב "ה . עם  חד "

דעליונים  החיבור  - בעולם  גם  נמשך  ועד "ז
העצמות  לגילוי עד  במ "ת , שנפעל  ותחתונים 

בתחתונים .

בגוף  נשמה  (שנברא  גדול  חידוש  שזהו והיות 
כפי  להעצמות ), עד  גבול  בלי עם  מתאחד  מוגבל 
כהכנה  לכן, - מיני'" ו"דחיל  כך  על  התפלא  שמשה 
אל  בא  משה  אל  ה ' "ויאמר  הי' לזה  והקדמה 
במדידה  (משה ), בגוף  נשמה  שבהיותו פרעה ",
פרעה  (בגלל  סכנה  להיות  שיכולה  ובמצב  והגבלה 
דקדושה  לפרעה  בפנימיות  נכנס  הוא  דלעו"ז),
ית ', מעצמותו נעלים  הכי הגילויים  את  ומקבל 

כו'" נהורין כל  מיני' ואתגליין .ש "אתפריעו

בנ"י, לכל  הכח  נמשך  משה , אצל  כן שהי' ועי"ז
כשנפעל  תורה , דמתן הגילוי את  לקבל  שיוכלו
נהורין" כל  "אתפריעו גבול , ובלי דגבול  החיבור 

אור " ותורה  מצוה  (גבול )ד "נר  נהורין" ש "כל  ,
גבול ). (בלי ד "אתפריעו" באופן הם 

בעצם  הם  עצמם  מצד  ומצוות  שתורה  כידוע 
של  ורצונו (חכמתו והגבלה  ממדידה  למעלה 

כפי הקב "ה  רק  ש (לא  - הוא  בזה  והחידוש  .(

למטה  שיורדים  כפי גם  אלא ) עצמם , מצד  שהם 
תלוי' ושלימותם  וקיומם  והגבלה , במדידה  (במ "ת )
והגבלה  המדידה  הרי - והגבלה  במדידה  דוקא 
הן  והגבלה : ממדידה  למעלה  היא  גופא  שלהם 
מספר  הגבלה : לה  שיש  שבכתב  תורה  הן - בתורה 
פה  שבעל  בתורה  והן וכו', אותיות  של  מסויים 

של ש  המוגבלת  והבנתו בשכלו להיות  צריך  לימודה 
התורה ) ברכת  לברך  אפשר  אז (שדוקא  ,האדם 

והגבלה  מדידה  יש  מצוה  שלכל  במצוות , ועאכו"כ 
לפי  מצוה  בכל  (והידורים ) הדינים  פרטי (ריבוי
נהורין" ד "כל  גופא  והגבלה  המדידה  הרי - ענינה )
ד "אתפריעו" באופן אור ") ותורה  מצוה  ("נר 
גו' מספר  "והי' [ע "ד  והגבלה  ממדידה  למעלה 

מרוב " יספר  ולא  ימד  לא  "מקום אשר  וע "ד  ,
המדה " מן אינו ].ארון

מקבל  יהודי של  בעבודתו גם  לומדים  ומזה 
בגוף  נשמה  שהוא  כפי שגם  והמצוות , התורה 

כל  עם  בזה ,למטה , הקשורות  והגבלות  המדידות 
והגבלה , ממדידה  דלמעלה  באופן להיות  לא צריך 

ש"נשמה  שלו  הנשמה  חלק מצד  בי רק  שנתת 
היא " אפילוולמעלה טהורה  אלא  הגוף , מהגבלת 
שנמצא  (בגופוכפי  אמיתית  והגבלה  במדידה  למטה 

משמרה  ל "ואתה  זקוק הוא  בו  בקרבי"הגשמי ),

פרעה ", אל  "בא  אצלו להיות  וצריך  יכול  -
"כל  מקבל  שהוא  נהורין", כל  מיני' כו' "דאתפריעו
הוא  עצמו  שלו שהגבול  - מזו ויתירה  נהורין",

והגבלה . ממדידה  למעלה  ד "אתפריעו", באופן

חד " כולא  וקוב "ה  "ישראל  כי הוא , ע "ז והטעם 
מנשמתו), חלק  (או למעלה  נשמתו מצד  רק  לא  -
"כולא  היא  - יחד  בגוף  כנשמה  - מציאותו כל  אלא 
תופס  כשאתה  העצם  כי כביכול , הקב "ה , עם  חד "

בכולו  תופס  אתה  מהפס "ד בחלקו גם  וכמובן .
הרמב"ן השכר(וכדעת שלימות שתכלית (

לנשמות  דוקא  הוא  הענינים  כל  שלימות  ו(במילא )
גופים , בלי לנשמות  (ולא  המתים  בתחיית  בגופים 
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[פ].63) פע"ט  בראשית אגדת וראה עה"פ. בעה"ט 
רפ"ה.64) המקדש כלי  הל ' רמב"ם וש"נ. א. יח , יומא ראה
ב.65) כח , תצוה
ו"תפארת"66) "כבוד " הספירות, שבדרגת לומר, ויש

וגבול , גבול  בלי  ע"ד  הם הספירות) כל  הכוללות ותפארת, (מלכות
(שרגלי ' ומלכות אוא"ס", "קצה הוא (ז"א) שתפארת כידוע
ובבגדי א). פא, תרומה (תו"א בי "ע לעולמות מקור הוא יורדות)

חיבור  נעשה ולתפארת" "לכבוד  שהם יחד .כהונה שניהם
כדי67) כפשוטו, פרעה" אל  ל "בא גם הכח  נמשך  שמזה וי "ל 

שלכן  מהקב"ה, בא הקליפה תוקף שהרי  קליפתו, ולשבור לבטל 
"כי  פרעה") אל  ל "בא (בהמשך  (ולכן נאמר לבו" את הכבדתי 

הקליפה  לבטל  כדי  היא בזה פנימית והכוונה משה), ממנו דחיל 
אל  "בא ע"י  ולכן העת"ר), בא (סד "ה כו' האור יתרון ויהי '
נעשה  ית', מעצמותו נהורין" "כל  גילוי  בקדושה בשרשו פרעה"
("לאגחא  עמו להלחם הקב"ה) עם (יחד  פרעה" אל  ל "בא הכח  גם
כל  שהוא ית' "ביכלתו רק שזהו וכל , מכל  ולבטלו קרבא") בי '
עזר"ת, תרל "א, נתתיך  ראה ד "ה רלא. ע' וארא (אוה"ת יכול "

ואילך ). 74 ע' חט "ז לקו"ש וראה תשט "ו.
כג .68) ו, משלי 
ואילך .69) פ"ד  תניא

וש"נ.70) ספ"ב. לאדה"ז ת"ת הל '
א.71) ב, הושע
וש"נ.72) א. כא, יומא
השחר.73) ברכות נוסח 
וש"נ.74) סקט "ז. בהוספות טוב שם כתר
ע'75) ח "ה מלוקט  בסה"מ  הנסמן וראה בסופו. הגמול  שער

.126 הערה קסה



מי            

הרמב "ם  ניזונית כדעת  הנשמה  לע "ל  - ואדרבה  .(
הגוף  .מן

לפרעה ט . משה  דברי ג "כ  יובן הנ"ל  ע "פ 
הפרשה  זבחים בהמשך  בידינו תתן אתה  "גם 

הקב "ה  ציווי ואח "כ  אלקינו", לה ' ועשינו ועולות 
רעהו  מאת  איש  וישאלו העם  באזני נא  "דבר  למשה 
את  ה ' ויתן זהב , וכלי כסף  כלי רעותה  מאת  ואשה 
מאד  גדול  משה  האיש  גם  מצרים  בעיני העם  חן

העם " ובעיני פרעה  עבדי בעיני מצרים  ,בארץ 
כ  על  התורה  חוזרת  הציווי ולאח "ז קיימו כשבנ"י ך 

וישאלו  משה  כדבר  עשו ישראל  "ובני בפועל :
מצרים  בעיני העם  חן את  נתן וה ' גו' ממצרים 

מצרים " את  וינצלו הפעם וישאילום  על  [נוסף 
שמות  בפ ' הכתובה  שהתורה הראשונה  נמצא , .

פעמים !], שלשה  זה  על  חוזרת 

מצרים  לגאולת  נוגע  מדוע  מובן: אינו דלכאורה 
את  ושה "וינצלו גו'", בידינו תתן אתה  ש "גם 
ויתירה  ד "וישאילום ", באופן דוקא  יהי' מצרים "
פועל  עצמו שהקב "ה  עד  חן, מתוך  דוקא  - מזו
מצרים ")? בעיני העם  חן את  נתן ("וה ' יהי' שכך 
שנות  מאות  לאחרי ממצרים , יצאו בנ"י כאשר 
מה  משם  לברוח  דרכים  למצוא  צריכים  היו שעבוד ,
בעיני  חן למצוא  כדי... להתעכב  ולא  מהר , שיותר 
"וינצלו" להיות  צריך  הי' אם  אפילו המצריים ?!

לאברהם  ה ' הבטחת  את  לקיים  כן (בכדי "ואחרי
דוקא  להיות  צריך  הי' מדוע  גדול "), ברכוש  יצאו
את  ליטול  יכולים  היו [הם  שאילה  של  באופן
בנשיאת  ודוקא  וכיו"ב ] חושך , מכת  בשעת  הכלים 

?חן 

דגאולת  שהכוונה  כיון בזה : הביאור  לומר  ויש 
כן, אם  בתחתונים , דירה  לפעול  כדי היא  מצרים 

דוקא  אלא ) שבירה , בדרך  (לא  בזה  השלימות 
עצמו  שהמנגד  עד  גופא , העולם  גשמיות  כאשר 

ברצונו  "מסכים " כמה (המצריים ), (עד  לסייע 
לגאולה . שאפשרי)

אחרת  דרך  עוזרת  שלא  שבמקום  אמת , [הן
מכות  ע "י שהי' כמו - המנגד  ושבירת  ביטול  מאשר 
ברירה  בלית  הסדר  כך  להיות  צריך  - מצרים 
אפשרי, הדבר  שרק  איפוא  זה , לאחרי אבל  כביכול ;

כו']. נועם  בדרכי דוקא  שיהי' מחפשים 

לו  דדירה  הענין לשלימות  הכנה  נעשה  שזה 
והשלימה , האמיתית  בגאולה  בתחתונים , יתברך 
יהי' - (פרעה ) הגדול " "תנין - ה "נחש " כשגם 

גדול " .לקדושה "שמש 

שלימות י. היתה  לא  מצרים  בגאולת  אבל 
"כי  להיות  צריך  שהי' מזה  כמובן התחתון, בירור 

העם " מצרים ",ברח  מארץ  יצאת  כי "בחפזון ,
כו' בתוקף  עדיין הי' מזה הרע  גם  (כמובן

בני אחרי (מצרים) "וירדוף מכן שלאחר
ש "וירא ישראל " עד  נשלמה  לא  ויצי"מ  ,

הים " שפת  על  מת  מצרים  את  ).ישראל 

גלות  בסוף  דוקא  תהי' העולם  בירור  שלימות 
בגאולה  האחרון, "כימיזה  והשלימה , האמיתית 

מארץ  היציאה צאתך  שלכן נפלאות ", אראנו מצרים 
תצאו  בחפזון ש "לא  באופן תהי' לגאולה  מהגלות 

תלכון" לא  הטומאה ובמנוסה  רוח  "את  כי ,
(בזריזות , מהגלות  יצאו ולכן הארץ ", מן אעביר 
בתכלית  הגוף , ומנוחת  הנפש  דמנוחת  באופן אבל )
ועוברים  בגופים , נשמות  - והבריאות  השלימות 
נשמות  של  נצחיים  לחיים  כלל ) הפסק  (בלי מיד 
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ד "ה 76) חלק פ' סנהדרין פיה"מ  ֿ ב. ה"א פ"ח  תשובה הל '
אחל . ועתה

וראה 77) ריט . ע' תרח "ץ סה"מ  ֿ ב. פצ"א תרל "ז וככה המשך 
תיג , ח "ב קונטרסים סה"מ  ואילך . 127 ס"ע שלום תורת סה"ש גם

ובכ "מ . ב.
כה.78) יו"ד ,
ֿ ג .79) ב יא,
ֿ לו.80) לה יב,
ֿ כב.81) כא ג ,
יד .82) טו, לך  לך 
בעיני83) חן שהנשיאת כב), (י , פרשתנו יעקב נחלת וראה

מעצמם  לקחו לא שבנ"י  ראו שהמצריים מזה נעשתה מצרים
חושך . מכת בעת הכלים

לקו"ש 84) ראה - זו נתינה בגדר במפרשים שקו"ט  וכבר
וש"נ. ואילך . 87 ע' חכ "ד  ואילך . 12 ע' חכ "א

ב.85) נט , סנהדרין ראה
אהפוך 86) אז ע"ד  למטה, התנין הפיכת ע"י  נעשה זה ומעין

קצה). ע' וארא אוה"ת ט . ג , (צפני ' גו' ברורה שפה עמים אל 
ה.87) יד , בשלח 
ג .88) טז, ראה פ'
ב).89) (מ , פל "א תניא ראה
ח .90) יד , בשלח 
ל .91) שם,
"איקטורין 92) (שהרי  עליהם מצרים אימת היתה אז שעד 

גם  וראה עה"פ). ממכילתא ה, יד , בשלח  פרש"י  עמהם" שלח 
.16 הערה רכו ע' ח "ד  מלוקט  סה"מ 

יב.93) נב, ישעי '



מב           

(תכלית  והשלימה  האמיתית  בגאולה  בגופים 
כנ"ל ). השכר , ושלימות 

יום יא . שבט , ליו"ד  גם  שייך  הנ"ל  ענין
דורנו, נשיא  אדמו"ר  מו"ח  דכ "ק  ההילולא 

פרעה המתברך  אל  בא  פ ' משבת  זו) (בשנה 
בא  פ ' בשבת  ה 'שי"ת ) (בשנת  היתה  [וההסתלקות 

עצמה ]:

נשמתו  עולה  צדיק  של  ההילולא  שביום  ידוע 
אשר  ועבודתו ותורתו מעשיו "כל  עם  יחד  למעלה 

חייו" ימי כל  בבחי'עבד  ומאיר  "מתגלה  וזה  ,
. למטה  מלמעלה  ופועל גילוי . בקרב ישועות 

.הארץ "

נוספת  ושנה  שנה  בכל  שלא וביארצייט  עלי' ָ
ההילולא  בעל  בנשמת  לאמירת בערך  הטעם  (שזהו

ביום  שנה קדיש  בכל "בעילויהיארצייט  ועלי ' ,( ָ
עילוי" .אחר 

אצל  נעשה  שבט  יו"ד  ביום  פרשתנו: ובסגנון
משה  - ההילולא  (כידוע בעל  שבדורנו רבינו

ודרא שאתפשטותא  דרא  בכל  אל דמשה  "בא  - (
אדרין" בתר  אדרין קב "ה  לי' "דעייל  פרעה ",

דקדו פרעה אל עילוי") אחר שה,("בעילוי
שנה  ובכל  נהורין". כל  מיני' ואתגליין "דאתפריעו
יותר , נעלית  עלי' בזה  נוספת  - זו בשנה  ועד "ז -

בערך . שלא  - עד 

- הדור  נשיא  אצל  פרעה " אל  מ "בא  והגילוי
הכל " הוא  למטה ש "הנשיא  ומתגלה  נמשך  -

הדור  אנשי כל  אצל  הארץ ", בקרב  ישועות  ו"פועל 
מישראל  שבכאו"א  משה  בחי' מצד  ),(ובפרט 

דוקא . בגופים  נשמות 

ההילולא  בעל  שאמר  כפי - זה  שדורנו ובפרט 
לגאולה , הראשון והדור  לגלות  האחרון הדור  הוא  -

מהדור  גלגול  הוא  דמשיחא ) (דעקבתא  זה  שדור 
מצרים  ההשוואה דיוצאי יותר  שמתחזקת  כך  ,

שבדורנו) (משה  דורנו נשיא  ההילולא  בעל  של 
כמאחז"ל  - שבדורו גואל למשה  "הוא  משה 

אחרון", גואל  הוא  ראשון

שייכות  יש  דורנו שלנשיא  כמ "פ , וכמדובר 
וכל  זה  דור  (של  ישראל  כלל  לגאולת  מיוחדת 
כמרומז  והשלימה , האמיתית  בגאולה  הדורות )
הקב "ה  שעתיד  שם  על  "יוסף  יצחק ": "יוסף  בשמו

. ישראל  את  ולגאול  אותם להוסיף  שגאל  כשם  .
דכתיב  אדנ"י ממצרים , יוסיף  ההוא  ביום  והי'

וגו'" ידו השומע שנית  "כל  שם  על  - ו"יצחק " ,
לי" תהי'יצחק  והשמחה  הצחוק  ששלימות  ,

רנה " ולשוננו פינו שחוק  ימלא  ("אז ),בגאולה 
בעל  של  והנהגתו בעבודתו בפועל  שראו כפי
מתוך  דוקא  שהיתה  בכך  שהצטיינה  ההילולא 

שמחה .

בעל  שהי' כשיודעים  יותר  חזק  בזה  והפלא 
על  גם  שהשפיעו כך  כדי עד  ל "ע , גשמיים  יסורים 

(כדלקמן). הרוחניים  עניניו

כל  כו' ה "אתפריעו איך  יותר , עוד  מובן ומזה 
ביום (ובפרט ההילולא בעל אצל נהורין"
לכל  נמשך  שמחה , מתוך  בהנהגתו כולל  ההילולא ),
בגופים  שכנשמות  בדורנו, בנ"י ולכל  מבנ"י אחד 

הגדולים . האורות  את  לקבל  יוכלו

ההילולא ,יב . בעל  שאצל  כך  על  הבט  מבלי
כפי  ה "ה  כעת , פרעה " אל  ד "בא  בפועל  הגילוי
לעיל  המדובר  וע "פ  מהגוף . למעלה  נשמה  שנמצא 

הש  שתכלית  מובן, דוקא בארוכה , היא  בזה  לימות 
בגוף , בנשמה  מתגלה  נהורין" כל  כו' כש "אתפריעו
ממש  ומיד  תיכף  ההילולא  בעל  אצל  שיהי' כפי

עפר " שוכני ורננו .כש "הקיצו
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א.94) פח , ב. סג , זח "ב ראה
ֿ ב).95) א (קמז, ז"ך  סי ' אגה"ק תניא
יב.96) עד , תהלים
א).97) (קמח , סכ "ח  אגה"ק
(98.15 הערה 329 ע' חכ "ו לקו"ש ראה
א).99) (קמז, לסז"ך  בביאור האגה"ק ל '

וש"נ.100) ואילך . 329 ע' שם לקו"ש ראה
א).101) (סג , פמ "ד  תניא וראה תס"ט . תקו"ז א. רעג , זח "ג 

ועוד .
כמשה.102) בו שאין דור ואין ז: פנ"ו, ובב"ר
חוקת 103) כא.פרש"י  כא,
רפמ "ב.104) תניא

הליקוטים 105) וספר ל "ת כ . הקדמה הגלגולים שער
ד . ג , שמות להאריז"ל 

הפסוקים 106) ש' א. רנג , זח "א ו. שם, ד . פ"ב, שמו"ר ראה
ב. עה, משפטים תו"א ויחי . פ'

יא.107) יא, ישעי '
ז.108) פ"א, שמו"ר
ו.109) כא, וירא
ב.110) קכו, תהלים
יט .111) כו, ישעי '



מג            

סבל  דין בעלמא  חיותו בחיים  גם  מזו: יתירה 
על  גם  שפעלו גשמיים , יסורים  ההילולא  בעל 
הי' האחרונות  שבשנותיו - כולל  הרוחניים , עניניו
אצל  לשון" וכבד  פה  ד "כבד  המצב  בדוגמת  אצלו
אמירת  לאופן בנוגע  פעל  וזה  רבינו... משה 
המעינות  והפצת  והיהדות  התורה  והפצת  החסידות 

חוצה ...

פרופסור , (שהי' רופאו שאפילו כך , כדי ועד 
אותו  שאל  סתם ) רופא  לגבי נוספת  מעלה  שזוהי
בכח  דוקא  התבטאו שיסוריו הייתכן - בטענה 
את  למלאות  יוכל  שלא  כזה  באופן הדיבור ,
- ההילולא  בעל  - הוא  כרצונו?! בעולם  שליחותו
התורה  בהפצת  זיך ") ("קאכט  חזק  כה  שמרעיש  ָזה 
צריך  הי' הקב "ה  חוצה , המעינות  והפצת  והיהדות 
זאת  לבצע  האפשרות  מלוא  את  לו לתת  איפוא 
למשול  שיוכל  צ "ל  הי' ובמילא  המירבית , במידה 
(בעיקר ) דיבור  שע "י שלו, הדבור  כח  על  ולשלוט 
חסידות , מאמרי אמירת  (ע "י ויהדות  תורה  מפיצים 
שמרעיש  מכיון ואדרבה : וכו'). הוראות  ונתינת 
שלילת  רק  (לא  אצלו צ "ל  הי' זו, בעבודה  כ "כ 
אלא  לאחרים , בערך  ועיכובים  דמניעות  המציאות 

אחרים ! לאנשים  מאשר  כחות  יותר  (- אדרבה 

הבט  שמבלי - הרופא  שאל  - הייתכן ֿ כן, ואם 
גופו  שיסורי - ההיפך  בדיוק  רואים  זה , כל  על 
גם  השפיע  שזה  בגשמיות , הדיבור  בכח  פעלו
שלו  חסידות  במאמרי בדיבור  (כביכול ) בפשטות 
בזה  שיהי' פעל  הדבר  הענינים  שבפשטות  וכיו"ב ,
בהתפשטות  הן להיות , מהראוי (בכמות ) מיעוט 
והן חסידות, מאמרי באמירת שלו הדיבור
היו  אם  (כי בכתב  שלו חסידות  דברי בהתפשטות 
ב "חזרה " גם  מתווסף  הי' מאמרים , יותר  מתווספים 

שבכתב ). ברשימות  וגם  המאמרים , של 

הנהגת  על  שאלות  לשאול  שייך  שלא  ואע "פ 
שייך  ולא  הדור , נשיא  עם  ובפרט  בעולמו, הקב "ה 
צריך  הי' לא  ו"איך  להיות ", צריך  הי' "איך  לומר 
ש "איני  הסדר  את  הקב "ה  קבע  אעפ "כ , - להיות "

כחן" לפי אלא  כחי לפי שישתדלו מבקש  ,
כחן". "לפי יהודי כל  של  אנושי בשכל  להבין

שכל  ע "פ  שאלה  רק  זו שאין - בנדו"ד  ובפרט 
למלאות  יכול  לא  הדור  שנשיא  הייתכן רופא ), (של 

ע "פ  מתאים  שאינו אלא  כרצונו, שליחותו את 
"כבד  להקב "ה  טען שמשה  מזה  כמובן - התורה 
ולכן  שפתים ", ערל  "ואני אנכי", לשון וכבד  פה 

ביד  נא  מיד :תשלח ""שלח  הקב "ה  לו ענה  ,
- גם  אלא  בזה , הסתפק  ולא  פיך ", עם  אהי' "אנכי

. אחיך  יצאו ש "אהרן אהרן שע "י לפה ", לך  יהי' .
ממש ! גשמי בדיבור  משה  דברי

מו"ח  כ "ק  אצל  כך  שהי' שזה  לומר , ויש 
(כנ"ל  בדורו משה  אצל  שהי' מה  ע "ד  ה "ז אדמו"ר ,
הוא  "הדיבור  לכן הבירור , נשלם  שלא  מכיון ס "ו):
מהגילוי  למעלה  הוא  מצ "ע  (ומשה  בגלות "
נס  עשה  אלא  אותו, ריפא  לא  והקב "ה  בדיבור ),

נכונים "; דבריו "יהיו פיך ", עם  אהי' ש "אנכי

נפעל  השלימות  בתכלית  הדבר  ומילוי והתיקון
בגופים , הנשמות  ע "י - ההילולא  בעל  של  בכחו -
הדור  דורנו, של  בריאים , בגופים  בריאות  נשמות 
"אהרן  של  תפקידו את  לפעול  שבכוחנו התשיעי,
בפועל  בדיבור  הביטוי ע "י נביאך ", יהי' אחיך 
רב , ובשפע  פרעה "), בית  נשמע  ד "הקול  (באופן
עד  ההילולא , דבעל  וכו' והוראות  תורה  הדברי
ומיד  ותיכף  - יתקיים  בו הדור  הוא  זה  שדורנו
צדקנו  משיח  שע "י תשלח ", ביד  נא  "שלח  - ממש 
הדיבור  בכלי האורות  גילוי בשלימות  מתמלא 

ס "ו). (כנ"ל 

משה , - "מי"ד " של  בר "ת  גם  מרומז שזה  [וי"ל 
שלימות  משיחא ): (מלכא  דוד  (הבעש "ט ), ישראל 
כל  (הכולל  הבעש "ט  ועבודת  משה  של  עבודתו
דוד  ע "י נפעלת  דורנו) לנשיא  עד  נשיאינו, רבותינו

תשלח "]. ביד  נא  "שלח  משיחא , מלכא 

בקביעות יג . גם  מרומז הנ"ל  שענין לומר  ויש 
שבו  בשבוע , הרביעי ביום  - זו בשנה  שבט  יו"ד 
המאורות , "נתלו ביום  בו אבל  המאורות " "נטלו

בתי"ו" :נתלו

אדמו"ר  מו"ח  כ "ק  הסתלקות  היתה  זה  ביום 
"נטלו" שנשאר  באופן לא  אבל  המאורות ). (נטלו
"שני  נתלו מיד  נעשה  מה "נטלו" אלא  ח "ו,

הגדולים " כידוע המאורות  - יותר  נעלה  באופן
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ג .112) פי "ב, במדב"ר

ואילך .113) 286 ע' ח "א תשנ"ב התוועדויות ראה
ד "ה 114) בלק ז"ח  וראה ואילך . סע"א מב, ח "א לקו"ד 

ב). (נה, אראנו
טז.115) א, בראשית



מד           

יותר  נעלה  וגילוי עלי' נעשה  הסתלקות  שע "י
בכולהו דקוב"ה יקרא "אסתלק (מבחי'

עלמין עלמין" בכלהו "אשתכח  הנשמה  ואז ,(
מבחיוהי" ותלמידיויתיר חסידיו וע"י ;

כאן בגופים  כנשמות  אליו בדור המקושרים  למטה 
לגבי  ד "נתלו" התי"ו ע "ד  בתי"ו, (תשיעי התשיעי
השלימות  למטה  גם  נפעלת  - ד "נטלו") הטי"ת 
כל  מיני' ואתגליין "אתפריעו המאורות ", ד "נתלו

למטה . בגוף  בנשמה  נהורין"

- התשיעי הדור  - דדורנו החידוש  מובן מזה 
(דור  שלפנ"ז לדור  עד  זה , שלפני הדורות  כל  לגבי
בפועל , אז באה  לא  שהגאולה  מכיון השמיני):
נהורין" כל  ד "אתפריעו (הגילוי פרעה " אל  ה "בא 
בגוף  כנשמה  השלימות  בתכלית  הי' לא  למטה )
וגם  הגוף , מן הנשמה  הסתלקות  (היתה  בריא 
בגלות " הוא  ש "הדיבור  במצב  היתה  בגוף  הנשמה 
לגלות  האחרון הדור  - זה  בדורנו משא "כ  וכו');
"נתלו  תומ "י נעשה  - לגאולה  ראשון ודור 
במאורות  ח "ו חסר  שלא  בלבד  זו שלא  המאורות ",

ותושבע "פ  תושב "כ  דגילוי אלא הגדולים  ,
באופן  [לא  יותר  נעלית  שלימות  נוספת  - אדרבה 

שבע "פ  מאורייתא  פה  מאורייתא ד "כבד  לשון וכבד 
להיותו שכנשמות שבכתב ", באופן  מזה ], למעלה 

נהורין"בגופים  כל  "אתפריעו בפנימיות  מקבלים 
"שלח  מיד , בא  צדקנו שמשיח  עי"ז עתה , ש "נתלו"

כולו  העם  כל  את  תורה  וילמד  תשלח " ביד  ,נא 
תצא " מאתי חדשה  "תורה  ,עד 

הדורות  דכל  והעלי' השלימות  את  פועל  וזה 
ובעל  עפר ", שוכני ורננו ש "הקיצו עי"ז שלפנ"ז,

בראשנו. ההילולא 

- זה  שלפני הדורות  לגבי דורנו של  חידושו
עד  נוסף , זה  בדורנו הדור : בעבודת  בפועל  רואים 

דהפצת  בעבודה  שלפנ"ז הדורות  לגבי בערך , שלא 
בריבוי  הן חוצה , המעינות  והפצת  והיהדות  התורה 
כל  בעשיית  והן וכו'), הנדפסים  (הספרים  השפע 
לקבלת  כלי ממנו, חוצה  שאין לחוצה  עד  העולם ,
התרי"ג ע "י - לבנ"י בנוגע  הן הגדולים , האורות 
השבע  הפצת  ע "י - לאוה "ע  בנוגע  והן מצוות ,

נח  בני עם מצוות  העולם  כל  את  שמאירים  כך  ,
כל  ד "אתפריעו באופן אור " ותורה  מצוה  "נר 
כנשמה  האור  את  לקבל  יכול  אחד  שכל  נהורין",

בריא , בגוף  בריאה 

לאחרונה ) כמ "פ  (כמדובר  בפועל  שרואים  עד 
לבנ"י  מסייעים  מדינות  בכו"כ  העולם  שאומות 
מצרים ), ביציאת  שהי' מכפי ויותר  (ע "ד  בעבודתם 
ומסוגרת  סגורה  שהיתה  ההיא  במדינה  שגם  עד 
ולא  ממנה , לצאת  ליהודים  נתנו ולא  שנים , ריבוי
הרי  - וכו' בשלימות  תומ "צ  לקיים  להם  איפשרו
לא  וכעת  הקצה , אל  הקצה  מן נשתנתה  לאחרונה 
כרצונם , להתנהג  ליהודים  שמאפשרים  בלבד  זו

מסייעי  - גם  אלא  משם , לצאת  להם  ם ומאפשרים 
בכך . להם 

שבנ"י  לזה  שנוסף  בפועל , כיום  שרואים  עד 
עומדים  אוה "ע  גם  לגאולה , כולכם " "הכן עומדים 
וילכו  מהגלות  כבר  יצאו שבנ"י כולכם " "הכן
ונשמות  והשלימה , האמיתית  בגאולה  ישראל  לארץ 
לתכלית  מיד  באים  כלל , הפסק  שום  בלי בגופים 
האמיתית  בגאולה  פרעה " אל  ד "בא  השלימות 
נהורין", כל  ד "אתפריעו הגילוי שלימות  והשלימה ,

עולם " לאור  הוי' לך  ."והי'

פרעה ":יד . אל  מ "בא  עתה  הלימוד  מובן מזה 

כל  "כלו שכבר  כמ "פ  וסיימוהקיצין "דובר 
היתה  והגאולה  ומפני הכל , מזמן, כבר  לבוא  צריכה 

באה . לא  עדיין וכלל  כלל  מובנים  שאינם  טעמים 

צריכה  כעת , שעכ "פ  מובן, לבוא מזה  הגאולה 
ובלשון ממש . ומיד הכיתיכף  הזמן זהו העולם :

("העכסטע האמיתיתנעלה לגאולה צייט")
והשלימה !

("העכסטע  נעלה " הכי "הזמן שבלשון ולהעיר ,
עם  הקשור  ש "זמן" - הגאולה  תוכן מרומז צייט ")

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

ב.116) קכח , (מזח "ב פקודי  ר"פ ולקו"ת פכ "ז תניא ראה
באתי ד "ה וראה ג . סה, חוקת לקו"ת ד . פט , ויקהל  תו"א ועוד ).

פ"א. ה'שי "ת לגני 
(קמו,117) וביאורה סכ "ז באגה"ק ונת' הובא ב. עא, זח "ג 

ואילך ). א
שלו 118) שבועות במס' סע"א. טז, בהקדמתו של "ה ראה

לו, א. יד , בראשית אוה"ת ד . יא, שה"ש לקו"ת וראה א. קצא,
קמט ). ע' - תש"נ (בהוצאת ב'שמא ע' מג "א מו. ע ' במדבר סע"ב.

ואילך . 10 ע' ח "ל  לקו"ש וראה ועוד . ריז. ע' נ"ך 
א 119) יז, צו לקו"ת ה"ב. פ"ט  תשובה הל ' רמב"ם ראה

ובכ "מ . ואילך .
ג .120) פי "ג , ויק"ר ד . נא, ישעי '

ה"י .121) פ"ח  מלכים הל ' רמב"ם ראה
יט .122) ס, ישעי '
ב.123) צז, סנהדרין



מה            

"(הזמן) נעשה  ועתיד ), הוה  (עבר  והגבלה  מדידה 
כלומר , הימנו. למעלה  שאין באופן נעלה ", הכי
נעלה ), (הכי גבול  בלי נעשה  עצמו (זמן) שהגבול 
בענין  לעיל  המדובר  ע "ד  ממש , שמתאחדים  עד 

נהורין". כל  "אתפריעו

הגבול  על  היא  בזה  ההדגשה  עיקר  ואדרבה :
"הכי  לדרגות  (עד  ברוחניות  כי - גשמי "זמן" של 
לשלימות  עד  הענינים  שלימות  כבר  יש  נעלות ")
רואים  דבנ"י הרוחניות  עיניהם  (רוחנית ), דגאולה 
העינים  את  לפתוח  רק  צריך  כעת  הגאולה ; את  כבר 
שהיא  כפי הגאולה  את  יראו הם  שגם  הגשמיות ,

הזה . בזמן בשר  לעיני בגלוי

לגאולה  הגעגועים  עיקר  בפשטות : גם  וכמובן
- רוחניות  מצד  כי והנשמה , הרוחניות  מצד  לא  הם 
(והגם  בשלימות  הענינים  וכל  בשלימות  הנשמה 
הרי  הגשמי, הזה  בעולם  בגוף  נשמה  נמצא  שיהודי
העולם ), חושך  מורגש  לא  והרוחניות  הנשמה  מצד 
שם  הגוף , של  הענינים  גשמיות  מצד  משא "כ 
מעורר  ה "ז - ובמילא  והסתר , ההעלם  נרגש  בעיקר 

לגאולה . הגעגועים  את 

שהגילוי בכך, הוא בגאולה והחידוש
העולם  בגשמיות  גם  יהי' נהורין" כל  ד "אתפריעו

גשמי  וזמן במקום  בשר , לעיני שייעשה הנראה  ,
בזה  ואדרבה : בתחתונים . ית ' לו מתבטאת דירה 

(שלכן ברוחניות  גם  ניזונית השלימות  הנשמה  לע "ל 
תביא  בגשמיות  הגאולה  כך  משום  הגוף ), מן

למעלה . והדרגות  העולמות  בכל  גאולה 

לפועל :טו. ובנוגע 

ההילולא  יום  שבט , ליו"ד  ההכנה  בימי בעמדנו
כ "ק  הדור  בנשיא  עלי' כשנוספת  - דורנו נשיא  של 
נשי  הדור , אנשי בכל  - ידו ועל  אדמו"ר , מו"ח 
אנשים  בדורנו, יהודי כל  צריך  - הדור  וטף  הדור 
לכל  בנוגע  טובות  החלטות  לקבל  וטף , נשים 

מצוה הענינים  מ "נר  החל  ההילולא , בעל  שתבע 
ותושבע "פ ) (תושב "כ  התורה  לימוד  אור ", ותורה 
בנוגע  והן לעצמו בנוגע  הן בהידור , המצוות  וקיום 

- והפצת להזולת  והיהדות  התורה  דהפצת  העבודה 
לעשות  פרעה ", אל  ד "בא  באופן חוצה , המעינות 

לקבלת  לכלי יהודי ד "שניכל  נהורין" כל  "אתפריעו
נגלה המאורות  ותושבע "פ , תושב "כ  הגדולים ",

התורה , ופנימיות  דתורה 

תורתו  בלימוד  ההוספה  ע "י - ובמיוחד  כולל 
הוראותיו. וקיום  ההילולא  בעל  של 

עצמו  על  יקבל  אחד  שכל  - בהדגשה  זה  וכל 
וימלא  ישלים  ההילולא  בעל  של  בתורתו שהלימוד 
בגלל  המעינות  והפצת  בהתפשטות  שנחסר  מה  גם 
הן  ההילולא , דבעל  הדיבור  בכח  ועיכוב  המניעה 
המעינות  בהפצת  והן בדיבור  הפרטי לימודו ע "י

לאחרים . חוצה 

התמסר טז. ההילולא  בעל  - יותר  ובפרטיות 
הפנים  את  שראו כפי ענינו לפי מבנ"י סוג  לכל 
לכל  ההילולא  בעל  שהראה  ושמחות  הצהובות 
נשים  ענינם , לפי אנשים  - וטף  נשים  אנשים  יהודי,

ענינם . לפי - וטף  ענינן, לפי -

דורנו, נשיא  של  מחידושיו אחד  הוא  ובזה 
הפצת  על  נפשו מסר  בפרט  האחרונות  שבשנותיו
- וחינוך  התורה  לימוד  ובמיוחד  - והיהדות  התורה 
חידוש  (דבר  בישראל  טף  ושל  ישראל  ובנות  דנשי

בישראל ). לנשיא 

ישראל  בגדולי דוגמתו שמצינו בשנים והגם 
לא  ה "ז וכיו"ב ], ממכתביהם  [כידוע  שלפנ"ז
- אצלם  שנתקבל  אלו ואפילו כולם , אצל  התקבל 
של  פעולותיו משא "כ  הגבלות ; כמה  עם  הי' ה "ז
מקומות  לריבוי והגיעו התפשטו בזה  ההילולא  בעל 
בערך  שלא  נוסף  ועי"ז ומתפשט , והולך  בעולם ,

בישראל . וטף  ובנות  דנשי התורה  בלימוד 

בקשר  הפעולות  שחיזוק  - ההוראה  ישנה  מזה 
בבנ"י, הסוגים  כל  עם  להיות  צריך  שבט  ליו"ד 
והדגשה  ענינו. לפי - סוג  וכל  וטף , נשים  אנשים 
וטף , ישראל  ובנות  נשי עם  פעולות  על  מיוחדת 
גם  הוספה  עי"ז נפעלת  בעצמם , לעבודתם  שנוסף 

האנשים : כולל  הבית , בני כל  בעבודת 

אותם  שמחנכים  בכך  הוא  הטף  של  ייחודם 
שיוכלו  באופן שלהם , הכלים  לפי קמעה , קמעה 

ובלש  הכתוב לקבל . יוסף ון (ועד "ז שיוסף  -
טבע  לזה : ונוסף  הטף ". לפי "לחם  הכין בדורנו)

האוכל  את  לפרר  המאכל הטף  יכול  שעי"ז ,
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יב.124) מז, ויגש
שם 125) ויגש עה"פ מפרשים וראה ב. י , פסחים ראה

לפי "לחם הכתוב הדגשת דזהו לפרש"י ), ושפ"ח  רא"ם (לק"ט ,
משיעור  יותר להם ליתן צריך  לפרר, טבעם מצד  כי  הטף",
(התוועדויות  47 הערה תנש"א ויגש ש"פ שיחת וראה אכילתם.

.(90 ע' ח "ב תנש"א



מו           

יותר  לקבל  יכולים  שאינם  לאחרים  גם  להגיע 
קטנים . פירורים  מאשר 

ישראל : ובנות  לנשי בנוגע  ועד "ז

- ישראל  ובנות  נשי של  המיוחדות  המצוות  בין
גם  שזהו טוב . ויום  קודש  שבת  נרות  הדלקת 
ובנות  דנשי גדול  ריבוי שניתוסף  - דורנו מחידושי
ועי"ז  ויו"ט , קודש  שבת  נרות  המדליקות  ישראל 
ותורה  מצוה  ב "נר  והעולם  בתיהם  את  מאירים 

נהורין". כל  ד "אתפריעו לאופן עד  אור ",

כל  נעשה  נר  מדליקים  שכאשר  בפשטות , כנראה 
שבירכו  קדוש , נר  ולהיותו הנר . באור  מואר  החדר 
ע "ד  - בקדושה  החדר  כל  את  מאיר  ה "ה  עליו,

נהורין". כל  ד "אתפריעו הענין

באופן  להיות  יכולות  אחרות , מצוות  [משא "כ 
לשון  וכדיוק  מחברתה . מחולקת  אחת  שמצוה 

מלא חז"ל  אכן הוא  כרמון": מצוות  "מלאין
בדוגמת  ומכוסות , מזו זו מחולקות  הם  אבל  מצוות ,

ברימון]. הגרעינים 

ישראל  ובנות  נשי ע "י איך  ג "כ , מובן ועפ "ז
של  גם  ביתם , בני דכל  המצוות  בקיום  מיתווסף 
שבת  נרות  הדלקת  הענין: וכפשטות  והבנים . הבעל 
בני  כל  עבור  השבת  כל  את  שמכניסה  הפתיחה  היא 
והקידוש  השבת  תפלות  באים  לאח "ז ורק  הבית ,
כמאמר  - יותר  בכללות  ועד "ז האנשים . של 

זוכים הגמרא  קודש , שבת  נרות  הדלקת  שע "י
ותורה  מצוה  נר  כי "דכתיב  חכמים , תלמידי לבנים 

. .אור  דשבת  מצוה  נר  ע "י דתורה ". אור  בא  ..

בגימטריא  גם  מרומז שזה  לומר  "נר "ויש  של 

שני  ע "י ומונהגים  חדורים  עשה  מצוות  רמ "ח  -
ויראה . דאהבה  הקוים 

של יז. שעבודתו מכך , הלימוד  - ובכללות 
נהורין", כל  ד "אתפריעו באופן להיות  צריכה  יהודי
אור ", ותורה  מצוה  ב "נר  חדורה  מציאותו שכל 

בריא , וגוף  בריאה  נשמה  עם  עבודתו ועושה 
ס "ח ). (כנ"ל  בכל  שלם  שהוא  גדול  כהן בדוגמת 

קטן  "ברגע  וירידה  הפסק  ח "ו ישנו אם  ואפילו
א עזבתיך " שחסר  (מכיון , ר "ל  אם  או ב 

ירידה  זו הרי - בפועל ) באה  לא  עדיין שהגאולה 
יותר  נעלית  לדרגא  להגיע  כדי רק  עלי', צורך 
- ועיקר  ועוד  בנשמה , הן פרעה ", אל  ד "בא  בגילוי
למלאות  שיראו הבנות , ובעיקר  הבנים  ביתה , בבני
ברוח  בחיים , עבודתה  את  לעשות  ולהמשיך 
"אף  בחיים ", "זרעה  ע "י כי חינוכם , ע "י שהחדירה 

בחיים " .היא 

בגילוי  יותר  עוד  יתווסף  שעי"ז - ובכללות 
שושנה  בבחי' מהקב "ה הנשמה  המקבלת  ,

גמורה  התאחדות  שנעשית  עד  שושן, הנקרא 
חד ". כולא  וקוב "ה  ד "ישראל 

ההחלטות יח . קבלת  עצם  שע "י רצון, ויהי
משתתף  אחד  שכל  כולל , - שבט  יו"ד  עם  בקשר 
שבט , יו"ד  עם  הקשורים  והמנהגים  הפעולות  בכל 
זה , ביום  מקום  בכל  שעורכים  מהתוועדות  החל 

ושלאחריו  שלפניו -ובשבתות 

עפר ", שוכני ורננו "הקיצו יהי' זה  לפני שעוד 
בפירוש  ממש , ומיד  ותיכף  בראשנו, ההילולא  ובעל 

כידוע  - "ממש " של  קמים הממשי שצדיקים 
ההילולא , יום  את  איתו יחד  וחוגגים  מיד , בתחה "מ 

את  פרעה  "בשלח  נעשה  ממש  ומיד  ותיכף 
רמה "העם " ביד  יוצאים  ישראל  "ובני ,-

הקודש, לארץ והולכים מהגלות שיוצאים
המקדש  לבית  הקודש , להר  הקודש , עיר  וירושלים 

הקדשים , ולקדש  השלישי,

ועד  לעולם  ימלוך  .ה '
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וש"נ.126) בסופה. חגיגה
ב.127) כג , שבת
שם.128) פרש"י 
ד .129) מד , שלח  ג . לג , בהעלותך  לקו"ת ב. קסו, זח "ב ראה

ובכ "מ .

ז.130) נד , ישעי '
ב.131) ה, תענית ראה
וראה132) צ . ע ' תקס "ח  סה "מ  א. קז , זח "ג  ספר ראה 

וש"נ. שושנה. ערך  ֿ צ"צ דא"ח  הליקוטים
א.133) קמ , זח "א
בשלח .134) ר"פ
יח .135) טו, שם



מז

   
       *-

מוגה  בלתי

 בזה :ויש להוסיף 
טיטוס , או אספסיינוס  נבוכדנאצר , של  ותקפם  חזקם  בגלל  אינה  - אלקינו" רגלי הדום  "בית  שריפת 
מלכי  כל  מתקבצים  היו אם  גם  כן; לומר  "כפירה " זוהי כו'; המלחמה  מכונות  כל  עם  חילותיהם  ריבוי
אדמתם , מעל  ישראל  את  ולהגלות  המקדש  בית  את  להחריב  עצמם , מצד  יכולים , היו לא  ומערב  מזרח 

ֿ ישראל , בני על  שליטה  העולם  לאומות  שאין כיון

שגם  ובפרט  . יתברך  רצונו על  כלל  לעבור  העולם ) (אומות  יכולים  חיותם "אינם  שהוא  .
"קרו  ֿ זרה , עבודה  עובדים  אם  וגם  רוחם ", שמרה  יתברך  ופקודתו תפקידם  משנים  "אינם  ליה 141וקיומם ",

דאלקייא " להעמיד 142אלקא  יכולים  היו אם  גם  ובמילא , ,  ממלכי כמה  בהנהגת  שמצינו [כפי
צלם  בו שיעמידו אלא  תלו על  לעמוד  ישאר  המקדש  שבית  שחפצו שמים 143רומי שם  שיתוף  שענינו ,[

אחר  יכולים 144ודבר  היו לא  - ; יתברך למציאותו בסתירה  שזהו כיון ,

ֿ ישראל  בני של  הנהגתם  בגלל  היא  לכך  הסיבה  יצאו"146("מהרסיך 145אלא  ממך  -147ומחריביך  (
בגמרא  בו 148כדאיתא  שהיו דברים  ג ' מפני חרב  מה  מפני ראשון עריות 149"מקדש  וגילוי ֿ זרה  150עבודה 

. דמים  .ושפיכות  שני מקדש  ש "ראשונים . הטעם  (וזהו חנם " שנאת  בו שהיתה  מפני חרב  מה  מפני .
בחירה  להם  שניתנה  שכיון - קצם ") נתגלה  לא  עונם  נתגלה  שלא  אחרונים  קצם , נתגלה  עונם  שנתגלה 

חפשית   151 בהיכל אש  יציתו העולם  שאומות  לגרום  ביכלתם  לכן, "בית 152, שיהיה  עד 
באש ". שרוף  אלקינו רגלי הדום 

ומקטרים  לעצבים  ("משתחוים  ֿ זה  דלעומת  באש  ונשרפו שנכללו הקדושה  לניצוצות  בנוגע  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
עצמה . מצד  ֿ אחרא  וסטרא  הקליפה  בכח  זה  אין ֿ ישראל  בני של  התערבותם  שלולי - כוכבים ") לעבודת 

" הלשון דיוק  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי באש "ועל  שרוף  אלקינו רגלי הדום  מרומז 153בית  שבזה  -
" - ֿ ישראל  בני של  מצדם  ההתערבות  היא  באש " שרוף  אלקינו רגלי הדום  ל "בית  ".שהאפשרות 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

בסופה.141) מנחות
(אוה"ת 142) השכירה תער בדרוש בארוכה וראה פכ "ד . תניא

ואילך ). תשסז ע' ח "ב נ"ך 
צלם 143) "והעמיד  ע"ב: ריש כו, תענית (לדוגמא) ראה
בהיכל ".
(ראה 144) השיתוף על  נצטוו לא שב"נ להדעות ובפרט 

.(36 הערה 41 ע' חכ "א בלקו"ש הנסמן סקנ"ו. או"ח  רמ "א
הב')145) (בסיפור הסוגיא בהמשך  שהובא - הכתוב ובלשון

"לכן -."'גו תחרש שדה ציון
נג .146) ע' חכ "ג  אג "ק וראה יז. מט , ישעי '
כשצרו147) "ת"ר בסופה: סוטה גם בית וראה מלכי 

המלוכה", על  מתקוטטין שהיו אחים ("שני  זה על  זה חשמונאי 
. פרש"י ) - רומיים" חייל  עמו "הביא מהם אחד וא' זקן שם הי ' .

למחר . בידכם, נמסרין אין בעבודה שעוסקים זמן כל  להן אמר .
לחצי שהגיע כיון חזיר, להם והעלו בקופה דינרים להם שלשלו

וכו'". צפרניו נעץ חומה
משיח  לעשותו הקב"ה שביקש - המלך  חזקי ' בזמן גם הי ' וכן
כו', לסנחריב אחיזה שנתן שבנא, אז שהי ' - א) צד , (סנהדרין
ריש  תתרסה, ו) (כרך  נח  אוה"ת (ראה משיח  של  הלעו"ז שהי '

ועוד ).ע"ב.
ב.148) ט , יומא
"לפיכך 149) שם): (יומא  הסוגיא  ג 'ובהמשך  עליהן הביא

שבידם, עבירות ג' כנגד  שדה גזירות ציון בגללכם  לכן  שנאמר
וירושלים  יער".תחרש  לבמות הבית והר תהי ' עיין

פתילות 150) שתי  על  לה "ואמרי  סע"א: נח , גיטין גם ראה
פרש"י ). - איש (אשת אחד " בנר

ממנו",151) כאחד  הי ' האדם "הן כב) ג , (בראשית שעז"נ
. בעולם יחיד  הי ' אדם של  זה מין הן מה "כלומר כל  עושה .

רפ"ה), תשובה הל ' (רמב"ם כו'" בידו שיעכב מי  ואין חפץ  שהוא
. מאד  גבוה מבחי ' נלקחה זו ברצונו ש"בחירה כשעלה ע"ד  .

שניתן  הבחירה בחי ' הוא ועד "ז ידו, על  מעכב ואין כו' הפשוט 
. ידו על  שמעכב מי  שאין עד  ומעלה לאדם שבחינה לפי  אך  .

. למטה ונתלבשה ירדה זו זו הרמה ממשלה להיות יכולה ע"כ  .
ב). לח , אמור (לקו"ת ח "ו" הרע לבחור גם

אצלם שאין בלבד  זו (לא שאוה"ע חפשית,ולהעיר, בחירה
במהותה השגה להם אין שלכן,אלא) דבנ"י , חפשית הבחירה של 

מושיען  שנולד  הב') בפעם הפרה געיית (בשמעו הערבי  כשידע
שיכול  להיהודי  אמר ישראל , של   שורו ולקשור לחזור

דעתו  על  עלתה לא כי  ,(22 שבהערה ואיכ "ר (ירושלמי  וצמדו
משום  מיד , ויגאלו תשובה יעשו לא שבנ"י  אפשרות שקיימת

חפשית. דבחירה בהענין השגה לו שאין
א.152) כט , תענית ראה
"ובית 153) לומר ויכולים מיותרת, "אנו" תיבת דלכאורה:

באש". שרוף כו'



מח   

קול  ושמעו בדרך  "מהלכין כשהיו - יהושע  ורבי עזריה  בן אלעזר  ורבי גמליאל  רבן של  טענתם  וזוהי
והיגיעה  בטירחא  התועלת  מהי - באש " שרוף  כו' ואנו כו' ומקטרים  כו' ש "משתחוים  רומי", של  המונה 
ביותר  גדול  צער  של  רגש  מתוך  שנאמרת  טענה  - ביותר ?! ירוד  ומצב  במעמד  בדרך  שבהליכה  והצער 

(בתמיה ). נבכה " "ולא  - בכיה  כדי עד 

" להן") ("אמר  עקיבא  רבי להם  משיב  זה  ועל           
  מדי ֿ פי על  אינה  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  של  שהנהגתו רואים  שמכאן הוא , בזה  שהחידוש  - והגבלה :" דה 

מדה " כנגד  "מדה  שהיא  ֿ הוא " ֿ ברוך  הקדוש  של  ב "מדתו הרגיל  כהסדר  - והגבלה  מדידה  -154מצד 
" העולם  שאומות  יתכן לא   שמתנהגים) "  רצונו על  כלל  לעבור  יכולים  ש "אינם 

שפגעו  כיון ממציאותם  יתבטלו שלא  רק  [לא  כוכבים " לעבודת  ומקטרים  לעצבים  ש "משתחוים  יתברך "),
מזה , ויתירה  והשקט ", בטח  "יושבין יהיו זאת ] עוד  אלא  וקיומם ", ב "חיותם    כדי עד 

. רומי של  המונה  קול  ש "שמעו .כך   155!"

ש "הלבנון- באופן להיות  אמנם  הוצרך  המקדש  בית  יפול "חורבן יכול 156(דוקא ) הדבר  אבל  ,
של  חמור  הכי בענין יתברך  רצונו על  עוברת  שאינה  מלכות  ֿ ידי על  להתקיים   פנים ֿ ֿ כל  ועל  ,

ש " באופן כוכבים ".לא  לעבודת 

רצונו  "לעושי - והגבלה  מדידה  ֿ פי על  שאינה  הנהגה  כך ", רצונו ש "לעוברי שרואים  וכיון
והגבלה . ממדידה  למעלה  ההנהגה  שתהיה  ֿ וכמה " ֿ כמה  ֿ אחת  על 

באש ", שרוף  אלקינו רגלי הדום  ש "בית  לכך  שגרמו עד  ההוה  שבמצב  הירידה  גודל  למרות  ולכן,
והגבלה , ממדידה  שלמעלה  באופן שלהם  הטובה  תהיה  ויגאלו, תשובה  ישראל  כשיעשו הרי, 

רצונו". ל "עוברי

בענינים  רק  מיל ,ולא  ק "כ  בריחוק  רומי של  המונה  קול  שמיעת  כמו רצונו, לעוברי ניתן
  ותתרחב תתפשט  עצמה  שהיא  למעלה ", ונסבה  "ורחבה  תחתי'", וישבה  "וראמה  157בירושלים :

שעולה "ג ' "עד  וכו'", מגדלים  קפל  אלף  גינואות  טפף  "אלף  למעלה ", הכבוד "פרסאות  כסא  "עד  לשמים ",
אלה  ענינים  שהרי, -   אתם "בנים  שלהיותם  ֿ ישראל , דבני האמיתית  לטובתם  ביחס 

דאבוה " כרעא  ו"ברא  אלקיכם ", וחפצם 158לה ' רצונם  אלא  מוגבלים , בדברים  מסתפקים  אינם  ,,
יתברך ! ועצמותו דמהותו האמיתי ֿ גבול  לבלי ועד 

עבודתם  מצד  אם  מעלה ) של  ֿ דין בית  (מצד  היא  השאלה  מאי, לכך 159אלא  הם  של 160ראויים  באופן
מדה " כנגד  ֿ פי 161"מדה  על  אינה  עמהם  (שההנהגה  כך  רצונו לעוברי "אם  ֿ וחומר  הקל  בא  זה  על  הנה  -

ממדידה  שלמעלה  באופן עמהם  ההנהגה  שתהיה  ֿ וכמה " ֿ כמה  ֿ אחת  על  רצונו לעושי והגבלה ), מדידה 
יתברך . ועצמותו דמהותו האמיתי ֿ גבול  להבלי עד  והגבלה ,

" עקיבא  רבי אומר  זה  ועל   :"

ולכן, ט ). סעיף  לעיל  כנזכר  הבכיה , הפכו, (כמו ֿ צפוי בלתי מפתיע  חידוש  בגלל  בא  - (שמחה ) שחוק 
א  הנביאים  בדברי שנתפרשו הגאולה  ויעודי ההבטחות  שהדברים כל  כיון שחוק , לידי אותו מביאים  ינם 

זה ". בדבר  מלאים  הספרים  "כל  שהרי לכל , ידועים 
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ואילך .154) ב ח , סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
ריא)155) (ע' לש"ס וביאורים חידושים לוי "צ תורת ראה

ק"כ , במספר רומ "י  על  יותר ממנו") יצא רומי  (ש"מלכות ש"עשו
. מה .הוא מיל  ק"כ  ברחוק רומי  של  המונה קול  (ש)שמעו ..

עש"ו". מספר הוא ואז ק"כ , עוד  שמתפשטת
ע"ב.156) ריש נו, גיטין וראה לד . יו"ד , ישעי '
רק157) מקום.ולא בריחוק המונה קול 
ד "ה 158) - א צב, כתובות פרש"י  ע"ב. ריש ע, עירובין ראה

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

ועוד . כז. ע' ח "ג  "התמים"
ואהבה 159) ביראה ה' עובד  גמור צדיק הוא ש"אפי '

. פל "ה).בתענוגים (תניא כו'" עצמו בפני  דבר הוא .
(איוב160) בעיניו" זכו לא "שמים ו"במלאכיו שהרי  טו), טו,

יח ). ד , (שם תהלה" ישים
"לכאורה 161) (ס"ח ): אגה"ק בתניא הזקן אדמו"ר ובלשון

מה  כנגד  לבד  העוה"ב חיי  לו להשפיע כ "א המדה מן אינה זו
ה' אור הארת חיי  לו להשפיע לא אבל  עוה"ז, חיי  משפיע שהוא

ממש". ב"ה] [א"ס



מט    

של  המונה  "קול  לשמיעת  עד  והגבלה , מדידה  ֿ פי על  שאינה  בהנהגה  מפתיע  חידוש  כשראה  אבל ,
. שרוף רומי אלקינו רגלי הדום  בית  ואנו וכו' לעצבים  שמשתחוים  "הללו אצל  מיל " ק "כ  ברחוק  .
"162באש " ֿ כן, ֿ פי ֿ על  אף  אבל  ירוד , הכי במצב  עתה  שנמצאים  אמת  הן באמרו: משחק , היה  -( דוקא)

למדים  גופא  זה  ֿ רצוי בלתי שמענין כיון משחק ", נתפרש 163אני שלא  העתידה , להגאולה  בנוגע  חידוש 
לגמרי. והגבלה  ממדידה  שלמעלה  באופן תהיה  ֿ ישראל  בני עם  שההנהגה  - הגאולה  ביעודי

" - השני הסיפור  בא  בדרך ", "מהלכין כשהיו הראשון הסיפור  סיום  ולאחרי   
 :"

" הלשון   בירור בדרך ", ד "מהלכין העבודה  לא  - עצמה  בפני מיוחדת  עבודה  על  מורה  "
שיתוספו  כדי אלא  כו' הגלה  ("לא  הגלות  סיבת  מבטלים  ֿ זה  ֿ ידי שעל  שבעולם , הקדושה  ניצוצות  והעלאת 
עבודה  התחילו ולאחריה  (כדלקמן), זו עבודה  סיימו שכבר  - מרע " "סור  הקדושה ), ניצוצות  גרים ", עליהם 

" - עצמה  בפני מיוחדת  ." טוב "עשה  המקדש , ובית  ירושלים  בנין עם  הקשורה  עבודה  ,"

ש " לומר , היינו,ויש  ושוב "), "הלוך  (כמו בדרך " ל "מהלכין בניגוד  וחזרה , שיבה  מלשון גם  הוא  "
מיד  בדרך ", ד "מהלכין פרך ) (עבודת  העבודה  סיום  עולין שלאחרי ו"היו בדרך  מהליכתם  ("שוב ")

לירושלים ".

עקיבא , ורבי יהושע  ורבי עזריה  בן אלעזר  ורבי גמליאל  שרבן - בזה  הדור ,והענין גדולי 
עולין  "היו שלכן להגאולה , כבר  מוכנים  היו ומצדם  הקדושה ), ניצוצות  (בירור  הגלות  סיבת  בביטול 

רובו  אחר  (שנידון הדור  שרוב  כנראה  אלא , לכך 164לירושלים "; ראוי היה  לא  ענינים 165) שנתערבו או ,
ֿ רצוי). בלתי באופן חפשית  דבחירה  הכח  שניצלו אלה  ֿ ידי (על  כו' הצד  מן אחרים 

הקיצין  לכל  בנוגע  לומר  יש  ֿ זה  ֿ דרך  וכו',166[ועל  הקודש  רוח  בעלי ישראל  גדולי ֿ ידי על  שנאמרו
הרס "ג רש "י 167כמו: הרמב "ם 168, בדורות 169, ישראל  גדולי ֿ ידי על  שנאמרו להקיצין ועד  וכו',

האחרונות  השנים  על  ֿ זה  אלה 170שלאחרי  קיצין שעברו יתכן  איך  דלכאורה  ישראל 171- של  ומושיען
בא  לא  הנהגתם 172עדיין ואופן שמצדם  משום  אמיתית , היתה  ישראל  גדולי של  שהבטחתם  - יכול 173?!

("בעתה " ההיא  בעת  קץ  אותו להיות  היה  הזמן].174וצריך  נתארך  כו' סיבות  שמצד  אלא  ,(

" - לירושלים " עולין וכש "היו           
      :"

הבית  להר  כשהגיעו לא  וגם  הצופים , להר  כשהגיעו בגדיהם ") ש "קרעו (אף  בוכין היו שלא  הטעם 
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ההנהגהשזהו162) כללות לגבי  בזמן גם בנ"י  עם
בגלוי שראו הבית כבזמן [דלא מדה" כנגד  ב"מדה שאינה הגלות
לא  רח "ל  כרת עון שע"י  בעבירה, והפכו מצוה, קיום על  השכר
חבל  ונפסק שנכרת (לפי  שנה ס' או מנ' יותר לחיות אפשר הי '

. "נמצאו שהרי  כו')], כריתות ההמשכה חייבי  וכמה כמה .
ושנותיהם ימיהם והאריכו גם ומיתות ש"יכול  כיון ,"
. חיות לקבל  ישראל  ופושעי  .החוטא שאת ביתר ואדרבה נוטל . .

- באיכות (גם כו'" בראש (אבות חלק רז"ל  שאמרו "וזהו ,(
דוקא, בידינו וכו', הרשעים משלות לא בידינו אין מט "ו) פ"ד 
אגה"ת  בתניא כמבואר החורבן", אחר הגלות בזמן כלומר,
אחר  העלם בערך , שלא באופן בזה ניתוסף שכאן כיון - ֿ ו) (פ"ד 

תכלית. אין עד  מטה למטה העלם,
אודותאף163) כאן לא מדובר שלכן, ,

ניחמתנו "עקיבא זה על  בסיפור אמרו ֿ אם (כי  ניחמתנו" עקיבא
כדלקמן בארוכה).הב',

ב.164) מ , קידושין ראה
בחוץ 165) בהיותו יעקב של  הראשון בגלות שמצינו ע"ד 

להיעוד  כבר מוכן הי ' מצידו שיעקב - אבי ") אובד  ("ארמי  לארץ
ימי אודות שנאמר עשו" הר את לשפוט  ציון בהר מושיעים "ועלו

והבקר  והצאן רכים ש"הילדים אלא בסופו), (עובדי ' המשיח 
וישלח . ר"פ תו"א וראה יג . לג , (וישלח  וגו'" ודפקום עלי  עלות

ובכ "מ ).
לשו"ת 166) מרגליות הרב בהערות ונסמנו הובאו מהם כמה

עא. סי ' תשי "ז) (ירושלים השמים מן
פ"ג .167) ח ' מאמר והדעות האמונות
ב.168) צז, סנהדרין יד . ח , דניאל 
לסופו).169) (קרוב פ"ג  תימן אגרת
(170181 ס"ע ח "ב התוועדויות - מנחם תורת גם ראה

וש"נ. ואילך .
הקיצין"171) כל  ש"כלו כבר נאמר הש"ס שבזמן ועד 

שם). (סנהדרין
ברגע 172) שנולד  ישראל , של  מושיען התינוק, מזה: ויתירה

(22 שבהערה ואיכ "ר (בירושלמי  שנתפרש - החורבן שלאחרי 
דבית  מלכא (בירת לידתו ומקום (חזקי '), אביו שם (מנחם), שמו

דין! בעלמא שאינו שנים ריבוי  כבר - יהודה) לחם
אחר 173) בענין - ה"כ ) פ"ד  דעות (הל ' הרמב"ם לשון וע"ד 

כו'". לו ערב אני  שהורינו אלו בדרכים עצמו המנהיג  "כל  -
א.174) צח , סנהדרין וראה כב. ס, ישעי '



נ   

ששמם " ציון "הר  שראו אף  כו', שיצא  השועל  ראיית  בסיבת 175(לולי באה  שבכיה  משום  לומר , יש  - (
החורבן  שראו אף  דידן , בנדון ואילו ט ), סעיף  לעיל  (כנזכר  ֿ צפוי בלתי באופן שמתרחש  טוב  לא  מאורע 

אצלם . חידוש  הדבר  היה  לא  הכי"], ליעבד  "דדינו בגדיהם ", "קרעו [ולכן כו'

שיבוא " יום  בכל  לו "אחכה  - הגאולה  תבוא  ומיד  שתיכף  שלימה  באמונה  חדורים  שהיו גם  ,176ומה 
אחישנה " חדא 177ו"זכו וברגע  חדא  בשעתא  - תשובה  עושין שישראל  תורה  שהבטיחה  וכפי ֿ ידי 178, על  ,

(גמור ) צדיק  שנעשה  תשובה  נגאלין"179הרהור  הן "ומיד  מישראל ,180- יחיד  שאפילו אלא  עוד  ולא  ,
תשועה  ולהם  לו וגרם  זכות  לכף  כולו העולם  כל  ואת  עצמו את  הכריע  הרי אחת , מצוה  כש "עשה 

.181והצלה "

המקדש  בית  ֿ כן ֿ שאין מה  הגשמי, המקדש  בבית  אלא  אינו שהחורבן בידעם  אחד ובפרט  שבכל 
מישראל  הי 182ואחד  (נקודת  ֿ הקדשים  קדש  ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  פנימה , הוא בלבו ,183הדות )

טפל  וגופם  עיקר  (נשמתם  טפל  והגשמיות  עיקר  הרוחניות  ישראל , בני שאצל  ששלימות 184וכיון בודאי ,(
הגשמי. המקדש  ושלימות  בנין גם  תביא  הרוחני המקדש 

ד "שועל  המאורע  בראיית  כי, - בוכין" הן התחילו הקדשים  קדשי מבית  שיצא  שועל  כש "ראו אבל 
שזהו הקדשים ", קדשי מבית  שיצא     שהרי] המקדש  בית  דחורבן הענין כללות  מצד 

ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  בו, יהלכו ששועלים  כלל  הכרח  אין באש " שרוף  אלקינו רגלי הדום  כש "בית  גם 
שבו  ֿ הקדשים  אצלם 185בקדש  נתחדש  ,[     וחומר גודל  (בגלל  והגלות  דהחורבן

ֿ ישראל  בני של  ומצבם  במעמדם  בוכין".186הירידה  הן "התחילו זה  ועל  ,(

: בזה וההסברה 
"  כולו הבית " ד "הר  הקדושה  על  שנוסף  - המקום 187" הוא  גופא  המקדש  בבית  הרי ,

קדושות " ד "עשר  השלימות  (תכלית  ביותר  הארון 188המקודש  מקום  הוא  - ש "189) שני 190אין , רק  בארון
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הלכו 175) "שועלים  שסיומו הכתוב  לא כלשון  ואעפ"כ  בו",
שראו  עד  בוכין, היו לא ששמם" ציון הר "על  כי  בגמרא, נזכר

בו". הלכו ש"שועלים
העיקרים.176) מי "ג  הי "ב עיקר
שם.177) סנהדרין
סע"א.178) קכט , זח "א
שאני179) מנת "על  האשה את המקדש ב: מט , קידושין ראה

הל ' רמב"ם - (מספק מקודשת גמור רשע אפילו (גמור), צדיק
סל "א), סל "ח  אה"ע טושו"ע ה"ה. פ"ח  הרהר אישות שמא

שהרהר ודאי  כאשר אבל  מקודשת.תשובה", ודאי  ה"ה תשובה,
ה"ה.180) פ"ז תשובה הל ' רמב"ם
ה"ד .181) פ"ג  שם
ושכנתי182) מקדש לי  "ועשו ח ) כה, (תרומה כמ "ש

ואחד " אחד  כל  בתוך  בתוכם, אלא נאמר לא "בתוכו בתוכם",
ועוד ). א. סט , של "ה עה"פ. אלשיך  (ראה

ביהמ "ק183) חורבן לאחרי  שגם -כשם הקדושה בו נשארת
המקדש שקדושת השכינה."לפי  מפני  .  והרי ,

ואמרו  מקדשיכם, את והשמותי  לא) כו, (בחוקותי  אומר הוא
סע"א) כח , (מגילה עומדים "חכמים הם  בקדושתן  ששמומין  אע "פ 

ספ"ו).(רמב "ם  ביהב"ח  הל '
רפל "ב.184) תניא ראה
(185" הלשון דיוק לבאר יש בו "ועפ"ז הלכו  שועלים 

"ועכשיו " תיבת  דלכאורה  "מקום - לומר יכולים והיו מיותרת,

שבסיפור  (כשם בו" הלכו שועלים יומת הקרב והזר בו שכתוב
הראשון  בית- באש") שרוף אלקינו רגלי  הדום

ד "שועלים "ש" ההוספה לולי  (גם כשלעצמו הגלות) (בזמן
של  מצב הוא בו") יומת",הלכו הקרב ד "והזר בהענין

שבזמן  שם) לרמב"ם הראב"ד  השגות (ראה הפוסקים כדעת
רק יש איןהגלות אבל  המקדש, למקום להכנס

ד "שועלים  הירידה גם ישנה לזה ונוסף יומת"; הקרב ד "והזר
בו". הלכו

כללות 186) מצד  מוכרחת שאינה הוספה שזוהי  וכיון
(שבאה  בנ"י  של  ומצבם למעמדם שייכותה מודגשת החורבן,

בפועל בגללם) שנעשה - החורבן דכללות מהשייכות
אלא בנ"ישזהו, של  ֿ רצוי ' הבלתי  מהנהגתם

סי "ג ). (כנ"ל 
יכנס 187) ש"לא - המקום בכבוד  מיוחדת זהירות צ"ל  שלכן

רפ"ט ). (ברכות כו'" רגליו שעל  ובאבק כו' במקלו הבית להר
קדושות 188) "עשר ֿ ט : מ"ו פ "א  כלים ישראל ראה ארץ הן,

. הארצות מכל  .מקודשת ממנו מקודש הבית הר מקודש . החיל  .
. .הימנו נשים עזרת .. ישראל  עזרת .. הכהנים עזרת בין . .

. ולמזבח  .האולם ההיכל  שאין . מהם מקודש הקדשים קדש .
העבודה". בשעת הכפורים ביום גדול  כהן אלא לשם נכנס

בכניסתו ביוהכ "פ כה"ג  שבקדושת גופא ולהעיר, לקד "ק
ניתוסף   טבילת על  שנוסף מזה כדמוכח  ,

ביוהכ "פ  לכניסה כניסה בין הרי  לקד "ק, הכניסה קודם הכה"ג 

                 
                  

               
  



ני    

האבנים " התורה ,191לוחות  שלימות  ,- גופא  ובזה  ֿ הוא , ֿ ברוך  הקדוש  של   שעליה ,
.192נאמר  בה  שמשתעשע  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  המלך  ושעשוע  לב  "שמחת  להיותה  יראו", לא  ואהיה "ופני .

שעשועים  דוקא "193אצלו אצלו מצד 194, - היא  כזה  קדוש  דבר  לקחת  יוכלו ֿ ישראל  שבני והאפשרות  ;
התורה  עם  התאחדותה  ֿ ידי על  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  עם  שמתאחדת  היחידה , בחינת  שבנפשם , הקדשים  קדש 

התפילה  הקדמת  ד "ברכו 195(לאחרי ענין שזהו תחילה "196, החקיקה 197בתורה  אותיות  של  באופן (198.

האלקים " עשה  זה  לעומת  זה  "199ו"את  -" שבחיות "פיקח  שהוא  שלימות 200", , לא אבל  ,
"אתם  ד "אדם ", אדם "201חכמה  לעליון"202קרויין "אדמה  שם  על  ד "203, חכמה  אלא  , שבין היינו, ,"

בעניני  אלא  ודומיהן, ושתיה  אכילה  בתאוות , ֿ כך  כל  מונח  שאינו "פיקח ", הוא  הרי גופא  ה "חיות "
השכלה .

גו'" דגנך  "ואספת  הוא  הרגיל  שהסדר  הגלות , בזמן עצמן"204והנה , ֿ ידי על  נעשית  "מלאכתן ,205,
תעשה "206"וברכך  אשר  בכל  אלקיך  בשביל 207ה ' ("פיקח ") בשכל  גם  להשתמש  והכרח  צורך  אמנם  יש  -

"פיקח 208המלאכה  - העולם  בעניני הוא  עוסק  תורה  ֿ פי שעל  זמן באותו אלא  אינו זה  כל  אבל  ,"
הקדשים "). ב "קדש  בהיותו - בתורה  עוסק  שבו בזמן (ולא 

שב " - הקדשים " קדשי מבית  שיצא  "שועל  ראו כאן אבל   בארץ לארץ , בחוץ  רק  (לא  "
זיך  ("האט  וחדר  הסתנן דוקא ) הקדשים " ב "קדשי אלא  בהיכל , ואפילו הבית , בהר  ָישראל ,

" דוקא אריינגעכא ּפט ") "שועל " אלא  אחר , ֿ חי בעל  (לא  "209" אלא  עוד  ולא  ,(   ַַ
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צ"ל  גופא ' הל ה"ב),(רמב"ם פ"ב יוהכ "פ עבודת
צריך  לקודש הטהור גם (שלכן בקדושה ועילוי  הוספה על  שמורה
נכללות  אלה דרגות שכל  אלא ב)); יח , (חגיגה לחטאת טבילה

"בקדושה - שכולל המספר, שלימות - קדושות"
עשר, פעמים עשר - מאה מספר (ולדוגמא: שלאח "ז המספרים כל 
שמצינו  וע"ד  וכיו"ב). עשר, פעמים עשר פעמים עשר - ואלף
לריבוא  מישראל  עשרה בין חילוק אין ענינים כמה שלגבי  בהלכה

(ואדה"ז)*וכו' (טושו"ע הזימון ברכת נוסח  לענין ולדוגמא: ,
וראה  ב. עד , (סנהדרין פרהסיא לענין (ס"ג )), ס"א סקצ"ב או"ח 
ח "מ  התוועדויות - מנחם תורת גם וראה .1332 ע' ח "ד  לקו"ש

וש"נ). .199 ע'
הארון 189) וביניהם דברים חמשה בו שחסרו שני  בבית וגם

נשאר - ב) כא, שבקד "ק),(יומא שתי ' האבן (על  הארון
"למטה  - זה במקום נגנז עצמו הארון שגם אלא עוד  ולא
רפ"ד . ביהב"ח  הל ' (רמב"ם ועקלקלות" עמוקות במטמוניות

ואילך ). 156 ע' חכ "א בלקו"ש נתבאר
יו"ד .190) ה, ֿ ב הימים דברי  וראה ט . ח , ֿ א מלכים
ב"ב 191) (ראה הארון מצד  או הארון בתוך  - תורה הספר וכן

ֿ ב). א יד ,
כג .192) לג , תשא
ל .193) ח , משלי 
א.194) קסא, קו"א תניא
נו,195) (ישעי ' כמ "ש וקדה"ק, לביהמ "ק שייכת היא שגם

וכדברי העמים", לכל  (אפילו) יקרא תפלה בית ביתי  "כי  ז)
שגם  ועד  לה), ח , ֿ א (מלכים הזה" המקום אל  "והתפללו שלמה:
פניו  ש"יחזיר המתפלל  צריך  ובחו"ל , הגלות בזמן החורבן, לאחרי 

.. גם ויכוין או"ח . אדה"ז (שו"ע ק"ק" בית וכנגד  המקדש כנגד  .
ולבי עיני  "והיו ג ) ט , ֿ א (מלכים נאמר שעליו המקום - צד ) ר"ס

אחדות  עם והתפילה התורה שם מתאחדים שלכן הימים", כל  שם
אחד ". ד "ה' הפשוטה

וש"נ.196) .3 ע' חט "ו לקו"ש וראה א. פא, נדרים
להבין 197) בינה בלבנו "ותן - כפשוטה - התפילה על  נוסף

כו'". וללמד  ללמוד  לשמוע ולהשכיל 
חוקת .198) ור"פ  בחוקותי  ר"פ  לקו"ת  ובכ "מ .ראה 
יד .199) ז, קהלת
ב.200) סא, ברכות
וש"נ.201) רע"א. סא, יבמות
התורה 202) "זאת - הקב"ה) של  (חכמתו התורה לימוד  ע"י 

לאחרי  הוא זה כלל  שלכן, יד ), יט , (חוקת (ראה אדם" דוקא מ "ת
ב). ע, נדה - ואין תוד "ה

רע"א.203) ג , של "ה פל "ג . ח "ב אכ "ח  מאמר עש"מ  ראה
ועוד .

יד .204) יא, עקב
ב.205) לה, ברכות
יח .206) טו, ראה פ'
ועוד ),207) ב. סד , פסחים (ראה הנס" על  סומכין "אין כי 

ביתו, ובני  אשתו את לזון מחוייב שהרי  - לפרנסה שזקוק וכיון
עליו  - וכו' וחינוך  תורה מוסדות ולהחזיק צדקה, ליתן  ומחוייב
בענין  הקב"ה של  ברכתו תומשך  שבו הטבע בדרך  "כלי " לעשות

הפרנסה.
וכמ "ש 208) ותפלה, בתורה בעיקר השכל  מונח  אז שגם אף

"יגיע ב) קכח , צ"ל (תהלים שהיגיעה גו'", אשריך  תאכל  כי 
בתורה  מונח  "ראשך " ואילו בלבד , המעשה) (כלי  ב"כפיך "

וש"נ). רמו. ע' חשון סה"מ  - מנחם תורת (ראה ותפלה
מדגישה 209) שתושבע"פ כיון הרי , בפועל , אירע שכך  דאף

והוראה. לימוד  בזה שיש מובן, זה, פרט  (גם) ומספרת
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 דב של ", מצב  על  המורה  החורבן ר  מאשר  יותר  גדולה  ירידה  (שזוהי גופא  הקדשים " "קדשי
שבחיות ". ל "פיקח  השייכים  לענינים  ֿ הקדשים ) דקדש 

 במסכת המסופר  ֿ פי על  - הקדשים " קדשי מבית  שיצא  ד "שועל  הענין בתוכן ביאור  להוסיף  ויש 
ה "200ברכות  הגלות :אודות  בזמן התורה  בלימוד  ישראל  בני של  להנהגתם  ביחס  "

עקיבא  לרבי ומצאו יהודה  בן פפוס  בא  בתורה , ישראל  יעסקו שלא  הרשעה  מלכות  גזרה  אחת  "פעם 
לך  אמשול  לו, אמר  מלכות ., מפני מתיירא  אתה  אי לו, אמר  בתורה . ועוסק  ברבים  קהלות  מקהיל  שהיה 

דומה , הדבר  למה  (רצים משל  למקום  ממקום  מתקבצים  שהיו דגים  וראה  הנהר  גב  על  מהלך  שהיה 
ולכאן  אתם 210לכאן מה  מפני להם  אמר  אמר ), אדם , בני עלינו שמביאין רשתות  מפני לו אמרו בורחים ,

רצונכם  לו,להם  אמרו אבותיכם , עם  אבותי שדרו כשם  ואתם  אני ונדור  ליבשה  הוא שתעלו אתה 
אתה , טפש  אלא  אתה  פקח  לא  שבחיות , פקח  עליך  במקום שאומרים  מתייראין, אנו חיותנו במקום  ומה 

אף  ֿ וכמה . ֿ כמה  ֿ אחת  על  בה מיתתנו שכתוב  בתורה  ועוסקים  יושבים  שאנו עכשיו חייך 211אנחנו, הוא  כי
ֿ וכמה ". ֿ כמה  ֿ אחת  על  ממנה , ומבטלים  הולכים  אנו אם  כך , ימיך , ואורך 

שבהיותם  רואים  שכאשר  היא , טענתו אבל  במים , הוא  הדגים  של  שמקומם  ומבין יודע  השועל  כלומר :
. ו"בורחים  ולכאן", לכאן ("רצים  המנוחה  העדר  של  במצב  הם  לתלות במים  יש  כו'"), רשתות  מפני .

אלא ) בדגים , (לא  הדבר  סיבת  ידור את  ושם  ליבשה , ולעלות  המים  מן לצאת  להם  מציע  ולכן ו ,
לדגים  (שנמשלו ישראל  בני צריכים  בודאי בהנמשל : ודוגמתו כמותו. בתורה 212במנוחה  לעסוק  (

למים  דאגות 213(שנמשלה  ריבוי של  ומצב  במעמד  מלכיות , בשעבוד  הגלות , בזמן כשנמצאים  אבל  ,(
כו' הפרנסה  חלק 214וטרדות  שזהו משום  [לא  היא  לכך  שהסיבה  השועל  טוען - ולכאן") לכאן ("רצים 

להיות  שבחרו משום  אלא ] מארצנו", גלינו חטאינו ד "מפני ומצב  המעמד  מכללות  נפרד  בלתי 
 המפרנסת אומנות  בידם  שאין באופן ומתחנכים  גדלים  והילדים  למורים , לשלם  כסף  אין ששם  (מים ),

ראשונה  (שבהשקפה  דבריו השועל  את  מסיים  - תורה  של  מאהלה  יצאו רק  ואם  וכו', בכבוד  בעליה  את 
טוב  דבר  שזהו ושלוה , מנוחה  חיי (כמותו) לחיות  יוכלו אזי - פיקחות ) דברי אלא  שטות , דברי אינם 

לנפשותיכם " גו' "ונשמרתם  שציוותה  תורה  ֿ פי על  .215וחיובי

עליך  שאומרים  הוא  "אתה  להשועל : הדגים  משיבים  זה  [ועל   אלא אתה  פקח  לא  !?
ואורך  ("חייך  חיותנו" "מקום  הם  בתורה ) (העסק  ה "מים " כי - הוא  טפש  ל "חיות " ביחס  שגם  - אתה "

ימיך "),

גם  אלא  וקדושה , רוחניות  של  לענינים  בנוגע  רק  ולא   העסק ֿ ידי על  נמשכים  כפשוטם 
לי" יהיה  ד "שלום  ומצב  מעמד  יהודי אצל  יתכן לא  בתורה  העסק  ולולי במעמד 216בתורה , הוא  אם  (גם 

אלך ") לבי בשרירות  כי לי יהיה  שלום  לאמר  בלבבו ש "התברך  ליהודי 217ומצב  החיות  שהשפעת  כיון ,
ההשפעה  שתופסק  ובהכרח  שעה , לפי אלא  אינה  ֿ חיים ), בעלי שאר  (כמו דקליפה  וכיון 218מסטרא  ,

הוראותיה , ֿ פי על  ולהתנהג  ללמדה  - התורה  אל  עצמנו את  להתאים  אנו צריכים  "חיותנו", היא  שהתורה 
הדרך  תמצא  ובודאי אלינו), החיות  את  להתאים  להיפך , (ולא  "חיותנו" לקבל  כלים  נהיה  ֿ זה  ֿ ידי שעל 

וכו']. מהגזירות  להנצל 

התורה , היפך  שהוא  לענין גופא  הקדשים ) (קדשי התורה  את  שמנצל  הוא  השועל  של  שענינו ונמצא ,
צריכים  ולכן הגלות , לקושי הסיבה  היא  (במים ) תורה  של  באהלה  שהשהות  של באמרו מאהלה 
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שם.210) בע"י  כ "ה
נצבים.211) ס"פ
סע"ב.212) ג , ע"ז
סע"א.213) ז, תענית
ובכ "מ .214) נח . ר"פ תו"א ראה
ובחדא"ג215) סע"ב לב, שבת וראה טו. ד , ואתחנן

מהרש"א.
יח .216) כט , נצבים
במנוחה217) ישן שיהודי  יתכן לא רואיק"),כלומר: ָ("שלאפן

"גלולה" ליטול  יכול  הוא תורה; ע"פ מתנהג  שאינו בשעה בה
ראשו"), וישכח  ("ישתה המשכר משקה לשתות או ּפיל "), ַ("א
סוכ "ס  אבל  הכאב, את ירגיש שלא עצמו את ולהרדים לבלבל  כדי 
כו'. בלבבו יצטער ואז ומצבו, במעמדו ויווכח  מהתרדמה, יתעורר
אלקה  "חלק ישנו הכלל , מן יוצא ללא מישראל  כאו"א אצל  -
שה"חלק  ובודאי  רפ"ב), תניא - הזקן רבינו (כדברי  ממש" ממעל 
מ "קודש  יצא שיהודי  לכך  יסכים לא ממש" ממעל  אלקה

ֿ אדם! לבן ולא לחי ' שראוי  למקום וילך  הקדשים"
ואילך .218) (פ"ג ) ו' מאמר סוף ומעין קונטרס בארוכה ראה
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ש ) לפעול  ש (רוצה  "שועל  - המים ) מן (לצאת  תורה    "219 מבית ֿ ושלום  חס  לצאת  -
טפש ). אלא  אינו דבר  של  שלאמיתתו (אף  שבחיות " "פיקח  כ "שועל ", ולהתנהג  הקדשים , קדשי

:"בוכין הן התחילו הקדשים , קדשי מבית  שיצא  שועל  כש "ראו ולכן,
הוא  מישראל  ואחד  אחד  שבכל  הפנימי המקדש  שבבית  הקדשים " ש "קדש  וידעו שהאמינו זמן כל 
הגשמי; המקדש  ושלימות  בנין גם  בקרוב  תביא  הרוחני המקדש  ששלימות  חזקה  תקוותם  היתה  בשלימות ,
נקודת  עם  הקשורה  היהדות , נקודת  הנפש , (פנימיות  הקדשים " קדשי ב "בית  נגע  שה "שועל " כשראו אבל 
- הפכי באופן זה  שמנצל  אלא  עוד  ולא  ֿ הוא ), ֿ ברוך  הקדוש  של  הפשוטה  ואחדות  והתורה  התפילה 

"  ."

" ( עקיבא (רבי   "220 לרחוב צאו לבכות , במקום  בבכיה ?! התועלת  מהי -
הקדשים ! קדשי לבית  ותכניסוהו שתשיבוהו עד  בחוץ  הנמצא  יהודי על  ותפעלו

"              בפעולתנו התועלת  מהי (בתמיה ): "
הקדשים , דקדשי במקום  ֿ ליצלן, רחמנא  שינוי, שנעשה  בשעה  בה  - הקדשים " ל "קדשי יהודי להשיב 
הכי  שענשו אלא  עוד  ולא  בו, להכנס  לזר  (שאסור  יומת " הקרב  והזר  בו שכתוב  "מקום  היותו שתמורת 

("שועל  באקראי שאירע  ֿ פעמי חד  דבר  רק  ולא  בו", הלכו שועלים  "עכשיו הנה  קדשי חמור ), מבית 
ש "(שועלים ) אלא  דבר הקדשים "), - לבנו ולמגנת  לדאבוננו - שנעשה  נבכה .בו", לא  ואיך  ,

עקיבא ) (רבי להם  "אמר   : הנותנת היא  כי, - "

שטות " "רוח  יהודי אצל  להכנס  יכולה  היהדות , בנקודת  נוגעים  שלא  זמן לעבור 221כל  אתה ") ("טפש 
ישראל " מאלקי מובדלת  נשמתו ואין ביהדותו עודנו זו "שבעבירה  לעצמו ולדמות  יכול 222עבירה , וכך , ,

חטאינו"; "מפני הגלות  ומצב  מעמד  ֿ ושלום  חס  ולהתמשך  לילך 

אפילו  הרי - ביהדותו" ש "עודנו עצמו את  לרמות  יכול  כשאינו - היהדות  בנקודת  כשנוגעים  אבל 
. פעולתה  ופועלת  משנתה  היהדות ) (נקודת  "ניעורה  שבקלים  קל  .אצל  הקליפות  על  להתגבר  ולבחור . .

ש  קדושת  על  נפשו לו למסור  ולגורלו לחלקו ה ' ביותר ,223מו"לו למטה  הירידה  תכלית  דוקא  כלומר , .
והשלימות . התיקון העליה , את  ומביאה  שמעוררת  זו היא  - היהדות  בנקודת  לנגיעה  עד 

לעצמם  לדמות  ישראל  מבני כמה  יכולים  היו עכשיו עד  דידן: בנדון - עקיבא  רבי אומר  - ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
העמים " מכל  המעט  ש "אתם  מפני היא  הגלות  הוא "224שסיבת  קטן כי יעקב  יקום  "מי נוצחו 225, ולכן ,

הקדשים ", קדשי מבית  שיצא  "שועל  שרואים  עכשיו, אבל  ידם ; ועוצם  כחם  מצד  רומי מלכות  ֿ ידי על 
. יומת  הקרב  והזר  בו שכתוב  רומי "מקום  מלכות  לפעולת  כלל  שייך  שאינו דבר  - בו" הלכו שועלים  .

לשוב  נפשם  פנימיות  מנקודת  יתעוררו מזה  וכתוצאה  זאת ", עשתה  ה ' ש "יד  כולם  ויודו יכירו בודאי -
החורבן  בענין ביותר  למטה  הירידה  תכלית  שדוקא  כיון - משחק " אני ו"לכך  הגאולה . תבוא  ואז בתשובה ,

המקדש . בית  ובנין הגאולה  את  שתביא  זו היא 

גרים : בן להיותו - דוקא  עקיבא  לרבי שייך  זה  וענין

סנהדרין  כה 226במסכת  עובדי' "חזון איתא : ה ) סעיף  לעיל  כנזכר  מכות , מסכת  וסיומה  (שהמשכה 
וגו' לאדום  אלקים  ה ' .227אמר  לאדום  עובדיה  שנא  מאי עובדיה , .  אינשי דאמרי והיינו היה ,

את  בו ויקצצו יד  בית  להיות  הגרזן בתוך  יכנס  (אבא ) יער  של  (מעצמו נרגא " ביה  ניזיל  אבא  וביה  מיניה 
לאדום ). עובדיה  וכן היער ,
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"שועל 219) הלשון דיוק יומתק קדשיועפ"ז מבית
הלכו  "שועלים הכתוב (כלשון "מהלך " או "נכנס" ולא הקדשים",

בו").
(כבסיפור 220) נאמר לא השני ) (בסיפור שכאן להעיר

" על הראשון) מענה זה שאין כיון - בוכים" אתם מה מפני 
לאידך  הלשון נופל  זה (שעל  משחק" אתה מה "מפני  דבריהם

" - בכייתם גיסא לפשר שאלה אלא בוכים "), אתם מה מפני 
בפנים. כדלקמן משחק), הי ' לא הוא אם (גם כשלעצמה

א.221) ג , סוטה
פי "ד .222) תניא
פי "ט .223) שם
ז.224) ז, ואתחנן
ה.225) ב. ז, עמוס
(ובפרש"י ).226) ב לט ,
בתחלתו.227) עובדי '
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מבית  שיצא  ("שועל  בחורבן גדולה  הכי הירידה  אודות  - גרים  בן - עקיבא  רבי אומר  ֿ זה  ֿ דרך  ועל 
- הקדשים ") קדשי . המקדש בית  ובנין הגאולה  תבוא  וביה ") ("מיניה 

וכי  יברכיהו, בן זכריה  ואת  הכהן אוריה  את  נאמנים  עדים  לי ואעידה  "דכתיב  עקיבא , רבי וממשיך 
נבואת  הכתוב  תלה  אלא  שני, במקדש  וזכריה  ראשון במקדש  אוריה  זכריה , אצל  אוריה  ענין של מה  ו

ישבו  עוד  כתיב  בזכריה  וגו', תחרש  שדה  ציון בגללכם  לכן כתיב  באוריה  אוריה , של  בנבואתו זכריה 
. ירושלים  ברחובות  וזקנות  מתקיימת "זקנים  זכריה  של  שנבואתו בידוע  אוריה  של  נבואתו משנתקיימה  .

נבואות  שאר  לגבי כו'") הכתוב  "תלה  גו'", נאמנים  עדים  לי ("ואעידה  דוקא  זו בנבואה  שהחידוש  -
שדה  ("ציון דוקא  הירידה  ובתכלית  החורבן, נבואת  בקיום  תלויה  הגאולה  נבואת  שקיום  הוא , הגאולה ,

כדלקמן. הגאולה , תצמח  דוקא  שמזה  תחרש "),

:הענין וביאור 
לא  ראשון, במקדש  שהיה  אוריה  ֿ ידי על  שנאמרה  אף  - וגו'" תחרש  שדה  ציון "בגללכם  הנבואה 

אלא  ראשון, מקדש  בחורבן נתקיימה    בירושלמי כדאיתא  - עסקינן) (דביה  228דוקא 

והשאיר  המקדש , בית  של  התקרה  אלא  נבוכדנצר  החריב  (שלא  התקרה  את  העבירו (בחטאם ) "אבותינו
שנאמר  מסך 229היסודות , את  ויגל  (שבחורבן 230) הכתלים  את  ש )פעפענו עוונותינו (גרם  אנו אבל  יהודה ,

כדכתיב  היסודות , גם  החריבו שני בה "231בית  היסוד  עד  ערו ערו האומרים  (232.

את  "פעפענו שני בבית  רק  (שהרי הכתלים  גם  אלא  היסודות , רק  לא  נשארו ראשון שבבית  [ולהעיר ,
. בכותל  קבועין היו אבן של  ("קילולות  הכתלים  בתוך  שהיה  הפרה  אפר  שגם  אלא  עוד  ולא  .הכתלים "),

ופרה " פרה  מכל  אפר  הגולה "233ובתוכן מן "כשעלו נטהרו ידו ועל  ובטהרתו, בשלימות  נשאר  (כי,233)
הניח " הכתלים  אבל  התקרה  אלא  החריב  לא  נבוכדנצר  )].234"כשהחריב 

היא  שהירידה  כיון הרי, - היסודות ) גם  (שהחריבו יותר  גדולה  ירידה  היתה  שני בית  שבחורבן ואף 
יותר . גדולה  עליה  ופועלת  מביאה  ביותר , הירידה  שגודל  מובן, עליה , לצורך 

המדרש  דברי ֿ פי על  זה  לבאר  הפסוק 235ויש  בנחלתך ",236בפירוש  גוים  באו אלקים  לאסף  "מזמור 
. לאסף  מזמור  אומר  ומה  לאסף , קינה  לאסף , נהי לאסף , בכי אלא  למימר  צריך  קרא  הוה  אמרו "לא  כך  .

אני מזמר  להם , אמר  ומזמר ?! יושב  ואתה  ומקדש , היכל  החריב  ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  ששפך לאסף ,
חמתו" את  ה ' ("כלה  חמתו ֿ הוא  ֿ ברוך  ולא 237הקדוש  האבנים  ועל  העצים  על  ישראל ",) על  חמתו שפך 

בקיומם  נשארו ֿ זה  ֿ ידי שעל  ישראל  לבני הצלה  היה  המקדש  בית  שחורבן לפעול 238היינו, הם  יכולים  (ואז
מחדש  המקדש  בית  בנין ).239גם 

התקרה , רק  שחרבה  ראשון בית  שבחורבן לומר , ויש     וכיון האבנים , ועל  העצים  על 
ובית  הגאולה  בשלימות  גם  חסר  (ולכן ֿ ושלום  חס  ישראל  על  שתשפך  אפשרות  יש  חימה , עדיין שנשארה 

שני240המקדש  בית  בחורבן ֿ כן ֿ שאין מה  ;(   הכתלים גם  שחרבו עד  האבנים  ועל  העצים  על 
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גיטין 228) גם וראה ופ"מ . ובקה"ע ב), (ד , ה"א פ"א יומא
ה. פל "ה, שמו"ר ב. נז,

ח .229) כב, ישעי '
שם).230) (פ"מ  ותקרה" סכך  "מלשון
ז.231) קלז, תהלים
ראה 232) - היסודות עד  רק או היסודות גם החריבו אם

א. פט , זח "ג  רפ"ה. איכ "ר שם. בשמו"ר הדעות
שם.233) פרה הר"ש בפי ' הובא - מ "ג  פ"ג  פרה תוספתא 
שם.234) פרה הר"ש פי '
יד .235) פ"ד , איכ "ר
א.236) עט , תהלים
יא.237) ד , איכה
על 238) העונש מגודל  מאומה גורע אינו זה שענין ופשוט ,

(כשם  רשעותם גודל  מצד  היתה ביהמ "ק בחורבן שפעולתם אוה"ע
"ועבדום  הגזירה שהיתה אע"פ בנ"י , שיעבוד  על  פרעה שנענש
ראה  - רשעותו מצד  בזה שהוסיף כיון יג ), טו, לך  (לך  אותם" וענו

יד ). טו, לך  לך  רמב"ן ספ"ו. תשובה הל ' הראב"ד  השגות
ריב"ז 239) בקשת ע"ד  ב) נו, (גיטין הגמרא מסיפור ולהעיר

תהרוג ולא תחריבנה (שלא וחכמי '" יבנה לי  "תן מאספסיינוס
יפעלו  בתורה), (שיעסקו וחכמי ' יבנה של  קיומה שע"י  - חכמי ')
(עליו  דלעו"ז ה"אדיר" את שיבטל  דקדושה ד "אדיר" התוקף

יפול "). באדיר "והלבנון נאמר
הערה240) (כנ"ל  דברים חמשה בו הגאולה שחסרו וכן .(189

אין  שלכן אנן", אחשורוש עבדי  ש"אכתי  פורים גאולת ע"ד  היא
א). יד , (מגילה הלל  עלי ' אומרים
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- ישראל ,והיסודות  בני על  חימה  דשפיכת  האפשרות  נשללה  ובמילא  חמתו"), את  ה ' ("כלה  חמתו
הגאולה  שלימות  לבוא  יכולה  .241ואז

ברכות  בתוספתא  שכתוב  מה  לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי אומר 242ועל  שהוא  "לפי היתה 243: חמתי ועל  אפי על 
בחימה , היא  הרי עכשיו אף  יכול  פני, מעל  להסירה  הזה  היום  עד  אותה  בנו אשר  היום  למן הזאת  העיר  לי

לשבתו  אלקים  חמד  ההר  ֿ לומר  שאין 244תלמוד  חורבתה , לה  שכיפר  מלמד  ובתאוה , בחמדה  היא  הרי ,
. הר  שתעשה  עד  חוזרת  .שכינה  יסודותיה  משנעקרו מאימתי בה ". היסוד  עד  ערו ערו שדוקא 245. -

" " שני) בית  (בחורבן "   היא "הרי ומאז ," ."

" - אוריה  של  בנבואתו ביותר  מודגש  זה  וענין  :"

("ציון""שדה  המקדש  בית  מבנין מאומה  נשאר  שלא  בתכלית , החורבן על  מורה  - "246,(
גם  אלא ) לעיים , שנעשו והאבנים  בהעצים  רק  (לא  שפגע  מזה , ויתירה  בה ", היסוד  עד  ערו "ערו ֿ דרך  על 

 חרישה בו שנעשית  - ֿ הקדשים  וקדש  המקדש  בית  עמד  שבו "דמרפי 247("שדה ") ("תחרש ")
הקדשים ".248ארעא " קדשי מבית  שיצא  "שועל  - דהשדה  הקודמת  המציאות  ביטול  על  שמורה  ,

" - גיסא  תהיה "ולאידך  "עיין (ולא  תחרש " "כמו249(דייקא ) ,. אבנים "עיים  גלי שחרישה 250. ,(
 הכנה היא  ,251 אלא תבוא (שאינה  ידה  שעל  צחיח ), סלע  או אבן גבי על  ולא  252בשדה ,

פעמים  כורין"כמה  כמה  להכניס  אלא  סאה  זורע  אדם  ("כלום  שחורבן 89ככה  דידן, בנדון ֿ זה  ֿ דרך  ועל  ,(
(זריעה  והתחלה  הכנה  מהוה  תחרש " ד "שדה  באופן המקדש  (על 253בית  השלישי המקדש  בית  דבנין (

לבנות " מנת  על  "סותר  שיהיה 254דרך  (   מן האחרון הזה  הבית  כבוד  יהיה  ("גדול 
ידיך "255הראשון" כוננו ֿ י אדנ "מקדש  ֿ הוא "256), ֿ בריך  דקודשא  "בנינא  אחריו 257, (שאין נצחי בית  ,

חורבן).

ֿ רצוי הבלתי שהענין מודגש  כשלעצמה  זו שבנבואה  דהחורבןונמצא ,  עצמו שהחורבן -
המקדש  בית  בנין והתחלת  הכנה  השלישי.הוא 

" - זכריה  בנבואת  גם  מודגש  זה  וענין     : ובהקדמה ."
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ישראל 241) "נטלו ספ"ד ) (איכ "ר ממארז"ל  גם ולהעיר
בית  שחרב ביום עוונותיהם על  שלימה רוח ) וקורת (הנחה איפוכי 

כב) ד , (איכה הה"ד  המקדש,  באוה"ת (נתבאר ציון" בת
להעיר  "ויש ושם: - ואילך ) א'פב ע' ב' (כרך  עה"פ איכה נ"ך 
שנאה  כו', הזאת העיר לי  היתה חמתי  ועל  אפי  על  כי  ממ "ש

. רפ"ז) (ויק"ר כו' היתה עם כבושה ביהמ "ק בחורבן .
בפנימיותו  מ "מ , והרוגז, והדין הגבורה גילוי  הי ' שבחיצוניות
האהבה  ונתעוררה הנ"ל  הכבושה השנאה נתבטלה זה מחמת
העתידה, להגאולה באים דוקא שמזה הענין, ובהמשך  והרחמים".

כו'). מנחם נולד  ביום בו שלכן,
ספ"א.242)
לא.243) לב, ירמי '
יז.244) סח , תהלים
ע'245) צפונות במפענח  (הובא להרגצ'ובי  צפע"נ וראה

בה" היסוד  עד  ערו ד "ערו באופן הי ' שהחורבן עי "ז שדוקא קמא)
בקדושתו" המקום "נשאר -*.

ב).246) רצו, (זח "ג  "ציון" נקרא שקד "ק להעיר
(247שנימוחו המבול  בעונש טפחים שמצינו ג ' גם

  פל יג ).(ב"ר ו, נח  פרש"י  ז. "א,
חורש).248) משום (ד "ה ב עג , שבת פרש"י 
הובא 249) שלא - תהי '") עיין ("וירושלים הכתוב כהמשך 

כאן  .**בגמרא
עה"פ.250) מצו"ד 
תחרש 251) שדה "ציון א: קלט , שבת מהרש"א חדא"ג  ראה

לזריעה". ראוי  ויהי '
ובלשון252) הגרעין , רקבון הקדמת  (תהלים לאחרי  הכתוב

("בוכין") בדמעה "הזורעים ה) יקצורו".קכו, ("משחק") ברנה -
כמ "ש 253) לזריעה, נמשל  הגלות ענין שכללות להעיר,

כמ "פ  הצמיחה בשביל  שהיא בארץ", לי  "וזרעתי ' כה) ב, (הושע
ובכ "מ ). (בשלח ). פרשתנו ריש (תו"א ככה

וש"נ.254) ואילך. 12 ע ' חכ"ט לקו "ש  ראה 
ביהמ "ק 255) על  שקאי  א) כח , (ח "א הזהר וכפי ' - ט . ב, חגי 
השלישי .
יז.256) טו, בשלח 
א.257) רכא, זח "ג 
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היעוד  כשיקויים  לבוא , מן258לעתיד  אעביר  הטומאה  רוח  המיתה 259הארץ ""את  ענין יתבטל  ,
שכתוב 260בעולם  כמו ויהיו261, לנצח ", המות  של "בלע  ענין גם  יהיה  שלא  מובן ומזה  נצחיים . חיים 

הזקנה  מצד  אלא 262חלישות  אחת  בבת  בא  שלא  דמיתה , הכליון מצד  הוא  החלישות  דטבע  ההכרח  כי ,
הבחיי  מאמר  ֿ דרך  (ועל  לאט  הכליון 263לאט  שיבטל  וכיון להתייבש "), מתחיל  הולדו מיום  "התינוק 
דזקנה . החלישות  גם  תבטל  דמיתה ,

בנבואתו  זכריה  אומר  המתים  לתחיית  בנוגע  וזקנות 264אמנם , זקנים  בידו .*ש "ישבו משענתו ואיש  .
בידם " למשענת  צריכים  "יהיו (שלכן ימים " בתחילת 265מרוב  (כמו כ "בחורים " מיד  יקומו שלא  - (

נבראו" שנה  עשרים  "כבני בידם ",266הבריאה , למשענת  צריכים  ש "יהיו וזקנות " "זקנים  ֿ אם  כי ,(
ש " ירושלים ", ברחובות  "ישבו ֿ כן ֿ פי  ֿ על  ואף   ישבו ברחובות  ֿ אם  ֿ כי בית  לשבת 

"267.

סנהדרין  במסכת  המבואר  ֿ דרך  .268[ועל  ומתרפאין במומן ואני.ש "עומדין מחצתי  ואחיה  אמית  אני 
מחיה ,269ארפא  אני ממית  שאני  מה  הקב "ה  אמר  מתרפא )., כן (שלאחר  ארפא " ואני שמחצתי מה  והדר 

במדרש  ֿ זה  ֿ דרך  אלם .270ועל  ובא  אלם  חרש , ובא  חרש  עור , ובא  עור  הולך  בא . הוא  הולך  שאדם  "כשם  :
הוא  כך  הולך  שהאדם  כשם  "ולמה  - הדבר  טעם  לבאר  ומוסיף  כו'", לבוש  בא  לבוש  הולך  שהוא  כשם 
דומה  (בתמיה ), הביאן ֿ כך  ואחר  הקב "ה  ריפאן משמתו ריפאן, לא  חיים  כשהם  יאמרו, "שלא  - בא "

אותן"]. מרפא  אני ֿ כך  ואחר  שהלכו כמו  יעמדו כן אם  הקב "ה  אמר  הם , אחרים  אלו לא  אותן שאינן

והחידוש  המעלה  בביאור  להוסיף  ישבו271ויש  ש "עוד  בכך  " ירושלים ברחובות  272(דוקא )

שענין  יותר  מתאים  השלימות ) בתכלית  הענינים  כל  יהיו (שאז לבוא  דלעתיד  השלימות  מצד  דלכאורה : -
כבחורים  שלימות  של  במצב  לכתחילה  שיקומו באופן יהיה  השכר ) נצחיות  בשביל  (שעיקרו -273התחיה 

" שיקומו בזה  כי,  לשון אלא  ישיבה  "אין קביעות , של  (באופן "ישבו ֿ כן ֿ פי ואף ֿעל  "
")274עכבה " ירושלים ",  העילוי ֿ פעמי) חד  באופן רק  (לא  בתמידות  מודגש  - "

"ונשיהם)* שכתוב (וכמו לבד ומה המתים תחיית קודם היינו  - א עמוד  ריש נב, סוכה וראה יב. יב, (זכריה "
" שם) (זכריה המתים.וספדה שנאמר  תחיית לאחר  - וזקנות" זקנים ד "ישבו  קרא מהֿשאין ֿכן  ("

שליט "א) אדמו "ר  כ "ק (מרשימת
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ב.258) יג , זכרי '
(וגם)259) זקנים "ישבו ולכן  אף - ירושלים"

והישיבה  יד ), מה, (תהלים פנימה" מלך  בת כבודה ש"כל 
תהי ' לא לבוא שלעתיד  משום - הצניעות היפך  היא ברחובות

ליצה"ר  .*שליטה
בגלל 260) שרק - עה"ד  חטא לפני  מיתה.כמו נקנסה זה
מו"ק.261) סוף משנה וראה ח . כה, ישעי '
הי '262) לא עה"ד ) חטא לאחרי  (גם הבריאה שבתחילת כשם

ט ). פס"ה, ב"ר א. פז, ב"מ  (ראה בעולם (חלישות) זקנה
עה"ת263) בפי ' למ "ש הכוונה כח ""אולי  א, בראשית

שליט "א אדמו"ר כ "ק 142).(הערת ע' תשי "א בסה"מ 
המתים.264) בתחיית שקאי  (44 הערה (לעיל  התוס' כפי '
משענת 265) "גמרינן התוס' לפי ' וגם - עה"פ. רש"י  כפירוש

.. דאלישע ממשענת מקרא . "אין הרי , המתים", תחיית כאן אף .

וש"נ), א. סג , (שבת פשוטו" מידי  זקנים יוצא לתחי ' שיקומו
למשענת. ויצטרכו וזקנות

ז.266) פי "ד , ב"ר
עה"פ.267) מצו"ד 
ב.268) צא,
לט .269) לב, האזינו
פצ"ה,270) ב.ב"ר קצט , זח "ב וראה א. צא, זח "ג  א.
על 271) כו'".נוסף יאמרו "שלא מפני  שבדבר
(272" הכתוב בלשון גם תיבה ישבוכמודגש (שגם גו'"

וחידוש. הוספה על  שמורה כאן), בגמרא הובאה - "עוד " - זו
(כביכול)273) "טירחא " בכך שאין גם  ביחס ומה  יותר גדולה

התחי '. ענין לכללות
ד .274) יב, תזריע עה"ת בפרש"י  הובא סע"א. כא, מגילה

ועוד . ט . ט , עקב
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 של באופן שיהיו הגאולה  יעודי לשאר  בנוגע  גם  מובן ומזה  . רצוי ֿ הבלתי שהענין ,
גם ) אלא  יתבטל , רק  (לא  והגלות  דהחורבן .

עלמא " וברא  באורייתא  ש "אסתכל  ֿ דרך  (על  ישראל  של  בעבודתם  תלויים  העולם  עניני שכל  ,275וכיון
של  באופן היא  ישראל  של  עבודתם  כאשר  הנה  - בתורה ) תחילה  ישנם  העולם  עניני ,שכל 

ברנה  ֿ זה ) ֿ ידי (ועל  בדמעה  ד "הזורעים  הענין נעשה  תחרש ", שדה  ציון ש "בגללכם  זה  שתמורת 
השביעי 252יקצורו" באלף  השכר  (ושלימות  המתים  דתחיית  להענין ועד  הגאולה , יעודי גם  נעשים  אזי ,276(

של  .באופן

. אוריה  את  נאמנים  עדים  לי  ואעידה  "דכתיב  - עקיבא  רבי דברי תוכן לבאר  יש  ֿ זה  ֿ פי ואת על  .
. אוריה ":זכריה  של  בנבואתו זכריה  של  נבואתו הכתוב  תלה  .

אודות  ישעיה  של  הנבואות  ריבוי כל  לגבי זו בנבואה  שהיוהחידוש  - וזכריה  שאוריה  הוא , הגאולה ,
שונות  נבואות  והתנבאו שונים  הירידה בזמנים  תכלית  על  אוריה  נבואת  מזה , זה  ונבואת 277והפכיות  דהחורבן,

על  העליה זכריה  ונעשית 277תכלית  מצטרפת  שעדותם  נפרדים ) (גופים  עדים  שני כמו הם  - דהגאולה 
    278 הירידה תכלית  בהקדמת  תלויה  דהגאולה  העליה  שתכלית  שתוכנה , ,

אלא  הגאולה ), הפכו, בא  ולאחריו לגמרי, להתבטל  (שצריך  עצמו בפני ענין אינו החורבן כי דהחורבן,
הוא  . הגאולה להתחלת  ועד  והכנה , הכשר  להיותו הגאולה , עם 

הירידה , תכלית  בהקדמת  תלויה  העליה  שתכלית  תליא , בהא  שהא  נבואתו וכיון  נתקיימה  שלא  "עד  לכן ,
דהחורבן) הירידה  לתכלית  (בנוגע  אוריה  תתקיים של  שלא  מתיירא  (בנוגע 279הייתי זכריה " של  נבואתו

דהגאולה ). העליה  לתכלית 

שאפשר  אופנים  שיש  לכך  נוסף  הרי, - חוזר " אינו תנאי על  אפילו ֿ ל  הא  שיגזור  טוב  דבר  ש "כל  ואף 
בשבת  וכדאיתא  הטוב , הדבר  יתקיים  לרעה ,280שלא  בה  וחזר  הקב "ה  מפי טובה  מדה  יצתה  לא  "מעולם 

. זה  מדבר  מצינו חוץ  ֿ זה  ֿ דרך  [ועל  מיחו" ולא  למחות  בידם  שהיה  (משום ) ירושלים 281. חרבה  ש "לא 
שנאמר  זה , את  זה  הוכיחו שלא  בשביל  ראשו 282אלא  זה  איל  מה  מרעה , מצאו לא  כאילים  שריה  היו

יש  זה "], את  זה  הוכיחו ולא  בקרקע  פניהם  כבשו הדור  שבאותו ישראל  אף  זה , של  זנבו בצד  זה  של 
שמצד  טוב  דבר  על  לגזירה  ונצטרף  צדדי, ענין הוא  עצמו שמצד  "תנאי", זה  אין דידן שבנדון לומר ,

ֿ אם  כי התנאי, ללא  גם  להתקיים  יכול  עצמו  פרטים לב ' שנחלק    שגודל כיון ,
הצמיחה ) בשביל  לזריעה  הכנה  שמהוה  חרישה  (בדוגמת  הוא  תחרש ") שדה  ("ציון דהחורבן הירידה 

ֿ רצויים  הבלתי הענינים  הפיכת  של  באופן דהגאולה  העליה  גודל  האתהפכא 283התחלת  בענין (כמודגש 
ביניהם  להפריד  אפשר  ואי ירושלים "), ברחובות  וזקנות  זקנים  ישבו "עוד  - המתים  .284שבתחיית 

אוריה  של  נבואתו שנתקיימה  "עכשיו נבואות ורק  ששתי דכיון - מתקיימת " זכריה  של  שנבואתו
הן אלה   גם מהוה  אוריה  נבואת  שקיום  נמצא , ,   וכיון ,, קיומה
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ע"ב.275) ריש קסא, זח "ב
בהגהה.276) פל "ו תניא
כשלעצמם,277) והגאולה בהחורבן מוכרח  שאינו נוסף דבר

היסוד  עד  ערו ד "ערו באופן להיות הוכרח  החורבן אם גם שהרי ,
שדה  ד "ציון לאופן עד  יותר גדולה הירידה שתהי ' הכרח  אין בה",
ש"ישבו  בהחידוש הכרח  שאין - לתחה"מ  בנוגע ועד "ז תחרש".
יכול  אלא דאתהפכא), (באופן ירושלים" ברחובות וזקנות זקנים

כנ"ל . כבחורים, לכתחילה שיקומו באופן להיות
ש"אינן 278) המסכת, שבהתחלת זוממין" ד "עדים הענין ע"ד 

במשנה). - ב ה, (מכות זוממין" שניהם שיהיו עד  נהרגין
יוסף 279) ענף פי ' (ע"ד  מיד  לקיומה לצפות שאין ועאכו"כ 

שלא זמן "כל  תוחלתלע"י : אין אורי ' של נבואתו נתקיימה
זמנה").שתתקיים הגיע לא שעדיין זכרי ' של  נבואתו
(ראה 280) שבדבר בהשקו"ט  המפרשים והאריכו - א. נה,

פ"י יסוה"ת הל ' לרמב"ם לח "מ  א. ד , לברכות מהרש"א חדא"ג 
ואכ "מ . ועוד ). ה"ד .

ב.281) קיט , שבת
ו.282) א, איכה
שנעשה 283) עצמו  החורבן הפיכת הבנין בדוגמת התחלת

דהגאולה.
אפשר 284) שאי  - גופא תחרש" שדה "ציון בהנבואה וכמו

הדבר  הקדמת ללא הצמיחה) (מעלת שבזה הטוב הדבר שיתקיים
זמן  וכל דהחרישה ), (הביטול שבזה  ֿ רצוי  הדבר הבלתי  נתקיים שלא

יתקיים לא ֿ רצוי , ועאכו"כ הבלתי  שבזה, הטוב הדבר
אותה נבואה ולנבא לחזור אורי ' הוצרך  (שלכן התשובה ע"י  זו

לע"י ), יוסף ענף פי ' ראה - מיכה שנבא נבואה  
. טוב דבר ש"כל  אף חוזר".שבזה, אינו .



נח   

שמתקיימת  שמצינו בידוע  ֿ דרך  על  פעולה 285, לעשות  הנביא  נצטווה  שבהם  נבואות  בכמה 
התחלת  כמו היא  זו שפעולה  ברוחניות ), רק  (לא  ממש  בפועל  הנבואה  של  קיומה  את  להבטיח  גשמית 

שתתקיים  בידוע  ואז הנבואה , בשלימותה .קיום 

" - הנ"ל  עקיבא  רבי דברי ולאחרי       :"
ֿ רצוי הבלתי הענין כאשר  היא  - ובשלימותה  לאמיתתה  - ("ניחמתנו") "נחמה "  עד ,

דכתיב  משחק , אני "לכך  להם  אמר  עקיבא  כשרבי ולכן, ס "ו). (כנ"ל  בי" אנפת  כי ה ' "אודך  שאומרים 
. נאמנים  עדים  לי מתקיימת ",ואעידה  זכריה  של  שנבואתו בידוע  אוריה  של  נבואתו שנתקיימה  עכשיו .

הוא  הדברים  שתוכן    עקיבא לו "אמרו אזי - בארוכה ) נחמה (כנ"ל  ,"
לעוברי  ("אם  עקיבא  רבי בדברי מצינו שלא  הראשון בסיפור  ֿ כן ֿ שאין מה  לשחוק ; הצער  הפיכת  שענינה 
הפיכת  אודות  מאומה  נזכר  לא  (שהרי לטוב  דהפיכה  הענין ֿ וכמה ") ֿ כמה  ֿ אחת  על  רצונו לעושי כך , רצונו

לישראל ), הטובה  אודות  למדים  שמזה  ֿ אם  כי רומי", של  "המונה   לא (ולכן נחמה  של  ענין שם 
ניחמתנו). לו אמרו

" הש "ס  ומדייק  , פה ֿ שבעל  לתורה  שבכתב  תורה  שבין מהחילוקים  כי, - לו" אמרו
הוא  העיקר  שבה  ֿ פה , שבעל  בתורה  ֿ כך  כל  ולא  שבכתב , בתורה  עיקרה  ביותר  הלשון דיוק  על  שההדגשה 

הענין  "286תוכן הגמרא : אומרת  דוקא , מסויים  לשון הדגשת  ביותר  כשנוגע  ולכן, , - לו" אמרו
הוא  זה  .שלשון

- ניחמתנו" עקיבא  ניחמתנו, "עקיבא  הוא  זה והלשון שענין מדגיש  כשלעצמו שהכפל  לשון,
לעכב "הו  עליו הכתוב  "שנה  ֿ דרך  על  לעיכובא , חבה "287א  "לשון גם  והוא  בהא 288, שהא  לומר  ויש  ,

לעיכובא . זה  הרי החביבות  שמצד  תליא ,

("עקיבא "), להשם  בנוגע  הן בשתים , הוא  הכפל  - יותר  הנחמה ובפרטיות  לענין בנוגע  והן
("ניחמתנו"):

"   שכתוב מה  ֿ דרך  על  בכפליים , נחמה  - במדרש 51" וכדאיתא  עמי", נחמו 289"נחמו

. בכפליים  ."חטאו בכפליים  לקו רק . לא  הוא  בכפליים " ב "מתנחמים  שהפירוש  בכפליים ", ומתנחמים  .
  " כפליים" אלא  - ֿ לן' ֿ משמע  קא  ד 'מאי - מדה " כנגד  "מדה  בכפליים ", ש "לקו זה  כנגד  ,

גבול  בלי עד  מופלג  ריבוי בשלימותה .290מלשון היא  הנחמה  דוקא  שאז לגמרי, ֿ ערוך  שבאין באופן ,

" - לזה  הענין (ניחמתנו)וההקדמה  שהפיכת  (סי"ט ) לעיל  כאמור  - (ניחמתנו)"
להיותו  דוקא , עקיבא  לרבי שייכת  נרגא ", ביה  ניזיל  אבא  וביה  "מיניה  הנחמה ), (ענין לטוב  ֿ רצוי הבלתי
קדשי  מבית  שיצא  ("שועל  ביותר  הירידה  בתכלית  ֿ רצוי בלתי דבר  הפיכת  אודות  כשמדובר  ולכן, גרים , בן

. "עקיבא  וכופלים  חוזרים  אזי ביותר , ֿ כח  תוספת  צריך  שלזה  עקיבא ".הקדשים "), .

. "עקיבא  הלשון דיוק  ולהמתיק  להוסיף  אופנים :ויש  ג ' בזה  שמצינו - פעמים ) (ב ' עקיבא " .
השנה א ) ראש  "שלח 291במסכת  החודש , לקידוש  בנוגע  גמליאל  רבן על  יהושע  רבי כשחלק  במשנה ,

הלך  בחשבונך , להיות  שחל  הכפורים  ביום  ובמעותיך  במקלך  אצלי שתבא  עליך  גוזרני גמליאל  רבן לו
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שם.285) לך  לך  לרקנטי  לבוש ו. יב, לך  לך  רמב"ן ראה
ב'. דרוש הר"ן דרשות

באותיות 286) היא התוספות בדיבור אחת, השכלה ולכן
באותיות  היא עצמה זו השכלה והר"ן ובהרא"ש אלו, ותיבות
36 ע' תש"י  סה"מ  וראה ד . כד , ראה פ' (לקו"ת אחרים ותיבות

שם). שליט "א אדמו"ר כ "ק ובהערת
וש"נ.287) ב. נא, יומא
הקריאות288) "כל  ויקרא: ר"פ תו"כ  .ראה משה משה .היו

. אברהם אברהם משה, גם משה ישנו ובנדו"ד , חבה". לשון .
. "עקיבא - שם בקריאת עקיבא".הכפל  .

ספ"א.289) איכ "ר

שנאמר290) לתושי '" "כפלים הפירוש שבירת ע "ד על  בנחמה
עשרת  אלא היו שלא הראשונות בלוחות תצטער "אל  - הלוחות
נדרים  - יהושע" וספר תורה חומשי  "חמשה (או לבד  הדברות

השניים ובלוחות ב), מדרש כב, הלכות בהם שיהא לך  נותן אני 
כפלים ואגדות, כי  חכמה תעלומות לך  ויגד  ו) יא, (איוב הה"ד 

הריבוי ניתוסף שניות שבלוחות - רפמ "ו) (שמו"ר לתושי '"
שהוא דתושבע"פ  ההלכות אלו כו' מספר אין ("עלמות

לקו"ש  וראה א). (קנא, סכ "ט  אגה"ק תניא - חושבנא" לון דלית
וש"נ). .111 ע' חכ "ט 

(291.10 שבהערה



נט    

ומצאו  ללמוד לי יש  לו, אמר  הכפורים ), יום  לחלל  עליו גזר  שהנשיא  (על  מיצר  יהושע ) (לרבי
שנאמר  עשוי, גמליאל  רבן שעשה  מה  (בקריאת 292שכל  אתם  תקראו אשר  קדש  מקראי ה ' מועדי אלה 

שכאן - בזמנן" שלא  בין בזמנן בין הכתוב ), תלאו ֿ דין בית   עקיבא" לו אמר  יהושע  שרבי
דבריו). את  שקיבל  (אף  ניחמתני"

מה ב ) מפני [רבי] לו אמר  מיצר , כשהוא  יהושע  לרבי ומצאו עקיבא  רבי הלך  "תניא  שם : בגמרא 
רבי  לו אמר  זו, גזירה  עליו יגזור  ואל  חדש  י"ב  למטה  שיפול  לו ראוי עקיבא  (רבי) לו אמר  מיצר , אתה 
פעמים  ג ' אתם  אתם  אתם  אומר  הוא  הרי לו אמר  אמור , לו אמר  שלמדתני, אחד  דבר  לפניך  לומר  תרשיני

. אותם  תקראו אשר  כתיב  זמנין מזידין (שלשה  אפילו אתם  שוגגין אפילו אתם  אתם ), תקראו ביה  וקרי .
לו אמר  הזה  בלשון מוטעין, אפילו אתם   .( אחת פעם  (עקיבא  "

לו:ג ) אמרו הזה  "בלשון בסוגיין:   .( פעמים ב ' (עקיבא  "

לעיל : האמור  ֿ פי על  - בזה  וההסברה 

הדין  עיקר  נתפרש  שבמשנה  - לגמרא  המשנה  בין החודש  קידוש  בענין עקיבא  רבי בדברי החילוק 
ניתוסף  ובגמרא  בזמנן", שלא  בין בזמנן "בין ֿ דין, בית  בקריאת  אלא ) בחשבון, (לא  תלוי החודש  שקידוש 

לענין האפשרות  אפילוגם  "אתם  - בזמנן) שלא  (שקידשו ֿ דין בית  אפילו אצל  אתם 
" כפרה צריכים  "השוגגין שגם  שמנוגה "293כו'", הבהמית  נפש  מהתגברות  הן ש "השגגות  לפי ,294

"לא  שהרי שוגג , לידי בא  היה  לא  כדבעי, מתנהג  היה  ואילו וחומריות ), בגשמיות  מושקע  שהיה  (בגלל 
און" כל  לצדיק  ֿ רצוי295יאונה  בלתי ענין - "מזידין" ֿ וכמה  ֿ כמה  ֿ אחת  ועל  ,    נפשו מצד 

מצד 296האלקית  ֿ אם  [כי " הבהמית , ונפש  בגוף  ההתלבשות  ֿ ידי בקרבך "שעל  ,297אשר 
שכתוב  (כמו הרע  התגברות  גם  להיות  יכול  ורע , טוב  תערובות  בה  שיש  נוגה  מקליפת  "ולאום 298שלהיותה 

"דבר  שהיא  במשנה  נזכר  לא  ולכן יאמץ ")], "עולם "299מלאום  נקרא  הבא  שעולם  ֿ דרך  (על 
נאמר 300ברור " עליה  בגמרא , ֿ אם  כי ,(301" תורה" - מ "מחשכים " נעשה  ֿ ידה  שעל  הושיבני",
.302אור "

אומר  כו'" מזידין אפילו כו' שוגגין "אפילו זה  וענין " גרים "בן להיותו כי, - יהושע  לרבי
אצלו  שגם  (בגלל  בקרבך " אשר  מה "גוי שבא  ֿ רצוי בלתי ענין הזולת  אצל  ולהבחין לראות  הוא  303יכול 
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ד .292) כג , אמור
שבועות.293) ריש - תולה ד "ה פרש"י 
כח .294) סו"ס אגה"ק תניא
כא.295) יב, משלי 
ומפחדת 296) שהואשיראה הבורא,מדבר רצון היפך 

ומים  אש כמו המזיק, מדבר שירא דבהמה) (גם הגוף שטבע כשם
וש"נ). .114 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם תורת (ראה כו'

תבוא 297) לקו"ת וראה מג . כח , תבוא - הכתוב לשון ע"פ
ובכ "מ . ד . צ, שמע"צ דרושי  ב. מב,

כג .298) כה, תולדות
(ד"ה299) לפיהמ "ש הרמב "ם הקדמת ראה ראה  אח "כ 

להסתפק).
וש"נ.300) א. נ, פסחים
א.301) כד , סנהדרין וראה ו. ג , איכה
ממאמר302) שלפנ"ז  בהתוועדות  הזקן וכמשנ "ת רבינו של 

פרשיות על  אדה"ז "פלפולא (מאמרי  בענין  רכה ) ע ' ח"א  התורה 
לח ,דאורייתא " (נדרים לישראל " ונתנה עין טובת משה בה ש"נהג 

קודש  בין רק לא הבירור ונעשה ההלכה, לעומק באים שעי "ז א),
כו'. החושך  את גם שמבררים באופן אלא לחול ,

טוב303) שם כתר (ראה הבעש"ט  תשנ"ט כתורת (הוצאת
וש "נ ) ואילך . סקע"ה הזולת בהוספות אצל  ֿ רצוי  בלתי  דבר שראיית

כמשל  לכלוךהיא רואה  שכאשר מראה , בתוך  המביט ה"ז האדם 
או  בדקות זה, ענין יש אצלו שגם היינו, מלוכלכין, שפניו משום
אזי קצהו, אפס אפילו הי ' לא אצלו ואילו עכ "פ, דדקות בדקות
במציאות  קיים אינו זה שענין כיון הזולת, אצל  זאת רואה הי ' לא

בעולמו.
דומה  (וסיפור האמצעי  אדמו"ר אודות מהסיפור ולהעיר

אג "ק ראה - הצ"צ ואיל אודות שעט  ס "ע  ח"ג  מהוריי "צ  ך.אדמו"ר
היפך שנכנסוש"נ ), ומאוס, בזוי  ענין על  תיקון לבקש א' אליו

בעצמו  למצוא יכול  הי ' שלא כו', לגמרי  האנושיות והיפך  התורה
גם זה מעין  לצורת בקשר ענין איזה מצא וסו"ס ,

-*מטבע  מנחם תורת (ראה הנ"ל  מענין דדקות בדקות הי ' שזה ,
ואילך ). שפה ס"ע היומן רשימת

           
                 

                 
  



ס   

הגירות  שלפני ומצב  מעמד  נאמר 304היה  ועליו מעיקרו, צדיק  שהיה  יהושע  רבי ֿ כן ֿ שאין מה  "אשרי 305),
לוי  משבט  שהיה  אלא  עוד  ולא  מגר ), לגמרי (היפך  אלי"82יולדתו" אישי "ילוה  ֿ שם  על  רואה 306, אינו -

ֿ רצוי  בלתי ענין הזולת  אצל  .307גם 

אפילו  אתם  שוגגין אפילו אתם  פעמים , ג ' אתם  אתם  אתם  אומר  הוא  "הרי עקיבא  רבי אומר  זה  ועל 
. ד "שוגגין ֿ רצוי בלתי ומצב  מעמד  שגם  - מוטעין" אפילו אתם  יכולים מזידין כו'" מזידין . ולעשות

מזה   המועדים קביעות  תהיה  פיו על  ֿ דין 308אשר  ובית  להקב "ה  בנוגע  (וגם  ישראל  בני לכל 
מעלה ) .309של 

אודות  כאן שמדובר  וכיון   עקיבא לו אמר  הזה  "בלשון לכן - "
ֿ רצוי). בלתי ענין אודות  מזכיר  אינו גרים , בן עקיבא , רבי שגם  במשנה , ֿ כן ֿ שאין (מה 

של  מזיד  ואפילו שוגג  הפיכת  אודות  מדובר  זה  בענין היתה אמנם , החטא  בשעת  "גם  אשר  ,
יתברך " אתו הרמב "ם 310באמנה  דין וכפסק  ,311. מישראל  להיות  רוצה  "הוא  מעשה  להתרחק שבשעת  .

עבירה  זו אין ובמילא  מחשבת ", "מלאכת  אינו העבירה  שמעשה  ונמצא , שתקפו", הוא  ויצרו העבירות  מן
נוקפו 312אמיתית  לבו מהחטא , שנהנה  בשעה  שאפילו אלא  עוד  ולא  כו'313, עוולה  שעושה  בידעו ,314.

של  מזיד  אפילו או שוגג  ("נחמתני") להפוך  כדי אחת .ולכן, פעם  גרים ) (בן "עקיבא " מספיק  -

ֿ רצוי בלתי ענין להפוך  כשצריכים  ֿ כן ֿ שאין הירידה מה  לתכלית  ועד  רומי", של  ב "המונה  ,
(שבכחו  אחת  פעם  "עקיבא " של  הכח  מספיק  לא  - הקדשים ") קדשי מבית  שיצא  ("שועל  ביותר  למטה 
אמרו  (דוקא ) הזה  "בלשון - יתירה  ֿ כח  בתוספת  צורך  יש  אלא  ישראל ), בני  של  ֿ רצוי בלתי ענין להפוך 

פעמים )ניחמתנולו (ב ' .315ניחמתנו"

 מישראל ואחד  אחד  לכל  הגלות  משך  זמן כל  ועבודתינו למעשינו בנוגע  הוראה  מהוה  זה  :316וכל 
גמליאל  רבן ֿ ידי על  (שמיוצגים  וגר  ישראל  לוי דכהן הסוגים  לד ' נחלקים  ישראל  שכללות  לכך  נוסף 
שבישראל  ההתכללות  ענין מצד  הרי, ו), סעיף  לעיל  כנזכר  עקיבא , ורבי יהושע  רבי עזריה  בן אלעזר  רבי

ה " רק  (לא  אחד  כל  אצל  ה "יש  גם  אלא ) שבו, " ממלכת" נקראים  ישראל  כל  שהרי - שבו "
ה "317כהנים " ; הרמב "ם דין כפסק  - שבו ה "318" וגם  כו'"; איש  כל  אלא  בלבד  לוי שבט  שבו "לא  "

לבהמה " "דומים  שבהם  מהדברים  ודומיהן, ושתיה  אכילה  עניני אומות 319- לגופי בחומריותו "נדמה  ,
כהנים "320העולם " ל "ממלכת  ראויים  שיהיו ועד  ביהדות , חדורים  יהיו הם  שגם  לפעול  "לגיירם ", וצריך  ,

בקדשים  הכהנים  אכילת  ובדוגמת  ֿ דרך  על  נעשית  שאכילתו ).321(ולדוגמא :
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עקיבא304) "ר ' סע "ב: כז, מברכות זכות .להעיר  לי ' לית .
אבות".

מ "ט .305) פ"ב אבות
ויחי306) ר"פ תו"א וראה לד . כט , שמיני .ויצא ר"פ לקו"ת .

ובכ "מ .
לו 307) אומר ר"ע (שהרי  זה דין אמר עצמו שר"י  ואף

שהוא  כפי  ה"ז - שלמדתני ") אחד  דבר לפניך  לומר "תרשיני 
.

(יוה"כ ).308) הקדוש" ל "יום ועד 
יד .309) פ"ב, דב"ר ב. פט "ו, שמו"ר ראה
ספכ "ד .310) תניא
ספ"ב.311) גירושין הל '
ע"י312) והפגם, הלכלוך  ולהעביר למרק צריך  בזה שגם אף

כו'. העונש
וש"נ.313) ב. ג , נדה ב. ז, ברכות ראה
מעמד 314) להיות יכול  - וכיו"ב נמרוד  עמלק, - גוי  אצל  ורק

בחוקותי ופרש"י  (תו"כ  בו למרוד  ומכוין רבונו את שיודע ומצב
וש"נ). .38 הערה 193 ע' חכ "א לקו"ש וראה יד . כו,

עקיבא 315) לו אמר הזה "בלשון (בר"ה) שהדיוק לומר, ויש

גם כולל  נחמתני " כינחמתני  עקיבא", ד "עקיבא הכפל 
השייכים ענינים לערב אין החודש דקידוש העולם בענין לבירור

הקודמת, בפרשה  שמצינו  החודש(וע "ד  קידוש פרשת שאמירת
("החודש לא למשה  מצרים בארץ וקדש") ראה "כזה לכם", הזה

לפי  הכרך , בתוך  להיות יכולה אלא היתה גילולים , מלאה  שהיתה 
  איכפת (מכילתא מה  שלכאורה דאף - א) יב, בא ופרש"י 

נע  מה ביניהם) (שמדברים ומשה ומה להקב"ה מצרים, בארץ שה
בה  לא, או גילולים מלאה מצרים ארץ אם אצלם מקום  תופס

אומרת מ "מ , מלבדו", עוד  ש"אין שמדוברבשעה שבשעה  התורה ,
החודש, קידוש דוקא).אודות  לכרך  מחוץ להיות צריך  זה הרי 

ישבו 316) "עוד  ממש"נ ישראל  נשי  לעבודת בנוגע ההוראה
(תורת . ואילך  סי "ט  שבט  יו"ד  בשיחת נדפסה - גו'" זקנות .

ואילך ). 171 ע' חמ "ב התוועדויות - מנחם
ו.317) יט , יתרו
בסופן.318) ויובל  שמיטה הל '
(319.107 הערה לעיל  ראה
רע"א).320) (ע, פמ "ט  תניא
מכפר 321) אדם של  "שולחנו רע"א: כז, מחגיגה להעיר

המזבח . בדוגמת עליו",



סי    

נפשו  כחות  כל  לקבץ  מישראל  אחד  כל  צריך  העולם , בבירור  היא  הגלות  בזמן העבודה  שעיקר  וכיון
גו'" נפשך  ובכל  לבבך  "322("בכל  יהיו יחדיו שכולם  שבו, והגר  הישראל  הלוי הכהן ,( ,"

ֿ הוא  ֿ ברוך  הקדוש  של  שליחותו שיהיו 323למלא  עד  בעולם ), שבחלקו "רומי" גם  (כולל  בעולם  בחלקו
"  התפלה [בעת  מישראל  ואחד  אחד  דכל  הפרטית  מהגאולה  החל  בשם 324", מברכים  שבה  -

ישראל " "גואל  כלל "325ומלכות  ספק  שום  כאן ש "אין כיון מיצוי 326, "עד  היא  כשתפלתו ובפרט  ,
ישראל .327הנפש " בני דכל  הכללית  הגאולה  גם  נעשית  מישראל  וכמה  כמה  עוד  ובצירוף  ,[

ששומעים  מזה  ֿ ושלום  חס  להתייאש  שלא  ובודאי להתפעל  שאין - הסיפורים  משני ההוראה  ונקודת 
ומצב  למעמד  עד  ישראל  מבני וכמה  כמה  אצל  הירידה  גודל  את  כשרואים  ואפילו רומי", של  המונה  "קול 
("התחילו  בכיה  כדי עד  הצער  רגש  להיות  וצריך  שישנו אף  שכן, הקדשים ", קדשי מבית  שיצא  ד "שועל 

ש " באופן זה  הרי דא בוכין"), מסטרא  בלבאי דא "תקיעא  מסטרא  בלבאי ("רבי 328תקיעא 
לעליה  התחלה  כבר  שנעשית  ועד  ופועלת , מעוררת  ביותר  הירידה  גודל  דוקא  שכן, משחק "), עקיבא 
שלא  ובאופן תחרש "), שדה  ("ציון צמיחה  לידי שמביא  וזריעה  שבחרישה  הביטול  בדוגמת  ביותר , גדולה 

שמ  אדרבה , אלא  ֿ רצויים , הבלתי הענינים  שמבטלים  בלבד  ֿ ידי זו על  - ("ניחמתנו") לטוב  אותם  הפכים 
מצדיקים 329התשובה  יותר  תשובה  בעלי שגדולים  הגאולה ), את  באופן 330(שפועלת  היא  שעבודתם  כיון ,

כזכיות " לו נעשו "זדונות  לנהורא , חשוכא  אתהפכא  "אותן 331של  באיסור 332, לו שהציעה  333מצעות 

בהיתר " לו אתו"334הציעה  ישלים  אויביו "גם  "זה 335, שאמר 337הנחש "336, דוד  כמו רק  "ולבי 338(לא 
בתענית  שהרגו לפי הרע , יצר  לו שאין בקרבי", טוב ,339חלל  ֿ הרע  יצר  ש "עשה  אברהם , כמו אלא  ,

לפניך "340דכתיב  נאמן לבבו את  שכתוב 341ומצאת  כמו יצריך "322, "בשני לבבך ", ).342"בכל 
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ה.322) ו, ואתחנן
אדם323) של  ד "שלוחו באופן ב.שצ"ל  לד , (ברכות "

בגלות בנ"י ) עם (יחד  נמצא שהקב"ה כשם ולכן, וש"נ),
 ובכל מציאותו בכל  בגלות יהודי  של  עבודתו צ"ל  כך  ,

נפשו. כחות
מהשכינה 324) פרטי  ניצוץ "כל  ס"ד : אגה"ק תניא ראה

בחיי שעה לפי  והשבי ' מהגלות יוצאת מישראל  אחד  כל  שבנפש
מבחינת שעה דלבא  מעומקא  שבלב  ועבודה  תפלה  נקודה זו

כו'". הפנימית
דגלות 325) גאולה  לאו  גאולה  דהאי  שיגאלנו "אע "ג  אלא היא

. תמיד  עלינו הבאות הצרות (פרש"ימן עלה" גאולה דשם כיון .
ב). יז, מגילה - אתחלתא ד "ה

קכב:326) ע' ענינים מאוה"ת ולהעיר - פי "א. אגה"ת תניא
. שבגשמיות הגדולה "ואף כנסת אנשי  תקנו ואיך  נתקיים אינו .

ישראל  תפילות שמכל  הוא הענין אך  לבטלה, ברכה ח "ו שיהי '
. אך  הכל , בודאי  למעלה וממשיכים נשאר'מעוררים להיות יוכל  .

. בהעלם למעלה שהמתנה ההמשכה פי ' בסת"ר מתן ונק' .
אותה  שנותנים אך  צדקה שנותנים למשל  כמו והוא בסתר נשארה
הכלי אך  בהכלי , בשלימות היא שהמתנה אף והנה סגור, בכלי 
המתנה  אבל  לגילוי , מהעלם לו מתגלה ואינו ומסוגר סגור היא

כו'". בשלימות בהכלי  יש היא
שם.327) ואתחנן ספרי 
רפי "א.328) אגה"ת ספל "ד . תניא א. עה, זח "ג 
דא 329) מסטרא וחדוא דא מסטרא בכי ' של  באופן היא שגם

חמ "א  התוועדויות  - מנחם תורת (ראה בכ "מ  בארוכה כמבואר -
בוכין", ד "הן באופן שהיא התשובה, מצות שאפילו וש"נ), .47 ע'
כי ביותר, גדולה שמחה מתוך  להיות צריכה בדמעה", "הזורעים

שהי ' (פכ "ט ):למרות בתניא הזקן רבינו ובלשון כו', "רע מרוחק
חכמינו  לו שקראו השמות ככל  וכו' ומנוול  ומתועב ומשוקץ ורשע

הכ  לו ניתן ולהיותח ז"ל ", שבשמים , לאביו שלימה  בתשובה  לשוב 
כו'. יותר ועוד  החטא, כקודם ית' לפני  וחביב מרוצה

שנוי '330) שבמחלוקת (אף ב לד , ברכות - אבהו ר' כדעת
ראה  - אבהו". דר' "פליגא יוחנן ר' אמר אבא בר חייא ור' שם,
361 ע' חי "ד  לקו"ש בהערה. 183 ע' תש"ט  סה"מ  בארוכה

ואילך ).
גמור  צדיק שאני  ע"מ  האשה את המקדש לדינא: ונפק"מ 
זה  מצד  הרי , - (179 הערה (כנ"ל  תשובה הרהר שמא מקודשת

ֿ תשובה שבעל  כמו חשיב ,  שאינה
אחר  הולכים זה שבענין אלא, א), מט , ב מח , (קידושין מקודשת

  (בנדרים (כמו  צדיק שבין בחילוק
גם  שישנו הצדיק דהיפך  השלילה הוא אצלם והעיקר לבע"ת,
עזאי בן כשמעון אומרים אין ת"ח  שאני  מנת "על  [וע"ד  בבע"ת
הטעם  לולי  אבל , ב)], מט , (שם כו'" אותו ששואלים כל  אלא כו'
מקודשת  שאינה לשבח  בהטעה כמו הדין הי ' מקפידים, שאין

וש"נ). .186 ע' חי "ז לקו"ש גם (ראה
ב.331) פו, יומא
א.332) מד , מנחות
(333. תשובה בעל  דמי  "היכי  שם: מיומא כגון להעיר .

. עבירה דבר לידו .שבאת הימנה וניצל  באותו . אשה באותה .
הציעה  מצעות שאותן - בנדו"ד  מזה ויתירה מקום". באותו פרק

בהיתר. לו
קטיגור334) ש"אין הוא הרגיל  שהסדר סניגור"אף נעשה

וש"נ). רע"א. נט , (ברכות
ז.335) טז, משלי 
רפנ"ד .336) ב"ר
ֿ ט ),337) ח  כא, (חוקת בנ"י  את שריפא הנחושת" "נחש לא

אתו". "ישלים ואעפ"כ , "אויביו", שהוא הקדמוני ", "נחש אלא
כב.338) קט , תהלים
ב).339) (ה, פ"א תניא
ח .340) ט , נחמי '
ה"ה.341) פ"ה סוטה ה"ה. פ"ט  ברכות ירושלמי 
(342) עה"פ ופרש"י  ה).ואת ספרי  ו, חנן



סב   

היו גופא  שאצלו שבידעו - עקיבא ) (רבי גרים " "בן של  בכחו נעשה  זה  ("גוי'שע וענין חול  עניני
אלה  על  לפעול  כו'") וביה  ("מיניה  וביכלתו בכחו לקדושה , ונתעלו ש "נתגיירו" אצלם ענינים ") יש 

לקדושה . שיתהפכו - ענינים ") ("גוי'שע  קדושה  של  שאינם  ענינים 

קדושה , בעניני בעצמו חדור  להיות  צריך  ֿ לראש  שלכל  הוא  עקיבא ) רבי אצל  (גם  העבודה  סדר  אמנם ,
לעולם  לצאת  וצריכים  יכולים  אזי התורה , השקפת  היא  עולמם  שהשקפת  עד  בתורה  חדורים  נעשים  וכאשר 
אודות  השנה  בראש  הסוגיא  באה  שלכל ֿלראש  בכך  כמרומז - שבעולם  ֿ רצויים  הבלתי הענינים  להפוך  כדי

בענין עקיבא  רבי דברי בעניני העבודה  על  שמורה  ,334 גם נכלל  [ובזה  טוב " "עשה  ,
מזידין  כו' "שוגגין ישראל , בני אצל  מרע ") ("סור  ֿ רצויים  הבלתי הענינים  והפיכת  דשלילת  הנוסף  השלב 
רבי  של  עבודתו אודות  דמכות  הסוגיא  באה  זה  ולאחרי נחמתני"], נחמתני אחת ) (פעם  "עקיבא  כו'",
"עקיבא  - כו'" שיצא  "שועל  רומי", של  "המונה  שבעולם , ֿ רצויים  הבלתי הענינים  את  להפוך  עקיבא 

עקיבא ). פעמים  (ב ' ניחמתנו" עקיבא  ניחמתנו

("זקנים  חלישות  של  באופן אצלו שהיו שהענינים  - אצלו גם  דאתהפכא  הענין נעשה  זה  ידי ועל 
ירושלים ". ברחובות  וזקנות  זקנים  ישבו "עוד  - התוקף  בכל  נעשים  וזקנות "),

בשלח  לפרשת מלכות בדבר יודפס השיחה המשך
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ס"ח ).343) (כנ"ל  דרע"ק" אליבא ש"כולהו - התנא עקיבא רבי  של  העיקרי  ענינו

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה למכתבה מכ"ה טבת. בו כותבת אודות מצב רוחה ובכלל.

בכגון זה ידועה עצה היעוצה להיות חקוק במוח זכרונה עניני השגחה פרטית, שהוא מיסודי 

אמונתנו ותורתנו הק' תורת חיים, ובפרט ע"פ המבואר בארוכה בתורת חסידות חב"ד איך שהשגחה 

פרטית היא על כל אחד ואחת ועד לפרטי פרטים, והרי הקב"ה הוא עצם הטוב ומטבע הטוב להיטיב 

ובמילא זהו שולל האפשרית של דאגות ועצבות, שהרי בלשון נעים זמירות ישראל, ה' לי לא אירא, ה' 

רועי לא אחסר, ובפרט אשר ראתה ורואה חסדי השי"ת בפועל, שברכה השי"ת בבעל ובילדים נחמדים 

וכו', ועוד זאת וזכתה והצליחה שיש לה חלק ומשתתפת בחינוך על טהרת הקדש לקרב את לבן של בני 

ישראל לאבינו שבשמים, וידוע פתגם הבעש"ט אשר אהבת הקב"ה לכל אחד מבני ובנות ישראל, הוא 

יותר באין ערוך מאהבת הורים זקנים לבן יחידם שנולד להם לעת זקנותם.

ומאחר שעל האדם לעשות בדרך הטבע התלוי בו ויש מקום לומר שמצב רוח קשור ג"כ במצב 

חלישות בריאותה - בכלל, מהנכון שתשאל רופא עד"ז ותמלא הוראתו.

ותלוי  בקדש  עבודתה  זה  שגם  הבית  הנהגת  וגם  האמורה  בקדש  בעבודתה  הצלחה  בברכת 

בעיקר בהאשה עקרת הבית ולבשו"ט מתוך שמחה וטוב לבב.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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הקודש  ללשון  מתורגם

.‡
‰ÓÁ‰ ÈÙÏ ‰˘‰ŒÁÂÏ ·Â˘ÈÁ ÏÚ Ì"·Ó¯‰ È¯·„

‰·Ï‰ ÈÙÏÂ
הרמב "ם: אומר החודש, קידוש  הלכות בתחילת 

שנאמר הלבנה , חדשי הם השנה חדש1"חדשי  עולת
ונאמר והשנים2בחדשו חדשים ... ראש לכם  הזה  החודש

שנאמר החמה שני  הם מחשבין חודש3שאנו  את שמור
האביב".

עשרים בערך הוא הלבנה " "חדש הוא: לכך ההסבר
וחצי ימים  הלבנה .4ותשעה  מחזור של הזמן  משך שזהו  ,

ימים וחמישה  ושישים  מאות  כשלוש היא חמה" "שנת 
החמה .5ורבע  של השנתי המחזור זמן משך שזהו ,

הלכות שתי  הרמב"ם קובע הנ"ל :6בהלכה 

הלבנה . מחזור לפי  נקבעים השנה " ש"חדשי  א )
שנת חלקי שנים ֿעשר מתוך אחד איננו – חודש כלומר,
מהלך  שנת  אשר האומות , רוב  אצל שנהוג  כפי  החמה,
"חדשי אלא חלקים ֿחדשים, לשנים ֿעשר נחלקת  החמה

הלבנה ".

באביב  לחול  צריך שפסח  כיוון זאת , למרות  ,7ב)
בכאחדֿ הארוכה  חמה, לשנת מתאימות  השנה ועונות 

משנת ֿלבנה יום  מחזור8עשר לפי  השנים את מחשבים  ,
לשתייםֿ אחת השנה את בית ֿהדין מעבר ולפיכך החמה,

האביב " בזמן הפסח  שיהיה  "כדי  שנים .9שלוש

החשבון  שגם הרמב"ם , אומר שבהמשך בפרקים 
הלל  רבי  עלֿידי  [שנסדר כיום  נוהגים אנו  שלפיו 

תשע10ֿהנשיא של מחזור שבכל  כזה , באופן קבוע  [
עד  הלבנה , לשנות  החמה  שנות משתוות שנים  עשרה 

שנה תשעֿעשרה  בכל החמה ימי  ממנין יישאר "לא  אשר
וחמישה ושמונים  מאות  וארבע אחת  משעה חוץ

.11חלקים"

ה "פירוש" בעל שואל כך שנים12על ש"אחר ואומר ,
של  העודפים של גדולה  כמות  תצטבר כאשר רבות",

אלא בניסן , האביב עונת  תצא  לא  חלקים, ותפ"ה  שעה 
ויודיענו". צדק מורה "יבוא  ועונה: אייר, בחודש

שנין  אלפי  "שית  של האחרונה  לשנה  שעד [ולהעיר:

עדיין  עלמא " ניסן 13דהוה  בחודש האביב ].14יחול

האביב", חודש את "שמור של ההלכה להבין: יש

אלא באביב, יחול שניסן  רק  קובעת יחול איננה  שפסח
חישב  שכאשר לעיל, כאמור הרמב"ם , כפסקֿדין  באביב,

בניסן " עשר  "בששה תחול האביב שעונת  ומצא  ביתֿדין

האביב". בזמן הפסח שיהיה "כדי  השנה  את  מעברים  היו
(שעה המחזור עודפי  של הצטברות  לפי  מובן : ואינו 

ולפניו, הרמב "ם  בזמן  ואפילו עתה, עד חלקים ) ותפ"ה 
רבות פעמים  האביב עונת  החלה  לאחר15כבר ימים  מספר

ניסן  את16ט"ו  "שמור של להלכה  הדבר מותאם  וכיצד ,

באביב? לחול צריך שפסח האביב", חודש

.·
ÂÈÏÚ È˘Â˜‰Â ,‰¯Â‡ÎÏ ,ÍÎÏ ¯·Ò‰‰

הרמב"ם בדברי  זאת  לתרץ  היה ניתן  לכאורה 

מחזור17בהמשך  בכל חלקים  ותפ"ה שעה של שהעודף ,
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יד. כח, פנחס (1
ב. יב, פרשתנו (2

א. טז, ראה (3
חלקים  תשצ"ג .. שעות י"ב יום ועשרים תשעה האמצעי במהלכם (4

ה"ג). פ"ו שם (רמב"ם
השיחה. בפנים לקמן רפ"י. שם רמב"ם ראה (5

ראב"ע  וראה בתחלתו. קדה"ח הל' לרמב"ם ב"פירוש" ראה (6
ובכ"מ. שם פרשתנו

רפ"ד. שם רמב"ם ב. יג, סנהדרין א. כא, ר"ה (7
ה"ב. פ"א שם רמב"ם (8

ה"ב. פ"ד שם הרמב"ם לשון (9
הרמב"ן  השגות א. לו, גיטין רמב"ן ב). (כ, ר"ה המאור בעל ראה (10

ד'. מצוה חינוך אֿב. יא, סנהדרין הר"ן חי' קנג. מ"ע .kae"nלסהמ"צ
סהמ"צ  הי"ג. ה"ג. פ"ה שם וראה אינו. קדה"ח בהל' שברמב"ם וצע"ק

ואילך, פ"ב חי"ג בא תו"ש ועוד. קי"ח. ד"א סה"ד וראה .ye"pשם.

ה"י. פ"ו שם רמב"ם (11
שם. ה"ג בפ"ט (12

יב. מאמר לבינה עתים ספר ראה (13
ה"פירוש" בתירוץ הכוונה שזוהי שמפרש שם לבינה בעתים ראה (14

ויודיענו". צדק מורה "יבוא
הבאה. כבהערה המחזור, שבאמצע בהשנים (15

דבזמנו  ה') שער ג' (מאמר הנשיא לראב"ח העבור בספר ראה (16
ליצירה" ושלש ושמונים מאות ושמונה אלפים ארבעת בשנת חי ("אשר
חמישית  שנה כגון טבת בתקופת נופל כולו הפסח "מועד השער), נוסח –
נופלת  ניסן תקופת בכולם מוצא שאתה י"ו ושנת עשרה שלשה ושנת
העבור  (סוד להראב"ע העבור ספר גם וראה כו'". מניסן יום כ"ב אחר
ב  (יג, לסנהדרין רמ"ה יד השביעי"). "העד בסופו ושם האחד" "העד
ובכמה  ועוד). פי"ד (פ"ב, ד' מאמר עולם יסוד דקשיא). ואיכא ד"ה

העיבור. חשבון וספרי מפרשים
שם. רפ"ט (17
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הקובע  שמואל ") "תקופת  (הנקרא  החישוב לפי  רק הוא 
לפי ואילו יום ", ורביע יום  "שס"ה היא החמה ששנת 

היא חמה  ששנת הקובע אדא ") רב ("תקופת  החישוב

תמצא ש"לא  יוצא יום ", מרביע ו"פחות  יום  שס"ה 
כלל". י "ט של במחזור תוספת

מחשבים אנו  שלפיו השנים , חשבון  מותאם  זה  לפי 
אין  כי האביב", חודש את "שמור של להלכה כיום ,

רב  "תקופת  לפי  אלא שמואל" "תקופת  לפי  מחשבים

מהראשון " יותר האמת  הוא  זה  ש"חשבון ,18אדא "
מה "ראשונים" מספר עלֿידי  זה19כמצוין  חשבון  שלפי  ,

האביב. בעונת  תמיד פסח חל

את להשוות  שצריך לכך הסיבה מובן: לא  עדיין  אך

חודש את  "שמור משום היא  החמה לשנות  הלבנה שנות 

שמואל" "תקופת  של החישוב  שלפי  וכיוון  האביב",
הרמב"ם אומר מדוע עודף, מחזור בכל נותר 20עדיין

ימי ממנין ישאר לא (כי ) .. זה מנין  על סמכנו  "ולמה 
על  לסמוך ייתכן כיצד אחת ...": משעה  חוץ .. החמה

לגמרי מותאמת  איננה ההשתוות אשר  בעוד זה , "מנין"

האביב"?להלכה חודש את  "שמור של 

.‚
˙ÙÂ˜˙" ·Â˘ÈÁ ÈÙÏ Ì‚ ,‰ÓÁ ˙Â˘ Ô‰ ÌÈ˘‰

"Ï‡ÂÓ˘
הרמב"ם מלשון הוא: לכך שההסבר לומר יש

את שמור  שנאמר החמה  שני  הם מחשבין  שאנו  "והשנים 
אין  האביב" חודש את  שמ"שמור מובן, האביב " חודש

צריך  שתמיד אלא  באביב, לחול  צריך שפסח רק ללמוד
החמה שנת של חלק באותו לחול .21פסח

המתייחסת האביב " חודש את "שמור  של ובהלכה 
האביב " בזמן  (ניסן ) זה חדש "שיהיה די  ,22לשנים ,

באביב  יחול ניסן מחודש זו 23שחלק הלכה לפי  די ולכן .
היא כאשר אפילו ניסן , בחודש תחול האביב שעונת  בכך,

החודש. בסוף חלה 

"תקופת של החישוב לפי  שגם יוצא , זה  לפי 
עלֿידי הרי  קטן, עודף נותר מחזור שבכל שמואל",
"שמור של שההלכה  לכך דואגים המחזור שנות השוואת
כיוון  תתקיים , השנים  לענין  המתייחסת האביב" חודש  את
חודש אחרי  לעולם  האביב  יתחיל לא  זה  חישוב לפי שגם

ניסן.

לכך  שהסיבה הרמב "ם , דברי  גם  מובנים בכך
שלפיו  מפני  המחזור ) שנות (של זה " מנין על ש"סמכנו
כך: אחת...", משעה חוץ החמה  ימי  ממנין יישאר "לא 

(של זה " מנין על שעלֿידי"סמכנו מפני המחזור) שנות 
"שני להיות  צריכות שהשנים ההלכה  מקויימת  זה" "מנין

ש"לא24החמה" החישוב  מספיק זו הלכה  ולצורך  ,
זה ", מנין על ש "סמכנו  כדי  אחת ..." משעה  חוץ ישאר...

כנ"ל.

.„
‰ÎÏ‰Ï ˙Ó‡˙ÂÓ "Ï‡ÂÓ˘ ˙ÙÂ˜˙" Ì‚

חודש את  "שמור של ההלכה  לצורך  להבין : יש אך
בהתייחסה לחשבון האביב" להזדקק הכרח  לפסח,
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ה"ו. פ"י שם הרמב"ם לשון (18
ועוד. .16 בהערה שנסמנו (19

שם. ה"י בפ"ו (20
מוסיפין  מה "מפני סה"א) פ"ד (שם הרמב"ם מ"ש יובן ועפ"ז (21
הוספת  ולולא .. זמן באותו הפסח שיהא כדי האביב זמן מפני זה חדש
– הגשמים" בימות ופעמים החמה בימות פעמים בא הפסח הזה החודש
החודש  הוספת "ולולא במ"ש הרמב"ם מוסיף מה (א) א"מ: ולכאורה
האביב"? זמן מפני זה חודש "מוסיפין לפנ"ז שכתב מה על כו'", הזה
שמלשון  הגשמים", בימות ופעמים החמה בימות "פעמים אומרו מהו (ב)
"פעמים  יהי' שלא – כ"א האביב, בזמן – לא הוא שהדיוק משמע זה

הגשמים"? בימות פעמים החמה בימות
הוא  כו'" מוסיפין מה "ומפני דינים: ב' הם אלו לשונות שב' וי"ל
החדש  הוספת ו"ולולא ניסן; ט"ו אחרי מתאחרת ניסן שתקופת בשנה דין

בנוגע דין הוא כו'" השנה zellkהזה את לעבר צריך לזמן שמזמן השנים,
בימות  "פעמים יהי' (ושלא אחד בזמן יהי' השנים שבכל שהפסח בכדי

הגשמים"). בימות ופעמים החמה
הבאה. הערה וראה ה"א. פ"ד שם הרמב"ם לשון (22

שיהי' "כדי היא התקופה, על שמעברין דמה לומר, ויש (23gqtd
האביב  על שמעברין מה משא"כ ה"ב), פ"ד שם (רמב"ם האביב" בזמן

שיהיו "כדי הוא האילן פירות סוף mipydועל שם (רמב"ם החמה" שני
מצוי  האביב שיהי' "כדי ה"ג שם הרמב"ם מ"ש גם יובן ועפ"ז ה"ד*).

בש  התנופה עומר ממנו מה להקריב הרי דלכאורה: – בניסן" עשר שה
כל על שנוגע b'שמעברין האביב" חודש את "שמור מצד הוא הסימנים

כי  בזה, וי"ל עומר"? ממנו להקריב שיהי'... "כדי אומר ולמה לפסח,
גם  מספיק הי' עומר) ממנו להקריב כו' שיהי' (כדי זה טעם אלולי
החמה, שנת היא אז שגם (מכיון ניסן חודש בסוף הוא כשהאביב

כבפנים).
באותו  הפסח "שיהא ה"א שם שברמב"ם הלשונות שב' לומר, ויש
שב)ב' הענינים ל(ב' הקדמה הם – האביב" בזמן זה חודש "שיהי' זמן",
שיהי' "כדי הוא – ב') (שבהלכה התקופה מפני עיבור שלאח"ז: הלכות
הוא  ג') (שבהלכה האילן ופירות האביב מפני (אביב); זמן" באותו הפסח

האביב". בזמן זה חודש "שיהי' כדי
הרא"ש. בשם שם סנהדרין וחיי מחמרא להעיר (24

k"`yn .el` mipniq 'a oiprl (xwira) `id "mixacd od el`e"a ezpeeky ,zvw rnyn ± oli`d zexite aia`c mipniqd 'a wx m"anxd `ian (c"d) ef dklday dfne (*
."aia`d onfa gqtd 'idiy ick" mb `l` "dngd ipy mipyd eidiy ick" wx `l `ed dtewzd lr oixarny dn
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"תקופת של אדא"25האמיתי , תמצא26רב "לא  לפיו שרק
הרמב"ם צריך מה  לשם  כך, אם  כלל". במחזור  תוספת 

לה מתאים  "שנה" של  לענין  שבהתייחס גםלומר לכה
האמת ? כפי שאיננו שמואל", "תקופת  של החישוב 

היא: לכך ההסבר  תמצית 

שהרמב  הענין , את"מעצם  גם  מביא  תקופת"ם 
זה"שמואל  חישוב שגם רואים, החודש, קידוש בהלכות 

לפסק  מותאם גם  אלא אמת ", ב"תורת דיעה רק איננו 
שהיא לאמיתו "ההלכה , .27"אמת

הרמב"ם בלשון  נרמז האמת28[וכך הוא  זה  "שחשבון
– "הראשון " החשבון גם  כלומר, הראשון ". מן יותר

תקופת – זה " "חשבון  אך אמת , הוא  – שמואל תקופת 
יותר"] "אמת  הוא  – אדא  .29רב

שמואל" "תקופת  של החשיבות  שגם לכך ההוכחה
לחישוב  הקשורות הלכות במספר היא : להלכה מתקבל

מתחשבים החמה  כגון :תקופת שמואל". ב"תקופת רק
החמה את  רואים  כאשר שמברכים  הברכה  החמה, ברכת 
(עשרים גדול מחזור כל בתחילת  ניסן  עונת  של ביום 
ליל  "בתחילת היא התקופה  כאשר שנים ) ושמונה

לפי30רביעי" ולא  שמואל  תקופת לפי  הוא  החישוב שאז  ,

אדא רב  .31תקופת 

גשמים שאלת בענין  גם  בשתיית32[כך והזהירות  ,
התקופה בשעת  רק 33מים מתחשבים  אלו שבהלכות  ,

שמואל"] .34ב "תקופת 

.‰
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בקידוש נוסף ענין על הסבר עלֿידי  יובנו  הדברים 

דין  "בית  לכאורה: מובן , שאיננו  את35החודש שקדשו
גירסה (לפי  אנוסים  בין מוטעין בין שוגגים  בין החודש,

לתקן 36אחרת הכל וחייבין  מקודש זה  הרי  מזידין) :
בו". שקדשו  היום  על המועדות 

ראשֿ של הענין חידוש)ולכאורה , (מלשון חודש
איפוא , ייתכן, וכיצד (המולד), הלבנה  לחידוש קשור
מפני חודש, ראש יהיה מולד היה לא  שבו שהיום 

קדשוהו? שביתֿדין

ש"חייבי37הרמב"ם זו , להלכה  שהטעם הכל מסביר, ן
ש"מי מפני  הוא, בו " כשקדשו היום על המועדות  לתקן
זהו  אך עליהם". לסמוך צוה הוא  המועדות  לשמור  שציוה 
החודש קידוש על לסמוך שצריך לכך מספיק טעם 
כיצד  העניין : עצם  מובן לא  עדיין אך ביתֿדין, שעלֿידי 
אחר?" ביום  הוא  המולד "אם  חודש לראש זה יום  נעשה

.Â
.‰ÏÚÓÏ˘ ‰·Ï‰ „ÏÂÓ ÈÙÏ Y ˘„ÂÁ ˘‡¯

הוא: לכך האפשרי  ההסבר

נגרמים למטה כאן ועניניהם ולבנה  חמה 
"חמה" מבחינת  שלמטה , הענינים ככל ו"משתלשלים ",
נקבע  הלבנה מולד שיום  הענין  ולכן, שלמעלה, ו"לבנה "

שלמעלה . הלבנה  במולד בעיקר תלוי לראשֿחודש ,
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רב  תקופת לפי שגם מקשה ואיכא) ד"ה שם (סנהדרין רמ"ה ביד (25
אבל  ט"ז*. ביום למחזור) ט"ז (בשנת ניסן תקופת (לפעמים) נופלת אדא
שביארנו  האלו התקופות שתי וחשבון ספ"י: שם הרמב"ם עפמ"ש
לא  האמצעי השמש ובמהלך הוא בקירוב הכל דרכם אדא) ורב (דשמואל
אלו  בזמן ניסן תקופת תהי' האמתי השמש במקום אבל האמיתי, במקומה

miniבכמו ipyשתי לאחר קודם הוא דחגה"פ לכאורה נמצא התקופות,
וראה  ועוד) מ"ב. פ"ב לערכין עשיר הון שם. עולם יסוד (ראה התקופה**

הבאה. הערה
חשבון  על דסמכינן בפירוש הרמב"ם הזכיר מדלא י"ל, או (26
דס"ל  זה"), מנין על ש"סמכנו רק (והזכיר לפסח*** בנוגע ר"א תקופת

אין דעכשיו (ראה oiyyegכהדיעות דוקא התקופה אחר יהי' דפסח להדין
שם  וחיי חמרא שם. ר"ח פי' עברה". בד"ה "בתוס' ד"ה א כא, ר"ה פנ"י

הרא"ש). בשם
ואילך. תלא ע' תרס"ו המשך ראה (27

ה"ו. בפ"י (28
וראה ה"ב, (פ"ה ברמב"ם  להפי' ובפרט ודבר 29) שם) המצות ספר

פי  על קובעין סנהדרין שם שאין ובזמן כו' הוא מסיני למשה הלכה זה

– הלל"מ הוא עצמו החשבון שגם שם) בפ"ו (המבואר הזה החשבון
בזה. השקו"ט וידוע

סי' או"ח טושו"ע הי"ח. פ"י ברכות הל' רמב"ם ב. נט, ברכות (30
ס"ב. רכט

שו"ת  שם. לטור כה"ג שיירי קא. סי' בנימין משאת שו"ת ראה (31
סנ"ו. או"ח חת"ס

ס"א. קיז סי' (ואדה"ז) או"ח טושו"ע א. י, תענית (32
שם  אדה"ז (שו"ע ס"א שם רמ"א תנה. סו"ס או"ח ב"י ראה (33

ובכ"מ. ס"ה. סקט"ז יו"ד סי"ד). סר"ו סט"וֿטז.
התוי"ט  תשובת ועוד. בסופו פי"ב ד' מאמר עולם יסוד ראה (34
והעד  שם להראב"ע העבור ספר וראה סי"ד). (הישן) הצ"צ (בשו"ת
סי' או"ח יעקב ישועות הנ"ל בכל וראה שם). יו"ד בט"ז (הובא השביעי

ב  המחבר.קי"ז לנכד תשובה
א. כה, ר"ה ד. כג, אמור מתו"כ שם. ספ"ב רמב"ם (35

שם. מיימונית הגהות וראה שם, ר"ה (36
שם. ספ"ב (37

m"anxa la` ."xqaiy idbp xqziyc `zxe` cr" epiid ,dxar oqipa xqziy cr zah ztewz `kync `ifg ck (` ,`k d"x) `xnba k"ync uxzn my d"nx cia (*
."xyr dyya oqip ztewz 'idz m`" (a"d) my yxetn

.(b"d my d`xe) a"d my p"rtv d`xe .my c"txa e`iad `lcn .df liaya oixarn `le ztki` `lc m"anxdl l"q ile` ,bgl rbepa ixyz ztewzc xegi`de (**
.cere .iqei iax d"c ` ,bi oixcdpq xpl jexr .e"wq 'c devn g"pn

.my xiyr oed d`xe .e"d i"ta y"nr jinqc xnel wgec dxe`kle (***
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נעשות שלמעלה  בענינים וידיעתנו שהבנתנו כיוון אך
שנקבע  התורה לנו הורתה למטה , כאן התבטאותם  עלֿידי 
הראיה (עלֿידי  שלמטה הלבנה  מולד לפי  חודש ראש את
מולד  חל שאז יודעים אנו מזה  כי  חישוב), עלֿידי  או 

שלמעלה . הלבנה 

ביום חודש ראש את קבע שביתֿדין במקרה אבל
הוכחה , זאת  הרי  עליהם", "לסמוך ציוותנו והתורה  אחר,
כ"ראש אותו קבעה  אמת " ש "תורת  זה , ביום  שדוקא

שלמעלה . הלבנה  מולד חל חודש",

שהעולם מפני  אחר, ביום הלבנה  מולד חל [ולמטה
ראוי אינו של 29אז 38התחתון שההשפעה  שונות , מסיבות 

באותו  שלמטה  בלבנה  תתבטא  שלמעלה " לבנה  "בחינת 
זמן].

לתקופת הקשורות  הנ "ל ההלכות  לגבי הדבר  הוא  כך
אמת" "תורת  של ההלכות  וכדומה ): החמה  (ברכת  החמה

החמה  לתקופת בעיקר , שוםקשורות , אין לכן  שלמעלה.
"תקופת של בחישוב מתחשבים  אלו שבהלכות  בכך קושי
שלמטה לתקופה  האמיתי  שהחישוב למרות שמואל",
אמת" "תורת  שכאשר מפני  אדא ", רב "תקופת לפי  הוא 
כך  היא ההלכה  שנה ושמונה  בעשרים  שפעם קובעת ,
שזמן  לכך, הוכחה  זאת  הרי  זו, לתקופה קשורה  והיא וכך,
שונות מסיבות אך  שלמעלה, לתקופה  בהתאם  הוא  זה
רב  (ל"תקופת אחר בזמן  למטה זו  תקופה  מתבטאת 

.40אדא ")

.Ê
."ÂËÂ˘Ù È„ÈÓ ‡ˆÂÈ ‡¯˜Ó ÔÈ‡"
הסבר: נדרש עדיין  הללו הדברים כל לאחר

הקשורים באלה  ובמיוחד שבתורה הענינים  בכל

פשוטו, מידי יוצא  מקרא  אין  בפועל, במעשה  להלכה
ענין  שכל למרות  כפשוטה , ההלכה את לקיים וצריך

למעלה . רוחני  משורש נובע ובתורה בעולם 

קיומן  עלֿידי  שרק המצוות, קיום  לגבי  רק לא  וזאת 
שבמצוות הרוחניים הענינים  את  לקבל" "זוכים כפשוטן
כפשוטה קיומה  עלֿידי  שרק  תפילין, מצוות (כגון 
אלא וכו'), מוחין ד' דרגת  של השפע את  לעולם מורידים
יוצא מקרא אין בתורה , הנאמרים  הענינים כל לגבי  גם 

פשוטו  .41מידי 

חמה "הרואה  של  בענין  להבין: קשה  זה לפי 
וכיצד  בגשמיות , החמה  לתקופת  היא הכוונה  בתקופתה "

בראשית" מעשה "עושה ברכת  את לברך על 42ייתכן 
שינוי זה  בזמן  אין למטה  כאן כאשר שלמעלה, התקופה

(בגשמיות ) חמה  ?43בתקופת 

.Á
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(כדלעיל  לומר הכרחי  החודש בקידוש שגם  למרות 
במולד  תלויה  איננה  ראשֿחודש שקביעת  ו ') בסעיף
של  העניין  בין  הבדל יש זאת  בכל שלמטה , הלבנה 

החמה . תקופת לבין ראשֿחודש

זאת בכל אך הלבנה , במולד תלוי  ראשֿחודש אמנם 
העולם , של מציאות  איננו ראשֿחודש של מהותו  עצם

של  מציאות בו 44התורהאלא שיש קדוש, יום  שזהו ,
אותו  קידש שביתֿדין וכו ', ראשֿחודש או 45קרבנות

שמים" של 46"קדשוהו שמציאותו להבין  נקל לפיכך  .
המולד  כאשר  גם  שלמעלה , במולד תלויה ראשֿחודש 

אחר. בזמן  הוא  שלמטה 

נוצרת שאיננה  מציאות  היא בתקופתה " "חמה ואילו
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לנדו"ד, מהשייך להעיר (38,dxe`kl בנוגע) לגמרי אחר באופן ונת'
ס"ח. ס"א מהד"ת אדה"ז שו"ע – תמיד) שישנו ומועדים בזמנים החילוק

וי"ל. – ואילך. ב שמט, שמות (לאדהאמ"צ) חיים תורת
(39cr"f'כו ברחמים הורידן גו' הגשם ויהי מזה): (ויתירה מצינו

יב). ז, נח רש"י א. כב, נח (ז"ח למבול היו חזרו כשלא ברכה גשמי
משיב  קונטרס הכהן) צדוק ר' (להרה"צ הזכרונות מספר להעיר (40

בסופו. שם לראב"ע העבור ספר והתקופה. העיבור חשבון על הטענה
בעולם  וענין מאורע ע"ד אומרים האומות חכמי כאשר ולכן (41
ברוחניות  רק מדובר שבתורה לתרץ אא"פ – בתורה ממש"נ שונה שהוא
שגם  ב) ח, (בכורות הש"ס מסיפור לזה ההכרח כמ"פ וכמדובר הענינים.
להם  ענה שנה, לתלת מתעבר שנחש שהבחינו אוה"ע חכמי אמרו כאשר

הוכחה והביא שאינו, בוודאות weר"י weqtn"e"שני "לשב שהוא
דנחש בעיבור הי' ).eheytk(והמדובר

וראה  בערכו. תלמודית באנצקלופדי' הובאו – בהברכה גי' ב' (42
.187 ע' ח"י לקו"ש

סתרי  הרמב"ם דדברי בצע"ג דנשאר שם חת"ס שו"ת ראה (43
אי  אמת וע"פ נברך "איך שכתב (ועיי"ש תקופה").אהדדי. שום כאן ן

לרמב"ם  (צפע"נ הלבנה למולד בנוגע הרגצובי לביאור בפרט (44
הנבואה". "במראה הרמב"ם שמדגיש קדה"ח) הל' ריש

ה"ח  פ"ב שם – מעכב – מקודש ב"ד אמירת הרמב"ם ולדעת (45
וראה  שקובעין"). הם מקודש שאמרו ב"ד אלא קובעת הראי' "שאין (ושם
הרמב"ן  לדעת שגם ולהעיר שם. הרמב"ן השגות (וראה שם. ספהמ"צ
ולהסכים  בהן לחשוב עכ"פ ב"ד צריכים הרי מעכב, ב"ד קידוש שאין שם

בהן).
בו  שקבעו יום לידע מחשבין אנו כו' הזה בזמן מחשבין שאנו "וזה
שיהי' הוא אותו ישראל ארץ בני וקביעות הוא, יום איזה ישראל ארץ בני
ובאריכות  ספ"ה). (שם מחשבין" שאנו החשבון מפני לא יו"ט או ר"ח
כבר  ישראל שבארץ הגדול שב"ד מפני "אבל שם המצות בספר יותר
אלה  בפירוש שבא כמו כו' אמרם ומפני יו"ט או ר"ח היום זה קבעוהו

כו'". הם שיאמרו .. ה' מועדי
בזמנו, נראה שלא בחודש ב, יוד, סנה' (במשנה). א. כד, ר"ה (46
הל' צפע"נ וראה שם. פירוש ראה ה"ח. פ"ב שם הרמב"ם דעת וכ"ה

סג. מכ' תורה מכתבי ה"א. פ"ה ה"ח. פ"ב שם. קדה"ח
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מהלך  עלֿידי אלא  בה , התלויים התורה, דיני  עלֿידי 
זה בזמן נמצאת שהחמה  עלֿידי ֿזה ונקבעת  החמה,

בריאתה . בעת היתה  שבו  מקום  באותו

המציאות קובעת  עצמו  תורה  בדין להבין: וצריך

לבצע  איפוא, ייתכן, וכיצד  ז'), בסעיף (כדלעיל שלמטה 

שלמעלה ? בתקופתה  החמה  על החמה  ברכת  את

חלה החמה  ברכת  על ההלכה  יותר : גדולה והקושיה

" הוא  אכאשר רואים אין וכאשר בתקופתה ", חמה תרואה 
הברכה את לברך אסור הגשמית , :47החמה 

למרות הגשמית , החמה  בראיית  הברכה תלויה  האם 
הרוחנית שהחמה  כך על ומברכים בתקופתה , איננה שהיא

בתקופתה ?48היא 

.Ë
"Â‰Â˙ ˙˘" ÏÚ ÒÒ·˙Ó ˙ÂÙÂ˜˙‰ ·Â˘ÈÁ

שחישוב  ולומר, להקדים  יש זאת להבין כדי 
רב  תקופת לפי  והן שמואל תקופת  לפי  הן  התקופות ,

בריאת שלאחר הראשונה  בתקופה  מתחיל איננו אדא,

בריאת שלפני  תוהו " "שנת של מהתקופה  אלא העולם ,
.49העולם

הוא: לכך ההסבר

המחלוקת אם50לגבי  יהושע , ורבי  אליעזר  רבי  בין 

מוסבר בניסן , או בתשרי  נברא  מקומות51העולם במספר

גורסין  ב"תוספות"52(ויש אמת:53כך הן הדעות  ששתי  ,(
בפועל  והבריאה  העולם , את  לברוא  במחשבה  עלה  בניסן

בתשרי . היתה

נברא שבניסן  יהושע, כרבי  סוברים  אנו  תקופות לגבי 

תוהו " "שנת  של ניסן  תקופת את מחשבין ולכן העולם ,
לברוא . במחשבה  עלה כאשר תשרי ) (שלפני

בתקופה מתחשבים  החמה , ברכת  לגבי  לפיכך

אחר. בזמן היא בגשמיות  שה "תקופה " למרות  שלמעלה ,

שהן  לתקופה , הקשורות  ההלכות  שאר לגבי  גם  מובן וכך
מפני שלמעלה , התקופה  שמואל", "תקופת  לפי רק
של  ענין  הוא התקופות  חישוב לכל והיסוד שההתחלה

תוהו  במחשבה54תקופת  עלה  של אין 55, ולכן  לברוא,
זמן. באותו תהיה  שבמעשה  התקופה שגם הכרח 

משפיעה , שלמעלה שהתקופה  מובן, שני  מצד 
ברכת כרוכה ולכן  שלמטה , החמה  על גם ברוחניות ,

הגשמית . החמה  בראיית החמה 

.È
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‰¯Â˙‰
אם השני : הצד את להבין צריך לעיל, האמור לפי 
"תקופת של החישוב לפי  רק היא  שלמעלה  התקופה
רק  הוא שחישובו אדא ", רב "תקופת לפי ולא  שמואל",

שלמטה , התקופה  לגבי 

דוקא יחול שפסח  התורה שציווי  לומר, ייתכן כיצד
ולא אדא" רב  "תקופת  לפי רק המתאפשר (דבר באביב
בתקופה רק קשור ד') כבסעיף שמואל, "תקופת  לפי 

שלמטה ?

הוא: לכך ההסבר

מן  שונה  בזמן היא  שלמטה  שהתקופה לכך הסיבה 
לקבל  אז ראוי  אינו שהעולם מפני  היא  שלמעלה , התקופה
העולם מן הנעלית  שלמעלה, התקופה השפעת את

בזמניה .

של  במציאות  מדובר כאשר אמורים אלו  דברים
האביב") בזמן הפסח  ("שיהיה  פסח של הענין אך העולם .
שלמטה התקופה  נקבעת ולכן  התורה, של מציאות הוא 
תמיד  באביב הוא  פסח כלומר, למעלה, שהיא  זמן  באותו 

שלמעלה . התקופה  לפי  גם

השפעת שבהם העולם, עניני  לגבי  הדבר כך לא 
שמואל". "תקופת  לפי  שונה  שלמעלה  התקופה 
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שד"ח  סק"ג. שם או"ח שע"ת בתחלתו. שם חת"ס שו"ת ראה (47
סל"ג. השדה פאת יח. אות ס"ב ברכות מערכת אס"ד

אפילו  לברך שם חת"ס בשו"ת אחד" ד"ת"ח מהסברא להעיר (48
פוסק  סל"ד) (או"ח סופר כתב בשו"ת שם. שד"ח וראה החמה. תראה לא
וברכתה  החמה תקופת קונטרס וראה שם). בשד"ח (הובא כהפמ"א

וה'. ס"ד טוקצינסקי) (להרי"מ
הל' להרמב"ם פירוש ואילך), א ח, (ר"ה לתקופות תוד"ה ראה (49

ועוד. ופ"י. ה"ג. פ"ט קדה"ח
ב. י, ר"ה (50

לסופו. קרוב ר"ה כוונת סדר שלום נהר ראה (51
טז. אות סי"ד ח"א ציון בני בשו"ת הובא (52

518 ע' לקמן וראה להיפוך. הגי' ולפנינו א). כז, (ר"ה כמאן ד"ה (53
שם. ובהערות (ס"ד)

והשנים המולדות חשבון משא"כ (54– תהו ממולד מונין שג"ז אף
כיון  בעיקר זהו הרי ובכ"מ). שם. תוס' ה"ח. פ"ו שם (רמב"ם בהר"ד
פירוש  שם. תוס' (ראה ימים חמשה וכ"ש שנה, חשוב בשנה אחד שיום
היינו  בהר"ד), ערך תלמודית באנציקלופדי' נסמנו ובכ"מ. שם. לרמב"ם
נפק"מ  אין בזה הרי ועיקר: ועוד בפועל. והמולד  הבריאה מציאות מצד
שם. תוס' עיי' התקופות. חשבון בנוגע משא"כ המולדות, לחשבון בפועל

ועוד. (פי"ד). שם עולם יסוד ה"א) פ"י ה"ג. (פ"ט שם בפירוש וראה
דינים מצוות כו"כ (55qte"c.דוקא במחשבה תלוים
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זה" מנין על  ש "סמכנו  הרמב"ם  דברי  יובנו  זה לפי 
יחול  שחודשה  כזו  להיות צריכה שהשנה הדין לגבי 
שלגבי שמואל" "תקופת  של  החישוב לפי גם  – באביב

הכרחי באביב) יחול (שפסח  לפסח המתייחס הדין
אדא ". רב  "תקופת  של לחישוב להזדקק

הן  שלמעלה התקופה השפעות העולם , שבעניני  כיוון
מציאות ל"שנה ", בקשר ההלכה  הרי  שמואל", "תקופת  לפי 

שמואל. תקופת  לפי גם  מותאמת  להיות צריכה  בעולם ,

(b"iyz t"yg` zgiyn)
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המשך ביאוח למס' רולין ליום שישי עמ' ב

             

       
       

           
         

         
       

        
        

         
          
          

       
          

          
       

        
         

        
      

        
 

         
         

         
         

         
         

           
            

         
        

        
         
         

           
        

       
        

       
        





















































































המשך ביאוח למס' רולין ליום חביעי עמ' ב



סט

יוסף בן שבע  בראשית לז, ב – אלה תלדות יעקב 
עשרה שנה היה רעה את אחיו בצאן והוא נער את 
בני בלהה ואת בני זלפה נשי אביו ויבא יוסף את 

דבתם רעה אל אביהם

ביאור ד"יוסף" בחי' יסוד תלוי במדת התפארת "יעקב", 
בסוד "אלה תולדות יעקב יוסף", ותפארת תלוי בחסד 

בחי' "אברהם", ומבאר התפלה "הטוב כי לא כלו רחמיך, 
המרחם כי לא תמו חסדיך", טו"ב בגי' י"ז בחי' "יסוד" – 

"יוסף בן שבע עשרה שנה"

כתיב בן שבע עשרה שנה מספר1 טו"ב, הוא יסוד 

שנקרא2 טוב, כמ"ש3 אמרו צדיק כי טוב, ויוסף4 בחי' 

יסוד.

תולדות6  ממנו,  נמשך  כי  בתפארת  תלוי5  ויסוד 

1( ראה גם אור התורה פרשת ויחי עמוד שצג. תורת מנחם התוועדויות 

ה'תש"נ חלק ד' עמוד 48 ואילך. לקמן סימן יד.

2( ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי נביאים וכתובים עמוד קסו ואילך 

וז"ל: ידוע שבחי' יסוד שנק' צדיק עליון נק' טוב כמ"ש אמרו צדיק 

וגם  כי טוב  וירא אלקי' את האור  נק' טוב כמ"ש  וכן האור  כי טוב 

החסד נק' טוב כמ"ש כי טוב חסדך אך טוב וחסד כו', וכ"ז מטעם 

א' והוא לפי שכל בחי' השפלה וירידת עצמו מגבוה לנמוך נק' טוב 

לזולתו  בטובות  יחפוץ  בעצם  טוב  שהוא  מפני  הטוב  שמטבע  כמו 

שיומשך ריבוי טוב לזולתו והיינו ענין טבע הטוב להטיב יותר מכפי 

המדה... ע"ש.

תרפט  עמוד  ב'  חלק  התורה  פרשיות  הזקן  אדמו"ר  מאמרי  ראה 

ובהנסמן שם. לקוטי שיחות חלק לט, ביאורים על לקוטי לוי יצחק 

וטובו"  חסדו  "מדת  מ"ש  בביאור  ואילך   51 עמוד  התשובה  אגרת 

ע"ש. לקמן סוף סימן יד. לז.

אחד  צדיק  בזכות  אפילו  ע"ב:  ל"ח  דף  יומא  וראה  י.  ג,  ישעי'   )3

אלא  טוב  ואין  טוב  כי  האור  את  אלקים  וירא  נברא שנאמר  העולם 

צדיק שנאמר אמרו צדיק כי טוב.

4( יוסף בחי' יסוד: ראה זהר חלק א' דף נט, ב "יוסף בגין דנטיר לי' 

לברית זכה דאקרי צדיק". ובתורת לוי יצחק חידושים וביאורים בש"ס 

עמוד רנג, וז"ל: "יוסף – יסוד, הי' לו נסיון עם פוטיפר, והנסיון הי' 

בזנות שהוא באבר היסוד ע"ש. ובהערות על 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. ועוד ע"ש.

א(  לז,  )בראשית  מ"ש  כידוע  והביאור:  ו.  מע'  אור  מאורי  ראה   )5

"שופרא  התפארת  מדת  הוא  דיעקב  יוסף",  יעקב  תולדות  "אלה 

דיעקב מעין שופרא דאדם הראשון" )ב"מ פד.( – רחמים, ובתיקוני 

זהר בהקדמה )יז, ב(, פתח אליהו – "תפארת גופא", "ויסוד סיומא 

וזהו שיוסף ברית  נמשך מתפארת,  ברית קודש", דיסוד  דגופא אות 

הוא ג"כ הדרא )יופי( דגופא, דגוף וברית )יסוד( כחד חשבינן )ראה 

זוהר פ' פנחס דף רלה ע"ב. תורת מנחם – ספר המאמרים ה'תשי"ז 

]ד"ה באתי לגני[ עמוד קיד ואילך(.

6( ראה ספר המאמרים תרנ"ד עמוד קז וז"ל: מ"ש אלה תולדות יעקב 

יעקב7 יוסף.

והנה כתיב8 הטוב כי לא כלו רחמיך המרחם כי לא 

כלו  לא  כי  תמנו  לא  כי  ה'  חסדי  וכתיב9  חסדיך,  תמו 

רחמיך, ובהטוב10 כי לא כלו רחמיך כו' חיבר יחד טוב 

עם רחמיך, ומרחם עם חסדיך.

יש לפרש:

הטוב – יסוד.
כי לא כלו רחמיך – דתפארת, וטוב תלוי ברחמיך 

דתפארת.

הרי  כי  דאברהם,  בחסד11  תלוי  דתפארת  ורחמים 

אברהם נקרא אב12 דיעקב כמ"ש בפרשת ויצא13 אני ה' 

אלקי אברהם אביך )משא"כ על יצחק14 גבורה לא כתיב 

שם אביך(.

זהו המרחם – תפארת – כי לא תמו חסדיך, חסד 

דאברהם.

והוא הסוף15 והאמצע והראשית דז"א.

ראובן  שהרי  ראובן,  יעקב  תולדות  אלה  צ"ל  הי'  שלכאורה  יוסף, 

סדר  כ"א  תולדותיו  סדר  אינו מחשב  הענין שבכאן  אך  הבכור.  הי' 

שהי'  מעבודתו,  הגילוי  בחי'  היינו  יעקב  שתולדות  ואמר  עבודתו, 

עד  העליון  קצה  מבחי'  הקצה  אל  הקצה  מן  מהבריח  התיכון  בריח 

קצה התחתון זהו ע"י יוסף. ע"ש. 

7( יעקב בחי' תפארת: ראה זהר חלק א' דף קנז, ב. חלק ג' דף שב, 

לאדמו"ר  הזהר  ביאורי  ב.  ה,  עמוד  ואתחנן  פרשת  תורה  לקוטי  א. 

האמצעי פרשת ויחי כט, ג. )שם(

8( בתפלת מודים.

9( איכה ג, כב.

10( פירוש: בהתפלה יש שני חלקים: א( "הטוב כי לא כלו רחמיך", 

בחי'  "הטוב"  דכשנקט  ומדייק  חסדיך",  תמו  לא  כל  "המרחם  ב( 

 – "המרחם"  וכשנקט  תפארת,  בחי'  "רחמיך"  אחריו  מפרש  יסוד 

מ"תפארת"  מקבל  "יסוד"  נמצא  "חסדיך",  אחריו  מפרש  תפארת, 

ו"תפארת" מקבל מ"חסד", והם בחי' יוסף )יסוד(, יעקב )תפארת(, 

חסד )אברהם(. ראה הערות 15. 17.

ראה  לאברהם".  "חסד  כ(  ז,  )מיכה  כמ"ש  חסד:  בחי'  אברהם   )11

גם זהר ח"א בראשית דף מז, ב. תניא – אגרת הקדש סימן ה. מאמרי 

אדמו"ר האמצעי קונטרסים עמוד ד. וש"נ.

וז"ל:  קלב  עמוד  לזהר בראשית  יצחק, הערות  לוי  לקוטי  ראה   )12

יעקב מתייחס לאברהם ביחוד, שהוא לו לבן ואברהם לו לאב כמ"ש 

)ויצא כח, יג( אלקי אברהם אביך ואלקי יצחק, שעל אברהם – חסד, 

אמר אביך דיעקב – תפארת, ולא על יצחק – גבורה, כי תפארת נוטה 

ומתייחס לחסד, כי פעולת התפארת הוא לרחם כמו פעולת החסד, 

יעקב  א"כ  אברהם,  את  פדה  אשר  ליעקב  כב(  כט,  )ישעי'  וכתיב 

תפארת הנוטה ושייך לחסד. ע"ש.

13( בראשית כח, יג.

14( יצחק בחי' גבורה: ראה פרדס שער )כג( הכינויים פרק ד. מאמרי 

שם.  ובהנסמן  תקפ,  עמוד  ח"ב  התורה  פרשיות  על  הזקן  אדמו"ר 

תורת חיים בראשית עמוד קמז, ג. ד. לקוטי שיחות חלק ה' עמוד 357 

ואילך. חלק כ' עמוד 101 ואילך.

15( פירוש: אברהם הוא מדת החסד – ראשית השישה מדות )ז"א(, 

יעקב הוא תפארת – האמצע, יוסף הוא יסוד – הסוף, דבכל השפעה 

ילקוט לוי יצחק על התורה



ע

הסוף – יסוד, סיומא16 דגופא.

האמצע – תפארת.

הראשית – חסד.

הם  כי  שופ"ר,  אברהם  יעקב  דיוסף  ומספרם17 

גבורות.  בחי'19  יצחק  של  דאילו18  השופר  ממתיקין 

וברבוע  יודי"ן  במלוי  אלקים  שמות21  הוא  ושופר20 

יש ג' בחי': א( עצם הרצון והאהבה להשפיע –חסד, ב( אופן ושיעור 

ההשפעה )כמה להשפיע וכו'( – בחי' תפארת, ג( ההשפעה בפועל – 

יסוד. )ראה עד"ז בתורת מנחם – תפארת לוי יצחק שמות עמוד פו(.

16( הקדמת תקו"ז )יז, ב( פתח אליהו. כנ"ל הערה 5.

פירוש: דלפי המבואר התחלת ההשפעה "חסד" בחי' אברהם,   )17

האמצע כח ההשפעה "תפארת" בחי' יעקב, וסיום ההשפעה "יסוד" 

צמצום  שהוא  הגבורה  מדת  היפך  והוא  טוב,  נק'  וכ"ז  יוסף,  בחי' 

יוס"ף  אלו  שמות  דג'  דהגימטריא  מרמז  וע"ז  ההשפעה,  וסילוק 

כמספר  הוא   ,586  =  )248( אברה"ם   +  ,)182( יעק"ב   +  ,)156(

"שופר", דהם ממתיקים הגבורות דהשופר – הבא מאילו של יצחק. 

ראה לקמן סימן נב הקשר לכ"ז לראש השנה.

18( ראש השנה טז. "למה תוקעין בשופר של איל, אמר הקב"ה תקעו 

אברהם".  בן  יצחק  עקידת  להם  שאזכור  כדי  איל  של  בשופר  לפני 

שו"ע אדמו"ר הזקן סימן תקפו סעיף ב. ]ועיין פרקי דר"א פרק לא[. 

ראה גם ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן קמ. קמב.

19( מבאר ומרמז ד"שופר" הו"ע גבורות )שצריכים להמתיקו(, והוא 

רמז בשני ענינים: א( השופר של איל לומדים מאילו של יצחק בחי' 

הערה  ראה  גבורות.  בחי'  "אלקים"  שמות  בגי'  שופר  ב(  "גבורה", 

.23 .20

בגי'  הוא  אחד  מצד  קצוות,  ב'  מרומז  "שופר"  בתיבת  פירוש:   )20

"אברהם יעקב יוסף" בחי' חסדים ורחמים, ומצד שני הוא בגי' שמות 

"אלקים", )אלקים בחי' גבורה כידוע(, ומבאר דהוא מרמז, דאברהם 

יעקב ויוסף – החסד רחמים ויסוד, ממתיקין הגבורות דיצחק.

21( פירוש:

ופשוט, הנה22 הם שהם בחי' חסדים ורחמים ממתיקין 

אותו.

אלקים  פעמים  ה'  מספר  הוא  יעק"ב  אברהם23  וכן 

להורות שממתיקין הה' גבורות24 דיצחק, וד"ל.
תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים בש"ס עמוד ריז

"אלקי"ם במילוי יודי"ן" הוא כך: אל"ף )בגי' 111( + למ"ד )74( + 

ה"י )15( + יו"ד )20( + מ"ם )80( = 300, זהו אות "ש".

"אלקים בריבוע" הוא כך: א' )1( + א"ל )31( + אל"ה )36( + אלק"י 

)46( + אלקי"ם )86( = 200, זהו אות "ר".

"אלקים בפשוט" בגי' 86, וזהו אותיות "פו".

"ר",  אות  בריבוע  אלקים  "ש",  אות  יודי"ן  במילוי  אלקים  והיינו 

אלקים בפשוט אותיות "פו", ביחד "שופר".

22( פירוש: "הם" קאי על אברהם יעקב ויוסף.

פעמים  ה'  וכן   ,430  =  )182( יעקב   +  )248( אברהם  פירוש:   )23

אלקים )x 86( = 430 5. ראה לקוטי לוי יצחק אגרות קודש עמוד ריא 

וז"ל: "כי הגבורות צ"ל בין ב' בחי' חסדים שיתמתקו, וזהו שמדת 

הגבורה יצחק, הוא, בין אברהם – חסד, ויעקב תפארת הנוטה לחסד, 

ע"ש.

מצד   ,)20 הערה  )כנ"ל  קצוות  ב'  יש  "שופר"  דהן  דמבאר,  נמצא 

אחד הוא בגי' שמות אלקים "גבורות", ומצד שני הוא בגי' "אברהם 

יעקב יוסף" בחי' חסדים רחמים ויסוד – השפעות טובות, וכן בשמות 

פעמים  ה'  בגי'  הם  א'  מצד  קצוות,  הב'  ג"כ  יש  ויעקב"  "אברהם 

אלקים )גבורות(, ומצד שני הם בחי' "חסד ורחמים" )תפארת(, דכ"ז 

מרמז דהחסד ורחמים ממתיקים הבחי' דגבורות וד"ל.

24( ראה לקוטי תורה מהאריז"ל פרשת נח וז"ל: הה' גבורות הם הה' 

אותיות אלקים ע"ש. וראה תניא שער היחוד והאמונה פרק ד.

ילקוט לוי יצחק על התורה

             

      
         

       
         
        

 
       

      
          

         
        

       
        

          
     

         
       

      
        

           
         

        

        
        

           
            

         
        

        
         

  
           

             
         

       
         

        
         

    
       

      
        

          























































































המשך ביאוח למס' רולין ליום שישי עמ' א



עי

וטבלתם  אזוב  אגודת  ולקחתם   – כב  יב, 
ואל  המשקוף  אל  והגעתם  בסף  אשר  בדם 
לא  ואתם  בסף  אשר  הדם  מן  המזוזת  שתי 

תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר

ר"ש  במכילתא  איתא  אזוב.  אגודת  ולקחתם  א. 
וסף  המזוזות  ושתי  משקוף  היו  מזבחות  ארבעה  אומר 
שהוא אסקופה, וכבר כתבנו לעיל שמשקוף ושתי המזוזות 
היו נגד אברהם יצחק ויעקב כמבואר בזוהר )עי' ש"ר א, לו(, 
יש לומר שדם אשר בסף על אסקופה יסוד הבית שמרמז 
הוא  סף  אותיות  ועם  י"ו  מספרו  אזוב  כי  והוא  יוסף  על 
יוסף דכתיב  יוסף, ואפשר שהי' לכפר על מכירת  בבחינת 
בו )בראשית מב, כב( וגם דמו הנה נדרש ולכך נצטוו על דם 
מילה ודם פסח כדכתיב )יחזקאל טו, ו( ואומר לך בדמייך 
חיי, ועמ"ש לעיל עוד כי שתי המזוזות היו מרמזים על בתי 
שיבנה  שלישי  בית  על  והמשקוף  ושני  ראשון  מקדשים 
שהי'  שבשילה  למזבח  מרמז  הי'  והסף  בימינו,  במהרה 

בחלקו של יוסף.
פנים יפות

ישבו  אשר  ישראל  בני  ומושב   – מ  יב, 
במצרים שלשים שנה וארבע מאות שנה

מצרים  בגאולת  מצינו  ישראל.  בני  ומושב  ב. 
שלשה קצים, והם: ת' שנה, ת"ל שנה, רד"ו שנה. ת' שנה 
נמנים מתחלת גרות זרע אברהם עם ענים ודלותם ולחצם 
שנה1,  מאות  ארבע  אותם  וענו  ועבדום  שנאמר:  בניו,  של 
מיצחק  נמנים  הם  שנה  ת"ל  ועבדות.  גרות  נכלל  ובזה 

משעה שנולד2. רד"ו שנה הם שישבו במצרים מנין רד"ו.

1( בראשית טו, יג.

2(  כן מצאתי בכל ד"ר. אבל הוא תמוה מאד, כי כל המפרשים )רש"י וראב"ע בפירוש 

יד, ועיין  ג, מכילתא פסחא פרשה  הארוך ורמב"ן( וגם המדרשים )סדר עולם פרק 

תורה שלימה לך לך טו, הערה קמב( וגם הרמב"ם ב"אגרת תימן" )הוצ' מוסד הרב 

קוק עמוד קנד(, וגם רבינו בתוכם )עיין לעיל פרשת לך לך טו בסוף פסוק יד(, כולם 

פה אחד שמשנולד יצחק עד שיצאו ממצרים היו ארבע מאות שנה בשוה )והחשבון 

ויעקב הי' ק"ל שנה, וישראל  הוא בדיוק: יצחק הי' ס' שנה בלדת רבקה את יעקב, 

כן איך  ואם  בין הבתרים.  והחשבון ת"ל הוא מגזירת  עמדו שם רד"ו שנה, הרי ת(. 

בספר  קצים  שלשה  העתידה  בגאולתנו  תמצא  וכן 
דניאל: אלף ק"נ, אלף ר"צ, אלף של"ה, הוא שכתוב תחלה: 
ויאמר אחד קדוש3 לפלמוני המדבר עד מתי החזון התמיד 
והפשע שומם תת וקדש וצבא מרמס, ויאמר אלי עד ערב 
בקר אלפים ושלש מאות ונצדק קדש4, חשוב ימים ולילות5 
וכתיב:  שנה6,  ק"נ  אלף  הרי  בימים  שנחלקם  וכיון  ביחד, 
ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שומם ימים אלף מאתים 
אלף  לימים  ויגיע  המחכה  אשרי  אחריו:  וכתיב  ותשעים7, 

שלש מאות שלשים וחמשה8.
והיתה הסבה מאת הקב"ה שהיתה גאולת מצרים על ג' 
קצים כדי לחזק ידינו הרפות בגלותנו זה, ושלא נאמר: אבדה 
תקותנו נגזרנו לנו9, כי מאחר שנתברר לנו כי שלשה קצים 
אלו של גאולת מצרים שלשתן היו אמת, כי עלינו להאמין 
כי שלשה קצים המפורשין בדניאל בגאולתנו העתידה כלם 
וע"כ  מתחלפות,  וחשבונות  מדות  שם  שיש  אע"פ  אמת 
נגזרו כאן וכאן ג' קצים, שאם יזכו יהיו נגאלין בראשון, ואם 
לא יזכו בראשון יזכו בשני, ואם לא יזכו בשני יזכו בשלישי, 
ואי אפשר שתאחר הגאולה מן הקץ הקצוב האחרון ואילך.
רבינו חננאל, מובא ברבינו בחיי

לעיל  )ועיין  הר"ח  של  היא  זו  שדעה  רבינו  מסיים  כן  כי  הר"ח,  של  זה  חשבון  יתכן 

ולא  ידעת(.  וכבר  ד"ה  ביאורים  ע"ש  זו,  לשיטה  רמז  כן  שגם  ח,  מו,  ויגש  בפרשת 

מצאתי דעה זו שהוזכרה בשום מקום )והחכם שי"ר באספו את הליקוטים של פירוש 

זו(. שוב ראיתי שב"תורת חיים"  ר"ח השמיטו, וגם בת"ש לא מצאתי רמז לשיטה 

הרגיש בזה דמלידת יצחק לא היו אלא ת' שנה והניח בצ"ע. ועיין עוד בפירוש הקצר 

לראב"ע מה שמביא בשם רב סעדי' גאון שחשבון ת"ל הוא מיום שיצא אברהם אבינו 

מארץ כשדים. והחשבון ת' הוא מיום שעמד בו אברהם כשאמר לו השם "ועבדום 

ועינו אותם ארבע מאות שנה". והנה מזה שנודע לנו כי ר"ח הלך בעקבות ר"ס. עוד 

תהי' התימה יותר גדולה למה חולק עליו בזה.

3( אחד מן המלאכים )רש"י(.

4( דניאל ח, יג-יד.

5( היינו "ערב בקר" )שנאמר בדניאל ח, יד(.

6( שהרי חצי 2300 הוא: 1150.

7( שם יב, יא.

8( שם יב.

9( יחזקאל לז, יא. – ועיין לעיל ברבינו בחיי פרשת לך לך יז, כ, שגם שם הביא מרבינו 

חננאל דברים יקרים מחזקים לב בגאולה העתידה.

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת בא
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‰ÚtŒÏ‡ ‡a ‰LÓŒÏ‡ '‰ Ó‡iÂ∑ּבֹו אני ∑È˙L.והתרה  ׁשא ׁשית  .ׂשימי, «…∆∆…∆…∆«¿…ְְֵַƒƒֲִִִִֶָ

         

 א)והתרהוהתרהוהתרהוהתרה י, (ר "י אמר מי   א 'ניא ', מבאר ְְְְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹ
חק   א" ה ה  בה ", לע ת  יד יקי מס אי"ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָ
,א  וא ."בת לי מק  בה  וע ה  . . ְְְְְְְְִִֵַַַָָָָָונתח ק 
 יד היתה  עדי רעה , לב  את ה ' הכ יד  לאחר  ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ

 זה תבה . ולב  להתח ק  ה חירה  –והתרה והתרה והתרה והתרה  ְְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָ

די  רעה  לב  את הכ יד  את ל ל ל ל לל לל לל לל ה "ה   מ ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹ ִֶֶֹֹ
 יד היה  עדי מגה  ר"י   א בה ; ל ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאפרת
דר היא , התראה  ל ה רה  הרי  בה , ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָלע ת

 האד א ת.יק יק יק יק ל ל ל ל לל, ְְְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

           

רעהרעהרעהרעה אל אל אל אל  א)א א א א  (י, ֹֹ ְְְְֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ֹֹ
מתאי כא רה  פי  ולא  'א ' ל ה תב  נקט  ְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֹמ ע 

?'ל' – ֵֵי תר
ועל  , צרי מ ה א לה  על מס רת תנר ה א , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָההס ר
מקרבת  – 'א ' ל אפ ה רא  עב דת י  ה תב  רמז ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ה א לה . ְֶַָאת
ה א   אמנ כ י ה רה , ללד   י ע ק בע   אד ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָא ר
על  אינ ה ד   א ,   מ ה ד  אל 'ל ה'ְִִִֵֵֵֵֶַַַַ

ברי ני   ארינ ה למד  והעניי וה א  עליו , ְְְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָָמ יע 
ה ד , אל 'לב א '  האד על – א  נאמר  על . ְֱִִִֶֶַַַַָָָָָָֹנפרדי
עליו  י יע  והעני ,ת פנימ וי נס  'יב א ' ה למד  כ הְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ
להי ת  צריכה    ז מ רה . התאחד ת  ע ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָויתאחד 
והתק רת  התאחד ת – ה ' עב דת עניני  כל ְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַָָה איפה 

לעב דה . הע בד  י ְֲִִֵֵָָָנימית
ה א לה  א  את  י מחי א , בחינת ה ' עב דת ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹעל־ידי 

.ימינ מהרה  וה למה  ְְְְֲִִִֵֵֵַָָָָהאמ ית

            

 ל ל ל ל אתאתאתאת הכ הכ הכ הכ ד ד ד ד י י י י  אני אני אני אני  א)י י י י  (י, ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַ
החפי נמרצ  א לא   מצרי לת וק י  רעה  ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹֹזרת

תרעה רעה רעה רעה ל די  ,ל את הכ יד  ה "ה  מ ני  א א  ְְְְֶַַַַֹֹ ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
ונפלא תיו . ה ' ְְְִִֵָני 

מעב דת  ת א  נעי ה  דברי – 'מיצר' נתקל ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָה די 
ה "ה  למע ה  ה א  ה ניע ת ק ר ל אל  י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָה רא ,

.מתנ ח ת את גה  די  ,תלנ  המב , ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹעצמ

       §©¿©§©¥Á§¨§¥̧¦§¹¤¦§À¥´£¤³
     ¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦§¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®

  ¦«©§¤−¦«£¦¬§Ÿ̈«

‡‡א  È‡ ‰Út ˙ÂÏ ÏeÚ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿»«¿…¬≈¬»
ÏÈ„a È‰BcÚ„ ‡aÏ ˙ÈÂ daÏ ˙È ˙ÈwÈ«»ƒ»ƒ≈¿»ƒ»¿«¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰ÈÈa ÔÈl‡ È˙‡ ‰‡eLÏ¿«»»»«ƒ≈≈≈

È˙ב  Ca e Ca Ì„˜ ÈÚzL˙c ÏÈ„e¿ƒ¿ƒ¿»≈√»¿»«¿»»
Èc È˙Â˙‡ ˙ÈÂ ÌÈˆÓa ˙È„Ú Èc ÔÈqƒƒƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»«¿»«ƒ

:ÈÈ ‡‡ È‡ ÔeÚc˙Â ÔB‰a È˙ÈeL«≈ƒ¿¿ƒ¿¬≈¬»¿»

 

     
     
     

   
    

   
     

      

       
     
     
    
    
    
    

     
     
      

    

     
      

     



עג               
ÈzÏlÚ˙‰∑:ּכמ ֹו כב )ׂשחק ּתי, "ּכי (במדבר ƒ¿««¿ƒְְִִִַ

ּבי", ו)התע ּלל ּת א ּבהם ",(שמואל  התע ּלל  ּכא ׁשר  "הל ֹוא  ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָ
ׁשאם  – ּומעללים  ּפֹועל  ל ׁשֹון ואינֹו ּבמצרים . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָהאמ ּור 

ּכמ ֹו: – ע ֹולל ּתי לכ ּתב  ל ֹו היה  א)ּכן, "וע ֹולל (איכה ְְְְִִֵֵַָָֹ
לי" ע ֹולל  "א ׁשר  לי", ע ֹולל ּת ּכא ׁשר  .למ ֹו ְֲֲִִֶֶַַַָָ

     ©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´¥À̈
      «Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´¥©½§¨

    ¥«¨−Ÿ¦¨¨®©©¬©¦−§©«©§ª«¦
˙ÚÏ∑, לאת ּכנעא מ ּפני ּכתר ּגּומ ֹו: וׁשפל  עני להיֹות  מאנּת עני, מ ּגזרת  .וה ּוא  ≈»…ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָָ

       ¦²¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬
  ̈¨²©§¤−¦§ª¤«

              

    

ר  אל מ ה  ברי   בא ה תנר ליח תתח ת עה  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
מביא  ה ני  ע י , את לח  א ה  מא  א "י  ה "ה  ְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָל

"גבל ארה  ד )מחר .(י, ְְִֶֶַָָֻ
את  הכ ד י  "אני  זה  לפני  תב  הרי  ה יא , ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָויד עה 
ה א  י ראל ני  את לח  רעה  א  ע ה ,"ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹל
ארה  נענ מ ע  ־ וא ,ל את ח ק  ה "ה  יו ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמ

?בחירת היה  לא  זה  הרי  לח , א  ע ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹמ
'א רת  ־עדמתנ ק ה נר תב  מה  על־י   לתר  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָוי

יא)ה בה ' מס יקי (פרק אי" עליו  אמר מי   א ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
בה " לע ת  יד( במשנה ב  פה , חק (יומא  א" ה ה  , ְְֲִִֵַַָָָ

."בת לי מק בה  וע ה  יצר על ונתר ְְְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָונתח ק 
מ ל־  ה בה , עליו   ידי מכ מעלה  מי   א ,הינְְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָ
ולב "לה חק " ה חירה  מ ט ל  י עדי   ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָמק

ְִָתבה .
זה  ה נה  לפרעה , נגע  למר  י ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹועל־ר־זה 
לב עליו   הק מעלה  ה א  "ל את ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָ"הכ ד י 
 ועדי ה חירה , מ ט את  מ  לקח לא  אבל ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָָֹתבה ,
י ראל, ני  את ללח  תבה  ולב  "לה חק " יכ ל ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָהיה 

.נענ ה א  זה  ְֱֶֶַַועל
רע היה  לפרעה  נגע   א ,אלינ נפלאה  ה ראה  ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹמ ה 
תבה , לב   כח היה  ה רה  לנ א מרת ְְִֶֶֶַָָָָָָָֹמ ר,
נמה  ל  י ראל מ ני  אחד  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָעל־אחת־ה ־וכ ה 
"רית  א אמנה  היתה  החטא  עת אפיל" ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָקד ה 
לב יכל היה , מ ב  כל כד ) פרק   סו ְְְִִֶֶֶַָָָָ(תניא 

לה "ה . להתקרב  ְְְִִֵַַַָָָתבה 

      §¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−¦§´Ÿ¤
     ¨¨®¤§¨©´¤¤¤́©§¥À̈©¦§¤³¤¨¤Æ

     ¦©¨½̈§¨©Æ¤¨¨¥½©Ÿ¥¬©¨¤−¦
©¨¤«

ı‡‰ ÔÈÚ מראה ∑‡˙ B‚Â'.הארץ את  ÏÎeÈ ‡ÏÂ∑ ּדּבר קצרה  ול ׁשֹון הארץ , את  לרא ֹות  .הר ֹואה  ∆≈»»∆ְֵֶֶַָָ¿…«¿ְְְִִֵֶֶֶָָָָָָ

      ¨«§¸¨¤¹¨¥´¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼
       £¤̧«Ÿ¨³£Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ

       ©¨«£¨½̈©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ

dÏג  eÓ‡Â ‰Út ˙ÂÏ Ô‰‡Â ‰LÓ ‡˙‡Â«¬»…∆¿«¬…¿»«¿…«¬»≈
È˙n‡ „Ú È‡„e‰È„ ‡‰Ï‡ ÈÈ Ó‡ Ô„kƒ¿«¬«¿»¡»»ƒ»≈«ƒ»«
ÈnÚ ÁlL ÈÓ„˜ ÔÓ ‡Úk˙‡Ï z‡ ÒÓ¿»∆«¿¿ƒ¿¿»»ƒ√»»«««ƒ

:ÈÓ„˜ ÔeÁÏÙÈÂ¿ƒ¿¿√»»

‰‡ד  ÈnÚ ˙È ‡ÁlLÏ z‡ ÈÒ Ì‡ È‡¬≈ƒ»ƒ«¿¿«»»»«ƒ»
:CÓeÁ˙a ‡Bb ÁÓ È˙ÈÓ ‡‡¬»«¿ƒ¿»»ƒ¿»

ÏekÈה  ‡ÏÂ ‡Ú‡„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿«¿»¿»ƒ
‡zÊL ‡L ˙È ÏeÎÈÂ ‡Ú‡ ˙È ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈»«¿»¿≈»¿»≈«¿»
Ïk ˙È ÏeÎÈÂ ‡ca ÔÓ ÔBÎÏ ‡zL‡„¿ƒ¿»«¿ƒ«¿»¿≈»»

:‡Ï˜Á ÔÓ ÔBÎÏ ÁÓˆ‡„ ‡ÏÈ‡ƒ»»¿«¿«¿ƒ«¿»

ÏÎו Èze CÈcÚ ÏÎ Èze CÈza ÔeÏÓÈÂ¿ƒ¿»»»≈»«¿»»≈»
C˙‰‡ ˙‰‡Â C˙‰‡ BÊÁ ‡Ï Èc ÌÈˆÓƒ¿«ƒƒ»¬¬»»»«¬»«¬»»»
ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ‡Ú‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂ‰Óc ‡ÓBiÓƒ»¿∆¡≈««¿»«»»≈

:‰Út Ì„˜ ÔÓ ˜Ùe Èt˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿«ƒ√»«¿…



עד              

       ©«Ÿ§Á©§¥̧©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ
    §¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´

      ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦
Ú„z ÌË‰∑ידע ּת לא  מצרים ?הע ֹוד  אבדה  .ּכי ¬∆∆≈«ְְְֲִִִַָָָָָֹ

    ©©º¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©´Ÿ¤
       £¥¤½§¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−

©«Ÿ§¦«
LeiÂ∑ ׁשליח ֿ ידי על  וה ה ּוׁשב ּו אחריהם , ּפרעה ׁשּׁשלח ּו אל  .ׁשיב ּום  ««ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

     ©´Ÿ¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧
      ¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

       ©´Ÿ¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²£©©¬
      ¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤§¥¤«

'B‚Â ÌÎ˙‡ ÁlL‡ L‡k∑ ּגם א ׁשּלח  ּכי אף  «¬∆¬««∆¿∆¿ֲִַַַַ
ה ּצאן  אמר ּתם את  ּכא ׁשר  ה ּבקר , Ú‰.ואת  Èk e‡ ְְֲֲֶֶֶֶַַַַָָֹ¿ƒ»»

ÌÎÈt „‚∑:ׁשמע ּתי א ּגדה  ּומדר ׁש ּכתר ּגּומ ֹו. ∆∆¿≈∆ְְְְִִַַַַָָָ
ר ֹואה  ּפרעה : להם  אמר  רעה , ׁשּׁשמ ֹו יׁש אחד  ְְֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכֹוכב 
לקראתכם  ע ֹולה  ּכֹוכב  א ֹות ֹו ׁשּלי, ּבאיצטגנינּות  ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָאני
יׂשראל  ּוכ ׁשחטא ּו והריגה . ּדם  סימן וה ּוא  ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּבּמד ּבר ,
מ ׁשה  אמר  להרגם , ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ּוב ּקׁש ְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבעגל 

לב )ּבתפ ּלת ֹו: ּברעה (לקמן לאמר  מצרים  יאמר ּו "ל ּמה  ְְְְִִִִֵַָָָָָֹֹ
נגד  רעה  ּכי "רא ּו להם : ׁשאמר  היא  זֹו ְִִִֶֶֶֶַָָָָָה ֹוציאם "?
ה ּדם  את   והפ הרעה " על  ה ' "וּיּנחם  מ ּיד : ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָּפניכם ",

ׁשּנאמר : וזה ּו א ֹותם , יה ֹוׁשע  ׁשּמל  מילה  (יהושע לדם  ְְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֻ
ׁשהיּוה) מעליכם ", מצרים  חר ּפת  את  ּגּלֹותי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ"ה ּיֹום 

ּבּמד ּבר  עליכם  ר ֹואין אנּו ּדם  לכם : .א ֹומרים  ְְֲִִִֵֶֶַָָָָ

        ́Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈
       ©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈¥¥−§¥¬©§«Ÿ

ÔÎ ‡Ï∑, ע ּמכם ה ּטף  לה ֹולי אמר ּתם  ּכא ׁשר  …≈ְְֲֲִִֶֶֶַַַַָ
ה ' את  ועבד ּו ה ּגברים  לכ ּו ‡Ìz.א ּלא  d˙‡ Èk ְְְְִִֶֶַָָƒ…»«∆

ÌÈL˜Ó∑נזּבחה (א ֹות ּה ה ּנה : עד  ּבּקׁשּתם  עב ֹודה ) ¿«¿ƒְְְֲִִֵֶַַָָָָ

לזּבח  ה ּטף   ּדר ואין ‡˙Ì.לאלהינּו, L‚ÈÂ∑ הרי ְְִֵֵֵֶֶַַַֹֹ«¿»∆…»ֲֵ
קצר , ל ׁשֹון המגר ׁשזה  מי ּפר ׁש .ולא  ְְִֵֵֶַַָָָָֹ

„ÔÈז È‰È È˙n‡ „Ú dÏ ‰ÚÙ È„Ú eÓ‡Â«¬»«¿≈«¿…≈«ƒ»«¿≈≈
ÈÈ Ì„˜ ÔeÁÏÙÈÂ ‡ib ˙È ÁlL ‡Ï˜˙Ï ‡Ï»»¿«¿»««»À¿«»¿ƒ¿¿√»¿»
˙„‡ È‡ zÚ„È ‡Ï ÔÚk „Ú‰ ÔB‰‰Ï‡∆»¬««¿«»¿«¿»¬≈¬≈«

:ÌÈˆÓƒ¿»ƒ

Út‰ח  ˙ÂÏ Ô‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ ˙È ˙Bz‡Â¿ƒ«»…∆¿»«¬…¿»«¿…
ÔÓ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡ ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿¡ƒ¿»√»¿»¡»¬»

:ÔÈÏÊ‡c ÔÓe»¿»¿ƒ

a‡ט  ÏÈÊ ‡Òe ‡ÓÏeÚa ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿∆»»¿»»»≈≈¿»»»
Ì„˜ ‡bÁ È‡ ÏÈÊ ‡B˙e ‡Úa ‡˙eƒ¿»»»¿»»»¿»»≈≈¬≈«»√»

:‡Ï ÈÈ¿»»»

k„י  ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡ÓÈÓ ÔÎ È‰È ÔB‰Ï Ó‡Â«¬«¿¿≈≈≈¿»«¿»¿«¿¿«
‡LÈ È‡ BÊÁ ÔBÎÏÙË ˙ÈÂ ÔBÎ˙È ÁlL‡¬««»¿¿»«¿¿¬¬≈ƒ»
ÔBÎÈt‡ Ï˜Ï „aÚÓÏ ÔÈÈÒ Ôez‡c¿«¿ƒƒ¿∆¿«»√≈«≈

:‡ÁzÒ‡Ï¿ƒ¿«»»

ÈÈיא  Ì„˜ eÁÏÙe ‡ib ÔÚÎ eÏÈÊ‡ ÔÎ ‡Ï»≈¡ƒ¿«À¿«»¿»√»¿»
Ì„˜ ÔÓ ÔB‰˙È CÈ˙Â ÔÚa Ôez‡ d˙È È‡¬≈»««»»¿»ƒ»¿ƒ√»

:‰Út«¿…

 

      
    

 
   

    
    

     
     
     

   
    

   
       

        
       

     
        

       

        
       
     
     
     

      
    

    
  



עה               

     

     ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥̧¨«§¹©¤³¤
      ¦§©¸¦Æ¨«©§¤½§©−©©¤´¤¦§¨®¦§Ÿ©Æ¤

     ̈¥´¤¨½̈¤¥²¨£¤¬¦§¦−©¨¨«
‰a‡a∑ האר ּבה מ ּכת  .ּבׁשביל  »«¿∆ְְִִֶַַַָ

      ©¥̧¤´¤©¥»»©¤´¤¦§©¼¦¼©«Ÿ̈À¦©³
    «©¨¦Æ¨½̈¤¨©¬©−§¨©¨®§¨

     ©´Ÿ¤¨½̈§¸©Æ©¨¦½¨−̈¤¨«©§¤«
ÌÈ„w‰ ÁeÂ∑, היתה מערבית  ּבדר ֹומית  ׁשּמצרים  ּכנג ּדֹו, ׁשּבא  לפי האר ּבה , את  נׂשא  מזרחית  ר ּוח  ¿««»ƒְְְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

אחר  ּבמק ֹום  ׁשּמפר ׁש .ּכמ ֹו ְְְֵֶַָָֹ

       ©©©́¨«©§¤À©¨¤´¤¦§©½¦©¾̈©§−Ÿ
       §´¦§¨®¦¨¥´§½ŸÂ§¨Â̈Ÿ¨̧¨¥³©§¤Æ

   ̈½Ÿ§©«£−̈¬Ÿ¦«§¤¥«
ÔkŒ‰È‰È ‡Ï ÂÈÁ‡Â∑ ּבימי ׁשהיה  וא ֹות ֹו ¿«¬»…ƒ¿∆≈ְִֵֶָָ

ׁשּנאמר : ב )יֹואל , ֿ הע ֹולם ",(יואל  מן נהיה  לא  "ּכמה ּו ְֱִִֵֶֶַָָָָֹֹ
היה ] יֹואל  ׁשל  [ּכי מ ׁשה , מ ּׁשל  ּכבד  ׁשהיה  ְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלמדנּו

חסיל , ילק , אר ּבה , יחד : ׁשהיּו הר ּבה  מינין ֿ ידי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָעל 
ּכ) אחד  מין ׁשל  א ּלא  היה  לא  מ ׁשה  ׁשל  אבל  ֲִֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹּגזם ,

וכמ ֹוה ּו מזרחי), אל ּיה ּו ר ּבי יהיה ּגרסת  ולא  היה  .לא  ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָֹֹ

     ©§©º¤¥´¨¨»̈¤»©¤§©´¨¼̈¤¼©¹Ÿ©
      ¤¨¥´¤¨À̈¤§¥Æ¨§¦´¨¥½£¤¬¦−
      ©¨¨®§«Ÿ©̧¨¤¤¨¥²§¥¬¤©¨¤−§¨

 ¤¬¤¦§¨«¦
˜È Ïk∑ ּבלע "ז עלה וירדור "א  .ירק , »∆∆ְֶַַָָֹ

‡Ú‡יב  ÏÚ C„È ÌÈ‡ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»««¿»
ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÚ ˜qÈÂ ‡B‚ È˙ÈÂ ÌÈˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈≈»¿ƒ«««¿»¿ƒ¿»ƒ
‡L‡ Èc Ïk ˙È ‡Ú‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏeÎÈÂ¿≈»»ƒ¿»¿«¿»»»ƒ«¿«

:‡ca«¿»

„ÌÈˆÓיג  ‡Ú‡ ÏÚ dËÁ ˙È ‰LÓ ÌÈ‡Â«¬≈…∆»À¿≈««¿»¿ƒ¿«ƒ
‡e‰‰ ‡ÓBÈ Ïk ‡Ú‡a ‡Óec˜ Áe ac ÈÈÂ«»«««ƒ»¿«¿»»»«
˙È ÏË ‡Óec˜ ÁeÂ ‰Â‰ ‡Ùˆ ‡ÈÏÈÏ ÏÎÂ¿»≈¿»«¿»¬»¿«ƒ»¿«»

:‡Bb»

Le‡יד  ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ Ïk ÏÚ ‡Bb ˜ÈÏÒe¿≈»«»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»
‡Ï È‰BÓ„˜ ‡„ÁÏ ÛÈwz ÌÈˆÓ ÌeÁz ÏÎa¿»¿ƒ¿»ƒ«ƒ«¬»√»ƒ»
:ÔÎ È‰È ‡Ï È‰B˙e d˙ÂÎc ‡Bb ÔÎ ‰Â‰¬»≈»ƒ¿»≈«¿ƒ»¿≈≈

ÎBLÁÂ˙טו ‡Ú‡ ÏÎ„ ‡LÓL ÔÈÚ ˙È ‡ÙÁÂ«¬»»≈ƒ¿»¿»«¿»«¬«
Ïk ˙ÈÂ ‡Ú‡„ ‡aÒÚ Ïk ˙È ÏÎ‡Â ‡Ú‡«¿»«¬«»»∆¿»¿«¿»¿»»
‡zL‡ ‡ÏÂ ‡ca ‡L‡ Èc ‡ÏÈ‡ ÈÈt≈≈ƒ»»ƒ«¿««¿»¿»ƒ¿»«
ÏÎa ‡Ï˜Á„ ‡aÒÚe ‡ÏÈ‡a ‡˜BÈ Ïk»»»¿ƒ»»¿∆¿»¿«¿»¿»

:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡«¿»¿ƒ¿»ƒ
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     ©§©¥´©§½Ÿ¦§−Ÿ§¤´§©«£®Ÿ©ÀŸ¤
    ¨¨²¦©«Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤−§¨¤«

      §©À̈¨´¨³©¨¦Æ©´©©½©§©§¦−
       ©«Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®§¨¥Æ¥«¨©½©−¤©¨¬¤©¤«

     ©¥¥−¥¦´©§®Ÿ©¤§©−¤§Ÿ̈«

      ©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³«©¨Æ¨¨´§½Ÿ©¦¨Æ¤
       ́̈©§¤½©¦§¨¥−¨´¨®³Ÿ¦§©Æ©§¤´¤½̈

  §−Ÿ§¬¦§¨«¦
ÌÈ Áe∑ מערבי ÛeÒ.ר ּוח  ‰nÈ∑,אני א ֹומר  «»ֲִַַָ»»ֲִֵ

ּדר ֹומית  ר ּוח  ּכל  ּכנגד  ּבמערב  מ ּקצת ֹו היה  ס ּוף  ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּים 
ּתקע ֹו ים  ר ּוח  , לפיכ יׂשראל . ארץ  ׁשל  ּבמזרח ּה ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָוגם 
ּתח ּומין, לענין מצינּו וכן ּכנג ּדֹו. ס ּוף  ּביּמה  ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָלאר ּבה 

ׁשּנאמר : מזרח , לצד  ּפֹונה  כג )ׁשה ּוא  ס ּוף (לקמן "מ ּים  ְְֱִִֶֶֶֶַַַָ

ּפל ׁשּתים  ׁשּים  למערב , מ ּמזרח  ּפל ׁשּתים ", ים  ְְְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָועד 
ּבפל ׁשּתים : ׁשּנאמר  היה , ב )ּבּמערב  "יֹוׁשבי (צפניה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכרתים " ּגֹוי ה ּים , ‡Á„.חבל  ‰a‡ ‡L ‡Ï∑ ְִֵֶֶַָ…ƒ¿««¿∆∆»
ה ּמל ּוחים  מהם אף  רבה)ׁשּמלח ּו .(שמות ְְִֵֶֶַַָ

      ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¦©−¤§¥¬
  ¦§¨¥«

     ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À§¥³¨«§Æ©©¨©½¦
     ¦¬¦−¤©¤´¤¦§¨®¦§¨¥−«¤

CLÁ LÓÈÂ∑ יֹותר ח ׁש עליהם  ויח ׁשי ¿»≈…∆ְֲֲִֵֵֶֶַֹ
ויח ׁשי יאמיׁש לילה  ׁשל  וח ׁש לילה , ׁשל  ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמח ׁשכ ֹו

הר ּבה ∑LÓÈÂ.ע ֹוד  ּתב ֹות  לנּו יׁש ויאמ ׁש. ּכמ ֹו ¿»≈ְְְֲֵֵֵֵַַָ
נּכרת  האל "ף  הברת  ׁשאין לפי אל "ף , ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָחסר ֹות 

ּכג ֹון: חסר ֹונּה, על  מק ּפיד  ה ּכת ּוב  אין ,ּכ ֿ (ישעיה ּכל  ְְְִֵֶַַַָָָָ
יּטה יג ) לא  – יאהל , לא  ּכמ ֹו – ערבי" ׁשם  יהל  ְֲֲִִֵֵֶַָָָֹֹֹ"לא 

וכן: כב )אהל ֹו, ב  וּתא ּזרני.(שמואל  ּכמ ֹו חיל ", "וּתזרני ְְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָ

ּבתר  ימיׁש, לא  ּכמ ֹו הסרה , ל ׁשֹון ּתר ּגם  ְְְְְְֲִִֵַָָָָֹוא ּונקל ֹוס 
ליליא , קבל  אבל ּדיע ּדי ה ּיֹום , לא ֹור  סמ ּו ּכׁשּיּגיע  ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשה ּוא  לפי "וימ ׁש", ׁשל  ה ּוי"ו על  מיּׁשב  ה ּדּבּור  ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֻאין
ּפֹותר ֹו, א ּגדה ' ּו'מדר ׁש ."ח ׁש "ויהי אחר  ְְִִִֶַַַַָָָֹּכת ּוב 

כח)ל ׁשֹון ּכפ ּול (דברים ׁשהיה  ּבּצהרים ", "ממ ּׁשׁש ְְֳִֵֶַַַָָָָ
מ ּמׁש ּבֹו ׁשהיה  עד  ועב  .ּומכ ּפל  ְְֶַַָָָָָֻ

     ©¥¬¤²¤¨−©©¨¨®¦©§¦«¤£¥¨²
    §¨¤¬¤¦§©−¦§¬¤¨¦«

ÌÈÓÈ ˙LÏL 'B‚Â ‰ÏÙ‡ CLÁ È‰ÈÂ∑ח ׁש «¿ƒ…∆¬≈»¿¿…∆»ƒֶֹ
ימים  ג ' אותן אחיו את  איׁש רא ּו ׁשּלא  אפל , ִִִֶֶֶֶָָָָֹֹֹׁשל 

רבה) א (בשמות ימים  ׁשל ׁשת  וע ֹוד  על , מכ ּפל  ח ׁש חרים  ְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹֻ
לעמד , יכ ֹול  אין יֹוׁשב  מ ּתח ּתיו, איׁש קמ ּו ׁשּלא  ְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹֹזה 

Ô‰‡Ïeטז ‰LÓÏ È˜ÓÏ ‰ÚÙ ÈÁB‡Â¿ƒ«¿…¿ƒ¿≈¿…∆¿«¬…
:ÔBÎÏe ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ ˙ÈÁ Ó‡Â«¬«»ƒ√»¿»¡»¬¿

‰„‡יז ‡ÓÊ Ìa ÈBÁÏ ÔÚk ˜BL ÔÚÎe¿«¿¿«¿ƒ¿«ƒ¿»»»
˙È „BÁÏ ÈpÓ ÈcÚÈÂ ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ BlˆÂ¿«√»¿»¡»¬¿«¿≈ƒƒ¿»

:ÔÈ„‰ ‡˙BÓ»»≈

ÈÈ:יח  Ì„˜ ÈlˆÂ ‰Út ˙ÂlÓ ˜Ùe¿«ƒ¿»«¿…¿«ƒ√»¿»

ÏËeיט  ‡„ÁÏ ÛÈwz ‡ÚÓ ‡Áe ÈÈ CÙ‰Â«¬«¿»»««¿»«ƒ«¬»¿«
‡zL‡ ‡Ï ÛeÒ„ ‡nÈÏ È‰Óe ‡Bb ˙È»»¿»ƒ¿«»¿»ƒ¿»«

:ÌÈˆÓ ÌeÁz ÏÎa „Á ‡Bb»«¿…¿ƒ¿»ƒ

Èaכ  ˙È ÁlL ‡ÏÂ ‰ÚÙ„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»««»¿≈
:Ï‡NÈƒ¿»≈

iÓL‡כא  ˙Èˆ ÏÚ C„È ÌÈ‡ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¬≈¿»«≈¿«»
ÈcÚÈc ˙a ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÚ ‡ÎBLÁ È‰ÈÂƒ≈¬»««¿»¿ƒ¿»ƒ»«¿∆¿≈

:‡ÈÏÈÏ Ï¿̃«≈¿»

Â‰Â‰כב  ‡iÓL ˙Èˆ ÏÚ d„È ˙È ‰LÓ ÌÈ‡Â«¬≈…∆»¿≈«≈¿«»«¬»
‡˙Ïz ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÏÎa Ï˜ CBLÁ¬¿»¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»

:ÔÈÓBÈƒ

 

     
    

       
       

     
       



עז               
ליׁשב  יכ ֹול  אין עיי "ש)וע ֹומד  רבה. הביא (שמות ול ּמה  . ְְִֵֵֵֵֵָָָ

ר ׁשעים , ה ּדֹור  ּבא ֹות ֹו ּביׂשראל  ׁשהיּו ?ח ׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָֹעליהם 
ּכדי  אפלה  ימי ּבׁשל ׁשת  ּומת ּו לצאת , ר ֹוצים  היּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶָָָֹֹולא 
ל ֹוקין  הם  אף  ויאמר ּו: ּבמ ּפל ּתם  מצרים  ירא ּו ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָֹֹׁשּלא 
ּכליהם , את  ורא ּו יׂשראל  ׁשח ּפׂשּו וע ֹוד  ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָּכמ ֹונּו.

אין ּוכ ׁשּיצא ּו א ֹומרים : והיּו מהן ׁשֹואלין והיּו ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָ
ּובמק ֹום   ּבבית ראיתיו אני ל ֹו: א ֹומר  ּכל ּום , ְְְְְְֲִִִֵֵֵָָּבידינּו

ה ּוא  ÌÈÓÈ.ּפל ֹוני ˙LÏL∑ ׁשל ימים ,ׁשל ּוׁש ְִ¿…∆»ƒִִֶָ
מק ֹום , ּבכל  ימים  ׁשבעת  וכן ּבלע "ז, ְְְְִִֵַַַָָָטרציינ"א 

ימים  ׁשל  .שטיינ"א  ִֶָ

         

לצאתלצאתלצאתלצאת  צי צי צי צירררר  הי הי הי הי כב )ולא ולא ולא ולא  י, גלת (ר "י הרי  לאל:  י ְְְְֹֹ ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָָָֹֹֹ
מ ע ,נגאל זאת ולמרת עב דה ־זרה , ע בדי   הי  ְְְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָֹמצרי
ה ה  למר,  וי לא ה .  זכ לא  לצאת  רב  א ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻוקא 
עליו . מכ ר ר   י אי ר,   י א רי  על עבר ְִִִִֵֵֵֶַַַָָָמי 
ר גדר ה א   עצמ ר   מבאר, ה בר  בטעְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹ

א ת  :א ועל־ר־זה  ס גר. נע ה  קטגר ואי זה , ְְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻלחטא 
ל  בי ה "ה  י   ה ה נימי  מה ר נבעה   ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָמצרי
לעצ התנד  לצאת רב  מי   א הרע ; לרת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיה די ,

.ל י עיל ה א  כ י לא  ו ב  – ְִִֵֶֶֶַָֹה ר

                   

   

 מצרי מצרי מצרי מצרי  אר אר אר כל כל כל כל ־ ־ ־ ־ אר ח ח ח ח ־ ־ ־ ־ אפלהאפלהאפלהאפלה כב )ויהי ויהי ויהי ויהי  הביא (י, ולה  ְְְְִִִִַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
 צא כ  ליה את  ורא י ראל  ח . .  ח  ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֹעליה
ל א מר  , ל ידינ אי  מרי א  והי מה  אלי  ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶָָָוהי

ה א  לני    במק בית ראיתיו  .(ר "י)אני  ְְְְְֲִִִִִֵַָ

פר מפר אינ מ מע  י ראל"  ח" ר"י   ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָמ
תנח מא  ג ')ה בא  מראה (פרשתנו  לי ראל מאיר "היה  ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

 הי י ראל ני  מפר ,"' וכ וזהב   ס לי  ל ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָלה
ה י .  טע יא ר  וצרי ,' וכ ה הב  לי  את  לח  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָצריכי
את  ה  לצר" ננ ה "ה  ציי  ה ה  זה  לבאר  ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָוי
דברי   לק  צרי ה "ה  ציי  י ה ולכ ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָה רת",

דברי  יהי ה צת כדי  , ינ מע ה  ולא   י ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֶַַָֹטבע
הע ל  מ דרי   ה ,סט סנהדרי חטי תוד "ה  על אית מצפה  (ראה  ְִִֵֵֶָָ

כז־כח) לה , ויקהל פ' חמדה  כלי .ב .
צריכי  הי ," מצרי את  לונ" ה י    ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָועל־י ־זה 

ה בע . דר   ְְֵֶֶֶַַַלק
נס , דר יהיה  לא  ה י    די  ר"י  מפר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹולכ
היה  ( מצרי את  לונ) ה צוה    ק  עצ רק  לא  ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹה ה 
לי  ח) ה צוה    לק ההכנה    א א  ה בע , דרְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ני . אפ ולא  ה בע  דר היה  ( יצר ה ל ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹה הב 

     «Ÿ¨º¦´¤¨¦À§Ÿ¨²¦¬¦©§−̈
       §´¤¨¦®§¨§¥¦§¨¥²¨¬¨−§«§Ÿ¨«

     

      ©¦§¨̧©§¹Ÿ¤¤À©¸Ÿ¤Æ§Æ¦§´¤
       §Ÿ̈½©²«Ÿ§¤¬§©§¤−ª¨®©©§¤−¥¥¬¦¨¤«

‚vÈ∑מ ּצג .ּבמק ֹומ ֹויהא  À»ְְִֵָֻ

      ©´Ÿ¤¤½©©¨²¦¥¬§¨¥−§¨¦´§Ÿ®Ÿ
   §¨¦−©«Ÿ̈¬¡Ÿ¥«

Ôzz ‰z‡ Ìb∑ ּתּתן א ּתה  ּגם  א ּלא  ע ּמנּו,  יל ׁשּמקננּו ּדּי .לא  ««»ƒ≈ְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

‡Lכג  eÓ˜ ‡ÏÂ È‰BÁ‡ ˙È L‡ BÊÁ ‡Ï»¬¡»»¬ƒ¿»»¡»
Ï‡NÈ Èa ÏÎÏe ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz È‰B˙BÁzÓƒ¿ƒ¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

:ÔB‰˙BÓa ‡B‰ ‰Â‰¬»¿»¿¿»¿

eÁÏtכד  eÏÈÊ‡ Ó‡Â ‰LÓÏ ‰ÚÙ ‡˜e¿»«¿…¿…∆«¬«¡ƒ¿»
Û‡ e˜eL ÔBÎB˙Â ÔBÎÚ „BÁÏ ÈÈ Ì„√̃»¿»¿»¿¿¿¿«

:ÔBÎnÚ ÏÈÊÈ ÔBÎÏÙË«¿¿≈≈ƒ¿

ÒÎ˙כה  ‡„Èa ÒÓz z‡ Û‡ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆««¿ƒ¿«ƒ»»ƒ¿«
:‡‰Ï‡ ÈÈ Ì„˜ „aÚÂ ÔÂÏÚÂ ÔÈL„À̃¿ƒ«¬»»¿«¿≈√»¿»¡»»»

 

  
    

    

       
     
   

      
  



עח              

       §©¦§¥¹¥¥´¦À̈³Ÿ¦¨¥Æ©§½̈¦ ¦¤´
       ¦©½©«£−Ÿ¤§Ÿ̈´¡Ÿ¥®©«£©´§«Ÿ¥©À©

    ©«£ŸÆ¤§Ÿ̈½©Ÿ¥−¨«¨
‰Òt∑ ּבלע "ז פלנט "א  רגל , Úp„.ּפרסת  ‰Ó Ú„ ‡Ï∑. העב ֹודה ּתכ ּבד  מ ּמה ּכּמה  יֹותר  יׁשאל  ׁשּמא  «¿»ְְֶֶַַַַ…≈«««¬…ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ

ּבידינּו .ּׁשּיׁש ְֵֵֶָ

       ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¥´©§®Ÿ§¬Ÿ¨−̈§©§¨«

      ©«Ÿ¤¬©§−Ÿ¥´¥«¨¨®¦¨´¤§À©¸Ÿ¤Æ
       §´¨©½¦À§²§«Ÿ§¬¨©−¨«

      ©¬Ÿ¤¤−¥´¦©®§¨«ŸŸ¦¬−§¬
 ¨¤«

zac Ôk∑,ּדּבר ּת ּפנייפה  רא ֹות  ע ֹוד  א ֹוסיף  ׁשּלא  אמת , ּדּבר ּת. רבה)ּובזמ ּנֹו .(שמות ≈ƒ«¿»ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

      ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹¤¤À´¤³©¤¨Æ¨¦³
     ©©§ŸÆ§©¦§©½¦©«£¥¥¾§©©¬¤§¤−¦¤®

     §©̧§½¨¾̈¨¥²§¨¥¬¤§¤−¦¤«
‰Ïk∑". ּכליל "ּכלה ", יׁשּלח ּגמירא ". .ּכּלכם  »»ְְְִֵֶַַָָָָֻ

      ©¤−̈§¨§¥´¨¨®§¦§£º¦´¥¥´¥¥À
     §¦¨Æ¥¥´§½̈§¥¤−¤§¥¬¨¨«

‡Œac∑(ז ּבּקׁשה .(ברכות ל ׁשֹון א ּלא  'נא ' אין «∆»ְֵֶַָָָָ
א ֹות ֹו יאמר  ׁשּלא  ,ּכ על  הזהירם  ,מ ּמ ְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹּבב ּקׁשה 

ּבהם , ק ּים  א ֹותם " וע ּנּו "ועבד ּום  אברהם : ְְֲִִִֵֶַַַָָָָָצ ּדיק ,
ּבהם  ק ּים  לא  ּגד ֹול " ּברכ ּוׁש יצא ּו כן ."ואחרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹ

              

    

.... .... '''' וג וג וג וג רעהרעהרעהרעה מאתמאתמאתמאת ||||  אי אי אי אי  אל אל אל אל וי וי וי וי  הע הע הע הע אזני אזני אזני אזני  ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָרררר־ ־ ־ ־ נא נא נא נא 
לי לי לי לי ־ ־ ־ ־   צרי צרי צרי צרי מ מ מ מ  אל אל אל אל ו ו ו ו מ מ מ מ הההה דברדברדברדבר  ע ע ע ע ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽבני בני בני בני ־ ־ ־ ־ י י י י ראל ראל ראל ראל  ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֽֽֽֽ

:::: מצרי מצרי מצרי אתאתאתאת־ ־ ־ ־ מצרי  ל ל ל ל וינ וינ וינ וינ וגו וגו וגו וגו '''' כסכסכסכס( ואיל ב  יא, (פרשתנו  ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽ
די היתה  " מצרי את לוינ" ה נה   א , לע  ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָוי

תרי ה י ברית אבינ  לאברה ההבטחה    ְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָלק
ני ה "ה  ע ה  לה  ד ל",  רכ  יצא כ ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ"ואחרי 
ב ה  אילה  על־ידי  ד ל  הרכ את ל יק ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָי ראל
 הי  יצר ה  א י תר  מתאי היה  לכא רה  , יצר ְְְְְִִִִִִִִִֵֵַַַָָָָמה

˙‡zLכו ‡Ï ‡nÚ ÏÈÊÈ ‡ÈÚa Û‡Â¿«¿ƒ»»≈≈ƒ»»»ƒ¿»«
Ì„˜ ÁÏÙÓÏ ÔÈÒ ‡Á‡ dpÓ È‡ ÌÚcÓƒ««¬≈ƒ≈¬«¿»»¿ƒ¿ƒ¿«√»
‰Ó ÔÈÚ„È ‡Á‡ ˙ÈÏ ‡Á‡Â ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»»«¬«¿»≈¬«¿»»¿ƒ»

:Ônz ‡˙ÈÓ „Ú ÈÈ Ì„˜ ÁÏÙƒ¿«√»¿»«≈»»«»

‡‰כז ‡ÏÂ ‰ÚÙ„ ‡aÏ ˙È ÈÈ Û˜˙‡Â¿«¿≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»»»
:ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿

CÏכח  nzÒ‡ ÈÂlÚÓ ÏÈÊ‡ ‰Út dÏ Ó‡Â«¬«≈«¿…ƒ≈≈ƒ»»ƒ¿««»
ÈÊÁ˙c ‡ÓBÈa È‡ Èt‡ ÈÊÁÓÏ ÛÈÒB˙ ‡Ï»ƒ¿∆¡≈««¬≈¿»¿∆¡≈

:˙eÓz Èt‡««¿

BÚ„כט  ÛÈÒB‡ ‡Ï ‡zÏÈlÓ ˙e‡È ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆»«≈¿»»ƒ
:CÈt‡ ÈÊÁÓÏ¿∆¡≈«»

ÏÚא  È˙È‡ „Á LzÎÓ „BÚ ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«¿»««¿ƒ«
‡kÓ ÔBÎ˙È ÁlLÈ Ôk ˙a ÌÈˆÓ ÏÚÂ ‰Út«¿…¿«ƒ¿«ƒ»«≈¿««»¿ƒ»
:‡kÓ ÔBÎ˙È CÈ˙È ‡Îz ‡ÈÓb d˙eÁlLk¿«»≈¿≈»»»»¿»≈»¿ƒ»

ÔÓב  b eÏÈ‡Le ‡nÚ Ì„˜ ÔÚk ÏÈlÓ«≈¿«√»«»¿ƒ¿«ƒ
ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ d˙Á ÔÓ ‡˙z‡Â dÁ«¿≈¿ƒ¿»ƒ«¿»«»ƒƒ¿«»ƒ

:‰„cƒ¿»

 

  
    

      
      

       

      
      
      

       
     

     

       
     
       

   



עט               
וכי צא  מ נה  נתינת על־ידי  ב ד  דר זה  את  לה  תניְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָנ
 הרכ את ולאל  לב י ראל ני   הצרכ ולה  ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻזה ,

? יצר ְִִִֵַמה
סנהדרי איתא  מה  י  על למר  א)וי אחת (צא,  ע" ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָ

טל וזהב   ס לנ נ . . אמר . .  מצרי ני   אְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָ
ל  עב דה  כר לנ נ . . סיסא   ביהא  אמר , ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָמ
וארע נה   יל  מצרי   ד ע רא   יְְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָֹ
י ראל  ני  ,והינ בה ",  מצא ולא  . . נה  ְְְְְְְִֵֵֵֶַָָָָָֹמא ת

. למצרי  ד ע על כר  לת  הרכ את ל ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָק
מ ד זה  את  לה  תנינ  הי  יצר ה  א ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַָָועל־י ־זה 
ולא  מ נה  דר רק  היה  ה  לח ב   לי יכ  הי , ְְְְְִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹעצמ
ה "ה  ע ה  ולכ ,( לה  ל  בי ח) כר  לתְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ
מה אלה  תצאה  רק   הרכ את נ י  יצר הְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

) י ראל ני  ל ה י)וה "ביעה " מ ד  כר,  לה יע  ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
איוז  יי רא  הי י  י ראל לבני  ה יע  ה  ה ל,  רא ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹואז

וק "ל. מ נה . דר ולא  , לת ְְְְֶֶֶַַָָָֹלזה 

       ©¦¥§Ÿ̈²¤¥¬¨−̈§¥¥´¦§¨®¦©´¨¦´
      ¤À¨³§ŸÆ§¤´¤¦§©½¦§¥¥¬©§¥«©§−Ÿ

   §¥¥¬¨¨«

         

 מצרי מצרי מצרי מצרי עיני עיני עיני עיני   הע הע הע הע  ח ח ח ח אתאתאתאת הההה''''      ג )ו ו ו ו א מרי(יא,  י ְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
כלל  היה  לא  , מצרי ע ד  היה  א  לוי, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹבט
  לה ר"י  ראה  אבל . מצרי מ ת ק ל ולא  הח ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹנתינת

יג ) חמ רי(יג , הרה  נטל א  מ ראל אחד  ל אי : ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ
. מצרי ל  הב מ   ס מ  ני ְְְְִִִִִֶַַָָָטע

     

       ©´Ÿ¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ©©½§¨£¦¬
  ¥−§¬¦§¨«¦

'‰ Ó‡ ‰k ‰LÓ Ó‡iÂ∑ ּפרעה לפני ּבעמד ֹו «…∆…∆…»«ְְְְִֵַָֹ
ה ֹוסיף  לא  מ ּלפניו מ ּׁשּיצא  ׁשהרי זֹו, נב ּואה  ל ֹו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶָָָָָָֹנאמרה 

ּפניו  ‰ÏÈl‰.רא ֹות  ˙ˆÁk∑. ה ּלילה ּכהחלק  ְָָ«¬…««¿»ְְֵֵַַָָ
ּכמ ֹו: יט)ּכחצ ֹות , א קכד )"ּכעל ֹות ",(מלכים "ּבחר ֹות (תהלים ְֲֲֲַַַ

ׁשאין  אפניו, על  ליּׁשב ֹו ּפׁשּוט ֹו, זה ּו ּבנּו", ְְְְֵֶֶַַַָָָָא ּפם 
ּדר ׁשּו: ור ּבֹותינּו חצי. ׁשל  ּדבר  ׁשם  ד )'חצ ֹות ' (ברכות ְְֲִֵֵֵֶַָָָ

'ּכחצ ֹות ', מ ׁשה : ׁשאמר  ואמר ּו ה ּלילה , ּכבחצ ֹות  ְְְְְֲֲֶֶַַַַַָָָֹּכמ ֹו
אמר  ולא  לאחריו, א ֹו לפניו א ֹו ל ֹו, סמ ּו ְְְְְֲַַַַָָָָָֹּדמ ׁשמע 
מ ׁשה  ויאמר ּו ּפרעה  אצטגניני יטע ּו ׁשּמא  ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָֹֹֹּבחצ ֹות ,
ע ּתיו  יֹודע  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש אבל  ה ּוא , ֲִֵַַַַָָָָּבּדאי

'ּבחצ ֹות ' אמר : .ּורגעיו, ְֲַַָָָ

     ¥´¨§»§¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ
      ©¥´©¦§½©§´©¦§½̈£¤−©©´

   ̈«¥¨®¦§−Ÿ§¬§¥¨«
ÈM‰ BÎa „Ú∑? ה ּׁשב ּויים לק ּו ּכדי ל ּמה  «¿«¿ƒְְִֵַָָָ

והביאה  על ּבֹונם , ּתבעה  יראתם  יאמר ּו: ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹֹׁשּלא 
מצרים  על  BÎa.ּפרענּות  „Ú 'B‚Â ‰Út BÎaÓ ְְִִַַָֻƒ¿«¿…¿«¿

‰ÁÙM‰∑ וח ׁשּובים ּפרעה  מ ּבכ ֹור  ה ּפח ּותים  ּכל  «ƒ¿»ְְְֲִִִַַַָֹ
ּבני  לק ּו ול ּמה  ּבכלל , היּו ה ּׁשפחה  ְְְְְִִִֵַָָָָָָמ ּבכ ֹור 

מ ׁשע ּבד  היּו הם  ׁשאף  ּוׂשמחים ה ּׁשפח ֹות ? ּבהם  ים  ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
Ó‰a‰.ּבצרתם  BÎa ÏÎÂ∑.ל ּה ע ֹובדין ׁשהיּו לפי ְָָָ¿…¿¿≈»ְְִִֶָָ

נפרע  הא ּמה , מן נפרע  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ְְְִִִֶַָָָָָָֻּוּכׁשה ּקד ֹוׁש
.(מכילתא)מאלהיה  ֵֶָֹ

‡Ûג  ÌÈˆÓ ÈÈÚa ÔÈÓÁÏ ‡nÚ ˙È ÈÈ ‰ÈÂƒ«¿»»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿»ƒ«
ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a ‡„ÁÏ  ‰LÓ ‡b«¿»…∆««¬»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ

:‡nÚ ÈÈÚe ‰ÚÙ È„Ú ÈÈÚa¿≈≈«¿≈«¿…¿≈≈«»

ÈÏÈÏ‡ד  ˙ebÏÙk ÈÈ Ó‡ Ô„k ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆ƒ¿«¬«¿»¿«¿≈¿»
:ÌÈˆÓ B‚a ÈÏb˙Ó ‡‡¬»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»ƒ

„ÌÈˆÓה  ‡Ú‡a ‡Îea Ïk ˙eÓÈÂƒ»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÈÒk ÏÚ zÓÏ „È˙Úc ‰ÚÙ„ ‡ÎeaÓƒ¿»¿«¿…¿»ƒ¿ƒ««»¿≈
‡ÈÁÈ ˙a Èc ‡˙Ó‡„ ‡Îea „Ú d˙eÎÏÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ»«≈¿»

:‡ÈÚ„ ‡Îea ÏÎÂ¿…¿»ƒ¿ƒ»

 

    
  

  
    

     
    



פ              

     §¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦£¤³
      ¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

      §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½§¥¦−
      §©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´§Ÿ̈½¥¬

  ¦§©−¦¥¬¦§¨¥«
BLÏ Ïk ıÁÈ ‡Ï∑ ל ׁשֹון ׁשה ּוא  אני, א ֹומר  …∆¡«∆∆¿…ְֲִֵֶ

וכן יׁשּנן, לא  י )ׁשּנּון: יׂשראל (יהושע  לבני חרץ  "לא  ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָֹֹ
ׁשּנן. לא  ל ׁשֹונֹו", את  ה)לאיׁש ב  ּתחרץ ",(שמואל  "אז ְְֱִִֵֶֶַָֹ

מא)ּתׁשּתּנן. ׁשנּון.(ישעיה חר ּוץ ", כא)"למ ֹורג  (משלי  ְְִֵַַָָ

וׁשנּון, חריף  אדם  חר ּוץ ", י )"מח ׁשב ֹות  א "ויד (שמואל  ְְְְִַַָָָָָ
ׁשנּונים  ס ֹוחרים  חריפים , ּתע ׁשיר ", ‡L.חר ּוצים  ְֲֲֲִִִִִִַָ¬∆

‰ÏÙÈ∑ יב ּדיל. «¿∆ְִַ

      §¨«§´¨£¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ
      ¥³©¨Æ§¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®

   ©¥¥¬¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«
EÈ„Ú ÏÎ e„ÈÂ∑ ׁשהרי ל ּמלכ ּות , ּכב ֹוד  חלק  ¿»¿»¬»∆ְֲֵֶַַַָָ

"ק ּומ ּו ואמר : ּבּלילה  אליו ּבעצמ ֹו ּפרעה  ירד  ְְְְְֵַַַַַַַָָָָֹּבּסֹוף ,
וירד ּת מ ּתח ּלה : מ ׁשה  ל ֹו אמר  ולא  ע ּמי", מ ּתֹו ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹֹּצא ּו

לי וה ׁשּתחוית  קב )אלי EÈÏ‚a.(זבחים L‡∑ ְְֲִִִֵַַָ¬∆¿«¿∆

 וה ּלּוכ  עצת אחר  ‡ˆ‡.הה ֹולכים  ÔÎŒÈÁ‡Â∑ ְְְְֲִִַַַָ¿«¬≈≈≈≈
 מארצ העם  ּכל  Út‰.עם  ÌÚÓ ‡ˆiÂ∑ ּכׁשּגמר ְְִֵַָָָ«≈≈≈ƒ«¿…ְֶַָ

מ ּלפניו ּדבריו, ל ֹו:∑.Û‡ŒÈÁa.יצא  ׁשאמר  על  ְְִָָָָָָ»√ƒ»ֶַַָ
רא ֹות  ּתסף  .ּפני""אל  ְֶַַָֹ

    ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−
     ©§®Ÿ§©²©§¬«§©−§¤¬¤¦§¨«¦

È˙ÙBÓ ˙B ÔÚÓÏ∑ מצרים את  ּולנער  ֿ ס ּוף  ים  ּוקריעת  ּבכ ֹור ֹות , מ ּכת  ׁשל ׁשה : רב ֹות , ׁשנים . .מ ֹופתי, ¿««¿¿«ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ

     ¤´§©«£ÀŸ¨²¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´
     ©§®Ÿ©§©¥³§Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬

  ¤§¥«¦§¨¥−¥«©§«
'B‚Â eNÚ Ô‰‡Â ‰LÓe∑ּב א ּלא  ּכאן ׁשנא ּה ולא  ה ּמֹופתים , ּבכל  זאת  לנּו ּכתב  לסמכ ּהּכבר  ׁשביל  …∆¿«¬…»¿ְְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָָָֹֹ

ׁשּלאחריה  .ל ּפר ׁשה  ְֲֶֶַַָָָָ

    ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤©«£½Ÿ§¤¬¤
 ¦§©−¦¥«Ÿ

„ÌÈˆÓו ‡Ú‡ ÏÎa ‡a ‡zÁÂˆ È‰˙e¿≈¿«¿»«»¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÛÒ˙ ‡Ï d˙ÂÎ„Â ˙Â‰ ‡Ï d˙ÂÎcƒ¿»≈»¬«¿ƒ¿»≈»…≈

dLÈÏז ‡aÏk ˜ÊÈ ‡Ï Ï‡NÈ Èa ÏÎÏe¿…¿≈ƒ¿»≈»«¿≈«¿»ƒ»≈
ÔeÚc˙c ÏÈ„a ‡ÈÚa „ÚÂ ‡L‡ÓÏ ÁaÓÏ¿ƒ¿«¿≈¬»»¿«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿

:Ï‡NÈ ÔÈe ÌÈˆÓ ÔÈa ÈÈ LÈÙÈcƒ«¿≈¿»≈ƒ¿«ƒ≈ƒ¿»≈

ÈpÓח  ÔBÚÈÂ È˙ÂÏ ÔÈl‡ CÈcÚ Ïk Ôe˙ÁÈÂ¿∆∆»«¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒ
Ôk ˙e CnÚ È„ ‡nÚ ÏÎÂ z‡ ˜et ÓÈÓÏ¿≈««¿¿»«»ƒƒ»»«≈

:Ê‚ ÛB˜˙a ‰Út ˙ÂlÓ ˜Ùe ˜Bt‡∆¿«ƒ¿»«¿…ƒ¿¿»

Út‰ט  ÔBÎpÓ Ïa˜È ‡Ï ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆»¿«≈ƒ¿«¿…
:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a È˙ÙÓ ‰‡bÒ‡Ï ÏÈ„a¿ƒ¿«¿»»…¿«¿«¿»¿ƒ¿»ƒ

‰‡ÔÈlי  ‡i˙ÙBÓ Ïk ˙È e„Ú Ô‰‡Â ‰LÓe…∆¿«¬…¬»»»¿«»»ƒ≈
‡ÏÂ ‰ÚÙ„ ‡aÏ ˙È ÈÈ ÛÈw˙‡Â ‰Út Ì„√̃»«¿…¿««≈¿»»ƒ»¿«¿…¿»

:dÚ‡Ó Ï‡NÈ Èa ˙È ÁlL««»¿≈ƒ¿»≈≈«¿≈

„ÌÈˆÓא  ‡Ú‡a Ô‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
:ÓÈÓÏ¿≈»

 

    
     

       
     
    

      
      

    
     

 

 
     

    
  



פי               
Ô‰‡ Ï‡Â ‰LÓ Ï‡ '‰ Ó‡iÂ∑ ּבׁשביל «…∆∆…∆¿∆«¬…ְִִ

ּכב ֹוד  ל ֹו חלק  ּכמ ׁשה , ּבּמֹופתים  וטרח  ע ׂשה  ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָֹֹׁשאהרן
ּבּדּבּור  מ ׁשה  עם  ׁשּכלל ֹו רא ׁשֹונה , ּבמצוה  .זה  ְְְִִִִֶֶֶַָָָֹ

ÌÈˆÓ ı‡a∑(מכילתא) א ּלא אינֹו א ֹו . ל ּכר ח ּוץ  ¿∆∆ƒ¿«ƒְֵֶַָָ

העיר  את  "ּכצאתי ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ? ה ּכר ְְְְִִֵֶַַַָָּבת ֹו
לפי  , ה ּכר ּבת ֹו הת ּפּלל  לא  ק ּלה  ּתפ ּלה  ּומה  ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹוג ֹו'",
לא  ּכזה , חמ ּור  ּדבר  ּכוכבים , עבודת  מלאה  ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹׁשהיתה 

ֿ ׁשּכן? .ּכל  ֵֶָ

       ©Ÿ¤©¤²¨¤−´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½
 §¨§¥−©¨¨«

‰f‰ L„Á‰∑(רבה שמות לבנה (מכילתא. הראה ּו «…∆«∆ְְֶָָָ
 ל יהיה  מתח ּדׁש, ּכׁשה ּירח  ל ֹו: ואמר  ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבח ּדּוׁשּה,
חד ׁש על  ּפׁשּוט ֹו: מידי יֹוצא  מקרא  ואין חד ׁש. ְְְִִֵֵֵֶֶַָֹֹֹרא ׁש
החד ׁשים , מנין לסדר  רא ׁש יהיה  זה  ל ֹו: אמר  ְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹניסן

ׁשליׁשי  - סיון ׁשני, קר ּוי א ּיר  נתק ּׁשה ∑‰f‰.ׁשּיהא  ְְִִִִִֵֵֶָָָ«∆ְִַָ
ותהיה  ּתראה  ׁשע ּור  ּבאיזֹו ה ּלבנה , מ ֹולד  על  ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹמ ׁשה 

לק ּדׁש, ּברקיע רא ּויה  ה ּלבנה  את  ּבאצ ּבע  ל ֹו והראה  ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
לא  והלא  הראה ּו, וכיצד  וק ּדׁש. ראה  ּכזה  ל ֹו: ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹואמר 

ׁשּנאמר : ּבּיֹום , א ּלא  ע ּמֹו מד ּבר  ו)היה  "ויהי (לעיל  ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ה '", ּדּבר  ז)ּביֹום  צ ּוֹות ֹו",(ויקרא טו)"ּביֹום  "מן (במדבר ְְִִֶַ

ל ׁשקיעת  סמ ּו א ּלא  והלאה "? ה ' צ ּוה  א ׁשר  ְְֲִִִֶֶַַָָָָָָה ּיֹום 
ח ׁשכה  עם  והראה ּו זֹו, ּפר ׁשה  ל ֹו נאמרה  .הח ּמה  ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

     ©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−Ÿ©´Ÿ¤
       ©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ¤¬©¨«¦

˙„Ú Ïk Ï‡ eac∑(מכילתא), מד ּבר אהרן וכי «¿∆»¬«ְְֲִֵַַֹ
ח ֹולקין  א ּלא  – תד ּבר "? "א ּתה  נאמר : ּכבר  ְְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָֹוהלא 
וה ּדּבּור  ל ּמדני, לזה : זה  וא ֹומרים  לזה , זה  ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָּכב ֹוד 

מד ּברים  ׁשניהם  ּכא ּלּו ׁשניהם  מ ּבין eac.יֹוצא  ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַ«¿
L„ÁÏ NÚa Ó‡Ï Ï‡NÈ ˙„ÚŒÏkŒÏ‡∑(מכילתא) ∆»¬«ƒ¿»≈≈…∆»«…∆

חד ׁש, ּברא ׁש ה ּיֹום , לחד ׁשּדּבר ּו ּבע ׂשר  .ׁשּיּקח ּוה ּו ְְְִֶֶֶֶַַַָֹֹֹ
‰f‰∑ ּבע ׂשר מ ּקח ֹו מצרים  ּדֹור ֹות ּפסח  ּפסח  ולא  «∆ְְְִִִֶֶֶַַַָֹ

צו) ‡˙.(פסחים ˙ÈÏ ‰N∑(שם). אחת הרי למ ׁשּפחה  ∆¿≈»…ְְֲִֵַַָָ
ל ֹומר : ּתלמ ּוד  לכ ּלן? אחד  ׂשה  יכ ֹול  מר ּבין, ְְְִֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהיּו

ל ּבית " ."ׂשה  ִֶַָ

      §¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼§¨©´À§¥²
      ©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´§¨®Ÿ¦ §¦´¨§½

 ̈−Ÿ©©¤«
‰OÓ ˙BÈ‰Ó ˙Èa‰ ËÚÓÈ Ì‡Â∑יהיּו ואם  ¿ƒƒ¿«««ƒƒ¿ƒ∆ְְִִ

ויבא  לאכל ֹו יכ ֹולין ׁשאין אחד , מ ּׂשה  מהיֹות  ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֹמ ּועטין
מ ׁשמע ֹו זה ּו וג ֹו'", ּוׁשכנֹו ה ּוא  "ולקח  נֹותר , ְְְְִֵֵֶַַָָָלידי
ׁשּנמנּו ׁשאחר  לל ּמד  מדר ׁש ּבֹו יׁש וע ֹוד  ּפׁשּוט ֹו. ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָלפי
הימ ּנּו ידיהם  ולמ ׁש להתמעט  יכ ֹולין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹעליו,
ידיהם  למ ׁש ּבא ּו אם   א אחר , ׂשה  על  ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּולה ּמנֹות 

ק ּים , ה ּׂשה  ּבע ֹוד  יתמעט ּו מ ּׂשה ", "מהיֹות  ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָּולהתמעט 
מ ׁשּנׁשחט  ולא  ּבח ּיים  פט)ּבהיֹות ֹו ∑ÒÎÓa˙.(פסחים ְְְִִִִֶַַַֹ¿ƒ¿«

וכן: כז)ח ׁשּבֹון, הער ּכ"(ויקרא ‡BÏÎ."מכסת  ÈÙÏ∑ ְְְְְִֵֶֶַָ¿ƒ»¿
לח ֹולה  ּפרט  לאכילה , לאכל הרא ּוי יכ ֹול  ׁשאינֹו וזקן ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

.ּתתמ ּנּון ∑eqÎz.(מכילתא)ּכּזית  ִַַ»…ְְִ

‰e‡ב  È‡Ó„˜ ÔÈÁÈ LÈ ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡ÁÈ«¿»»≈¿≈«¿ƒ«¿«
:‡zL ÈÁÈÏ ÔBÎÏ¿¿«¿≈«»

ÓÈÓÏג  Ï‡NÈ„ ‡zLk Ïk ÌÚ eÏÈlÓ«ƒƒ»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿≈«
‡ÒÚan‡ b ÔB‰Ï ÔeqÈÂ ÔÈ„‰ ‡ÁÈÏ ¿«¿»¿«¿»»≈¿ƒ¿¿¿«ƒ»

:‡˙ÈÏ n‡ ‡a‡ ˙ÈÏ¿≈«»ƒ»¿≈»

‡n‡ד  ÏÚ ‰‡Ó˙‡lÓ ‡˙Èa ÈÚÊÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿≈≈»ƒ¿ƒ¿¿»»«ƒ¿»
ÔÈÓa d˙ÈÏ È˜c dÈLÂ ‡e‰ qÈÂ¿ƒ«¿≈»≈¿»ƒ¿≈≈¿ƒ¿«
ÏÚ ÔeÓ˙z dÏÎÈÓ ÌeÙÏ b ‡˙LÙ«¿»»¿«¿≈¿≈ƒ¿¿«

:‡n‡ƒ¿»

 

    
       
     
    

   
 
 
 

    

    
    
    
   
    
    
    

   
    

     
    

     
     

      
    
    

  
   



פב              

      ¤¨¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
 ¦¨«¦¦−¦¨«

˙ÌÈÓ∑ מ ּום L‰.ּבלא  Ôa∑ קר ּוי ׁשנת ֹו ּכל  »ƒְֹ∆»»ְָָָ
ׁשנה , זֹוּבן ּבׁשנה  ׁשּנֹולד  ÔÓe.ּכל ֹומר  ÌÈNk‰ ÔÓ ְְֶֶַַָָָָƒ«¿»ƒƒ

ÌÈfÚ‰∑: ׁשּנאמר ׂשה , קר ּוי עז ׁשאף  מ ּזה , א ֹו מ ּזה  א ֹו »ƒƒֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָ
יד ) ע ּזים "(דברים ."וׂשה  ְִִֵ

      §¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´©§¨¨¬¨¨²−
       ©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ§©¬£©¦§¨¥−¥¬

̈«©§¨«¦
˙ÓLÓÏ ÌÎÏ ‰È‰Â∑, ּבּקּור ל ׁשֹון זה ּו ¿»»»∆¿ƒ¿∆∆ְִֶ

ׁשחיטה . קדם  ימים  אר ּבעה  מ ּמּום  ּבּקּור  ְְִִִִֶֶַָָָָָֹׁשּטע ּון
ימים , אר ּבעה  ל ׁשחיטת ֹו לקיחת ֹו הק ּדים  מה  ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָּומ ּפני
ּבן  מתיא  ר ּבי היה  ּדֹור ֹות ? ּבפסח  ּכן צ ּוה  ׁשּלא  ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹמה 

א ֹומר : ה ּוא  הרי א ֹומר : טז)חר ׁש עלי(יחזקאל  "ואעבר  ֱֲִֵֵֵֶַָָָָֹ
ׁשב ּועה  ה ּגיעה  ּדדים ", עת  ע ּת וה ּנה   ְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָֹוארא
ּבידם  היּו ולא  ּבניו, את  ׁשאגאל  לאברהם  ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּנׁשּבע ּתי

ׁשּנאמר : ׁשּיּגאל ּו, ּכדי ּבהם  להתע ּסק  (שם)מצ ֹות  ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ
ּפסח  ּדם  מצ ֹות : ׁשּתי להם  ונתן ועריה ", ערם  ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ"וא ּת

ׁשּנאמר : ה ּלילה , ּבא ֹות ֹו ׁשּמל ּו מילה  (שם)ודם  ְְְֱִֶֶֶַַַַָָָ
וא ֹומר : ּדמים , ּבׁשני ,"ּבדמי ט)"מת ּבֹוססת  (זכריה ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָ

מים  אין מ ּבֹור  אסירי ׁשּלח ּתי  ּברית ֿ ּבדם  ֿ א ּת ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַַַ"ּגם 
להם :ּבֹו", אמר  ֿ ּכֹוכבים , ּבעב ֹודת  ׁשט ּופים  ְְֲִִֶֶַַַָָָָוׁשהיּו

מעב ֹודת ֿ ידיכם  "מ ׁשכ ּו" לכם ", ּוקח ּו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָ"מ ׁשכ ּו

מצוה  ׁשל  צאן לכם " "ּוקח ּו ‡˙B.ּכֹוכבים  eËÁLÂ ְְִִֶֶָָָֹ¿»¬…
'B‚Â∑ ׁשל ׁשּׁשל ּוח ֹו מ ּכאן, א ּלא  ׁשֹוחטין? ּכּלן וכי ¿ְְֲִִִֶֶֶָָָֻ

ּכמ ֹות ֹו מא)אדם  קידושין Ï‡NÈ.(מכילתא. ˙„Ú Ï‰˜∑ ְָָ¿«¬«ƒ¿»≈
צ ּבּור  ּפסחי אמר ּו: מ ּכאן ויׂשראל . ועדה  ְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָָקהל 
ּכת  נכנסה  זֹו. אחר  זֹו ּכּתֹות , ּבׁשל ׁש ְְְְִִִִַַַָָָֹנׁשחטין
ּכדאיתא  וכ ּו', העזרה  ּדלת ֹות  ננעל ּו ְְְְֲֲִִִִַָָָָָרא ׁשֹונה ,

סד )ּב'פסחים ' ‰ÌÈaÚ.(דף  ÔÈa∑ ׁשע ֹות מ ּׁשׁש ְִִָ≈»«¿»ƒִֵָ
לבית  נֹוטה  ׁשה ּׁשמ ׁש הער ּבים , ּבין קר ּוי ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּולמעלה 
ּבעיני, נראה  הער ּבים " "ּבין ּול ׁשֹון לערב , ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹמב ֹוא ֹו
ה ּלילה . לעריבת  ה ּיֹום  עריבת  ׁשּבין ׁשע ֹות  ְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָא ֹותן
צללי  יּנט ּו מ ּכי ׁשע ֹות  ׁשבע  ּבתח ּלת  ה ּיֹום  ְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָעריבת 
ל ׁשֹון  'ערב ', ה ּלילה . ּבתח ּלת  ה ּלילה  ועריבת  ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָערב ,

ּכמ ֹו: ,וח ׁש כד )נׁשף  ֿ ׂשמחה (ישעיה ּכל  .""ערבה  ְְְְִֶֶֶָָָָֹ

         

ימיימיימיימי ארארארארעהעהעהעה חיטתחיטתחיטתחיטת ל ל ל ל לקיחתלקיחתלקיחתלקיחת  י י י י הק הק הק הק מהמהמהמה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָמ מ מ מ ני ני ני ני 
ו ) יב , לק ל (ר "י  לאד דר ה מ ה  מ  ה  ימי ארעה  ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָ

ר"י ר כפי  ה עת. וי ב  מתינת  מ ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָהחלטה 
רק  ה רה  הר את  לאברה הראה  ה "ה  העקדה , ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָלגי 

  ה (ה א   ע למ ה לי י    על הרביעי הרביעי הרביעי הרביעי ה י  מאז ְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ

וטרד   תא  בוער  הממ ,יאמר א  "די  ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹהעקדה )
פיט  הי י ראל ני  יו מ :א  וא ." עְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ת א לנק  די  חד ־עמית פע ה  י  היה  לא  , אליליְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻ
ה עת  י ב  ל  ימי ארעה  צר היה  א א  זרה , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹמעב דה 

.ז ע ה  ְְִֵָֻלפני 

     §¨«§Æ¦©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©
     ©©§®©©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«

Ìc‰ ÔÓ eÁ˜ÏÂ∑ ק ּבלת ּבּיד ?זֹו יכ ֹול  ה ּדם . ¿»¿ƒ«»ַַַַָָָָ
ּבּסף " "א ׁשר  ל ֹומר : הם ∑‰ÊeÊn˙.ּתלמ ּוד  ְֲֶַַַַ«¿…ֵ

ל ּפתח  מ ּכאן אחת  מ ּכאן ה ּזק ּופ ֹות  .ואחת  ְְִִֶַַַַַַַָָ
ÛB˜Ln‰∑ עליו ׁשֹוקף  ׁשה ּדלת  העליֹון ה ּוא  ««¿ְֵֶֶֶֶַָָָ

– ׁשקיפה  ּול ׁשֹון ּבלע "ז. לינט "ל  א ֹות ֹו, ְְְְְִִֶַַָּכׁשּסֹוגרין

ּכמ ֹו: כו)חבטה , טרפא (ויקרא נּדף " עלה  "ק ֹול  ְְֲִֶַָָָָָ
מ ׁשק ֹופי  "ח ּבּורה " ‡L.ּדׁשקיף , ÌÈza‰ ÏÚ ְְֵֵַַָָ««»ƒ¬∆

Ì‰a B˙‡ eÏÎ‡È∑ ּומזּוזֹות מ ׁשק ֹוף  על  ולא  …¿…»∆ְְְַַֹ
ה ּבקר  ּובבית  ה ּתבן ּבת ֹוכן ׁשּבבית  ּדרין .ׁשאין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ÔÓה  ÔBÎÏ È‰È dzL a Îc ÌÈÏL n‡ƒ»¿ƒ¿«««≈¿≈¿ƒ
:Ôeqz ‡ifÚ ÔÓe ‡in‡ƒ¿«»ƒƒ«»ƒ¿

ÓBÈ‡ו ‡ÒÚ ‡Úa‡ „Ú ‡hÓÏ ÔBÎÏ È‰ÈÂƒ≈¿¿«¿»««¿¿»«¿»»
‡zLÎ ‡Ï‰˜ Ïk d˙È ÔeÒkÈÂ ÔÈ„‰ ‡ÁÈÏ¿«¿»»≈¿ƒ¿»≈…¿»»¿ƒ¿»

:‡iLÓL ÔÈa Ï‡NÈ„¿ƒ¿»≈≈ƒ¿«»

ÏÚÂז ‡itÒ ÔÈz ÏÚ ÔezÈÂ ‡Óc ÔÓ ÔeqÈÂ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈ƒ«»¿«
:ÔB‰a d˙È ÔeÏÎÈc ‡iza ÏÚ ‡Ù˜L«¿»«»«»ƒ≈¿»≈¿

 

      
     

     
    

    
     



פג               

     §¨«§¬¤©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½
 ©§Ÿ¦−Ÿ§ª«

Na‰ ועצמ ֹות ∑‡˙ ּגידים  פג )ולא  פסחים ÌÈÓ.(מכילתא. ÏÚ∑ לאכל וצ ּום  מר ֹור , נקרא  מר  ע ׂשב  ּכל  ∆«»»ְֲִִַָֹ«¿…ƒְְֱִִֵֶֶַָָָָֹ
ח ּייהם " את  ל "וימרר ּו זכר  .מר ֹור , ְְֲֵֵֶֶֶַַָָ

      ©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈©¨®¦¦´
   ¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©¦§«

‡ epnÓ eÏÎ‡z Ï‡∑,צר ּכֹו ּכל  צל ּוי ׁשאינֹו «…¿ƒ∆»ְֵֶָָָ
ערבי  ּבל ׁשֹון 'נא ' ÏMÓ.ק ֹורא ֹו ÏLe∑ זה ּכל  ְְְִַָָ»≈¿À»ֶָ

ּתאכל ּו" "לא  פא)ּבאזהרת  ל ׁשאר ∑ÌÈna.(שם מ ּנין ְְְַַָֹֹ«»ƒְִִִַָ
ֿ מק ֹום  מ ּכל  מב ּׁשל ", "ּוב ׁשל  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ְְְִִֵַַַָָָָֻמ ׁשקין?

‡L‡ŒÈÏˆŒÌ.(שם) Èk∑ ּב'מצות עליו ּגזר  למעלה , ƒƒ¿ƒ≈ְְְְִַַַָָָָ
ּתאכל ּו "אל  תע ׂשה ', 'לא  עליו ה ֹוסיף  וכאן ְְֲֲִֵֶַַָָָֹֹע ׂשה ',

א ׁש" צלי ֿ אם  ּכי ÂÈÚk.מ ּמּנּו ÏÚ BL‡∑צ ֹולה ּו ְִִִִֵֶ…«¿»»ֵ
ּכאחד  ּובני ּכּלֹו קר ּבֹו, ועם  ּכרעיו ועם  רא ׁשֹו עם  ְְְְְְִִִִֵֶָָָֹֻ

הדחתן אחר  לת ֹוכ ֹו נֹותן עד )מעיו "על (שם ּול ׁשֹון . ְְֲֵֵַַַָָָָ
ּכל ׁשֹון קר ּבֹו", ועל  יג )ּכרעיו צבא ֹותם ",(לקמן "על  ְְְְְִִִַַָָָ

אף  ׁשהן, ּכמ ֹות  – ּבצבא ֹותם  ׁשה ּוא ,ּכמ ֹו ּכמ ֹות  זה  ְְְְְִֵֶֶֶַָ
מ ׁשלם  ּבׂשר ֹו .ּכל  ְְָָָֻ

                   

קרקרקרקר ועל ועל ועל ועל  רעיו רעיו רעיו רעיו  על על על על   ט)רא רא רא רא (יב , ֹֹ ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
א  חיטת . מצרי ל האליל – ה  היה  ה סח  ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָקר
 לחפ העב דה ־זרה  ל ה חלט ל י  ְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֻלידי 

. ֱִִָהאלילי
,' אלילי' ב ל ה סח  חיטת ל העב דה  נ י    ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

.'ו 'קר 'רעיו ' ,' רא' ל  רטי ה ְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹב לת
:::: רא רא רא ראוהבנת כל –  רא את לע ת  לאד אס ר ֹֹ ְֲֲִֶַַָָָָָָֹֹֹ

א א  עלי נה , הכי  למכ ת  לקבע 'אליל', –  ליג ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָֻה
. העלי לרצ טל להי ת ְְִֵֶָָָָָָעליו 

ועצמה רעיו רעיו רעיו רעיו :::: לכח  מה אוה  אליל לע ת  לאד אס ר ְְְְְְְֱֲֲִֵַַַַָָָָָָָָָָָָָָָֹ
. סביב ה מצא  ל את ולתע למ ל ,(לט ה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָֹ(אות

::::קרקרקרקר, י מ ה מ רכיו  אליל לע ת ראי  אינ  האד ְְְְְְֱֲִִִִִִִִֵַַַַַָָָָָ
לה יג  די   רי  האמצעי וכל  ל מ נרע  אינ ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעד 

.רנסת ְֶַָָאת

     §«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬¦¤²©
  −Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ

˜a „Ú epnÓ ˙Bp‰Â∑ ל ֹומר ּתלמ ּוד  מה  ¿«»ƒ∆«…∆ְַַַ
ׁשה ּבקר  ּבקר , על  ּבקר  ליּתן ׁשנּיה , ּפעם  ּבקר " ְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹ"עד 

הח ּמה , הנץ  מ ּׁשעת  להק ּדים מ ׁשמע ֹו ה ּכת ּוב  ּובא  ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָ
מ ׁשמע ֹו. לפי זה ּו ה ּׁשחר , מעל ֹות  ּבאכילה  ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָׁשאס ּור 

ט ֹוב ' ּב'יֹום  נׂשרף  ׁשאינֹו ל ּמד  אחר : מדר ׁש ְְְְִִִֵֵֵֶַָָוע ֹוד 
ּבבקר  מ ּמּנּו וה ּנֹותר  ּתדר ׁשּנּו:  וכ מ ּמחרת , ְְְְְֳִִִֶֶֶֶַָָָָָֹא ּלא 

ׁשני  ּבקר  עד  ות ׂשרפ ּנּורא ׁשֹון, .ּתעמד  ְְְֲִִִֵֶֶַַֹֹ

     §»̈¨»«Ÿ§´Ÿ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ
     §©§¥¤½©¤§¤−§¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½

  ¤¬©−©«Ÿ̈«

eח  ÈÂË ‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡Òa ˙È ÔeÏÎÈÂ¿≈¿»ƒ¿»¿≈¿»«¿≈
:dpÏÎÈ ÔÈÓ ÏÚ ÈhÙe«ƒ«¿»ƒ≈¿À≈

ÏM‡ט  ‡Ï Û‡Â ÈÁ „k dpÓ ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï»≈¿ƒ≈««¿«»«»»
ÏÚ dLÈ e ÈÂË Ô‰l‡ ‡iÓa ÏMÓ¿À»¿«»∆»≈¿≈≈≈«

:deb ÏÚÂ È‰BÚk¿»ƒ¿««≈

dpÓי  ‡zLÈ„e ‡Ùˆ „Ú dpÓ Ôe‡L˙ ‡ÏÂ¿»«¿¬ƒ≈««¿»¿ƒ¿»«ƒ≈
:Ôe„˜B˙ ‡ea ‡Ùˆ „Ú««¿»¿»¿

‡ÔÈÈÒיא  ÔB‰È ÔBÎÈˆÁ d˙È ÔeÏÎÈz ÔÈ„Îe¿≈≈¿»≈«¿≈¿¬ƒƒ
ÔBÎÈ„Èa ÔBÎÈËÁÂ ÔBÎÈÏ‚a ÔBÎÈÒÓ¿»≈¿ƒ¿≈¿À¿≈ƒ≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ‡ÁÒt eÏÈ‰a d˙È ÔeÏÎÈ˙Â¿≈¿»≈ƒ¿ƒƒ¿»√»¿»

 

   
    
    

   
     

     
   

      

     

    
     

        
      
     

   
    

       
       

     
      

    
     

   
     



פד              
ÌÈ‚Á ÌÎÈ˙Ó∑ מזּמנים ל ּדר.ÔBÊtÁa∑ »¿≈∆¬Àƒְִֶֶַָֻ¿ƒ»

ּכמ ֹו: ּומהיר ּות , ּבהלה  כג )ל ׁשֹון א נח ּפז (שמואל  ּדוד  "ויהי ְְְְְִִִֶֶַָָָָ
ז)ללכת ", ב  ּבחפזם "(מלכים ארם  ה ׁשליכ ּו ÁÒt."א ׁשר  ְְְֲֲִִֶֶֶָָָָ∆«

'‰Ï ‡e‰∑ה ּדּלּוג ׁשם  על  ּפסח , קר ּוי ה ּוא  ה ּקר ּבן «ְִֵֶַַַַָָָ
יׂשראל  ּבּתי מד ּלג  ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ׁשה ּקד ֹוׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָוה ּפסיחה 

ויׂשראל  למצרי, מ ּמצרי וק ֹופץ  מצרים  ּבּתי ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵַָָמ ּבין
ׁשמים . ל ׁשם  עב ֹוד ֹותיו ּכל  ע ׂשּו וא ּתם  נמלט , ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָאמצעי
ׁשּקר ּוי  ל ׁשמ ֹו זכר  ּוקפיצה , ּדּלּוג   ּדר אחר ) ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ(ּדבר 

ּפסיעה  ל ׁשֹון פסק "א  וגם  .ּפסח , ְְְִֶַַָ

            

להלהלהלה'''' ההההא א א א  יא)סח סח סח סח  קרי(יב , ה א  ר ה לה ': ה א  סח  ְֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָ
ג  ר עב ד תיו ... ל  ע   וא ה ג...   על ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָסח 

מצרי ?.(רש"י)קפיצה  יציאת עת 'ג' ר ה מה  ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָֹ
, מצרי רת ה   מ  די ע מ  הי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻני ־י ראל

ועד ז מעבד ת חרר ה מ עה  ." האר "ערות ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהיתה 
עבר  – ה ב רה  מ י  ה רה  את לק ל הר־סיני  ליד   עמדְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
זה  חד  מעבר .( ימי ותעה   עיאר) י תר קצר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָזמ

קפיצה '. 'ג ל דר א א  לב ע  ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָאי ־אפר

          

,,,, רגליכ רגליכ רגליכ רגליכ  נעליכ נעליכ נעליכ נעליכ ,,,, רי רי רי רי חג חג חג חג  מתניכ מתניכ מתניכ מתניכ ,,,,תתתת א א א א  אכל אכל אכל אכל ְְְְָָָָָָָָֹֹוככהוככהוככהוככה ְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
 ידכ ידכ ידכ ידכ  לכ לכ לכ לכ מ מ מ מ(יא (יב , ְְְְְְְְְְְְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַ

: גי ס ללה  לל, דר , קי מתח  אד ל ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָח יו 
ע ק ריו  ה רבה , סביבת  ע ק ריו  , עצמ  ְְְְְִִִַַָָָָָָָָָהאד

הרח קה . ְְִַָָָה ביבה 
–  רי האמ  רטי ה לת  נרמזי  א  חלקי ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָֹלה 

:" לכ מ" ," נעליכ" ," מתניכ"ְְֲֵֵֶֶֶֶַַָ
" מתניכ מתניכ מתניכ ר מתניכ ה כל לחרת לה יע   צרי  אד – " ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָ

ה  תני ה"  ," מתניכ" נרמזת ז חרת . ־עצמְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ
." עליה וע מד  ה ב   הרא  ע   ה ל את ה עמיד  ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹבר

" נעליכ נעליכ נעליכ א נעליכ ה   א  ילאנ לס ע  לעזר  האד על – " ְֲֲֲֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
כל  קד ה  אלק ת להכניס  – י תר ללי  באפ מ ע . ְְְְְְְֱִִֵֶַַָָָָָֹֹֻא 
א  הרגל על־ידי  הרי  ," נעלי" נרמז זה  עני .ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָסביבת

האדמה .  ע מ ע   ְֲִַָָָָָָָהאד
" לכ לכ לכ לכ מ מ מ מל ע החלק  על   לה יע  ח ב   אד – " ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָ

אד "ח ב  הרי  אליו , לה יע  מס ל אינ , מ ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻרח ק 
  'מ ל', נרמז זה  בר ." ל הע נברא  בילי  ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלמר
לה יע יכ ל אינ לדבר לה יע  די  מ ל  מ  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָאד

. יד ְֵָָאליו 

     §¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³¨
      §Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®§¨¡Ÿ¥¬

    ¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«
ÈzÚÂ∑, למק ֹום מ ּמק ֹום  הע ֹובר   ּכמל ¿»«¿ƒְְִֵֶֶָָָ

ל ֹוקין ּכּלן אחד  ּוברגע  אחת  Ïk.(מכילתא)ּובהעברה  ְְֲִֶֶַַַַָָָָֻ»
ÌÈˆÓ ı‡a BÎa∑ אחרים ּבכ ֹור ֹות  והם אף  ¿¿∆∆ƒ¿«ƒְְֲִֵֵַ

ׁשּבמק ֹומ ֹות  מצרים  ּבכ ֹורי אף  ּומ ּנין ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַּבמצרים .
ל ֹומר : ּתלמ ּוד  קלו)אחרים ? מצרים (תהלים "למ ּכה  ְְְֲִִִֵֵַַַַ

Ó‰a‰.ּבבכ ֹוריהם " „ÚÂ Ì„‡Ó∑ ׁשהתחיל מי ְִֵֶ≈»»¿«¿≈»ְִִִֶ
ה ּפרענּות  מתחלת  מ ּמּנּו ּתח ּלה , ÏÎe.ּבעברה  ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֻ¿»

ÌÈˆÓ È‰Ï‡∑ נּמסת מ ּתכת  וׁשל  נרקבת , עץ  ׁשל  ¡…≈ƒ¿«ƒְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַ
לארץ  ‰'.ונּתכת  È‡ ÌÈËÙL ‰NÚ‡∑ אני ְִֶֶֶָָ∆¡∆¿»ƒ¬ƒֲִ

ׁשליח ּבעצמי  ֿ ידי על  .ולא  ְְְְִִֵַַַָֹ

‰„ÔÈיב  ‡ÈÏÈÏa ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿≈¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»»≈
ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a ‡Îea Ïk ÏBË˜‡Â¿∆¿»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÌÈˆÓ ˙ÂÚË ÏÎe ‡ÈÚa „ÚÂ ‡L‡Ó≈¬»»¿«¿ƒ»¿»«¬«ƒ¿«ƒ

:ÈÈ ‡‡ ÔÈÈc „aÚ‡∆¿≈ƒƒ¬»¿»

 

  
    

     
    
    
    

       
     

  

    
     

      
      

     
     

     
      
    


     

     

       

     
     
    

    



פה               

       §¨¨Á©¨̧¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´
     ̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

      ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
˙‡Ï ÌÎÏ Ìc‰ ‰È‰Â∑" ולא לא ֹות " לכם  ¿»»«»»∆¿…ְְֶָֹ

מ ּבפנים  א ּלא  ה ּדם  נתנּו ׁשּלא  מ ּכאן, לא ֹות . .לאחרים  ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
Ìc‰ ˙‡ È˙È‡Â∑ אמר א ּלא  לפניו, ּגל ּוי ה ּכל  ¿»ƒƒ∆«»ְֶַַָָָָָֹ

ע  את  אני נֹותן ֿ ה ּוא , ּבר ּו ֿ ׁשא ּתם ה ּקד ֹוׁש לרא ֹות  יני ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָ
עליכם  אני ּופ ֹוסח  ּבמצ ֹותי, ∑ÈzÁÒÙe.עס ּוקים  ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַ»«¿ƒ

ל ֹו: וד ֹומה  לא)וחמל ּתי, ואני (ישעיה והמליט ". "ּפס ֹוח  ְְְְְֲִִִִֶַַַָָ
ּופסח ּתי, ּוקפיצה : ּדּלּוג  ל ׁשֹון ּפסיחה , ּכל  ְְְְִִִִֵַָָָָא ֹומר :
ׁשר ּויים  ׁשהיּו מצרים , לב ּתי יׂשראל  מ ּבּתי היה  ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָמד ּלג 

וכן: זה . ּבת ֹו יח)זה  א ֿ ׁשּתי (מלכים על  "ּפסחים  ְְְְִֵֵֶֶַֹ

וכן  ּכק ֹופצים , ה ֹולכים  ה ּפּסחים  ּכל  וכן ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָה ּסע ּפים ",
ה ּמּומתים  מ ּבין ּוממ ּלט ֹו מד ּלג ֹו והמליט ", ."ּפס ֹוח  ְְְְְְִִִִֵַַַַָָ

Û‚ ÌÎ ‰È‰ÈŒ‡ÏÂ∑. ּבמצרים ה ּוא  ה ֹווה  אבל  ¿…ƒ¿∆»∆∆∆ְְֲִִֶַָ
יכ ֹול (מכילתא) יׂשראל , ׁשל  ּבבית ֹו מצרי ׁשהיה  הרי .ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָ

אבל  נגף ", בכם  ֿ יהיה  "ולא  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹיּמלט ?
ּבבית ֹו יׂשראל  ׁשהיה  הרי ׁשּבב ּתיכם . ּבמצרי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָה ֹווה 
ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ּכמ ֹות ֹו? ילקה  אני ׁשֹומע  מצרי, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַׁשל 

נגף  בכם  ֿ יהיה  .""ולא  ְְִֶֶֶֶָֹ

               

    

תב ,  ק ה על לתת י ראל צט ה סח   לד ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָנגע 
אר ה תי  למ חית  נג  כ יהיה  "ולא  תנפרְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

" יג )מצרי ל (יב , בית י ראל היה  "הרי  ר"י  פר . ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ
כ יהיה  ולא  למ ד ־למר ,ת מ ילקה  אני  מע  ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָֹמצרי ,

." ֶֶנג
ני קרב  דר  א  ברי מ נפלאה  ה ראה  ללמד   ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹוי

. מי  לאביה ְֲִִִֵֶֶַַַָָי ראל
ני קרב  לעסק   ה  כני  א , מרי הא  נ י ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹה ה 
י תר,  טי  יאנ  ה  א   מצת, לתרה  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָי ראל
ואז  ,דר ה לבית  יע י לכל־ה ח ת  א רק   זה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָה ה 
יעי מ  אינ  א  יאנ  ע  א . בקר  ק ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָיתע
הרי להתע ק .  ציר  אינ דר ה לבית  ד ־עצמ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָמ
ה למק מ ת ו "לרדת" ה ד , את להפסיק   צרי ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָלזה 

. א  יאנ  ְֲִִִֵָָנמצאי
ה סח : מ יל הה ראה  אה  זה  ְִֵֶֶַַַַָָָָועל

 מעמד ה ה , ילה  ה צרי  בית מצא  יה די  ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָה ה 
לה  ע מה  ל לאחר מא ד .  נמ רחנת  ב מְְְִִֶֶַַַַָָָָָָ
הזהר לאחרי  , צרי ה ל ה ת לאחרי  , צרי ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֻה
עד ית מ תח   אי  תצא "לא  זה  לילה  י ראל ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹני 

כב )קר" ,מצרי !(ש ל בית ה א  נמצא  עדי , ְְְֲִִִִִֶֶַַָֹ
" בעצמ  ד כב" ה "ה  "ירד " זה , ל  פסח,וע של (הגדה  ְְְְִִֶַַַָָָָ

ויוציאנו ) זה פיסקא יה די    לה יל ה צרי , ל לבית עד  ,ְְְְִִִִֵֶֶַַַַ
אחד לכל ה "ה  ל ת ח מ ד  וה א  , צרי מ  ציא להְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָ

ְִִֵָמ ראל.
"ר הא  לעבד  " ,אלינ נגע     מדיל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַמ ה 

ב . נח , "כב ד (ברכות ירד  ה "ה    כ ְְִִֵֶַַָָָועוד ).
רתלת י ראל  לקרב  מצרי  ל לבית עד  " בעצמְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
ה א , א ר יה די  ל לקרב  אחד  ל  צרי  ,דת ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָועב
"לרדת"  צרי לזה   א   ,רית ה רא  ועב דת ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָלדרכי 

ה עלה .  ב מ  עמד ֲֲִֶַַַַָָמ

               

       

את  לרא ת  אד ח ב  וד ר ר "כל  נת מ  חכמי נְְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָ
"'ג לבנ  ד וה אמר , צרי מ יצא  ה א  איל  ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַָָָעצמ

במשנה ) ב  קטז, פסחי).
ה א  איל"  ילהר  האד יכ ל  אי ה בר,  מ ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָולכא רה 
ב 'תמ "ח , נת היתה   מצרי ציאת ע ד  ," צרי מ ְְְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָיצא 

? ני אלפי  עבר ע ה  ועד  ְְְִֵֵַַַָָָָמאז
מ ראג  ה הר"ל אר מה  על־י   ברי ה לבאר  ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָוי

ב רת־ה ' ספר( פנ "ב ש וראה  מצרי(פס"א, יציאת , ְְְְִִִִִֶַַ
נפעל  אז הרי  פעל,  מצרי  מאר  צא לזה   סנְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ה ציא  אחר "י  נבל , עצ רי ח ני  י ראל  היְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָ
זה  ,' כ רי ח ני   ת א ונת  צרי מ י ראל את ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָה "ה 
זה   והח יב ת וה עלה  , עצ לי ראל ה א    ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָה

." תגל נתל ְְִֵַָָֹלא 
ני  הי לל אי ־אפר  מצרי יציאת אז ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָונמצא ,

‡Ôezיג  Èc ‡iza ÏÚ ˙‡Ï ÔBÎÏ ‡Ó„ È‰ÈÂƒ≈¿»¿¿««»«»ƒ«
È‰È ‡ÏÂ ÔBÎÈÏÚ ÒBÁÈ‡Â ‡Óc ˙È ÈÊÁ‡Â Ônz«»¿∆¡≈»¿»¿≈¬≈¿»¿≈
‡Ú‡a ÈÏË˜Óa ‡ÏaÁÏ ‡˙BÓ ÔBÎ¿»¿«»»¿ƒ¿¿ƒ¿«¿»

:ÌÈˆÓ„¿ƒ¿»ƒ

 

      
            



פו              
ה הרי  גלת  נמצאי א ר  וג ," עבדי" גדר ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָי ראל

."רי ח ְִֵ"ני 
ה ניא  ספר מבאר פ"ב )וה ה  והאמונה  היחוד  בר (שער  ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ

 י יתל, ולא  ה בר   תק די  ה ה  ה בע , נגד  ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹה א 
וא ורגע , רגע  כל ה ס  את ויפעל ה "ה   ח ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹצר

א  לרגע   לח ה "ה  ויחזריפסיק  ה ס  יתל חד , ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

. לטבע  ברי ְְְִִַָָה
עצ רי ח ני   ה ראל זה  עני יו מ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָועל־י ־זה ,
ה בע מ מעלה  נס  ה א  , עבדי  הי ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָואי ־אפר
ורגע רגע  בכל רגע , כל  מתח זה  ס  ב מ הרי  ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָלגמרי ,
.'רי ח 'ני  להי ת נ פעל , צרי מ תנ א מ ציא  ְְְִִִִִִֵֵַַָָָָה "ה 

             

    

:::: מצרי מצרי מצרי מצרי  אר אר אר אר ההההתי תי תי תי  למ למ למ למ חיתחיתחיתחית נגנגנגנג  בכ בכ בכ בכ ְְְְֹֹֽֽֽֽולא ולא ולא ולא ־ ־ ־ ־ יהיהיהיהיהיהיהיה ְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹֹֽֽֽֽ
,ת מ ילקה  אני  מע  מצרי , ל בית י ראל היה  ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָהרי 

 נג  כ יהיה  ולא  למר ובפרש"י)למ ד  יג . (יב , ְְְִֶֶֶֶַַָֹ
 וקר טב ", "ע ה   א  ברי מ נפלאה  ה ראה  ללמד   ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָֹי
ידי על בחר ה , היה  סח  קר מרע ". "ס ר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָסח 

ז לא  עב דה ־זרה .  צרי ה עיני  ח ב  גלל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹה "ה 
חמת  למרת חטל נצט י ראל ני  ל לבד    ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ

די  ימי ד ' ית  להחזיק נדר  א א א  , צרי ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָה
. ל ר וי ר יח מהרע  והה רד ת ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻה יא ס 

       §¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´
    ©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«

ÔBkÊÏ∑ לד ֹור ֹות.B˙‡ Ì˙bÁÂ∑(מכילתא) יֹום ¿ƒ»ְ¿«…∆…
אי  ׁשמענּו לא  ועדין ח ֹוגג ֹו, א ּתה  לזּכר ֹון  ל ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹׁשה ּוא 

ה ּזּכר ֹון? יֹום  ה ּזה זה ּו ה ּיֹום  את  "זכ ֹור  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ְִֶֶֶַַַַַָָ
ׁשל  יֹום  ה ּוא  היציאה  ׁשּיֹום  למדנּו יצאתם ", ְְְֲִֶֶֶֶַַָָָא ׁשר 

ל ֹומר : ּתלמ ּוד  יצא ּו? יֹום  ואיזה  לג )זּכר ֹון. (במדבר ְְְִֵֶַַָָ

ּבניסן, ט "ו יֹום  א ֹומר  הוי יצא ּו", ה ּפסח  ְְֱֳִִֵֵֶַַַָָָ"מ ּמחרת 
ה ּפסח  את  אכל ּו ט "ו ליל  ׁשהרי ט ֹוב ', 'יֹום  ׁשל  ְֲֵֵֶֶֶֶַַָה ּוא 

יצא ּו B‚Â'.(מכילתא)ול ּבקר  ÌÎÈ˙„Ï∑,אני ׁשֹומע  ְְֶַָֹ¿……≈∆¿ֲִֵַ
ע ֹולם  "ח ּקת  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ׁשנים ? "ּדֹור ֹות ", ְְִִַַַַָֻמע ּוט 

.(מכילתא)ּתח ּגה ּו" ְָֻ

      ¦§©³¨¦Æ©´Ÿ¥½©©´¨«¦½
      ©§¦¬§−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈

     ©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬
©§¦¦«

ÌÈÓÈ ˙ÚL∑ ימים ׁשל  ÚL˙.שטיינ"א  ƒ¿«»ƒִֶָƒ¿«
eÏÎ‡z ˙BvÓ ÌÈÓÈ∑: א ֹומר ה ּוא  אחר  ּובמק ֹום  »ƒ«…≈ְֵֵַָ

טז) מ ּצֹות ".(דברים ּתאכל  ימים  קכ )"ׁשׁשת  על (פסחים ל ּמד  ִִֵֵֶַַַָֹ
ּובלבד  מ ּצה , לאכל  ח ֹובה  ׁשאינֹו ּפסח  ׁשל  ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשביעי
ּתלמ ּוד  ר ׁשּות ? ׁשּׁשה  אף  מ ּנין חמץ . יאכל  ְְִִִֵֶַַַַָָֹֹׁשּלא 
ׁשהיה  ּדבר  ּבּתֹורה : מ ּדה  זֹו ימים ", "ׁשבעת  ְִִִֶַַַָָָָָָָל ֹומר 

עצמ ֹוּבּכלל  על  לל ּמד  לא  לל ּמד , ה ּכלל  מן ויצא  ְְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָֹ
מה  יצא : ּכּלֹו ה ּכלל  על  לל ּמד  א ּלא  יצא , ְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֻּבלבד 
לילה  אף  יכ ֹול  ר ׁשּות . ׁשּׁשה  אף  ר ׁשּות , ְְְְִִִַַַָָָּׁשביעי
ּתאכל ּו "ּבערב  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ר ׁשּות ? ְְְִֶֶַַָָֹהרא ׁשֹון

ח ֹובה  קבע ֹו ה ּכת ּוב  כח)מ ּצֹות ", ÌBia.(שם C‡ ְַַָָָ««

‡N e˙ÈaLz ÔBL‡‰∑ וקר ּוי ט ֹוב ', 'יֹום  מערב  »ƒ«¿ƒ¿…ְֵֶֶָ
מק ּדם  ּומצינּו ה ּׁשבעה . לפני ׁשה ּוא  לפי ְְְְִִִִִֵֶַָָָֻ"רא ׁשֹון"

ּכמ ֹו "רא ׁשֹון", טו)קר ּוי ּתּולד "?(איוב  אדם  "הרא ׁשֹון ְִִִֵָָָָָ
ׁשל  רא ׁשֹון א ּלא  אינֹו א ֹו נֹולד ּת? אדם  ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָהלפני
לא  ֿ חמץ ", על  ֿ ת ׁשחט  "לא  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ְְְִִֵַַַַָָֹֹׁשבעה ?

ק ּים  חמץ  ועדין ה ּפסח  ‰LÙp.(מכילתא)ּתׁשחט  ְֲִִֵֶַַַַַַָָ«∆∆
‡Â‰‰∑,ּובדע ּתּה ּבנפ ׁשּה לאנּוס ּכׁשהיא  .ּפרט  «ƒְְְְְְְִֶַַָָָָ

Ï‡NiÓ∑ל ּה  ותל מ ּיׂשראל  ּתּכרת  אני ׁשֹומע  ƒƒ¿»≈ְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָ
"מ ּלפני", אחר : ּבמק ֹום  ל ֹומר  ּתלמ ּוד  אחר ? ְְְְִֵֵַַַַַַָָלעם 

ר ׁשּותי  ׁשה ּוא  מק ֹום  .ּבכל  ְְִֶָָ

ÔebÁ˙eיד  ‡Îe„Ï ÔBÎÏ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ È‰ÈÂƒ≈»»≈¿¿¿»»¿«
:dpbÁz ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ„Ï ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ d˙È»≈«»√»¿»¿»≈¿»»»¿«À≈

ÓBÈa‡טו Ìa ÔeÏÎÈz Èht ÔÈÓBÈ ˙ÚLƒ¿«ƒ«ƒ≈¿¿«¿»
Ïk È‡ ÔBÎÈzaÓ ÚÈÓÁ ÔeÏhz ‰‡Ó„«̃¿»»¿«¿¬ƒ«ƒ»≈¬≈»
Ï‡NiÓ ‡e‰‰ ‡L‡ ÈˆzLÈÂ ÚÈÓÁ ÏeÎÈc¿≈¬ƒ«¿ƒ¿≈≈¬»»«ƒƒ¿»≈

:‰‡ÚÈL ‡ÓBÈ „Ú ‰‡Ó„˜ ‡ÓBiÓƒ»«¿»»«»¿ƒ»»

 

          



פז               

    ©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ©§¦¦½
    ¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨ÆŸ¥«¨¤´
       ̈¤½©£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬§©−¥«¨¤¬

̈¤«
L„˜ ‡˜Ó∑"א ֹות ֹו קרא  ּדבר . ׁשם  מקרא ", ƒ¿»…∆ְְִֵָָָָ

לאכילה  ּוכס ּות קד ׁש NÚÈ‰.(מכילתא)ּוׁשת ּיה  ‡Ï ְְֲִִֶַָָֹ…≈»∆
Ì‰∑ אחרים ֿ ידי על  BcÏ.אפ ּלּו ‡e‰∑ יכ ֹול) »∆ְֲֲִִֵֵַ¿«ָ

יע ׂשה  לב ּדֹו "ה ּוא  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ל ּכנענים ? ְְְֲִֵֶַַַַַַָאף 
מכ ׁשיריו, ולא  ה ּוא  ל ּכנענים ), ולא  לכם  ְְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹלכם ",

ֿ ט ֹוב  יֹום  מערב  לע ׂשֹותן LÙ.ׁשאפ ׁשר  ÏÎÏ∑ ְֲֵֶֶֶֶַָָ¿»∆∆
לבהמה . ל ֹומר :אפ ּלּו ּתלמ ּוד  ל ּכנענים ? אף  יכ ֹול  ְְְֲִִִֵַַַַַַָָ

ח ּלק ) ," א" ל ֹומר : ּתלמ ּוד  אחרת : (נסחה  ְְֵֶֶֶַַַַַָָֻ"לכם "
ב "ר.) כ "ח, .(ביצה

            

ה רה  לצרההההירה ירה ירה ירה מ ה  י  ־טב  האס רת מלאכ ת ְְְֲִִִִִִִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
 עני ה א  י  ־טב  מחת ה  עד  נראה  י  ־טב , ְְְֲִִִִֶַַַַָָאכילת

למחה ".  עדי מ" אמר  כמ , עדי ְְְֱֲֲִִִִִֶֶַַָָעיקרי 
ה "ל  ועל־י  .  י כל מאירה   עדי ה הארת יד ע  ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָוה ה 
מחת    ב מ י  ־טב , עי רי  עני ה א  ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָה מחה 

ה נה . כל  ילהר  האד  צרי ְְְִִַַָָָָָָָָי  ־טב 
 האד מחת על  סנ א מרת, ה צוה עת עת עת עת זאת   ק ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

 יר  עדי ה הארת עלת מצוה ", ל "מחה  ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
.  ה ל  מ ז ְְִֶֶַָָמחה 

     §©§¤»¤©©¼¦À§¤̧¤Æ©´©¤½
    ¥¬¦¤¦§«¥¤−¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º

    ¤©¬©¤²§Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«
˙Bvn‰ ˙‡ ÌzÓLe∑ לידי יבא ּו ׁשּלא  ¿«¿∆∆««ִֵֶָֹֹ

ּתפח , אמר ּו: מ ּכאן יא ׁשּיה ח ּמּוץ , ר ּבי ּבצ ֹונן. ּתלט ׁש ְְְִִִִִֵַַָָָָֹֹ
"את  א ּלא  ה ּמּצֹות ", "את  ק ֹורא  ּתהי אל  ְִֵֵֶֶֶַַַָא ֹומר :
אין  ּכ ה ּמּצֹות , את  מחמיצין ׁשאין  ּכדר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָה ּמצ ֹות ",
ע ׂשה  , ליד ּבאה  אם  א ּלא  ה ּמצ ֹות , את  ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמחמיצין

מ ּיד  ‰f‰.א ֹות ּה ÌBi‰ ˙‡ ÌzÓLe∑ מ ּמלאכה. ִָָ¿«¿∆∆««∆ְִָָ
ÌÏBÚ ˙wÁ ÌÎÈ˙„Ï∑" ּדֹור ֹות" נאמר  ׁשּלא  לפי ¿……≈∆À«»ְֱִֶֶַֹ

 לכ החגיגה , על  א ּלא  ה ּמלאכה , על  ע ֹולם " ְְְֲִֶַַַַַָָָָָָֻו"ח ּקת 
ֿ מלאכה  "ּכל  אזהרת  ּתאמר : ׁשּלא  ּכאן, ּוׁשנא ֹו ְְְֶַַַַָָָָָָָֹֹחזר 

לא  ֿ יע ׂשה ", ה ּדֹור לא  לא ֹות ֹו א ּלא  נאמרה , .לד ֹור ֹות  ְְְֵֶֶֶֶַָָָֹֹ

     ̈«¦¿Ÿ§©§¨¨Á¨¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤
       «Ÿ§−©®Ÿ©Â´¨«¤¨§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤

ÌÈNÚÂ „Á‡‰ ÌBÈ „Ú∑ ליל ֹות "ימים ", ׁשּנאמר  לפי ימים "? "ׁשבעת  נאמר : ּכבר  והלא  נאמר , ל ּמה  «»∆»¿∆¿ƒְְְֱֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
וג ֹו'" האחד  יֹום  "עד  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  .מ ּנין? ְְִִֶַַַַָָ

       ¦§©´¨¦½§¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´
     ̈Ÿ¥´©§¤À¤§¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´

   ¦§¨¥½©¥−§¤§©¬¨¨«¤
ÌÎÈza ‡ˆnÈ ‡Ï∑?לגב ּולין ּתלמ ּוד מ ּנין …ƒ»≈¿»≈∆ְְִִִִַַ

"ּבב ּתיכם "? ל ֹומר  ּתלמ ּוד  מה  ." ּגב ּול "ּבכל  ְְְְֵֶֶַַַַָָל ֹומר :
יצא  , ׁשּבר ׁשּות  ּגב ּול אף  , ּבר ׁשּות  ּבית מה  –ְְְְְְְִִֵֶַַָָ
ק ּבל  ולא  יׂשראל  אצל  ׁשה ּוא  ּכֹוכבים  ע ֹובד  ׁשל  ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹחמצ ֹו

ÓBÈe‡טז LÈc˜ ÚÚÓ ‰‡Ó„˜ ‡ÓBÈe¿»«¿»»¿»««ƒ¿»
‡„ÈÈÚ Ïk ÔBÎÏ È‰È LÈc˜ ÚÚÓ ‰‡ÚÈL¿ƒ»»¿»««ƒ¿≈¿»ƒƒ»
LÙ ÏÎÏ ÏÎ‡˙Ó Èc Ìa ÔB‰a „Ú˙È ‡Ï»ƒ¿¬≈¿¿«ƒƒ¿¬≈¿»¿«

:ÔBÎÏ „Ú˙È È‰B„BÁÏ ‡e‰ƒ¿ƒƒ¿¬≈¿

‰„ÔÈיז ‡ÓBÈ ÔÎa È‡ ‡Èht ˙È Ôeh˙Â¿ƒ¿»«ƒ»¬≈ƒ¿«»»≈
ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó ÔBÎÈÏÈÁ ˙È ˙È˜Èt‡«≈ƒ»≈≈≈«¿»¿ƒ¿»ƒ
:ÌÏÚ ÌÈ˜ ÔBÎÈ„Ï ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ˙È Ôeh˙Â¿ƒ¿»»»≈¿»≈¿»»»

ÁÈÏ‡יח  ‡ÓBÈ ‡ÒÚ ‡Úa‡a ÔÒÈa¿ƒ»¿«¿¿»«¿»»¿«¿»
ÔÈÒÚ ‡ÓBÈ „Ú ‡Èht ÔeÏÎÈz ‡LÓa¿«¿»≈¿«ƒ»«»∆¿ƒ

:‡LÓa ‡ÁÈÏ „ÁÂ¿«¿«¿»¿«¿»

ÔBÎÈzaיט  ÁÎzLÈ ‡Ï ÈÓÁ ÔÈÓBÈ ˙ÚLƒ¿«ƒ¬ƒ»ƒ¿¿«¿»≈
‡L‡ ÈˆzLÈÂ ‡ÚÓÁÓ ÏeÎÈc Ïk È‡¬≈»¿≈«¿¿»¿ƒ¿≈≈¬»»
‡ÈvÈe ‡Bi‚a Ï‡NÈ„ ‡zLkÓ ‡È‰‰«ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿«ƒ»

:‡Ú‡„¿«¿»

 

                 



פח              
אחריּות  ÓÁÓˆ˙.עליו ÏÎ‡ŒÏk Èk∑ ּכרת לענׁש ֲַָָָƒ»…≈«¿∆∆ֲֵַָֹ

החמץ ? על  ענׁש ּכבר  והלא  ה ּׂשא ֹור . ׁשּלא על  א ּלא  ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
ׂשא ֹור  עליו, ענׁש לאכילה  ׁשרא ּוי חמץ  ְֲִֵֶַַַָָָָָָֹּתאמר :
על  ענׁש ואם  עליו. יענׁש לא  לאכילה  רא ּוי ְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹׁשאינֹו
ׂשא ֹור  א ֹומר : הייתי החמץ , על  ענׁש ולא  ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹה ּׂשא ֹור 

מח ּמץ  ׁשאינֹו חמץ  עליו, ענׁש אחרים , מח ּמץ  ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשה ּוא 
ׁשניהם  נאמר ּו  לכ עליו. יענׁש לא  .(מכילתא)אחרים , ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָֹ

ı‡‰ ÁÊ‡e ba∑, ליׂשראל נע ׂשה  ׁשה ּנס  לפי «≈¿∆¿«»»∆ְְְֲִִֵֵֶַַָָ
ה ּגרים  את  לר ּבֹות   הצר. ְְִֵֶַַַֻ

    ̈©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ«§´Ÿ¥¤½
  «Ÿ§−©«

eÏÎ‡˙ ‡Ï ˙ˆÓÁÓ∑ אכילת אזהרה על  «¿∆∆……≈ְֲִַַַָָ
ÓÁÓˆ˙.ׂשא ֹור  Ïk∑ּתערב ּתֹו את  ÏÎa.להביא  ְ»«¿∆∆ְְֲִֶַָֹ¿…

˙BvÓ eÏÎ‡z ÌÎÈ˙LBÓ∑ ׁשּתהא לל ּמד  ּבא  זה  ¿…≈∆…¿«ְְֵֵֶֶַָ

ׁשני  למע ׂשר  ּפרט  מ ֹוׁשבתיכם , ּבכל  להאכל  ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹרא ּויה 
ּתֹודה  עיין וח ּלֹות  להאכל שם)(מכילתא רא ּויים  (ׁשאינם  ְְְִֵֵֵֶַָָָ

ּביר ּוׁשלים ) א ּלא  מ ֹוׁשב ֹות , .ּבכל  ְִִֶַָָָָ

     

     ©¦§¨¬¤²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©´Ÿ¤£¥¤®
     ¦«§À§¸¨¤¬²Ÿ§¦§§«Ÿ¥¤−§©«£¬

©¨«©
eÎLÓ∑ל ֹו ׁשּיׁש מ ּׁשּלֹומי ימ ׁש ה ּׁשּוק ∑eÁ˜e.צאן, מן יּקח  ל ֹו, ׁשאין ׂשה ∑ÌÎÈ˙ÁtLÓÏ.מי ƒ¿ְִִִֵֶֶֹֹ¿ִִִֵֶַַ¿ƒ¿¿…≈∆ֶ

אב ֹות  .לבית  ְֵָ

     §©§¤º£ª©´¥À§©§¤»©¨´£¤©©¼
    §¦©§¤³¤©©§Æ§¤§¥´©§½Ÿ¦©−̈
      £¤´©¨®§©¤À¬Ÿ¥«§²¦¬¦¤«©¥−

©«Ÿ¤
BÊ‡∑ ּגבע ֹולין ל ֹו ׁשּיׁש ירק  ‡‚c˙.מין ≈ְִִִֵֶָָ¬À«

BÊ‡∑קלחין אג ּדה ג ' Ûqa.קר ּויין L‡∑,ּבכלי ≈ְְֲִִָָֻ¬∆««ְִִ
ּכסף  ס ּפֹות  Ûqa.ּכמ ֹו L‡ Ìc‰ ÔÓ∑ חזר ל ּמה  ְִֶֶƒ«»¬∆«»ַָָָ

ה ּמּתנֹות , ל ׁשל ׁש אחת  טבילה  ּתאמר : ׁשּלא  ְְְִִֶַַַַַָָָֹֹֹּוׁשנא ֹו?
ּונתינה  נתינה  ּכל  ׁשּתהא  ּבסף ", "א ׁשר  ע ֹוד  נאמר   ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָלכ

טבילה  ה ּגעה , ּכל  על  ּבּסף ": א ׁשר  ֿ ה ּדם  Ìz‡Â."מן ְֲִִֶַַַַָָָָָָ¿«∆
'B‚Â e‡ˆ˙ ‡Ï∑ ר ׁשּות ׁשּנּתנה  ׁשּמאחר  מ ּגיד  …≈¿¿ְְִִֵֶֶַַַָ
לח ּבל , ולילה ל ּמׁשחית  לר ׁשע , צ ּדיק  ּבין מבחין אינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָ

ׁשּנאמר : ה ּוא , ל ּמח ּבלים  קד )ר ׁשּות  תרמ ׂש(תהלים "ּבֹו ְְְְֱִִֶֶַַַֹ
יער " חית ֹו .(מכילתא)ּכל  ְַַָָ

         

ההההנ נ נ נ תתתת  ל ל ל ל ל ל ל ל אחתאחתאחתאחת כב )טבילהטבילהטבילהטבילה יב , ה (ר "י לזריקת ְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַָָָָֹֹ ְִִִַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹ
 ה זריקת ל דר היה    ק ה ועל ה זזת י  ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָעל
לה  הי מזח ת "לה  כילא : דאיתא  ה זח , ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹעל
  מ מ מע  וכ ה זזת". י    ק ה , מצריְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַ

לעיל תב  וכ ה נת". לל" :א ז)ר"י  ז)סק : ְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ

החיד "א  וכתב  .  ה ד )ק לת  ר אחדי ברי (ספר  ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

. . וה זזת   ק ה על נתינת     ה ְְְְִֶַַַַַַַַַָָָ"ק לת
רק ".  כ רת  הו , הני צות ינ ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָֹו אי 

ÔBÎÈ˙BÓכ  ÏÎa ÔeÏÎÈ˙ ‡Ï ‡ÚÓÁÓ Ïk»«¿¿»»≈¿¿…¿»≈
:‡Èht ÔeÏÎÈz≈¿«ƒ»

ÔB‰Ïכא  Ó‡Â Ï‡NÈ ÈÒ ÏÎÏ ‰LÓ ‡˜e¿»…∆¿»»≈ƒ¿»≈«¬«¿
‡Ú (Èa ÔÓ) ÔBÎÏ eÈÒÂ e„È‚˙‡ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿≈»»

:‡ÁÒÙ eÒeÎÂ ÔBÎ˙ÈÚÊÏ¿«¿¬»¿¿ƒ¿»

Ó„a‡כב  ÔeÏaË˙Â ‡BÊ‡ ˙Ò‡ Ôeq˙Â¿ƒ¿¡»«≈»¿ƒ¿¿ƒ¿»
‡Óc ÔÓ ‡itÒ ÔÈ˙ÏÂ ‡Ù˜LÏ Ôec˙Â ‡Ó„ƒ¿»»¿«¿«¿»¿ƒ¿≈ƒ«»ƒ¿»
d˙Èa ÚzÓ L‡ Ôe˜t˙ ‡Ï Ôez‡Â ‡Ócƒ¿»»¿«»ƒ¿¡«ƒ¿«≈≈

:‡Ùˆ „Ú««¿»

 

    
   

   
    

    
    

     
    

  
  

  



פט               
            

 א א א א רררר           טבל טבל טבל טבל( כב (יב , ְְְְְְְְֲֲֲֲֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָ
ה רה . ללד  רמז ' ' ,אמר א דרְְְִִֵֶַַַָָָָ

מלכ ת", ה ה   י"ל רמז ' ס' :וסימנ י י י י ְְְְִִִִִִִִִִִֵֵַָָָ

" יילג  ני מ" מ מ מ מ ני ני ני ני מ כ ת, (ראה ריי ת–––– ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַ
פי"ח) .במדב "ר 

      §¨©´§Ÿ̈»¦§´Ÿ¤¦§©¼¦¼§¨¨³¤©¨Æ
       ©©©§½§©−§¥´©§®Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ©

       ©¤½©§³Ÿ¦¥Æ©©§¦½¨¬Ÿ¤¨«¥¤−¦§«Ÿ
ÁÒÙe∑וד ּלג לפר ׁש ויׁש ‰ÈÁLn˙.וחמל , ÔzÈ ‡ÏÂ∑:ּכמ ֹו לבא , יכלת  ל ֹו יּתן כא)ולא  נתנֹו(בראשית "ולא  »«ְְְְִֵֵֵַָָ¿…ƒ≈««¿ƒְְְְְִֵֶָָֹֹֹֹ

ע ּמדי" להרע  .אלהים  ְֱִִִַָָֹ

      §©§¤−¤©¨¨´©¤®§¨§¬§¨¤−©
¨«

      §¨º̈¦«¨´Ÿ¤¨À̈¤£¤̧¦¥§Ÿ̈²¨¤−
    ©«£¤´¦¥®§©§¤−¤¨«£Ÿ̈¬©«Ÿ

e‡˙ Èk ‰È‰Â∑ ּבביאתם זֹו מצוה  ה ּכת ּוב  ּתלה  ¿»»ƒ»…ְְִִַָָָָָָ
ׁשע ׂשּו אחד  ּפסח  א ּלא  ּבּמד ּבר  נתח ּיב ּו ולא  ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹלארץ ,

ה ּדּבּור  ֿ ּפי על  ה ּׁשנית  ac.ּבּׁשנה  L‡k∑ והיכן ִִִֵַַַַָָ«¬∆ƒ≈ְֵָ
ו)ּדּבר ? וג ֹו'"(לעיל  הארץ  אל  אתכם  ."והבאתי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

     §¨¾̈¦«Ÿ§¬£¥¤−§¥¤®¨²¨«£Ÿ̈¬
  ©−Ÿ¨¤«

     ©«£©§¤¿¤«©¤̧©¹©«Ÿ̈À£¤´Â̈©Â
    ©¨¥³§¥«¦§¨¥Æ§¦§©½¦§¨§¬¤¦§©−¦

    §¤¨¥´¦¦®©¦¬Ÿ¨−̈©¦§©«£«
ÌÚ‰ „wiÂ∑ להם ׁשּיהיּו ה ּבנים  ּוב ׂשֹורת  הארץ , ּוביאת  ה ּגא ּלה  ּבׂשֹורת  .על  «ƒ…»»ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ

      ©¥«§¬©©«£−§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨§Ÿ̈²
    ¤¤¬§©«£−Ÿ¥¬¨«

'B‚Â eNÚiÂ eÎÏiÂ∑ והלא ע ׂשּו? ּכבר  וכי «≈¿««¬¿ְְֲִַָָֹ
עליהם , ׁשּקּבל ּו מ ּכיון א ּלא  להם ? נאמר  ֿ חד ׁש ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹמרא ׁש

ע ׂשּו ּכא ּלּו ה ּכת ּוב  עליהם  eÎÏiÂ.(מכילתא)מעלה  ְֲֲִֵֶֶַַָָ«≈¿
eNÚiÂ∑ להליכה ׂשכר  ליּתן ה ּכת ּוב , מנה  ההליכה  אף  ««¬ֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָ

לע ׂשּיה  Ô‰‡Â.וׂשכר  ‰LÓŒ˙‡ '‰ ‰eˆ L‡k∑ ְֲִַָָָ«¬∆ƒ»∆…∆¿«¬…
ּדבר  ה ּפיל ּו ׁשּלא  יׂשראל , ׁשל  ׁשבחן מ ּכל לה ּגיד  ְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹ

ואהרן  מ ׁשה  אף  ע ׂשּו"? "ּכן ּומה ּו ואהרן. מ ׁשה  ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָֹֹֹֹמצות 
ע ׂשּו .ּכן ֵָ

È˙כג  ÈÊÁÈÂ ÌÈˆÓ ˙È ÈÁÓÓÏ ÈÈ ÈÏ‚˙ÈÂ¿ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿«ƒ¿∆¡≈»
ÏÚ ÈÈ ÒBÁÈÂ ‡itÒ ÔÈz ÏÚÂ ‡Ù˜L ÏÚ ‡Óc¿»««¿»¿«¿≈ƒ«»¿≈¿»«
ÔBÎÈzÏ ÏÚÈÓÏ ‡ÏaÁÏ ˜BaLÈ ‡ÏÂ ‡Úz«¿»¿»ƒ¿¿«»»¿≈«¿»≈

:ÈÁÓÓÏ¿ƒ¿≈

CÈÏÂכד  CÏ ÌÈ˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È Ôeh˙Â¿ƒ¿»ƒ¿»»»≈ƒ¿»»¿ƒ¿»
:ÌÏÚ „Ú«»»

ÔBÎÏכה  ÈÈ ÔzÈc ‡Ú‡Ï ÔeÏÚ˙ È‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¬¿«¿»ƒƒ≈¿»¿
:ÔÈ„‰ ‡ÁÏt ˙È Ôeh˙Â ÏÈlÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«ƒ¿ƒ¿»»¿»»»≈

ÁÏt‡כו ‰Ó ÔBÎÈa ÔBÎÏ ÔeÓÈÈ È‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈≈¿¿¿≈∆»¿»»
:ÔBÎÏ ÔÈ„‰»≈¿

ÏÚכז ÒÁ Èc ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÒÈÁ Áac ÔeÓÈ˙Â¿≈¿««¬»√»¿»ƒ»«
˙È ÈÁÓ ‰Â‰ „k ÌÈˆÓa Ï‡NÈ È Èza»≈¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿«ƒ«¬»»≈»
:e„È‚Òe ‡nÚ ÚÎe ÈÊL ‡za ˙ÈÂ È‡ˆÓƒ¿»≈¿»»»»≈ƒ¿««»¿ƒ

ÈÈכח  „ÈwÙ„ ‡Ók Ï‡NÈ Èa e„ÚÂ eÏÊ‡Â«¬»«¬»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»
:e„Ú Ôk Ô‰‡Â ‰LÓ ˙È»…∆¿«¬…≈¬»

 

    
     

     
   

      
      

     

     
     

    



צ              

     

      ©§¦´©«£¦´©©À§¨©«Ÿ̈»¦¨´¨§»§¤´¤
      ¦§©¼¦¼¦§³Ÿ©§ŸÆ©¥´©¦§½©§´

      ©§¦½£¤−§¥´©®§−Ÿ§¬§¥¨«
'‰Â∑,ּדינֹו ּובית  ה ּוא  וה ', ׁשּנאמר  מק ֹום  ּכל  «ֱִֵֶֶַַָָ

ּופל ֹוני  ּפל ֹוני ּכמ ֹו ה ּוא , ּתֹוספת  ל ׁשֹון ‰k‰.ׁשה ּוי"ו ְְְְִִֶֶֶַָƒ»
BÎa ÏÎ∑ ּבמצרים וה ּוא  אחרת  א ּמה  ׁשל  .אף  »¿ְְְִִֶֶֶַַַָֻ

‰Út BÎaÓ∑ּפ מן אף  ונׁשּתּיר  היה , ּבכ ֹור  רעה  ƒ¿«¿…ְְְְִִֵַַַָָֹ
א ֹומר : ה ּוא  ועליו ט)ה ּבכ ֹור ֹות , זאת (לעיל  "ּבעב ּור  ְְֲֵַַָָֹ

ס ּוף  ּבים  ֿ ּכחי", את   הראת ּבעב ּור  ,העמד ּתי.„Ú ְְְְֱֲִִֶֶַַַַֹֹ«

ÈM‰ BÎa∑. יׂשראל ׁשל  לאידם  ׂשמחין ׁשהיּו ¿«¿ƒְְְִִֵֵֵֶֶָָָ
ה ּפרענּות . זּו הביאה  יראתנּו יאמר ּו: ׁשּלא  ְְְְִִֵֵֶַָָָֹֹֻוע ֹוד ,
הח ׁשּוב  מן מנה  ׁשהרי היה , ּבכלל  ה ּׁשפחה  ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָּובכ ֹור 
מ ּבכ ֹור  ח ׁשּוב  ה ּׁשפחה  ּובכ ֹור  ה ּפח ּות , עד  ְְְְִִֶַַַָָָָֻׁשּבכ ּלן

.ה ּׁשבי  ִֶַ

       

ההההילהילהילהילה חצי חצי חצי חצי  כט)ויהי ויהי ויהי ויהי  חצי(יב , היתה  ה א ה  התחלת ְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִִִִִִַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֻ
ה ה    ה  עצ")   ה חצי  היתה  פעל וה א ה  ְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹֻה ילה ,

.(" מצרי  מאר י ראל ני  את ה ' ה ה ה ה ילה ילה ילה ילה ה ציא  –חצי חצי חצי חצי  ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
ק ע  האד  מ ב  מס ל ממה , י תר  הח ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָהרגע 

זה   אד  וג ; ל הע ממצרי' כח כח כח כח ח כת 'לצאת ְְְְְְְֶֶַַָָָָֹֹ ְִִִֵַָֹֹ

ה רה . לק לת ה בילה  ר ה ה ה ה     ולעלת הרגעחצי חצי חצי חצי   ְְֲֲֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָ
א ר    מ  האד  מ ב  מס ל ממה , י תר ְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻה אר

זה   אד  וג ב ח ח ח ח ב ב ב ב ה רה ;  ולח ' ממצרי 'לצאת ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
י תר. ב ה ת לדרגת יחס  ' מצרי' נח ב  ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָה כחי 

     ©¨̧¨©§¹Ÿ©À§¨³§¨£¨¨Æ§¨¦§©½¦
      ©§¦²§¨¨¬§Ÿ−̈§¦§¨®¦¦¥´©½¦£¤¬

 ¥«−̈¥«
‰Út Ì˜iÂ∑מ ּמּטת ֹו.‰ÏÈÏ∑ ּכדר ולא  «»»«¿…ִִָ«¿»ְְֶֶֹ

ּבּיֹום  ׁשע ֹות  ּבׁשל ׁש ואחר ֿ∑‰e‡.ה ּמלכים  ּתח ּלה , ְְְְִִַַַַָָָָֹ
עבדיו  ּבּתי על  מח ּזר  ה ּוא  ׁשהיה  מל ּמד  עבדיו, ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּכ

Ó˙.ּומעמידן  ÌLŒÔÈ‡ L‡ ˙Èa ÔÈ‡ŒÈk∑יׁש ֲִַָƒ≈«ƒ¬∆≈»≈ֵ
קר ּוי  ׁשּבּבית  ּגד ֹול  ּבכ ֹור , ׁשם  אין מת . ּבכ ֹור , ְְִֵֵֶַַָָָָׁשם 

ׁשּנאמר : פט)ּבכ ֹור , ּדבר (תהלים א ּתנה ּו". ּבכ ֹור  אני "אף  ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָ
מר ּוקים  ויֹולד ֹות  ּבעליהם  ּתחת  מזּנֹות  מצר ּיֹות  ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָאחר :

חמ ּׁשה ּפנּויים , ּפעמים , הר ּבה . ּבכ ֹור ֹות  להם  והיּו ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָ
לאביו  ּבכ ֹור  אחד  ּכל  אחת , .לא ּׁשה  ְְְִִֶַַָָָָ

      ©¦§¨Á§¤̧§©«£¹Ÿ©À§¨©¸Ÿ¤Æ³§Æ
      ¦´©¦½©©¤−©§¥´¦§¨¥®§²¦§¬

 ¤§Ÿ̈−§©¤§¤«
‰ÏÈÏ Ô‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡˜iÂ∑ ׁשהיה מ ּגיד  «ƒ¿»¿…∆¿«¬…«¿»ִֶַָָ

ׁשר ּוי  מ ׁשה  היכן וצ ֹועק : העיר , ּפתחי על  ?מח ּזר  ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ׁשר ּוי? אהרן ‡Ìz.היכן Ìb∑ ה ּגברים.ÈaŒÌb ֲֵַָָֹ««∆ְִַָ«¿≈

Ï‡NÈ∑ ה ּטף.ÌÎa„k '‰ ˙‡ e„Ú eÎÏe∑ ƒ¿»≈ַַ¿ƒ¿∆¿«∆¿∆

ּבטל  אני, ׁשאמר ּתי ּכמו ולא  ׁשאמר ּתם  ּכמ ֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹה ּכל ,
"רק  ּבטל  הה ֹולכים ", ומי "מי ּבטל  א ׁשּלח ", ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹ"לא 

יצג " ּובקרכם  .צאנכם  ְְְֶֶַָֹֻ

Îea‡כט  Ïk ÏË˜ ÈÈÂ ‡ÈÏÈÏ ˙ebÏÙa ‰Â‰Â«¬»¿«¿≈¿»«»¿«»¿»
„È˙Úc ‰ÚÙ„ ‡ÎeaÓ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒƒ¿»¿«¿…¿»ƒ
‡ÈL„ ‡Îea „Ú d˙eÎÏÓ ÈÒk ÏÚ zÓÏ¿ƒ««»¿≈«¿≈«¿»¿ƒ¿»

:‡ÈÚ„ ‡Îea ÏÎÂ ÈÈÒ‡ ˙Èa Ècƒ¿≈¬ƒ≈¿…¿»ƒ¿ƒ»

ÈÏÈÏ‡ל  ‰Út Ì˜ÂÏÎÂ È‰BcÚ ÏÎÂ ‡e‰ ¿»«¿…≈¿»¿»«¿ƒ¿»
È‡ ÌÈˆÓa ‡˙a ‡zÁÂˆ ˙Â‰Â ÌÈˆÓƒ¿«ƒ«¬«¿«¿»«¿»¿ƒ¿»ƒ¬≈
:‡˙Ó Ônz d ‰Â‰ ˙ÈÏ Èc ‡˙Èa ˙ÈÏ≈≈»ƒ≈¬»≈«»≈»

˜eÓeלא  Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ Ô‰‡Ïe ‰LÓÏ ‡˜e¿»¿…∆¿«¬…≈¿»«¬«
Ï‡NÈ Èa Û‡ Ôez‡ Û‡ ÈnÚ BbÓ e˜eÙƒ«ƒ«««¿≈ƒ¿»≈
:ÔÈÓ‡ Ôe˙ÈÂ‰„ ‡Ók ÈÈ Ì„˜ eÁÏÙ eÏÈÊ‡Â∆¡ƒ¿»√»¿»¿»ƒ¬≈»¿ƒ

 

    
     

       
     

     
      

    
    

      
      

    
   



צי               

    ©«Ÿ§¤̧©§©§¤¬§²©«£¤¬¦©§¤−
  ̈¥®¥«©§¤−©Ÿ¦«

eÁ˜ ÌÎ˜a Ìb ÌÎ‡ˆ Ìb∑ּכא ׁשר ּו" מה ּו «…¿∆«¿«¿∆¿ֲֶַַ
י )ּדּבר ּתם "? זבחים (לעיל  ּבידנּו ּתּתן ֿ א ּתה  "ּגם  ְְְִִִֵֵֶַַַָָָ

‡È˙B.וע ֹול ֹות " Ìb ÌzÎe∑ ׁשּלא עלי הת ּפּלל ּו ְ≈«¿∆«ƒְְִֶַַָֹ
ּבכ ֹור אמ ּות , .(מכילתא)ׁשאני ְֲִֶָ

      ©¤«¡©³¦§©¸¦Æ©¨½̈§©¥−§©§¨´¦
    ̈¨®¤¦¬¨«§−ª¨¬¥¦«

ÌÈ˙Ó elk∑, מתים ה ּפׁשּוטים  אף  וכאן ּבכ ֹור ", ּכל  "ּומת  אמר : ׁשהרי ה ּוא , מ ׁשה  ּכגזרת  לא  אמר ּו: À»≈ƒְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
אחד  ּבבית  ע ׂשרה  א ֹו .(מכילתא)חמ ּׁשה  ְֲֲִִֶַָָָָ

     ©¦¨¬¨¨²¤§¥−¤´¤¤§¨®¦§£Ÿ¨²
  §ª¬Ÿ§¦§Ÿ−̈©¦§¨«

ıÓÁÈ ÌË∑ ל ׁשה ֹות ה ּניח ּום  לא  ה ּמצר ּיים  ∆∆∆¿»ְְִִִִִִַֹ
ח ּמּוץ  מ ּצה ∑Ì˙‡LÓ.ּכדי  .(מכילתא)ּומר ֹור ׁשירי  ְִֵƒ¿¬…»ְֵַָָָ

ÌÓÎL ÏÚ∑ה ֹוליכ ּו הר ּבה  ׁשּבהמ ֹות  ֿ ּפי ֿ על  אף  «ƒ¿»ְְִִֵֵֶַַַ
ה ּמצ ֹות  את  היּו מח ּבבים  .(מכילתא)ע ּמהם , ְְְִִִֶֶַַָָ

     §¥«¦§¨¥¬¨−¦§©´¤®©¦§£Æ¦¦§©½¦
   §¥¤²¤§¥¬¨−̈§¨«Ÿ

‰LÓ „k∑: ּבמצרים להם  יא)ׁשאמר  (לעיל  ƒ¿«…∆ְְִִֶֶַַָָ
רעה ּו" מאת  איׁש היּו∑ÏÓNe˙."ויׁשאל ּו הן אף  ְְֲִִֵֵֵֵ¿»…ֵַָ

ה ּזהב , ּומן ה ּכסף  מן להם  ּבּפס ּוק ח ׁשּוב ֹות  והמאחר  ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ח ׁשּוב  .(מכילתא)- ָ

      ©«Ÿ̈º¨©̧¤¥¬¨¨²§¥¥¬¦§©−¦©©§¦®
  ©§©§−¤¦§¨«¦

ÌeÏ‡LiÂ∑, מהם ׁשֹואלים  היּו ּׁשּלא  מה  ול אף  ׁשנים  טל  אחד , א ֹומר  א ּתה  להם : נֹותנים  .היּו ««¿ƒְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
eÏvÈÂ∑ור ֹוקינּו. «¿«¿ְִ

            

 מצרי מצרי מצרי מצרי אתאתאתאת  ל ל ל ל לו )וינ וינ וינ וינ (יב , ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַ
מאחר  . ימ מק  ה המח אלקי   ניצ י  ל ע בר ְְְְֱִִֵֵֵַַַַַָָָָָכל
, צרי מ ה ד ה  נצת ל את  ציא ה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻני ־י ראל
היא  אפא  יצד  לגמרי ! להתל צריכה   מצרי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָהיתה 

?  להתק ְְִִֵַָמ סיפה 
לברר,  עליה היה  ה צת את רק  רר ני ־י ראל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָא א 

. מ ק  עצ לצר  למצרי נ ה צת את לא   ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹא

    ©¦§§¥«¦§¨¥²¥«©§§¥−ª®Ÿ¨§¥«
     ¥¸¤¤©§¦²©§¨¦−§¨¬¦¨«

„Èלב  ‡Ók ec ÔBÎBz Û‡ ÔBÎÚ Û‡«»¿«¿¿»¿»ƒ
:ÈÏÚ Û‡ BlˆÂ eÏÈÊ‡Â ÔÂzÏlÓ«∆¿∆¡ƒ¿««»»

ÁB‡Ï‡‰לג  ‡nÚ ÏÚ ÌÈˆÓ ˙ÙÈ˜˙e¿≈«ƒ¿«ƒ««»¿»»
‡lk eÓ‡ È‡ ‡Ú‡ ÔÓ ÔB‰˙eÁlLÏ¿«»¿ƒ«¿»¬≈¬»À»»

:ÔÈ˙ÈÓ»¿ƒ

ÚÓÁלד  ‡Ï „Ú ÔB‰ÈLÈÏ ˙È ‡nÚ ÏËe¿««»»«¿≈«»¬»
ÏÚ ÔB‰ÈLÏa Èˆ ÔB‰˙Âˆ‡ ˙BÓ««¿»¿¿ƒƒ¿»≈«

:ÔB‰Èt˙k«¿≈

„LÓ‰לה  ‡Ób˙Ùk e„Ú Ï‡NÈ Èe¿≈ƒ¿»≈¬»¿ƒ¿»»¿…∆
‰„c ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ ÌÈˆnÓ eÏÈ‡Le¿ƒƒƒ¿«ƒ»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«

:ÔÈLeÏe¿ƒ

ÌÈˆÓלו ÈÈÚa ÔÈÓÁÏ ‡nÚ ˙È ‰È ÈÈÂ«»¿«»«»¿«¬ƒ¿≈≈ƒ¿«ƒ
:ÌÈˆÓ ˙È eÈ˜BÂ ÔepÏÈ‡Le¿≈ƒ¿ƒ»ƒ¿«ƒ

zLkלז ˙BkÒÏ ÒÒÓÚÓ Ï‡NÈ È eÏËe¿»¿≈ƒ¿»≈≈«¿¿≈¿À¿ƒ¿
:‡ÏÙhÓ a ‡ib ÔÈ‡Ï‚ ÔÈÙÏ‡ ‰‡Ó¿»«¿ƒƒ¿»ƒÀ¿«»«ƒ«¿»

 

    
    

       

      

   
    

    
   

   
      

    
   

      
   

     

    
  



צב              
‰˙kÒ ÒÒÓÚÓ∑ וע ׂשרים היּו,מאה  ׁשּנאמר :מיל  ׁשעה , לפי ׁשם  יט)ּובא ּו על (לקמן אתכם  "וא ּׂשא  ≈«¿¿≈À…»ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

נׁשרים " ׁשנה ∑‰ÌÈb.ּכנפי ע ׂשרים  .ומעלה מ ּבן ְְִֵַָ«¿»ƒְְִִֶֶַָָָָ

       §©¥¬¤©−¨¨´¦¨®§´Ÿ¨½̈¦§¤−¨¥¬
§«Ÿ

 Ú∑ ּגרים ׁשל  א ּמֹות  .ּתער ֹוב ֹות  ≈∆«ֲִֵֶַֻ

     ©Ÿ¸¤©¨¥¹£¤̧¦¦¦§©²¦ª¬Ÿ
       ©−¦´´Ÿ¨¥®¦«Ÿ§´¦¦§©À¦§³Ÿ¨«§Æ

   §¦§©§¥½©§©¥−̈«Ÿ¨¬¨¤«
˙BvÓ ˙‚Ú∑ ׁשּלא ּבצק  מ ּצה . ׁשל  חררה  À…«ֲֵֶֶַָָָָֹ

מ ּצה  קר ּוי Ì‰Ï.החמיץ  eNÚ ‡Ï ‰„ˆ Ì‚Â∑ ֱִֶַָָ¿«≈»…»»∆
 היא אמר ּו: ׁשּלא  יׂשראל , ׁשל  ׁשבחן מ ּגיד  . ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹל ּדר
ה ּוא  והלכ ּו. האמינּו א ּלא  צדה ? ּבלא  ל ּמד ּבר  ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָֹנצא 

ּבּקּבלה : ב )ׁשּמפר ׁש נע ּורי(ירמיה חסד   ל "זכר ּתי ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
לא א  ּבארץ  ּבּמד ּבר  אחרי לכ ּת ,ּכל ּולתי הבת  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

לה ' יׂשראל  "קד ׁש אחריו? מפר ׁש ּׂשכר  ּומה  ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹֹזר ּועה ".
.(מכילתא)וג ֹו'" ְ

       ©Æ§¥´¦§¨¥½£¤¬¨«§−§¦§¨®¦§¦´
   ̈½̈§©§©¬¥−¨¨«

ÌÈˆÓa eLÈ L‡∑ היׁשיב ֹות ׁשאר  אחר  ¬∆»¿¿ƒ¿»ƒְְִַַַָ
להם " לא  "ּבארץ  ּגרים , L‰.ׁשּיׁשב ּו ÌÈLÏL ְְִֵֶֶֶֶָָֹ¿…ƒ»»

‰L ˙B‡Ó Úa‡Â∑ עד יצחק  מ ּׁשּנֹולד  ה ּכל , ּבין ¿«¿«≈»»ְִִֵֶַַַָֹ
זרע  ל ֹו מ ּׁשהיה  ׁשנה . מא ֹות  אר ּבע  היּו ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָעכ ׁשו
ּוׁשל ׁשים  ," זרע יהיה  ּגר  "ּכי נתק ּים : ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹלאברהם ,

ה ּבתרים  ּבין ּגזרת  מ ׁשּנגזרה  היּו ׁשּנֹולד ׁשנה  עד  ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ׁשהרי  לב ּדּה, מצרים  ּבארץ  ל ֹומר  ֿ אפ ׁשר  ואי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָיצחק .
ּכל  וח ׁשב  צא  היה . יעקב  עם  ה ּבאים  מן ְֲֲִִִֵַַַָָָָָֹֹקהת 
לא  מ ׁשה , ׁשל  ּוׁשמ ֹונים  ּבנֹו עמרם  ׁשנֹות  וכל  ְְְְְְִֶֶַָָָֹֹׁשנֹותיו
לקהת  היּו ׁשנים  הר ּבה   ּכרח ֿ ועל  .ּכ ֿ ּכל  ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָּתמצאם 
נבלעים  עמרם  מ ּׁשנֹות  והר ּבה  למצרים , ירד  ׁשּלא  ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹעד 

נבלעים  מ ׁשה  ׁשל  מ ּׁשמ ֹונים  והר ּבה  קהת , ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹּבׁשנֹות 
לביאת  מא ֹות  אר ּבע  ּתמצא  ׁשּלא  הרי, עמרם . ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָֹּבׁשנֹות 
ׁשאר  ׁשאף  , ּכרח על  ל ֹומר  והזקק ּת ְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָֻמצרים ,
ּכענין  ּבחבר ֹון, ואפ ּלּו ּגר ּות  נקרא ּו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָהיׁשיב ֹות 

לה)ׁשּנאמר : ויצחק ",(בראשית אברהם  ׁשם  ּגר  "א ׁשר  ְְְֱֲִֶֶֶַַָָָָָ
ו)וא ֹומר : ב ּה".(לעיל  ּגר ּו א ׁשר  מג ּוריהם  ארץ  "את  ְְֲֵֵֵֶֶֶֶָָ

מ ּׁשהיה  ," זרע יהיה  ּגר  "ּכי ל ֹומר  צרי א ּתה   ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָלפיכ
יצחק , מ ּׁשּנֹולד  ׁשנה  מא ֹות  אר ּבע  ּוכ ׁשּתמנה  זרע . ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָל ֹו
וזה  ׁשנה , ר "י יציאתן עד  למצרים  מ ּביאתן ְְְְְִִִִִִֶַַָָָָָָָּתמצא 

 ה ּמל לתלמי ׁשּׁשּנּו ה ּדברים  מן .אחד  ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָ

       ©§¦À¦¥Æ§¦´¨½̈§©§©¬¥−¨¨®
      ©§¦À§¤̧¤Æ©´©¤½¨«§²¨¦§¬§Ÿ̈−

 ¥¤¬¤¦§¨«¦
‰L ÌÈLÏL ıwÓ È‰ÈÂÌˆÚa È‰ÈÂ ,'B‚Â «¿ƒƒ≈¿…ƒ»»¿«¿ƒ¿∆∆

‰f‰ ÌBi‰∑ ע ּכבן לא  ה ּקץ , ׁשה ּגיע  ׁשּכיון מ ּגיד  ««∆ְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
ה ּׁשרת  מלאכי ּבא ּו ּבניסן ּבט "ו עין. ּכהרף  ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָה ּמק ֹום 

נֹולד  ּבניסן ע ׂשר  ּבחמ ּׁשה  לב ּׂשר ֹו, אברהם  ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָאצל 
ה ּבתרים  ּבין ּגזרת  נגזרה  ּבניסן ּובט "ו .(מכילתא)יצחק , ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ

     ¥´¦ª¦¬Æ©«Ÿ̈½§«¦−̈¥¤´¤
     ¦§¨®¦«©©³§¨©¤Æ©«Ÿ̈½¦ª¦²§¨§¥¬

  ¦§¨¥−§«ŸŸ¨«

ÚÂ‡לח  ÔB‰nÚ e˜ÈÏÒ ÔÈ‡ÈbÒ ÔÈ‡Îe Û‡Â¿«¿»ƒ«ƒƒ¿ƒƒ¿¿»»
:‡„ÁÏ ÈbÒ ‡ÈÚa ÔÈB˙Â¿ƒ¿ƒ»«ƒ«¬»

ÔˆÈbלט  ÌÈˆnÓ e˜Èt‡ Èc ‡LÈÏ ˙È BÙ‡Â«¬»«¿»ƒ«ƒƒƒ¿«ƒ¿ƒ»
ÌÈˆnÓ eÎz‡ È‡ ÚÓÁ ‡Ï È‡ ÔÈht«ƒ»¬≈»¬»¬≈ƒ»»ƒƒ¿«ƒ
e„Ú ‡Ï ÔÈ„ÂÊ Û‡Â ‡kÚ˙‡Ï eÏÈÎÈ ‡ÏÂ¿»¿ƒ¿ƒ¿«»»¿«¿»ƒ»¬»

:ÔB‰Ï¿

ÌÈˆÓaמ  eÈ˙È Èc Ï‡NÈ Èa ˙BÓe«¿≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ
:ÔÈL ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa‡«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ

ÔÈLמא  ÔÈ˙Ï˙e ‰‡Ó Úa‡ ÛBqÓ ‰Â‰Â«¬»ƒ«¿«¿»¿»ƒ¿ƒ
ÈÈ„ ‡iÏÈÁ Ïk e˜Ù ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ÔÎa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈¿»»≈«»«¿»

:ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ

ÔB‰˙e˜t‡Ïמב  ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÈË ÈÏÈÏ≈≈¿ƒ√»¿»¿«»¿
ÈÈ Ì„˜ ÔÈ„‰ ‡ÈÏÈÏ ‡e‰ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó≈«¿»¿ƒ¿»ƒ≈¿»»≈√»¿»

Ï‡NÈ Èa ÏÎÏ ÔÈÈË:ÔB‰È„Ï ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈¿»≈



צג               
ÌÈnL ÏÈÏ∑ ׁשֹומר ֿ ה ּוא  ּבר ּו ֿ ה ּקד ֹוׁש ׁשהיה  ≈ƒÀƒֵֶַָָָָ

מצרים  מארץ  לה ֹוציאם  הבטחת ֹו לק ּים  ל ֹו .ּומצ ּפה  ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
'‰Ï ‰f‰ ‰ÏÈl‰ ‡e‰∑ ׁשאמר ה ּלילה  ה ּוא  ««¿»«∆«ְֶַַַָָ

ּבני את  ּגֹואל  אני ה ּזה  ּבּלילה  ÌÈnL.לאברהם , ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָƒÀƒ
ÈaŒÏÎÏÌ˙„Ï Ï‡NÈ∑,ה ּמּזיקין מן ּובא  מ ׁשּמר  ¿»¿≈ƒ¿»≈¿……»ְִִִַַָָֻ

וג ֹו'" ה ּמׁשחית  יּתן "ולא  ׁשּנאמר : .ּכענין ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָֹ

      ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§©«£½Ÿ−Ÿª©´©¨®©
  ̈¤¥−̈Ÿ¬Ÿ©«

ÁÒt‰ ˙wÁ ˙‡Ê∑ להם נאמרה  ּבניסן ּבי"ד  …À««»«ְְְֱִֶֶָָָ
זֹו ÎŒÔa.ּפר ׁשה  Ïk∑ לאביו מע ׂשיו ׁשּנתנּכר ּו ָָָ»∆≈»ְְְֲִִֶַַָָ

מ ּומר  יׂשראל  ואחד  ֿ ּכֹוכבים  ע ֹובד  ואחד  ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשּבּׁשמים ,
.(מכילתא)ּבמ ׁשמע  ְְַַ

     §¨¤¬¤¦−¦§©¨®¤©§¨´Ÿ½−̈
 ¬Ÿ©«

Ba ÏÎ‡È Ê‡ B˙‡ ‰zÏÓe∑.עא)ר ּבֹו מ ּגיד (יבמות «¿»…»…«ִַַ
ר ּבי  ּדברי ּבּפסח , מ ּלאכל  מע ּכב ּתֹו עבדיו ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּמילת 
מע ּכב ּתֹו עבדיו מילת  אין א ֹומר : אליעזר  ר ּבי ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻיה ֹוׁשע .

יאכל  "אז ל ֹומר : ּתלמ ּוד  מה  ֿ ּכן אם  ּבּפסח . ְֱִִֵֶֶַַַַַַָֹֹמ ּלאכל 
העבד  .ּבֹו"? ֶֶָ

   ¨¬§¨¦−Ÿ¬Ÿ©«
LBz∑ ּתֹוׁשב ּגר  הע ֹובד ֿ∑ÈÎNÂ.זה  זה  »ֵֶָ¿»ƒֵֶָ

ונאמר  הם , ערלים  והלא  ל ֹומר , ּתלמ ּוד  ּומה  ְְֱֲֲִִֵֵֶַַַַַָֹּכֹוכבים .
מה ּול  ערבי ּכג ֹון א ּלא  ּבֹו"? יאכל  לא  ערל  ְְְִֵֶַַָָָָֹֹ"וכל 

ׂשכיר  א ֹו ּתֹוׁשב  וה ּוא  מה ּול , .וגבע ֹוני ְְְִִִָָָ

     §©³¦¤¨Æ¥«¨¥½«Ÿ¦¦©©²¦¦
    ©¨−̈®¨§¤−¤¬Ÿ¦§§«

ÏÎ‡È „Á‡ ˙Èa∑(מכילתא), אחת ּבחב ּורה  ¿«ƒ∆»≈»≈ֲַַַָ
ויחלק ּוה ּו. חב ּור ֹות  ׁשּתי עליו ה ּנמנין יע ׂשּו ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּלא 
אחד  ּבבית  א ּלא  אינֹו א ֹו אחת , ּבחב ּורה  א ֹומר  ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָא ּתה 
ּבחצר  א ֹוכלים  והיּו התחיל ּו ׁשאם  ּולל ּמד  ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּכמ ׁשמע ֹו,
"על  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ל ּבית ? יּכנס ּו ׁשּלא  ּגׁשמים  ְְְְְִִִֶַַַַַָָָֹוירד ּו
ׁשהא ֹוכל , מ ּכאן ּבהם ", א ֹות ֹו יאכל ּו א ׁשר  ְֲִִֵֶֶֶַָָָָֹה ּבּתים 

מק ֹומ ֹות  ּבׁשני ‰Èa˙.א ֹוכל  ÔÓ ‡ÈˆB˙ ‡Ï∑ מן ְְִֵֵ…ƒƒ««ƒִ
B.החב ּורה  eaL˙ ‡Ï ÌˆÚÂ∑, לאכילה הרא ּוי  ֲַָ¿∆∆…ƒ¿¿ֲִַָָָ

ׁשבירת  מ ּׁשּום  ּבֹו יׁש ּבׂשר , ּכּזית  עליו ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶַַָָָָּכג ֹון
מ ּׁשּום  ּבֹו אין מח , א ֹו ּבׂשר  ּכּזית  עליו אין ְִִֵֵֶֶַַָָָָֹעצם .

עצם  .ׁשבירת  ְִֶֶַ

   ̈£©¬¦§¨¥−©«£¬Ÿ«
B˙‡ eNÚÈ Ï‡NÈ ˙„ÚŒÏk∑ לפי נאמר ? ל ּמה  »¬«ƒ¿»≈«¬…ְֱִֶַָָ

אב ֹות ", לבית  "ׂשה  מצרים : ּבפסח  א ֹומר  ְְְִִֵֵֶֶֶַַָׁשה ּוא 
ּכן? ּדֹור ֹות ' 'ּפסח  אף  יכ ֹול  למ ׁשּפח ֹות , עליו ְְְִִֵֶֶַַָָָָׁשּנמנּו

יׂשראל  ֿ עדת  "ּכל  ל ֹומר : א ֹות ֹו"יע ׂשּתלמ ּוד  .ּו ְְֲֲִֵַַַַָָ

       §¦«¨¸¦§¹¥À§¨´¨¤»©»©«Ÿ̈¼¦´
      ̈¨À̈§¨Æ¦§©´©«£½§¨−̈§¤§©´¨¨®¤

  §¨¨¥−Ÿ¬Ÿ©«

‚ÈÊ˙מג  ‡„ Ô‰‡Ïe ‰LÓÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿«¬…»¿≈«
ÏeÎÈ ‡Ï „nzLÈc Ï‡NÈ a Ïk ‡ÁÒtƒ¿»»«ƒ¿»≈¿ƒ¿««»≈

:da≈

d˙Èמד  Ê‚˙Â ‡tÒk ÈÈÊ b „Ú ÏÎÂ¿»»≈¿»¿ƒ≈«¿»¿ƒ¿«»≈
:da ÏeÎÈ ÔÎa¿≈≈≈

da:מה  ÏeÎÈ ‡Ï ‡È‚‡Â ‡˙Bz»»«¬ƒ»»≈≈

Èa˙‡מו ÔÓ ˜Èt˙ ‡Ï ÏÎ‡˙È ‡„Á ‡ÂÁa«¬…»¬»ƒ¿¬≈»«≈ƒ≈»
:da Ôea˙˙ ‡Ï ‡Ó‚Â ‡Ï ‡Òa ÔÓƒƒ¿»¿»»¿«¿»»ƒ¿¿≈

d˙È:מז Ôe„aÚÈ Ï‡NÈ„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈«¿¿»≈

ÁÒt‡מח  „aÚÈÂ ‡Bib CnÚ ib˙È È‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ»ƒ»¿«¿≈ƒ¿»
˜È ÔÎe ‡eÎc Ïk dÏ Ê‚Ó ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¿«≈»¿»¿≈ƒ¿«
‡ÏÚ ÏÎÂ ‡Ú‡„ ‡ÈvÈk È‰ÈÂ d„aÚÓÏ¿∆¿¿≈ƒ≈¿«ƒ»¿«¿»¿»«¿»

:da ÏeÎÈ ‡Ï»≈≈

 

   
    
     
    

     

    
     

      
       

     

     
       
     

  
    



צד              
ÁÒÙ ‰NÚÂ∑ ּפסח יע ׂשה  ה ּמת ּגּיר  ּכל  יכ ֹול  ¿»»∆«ְֲִֵֶֶַַַַָָ

אזרח  מה  הארץ ". ּכאזרח  "והיה  ל ֹומר : ּתלמ ּוד  ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָמ ּיד ?
ע ׂשר  ּבאר ּבעה  ּגר  אף  ע ׂשר , ÏÚŒÏÎÂ.ּבאר ּבעה  ְְְְֵַַַָָָָָָָָ¿»»≈

Ba ÏÎ‡ÈŒ‡Ï∑, מילה מחמת  אחיו ׁשּמת ּו את  להביא  ……«ְֲִִֵֶֶֶַַָָָ
יאכל  לא  נכר  מ "ּבן נלמד  ואינֹו לערל ּות , מ ּומר  ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשאינֹו

.ּבֹו"
      ¨´©©½¦«§¤−¨«¤§¨®§©¥−©¨¬§«§¤«

'B‚Â ˙Á‡ ‰Bz∑ ׁשּבּתֹורה מצוֹות  ל ׁשאר  אף  לאזרח  ּגר  .(מכילתא)לה ׁשוֹות  »««¿ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

      ©©«£−¨§¥´¦§¨¥®©«£¤̧¦¨§Ÿ̈²¤
     ¤¬§¤©«£−Ÿ¥¬¨«

      ©§¦¾§¤−¤©´©¤®¦̧§Ÿ̈¹¤§¥
     ¦§¨¥²¥¤¬¤¦§©−¦©¦§Ÿ¨«

     

    ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ

     ©¤¦̧¨§¹¤³¤¨¤̧¤Æ¦§¥´¦§¨¥½
   ̈«¨−̈©§¥¨®¦−«

ÌÁŒÏk Ët∑ּכמ ֹו ּתח ּלה , הרחם  את  ׁשּפתח  ∆∆»∆∆ְְִֶֶֶֶַָָָ
יז) וכן(משלי  מד ֹון", רא ׁשית  מים  כב )"ּפֹוטר  (תהלים ְִִֵֵֵַָ

ׂשפתים  יפ ּתח ּו ב ׂשפה ", ‰e‡."יפטיר ּו ÈÏ∑ לעצמי ְְְְְִִִַַָָָƒְְִַ
מצרים קניתים  ּבכ ֹורי ׁשה ּכיתי ֿ ידי .על  ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַ

      ©¸Ÿ¤¤¹¤¨À̈¨º¤©³©¤Æ£¤̧
       §¨¤³¦¦§©¸¦Æ¦¥´£¨¦½¦ §´Ÿ¤½̈¦

     §Ÿ̈²¤§¤−¦¤®§¬Ÿ¥«¨¥−¨¥«
‰f‰ ÌBi‰ ˙‡ BÎÊ∑ מצרים יציאת  ׁשּמזּכירין יֹום ל ּמד  .ּבכל  »∆««∆ְְְְִִִִִִֵֶַַַָ

    ©−©¤´«Ÿ§¦®§−Ÿ¤¨«¨¦«
È‡‰ L„Áa∑ ּבאיזה יֹודעין היינּו לא  וכי ¿…∆»»ƒְְְִִִֵֶָֹ

ׁשּגמלכם  חסד  רא ּו להם : אמר  ּכ א ּלא  יצא ּו? ְְְְֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹחד ׁש
ח ּמה  לא  לצאת , ּכׁשר  ׁשה ּוא  ּבחד ׁש אתכם  ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹׁשה ֹוציא 

א ֹומר : ה ּוא  וכן ּגׁשמים , ולא  צ ּנה  סח)ולא  (תהלים ְְְְִִֵֵָָֹֹ
ּכׁשר  ׁשה ּוא  חד ׁש ּבּכֹוׁשר ֹות ", אסירים  ֲִִִֵֶֶַָָֹ"מ ֹוציא 

.לצאת  ֵָ

Bi‚Ïe‡מט  ‡ÈvÈÏ ‡‰È ‡„Á ‡˙ÈB‡«¿»¬»¿≈¿«ƒ»¿ƒ»
:ÔBÎÈÈa Ôeib˙Èc¿ƒ¿«¿≈≈

È˙נ ÈÈ „ÈwÙ È„ ‡Ók Ï‡NÈ Èa Ïk e„ÚÂ«¬»»¿≈ƒ¿»≈¿»ƒ«ƒ¿»»
:e„Ú Ôk Ô‰‡ ˙ÈÂ ‰LÓ…∆¿»«¬…≈¬»

Èaנא  ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ÔÎa ‰Â‰Â«¬»ƒ¿«»»≈«≈¿»»¿≈
:ÔB‰ÈÏÈÁ ÏÚ ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡Ó Ï‡NÈƒ¿»≈≈«¿»¿ƒ¿«ƒ«≈≈

ÓÈÓÏ:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

cÏÂ‡ב  Ïk Á˙t ‡Îea Ïk ÈÓ„˜ Lc˜‡«¿≈√»«»¿»»«»«¿»
:‡e‰ ÈÏÈ„ ‡ÈÚe ‡L‡a Ï‡NÈ Èaƒ¿≈ƒ¿»≈«¬»»ƒ¿ƒ»ƒƒ

ÓBÈ‡ג  ˙È ÔÈÈÎ„ BÂ‰ ‡nÚÏ ‰LÓ Ó‡Â«¬«…∆¿«»¬¿ƒƒ»»
‡˙ecÚ ˙ÈaÓ ÌÈˆnÓ Ôez˜Ù Èc ÔÈ„‰»≈ƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»
‡ÏÂ ‡kÓ ÔBÎ˙È ÈÈ ˜Èt‡ ‡„È ÛB˜˙a È‡¬≈ƒ¿¿»«≈¿»»¿ƒ»¿»

:ÚÈÓÁ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬ƒ«

Èa‡c‡:ד  ‡ÁÈa ÔÈ˜Ù Ôez‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«»¿ƒ¿«¿»¿«ƒ»

 

      
       

      
     

      
     

      
     

     
      
      

     



צה               

     §¨¨´¦«§¦«£´§Ÿ̈¿¤¤´¤©Â§©«£¦Â§©«¦¦̧
       §¨«¡Ÿ¦¹§©«¦¦´§©§¦À£¤̧¦§©³©«£Ÿ¤̧Æ¨´¤

      ̈½¤²¤¨©¬¨−̈§¨®§¨«©§¨²¤¨«£Ÿ̈¬
  ©−Ÿ©¬Ÿ¤©¤«

'B‚Â ÈÚk‰ ı‡ Ï‡∑ מנה ׁשּלא  ֿ ּפי ֿ על  ואף  ∆∆∆«¿«¬ƒ¿ְִֶַַָָֹ
ּבמ ׁשמע , ּגֹויים  ׁשבעה  ּכל  עממין, חמ ּׁשה  ְְְֲֲִִִִֶַַָָָָָא ּלא 
היתה  ּכנען מ ּמׁשּפחת  ואחת  הם , ּכנעני ּבכלל  ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָֻׁשּכּלן

ּכנעני א ּלא  ׁשם  ל ּה נקרא  ÚaL.(תנחומא)ׁשּלא  ְְֲִִֵֶֶַָָָֹƒ¿«
'B‚Â EÈ˙‡Ï∑: א ֹומר ה ּוא  טו)ּבאברהם  (בראשית «¬…∆¿ְְֵַָָ

ה ּוא  ּוביצחק  וג ֹו'", אברם  את  ה ' ּכרת  הה ּוא  ְְְְִֶַַַַָָָ"ּבּיֹום 
כ )א ֹומר : ּוביעק (שם וג ֹו'", ה ּזאת  ּבארץ  ה ּוא "ּגּור  ב  ְְֲֵֶַַָָֹֹ
כט)א ֹומר : וג ֹו'"(שם עליה  ׁשֹוכב  א ּתה  א ׁשר  ."הארץ  ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָ

L„e ÏÁ ˙Ê∑ זב וה ּדב ׁש הע ּזים , מן זב  חלב  »«»»¿»ְְִִִַַָָָָָ

ה ּתאנים  ּומן ה ּתמרים  ו)מן ‰Ú„‰.(מגילה ˙‡ ְְִִִִֵַַָ∆»¬…»
˙‡f‰∑(צו למעלה :(פסחים נאמר  ּכבר  והלא  ּפסח . ׁשל  «…ְְְֱֲֶֶֶַַַַָָֹ

ּוׁשנא ּה? חזר  ול ּמה  וג ֹו'", הארץ  אל  תבא ּו ּכי ְְְְִֶֶַָָָָָָָָָָֹ"והיה 
נאמר : רא ׁשֹונה  ּבפר ׁשה  ּבּה. ׁשּנתח ּדׁש ּדבר  ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבׁשביל 

יב ) העבדה (לעיל  מה  ּבניכם  אליכם  יאמר ּו ּכי ְְְֲֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹ"והיה 
את  ׁשה ֹוציא  מד ּבר , ה ּכת ּוב  ר ׁשע  ּבבן לכם ", ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹה ּזאת 
ׁשאינֹו ּבבן ,"לבנ "וה ּגד ּת וכאן: ה ּכלל . מן ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָעצמ ֹו
א ּתה  ל ֹו ׁשּתפ ּתח   מל ּמד וה ּכת ּוב  ל ׁשאל , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹיֹודע 

ה ּלב  את  ה ּמֹוׁשכין א ּגדה  .ּבדברי ְְְִִֵֵֶַַַָָ

      ¦§©¬¨¦−Ÿ©´©®Ÿ©Æ©§¦¦½©−
 ©«Ÿ̈«

      ©Æ¥«¨¥½¥−¦§©´©¨¦®§Ÿ¥«¨¤̧§¹
     ¨¥À§Ÿ¥«¨¤¬§²§−Ÿ§¨§ª¤«

        §¦©§¨´§¦§½©¬©−¥®Ÿ©«£´¤À¨¨³
   §Ÿ̈Æ¦½§¥¦−¦¦§¨«¦

‰Ê eÚa∑:ּכג ֹון מצוֹותיו, ׁשאק ּים  ּבעב ּור  «¬∆ְְֲֲִֵֶַַָ
ה ּלל ּו ּומר ֹור  מ ּצה  ÈÏ.ּפסח , '‰ ‰NÚ∑ ּתׁשּובה רמז ֶַַַָָָ»»ƒְַָָ

ר ׁשע , היית לבן ׁשא ּלּו , ל ולא  לי" ה ' "ע ׂשה  ל ֹומר : ְְְִִִֵֶַָָָָָָֹ
לה ּגאל ׁשם , ּכדאי היית  .(מכילתא)לא  ְְִִֵַָָָָֹ

         

ליגאל ליגאל ליגאל ליגאל  דאי דאי דאי דאי  הייתהייתהייתהיית ח)לא לא לא לא  "לא (יג , נאמר כילא   וא ֹֹ ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
 רב  עיהר רק  ה ה  לבאר,  וי נגאל". לצאתלצאתלצאתלצאתהיה  ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָָ

 צרי צרי צרי צרי מ מ מ מנגאל ולא   ח מ ת עת כב )מת י, לעיל .(ר "י ְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַֹֹ

מ ציא  ה א  הרי  נגאל, היה   זה  רע ' ' אפא , ב ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָמ
לגי  רק  ה לל מ  עצמ סח סח סח סח את     קרקרקרקרל א מרר), (מ ה  ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

ה תב : ל א מר לכ . מצרי ליציאת  ה א  מ דה  ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָה א 
 חטא  עיהר אר  מ) נגאל היית   היית ְְְְְִִִִֶָָָָָָָָָָל
דאי היית לא  אבל ,( צרי מ  צא , אחרי  דבריְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָֹ

. לכ ְְָָורא י 

        §¨¨Á§¸§¹©¨«§À§¦¨Æ¥´¥¤½§©À©
        ¦«§¤²©¬§Ÿ̈−§¦®¦ §¨´£¨½̈¦«£¬

 §Ÿ̈−¦¦§¨«¦

„ÚÎ‡‰ה  ‡Ú‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»»
ÌÈi˜ Èc È‡ÒeÈÂ È‡eÁÂ È‡BÓ‡Â È‡zÁÂ¿ƒ»≈∆¡»≈¿ƒ»≈ƒ»≈ƒ«ƒ
L„e ÏÁ ‡cÚ ‡Ú‡ CÏ ÔzÓÏ C˙‰‡Ï«¬»»»¿ƒ«»«¿»«¿»¬»¿»
:ÔÈ„‰ ‡ÁÈa ‡„‰ ‡ÁÏt ˙È ÁÏÙ˙Â¿ƒ¿«»»¿»»»»¿«¿»»≈

ÓBÈe‡ו ‡Èht ÏeÎÈz ÔÈÓBÈ ‡ÚLƒ¿»ƒ≈«ƒ»¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡bÁ ‰‡ÚÈL¿ƒ»»«»√»¿»

ÈÊÁ˙Èז ‡ÏÂ ÔÈÓBÈ ˙ÚL ˙È ÏÎ‡˙È Èht«ƒƒ¿¬≈»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿¬≈
ÏÎa ÈÓÁ CÏ ÈÊÁ˙È ‡ÏÂ ÚÈÓÁ CÏ»¬ƒ«¿»ƒ¿¬≈»¬ƒ¿»

:CÓeÁz¿»

ÏÈ„aח  ÓÈÓÏ ‡e‰‰ ‡ÓBÈa CÏ ÈeÁ˙e¿«ƒƒ¿»¿»«¿≈»¿ƒ
:ÌÈˆnÓ È˜tÓa ÈÏ ÈÈ „Ú ÔÈc≈¬«¿»ƒ¿ƒ¿ƒƒƒ¿»ƒ

CÈÈÚט  ÔÈa ‡Î„Ïe C„È ÏÚ ˙‡Ï CÏ È‰ÈÂƒ≈»¿««¿»¿»¿»»≈≈»
‡„Èa È‡ CÓeÙa ÈÈ„ ‡˙ÈB‡ È‰z ÏÈ„a¿ƒ¿≈«¿»«¿»¿»¬≈ƒ»

:ÌÈˆnÓ ÈÈ C˜t‡ ‡ÙÈw«̇ƒ»«¿»¿»ƒƒ¿»ƒ

 

    
  

    


    
  



צו              
˙B‡Ï EÏ ‰È‰Â∑ ל ּתהיה  מצרים  יציאת  ¿»»¿¿ְְְְִִִִֶַַ

EÈÈÚ.לא ֹות  ÔÈa ÔBkÊÏe E„ÈŒÏÚ∑ ל ֹומר ר ֹוצה  ְ«»¿¿ƒ»≈≈∆ֶַ
ּוב ּזר ֹוע  ּברא ׁש ותק ׁשרם  ה ּלל ּו ּפר ׁשּיֹות  ÏÚ.ׁשּתכ ּתב  ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹ«

E„È∑ ּבפר ׁשה מלא  "ידכה " , לפיכ ׂשמאל . יד  על  »¿ְְְְִֵַָָָָָָָָֹ
טז)ׁשנּיה  פסוק  ּכהה (לקמן ׁשהיא  יד  ּבּה, לדר ׁש (מכילתא., ְְִִִֵֶָָָָֹ

לז) .מנחות
    §¨«©§¨²¤©«ª¨¬©−Ÿ§«£¨®¦¨¦−

 ¨¦«¨
‰ÓÈÓÈ ÌÈÓiÓ∑ ל ׁשנה לו)מ ּׁשנה  .(מנחות ƒ»ƒ»ƒ»ְִָָָָ

     §¨º̈¦«§¦«£³§Ÿ̈Æ¤¤´¤©§©«£¦½©«£¤²
     ¦§©¬§−§©«£Ÿ¤®§¨−̈¨«

E‡È Èk ‰È‰Â∑ מ ּכאן ׁשּלמד ּו מר ּבֹותינּו יׁש ¿»»ƒ¿ƒ¬ְִֵֵֵֶַָָ
ּבכ ֹור  קד ׁשּו והא ֹומר ׁשּלא  ּבּמד ּבר . ה ּנֹולדים  ֹות  ְְְְִִֵֶַַָָָָֹ

ּתק ּימ ּוה ּו אם  ל ֹומר : זֹו ּביאה  מפר ׁש ְְְְִִֵֶַַָָָׁשּקד ׁשּו,
ׁשם  ּותק ּימ ּוה ּו לארץ  לה ּכנס  ּתזּכּו .(מכילתא)ּבּמד ּבר , ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

EÏ ÚaL∑? ל נׁשּבע  ו)והיכן אתכם (לעיל  "והבאתי ƒ¿«¿ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָ
וג ֹו'" נׂשאתי א ׁשר  הארץ  CÏ.אל  d˙e∑(מכילתא) ְֲִֶֶֶָָָָ¿»»»

ּבעיני ּתהי ּתהא  ואל  ּבּיֹום , ּבֹו  ל נתנּה ּכא ּלּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָ
אב ֹות  ּכיר ּׁשת  ּבעיני. ְִֵֶַָֻ

    §©«£©§¨¬¨¤«¤¤−¤©«Ÿ̈®§¨¤´¤
      ¤´¤§¥À̈£¤̧¦«§¤¬§²©§¨¦−©«Ÿ̈«

zÚ‰Â∑, הפר ׁשה ל ׁשֹון א ּלא  "והעבר ּת" אין ¿«¬«¿»ְְְְֲֵֶַַַָָָָ
לב ּתֹו" נחלת ֹו את  "והעבר ּתם  א ֹומר : ה ּוא  ‚L.וכן ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָ∆∆

‰Ó‰a∑,ע ּתֹו ּבלא  וׁשּלח ּתּו א ּמֹו ׁשּׁשּגר ּתּו נפל  ¿≈»ְְְְִִִִֵֶֶַַֹ
ה ּבא  את  לפטר  ּבבכ ֹורה  קד ֹוׁש ׁשה ּוא  ה ּכת ּוב   ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹול ּמד
,אלפי ׁשגר  ּכמ ֹו ׁשגר , קר ּוי נפל , ׁשאינֹו ואף  ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאחריו,

ּכבר  ׁשהרי ה ּנפל , על  לל ּמד  א ּלא  ּבא  לא  זה  ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאבל 
ּבהמה  ּבכ ֹור  אף  ּתאמר : ואם  רחם ". ּפטר  "כל  ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכתב :
 ּבבקר" אחר : ּבמק ֹום  ּופר ׁש ּבא  ּבמ ׁשמע , ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָָטמאה 
ּפטר  ּכל  "והעבר ּת לפר ׁש: יׁש אחר , ל ׁשֹון ."ְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּובצאנ

מד ּבר  ה ּכת ּוב  - אדם  ּבבכ ֹור  .רחם ", ְְִֵֶֶַַָָָ

     §¨¤³¤£ŸÆ¦§¤´§¤½§¦¬Ÿ¦§¤−
      ©«£©§®§¸Ÿ§¬¨¨²§¨¤−¦§¤«

ÓÁ Ët∑, טמאה ּבהמה  ׁשאר  ּפטר  ולא  ∆∆¬…ְְְְֵֵֶֶָָָֹ
ׁשּנמ  לפי היא , ה ּכת ּוב  מצרים גזרת  ּבכ ֹורי ׁשל ּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָ

ּביציאתן  יׂשראל  את  ׁשּסּיע ּו וע ֹוד , ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָלחמ ֹורים .
הר ּבה  נטל  ׁשּלא  מ ּיׂשראל  אחד   ל (ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹמ ּמצרים 
מצרים  ׁשל  ּומ ּזהבם  מ ּכס ּפם  טע ּונים  .חמ ֹורים ) ְְְְֲִִִִִִֶַָָָ

‰Na ‰cÙz∑ מ ּתר חמ ֹור  ּופטר  ל ּכהן, ׂשה  נֹותן ƒ¿∆¿∆ֲֵֵֶֶֶַָֹֻ

וה ּׂשה  ּכהן ּבהנאה  ּביד  ע ֹורפ ֹו∑BzÙÚÂ.ח ּלין ְְֲִֵֶַַַָָֹֻ«¬«¿ְ
ׁשל  ממ ֹונֹו הפסיד  ה ּוא  וה ֹורג ֹו. מאח ֹוריו ְְְְֲִִִֵֶָָּבק ֹופיץ 

ממ ֹונֹו יפסיד   לפיכ ‡„Ì.(מכילתא)ּכהן, BÎa ÏÎÂ ְְִִֵַָָֹ¿…¿»»
‰cÙz EÈa∑ ּבמק ֹום קצ ּוב  ּפדיֹונֹו סלעים , חמ ׁש ¿»∆ƒ¿∆ְְְִִֵָָָָ

.אחר  ֵַ

ÔÓÊÏ:י  ÔÓfÓ dÓÊÏ ‡„‰ ‡ÓÈ˜ ˙È h˙Â¿ƒ«»¿»»»»¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿»

Ók‡יא  È‡ÚÎ„ ‡Ú‡Ï ÈÈ CpÏÚÈ È‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈»≈ƒ»¿»¿«¿»ƒ¿«¬»≈¿»
:CÏ dpzÈÂ C˙‰‡ÏÂ CÏ ÌÈi˜ È„ƒ«ƒ»¿«¬»»»¿ƒ¿ƒ«»

Á˙tיב  ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ‡cÏÂ Á˙Ù Ïk aÚ˙Â¿«¿«»»««¿»√»¿»¿»»«
Ì„˜ Lc˜z ÔÈÎc CÏ È‰È Èc ‡ÈÚa „ÏÂ¿«¿ƒ»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«¿≈√»

:ÈÈ¿»

BÙz˜יג  ‡ÓÁ„ (‡Îea) Á˙t ÏÎÂ¿»»«¿»«¬»»ƒ¿
ÏÎÂ dÙ˜˙Â ˜BÙ˙ ‡Ï Ì‡Â ‡n‡a¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ¿¿ƒ¿¿≈¿»

:˜BÙz CÈa ‡L‡„ ‡Îea¿»«¬»»ƒ¿»ƒ¿

 

     
     
     

     
   

    
 

    
    

      
     

    
     

      

      

     
    
      

     
     

    
     

      
   

     
     

     



צז               

      §¨º̈¦«¦§¨«§¬¦§²¨−̈¥´Ÿ©®Ÿ
      §¨«©§¨´¥½̈§´Ÿ¤À̈«¦¨§Ÿ̈²¦¦§©−¦

 ¦¥¬£¨¦«
ÁÓ E EÏ‡LÈ Èk∑ עכ ׁשו ׁשה ּוא  'מחר ' יׁש ƒƒ¿»¿ƒ¿»»ְֵֶַָָָ

ּוכגֹון: זה  ּכג ֹון זמן, לאחר  ׁשה ּוא  'מחר ' כב )ויׁש (יהושע  ְְְְְֵֶֶַַַָָ
ל  ּבניכם  יאמר ּו רא ּובן "מחר  ּובני ּגד  ּדבני .בנינּו" ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶָָָָֹ

˙‡f ‰Ó∑ להעמיק יֹודע  ׁשאינֹו ט ּפׁש ּתינֹוק  זה  «…ְֲִִִֵֵֵֶֶַַ
אחר  ּובמק ֹום  ּזאת ". "מה  וׁשֹואל : וס ֹותם  ְְְְֵֵֵֵַַָָֹׁשאלת ֹו

א ֹומר : ו)ה ּוא  וה ּמׁשּפטים (דברים והח ּקים  העד ֹות  "מה  ְְְִִִֵֵַַָָָֻ
ּכנגד  ּתֹורה  ּדּברה  חכם . ּבן ׁשאלת  זאת  הרי ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָֹוג ֹו'",
ל ׁשאל , יֹודע  וׁשאינֹו ר ׁשע , ּתם , ּבנים : ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹאר ּבעה 

חכמה   ּדר .וה ּׁשֹואל  ְְֵֶֶַָָ

      ©§¦À¦«¦§¨´©§Ÿ»§©§¥¼¼©©«£¸Ÿ§Ÿ̈³
     ̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¦§¬Ÿ¨−̈§©§´
      §¥¨®©¥Á£¦̧Ÿ¥¹©©«Ÿ̈À¨¤³¤¤̧¤Æ

   ©§¨¦½§¨§¬¨©−¤§¤«

       §¨¨³§Æ©¨´§½̈§«¨−Ÿ¥´¥¤®¦ 
     §´Ÿ¤½̈«¦¨¬§Ÿ̈−¦¦§¨«¦

ÔÈa ˙ÙËBËÏeEÈÈÚ∑ ׁשהם ׁשם  ועל  ּתפ ּלין, ¿»…≈≈∆ְְִִֵֵֶַ
ּבכתפי  'טט ' ט ֹוטפ ֹות , קר ּויין ּבּתים  ׁשּתים ,אר ּבעה  ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ

אל  "וה ּטף  עם  ח ּבר ֹו ּומנחם  ׁשּתים . ּבאפריקי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָ'ּפת '

ּבין  "ּולזּכר ֹון ּכמ ֹו ּדּבּור , ל ׁשֹון ּתּטיפ ּו", "אל  ְְְִִִֵַַָָּדר ֹום ",
א ֹותם  ׁשהר ֹואה  רא ׁשֹונה , ּבפר ׁשה  האמ ּורה  ,"ְֲִֵֶֶֶָָָָָָָָעיני

ּבֹו: ויד ּבר  ה ּנס  יזּכר  העינים , ּבין ְְִִִִֵֵֵֵַַַָֹק ׁשּורים 
.סימ ימנ "ה  ,פסוקי בא ק"ה  פרשת חסלת

Ó‡יד  ÓÈÓÏ ÁÓ Ca CpÏ‡LÈ È‡ È‰ÈÂƒ≈¬≈ƒ¿¬ƒ»¿»¿»¿≈«»
ÈÈ ‡˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a dÏ ÓÈ˙Â ‡„»¿≈«≈ƒ¿¿»«¿»»¿»

:‡˙ecÚ ˙ÈaÓ ÌÈˆnÓƒƒ¿«ƒƒ≈«¿»

˙eÁÏLÏ‡טו ‰ÚÙ ÈL˜‡ È‡ ‰Â‰Â«¬»¬≈«¿≈«¿…¿«»»»
ÌÈˆÓ„ ‡Ú‡a ‡Îea Ïk ÈÈ ÏË˜e¿«¿»»¿»¿«¿»¿ƒ¿«ƒ
ÏÚ ‡ÈÚ„ ‡Îea „ÚÂ ‡L‡„ ‡ÎeaÓƒ¿»«¬»»¿«¿»ƒ¿ƒ»«
ÔÈÎc ‡cÏÂ Á˙t Ïk ÈÈ Ì„˜ Á„ ‡‡ Ôk≈¬»»«√»¿»»»««¿»ƒ¿ƒ

:˜BÙ‡ È„ ‡Îea ÏÎÂ¿»¿»ƒ¿«∆¿

CÈÈÚטז ÔÈa ÔÈlÙ˙ÏÂ C„È ÏÚ ˙‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿««¿»¿ƒ¿ƒƒ≈≈»
:ÌÈˆnÓ ÈÈ ‡˜t‡ ‡„È ÛB˜˙a È‡¬≈ƒ¿¿»«¿»»¿»ƒƒ¿»ƒ

       

 

     
     
     
    

  

    
    

      
      

  

    
      

   
   

  

             

       
        

          
          

          
         
          
          


          

          
         

        
         

          
       


          

          
          

       
         

  















































המשך ביאוח למס' רולין ליום חביעי עמ' א



צח

יום ראשון - כ"ט טבת
מפרק קמ

עד סוף פרק קנ

יום רביעי - ג' שבט
מפרק יח

עד סוף פרק כב

יום שני - א' שבט
פרק כ, מפרק א
עד סוף פרק ט

יום חמישי - ד' שבט
מפרק כג

עד סוף פרק כח

יום שלישי - ב' שבט
מפרק י

עד סוף פרק יז

יום שישי - ה' שבט
מפרק כט

עד סוף פרק לד

שבת קודש - ו' שבט
פרק כ

מפרק לה עד סוף פרק לח

לשבוע פרשת בא  תהלים  שיעורי 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום את הקאפיטל 

כ"א  פרק  אומר  היה  הכ"א  לשנת  ונכנס  שנה  כ'  לו  מלאו  אם  למשל  חייו.  שנות  לפי  תהילים 

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 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

)כמו  תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק 

מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות 

מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים 

... בשר  ועד 



צט               

טבת  כ"ט  ראשון  יום 
פרק טו יום ראשון ֿ שני כ "ט טבת ֿ א 'שבט             

שבט  א' שני יום 
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יח .1. ג , ב.2.מלאכי  ט , חגיגה
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יב.3. לז.4.פרק סט , ומד .5.תהלים יט  יח , פרק



קי              

שבט  ב' שלישי יום 
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ב.6. ט , חגיגה



קב             

שבט  ג' רביעי יום 
פרק טז             
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לבו".Ó˘‰מדריגת1. ותעלומות במוחו מסותרת "האהבה במלים: - לעיל  צויינה כבר זו, עליונה מדריגה כי  כאן, נזכרת אינה
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א.10. כט , מגילה ראה
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א.10. כט , מגילה ראה
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א.10. כט , מגילה ראה

              

     
 

         
       

      
      


          
         

        
     

         
          

         
          

       
     



































המשך ביאוח למס' רולין ליום שבת קודש עמ' א



היום יום . . . קי

ה'תש"גכט טבתיום רביעי

חומש: וארא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: פרק טו, ובזה . . . 40 חלל בקרבו.

אנן פועלי דיממא אנן . יום הוא אור, עבודתנו היא עבודת האור, מַאכען ליכטיג די 
וועלט באור תורה . ומלבד כי צריכים לעמוד במעמד ומצב טוב בעז"ה בעצמו - אליין 
דארף מען זיין ווי עס דארף צו זיין - הנה כל העבודה היא לזכות להעמיד תלמידים 
גרונטיקע מענשען, אשר יהיו מסורים בלבם ודעתם אל הכוונה הפנימית. שאינו מספיק 
למוד תורה הנגלית וחבוב הקודש בשמירת המצות, כי אם צריכים גם עבודה שבלב.

יָמָמא ֲאָנן ]=ָאנּו, ּפֹוֲעֵלי יֹום ָאנּו[. יֹום הּוא אֹור, ֲעבֹוָדֵתנּו ִהיא ֲעבֹוַדת ָהאֹור, ְלָהִאיר  ֲאָנן ּפֹוֲעֵלי ּדִ
ַעְצמֹו – ִלְהיֹות  ֶעְזַרת ה', ּבְ ב טֹוב, ּבְ ַמֲעָמד ּוַמּצָ י ְצִריִכים ַלֲעֹמד ּבְ ַבד ּכִ אֹור ּתֹוָרה. ּוִמּלְ ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ
ר ִיְהיּו  ים, ֲאׁשֶ ים ְיסֹוִדּיִ ְלִמיִדים ֲאָנׁשִ ל ָהֲעבֹוָדה ִהיא ִלְזּכֹות ְלַהֲעִמיד ּתַ ה ּכָ ִריְך – ִהּנֵ ּצָ ִפי ׁשֶ ַעְצמֹו ּכְ ּבְ
ַהּקֶֹדׁש  ְוִחּבּוב  ְגֵלית  ַהּנִ ּתֹוָרה  ִלּמּוד  יק  ַמְסּפִ ֵאינֹו  ׁשֶ ִניִמית.  ַהּפְ ָנה  ּוָ ַהּכַ ֶאל  ם  ְוַדְעּתָ ם  ִלּבָ ּבְ ְמסּוִרים 

ב. ּלֵ ּבַ ם ֲעבֹוָדה ׁשֶ י ִאם ְצִריִכים ּגַ ְצֹות, ּכִ ִמיַרת ַהּמִ ׁשְ ּבִ

ה'תש"גא שבט, ר"חיום חמישי

חומש: וארא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: ובבינוני . . . כא מרגילותו.

ל ַאַנ"ׁש  ֵנִסּיֹות ׁשֶ י ּכְ ּתֵ ין ּבָ ֶזה ׁשּום ֶהְפֵרׁש ּבֵ ה( ֵאין ּבָ ִפּלָ ָכל יֹום ַאַחר ַהּתְ ים ָהָאמּור )ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ
ד  ח ּפֹוִלין, ה' ֲעֵליֶהם ִיְחיּו. ּוִמּצַ ַנז אֹו ֻנּסַ ּכְ ח ַאׁשְ ֵלי ֻנּסַ ּלְ ְחיּו, אֹו ִמְתּפַ ּיִ "ד[ ׁשֶ לֹוֵמנּו, ֲחִסיֵדי ַחּבַ י ׁשְ ]ַאְנׁשֵ

ִלְכַלל  ַהּנֹוֵגַע  ִניִמית,  ַהּפְ ָנָתּה  ְוַכּוָ ִצּבּור  ּבְ ים  ִהּלִ ּתְ ֲאִמיַרת  ל  ׁשֶ ָהִעְנָין  ְלֹגֶדל  ּוִבְפָרט  ָרֵאל...  ִיׂשְ ַאֲהַבת 
ר  לּות ֲאׁשֶ ּדְ ּתַ ָכל ִמיֵני ִהׁשְ ל ּבְ ּדֵ ּתַ י ּוְמזֹוָנא, ּוְברּוָחִנּיּות... ָעֵלינּו ְלִהׁשְ ָבֵני ַחּיֵ ִמּיּות, ּבְ ׁשְ ּגַ ׁש ּבְ ָרֵאל ַמּמָ ִיׂשְ

ְהֶיה. ּיִ ח ׁשֶ ֶנֶסת ֵמֵאיֶזה ֻנּסָ י ַהּכְ ּתֵ ָכל ּבָ ע ּבְ ֻיְקּבַ

ה'תש"גב שבטיום ששי

חומש: וארא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: ובזה יובן . . . עבודתו כלל.

אאמו"ר סיפר: הדרוש וארא גו' ושמי ד' גו' המדבר בענין כי לא ידח ממנו נדח 
)אינו הנדפס בתו"א(, קנה לו שם "דער פרומער וארא", והי' רגיל רבינו הזקן לחזור 
אותו אחת לשלש שנים, ובכל פעם ופעם כמעט שהי' אומר אותו כלשונו. ואמר הצ"צ: 
יעדער מָאל איז געווען א אור חדש. הָאט דער טַאטע געזָאגט: א אור איז אלע מָאל 

גלייך, ָאבער מאור איז אלע מָאל ווי א דבר חדש.

י לֹא  "ּכִ ִעְנָין  ּבְ ר  ַהְמַדּבֵ ּגֹו',  ִמי ה'"  ּוׁשְ ּגֹו'  "ָוֵאָרא  רּוׁש  ַהּדְ ר:  ִסּפֵ "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ ָאִבי מֹוִרי  ֲאֹדִני 
ם "ּדֶער ְפרּומֶער ָוֵאָרא", ]="ָוֵאֶרא" ַה'ְיֵרא  "תֹוָרה אֹור"(, ָקָנה לֹו ׁשֵ ס ּבְ ְדּפָ ח" )ֵאינֹו ַהּנִ ּנּו ִנּדָ ח ִמּמֶ ִיּדַ
ָהָיה אֹוֵמר  ְמַעט ׁשֶ ַעם ּוַפַעם ּכִ ִנים, ּוְבָכל ּפַ לֹשׁ ׁשָ ֵקן ַלֲחֹזר אֹותֹו ַאַחת ְלׁשָ נּו ַהּזָ ַמִים'[. ְוָהָיה ָרִגיל ַרּבֵ ׁשָ

ִמיד  ּתָ הּוא  'אֹור'  א:  ַאּבָ ֵהִגיב  ָחָדׁש.  אֹור  ֶזה  ָהָיה  ַעם  ּפַ ָכל  ּבְ ֶצֶדק":  ַמח  ַה"ּצֶ ְוָאַמר  ְלׁשֹונֹו.  ּכִ אֹותֹו 
ָדָבר ָחָדׁש. ַעם ּכְ ָכל ּפַ ֵזֶהה, ַאְך 'ָמאֹור' הּוא ּבְ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



קיי היום יום . . . 

ה'תש"גג שבטשבת

חומש: וארא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: פרק טז. וזה . . . באריכות.

בֹו  ִמְכּתָ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ִלי ַההֹוָספֹות( . ַה"ּצֶ קָאּפּוְסט )ּבְ ַנת תקצ"ז ּבְ ׁשְ ס ָלִראׁשֹוָנה ּבִ "ּתֹוָרה אֹור" ִנְדּפָ
ַנת  ְ ּשׁ ּמִ ים ׁשֶ רּוׁשִ ה... ּבֹו ַמֲאָמִרים רֹב ַהּדְ ס ַעּתָ ְדּפָ ָבט תקצ"ז ּכֹוֵתב: ֵסֶפר "ּתֹוָרה אֹור" ַהּנִ ִמּיֹום ג ׁשְ
יָמה  יָהם, ְוִהְסּכִ ַעְצמֹו ֵעין ִעּיּונֹו ֲעֵליֶהם ְוִהּגִ נּו ַז"ל ּבְ ם ַרּבֵ ה ֵמֶהם ׂשָ ר ַהְרּבֵ תקנ"ו ַעד סֹוף תקע"ב, ֲאׁשֶ
י  ׁשֵ ֻחּמְ ֵני  ׁשְ ַעל  ָהִראׁשֹון  ֵחֶלק  ֲחָלִקים,  ֵני  ׁשְ ּכֹוֵלל  ֶפר  ְוַהּסֵ פּוס.  ַהּדְ ְלֵבית  ַלֲהִביָאם  ה  דֹוׁשָ ַהּקְ ְעּתֹו  ּדַ
ּוְקָצת  ִיְתרֹו,  ת  ָפָרׁשַ ּבְ ּתֹוָרֵתנּו  ן  ַמּתַ ְזַמן  בּועֹות  ָ ַהּשׁ ְלַחג  ים  רּוׁשִ ּדְ ה  ּמָ ּכַ ם  ּגַ ּופּוִרים,  ה  ַוֲחֻנּכָ ַהּתֹוָרה 
יִרים ּומֹוֲעִדים ְורֹאׁש  ִ יר ַהּשׁ י ַהּתֹוָרה ְוׁשִ ׁשֵ ִני ִאם ִיְרֶצה ה' ַעל ג' ֻחּמְ ֵ ְקֵהל. ְוֵחֶלק ַהּשׁ ת ַוּיַ ָפָרׁשַ ְלֶפַסח ּבְ
ָעִמים אֹור. ַעד  א ב' ּפְ ִגיַמְטִרּיָ " ּבְ מֹו "ְוָאַהְבּתָ ֵניאֹור, ּכְ ר ָנֶאה לֹו: ׁשְ ם ַהְמַחּבֵ ּפּור... ְוׁשֵ ָנה ְויֹום ּכִ ָ ַהּשׁ

אן ְלׁשֹונֹו – ּכָ

פּוס  י ַהּדְ ּתֵ ה ִמּבָ ּמָ ָלה ּכַ ְמׁשָ ינּות ָסְגָרה ַהּמֶ י ַעל ְיֵדי ַמְלׁשִ יס ַרק ֵחֶלק ָהִראׁשֹון, ּכִ יקּו ְלַהְדּפִ לֹא ִהְסּפִ
ַנת  ׁשְ ּבִ אֹור".  ַה"ּתֹוָרה  יסּו  ִהְדּפִ ם  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ קָאּפּוְסט  ּבְ פּוס  ַהּדְ ית  ּבֵ ם  ּגַ ּוֵביֵניֶהם  רּוְסָיה,  ּבְ ָהִעְבִרים 

ם "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה". ֵ ּנּוי ַהּשׁ ִזיטָאִמיר ּוְבׁשִ ס ֵחֶלק ב' ּבְ תר"ח ִנְדּפָ

ה'תש"גד שבטיום ראשון

חומש: בא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: פרק יז. ובזה . . . כג מצותיו ותורתו.

ֶלת  ַמְגּבֶ ֲהִמית  ַהּבַ ֶפׁש  ּנֶ ֶ ּשׁ ַמה  הּוא  רּוָחִנּיּות,  ּבְ ִמְצַרִים  לּות  ּגָ ּוְגבּול.  ֵמַצר  ְלׁשֹון  הּוא  ִמְצַרִים 
ְוֶהְעֵלם.  ַקְטנּות  ּבְ ה  ֲעׂשָ ּנַ ׁשֶ ְך  ּכָ ל  ּכָ ִמְתַצְמֶצֶמת  ָהֱאלִֹקית  ֶפׁש  ּנֶ ׁשֶ ַעד  ָהֱאלִֹקית,  ֶפׁש  ַהּנֶ ַעל  ֶרת  ּוַמְסּתֶ
ֹפַעל  ִמּדֹות טֹובֹות ּבְ ב ּבְ ּלֵ ּמַֹח ֵמִאיר ּבַ ּבַ ֶכל ׁשֶ ַהּשֵׂ בּול. ְוַהְינּו ּדְ ַצר ְוַהּגְ ִויִציַאת ִמְצַרִים הּוא ֲהָסַרת ַהּמֵ

ׁש. ַמּמָ

ה'תש"גה שבטיום שני

חומש: בא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כט־לד.

תניא: וזה כל . . . הרמ"ז שם.

א מענש דארף מרבה זיין אין זָאגען אותיות התורה )זָאגען תהלים, חזר'ן משניות( 
ווען און וואו ער קען, בכדי צו שטַארקען דעם קיום העולם, בכדי מציל צו זיין זיך 

פון חיבוט הקבר און כף הקלע, און זוכה צו זיין צו אלע העכסטע גילוים.

ְוֵהיָכן  ָמַתי  ָניֹות(  ִמׁשְ ן  ּנֵ ְלׁשַ ים,  ִהּלִ ּתְ )לֹוַמר  ַהּתֹוָרה  אֹוִתּיֹות  ֲאִמיַרת  ּבַ ְלַהְרּבֹות  ָצִריְך  ָהָאָדם 
ַלע, ְוִלְזּכֹות ְלָכל  ֶבר ְוַכף ַהּקֶ יל ֶאת ַעְצמֹו ֵמִחּבּוט ַהּקֶ ְכֵדי ְלַהּצִ ק ֶאת ִקּיּום ָהעֹוָלם, ּבִ ֵדי ְלַחּזֵ כֹול, ּכְ ּיָ ׁשֶ

יֹוֵתר. ֲעִלים ּבְ ּלּוִיים ַהּנַ ַהּגִ

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי



היום יום . . . קיב

ה'תש"גו שבטיום שלישי

חומש: בא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: והיא בחי' . . . כמ"ש במ"א.

"ְך  ַ "ז ְוַהּשׁ ִרים ַעד ַהּטַ ל ַהְמַחּבְ ּכָ ֵקן, ׁשֶ נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ ַמע ּבְ ָ ּשׁ "ּב[ ּכֹוֵתב ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
רּוַח  ֶהם ּבְ ּלָ ְכָלל, ָעׂשּו ַהִחּבּוִרים ׁשֶ ְלָחן ָערּוְך"[, ְוֵהם ּבִ ֻ אּוִרים ַעל ַה"ּשׁ ְפֵתי ּכֵֹהן", ּבֵ ]=ַה"ּטּוֵרי ָזָהב" ְוַה"ּשִׂ

ים לֹו ָרֵזי ּתֹוָרה,  ַגּלִ ּמְ הּו ׁשֶ ּזֶ ָקִלים, ׁשֶ ׁשְ ֶרק ג' ּדִ ן ָהֵעָדה סֹוף ּפֶ ָקְרּבַ ַהּקֶֹדׁש. ְוִעְנַין רּוַח ַהּקֶֹדׁש, ִאיָתא ּבְ
ָחְכָמה. ִחיַנת ֶהְעֵלם ּדְ הּו ִמּבְ ּזֶ ׁשֶ

שבת 
קודש

אגרות קודש

 ב"ה,  ראש חודש שבט, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

אל הגבאים והמתפללים דבית הכנסת

מרכז חב"ד תל אביב

ד' עליהם יחיו

שלום וברכה!

נצטערתי להשמועות אשר לא בכל יום יש מנין להתפלל בציבור בביהכ"נ שלהם, ולא עוד אלא 

שבאיזה ימים בית הכנסת אפילו סגור לגמרי.

בודאי למותר להעיר אשר אם בכל הזמנים ובכל המקומות היו בתי כנסיות ובתי מדרשות 

פי כמה  גדול  וכמה שההכרח בזה  - "מקדש מעט", שמהם תצא תורה לכל הסביבה, על אחת כמה 

בזמנינו זה ובפרט בארצנו הקדושה, תבנה ותכונן על ידי משיח צדקנו, אשר עיני ה"א בה מראשית 

השנה ועד אחרית שנה.

ובימים אלו דחודש שבט, בו יום ההילולא של נשיאנו כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע, ובשבתות שלפניו ושלאחריו עת רצון היא וימי סגולה להתחזק ולמצוא דרכים המתאימים לתקן 

את הנ"ל באופן אשר מכאן ולהבא יהי' בית הכנסת ובית מדרש פתוח בכל יום ובכל לילה, מקום תפלה 

ותורה, תורה ברבים, בתורת הנגלה ותורת החסידות.

וידוע מסורת רבינו הזקן בעל התניא )פוסק בנסתר( והשלחן ערוך )פוסק בנגלה( אשר "בגלל 

המסירת נפש הלזו על תורת החסידות פסקו בבי"ד של מעלה, אשר בכל ענין של תורה יראת שמים 

ומדות טובות תהי' יד מקושריו והולכי בעקבותיו על העליונה" )קצורים והערות לספר לקוטי אמרים, 

סוף עמ' קכ"ב(.

בברכת הצלחה בענין הנ"ל הוא מקדש מעט ובפעולותיהם בקדש בכלל.

המחכה לבשורות טובות.



קיג v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע''ט  טבת כ"ט ראשון יום תורה? דין להפקיע יכולה חכמים תקנת

:È ‰ÎÏ‰ ,Ë ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰Búøt ïäkä øëî íà¦¨©©Ÿ¥¨¨
,ç÷Blä CLî àì ïéãòL ét ìò óà ¯ íéîcä ç÷ìå ,ìàøNéì§¦§¨¥§¨©©¨¦©©¦¤£©¦Ÿ¨©©¥©

.úBðB÷ úBòî äøBz ïécL ;äîeøz dìéëàäì øeñà äæ éøä£¥¤¨§©£¦¨§¨¤¦¨¨
שמטלטלין חכמים  תיקנו קונות , מעות  תורה  שמדין אף 

במשיכה  או בהגבהה  ה"א)נקנים פ"ג מכירה .(הל'

לא התקנה  איסור , חשש  יש  כאשר הרמב "ם , ולדעת 

על  נמכרה  הפרה  התורה  שמן וכיון  התורה , דין את  מפקיעה 

ואסור הכהן  של כספו' 'קנין  אינו  שוב  כסף, קנין ידי 

תרומה . להאכילה

מזבח איסורי  בהלכות  הי"ג)והנה , הרמב "ם(פ"ד כתב  ,

קנין, בו  נעשה  כאשר  רק  הוא  למזבח זונה  אתנן להקריב שהאיסור 

שהביאה אף  עליה, ובא  לישראלית  טלה  נתן  אם  ולכן,

אין קונות , אינן  מעות  שמדרבנן  כיון כסף, כתשלום  נחשבת 

חשש כשיש  הרמב "ם  לשיטת  ואם להקריבו. ומותר  אתנן , זה

למה התורה , דין את  להפקיע  יכולה  חכמים  תקנת  אין איסור 

אתנן ? הטלה  נחשב  לא

לחלק : ויש 

ביטלו שחכמים  כיון  מעות , וקיבל פרתו את  שמכר  כהן

אם לקונה  הכסף  את  להחזיר  עליו אחר, קנין  והצריכו  זה קנין

תורה איסור  ספק  לפנינו  כשבא  ולכן, אחר, קנין  יעשו לא 

פי על  שחל לקנין  חוששים  ישראל), לפרת תרומה  (האכלת 

תורה  xkendדין  ciay sqkaקנין אינה  כבר  הפרה  כך , ואם  ,

הוא שהתשלום  באתנן , כן  שאין  מה  המוכר. הכהן  של  כספו 

יעשה לא  אם  לאישה , להחזיר  דבר  שום  בידו  אין הרי  הביאה ,

מקום שאין  וכיון  הקנין ? יחול מה  על  כן ואם אחר, קנין

'אתנן' כאן  אין התורה, מן הקנין פ"ג להחלת  מכירה הל' המלך, (יד

.ה"א)

נזר ' לה)וה 'אבני סי' מיישב :(חו"מ

אבל  קונות , שמעות  התורה  דין את  ביטלו חכמים  אמנם

משעת למפרע  חל הקנין משיכה , קנין  כך אחר  נעשה כאשר 

שהשואל  לאחר  תרומה  להאכילה  אסור  ולכן הכסף , נתינת 

למפרע יוברר משיכה  קנין  אח"כ  יעשו  אם  כי  הכסף , את לקח

על  אך לישראל, קנויה  הפרה  היתה הכסף נתינת שמשעת

שם חל לא  הקנין ) כסף  (שהיא הביאה  ידי על  שנקנה  הטלה 

חכמים , מתקנת  המועיל  קנין כך אחר יעשה  אם גם  כי  'אתנן ',

שמא (כי שלה  יהיה  שהטלה  מבורר  היה  לא ביאה  בשעת  הרי 

ביאה  בשעת  מבורר  שיהיה  צריך  ו 'אתנן' בו), ע"ז יחזור (תוס'

א  כגון)סג, .ד"ה

ה'תשע''ט  שבט א' שני יום תרומה? לענין 'אכילה' מהי

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰åéða úà ìéëànä©©£¦¤¨¨
ïéîlLî elà ìk ...äîeøz ìL ïéé äúLå ââML øéæðå ...íépèwä©§©¦§¨¦¤¨©§¨¨©¦¤§¨¨¥§©§¦

.Lîçä úà ïéîlLî ïðéàå ,ïøwä úà¤©¤¤§¥¨§©§¦¤©Ÿ¤
ה 'כסף כתב  חומש , משלם  אינו שהנזיר  הדבר  ובטעם 

עליו אסור חולין, הוא של  אם  גם  שהיין, משום שהוא משנה '

תרומה לענין  'שתיה' נחשבת  שתייתו  אין  ולכן  הנזירות . מצד 

הכהן) הפסד משום לשלם עליו הקרן .(ואת

ספר ' כאן)וב'קרית ביאר :(להמבי"ט,

נלמד  וחומש  קרן משלם בשגגה  תרומה שאכל שזר  זה דין

כי "ואיש  ycwמהכתוב  lk`i" עליו חמישיתו ויסף  בשגגה 

יד) כב, קודש(ויקרא איסור  אלא זו באכילה  שאין ומשמע ,

אחר .(תרומה) איסור  עליו שחל לנזיר  ביין מה ֿשאיןֿכן  ,

אחרונים  ועוד)והקשו  רפא מ' מנ"ח ז. אות פ"ב פסחים רע"א :(תוס'

הכיפורים(ה"ז)לעיל ביום  תרומה  שהאוכל הרמב "ם  כתב

שמצד  שמכיון נאמר  לא  ומדוע וחומש . קרן משלם  בשוגג

איסור ללא  גם  שהרי 'אכילה ' זו אין  הכיפורים  יום  דיני

הכיפורים ? ביום  האכילה  אסורה תרומה 

חמדה ' ה'כלי ב)ומיישב  אות סוף :(אחרי

'תענו מהכתוב  נובע הכפורים  ביום  ושתיה אכילה  איסור 

אינו ושתיה  מאכילה להימנע התורה  וציווי נפשותיכם ', את 

הוא האיסור  ששורש  כיון  כי ו'משקה ', 'אוכל' מתורת  מוציאם 

שחייבים ו'משקה ' 'אוכל' בגדר  שהם בזה נכלל הגוף , עינוי 

מהם . להימנע

מלכיאל' כז)וב 'דברי  סי' מבאר :(או"ח

המוכר ולכן  'אכילה ', נחשבת  אינה  בשוגג איסור אכילת 

צריך  בשוגג , ואכלו התורה מן באכילה האסור  דבר  לחבירו 

הדמים  את  לקונה  להחזיר  הי"ד)(הל'המוכר פט"ז אףמכירה כי

על  אותו ומצערת  ממנה קצה נפשו בשוגג, היתה  שהאכילה 

התורה  מן איסור  על סק"ד).שעבר  רלד סי' חו"מ (סמ"ע

ממש  באיסור  רק  נאמרה  זו שהלכה  דאיסורא')ונראה  ,('חפצא

שאכלו אלא  באכילה  שמותר  במאכל שהאכילהonfaאבל 

חייב יהא  הכפורים , ביום  ואכל שהטעוהו  כגון בו, אסורה

שאכל. מהאוכל  קצה אדם  של  נפשו  נאמר לא  כאן  כי לשלם 

כי 'אכילה ' נחשבת  הכפורים ביום  תרומה  אכילת  ולכן ,

תרומה , של יין  ששתה  בנזיר  אבל  המאכל, בעצם  אינו האיסור 

אינה ולכן ממנו, קצה  ונפשו  אסור  עצמו  היין לגביו הרי

'שתיה '. נחשבת 

ה'תשע''ט  שבט ב' שלישי יום חולין  של קופות משתי אחת לתוך שנפלה תרומה

:‰ ‰ÎÏ‰ ,„È ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ézL Bà úBt÷ ézL§¥ª§¥
òeãé ïéàå ,äììáðå ïäî úçà CBúì äîeøz äìôpL ,úBøeâî§¤¨§¨§¨§©©¥¤§¦§§¨§¥¨©
elà éøä ,ãçà úéáa úBøeânä ézL eéä íà ¯ äìôð ïäî Bæéàì§¥¥¤¨§¨¦¨§¥©§§©¦¤¨£¥¥

elôàå ,úBôøèöî úBtwäå ...äàîe ãçàa äìòúå ,úBôøèöî¦§¨§§©£¤§¤¨¥¨§©ª¦§¨§©£¦
øácä áBøwL éôì ¯ úøçà øöça ät÷å äæ úéáa ät÷ äúéä̈§¨ª¨§©¦¤§ª¨§¨¥©¤¤§¦¤¨©¨¨

.ãçà úéáa ïäézL õa÷ì§©¥§¥¤§©¦¤¨
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קופות  ששתי  בירושלמי מבואר  הרדב"ז: (סלים)וכתב 

זו עם זו  מצטרפות חולין של סאה  חמישים  מהן אחת  שבכל

אפילו מהן, אחת  לתוך שנפלה תרומה  של  סאה  לבטל כדי 

מיטלטלות כלומר, להתפנות ". ש "דרכן מפני  בתים  בשני הן

הטלטול  בשעת להתערבב  ויכולות  למקום  (פיה"מ ממקום 

מי"ב) פ"ד תרומות מגורותלהרמב"ם שתי אבל  שאוגרים , אסם - (מגורה

התבואה) את אחד.בו בבית  רק  מצטרפות  במקומן, הקבועות 

בתים בשני קופות שתי  זה טעם  שלפי  הר "ש  כתב והוסיף :

להתפנות "שדרכן  אחד אדם  של שתיהן אם  רק מצטרפות 

אבל  מצטרפות , אינן  אדם  בני שני  של אבל ולהתערב ",

הקופות ששתי פירש  ולא  סתם שהרי כן סובר אינו הרמב "ם

בני שני בשל שגם  לומר  ואפשר  אחד , אדם של להיות צריכות 

את ויערבבו שישתתפו  יתכן או לזה זה  מוכרים לפעמים  אדם

הקופות . שתי 

ראשונה ' ה 'משנה  שם)וגם  הרמב "ם(תרומות בדעת  נקט 

כי וביאר , אדם. בני שני בשל  גם  מצטרפות הקופות  ששתי

איסורים  כשאר  ברוב בטלה תרומה  התורה  א מן  נג ב"מ (תוס'

מ"ז) פ"ד תרומות תויו"ט ועולה. היאד"ה כי בתרומה החמירו  וחכמים

שיש לדבר מתירין דומה  ע"י לו  התרומה הפרשת את לבטל אפשר (כי

לחכם) לושאלה שיש  דבר  ברוב ולבטל לזלזל  יבואו  שלא וכדי ,

איסורים משאר יותר  בה  והחמירו היכר  חכמים  עשו מתירין ,

ומאה . באחד רק  שמתבטלת  ואמרו

התרומה את לבטל כדי מצטרפות  קופות  שתי  כן , ואם 

בתים בשני נמצאות  הן אם  אף  ומאה בבית באחד  מגורות שתי (וכן

ביטול אחד) שדין  כיון אלא להתערב  שעומדות  משום  לא

הקופות שתי את  נצרף  אם  וגם  היכר  משום  הוא במאה  תרומה 

יכולות אדם  בני שני של הקופות  שתי  זה  ולפי  היכר . בזה  יש 

היכר . יש  במאה  הוא  התרומה  שביטול  בכך כי  להצטרף ,

ה'תשע''ט  שבט ג' רביעי יום הנתינה  לפני כהונה במתנות הכהן זכות

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰,ïéìáè åéúBøt ìëBàä̈¥¥¨§¨¦
äúéî ïéáiç ïäL ét ìò óà ¯ Bìáèa øNònä ìëàL éåì ïëå§¥¥¦¤¨©©©£¥§¦§©©¦¤¥©¨¦¦¨
eîéøé øLà" :øîàpL ,ïäéìòáì úBðznä ïéîlLî ïðéà ,íéîMì©¨©¦¥¨§©§¦©©¨§©£¥¤¤¤¡©£¤¨¦

.ïúBà eîéøiL ãò íeìk ïäa Eì ïéà ,"'äì©¥§¨¤§©¤¨¦¨
אריה ': ה 'לב  והקשה 

כלום בהן  לך "אין הרמב "ם  `ozeמדברי  enixiy cr"

הפירות  את  אכל  שאם  ישxg`lמשמע (הפרשה ), ההרמה 

ולכאורה , תמורתם . לשלם  ועליו  בהם , זכות  ללוי  או  לכהן 

כהונה  מתנות אכל או  שהמזיק  להלכה בסתירה  זה  (אחר הרי 

לכהן) שניתנו ולפני לושהופרשו שאין  'ממון שזהו  משום  פטור 

"לכהן לו  ולומר  לדחותו  יוכל  שיתבענו  כהן  כל כי תובעים ',

לך " ולא  נותנם אני ב)אחר  קל, הרמב "ם (חולין והרי בכורים . (הל'

הי"ד) זו !פ"ט הלכה  גם הביא 

ותירץ :

הרמב "ם  מכרן,(שם)לשון או הזיקן או ואכלן  "עבר  הוא 

mlyl aiig epi`וכתב תובע ". לו שאין ממון שהוא  מפני 

"המזיק הגמרא , מלשון שינה  שהרמב "ם  משנה ' ה 'כסף

כהונה  אדםxehtמתנות בדיני לשלם  חייב  שאינו להדגיש  ,"

תרומה  לכהן)כי הנתינה אבל (קודם תובע , לו שאין ממון  היא

שמים  ידי  לצאת  לשלם ד"ה צריך  שם, חולין התוספות דעת גם (וזו

הרמב "םואב"א) כתב  ההפרשה , קודם  טבל  באכילת  כאן , אך .

כיoinlyn"אין שמים , ידי  לצאת  לא  אפילו  היינו  המתנות ",

במתנות". ממונית  זכות  שום לכהן אין ההפרשה  קודם 

הרמב "ם : בדברי נוסף  דיוק  מבואר ובזה 

טבלים... פירותיו "האוכל הוא: ההלכה itלשון  lr s`
minyl dzin oiaiig ody."לבעליהן המתנות משלמין  אינן 

את לשלם סיבה  הוא מיתה  שחיוב היא הדברים  ומשמעות 

משלמים . אין שמכלֿמקום  הפסוק  ומלמדנו לכהן, המתנות 

לפטור סיבה  הוא מיתה  חיוב אדרבא , הרי  מובן : ואינו 

אחת  לדעה  מיניה'מתשלומים בדרבה ליה 'קים ?(מצד

מובן: הדבר הנ "ל ולפי

חמור איסור היא  הטבל שאכילת  מורה לשמים  מיתה  חיוב 

לשלם חייב  שהאוכל לומר מקום  שמים)והיה  שלא(מדין כדי

וקודם שמאחר  הרמב "ם  כתב  כך ועל נשכר , חוטא  יהא 

כלל. לשלם  צריך  אין  במתנות , זכות  כל  לכהן  אין  ההפרשה 

(` ,`lw oileg ,dix` al)

ה'תשע''ט  שבט ד' חמישי יום למעשר? קובע יום־טוב

:Î ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰äøîâpL úBøt¥¤¦§§¨
ïäî ìëàé àìå ;eòa÷ð ¯ úaL éìéì ïäéìò äëLçå ,ïzëàìî§©§¨§¨§¨£¥¤¥¥©¨¦§§§ŸŸ©¥¤

.øOòiL ãò ,úaMä øçàì elôà£¦§©©©©¨©¤§©¥
zayאפילו בשבת , פירות  לאכול ואסור  למעשר  קובעת 

"וקראת מהפסוק  נלמד הדבר  שיעשרם . קודם  עראי , אכילת

עונג " יג)לשבת נ, עונג,(ישעיה נקראת  שבת  שאכילת  וכיון .

קבע  שם אלא  עראי שם  עוד בה שאין  ביצה קבעה  ב)(רש"י .לד,

שבת שדווקא לב ) ונתתי  ד"ה א לה , (ביצה הצל"ח וכתב 

שיש ואף  למעשר , קובע אינו יום ֿטוב אבל למעשר  קובעת 

בו שאין  שלמים , בבשר  היא  השמחה  הרי שמחה , חיוב בו

ומעשרות . תרומות 

המלך' ה 'שער  הכ"ב)אך פ"ה קובע(מעשר טוב  יום שגם  סובר

הרמב "ם כתב  שהרי  הט"ז)למעשר , פ"ו יו"ט שמצוה(הל' "כשם 

ה ' 'לקדוש  שנאמר טובים ימים  כל  כך ולענגה שבת  לכבד

שגם וכיון  קודש ". מקרא  בהם נאמר  טובים  ימים  וכל  מכובד ',

קבע אכילת  נחשבת  היא  הרי 'עונג ' נקראת  טוב  יום  אכילת

שבת . אכילת כמו  מעשר לענין

בגמרא  מהמסופר לכך ראיה  הביא  קלצקין (פסחים והגר "א

א) ובכניסתקה, שבת , בערב סעודתם האריכו אמוראים שכמה 

שבת , לשם מחדש  ולקבעה  סעודתם  להפסיק ביקשו  השבת

רב להם  ואמר שבת , לסעודת  חול סעודת  בין להבדיל כדי 

אין שבת  לסעודת  חול סעודת בין להבדיל שכדי סבא  המנונא 
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כי ולקדש  מפה  לפרוס  די  אלא  הסעודה  את להפסיק צורך

לקידוש". קובעת  שבת  כך  למעשר , קובעת שהשבת  "כשם 

קבע חשובה שבת  בערב  ארעי  שאכילת "כשם  רש "י : ופירש 

שיקדש". עד  לטעום  שאסור  לקידוש , קובעת כך – למעשר 

מאליה". שבת  סעודת  חשובה  היא  "משחשיכה  ולכן 

יום ֿטוב כניסת בעת בסעודתם  האריכו אם  שגם  וכיון

יום ֿטוב שגם  מוכח – ומקדש " מפה  ש "פורס היא  הלכה 

המחייבת קבע  כסעודת  הסעודה הגדרת  שהרי  למעשר , קובע 

במעשר  המחייבת קבע  כאכילת  בהיותה תלויה  (אבן בקידוש 

י"ג) סי' .הראשה

ה'תשע''ט  שבט ה' שישי יום בנוכחותו  שלא לכהן תרומה זכיית

:Â ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰?ïäéìò Léøôî ãöék¥©©§¦£¥¤
,åéúBøtî éðL øNòî Bà ïBLàø øNòî Bà äîeøzä Léøôî©§¦©§¨©£¥¦©£¥¥¦¦¥¨

.éålä Bà ïäkä BúBàì øçà éãé ìò ïäa äkæîe§©¤¨¤©§¥©¥§©Ÿ¥©¥¦
קנה" לא  – לאחרים  שחב במקום חוב לבעל (גיטין "התופס 

ב) לפרועיא בידו  ואין  אנשים  לכמה  כסף החייב  כלומר, .

אחד  עבור  החוב דמי את ממנו  לתפוס  יכול  אדם  אין  לכולם,

יוכלו שלא  לאחרים הפסד  גורם  הוא  ובכך מאחר מהנושים ,

חובם . את  לגבות 

להקנות יכול שאדם  כאן המבואר על  לתמוה  יש  זה  ולפי 

בנוכחותם , שלא  והמעשרות  התרומות  את  ללוי  או  לכהן 

כיצד  בעבורם , בהם  הזוכה שלישי  לאדם מסירתם  באמצעות 

לשאר הפסד  גורם  הוא בכך כאשר  בשבילם  לזכות  הלה  יכול 

אלו ? במתנות  יזכו שלא  והלויים  הכהנים 

החושן ' ה 'קצות  ג)וכתב  קה, לדעת(סי' ראיה  מכאן כי

ה"ב)הרמב "ם  פ"כ, ולווה מלוה יכול (הלכות אינו  שהשליח שאע"פ 

אחרים , חשבון על מהלווה הכסף  את  envrלתפוס deeldכן

למרות החוב , מבעלי אחד עבור אחר  לאדם  זאת  למסור  יכול 

ולכן חובם . את  לגבות  האפשרות מהאחרים נמנעת שבכך

אחר , יד על המתנות  את  ללוי או  לכהן  להקנות  גם הנותן יכול 

והלוויים .למ  הכהנים שאר מפסידים  שבכך רות

כגרימת התפיסה  נחשבת חוב לגבי  דווקא  כי שביארו  ויש 

את לגבות  זכאים  היו האחרים  החובות  בעלי כי  לאחרים , נזק 

אחד  עבור  הכסף  את וכשגובה  הלווה של כורחו  בעל  חובם 

אך  נזק, להם  גורם  הוא הרי מהאחרים , אותו ומונע  מהם

התרומה את  לתפוס  רשאי מהכהנים  אחד אין  כהונה  במתנות 

אחד  עבור התרומה  שזכיית  ונמצא  הבעלים , של כורחו בעל 

היה בלאוֿהכי  כי לאחרים נזק  כגרימת  נחשבת  אינה  מהם

מהם  אותה  למנוע הבית  בעל ריג)יכול גיטין שמואל רבי .(שיעורי

ה'תשע''ט  שבט ו' קודש שבת לו  ולא חוטא אדם אין

:·Œ‡ ˙ÂÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰énî úBøt ç÷Blä©¥©¥¦¦
:ïîàð BðéàL ãçà Bì øîà íà ...úBøNònä ìò ïîàð BðéàL¤¥¤¡¨©©©©§¦¨©¤¨¤¥¤¡¨
àeäL ét ìò óà ...úaL dúBàa åét ìò ìëBà ¯ 'ïä ïéøOòî'§ª¨¦¥¥©¦§¨©¨©©¦¤
éàöBîì úBøtä ïúBàî ìëàé àì äæ éøä ¯ úaLa åét ìò ìëBà¥©¦§©¨£¥¤ŸŸ©¥¨©¥§¨¥
dúBà Cøöì àlà ,eäeðéîàäå el÷ä àlL ...øOòiL ãò ,úaL©¨©¤§©¥¤Ÿ¥¥§¤¡¦¤¨§Ÿ¤¨

.úaL©¨
יוסף ' ה 'בית  ה"ח)הקשה  פי"א עדות הל' משנה כסף קיט. סי' :(יו"ד

אחרים(הי"ז)להלן על  שהעיד  "חשוד  הרמב "ם : פסק 

לו " ולא  חוטא אדם  אין  חזקה  מכך).נאמן , רווח לו אין וכן(אם

עדות  ה"ח)בהל' בו(פי"א לדון לו יש  דבר על "החשוד  :

שיהנו כדי חוטא אדם  אין חזקה  לאחרים, בו ולהעיד

ואם מעושרין". פלוני פירות לומר הארץ עם  נאמן אחרים...

חברו פירות  על  העיד נאמן שאינו מי כאשר  מדוע כן,

שבת "? למוצאי הפירות  מאותן יאכל  "לא  הם  שמעושרים

משנה ' ה 'לחם  שם)ותירץ  עדות :(הל'

אם ולכן  אחרים על להעיד  נאמן  איסור על לעבור  החשוד 

נאמן " אחרים  בשל - מתוקנין פירות אלו הי"ז),"אמר  אך (להלן

את מכשיל היה  שלא  מניח  הוא  הרי פירות  מכר  שחברו כאן

מעשרם היה  לא  אם  פירות לו  ומוכר עמיהקונה  שיש  וכיון

הוא שהמעיד ויתכן מעשרים  שאינם ויש  המעשרים הארץ 

מעשר , אינו ובאמת  מעשר  חברו שגם  וסבור  המעשרים מאלו 

על  סומכים  אין שבת  ובמוצאי חברו , על להעיד נאמן  אינו

כאן)דבריו קורקוס מהר"י ראה השבת, כבוד משום פיו על התירו .(בשבת

סופר ' אינו)וה 'חתם  ד"ה ב. ה, מיישב :(חולין

גם נאמן אינו איסור  על לעבור  החשוד מאיר, רבי לדעת

נאמן גמליאל  בן שמעון רבי ולדעת  חברו , של על  כשמעיד 

ולא חוטא אדם ש 'אין הכלל לומר : ויש  חברו. של על להעיד 

לו' 'לא  גם  החוטא  מיעוט יש  אך האנשים , ברוב נאמר  לו'

נאמן יהא לא  שהחשוד וסובר  למיעוט חושש  מאיר  ורבי

כי חבירו , על להעיד  נאמן  להלכה  אך חברו, של  על  להעיד 

לו '. ולא  חוטא  ש 'אינו מהרוב  והוא  פריש ' מרובא דפריש  'כל

מעשרים ' הארץ  עמי  ש 'רוב  אף דמאי, לענין  יג,אך (שבת

אחרא) שהולכים התורה  בכל  כמו לא למיעוט, חכמים  חששו

רבא)הרוב  ד"ה שם שבת תוס' למיעוט (ראה גם חששו  ולכן ,

חברו על  המעיד  חשוד  האמינו ולא  לו' ולא ה 'חוטא 

מעושרים . שפירותיו



קטז               
         

       

ה'תשע"ט  טבת כ"ט  ראשון  יום 


 

   1 
שמשן.1) שיעריב  עד בתרומה אוכלים הטמאין אם יבאר

חוצה  ותרומת נתהפכה. שלא ומשמשת גמלים רוכבי  ודין
ונשיהן  משוך או ערל כהן באכילה. אסורה היא אם לארץ 
שפכה  וכרות דכא פצוע  שנבעל. ואנדרוגינוס  ועבדיהן.
שנישאת  ישראל בת עבדים. להם שקנו וקטן שוטה וחרש

עבדים. לו והכניסה לכהן

.‡ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa ,‰Óez ÏÎ‡Ï eÒ‡ ‡ÓË Ô‰k…≈»≈»∆¡…¿»≈¿≈»≈
Úeˆ ‡e‰Â Ô‰‡ ÚfÓ LÈ‡ LÈ‡ :Ó‡pL ;‰B‰Ë¿»∆∆¡«ƒƒƒ∆««¬…¿»«
ÔÈÏÎB‡L L„˜ e‰Ê È‡  ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈL„wa ,Ê B‡»«√»ƒ……«≈∆…∆∆¿ƒ

˙B˜e ÌÈÎÊ ,Ô‰‡ ÚÊ Ïk B˙B‡2BÊ :ÓB‡ ÈÂ‰ ? »∆««¬…¿»ƒ¿≈¡≈≈
 ‰B‰Ë ‰Óez ÏÎB‡‰ ‡ÓË ÏkL ‡l‡ .‰Óez¿»∆»∆»»≈»≈¿»¿»

ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ iÁ3‰˜BÏ CÎÈÙÏe ,4:Ó‡pL ; «»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿ƒ»∆∆∆¡«
‡ÓËÂ .‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡OÈ ‡ÏÂ ÈzÓLÓ ˙‡ eÓLÂ¿»¿∆ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»»≈¿¿»≈

z ÏÎ‡LBÈ‡  Â‡Ïa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ‰Óe ∆»«¿»¿≈»««ƒ∆¿«≈
‰˜BÏ5L„˜ dÈ‡ È‰L ,6. ∆∆¬≈≈»…∆

כהונה,2) לזכרי  אלא נאכלים שאינם קדשים לקדשי  פרט 
בת  היינו לחוזרת, גם נאכלת שתרומה הוסיפו שם ובגמרא
חוזרת  שאינה ושוק , לחזה פרט  ומת, לישראל שנישאת כהן

יחללוהו".3)אליהם. כי  בו "ומתו שכל 4)שנאמר
לוקים. שמים, בידי  מיתות לאכול 5)חייבי  יש איסור אבל

ופירש  איכא איסורא הא עג: ביבמות ועיין טמאה, תרומה
"בשעריך  מהפסוק  זה ודורשים טמאה. תרומה לאכול רש"י 
עשה. עשה, מכלל הבא ולאו לאחר, ולא לזה תאכלנו",

שמחוללת 6) לזו פרט  יחללוהו", כי  בו "ומתו שנאמר
ועומדת.

.ÔLÓL ÈÚiL „Ú ‰Óe˙a ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‡Óh‰ ÔÈ‡≈«¿≈ƒ¿ƒƒ¿»«∆«¬ƒƒ¿»
ÌÈÎBk ‰LÏL e‡ˆÈÂ7‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L Á‡8; ¿≈¿¿»»ƒ««¿ƒ«««»

ÔÓ ÚÈ˜‰ ‰ËiL „Ú  ‰ËÂ LÓM‰ ‡e :Ó‡pL∆∆¡«»«∆∆¿»≈«∆ƒ¿«»»ƒ«ƒ
B‡‰9.ÌÈL„w‰ ÔÓ ÏÎ‡È Á‡Â , »¿««…«ƒ«√»ƒ

  

       
     

את  קורי ש "מאימתי  בברכות בגמרא  הוא  ההלכה  ומקור
גברא ", "טהר ולא  יומא " "טהר הוא  משמעו  בערבית" שמע 
לבאר  ויש  שמש . בהערב  תלויה  הטמא  של שטהרתו  היינו 
אותיות  ש 'תרומה ' בזהר, כדאיתא  : הענייני בפנימיות זאת
תרומה  ואכילת . יו  לארבעי שניתנה  התורה  מ ', תורה 
ואחד אחד  כל של מאכלו  נעשית שהתורה  משמעה 
שהלח כמו  הנפש ... ומזו  לח" היא  שהרי  מישראל,

' כוכבי' כבשרו ". ובשר  ד להיות .... הגו את ז הגשמי 
נקרא  יהודי  שכל בירושלמי  כמובא  ישראל,  ע על קאי 
של   בחינותיה שלושת  ה  כוכבי ושלושה  כוכב ,  בש
כוכבי ושלושה  מישראל, ואחד  אחד  בכל  שישנ האבות
, אד כל "מדת שהיא  ה "בינוני " דרגת על  מרמזי  בינוניי
ישנ שכאשר להלכה , ונפסק  ."ימשו  אד כל ואחריה 
בתרומה  לאכול  הכהני  יכולי , בינוניי  כוכבי שלושה 
של  בכחו  יש  ומצב  מעמד  ובכל גברא ", ש "טהר לפני  עוד 
כבשרו , ובשר  ד שנעשית באופ תורה  ללמוד  יהודי 
 להמתי צרי אינו   בינוניי  כוכבי ג' אצלו  שיש  ומכיו
בתרומה  לאכול יכול אלא  וכו ') (טהרה  מיוחדת לעבודה 
יכול  שאז העבודה , לשלימות בא  ועל־ידי ־זה  ומיד .  תיכ
וכו ' חטאת , לקדשי ־קדשי ועד  ממש ,  קדשי  ג לאכול
 חטאת מי  של והקדושה  הטהרה  שלימות  ע  הקשורי
מי  עליכ "וזרקתי   והקדושה  הטהרה  שלימות

." טהורי
      

אמרו:7) לה: ובשבת הכוכבים" "צאת נאמר: שם בגמרא
לילה". שלושה השמשות, בין כוכבים שני  יום, אחד "כוכב 
ולא  ביום הנראים גדולים כוכבים "לא יוסי : ר' אמר ושם
בינונים". אלא בלילה, אלא נראים שאינם קטנים כוכבים

החמה.8) שקיעת אחר שעה שליש כמו העת וזה
אינשי9) כדאמרי  יומא, טהר וטהר "מאי  שם: בברכות

עבר, לשון "אדכי  שם: וברש"י  יומא". ואדכי  שימשא איערב 
השמש". מן העולם נתפנה

.‚,‰˜BÏ BÈ‡  ‰‡ÓË ‰Óez ÏÎ‡L B‰Ë Ô‰k…≈»∆»«¿»¿≈»≈∆
‰OÚa ‡e‰L ÈtÓ10ÔÓ ÏÎ‡È Á‡Â :Ó‡pL ; ƒ¿≈∆«¬≈∆∆¡«¿««…«ƒ

ÏÎ‡iL ‡e‰ B˙M„˜a ‡e‰L cÓ  ÌÈL„w‰«√»ƒƒ»»∆ƒ¿À»∆…«
Èt ÏÚ Û‡ ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË c Ï‡ ,‰ËiLk¿∆ƒ¿«¬»»»»≈……«««ƒ

.‡e‰ ‰OÚ  ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ;‰ËiL∆ƒ¿«¿««»ƒ¿«¬≈¬≈

עשה.10) אלא לאו בו שאין מפני  כלומר,

.„eÚÊÚcÊpL LÈb‰Â ‰Óe˙a ÏÎB‡ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿¿
ÂÈÈ‡11‰n‡a ÊÁB‡  ÚÊ ˙ÎL ‡ÈˆB‰Ï12ÚÏBe ≈»»¿ƒƒ¿«∆«≈»«»≈«

.‰Óez‰ ˙‡∆«¿»

מגופו.11) זרע  שיבלע 12)שנעקר עד הזרע  יצא "שלא
עד  מטמאים אין קרי  ובעל הזב  דתנן: שבפיו, התרומה את

לחוץ ". טומאתן שתצא

.‰Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe Ô˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ  ‰ËBM‰Â LÁ‰«≈≈¿«∆«¿ƒƒ»«¬ƒƒ»
‡lL Ô˙B‡ ÔÈnLÓe .ÔLÓL ÈÚ‰L Á‡ ‰Óez¿»««∆∆¡ƒƒ¿»¿«¿ƒ»∆…
Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈ‡ÓË  eLÈ Ì‡L ;‰ÏÈh‰ Á‡ eLÈÈƒ¿«««¿ƒ»∆ƒƒ¿¿≈ƒ∆»ƒ

˙LÁ ÏL ÒÈk Ì‰Ï eOÚ Ôk13e‡È ‡nL ,.È˜ ≈»»∆ƒ∆¿∆∆»ƒ¿∆ƒ
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של 13) ומדוע  בכיס . יבדקו תרומה להאכילו וכשירצו
בכיס . ניכר יהיה קרי  וכשיראה בולע , שאינו מפני  נחושת?

.ÂeÏaËiL „Ú ‰Óeza ÏÎ‡Ï ÔÈeÒ‡ ÌÈlÓ‚ ÈÎB¿≈¿«ƒ¬ƒ∆¡…«¿»«∆ƒ¿¿
,ÌenÁ‰ ÈtÓ ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰L ;ÔLÓL ÈÚÈÂ¿«¬ƒƒ¿»∆≈¿∆¿«À¿»ƒ¿≈«ƒ

ÏÓb‰ BÚ ÏÚ ‰ÈÎ‰L14˙ÎL ÏL ‰tË ‡ÈˆBÓ ∆»¿ƒ»««»»ƒƒ»∆ƒ¿«
.ÚÊ∆«

אוכף .14) בלא כלומר,

.Ê˙ÚLa ‰Ît‰˙ ‡Ï Ì‡ ,d˙hÓ ˙LnLÓ‰«¿«∆∆ƒ»»ƒ…ƒ¿«¿»ƒ¿«
LÈÓLz15Ì‡Â ;ÚÏ ‰Óeza ˙ÏÎB‡Â ˙ÏBË  «¿ƒ∆∆¿∆∆«¿»»∆∆¿ƒ

ÏÎ‡Ï ‰eÒ‡ BÊ È‰  LÈÓLz‰ ˙ÚLa ‰Ît‰˙ƒ¿«¿»ƒ¿«««¿ƒ¬≈¬»∆¡…
ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk ‰Óeza16‡lL dÏ LÙ‡ È‡L ; «¿»»¿»»ƒ∆ƒ∆¿»»∆…

BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,‰‡ÓË ‰È‰˙Â ËÏÙz17. ƒ¿…¿ƒ¿∆¿≈»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

והוא 15) בגמרא: שם שאמרו ממה השיג הראב "ד
הלכה  אם אבל ממקומה, זזה שלא במטה שהטבילוה
שרבינו  ונראה ופלטה. ממנו נשתייר שמא חוששין לטבילה,
בשאינה  כאן במתהפכת כאן קשיא לא "אלא בגמרא  גורס 
אין  זה ולפי  קודם, שאמרו ממה חזרו כן ואם מתהפכת",

במטה. להטבילה עד 16)צורך אלא שלמים ימים ג' לא
השלישי . שלוש 17)היום אלא מטמאה שאינה כתב  ושם

היא  שבת בליל שמשה ואם לילה, או יום היא ועונה עונות,
יותר. ולא א, וביום א יום בליל השבת, ביום מטמאה

.Á Ô‰ÈcÓ dwÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óez¿«»»»∆ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿≈∆
‰‡ˆBÈ ‰‡ÓhL Ô‰kÏ ‡l‡ ‰ÏÈÎ‡a ‰eÒ‡ dÈ‡≈»¬»«¬ƒ»∆»¿…≈∆À¿»¿»
˙BcÂ ˙BÊÂ ÔÈÊÂ ÔÈÈ˜ ÈÏÚa :Ô‰Â ,BÙebÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿≈«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈzÓ  eÏhL ÔlÎÂ .˙B„ÏBÈÂ¿¿¿À»∆»¿À»ƒ«¬ƒ»««ƒ

ÔLÓL ÈÚ‰ ‡lL18˙B‡ÓË ÚbÓ È‡ÓË Ï‡ .19 ∆…∆¡ƒƒ¿»¬»¿≈≈««À¿
epnÓ ‰hÏ ÌBi‰ eÏ LÙ‡ È‡L ,˙Óa Ú‚pL ÔÈa20, ≈∆»«¿≈∆ƒ∆¿»»«ƒ»≈ƒ∆

‰ˆeÁ ˙Óe˙Ï ÏaËÏ CÈˆ BÈ‡  ıLa Ú‚pL ÔÈa≈∆»«¿∆∆≈»ƒƒ¿…ƒ¿«»
.ı‡Ï»»∆

אלא 18) ראוי  אינו ישראל ארץ  של שלתרומה פי  על אף 
ראוי הוא לארץ  חוצה של תרומה לעניין - שמש הערב  לאחר
מגופו, היוצאת מטומאה טהר שטבל שכיוון טבילה, לאחר
שני אלא שאינו יום, טבול של קלה טומאה עליו וחלה
בתרומת  שאוכל בלבד מגע  כטמא אלא ואינה לטומאה,

לארץ . מגופן.19)חוצה יוצאה טומאה שאין 20)שאין
ושביעי . שלישי  להזות פרה, אפר היום לנו

.Ë‰pË˜e È˜ ‰‡ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔË˜ Ô‰k ,CÎÈÙÏ¿ƒ»…≈»»∆¬«ƒ…»»∆ƒ¿«»
‡Ïa „ÈÓz d˙B‡ ÔÈÏÎB‡  ‰c Ì„ ‰˙‡ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…»¬»«ƒ»¿ƒ»»ƒ¿…

‰˜È„a21.Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„Ú ‰‡ÓË ‰‡ˆÈ ‡lL Ô˙˜ÊÁL , ¿ƒ»∆∆¿»»∆…»¿»À¿»¬«ƒ¬≈∆
ÂÈÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡ÓhL ÈÓk ‡e‰ È‰  Úˆn‰Â¿«¿…»¬≈¿ƒ∆À¿»¿»»»

BÙebÓ22ÒÁÈÓ Ô‰k B˙B‡ ‡nËiL ‡e‰Â .23Ì„˜ Ï‡ ; ƒ¿∆¿«≈…≈¿À»¬»…∆
.‡e‰ B‰Ë  Ô‰k‰ ep‡nËiL∆¿«¿∆«…≈»

שיטבול.21) עד טומאה בחזקת הוא גדול כן 22)אבל 
זה. לעניין כזב  הוא הרי  שמצורע  סז: בפסחים נראה

לו 23) שהעידו כל מיוחס ? כהן ו"איזהו מוחזק . כהן ולא

הכהן  פלוני  בן ופלוני  הכהן פלוני  בן כהן שהוא עדים שני 
הכהן והוא בדיקה, צריך שאינו איש גביעד על ששימש

אוכל  שהיה שראוהו עדים שני  עליו שהעידו ו"מי  המזבח ".
מיוחס ". זה הרי  תורה של בתרומה

.ÈÈ‰L .‰Bz ÔÈcÓ ‰Óe˙a ÏÎ‡Ï eÒ‡ ÏÚ Ô‰k…≈»≈»∆¡…ƒ¿»ƒƒ»∆¬≈
ÈÎOÂ LBz Ó‡Â ,‰Óe˙a ÈÎOÂ LBz Ó‡∆¡«»¿»ƒƒ¿»¿∆¡«»¿»ƒ
eÒ‡ ÏÚ  ÁÒÙa eÓ‡‰ ÈÎOÂ LBz ‰Ó ;ÁÒÙa¿∆««»¿»ƒ»»¿∆«»≈»
.Ba eÒ‡ ÏÚ  ‰Óe˙a eÓ‡‰ ÈÎOÂ LBz Û‡ ,Ba«»¿»ƒ»»ƒ¿»»≈»

‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ  ÏÎ‡ Ì‡Â24CeLÓ .25ÏÎ‡Ï zÓ ¿ƒ»«∆ƒ«»»À»∆¡…
,ÌÈÙBÒ ÈcÓe .ÏÚk ‰‡pL Èt ÏÚ Û‡Â ‰Óe˙aƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿∆¿»≈ƒƒ¿≈¿ƒ

ÏBnÈL26.Ïe‰Ó ‰‡iL „Ú ‰iL ÌÚt ∆»««¿ƒ»«∆≈»∆»

התורה 24) מן אינו שווה, מגזירה הנלמד שדבר פי  על שאף 
לחכמים  מצאנו - ב ) שורש המצוות (ספר רבינו לדעת
ולפיכך  התורה מן הוא לערל תרומה אכילת שאיסור שאמרו

תעשה. ללא רבינו את 25)מנאו וכסתה ערלתו שנמשכה
חכמים 26)העטרה. אסרוהו שלא נראה רבינו מלשון

שייראה  כדי  מילה, חובת עליו הטילו אלא בתרומה, לאכול
כמהול.

.‡È‰Óe˙a ÏÎB‡  Ïe‰Ó „ÏBp‰27 ÌeËÓh‰Â . ««»≈ƒ¿»¿«À¿
 ÒBÈ‚Bc‡Â .ÏÚ ˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡≈≈ƒ¿≈∆¿≈»≈¿«¿¿ƒ

ÏÎB‡Â ÏÓ28. »¿≈

שאין 27) כיון - ברית דם ממנו להטיף  שצריך פי  על [ואף 
בלבד, ברית דם להטיף  אלא ערלה, כבכל למול חיוב  כאן
דם  הטפת לפני  אף  ערל נקרא אינו - חובה ידי  יוצא ובזה

נפשך:28)ברית]. ממה בתרומה, ואוכל שבו הזכרות מל
עצמה, בפני  בריה שהוא בין אשה שהוא בין איש שהוא בין

הוא. כהן של זרעו

.ÈÔÈeÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÏÎÂ ÏÚ‰∆»≈¿»«¿≈ƒ««ƒ∆≈¬ƒ
ÔÈÏÎB‡ Ô‰È„ÚÂ Ô‰ÈL  ‰Óe˙a ÏÎ‡Ï29. ∆¡…ƒ¿»¿≈∆¿«¿≈∆¿ƒ

קדושת 29) בהם יש - בתרומה אסורים שהם פי  על שאף 
כהונה.

.‚È‡kc Úeˆt30‰ÎÙL ˙eÎe31Ô‰È„ÚÂ Ì‰  ¿««»¿»¿»≈¿«¿≈∆
eÏÎ‡È ‡Ï Ô‰ÈLe ,ÔÈÏÎB‡32Ú„È ‡Ï Ì‡Â .33˙‡ ¿ƒ¿≈∆……¿¿ƒ…»«∆

‰ÎÙL ˙eÎe ‡kc Úeˆt ‰OÚpMÓ BzL‡34È‰  ƒ¿ƒ∆«¬»¿««»¿»¿»¬≈
BÊ È‰  ÌÈb ˙a ‡O Ì‡ ÔÎÂ .eÏÎ‡È el‡≈…¿¿≈ƒ»»«≈ƒ¬≈

˙ÏÎB‡35. ∆∆

שלו.30) הביצים אינו 31)שנפצעו ושוב  הגיד שנכרת
ושניהם  מוליד. ואינו ושותת, שופך אלא זרע , קילוח  יורה

בקהל. לבוא בביאתם 32)אסורים חללות נעשות שהן
להן. לפסול שנבעלות מלשון 33)מכיוון עליה, בא לא
אשתו". חוה את ידע  המשנה 34)"והאדם לשון היא כן

שם. רש"י  פירש וכן לכן, קודם לו נשואה שהייתה ומשמע 
משתמרת, שהיא פי  על אף  בתרומה, אוכלת היא ולכך
אם  אבל אכלה. שכבר מאחר פסולה, לביאה עומדת, כלומר
אוכלת, אינה ידעה, לא אפילו דכא, פצוע  והוא נישאה
דאורייתא. פסולה לביאה משתמרת שהיא מאחר
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יבוא 35) "לא משום לא כלל, נישואין איסור בהם שאין
ולא  ה'. קהל בכלל אינה שגיורת - ה'" בקהל דכא פצוע 
ואינו  כהונה בקדושת אינו דכא שפצוע  - לכהן זונה משום

בה. אסור

.„È˙ÏÎB‡ dÈ‡  Ô‰k ˙a LcwL Ô‰k ‡kc Úeˆt36. ¿««»…≈∆ƒ≈«…≈≈»∆∆
‰nÁ ÒÈÒ37ÔÈÏÎB‡ ÂÈ„ÚÂ BzL‡Â ‡e‰ 38ÌeËÓË . ¿ƒ«»¿ƒ¿«¬»»¿ƒÀ¿

Ô‰È˙BL ‡Ï Ï‡ ,ÔÈÏÎB‡ Ô‰È„Ú  ÒBÈ‚Bc‡Â39. ¿«¿¿ƒ«¿≈∆¿ƒ¬»…¿≈∆

ופסולה 36) נתחללה פסולה, לביאה שמשתמרת כיוון
קידש  רק  אם ואפילו אביה, בית בתרומת אפילו מלאכול
לאכול  שמותרת ומה דכא. פצוע  משנעשה ידעה ולא אותה,
משום  דכא, פצוע  שנעשה קודם נישאה אם בתרומה
הייתה  אכילתה שתחילת אלא זה אין קודם, אוכלת שהייתה
שעכשיו  פי  על ואף  אז, כשרים שהיו אלו נישואין ידי  על
שהכשירוה  הנישואין שאותם כיוון דכא, פצוע  נעשה
אכלה. שכבר מאחר עכשיו, גם אוכלת עוד, קיימים לאכילה
ידי על לגמרי  נפקע  אביה, מבית שאכלה מה כאן אבל

אביה. מרשות יצאה שאז סריס 37)הקידושין, שנולד
וחום  הצהריים ביום אמו שנתחממה ידי  על והוא אמו מבטן

חזק . משקה ששתתה נסתרס 38)התנור שלא חמה שסריס 
בקהל. לבוא אסור אינו שמים, בידי  אלא אדם, בידי 

ואנדרוגינוס 39) קידושין. קידושיו ואין הוא נקבה שמא
אם  זכר אם חכמים בו הכריעו ולא עצמה בפני  ברייה שהוא

קידושיו. ידי  על בתרומה מאכיל אינו ולפיכך נקבה,

.ÂËÔÈ‡  ÌÈ„Ú Ô‰Ï ewL ÔË˜Â ‰ËBL LÁ≈≈∆¿»»∆»»∆¬»ƒ≈»
ÔÈÏÎB‡40ÒBtBËBt‡ B‡ ÔÈc ˙Èa Ì‰Ï e˜ Ì‡ Ï‡ . ¿ƒ¬»ƒ»»∆≈ƒ«¿

‰MÈa Ô‰Ï eÏÙpL B‡41.ÔÈÏÎB‡ el‡ È‰  ∆»¿»∆ƒÀ»¬≈≈¿ƒ

בית 40) ידי  על אלא קניין וקטן שוטה לחרש שאין מפני 
יאכל  הוא כספו "קניין בו קורא אני  ואין אפוטרופוס . או דין

נוחל.41)בו". שקטן

.ÊËÔÈa ,‰Óez‰ ÔÓ ÏeÒÙÏ ÏÚpL ÒBÈ‚Bc‡«¿¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ«¿»≈
ÏÎ‡lÓ ÏÒÙ  B˙e˜ Cc ÔÈa B˙eÎÊ Cc∆∆«¿≈∆∆«¿ƒ¿«ƒ∆¡…

ÌÈLk ,‰Óe˙a42ÔÈÏÎB‡ ÂÈ„Ú ÔÈ‡Â .43Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿»ƒ¿≈¬»»¿ƒ¿≈ƒ
B˙‡Èa ÏÒBt ‡e‰L Á‡ ÒBÈ‚Bc‡Ï ÏÚƒ¿«¿«¿¿ƒ«≈∆≈¿ƒ»

‰M‡Ï44.ÂÈ„Ú ÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ ÏÎB‡ BÈ‡Â ,ÏÒÙ  ¿ƒ»ƒ¿«¿≈≈¿…«¬ƒ¬»»
B˙e˜ Cc B˙B‡ ÏÚiL ‡e‰Â45B˙eÎÊ Cc Ï‡ ; ¿∆ƒ¿«∆∆«¿¬»∆∆«¿

.‰p‰k‰ ÔÓ ÎÊ ÏÒBt ÎÊ ÔÈ‡ ≈»»≈»»ƒ«¿À»

(האנדרוגינוס )42) "נבעל ו הלכה ח  פרק  יבמות ירושלמי 
מן  לפסול נבעל אם פירוש כנשים", התרומה מן נפסל
נפשך: ממה פוסלו, אינו לתרומה, כשר היה שאם התרומה.
דין  מצד כלל. ביאה כאן אין שניהם, של נקבות דין מצד
זכר  שהבועל ומצד זכר. פוסל זכר אין - שניהם של זכרות
כשרה  ביאה שהרי  פוסלה, שאינו בוודאי  נקבה, והנבעל
בדרך  בין שנפסל נראה "כנשים", שאמר ומכיוון היא.
בכדרכה  בין נפסלת האשה שהרי  זכרותו, בדרך ובין נקבותו

כדרכה. שלא הכהונה.43)ובין מן נתחלל שהרי 
פוסל.44) אינו - כשר הוא "רבי45)שאם שם: ירושלמי 

במינו  מין אפילו המנונה, רב  בשם יונה ר' סבא ברבי  ניחא
שבעלו  בין =) שהוא כל אנדרוגינוס ) שבעל (=אנדרוגינוס 

הוא  זכר אם וקשיא זכרותו), דרך שבעלו בין נקבותו דרך
דין  שניהם כן ואם כזכר, דינו אנדרוגינוס  אם (=כלומר,
כלומר, =) היא נקבה אם זכר, פוסל זכר אין להם) אחד
של  זכרותו צד נקבה, פוסלת נקבה אין נקבה) דין לשניהם
בעלו  אם היינו רבינו ולדעת זה". של נקיבתו צד פוסלת זה
פוסלת  זה של זכרותו שצד מפני  פוסלו, הוא נקבותו, בדרך
ואת  כזכר הבועל את דנים אנו שאז זה. של נקבתו צד
ממה  אומרים זכרותו בדרך בעלו אם אבל כנקבה. הנבעל
ואם  זכר, פוסל זכר ואין זכר, זה אף  זכר זה אם נפשך:

כלל. ביאה ביאתו אין - נקבות שניהם

.ÊÈBÈ‡ Ô‰k Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,ÔÈÙzL ÈL ÏL „Ú∆∆∆¿≈À»ƒ∆»»∆»≈∆…≈≈
ÏÈÎ‡Ó46ÏÎ‡Ï eÒ‡ „Ú‰ ‰Ê È‰ 47ÏÎÂ . «¬ƒ¬≈∆»∆∆»∆¡…¿»

.˜BLÂ ‰ÊÁa ÏÈÎ‡Ó  ‰Óe˙a ÏÈÎ‡n‰««¬ƒƒ¿»«¬ƒ¿»∆»

שאוכלים 46) כשרים, כהנים היו השותפין כל [כלומר,
שאינו  פסול היה מהם ואחד לעבדיהם, ומאכילים תרומה

בתרומה]. עבדו לכהן 47)מאכיל "מניין שם: בירושלמי 
בו, ממאה אחד אפילו שותפות, בו ולישראל עבד שקנה
משמע  יקנה" כי  וכהן לומר תלמוד בתרומה מאכילו שאינו

המאכיל. לכהן קנוי  שכולו

.ÁÈÈ„Ú ÔÈa BÏ ‰ÒÈÎ‰Â Ô‰ÎÏ ˙‡OpL Ï‡OÈ ˙a«ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈¿ƒ¿ƒ»≈«¿≈
‚BÏÓ48ÏÊa Ô‡ˆ È„Ú ÔÈa49eÏÎ‡È el‡ È‰ 50. ¿≈«¿≈…«¿∆¬≈≈…¿

ewL BzL‡ È„ÚÂ ÌÈ„Ú ewL Ô‰k È„Ú ÔÎÂ¿≈«¿≈…≈∆»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿∆»
BtÒk ÔÈ˜ LÙ ‰˜È Èk :Ó‡pL ;eÏÎ‡È  ÌÈ„Ú¬»ƒ…¿∆∆¡«ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿««¿

ÔÈw‰ ÔÈ˜ elÙ‡ 51ÏÈÎ‡Ó  ÏÎB‡‰ ÔÈ˜Â . ¬ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿»»≈«¬ƒ
ÏÎB‡ BÈ‡L ÔÈ˜Â ,(ÌÈÁ‡)52.ÏÈÎ‡Ó BÈ‡  ¬≈ƒ¿ƒ¿»∆≈≈≈«¬ƒ

פירות.48) כאכילת בעבודתם משתמש שהבעל
עליו.49) אחריותם קיבל והבעל בנדונייא שהכניסה
מלוג 50) ועבדי  ברשותו. שהם לפי  יאכלו ברזל צאן עבדי 

והמדובר  קניין. שקנה כקניינו שזהו יאכלו, לה ששייכים
אלא  להם קנויים שאינם עמהם והתנו העבדים להם כשהקנו

כלל. לאדון קנויים אינם זה שבאופן וכך, עבדים 51)לכך
שקנו  אשתו (=עבדי  הקניין של קניינו וקניין עבדים שקנו

אוכלת 52)עבדים). שאינה גדול לכהן אלמנה כגון
חללה. היא שהרי  בתרומה,

.ËÈÈ„Ú ÔÈa BÏ ‰ÒÈÎ‰Â Ï‡OÈÏ ˙‡OpL Ô‰k ˙a«…≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»≈«¿≈
eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È‰  ÏÊa Ô‡ˆ È„Ú ÔÈa ‚BÏÓ53. ¿≈«¿≈…«¿∆¬≈≈……¿

ועבדי53) הבעל. של שהם מפני  יאכלו, לא ברזל צאן עבדי 
ידי על התרומה מן נפסלה היא ואף  שלה, שהם לפי  מלוג,

הישראל. עם נישואיה

.ÎÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡54‰ˆeÏÁÂ ‰Leb ,55Ô‰ÎÏ «¿»»¿…≈»¿»«¬»¿…≈
˙‰k ÔÈa ,ËBÈ„‰56ÈiÁ ‡L ÔÎÂ ,˙ÈÏ‡OÈ ÔÈa ∆¿≈…∆∆≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿»«»≈

ÔÈÂ‡Ï57a Ô‡ˆ È„ÚÂ ‚BÏÓ È„Ú BÏ ‰ÒÈÎ‰Â , ÏÊ »ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿≈¿¿«¿≈…«¿∆
eÏÎ‡È ‡Ï ‚BÏÓ È„Ú58iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¿≈¿……¿««ƒ∆«»

ÏL Ì‰L ÈtÓ ,eÏÎ‡È ÏÊa Ô‡ˆ È„ÚÂ ;Ì˙BBÊÓaƒ¿»¿«¿≈…«¿∆…¿ƒ¿≈∆≈∆
ÏÚa59‰iL ‡O .60˙ÏÎB‡ ‡È‰ 61‚BÏÓ È„ÚÂ , ««»»¿ƒ»ƒ∆∆¿«¿≈¿

eÏÎ‡È ‡Ï dlL62. ∆»……¿

ישראל,54) בבת גם כאן מדובר שהרי  בנישואין, [והיינו
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נישואין]. לאחר אלא אוכלת אינה כשרים בנישואין שאף 
פי55) על [ואף  לכהן. אסורות ששתיהן חלוצה, או גרושה

זונה, נעשית ואינה מדרבנן, אלא אסורה אינה שחלוצה
ידו]. על חללה נעשית היא כהונה מאיסורי  שהיא כיוון

נתחללה 56) אביה, בתרומת האוכלת כהן בת שאפילו
איסור. בנישואי  מתרומה שיש 57)ונפסלה איסור נישואי 

ונקט  בתרומה. ואסורה זונה נעשית ידם על שאף  לאו, בהם
תופסין  קידושין אין כריתות, שבחייבי  לפי  לאוין, חייבי 

מאכיל,58)כלל. אינו אוכל שאינו וקניין שלה שהם מפני 
חללה. או זונה שנעשית בתרומה, פסולה עצמה והיא

באחריותו.הכהן 59) שהם לפי  לעריות,60), שנייה 
בבת  המדובר וודאי  "נשא", שאמר ומכיוון מדרבנן. האסורה
הנישואין. מן אלא האירוסין מן אוכלת שאינה ישראל

וולדה 61) כשרה היא - סופרים מדברי  "שניות פה. ביבמות
מן  עליו אסורה שאינה כיוון זונה, נעשית שאינה כשר".
כהונה. מאיסורי  שאינה כיוון חללה, נעשית ואינה התורה.

ועבדיה 62) אוכלת היא - שניות "עבדי  ושם: שם. ירושלמי 
כמו  בתמיהה, ולא בניחותא, רבינו ומפרשה אוכלים" אינם
הרי אוכלים, אינם למה נתברר ולא שם. המפרשים שפירשו
ברזל  צאן ועבדי  מאכיל. - האוכל וקניין אוכלת, היא

הבעל. של שהם אוכלים,

.‡Î‰ÓÏ‡ ˙‰k63B‡ ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰Ò‡˙pL …∆∆«¿»»∆ƒ¿»¿»¿…≈»
ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰Le‚64˙BnLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,65‰‡ÈÏ ¿»¿…≈∆¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒ»

Ì‡ ÔÎÂ .eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È‰  ‰Bz ÏL ‰ÏeÒt¿»∆»¬≈≈……¿¿≈ƒ
‰tÁ‰L ,˙BÏÎB‡ ÔÈ‡  ÔÈÒe‡ ‡Ïa ‰tÁÏ eÒÎ66 ƒ¿¿«À»¿…≈ƒ≈»¿∆«À»

ÔzÏÒBt67ÔÓ :eLb˙ B‡ eÓÏ‡˙ .ÏÎ‡lÓ «¿»ƒ∆¡…ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿ƒ
ÔLÎ‰Ï eÊÁ  ÔÈÒe‡‰68ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ;˙BÏÎB‡Â »≈ƒ»¿¿∆¿≈»¿¿ƒ«ƒƒ

eÏlÁ˙ kL ,eÏÎ‡È ‡Ï 69. ……¿∆¿»ƒ¿«¿

ובת 63) בנתארסה, כאן שהמדובר לפי  "כהנת" וכתב 
נישאה. כן אם אלא אוכלת אינה לכהן במשנה 64)ישראל

דלישנא" "שיגרא אלא זו אין אבל "חלוצה" גם נזכרה שם
מדרבנן, אלא פסולה אינה חלוצה שהרי  גרושה, אגב 
כג) (הלכה להלן וכתב  רבינו, כאן השמיטה ולפיכך

לכך.65)שמותרת. עומדות כלומר בלא 66)מצפות,
כיוון 67)קידושין. - קונה אינה שחופה פי  על אף 

הי הרי  ביאה, לשם לחופה לביאה שנכנסה משתמרת א
עוד 68)פסולה. משמרות אינן ומעתה נבעלו, לא שהרי 

פסולה. נכנסו 69)לביאה אם אבל לפסול, שנבעלו מכיוון
נתחללו  לא - כבעולות שדינן פי  על אף  נבעלו, ולא לחופה
את  ידע  לא שאם דכא, בפצוע  אמרו כן שהרי  התרומה, מן
שכן  [וכל יאכלו. אלו הרי  דכא, פצוע  שנעשה לאחר אשתו
אלא  אינו פסולה שכל אירוסין, בלא לחופה נכנסו שאם

נתחללו]. לא שוודאי  פסולה, לביאה שמשתמרת מפני 

.Î˙‰k70ÌÈÓÈ ÈÙÏ ‰ÏÙÂ Ô‰k dÏÚa ˙nL …∆∆∆≈«¿»…≈¿»¿»ƒ¿≈¿»ƒ
ÏÏÁ‰ ˙wÊ ÈtÓ ÏÎ‡z ‡Ï  ÏÏÁ Ô‰a LiL71. ∆≈»∆»»……«ƒ¿≈ƒ«∆»»

Ó‡Ó ÌÈLk‰ ÔÓ „Á‡ da ‰OÚ elÙ‡Â72ÔÈ‡L , «¬ƒ»»»∆»ƒ«¿≈ƒ«¬»∆≈
.eÓb ÔÈ˜ dÓÈa ‰B˜ Ó‡n‰««¬»∆ƒ»»ƒ¿»»

כהן.70) ואשת כהן שזקוקה 71)בת כשם לו, גם שזקוקה

לחליצה. או לייבום האחים, כסף 72)לכל קידושי  הוא
מקדשה. שהיבם

.‚Î‰Ò‡ È‰L ,˙‰k‰ BzÓÈÏ Ëb Ô˙pL Ô‰k…≈∆»«≈ƒƒ¿«…∆∆∆¬≈∆∆¿»
‰Óe˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È‰  ‰ÈÏÚ B˙wÊ ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ73, »»«¬«ƒƒ»»∆»¬≈∆∆ƒ¿»

,Ô‰Èc ÏL ‰ÏeÒt ‰‡ÈÏ ˙nLÓ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆¿ƒ»¿»∆ƒ¿≈∆
˙‰k ÔÎÂ .Ô‰ÈcÓ ‡l‡ ‰ÓÈ‰ ÏÒBt Ëb‰ ÔÈ‡L74 ∆≈«≈≈«¿»»∆»ƒƒ¿≈∆¿≈…∆∆

‰Ò‡˙pL ‰iL B‡ ‰ˆeÏÁ75˙ÏÎB‡  Ô‰ÎÏ76Ô‰k . ¬»¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¿…≈∆∆…≈
˙ÈBÏÈ‡ ‡OpL ËBÈ„‰77.‰Óe˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È‰  ∆¿∆»»«¿ƒ¬≈∆∆ƒ¿»

בת 73) אבל כהנת, היא שהרי  אביה, בית בתרומת היינו
כהן. שהוא היבם בשביל אוכלת, אינה לפי74)ישראל

אינה  ישראל בת שהרי  "כהנת" נקט  באירוסין שהמדובר
באירוסין. פסולה 75)אוכלת לביאה משתמרות שהן

לביאה 76)מדרבנן. שהמשתמרת אביה, בית בתרומת
- שנישאת חלוצה אבל נפסלת. אינה מדרבנן פסולה
מלוג  עבדי  אבל אוכלת, היא שנישאת ושנייה נתחללה.
אוכלים. עבדיה גם ובנתארסה אוכלים, אינם שלה

שכיוון 77) שאמר יהודה כר' ודלא סא. ביבמות משנה
לפי הדיוט " "כהן ונקט  כזונה. היא הרי  ורביה לפריה שאינה
הדין  הוא להלכה אבל הדיוט , לכהן גם אסורה יהודה שלר'

גדול. בכהן

   1 
שנים 1) תשע  ובן והחרש והאירוסין והיבם שהעובר יבאר

או  שוטה לכהן שנישאת מי  מאכילין. ולא פוסלין אחד ויום
ועדי קינוי  עדי  עליה שהעידו איש אשת אותה. ופיתה שאנס 

אני . טמאה שאמרה כהן ואשת סתירה,

.‡Ìi‰Â aÚ‰2LÁ‰Â ÔÈÒe‡‰Â3ÌÈL ÚLz Ôe »À»¿«»»¿»≈ƒ¿«≈≈∆≈«»ƒ
.ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ ÔÈÏÒBt  „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»¿ƒ¿…«¬ƒƒ

בהלכות 2) אותם ומפרש והולך סז: ביבמות המשנה לשון
בפ "ד 3)הבאות. למעלה (ראה מדבר ואינו שומע  שאינו

כו). הלכה אישות מהלכות ובפ "ב  ב , הלכה

.Ï‡OÈ ˙a ?„ˆÈk aÚ‰4Ô‰kÓ ˙aÚÓ‰5‡Ï  »À»≈««ƒ¿»≈«¿À∆∆ƒ…≈…
ÏÎ‡z6Ô‰k ˙e .aÚ‰ ÏÈLa7Ï‡OiÓ ˙aÚÓ‰8 …«ƒ¿ƒ»À»«…≈«¿À∆∆ƒƒ¿»≈

ÏÎ‡Ï ‰eÒ‡ 9Ï‡ ‰LÂ :Ó‡pL ;aÚ‰ ÈtÓ ¬»∆¡…ƒ¿≈»À»∆∆¡«¿»»∆
˙aÚÓÏ Ët  ‰ÈeÚk ‰È‡ ˙Èa10. ≈»ƒ»ƒ¿∆»¿»ƒ¿À∆∆

שם.4) הבעל.5)גמרא "ילוד 6)ומת שם: בגמרא
יא): כב , (ויקרא שנאמר מאכיל". אינו ילוד שאינו מאכיל,
בלחמו" יאכילו ביה "קרי  - בלחמו" יאכלו הם ביתו "ויליד
שרק  הרי  ה), הלכה ה פרשה אמור פר' וספרא מד. (נדה

שם). (רש"י  מאכיל שם.7)ילוד הישראל.8)גמרא ומת
אביה.9) בית (רש"י10)מתרומת לנעוריה דומה שאינה

שם).

.‚Ô‰k ˙a11Ï‡OÈ ‰ÈÏÚ ‡aL12ÔÈLLBÁ ÔÈ‡  «…≈∆»»∆»ƒ¿»≈≈¿ƒ
˙ÏBË ‡l‡ ,‰aÚ˙ ‡nL13ÚÏ ˙ÏÎB‡Â14‰˙È‰ . ∆»ƒ¿«¿»∆»∆∆¿∆∆»∆∆»¿»

‰‡eO15˙ÏÎB‡Â ˙ÏBË  dÏÚa ˙Óe Ï‡OÈÏ ¿»¿ƒ¿»≈≈«¿»∆∆¿∆∆
ÌBÈ ÌÈÚa‡ „Ú ÚÏ ‰Óe˙a16daÚ k‰ Ì‡Â .17 ƒ¿»»∆∆««¿»ƒ¿ƒÀ«À»»

ÚÙÓÏ ˙Ï˜Ï˜Ó BÊ È‰ 18ÌBÈ ÌÈÚa‡ „Ú19ÏkL . ¬≈¿À¿∆∆¿«¿≈«««¿»ƒ∆»
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ÌÏBÚa ÌÈÓ ‡l‡ ,aÚ BÈ‡ ÌBÈ ÌÈÚa‡‰20‡e‰ »«¿»ƒ≈À»∆»«ƒ»»
.eLÁ»

סט .11) יבמות זנות.12)משנה לענין 13)לשם שם:
"ואשה  יח ): טו, (שם שנאמר משום להלן. ראה נישואין,
עד  וטמאו במים ורחצו זרע  שכבת אותה איש ישכב  אשר

שם). (רש"י  נתעברה,14)הערב " שמא חוששים ואין
ופי "ג  לה. (יבמות תתעבר שלא מתהפכת, זונה אשה שהרי 
יום  ארבעים לאחר ואפילו כב ). הלכה גירושין מהלכות

להלן. ראה חוששת, סט :15)אינה שם בברייתא
אם 16) שאף  להלן. ראה היתר, בכלל הארבעים ויום

אבל  להלן. ראה כלל, עובר אינו יום ארבעים עד - נתעברה
נתעברה. שמא מספק , לאכול אסורה - יום ארבעים לאחר

להלן.17) וראה שם. שתהא 18)ברייתא לענין היינו
קר  לשלם חייבת ותהא מודאי , בתרומה וחומש,אסורה ן

שם). (רש"י  תרומה האוכל זר לאחר 19)כדין כלומר,
(שם). יום שם.20)ארבעים הגמרא כלשון

.„Ï‡OÈ ˙a21˙Óe ,Ô‰ÎÏ ˙‡OpL22dÁÈp‰Â «ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈≈¿ƒƒ»
‰È„Ú eÏÎ‡È ‡Ï  ˙aÚÓ23a ‰Óe˙aÏÈL ¿À∆∆……¿¬»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ

BÈ‡  „BlÈ BÈ‡L ,ÏÈÎ‡nL ‡e‰ „Bli‰L ;aÚ‰»À»∆«»∆«¬ƒ∆≈»≈
ÏÈÎ‡Ó24CÎÈÙÏ .25ÏÒBt BÈ‡  ÏÏÁ aÚ‰ ‰È‰ Ì‡ , «¬ƒ¿ƒ»ƒ»»»À»»»≈≈

ÌÈ„Ú‰26„Ú ,ÌÈLk‰ ÂÈÁ‡ ÏÏ‚a ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ , »¬»ƒ∆»¿ƒƒ¿«∆»«¿≈ƒ«
.ÏÎ‡lÓ ÌÈ„Ú‰ eÒ‡ÈÂ ÏÏÁ‰ ‰Ê „ÏeiL∆ƒ»≈∆∆»»¿≈»¿»¬»ƒƒ∆¡…

סז.21) חללים 22)שם הם הקרובים ושאר בנים, בלי 
איש). מלוג,23)(חזון עבדי  ובין ברזל צאן עבדי  (בין

עבדי גם - ב ) הלכה (למעלה אוכלת אינה היא שגם שכיון
ישראל", "בת רבינו נקט  ולכן אוכלים. אינם שלה מלוג
שלה  מלוג עבדי  גם - אוכלת עצמה שהיא כהן, בת שאילו

לעובר.24)אוכלים). קנין שאין שם, חכמים כדעת
אצל  קרובה אדם של "דעתו אמרו: שבמתנה ואף ֿעלֿפי 
- י ) הלכה מכירה, מהלכות (פכ"ב  העובר וקנה בנו",
(עיין  קנה לא - לו המקנה אחרת דעת שם שאין בירושה

כנ"ל.25)רדב "ז). קנין, לעובר שאין לפי  כלומר,
מד.26) נדה

.‰?„ˆÈk Ìi‰27Ï‡OÈ ˙a28ÌÈÏ ‰˜e˜f‰29Ô‰k «»»≈««ƒ¿»≈«¿»¿»»…≈
ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,LÙ ‰˜È Èk Ô‰ÎÂ :Ó‡pL ;ÏÎ‡z ‡Ï ……«∆∆¡«¿…≈ƒƒ¿∆∆∆¿∆¬«ƒ

d‡˜ ‡Ï30‰eÒ‡  Ï‡OÈÏ ‰˜e˜f‰ Ô‰k ˙e .31 …¿»»«…≈«¿»¿ƒ¿»≈¬»
‰ÈeÚk ‰È‡ ˙Èa Ï‡ ‰LÂ :Ó‡pL ;dÓÈ ÈtÓƒ¿≈¿»»∆∆¡«¿»»∆≈»ƒ»ƒ¿∆»

ÌÈ ˙ÓBLÏ Ët 32. ¿»¿∆∆»»

א.27) הלכה למעלה ראה מאכיל, ולא פוסל הוא
סז:28) בנים.29)יבמות לה שאין להתייבם, זקוקה

ויום  שנים לתשע  הגיע  שלא קטן, עודנו היבם אם ואפילו
סח .). (שם רחמנא,30)אחד אמר כספו "קנין שם: בגמרא

הוא". דאחיו קנין אביה.31)והאי  בית בתרומות
היא 32) שהרי  לשוב , ברשותה שאינה ליבם, הזקוקה היינו

שם). (רש"י  ביבם קשורה

.ÂÔ‰k ÌÈ33BzÓÈ ÏÚ ‡aL34,‰‚‚La B‡ Ò‡a »»…≈∆»«¿ƒ¿¿…∆ƒ¿»»
da ‰Ú‰L B‡35BÓk d‡wL Èt ÏÚ Û‡ ,Ó‚ ‡ÏÂ ∆∆¡»»¿…»«««ƒ∆¿»»¿

ÌeaÈ ˙BÎÏ‰a e‡aL36‰Óe˙a dÏÈÎ‡Ó BÈ‡ 37 ∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ»ƒ¿»
ÔBˆa ‰eÓ‚ ‰ÏÈÚa ÏÚiL „Ú38ÌÈc ‰na . «∆ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»«∆¿»ƒ

Ï‡ ;ÔÈÒe‡‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡˙pL ?ÌÈeÓ‡39ÔÓ ¬ƒ∆ƒ¿«¿¿»ƒ»≈ƒ¬»ƒ
BÊ ‰‡Èa ÏÎ‡z  ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ‡eOp‰40. «ƒƒƒ¿»¿»∆∆…«¿ƒ»

נו.33) ישראל.34)שם העטרה 35)בת ראש שהכניס 
י ). הלכה ביאה, איסורי  מהלכות ופ "א נה: (שם בלבד.

ג.36) הלכה חולק 37)פ "ב  אין שם, השני  הלשון לפי 
להלן. וראה כשמואל, זהו הראשון הלשון ולפי  בזה,

שוגג]38) [ביאת רחמנא רבי  "כי  אמרו: שם ביבמות
לא  כלומר: לא". מבעל לאולמי  בעל, במקום לאוקמי 
יבמה  =) יבמתו שקונה ביבם שוגג ביאת התורה ריבתה
להעמידו  אלא נד.) שם - במזיד בין בשוגג בין עליה, יבוא
הבעל  שגם ולפי  שמענו. לא להעדיפו אבל הבעל, במקום
שבא  הזה, היבם גם הסמוכה) (בהלכה ארוסתו מאכיל אינו
מדרבנן, אלא אינו זה וכל מאכיל. אינו בשוגג, יבמתו על
הלכה  פ "ו (למעלה בתרומה אוכלת ארוסה התורה מן שהרי 
שלא  שוגג, ביאת על אלא כן אמרו שלא ואף ֿעלֿפי  ג).
העראה, לענין גם רבינו כתבה בלבד, ביבום אלא נתרבתה
 ֿ (כסף  הרי "ף  מדברי  נראה וכן שם, בירושלמי  הוא  וכן
(ראה  ואשה באיש גם קונה שהעראה [ואף ֿעלֿפי  משנה).
שעיקר  כיון - כז) והערה ה הלכה אישות מהלכות בפ "ג
הדין  מן היה לא ז), כה, (דברים שם להקים הוא היבום
ביבום, מועילה תהא שם, להקים ראויה שאינה שהעראה,
בשוגג, ביאה כמו זה והרי  התורה, שריבתה לא אם
עדיף  ולא אחיו במקום עומד אלא יהא שלא בה שהחמירו
כדרכה, שלא בביאה גם זה, ולפי  מאירי . ועיין ממנו,
כיון  שם, יבום בהלכות כמבואר אותה, שקנה אף ֿעלֿפי 
כנ"ל]. בתרומה, אוכלת אינה שם להקמת ראויה שאינה

כנ"ל.39) בתרומה, ארוסתו את מאכיל אינו הבעל שגם
היבם 40) את היא שמעמידה גרועה, ביאה שהיא אף ֿעלֿפי 

הכל, לדברי  הראשון הלשון לפי  שם, (יבמות הבעל במקום
עליו  שהקשו כשמואל, ולא כרב , השני  הלשון ולפי 

מברייתא).

.Ê?„ˆÈk ÔÈÒe‡‰41 Ï‡OÈÏ ‰Ò‡˙pL Ô‰k ˙a »≈ƒ≈««…≈∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ˜ da BÏ LÈ È‰L ;ÏÎ‡Ï ‰eÒ‡42Ï‡OÈ ˙e .43 ¬»∆¡…∆¬≈≈»ƒ¿»«ƒ¿»≈

;‰tÁÏ ÒkzL „Ú ÏÎ‡z ‡Ï  Ô‰ÎÏ ‰Ò‡˙pL∆ƒ¿»¿»¿…≈……««∆ƒ»≈«À»
e‡aL BÓk ,‰È‡ ˙Èa ÈÏ ÏÈÎ‡z ‡nL44. ∆»«¬ƒƒ¿≈≈»ƒ»¿∆≈«¿

א.41) הלכה למעלה מאכילים, ולא בגמרא 42)פוסלים
בהויה", קנייה דהא לה, פסיל - לישראל כהן "בת שם:
תהיה  כי  כהן ובת כדכתיב  איפסלה, הויה "משעת ופירש"י 

שם. תוספות ועיין זר". סח .43)לאיש למעלה 44)שם
ג. הלכה פ "ו

.ÁÁ‡ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È‰ :˙‰ÎÏ Ó‡L Ï‡OÈƒ¿»≈∆»«¿…∆∆¬≈«¿¿À∆∆ƒ««
ÌBÈ ÌÈLÏL45Ïk ‰Óeza ˙ÏÎB‡ BÊ È‰  ¿ƒ¬≈∆∆«¿»»

È‰ :dÏ Ó‡ Ì‡Â .‰Ò‡˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÌÈLÏM‰«¿ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿»¿»¿ƒ»«»¬≈
ÌBÈ ÌÈLÏL Á‡Ïe ÂLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡46È‰  «¿¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««¿ƒ¬≈

„iÓ ÏÎ‡Ï ‰eÒ‡ BÊ47ÌÈ‡z‰ ‡L ÔÎÂ .48‡ˆBik ¬»∆¡…ƒ»¿≈¿»«¿»ƒ«≈
.‰Êa»∆
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מהלכות 45) (פ "ז יום שלשים אחר אלא מקודשת שאינה
נח :). בקידושין ומשנה י , הלכה הוא 46)אישות שספק 

מקודשת  היא יום שלשים ולכשיעברו תנאי , זה אם בידינו
שלשים  אחר אלא מקודשת ואינה חזרה, שזוהי  או למפרע .

יב ). הלכה (שם ונמצאת 47)יום תנאי  זהו שמא מספק ,
למפרע . ומעכשיו יום שלשים לאחר לישראל מאורסת

זה,48) בדינר מעכשיו לי  מקודשת את הרי  לה שאמר כגון
זוז, מאתים לה נתן זמן ולאחר זוז, מאתים לך אתן אם
פ "ו  (שם הקידושין משעת למפרע  לו מקודשת היא שהרי 

טז). הלכה

.Ë?„ˆÈk LÁ‰49˙‰k50Ï‡OÈÏ ˙‡OpL51LÁ «≈≈≈«…∆∆∆ƒ≈¿ƒ¿»≈≈≈
BÏ ewzL ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ‰B˜ È‰L ;ÏÎ‡z ‡Ï ……«∆¬≈∆¿«»«¬»ƒ∆ƒ¿

ÔÈ‡eO52e .‡Ï  LÁ Ô‰ÎÏ ˙‡OpL Ï‡OÈ ˙ ƒƒ«ƒ¿»≈∆ƒ≈¿…≈≈≈…
‰Bz‰ ÔÓ ‰B˜ BÈ‡L ;ÏÎ‡z53.˙Úc Ôa BÈ‡L , …«∆≈∆ƒ«»∆≈∆««

א).49) הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל יבמות 50)הוא
כתב 51)סח . ז) הלכה (למעלה לישראל כהן [בבת

"נישואין" כי  ויתכן "שנשאת". כתב  וכאן "שנתארסה",
ואינם  תיקנו, לא לחוד "אירוסין" אבל בחרש, חכמים תיקנו

מדרבנן). אפילו אישות 52)קונים מהלכות ופ "ד קיב : שם
ט . והאי53)הלכה רחמנא, אמר כספו "קנין שם: בגמרא

הוא". קנין בר לאו

.È‰Ò‡˙54Áwt Ô‰ÎÏ55dÒÎÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,56„Ú ƒ¿»¿»¿…≈ƒ≈«¿…ƒ¿ƒ¿»¿»«
˙ÏÎB‡ dÈ‡  LÁ˙pL57˙Ó .58ÌÈ ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ∆ƒ¿»≈≈»∆∆≈¿»¿»ƒ¿≈»»

LÁ59˙ÏÎB‡ dÈ‡  dÓaÈÂ60d‡O Ì‡ Ï‡ . ≈≈¿ƒ¿»≈»∆∆¬»ƒ¿»»
˙ÏÎB‡ BÊ È‰  LÁ˙Â Áwt ‡e‰Lk61˙Ó .62 ¿∆ƒ≈«¿ƒ¿»≈¬≈∆∆≈

,˙ÏÎB‡ BÊ È‰  dÓaÈÂ LÁ ÌÈ ÈÙÏ ‰ÏÙÂ¿»¿»ƒ¿≈»»≈≈¿ƒ¿»¬≈∆∆
‰lÁza ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰63‰„ÏiL LÁ ˙L‡Â . ƒ¿»¿»∆∆«¿ƒ»¿≈∆≈≈∆»¿»

da ÏÈLa ˙ÏÎB‡ BÊ È‰  epnÓ64. ƒ∆¬≈∆∆ƒ¿ƒ¿»

נו.54) ולא 55)שם חרש לא ואינו בדעתו, שלם שהוא
כו). הלכה פ "ב  (שם נישואין.56)שוטה בתורת לחופה

אלא 57) אינם חרש ונישואי  בתרומה, אוכלת אינה שארוסה
למעלה. כמבואר בתרומה, מאכילים ואינם מדרבנן,

שנתחרש.58) אלא 59)זה נישואיו שאין שאף ֿעלֿפי 
מהלכות  (פ "ו התורה מן ביאה ביאתו יבום, לענין - מדרבנן

ג). הלכה וחליצה  מן 60)יבום ביאה שביאתו שאף ֿעלֿפי 
מאכילה  שאינה בשוגג, מביאה יותר טובה אינה - התורה
למעלה  כמבואר בעלה, בחיי  עוד אכלה לא אם בתרומה

שם). (יבמות ו בפקחותו.61)הלכה היו הנישואין שהרי 
שנתחרש.62) לאוקמי63)זה קונה חרש יבם שביאת

האכיל  שהבעל וכל כבעל, (גמרא היבם מאכיל היבם גם ,
שם.64)שם).

.‡È?„ˆÈk „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa65‰ÏÚpL ÈÓ66 ∆≈«»ƒ¿∆»≈«ƒ∆ƒ¿¬»
ÏÈ‡B‰ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰Â dÏ eÒ‡Ï¿»»¿∆≈«»ƒ¿∆»ƒ
ÏÎ‡lÓ ‰eÒ‡Â ‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ  ‰‡Èa B˙‡Èeƒ»ƒ»ƒ¿¿»ƒ«¿À»«¬»ƒ∆¡…
BÓk ,‰ÏÏÁ B‡ ‰BÊ ˙ÈOÚpL ÈtÓ ,‰Óe˙aƒ¿»ƒ¿≈∆«¬≈»¬»»¿

e‡aL67ÛeÁL ‰È‰ elÙ‡ .68˙‡OpL Ï‡OÈ ˙e . ∆≈«¿¬ƒ»»»«ƒ¿»≈∆ƒ»
B˙‡ÈaL Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰ÎÏ¿…≈∆≈«»ƒ¿∆»««ƒ∆ƒ»
‰B˜ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÔËw‰ ÏÈLa ˙ÏÎB‡ dÈ‡  ‰‡Èaƒ»≈»∆∆ƒ¿ƒ«»»¿ƒ∆≈∆

ÏÈc‚iL „Ú69„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰L ˜ÙÒ .70 «∆«¿ƒ»≈∆∆≈«»ƒ¿∆»
ÌBÈÂ ‰L ‰OÚ LÏL ÔÏ ˙‡O ;BÈ‡L ˜ÙÒ»≈∆≈ƒ»¿∆¿∆¿≈»»¿

„Á‡71‡È‰ ‡lL ˜ÙÒ ˙BÚO ÈzL ‡È‰L ˜ÙÒ ,72 ∆»»≈∆≈ƒ¿≈¿»»≈∆…≈ƒ
.ÏÎ‡Ï ‰eÒ‡ BÊ È‰ ¬≈¬»∆¡…

א).65) הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל הוא
סח .66) שם כהן. בת ז.67)כלומר, הלכה בפ "ו למעלה
מוליד"68) ואינו מתקשה שאינו האיש "הוא כו: סוטה

ח ). בהערה שם ועיין א, הלכה סוטה מהלכות (פ "א
נישואין 69) לו תיקנו לא חכמים ואפילו דעת, בן אינו שקטן

קיב :). לה 70)(יבמות האסור זה כלומר, סז: שם משנה
סח .). פירש,71)(שם שם רש"י  והנה שם. משנה

בתרומה  שפוסלה לישראל שנתארסה כהן בבת שהמדובר
"נתארסה", כתב  ולא "נשאת" שכתב  רבינו אבל מספק .
ברור  היה שאילו לכהן, ישראל בבת שמפרשה כנראה
ישראל  בת כדין מאכילה, היה שערות, שתי  שהביא
ש"חזקה  מאכילה. אינו - הוא שספק  ועכשיו לכהן, שנישאת
צריכה  אינה שנותיה, לכלל שהגיעה קטנה ש"כל דרבא"
אלא  אינה מו.), (נדה סימנים" הביאה חזקה בדיקה,
לקולא. לא אבל ד), הלכה גירושין מהלכות (פי "א לחומרא

יא).72) הלכה אישות מהלכות (פ "ב  כקטן הוא והרי 

.ÈÏL ‰Óe˙a ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌLk ,el‡ Ïk»≈¿≈∆≈«¬ƒƒƒ¿»∆
‰Êb ;Ì‰Èc ÏL ‰Óe˙a ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡ Ck ,‰Bz»»≈«¬ƒƒƒ¿»∆ƒ¿≈∆¿≈»

‰Bz ÏLa eÏÈÎ‡È ‡nL73. ∆»«¬ƒ¿∆»

קיג.73) יבמות

.‚ÈÔÈÏÒBt ‡Ï el‡Â74ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ75,ÒB‡‰ : ¿≈…¿ƒ¿…«¬ƒƒ»≈
‰zÙÓ‰Â76‡OpL ‰ËBM‰Â ,77Ôk Ì‡ ‡l‡ .‰M‡ ¿«¿«∆¿«∆∆»»ƒ»∆»ƒ≈

‰eÒ‡ ‰˙È‰78,Ì˙‡Èa d˙B‡ ÔÈÏÒBt Ô‰L ,Ô‰Ï »¿»¬»»∆∆≈¿ƒ»¿ƒ»»
,‰ÏÏÁÂ ‰BÊ ˙ÈOÚpL ÈtÓe‡aL BÓk79. ƒ¿≈∆«¬≈»«¬»»¿∆≈«¿

ישראלים.74) הם אם אביה, בית מתרומת כהן בת את
כהנים.75) הם אם ישראל, בת לשם 76)את שבעלו כיון

אישות. לשם ולא נישואין 77)זנות, תיקנו לא שלשוטה
קיב :). סט .78)(שם שם הלכה 79)משנה פ "ו למעלה

ז.

.„È˙‡OpL ÈÓ80B‡ d˙B‡ Ò‡L B‡ ,‰ËBL Ô‰ÎÏ ƒ∆ƒ≈¿…≈∆∆»«»
da ÏÈLa ˙ÏÎB‡  ‰„ÏÈÂ ,Ô‰k d˙B‡ ‰ztL81. ∆ƒ»»…≈¿»¿»∆∆ƒ¿ƒ¿»

,‡È‰ ÔÈLec˜ ‡Ïe ÏÈ‡B‰ ,˜ÙÒ c‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆«»»»≈ƒ¿…ƒƒƒ
‡aL ‰Ê ˙˜ÊÁa „Ïe‰ È‰  ‰aÚ˙ Á‡Ó ‡nL∆»≈«≈ƒ¿«¿»¬≈«»»¿∆¿«∆∆»

ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .‰ÈÏÚ82‡l‡ ,Á‡ ÌÚ »∆»¿∆…»»»∆»ƒ«≈∆»
˙‰k ÔÎÂ .Ô‰k‰ ‰Êa ‰ÈÁ‡ ÔÈpÓ Ïk‰83‡aL «…¿«¿ƒ«¬∆»¿∆«…≈¿≈…∆∆∆»

d˙B‡ ‰zt B‡ dÒ‡L B‡ ‰ËBL Ï‡OÈ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»≈∆∆¬»»ƒ»»
aÚ‰ ÈtÓ ˙ÏÎB‡ dÈ‡  ‰aÚ˙Â84CzÁ˙ . ¿ƒ¿«¿»≈»∆∆ƒ¿≈»À»ƒ¿«≈

aÚ‰85.ÏÎ‡z BÊ È‰  »À»¬≈…«

שם:80) כהן.81)משנה ולפי82)שהוא כרבא שם,
הראשון. שם.83)הלשון פוסל,84)משנה שעובר

ב . בהלכה למעלה שם.85)כמבואר משנה

.ÂËLÈ‡ ˙L‡86Èep˜ È„Ú ‰ÈÏÚ e‡aL87È„ÚÂ ≈∆ƒ∆»»∆»≈≈ƒ¿≈≈
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‰È˙Ò88„Ú ‰Óe˙a ÏÎ‡Ï ‰eÒ‡ BÊ È‰  ¿ƒ»¬≈¬»∆¡…ƒ¿»«
˙Ó .‰BÊ ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈn‰ ÈÓ ‰zLzL∆ƒ¿∆≈«»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»≈

dÏÚa89ÔÈ‡L ÌÈLp‰ ÔÓ ‰˙È‰L B‡ ,‰p˜LiL Ì„˜ «¿»…∆∆«¿∆»∆»¿»ƒ«»ƒ∆≈»
˙B˙BL90ÏÎ‡Ï ‰eÒ‡ BÊ È‰  ‰a˙k ˙BÏËB ‡ÏÂ¿…¿¿À»¬≈¬»∆¡…

ÌÏBÚÏ ‰Óe˙a91‰‡ÓË ‰Ó‡L Ô‰k ˙L‡ ÏÎÂ . ƒ¿»¿»¿»≈∆…≈∆»¿»¿≈»
È‡92‰Óe˙a ÏÎ‡Ï ‰eÒ‡ BÊ È‰ 93. ¬ƒ¬≈¬»∆¡…ƒ¿»

(86- בתרומה מלאכול אסורות "ואלו ו: בסוטה משנה
שותה". איני  לה 87)והאומרת שאמר שהעידו היינו

מהלכות  (פ "א פלוני  איש עם תסתרי  אל עדים, בפני  הבעל
א). הלכה האיש 88)סוטה אותו עם שנסתרה שהעידו

ב ). הלכה (שם עדים שני  בפני  עמו תסתרי  אל לה שאמר
הוא 89) וכן הלל, בית כדעת כד. שם (משנה שותה שאינה

ז). הלכה בפ "ב  ומנויות 90)שם במספר, הן עשרה חמש
ב . הלכה (רדב "ז).91)שם זונה ספק  זניתי92)שהן

נאמנת,93)תחתך. אינה לבעלה שלאוסרה אף ֿעלֿפי 
אישות  מהלכות ופכ"ד צ : (נדרים באחר נתנה עיניה שמא
והמדובר  שם. רבא וכדעת נאמנת. תרומה לענין - כג) הלכה
וסתירה, קינוי  היה שאילו (כסף ֿמשנה), וסתירה קינוי  בלא
בתרומה  מלאכול אסורות "ואילו ו. בסוטה מפורשת משנה
ד"ה  שם בתוספות וראה לך" אני  טמאה האומרת -

האומרת.

.ÊËÏ‡OÈ ˙a ‰pË˜94˙ÚcÓ ‡lL Ô‰ÎÏ ˙‡OpL ¿«»«ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈∆…ƒ««
ÂÈÙa ‡lL ÔÈa ‰È‡ ÈÙa ÔÈa ,‰È‡95Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ»≈ƒ¿≈»ƒ»≈∆…¿»»««ƒ

‰È‡ dLcwL96‰ÁÓ Ì‡L ;‰Óe˙a ˙ÏÎB‡ dÈ‡  ∆ƒ¿»»ƒ»≈»∆∆ƒ¿»∆ƒƒ»
ÚÙÓÏ ‰Ê ‰OÚz 97ÒÚBk  ˜˙BLÂ ‰‡BL ‰ÊÂ , ≈»∆»»¿«¿≈«¿∆∆∆¿≈≈

BzÚ„Ï ‡lL ˙‡OpL ÈÙÏ ,‡e‰98. ¿ƒ∆ƒ»∆…¿«¿

מה:94) למדינת 95)קידושין הקידושין אחרי שהלך כגון
-96)הים. לדעת שלא היו הקידושין גם אם וכלֿשכן

להלן. ראה אוכלת, הנישואין 97)שאינה שבטלו מפני 
נתקדשה 98)והאירוסין. א. פלוגתות: שלש שם בגמרא

לרב  ונישאה, ועמדה הים, למדינת אביה והלך אביה לדעת
וימחה. אביה יבוא שמא אוכלת אינה - אסי  ולרב  אוכלת, -
כרב  הלכה ולפיכך אסי , רב  לדעת רב  וחש עובדה, והיתה
שלא  ונישאת כאן ואביה אביה, לדעת נתקדשה ב . אסי .
אינה  - הונא ולרב  אוכלת, - אבא בר ירמיה לרב  לדעתו,
ולפיכך  הוא, כועס  - ושתק  כאן שהיה ואף ֿעלֿפי  אוכלת,
בר  ירמיה רב  של רבו שהוא הונא, כרב  והלכה שותק , הוא
מדעתו  שלא ונישאת האב  מדעת שלא נתקדשה ג. אבא.
שלא  נתקדשה (שגם כך שכל אוכלת, - הונא לרב  כאן, והוא
לכך. הסכים ודאי  אלא כעס , מתוך שותק  היה לא מדעתו)
נראין  עולא שאמר ולפי  אוכלת, איה - אבא בר ירמיה ולרב 
ועיין  כדבריו, הלכה - אבא) בר ירמיה רב  =) תלמיד דברי 

כסף ֿמשנה.

   1 
אוכלת 1) אם גיטה לקבל שליח  שעשתה האשה יבאר

מי בים. הנטרפת וספינה כרכום שהקיפוה עיר בתרומה.
מת  אומר אחד ואם אחרת. במדינה גוסס  בעלה שהניחה
את  המשחרר דין. בבית דינו שנגמר מי  מת. לא אומר ואחד

כהן  תרומה. מאכילה אם מכהן בהמה ששכר וישראל עבדו.
משך. ולא הדמים ולקח  לישראל פרתו שמכר

.‡‰M‡‰2‰Óe˙a ˙ÏÎB‡3B‡ d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú »ƒ»∆∆ƒ¿»«∆«ƒ«≈¿»»
‰Ïa˜Ï ‰˙OÚL dÁeÏL „ÈÏ4˜ÙÒ ‡È‰L ÏÎÂ . ¿«¿»∆»¿»¿«»»¿…∆ƒ¿≈

‰Leb5ÏÎ‡z ‡Ï BÊ È‰ 6ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰ . ¿»¬≈……«»ƒ»∆»¿»»ƒ«
„iÓ ‰Óe˙a ÏÎ‡Ï ‰eÒ‡  dhb dÏ Ïa˜Ï7Ì‡Â . ¿«≈»ƒ»¬»∆¡…ƒ¿»ƒ»¿ƒ

Ïa˜ :‰Ó‡‰eÒ‡ dÈ‡  ÈBÏt ÌB˜Óa Èh‚ ÈÏ »¿»«≈ƒƒƒ¿»¿ƒ≈»¬»
ÌB˜Ó B˙B‡Ï ÁÈÏL ÚÈbiL „Ú8ÁÈÏL ‰ÁÏL . «∆«ƒ«»ƒ«¿»»¿»»ƒ«

‡È‰Ï9dhb dÏ10Ëb ÚÈbiL „Ú ‰Óe˙a ˙ÏÎB‡  ¿»ƒ»ƒ»∆∆ƒ¿»«∆«ƒ«≈
BzL‡Ï ÓB‡‰ .d„ÈÏ11˙Á‡ ‰ÚL Ch‚ ‰Ê È‰ : ¿»»»≈¿ƒ¿¬≈∆ƒ≈»»««

„iÓ ‰Óe˙a ÏÎ‡Ï ‰eÒ‡  È˙˙ÈÓÏ Ì„˜12. …∆¿ƒ»ƒ¬»∆¡…ƒ¿»ƒ»

לכהן.2) שנישאת ישראל א.3)בת סה, גיטין משנה,
מהל'4) (פ "ו מתגרשת היא מיד לידו, הגט  שמשיגיע 

ה"א). קרוב 5)גירושין ספק  הגט , הבעל לה שזרק  כגון
שליח  שעשתה כגון או הי "ג). פ "ה (שם לה קרוב  ספק  לו
מיד, הגט  קיבל שמא מיד, בתרומה לאכול שאסורה לקבלה,

(פי "ח 6)כדלהלן. במזונותיה חייב  שבעלה אף ֿעלֿפי 
גרושה  שמא אסורה, תרומה באכילת - הכ"ה) אישות מהל'

קיבל 7)היא. כבר ושמא שליחותו, עושה שליח  חזקה
לו  שתהיה מעת שהיינו ומובן שם). (גיטין, הגט  את השליח 

הגט . לקבל (משנה,8)שהות אליעזר רבי  של כחכמים
שהאשה  מגורשת, אינה אחר במקום קיבל שאם שם),

מקום. באותו דוקא הגט  שיקבל "שליח 9)מקפידה זהו
לידה 10)להבאה". גט  כשהגיע  אלא מתגרשת שאינה

ה"דֿה). גירושין מהל' א.11)(פ "ו כח , שעל 12)שם
הסמוכה  השעה היא זו שמא ספק  יש ושעה, שעה כל
בהלכה  (ראה חששו לא מת ששמא שאף ֿעלֿפי  למותו,

שם). (גמרא חששו ימות, שמא - הסמוכה)

.ÈÚ13‰eÙÈw‰L14ÌB˜k15˙Ùhn‰ ‰ÈÙÒe , ƒ∆ƒƒ»«¿¿ƒ»«ƒ»∆∆
Ìia16ÔBcÏ ‡ˆBi‰Â ,17ÔÈÓi˜ ˙˜ÊÁa el‡ È‰ 18; «»¿«≈ƒ¬≈≈¿∆¿««»ƒ

LÙÓ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â19‡iLa ‡ˆBÈÂ20ÈÚ Ï‡ . ¿≈»ƒ«¿»≈¿≈¿«»»¬»ƒ
‚‰Ï ‡ˆBi‰Â ,Ìia ‰„‡L ‰ÈÙÒe ,ÌBkk ‰eLkL∆¿»»«¿¿ƒ»∆»¿»«»¿«≈≈»≈

ÌÈÎBk È„BÚ ÈÈ„ ÈzaÓ21‰iÁ ezbL ÈÓe ,22B‡ ƒ»≈ƒ≈¿≈»ƒƒ∆¿»««»
ÈÓÁ BÏ ÔÈ˙B  ‰ BÙËL B‡ ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙ»¿»»»«…∆¿»»»¿ƒÀ¿≈
Ô‰k ˙a Ô‰È˙BL eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈiÁ ÈÓÁÂ ÌÈ˙Ó≈ƒ¿À¿≈«ƒ¿ƒ»ƒ»¿≈∆«…≈

eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È‰  Ô‰ÎÏ Ï‡OÈ ˙a B‡ Ï‡OÈÏ23. ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈¿…≈¬≈≈……¿
ÔÈc ˙Èa BÈc Ó‚pL ÈÓ Ï‡24˙Èa e‰eÁÈp‰Â ¬»ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈

‰ÏÈ˜q‰25˙Ó ˙˜ÊÁa ‰Ê È‰  ‚‰Ï26ÏÎ‡z ‡ÏÂ , «¿ƒ»≈»≈¬≈∆¿∆¿«≈¿……«
BzL‡27. ƒ¿

ב .13) שם, כבשוה.14)משנה, לא "מצור"15)אבל
שם). גיטין, (רש"י  "כרקומין" אונקלוס  תרגם כ) כ, (דברים

(שם).16) טבעה לא (שם).17)ועדיין נפשות בדיני 
בתרומה.18) אוכלות נשותיהם - כהנים היו לים.19)ואם
בשיירה)20) והיוצא לים המפרש =) ששניהם למדברות.

הנ"ל. ככל בסכנה כלֿכך שוחד,21)אינם שמקבלים
של  דינים בבתי  ליהרג היוצא אבל בחיים, השאירוהו ושמא
השני הלשון לפי  שם, (גמרא מת בחזקת הוא הרי  - ישראל

להלן. וראה יוסף ), רב  ה"ד.22)של פ "ג גיטין 'ירושלמי '
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בתרומת 23) תאכל ולא חי  הוא שמא לישראל, כהן בבת
מת. הוא שמא לכהן ישראל ובת ישראל.24)אביה, של

סב 25) אבל דין". "גמר אלא הזכירו לא שם, ור בגמרא
הדבר  אפשר הסקילה, בבית הניחוהו שלא שעד רבינו
– א כט , דף  ועיי "ש (כסף ֿמשנה). זכות לו שימצאו

אבל. ד"ה ֿ 26)ב 'תוספות' (כסף  חומרא מצד ולא ודאי 
בת 27)משנה). היא ואם ישראל, בת והיא כהן הוא אם

(שם). בתרומה אוכלת - ישראל והוא כהן

.‚‰ÁÈp‰28ÒÒBb dÏÚa29ÔÈa ,˙Á‡ ‰È„Óa ƒƒ»«¿»≈ƒ¿ƒ»«∆∆≈
Ô‰k ˙L‡ ˙ÈÏ‡OÈ B‡ Ï‡OÈ ˙L‡ ˙‰k ‰˙È‰L∆»¿»…∆∆≈∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ≈∆…≈

ÏÎ‡z ‡Ï 30ÓB‡ „Á‡ .‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb L ; ……«∆…¿ƒ¿ƒ»∆»≈
˙Ó31.ÏÎ‡z ‡Ï BÊ È‰  ˙Ó ‡Ï ÓB‡ „Á‡Â , ≈¿∆»≈…≈¬≈……«

רבא.28) של מימרא א. כח , וראה 29)גיטין למות. עומד
צב . והערה הכ"ח  גירושין מהל' אשת 30)בפ "ה כהנת

אשת  וישראלית מת. ולא המיעוט , מן הוא שמא - ישראל
ומת. הרוב , מן הוא שמא ב :31)כהן, קיז, יבמות משנה,

תנשא". לא זו הרי  - מת לא אומר ועד מת, אומר "עד
(כסף ֿמשנה). מספק  בתרומה שאסורה והואֿהדין

.„d˙ˆ dÏ ‰Ó‡32ÌÈL LÓÁ‰Ó ˙Á‡ B‡ ,33 »¿»»»»»««≈∆»≈»ƒ
dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,dÏÚa ˙nL ,d„ÈÚ‰Ï ˙BÓ‡ ÔÈ‡L∆≈»∆¡»¿«ƒ»∆≈«¿»ƒ¿≈»

‰Óe˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È‰  Ô‰Èt ÏÚ ˙‡O34˙˜ÊÁa ƒ≈«ƒ∆¬≈∆∆ƒ¿»¿∆¿«
ÔÓ‡ ‡e‰L ÈÓ dÏ „ÈÚiL „Ú ,Ìi˜ dÏÚaL∆«¿»«»«∆»ƒ»ƒ∆∆¡»

.ÂÈt ÏÚ d‡ÈO‰Ï¿«ƒ»«ƒ

א.32) קיח , שם משנה, בעלה. של שניה כלומר,33)אשה
החמש. בכלל היא הצרה גם שהרי  הנשים, מחמש אחרת או
ובת  חמותה קיז): (שם במשנה מנויות האלו הנשים חמש
מהל' בפי "ב  וראה בעלה. ובת ויבמתה וצרתה חמותה

הט "ז. שרב 34)גירושין לפי  שם. במשנה, טרפון כרבי 
ראב "ד  ועי ' כמותו, הלכה שם פסק  שמואל, בשם  יהודה

וכסף ֿמשנה.

‰.BcÚ ˙‡ ÁLÓ‰35BÏ ‰kÊiMÓ 36eÁL Ë‚a «¿«¿≈∆«¿ƒ∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿
‰Óe˙a ÏÎ‡lÓ BÏÒt37˙eÁÏ ‡ˆiL „Ú ÏÎÂ . ¿»ƒ∆¡…ƒ¿»¿»∆∆∆»»«≈

˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,eÁL Ëb kÚÓ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ¿À»≈ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
ÌÈ„Ú38ÏÎ‡Ï eÒ‡ ‡e‰ È‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡  ¬»ƒ««ƒ≈¬≈»∆¡…

‰Óe˙a39. ƒ¿»

כהן.35) שליח .36)והאדון גיטין 37)עלֿידי  משנה,
רבו  מתחת שיוצא לעבד הוא ש"זכות חכמים וכדעת ב . יא,
נשתחרר  - הזוכה ליד הגט  משהגיע  ולפיכך לחירות",

ה"א. עבדים מהל' בפ "ו וראה ופ "ח 38)העבד. ה"ז, פ "ז
ואילך. יג אינו 39)מהלכה אם - ב  מב , שם היא בעיא

שעודנו  מכיון שמא או כספו, קנין שאינו לפי  בתרומה אוכל
הבעיא, נפשטה ולא כספו, כקנין הוא הרי  שחרור, לגט  זקוק 

ש  ומה לחומרא. רבינו פסק  -ולפיכך ב  כד, בכריתות אמרו
אין  - בתרומה אוכל שחרור גט  שמעוכב  לקיש, ריש לדעת

מעוכב . ד"ה שם, גיטין 'תוספות' ועי ' כן. הלכה

.ÂÁ‡Ï ÂÈÒÎ ˙Bk‰40Á‡ È„È ÏÚ BÏ ‰ÎÊÂ41, «≈¿»»¿«≈¿»»«¿≈«≈
ÁÂˆ Ck Á‡Â BÏ e˙pL ‰Ê ˜˙LÂ ,ÌÈ„Ú Ô‰a eÈ‰Â¿»»∆¬»ƒ¿»«∆∆»¿¿««»»«

˜ÙÒ ‰Ê È‰ 42ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ ÁÂvL ‰Ê Ì‡ , ¬≈∆»≈ƒ∆∆»«ƒ««
B˙lÁz43‰Ê B‡ ,ÔBL‡ ˙eLÓ e‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¿ƒ»«¬«ƒ…»¿≈¿ƒ∆

Ba ÊÁ ˜˙ML Á‡ ÁÂvL44ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ∆»«««∆»«»«¿ƒ»≈¿ƒ
‰Óe˙a45Ô‰k ÔBL‡‰Â Ï‡OÈ ÈL Ba ‰È‰L ÔÈa , ƒ¿»≈∆»»«≈ƒƒ¿»≈¿»ƒ…≈

.Ô‰k ÈM‰Â Ï‡OÈ ÔBL‡ Ba ‰È‰L ÔÈa≈∆»»«ƒƒ¿»≈¿«≈ƒ…≈

ב .40) לט , וחולין א. קלח , בבבאֿבתרא ברייתא
כיון 41) קנה, ודאי  - לעצמו לו הקנה שאם שם, גמרא

ושם). (שם, צווח  שלבסוף  אף ֿעלֿפי  פסק 42)ששתק , כן
שם  דבריו ומקור ה"ג. ומתנה זכיה מהל' בפ "ד גם רבינו

זה. בדבר חכמים הכריעו שלא רצה 43)ושם, שלא
כי להסכמה, אות זה אין בתחילה ששתק  ומה זו, במתנה
ושם). (שם, לידו באה שלא זמן כל לצווח  לו מה

מתחילה 44) כבר שקנה כיון מועילה, אינה בדברים וחזרה
ראה  הפקר, של לשון בדבריו היה כשלא ומדובר כששתק .

ה"א. שייכים,45)שם העבדים למי  ידוע  שאינו מספק ,
השני . לרבם או הראשון לרבם

.ÊÎOL Ï‡OÈ46dÏÈÎ‡Ó  Ô‰kÓ ‰Ó‰a ƒ¿»≈∆»«¿≈»ƒ…≈«¬ƒ»
‰Óez47Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡OÈ ˙Ó‰a ÎOL Ô‰ÎÂ ; ¿»¿…≈∆»«∆¡«ƒ¿»≈««ƒ

ÈtÓ ,‰Óez ‰pÏÈÎ‡È ‡Ï  ‰È˙BBÊÓa iÁ ‡e‰L∆«»ƒ¿∆»…«¬ƒ∆»¿»ƒ¿≈
BtÒk ÔÈ˜ dÈ‡L48. ∆≈»ƒ¿««¿

מ "ט .46) פי "א של 47)תרומות כספו קנין שהיא לפי 
וכתב  תרומה". כרשיני  "מאכילה שם: במשנה והנה כהן,
אוכל  שהם כרשינין, אלא אותה מאכילין שאין הר"ש, שם
למעלה  וראה אותה, מאכילין אין אדם אוכל אבל בהמה,

ה"א. זרה 48)פ "ו (עבודה קנין אינה ששכירות כהן, של
טו.).

.ÁdÓhÙÏ Ô‰kÓ ‰t ÌML Ï‡OÈ49˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿»≈∆»»»ƒ…≈¿«¿»¿ƒ¿
Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe˙a ‰pÏÈÎ‡È ‡Ï  Ô‰ÈÈa ÁM‰«∆«≈≈∆…«¬ƒ∆»ƒ¿»««ƒ

dÁLa ˜ÏÁ Ô‰kÏ LiL50Ô‰k Ï‡ .51‰t ÌML ∆≈«…≈≈∆¿ƒ¿»¬»…≈∆»»»
˜ÏÁ Ï‡OÈÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,dÓhÙÏ Ï‡OiÓƒƒ¿»≈¿«¿»««ƒ∆≈¿ƒ¿»≈≈∆
BÓˆÚ ÏÚ dÓL È‰L ,Ô‰kÏ dÙe‚Â ÏÈ‡B‰ ,ÁMa«∆«ƒ¿»«…≈∆¬≈»»««¿

‰Óez dÏÈÎ‡Ó ‰Ê È‰ 52. ¬≈∆«¬ƒ»¿»

הכהן 49) מן הישראל אותה "שיקנה היינו שם. תרומות,
עד  (הישראלי ) במזונותיה שיטפל עמו ויתנה ידועים, בדמים
- שירויחו מה וכל הפרה, ימכרו ואחרֿכך ידוע , זמן
- הדין מן לעשותו מותר שהוא כמו בשוה, אותו שיחלקו
אף ֿעלֿפי מכהן, קנאה הישראלי  שזה ולפי  - הריבית מצד
שאינה  לפי  בתרומה תאכל לא בריוח , חלקו לכהן שנשאר
שאפילו  מדבריו, ונראה שם). המשניות' ('פירוש כספו" קנין
זה  שבאופן הבעלים, על אחר ואונס  וזול יוקר אחריות אם
ולווה  מלוה מהל' בפ "ח  כמבואר ריבית, משום אסור אינו
ב 'משנה  וראה המקבל, של קנינו נקרא כן גם - הי "ב 

שם. כנ"ל.50)ראשונה' לישראל, קנוי  שהגוף 
שם.51) כנ"ל.52)משנה, לו, קנויה שגופה לפי 

.ËBÎa ‰„ÏiL Ï‡OÈ ÏL B˙t53BÏÈÎ‡Ó  »»∆ƒ¿»≈∆»¿»¿«¬ƒ
Ì„‡ ˆB‡Â .ÌÈ‰kÏ BÎa‰L ,‰Óez54ÈÈLk ¿»∆«¿«…¬ƒ¿≈»»«¿ƒ≈

e‡BÈ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,BÎBL CB˙Ï ‰Óez¿»¿»¿≈≈∆»»
BlL ÌÈBi‰55.Ô˙B‡ eÏÎ‡ÈÂ «ƒ∆¿…¿»
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(כסף ֿמשנה).53) פ "י  תרומות [תוספתא 54)תוספתא
"ואוצר", וכתב  רבינו, ושינה אדם". "נותן ושם: שם,
ראה  לאוצר, אלא היונים למאכל שם נתנם לא כי  להורות

לחיה 55)להלן]. לבהמה, אלא להאכיל לכהן הותר [שלא
אבל  עליו, שמזונותיהם משום שם), (משנה, ולתרנגולים
שם', אנשי  ('תוספת עליו מזונותם שאין הותר, לא לעופות
פרה  ששכר "וכהן שם: המשנה בלשון נראה וכן שם).
וכו'", יאכילנה לא - עליו שמזונותיה אף ֿעלֿפי  מישראל,
להאכילה  לו להתיר גורם הוא עליו" "שמזונותיה הרי 
אסור  כד.), (ביצה עליו מזונותיהם שאין שובך ויוני  תרומה.
לתוך  כרשינים אדם אוצר ואף ֿעלֿפי ֿכן תרומה, להאכילם
לפי ויאכלו, שלו היונים יבואו שמא חושש ואינו שובכו
אינו  - מאליהם אוכלים שהיונים מה ועל לאוצר, שכוונתו
אותם  מאכילים שאין שביעית, בפירות גם מצינו וכן מצווה.
הלכה  אם ואף ֿעלֿפי ֿכן ה"ה), שמיטה מהל' (פ "ה לבהמה
אותו  מחייבים אין ואכלה, התאנה לתחת מאליה הבהמה

שם]. כפשוטה' ב 'תוספתא וראה (שם). להחזירה

.ÈÁ˜ÏÂ Ï‡OÈÏ B˙t Ô‰k‰ ÎÓ Ì‡L ,ÈÏ ‰‡È≈»∆ƒ∆ƒ»««…≈»»¿ƒ¿»≈¿»«
Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc‰È‰  Á˜Bl‰ CLÓ ‡ «»ƒ««ƒ∆¬«ƒ…»««≈«¬≈

˙BÚÓ ‰Bz ÔÈcL ;‰Óez dÏÈÎ‡‰Ï eÒ‡ ‰Ê∆»¿«¬ƒ»¿»∆ƒ»»
kÓÓe ÁwÓ ˙BÎÏ‰a ‡a˙iL BÓk ,˙BB˜56Ì‡Â . ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ

‡Ï  ÌÈÓc‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰kÏ Ï‡OÈ ÎÓ»«ƒ¿»≈«…≈««ƒ∆»««»ƒ…
CLÓiL „Ú ‰Óe˙a ÏÎ‡z57. …«ƒ¿»«∆ƒ¿…

ה"א.56) שימשוך 57)פ "ג עד יקנה שלא תקנו שחכמים
שם). מכירה, (הלכות

ה'תשע"ט  שבט  א' שני יום 

   1 
חייב .1) ויהיה יאכל וכמה בשגגה תרומה שאכל זר יבאר

אם  מעשר ותרומת ותרומה מצטרף . אם ואכל וחזר אכל אם
במזיד, או בשוגג בפסח  חמץ  תרומת האוכל מצטרפות.
לבניו  או לאורחים או לפועלים המאכיל טמאה. או טהורה
האשה  החומש. את ולא הקרן את והמשלם הקטנים,
קופות  שתי  בעלך. מת לה ואמרו תרומה אוכלת שהייתה
מהן. לאחת תרומה ונפלה חולין של ואחת תרומה של אחת
ואח "כ  תרומה שאכלה ישראל ובת בשגגה. חומש האוכל
תרומה  גזל ואם משלם. ממה תרומה האוכל לכהן. נישאת

אכלה. ולא גנבה או

.‡‰Óez ÏÎ‡L Ê2LÓÁÂ Ô˜ ÌlLÓ  ‰‚‚La3. »∆»«¿»ƒ¿»»¿«≈∆∆»…∆
,‰ÈÏÚ ‰ÊÓ ‡e‰LÂ ‰Óez ‡È‰L Ú„BiL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈«∆ƒ¿»¿∆À¿»»∆»

‰˙ÈÓ ‰ÈÏÚ iÁ Ì‡ Ú„È ‡Ï Ï‡4BÊ È‰  Â‡Ï Ì‡ ¬»…»«ƒ«»»∆»ƒ»ƒ«¬≈
.LÓÁÂ Ô˜ ÌlLÓe ‰‚‚L¿»»¿«≈∆∆»…∆

קודש 2) יאכל כי  "ואיש שנאמר: א. משנה ו פרק  תרומות
המקדש  קדשי  אינו זה [וקודש עליו". חמישיתו ויסף  בשגגה
כל  שהרי  (=תרומה), הגבול קדשי  אלא (=הקרבנות),
השמש  "ובא שנאמר: בתרומה, שם מדברת כולה הפרשה
ובספרא  שמש. הערב  אחר הנאכלת תרומה והיינו וטהר",
להלן  נאמר קודש", - "קודש שווה בגזירה זאת למדו

בקדשי להלן האמור קודש "מה - הבית" מן הקודש "בערתי 
המקדש), בקדשי  (ולא מדבר הכתוב  שני ) (=מעשר הגבול

כ  האמור קודש הכתוב אף  (=תרומה) הגבול בקדשי  אן,
שווה 3)מדבר"]. אכל אם כלומר, (=מחוץ ), מלבר

[ואינו  מתוקנים. חולין מפירות חמישה, שווה משלם ארבעה
שאם  חולין, מדמי  פחותים שהם תרומה, דמי  אלא משלם
חולין, של שלימה סאה משלם אינו תרומה, של סאה אכל

השיווי . ערך לפי  מזה, פחות וכרבי4)אלא שמים. בידי 
וכרבא  קרבן. לחייבו שגגה היא הרי  כרת ששגגת  יוחנן
ששגגת  כשם חומש, מחייבתו שמים, בידי  מיתה ששגגת

קרבן. מחייבתו כרת,

.ÏÎ‡Ï BkcL c ÏÎB‡‰ „Á‡5‰˙BM‰ „Á‡Â ,6 ∆»»≈»»∆«¿∆¡…¿∆»«∆
;CeÒÏ BkcL c Cq‰ „Á‡Â ,˙BzLÏ BkcL „»»∆«¿ƒ¿¿∆»«»»»∆«¿»
˙BaÏ  Ï‡OÈ Èa ÈL„˜ ˙‡ eÏlÁÈ ‡ÏÂ :Ó‡pL∆∆¡«¿…¿«¿∆»¿≈¿≈ƒ¿»≈¿«
‰‡ÓË B‡ ‰B‰Ë ‰Óez ÏÎB‡‰ „Á‡Â .Cq‰ ˙‡7 ∆«»¿∆»»≈¿»¿»¿≈»
„Ú LÓÁa iÁ BÈ‡Â .LÓÁÂ Ô˜ ÌlLÓ  ‰‚‚Laƒ¿»»¿«≈∆∆»…∆¿≈«»¿…∆«

˙ÈÊk ÏÎ‡iL8ÔÈ‡Â ,‰‚‚La L„˜ ÏÎ‡È Èk :Ó‡pL ; ∆…«««ƒ∆∆¡«ƒ…«…∆ƒ¿»»¿≈
‰Óez ˙ÏÈÎ‡L ÌLÎe .˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt ‰ÏÈÎ‡¬ƒ»¿»ƒ¿«ƒ¿≈∆¬ƒ«¿»

˙ÈÊÎa ‰i˙L Ck ,˙ÈÊÎa9. ƒ¿«ƒ»¿ƒ»ƒ¿«ƒ

[ומקור 5) אכילה. חשוב  לא דרכו ובאין אכילה, נקראת שאז
של  יין "הסך ז: פרק  תחילת תרומות בתוספתא דבריו
החומש", את משלם ואינו הקרן את משלם שוגג תרומה

לסיכה. דרכו אין שיין אכילה.6)לפי  בכלל ששתייה
משלם 7) טהורה שבתרומה שכשם נראה, הלשון [ומפשטות

שלמים, דמים משלם טמאה בתרומה כן כמו שלמים, דמים
כתב , מזיד גבי  ה בהלכה להלן ורק  בלבד, עצים דמי  ולא
אלא  ראוייה שאינה מפני  עצים, דמי  אלא משלם שאינו
בשוגג  אבל תרומה, התשלומין אין שבמזיד לפי  - להסקה
בלבד, עצים דמי  כשיווי  ישלם אם תרומה, שהתשלומים
של  עצים דמי  אפילו ישוו לא תרומה, ייעשו כך כשאחר
שלאחר  כזה, כשיווי  החולין מן לשלם הוא צריך התרומה,
של  עצים לדמי  שווים יהיו תרומה, כשייעשו התשלומין
טהורים, חולין למשלם הדין שהוא ומסתבר התרומה.
כמותה  נעשים טהורה תרומה של שתשלומין שכשם
אם  ואף  טמאה, תרומה תשלומי  כן כמו טהורה), (=תרומה
אולם  טמאה. תרומה נעשים הם טהורים, חולין משלם
תרומה  אוכל לעניין רבינו בדעת כתבנו הקודמת בהלכה
ואף  התרומה, של בשיווי  אלא משלם שאינו בשוגג, טהורה
עיון]. וצריך פחות, שווים יהיו תרומה שייעשו שאחרי 

פרוטה.8) שווה בו שיהא צריך פי9)ואין על ואף 
ושתה  וכו' ענבים כזית שאכל "נזיר רבינו כתב  נזיר שלעניין
ולא  ברביעית ששתייה הרי  לוקה", זה הרי  וכו' יין רביעית
יין  "חומץ  במפורש: בו שנאמר בנזיר אלא זה אין - בכזית
בה  נאמרה שלא בתרומה אבל ישתה", לא שכר וחומץ 
כאכילה. שיעורה - אכילה בכלל היא אלא במפורש, שתייה
ומביא  יין מלא כוס  מביא - בכזית? משקין משער וכיצד
בו  כיוצא שתה אם ממנו), (=נשפך ושופע  לתוכו ונותן זית

חייב .

.‚LÈ Ì‡ ,‰˙LÂ ÊÁÂ ‰˙L ,ÏÎ‡Â ÊÁÂ ÏÎ‡»«¿»«¿»«»»¿»«¿»»ƒ≈
È„k ‰BÁ‡ ‰ÏÈÎ‡ ÛBÒ „Ú ‰BL‡ ‰ÏÈÎ‡ ˙lÁzÓƒ¿ƒ«¬ƒ»ƒ»«¬ƒ»«¬»¿≈
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Òt ˙ÏÈÎ‡10ÛBÒ „Ú ‰BL‡ ‰i˙L ˙lÁzÓe , ¬ƒ«¿»ƒ¿ƒ«¿ƒ»ƒ»«
˙ÈÚÈ ˙i˙L È„k ‰BÁ‡ ‰i˙L11el‡ È‰  ¿ƒ»«¬»¿≈¿ƒ«¿ƒƒ¬≈≈
.˙ÈÊÎÏ ÔÈÙËˆÓƒ¿»¿ƒƒ¿«ƒ

ביצים,10) שש של כיכר לחצי  והכוונה חצי , הוא פרס 
ביצים. שלוש שאף 11)דהיינו יג. בכריתות שאמרו ומה

ח  בפרק  רבינו פסק  וכן פרס , אכילת בכדי  בעינן בשתייה
אמורים  הדברים אין - יא הלכה הטומאות אבות מהלכות
ששיעורה  שתייה אבל ברביעית, ששיעורה בשתייה אלא

רביעית. שתיית בכדי  מצטרפת מזה, בפחות

.„‰Óez‰12ÏL ÔÈa È‡Óc ÏL ÔÈa ,OÚÓ ˙Óe˙e «¿»¿««¬≈≈∆¿«≈∆
˙ÈfÎÏ ÔÈÙËˆÓ Ôlk  ÌÈeka‰Â ‰lÁ‰Â ,È‡cÂ««¿««»¿«ƒƒÀ»ƒ¿»¿ƒƒ««ƒ

‰˙ÈÓ Ô‰ÈÏÚ iÁÏ13‰Óez e‡˜ ÔlkL ,LÓÁÂ14. ¿«≈¬≈∆ƒ»»…∆∆À»ƒ¿¿¿»
OÚÓ ˙Óez ÏÚ LÓÁ ÔÈiÁ ÔÈ‡L ‰È‰ ÔÈc‰ ÔÓeƒ«ƒ»»∆≈«»ƒ…∆«¿««¬≈
BÓk ,BlL [ÈL] OÚÓ ÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡L ,È‡Óc ÏL∆¿«∆≈«»ƒ««¬≈≈ƒ∆¿
‰ÈÏÚ iÁ˙È ‡Ï Ì‡ :ÌÈÓÎÁ eÓ‡ Ï‡ ;‡a˙iL15 ∆ƒ¿»≈¬»»¿¬»ƒƒ…ƒ¿«≈»∆»

da eÏÊÏÊÈ  LÓÁ16. …∆¿«¿¿»

גדולה.12) על 13)תרומה מוסב  זה שאין הוא פשוט 
מיתה. בה ואין מדרבנן, אלא שאינה דמאי  תרומת

ת 14) תרימו חלה עריסותיכם "ראשית נאמר: רומה",בחלה
שהכוונה  חז"ל וקבלו ידך" "ותרומת נאמר: ובביכורים

התרומה.15)לביכורים. אלא 16)על  חששו ולא
שוודאו  שני , למעשר ולא במיתה שוודאה בלבד, לתרומה

במיתה. אינו

.‰BÈ‡Â ‰˜BÏ  Ba e˙‰Â] „ÈÊÓa ‰Óez ÏÎ‡»«¿»¿≈ƒ¿ƒ¿∆¿≈
ÌlLÓ  ‰B‰Ë ‰˙È‰ Ì‡ :[Ba e˙‰ ‡Ï ;ÌlLÓ¿«≈…ƒ¿ƒ»¿»¿»¿«≈

LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ BÈ‡Â Ôw‰17‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡Â ; «∆∆¿≈¿«≈∆«…∆¿ƒ»¿»¿≈»
ÌÈˆÚ ÈÓc ÌlLÓ 18‡l‡ ‰Èe‡ dÈ‡L ÈtÓ , ¿«≈¿≈≈ƒƒ¿≈∆≈»¿»∆»

ÌÈBnÂ ÌÈ˙ez ˙Óez ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰˜q‰Ï19 ¿«»»¿ƒ»ƒ»«¿«ƒ¿ƒƒ
Ì‰a ‡ˆBiÎÂ20,ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ eËt  e‡ÓËpL ¿«≈»∆∆ƒ¿¿»ƒ««¿ƒ

.‰˜q‰Ï ÔÈÈe‡ ÌÈ‡ È‰L∆¬≈≈»¿ƒ¿«»»

שאכל 17) למי  אלא בחומש יתברך השם חייב  ש"לא
אבל  בשגגה", קודש יאכל כי  "ואיש אמרו: והוא בשגגה,
יתכפר  ולא מנשוא, גדול עוונו כי  חומש, חייב  אין במזיד

דברי18)בתשלומים". [ומפשטות תרומות. תוספתא
כתב  וכן בשוגג, גם שהמדובר נראה, שם התוספתא
במזיד, באוכל זה דין העתיק  ורבינו שם. כפשוטה בתוספתא
לפי בלבד, עצים דמי  אלא משלם אינו שבשניהם פי  על אף 
אלא  האמיתי  שוויה לפי  לשלם הוא צריך שבשוגג
לדמי כך אחר ויהיו טמאה, כתרומה ייעשו שהתשלומים
אינו  תרומה, נעשים התשלומין שאין במזיד, ואילו עצים,

בלבד]. עצים דמי  אלא לכתחילה הגירסא 19)משלם שם
שהרי לכלום, ראויים אינם ענבים שגם וענבים", "תותים
לשתותו. יבואו שמא גזירה הבית, את ביין לזלף  אסור

להדלקה.20) ראוי  שלהם המשקה שאין פירות, שאר

.ÂÔÈa ÔB„Êa ÔÈa ,ÁÒÙa ıÓÁ ˙Óez ÏÎB‡‰»≈¿«»≈¿∆«≈¿»≈
‰‚‚La21ÔÓ eËt  ‰B‰Ë ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa , ƒ¿»»≈¿≈»≈¿»»ƒ

‰vÓ dLÈÙ‰ elÙ‡ .ÔÈÓeÏLz‰‰ˆÈÓÁ‰Â22 ««¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ»«»¿∆¿ƒ»

dÈ‡ È‰L ,ÌlLÓ BÈ‡ ÌÈˆÚ ÈÓ„ elÙ‡Â .eËt»«¬ƒ¿≈≈ƒ≈¿«≈∆¬≈≈»
dÏ ÔÈ‡ ,‰‡‰a ‰eÒ‡ ‡È‰L ÈtÓ ;‰˜q‰Ï ‰Èe‡¿»¿«»»ƒ¿≈∆ƒ¬»«¬»»≈»

.ÌÈÓc»ƒ

הוא 21) משלם משלם, שכשהוא הסובר שם, עקיבא כרבי 
התורה. של שווייה לפי  כלומר, דמים, ורוצה 22)לפי 

אינו  ואכלה, מכהן בפסח  חמץ  תרומת גזל אם רק  לא לומר:
אצלו, והחמיצה מצה הפרישה אם אף  אלא לשלם, חייב 

כלום. משלם אינו להפסד, לה שגרם

.ÊÌÈetk‰ ÌBÈa ‰Óez ÏÎ‡L ‚‚BM‰ Ï‡23B‡ ¬»«≈∆»«¿»¿«ƒƒ
‰e˜ ‰Óez ÏÎ‡L24‰Óez ÔÈÈ ‰˙BM‰Â , ∆»«¿»¿»¿«∆≈¿»

‰lb˙pL25„Á‡k ÔÓLÂ ÔÈÈ Cq‰Â ,26ÔÓL ‰˙ML B‡ , ∆ƒ¿«»¿«»«ƒ»∆∆¿∆»∆»»∆∆
ıÓÁÂ27ÒÒkL B‡ ,„Á‡k28ÌÈhÁ‰ ˙‡29˙‡ ÚÓ‚ B‡ »…∆¿∆»∆»«∆«ƒƒ»«∆

ıÓÁ‰30.LÓÁÂ Ô˜ ÌlLÓ ‰Ê È‰  «…∆¬≈∆¿«≈∆∆»…∆

יום 23) על וגם התרומה על גם שוגג שהיה והיינו
ואינו  לוקה זה הרי  - מהם באחד בו התרו שאם הכיפורים,

על 24)משלם. ואף  הנחש. ניקרה שמא באכילה, שאסורה
הדבר  הוברר הוזק , ולא שאכלה שכיוון משלם, כן פי 
שבסמוך. מגולה ליין הדין והוא הנחש, ניקרה שלא למפרע 

נחש.25) ממנו שתה שמא בשתייה, שאסור
וחומץ 26) יין "הסך עהרפורט  כתב ֿיד לפי  שם [בתוספתא

ושמן  יין "הסך שם גרס  שרבינו ונראה וחומש" קרן משלם
סוף  שם בתוספתא מפורש שהרי  וחומש", קרן משלם כאחד

בסיכה]. דרכם אין וחומץ  שיין ט , פי27)פרק  על שאף 
עם  ביחד שתהו אם - חומש חייב  אינו לבד שמן שהשותה

בכך. דרכו - מברכים 28)חומץ  שהרי  הוא, אכילה שדרך
האדמה. פרי  בורא וכל 29)עליהם מבושלות. בלתי  כשהן

"כוסס ". הוא הרי  אכילתו כדרך שלא אוכלו שהוא
חומץ 30) המגמע  יוחנן ר' בשם אבהו "רבי  שם: ירושלמי 

אכלו  אם וחומש קרן שמשלם הדין והוא לוקה". תרומה של
בשוגג.

.ÁÚO ‰È‰31BÚO ÏÚ ÛÈÒB‰Â BBÊÓa ı˜Â »»»≈«¿»ƒ¿¿ƒ«»¿
:Ó‡pL ;LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ BÈ‡  ‰Óez ˙ÏÈÎ‡a«¬ƒ«¿»≈¿«≈∆«…∆∆∆¡«

BÓˆÚ ˙‡ ˜ÈfiL ‡Ï  ÏÎ‡È Èk32˙‡ ÒÒBk‰ ÔÎÂ . ƒ…«…∆«ƒ∆«¿¿≈«≈∆
.BÓˆÚ ˜Èf‰L ÈtÓ ,LÓÁ‰ ÔÓ eËt  ÌÈBÚO‰«¿ƒ»ƒ«…∆ƒ¿≈∆ƒƒ«¿

שאכל 31) זר לקיש ריש אמר ירמיה ר' "אמר פ : ביומא
את  משלם ואינו הקרן את משלם גסה, אכילה תרומה

למזיק ". פרט  יאכל, כי  פירש:32)החומש, שם וברש"י 
התרומה". את למזיק  "פרט 

.ËÚÏaL Ê33Á‡ ‡e ,Ô‡È˜‰Â ‰Óez ÏL ÔÈÙÊL »∆»«¿»ƒ∆¿»∆¡ƒ»»«≈
Ô˜ ÌlLÓ ÔBL‡‰  ‰‚‚La ‡e‰ Ìb ÔÏÎ‡Â«¬»»«ƒ¿»»»ƒ¿«≈∆∆

LÓÁÂ34ÔBL‡Ï ÌÈˆÚ ÈÓc ÌlLÓ ÈM‰Â ,35. »…∆¿«≈ƒ¿«≈¿≈≈ƒ»ƒ

אינם 33) והקיאם, וחזר ובלעם כססם שאם כסיסה. בלא
כלום. חייב  השני  ואין להסקה, אפילו שאף 34)ראויים

אכילה. דרך היא הראשון,35)בליעה שבלעה שכיוון
ישראל  בתו שבן תרומה, שסך ככהן זה והרי  נתחללה,

חבירו. ממון כמזיק  אלא משלם ואינו עליה. מתעגל

.ÈÌÈÏÚBt‰ ÏÈÎ‡n‰36ÌÈÁB‡‰ ˙‡Â37Ì‰  ‰Óez ««¬ƒ«¬ƒ¿∆»¿ƒ¿»≈
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LÓÁÂ Ô˜ ÔÈÓlLÓ38‡e‰Â ,ÔÈ‚‚BLk Ô‰L ÈtÓ , ¿«¿ƒ∆∆»…∆ƒ¿≈∆≈¿¿ƒ¿
Ô˙cÚÒ ÈÓc Ì‰Ï ÌlLÓ39ÈÓcÓ ÔÈ˙È ÔÈlÁ‰ ÈÓcL ; ¿«≈»∆¿≈¿À»»∆¿≈«Àƒ¿≈ƒƒ¿≈

eÏÎ‡L ‰Óez40Ì„‡ ÏL BLÙ eÒ‡‰ cL , ¿»∆»¿∆»»»»«¿∆»»
epnÓ ‰˙BÁ41. ∆ƒ∆

חולין.36) להאכילם עמהם לתת 37)שפסק  שנתחייב 
חולין. של סעודה המאכיל.38)להם כלומר,39)ולא

להם. שנתחייב  כמו חולין, של סעודה כשיווי  מעות
התרומה 40) של השווי  כפי  חולין פירות שילמו שהם

שלמה  סאה שלמו לא תרומה, סאה אכלו אם כלומר: בלבד,
התרומה. של השיווי  ערך לפי  מזה, פחות אלא חולין, של
כתנא  והיינו חולין. של סאה דמי  להם מחזיר הוא, ואילו
את  משלם שהוא שאמר מאיר כרבי  ולא שם במשנה קמא
החומש. את משלמים והם לכהן, תרומה בדמי  הקרן

פי41) על אף  איסור באכילת קצה אדם של "נפשו כלומר:
אכילה". לו נחשבת ואינה נוקפו, שליבו בדבר, יודע  שאינו

.‡ÈÏÈÎ‡n‰42ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙‡43ÂÈ„Ú ˙‡Â44ÔÈa ««¬ƒ∆»»«¿«ƒ¿∆¬»»≈
ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óez ÏÎB‡‰Â ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b45, ¿ƒ≈¿«ƒ¿»≈¿«»»»∆

˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‰˙BM‰ B‡ ÏÎB‡‰Â46‚‚ML ÈÊÂ ,47 ¿»≈«∆»ƒ¿«ƒ¿»ƒ∆»«
ÔÓL ‰˙BM‰Â ,‰Óez ÏL ÔÈÈ ‰˙LÂ48ÔÈi‰ ˙‡ Cq‰Â ¿»»«ƒ∆¿»¿«∆∆∆¿«»∆««ƒ

.LÓÁ‰ ˙‡ ‡ÏÂ Ôw‰ ˙‡ ÌÈÓlLÓ el‡ Ïk »≈¿«¿ƒ∆«∆∆¿…∆«…∆

חיוב .43)זר.42) בני  מה 44)שאינם שכל הכנענים,
לשלם. מה להם ואין רבם, קנה - אלא 45)שקנו שאינה

כתב 46)מדרבנן. ורבינו "אכילה" רק  נזכרה שם במשנה
בכזית. היא שאף  שתייה, שכיוון 47)גם הוא, והטעם

אס  תרומה מאיסור -שחוץ  נזיר שהוא מצד היין עליו ור
שהאוכל  פי  על ואף  זה. לעניין שתייה אינה איסור שתיית
זה  אין - וחומש קרן משלם הכיפורים, ביום תרומה בשוגג
נזיר  אבל גברא", "איסור אלא שאינו הכיפורים ביום אלא
נזיר  בין מה מיושב  לא עדיין [אבל חפצא". "איסור הוא
מטעם  אסורה היא שאף  הקדש, תרומת להאוכל יין ששתה
עליה  חייבים כן פי  על ואף  תרומה, מאיסור חוץ  הקדש

שמזיקו.48)חומש].

.ÈÏ‡OÈÏ ‰‡eO ‰˙È‰L Ô‰k ˙a49‰ÏÒÙpL B‡50 «…≈∆»¿»¿»¿ƒ¿»≈∆ƒ¿¿»
˙‡ ‡ÏÂ Ôw‰ ˙‡ ˙ÓlLÓ  ‰Óez ‰ÏÎ‡ Ck Á‡Â¿««»»¿»¿»¿«∆∆∆«∆∆¿…∆

‰M‡‰ .LÓÁ‰51eÓ‡Â ‰Óe˙a ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰L «…∆»ƒ»∆»¿»∆∆ƒ¿»¿»¿
CL‚ B‡ CÈÏÚa ˙Ó :dÏ52ÔÎÂ ;„Ú‰53ÏÎB‡ ‰È‰L »≈«¬ƒ≈¿≈¿≈»∆∆∆»»≈

ÏÈÎ‡Ó BÈ‡L LBÈ ÁÈp‰Â Ea ˙Ó :BÏ eÓ‡Â54B‡ , ¿»¿≈«¿¿ƒƒ«≈∆≈«¬ƒ
EÁL B‡ ,BÏ E˙ B‡ Ï‡OÈÏ EÎnL55Ô‰k ÔÎÂ ; ∆¿»¿¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ¿∆¿¿≈…≈

‰Leb Ôa ‡e‰L BÏ Ú„BÂ ÏÎB‡ ‰È‰L56Ôa B‡ ∆»»≈¿«∆∆¿»∆
„Ïa Ôw‰ ÔÈÓlLÓ el‡ È‰  ‰ˆeÏÁ57Ì‡Â . ¬»¬≈≈¿«¿ƒ«∆∆ƒ¿«¿ƒ

el‡ È‰  ÁÒt‰ Ú ‰È‰Â ıÓÁ ˙Óez ‰˙È‰»¿»¿«»≈¿»»∆∆«∆«¬≈≈
ÌlLlÓ ÔÈeËt58Ïe‰a dpÓfL ÈtÓ ;59eÊtÁ , ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿«»»∆¿¿

CB˙a ‰Óez Ô‰Ï ‰˙È‰L ÔlÎÂ .e˜„a ‡ÏÂ ÏÎ‡Ï∆¡…¿…»¿¿À»∆»¿»»∆¿»¿
el‡ È‰  ÏÎ‡Ï ÔÈeÒ‡ Ô‰L eÚ„iLk Ô‰Ètƒ∆¿∆»¿∆≈¬ƒ∆¡…¬≈≈

eËÏÙÈ60. ƒ¿…

משלמת 49) אינה - בתרומה מלאכול שנפסלה פי  על ואף 
הקרן  אבל מתחילתה. זרה הייתה ולא הואיל החומש, את

חברו. גוזל כדין לה.50)משלמת לפסול שנבעלה כגון
לכהן.51) הנשואה ישראל לשלוחה 52)בת שאמרה וכגון

עד  בתרומה אסורה שאינה פלוני , במקום גיטי  לי  קבל
הגיע  שכבר ידעה לא והיא מקום לאותו השליח  שיגיע 

מקום. לאותו שאכל 53)השליח  כהן של כנעני  עבד
לישראל.54)בתרומה. שנישאת בתו בן על 55)כגון

בפניו. שלא לאדם וזכין לו הוא שזכות אחרים, ידי 
בתרומה.56) לאכול ואסור חלל, הוא חומש.57)הרי  ולא

בתחילה. זרים ואינם מקודם, שאכלו לפי  - והעבד האשה
כשרה  עבודתו במקדש, עבד ואם הואיל גרושה ובן
ולכך  כעבודה, היא שאף  תרומה, לעניין גם זר אינו בדיעבד,
לאכול  ראוי  שאינו כיוון לשלם, חייב  וקרן החומש. מן פטור

קרן.58)תרומה. ופטור 59)אפילו אונס  זה והרי 
קרן. אף  בה.60)מלשלם שאסורים מאחר מפיהם, יוציאו

חוש  אנו להפסד.ואין שים

.‚È,‰Óez‰ ˙‡ÓË B‡ ˙‡ÓË :BÏ eÓ‡Â ÏÎB‡ ‰È‰»»≈¿»¿ƒ¿≈»ƒ¿»«¿»
˙ÈÈ‰ ‡ÓË61‡e‰L Ú„B B‡ ;‰Óez‰ ‰˙È‰ ‰‡ÓË B‡ »≈»ƒ»¿≈»»¿»«¿»«∆

OÚÓ B‡ ,B˙Óez ‰Ïh ‡lL ÔBL‡ OÚÓ B‡ ,ÏË∆∆«¬≈ƒ∆…ƒ¿»¿»«¬≈
LtLtÌÚË ÌÚhL B‡ ;ecÙ ‡lLLc˜‰Â ÈL62CB˙Ï ≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿∆»«««ƒ¿≈¿

ÂÈt63eËÏÙÈ el‡ È‰ 64. ƒ¬≈≈ƒ¿…

באיסור.61) תחילה אדומים 62)ואכלת תולעים מין
העדשים. הרגיש 63)כצורת התרומה שאוכל בעת היינו

התרומה, גם מלאכול אותו מונע  וזה בפיו. פשפש טעם גם
והמיאוס . הטינוף  פי64)מפני  על אף  התרומה, גם

תרומה. אוכלי  שמאבד

.„È,ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡Â ‰Óez ÏL ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL¿≈À««∆¿»¿««∆Àƒ
BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï ‰Óez ‰ÏÙÂ¿»¿»¿»¿««≈∆¿≈»«¿≈

‰ÏÙ ‰Óez ÏL CB˙Ï :ÓB‡ ÈÈ‰  ‰ÏÙ65ÔÈ‡ . »¿»¬≈ƒ≈¿∆¿»»¿»≈
 Ô‰Ó ˙Á‡ Ê ÏÎ‡ ,‰Óez ÏL ‡È‰ BÊ È‡ Úe„È»«≈ƒ∆¿»»«»««≈∆

ÔÈÓeÏLz‰ ÔÓ eËt ‰Ê È‰66BÁÓ ‡ÈˆBn‰L , ¬≈∆»ƒ««¿ƒ∆«ƒ≈¬≈
Á‡ ÏÎ‡ .‰Óe˙k da ‚‰B ‰iM‰Â ,‰È‡‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»»««≈
Ô‰ÈzL ˙‡ „Á‡ ÏÎ‡ .eËt ‡e‰ Û‡  ‰iM‰ ˙‡∆«¿ƒ»«»»«∆»∆¿≈∆

Ô‰ÈzLaL ‰pËwk ÌlLÓ 67Ì‡Â ,Ô˜  „ÈÊÓ Ì‡ ; ¿«≈«¿«»∆ƒ¿≈∆ƒ≈ƒ∆∆¿ƒ
.LÓÁÂ Ô˜  ‚‚BL≈∆∆»…∆

היו 65) שאם פי  על ואף  שניהם. להתיר כדי  לקולא ותולין
אלו  ונפלו תרומה, של ואחת חולין של אחת סאין, שתי 
חולין  לתוך "חולין אומרים אנו שאין רבינו כתב  אלו, לתוך
ואילו  דרבנן. בתרומה אלא התרומה", לתוך ותרומה נפלו
על  החולין רבו אם אלא הותר לא תורה של בתרומה
נפלה  אם אפילו איסור כאן אין התורה שמן באופן התרומה,
רבינו  חילק  לא כאן - ברוב  שבטלה לפי  חולין, לתוך תרומה
לא  אם ואפילו תורה, של בתרומה שאפילו ומשמע  בזה,
שלא  שכאן, לפי  להקל, תולין אנו התרומה, על החולין רבו
בחזקתם, החולין את מעמידים אנו אחת סאה אלא נפלה
כבר  סאה, איזו נפלה בחולין שגם סאים, שתי  בשנפלו אבל

חזקתם. הקרן 66)נתערערה שהרי  החומש, מן והיינו
היא  השנייה אם נפשך: ממה ממנה, לכהן לתת חייב 
תרומה, הייתה הראשונה ואם לכהן, היא הרי  התרומה,
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קכז                
         

התרומה. עבור בתשלומין לכהן נותנה חולין, והשנייה
הראיה.67) עליו מחבירו שהמוציא

.ÂËÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê È‰  ‰‚‚La LÓÁ‰ ˙‡ ÏÎB‡‰»≈∆«…∆ƒ¿»»¬≈∆ƒ»»
BLÓÁ68Ô˜k LÓÁ‰L ,69LÓÁ ÛÈÒBÓ ÔÎÂ .c ÏÎÏ À¿∆«…∆¿∆∆¿»»»¿≈ƒ…∆

ÌÏBÚÏ LÓÁ ÏÚ70È‰  LÓÁÂ Ô˜ ÌlLÓ‰ Ïk . «…∆¿»»«¿«≈∆∆»…∆¬≈
c ÏÎÏ ‰Óe˙k ÔÈÓeÏLz‰71 eÚÊ Ì‡L ‡l‡ , ««¿ƒƒ¿»¿»»»∆»∆ƒƒ¿¿

ÔÈlÁ Ô‰ÈÏecb72BÈ‡  ÏÁÓÏ Ô‰k‰ ‰ˆ Ì‡Â . ƒ≈∆Àƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…≈
ÏÁBÓ73È‰  „Ïa Ôw‰ ˙‡ ÌlLÓ‰ ÏÎÂ . ≈¿»«¿«≈∆«∆∆ƒ¿«¬≈

.ÏÁBÓ  ÏÁÓÏ Ô‰k‰ ‰ˆ Ì‡Â ,ÔÈlÁ ÔÈÓeÏLz‰««¿ƒÀƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…≈

המקום 68) זה בזולת ית' השם בו שאמר מה עניין הוא "וזה
על  חומש מוסיף  שהוא מלמד ואמרו: עליו. יוסף  וחמישיתו

שווה.69)חומש". התרומה ודין שהתורה 70)דינו
אחת. לקרן הרבה חמישיות שהם 71)ריבתה פי  על שאף 

תרומה. נעשים הם מתוקנים, שם:72)חולין ירושלמי 
הן  הרי  תרומה תשלומי  חנינא: ר' בשם זירא ר' "אמר
פי על שאף  חולין". שגידוליהן אלא דבר לכל כתרומה
גזרו  לא - לזרים ואסרום תרומה גידולי  על חכמים שגזרו

תרומה. תשלומי  על שהרי73)כן כפרה, אלא ממון שאינו
כפרה  משלם כלום, גזל שלא עצמו, תרומת אוכל אפילו
התשלומים  של שהחולין ראייה: והא לכהן. וחומש לעצמו

תרומה. נעשים

.ÊË‰Óez ‰ÏÎ‡L Ï‡OÈ ˙a74˙‡O Ck Á‡Â «ƒ¿»≈∆»¿»¿»¿««»ƒ»
Ô‰ÎÏ75Ô‰k da ‰ÎÊ ‡lL ‰Óez Ì‡ :76 ‰ÏÎ‡ ¿…≈ƒ¿»∆…»»»…≈»¿»

dÓˆÚÏ LÓÁÂ Ô˜ ˙ÓlLÓ77‰ÎfL ‰Óez Ì‡Â ; ¿«∆∆∆∆»…∆¿«¿»¿ƒ¿»∆»»
ÌÈÏÚaÏ Ô˜ ˙ÓlLÓ  ‰ÏÎ‡ Ô‰k da78LÓÁÂ , »…≈»¿»¿«∆∆∆∆«¿»ƒ¿…∆

LÓÁÂ Ô˜ ÌlLÓ‰ ÏkL .dÓˆÚÏ79Ôw‰ ÌlLÓ  ¿«¿»∆»«¿«≈∆∆»…∆¿«≈«∆∆
k ÏÎÏ LÓÁ‰Â ,ÌÈÏÚaÏ.‰ˆiL Ô‰ «¿»ƒ¿«…∆¿»…≈∆ƒ¿∆

עצמה.74) משל באכילת 75)שהפרישה מותרת היא והרי 
לכהן.76)תרומה. עוד נתנה בתורת 77)שלא לאכלם

מחוייבת  הייתה לא בעין התרומה הייתה שאילו תרומה.
בנישואיה. כהנת נעשתה שהרי  לכהן, ליתן לכהן 78)עתה

בה. במשנה 79)שזכה הוא וכן תרומה, באכילת כלומר,
קרן  משלם בשוגג תרומה האוכל שאמרו "מפני  שם:

שירצה". מי  לכל וחומש לבעלים

.ÊÈÌlLÏ ‰˜ÈtÒ‰ ‡Ï80ÔÈe Ck ÔÈa  ‰Lb˙pL „Ú …ƒ¿ƒ»¿«≈«∆ƒ¿»¿»≈»≈
Ck81˙‡O ‡lL ÈÓk ‡È‰ È‰Â ,dÓˆÚÏ ˙ÓlLÓdÈ‡ »≈»¿«∆∆¿«¿»«¬≈ƒ¿ƒ∆…ƒ»

.ÌÏBÚÓ Ô‰ÎÏ¿…≈≈»

שאילו 80) התשלומין, את עוד הפרישה לא כלומר,
שלה. כבר הן הרי  בעלה תחת בעודה בין 81)הפרישה

הכהן. בה זכה שלא ובין הכהן בה שזכה

.ÁÈ„ÈÊÓa ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,‰Óez ÏÎB‡‰ Ïk82 »»≈¿»≈¿≈≈¿≈ƒ
Ô‰Ó e‡ÈˆB‰L ÌÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡≈¿«≈∆»ƒ«Àƒ«¿À»ƒ∆ƒ≈∆

˙BOÚÓe ˙BÓez83ÔÓe Ë˜l‰ ÔÓ ÔÈÓlLÓe . ¿««¿¿«¿ƒƒ«∆∆ƒ
˜Ù‰‰ ÔÓe ‰‡t‰ ÔÓe ‰ÁÎM‰84ÔBL‡ OÚnÓe , «ƒ¿»ƒ«≈»ƒ«∆¿≈ƒ«¬≈ƒ

B˙Óez ‰ÏhpL85‰Ïh ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿»¿»««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿»
OÚn‰ ÌÈc˜‰ Ì‡ Ba LiL ‰ÏB„‚ ‰Óe¿̇»¿»∆≈ƒƒ¿ƒ««¬≈

‰Óe˙Ï86,ecÙpL Lc˜‰Â ÈL OÚnÓ ÔÈÓlLÓe . ƒ¿»¿«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿
‰ÎÏ‰k ‡lL ecÙpL Èt ÏÚ Û‡Â87ÏÚ L„Á‰ ÔÓe , ¿««ƒ∆ƒ¿∆…«¬»»ƒ∆»»«

ÔLi‰88:Ó‡pL ;BÈÓ BÈ‡L ÏÚ ÔÈnÓ ‡Ï Ï‡ . «»»¬»…ƒƒ«∆≈ƒ∆∆¡«
.ÏÎ‡L L„wk  L„w‰ ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â¿»««…≈∆«…∆«…∆∆»«

תשלומיו 82) במזיד שהאוכל אמרו, א משנה שם ז [בפרק 
פירות  הם שהתשלומים רבינו למד זה ומתוך חולין,
מה  מעות משלם שאם מעות, ולא קודש, להיות הראויים
לו  והיה הוא, חידוש ואיזה חולין" "התשלומין לומר שייך

מעות"]. "התשלומין לומר לכהן 83)לתנא "ונתן שנאמר:
דבר  כלומר, קודש", להיות הראוי  "דבר - הקודש" את
קודש. עכשיו בו שיש ולא קודש, כך אחר להיות הראוי 
עליו" חמישיתו "ויסף  הפסוק  מן שנלמד לחומש, הדין והוא

הקרן. כמו שהוא עליו, מתרומה 84)- פטורים שכולם
מתוקנים. כחולין הם והרי  מעשר.85)ומעשר, תרומת

מתרומה 86) פטור שהוא בשיבולים שהקדימו כלומר,
שאינו  משלמין, אין כלל תרומה ניטלה לא אבל גדולה.

החומש,87)מתוקן. את נתן ולא הקרן את שנתן היינו:
כתב : שם המשניות בפירוש רבינו אבל פדוי . הוא שבדיעבד
על  שנפדה וההקדש אסימון ידי  על שנפדה שני  מעשר
אפילו  פדויים אינם אלו באופנים שהרי  עיון וצריך הקרקע .

שעברה.88)בדיעבד. השנה של וישן זו שנה של חדש

.ËÈ˙ÈÚÈL Ú ÏL ÔÈ‡eM˜ ÏÎB‡‰89ÔÈzÓÈ  »≈ƒƒ∆∆∆¿ƒƒ«¿ƒ
BÈ‡L ;Ô‰Ó ÌlLÈÂ ˙ÈÚÈL È‡ˆBÓ ÏL ÔÈ‡eMwÏ«ƒƒ∆»≈¿ƒƒƒ«≈≈∆∆≈
‡a˙iL BÓk ,˙ÈÚÈL ˙BtÓ BBÁ ÌlLÏ ÏBÎÈ»¿«≈ƒ≈¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

.BÓB˜Óaƒ¿

של 89) קישואים מצויים אינם שאז בשביעית, ואכלם
שישית.

.ÎÔÈ‡ÓË ÔÈa ÔÈlÁ ÌlLÓ  ‰‡ÓË ‰Óez ÏÎ‡»«¿»¿≈»¿«≈Àƒ≈¿≈ƒ
ÔÈB‰Ë ÔÈa90ÔÈlÁ ÌlLÓ  ‰B‰Ë ‰Óez ÏÎ‡ . ≈¿ƒ»«¿»¿»¿«≈Àƒ

ÔÈB‰Ë91ÔÈa ‚‚BLa ÔÈa ,ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ ÌlL Ì‡Â . ¿ƒ¿ƒƒ≈Àƒ¿≈ƒ≈¿≈≈
„ÈÊÓa92ÔÈÓeÏLz ÂÈÓeÏLz 93ÔÓ ÌlLÈÂ ÊÁÈÂ , ¿≈ƒ«¿»«¿ƒ¿«¬…ƒ«≈ƒ

ÔÈB‰h‰94. «¿ƒ

תרומה 90) שבאוכל ב , בהלכה למעלה שכתבנו מה [לפי 
טמאה, תרומה נעשים טהורים חולין אף  בשוגג, טמאה
ובין  טהורים חולין בין שמשלם מה היטב  הדברים מוסברים

טמאה]. תרומה יהיו שניהם שהרי  טמאים, כמו 91)חולין
שאכל. ומזיד 92)התרומה לשוגג הכוונה ריב "ן ולדעת

שאמר: מאיר רבי  על שם שאלו ולפיכך האכילה, בעת
שאכל  ברכה, עליו "תבוא - תשלומין" תשלומיו אין "במזיד
לו  ומשלם טומאתו, בימי  לו ראוייה שאינה תרומה ממנו
שלדעת  טומאתו", בימי  לו ראויים שהם טמאים חולין
בעת  מזיד שהיה אלא שוגג, באכילת שהמדובר המפרשים
כן  ואם תרומה, הם התשלומין הלא מאוד קשה ששילם,
שהמדובר  נפרש אם אבל טומאתו, בימי  עוד ראויים אינם
אין  במזיד שהרי  כלל, קשה לא האכילה, בעת במזיד

תרומה. תרומה 93)תשלומיו נעשים והם שבשוגג ומשמע 
כהן.94)טמאה. של הפסדו להשלים

.‡ÎÁ ˙Óez ÏÎ‡95˙Óez ÏÎ‡ .BÏ ÌlLÓ  »«¿«»≈¿«≈»«¿«
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קכח               
         

Ô˙BÂ epnÓ ‰ÈÓc ÏËBÂ ,ÁÏ ÌlLÓ  ı‡‰ ÌÚ«»»∆¿«≈¿»≈¿≈»∆»ƒ∆¿≈
ı‡‰ ÌÚÏ96˙B‰Ë ÔÈÒBÓ ÔÈ‡L ;B˙Óez ÏÎ‡L97 ¿«»»∆∆»«¿»∆≈¿ƒ¿»

.ı‡‰ ÌÚÏ¿«»»∆

חבר.95) שכתבנו 97)לפייסו.96)כהן פי  על [אף 
חולין  ומשלם בשוגג טמאה תרומה שהאוכל למעלה,
כאן  גם כן ואם טמאה, תרומה נעשים הם טהורים,
טמאה, תרומה שהיא הארץ , עם תרומת עבור כשמשלם
הארץ ? לעם מוסרים טמאה תרומה והרי  כמותה, התשלומין
עם  ביד טמאה התרומה הייתה לא שמא חששו כי  ייתכן -
ועכשיו  טהורה, תרומה הם התשלומין כן ואם הארץ ,

בידו]. ייטמאו

.ÎCk Á‡Â ,dÏÎ‡Â Ô‰k Bn‡ È‡Ó ‰Óez ÏÊb»«¿»≈¬ƒƒ…≈«¬»»¿««»
BÓˆÚÏ ÌlLÓ BÈ‡  Bn‡ È‡ ˙Ó98LBÈÏ ‡l‡ , ≈¬ƒƒ≈¿«≈¿«¿∆»¿≈

È‡Ó ‰Óez BÏ ‰ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ .ËM‰ ‡MÓ Á‡«≈ƒ¿»«≈∆¿≈ƒ»¿»¿»≈¬ƒ
BBÁa ‰Óez ‰bL BÁ ÏÚe ,dÏÎ‡Â Bn‡ƒ«¬»»««∆»»¿»¿
LÓÁÂ Ô˜ ÔÈÓlLÓ  ‰eÏÎ‡Â d˙a˙Îa ‰M‡‰Â¿»ƒ»ƒ¿À»»«¬»»¿«¿ƒ∆∆»…∆

Á‰Â ,Á Ô‰ÎÏ99ÌÈÓc Ì‰Ï Ô˙B100eÈ‰L ¿…≈»≈¿∆»≈≈»∆»ƒ∆»
da ÔÈÎBÓ101.eÏÎ‡L BÓk ‰Óez‰ d˙B‡ ¿ƒ»»«¿»¿∆»¿

ידו.98) מתחת הגזילה להוציא שצריך שם, יוחנן כרבי 
הקרן.100)הכהן.99) התרומה 101)דמי  את שהיורש

שגבו  והאשה הבעלֿחוב  וכן התרומה, את למכור רשאי 
באה  שבהיתר משום והיינו הוא. וממונם הואיל בחובם,
מפני כן, אמרו לא כהן אמו מאבי  תרומה בגזל אבל לידם,

לידו. באה שבאיסור

.‚ÎÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ  dÏÎ‡ ‡ÏÂ ‰Óez Bb‰«≈¿»¿…¬»»¿«≈«¿≈∆∆
ÌÈÏÚaÏ102‰Óez ÈÓcÓ ÌlLÏ BÏ LÈÂ .103db . «¿»ƒ¿≈¿«≈ƒ¿≈¿»¿»»

ÔÓ  LÓÁÂ Ô˜ ;LÓÁÂ ÔÈ˜ ÈL ÌlLÓ  dÏÎ‡Â«¬»»¿«≈¿≈¿»ƒ»…∆∆∆»…∆ƒ
ÔÈlÁ‰104Ô˜Â ,105‰Óez ÈÓcÓ elÙ‡ 106. «Àƒ¿∆∆¬ƒƒ¿≈¿»

ולפיכך 102) בעלים, לו שאין להקדש דומה התרומה ואין
כפל. תשלומי  בו בשיווי103)אין מעות משלם כלומר,

קודש. להיות הראויים פירות לשלם צריך ואינו התרומה
גם  נוהג שזה התרומה, בשיווי  רק  שמשלם חידוש כאן ואין
ולא  מעות שמשלם הוא החידוש עיקר אלא תרומה, באוכל

גנובה,104)פירות. הייתה לא אפילו בה חייב  שהוא מה
חולין. אלא תרומה משלם אינו כפל.105)ולפיכך

התרומה.106) בשיווי  מעות

.„Î˙Èa‰ ˜„Ï Lc˜‰ ‰Óez‰ ‰˙È‰107d‚e »¿»«¿»∆¿≈¿∆∆««ƒ¿»»
ÈÓeÏLz ÔÈ‡L ;ÏÙÎ ÈÓeÏLz ÌlLÓ BÈ‡  dÏÎ‡Â«¬»»≈¿«≈«¿≈≈∆∆≈«¿≈

Lc˜‰a ÏÙÎ108ÌlLÓ Ï‡ .BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk , ≈∆«∆¿≈¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¬»¿«≈
ÌÈLÓÁ ÈLe Ô˜109,‰Óez ÏÎ‡ ÌeMÓ LÓÁ : ∆∆¿≈√»ƒ…∆ƒ…∆¿»

Lc˜‰‰ ÔÓ ‰‰pL ÌeMÓ LÓÁÂ110?ÌlLÓ ÈÓÏe . ¿…∆ƒ∆∆¡»ƒ«∆¿≈¿ƒ¿«≈
ÌlLÓ  ‰Ëet ‰ÂL da ÔÈ‡Â ˙ÈÊk da ‰È‰ Ì‡ƒ»»»¿«ƒ¿≈»»∆¿»¿«≈

ÌÈ‰kÏ111da LiL ÔÈa ,‰Ëet ‰ÂL da LÈ Ì‡Â ; «…¬ƒ¿ƒ≈»»∆¿»≈∆≈»
˙ÈÊk112˙ÈÊk da ÔÈ‡L ÔÈa113.Lc˜‰Ï ÌlLÓ  ¿«ƒ≈∆≈»¿«ƒ¿«≈¿∆¿≈

הבית.107) לבדק  ברשותו שהיא כהן שהפרישה
לרעהו 108) לרעהו, שניים ישלם יתברך: השם "כמאמר

להקדש". בו 109)ולא יש אם כן, שיהא ייתכן כלומר,
פרוטה. שווה וגם כזית הנהנה 110)גם אצלנו העיקר "כי 

מן  שהפסיד מה ומשלם מעל, פרוטה בשווה ההקדש מן
חומש. בתוספת ממנו, שנהנה בשעה חומש 111)ההקדש

אבל  בפרוטה, צורך אין שבתרומה תרומה, אכילת משום
שווה  בו שאין משום כאן, אין ההקדש מן שנהנה משום

אכילת 112)פרוטה. משום אחד חומשים, שני  ומשלם
הקדש. הנאת משום ואחד חומש 113)תרומה ומשלם

לבד. הקדש הנאת משום אחד

.‰Îeq‡ ÏÚ Lc˜‰ eq‡ ÏÁ ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»»ƒ∆¿≈«ƒ
‰Óez‰114˙zÓe ÊÏ ‰eÒ‡ ‰Óez‰L ÈtÓ ? «¿»ƒ¿≈∆«¿»¬»¿»À∆∆

da ÛÒB CÎÈÙÏ ,Ô‰k‰ ÏÚ ‰Ò‡  dLÈc˜‰ ,Ô‰ÎÏ¿…≈ƒ¿ƒ»∆∆¿»««…≈¿ƒ»«»
˙BÎÏ‰a e‡aL Cc ÏÚ ,Ï‡OÈ ÏÚ Û‡ eq‡ƒ««ƒ¿»≈«∆∆∆≈«¿¿ƒ¿

.˙BÏÎ‡Ó Èeq‡Â ˙BeÒ‡ ˙B‡Èaƒ¬¿ƒ≈«¬»

איסור.114) על חל איסור אין הרי 

.ÂÎdÏÎ‡Â ‰Óez ÏÊBb‰115LÓÁÂ Ô˜ ÌlLÓ  «≈¿»«¬»»¿«≈∆∆¿…∆
LÓÁ‰L ,„Á‡È„È Ba ‡ˆÈ ‰Óez ÌeMÓ Ba iÁL ∆»∆«…∆∆«»ƒ¿»»»¿≈

BÏÊ‚116iÁ BÈ‡  L„w‰ ˙‡ Ô‰kÏ Ô˙Â :Ó‡pL ; ¿≈∆∆¡«¿»««…≈∆«…∆≈«»
„Ïa L„˜ ÏL LÓÁ ‡l‡117dÏÈÎ‡‰Â dÏÊb . ∆»«…∆∆…∆ƒ¿«¿»»¿∆¡ƒ»

Á‡Ï118ÌB˜Ó Ïk .LÓÁÂ Ô˜ ÌlLÓ ÏÎB‡‰  ¿«≈»≈¿«≈∆∆»…∆»»
‰Úa‡ ‰ÂL ÏÎ‡ Ì‡ ,LÓÁÂ Ô˜ ÌlLÓ eÓ‡L∆»«¿¿«≈∆∆»…∆ƒ»«»∆«¿»»

‰MÓÁ ‰ÂL ÌlLÓ 119ÏÎ‡L ÔÈnÓ120ÌB˜Ó ÏÎÂ . ¿«≈»∆¬ƒ»ƒƒ∆»«¿»»
‰Úa‡ ‰ÂL ÏÎ‡ ,ÔÈLÓÁ ÈLe Ô˜ ÌlLÓ eÓ‡L∆»«¿¿«≈∆∆¿≈√»ƒ»«»∆«¿»»
ÈL ÌlLÓ eÓ‡L ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰ML ÌlLÓ ¿«≈ƒ»¿»»∆»«¿¿«≈¿≈
ÈÓc ÌlLÓ  ‰Úa‡ ‰ÂL ÏÎ‡ ,„Á‡ LÓÁÂ ÔÈ¿̃»ƒ¿…∆∆»»«»∆«¿»»¿«≈¿≈

‰ÚLz121ÌÏBÚÏe .122ÌÈÓ„ ÈÙÏ ‡l‡ ÌlLÓ BÈ‡ ƒ¿»¿»≈¿«≈∆»¿ƒ»ƒ
‰ÏÈÎ‡ ˙ÚLa ‰ÂL ‰˙È‰L123˙ÚLa ‰ÏÊe‰L ÔÈa , ∆»¿»»»ƒ¿«¬ƒ»≈∆¿»ƒ¿«

.‰˜e‰L ÔÈa ÔÈÓeÏLz«¿ƒ≈∆¿»

שחייב 115) הודה, כך ואחר ונשבע  תרומה כשגזל והיינו
חומש. הגזל.116)לשלם בשביל חומש משום בו יוצא

אחר.117) דבר ולא תרומה שוגג.118)של היה והאחר
מלבר.119) חומש את 120)היינו משלמין שאין שכשם

אחר. ממין החומש את משלם אינו כן אחר, ממין הקרן
אחד.121) מקרן אלא משתלם אינו אפילו 122)שהחומש

בשוגג. תרומה אכל את 123)אם אכל ובשוגג הואיל
משעת  אלא התרומה, את שלקח  משעה גזלן אינו התרומה,

הגזילה. כשעת משלמים הגזלנים וכל  כגזלן, הוא אכילה

   1 
מהו 1) ולסיכה. ולשתייה לאכילה ניתנה שהתרומה יבאר

אם  מברייתן. התרומה פירות משנים ואם שריפה. שמן
פירות  אפילו תרומה כזית והאוכל תרומה של יין מבשלין
ערל. חשוב  אם משבעה פחות קטן ודין נטילה. צריך אם
חופפת  אם תרומה של בתלתן ראשה שחפפה כהנת
וגרעיני תרומה של תאנים עוקצי  ודין אחריה. הישראלית
אם  לזרים. מותר אם וכיוצא והסובין זיתים או אתרוג
גידולי או תרומה גידולי  כנסיות. בבתי  שריפה שמן מדליקין

דינו. מה תרומה והזורע  גידולין.
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קכט                
         

.‡˙z ‰Óez‰2‰ÎÈÒÏe ‰i˙LÏÂ ‰ÏÈÎ‡Ï3; «¿»ƒ∆∆«¬ƒ»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»
‰i˙Lk ‡È‰ ‰ÎÈq‰L4Ó‡pL ,5Ba˜a ÌÈnÎ ‡zÂ : ∆«ƒ»ƒƒ¿ƒ»∆∆¡««»…««ƒ¿ƒ¿

‰ÏÈÎ‡ ÏÏÎa ‰i˙M‰Â ,ÂÈ˙BÓˆÚa ÔÓMÎÂ6ÏÎ‡Ï . ¿«∆∆¿«¿»¿«¿ƒ»ƒ¿«¬ƒ»∆¡…
ÏÎ‡Ï BkcL c7,˙BzLÏ BkcL c ˙BzLÏÂ , »»∆«¿∆¡…¿ƒ¿»»∆«¿ƒ¿

ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ ‡Ï .CeÒÏ BkcL c CeÒÏÂ8Ï‡ ; ¿»»»∆«¿»…»«ƒ»…∆¬»
‡Óh‰ ˙‡ ˜ÈÏ„Óe ,B‰h‰ ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ9. »∆«∆∆«»«¿ƒ∆«»≈

‰ÙO ÔÓL ‡˜p‰ e‰ÊÂ10.ÌB˜Ó ÏÎa ¿∆«ƒ¿»∆∆¿≈»¿»»

הוצאת 2) ט , פרק  תרומות (ותוספתא ב  משנה פ "ח  שביעית
.(54 851 עמ ' אסור 3)ליברמן להדלקה אבל בלבד,

שם). בשביעית (משנה טהורה בשבת 4)בתרומה משנה
לדבר".5)פו. זכר לדבר, ראיה שאין "אע "פ  נוסף : שם
עו.6) לאכול 7)יומא דרכו שאין דבר אבל א. הערה ראה

הלכה  שמיטה, מהלכות בפ "ה וראה אכילה. זו שאין אסור,
שם).8)ג. (תוספתא בסיכה דרכם לא 9)שאין אבל

שמותר, בטמא ולהדליק  למעלה. שביארנו כמו הטהור,
תהא, "שלך - לך" נתתי  "ואני  הפסוק  מן כה. בשבת למדו

תבשילך". תחת י ,10)להסיקה משנה פי "א תרומות
ועוד. כד: ושבת

.ÔˆaÁÏ zÓ  ‰Óez ÏL ÌÈÓz11Ôˆa˜Ïe ¿»ƒ∆¿»À»¿«¿»¿«¿»
‰Ïc‰ ÏebÚk12ÎL Ì‰Ó ˙BOÚÏ eÒ‡Â ,13ÔÎÂ . ¿ƒ«¿≈»¿»«¬≈∆≈»¿≈

Lc ÌÈÓz ÔÈOBÚ ÔÈ‡14‡ÏÂ ,ÔÈÈ ÌÈÁetz ‡ÏÂ , ≈ƒ¿»ƒ¿«¿…«ƒ«ƒ¿…
Â˙q‰ ˙Bt15Ó ÔÈ‡ ˙Bt‰ Ïk ‡L ÔÎÂ .ıÓÁÔÈpL ≈«¿»…∆¿≈¿»»«≈≈¿«ƒ

„Ïa ÌÈÚÂ ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ ,‰Óeza Ô˙iaÓ Ô˙B‡16. »ƒ¿ƒ»»«¿»ƒ≈ƒ«¬»ƒƒ¿«
e‰˙BL ‰Ê È‰  ‰˜LÓ ÏÎ‡‰ ‰OÚÂ Ú17ÊÂ .18 »«¿»»»…∆«¿∆¬≈∆≈¿»

‰‚‚La Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÁetz ÔÈÈÂ ÌÈÓz Lc ÏÎ‡L∆»«¿«¿»ƒ¿≈«ƒ¿«≈»∆ƒ¿»»
ÌlLÏ iÁ BÈ‡ 19B˙B‡ ÔÈkÓ  „ÈÊÓa ÏÎ‡ Ì‡Â . ≈«»¿«≈¿ƒ»«¿≈ƒ«ƒ

˙ecÓ ˙kÓ20. «««¿

גבינה.11) חביצי  כמו ולהקשותם שאינו 12)להדקם
לח .). (ברכות מברייתם אותם משנים 13)משנה שאין

(שם). מברייתן תרומה ג.14)פירות משנה פי "א  תרומות
שם). המשנה (פירוש משקה האוכל להחזיר שאסור

החורף .15) השי "ת 16)פירות "למאמר  שם . משנה
ודגן", תירוש חלב  וכל יצהר, חלב  "כל יב ) יח , (במדבר
ראשית  הכתוב  וקראו השמן, הוא ויצהר היין, הוא ותירוש
ולפיכך  בתרומה, אותה וחייב  ראשית, הביכורים שקרא כמו
שם). המשנה (פירוש משקה" מהם להוציא מותר

ולאבדה.17) תרומה להפסיד ב .18)שאסור משנה שם
והנה 19) שם). (ברכות בעלמא זיעה אלא משקה שאינם לפי 

"פטור  שם רבינו ופירש פוטר", יהושע  "ר' שם: בתרומות
גזל, אלא יהא לא לשלם, חייב  שקרן ומשמע  החומש", מן

הראב "ד. שכתב  כאן,20)כמו אין התורה מן מלקות אבל
כנ"ל. בעלמא, זיעה אלא משקה שאינו לפי 

.‚‰Ïc ÔÈ˙B ÔÈ‡21ÒÈen‰ CB˙Ï ˙B‚B‚e22, ≈¿ƒ¿≈»¿»¿«¿»
Ô„a‡Ó ‡e‰L ÈtÓ23CB˙Ï ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈ˙B Ï‡ ; ƒ¿≈∆¿«¿»¬»¿ƒ∆««ƒ¿

ÒÈen‰24ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ ÔÈ‡Â .25‡e‰L ÈtÓ , «¿»¿≈¿«¿ƒ∆«∆∆ƒ¿≈∆
‰ÁLÓ ÔÓL e‰OBÚÂ ˙BÏÎ‡Ó ÏÏkÓ B‡ÈˆBÓ26Ï‡ ; ƒƒ¿««¬»¿≈∆∆ƒ¿»¬»

ÔÈÏtÏÙe L„e ÔÈÈ ÔÈÚÓ27.ÔÏÎ‡Ï el‡a ‡ˆBiÎÂ ¿»¿ƒ«ƒ¿«ƒ¿¿ƒ¿«≈»≈¿»¿»

א.21) משנה שם).22)שם (ר"ש  מלוחים  דגים ציר
להשליכן 23) ואחרֿכך מימיהן להוציא לסוחטן שהדרך

פ "ט ). התוספתא ע "פ  המורייס 24)(שם את למתק 
טעמו. תרומה 25)ולהשביח  של שמן מרקחין אין כלומר,

טוב . שריחם טעם 26)בדברים משנים הדברים "שאלו
במדרגת  אותו ומחזירים מתכונתו אותו ומוציאים השמן
(פירוש  לאכילה" ראויים שאינם הרופאים שעושים השמנים

שם). ובשבת 27)המשנה שם, שבמשנה "יינומלין" זהו
(ובפירוש  "אנומלין" רבינו, כדברי  ופירשוהו קראוהו קמ .
ופלפלין". ודבש יין משמן מעורב  שהוא רבינו, כתב  המשנה
כאן: רבינו בדברי  ספרים נוסחת שהביא בכסף ֿמשנה וראה

ודבש"). ושמן יין מערבין "אבל

.„ÔÈÏMÓ ÔÈ‡28‡e‰L ÈtÓ ,‰Óez ÏL ÔÈÈ ≈¿«¿ƒ«ƒ∆¿»ƒ¿≈∆
BËÚÓÓ29ÌÈÏˆa ÔÈLBk ÔÈ‡ .30ıÓÁa ‰Óez ÏL ¿«¬≈¿ƒ¿»ƒ∆¿»¿…∆

ıÓÁ‰ „ÈÒÙnL ÈtÓ ,‰Óez ÏL31ÔÈÚÓ ÔÈ‡ . ∆¿»ƒ¿≈∆«¿ƒ«…∆≈¿»¿ƒ
‰‡ez32‰fÓ ‰Ê Lt˙iL c ÏÎÂ .˙BiË˜a ¿»¿ƒ¿ƒ¿»»»∆ƒ¿»≈∆ƒ∆

ÔÈBkLk33ÔÈÚÓ  B˙B‡34‰„e‰È ‰ÁMÓe .35 ¿∆¿ƒ¿»¿ƒƒ∆»¿»¿»
‰‡e˙a ‰‡ez ÚÏ eÏÈÁ˙‰36,˙ÈË˜a ˙ÈË˜Â ƒ¿ƒ¿»≈¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

.˙ÈË˜a ‰‡ez ‡Ï Ï‡¬»…¿»¿ƒ¿ƒ

שם.28) במשנה חסר 29)כחכמים, כשנתבשל, היין כי 
הירושלמי , בשם שם ובר"ש שם). המשנה (פירוש בבישולו
אדם  כל שאין משותיו, שממעיטו מפני  אחר פירוש מביא
יותר. חזק  שמבושל חי , כיין מבושל יין שותה

(30.(41 551 עמ ' ליברמן (הוצאת פ "ט  תרומות תוספתא
(רדב "ז).31) החומץ  את פוגם שם 32)שהבצל תוספתא

החשובה  שהתבואה משום והיינו .(05 361 עמ ' (שם פ "י 
(רדב "ז). כך כל חשובים שאינם בקטניות, מתבטל

אותו.33) ומנפים בכברה להפריד 34)כששמים שיכול
שם. תוספתא המינים, ולא 35)שני  מעט , היתה והתבואה

תערובת. באכילת בשעורים,36)הקפידו חיטים היינו
בתרומה  גם כך לעשות מותר בחולין, כן שנהגו וכיון
כמבואר  בתרומה, נוהג כך בחולין, שנוהג [שכדרך (רדב "ז).

הסמוכה]. בהלכה

.‰ÔÈ„wnL C„k37‚‰B Ck ,ÔÈlÁa ÁÓw‰ ˙‡ ¿∆∆∆¿«¿ƒ∆«∆«¿Àƒ»≈
‰Óe˙a Ô‰k‰38˙‡ CÈÏLÓe ÏÎ‡Ï „wÓ : «…≈ƒ¿»¿«≈∆¡…«¿ƒ∆

ÔÒn‰39˙ÏÒ ˙BOÚÏ ‰ˆL È‰ .40˙BiÙa ‰tÓ «À¿»¬≈∆»»«¬…∆¿À»¿»ƒ
‡Ï  ‰‡q‰ ÔÓ ÌÈa˜ B‡ ˜ ‡ÈˆBiL „Ú ,‰a‰«¿≈«∆ƒ«««ƒƒ«¿»…
‡l‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡ ‡e‰L ÈtÓ ,‡M‰ ˙‡ CÈÏLÈ«¿ƒ∆«¿»ƒ¿≈∆»«¬ƒ»∆»

.ÚˆÓ ÌB˜Óa e‰ÁÈpÈ«ƒ≈¿»À¿»

א.38)בנפה.37) משנה פי "א הסובין 39)תרומות הם
שם.40)הגסים.

.Â‰Óez ÏL ÔÓL41ÔÈÓÒBÁ ÔÈ‡ 42epz Ba ∆∆∆¿»≈¿ƒ«
ÏcÒÂ ÏÚÓ Ba ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â ,ÌÈÈÎÂ43ÍeÒÈ ‡ÏÂ .BÏ‚ ¿ƒ«ƒ¿≈»ƒƒ¿»¿«¿»¿…»¿«¿

ÏcÒÂ ÏÚÓ CB˙a ‡È‰Â44LBÏÂ BÏ‚ ˙‡ CÒ Ï‡ . ¿ƒ¿ƒ¿»¿«¿»¬»»∆«¿¿≈
Èab ÏÚ ÏbÚ˙Óe BÙeb Ïk CÒÂ ,Ïcq‰ B‡ ÏÚn‰«ƒ¿»««¿»¿»»ƒ¿«≈««≈

‡ÈÏBË˜45BÈ‡  ÔÈÎBq Ô‰L Èt ÏÚ Û‡Â ;‰L„Á »«¿»¬»»¿««ƒ∆≈ƒƒ≈
LLBÁ46ÔzÈ ‡Ï Ï‡ .47ÏL ‡ÏË Èab ÏÚ ÔÓL ≈¬»…ƒ≈∆∆««≈«¿»∆

LÈL48B„a‡nL ÈtÓ ,‰ÈÏÚ ÏbÚ˙‰Ï49. «ƒ¿ƒ¿«≈»∆»ƒ¿≈∆¿«¿
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(41.(88 361 עמ ' (שם פ "י  תרומות כלומר,42)תוספתא
כדי חדשים בעודם בשמן אותם למשוח  שדרך מחזקים, אין
אלא  תרומה של שמן ניתן שלא (כסף ֿמשנה). לחזקם
(רדב "ז). כליו לסיכת ולא כהן, של גופו לסיכת

בעודם 43) אותם מושחים והעור שהמנעל שם. תוספתא
(כסף ֿמשנה). וליפותם לרככם שהשמן 44)חדשים מפני 

והסנדל. המנעל על גם או 45)נופל ששוכבים עור
(כסף ֿמשנה). חדש בעודו אותו ומושחים עליו, יושבים

התרומה,46) נתחללה שכבר משום והיינו שם. תוספתא
ח . בהלכה להלן כמבואר קדושתה, תוספתא 47)ונתבטלה

שמעון. כר' ולא כחכמים עור,48)שם, של טבלא גבי  על
בולעת, שאינה שיש, של טבלא גבי  על אבל אסור. בוודאי 
ואף ֿעלֿפי ֿכן  שם), שמעון ר' סובר (וכן להתיר סברא ישנה
(כסף ֿמשנה). הפסד לידי  קצת יבוא שלא שאי ֿאפשר אסור,

הכל 49) לקנח  ואי ֿאפשר האיל בטבלא, מעט  נשאר שוודאי 
(שם). בגופו

.Ê˙Bt elÙ‡ ,‰Óez ÏÎB‡‰ Ïk50˙ÏÈË CÈˆ  »»≈¿»¬ƒ≈»ƒ¿ƒ«
ÌÈ„È51‡a˙iL BÓk ,˙BB‰Ë ÂÈ„È eÈ‰L Èt ÏÚ Û‡ , »«ƒ««ƒ∆»»»¿¿∆ƒ¿»≈

BÓB˜Óa52f‰ ÌÚ ˙ÏÎ‡ dÈ‡Â .53,ÔÁÏM‰ ÏÚ ƒ¿¿≈»∆¡∆∆ƒ«»««À¿»
 ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe˙e .‰pnÓ ÏÎ‡È ‡nL ‰Êb¿≈»∆»…«ƒ∆»¿«»»»∆

˙ÏÎ‡54˙ÏÈË ‰ÎÈˆ dÈ‡Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ f‰ ÌÚ ∆¡∆∆ƒ«»««À¿»¿≈»¿ƒ»¿ƒ«
ÔÈlÁk ,ÌÈ„È55˙B‡ÒÓ ÌÈ„Èa ‰Óez ÔÈÎÒ ÔÈ‡Â .56. »«ƒ¿Àƒ¿≈»ƒ¿»¿»«ƒ¿…»

˙B‡ÒÓ ÌÈ„Èa BÙLÙLÓ  BOa ÏÚ ÏÙ57Ï‡ . »««¿»¿«¿¿¿»«ƒ¿…»¬»
ÔËw‰ ˙‡ ÔÈÎÒ58‰ÚL CB˙a ‰Óez ÔÓLa59, »ƒ∆«»»¿∆∆¿»¿ƒ¿»

ÏÚ eLÁ BÈ‡ ‰ÚL Ïk „ÏBp‰L60. ∆«»»ƒ¿»≈»»≈

"הנוטל 50) ואדרבה, ידים, נטילת צריכים אינם שבחולין
מהלכות  ופ "ו (שם, הרוח " מגסי  זה הרי  - לפירות ידיו

ג). הלכה יח :51)ברכות וחגיגה ט , משנה פ "א חלה
ח .52) הלכה הטומאה אבות מהלכות נראה 53)פ "ח  כן

שתרומת  בסמוך), (הובא ה משנה פ "ד בחלה המשנה מן
(רדב "ז). אסורה א"י  שתרומת מכאן הזר, עם נאכלת חו"ל

שם.54) היא 55)משנה [שהרי  (כסף ֿמשנה) לפירות
א]. הלכה פי "ב  להלן ראה נטילת 56)טמאה, בלי  כלומר,

תרומות  תוספתא התרומה. את פוסלות האלו שהידים ידים,
י . בשעה 57)פרק  נתחללה שכבר וסך, משפשפו כלומר,

קדושתה. ובטלה בשרו על ביבמות 58)שנפל היא בעיא
פ "א  שם בירושלמי  היא פשוטה אבל נפשטה, ולא עא.

(הגרע "א). א אף ֿעלֿפי59)הלכה נימול שלא עד ללידתו
בתרומה. אסור וערל ערל, אכילת 60)שהוא איסור לענין

שם. ירושלמי  וקדשים, תרומה

.ÁÔ‰k‰ ‡e‰ CÒ61‡ÈÓe ‰Óez ÏL ÔÓLa BÓˆÚ »«…≈«¿¿∆∆∆¿»≈ƒ
Ï‡OÈ Bza Ôa62ÂÈab ÏÚ BÏÈbÚÓe63BÓˆÚ CÒ Ì‡Â . ∆ƒƒ¿»≈«¿ƒ««»¿ƒ»«¿

ıÁnÏ ÒÎÂ ÔÓLa64BÁLÓÏ ÊÏ zÓ 65ıÁna ¿∆∆¿ƒ¿««∆¿»À»¿»¿»¿«∆¿»
epnÓ CBq ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡66. ««ƒ∆ƒƒ∆

ז.61) כריתות בבבלי  הוא וכן שם. הואֿהדין 62)תוספתא
(רש"י אצלו ומצוי  שרגיל משום בתו בן ונקט  אחר, ישראל

כי63)שם). בו "ומתו ט ): כב , (ויקרא בתרומה שנאמר
שם). (כריתות קדושתה ובטלה נתחללה כבר וזו יחללוהו",

כמו 64) בזיון, משום לסוך, אסור עצמו במרחץ  כי  יתכן

שמיטה  מהלכות בפ "ה שביעית, פירות לענין רבינו שכתב 
(משנהֿלמלך). ו "ט "ס 65)הלכה הכסף ֿמשנה: כתב 

הגירסא, לקיים נפשך ואם "למשמשו". להגיה וצריך הוא,
שנוהגים  מה והוא ארמי , כלשון למדדו למשחו תפרש
ולתקנם". ליישבם במרחץ  האדם איברי  למשמש

עיין 66) עצמו, כשסך התרומה נתחללה שכבר משום והיינו
רדב "ז.

.Ë‰ÙÙÁL ˙‰k67ÔÈ‡  ‰Óez ÏL ÔzÏ˙a dL‡ …∆∆∆»¿»…»¿ƒ¿»∆¿»≈
‰ÈÁ‡ ÛÁÏ ˙zÓ ˙ÈÏ‡Oi‰68dÚO ˙ÏbÚÓ Ï‡ . «ƒ¿¿≈ƒÀ∆∆»…«¬∆»¬»¿«∆∆¿»»

dÚOa69ÛÁÏ ÌÈ‰k‰ ez‰ ‰Ó ÈtÓe .70ÔÚO ƒ¿»»ƒ¿≈»À¿«…¬ƒ»…¿»»
ÏÎ‡ÓÏ Èe‡ BÈ‡L ÈtÓ ?‰Óez ÏL ÔzÏ˙a¿ƒ¿»∆¿»ƒ¿≈∆≈»¿«¬«

Ì„‡71. »»

(67.(21 061 עמ ' ליברמן (הוצאת שם תרומות תוספתא
הנשאר.68) כבר 69)מהתלתן הכהנת, שבשער שהתלתן

כנ"ל. קדושתו, ובטלה רק 70)נתחלל ניתנת התרומה הרי 
א). הלכה (למעלה ולסיכה ולשתיה על 71)לאכילה אלא

חייב  היה לא כלל, אדם מאכל היה לא שאם הדחק , ידי 
על  אלא לאכילה ראוי  ואינו והואיל (כסף ֿמשנה). בתרומה
חפיפה  כמו אחרים, לצרכים בו להשתמש הותרו הדחק , ידי 
ולמעלה  ז, הלכה פי "ב  להלן וראה לסיכה. הדומות ורחיצה

ח . הלכה פ "ב 

.ÈÌÈ‡z Èˆ˜Ú72˙B‚B‚e73ÌÈÒÈÏk‰Â ,74,ÔÈeÁ‰Â À¿≈¿≈ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿∆»ƒ
ÁÈh‡ ÈÚÓe75ÁÈh‡ ÈtÏ˜e76ÔBÙÙÏÓe ‚B˙‡Â ,77, ¿≈¬«ƒ«¿ƒ≈¬«ƒ«¿∆¿¿»¿

ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡78˜È ˙È˜e ,79 ««ƒ∆≈»∆…∆¿ƒ«»»
ÌÈza ÈÏÚa ÔÈÎÈÏLnL80.ÌÈÊÏ ÌÈeÒ‡ el‡ È‰  ∆«¿ƒƒ«¬≈»ƒ¬≈≈¬ƒ¿»ƒ

ÔÈpb‰ ÌÈp˜nL ˜È ˙È˜ Ï‡81.ÌÈÊÏ ˙zÓ  ¬»¿ƒ«»»∆¿«¿ƒ««»ƒÀ∆∆¿»ƒ
ÈtÏ˜ÔÈÏBt82 ÏÎ‡ Ô‰a LÈ Ì‡ :ÔÈÓLÓLÂ ¿ƒ≈ƒ¿À¿¿ƒƒ≈»∆…∆

.ÔÈzÓ  ÏÎ‡ Ô‰a ÔÈ‡ ;ÔÈeÒ‡¬ƒ≈»∆…∆À»ƒ

הדבק 72) הקטן העץ  הוא עוקץ  ד. משנה פי "א תרומות
שם). המשנה (פירוש הפרי  ובעיקר האילן בבדי 

יבשים.73) (שם).74)תאנים  התאנים ממיני  מין
פ "ג 75) לעדיות, המשניות (פירוש שבתוכו והרוטב  הזרע 

שם. דוסא כר' ולא כחכמים ופסק  ג). תוספתא 76)משנה
דוסא. כר' ולא כחכמים ,(5 061 (עמ ' פ "י  תרומות

שם.77) באוכל,78)תוספתא מובלעים שהם שכיון
בשם  (רדב "ז כאוכל חשובים הם בו, דבוקים כלומר,

יוםֿטוב '). 'תוספות ועיין כחכמים,79)הירושלמי ,
שחותכים  הקצוות היינו ירק  וקניבת שם. ותוספתא במשנה
(פירוש  לבשל אותו כשמחתכים הירק , מן ומשליכים

שם). יא,80)המשנה הלכה מעשר מהלכות בפי "א להלן
אבל  בבית, בהשליכום אלא אמורים הדברים שאין מבואר

לזרים. מותרים - לאשפה השליכום שאינם 81)אם
גרס  שכן ונראה ביותר, המעופשים העלים אלא מקנבים
(כסף ֿמשנה). ד הלכה פי "א תרומות בירושלמי  רבינו

פ "י .82) תחלת תוספתא

.‡ÈÌÈzÓ  ‚B˙‡ ÈÈÚb83ÌÈ˙ÈÊ ÈÈÚb . «¿ƒ≈∆¿À»ƒ«¿ƒ≈≈ƒ
ÌÈÓ˙e84Ô‰k‰ ÔÒk ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈeÁÂ85 ¿»ƒ¿»ƒ««ƒ∆…¿»»«…≈

ÌÈÊÏ ÔÈeÒ‡ el‡ È‰86ÔÓÊa :ÔÈÈÚb‰ ‡Le . ¬≈≈¬ƒ¿»ƒ¿»««¿ƒƒƒ¿«
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ÔÒkL87˙ÈÁeÏÁÏ Ô‰a LÈÂ88ÔÈeÒ‡  Ô˙B‡ ıˆÓÏ ∆¿»»¿≈»∆«¿ƒƒ¿…»¬ƒ
˙BzÓ  ÔÎÈÏL‰ Ì‡Â ;ÊÏ89. ¿»¿ƒƒ¿ƒ»À»

(רדב "ז).83) לאכילה ראויים ואינם מרים הם כי  שם.
שם.84) דעתו 85)תוספתא ואין אותן, מכנס  שאינו

אוכל.86)עליהם. קצת עליהם ודעתו 87)כשיש
ה. משנה פי "א תרומות שם.88)עליהן, ירושלמי 

עליו 89) אין הדחק , ידי  על אלא לאכילה ראוי  שאינו שכיון
באוכל, ייחלף  שמא מדרבנן, אלא התורה מן תרומה דין
(משנה  עליו גזרו ולא להחליף  יבוא לא שהשליכן, וכיון

ראשונה).

.ÈÌÈhÁ ÏL ÔÈaq‰90‡e‰L ÈtÓ ,eÒ‡  ˙BL„Á «Àƒ∆ƒƒ¬»»ƒ¿≈∆
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ Èe‡91È˙Ó „ÚÂ .zÓ  ˙BLÈ ÏLÂ ; »¿«¬«»»¿∆¿»À»¿«»«

ÔÈa ËaÁÏ ÔÈÏÈ‚ Ì„‡ ÈaL ÔÓÊ Ïk ?˙BL„Á e‡˜ƒ¿¿¬»»¿«∆¿≈»»¿ƒƒ«¿…≈
˙Bb‰92. «¿»

שם.90) היטב ,91)תרומות נטחנות ואינן לחות שהן לפי 
(רע "ב ). בסובין מעורב  קמח  הרבה ֿ 92)ונשאר כתנא

שם. ובתוספתא שם בירושלמי  קמא,

.‚È˙BÏBvp‰93˙Bia˜‰Â94˙BeÒ‡  ‰Óez ÏL95; «ƒ¿»«¿»ƒ∆¿»¬
˙BzÓ  ˜‡ eÏÚ‰ Ì‡Â96‰Óez ÏL ÌÈÓL .97 ¿ƒ∆¡»»À»¿»ƒ∆¿»

ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL98ÔBL‡‰ 99eÒ‡ ÈM‰Â ∆»«¬≈∆«ƒ»ƒ¿«≈ƒ»
ÌÈÊÏ100zÓ ÈLÈÏM‰Â ,101Ô˙ ‡Ï Ì‡Â .102Ì‰ÈÏÚ ¿»ƒ¿«¿ƒƒÀ»¿ƒ…»«¬≈∆

„Ïa ÌÈÓM‰ ÏÚÓ ÔÈi‰ ÔpÒÓ ‡l‡ ,ÌÈÓ103Û‡  «ƒ∆»¿«≈««ƒ≈««¿»ƒƒ¿««
ÈLÈÏL‰104ÌÈÊÏ eÒ‡105. «¿ƒƒ»¿»ƒ

ופירוש 93) ווין. כ"י  כנוסחת (9 160 (עמ ' שם תוספתא
אלהים  ויצל על (פס "ז) רבה בבראשית שאמרו כמו נצולות,
כלומר, החוסכים, שהם הערוך ופירוש הנצולות, מן -
א: משנה דאהלות בפ "ב  [וראה (כסף ֿמשנה). ודקים גרועים
ונעשה  שנימוח  הבשר "שהוא רבינו, ופירש נצל". "וכזית
להתעפש"]. הבשר התחיל כאשר סרוחה ליחה

קצת.94) עליהן.95)רקובים תרומה  שם  עדיין
מהן.96) תרומה שם ובטל נתקלקלו, תוספתא 97)שכבר

צז. בתרא בבא בבבלי  וברייתא ,(42 163 (עמ ' שם
ושילש.98) והוציאן 99)ושנה שהכניסן ראשונים מים

שם). (רשב "ם ולא 100)משם מדתו כדי  כשמצא המדובר
נתן  אם אלא חייבו לא טבל של שבשמרים ואף ֿעלֿפי  יותר,
- ז) הלכה מעשר מהלכות ופ "ב  (שם, ארבעה ומצא שלשה
שכתב , שם רשב "ם ועיין יותר, החמירו תרומה של בשמרים
שמרים. ד"ה בתוספות שם ועיין היא, דרבנן שחומרא

שם).101) (רשב "ם יין טעם בו יש אם ירושלמי102)אף 
ד. הלכה של 103)פי "א יין עליהם נותן שהוא ידי  על

שם). שירליאו (ר"ש השלישי .104)חולין הסינון
(שם).105) היין את מחזקים שהשמרים

.„È‰‚Ó106ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  ‰Óez ÈhÁ ‰pnÓ ‰ptL ¿≈»∆ƒ»ƒ∆»ƒ≈¿»≈¿«¿ƒ
ÔzÈ Ck Á‡Â ˙Á‡ ˙Á‡ ËwÏÓe LBÈ ˙BÈ‰Ï B˙B‡ƒ¿≈¿«≈««««¿««»ƒ≈

Bk„k „aÎÓ ‡l‡ ,ÔÈlÁ dÎB˙Ï107dÎB˙Ï Ô˙BÂ ¿»Àƒ∆»¿«≈¿«¿¿≈¿»
ÔÈlÁ108˙ÈÁ ÔÎÂ .109 ‰ÎtLpL ‰Óez ÔÓL ÏL Àƒ¿≈»ƒ∆∆∆¿»∆ƒ¿¿»

ÁtËÓe LBÈ ˙BÈ‰Ï B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡110‚‰B ‡l‡ , ≈¿«¿ƒƒ¿≈¿«≈«∆»≈
ÔÈlÁa ‚‰BpL C„k da111. »¿∆∆∆≈¿Àƒ

ו.106) משנה פי "א תרומות תבואה, בו שאוגרים אוצר
האוצרות,107) מכבדין אדם שבני  כדרך שיכבד "ר"ל

המשנה  (פירוש בהם" שהצניעו הדברים מן אותם כשמפנים
שאסור 108)שם). לכתחלה", איסור "מבטל בכלל ואינו

ואינו  הואיל - כה) הלכה אסורות מאכלות מהלכות (פט "ו
אליהו  רבינו בשם יוםֿטוב ' ('תוספות לבטל מכוין

י ). סימן זרעים לסדר בפסקיו ועיין משנה 109)מלונדריש.
לדקדק 110)שם. אותו נחייב  שלא עניינו טפח , מן "נגזר

לחלוחית" שום יניח  שלא עד הקרקע  מן השמן בלקיטת
שם). המשנה אילו 111)(פירוש מלקט  שהיה כמו ילקט 

(שם). חולין שמן של חבית שם נשברה

.ÂËÚÓ‰ÔÓL ÏL „k ‰112‰ÚÓ ‰Ê È‰  ‰Óez «¿»∆«∆∆∆¿»¬≈∆¿»∆
,ËÚÓ ËÚÓ ÛËÏ ÔÓM‰ ÏÈÁ˙ÈÂ „enÚ‰ ˜ÒÙiL „Ú«∆ƒ¿…»«¿«¿ƒ«∆∆ƒ¿…¿«¿«

Bic  BÊ Á‡ BÊ ÌÈtË LÏL eÙËpL ÔÂÈÎÂ113zÓe , ¿≈»∆»¿»ƒƒ«««À»
Ô˙ ‡lL È‰ .ÔÈlÁ ÔÓL „ka ÔzÏ114ÁÈp‰ ‡l‡ , ƒ≈««∆∆Àƒ¬≈∆…»«∆»ƒƒ«

„k‰115˙ÈvÓ˙pL „Ú116‰Óez ˙ÈˆÓz‰ d˙B‡ 117. «««∆ƒ¿«≈»««¿ƒ¿»

ח .112) משנה שם שני . אותו 113)לכד מחייבין "ואין
המשנה  (פירוש לחלוחית" שם ישאר שלא עד הכד לקנח 

(שם).114)שם). אותו שעירה אחר חולין בו
(שם).115) צדו" על שום 116)"הטהו בו "ונתכנס 

(שם). כל 117)שארית" ממנו שיצא כיון אומרים "ואין
שנמצא  מה כל טיפין, שלש טיפה אחר טיפה בו, שיש מה
(שם). ממנו" דעתו שהסיח  לפי  חולין אחרֿכך ממנו
שתהיה  בדעתו גמר מדה, אותה על תרומה שם שכשקרא
ד"ה  פז: בתרא בבא (תוספות המיצוי  עם תרומה  כולה
שאינו  משום היינו חולין, עליו לתת שהתירו ומה והתנן).

אליהו מ  רבנו בשם יוםֿטוב ' ('תוספות האיסור לבטל כוין
מלונדריש).

.ÊËÔ‰k‰ ‡lÓÓ118‰ÙO ÔÓL 119B˙BÂ ¿«≈«…≈≈∆∆¿≈»¿¿
˙BOÚÏ „ÁÏ Òk‰Ïe ‰iÏÚÏ Ba ˙BÏÚÏ Ï‡OÈÏ¿ƒ¿»≈«¬»¬ƒ»¿ƒ»≈«∆∆«¬

ÛzL ‰È‰ Ì‡Â .Ï‡OÈ ÈÎˆ ‡Ï Ï‡ ,Ô‰k‰ ÈÎˆ120 »¿≈«…≈¬»…»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»»À»
zÓ  BnÚ121. ƒÀ»

פ "י .118) תרומות טמאה 119)תוספתא תרומה שמן
בהדלקה. לכהן 121)שם.120)שמותר גם שיש כיון

(רדב "ז). מזה הנאה

.ÊÈÁB‡ ‰È‰L Ï‡OÈ122ÔÓL BÏ ˜ÈÏ„‰Â Ô‰k Ïˆ‡ ƒ¿»≈∆»»≈«≈∆…≈¿ƒ¿ƒ∆∆
„Ú B˙BaÎÏ iÁ BÈ‡  BÏ CÏ‰Â Ô‰k‰ „ÓÚÂ ,‰ÙO¿≈»¿»««…≈¿»«≈«»¿««

‰ÏÈ˙t Ï‡Oi‰ ÏBËÂ .ÂÈÏ‡Ó ‰aÎiL123Ô‰k‰ a ∆ƒ¿∆≈≈»¿≈«ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈«…≈
da CÏÈÏ ˜ÈÏ„Óe124. «¿ƒ≈≈»

שם.122) שהנאה 124)שם.123)תוספתא רבינו, דעת
ולצורך  מדרבנן, אלא אסורה אינה לזר בתרומה כילוי  של

משנהֿלמלך. עיין גזרו, לא באפילה ילך שלא כזה

.ÁÈÔ‰k ÏL B˜a125ÏL B˜a Ïˆ‡ „ÓBÚ ‰È‰L ¿»∆…≈∆»»≈≈∆¿»∆
ÏL BÈÏk Ïˆ‡ ‚‡ ‰È‰L Ô‰k ÏL BÈÏÎÂ ,Ï‡OÈƒ¿»≈¿ƒ¿∆…≈∆»»∆¡»≈∆ƒ¿∆

‰ÙO ÔÓL Ô‰ÈÏÚ ˜ÈÏ„Ó ‰Ê È‰  Ï‡OÈ126‡lL ƒ¿»≈¬≈∆«¿ƒ¬≈∆∆∆¿≈»∆…
Èza ‰ÙO ÔÓL ÔÈ˜ÈÏ„Ó ÔÎÂ .Ô‰k‰ ˙eLaƒ¿«…≈¿≈«¿ƒƒ∆∆¿≈»¿»≈

ÌÈÏÙ‡‰ ˙B‡Bne ˙BL„Ó Èze ˙BiÒÎ127‡lL ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¿»¬≈ƒ∆…
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Ô‰k ˙eLa128 ˜ÈÏ„‰Ï ÔÈlÁ BÏ ÔÈ‡L ÈÓe . ƒ¿…≈ƒ∆≈Àƒ¿«¿ƒ≈
‰kÁ129.Ô‰k‰ ˙eLa ‡lL ‰ÙO ÔÓL ˜ÈÏ„Ó  ¬À»«¿ƒ∆∆¿≈»∆…ƒ¿«…≈

ÔÈlÁ‰ Èab ÏÚ ‰ÙO ÔÓL ÔÈ˜ÈÏ„Ó130˙eLa «¿ƒƒ∆∆¿≈»««≈«Àƒƒ¿
Ô‰k131. …≈

שם.125) ונר 126)תוספתא מאורו, נהנה הכהן שגם
למאה. נר לא 127)לאחד מצוה ובמקום מצוה, אלו שכל

כנ"ל. ירושלמי128)גזרו, דרבים. מצוה שהיא כיון
ה. הלכה פי "א לאו 129)תרומות שמצוות מפני  שם.

בערב  שאף  [ונראה שם. הפנים מראה ועיין ניתנו, ליהנות
שריפה, בשמן מדליקין אין אמרו שלא להדליקו, מותר שבת
כג: בשבת כמפורש שבת, בערב  להיות שחל ביוםֿטוב  אלא

צ "ע ). הרדב "ז ישראל.130)ודברי  חולים לצורך
שם).131) המשנה (פירוש זה לנו שירשה ומצוותו במאמרו

מהכהן. רשות בלי  אסורה דיחיד, מצוה אלא שאינה שכיון

.ËÈÏ‡OÈ ˙a132‰„eÓÏ ‡È‰Â Ô‰ÎÏ ˙‡OpL133 «ƒ¿»≈∆ƒ≈¿…≈¿ƒ¿»
d˙eLa ˜ÈÏ„Ó  ‰È‡ Ïˆ‡134˜ÈÏ„‰Ï Ô‰ÎÏ zÓ . ≈∆»ƒ»«¿ƒƒ¿»À»¿…≈¿«¿ƒ

‰zLn‰ ˙Èa B‡ Ï‡‰ ˙Èa elÙ‡ ‰ÙO ÔÓL135 ∆∆¿≈»¬ƒ¿≈»≈∆¿≈«ƒ¿∆
eaÚ ÌL LiL136e˜tzÒÈ ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , ∆≈»ƒ¿¿≈¿ƒ∆»ƒ¿«¿

‰pnÓ137Ì‰ÈÏk ÔBÈ˜ ÈÙnL  ‰zLn‰ ˙Èa ;138 ƒ∆»¿≈«ƒ¿∆∆ƒ¿≈ƒ¿¿≈∆
È‡t Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ  Ï‡‰ ˙Èe ,Ba ÔÈÚ‚B ÔÈ‡≈¿ƒ¿≈»≈∆ƒ¿≈∆≈»∆¿«

Ï‡‰ ÈtÓ139. ƒ¿≈»≈∆

י .132) משנה פי "א רגילה.133)תרומות
לדעת 134) רבותינו: נחלקו שלמעלה, כהן" (ב "ברשות

היינו  רבינו, ולדעת שם. נמצא כשהכהן היינו הר"ש,
יהיה  שהכהן צורך ואין למעלה). (ראה ובמצוותו במאמרו
הנאת  של דרבנן איסור חכמים התירו מצוה שבמקום שם,
כאן, "ברשותה" אבל למעלה), (ראה מתרומה לזרים כילוי 
ההיתר  שכל רבינו, לדעת גם לומר צריך מצוה, כאן שאין

בבית). כשהיא אלא שם.135)אינו במשנה שמעון, כר'
יקחו 136) שמא לחשוש מקום והיה אנשים, הרבה של

לכך, חששו לא ערבוב  שבלי  אף ֿעלֿפי  לאכילה, ממנה
יב ). הלכה פי "ב  (להלן מאוס  בכלי  נותנו שהרי 

ממנו.137) יאכלו אוכלים 138)כלומר, שהם הכלים
שם). המשנה (פירוש המשתה בבית בהם ושותים

דבר.139) בשום מתעסקים ואין

.Î‰Óez‰ ˙‡ ÚBf‰140‚‚BLa :141Ct‰È 142, «≈«∆«¿»¿≈¿«≈
Ìi˜È  „ÈÊÓa143LÈÏL ‰‡È‰ .144ÔÈa „ÈÊÓa ÔÈa , ¿≈ƒ¿«≈≈ƒ»¿ƒ≈¿≈ƒ≈

ÔzLt ‰È‰ Ì‡Â .Ìi˜È  ‚‚BLa145‰‡È‰ elÙ‡ , ¿≈¿«≈¿ƒ»»ƒ¿»¬ƒ≈ƒ»
LÈÏL146Ct‰È  „ÈÊÓa elÙ‡Â147B eÒ˜ Ò˜ ;148, ¿ƒ«¬ƒ¿≈ƒ¿«≈¿»»¿

ÂÈˆÚa ˙B‰Ï Ôek˙ÈÂ ÚÊÈ ‡lL149. ∆…ƒ¿«¿ƒ¿«≈≈»¿≈»

א.140) משנה פ "ט  על 141)תרומות מתחרט  לו וכשנודע 
הסמוכה) (בהלכה תרומה יהיו הגידולין כל שהרי  זה,

בזול. אף ֿעלֿפי142)הנמכרת הארץ , להפך לו מותר
לא  שוגג שהוא שכיון שם). (פיה"מ  זרע  אשר הזרע  שיפסד
תרומה, מפסיד של איסור כאן [ואין לקיים. חכמים קנסוהו

לאכילה]. ראויה אינה שוב  שזרעה, "עניינו 143)שכיון
הצומח  הדבר ויהיה שיצמחו כדי  להניחה, חייב  שהוא
התרומה, וזרע  שעבר שכיון (שם). ספק " בלי  תרומה,

גידולי שדהו ותצמח  להפוך, רשאי  יהא שלא חכמים קנסוהו
חולין. מדמי  פחותים ודמיהם לזרים, האסורים תרומה,

מהלכות 144) פ "ב  להלן (ראה לאכילה ראויה היא שכבר
גידולי הם שהרי  להפוך, רשאי  ואינו גֿה) הלכות מעשר
ואסור  הסמוכה), בהלכה (ראה כתרומה שהם תרומה

ר"ש. ועיין שמאבד 145)לאבדם, מפני  לזרעו שאסר
להלן. וראה כב ), הלכה (להלן חולין גידוליה אבל תרומה,

אם 146) וכו' שוגג תרומה "הזורע  שם: במשנה נראה כן
שבפשתן  הרי  יהפך", מזיד ובפשתן וכו' שליש הביאה
שליש  הביאה שאפילו שליש, הביאה אם אפילו מדובר
כב ). הלכה (להלן חולין גידוליה שהרי  תרומה, אינה

יהפך",147) מזיד "ובפשתן שם המשנה את רבינו מפרש כן
לקונסו, שאין שוגג מיבעי  לא פירוש: מזיד. אפילו היינו:
אחר, דבר ולזרוע  להפך רשאי  כלומר, יהפך, שוודאי  כנ"ל,

אפילו  אלא אלא להפך. חייב  כלומר, יהפך, - במזיד
תוספתא  ועיין דחוק , - למזיד שוגג בין הזה שהשינוי 

שם.148)כפשוטה. קנסוהו 149)ירושלמי  לא [כלומר:
גידוליה  לאסור כך ולשם לקיים, תרומה, זורע  כבכל חכמים,
אינה  פשתן של עיקרה כל שהרי  כב ), הלכה להלן (וראה
אלא  צג.), בתרא בבא (ראה לעצים אלא הזרע  לאכילת
הגידולין, לאסור צורך אין כן ואם להפך, קנסוהו אדרבה,
 ֿ באור ועיין שם. להלן ראה לזרים, מותרים הם ולפיכך

שמח ].

.‡ÎÔÈlÁk Ô‰ È‰  ‰Óez ÈÏecb150,c ÏÎÏ ƒ≈¿»¬≈≈¿Àƒ¿»»»
Ô‰ÈÏÚ ÌÈÓÎÁ eÊb .ÌÈÊÏ ÌÈeÒ‡L ‡l‡151eÈ‰iL ∆»∆¬ƒ¿»ƒ»¿¬»ƒ¬≈∆∆ƒ¿

‰‡ÓË ‰Óez ÌeMÓ ,‰Óe˙k ÌÈÊÏ ÔÈeÒ‡152 ¬ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ¿»¿≈»
‡ˆ˙Â ‰pÚÊiL È„k BÏˆ‡ ‰p‰LÈ ‡lL ,Ô‰k‰ „ÈaL∆¿««…≈∆…«¿∆»∆¿¿≈∆ƒ¿»∆»¿≈≈

CÎÈÙÏ .‰Ïwz È„ÈÏ da ‡a ‡ˆÓÂ ,ÔÈlÁÏ153zÓ154 ¿Àƒ¿ƒ¿»»»ƒ≈«»»¿ƒ»À»
˙B‡ÓË ÌÈ„Èa ÔÈÏecb‰ ÏÎ‡Ï155ÏeËÏ zÓe , ∆¡…«ƒƒ¿»«ƒ¿≈À»ƒ¿

ÌBÈ156.ÔÈlÁk ,¿Àƒ

בלקט 150) לחייבם והיינו א. הלכה פ "ו תרומות ירושלמי 
ומה  כז), הלכה (להלן ומעשרות ותרומה ופאה שכחה
תרומה", תרומה "גידולי  ד משנה דתרומות בפי "א שאמרו

שם). (ר"ש לזרים לאסור שגזרו 151)היינו דבר בי "ח 
יז: בשבת והוא שם). המשנה שם.152)(פירוש

חולין.153) והן ח .154)הואיל פרק  תרומות תוספתא
וראה 155) בפירות. והמדובר ידים, נטילת בלי  כלומר,

ידים. נטילת צריכים תרומה של שפירות ז, הלכה למעלה
ב ).156) הלכה פ "ז (למעלה אסור הוא שבתרומה

.ÎÔÈÏec‚ ÈÏecb157c ÏÎÏ ÔÈlÁ 158„ elÙ‡Â . ƒ≈ƒƒÀƒ¿»»»«¬ƒ»»
wÚ‰ ÏÚ ÔÈÏecb‰ ea Ì‡ ,‰Ïk BÚÊ ÔÈ‡L159 ∆≈«¿»∆ƒ««ƒƒ«»ƒ»

˙‡ ÔÈÏÚÓ ÌÈiM‰ ÔÈÏecb‰ È‰  ÔÈÏecb‰ ÈÏec‚a¿ƒ≈«ƒƒ¬≈«ƒƒ«¿ƒƒ«¬ƒ∆
wÚ‰160Ïk‰ ‰È‰ÈÂ ,‰Ïk BÚÊ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ»««ƒ∆≈«¿»∆¿ƒ¿∆«…

ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óez ÔÎÂ .ÌÈÊÏ zÓ161Ún„Ó‰Â162 À»¿»ƒ¿≈¿«»»»∆¿«¿À»
‰Óez ˙ÙÒB˙Â163ÌÈÏÎ‡ ÌÈ‡L ‰p‚ ÈBÚÊÂ164, ¿∆∆¿»¿≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»ƒ

ÔBˆe ˙ÙÏ B˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBˆe ˙ÙÏ ÚÊ ÔB‚k¿∆«∆∆¿««ƒ∆∆∆¿
.c ÏÎÏ ÔÈlÁ Ô‰ È‰Â ,ÔÈzÓ Ô‰ÈÏecb  ‰Óez¿»ƒ≈∆À»ƒ«¬≈≈Àƒ¿»»»

ÔzLt ÚBf‰ ÔÎÂ165ÔÈzÓ ÔÈÏecb‰  ‰Óez ÏL ¿≈«≈«ƒ¿»∆¿»«ƒƒÀ»ƒ
.ÌÈÊÏ¿»ƒ
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תרומה.157) גידולי  זרע  אם היינו ד. משנה פ "ט  תרומות
(כסף ֿמשנה).158) לזרים לאכילה הזרע .159)ואפילו על
נט :160) שגם 161)נדרים היינו שם. בתרומות משנה

שאינה  מפני  בה, גזרו שלא לזרים, מותרים עצמם הגידולים
(ירושלמי ). חכמים גזרו לא מצוי  שאינו ובדבר מצויה,

ממאה 162) בפחות שנתערבה תרומה והיא שם, משנה
(ירושלמי ). חולין גידוליו חולין, שרובו ומפני  חולין.

ועלה 163) כשתרם והיינו ח . פרק  תחילת תרומות תוספתא
ויתרום  ויחזור תרומה זה שהרי  ואחד, מששים אחד בידו

ו). הלכה פ "ג ח :164)(למעלה משנה פ "ה במעשרות
שאביהם  שאף ֿעלֿפי  וכו' נאכלים שאינם גינה "זרעוני 
תרומה, בגידולי  שם רבינו ופירשה יאכלו". אלו הרי  תרומה,
כשהזרע  אלא תרומה, גידולי  אומרים "שאין לשונו: וזו
לאכילה, ראויים שאינם אלו אבל לאכילה, ראוי  הזרוע 
הוא  זרעם שעיקר אף ֿעלֿפי  גידוליהן, לאכול מותר

נאכל,165)תרומה". אינו ולרוב  גינה, מזרעוני  הוא שאף 
כלאים  מהלכות בפ "א וראה צג. בתרא בבבא כמבואר

ובכסף ֿמשנה. הראב "ד בהשגת ועיין ח ֿט . הלכות

.‚Î‰‡ÓË ‰Óez ÚBf‰166ÌÈÏecb‰L Èt ÏÚ Û‡ , «≈«¿»¿≈»««ƒ∆«ƒƒ
ÔÈB‰Ë167‰ÏÈÎ‡a ÔÈeÒ‡ Ô‰ È‰ 168ÏÈ‡B‰ . ¿ƒ¬≈≈¬ƒ«¬ƒ»ƒ

k ,‰˙È‰ ‰ÏÈÎ‡a ‰eÒ‡ ‰ÚÊpL ‰Óez‰Â¿«¿»∆ƒ¿¿»¬»«¬ƒ»»¿»¿»
eÁ„169. ƒ¿

ז.166) משנה פ "ט  (פרק 167)תרומות שמיני  פ ' בספרא
 ֿ תלמוד טהרו, שזרען טמאים לזרעים "מנין ב ): הלכה יא

טהור". יזרע  אשר לכהנים.168)לומר הוא 169)אף  כן
היסח  משום לד. בפסחים שאמרו כמו והוא שם. בירושלמי 
בפירושו  אבל טומאה. משום ולא הגוף , פסול והוא הדעת
משום  באכילה שאסורים רבינו, כתב  שם תרומות למשנה

שם. בפסחים הגמרא וכמסקנת להקדש, זריעה אין

.„ÎÔÈÏÚ‰ ˙‡ C˙Á170ÔÈiL ÔÈÏÚ e‡ˆÈÂ ,eÁÓvL »«∆∆»ƒ∆»¿¿»¿»ƒ¿ƒƒ
‡ È‰  ÔÎ˙ÁÂCk Á‡ ‡ˆiL ÏÎ171zÓ «¬»»¬≈…≈∆»»««»À»

‰ÏÈÎ‡a172. «¬ƒ»

שם.170) "עד 171)תרומות שם: במשנה יהודה כרבי 
(כסף ֿמשנה). שם בירושלמי  נראה וכן וישנה". שיגום

אסור 172) לישראל אבל טומאה, משום עוד בו שאין לכהן,
גידולין  כגידולי  זה שאין (ראב "ד), תרומה גידולי  משום

שם). ראשונה (משנה לישראל באכילה שמותרים

.‰ÎÈÏÈ˙L173ÔÈlÁ174Ô‡OÚÂ ÔÚÊe e‡ÓËpL ¿ƒ≈Àƒ∆ƒ¿¿¿»»«¬»»
‰ÚÈÊa e‰Ë È‰L ;ÔÈzÓ el‡ È‰  ‰Óez175, ¿»¬≈≈À»ƒ∆¬≈»¬ƒ¿ƒ»
.ÔÈeÒ‡ eÈ‰iL È„k ‰Óez Ô‰Lk e‡ÓË ‡ÏÂ¿…ƒ¿¿¿∆≈¿»¿≈∆ƒ¿¬ƒ

וברדב "ז,173) בכסף ֿמשנה אבל "שחלים". רומי : בדפוס 
שלנו. ֿ 174)כבדפוסים בפני  עיין ג, הלכה שם ירושלמי 

כג.175)משה. הלכה למעלה ראה

.ÂÎ˙ÏaL176‰˙È‰L177Èk‰ ÁÓe ,Èk‰ CB˙a178 ƒ…∆∆»¿»¿«¿ƒ≈««¿ƒ
CB˙a ‰ÁÓÂ ÏÈ‡B‰ ,ÏË ˙ÏaM‰ d˙B‡ È‰  BlkÀ¬≈»«ƒ…∆∆∆ƒ¿ƒ¿¿»¿
d‡OÚÂ ÌL ‰ÈÏÚ ‡˜ Ck Á‡Â dÏ˙L .Èk‰«¿ƒ¿»»¿««»»»»∆»≈«¬»»

‰Óez179˜ÙÒ BÊ È‰ 180,dÚÊe ÏÈ‡B‰ ,‰Óez ¿»¬≈¿≈¿»ƒ¿»»

‰pnÓ Ïh‰ Át ‡nL181‡Ï ÔÈ„ÚL ˙BÙk ˙ÈOÚÂ ∆»»««∆∆ƒ∆»¿«¬≈«≈∆¬«ƒ…
eÓ‚182 ‰pÚÊiL Ì„˜ ‰Óez d‡OÚ Ì‡ Ï‡ . ƒ¿¿¬»ƒ¬»»¿»…∆∆ƒ¿»∆»

„ÈÊÓa ÏÎ‡Â ‰pnÓ LÏz Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Óez BÊ È‰¬≈¿»¿ƒ»ƒ»«ƒ∆»¿»«¿≈ƒ
‰˙ÈÓ iÁ 183Ì‡Â .LÓÁ‰ ˙‡ ÌlLÓ  ‚‚BLa , «»ƒ»¿≈¿«≈∆«…∆¿ƒ

ÔÁb184Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏËa  ı‡‰ ÔÓ ÂÈÙa ÏÎ‡Â »«¿»«¿ƒƒ»»∆»¿»«¿≈∆»
CÎa Ì„‡ Èa Cc ÔÈ‡L ,Ì„‡185ÔÓ eËt CÎÈÙÏ ; »»∆≈∆∆¿≈»»¿»¿ƒ»»ƒ

.‚‚BL ‰È‰ Ì‡ LÓÁ‰ ÔÓe ‰˙Èn‰«ƒ»ƒ«…∆ƒ»»≈

הקרקע .176) מן ע .177)תלושה שהשווה 178)מנחות
שם). (רש"י  למעשר קביעותה שזוהי  ברחת, אותה

אחרים.179) פירות שם.180)על במנחות היא בעיא
טבל 181) - טבל גידולי  שהרי  באכילה, להתירה ולא

מעשר  מהלכות פ "ו להלן וראה ו, משנה פ "ט  (תרומות
(ראה  הפרשה הפרשתו שאין זה לענין אלא ו), הלכה

שם). מלאכתן,182)בשיטהֿמקובצת נגמרה לא כלומר,
כי עוד [ויתכן הפרשה. הפרשתו אין שוודאי  ונשתלו,
לעונת  הגיעו לא כלומר, בישולם, נגמר ללא הכוונה
ה), הלכה מעשר מהלכות פ "ב  להלן (המבוארת המעשרות
ומה  ג). הלכה (שם כלל במעשרות חייבים אינם שאז
אין  טבל, - טבל גידולי  ו): משנה ט  פרק  (תרומות שאמרו
שהם  זמן כל אבל המחובר, מן שתלשום לאחר אלא זה
המעשרות. לעונת הגיעו לא כאילו שהם אפשר מחוברים,
שם, ובמנחות ב ]. הלכה מעשר מהלכות פ "ה להלן וראה
בתלוש  שמרחה כיון שמא הספק : של השני  הצד גם סיימו
גם  ממנה חובתה נפקעה לא - הפרשה חובת עליה וחלה

ו. משנה פ "א בפאה זה וכעין מנחות 183)כשנשתלה,
שם.184)שם. כל 185)התכופף , אצל דעתו ובטלה

שם). (רש"י  אדם

.ÊÎ‰Óez ÈÏecb ÏL ‰„O186Ë˜Ïa ˙iÁ 187 »∆∆ƒ≈¿»«∆∆¿∆∆
‰Óe˙e ‰‡Ùe ‰ÁÎL188˙BOÚÓe189.ÈÚ OÚÓe ƒ¿»≈»ƒ¿»««¿¿«¿«»ƒ

˙BzÓ ‰pnÓ ÌÈÏËB ÌÈ‰k ÈiÚÂ Ï‡OÈ ÈiÚÂ«¬ƒ≈ƒ¿»≈«¬ƒ≈…¬ƒ¿ƒƒ∆»«»
Ï‡OÈ ÈiÚÂ ,Ì‰lL ˙‡ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k ÈiÚ ;el‡≈¬ƒ≈…¬ƒ¿ƒ∆∆»∆«¬ƒ≈ƒ¿»≈
ÌÈÓc‰Â ,‰Óez ÈÓ„a ÌÈ‰kÏ Ì‰lL ˙‡ ÔÈÎBÓ¿ƒ∆∆»∆«…¬ƒƒ¿≈¿»¿«»ƒ

BÏL OÚn‰ ÎBÓ ÈÂÏ Ôa ÔÎÂ .ÌÈiÚ ÏL190 ∆¬ƒƒ¿≈∆≈ƒ≈««¬≈∆
.ÌÈ‰kÏ«…¬ƒ

ב ֿג.186) משניות פ "ט  התורה 187)תרומות שמן
אותם  לאסור היא חכמים שגזירת אלא חולין, הגידולין
תרומה  היתה (ואילו כא. הלכה למעלה שמבואר כמו לזרים,
ומטעם  קודש, שהיא לפי  אלו מכל פטורה היתה התורה, מן
וראה  ד. משנה פ "א (חלה החלה מן פטורה היא זה
הספרי ). בשם ד, הלכה ביכורים מהלכות פ "ו בכסף ֿמשנה

שם). בתרומות ראשונה במשנה ג 188)וראה במשנה
לתרומה  והואֿהדין עני " ובמעשר במעשרות "וחייבת שם:

ורע "ב ). (ר"ש שני .189)גדולה ומעשר ראשון מעשר
להלן. אסור 190)וראה שני  מעשר אבל ראשון, מעשר

נותנו  אלא יז), הלכה שני  מעשר מהלכות (פ "ג למכור
רבינו  בשם שם, יוםֿטוב ' ו'תוספות (רדב "ז לכהן במתנה

מלונדריש). אליהו

.ÁÎËBÁ‰191ÁaLÓ  el‡ ÔÈÏecb192Lc‰Â . «≈ƒƒ≈¿À»¿«»
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˙BÙÈÙk ‰ÏBz ?‰OÚÈ „ˆÈk ‰Ó‰a193È‡eˆa ƒ¿≈»≈««¬∆∆¿ƒ¿«¿≈
ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÔÎB˙Ï Ô˙BÂ ‰Ó‰a194‡Ï ‡ˆÓ . ¿≈»¿≈¿»≈«ƒƒ¿»…

ÌÓBÊ195‰Óez‰ ˙‡ ÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ ‰Ó‰a‰ ˙‡196. ≈∆«¿≈»¿…«¬ƒ∆«¿»

דישה.191) לשם במקלות ֿ 192)מכה שעל שם. תרומות
פרה  חסימת של לאיסור מלהכנס  עצמו מונע  הוא ידי ֿזה

להלן. ראה דישה, הוא 194)קופות.193)בשעת אם
כדי שעורים, - שעורים דש הוא אם חיטים, - חיטים דש
שם). המשנה (פירוש וידוש הדישה בעת מהם שתאכל

תפק "195) אל "זממו מלשון הוא וזומם שם. המשנה לשון
בעת  בפיה המתג ישים שלא ועניינו ט ). קמ , (תהלים
הדישה, בשעת הבהמה פי  לקשור לו שאסור לפי  האכילה,
- ד כה, (דברים בדישו שור תחסום לא אומר: שהכתוב 

שם). המשנה בזרע 196)פירוש להכניסה לו שאסור
כהן  בהמת היתה אם אלא ממנו, אוכלת שהיא לפי  התרומה,
דבר  אבל לאדם, מיוחדים שאינם כרשינים, היינו (שם).
שם). ראשונה (משנה לבהמה מאכילים אין לאדם המיוחד

ז. הלכה פ "ט  למעלה וראה

   1 
בספק 1) שנטמאת תרומה תרומה. לטמא שאסור יבאר

ודין  טמאה. והתחתונה העליונה בגת שנשברה וחבית
מעשיהן  לעשות מותר אם תרומה של ותלתן כרשינין
בטהרה. זיתיו תרומת הארץ  לעם עושין אם ודין בטומאה.
שנטמאו  וענבים זיתים בטומאה. פירותיו שעושה וישראל
יטול  ואם שנתגלתה. תרומה תרומה. של שמן או פת או
לו  שנתנו כהן הבעלים. שיפרישום עד ומתנות תרומה הכהן
לישראל  הכהן יסייע  אם אחרים. דברים שם ומצא תרומה

בגרנות. תרומה להם חולקים שאין ועשרה הגרנות. בבית

.‡‰Óez‰ ˙‡ ‡nËÏ eÒ‡2,Ï‡OÈ ı‡ ÏL »¿«≈∆«¿»∆∆∆ƒ¿»≈
ÌÈL„w‰ ‡Lk3‰‡ÓË È„ÈÏ ‰p‡ÈÈ ‡ÏÂ ,4‡ÏÂ , ƒ¿»«√»ƒ¿…¿ƒ∆»ƒ≈À¿»¿…

.‰‡Óh‰ ˜ÈÏ„Óe ‰B‰h‰ ÏÎB‡ ‡l‡ ;‰p„ÈÒÙÈ«¿ƒ∆»∆»≈«¿»«¿ƒ«¿≈»
ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óez ‡nËÏ zÓe5ÏL ˙B‡ÓËa À»¿«≈¿«»»»∆¿À¿∆

,ÌÈnÚ‰ ı‡a ‡l‡ ‰‡ÓË dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰Bz»¿««ƒ∆≈»¿≈»∆»¿∆∆»«ƒ
Ì‰ÈcÓ ‡È‰L6.Ì‰ÈcÓ deiÁ wÚL ÈtÓ , ∆ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿≈∆ƒ«ƒ»ƒƒ¿≈∆

CÎÈÙÏ7dÈ‡L ;ı‡Ï ‰ˆeÁa ‰lÁ dÏ ‰ˆB˜ ‰c , ¿ƒ»ƒ»»»«»¿»»»∆∆≈»
.e‡aL BÓk ,da ÚbÏ ‡Ï ,dÏÎ‡Ï ‡l‡ ˙‰ÊÓÀ¿∆∆∆»¿»¿»…ƒ«»¿∆≈«¿

מקומות.2) בכמה ועוד מי "א. פ "ח  [לפי3)תרומות
(ראה  תגע " לא קודש "בכל ד): יב , (ויקרא נאמר שבקדשים
ליגע  אסור שטמא ומכאן לקדשים), שהכוונה לג: בזבחים
א. עה, יבמות עי ' מקדשים, נלמדה ותרומה בקדשים,

נגיעה]. ד"ה שם לה 4)ו'תוספות' יגרום לא כלומר,
את  לכם נתתי  הנה "ואני  ח ): יח , (במדבר שנאמר טומאה,
(בכורות  תיטמא שלא שימור לה עשה - תרומותי " משמרת

א.5)לד.). כז, לה 6)שם מוסיפין ונמצא א. טו, שבת
התורה. מן שם.7)טומאה בכורות,

.˜ÙÒa ˙‡ÓËpL ‰Óez8ÌÈÏÎB‡ ‡Ï 9‡ÏÂ ¿»∆ƒ¿»¿»≈…¿ƒ¿…
ÔÈÙBO10‰‡ÓË ‡ÓhzL „Ú ˙ÁpÓ ‰È‰z ‡l‡ , ¿ƒ∆»ƒ¿∆À«««∆ƒ»≈À¿»

ÛO˙Â ˙È‡cÂ11ÌL LÈÂ .12Ô‰ÈÏÚ ÔÈÙBOL ˙B˜ÙÒ «»ƒ¿ƒ»≈¿≈»¿≈∆¿ƒ¬≈∆
‰‰ËÂ ‰‡ÓË ÔÈÚa ‡a˙iL BÓk ,‰Óez‰ ˙‡13. ∆«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«À¿»¿»√»

שרץ 8) ונגע  היחיד, ברשות תרומה של חביות שתי  כגון
פ "ח  בתרומות ור"ב  (ר"ש מהן באיזה ידוע  ולא מהן, באחת

בתוי "ט ). ועיי "ש טמאה.9)מ "ח , היא שמא 10)שמא
טמאה. וראה 11)אינה שם, בתרומות גמליאל כרבן

הסמוכה. כמה 12)בהלכה הנזכרת "שם" המלה על
ה"א, התורה יסודי  מהל' בפ "א ראה רבינו, בדברי  פעמים
"ששה" להיות שצריך לו שנראה כתב , אבוהב  ומהר"י 
מהמשנה  - ב  טו, בשבת הוא וכן הרמב "ם). בגליון (הג"ה
התרומה". את שורפין ספקות ששה "על מ "ה פ "ד בטהרות
שורפין  ספקות ששה "על מ "ה פ "ד רבינו בדברי  הוא וכן
אבות  מהל' בפי "ג רבינו בדברי  הוא וכן התרומה". את

הי "ג. שם.13)הטומאות הטומאות, אבות בהלכות

.‚È‰  ‰‡ÓË ˜ÙÒ dÏ „ÏBpL ‰Óez ÏL ˙ÈÁ»ƒ∆¿»∆«»¿≈À¿»¬≈
c da LcÁÈ ‡Ï ‰Ê14dÓB˜nÓ ‰pÊÈÊÈ ‡Ï :15‡ÏÂ ∆…¿«≈»»»…¿ƒ∆»ƒ¿»¿…

‰pl‚È16‰pÁÈpÈ ‡l‡ ,17;ÛO˙Â È‡cÂ ‡ÓhzL „Ú ¿«∆»∆»«ƒ∆»«∆ƒ»≈««¿ƒ»≈
ÏÎ‡z ‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â18. ¿≈¿ƒ∆»≈»≈

שם.14) בתרומות, גמליאל ודלא 15)כרבן להצניעה,
אינו  לאכילה, ראויה שאינה שכיון שם. אליעזר, כרבי 

(רדב "ז). לשמרה שם.16)מצווה יהושע , כרבי  דלא
(להלן  נפשות סכנת מפני  לגמרי , תיפסל גילוי  שעלֿידי 

להניחה.17)הי "ג). שם 18)מותר יהושע  רבי  ואילו
יגלנה". מכוסה היתה "שאם אמר ולכך תאכל, שמא חושש

.„˙ÈÁ19‰BÈÏÚ‰ ˙ba ‰aLpL20‰BzÁz‰Â , »ƒ∆ƒ¿¿»««»∆¿»¿««¿»
‰‡ÓË21‰‰Ëa ˙ÈÚÈ ‰pnÓ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :22 ¿≈»ƒ»¿«ƒƒ∆»¿ƒƒ¿»√»
ÏÈvÈ 23Â‡Ï Ì‡Â ;24ÂÈ„Èa ÏÈvÈ 25˙ÏÈË ‡Ïa «ƒ¿ƒ««ƒ¿»»¿…¿ƒ«

ÔÈÚa ‡a˙iL BÓk ,d‡nËÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ÌÈ„È»«ƒ¿««ƒ∆¿«¿»¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«
˙B‰Ë26. ¿»

שם).19) המשניות' ו'פירוש מ "ט , (שם טהורה תרומה של
שם).20) (ר"ש , היין בו שעוצרים שלפני21)מקום בבור 

יהיה  לתוכה התרומה תפול ואם טמאים, חולין יש הגת
(שם). לכהן אף  ראוי  שאינו טמא, שיהיו 22)מדומע 

שם). המשנה, (פירוש טהורים והכלים ֿ 23)הידים ואף 
התרומה  תרד טהורים, כלים אחר שיחזור כך, שבתוך עלֿפי 
להציל  לו אסור - התחתונה שבגת החולין ותפסיד למטה
בטהרה. יין רביעית להציל שיכול כיון נטולות, שאינן בידים

(שם).24) מרביעית פחות אלא להציל יכול שאינו
פ "ח 25) ותרומות ב . כ, פסחים בברייתא יהושע , כרבי 

ה"ח .26)מי "א. הטומאות אבות מהל' פ "ח 

.‰?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na27‡e‰Â ,ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁa «∆¿»ƒ¬ƒ¿»ƒ∆«ƒ¿
‰BzÁz‰ ˙ba ‰È‰iLÚÓcÈ È‰L ,‰‡nÓ ˙BÁt ∆ƒ¿∆««««¿»»ƒ≈»∆¬≈ƒ»«

Ïk‰28BÊa ‰‡Ó ‰BzÁza ‰È‰ Ì‡ Ï‡ ;ÏÒtÈÂ «…¿ƒ»≈¬»ƒ»»««¿»≈»¿
‰‡Óe ˙Á‡a ‰ÏBÚ ‡È‰ È‰L ,˙ÈÁ‰29‰˙È‰L B‡ , ∆»ƒ∆¬≈ƒ»¿««≈»∆»¿»

ÔÓL ÏL ˙ÈÁ30‰p‡nËÈ Ï‡Â ,‡Óh˙Â „z  »ƒ∆∆∆≈≈¿ƒ»≈¿«¿«¿∆»
‰˜Ï„‰Ï Èe‡ Ïk‰ È‰L ;ÂÈ„Èa31„ÒÙ‰ ÌL ÔÈ‡Â , ¿»»∆¬≈«…»¿«¿»»¿≈»∆¿≈
‰ÎtLpL ÔÓL ˙ÈÁ ÔÎÂ .‰aÓ32ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ : ¿À∆¿≈»ƒ∆∆∆ƒ¿¿»ƒ»¿«ƒ

‰‡ÓËa ÏÈvÈ  Â‡Ï Ì‡Â ,ÏÈvÈ  ‰‰Ëa ˙ÈÚÈ33; ¿ƒƒ¿»√»«ƒ¿ƒ««ƒ¿À¿»
‰ÊÓ BÈ‡  ˙ÈÁ‰ ‰aLpL ÔÂÈkL34ÏÈv‰Ï ‡lL ∆≈»∆ƒ¿¿»∆»ƒ≈À¿»∆…¿«ƒ

Ïe‰a ‡e‰L ÈtÓ ,‰‡ÓËa35. ¿À¿»ƒ¿≈∆»
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א.27) כא, מרובה.28)פסחים הפסד להלן 29)ויש
מועט . הפסד אלא כאן ואין ה"א. בתחתונה 30)פי "ג ואין

זו. כנגד כ:).31)מאה (פסחים השמן על 32)כלומר,
מ "י . פ "ח  תרומות לאיבוד. הולכת וכולה הארץ ,

ידים",33) נטילת בלא בידיו "יציל רבינו כתב  למעלה
שהרי שלמטה, החולין להפסד רק  נוגע  שהדבר שכיון
התירו  לא לכן לכלום, ראויה אינה כך ובין כך בין התרומה
להצלת  נוגע  כשהדבר כאן אבל דרבנן, ידים טומאת אלא
שמח ' ('אור דאורייתא טומאה גם התירו עצמה, התרומה

מח .). במנחות הגמרא מי "א.34)ע "פ  שם, תרומות
בטומאה 35) אלא להציל שאי ֿאפשר בהול, שהדבר פירוש,

שמח '). ('אור

.ÂBÚ ‰È‰36ÏL ˙Bkk B„Èe ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ »»≈ƒ»¿»¿»ƒ»∆
ÈÎp‰ BÏ Ó‡ ,‰Óez37Ì‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡ ÈÏ Ôz : ¿»»««»¿ƒ≈ƒ««≈∆¿ƒ

˙Á‡ ÂÈÙÏ ÁÈpÈ  Ô‡nËÓe ÔlÎa Ú‚B ÈÈ‰ ,Â‡Ï«¬≈ƒ≈«¿À»¿«¿»«ƒ«¿»»««
B„È CB˙Ï ‰pzÈ Ï‡Â ÚÏq‰ ÏÚ38‡nËÈ ‡lL È„k , ««∆«¿«ƒ¿∆»¿»¿≈∆…¿«≈
ÌÈ„ia ‰Óez‰39. «¿»«»«ƒ

שם.36) גוי38)הגוי .37)תרומות, שטומאת אף ֿעלֿפי 
יגֿיד). הלכות מת, טומאת מהל' (פ "א מדרבנן אלא אינה

עליה 39) הוזהר שלא שנשפכה לחבית דומה זה [ואין
התרומה, בגוף  ההפסד פעולת שנעשתה הקודמת), (בהלכה
התרומה]. בגוף  הפסד פעולת שום עוד נעשתה לא כאן אבל

.ÊÔÈÈLk‰Â ÔzÏz‰40BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,‰Óez ÏL «ƒ¿»¿««¿ƒƒ∆¿»ƒ¿≈
Ì„‡ ÏÎ‡Ó41Ô‰ÈOÚÓ Ïk ˙BOÚÏ zÓ ‰Ê È‰  «¬«»»¬≈∆À»«¬»«¬≈∆

‰‡ÓËa42Ì‡L ,ÌÈÓa Ô˙iL ˙Úa ‡l‡ ‰Ê BÈ‡Â . ¿À¿»¿≈ƒ¿»∆»¿≈¿ƒ»»¿«ƒ∆ƒ
ÌÈ„ia Ì˙B‡ ‡nË È‰ ‰‡ÓËa Ì˙B‡ ‰L43Ï‡ ; »»»¿À¿»¬≈ƒ≈»«»«ƒ¬»

‰Ê BÈ‡  ‰iM‰ Á‡44ÛML ˙Úa ‡Ï , «««¿ƒ»≈ƒ¿»…¿≈∆»
ÔÈÈLk‰45CÎÈÙÏ .‰Ó‰Ï ÔÏÈÎ‡nL ˙Úa ‡ÏÂ46 ««¿ƒƒ¿…¿≈∆«¬ƒ»ƒ¿≈»¿ƒ»

ı‡‰ ÌÚ Ô‰ÎÏ ÔÈÈLÎÂ ÔzÏz ˙Óez ÔÈ˙B47. ¿ƒ¿«ƒ¿»¿«¿ƒƒ¿…≈«»»∆

מ "גֿד.40) פ "ב  שני  ראה 41)מעשר הדחק , עלֿידי  אלא
(=מוזהר) מצווה אדם ואין ה"ח . ופ "ב  ה"ט , פי "א למעלה
פ "ד  חלה 'ירושלמי ' בשם (כסף ֿמשנה בהמתו אוכלי  לטמא

ה"ד). לומר:42)סוף  רצה שם. במשנה, כביתֿהלל
אף ֿעלֿפי שירצה הסתפקות איזו בטומאה מהם "שיסתפק 
על  שנקפיד מאכל שאינה לפי  לשריפה, אותה שיביא

שם). המשנה, (פירוש שאין 43)שריפתה" ואף ֿעלֿפי 
שהוא  שידעו זה, היכר לה עשו - כנ"ל לטמאה, איסור

(רע "ב ). השרייה,44)תרומה בעת אלא החמירו [שלא
טומאה]. לקבלת מוכשרת שהיא ורואים מים, עליה שיש

כא)45) ט , (דברים מלשון קליפתן, להסיר אותם שכותש
שם). (ר"ש "שפית" ותרגומו אותו", כיון 46)"ואכות

בטהרה. שימור צריכין כדעת 47)שאין מ "ט , פ "ד חלה
וראה  וצ "ע ). שם, המשניות' ב 'פירוש (וראה עקיבא רבי 

ה"ב . פ "ו למעלה

.Á‰Óez ÔÈ„È˜ÙÓ ÔÈ‡48ÈtÓ ,ı‡‰ ÌÚ Ô‰k Ïˆ‡ ≈«¿ƒƒ¿»≈∆…≈«»»∆ƒ¿≈
dÏÎ‡Ï da Ò‚ BalL49Ïˆ‡ d˙B‡ ÔÈ„È˜ÙÓ Ï‡ . ∆ƒ«»¿»¿»¬»«¿ƒƒ»≈∆

ÏÈ˙t „ÈÓˆ Ûwn‰ OÁ ÈÏÎa ı‡‰ ÌÚ Ï‡OÈ50; ƒ¿»≈«»»∆ƒ¿ƒ∆∆«À»»ƒ»ƒ

ÌËÈÒz ‡lL ‰Êb ,ÔÈLÎÓ ˙Bt eÈ‰È ‡lL „Ïeƒ¿«∆…ƒ¿≈À¿»ƒ¿≈»∆…¿ƒ≈
‰c BzL‡51. ƒ¿ƒ»

ב .48) סא, צמיד 49)גיטין מוקפת שהיא ואף ֿעלֿפי 
שמא  חששו להלן), (ראה טומאה לקבל הוכשרה ולא פתיל
בטומאה  ויאכלנה לחות בידים ויקחנה הכלי  את ישבור

בו.50)(רדב "ז). לנגוע  יכול ומטמאה 51)שאינו
מטמאי מהל' (פ "ח  פתיל צמיד המוקף  חרס  כלי  גם בהיסט 
"צמיד  גם צריך הוכשרו, שלא ואף ֿעלֿפי  ה"ב ֿג). משכב 
ועי ' וייטמאו, רטובות בידים לאכלו יקחהו שמא פתיל",

וכסף ֿמשנה. ראב "ד

.Ë‰‰Ëa ÂÈ˙ÈÊ ˙Óez ı‡‰ ÌÚÏ ÔÈOBÚ ÔÈ‡52; ≈ƒ¿«»»∆¿«≈»¿»√»
‰‰Ëa ÔÈlÁ È˙ÈÊ BÏ ÔÈOBÚ Ï‡53ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ , ¬»ƒ≈≈Àƒ¿»√»ƒ¿≈«»

„ca ÏL54‰Óez‰ Èck ÏËB ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .(„Ï) ∆«»¿»¿≈«∆≈«≈«¿»
‰‡ÓË Ïa˜Ó BÈ‡L ÈÏÎa dÁÈpÓeÈÏk ÔB‚k , «ƒ»ƒ¿ƒ∆≈¿«≈À¿»¿¿ƒ

ÌÈ‡55‰Óez‰Â ÔÈlÁ‰ ÏhÏ ı‡‰ ÌÚ ‡BiLÎe , ¬»ƒ¿∆»«»»∆ƒ…«Àƒ¿«¿»
‰Óeza Úbz ‡nL ‰f‰ :BÏ ÔÈÓB‡ 56‡lL , ¿ƒƒ»≈∆»ƒ««¿»∆…

dÏËÏ ÊÁz57. «¬…¿ƒ¿»

זיתים 52) שהפך "לאחר שם: רש"י  ופירש א. סב , גיטין
מהן  תרומה חברים בדדים מפרישים אין הבד, לבית לתתן
(כלומר, במעטן הוכשרו שכבר לפי  בטהרה, לעשותם
סומך  והכהן ונטמאו, השמן) עלֿידי  טומאה לקבל הוכשרו

טהורים". שהם וסובר אומר 53)עליהם [שעםֿהארץ 
מהל' בפט "ז כמפורש כך, על נאמן והוא הוכשרו, שלא

ה"ב ]. אוכלין הבד.54)טומאת בבית השמן עושה
שם.55) אותה.56)גיטין, חשוד 57)ותטמא אינו והוא

מהל' (פ "ט  גדולה תרומה ממנו נתרם שלא טבל לאכול
חוזרת  שאינה כן, האמת שאין ואף ֿעלֿפי  ה"א). מעשר
ראה  דבר. לכל יאמין ופתי  איום, אלא זה אין - לטבלה

הי "ב . עניים מתנות מהל' לפ "ח  ברדב "ז

.È‰‡ÓËa ÂÈ˙Bt ‰OBÚL Ï‡OÈ58ÔÈˆBa ÔÈ‡  ƒ¿»≈∆∆≈»¿À¿»≈¿ƒ
BnÚ59BnÚ ÔÈÎBc ÔÈ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,60ÈtÓ , ƒ¿≈»ƒ«∆≈¿ƒƒƒ¿≈

BnÚ ÔÈÎÈÏBÓ Ï‡ ;‰‡ÓËa ‰OÚzL ‰Óez‰«¿»∆≈»∆¿À¿»¬»ƒƒƒ
˙BiÁ61˙b‰ ÔÓ ÔÈ‡ÈÓe ,˙bÏ62. »ƒ««¿ƒƒƒ««

א.58) נה, זרה לדבר 59)עבודה מסייעו שהוא משום
לתרומה  הטבולים לחולין טומאה לגרום אסור שהרי  עבירה,
גזירת  - טומאה לקבל עוד הוכשרו שלא [ואף ֿעלֿפי  (שם).
בלי אף  טומאה מקבלים לגת הנבצרים שענבים היא, חכמים
ה"א]. אוכלין טומאת מהל' ופי "א א. יז, שבת - הכשר

מן 60) טומאה ומקבלים היין עלֿידי  מוכשרים הם אז שהרי 
סיועו.62)ריקות.61)התורה. בלי  נטמאו, כבר שהרי 

.‡ÈÔ˙B‡ ‰OBÚÂ ÔËÁBÒ  e‡ÓËpL ÌÈÚÂ ÌÈ˙ÈÊ≈ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿¿¬»¿∆»
‰Óez63,‰Óez eOÚpL Á‡ e‡ÓË Ì‡Â . ¿»¿ƒƒ¿¿««∆«¬¿»
ÔËÁBÒÂ64‰ˆÈkÓ ˙BÁt ˙BÁt65‰˜Ln‰ È‰  ¿¬»»»ƒ¿≈»¬≈««¿∆

ÌÈÎÒÏ elÙ‡Â .ÌÈ‰kÏ ‰i˙La zÓ Ô‰Ó ‡ˆBi‰«≈≈∆À»ƒ¿ƒ»«…¬ƒ«¬ƒƒ¿»ƒ
CB˙a „˜ÙÓ ‡e‰ el‡k ‰˜Ln‰L .Èe‡ ‰È‰»»»∆««¿∆¿ƒÀ¿»¿

ÏÎ‡‰66‰ˆÈkÓ ˙BÁt ˙BÁt eÓ‡ ‡ÏÂ .67‡l‡ , »…∆¿…»¿»»ƒ¿≈»∆»
‰Ê‚68‰˜Ln‰ ‡ˆÓÂ ,‰ˆÈkÓ ˙BÈ ‰OÚÈ ‡nL ¿≈»∆»«¬∆≈ƒ¿≈»¿ƒ¿»««¿∆
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ÈLÈÏL el‡ ˙Bt eÈ‰ Ì‡Â .‰ˆÈÎa ‡nË˙Óƒ¿«≈ƒ¿≈»¿ƒ»≈≈¿ƒƒ
‰‡ÓËÏ69‰˜Ln‰Â ,„a‰ ˙Èe ˙ba ÔÎBc  ¿À¿»¿»««¿≈««¿««¿∆

,‰Óe˙a ÈÚÈ ‰OBÚ ÈLÈÏL ÔÈ‡L ;‰B‰Ë ‰Óez¿»¿»∆≈¿ƒƒ∆¿ƒƒƒ¿»
˙B‰Ë ÔÈÚa ‡a˙iL BÓk70. ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿»

לטומאה,63) בראשון נגיעה מחמת כשנטמאו מדובר
שבפנים  והמשקים לטומאה, שני  נעשו והענבים שהזיתים
מופקד  הוא כאילו שהמשקה זו, נגיעה עלֿידי  נטמאו לא
שבשעת  ומכיון להלן, רבינו שכתב  כמו האוכל, בתוך
עלֿידי הסחיטה בעת נטמאו לא חולין, המשקין היו סחיטה
שלישי עושה שני  "אין שהרי  והענבים, הזיתים מגע 
קורקוס  ר"י  - ה"ב ) הטומאות אבות מהל' (פי "א בחולין"

רוקח ').64)וכסף ֿמשנה. ('מעשה "סוחטן" צ "ל:
מכביצה 65) ביותר אבל היוצאים. המשקין מטמא שאינו

"שני אמרו בתרומה שהרי  תרומה, שהם המשקין, נטמאו
ה"ג). (שם שלישי " ב .66)עושה לד, ודף  ב . לג, פסחים

מטמאה 67) אינה היא שגם מכוונת, בכביצה אמרו ולא
בה  אין שוב  טיפה, שיצא שכיון מהם, היוצאים המשקין

(שם). שהוא 69)שם.68)כביצה באוכל שנגעו כגון

לטומאה. שם.70)שני  הטומאות, אבות הל'

.ÈÌÈˆÚ‰ ˙ÈÏ dÎÈÏLÓ  ˙‡ÓËpL ‰Óez ˙t71 «¿»∆ƒ¿≈«¿ƒ»¿≈»≈ƒ
ÈÏÎa B˙B  ‡ÓËpL ÔÓL ÔÎÂ .‰pÙOiL „Ú«∆ƒ¿¿∆»¿≈∆∆∆ƒ¿»¿ƒ¿ƒ

Òe‡Ó72ÌÈÁ‡Ï ‰Ï˜z ‰È‰È ‡lL È„k ,˜ÈÏ„iL „Ú »«∆«¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆¿»»«¬≈ƒ
Ô˜ÏBL  e‡ÓËpL ÌÈhÁÂ .e‰eÏÎ‡ÈÂ73ÈÏÎa ÔÁÈpÓe ¿…¿¿ƒƒ∆ƒ¿¿¿»«ƒ»ƒ¿ƒ

Ck Á‡Â ,‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡ eÈ‰È ‡lL È„k ,Òe‡Ó»¿≈∆…ƒ¿¿ƒ«¬ƒ»¿««»
ÌÈÈÎÂ epz Ô‰a ˜ÈqÈ74ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÔÈ˜LÓe . «ƒ»∆«¿ƒ«ƒ«¿ƒ∆≈¿ƒ

‰˜Ï„‰Ï75Ô˙B‡ ÔÈB˜  ÔÈi‰ ÔB‚k ,e‡ÓËpL76. ¿«¿»»∆ƒ¿¿¿««ƒ¿ƒ»

ב .71) לג, ראה 73)שם.72)שם בישול, ולא בישול
הי "ד. מעשר מהל' פ "ה הי "ד.74)להלן פ "ב  למעלה ראה

שדרכן 75) את וכו' טמאה "ותרומה ב : לג, תמורה משנה,
יקבר". להקבר שדרכן ואת ישרוף , ואף ֿעלֿפי76)לשרוף 

לשתותו. יבואו שמא לתקלה, חששו - לזילוף  ראוי  שהיין
(פסחים  לתקלה חוששים אין הלל, בית שלדעת ואף ֿעלֿפי 
בגמרא  שאמרו מה על רבינו סמך - קטו:) ובבאֿקמא כ:
שאין  כרחנו על כן ואם לתקלה, שחוששין פעמים כמה
קורקוס ). ר"י  בשם (כסף ֿמשנה זה בענין כביתֿהלל הלכה

אתי . ד"ה שם בבאֿקמא 'תוספות' ועי '

.‚È‰Óez ÔÈÈ77˙pL‰lb78‰i˙La eÒ‡Â ÏÈ‡B‰ ,79 ≈¿»∆ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿ƒ»
CÙMÈ 80ÌÈ‡z ÔÎÂ .81ÔÈÚeÏ„e ÌÈ‡eM˜Â ÌÈÚÂ ƒ»≈¿≈¿≈ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

˙BwÓ e‡ˆÓpL ‰Óez ÏL ˙BBÙÙÏÓe ÔÈÁÈh‡Â«¬«ƒƒ¿»¿∆¿»∆ƒ¿¿¿À»
˙BLÙ ˙kÒ ÈtÓ ‰ÏÈÎ‡a ÔÈeÒ‡ el‡ È‰ 82‰Ó . ¬≈≈¬ƒ«¬ƒ»ƒ¿≈«»«¿»«
.ewÈ B‡ ÌiÏ CÈÏLÈ ?Ô‰a ‰OÚi«¬∆»∆«¿ƒ«»ƒ»¿

מ "ד.77) פ "ח  זמן 78)תרומות שיעור כיסוי  בלי  שנשאר
וישתה  הכלי , אוזן מתחת הזוחל) הנחש =) הרחש שייצא

הי "א). רוצח  מהל' (פי "א למקומו שתה 79)ויחזור "שמא
השותה  ויסתכן הארס , מבעלי  זולתם או אפעה או נחש ממנו

שם). המשניות' ('פירוש וימות" לחוש 80)אותם ואין
לשתיה. ראוי  שאינו לפי  התרומה, את מאבד שהוא

מ "ו.81) הנחש.82)שם, ניקרן שמא

.„È‰LBlpL ‰qÚ83‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈl‚Ó ÌÈÓa ƒ»∆ƒ»¿«ƒ¿Àƒ««ƒ∆ƒ
ÛOz  ‰Óez84. ¿»ƒ»≈

פ "ז.83) תרומות -84)תוספתא הפת נאפתה ואפילו
בתוספתא  נחמיה כרבי  ודלא הט "ז), שם רוצח  (הל' אסורה

באור". כלה נחש, של "ארס  : שאמר שם,

.ÂËBlL ˙BzÓ ‡L B‡ ‰Óez ÏhÏ Ô‰ÎÏ eÒ‡»¿…≈ƒ…¿»¿»«»∆
Ì˙ÈL‡ :Ó‡pL .ÌÈÏÚa‰ Ì˙B‡ eLÈÙiL „Ú«∆«¿ƒ»«¿»ƒ∆∆¡«≈ƒ»

ÌÈz˙ EÏ ÈÈÏ ezÈ L‡85È eÓÈÈ L‡ :Ó‡Â ; ¬∆ƒ¿«»¿¿«ƒ¿∆¡«¬∆»ƒ¿≈
eÓÈiL „Ú  EÏ Èz˙ ÈÈÏ Ï‡OÈ86‰kÊÈ Ck Á‡Â ƒ¿»≈«»»«ƒ¿«∆»ƒ¿««»ƒ¿∆

,ÌÈÏÚa ˙ÚcÓ ‡l‡ eÓe‰L Á‡ ÌÏhÈ ‡ÏÂ .Ì‰a»∆¿…ƒ¿≈««∆¿∆»ƒ««¿»ƒ
;eˆiL Ô‰k ÏÎÏ ÔzÏ ÌÈÏÚa ÏL Ì‰ È‰L∆¬≈≈∆¿»ƒƒ¿»¿»…≈∆ƒ¿

eÈ‰È BÏ ÂÈL„˜ ˙‡ LÈ‡Â :Ó‡pL87‡lL Á˜Ï Ì‡Â . ∆∆¡«¿ƒ∆√»»ƒ¿¿ƒ»«∆…
Ô‰a ‰ÎÊ  ÌÈÏÚa ˙ÚcÓ88‡l‡ Ô‰Ó ÌÈÏÚaÏ ÔÈ‡L ; ƒ««¿»ƒ»»»∆∆≈«¿»ƒ≈∆∆»

‰‡‰ ˙BË89ÔBÓÓ dÈ‡ ‰‡‰ ˙BËÂ ,90. «¬»»¿«¬»»≈»»

שמעוני '85) ב 'ילקוט  (הובא קרח  פ ' זוטא ב 'ספרי ' הוא [כן
לך, ויתנו שיפרישו ממה לך, יתנו אשר "ראשית תשנה) סי '
זו  וכו' יצהר חלב  "כל שם: וב 'ספרי ' לך". שתטול מה ולא
זה  יתנו, אשר הגז. ראשית זו ראשיתם, מעשר. תרומת
אין  תרומה, וגם מתנות שגם הרי  והקיבה". והלחיים הזרוע 

להם]. שנותנים ממה אלא [עי '86)להם ב . קל, חולין
הכ"א]. מעשרות מהל' פ "ו להלן וראה 'ספרי '87)רדב "ז.

"ונתן  : ג) יח , (דברים נאמר כהונה ובמתנות נשא. פרשת
קלג.) (שם חכמים ודרשו והקיבה", והלחיים הזרוע  לכהן
ביכורים  מהל' פ "ט  להלן וראה מעצמו". שיטול ולא "ונתן,

אין 88)הכ"ב . כהן, שתקפו בכור ספק  אפילו שהרי 
ה"ג, בכורות מהל' ופ "ה ב . ו, (בבאֿמציעא מידו מוציאין
- א קלא, חולין ו'תוספות' והא, ד"ה שם ב 'תוספות' ועי '

בו. יש שירצה.89)ד"ה כהן לכל ליתנה הזכות לו שיש
שלא 90) ונראה ה"ו. אישות מהל' בפ "ה ועי ' א. פה, נדרים

טובת  דמי  אפילו אלא מידו, מוציאין אין המתנות עצם רק 
אלא  אינה זו זכות שכל לתבוע , יכול אינו הנאה,

בידו. כשהתרומה

.ÊËBÏ e˙pL Ô‰k91ÌÈÁ‡ ÌÈc da ‡ˆÓe ‰Óez …≈∆»¿¿»»»»¿»ƒ¬≈ƒ
ÌeÁÈp‰ ÌÈÁ‡ ‡nL ,ÏÊb ÌeMÓ ÌÈeÒ‡ el‡ È‰ ¬≈≈¬ƒƒ»≈∆»¬≈ƒƒƒ

ÌL92.ÌeÏhiL „Ú »«∆ƒ¿

פ "י .91) תרומות בבבאֿמציעא 92)תוספתא שאמרו [ומה
אלו  הרי  מעות, בהן ומצא פירות חבירו לו "שילח  ב : כו,
אלא  אינו - ה"ו) ואבידה גזילה מהל' בפט "ז הוא (וכן שלו"
מבעל  אפילו או קנה, ממי  ידוע  שאינו התגר, מן בלוקח 
הוא  מי  ידעו שלא אחרים, פועלים עלֿידי  דש אם הבית,
עלֿידי אלא מופרשת שאינה תרומה אבל האבידה, בעל
מי ידוע  ביתם, בני  או שלוחם, עלֿידי  או עצמם, הבעלים
דרך  אלא כלל, אבידה זו שאין ועוד האבידה. בעל הוא
לבית  משליכין "שהכל שם בתוספתא שאמרו וכמו הינוח ,
התרומה, בתוך לשמירה חפצים מניחים כלומר, הדמע ",
'תוספתא  ועי ' יטמאוה, פן אליה לגשת יראים שהכל

כפשוטה'].

.ÊÈÔÈiÁ Ï‡OÈ ÔÈ‡93d‡È‰ÏÂ ‰Óeza Ïth‰Ï ≈ƒ¿»≈«»ƒ¿ƒ«≈«¿»¿«¬ƒ»
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קלז                
         

ÌÈ‰k ‡l‡ ,eMiÏ a„n‰ ÔÓe ÈÚÏ Ôb‰ ÔÓƒ«…∆»ƒƒ«ƒ¿»«ƒ∆»…¬ƒ
ÈÂ ˙BbÏ ÔÈ‡ˆBÈÌ‡Â .ÌL Ô˜ÏÁ Ì‰Ï ÌÈ˙B Ï‡O ¿ƒ«¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ»∆∆¿»»¿ƒ

‰˙È‰ Ì‡Â .Ôba dÁÈpÓe LÈÙÓ ‰Ê È‰  e‡ˆÈ ‡Ï…»¿¬≈∆«¿ƒ«ƒ»«…∆¿ƒ»¿»
‰iÁ94ÌL ˙nzLÓ dÈ‡Â ÌL dzÏÎB‡ ‰Ó‰a B‡ «»¿≈»«¿»»¿≈»ƒ¿«∆∆»

ÈÚÏ ‰p‡ÈÈÂ da ÏthiL ÌÈÓÎÁ eÈ˜˙‰  Ì‰Ó≈∆ƒ¿ƒ¬»ƒ∆ƒ«≈»ƒƒ∆»»ƒ
Ô‰kÓ d˙‡‰ ÎO ÏhÈÂ95dÁÈp‰Â dLÈÙ‰ Ì‡L ; ¿ƒ…¿«¬»»»ƒ…≈∆ƒƒ¿ƒ»¿ƒƒ»

ÌM‰ ÏelÁ ‰Ê È‰  ‰iÁÏÂ ‰Ó‰aÏ96. «¿≈»¿««»¬≈∆ƒ«≈

שם.93) תרומות, ותוספתא ב . קלד, תוספתא,94)חולין
בה.95)שם. לטפל חייב  אינו שהישראל כיון
(רדב "ז).96) קודש נקראת שהתרומה

.ÁÈÌiÂÏe ÌÈ‰ÎÏ eÒ‡97È„k ˙Bb‰ ˙Èa ÚiÒÏ »¿…¬ƒ¿ƒƒ¿«≈«¿≈«¿»¿≈
Ô‰È˙BzÓ ÏhÏ98,ÌM‰ L„˜ ÏlÁ  ÚiÒÓ‰ ÏÎÂ . ƒ…«¿≈∆¿»«¿«≈«ƒ≈…∆«≈

Ï‡OÈÏ eÒ‡Â .ÈÂl‰ ˙Èa ÌzÁL :Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ99 «¬≈∆∆¡«ƒ«∆¿ƒ«≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈
.„BÎa Ô˜ÏÁ Ì‰Ï Ô˙B ‡l‡ ,e‰ÚiÒiL BÁÈp‰Ï¿«ƒ∆¿«¿≈∆»≈»∆∆¿»¿»

א.97) כו, כהונה.98)בכורות ומתנות ומעשרות תרומות
חוצהֿלארץ  תרומת אבל התורה, מן החייבות באלו ודווקא
זה  איסור בהם אין מדרבנן, אלא שאינן חוצהֿלארץ , וחלת
בדברי מפורש וכן כז. (שם הגרנות" בבית המסייע  "כהן של
הכסף ֿמשנה  נוסחת לפי  הי "ב , בכורים מהל' בפ "ה רבינו

כאן). ומשנהֿלמלך כסף ֿמשנה ועי ' שם,99)שם, בכורות
הי "ד. בכורות מהל' בפ "א הוא וכן בכור. לגבי 

.ËÈÔ‰ÎÏ ‰Óez Ô˙100‡ˆÈ  dÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ »«¿»¿…≈«¿»¿«¬ƒ»»»
‰È˙ È„È101eÒ‡Â .102‡ˆÓpL ÈtÓ ,Ôk ˙BOÚÏ ¿≈¿ƒ»¿»«¬≈ƒ¿≈∆ƒ¿»

˙Bb‰ ˙Èa ÚiÒÓk103eÙËÁiL Ô‰Ï eÒ‡ ÔÎÂ .104 ƒ¿«≈«¿≈«¿»¿≈»»∆∆«¿¿
Ô‰ÈÙa Ô˜ÏÁ Ï‡LÏ elÙ‡Â ,˙BOÚÓe ˙BÓez105 ¿««¿«¬ƒƒ¿…∆¿»¿ƒ∆

Ì‰ ÌB˜n‰ ÔÁÏL ÏÚL .„BÎa ÔÈÏËB ‡l‡ ,eÒ‡»∆»¿ƒ¿»∆«À¿««»≈
ÌMÏ el‡ ˙BzÓe ,ÌÈ˙BL Ì‰ BÁÏL ÏÚÂ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ¿«À¿»≈ƒ«»≈«≈

Ô‰Ï ‰kÊ ‡e‰Â ,Ì‰106˙‡ EÏ Èz˙ È‡Â :Ó‡pL ; ≈¿ƒ»»∆∆∆¡««¬ƒ»«ƒ¿∆
È˙Óez ˙ÓLÓ107. ƒ¿∆∆¿…»

ב .100) ו, והוא 101)קידושין לו, יחזירנה והכהן לכהן,
(רש"י ). שלו והדמים אחרים לכהנים התרומה את ימכור

שם.102) תרומות 103)גמרא, שאר לו יתן זה שבשכר
א.104)(רש"י ). קלג, כלומר,106)שם.105)חולין

או  נב :), (קידושין קלים כקדשים גבוה" מ "שולחן אינן
ושם), (שם בעלים ממון שאינם לה.) (סוכה שני  כמעשר
מ "א. פ "ב  בביכורים במפורש הוא, כהן ממון אלא

(רדב "ז).107) כבוד בהן לנהוג צריך ולפיכך

.ÎÌ„‡ ÔzÈ ‡Ï108BÎa ‡ÏÂ ,Bzb ÓBLÏ ‰Óez …ƒ≈»»¿»¿≈ƒ¿…¿
Ô˙ Ì‡Â .BzÓ‰a ‰ÚBÏ ˙BzÓ ‡ÏÂ ,B„Ú ÓBLÏ¿≈∆¿¿…«»¿≈¿∆¿¿ƒ»«

ÏlÁ 109ÎO Ì‰Ï Ô˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,110Ô˙ÈÓL ƒ≈∆»ƒ≈»«»∆¿«¿ƒ»»
Ï‡OÈ È‡MÂ .‰lÁz111‡‰ :Á‡ Ï‡OÈÏ ÓBÏ ¿ƒ»¿««ƒ¿»≈«¿ƒ¿»≈«≈≈

BÎa B‡ ‰Óez Ô˙Â ,BÊ ÚÏÒ EÏ112˙BzÓ ‡L B‡ ¿∆«¿≈¿»¿¿»«»
È˙BÁ‡ Ôa B‡ Èza Ôa ,Ô‰k‰ ÈBÏÙÏ113‡ˆBik ÏÎÂ , ƒ¿ƒ«…≈∆ƒƒ∆¬ƒ¿…«≈

.‰Êa»∆

(108.(90.. עמ ' ליברמן (הוצאת פ "ה דמאי  תוספתא
"הכהנים 109) ב : כו, בבכורות והמקור אותם. ביזה כלומר,

כו' הגרנות ובבית הרועים בבית המסייעים והעניים והלויים
כן  עושין ואם בשכרן, ומעשר תרומה להם נותנין אין
ואת  ואומר: הלוי . ברית שחתם אומר הכתוב  ועליהן חיללו,
זו  הלכה סמיכות מתוך והנה תחללו". לא ישראל בני  קדשי 
המסייע  "כהן משום הוא שהטעם נראה שלפניה, להלכות
לבסוף  להם כשנותן שמדובר כרחנו ועל הגרנות", בבית
זה  בשביל לו יפחיתו שמא חשש שיש אלא משלם, שכרם
באופן  תחילה", שמירתם שכר להם נתן "אם ורק  משכרם.
('תוספתא  התירו - בשכר הפחתה של חשש שום אין ששוב 

שם.110)כפשוטה'). ודווקא 111)תוספתא שם,
כמסייע  הוא שהרי  כן, לעשות רשאי  אינו כהן אבל ישראל,

הסמוכה). בהלכה (רדב "ז הגרנות הוא 112)בבית כן
שנראה  ומה ב . כח , ערכין במשנה וכן שם, בתוספתא
כהונה, במתנות ולא התירו בתרומה שרק  - א כז, בבכורות
('תוספתא  רגמ "ה כפירוש זו סוגיא פירש שרבינו נראה

הבעלים 113)כפשוטה'). של ההנאה טובת וזוהי 
שם). (בכורות,

.‡ÎÌÈˆB ÌÈÏÚa‰ eÈ‰Lk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«¿»ƒƒ
ÈMÓ „Á‡Ï B‡ el‡ ÌÈ‰Î ÈMÓ „Á‡Ï Ì˙B‡ ÔzÏƒ≈»¿∆»ƒ¿≈…¬ƒ≈¿∆»ƒ¿≈
;‰ÊÏ Ô˙Â EÏ ‡‰ :BÁ BÏ Ó‡Â ,ÌpÁa el‡ ÌÈiÂÏ¿ƒƒ≈¿ƒ»¿»«¬≈≈¿¿≈»∆
˜ÏÁ EÏ ‡‰ :ÈÂÏÏ B‡ Ô‰ÎÏ eÓ‡L ÌÈÏÚa‰ Ï‡¬»«¿»ƒ∆»¿¿…≈¿≈ƒ≈¿≈∆

‰‡‰ ˙BËa ‰Ê114eÒ‡ ‰Ê È‰ 115eÒ‡ ÔÎÂ . ∆¿«¬»»¬≈∆»¿≈»
˙BÓe˙a ‰BÁÒ ˙BOÚÏ116Á˜BÏ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¬¿»ƒ¿««ƒ∆≈«

Ô‰ÎÏ ÎBÓe Ô‰kÓ117. ƒ…≈≈¿…≈

הנאה 114) טובת בשכר הכסף  לבעלים יתן שהכהן היינו
('ירושלמי '115)שלו. הגרנות בבית כמסייע  שהוא מפני 

ה"ב ). פ "ו מ "ג.116)דמאי  פ "ז שאין 117)שביעית
הגרנות. בבית סיוע  של חשש שום כאן

.ÎÔ‰Ï ÔÈ˜ÏBÁ ÔÈ‡ ‰OÚ118,˙Bb‰ ˙Èa ‰Óez ¬»»≈¿ƒ»∆¿»¿≈«¿»
d˙B‡ ÔÈÏÎB‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡119.d˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó B‡ ««ƒ∆≈¿ƒ»«¬ƒƒ»

˙Úc Ba ÔÈ‡L ÔËw‰Â ‰ËBM‰Â LÁ‰ :Ô‰ el‡Â¿≈≈«≈≈¿«∆¿«»»∆≈««
BwÁ OÙÏ120˙Úc el‡a ÔÈ‡L ÈtÓ ,121ÌeËÓh‰Â . ƒ¿…Àƒ¿≈∆≈¿≈««¿«À¿

ÔÓˆÚ ÈÙa ‰Èa Ô‰L ÈtÓ ,ÒBÈ‚Bc‡‰Â122. ¿»«¿¿ƒƒ¿≈∆≈¿¿»ƒ¿≈«¿»
ÂÈÏÚ e„ÈÚÈÂ ‰„Oa ÌÈBÚ‰ e‰e‡È ‡nL ,„Ú‰Â¿»∆∆∆»ƒ¿»¿ƒ«»∆¿»ƒ»»

Ô‰k ‡e‰L123‡Óh‰Â ÏÚ‰Â .124.ÔÈÒe‡Ó Ô‰L ÈtÓ , ∆…≈¿∆»≈¿«»≈ƒ¿≈∆≈¿ƒ
Lb˙z ‡nL ,‰M‡‰Â125„eÁi‰ ÈtÓe ,126‡OBp‰Â . ¿»ƒ»∆»ƒ¿»≈ƒ¿≈«ƒ¿«≈
BÏ ˙‚B‰ dÈ‡L ‰M‡127B˙B‡ eÒ˜ 128˜ÏÁÈ ‡lL ƒ»∆≈»∆∆»¿∆…«¬…

Ô‰Ï ÔÈÁlLÓ ÔlÎÂ .‰pL‚iL „Ú ˙Bb‰ ˙Èa¿≈«¿»«∆¿»¿∆»¿À»¿«¿ƒ»∆
Ô‰ÈzÏ129Ô‰Ï ÔÈ˜ÏBÁÂ130Ïeb‰ ÈL„˜ ‡Lk131; ¿»≈∆¿¿ƒ»∆ƒ¿»»¿≈«¿

BÏ ˙‚B‰ dÈ‡L ‰M‡ ‡OBp‰ ÔÓ ıeÁ132‡Óh‰Â ƒ«≈ƒ»∆≈»∆∆¿«»≈
ÏÚ‰Â133.ÏÏk Ô‰Ï ÔÈÁlLÓ ÔÈ‡L , ¿∆»≈∆≈¿«¿ƒ»∆¿»

ב .118) צט , כספם.119)יבמות תוספתא 120)לקנין
 ֿ ואף  (כסף ֿמשנה), כפיו לישא שיודע  והיינו פ "א. חגיגה
(פט "ו  זקנו שיתמלא עד כפיו את נושא הכהן שאין עלֿפי 
אחרים  עם אבל ביחיד, אלא זה אין - ה"ד) תפלה מהל'
ד"ה  כד. מגילה ('תוספות' קטן בעודו גם כפיו לישא יכול
חיקו", "לפרוש רוקח ': 'מעשה וכת"י  רומי  ובדפוס  ואין).
בגדו  לפרוש והיינו שם, בתוספתא עהרפורט  בכת"י  הוא וכן
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כפשוטה'). ('תוספתא התרומה וזילותא 121)לקבל
שם). יבמות, (רש"י  כל לעין בגורן להם לחלק  דתרומה

(רש"י ).122) דתרומה זילותא היא וזו ויעלוהו 123)שם.
ק .). (שם אשה להשיאו ליוחסין ֿ 124)מתרומה שאף ֿעל

נשיהם  את הם מאכילים - בתרומה אוכלים אינם שהם פי 
הי "ב ). פ "ז (למעלה שנישאת 125)ועבדיהם ישראל בת

היא  אסורה הגירושין שלאחר משום והיינו זרה. והיא לכהן,
שם). (רש"י  תרומה לה לחלק  ימשיכו יודעין ובלא בתרומה,
ישראל  בת משום גזרו זה, טעם שייך שלא כהן בבת ואף 

עוברי126)(משנהֿלמלך). מצויים אין השדות שבשבילי 
הגרנות. לבית ההולכים הגברים עם תתייחד והאשה דרכים,
אומרת  אחת דיעות. שתי  הסוגיא מביאה שם, ביבמות והנה
פסק  ורבינו ייחוד, משום אומרת והשניה גרושה, משום

שאין לעיר, סמוך הגרנות בית ואם יחד. שמא כשתיהן חשש
הרבה  מצויים השדות שבשבילי  ובאופן ידעו, ולא תתגרש
הגרנות  בבית תרומה לזה חולקים - יחוד חשש שאין אנשים

שם).127)(שם). (רש"י  לכהונה פסולה כלומר,
שם.128) להם 129)יבמות, שנותנים רואה  איש שאין

וחלה.131)בביתם.130)תרומה. מעשר תרומת [היינו
הדרך  שאין וחלה, מעשר שתרומת כשם לומר: ורוצה
להם  לחלק  מותר כן בביתם, לחלקם מותר בגרנות, לחלקם
בבית  לחלקה שהדרך אף ֿעלֿפי  בביתם, גדולה תרומה
עמ ' ליברמן (הוצאת פ "ד פאה בתוספתא מפרש וכן הגרנות.
הוא  וכן בהן". חולקין קטנים הגבול "קדשי  (57 20
נוסחת  לפי  (290 31 עמ ' (שם פ "ב  בבכורים באנדרוגינוס 
ומשמע  וכנשים". כאנשים הגבול בקדשי  "וחולק  בה"ג:
ועי ' בבית. שהיינו כרחנו ועל בכלל, גדולה תרומה שגם

שם]. ביכורים, ק ,133)שקנסוהו.132)בר"ש, ביבמות
ונושא  מטמא חוץ  לבתיהן, להן משגרין "וכולן אמרו: - א
טעמא  מאי  ליה, משגרינן ערל אבל לו, הוגנת שאינה אשה
והאי אונסיה, נפיש האי  אניס ? הא נמי  טמא דאניס . משום
למול  לו שאפשר לערל רבינו, כוונת ואם אונסיה". נפיש לא
השמיט  למה שם), ב 'מאירי ' (ראה כלל אנוס  שאינו מל ולא
לו, ומשגרין אנוס  שהוא מילה, מחמת אחיו שמתו ערל דין

משנה'. ב 'כסף  ועי '

ה'תשע"ט  שבט  ב' שלישי יום 

    1 
בשאינו 1) מין הוא ואם ומאה. באחד עולה שהתרומה יבאר

והגביה  למאה שנפלה תרומה סאה ודין טעם. בנותן מינו
למאה  שנפלה תרומה סאה אחר. למקום ונפלה מהכל סאה
שנפל  צלול תרומה של יין לוג וכו'. אחרת ונפלה הגביהה
של  ואחת תרומה של אחת קופות שתי  עכורין. לוגין למאה
ואחת  חולין אחת סאין שתי  היא. איזו ידוע  ואין חולין
וסאה  כריים שני  לפניו היו אלו. לתוך אלו ונפלו תרומה

הכריים. מן אחד על תרומה זו הרי  ואמר אחת

.‡‰‡Óe „Á‡a ‰ÏBÚ ‰Óez‰2‰‡Ò ?„ˆÈk . «¿»»¿∆»≈»≈«¿»
Ïk‰ Ú˙Â ÔÈlÁ ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óez¿»∆»¿»¿≈»¿»∆Àƒ¿ƒ¿»≈«…

Ô‰kÏ d˙BÂ ˙Á‡ ‰‡Ò Ïk‰ ÔÓ LÈÙÓ 3‡M‰Â , «¿ƒƒ«…¿»««¿¿»«…≈¿«¿»
ÌÈÊÏ zÓ4ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ‰Óez ÏÎÂ . À»¿»ƒ¿»¿»∆≈«…¬ƒ«¿ƒƒ

‰ÈÏÚ5ÌÈBÚO‰Â ÔÈeÁ‰Â ÔÈÒÈÏk‰ ˙Óez ÔB‚k , »∆»¿¿««¿ƒƒ¿∆»ƒ¿«¿ƒ
‰ÏÙÂ ÏÈ‡B‰ ;dÈa‚‰Ï CÈˆ BÈ‡  ÌB„‡ ÏL∆¡≈»ƒ¿«¿ƒ«ƒ¿»¿»

.ÌÈfÏ zÓ Ïk‰Â ,dËeÚÓa ‰ÏËa  ‰‡Óa¿≈»»¿»¿ƒ»¿«…À»«»ƒ

תרומת 2) שהרי  בתרומות? מאה שיעור על סמכו ולמה
ממנו, מקדשו את שנאמר הכל, ומקדש ממאה אחד מעשר
לתוכו  חזר אם ממנו מרים שאתה דבר חכמים : אמרו

כהנים.3)מקדשו. ממון שתרומה השבט , גזל משום
בתערובת.4) בטלה שנפלה, תרומה כאן 5)שסאה ואין

השבט . גזל

.Ïk‰ ‰OÚ  ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰Óez ‰‡Ò ‰ÏÙ»¿»¿»¿»¿»ƒ≈»«¬»«…
Ún„Ó6‰Óez ÈÓ„a ÌÈ‰kÏ Ïk‰ ÎnÈÂ ,7ıeÁ , ¿À»¿ƒ»≈«…«…¬ƒƒ¿≈¿»

‰‡Ò d˙B‡ ÈÓcÓ8Ú˙pLk ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ƒ¿≈»¿»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿»≈
BÈÓa ÔÈÓ9ÌÚË Ô˙Ba  BÈÓ BÈ‡La ÔÈÓ Ï‡ ;10: ƒ¿ƒ¬»ƒ¿∆≈ƒ¿≈««

,Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚ  ‰Óez ÌÚË Ïka LÈ Ì‡ƒ≈«…««¿»«¬»«…¿À»
ÌÚË Ì‡Â ;BaL ‰Óez ÈÓcÓ ıeÁ ÌÈ‰kÏ ÎnÈÂ¿ƒ»≈«…¬ƒƒ¿≈¿»∆¿ƒ««

.ÌÈÊÏ zÓ Ïk‰  ÔÈlÁ ÌÚË Ïk‰«…««Àƒ«…À»¿»ƒ

תרומה).6) עם חולין =) שהכל 7)מעורב  כיוון בזול,
לזרים. כהן.8)אסור של והיא תרומה שהיא מפני 

במאה.9) בטל ובתרומה ברוב  בטל האיסורים שבכל
ביטול.10) של השיעור

.‚‰‡Ò dÈa‚‰Â ,‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óez ‰‡Ò11ÔÓ ¿»¿»∆»¿»¿≈»¿ƒ¿ƒ«¿»ƒ
dÈ‡  Á‡ ÌB˜ÓÏ dÈa‚‰L ‰‡q‰ ‰ÏÙÂ ,Ïk‰«…¿»¿»«¿»∆ƒ¿ƒ«¿»«≈≈»

˙Ún„Ó12ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡13‰Óez ‰‡Ò ÔÎÂ . ¿«««∆»¿ƒ∆¿¿≈¿»¿»
ÔÓ ÏÙÂ ,Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚÂ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL∆»¿»¿»ƒ≈»¿«¬»«…¿À»¿»«ƒ
.ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡ Ún„Ó BÈ‡  Á‡ ÌB˜ÓÏ Ún„Ó‰«¿À»¿»«≈≈¿«≈«∆»¿ƒ∆¿
ÌÈÚL˙Ï ‰Óez ÏL ÔÈ‡Ò OÚ eÏÙpL È‰ ?„ˆÈk≈«¬≈∆»¿∆∆¿ƒ∆¿»¿ƒ¿ƒ
OÚ ‰Ê Ún„nÓ ÏÙ Ì‡ :Ïk‰ eÚncÂ ÔÈlÁ ‰‡Ò¿»Àƒ¿ƒ«¿«…ƒ»«ƒ¿À»∆∆∆
OÚa LÈ È‰L ,eÚnc  ÔÈlÁ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ÔÈ‡Ò¿ƒ¿»ƒ≈»Àƒƒ«¿¬≈≈¿∆∆
˙BÁt ÔÎB˙Ï ÏÙ ;‰Óez ÏL ‰‡Ò Ún„Ó ÏL∆¿À»¿»∆¿»»«¿»»

.˙BÚn„Ó ÔÈ‡  ÔÈ‡Ò OÚÓ≈∆∆¿ƒ≈»¿«¿

סאה.11) להרים בתערובת.12)שצריך כי13)אוסרת
בה  שאין אותה נחשב  והגביהה למאה שנפלה תרומה סאה
במאה  שהיא לפי  בסאה, מק ' חלק  אלא וודאית מתרומה
בלבד  אחת סאה עם אחר למקום נפלה ואם נתערבה. סאה
בסאה  נפל בסאה מק ' חלק  אומרים שאנחנו מדמעת אינה
בפחות  נפלה ואם ומאה, באחד תעלה אבל מדמע , ואינו

מדומע . הכל אז מסאה

.„,ÏÏa‰Ï Bkc ÔÈ‡L „a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿¿ƒ»≈
ÌÈhÁÏ ÌÈhÁ ÔB‚k14Bkc Ï‡ ;ÁÓ˜Ï ÁÓ˜ B‡ ¿ƒƒ¿ƒƒ∆«¿∆«¬»«¿

‰Óez ÔÈÈ B‡ ÔÈlÁ ÔÓLÏ ‰Óez ÔÓL ÔB‚k ,ÏÏa‰Ï¿ƒ»≈¿∆∆¿»¿∆∆Àƒ≈¿»
È‰  ‰Óez  Ì‡ :‰ Á‡ ÔÈÎÏB‰  ÔÈlÁ ÔÈÈÏ¿≈Àƒ¿ƒ««»…ƒ…¿»¬≈
ÔÈlÁk ‡e‰ È‰  ÔÈlÁ  Ì‡Â ;‰Óe˙k Ún„Ó ‰Ê∆¿«≈«ƒ¿»¿ƒ…Àƒ¬≈¿Àƒ

ÌÈÊÏ ÌÈeÒ‡ Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ún„Ó BÈ‡Â15. ¿≈¿«≈«««ƒ∆«…¬ƒ¿»ƒ

עצמה.14) בפני  ניכרת אחת וכל נבללות, שאינן
(15- אחר למקום התערובת מן נפל אם זאת, ובכל כלומר,
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התערובת  את מדמעת חולין, שרובה הזאת, התערובת אין
השנייה.

.‰‰ÏÙÂ d‰Èa‚‰ ,‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óez ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿≈»ƒ¿ƒ»¿»¿»
ÔÈzÓ ÔÈlÁ‰ È‰  ˙Á‡ ‰ÏÙÂ d‰Èa‚‰ ,˙Á‡16, «∆∆ƒ¿ƒ»¿»¿»«∆∆¬≈«ÀƒÀ»ƒ

‰‡n‰ CB˙Ï eÏÙ Ì‡L ;Ô‰ÈÏÚ ‰Óez ‰azL „Ú«∆ƒ¿∆¿»¬≈∆∆ƒ»¿¿«≈»
„BÚÂ ‰‡Ò ‰‡Ó ÔÈlÁ17‰‡Ò Á‡ ‰‡Ò ‰Óez ÏL Àƒ≈»¿»¿∆¿»¿»««¿»

.Ún„Ó Ïk‰ ‰OÚ «¬»«…¿À»

כיוון 16) לאסור, זו עם זו תרומה של הסאין מצטרפות ואין
סאין  מאה יש סאה כל שנגד ונמצא בטלה, הראשונה שכבר

ומאה. באחד עולה ותרומה רבינו 17)חולין, מפרש כן
החולין". על תרומה שתרבה "עד שם: במשנה שאמרו מה
תרומה, של סאים ואחת חמישים בנפילת מפרשה והראב "ד
החולין, הגביה שמא חולין, סאה למאה סאה אחר סאה
ואחת  חמישים הכרי  באותו יש והרי  שם, נשארת והתרומה
אומרים  שאין רבינו ודעת חולין. של וחמישים תרומה של
ראשון  אלא נשארת, והתרומה החולין מגביה הוא שמא
שהוא  למשקה להוסיף  מורה הרבי  שהיה [=וכפי  ראשון

חולין. והכל מתבטל המו"ל] נותן. היה

.Â˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óez ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿≈»¿…ƒ¿ƒ
‰BL‡a Ú„È Ì‡ ,˙Á‡ ‰‡Ò ‰ÏÙpL „Ú d‰Èa‚‰Ï¿«¿ƒ»«∆»¿»¿»«∆∆ƒ»«»ƒ»
LÈÙÓ ‡l‡ ,eÚÓc ‡Ï  ‰iM‰ ÏtzL Ì„…̃∆∆ƒ…«¿ƒ»…ƒ«¿∆»«¿ƒ
È‰ ,˙BÏÚÏ dÏ ‰È‰Â ÏÈ‡B‰ ;zÓ ‡M‰Â ÌÈ˙‡Ò»«ƒ¿«¿»À»ƒ¿»»»«¬¬≈
‡l‡ ‰BL‡ ‰‡Òa Ú„È ‡Ï Ì‡Â .‰˙ÏÚ el‡k ‡È‰ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ…»«ƒ¿»ƒ»∆»
eÏÙ el‡Îe ,Ún„Ó ‰Ê È‰  ‰iM‰ ‰ÏÙpL Á‡««∆»¿»«¿ƒ»¬≈∆¿À»¿ƒ»¿

.˙Á‡k Ô‰ÈzL¿≈∆¿««

.ÊÒ‡Ï dnÚ ˙ÙËˆÓ ‰Óez ÏL ˙ÏÒt ÔÈ‡≈¿…∆∆¿»ƒ¿»∆∆ƒ»∆¡…
ÔÈlÁ‰ ÌÚ ˙ÙËˆÓ ÔÈlÁ‰ ˙ÏÒt Ï‡ ,ÔÈlÁ‰«Àƒ¬»¿…∆«Àƒƒ¿»∆∆ƒ«Àƒ
ÏL ˙BÙÈ ÌÈhÁ ‰‡Ò ?„ˆÈk .‰Óez‰ ˙BÏÚ‰Ï¿«¬«¿»≈«¿»ƒƒ»∆
,ÔÈlÁ ÏL ˙BÚ ÌÈhÁ ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰Óez¿»∆»¿»¿≈»¿»ƒƒ»∆Àƒ
ÏLÂ ÔÈaÓ ÔÈlÁ ÏL ÔÒn‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïk‰ ÔÁËÂ¿»««…««ƒ∆«À¿»∆Àƒ¿Àƒ¿∆
‰‡nÓ ˙BÁÙa ‰Óez ÏL ÁÓ˜ È‰Â ,ËÚeÓ ‰Óez¿»»«¬≈∆«∆¿»¿»ƒ≈»
ÌÚ ÁÓwa ÔÈÚLÓe ;‰ÏBÚ ‰Ê È‰  ÔÈlÁ‰ ÁÓwÓƒ∆««Àƒ¬≈∆∆¿«¬ƒ«∆«ƒ
‰‡Ò ‰ÏÙ Ì‡ Ï‡ .„Á‡Â ‰‡Ó ‡e‰L ,ÔÒn‰«À¿»∆≈»¿∆»¬»ƒ»¿»¿»
ÌÈhÁ ‰‡Ò ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰Óez ÏL ˙BÚ ÌÈhÁƒƒ»∆¿»¿»ƒ≈»¿»ƒƒ
‰Óez ÏL ÁÓw‰ È‰Â ,Ïk‰ ÔÁËÂ ,ÔÈlÁ ÏL ˙BÙÈ»∆Àƒ¿»««…«¬≈«∆«∆¿»
‰‡Óa ‰ÏBÚ ‰Ê È‰  ÔÈlÁ‰ ÁÓwÓ ‰‡nÓ „Á‡∆»ƒ≈»ƒ∆««Àƒ¬≈∆∆¿≈»

.‰Óez‰ ‰˙ÁÙe ,ÔÈlÁ‰ eÈ˙B‰ È‰L ;„Á‡Â¿∆»∆¬≈ƒ«Àƒ»¬»«¿»

.ÁÔÈbÏ ‰‡ÓÏ ÏÙpL ÏeÏˆ ‰Óez ÏL ÔÈÈ ‚Ï…«ƒ∆¿»»∆»«¿≈»Àƒ
Ì‰aL ÌÈÓL ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÔÈeÎÚ18ÔÈÏÚÓ ‡l‡ , ¬ƒ≈ƒƒ¿»ƒ∆»∆∆»«¬ƒ

‚l‰ ˙‡19ÔÈÏeÏˆ ÔÈbÏ ‰‡ÓÏ eÎÚ ‚Ï ÏÙ Ì‡ ÔÎÂ . ∆«…¿≈ƒ»«…»¿≈»Àƒ¿ƒ
BaL ÌÈÓL ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ 20. ≈ƒƒ¿»ƒ∆

כדי18) היין, מתוך השמרים את להוציא חייב  אינו כלומר,
שנפל. כמו לכהן צלול יין לוג כך אחר כמו 19)להרים

השמרים. עם מעורב  איסור 20)שהוא יש בשמרים שגם
תרומה.

.ËÁ‡Â ,ÔÈÈ ÔÈbÏ ‰ÚL˙Â ÌÈÚL˙Ï ÏÙpL ÌÈÓ ‚Ï…«ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿»Àƒ«ƒ¿««
,Ïk‰ Únc  ‰Óez ÏL ÔÈÈ ‚Ï Ïk‰ CB˙Ï ÏÙ Ck»»«¿«……«ƒ∆¿»ƒ«««…

ÔÈi‰ ˙‡ ‰ÏÚÓ ÌÈn‰ ÔÈ‡L21. ∆≈««ƒ«¬∆∆««ƒ

התרומה,21) את להעלות מצטרפים והיין המים אין כלומר,
ויין  טעם בנותן ביין שהמים שווים, שיעוריה שאין לפי 
לביטול  שווין שיעוריהם שאין וכיוון במאה, שיעורו במים

מצטרפין. אין - התרומה

.ÈeÏÙÂ ,ÔÈlÁ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ‰Óez ‰‡Ò¿»¿»∆»¿»¿»ƒ≈»Àƒ¿»¿
‚‚BLa Ì‡ :‰‡Ó ÏÚ eÙÈÒB‰L „Ú ÌÈÁ‡ ÔÈlÁ22 Àƒ¬≈ƒ«∆ƒ«≈»ƒ¿≈

„ÈÊÓa Ì‡Â ;„Á‡Â ‰‡Óa ‰ÏBÚ BÊ È‰23Ïk‰ È‰  ¬≈»¿≈»¿∆»¿ƒ¿≈ƒ¬≈«…
‰Bz Èeq‡ ÔÈÏhÓ ÔÈ‡L ,Ún„Ó24.‰lÁzÎÏ ¿À»∆≈¿«¿ƒƒ≈»¿«¿ƒ»

התרומה.23)הוסיף .22) את לבטל כדי  מאה עד הוסיף 
אבל 24) התורה, מן איסורה שעיקר תרומה, כלומר,

מדרבנן. אלא אינה במאה תערובתה

.‡È,a dÏhÏ zÓ  ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óez¿«»»»∆À»¿«¿»¿…
BÏ ‰È‰ Ì‡ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ .B˙‡ÓË ÈÓÈa dÏÎB‡Â¿¿»ƒ≈À¿»¿…∆»ƒ»»
„Á‡ ‚Ï epnÓ ÏËB  ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óez ÏL ÔÈÈ«ƒ∆¿«»»»∆≈ƒ∆…∆»
;‰LÏL Ïk‰ ‡ˆÓÂ ,ÔÈlÁ ÔÈbÏ ÈL ÂÈÏÚ Ô˙BÂ¿≈»»¿≈ÀƒÀƒ¿ƒ¿»«…¿»
CB˙Ï Ô˙BÂ ‚Ï ‰Óez ÏL ÔÈiÓ ÏËB Ck Á‡Â¿««»≈ƒ«ƒ∆¿»…¿≈¿

‰LÏM‰25ÊBÁÂ ;‰˙BLÂ ‚Ï ÔzÚa‡Ó dÈa‚Óe , «¿»«¿ƒ«≈«¿«¿»…¿∆¿≈
.‰˙BLÂ ‚Ï ÏËBÂ ÊBÁÂ ,Á‡ ‚Ï ÔÎB˙Ï CÈÏLÓe«¿ƒ¿»…«≈¿≈¿≈…¿∆
„Ú ,˙Úz‰ ÔÓ ‚Ï ÏËBÂ ‰Óez ‚Ï Ô˙B ÔÎÂ¿≈≈…¿»¿≈…ƒ««¬…∆«
ÔÈbÏ ‰nk ÏËpL ‡ˆÓÂ .‰Óez ÏL ÔÈi‰ Ïk ‰ÏÎiL∆ƒ¿∆»««ƒ∆¿»¿ƒ¿»∆»««»Àƒ

.ÔÈlÁ ÏL ÔÈbÏ ÈLaƒ¿≈Àƒ∆Àƒ

דתרומה 25) נטלי  וחדא דחולין נטלי  תרי  "רמי  שם: לפנינו
לתת  כי  ייתכן זה ולפי  הראב "ד. נוסחת וזוהי  חד". ושקיל
יהיו  מעתה כי  אסור, השלושה לתוך תרומה של לוג עוד
נוסחת  אבל תרומה). ושניים חולין (=שנים מחצה על מחצה
נטלי וחדא דחולין נטלין תרי  "רמי  כנראה: הייתה שם רבינו
ומכיוון  חד". ושקיל דתרומה] נטלי  חד תו [ורמי  דתרומה

מחצה. על מחצה כאן אין בטיל, קמא שקמא

.ÈÚÊ e‰Ê È‡ Ú„B ‡ÏÂ ÔÈlÁ‰ „ˆa ‰Óez ÚBf‰«≈«¿»¿««Àƒ¿…«≈∆∆«
‰‚Ï ‰‡Ó ‰È‰ elÙ‡ ,‰Óez26‰‚ÏÂ ‰Óez ÏL ¿»¬ƒ»»≈»ƒ¿»∆¿»¿ƒ¿»

ÔÈzÓ Ôlk  ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡27?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na . ««∆ÀƒÀ»À»ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÈBÚO‰Â ÌÈhÁ‰ ÔB‚k ,Ú˜wa ‰Ïk BÚfL „a¿»»∆«¿»∆««¿«¿«ƒƒ¿«¿ƒ
ÔB‚k ,ı‡a „ÒÙ BÚÊ ÔÈ‡L c Ï‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¬»»»∆≈«¿ƒ¿»»»∆¿

ÌeM‰28‰‚ÏÂ ÔÈlÁ ÏL ‰‚Ï ‰‡Ó elÙ‡ ,ÌÈÏˆa‰Â «¿«¿»ƒ¬ƒ≈»ƒ¿»∆Àƒ¿ƒ¿»
Ún„Ó Ïk‰ È‰  Ô‰ÈÈa ˙Úz ‰Óez ÏL ˙Á‡29. ««∆¿»«¬…∆≈≈∆¬≈«…¿À»

LÏ˙ Ì‡Â30.„Á‡Â ‰‡Óa ‰Óez‰ ‰ÏÚz  Ïk‰ ¿ƒƒ¿««…«¬∆«¿»¿≈»¿∆»
‰lÁzÎÏ LÏ˙È ‡ÏÂ31. ¿…ƒ¿¿«¿ƒ»

ערוגה.26) והיינו הארץ " מן זרוע  למקום קל 27)"שם
מתרת  חולין של אחת שערוגה תרומה, בגידולי  שהקילו הוא
שעוד  כ"ב  הלכה י "א פרק  למעלה וראה ערוגות. מאה

חולין. הם - מדומע  שגידולי  הם 28)הקלו, שהשומים
כלה. זרעו שאין ומאה.29)דבר באחד עולה קרקע  שאין

היא  מופרשת שהתרומה "לפי  רבינו: כתב  המשנה ובפירוש
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בחולין". נתערבה חבורו.30)ולא משום 31)ממקום
לכתחילה. איסור מבטלין שאין

.‚È,ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡Â ‰Óez ÏL ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL¿≈À««∆¿»¿««∆Àƒ
‰Óez ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙpL B‡ ,‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«≈ƒ∆»¿»¿»∆¿»

˙Á‡ CB˙Ï32Ck Á‡Â ,‰ÏÙ ÔÎÈ‰Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ¿««≈∆¿≈»«¿≈»»¿»¿««»
˙Btw‰ È˙MÓ ˙Á‡ ‰ÏÙ33dÈ‡  ÔÈlÁ‰ CB˙Ï »¿»««ƒ¿≈«À¿«Àƒ≈»

ÔzÚn„Ó34ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰  Ì‰Ó ˙Á‡ ÚÊ Ì‡ ÔÎÂ . ¿««¿»¿≈ƒ»«««≈∆«ƒƒÀƒ
‰Óe˙k da ‚‰B  ‰iM‰Â .c ÏÎÏ35‰ÏÙ . ¿»»»¿«¿ƒ»≈»ƒ¿»»¿»

Ì‡ ÔÎÂ .˙Ún„Ó dÈ‡  Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰iM‰ ‰tw‰«À»«¿ƒ»¿»«≈≈»¿«««¿≈ƒ
Ô‰ÈzL eÏÙ .ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰  ‰iM‰ ˙‡ Á‡ ÚÊ»««≈∆«¿ƒ»«ƒƒÀƒ»¿¿≈∆

Ô‰ÈzLaL ‰pËwk ˙Ún„Ó  „Á‡ ÌB˜ÓÏ36ÚÊ . ¿»∆»¿««««¿«»∆ƒ¿≈∆»«
ÔÈÏecb‰  ‰Ïk BÚfL „a :Ì‰ÈzL ˙‡ „Á‡∆»∆¿≈∆¿»»∆«¿»∆«ƒƒ
.Ún„Ó ÔÈÏecb‰  ‰Ïk BÚÊ ÔÈ‡L „e ,ÔÈlÁÀƒ¿»»∆≈«¿»∆«ƒƒ¿À»
‡lL „Ú ‰iM‰ ˙‡ ÚBÊa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈«∆«¿ƒ»«∆…

‰BL‡‰ ˙‡ ˆ˜37Á‡Â ‰BL‡‰ ˙‡ ˆ˜ Ï‡ ; »«∆»ƒ»¬»»«∆»ƒ»¿««
 ‰Ïk BÚÊ ÔÈ‡L „a elÙ‡ ,‰iM‰ ˙‡ ÚÊ Ck»»«∆«¿ƒ»¬ƒ¿»»∆≈«¿»∆
‰BÁ ÔÈOÚ ÔÈaÁÓe LeÏz ÔÈ‡L ;ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰«ƒƒÀƒ∆≈»¿À»ƒ«¬ƒ»

‰ÊÏ ‰Ê38. ∆»∆

תרומה 32) של סאה ונפלה חולין, של קופות לשתי  הכוונה
"אין  שם: במשנה שאמרו מה בכלל זה וגם מהן. אחת לתוך

וכו'". תרומה של היא איזו תרומה 33)ידוע  מהן שאחת
חולין. מהן ואחת מדומעת מהן אחת או חולין, מהן ואחת

חולין.34) של אותה הייתה "אם 36)מספק .35)שמא
ונפלו  סאתיים ובשנייה סאה הדמיון דרך על באחת  יהיה
חולין  אותן שיעור לדעת אנו צריכים בחולין סאין השלוש
ואם  שבשתיהן קטנה והיא בהן נפלה תרומה סאה כי  ונחשב 
הוא  ואם ואחד, במאה תעלה סאין מאה חולין באותן היה

מדומע ". הכל יהיה זה 37)פחות והרי  מחוברים ושתיהן
יחד. שתיהן זה 38)כזורע  הונח  "נעשין רומי : בדפוס 

הוכיח ". נעשה ומחובר תלוש "אין שם: ובירושלמי  לזה".
חדא  דכל ותאכל, המותר הוא מי  ותוכיח  ראייה הבא כלומר,
כשני להו דהוו מוחזק  איסור כאן ואין הוא נפשיה באנפי 

מינין.

.„È,‰Óez ÏL ˙Á‡Â ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡ ,˙Bt˜ ÈzL¿≈À««∆Àƒ¿««∆¿»
ÏL ˙Á‡Â ÔÈlÁ ÏL ˙Á‡ ,ÔÈ‡Ò ÈzL Ô‰ÈÙÏÂ¿ƒ¿≈∆¿≈¿ƒ««∆Àƒ¿««∆
:ÓB‡ È‡L ;ÔÈzÓ  el‡ CB˙Ï el‡ eÏÙÂ ,‰Óez¿»¿»¿≈¿≈À»ƒ∆¬ƒ≈

‰Óez‰ CB˙Ï ‰Óe˙e ,eÏÙ ÔÈlÁ CB˙Ï ÔÈlÁÛ‡Â . Àƒ¿Àƒ»¿¿»¿«¿»¿«
ÌÈc ‰na .‰Óez‰ ÏÚ ÔÈlÁ ea ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…«Àƒ««¿»«∆¿»ƒ
;Ì‰ÈcÓ ‡e‰L ,‰f‰ ÔÓfa ‰Óe˙a ?ÌÈeÓ‡¬ƒƒ¿»«¿««∆∆ƒƒ¿≈∆
ÏÚ ÔÈlÁ eaiL „Ú  ‰Bz ÏL ‰Óe˙a Ï‡¬»ƒ¿»∆»«∆ƒ¿Àƒ«

.‰Óez‰«¿»

.ÂËÈk‰ CB˙Ï ‰ÏÙpL ‰Óez ‰‡Ò39Ó‡Â ,40: ¿»¿»∆»¿»¿«¿ƒ¿»«
‰‡Ò d˙B‡ ‰ÏÙpL ÌB˜na  BÎB˙Ï ‰Ê Èk‰ ˙Óez¿««¿ƒ∆¿«»∆»¿»»¿»

‰ÓizÒ ÌL41Ïk‰ ÚÓcÂ ,Èk‰ ˙Óez42‰Óeza »ƒ¿«¿»¿««¿ƒ¿ƒ«««…«¿»
BBÙˆa Èk‰ ˙Óez :Ó‡ .Èk‰ ˙Óe˙e ‰ÏÙpL∆»¿»ƒ¿««¿ƒ»«¿««¿ƒƒ¿
,ÌÈLÏ  ÔBÙvaL ÈˆÁ‰Â ,ÌÈLÏ B˙B‡ ÔÈ˜ÏBÁ ¿ƒƒ¿«ƒ¿«¬ƒ∆«»ƒ¿«ƒ
.Ún„Ó‰ ‡e‰ ,ÈBÙˆ ÔBÙˆ ‡e‰L ,Èk‰ ÚÈ ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»¿ƒ««¿ƒ∆¿¿ƒ«¿À»

שתעלה 39) ודינה התרומה כנגד מאה שם והיה טבל, של
מדומע . הכרי  עושה כן.40)ואינה נקבעה 41)אחרי 

שנפלה. הסאה אצל מסויים נתרבתה 42)במקום שעכשיו
(הלכה  שלמעלה פי  על [ואף  מדומע  הכל ועושה התרומה
עד  להגביהה הספיק  ולא למאה שנפלה שסאה רבינו כתב  ו)
שתיפול  קודם בראשונה ידע  אם אחרת, סאה שנפלה
ביחד, הסאין שתי  שנתחברו כיוון כאן - נדמעו לא השנייה,

ומדמעות]. הן מצטרפות

.ÊËÌÈÈk ÈL ˙Óez :Ó‡Â ,ÌÈÈk ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰»¿»»¿≈¿»ƒ¿»«¿«¿≈¿»ƒ
ÔÈÚn„Ó Ô‰ÈL È‰  Ô‰Ó „Á‡a43ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰ . ¿∆»≈∆¬≈¿≈∆¿À»ƒ»¿»»¿≈

el‡‰ ÔÈ‡q‰ ÔÓ ˙Á‡ È‰ :Ó‡Â ,„Á‡ ÈÎe ÔÈ‡Ò¿ƒ¿ƒ∆»¿»«¬≈««ƒ«¿ƒ»≈
˙Á‡ È‰  ‰f‰ Èk‰ ÏÚ ‰Óez ‰ÈeOÚÔ‰Ó ¬»¿»««¿ƒ«∆¬≈««≈∆

ÌÈÈk ÈL ÂÈÙÏ eÈ‰ .‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,‰Óez¿»¿≈»«≈ƒ»¿»»¿≈¿»ƒ
ÔÓ „Á‡ ÏÚ ‰Óez BÊ È‰ :Ó‡Â ,˙Á‡ ‰‡Òe¿»««¿»«¬≈¿»«∆»ƒ
,Ô‰Ó „Á‡ ÔwzÂ ,‰Óez ‡È‰ È‰  eÏl‰ ÌÈÈk‰«¿»ƒ«»¬≈ƒ¿»¿ƒ«≈∆»≈∆

.Ïh‰ ÔÓ Ôw˙Ó‰ ‡e‰ ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â¿≈»«≈∆«¿À»ƒ«∆∆

התרומה.43) מהם באיזה יודעים אנו שאין

     1 
תאנה 1) לתוכן ונפלה לבנות וג' שחורות תאנים ג' יבאר

עיגול  שנפל וקטנים גדולים דבילה עיגולי  ודין תרומה.
של  סאה קטן. או גדול היה אם ידוע  ואין לתוכן דבילה
סאה  תרומה. ספק  וכל חטים, של מגורה פי  על שנפלה חטין
שתי חולין. ממאה לפחות שנפלה טהורה או טמאה תרומה
אחרת  נפלה ואח "כ מהן, לאחת תרומה סאה שנפלה קופות

נפלה. לאיזו נודע  ולא

.‡˙B‡z ÌÈMÓÁ2‰ÏÙpL ˙BÏ ÌÈMÓÁÂ ˙BBÁL ¬ƒƒ¿≈¿«¬ƒƒ¿»∆»¿»
 ‰Ï ‰˙È‰ :‰Óez ÏL ˙Á‡ ‰‡z ÔÎB˙Ï¿»¿≈»««∆¿»»¿»¿»»

˙BÚn„Ó ˙Bl‰Â ,˙BzÓ ˙BBÁM‰3‰˙È‰ ; «¿À»¿«¿»¿À»»¿»
Ì‡Â .˙BzÓ ˙Bl‰Â ,˙BÚn„Ó ˙BBÁM‰  ‰BÁL¿»«¿¿À»¿«¿»À»¿ƒ

Úe„È ÔÈ‡4‰ÏBÚ  ‰Ï Ì‡Â ‰˙È‰ ‰BÁL Ì‡ ≈»«ƒ¿»»¿»¿ƒ¿»»»
Ïk‰ ÔÓ ‰‡Óe „Á‡a5‰˙È‰ ‰Ó Ú„È .6‰ÏÙpL Á‡ ¿∆»≈»ƒ«…»«∆»¿»««∆»¿»

˙BÚn„Ó Ôlk È‰  ÁÎLÂ7. ¿»«¬≈À»¿À»

  

       
       

השחורות  יהושע , רבי  לפי  תרומות: מסכת במשנה , ומקורו 
רבי השחורות. את מעלות והלבנות הלבנות, את מעלות
אסורות. השחורות נפלה , שחורה   שא היינו  אוסר, אליעזר
אומר: עקיבא  ורבי  אסורות. הלבנות נפלה , לבנה   וא
זו , את זו  מעלות אי לבנה ) או  (שחורה  נפלה  מה  בידוע 
" הרמב ופסק  זו , את זו  מעלות  נפלה  מה  ידוע  וכשאינו 

עקיבא . כרבי 
לא  במציאות שהרי  בפשטות, מוב האוסר ר"א  של טעמו 
 שאי ובוודאי  הלבנות,  בחמשי אלא  התרומה  התערבה 
כתבו  יהושע , רבי  של בטעמו  שנפל. מהמי מאה 
הכל  ומערב דורס היה  רוצה  היה   שא שכיו , המפרשי
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עקיבא  רבי  של ובטעמו  לבטלה . מצטרפי כול ביחד ,
שבידוע  כתבו  ידוע , ואינו  שנפל מה  ידוע  בי שמחלק 
שיכול  כיו מעלות, אי לבנה ) או  (שחורה  נפלה  תאנה  איזו 
לבטל. מסייעות אינ ה שמותרות וכיו האחרות, לאכול
 ולכ איסור, בספק  כול נפלה , איזו  ידוע  אי  א אבל

זו . את זו  מעלות
רצה   שא בכ מה  הרי  יהושע , רבי  בדעת א . :להבי וצרי
מעלות  ואי דרס לא  לפועל והרי  ,כול את מערב  לדורס

זו . את זו 
הרי נפלה , איזו  יודע  שאינו  בכ מה  עקיבא , רבי  בדעת ב .
התערבה  לא  במציאות אבל בידיעתו , הוא  הספק  כל

במאה . אחד  של תערובת כא ואי במאה  התרומה 
יבש  תערובת גדר בכללות  חולקי ור"ע  שר"א  לומר ויש 
זו  בתערובת דבר כל כי  בלח , לח  כתערובת שאינה  ביבש 
יודע אינו   שהאד אלא  עצמו , בפני  נפרד  ועומד  נשאר
מתערובת  שונה  ביבש  יבש  גדר  הא האיסור, נמצא  איפה 
ה 'גברא ', מצד  אלא  ב 'חפצא ' תערובת שאינו  בזה  בלח  לח 
או  האיסור, לבטל כדי  מספיק  זה   וג  האד בידיעת היינו 
בתערובת  כמו  ב 'חפצא ' הוא  ביבש  יבש  תערובת גדר  שג
והאיסור. ההיתר בי להבחי אפשר אי  בו   ג כי  בלח , לח 
ב 'חפצא ', להיות צריכה  ביבש  יבש  תערובת  שג סובר ר"א 
 כא אי כי  השחורות את להעלות יכולות הלבנות אי ולכ
יבש  שתערובת  סוברי ור"ע  ר"י  אבל במציאות. תערובת

ה 'גברא '. מצד  רק  שתהיה  מספיק  ביבש 
לבטלה , מצטרפי שכול ר"י  של דעתו   ג תוב ועל־פי ־זה 
כי ביחד , הכל ומערב דורס היה  רוצה  היה  שאילו  כיו

ג הוא  התערובת גדר ולכ לשיטתו  , האד של בדעתו 
יחד . הכל של לתערובת ורצונו  מחשבתו   ג כא נוגעת

      

ט .2) משנה פ "ד ואין 3)תרומות ממאה. פחות בהם שיש
הסאהֿתרומה  את לבטל ללבנות ומסייעות מעלות השחורות

שם). הרא"ש (פי ' הם שמותרות מכיון שם 4)שנפלה,
ידי על לברר שאי ֿאפשר והמדובר עקיבא. כרבי  ח , משנה
מקצתן  שנאבדו כגון והלבנות, השחורות התאנים מנין

רוקח ). זו 5)(מעשה מעלות - איסור בספק  שכולם שכיון
שם). הרא"ש (פירוש זו רב 6)את לדעת שם ירושלמי 

[אבל 7)עקיבא. שירליאו). (ר"ש נאסרו - שנאסרו שכיון
סאה, ממאה לפחות שנפלה תרומה סאה הרי  עיון: צריך
התרומה  לבטל מצטרפים - בשוגג חולין שם נפלו ושוב 
נמצא  השכחה, ידי  על כאן וגם ט ), משנה פ "ה (תרומות

התרומה?]. את יבטלו לא ולמה התאנות, כל שנתערבו

.‰Ïc ÏL ÌÈaÏÓe ‰Ï„ ÈÏebÚ ÔÎÂ8ÏebÚ ÏÙpL ¿≈ƒ≈¿≈»«¿¿ƒ∆¿≈»∆»«ƒ
ÔaÏÓ Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,ÔÎB˙Ï ‰Óez ÏL ÔaÏÓ B‡«¿≈∆¿»¿»¿≈»«ƒ«¿≈
ÌÈaÏnÏ ÔÈÙËˆÓ ÔÈÏebÚ‰ È‰  ÏebÚ B‡ ‰È‰9 »»ƒ¬≈»ƒƒƒ¿»¿ƒ««¿¿ƒ
‰Ï„ ÈÏebÚ .Ïk‰ ÔÓ ‰‡Óe „Á‡a ‰Óez‰ ‰ÏÚ˙Â¿«¬∆«¿»¿∆»≈»ƒ«…ƒ≈¿≈»

ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b10ÔÈ‡Â ,ÔÎB˙Ï ‰Ïc ÏebÚ ÏÙpL ¿ƒ¿«ƒ∆»«ƒ¿≈»¿»¿≈

ÔÈa ÔÈÏÚÓ Ô‰ È‰  ÔË˜ Ì‡ ‰È‰ ÏB„b Ì‡ Úe„È»«ƒ»»»ƒ»»¬≈≈«¬ƒ≈
Ï˜LÓa ÔÈa ÔÈÓa11ÔÈÏebÚ ‰‡ÓÏ ÏebÚ ÏÙ ?„ˆÈk . ¿ƒ¿»≈¿ƒ¿»≈«»«ƒ¿≈»ƒƒ

ÏÙ ÔË˜ ÓB‡ ÈÈ‰  ÌÈpË˜e ÌÈÏB„b12dÈa‚Óe , ¿ƒ¿«ƒ¬≈ƒ≈»»»««¿ƒ«
,ÌÈÏebÚ ÌÈÚa‡ CB˙Ï ÏebÚ ÏÙ .ÌÈpËw‰ ÔÓ „Á‡∆»ƒ«¿«ƒ»«ƒ¿«¿»ƒƒƒ
,ÔÈËÈÏ Úa‡ „Á‡ Ïk Ï˜LÓ ÏebÚ ÌÈOÚ Ô‰Ó≈∆∆¿ƒƒƒ¿«»∆»«¿«ƒ¿ƒ
ÏÈ‡B‰ ,‡ËÏ „Á‡ Ïk Ï˜LÓ ÏebÚ ÌÈOÚ Ô‰Óe≈∆∆¿ƒƒƒ¿«»∆»ƒ¿»ƒ
ÔË˜ ÓB‡ ÈÈ‰  „Á‡Â ÔÈËÈÏ ‰‡Ó Ïk‰ Ï˜LÓeƒ¿««…≈»ƒ¿ƒ¿∆»¬≈ƒ≈»»

.ÌÈpËw‰ ÔÓ „Á‡ dÈa‚Óe ,ÏÙ»««¿ƒ«∆»ƒ«¿«ƒ

כמו 8) התאנים מדבלת עושים אדם "בני  ח ֿט . משניות שם
מרובעות, דבלות כמין כן גם מהן ועושין עגולות, ככרות
שעושים  הדפוסים לאותם דומות שהן לפי  מלבנים נקראות
החזיקי ממש, עברי  שהיא דעתי  ולפיכך הלבנים, בהם

המשניות). פירוש - יד ג, (נחום שאין 9)מלבן" כיון
את  זו מעלות - מלבנים בין עגולים בין אסורות וכולן ידוע ,

שם.10)זו. שם.11)במשנה כאן 12)ירושלמי  ויש
חולין. של ואחד מאה

.‚˙Ïq‰Â ÁÓw‰Â13˙‡ ˙BÏÚ‰Ï ÔÈÙËˆÓ ÔÈ‡  ¿«∆«¿«…∆≈»ƒ¿»¿ƒ¿«¬∆
.‰Óez‰«¿»

שהם 13) ואף ֿעלֿפי  כחכמים. פ "ו, תרומות תוספתא
והיינו  זה. מתוך זה ולבררם לרקד אפשר הרי  - מעורבים
מה  ידע  לא אם אבל סולת, או קמח  נפל, מה ידע  אם דוקא
(תוספתא  למעלה ותאנים עיגולים כמו מצטרפים, - נפל

כפשוטה).

.„‰ÏÙpL ÌÈhÁ ÏL ‰‡Ò14‰e‚Ó Èt ÏÚ15ÏL ¿»∆ƒƒ∆»¿»«ƒ¿»∆
‰‡Óe „Á‡a d˙B‡ ÔÈÚLÓ ÔÈ‡  ÌÈhÁ16ÔÈ‡L ; ƒƒ≈¿«¬ƒ»¿∆»≈»∆≈

‰ÏÏ Ì‡ ‡l‡ ÔÈÚLÓ17B‡ ,ÔÈlÁ‰ ÌÚ ‰Óez ¿«¬ƒ∆»ƒƒ¿¿»¿»ƒ«Àƒ
„ˆÈÎÂ .‰Óez‰ ‰ÏÙ ÌB˜Ó ‰ÊÈ‡a Úe„È ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈»«¿≈∆»»¿»«¿»¿≈«
Èab ÏÚ ÌÈhÁ ‡È‰ el‡k ‰Óez‰ ˙‡ ÔÈ‡B ?‰OÚÈ«¬∆ƒ∆«¿»¿ƒƒƒƒ««≈

ÌÈBÚO18Èab ÏÚ ‰ÏÙpL dÓˆÚ ‰Óez‰ LÈÙÓe , ¿ƒ«¿ƒ«¿»«¿»∆»¿»««≈
ÈÓk ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÙpL ÔÈlÁ‰ ÔÓ ËÚÓ ÌÚ ‰e‚n‰«¿»ƒ¿«ƒ«Àƒ∆»¿»¬≈∆¿ƒ

.ÔÈBÚO Èab ÏÚÓ ÌÈhÁ Ûq‡nL∆¿«≈ƒƒ≈««≈¿ƒ

יא.14) משנה פ "ד בו 15)תרומות שאוצרים המקום הוא
המשנה). שבמגורה.16)(פירוש משנה 17)בתחתונות

יהושע . רבי  כדעת פ "ה.18)שם, שם תוספתא

.‰˙Bt˜ ÈzL19‰Óez ‰ÏÙpL ˙Be‚Ó ÈzL B‡ ¿≈À¿≈¿∆»¿»¿»
Ô‰Ó BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ,‰ÏÏÂ Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï¿««≈∆¿ƒ¿¿»¿≈»«¿≈≈∆

„Á‡ ˙Èa ˙Be‚Ó ÈzL eÈ‰ Ì‡ :‰ÏÙ20el‡ È‰  »¿»ƒ»¿≈¿¿«ƒ∆»¬≈≈
eÈ‰ el‡k Ïk‰ ÔÓ ‰‡Óe „Á‡a ‰ÏÚ˙Â ,˙BÙËˆÓƒ¿»¿¿«¬∆¿∆»≈»ƒ«…¿ƒ»
‰˙È‰ elÙ‡Â ˙BÙËˆÓ ˙Btw‰Â .˙Á‡ ‰e‚Ó Ô‰ÈzL¿≈∆¿»««¿«Àƒ¿»¿«¬ƒ»¿»
c‰ BwL ÈÙÏ ,Á‡ ˙Èa ‰t˜Â ‰Ê ˙Èa ‰tÀ̃»¿«ƒ∆¿À»¿«ƒ«≈¿ƒ∆»«»»

Ô‰ÈzL ıa˜Ï21˙Btw‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ Ï‡ .„Á‡ ˙Èa ¿«≈¿≈∆¿«ƒ∆»¬»ƒ»¿≈«À
.˙BÙËˆÓ ÔÈ‡  ˙BÈÚ ÈzLaƒ¿≈¬»≈»ƒ¿»¿

כחכמים.19) יב , משנה פ "ד ברייתא 20)תרומות
וכתנאֿקמא. שם קופות 21)בירושלמי  ח ): (הלכה שם

ופירוש  להתפנות. דרכן אין מגורות להתפנות, דרכן
וכיון  למקום, ממקום ולהעתיקן לטלטלן להתפנות,
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קמב               
         

(פירוש  הטלטול בשעת יתקבצו ונעתקות שמטלטלות
שם). המשנה

.Â˙BÏÚ‰Ï ‰ˆ Ì‡ ?‰ÏÙpL ‰‡Ò ‰ÏÚÓ „ˆÈÎÂ22 ¿≈««¬∆¿»∆»¿»ƒ»»¿«¬
dÈˆÁ ˙BÏÚ‰Ï ‰ˆ Ì‡Â ,‰ÏÚÓ  Ô‰È˙MÓ „Á‡Ó≈∆»ƒ¿≈∆«¬∆¿ƒ»»¿«¬∆¿»
ÏL ÌÈ‡z ÌÈ‡ÏÓ ÌÈck .‰ÏÚÓ  BfÓ dÈˆÁÂ BfÓƒ¿∆¿»ƒ«¬∆«ƒ¿≈ƒ¿≈ƒ∆

ÔÈlÁ23„k ÈÙa ‰Óez ÏL ÌÈ‡z ‡ËÈÏ ÒcL , Àƒ∆»«ƒ¿»¿≈ƒ∆¿»¿ƒ«
„Á‡24‰‡Ó ÌL eÈ‰ Ì‡ :‡È‰ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ì‰Ó ∆»≈∆¿≈»«≈ƒƒ»»≈»

Ì‰Ó „Á‡ „k Á˜BÏÂ ,‰ÏÚz BÊ È‰  „ÎÂ „k«»«¬≈«¬∆¿≈««∆»≈∆
‡M‰Â ,‡ËÈÏ d˙B‡ ÈÓcÓ ıeÁ Ô‰ÎÏ dÎBÓe¿»¿…≈ƒ¿≈»ƒ¿»¿«¿»
Ôlk ÔÈnt‰  ‰‡nÓ ˙BÁt eÈ‰ Ì‡Â ;ÔÈzÓÀ»ƒ¿ƒ»»ƒ≈»«ÀƒÀ»

ÔÈzÓ ÌÈÏeM‰Â ,˙BÚn„Ó25. ¿À»¿««ƒÀ»ƒ

שם.22) וכרבי23)ירושלמי  יא, משנה שם תרומות
אחד 24)יהושע . להעלות רצה שאם למעלה, שכתב  כמו

מעלה. - לבטל,25)מהם מסייעות התחתונות אין ולפיכך
פומין. מאה שיהיו וצריך

.ÊdÒc Ì‡ ÔÎÂ26ÔÈ‡Â ,ÏebÚ Èt ÏÚ B‡ ˙ek Èt ÏÚ ¿≈ƒ¿»»«ƒ«∆∆«ƒƒ¿≈
ÏebÚ‰ Èt ÏÚ dÒc .‡e‰ ‰Ê È‡ Úe„È27Úe„È ÔÈ‡Â »«≈∆¿»»«ƒ»ƒ¿≈»«

BÓB„a B‡ BBÙˆa Ì‡28‡e‰ ÏebÚ ‰Ê È‡ ‡ÏÂ29 ƒƒ¿ƒ¿¿…≈∆ƒ
˙B„et Ì‰ el‡k Ì˙B‡ ÔÈ‡B30ÈÙÏ ‰ÏÚ˙Â , ƒ»¿ƒ≈¿¿«¬∆¿ƒ

 ÔÈËÈÏ ‰‡Ó ÔÈÏebÚ‰ ÏÎa LÈ Ì‡ ;Ï˜Ln‰«ƒ¿»ƒ≈¿»»ƒƒ≈»ƒ¿ƒ
ÏebÚ ÏÎa LiL ‡e‰Â .‰ÏÚz31ÈL ÏÚ ˙È Ô‰Ó «¬∆¿∆≈¿»ƒ≈∆»≈«¿≈

ÔÈËÈÏ32˜ÙqL ;a ‰Óez‰ ÏËzL È„k , ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ¿««¿»»…∆¿≈
.ÔÈlÁ‰ a ÏËa ‰Óez‰«¿»»≈¿…«Àƒ

מאה 26) שם יש שאם הקודמת, בהלכה האמור על מוסב 
שהואֿהדין  יעלו, לא פומין ממאה פחות ואם יעלו, פומין
בירושלמי הפנים (מראה עיגול פי  על או כוורת פי  על בדרס 

וצריך). ד"ה ז מראה 27)הלכה עצמה, בפני  בבא היא זו
שם. ד.28)הפנים שני29)ביצה ממנו נתעלמו כלומר:

באיזה  יודע  אינו וגם דרס , עיגול באיזה יודע  אינו דברים:
בעיגול. בשל 30)מקום מעורבים פומין כאילו כלומר:

להעלות  התחתונות ומצטרפות דימוע , בספק  וכולם שולים,
שם). (רש"י  הפה שעל הליטרא שם.31)את ירושלמי 

בכל  שיהא צריך עצמו, בפני  ניכר ועיגול עיגול שכל כיון
ואז  התורה, מן ברוב  תרומה הספק  לבטל כדי  עיגול
שם). הפנים (מראה ומאה באחד להעלותה מצטרפין

שאין 32) הרי  שהוא", וכל ליטרין "שני  שם: (בירושלמי 
ד"ה  מד. לפסחים מהרש"א ועיין ממש. בתרי " ב "חד צורך

א איתיביה  סעיף  קט  סימן יורהֿדעה ערוך' וב 'שולחן .
תשובה). ובפתחי  בפלתי  בש"ך,

.ÁÒB‡ d˜ÙÒe ,‰‡Óa ÒB‡ d‡cÂ  ‰Óez‰«¿»«»»≈¿≈»¿≈»≈
ÌÈMÓÁa33˙BÈa ‰È‰ Ì‡Â ;a ‡l‡ z‰ dÏ ÔÈ‡Â , «¬ƒƒ¿≈»∆≈∆»¿…¿ƒ»»¿≈

˙Á‡ ‰‡z ?„ˆÈk . ‰ÎÈˆ dÈ‡  ÌÈMÓÁÓ≈¬ƒƒ≈»¿ƒ»…≈«¿≈»««
ÔÈÓi˜ ‰‡n‰ È‰Â ,ÚL˙Â ÌÈÚL˙Ï ‰ÏÙpL ‰Óez34 ¿»∆»¿»¿ƒ¿ƒ»≈««¬≈«≈»«»ƒ

e‡aL BÓk ,ÌÈÊÏ eÒ‡ Ïk‰ 35. «…»¿»ƒ¿∆≈«¿

ה"ז.33) פ "ד שם תרומה.34)ירושלמי  בוודאי  כאן ויש
א.35) הלכה למעלה

.Ë˙Á‡ ‰ÏÙ36ÌÈMÓÁÓ37,Ïk‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰„‡Â »¿»««≈¬ƒƒ¿»¿»««ƒ«…
‰ÏÙpL ˙Á‡‰ B‡ ‰„‡L ‡È‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙Á‡ ‡nL∆»««ƒ«Àƒƒ∆»¿»»««∆»¿»
Ô‰ÈÏÚ ‰aiL „Ú ,˙BeÒ‡ el‡ È‰  ‰„‡L ‡È‰ƒ∆»¿»¬≈≈¬«∆«¿∆¬≈∆

Á‡ ÌB˜nÓ ÔÈlÁ38ÌÈ‡z ÌÈMÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒBÈÂ Àƒƒ»«≈¿ƒ¬≈∆¬ƒƒ¿≈ƒ
‰Óez ÏL ˙Á‡ ‰ÏÙ Ì‡Â .Ïk‰ ÏÚ ˙BÈ ˙Á‡Â¿««≈««…¿ƒ»¿»««∆¿»
z‰  Ïk‰ ÔÓ ˙Á‡ ‰„‡Â ˙Á‡Â ÌÈMÓÁ CB˙Ï¿¬ƒƒ¿««¿»¿»««ƒ«…À«

ÌÈÊÏ ‡M‰39. «¿»¿»ƒ

הקודמת.36) ההלכה  של  אברבנאל:37)המשך בכ"י 
שם. הפנים מראה ועיין חמשים". כמפורש 38)"לתוך

שבתרומה  אף ֿעלֿפי  רוב ". צריכה חמשים "עד בירושלמי :
לפי ולהרבות, להוסיף  אסור ממאה, לפחות שנפלה ודאי 

לכתחילה. איסור מבטלין כאן 39)שאין שיש שכיון שם.
די לפיכך שאבדה, היא תרומה של אותה שמא ספק 

ואחד. בחמשים

.È‰Óez ‰‡Ò40OÚÓ ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»∆»¿»¿»ƒ≈»«¬≈
B˙Óez ‰Ïh ‡lL ÔBL‡41ÈL OÚÓÏ B‡ ƒ∆…ƒ¿»¿»¿«¬≈≈ƒ

ÔBL‡ OÚÓÏ Ì‡ :Ïk‰ ÚncÂ ,ecÙ ‡lL Lc˜‰Â¿∆¿≈∆…ƒ¿¿ƒ«««…ƒ¿«¬≈ƒ
Ïk‰ ÎnÈÂ ,OÚÓ ˙Óe˙Ï ÌL ‡wÈ  ‰ÏÙ»¿»ƒ»≈≈ƒ¿««¬≈¿ƒ»≈«…

ÌÈ‰kÏ42˙Óez ÈÓcÓe ‰ÏÙpL ‰Óez ÈÓcÓ ıeÁ «…¬ƒƒ¿≈¿»∆»¿»ƒ¿≈¿«
È‰  ‰ÏÙ Lc˜‰Â ÈL OÚÓÏ Ì‡Â ;BaL OÚÓ«¬≈∆¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆¿≈»¿»¬≈

e„tÈ el‡43.‰Óez ÈÓcÓ ıeÁ Ô‰ÎÏ eÎnÈÂ ≈ƒ»¿ƒ»¿¿…≈ƒ¿≈¿»

א.40) משנה פ "ה מעשר.41)תרומות תרומת
לזרים.42) אסור חולין.43)שהדמוע  ויהיו

.‡È‰‡ÓË ‰Óez ‰‡Ò44‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿≈»∆»¿»¿»ƒ≈»
,Lc˜‰ B‡ ÈL OÚÓ B‡ ÔBL‡ OÚÓ B‡ ÔÈlÁÀƒ«¬≈ƒ«¬≈≈ƒ∆¿≈

ÔÈ‡ÓË ÔÈa45È‰  Ïk‰ ÚncÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈB‰Ë ÔÈa ≈¿≈ƒ≈¿ƒƒ¿ƒ«««…¬≈
È‰Â ,ÏkÏ ‰ÏÈÎ‡a ‰eÒ‡L ‰‡ÓË ‰Óe˙k Ïk‰«…ƒ¿»¿≈»∆¬»«¬ƒ»«…«¬≈
‰na .e˜iL „Ú Ô˙B‡ ÌÈÁÈpÓe ,ÌÏBÚÏ eÒ‡ Ïk‰«…»¿»«ƒƒ»«∆≈»¿«∆

?ÌÈeÓ‡ ÌÈc46;ÈÁ ÏÎ‡‰Ï Bkc ÔÈ‡L „a ¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈«¿¿≈»≈«
‡nL ,ÔÁÈpÈ ‡Ï  ÈÁ ÏÎ‡‰Ï BkcL „a Ï‡¬»¿»»∆«¿¿≈»≈«…«ƒ≈∆»
C„k Ïk‰ ˜ÈÏ„È ‡l‡ ;Ô‰Ó ÏÎ‡ÈÂ Ì‰a Ï˜zÈƒ»≈»∆¿…«≈∆∆»«¿ƒ«…¿∆∆

‰‡ÓË ‰Óez ÔÈ˜ÈÏ„nL47. ∆«¿ƒƒ¿»¿≈»

שם.44) או 45)משנה מעשר או חולין, אותם כלומר,
ֿ 46)הקדש. (כסף  שם כגירסתו המשנה, על ירושלמי 
תקלה 47)משנה). יהיה שלא כדי  מאוס  בכלי  שנותנים

יב . הלכה בפי "ב  כמבואר לאחרים,

.È‰B‰Ë ‰Óez ‰‡Ò48‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿»∆»¿»¿»ƒ≈»
ÔÈlÁ49ÈÓcÓ ıeÁ ÌÈ‰kÏ Ïk‰ ÎnÈ  ÔÈ‡ÓË Àƒ¿≈ƒƒ»≈«…«…¬ƒƒ¿≈

˙BÈÏ˜ ‰Ê Ún„Ó ÏÎB‡ Ô‰k‰Â .‰Óez50LeÏÈ B‡ , ¿»¿«…≈≈¿À»∆¿»»
ÔÈÈLÎÓ ÔÈ‡L ˙Bt ÈÓa B˙B‡51‡ÓË˙ ‡lL È„k , ¿≈≈∆≈»«¿ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»

Ún„Ó LeÏÈ B‡ .ÔÈ‡Óh‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ BaL ‰Óez‰«¿»∆ƒ«Àƒ«¿≈ƒ»¿À»
‰ˆÈkÓ ˙BÁt ‰Ê52ÏÎ‡ ‡nËÓ ‡ÓË ÏÎ‡ ÔÈ‡L , ∆»ƒ¿≈»∆≈…∆»≈¿«≈…∆

Á‡53‰Ê Ún„Ó ˜lÁ˙È B‡ .‰ˆÈk ‰È‰iL „Ú54 «≈«∆ƒ¿∆¿≈»ƒ¿«≈¿À»∆
‰Óez‰ ‡Óhz ‡lL È„k ,‰qÚ ÏÎa ‰ˆÈkÓ ˙BÁt»ƒ¿≈»¿»ƒ»¿≈∆…ƒ»≈«¿»

.BaL∆

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



קמג                
         

שם.48) מדומע .49)משנה שלא 50)שהכל באש. קלוי 
תיטמא  שלא לטומאה, המכשיר משקה עליהם יפול
נפלו  אם אלא טומאה, מקבלים אינם שאוכלין לפי  בתרומה,
בפ "א  כמבואר לטומאה, המכשירים משקין שבעה עליהם

אֿב . הלכות אוכלין טומאת לטומאה,51)מהלכות
ג. הלכה שם נקודים".52)כמבואר "יאכלו שם: במשנה

כחצי אחת כל תהיה קטנות, ככרות שיעשנה הוא ונקודים
בר"ש). שם ועיין שם. המשניות (פירוש אבל 53)ביצה

מכביצה  בפחות שגם כביצה, צריך אין טומאה לקבלת
א). הלכה פ "ד (שם טומאה אחרות 54)מקבל לעיסות

עיסה. בכל והמדומע  מכביצה פחות שיהיה

.‚È‰‡ÓË ‰Óez ‰‡Ò55ÔÈlÁ ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿≈»∆»¿»¿≈»Àƒ
ÔÈB‰Ë56‰‡Ò ÔÎÂ ,57‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ‰B‰Ë ‰Óez ¿ƒ¿≈¿»¿»¿»∆»¿»¿≈»

‰ÏÚz  ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ58˙BÈÏ˜ ÏÎ‡˙Â ,‰‡Óe „Á‡a59 Àƒ¿≈ƒ«¬∆¿∆»≈»¿≈»≈¿»
‰‡q‰ ÔÈ‡L ;‰ˆÈkÓ ˙BÁt B‡ ˙Bt ÈÓa LBlz B‡ƒ¿≈≈»ƒ¿≈»∆≈«¿»

‰˙ÏÚL dÓˆÚ ‰‡q‰ ‡È‰ ‰ÏÙpL60. ∆»¿»ƒ«¿»«¿»∆»¿»

חכמים.55) כדעת ב , משנה שם שלא 56)תרומות
(ר"ש). בנפילתה התרומה טימאתם ולא שם 57)הוכשרו

הכל. לדברי  ג, שם.58)משנה שלא 59)כחכמים
הטהורה. התרומה כר'60)תטמא ולא ותאכל. תעלה ולכן

לתוך  טמאה תרומה סאה נפלה שאם ב ), משנה (שם אליעזר
שנפלה  שהיא ותישרף , התרומה תעלה - טהורים חולין מאה

שם. חכמים כדעת אלא שעלתה, היא

.„È‰‡ÓË ‰Óez ‰‡Ò61ÏL ‰‡Ò ‰‡ÓÏ ‰ÏÙpL ¿»¿»¿≈»∆»¿»¿≈»¿»∆
ËeÚÓa ‰ÏËa  ‰B‰Ë ‰Óez62Ïk‰ ÔÈÏÎB‡Â ¿»¿»»¿»¿ƒ¿¿ƒ«…

‰‰Ëa63‰ÏÙ Ì‡Â .64Ïk‰ ÁÈpÈ  ‰‡nÓ ˙BÁÙÏ ¿»√»¿ƒ»¿»¿»ƒ≈»«ƒ««…
.˜iL „Ú«∆≈»≈

ד.61) משנה (פירוש 62)שם תעלה ולא שם. כחכמים
תרומה. הכל שהרי  שם), וכג.63)המשניות כב : בכורות

יא.64) הלכה למעלה והובא א, משנה שם

.ÂË˙Bt˜ ÈzL65‰‡Ò ‰ÏÙpL˙Á‡ CB˙Ï ‰Óez ÏL ¿≈À∆»¿»¿»∆¿»¿««
‰‡Ò ‰ÏÙ Ck Á‡Â ,‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Ú„BÂ Ô‰Ó≈∆¿«¿≈≈∆»¿»¿««»»¿»¿»
:ÌÈÓB‡  ‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â ‰iL¿ƒ»¿≈»«¿≈≈∆»¿»¿ƒ
ÔÈÏBzL ÈÙÏ ,‰iL ‰ÏÙ ‰BL‡ ‰ÏÙpL ÌB˜nÏ«»∆»¿»ƒ»»¿»¿ƒ»¿ƒ∆ƒ

Ï˜Ï˜Óa ‰Ï˜Ïw‰ ˙‡66‰‡Ò ‰ÏÙ .67CB˙Ï ‰BL‡ ∆««¿»»«¿À¿»»¿»¿»ƒ»¿
Ck Á‡Â ,‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Úe„È ÔÈ‡Â Ì‰Ó ˙Á‡««≈∆¿≈»«¿≈≈∆»¿»¿««»
ÔÈ‡  ‰ÏÙ Ô‰Ó BÊ È‡Ï Ú„BÂ ‰iL ‰‡Ò ‰ÏÙ»¿»¿»¿ƒ»¿«¿≈≈∆»¿»≈
‡l‡ ,‰BL‡ ‰ÏÙ ‰iL ‰ÏÙpL ÌB˜nÏ :ÌÈÓB‡¿ƒ«»∆»¿»¿ƒ»»¿»ƒ»∆»

.˙BÏ˜Ï˜Ó Ô‰ÈzL¿≈∆¿À¿»

ח .65) הלכה פ "ד שם וירושלמי  פ "ז, תרומות תוספתא
התרומה, נגד ואחת מאה מהן אחת באף  כשאין והמדובר
שיש  או נדמעה, - לתוכה תרומה הסאה שנפלה שזו באופן
תוכה  אל נפלה שהסאה וזו ואחת, מאה ואחת אחת בכל

(רדב "ז). לכהן סאה בהרמת שהראשונה 66)חייבת
מותרת. והשנייה למעלה. ראה בהרמה. נתחייבה או נדמעה

יד. הלכה פ "י  למעלה שם.67)וראה וירושלמי  תוספתא

.ÊË˙Bt˜ ÈzL eÈ‰68‰B‰Ë ˙Á‡Â ‰‡ÓË ˙Á‡ ,69, »¿≈À««¿≈»¿««¿»

È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,Ô‰Ó ˙Á‡Ï ‰Óez ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙÂ¿»¿»¿»∆¿»¿««≈∆¿≈»«≈
.‰ÏÙ ‰‡Óh‰ CB˙Ï :ÔÈÓB‡  ‡È‰ BÊƒ¿ƒ¿«¿≈»»¿»

ג.68) הלכה פ "ז שם וירושלמי  שם, תוספתא
של 69) ואחת טמאה, תרומה של "אחת שם: בתוספתא

של  שניהם אם הואֿהדין רבינו, ולדעת טהורה". תרומה
בו  תולין יותר, מקולקל שהוא שכל (כסף ֿמשנה), חולין

הקלקלה.

.ÊÈ˙Bt˜ ÈzL70ÏL ˙Á‡Â ‰B‰Ë ‰Óez ÏL ˙Á‡ , ¿≈À««∆¿»¿»¿««∆
ÔÈ‡ÓË ÔÈlÁ71CB˙Ï ‰B‰Ë ‰Óez ‰‡Ò ‰ÏÙ : Àƒ¿≈ƒ»¿»¿»¿»¿»¿

‰ÏÙ ‰Óez ÏL CB˙Ï :ÔÈÓB‡  Ô‰Ó ˙Á‡72, ««≈∆¿ƒ¿∆¿»»¿»
‰Óe˙k ‰‰Ëa eÏÎ‡È ÔÈlÁ‰Â73. ¿«Àƒ≈»¿¿»√»ƒ¿»

טהורה 70) תרומה של אחת קופות, "שתי  שם: בירושלמי 
לתוך  טהורה תרומה סאה נפלה טמאין, חולין של ואחת
לתוך  אומר אני  נפלה, מהן לאיזה ידוע  ואין מהן, אחת
הלכה  למעלה וראה נקודים". יאכלו והחולין נפלה, תרומה

להלן. ועיין מכביצה. פחות היינו רבינו, שלדעת 71)יב ,
לפני שהיה כ"י  ברמב "ם הוא וכן שם, בירושלמי  הוא כן
"חולין  העתיק  הנגיד ר"י  בשו"ת אבל קורקוס . הר"י 
קושיית  ליישב  בכדי  הכסף ֿמשנה, הגיה וכן טהורים".
עז. והערה כא והלכה יח , הלכה להלן וראה הראב "ד.

יד.72) הלכה פ "י  למעלה ראה מותרים. והחולין
במקום 73) אלא נפלה" תרומה לתוך "תרומה אמרו שלא

זה, לענין אבל באכילה), החולין איסור =) הפסד  שיש
נפלה  שמא חששו - הפסד כאן שאין בטהרה, להזהר
הגוף  בטומאת תרומה אוכל ונמצא החולין, לתוך התרומה
עח ). והערה כא, הלכה להלן (וראה קורקוס ). (מהר"י 
פחות  היינו נקודים", יאכלו "והחולין אמרו: שם ובירושלמי 

התרומה. את יטמאו שלא מכביצה, פחות

.ÁÈ Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï ‰‡ÓË ‰Óez ‰‡Ò ‰ÏÙ»¿»¿»¿»¿≈»¿««≈∆
‰ÏÙ ‰Óez ÏL CB˙Ï :ÔÈÓB‡74eÏÎ‡È ÔÈlÁ‰Â , ¿ƒ¿∆¿»»¿»¿«Àƒ≈»¿

.‰ÏB„‚ ‰Óe˙k ‰‰Ëa) ˙BÈÏ¿̃»¿»√»ƒ¿»¿»

התרומה,74) לתוך נפלה אם בין הלא עיון: צריכה זו הלכה
תלו  ולמה אוסרת, היא החולין, לתוך נפלה אם ובין
את  ולהתיר התרומה את לאסור נפלה תרומה לתוך שתרומה
של  אחת קופות, "שתי  שם: בירושלמי  מפורש וכן החולין.
סאה  נפלה וכו' טמאין חולין של ואחת טהורה, תרומה
תרומה  לתוך אי  מהֿנפשך, אסורות, שתיהן טמאה, תרומה
עוד  (ועיין אסור" נפלה חולין של לתוך אי  אסור, נפלה

עז). והערה כא הלכה להלן,

.ËÈ Ô‰Ó ˙Á‡ CB˙Ï ‰ÏÙpL ‰‡ÓË ‰Óez ‰‡Ò¿»¿»¿≈»∆»¿»¿««≈∆
eÏÎ‡È ÔÈlÁ‰Â ,‰ÏÙ ‰Óez ÏL CB˙Ï :ÔÈÓB‡¿ƒ¿∆¿»»¿»¿«Àƒ≈»¿

(˙BÈÏ˜75˙Bt ÈÓa eLBlÈ B‡76. ¿»ƒ¿≈≈

וברמב "ם 75) קושטא ובדפוס  רומי  בדפוס  ליתא המוקף , כל
(תוספתא  כתבי ֿיד כמה ובעוד קורקוס , הר"י  שלפני  כ"י 

כפולים. הדברים ואמנם על 76)כפשוטה). השיג הראב "ד
פירות, במי  תלוש או קליות תאכל לומר יתכן "שלא זה
אלא  החולין, ונטמאו התרומה נטמאה כבר שהרי 
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בהלכה כש  הכסף ֿמשנה הגיה זה ומתוך עסקינן". הוכשרו
דברי מיושבים זה ולפי  טהורין", חולין של "ואחת הקודמת
הוכשרו  לא שעוד טהורים בחולין שהמדובר כאן, רבינו
החולין, אל התרומה נפלה שמא וחששו טומאה, לקבל
ייטמאו  שלא טומאה, לקבל יכשירום שלא תיקנו ולפיכך
חששו  לא אכילה איסור שלענין שאף ֿעלֿפי  מהתרומה.
זהירות  =) הפסד שאין במקום - התרומה בהם נפלה שמא
הקודמת  בהלכה למעלה כמבואר חששו, להכשיר) שלא

עז). והערה כא הלכה להלן (וראה

.Î˙Bt˜ ÈzL77ÏL ˙Á‡Â ‰‡ÓË ‰Óez ÏL ˙Á‡ , ¿≈À««∆¿»¿≈»¿««∆
CB˙Ï ‰B‰Ë ‰Óez ÏL ‰‡Ò ‰ÏÙÂ ,ÔÈB‰Ë ÔÈlÁÀƒ¿ƒ¿»¿»¿»∆¿»¿»¿
ÔÈlÁ‰Â ,‰ÏÙ ‰Óez ÏL CB˙Ï ÔÈÓB‡  Ô‰Ó ˙Á‡««≈∆¿ƒ¿∆¿»»¿»¿«Àƒ

.˙BÈÏ˜ eÏÎ‡È≈»¿¿»

טמאה,77) תרומה של אחת קופות, "שתי  שם: בירושלמי 
אני טהורה, תרומה סאה נפלה כו' טהורין חולין של ואחת
יאכלו  והחולין נפלה, טמאה תרומה של לתוך אומר
ליברמן  הגר"ש (הוצאת פ "ו שם בתוספתא וכן נקודים".
ואחת  טמאה, תרומה של אחת קופות, "שתי  :(64 141 עמ '
ואינו  מהן אחת לתוך תרומה סאה נפלה טהורין, חולין של
טמאה  תרומה לתוך אומר הריני  נפלה, מהן זו לאי  ידוע 
שאין  שיתחשבו עד בטהרה יאכלו לא טהורין וחולין נפלה,
כבירושלמי , רבינו ומפרש כביצה". ועיסה עיסה בכל
דינו  טמאה, תרומה נפלה שאילו טהורה. תרומה בשנפלה

הסמוכה. בהלכה מפורש

.‡Î‰‡Ò ‰ÏÙ78Á‡ CB˙Ï ‰‡ÓË ‰Óez ÏLÔ‰Ó ˙ »¿»¿»∆¿»¿≈»¿««≈∆
eÒ‡  ‰‡ÓË ‰Óez ˜ÙqL .˙BeÒ‡ Ô‰ÈzL 79, ¿≈∆¬∆¿≈¿»¿≈»»

‰‡ÓË ‰Óez eq‡L ÈtÓ ;zÓ  Ún„Ó‰ ˜ÙÒe¿≈«¿À»À»ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈»
ÏÚ ,Ô‰ÈcÓ  Ún„Ó‰ eq‡Â ,‰Bz‰ ÔÓ ƒ«»¿ƒ«¿À»ƒƒ¿≈∆«

˙BÏÎ‡Ó Èeq‡ ˙BÎÏ‰a e‡aL ÌÈwÚ‰80. »ƒ»ƒ∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»

טמאה,78) תרומה של אחת קופות, "שתי  שם: בירושלמי 
לתוך  טמאה תרומה סאה ונפלה טהורין, חולין של ואחת
של  לתוך אומר אני  נפלה, מהן לאיזה יודע  ואינו מהן, אחת
הלכה  למעלה וראה בטהרה". יאכלו והחולין נפלה, תרומה
חולין  של ואחת טהורה תרומה של אחת קופות, שבשתי  יז,
שתיהן  - לתוכם טמאה תרומה של סאה ונפלה טמאים,
[ויתכן  עיון. צריכים רבינו ודברי  הירושלמי . לדעת אסורות
לדברי להשוותם ויש ונתהפכו, נשתבשו רבינו דברי  כי 
אחת  קופות, שתי  יז) (הלכה להיות: צריך וכן הירושלמי .
סאה  נפלה טמאין, חולין של ואחת טהורה תרומה של
תרומה  של לתוך אומרין מהן, אחת לתוך טהורה תרומה
נפלה  כא) (הלכה כתרומה. בטהרה יאכלו והחולין נפלה,
אסורות  שתיהן מהן, אחת לתוך טמאה תרומה של סאה
הערה  למעלה וראה הירושלמי . כדברי  ממש זה והרי  וכו'.
הכסף ֿמשנה  ולהגהת הראב "ד להשגת מקום אין ולפי "ז עג.
כ) (הלכה עה. והערה ע  הערה שם עיין יז, הלכה למעלה
חולין  של ואחת טמאה תרומה של אחת קופות, שתי 
מהן, אחת לתוך טהורה תרומה של סאה ונפלה טהורין,
קליות. יאכלו והחולין נפלה, תרומה של לתוך אומרין
מהן, אחת לתוך טמאה תרומה סאה נפלה יח ֿיט ) (הלכות

קליות  יאכלו והחולין נפלה, תרומה של לתוך אומרין
קליות) יאכלו כו' זה (בטהרה והרי  פירות. במי  ילושו או

קורקוס ]. בר"י  ועיין הירושלמי , כדברי  מוסב 79)שוב  [זה
והלכה  יז שהלכה למעלה, (ראה יז הלכה שלמעלה מה על
של  ואחת טהורה תרומה אחת קופות, ששתי  מחוברות), כא
אחת  לתוך טהורה תרומה של סאה שנפלה טמאין, חולין
ואף ֿעלֿפי ֿכן  נפלה, תרומה של לתוך שאומרין מהן,
שמא  חוששים אנו זה לענין כי  בטהרה, יאכלו החולין
תרומה  שספק  כתב  זה ועל החולין, לתוך נפלה התרומה
שאם  היינו התורה, מן טמאה תרומה שאיסור אסור, טמאה
עובר  הוא הרי  אותה, ויטמאו הטמאים, בחולין כאן נתערבה
שמן  שאף ֿעלֿפי  תרומה, מטמא של דאורייתא איסור על
שזהו  אכילה, לענין אלא זה אין ברוב , בטלה התורה
בטהרה, עוד להזהר שאפשר טומאה, לענין אבל בדיעבד.

זה לכתחילה,הרי  איסור מבטלין אין והרי  כלכתחילה,
שכתב  כמו הדעות, לכל דאורייתא איסור זהו ובתרומה

יח ). סימן בתשובה במין 80)אבני ֿמילואים כלומר,
י ֿיג. אֿו, הלכות פט "ו שם עיין במינו.

     1 
שנתבלה 1) ביצה שהוא, בכל מדמעת סתומה שחבית יבאר

העיסה. לתוך שנפל תרומה של שאור או תרומה של בתבלין
ירק  הכובש טעם. בנותן הוא אם בתרומה מינו בשאינו מין
פת  הרודה אחר. דבר איזה או תרומה של ירק  עם חולין של
יין  של כוסות ב ' תרומה. של יין חבית פי  על ונתנה חמה
של  שמן שנתערבו. במים, מזוגים חולין ואחד תרומה אחד
הדברים  אחר. דבר גבי  על או פירות גבי  על שנפל תרומה

מברך. הוא מה תרומה והאוכל תרומה. שנקראו

.‡‰Óe˙Ò ˙ÈÁ2‡e‰L ÏÎa ˙Ún„Ó 3?„ˆÈk . »ƒ¿»¿«««¿»∆≈«
ÌÈÙÏ‡ ‰nÎa ‰Ú˙pL ‰Óez ÏL ‰Óe˙Ò ˙ÈÁ»ƒ¿»∆¿»∆ƒ¿»¿»¿«»¬»ƒ

˙BiÁ‰ eÁzÙ .Ïk‰ Únc  ˙BÓe˙Ò ˙BiÁ4 »ƒ¿ƒ«««…ƒ¿¿∆»ƒ
.‰‡Óe „Á‡a ‰ÏÚz«¬∆¿∆»≈»

מאכלות 2) מהל' (פט "ז בטל ואינו חשוב  דבר שהוא
ה"אֿג). מ "ז.3)אסורות פ "ג שבטלה 4)ערלה

אסור  אבל מאליהם, שנפתחו והיינו מ "ח . שם חשיבותן.
ועי ' הי "ב , (שם לכתחלה איסור מבטלין שאין לפתחם,

כאן). רדב "ז

.‰Óe˙Ò ˙ÈÁ5‰Ú˙pL6‰ÏÙÂ ,˙BiÁ ‰‡Óa »ƒ¿»∆ƒ¿»¿»¿≈»»ƒ¿»¿»
ÏB„b‰ ÌiÏ Ì‰Ó ˙Á‡7ÏL :ÔÈÓB‡Â ,Ôlk ez‰  ««≈∆«»«»À¿À»¿¿ƒ∆

‰ÏÙpL ‰‡˙a Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .‰ÏÙpL ‡È‰ ‰Óez¿»ƒ∆»¿»«∆≈≈ƒ¿≈»∆»¿»
‰‡ÓÏ8CÈˆ ‡l‡ ;ÏB„b‰ ÌiÏ Ô‰Ó ˙Á‡ ‰ÏÙÂ , ¿≈»¿»¿»««≈∆«»«»∆»»ƒ

˙k d˙ÏÈÙ  ˙ÈÁ‰L ÈÙÏ .˙Á‡ LÈÙ‰Ï9, ¿«¿ƒ««¿ƒ∆∆»ƒ¿ƒ»»ƒ∆∆
.˙k d˙ÏÈÙ ÔÈ‡  da ‡ˆBiÎÂ ‰‡˙e¿≈»¿«≈»≈¿ƒ»»ƒ∆∆

(בהלכה 5) חשיבותה מחמת לעולם, בטלה שאינה
שהוא 6)הקודמת). וכרבא לקיש כריש ב . עד, זבחים

דבריו. שפירש משנה' 'כסף  ראה בהגהות 7)בתרא. ראה
שם. מקובצת' להפריש 8)'שיטה שצריך אלא שבטלה

ה"א). פי "ג (למעלה לכהן דריש 9)אחת אליבא כרבא,
שם. לקיש,
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.‚‰Óe˙Ò ˙ÈÁ10‰ÁzÙÂ ˙BiÁ ‰‡Óa ‰Ú˙pL »ƒ¿»∆ƒ¿»¿»¿≈»»ƒ¿ƒ¿¿»
Ô‰Ó ˙Á‡11‰pnÓ ÏËB 12‰‡nÓ „Á‡13‰˙BLÂ ««≈∆≈ƒ∆»∆»ƒ≈»¿∆

˙ÈÁ‰ d˙B‡14„Ú ˙BeÒ‡  ˙BiÁ‰ ‡L Ï‡ ; »∆»ƒ¬»¿»∆»ƒ¬«
ÏËB  Ô‰Ó Á˙tzL ˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎÂ .eÁ˙tiL∆ƒ»¿¿»««¿««∆ƒ»«≈∆≈

dÚen„ È„k ‰pnÓ15‰Ú˙ .‡M‰ ‰˙BLÂ16˙ÈÁ ƒ∆»¿≈ƒ»¿∆«¿»ƒ¿»¿»»ƒ
ÏËB  ‰‡Ó Ì‰Ó eÁzÙÂ ,˙BiÁ ÌÈMÓÁÂ ‰‡Óa¿≈»«¬ƒƒ»ƒ¿ƒ¿¿≈∆≈»≈

˙Á‡ ˙ÈÁ Úen„ È„k Ì‰Ó17‡Le ;‰‡n‰ ‰˙BLÂ ≈∆¿≈ƒ«»ƒ««¿∆«≈»¿»
ÏL ˙ÈÁ d˙B‡Ï ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â ,˙BeÒ‡ ÌÈMÓÁ‰«¬ƒƒ¬¿≈«¬ƒƒ¿»»ƒ∆

a ‡È‰L ‰Óez18˙BiÁ ÌÈÙÏ‡ ‰nk eÈ‰ elÙ‡ . ¿»∆ƒ¿…¬ƒ»«»¬»ƒ»ƒ
epÓÈ‰ ÏËB  Á˙tiM ‰Ó ÏÎÂ ,Ún„Ó Ôlk „Á‡ À»¿À»¿»«∆ƒ»«≈≈∆∆»

‰‡nÓ19.Ún„Ó ‡M‰Â ,‰˙BL ÌÈÈM‰Â , ƒ≈»¿«¿»ƒ∆¿«¿»¿À»

אלעזר.10) רבי  של מימרא שם, כלומר,11)זבחים
ה"א. למעלה וראה (שם), מאליה לכהן.12)נפתחה ונותן

ואחד.13) ממאה אחד טעם 14)כלומר: שאין אף ֿעלֿפי 
כולה  הרי  תרומה, זו חבית אם ממהֿנפשך: שהרי  לזה,
היא: חכמים תקנת מותרת, כולה - חולין היא ואם אסורה,
באופן  גם לטעות יבואו לכהן, הרמה בלי  כאן נתיר אם

רוקח '). ('מעשה כולן ואחד.15)שיתפתחו ממאה אחד
הוא 16) וכן אושעיא, רבי  של מימרא שם, זבחים

ה"ז. פ "ד תרומות "נוטל 17)ב 'ירושלמי ' להלן כתב  [וכן
לתוך  אחת חבית נפלה הרי  עיון: וצריך ממאה". אחד הימנו
אחד  אלא ליטול צריך אינו כן ואם חביות, וחמשים מאה
אינו  שנפתחו המאה להתיר וכשרוצה ואחת, וחמשים ממאה
כתב  וכן ואחת. וחמשים מאה חלקי  מאה אלא להרים צריך
צריך  (כן מק "נ אחד דמועה כדי  ד"ה שם בזבחים רש"י 
ממאה, אחת יטול אם שאפילו שם שהוסיף  אלא להיות),

עיי "ש]. איתא, ברובא איסורא נאמר כלומר,18)לא
(שם). וצ "ע ].19)במאה למעלה, [ראה

.„˙BÏÎ‡Ó Èeq‡ ˙BÎÏ‰a e‡a k20ınÁÓ‰L , ¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»∆«¿«≈
Áetz ˜q Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‡e‰L ÏÎa ÒB‡ Ïa˙Ó‰Â21 ¿«¿«≈≈¿»∆¿ƒ»ƒƒ≈««

‰qÚ‰ Ïk  ‰ˆÈÓÁ‰Â ‰qÚ‰ CB˙Ï B˙e ‰Óez ÏL∆¿»¿»¿»ƒ»¿∆¿ƒ»»»ƒ»
.ÌÈÊÏ ‰eÒ‡Â ˙Ún„Ó¿À«««¬»¿»ƒ

מ "ד.20) פ "ב  בערלה מהמשנה ה"א, תרומות 21)פט "ז
מ "ב . פ "י 

.‰‰ÏazpL ‰ˆÈa22elÙ‡  ‰Óez ÏL ÔÈÏ˙a ≈»∆ƒ«¿»ƒ¿»ƒ∆¿»¬ƒ
dlL ÔBÓÏÁ23.ÚÏB ‡e‰L ÈtÓ ,eÒ‡ ∆¿∆»»ƒ¿≈∆≈«

מי "ב .22) שהוא 23)שם החלבון וכלֿשכן בפנים, שהוא
בחוץ .

.ÂB‡O24B‰Èa‚‰Â ,‰qÚ‰ CB˙Ï ÏÙpL ‰Óez ÏL25 ¿∆¿»∆»«¿»ƒ»¿ƒ¿ƒ
˙zÓ BÊ È‰  ‰ˆnÁ˙ Ck Á‡Â26. ¿««»ƒ¿«¿»¬≈À∆∆

פ "ח .24) תרומות בעיסה 25)תוספתא מאה שהיה היינו
למעלה  למאה, שנפלה תרומה כדין והגביהו השאור, נגד

שמח '). ו'אור קורקוס  (ר"י  ה"א שהגביהו 26)פי "ג שכיון
אומרים  אנו אין אחרֿכך, שנתחמצה אף ֿעלֿפי  השאור
וראה  נתחמצה. מעצמה אלא השאור, עלֿידי  שנתחמצה

שם. כפשוטה תוספתא

.Êe‡a k27BÈ‡La ÔÈÓ (‰Óez) Ú˙ Ì‡L , ¿»≈«¿∆ƒƒ¿»≈¿»ƒ¿∆≈
ÌÚ ÏMa˙pL CzÁÓ Ïˆa ,CÎÈÙÏ .ÌÚË Ô˙Ba  BÈÓƒ¿≈««¿ƒ»»»¿À»∆ƒ¿«≈ƒ

ÏÈLz‰28LÈÂ ,ÔÈlÁ ÏÈLz‰Â ‰Óez Ïˆa‰ Ì‡ , ««¿ƒƒ«»»¿»¿««¿ƒÀƒ¿≈
Ì‡Â ;ÌÈÊÏ eÒ‡ ÏÈLz‰ È‰  Ïˆa‰ ÌÚË Ba«««»»¬≈««¿ƒ»¿»ƒ¿ƒ
ÏÈLz‰ ÌÚË ‡ˆÓÂ ,‰Óez ÏÈLz‰Â ÔÈlÁ Ïˆa‰«»»Àƒ¿««¿ƒ¿»¿ƒ¿»««««¿ƒ

.eÒ‡ Ïˆa‰ È‰  Ïˆaa«»»¬≈«»»»

פי "ג 27) ולמעלה ה"אֿו, אסורות מאכלות מהל' בפט "ו
מבושל,28)ה"ב . מחותך, דברים: שלשה כאן מנה [רבינו

בהלכה  המבואר ולפי  עדשים). (שאינו סתם תבשיל עם
מחותך  כלומר: הנ"ל, מהדברים אחד כל - הסמוכה
אלא  אחר בתבשיל שלא ואף  נתבשל, שלא (אף ֿעלֿפי 
ואף  שלם, שהבצל (אף ֿעלֿפי  מבושל שנתבשלו), בעדשים
אחר  בתבשיל שנתבשלו), בעדשים אלא אחר בתבשיל שלא
בכל  - נתבשל) שלא ואף ֿעלֿפי  שלם שהוא (אף ֿעלֿפי 
ובין  תרומה, והתבשיל חולין שהבצל בין הנ"ל, האופנים
התירו  ולא אסור. הכל - חולין והתבשיל תרומה שהבצל
כגון: הנ"ל. הדברים משלשת אחד אף  שאין באופן אלא
וכשלא  שנתבשלו, אחר) בתבשיל (ולא עדשים שלם, בצל
אינה  כאן רבינו שכוונת וכנראה עמהם. הבצל נתבשל
לחוד, מהם ואחד אחד לכל אלא ביחד, הדברים לשלושת

ראשונה']. ב 'משנה וראה

.ÁeÏMa˙pL ÌÈL„Ú29Ïˆa ÔÎB˙Ï CÈÏL‰ Ck Á‡Â ¬»ƒ∆ƒ¿«¿¿««»ƒ¿ƒ¿»»»
LÈ30zÓ ‰Ê È‰  ÌÏL ‰È‰ Ì‡ :31‰È‰ Ì‡Â , »≈ƒ»»»≈¬≈∆À»¿ƒ»»

ÌÚË Ô˙Ba  CzÁÓ32ÏMa Ì‡Â .33ÌÚ Ïˆa‰ ¿À»¿≈««¿ƒƒ≈«»»ƒ
Ô˙Ba B˙B‡ ÔÈÚLÓ  CzÁÓ ÔÈa ÌÏL ÔÈa ,ÌÈL„Ú‰»¬»ƒ≈»≈≈¿À»¿«¬ƒ¿≈

ÌÚË34ÏÈLz‰ Ïk ‡Le .35Ïˆa‰ CÈÏL‰L ÔÈa  ««¿»»««¿ƒ≈∆ƒ¿ƒ«»»
ÌÏL ÔÈa ,ÏÈLz‰ ÌÚ BÏMaL ÔÈa ÏMa˙pL Á‡««∆ƒ¿«≈≈∆ƒ¿ƒ««¿ƒ≈»≈

ÌÚË Ô˙Ba B˙B‡ ÔÈÚLÓ  CzÁÓ ÔÈa36‰Ó ÈtÓe . ≈¿À»¿«¬ƒ¿≈««ƒ¿≈»
ÔÈÚLÓ ÔÈ‡ eÏMa˙pL ÌÈL„Ú CB˙Ï ÌÏL Ïˆa»»»≈¿¬»ƒ∆ƒ¿«¿≈¿«¬ƒ
;ÌÏL ‡e‰ È‰L ,Ô‰Ó ‡BL BÈ‡L ÈtÓ ?B˙B‡ƒ¿≈∆≈≈≈∆∆¬≈»≈
ÌÈÏˆa eÈ‰ Ì‡Â .eÏMa˙ kL ,ÔÎB˙Ï ËÏBt ‡ÏÂ¿…≈¿»∆¿»ƒ¿«¿¿ƒ»¿»ƒ

ÌÈk37B˙ÓËt ‰Ïh Ì‡ ÔÎÂ .CzÁÓk Ô‰ È‰ 38 «ƒ¬≈≈ƒ¿À»¿≈ƒƒ¿»ƒ¿»
‰BˆÈÁ‰ B˙tÏ˜e39ÁÏ ‰È‰L B‡ ,40‡e‰ È‰  ¿ƒ»«ƒ»∆»»«¬≈

ÁÓkËBÏÙw‰Â .Cz41ÌÏL ÔÈa ,LÈ ÔÈa ÁÏ ÔÈa  ƒ¿À»¿««¿≈«≈»≈≈»≈
ÌÚË Ô˙Ba  CzÁÓ ÔÈa42. ≈¿À»¿≈««

בפירושו 29) רבינו וכתב  שם. ו'ירושלמי ' מ "א פ "י  תרומות
של  ובצל תרומה של עדשים שהיו בין שוה "הדין שם:
ב 'כסף  וראה חולין", של ועדשים תרומה של בצל או חולין

יבשה 30)משנה'. קליפה לו שיש כלומר, שם. 'ירושלמי '
שלמה'). ('מלאכת לחות בה ביאר 31)שאין בסמוך

נתבשלו, שכבר והעדשים בולע , אינו השלם שהבצל רבינו,
והעדשים  תרומה כשהבצל בין ולפיכך בולעות. אינן הן אף 
שהבצל  כיון - תרומה והעדשים חולין כשהבצל ובין חולין,
העדשים  אם אבל מותר. הכל נתבשלו, כבר והעדשים שלם
הבצל  אם בין שלם, שהבצל אף ֿעלֿפי  נתבשלו, לא עוד
שכיון  אסור, הכל - תרומה העדשים אם ובין תרומה
הבצל  ואז הרבה פולטות הן נתבשלו, לא עוד שהעדשים

להלן. וראה שלם. שהוא אף ֿעלֿפי  משנה,32)בולע ,
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פולטות  הן - עוד נתבשלו לא שהעדשים ואף ֿעלֿפי  שם.
הזה. הטעם את בולע  הוא מחותך שהבצל ומכיון קצת,

העדשים 33) נתבשלו אם אלא התירו שלא שם, 'ירושלמי '
שנתבשלו 34)מקודם. כיון - שלם שהבצל שאף ֿעלֿפי 

בולע . הוא מעדשים.35)ביחד חוץ  היינו שם. משנה,
לאחר 36) הרבה לפלוט  ולא לבלוע  לא טבעם העדשים שרק 

ולפיכך  ולפלוט , לבלוע  דרכו אחר תבשיל אבל שנתבשלו,
ומפליט  חולין, הוא אם בולע  הוא שלם, שהבצל אף ֿעלֿפי 

תרומה. הוא שלשה 37)אם שנים "היו : שם 'ירושלמי '
הן". כמחותכין "העביר 38)קטנים, שם: 'ירושלמי '

הוא". כמחותך משנה').39)פטמתו, ('כסף  שם
אסור".40) בלח  אבל "ביבש, שם: שם.41)'ירושלמי '

מ "א). פ "ב  שני  מעשר ישראל' ('תפארת בצל מי  והוא
שבארץ  החציר שהוא כתב , שם לרבינו המשניות ובפירוש

הסמוכה. בהלכה וראה שלם,42)הצבי , לבצל שבניגוד
מעדשים  שנפלט  המעט  אותו וגם הרבה, בולע  הוא

תוכו. אל נפלט  שנתבשלו

.Ë˜È LBk‰43 ‰Óez ÏL ˜È ÌÚ ÔÈlÁ ÏL «≈»»∆Àƒƒ»»∆¿»
ÈˆÁÂ ÌÈÏˆa ÈÈnÓ ıeÁ .ÌÈÊÏ zÓ ‰Ê È‰¬≈∆À»¿»ƒƒƒ≈¿»ƒ¿»ƒ

ÌÈÓeLÂ44ÏL ÌÈÏˆa ÌÚ ÔÈlÁ ÏL ˜È Lk Ì‡L , ¿ƒ∆ƒ»«»»∆Àƒƒ¿»ƒ∆
‰Óez ÏL ÌÈÏˆa ÌÚ ÔÈlÁ ÏL ÌÈÏˆa B‡ ,‰Óez¿»¿»ƒ∆Àƒƒ¿»ƒ∆¿»

ÔÈeÒ‡ el‡ È‰ 45Ïˆa ÌÚ ‰Óez ÏL ˜È Lk . ¬≈≈¬ƒ»«»»∆¿»ƒ»»
ÌÈÊÏ zÓ Ïˆa‰ È‰  ÔÈlÁ ÏL46. ∆Àƒ¬≈«»»À»¿»ƒ

מותרים".43) זה, עם זה הנכבשים "כל מ "י : שם [בתרומות
ו'משנה  יוםֿטוב ' 'תוספות (עי ' רבים בזה הקשו וכבר
כמבושל" הוא הרי  "כבוש קיימאֿלן הלא שם): ראשונה'
יפה  אבל זה? עם זה הנכבשים מותרים ולמה צז:), (חולין
(שם  יוחנן כרבי  לפסוק  רבינו שדעת חדשים' ב 'תוספות כתב 
דבריו  מפרש שהוא אלא כמבושל", אינו ש"כבוש קיא:)
קליפה  אלא צריך ואינו כמליח  הוא אבל כמבושל, שאינו
מבוארים  רבינו דברי  זה ולפי  בדבריו). (עיי "ש מליח  כדין
אסורות  מאכלות מהל' (בפ "ט  רבינו דעת שהרי  נכון, על
(ראה  בדיעבד מותר - נקלף  ולא קליפה הטעון שדבר הי "ז),
ירק " "הכובש רבינו כתב  ולכן ס "ד), צא סי ' יו"ד בשו"ע 
מותר  הוא ולכן קליפה, בר אינו עלים שהוא שירק  לפי 

להלן]. וראה ופירש 44)לזרים. "החסית", שם: במשנה
וחידודם". לחריפותם ומיניהם והבצלים "השומים רבינו:
בכולו. ומבליע  כמבושל" הוא הרי  "כבוש אמרו ובהם

כנ"ל.45) הבצלים, בכל או הירק  בכל נבלעה שהתרומה
ואינו 46) חריף  אינו תרומה של שהירק  לפי  שם. משנה,

ירוקים  בבצלים שהמדובר [ונראה הבצל. בכל מבליע 
יבשים  בצלים אבל ירק . ככל קליפה, בני  שאינם ארוכים
למעלה]. ראה קליפה, צריכים - לקלפם שאפשר ועגולים,

.ÈÔÈlÁ È˙ÈÊ47eÈ‰ Ì‡ :‰Óez È˙ÈÊ ÌÚ ÔLkL ≈≈Àƒ∆¿»»ƒ≈≈¿»ƒ»
ÏLÂ ÔÈÚeˆt ÔÈlÁ eÈ‰L B‡ ,el‡Â el‡ ÔÈÚeˆt¿ƒ≈»≈∆»Àƒ¿ƒ¿∆
el‡ È‰  ‰Óez ÈÓa ÔLkL B‡ ,ÔÈÓÏL ‰Óez¿»¿≈ƒ∆¿»»¿≈¿»¬≈≈
È˙ÈÊ eÈ‰L B‡ ,ÔÈÓÏL Ô‰ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï‡ ;ÔÈeÒ‡¬ƒ¬»ƒ»¿≈∆¿≈ƒ∆»≈≈
el‡ È‰  ÔÈÓÏL ÔÈlÁ‰ È˙ÈÊÂ ÔÈÚeˆt ‰Óez¿»¿ƒ¿≈≈«Àƒ¿≈ƒ¬≈≈

ÔÈÓÏM‰ ÔÓ ˙B‡BL ÔÈÚeˆt‰L ÈÙÏ .ÔÈzÓ48. À»ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¬ƒ«¿≈ƒ

מ "ז.47) שם מן 48)תרומות שואבים השלמים ואין
הפצועים.

.‡ÈÌÈLk ÈÓ49Ô‰ È‰  ‰Óez ÏL ˙B˜ÏL ÈÓe ≈¿»ƒ≈¿»∆¿»¬≈≈
.ÌÈÊÏ ÔÈeÒ‡¬ƒ¿»ƒ

שם).49) (משנה, מלח  במי  שכבשם

.È˙M‰50da LÈ  ‰„wa ÌÚË ‰˙ ‡lL „Ú : «∆∆«∆…»¿»«««¿≈»≈»
da ÔÈ‡  ‰„wa ÌÚË ‰˙pMÓ ;‰Óez ÌeMÓƒ¿»ƒ∆»¿»«««¿≈»≈»

‰Óez ÌeMÓ51. ƒ¿»

(פירוש 50) שבת ערבי : בלשון הוא וכן מ "ד. פ "ג עוקצין
שם). ישראל' ו'תפארת (רע "ב  אניס  והוא שם) המשניות

בבשול 51) וימצא בתבשיל) =) בבשול כחו שהשליך "כיון
ממנו  והנשאר תועלתו תמה כבר השבת, טעם בתבשיל) =)
לאכילה  ראויים אינן אשר השמרים, במדריגת הוא אחרֿכך
בתרומה" חייב  אינו כן ועל הי "ג) פי "א למעלה (ראה

שם). המשניות, (פירוש

.‚È‰„B‰52ÔÈÈ ÏL ˙ÈÁ Èt ÏÚ d˙e ‰nÁ ˙t »∆««»¿»»«ƒ»ƒ∆≈
˙zÓ BÊ È‰  ÌÈhÁ ˙t ‰˙È‰ Ì‡ :‰Óez53ÏLÂ ; ¿»ƒ»¿»«ƒƒ¬≈À∆∆¿∆
˙B‡BML ÈtÓ ,‰eÒ‡  ÌÈBÚO54. ¿ƒ¬»ƒ¿≈∆¬

מ "ג.52) שם, וכרבא 53)תרומות שם, יוסי  רבי  כדעת
וראה  היא", מילתא לאו "ריחא סו:) זרה (עבודה שאמר
(כסף ֿמשנה). הל"ג אסורות מאכלות מהל' בפט "ו

שם.54) יוסי , רבי  כדברי 

.„Èepz55ÔBnÎa B˜Èq‰L56Ba ‰Ù‡Â ‰Óez ÏL «∆ƒƒ¿«∆¿»¿»»
˙zÓ ˙t‰  ˙t‰ ˙‡57‡l‡ ,ÔBnk ÌÚË da ÔÈ‡L ; ∆««««À∆∆∆≈»«««∆»

.eÒ‡ BÈ‡ ÁÈ‰Â ,BÁÈ≈¿»≈«≈»

מ "ד.55) שם, כז.56)תרומות כח , בישעיה הנזכר הוא
שם). ישראל' ('תפארת "קיממעל" ואף ֿעלֿפי57)והוא

אסורה  הפת - הכרם ובכלאי  ערלה בקליפי  שהסיקו שתנור
תרומה  לדמות אין - הכ"ב ) אסורות מאכלות מהל' (פט "ז
בהנאה, שאסורים הכרם וכלאי  לערלה בהנאה, שמותרת

שם. במשנה, וברע "ב  שם, זרה בעבודה ברש"י  ראה

.ÂËÔÈBÚO58Û‡ ,ÌÈÓ ÏL BÏ eÏÙpL ‰Óez ÏL ¿ƒ∆¿»∆»¿¿∆«ƒ«
Ô˙B ÔÈ‡L ;ÔÈzÓ Ô‰ È‰  ÂÈÓÈÓ eLÈ‡‰L Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿ƒ≈»¬≈≈À»ƒ∆≈≈

.ÒB‡ Ì‚ÙÏ ÌÚË««ƒ¿»≈

שם.58) הר"ש פירשה וכן מ "ב . שם, תרומות

.ÊËÔzÏz59Ba CB˙Ï ÏÙpL ,BˆÚÂ ‡e‰ ,‰Óez ÏL ƒ¿»∆¿»¿≈∆»«¿
BcÏ ÔzÏ È„k ÔzÏz‰ ÚÊa LÈ Ì‡ ,ÔÈÈ ÏL60ÌÚË ∆«ƒƒ≈¿∆««ƒ¿»¿≈ƒ≈¿«««

eÒ‡ ÔÈi‰ È‰  ÔÈia61.ÌÈÊÏ ««ƒ¬≈««ƒ»¿»ƒ

(פירוש 59) "חולבה" בערבי  נקרא והוא מ "ה. שם,
שם). קדושת 60)המשניות, בו שאין מהעץ  סיוע  בלי 

ביין,61)תרומה. טעם ליתן אין לבדו בתלתן אם אבל
שם). (משנה, אסור אינו - העץ  עם ביחד רק  אלא

.ÊÈ˙BÒBk ÈL62,ÔÈlÁ „Á‡Â ‰Óez „Á‡ ,ÔÈÈ ÏL ¿≈∆«ƒ∆»¿»¿∆»Àƒ
ÔÚ Ck Á‡Â ÌÈÓa „Á‡ Ïk ‚ÊÓ63ÔÈÈ ˙‡ ÔÈ‡B  »«»∆»¿«ƒ¿««»≈¿»ƒ∆≈
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קמז                
         

,ÌÈna Ú˙ ‰Óez‰ ÔÈÈ el‡Îe ,BÈ‡ el‡k ÔÈlÁ‰«Àƒ¿ƒ≈¿ƒ≈«¿»ƒ¿»≈««ƒ
ÌÚË ÏhÏ ÌÈn‰ B˙B‡ Èe‡ Ì‡ :BÈÓ BÈ‡ È‰L∆¬≈≈ƒƒ»««ƒ¿«≈««
 Â‡Ï Ì‡Â ,ÌÈÊÏ zÓ Ïk‰ È‰  ‰Óez‰ ÔÈÈ≈«¿»¬≈«…À»¿»ƒ¿ƒ«

e‡a kL ;eÒ‡64.ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ÌÈn‰ ÔÈ‡L , »∆¿»≈«¿∆≈««ƒ«¬ƒ∆««ƒ

ב .62) עג, זרה כנגד 63)עבודה מאה חולין של ביין ואין
שני ). ד"ה שם ('תוספות' תרומה של פי "ג 64)יין למעלה

עיי "ש. ה"ט ,

.ÁÈ‰Óez ÏL ÔÈÈ65ÌÁÈ„È  ˙Bt Èab ÏÚ ÏÙpL «ƒ∆¿»∆»«««≈≈¿ƒ≈
˙BzÓ Ì‰Â66ÔÓL ÔÎÂ .67Èab ÏÚ ÏÙpL ‰Óez ÏL ¿≈À»¿≈∆∆∆¿»∆»«««≈

ÔÓM‰ ÏÙ .˙BzÓ Ì‰Â ÌÁÈ„È  ˙Bt68ÔÈÈ Èab ÏÚ ≈¿ƒ≈¿≈À»»««∆∆««≈«ƒ
Èv‰ Èab ÏÚ ÏÙ .ÌÈÊÏ zÓ ÔÈi‰Â ,B˙B‡ ‰t˜È 69 «¿∆¿««ƒÀ»¿»ƒ»«««≈«ƒ

‰tÏ˜ ÏhÈÂ B˙B‡ ‰t˜È 70ÈÒiL È„k ,Èv‰ ÏÚÓ «¿∆¿ƒ…¿ƒ»≈««ƒ¿≈∆»ƒ
.ÔÓM‰ ÌÚË BaL Èv‰ Ïk»«ƒ∆«««∆∆

פ "ח .65) תרומות סה,66)תוספתא זרה עבודה במשנה,
ואם  מותרות, והן ידיחן ענבים גבי  על שנפל נסך "יין ב :
מאכלות  בהל' רבינו והביאה אסורות". מבוקעות היו

רדב "ז. ועי ' הל"ב , שם שם.67)אסורות תוספתא,
ליתא.70)שם.69)שם.68) שם

.ËÈ‰„˜71da ÏMÈ ‡Ï  ‰Óez da ÏMaL ¿≈»∆ƒ≈»¿»…¿«≈»
‰„w‰ ÛËL Ì‡Â .ÌÚË Ô˙Ba  ÏMa Ì‡Â ;ÔÈlÁÀƒ¿ƒƒ≈¿≈««¿ƒ»««¿≈»

da ÏMÏ zÓ ‰Ê È‰  ÔÈÈa B‡ ÌÈÓa72ÏMa . ¿«ƒ¿«ƒ¬≈∆À»¿«≈»ƒ≈
‡l‡ ,Blk ˙‡ ÛËLÏ CÈˆ ÔÈ‡  ÈÏk‰ ˙ˆ˜Óa¿ƒ¿»«¿ƒ≈»ƒƒ¿…∆À∆»

„Ïa ÏeMa‰ ÌB˜Ó ÛËBL73. ≈¿«ƒƒ¿«

ב .71) צו, וכתב 72)זבחים רבינו, על בזה השיג הראב "ד
מפורש  וכן בצונן. שטיפה ואחרֿכך בחמין הגעלה שצריך
זה  ענין על רבינו פי  את שאלו לוניל וחכמי  שם. בזבחים
זה, על השיב  ורבינו קנ) סי ' פריימן הוצאת הרמב "ם (שו"ת
נמצא  עבודה בסדר "שאלה והתשובה: השאלה לשון וזו
אלא  הגעלה צריך אינו תרומה בו שנתבשל שכלי  בו, כתוב 
כי מייחלות, גאוננו לתשובת ועינינו ושטיפה, (?) מריקה
כי ֿאם  קדשים משאר תרומה נתמעטה לא לעניותֿדעתינו
כלים  של הגעלה אחר שהוא יתירה ושטיפה למריקה
צריך, לא ולתרומה (הגעלה), צריך קדשים בהם שנתבשל
שאמרתי זה תשובה, - דמיקל מאן ליכא הגעלה בלא אבל
זרעים, בספר הגעלה צריך תרומה בו שנתבשלה כלי  אין
מתניתא  דההיא מדיוקא ולא תרומה, בהלכות אמור הוא
אלא  סמכתי , - [צו:] חטאת דם בפרק  בזבחים שם האמורה
תנן  דהא מ "ח ], [פי "א תרומות בסוף  השנויה המשנה על
חולין, לתוכה נותן טיפין ג' והטיף  לכד מכד המערה
ממשנה  וכו'. פירושה וזהו תרומה. זו הרי  ומיצתה הרכינה
צריכה  תרומה בה שנתבשלה זו קדירה שאין דקדקתי  זו
אם  הדברים, וקלֿוחומר בלבד. שטיפה אלא לחולין הגעלה
אף ֿעלֿפי מדמע  אינו הכד בדופני  הנשאר השמן או היין
המדמעת  תרומה ממנה מתמצה היה צדה על הרכין שאילו
הדעת  על שיעלה בחרסית שנבלעה לתרומה קלֿוחומר כו'
ממש  בו אין בחרסית הנבלע  שזה וידמע , הנבלע  אותו שיצא
ובכסף ֿמשנה. קורקוס  בר"י  הועתקה התשובה (מקצת וכו'"
על  שתמה קכב , סי ' יו"ד חדש' ב 'פרי  ועי ' רדב "ז). ועי '

אפשר  היה הנ"ל, בתשובה רבינו דברי  [ולולא רבינו. דברי 
הגעלה, שלאחר לשטיפה שהכוונה כאן, רבינו בדברי  לפרש
הגעלה  שכל הכ"ג, ומצה חמץ  מהל' בפ "ה שכתב  וכמו
הוא  החידוש שעיקר אלא אחריה, בצונן שטיפה צריכה
שם, בזבחים רבא שאמר וכמו מים, צריכה השטיפה שאין
היינו  ושטיפה, מריקה מדין תרומה שמיעטו שמה
במזוג, ולא במים ולא דוקא, במים שטיפה צריך שבקדשים
להלן]. עוד וראה ובמזוג, ביין גם טוב  - בתרומה ואילו

אמר 73) מדין כן תרומה שמיעטו שמה שם, בזבחים אביי 
הכלי במקצת בישל אפילו שבקדשים הוא ושטיפה, מריקה
צריך  לא בתרומה ואילו הכלי , בכל ושטיפה מריקה טעון

בלבד. הבישול מקום אלא

.Î‰ÏB„‚ ‰Óez74‰lÁ‰Â OÚÓ ˙Óe˙e ¿»¿»¿««¬≈¿««»
‰Óez e‡˜ Ôlk  ÌÈeka‰Â75OÚÓ ˙Óe˙a . ¿«ƒƒÀ»ƒ¿¿¿»ƒ¿««¬≈

˙Óe˙k :ÓB‡Â .ÈÈ ˙Óez epnÓ Ì˙Ó‰Â :Ó‡∆¡««¬≈…∆ƒ∆¿«¿»¿≈ƒ¿«
Ôb76:Ó‡Â .‰Óe˙ eÓÈz ‰lÁ :Ó‡ ‰lÁe . …∆¿«»∆¡««»»ƒ¿»¿∆¡«

E‰ˆÈÂ ELÈ˙ E‚c OÚÓ EÈÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
ÌB˜Ó ˙‡‰ ÔeÚhL „ EÏ ÔÈ‡Â ;E„È ˙Óe˙e 'B‚Â¿¿«»∆¿≈¿»»∆»¬»«»
Ô‰e ,ÌÈeka‰ ÔÓ ıeÁ ‰Ê ˜eÒÙa BËÙ ‡lL∆…≈¿¿»∆ƒ«ƒƒ»∆
ÔÈ‡e˜ Ô‰L ,z„ÓÏ ‡‰ .E„È ˙Óe˙e :Ó‡∆¡«¿«»∆»»«¿»∆≈¿ƒ

‰Óez77. ¿»

מ "א.74) פ "ב  פ "י75)ערלה למעלה וראה ב . טו, מעילה
מכאן,76)ה"ד. למחקו יש ואולי  חלה. לענין נאמר [זה

תרימו  חלה נאמר "ובחלה המילים אחרי  להלן ולהעתיקו
רדב "ז]. ועי ' גורן]. כתרומת [ואומר מעילה,77)תרומה"

שם.

.‡Î‰ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ ÔzÚa‡ ÔÈc ,CÎÈÙÏ78 Úen„Â ¿ƒ»ƒ«¿«¿»¿ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ«
‰‡Óe „Á‡a ÔÈÏBÚ Ôlk :‡e‰ „Á‡79‰Ê ÔÈÙËˆÓe , ∆»À»ƒ¿∆»≈»ƒ¿»¿ƒ∆

‰Ê ÌÚ80eÙOÈ  e‡ÓË Ì‡Â ,81OÚÓ ˙Óez ÔÈ„Â . ƒ∆¿ƒƒ¿¿ƒ»¿¿ƒ¿««¬≈
È‡Óc ÏL82ÏL OÚÓ ˙Óe˙k  ÌÈÎc‰ el‡ ÏÎa ∆¿«¿»≈«¿»ƒƒ¿««¬≈∆

d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ‡l‡ ,È‡cÂ83. ««∆»∆≈ƒ«¬ƒ»»

ה"ד.78) פ "י  למעלה ראה אכילה, איסור לענין כלומר,
שם.79) איסור 80)ערלה, לענין ובין דימוע  לענין בין

בכזית. הי "דֿט "ו.81)אכילה פ "ב  למעלה ראה
שם.82) ומעילה, ֿ 83)ערלה (כסף  הספק  על לוקין שאין

משנה).

.Î,ÏÎ‡Ó B˙B‡ ˙ka CÓ  ‰Óez ÏÎB‡‰ Ïk»»≈¿»¿»≈ƒ¿««¬»
CÓ Ck Á‡Â84Ô‰‡ ÏL B˙M„˜a eLc˜ L‡ :85 ¿««»¿»≈¬∆ƒ¿»ƒ¿À»∆«¬…

‰Óez ÏÎ‡Ï eeˆÂ86Ì˙B‡ eÈ‡Â eÏa˜ CÎÂ . ¿ƒ»∆¡…¿»¿»ƒ«¿¿»ƒ»
ı‡Ï ‰ˆeÁ ˙lÁa elÙ‡ ÔÈÎÓ87˙ÏÈÎ‡ ÌbL . ¿»¿ƒ¬ƒ¿««»»»∆∆«¬ƒ«

‰„BÚk Ïeb‰ ÈL„˜88Ôz‡ ‰zÓ ˙„Ú :Ó‡pL , »¿≈«¿«¬»∆∆¡«¬…««»»∆≈
.ÌÎ˙p‰k ˙‡∆¿À«¿∆

שצריך 84) פשוט  להלן), (ראה לאכול שמצוה שמאחר
המשנה  כוונת זוהי  כי  ויתכן (כסף ֿמשנה). עליה לברך
על  דהיינו מלברכך", שכחתי  "לא מי "א) פ "ה שני  (במעשר
קורקוס ). (ר"י  באכילה מדברת הפרשה כל שכן אכילתה.
מהל' פי "א ולהלן ב . מ , לברכות מקובצת' ב 'שיטה [וראה
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פרדס ]. חיים הרב  הערת - הט "ו שני  ש"כל 85)מעשר
בקדושתו  קדשנו אשר מברך קדושה, בה שיש מתנה האוכל
 ֿ במשנה וראה ה"ב , ביכורים מהל' (פ "א וכו'" אהרן של

ה"א). הקרבנות מעשה מהל' פ "י  העושה 86)למלך כדין
(פי "א  ב "על" ולא (בלמ "ד) "לעשות" שמברך לעצמו, מצוה

הי "א). ברכות מברכים 87)מהל' דרבנן מצוה על שגם
"שאל  הדברים", מכל תסור "לא - ציונו? והיכן "וציונו".

כג.). (שבת לך" ויאמרו זקניך ויגדך עג,88)אביך פסחים
- למקום אדם שבין מצותֿעשה "וכל מצוה. שהיא הרי  א.

ה"ב ). שם, ברכות (הל' לעשייתה" קודם עליה מברך

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ˙BÓez ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿¿¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשע"ט  שבט  ג' רביעי יום 


 

‰L ÏÎa ÔBL‡ OÚÓ LÈÙ‰Ï ‡e‰Â ˙Á‡ ‰ÂˆÓƒ¿»««¿¿«¿ƒ«¬≈ƒ¿»»»
‰ÚÈf‰ ˙MÓ ‰LÂ1.ÌiÂÏÏ BzÏÂBÊ ‰ÂˆÓ e‡e ¿»»ƒ¿««¿ƒ»¿ƒ¿«¿ƒƒ≈ƒ¿»

:el‡ ÌÈ˜Ùaƒ¿»ƒ≈
זריעה.1) שנת שאינה השמיטה שנת למעט 

 1 
לאוכלו,1) מותר ישראל ואם ראשון, מעשר נקרא מה יבאר

פירותיהם  יאכלו הכהנים אם ודין קדושה. בו יש  ואם
פירותיו  האוכל לכהן. מכהן המעשר מוציאין ואם בטבלם.
להיות  מותר אם בטבלו. מעשרו האוכל לוי  בן או טבלין
על  זה ממקום מעשרין ואם יפריש. ואח "כ והולך אוכל
בהם. שוין והמעשר שהתרומה הדברים ודין אחר. מקום
שפטורים  והדברים ידך. על מעשר הריני  לחבירו האומר
מעשרים  ואם המובחר. מן אלא מעשרין אין ודין מהמעשר.

מעשר. הוא אם מעשר מקצת המפריש ודין באומד.

.‡Á‡2ÔÈLÈÙnL3‰ÏB„‚ ‰Óez4„Á‡ LÈÙÓ ««∆«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ∆»
Be .ÔBL‡ OÚÓ ‡˜p‰ e‰ÊÂ .‡Lp‰ ÔÓ ‰OÚÓ≈¬»»ƒ«ƒ¿»¿∆«ƒ¿»«¬≈ƒ
ÈÈÏ eÓÈÈ L‡ Ï‡OÈ Èa OÚÓ ˙‡ Èk :Ó‡∆¡«ƒ∆«¿«¿≈ƒ¿»≈¬∆»ƒ«»

‰f‰ OÚn‰Â .ÓB‚Â5ÌÈiÂÏÏ6˙B˜e ÌÈÎÊ ,7; ¿≈¿««¬≈«∆«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈
ÈÂÏ ÈÏÂ :Ó‡pL8Ï‡OÈa OÚÓ Ïk Èz˙ ‰p‰ ∆∆¡«¿ƒ¿≈≈ƒƒ≈»«ƒ»«¬≈¿ƒ¿»≈

.‰ÏÁÏ¿«¬»

  

       
    

התרומה  והלא  תרומה , הפרשת קדמה  מדוע  להבי וצרי
בו  ו "אי חולי הוא  מעשר ואילו  לזר, שאסורה  קודש  היא 
ומעשר  לה ', מתנה  היא  תרומה  כלומר: כלל", קדושה 
הלוי של  מחיית לצור  ה עני  ומעשר (ללוי ) ראשו
ובפרט  תרומה , הפרשת לאחר עד   לאחר ומדוע  והעני ,
כמה  עד  גמזו  איש   נחו רבי  ממעשה  הידוע  על־פי  לעני 

גדולה . הכי  במהירות העני  מזונות בנתינת להיזהר יש 
הרי טבל, היא  הרי  התרומה   שקוד זאת שמלבד  אלא ,
הטוב מ יאכיל רעב  "האכיל המובחר מ לעשר מצוה  ישנה 

שבכסותו  היפה  מ יכסה   ערו כסה  שבשולחנו ... והמתוק 
שכבר  מעשר ולעני  ללוי  לתת מוטב  שעל־פי ־זה  ומוב כו '".
בכל  "הרמה " נעשית התרומה  על־ידי  כי  תרומתו , הורמה 
המשובח  מ היא  אחר־כ המעשר נתינת וממילא  הכרי ,
הנה  מעשרו , נתינת למהר שיש  לעני  ובנוגע  החלב ". ו "מ
אפילו  התורה .... מ שיעור לה  אי גדולה  ש "תרומה  מכיו
ב "רגע תרומה  להפריש  יכול הכרי " את פוטרת אחת חיטה 
הרי תרומה , הפרשת על לבר  ג שצרי  וא כמימרא ",
 כולל ,ביניה סח  ולא  מיד  זה  אחר זה  הכל הפריש   א"

ומעשרות". תרומות להפריש  ומבר אחת בברכה 
וזוכה  פרנסה  בענייני  עוסק  כשיהודי  ה ': לעבודת ההוראה 
מפרנסתו  "מעשר" להפריש  צרי לכל־לראש  ה ', לברכת
ועל־ידי ־זה  וסיוע , לעזר  שזקוקי  אחרי  יהודי עבור
חלק  שיגדל וככל ככה ,  פעמי תשע  ה ' לברכת זוכה 

. החלקי תשע  שאר  בהתא יגדלו  הצדקה 
      

ההפרשה.2) סדר הוא נתן 3)שכן לא שעדיין ואף 
שנאמר: שמה ראשון, מעשר מפריש - לכהן התרומה
סדר  על אלא נאמר לא תאחר" לא ודמעך "מלאתך

הנתינות. סדר על ולא "תרומה 4)ההפרשות, נקראת
ואילו  ממאה, אחד שהיא מעשר לתרומת ביחס  גדולה"

מחמישים. אחד היא גדולה שני5)תרומה למעשר בניגוד
לבעלים. בן 6)שהוא אלעזר כר' ולא עקיבא, רבי  כדעת

לכהן. אף  ראשון מעשר שאמר: לוייה 7)עזריה גם שהרי 
ואוכלת, מעשר לה נותנים זנות, בעילת נבעלה או שנשבית
ייחוד. משום הגרנות בבית לה חולקין שאין אלא

שהוא 8) אבל ללויים, שהמעשר אלא למד לא זה מפסוק 
לוי " "ולבני  אדרבא שהרי  ממנו, ללמוד אין לנקבות גם ניתן

לוי ". לבנות "ולא לדרוש: יש

.Ï‡OÈÏ ‰ÏÈÎ‡a zÓ ÔBL‡ OÚÓ9zÓe , «¬≈ƒÀ»«¬ƒ»¿ƒ¿»≈À»
‰‡ÓËa BÏÎ‡Ï10ÌB˜Ó ÏÎÂ .ÏÏk ‰M„˜ Ba ÔÈ‡L ; ¿»¿¿À¿»∆≈¿À»¿»¿»»

OÚÓ ‡l‡ BÈ‡  ‰i„t B‡ L„˜ ˙BOÚÓa Ó‡pL∆∆¡«¿««¿…∆¿ƒ»≈∆»«¬≈
LÁÂ :Ó‡pL ?ÔÈlÁ ÔBL‡ OÚnL ÔÈpÓe .ÈL≈ƒƒ«ƒ∆«¬≈ƒÀƒ∆∆¡«¿∆¿«
;˜i‰ ÔÓ ‰‡ÏÓÎÂ Ôb‰ ÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óez ÌÎÏ»∆¿«¿∆«»»ƒ«…∆¿«¿≈»ƒ«»∆

˜ÈÂ Ôb ‰Ó11ÔBL‡ OÚÓ Û‡ ,c ÏÎÏ ÔÈlÁ  «…∆¿∆∆Àƒ¿»»»««¬≈ƒ
B˙Óez ‰ÏhpL12CÎÈÙÏ .c ÏÎÏ ÔÈlÁ 13˙a , ∆ƒ¿»¿»Àƒ¿»»»¿ƒ»«

˙ÈaLpL ÈÂÏ14˙eÊ ˙ÏÈÚa ‰ÏÚpL B‡15ÔÈ˙B  ≈ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿¬»¿ƒ«¿¿ƒ
˙ÏÎB‡Â OÚn‰ dÏ16‰ÚÓML ÈÓ Ï‡ .17˙nL »««¬≈¿∆∆¬»ƒ∆»¿»∆≈

„Á‡ „Ú dÏ „ÈÚ‰ B‡ dÏÚa18˙qÂ ,19‡a Ck Á‡Â , «¿»≈ƒ»≈∆»¿ƒ»¿««»»
‰eÒ‡ ‰È‰zL ÌÈÓÎÁ d˙B‡ eÒ˜  dÏÚa20 «¿»»¿»¬»ƒ∆ƒ¿∆¬»

.OÚÓa¿«¬≈

לזרים".9) אסור ראשון "מעשר שאמר מאיר כרבי  דלא
בכל 10) אותו "ואכלתם הפסוק  (מן בספרי  זאת למדו

בקבר". "אפילו תרומות 11)מקום", מהם שהופרשו
באכילה 12)ומעשרות. אסור תרומתו שניטלה קודם אבל

בו. המעורבת מעשר תרומת חולין.13)משום שהוא לפי 
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לגוי .14) נבעלה שמא כנעני .15)וחוששים לעבד או לגוי 
מתרומה. נפסלת הייתה כהן בת הייתה ולא 16)שאם

שזנות  משום בעלה, שמת בשמעה כדלהלן אותה, קנסו
שכיחה. עד 17)אינה מפי  או תומו לפי  המסיח  גוי  מפי 

אינם  אלה שכל ושפחה, עבד מפי  או אחר עד מפי  ששמע 
אחרת. לעדות עדים 18)כשרים שני  לה העידו שאם נראה

שלעניין  פי  על [ואף  קנסוה. לא - בעלה בא כך ואחר וניסת
ניסת  שאפילו ה, הלכה י  פרק  שם רבינו פסק  לבעלה חזרה
שהרי קנסוה, לא מעשר לעניין - ומזה מזה תצא עדים בשני 
שכיחה, לא שזנות משום קנסוה, לא זנות בעילת נבעלה
ששני ויתברר בעלה יבוא כך ואחר בעדים נישואין כן כמו

שכיח ]. לא זה גם שקר, העידו לא 19)העדים אם אבל
עשתה  לא שהרי  קנסוה, לא בלבד, נתקדשה אלא ניסת

מעשר.20)איסור. באכילת אף  שאסורה משמע 

.‚ÌÈiÂÏ21ÔBL‡ OÚÓ ÔÈLÈÙÓ ÌÈ‰ÎÂ22È„k , ¿ƒƒ¿…¬ƒ«¿ƒƒ«¬≈ƒ¿≈
OÚÓ ˙Óez epnÓ LÈÙ‰Ï23ÌÈ‰k‰ ÔÎÂ . ¿«¿ƒƒ∆¿««¬≈¿≈«…¬ƒ

˙BÓez ‡L ÔÈLÈÙÓ24˙BOÚÓe25ÈÙÏe .ÔÓˆÚÏ «¿ƒƒ¿»¿««¿¿«¿»¿ƒ
Ïk‰ ÔÓ ÔÈÏËB ÌÈ‰k‰L26Ô‰È˙Bt eÏÎ‡È ÏBÎÈ , ∆«…¬ƒ¿ƒƒ«…»…¿≈≈∆

ÈtÓ .Ìz‡ Ì‚ eÓÈz Ôk :ÓBÏ „eÓÏz ?ÔÏËa¿ƒ¿»«¿«≈»ƒ««∆ƒƒ
 'Ìz‡ Ìb' ;ÌiÂÏ‰ el‡  'Ìz‡' :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿«∆≈«¿ƒƒ««∆

.ÌÈ‰k‰ ˙‡ ˙BaÏ¿«∆«…¬ƒ

מפרישים 21) לויים רק  שלא לך לומר לכהנים, לויים הקדים
כדי ולא מעשר תרומת ממנו להפריש כדי  רק  ראשון מעשר
מנת  על שלא מפרישים הכהנים גם אלא אחר, ללוי  ליתנו

ללוי . שבישראל 22)ליתן פי  על ואף  לעצמן. ומשאירים
על  הפריש ואם לכהן או ללוי  ליתנה ההפרשה מצוות עיקר
אין  וכהנים בלויים - מצוה, שום כאן אין לתת שלא דעת

כן. כדי23)הדבר המעשר הפרשת אין בשניהם כלומר,
הלויים  ביניהם: הבדל יש זאת ובכל לאחרים ליתנו
לכהן, וליתנה מעשר תרומת להפריש כדי  מעשר מפרישים
תרומת  להפריש כדי  ראשון מעשר מפרישים הכהנים ואילו

לעצמם. שכולן 24)מעשר וביכורים, וחלה תרומה כגון
תרומה. במעשר 25)נקראות שהרי  מובנים, הדברים אין

כתב  [וה"פרישה" חלק  לכהן אין עני  ובמעשר שני 
גם  אבל ראשון. למעשר הכוונה אלא דווקא לאו שמעשרות
למעלה. הוזכר כבר ראשון מעשר שהרי  מיושב  לא זה
תרומות. שאר כלומר: תרומ '", "שאר כתוב  שהיה ונראה
תרומות  "שאר פענחו ושוב  תרו"מ , "שאר וכתבו וטעו

ומעשר"]. תרומות "שאר או כלומר,26)ומעשרות"
אותן. ואוכלים הלויים ומן הישראלים מן תרומות נוטלים
טבל, לאכול מותרים שיהיו לטעות מקום היה שכן, וכיוון

התרומות. תערובת מחמת הוא טבל איסור כל שהרי 

.„OÚn‰ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡27ÌÈ‰k‰ „iÓ28:Ó‡pL ; ≈ƒƒ««¬≈ƒ««…¬ƒ∆∆¡«
Ï‡OÈ Èa ˙‡Ó eÁ˜˙ Èk29‰p‰k ˙BzÓ Ïk ÔÎÂ .30 ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈¿≈»«¿¿À»

Ô‰ÎÏ Ô‰kÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ 31˙‡ Ò˜ ‡ÊÚÂ . ≈ƒƒ»ƒ…≈¿…≈¿∆¿»»«∆
BpÓÊa ÌiÂÏ‰32Ô‰Ï ezÈ ‡lL33Ó‡l‡ ,ÔBL‡ OÚ «¿ƒƒƒ¿«∆…ƒ¿»∆«¬≈ƒ∆»

ÌÈÏLeÈÏ BnÚ eÏÚ ‡lL ÈÙÏ ,ÌÈ‰kÏ Ô˙pÈ34. ƒ»≈«…¬ƒ¿ƒ∆…»ƒƒ»«ƒ

ראשון.27) מיד 28)מעשר אותו מוציאים שאין שכן וכל
מעשר 29)הלויים. נותנים "ישראל בספרי . הוא כן

הוא  וכן ללויים". מעשר נותנים כהנים אין אבל ללויים,
את  לוקחים אתם ישראל בני  "מאת שם: זוטא בספרי 
מכאן  הכהנים, מיד המעשר את לוקחים אתם אין המעשר,

הכהנים". מיד המעשר מוציאים אין תרומות,30)אמרו
וקיבה. ולחיים שתרומה 31)זרוע  שם: שאמרו [ומה

הלויים, מיד היינו - מידם מוציאים וחלה מעשר  ותרומת
הכהנים]. מיד שדעת 32)ולא א) (הלכה למעלה ראה

לכהנים. ולא ללויים רק  ראשון שמעשר עקיבא, כרבי  רבינו
כלל  [=ללויים] להם יתנו שלא עזרא קנסם כן פי  על ואף 
בזמנו  אלא היה לא זה חמור קנס  אולם לכהנים. רק  אלא
יתן: שירצה שלמי  אלא קנס , לא מכן לאחר אבל עזרא של
איך  שהעיר שצה) (מצוה חינוך במנחת ועיין ללוי . או לכהן
שתרומות  רבינו שלדעת וכתב  התורה, מן מצוה עזרא  עקר

שפיר. אתי  התורה מן אינם עזרא בזמן אבל 33)ומעשרות
אם  בדיעבד וכן שלו, ראשון מעשר הלוי  מן מוציאין אין
אמרו  שכן שלו, הוא הרי  ראשון, מעשר ללוי  ישראל נתן
משקל  להו, יהבינן דלא עזרא דקנסינהו "אימר שם: בחולין

אמר". מי  עימו 34)מינייהו עלו שלא לזה, והמקור
ומבני ובכהנים בעם "ואבינה טו: ח , בעזרא הוא לירושלים,

שם". מצאתי  לא לוי 

.‰ÂÈ˙Bt ÏÎB‡‰35ÔÈÏË36OÚn‰ ÏÎ‡L ÈÂÏ ÔÎÂ , »≈≈»¿»ƒ¿≈≈ƒ∆»«««¬≈
BÏËa37Èt ÏÚ Û‡ ,38ÌÈÓMÏ ‰˙ÈÓ ÔÈiÁ Ô‰L39 ¿ƒ¿««ƒ∆≈«»ƒƒ»«»«ƒ

˙Bzn‰ ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡40Ô‰ÈÏÚÏ41L‡ :Ó‡pL ; ≈¿«¿ƒ««»¿«¿≈∆∆∆¡«¬∆
.Ô˙B‡ eÓÈiL „Ú ÌeÏk Ô‰a EÏ ÔÈ‡  '‰Ï eÓÈÈ»ƒ«≈¿»∆¿«∆»ƒ»

ı‡Ï ‰ˆeÁe42CÏB‰Â ÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï Ì„‡Ï zÓ ¿»»»∆À»¿»»ƒ¿≈¿≈
.˙BOÚÓe ‰Óez LÈÙÓ Ck Á‡Â ‰lÁz¿ƒ»¿««»«¿ƒ¿»««¿

חייב 35) אינו אחר של טבל פירות על אבל פירותיו, דווקא
מעשר 36)מיתה. או תרומה, ממנה הפריש שלא תבואה

הפריש  ולא ראשון ומעשר תרומה הפריש אם אבל ראשון,
מיתה. חייב  אינו עני , הפריש 37)מעשר שלא כלומר,

מעשר. תרומת שחיוב 38)ממנו פי  על אף  לומר: ורוצה
הרי כן ואם שבו התרומות תערובת מחמת הוא בטבל מיתה
שלא  לפי  משלמים, אינם כן פי  על אף  - תרומה כאוכל הוא

ההפרשה. לאחר אלא הכהן בהם הוא 39)זכה כן
"מנין  ו פרק  סוף  אמור פרשת כהנים ובתורת פג. בסנהדרין
קדשי את יחללו ולא דכתיב  במיתה שהוא הטבל את לאוכל
הכתוב  לתרום בעתידים לה' ירימו אשר את ישראל בני 
כאן  אף  במיתה תרומה מה מתרומה חלול חלול ויליף  מדבר
(בתרומה) קרא "אמר פו. ביבמות אמרו ובתרומה במיתה".

יחללוהו". כי  בו אם 40)ומתו אבל בשוגג, כשאכל והיינו
שאינו  מפני  בתרומה, אפילו מלשלם הוא פטור במזיד אכל

ומשלם. המתנות,41)לוקה בעלי  הינם והלויים הכהנים
למי אותן לתת בהן הנאה טובת המתנות לנותני  שיש אלא

רוצים. ומואב .42)שהם ועמון שנער מצרים, היינו

.Â‰Ê ÌB˜nÓ ÔÈOÚÓ43CÈˆ BÈ‡Â ,Á‡ ÌB˜Ó ÏÚ ¿«¿ƒƒ»∆«»«≈¿≈»ƒ
Ûwn‰ ÔÓ OÚÏ44ÏÚ ÔÈnÓ ÔÈOÚÓ ÔÈ‡ Ï‡ . ¿«≈ƒ«À»¬»≈¿«¿ƒƒƒ«

BÈÓ BÈ‡L45ÔÓ ‡ÏÂ ,eËt‰ ÏÚ iÁ‰ ÔÓ ‡ÏÂ , ∆≈ƒ¿…ƒ««»««»¿…ƒ
.OÚÓ BÈ‡  OÚ Ì‡Â ;iÁ‰ ÏÚ eËt‰«»«««»¿ƒƒ≈≈¿À»

תבואה 43) על זה במקום הנמצאת מתבואה כלומר,
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אחר. במקום מקיפין 44)הנמצאת "אין כמו סמוך כלומר,
ב  בפרק  ששנינו ממה זה דין רבינו ולמד חביות". שתי 
המוקף ". מן שלא ניטלת מעשר "תרומת ה משנה מביכורים,
המוקף , מן שלא ניטל שהמעשר שכן שכל רבינו וסובר
המוקף , מן אלא תורמין אין חכמים שתלמידי  למעלה שכתב 
בתרומה  להם יתחלף  שלא כדי  מעשר, בתרומת אלא אינו זה
חשש. כל אין במעשר אבל המוקף , מן רק  הנתרמת גדולה

אני45) "ואף  ד: הלכה ב  פרק  תרומות בירושלמי  הוא כן
תורמין  שאין שבתבואה מינין שני  שבדגן מינין שני  מרבה
לעניין  ומעשר תרומה שהשוו הרי  זה". על מזה מעשרין ולא

זה.

.Ê‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÔÈÓBz ÔÈ‡ :‰Óe˙a eÓ‡L Ïk46, …∆»«¿ƒ¿»≈¿ƒƒ∆«∆
eÓ‡L ÏÎÂ .‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÔÈOÚÓ ÔÈ‡ :OÚÓa Ck»¿«¬≈≈¿«¿ƒƒ∆«∆¿…∆»«¿

‰Óez B˙Óez  Ìz Ì‡ :‰Óe˙a47:OÚÓa Ck , ƒ¿»ƒ»«¿»¿»»¿«¬≈
eËt ‡e‰L ÏÎÂ .˙BOÚÓ ÂÈ˙BOÚÓ  LÈÙ‰ Ì‡ƒƒ¿ƒ«¿¿»««¿¿…∆»

‰Óez‰ ÔÓ48ÌBz‰ ÏÎÂ ;OÚn‰ ÔÓ eËt 49 ƒ«¿»»ƒ««¬≈¿»«≈
 eÓz Ì‡Â ,eÓ˙È ‡Ï :Ô‰a eÓ‡L Ïk .OÚÓ¿«≈…∆»«¿»∆…ƒ¿…¿ƒ»¿
Ô‰È˙BOÚÓ  eOÚ Ì‡ Ck ,‰Óez Ô˙Óez¿»»¿»»ƒƒ¿«¿¿≈∆

‰Óez B˙Óez ÔÈ‡L ÏÎÂ .˙BOÚÓ50ÔÈ‡ Ck , ««¿¿…∆≈¿»¿»»≈
˙BOÚÓ Ô‰È˙BOÚÓ51. «¿¿≈∆««¿

פירות 46) על זו שנה פירות התלוש, על המחובר מן כגון
הארץ . פירות על לארץ  חוץ  ופירות אחרת כגון 47)שנה

הטמא  מן מלאכתו, נגמרה שלא מדבר היפה, על הרע  מן
בשוגג. הטהור או 48)על אדם, מאכל שאינו דבר כגון

והעוללות. והפרט  והפאה והשכחה שאינו 49)הלקט  זה
תרומתם  אין תרמו ואם יתרומו, שלא החמישה בכלל

ששומע 50)תרומה. והאלם שומע , ואינו המדבר כגון
והסומא. והשיכור והערום מדבר, אחד 51)ואינו כגון

שם. המנויים מהחמישה

.ÁEÈ„È ÏÚ OÚÓ ÈÈ‰ :BÁÏ ÓB‡‰52BÈ‡  »≈«¬≈¬≈ƒ¿«≈«»∆≈
‡Ï B‡ OÚÈ Ì‡ ‰‡iL „Ú BnÚ „ÓÚÏ CÈ»̂ƒ«¬…ƒ«∆ƒ¿∆ƒ¿«≈…

OÚÈ53CÈˆ  È„È ÏÚ OÚ :BÁÏ ‡e‰ Ó‡ Ì‡Â . ¿«≈¿ƒ»««¬≈«≈«»«»ƒ
BnÚ „ÓÚÏ54. «¬…ƒ

בשבילך.52) המעשרות מתקן הריני  על 53)כלומר, שאף 
אלא  להקל שליחותו" עושה "שליח  אומרים שאין פי 
אם  אבל השליח , את המשלח  כשביקש היינו להחמיר,
שליחותו  עושה שליח  חזקה אומרים עצמו, הציע  השליח 

להקל. אומרים 54)אף  אין מהשליח  ביקש שהוא שכיוון
שליחותו. עושה שליח  חזקה

.ËÔÈeÁ‰55‡l‡ ˙BOÚÓa ÔÈiÁ ÔÈ‡  ∆»ƒ≈»«»ƒ¿««¿∆»
Ì‰ÈcÓ56] ÏÎ‡Ó ÔÈ‡L ÈÙÏ ,57.Ì„‡ [ ƒƒ¿≈∆¿ƒ∆≈»«¬«…»»

ÔÈeËt  ÔË˜a ÔÈa ÔÏ„‚a ÔÈa ,ÌÈn‰ ÌÈ„˜M‰Â58, ¿«¿≈ƒ«»ƒ≈¿»¿»≈¿»¿»¿ƒ
ÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ59. ¿ƒ∆≈»…∆

מדרבנן,55) אלא חייבין שאינן צלמונה לחרובי  הכוונה
מן  וחייבין הם אדם בני  רוב  מאכל חרובין שאר אבל

מדרבנן.56)התורה. כלומר סופרים, כן 57)מדברי 
הגירסא: רומי  ובדפוס  הראב "ד, העתיק  וכן להיות. צריך

שאם  הנכונה, היא גירסתנו אבל אדם", מאכל שאינן "לפי 
דברי ומקור מדרבנן. אפילו חייבים אינם אדם, מאכל אינם
פירות  לרבות העץ  "מפרי  הירושלמי : ומן הספרי  מן רבינו
וכו' צלמונה וחרובי  שיטה חרובי  מרבה שאני  יכול האילן,
רבינו  וסובר העץ ", פרי  כל ולא העץ  מפרי  לומר תלמוד
חרובי נתמעטו זה ולפי  התורה, מן האילנות שמעשר
שמעשר  הראב "ד דעת אבל דאורייתא. מחיוב  רק  צלמונה
כן  ואם מדרבנן, אלא אינו ויצהר) מתירוש (חוץ  האילנות

לגמרי . פטורים צלמונה יוסי58)חרובי  בר' ישמעאל כר'
וזה" "זה רבינו ופירש לפטור". וזה "זה אביו בשם שאמר

קטנים. בין גדולים בין מרים בגדלן 59)שקדים כלומר,
הרי מתוקים, שהם אף  ובקטנן, מרירותם, מחמת אוכל אינם
ל"בקטנן", "בגדלן" רבינו הקדים ולפיכך נגמרו. לא עדיין

ממעשר. לפטרם יותר פשוט  שבגדלם משום

.È;˙BOÚnÓ eËt  ˙Èa‰ CB˙a BÚËpL ÔÏÈ‡ƒ»∆¿»¿««ƒ»ƒ««¿
‡ˆi‰ EÚÊ ˙‡ez Ïk ˙‡ OÚz OÚ :Ó‡pL∆∆¡««≈¿«≈≈»¿««¿∆«…≈

‰„O‰60˙BOÚÓa iÁ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ . «»∆¿≈»∆ƒ∆«»¿««¿
Ì‰ÈcÓ61 ˆÁa ˙„ÓBÚ‰ ‰‡z È‰L .iÁ ƒƒ¿≈∆∆¬≈¿≈»»∆∆¿»≈«»

˙Á‡k ÔÙÒ‡ Ì‡ ‰È˙Bt OÚÏ62. ¿«≈≈∆»ƒ¬»»¿∆»

חייבים.60) בשדה מעשרות 62)מדרבנן.61)דווקא
אחת  אוכל בחצר עומדת שהיא "תאנה ח : משנה ג פרק 
כהנטוע  בחצר שהנטוע  הרי  חייב ", צירף  ואם ופטור. אחת
לדברי שם המשנה דברי  יסתרו שלא ובכדי  בשדה,
מן  לפטור הירושלמי  שכוונת כורחנו על הנ"ל, הירושלמי 
אינו  זה [וכל מדרבנן. לחייב  שם המשנה וכוונת התורה,
לדעת  אבל התורה, מן אילנות שמעשר רבינו, לדעת אלא
דברי סותרים כורחנו על מדרבנן, אילנות שמעשר הראב "ד
בהשגת  ועיין הנ"ל הירושלמי  לדברי  הנ"ל המשנה

הראב "ד].

.‡ÈÌÈÏˆa63eLÈL‰ elÙ‡ ,‰Ê „ˆa ‰Ê eLÈL‰L ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ∆¿«∆¬ƒƒ¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ ‰ÏÙ .˙BOÚn‰ ÔÓ ÔÈeËt  ‰iÏÚ Ú˜˜a¿«¿«¬ƒ»¿ƒƒ«««¿»¿»¬≈∆

˙ÏtÓ64‰„Oa ÔÈÚeËk el‡ È‰  ÔÈl‚Ó Ô‰ È‰Â «…∆«¬≈≈¿Àƒ¬≈≈ƒ¿ƒ«»∆
.˙BOÚÓa ÔÈiÁÂ¿«»ƒ¿««¿

שהפטור 63) נראה כאן, זו הלכה רבינו שכתב  זה ומתוך
ומכיוון  מדרבנן, אלא חיובו שאין כבית, דינו שגג מפני  הוא
חכמים. חייבוהו לא הבצלים של בהשרשתם רוצה שאינו

שדה.64) אלא בית אינו ומעתה העלייה גג שמתמוטט  היינו

.Èe‰„O nLÓ‰65ÛÒ‡Â Á‡ ‡e ,ÂÈÚ ÈtÓ «¿«≈»≈ƒ¿≈¬»»»«≈¿»«
‰È‰L B‡ ,‰„O d˙B‡a ˙B‡Lp‰ ÌÈ‡z‰ ˙‡∆«¿≈ƒ«ƒ¿»¿»»∆∆»»

˙BÚÏ„n‰Â ˙B‡L˜n‰ ÈtÓ e‰„O nLÓ66‡e , ¿«≈»≈ƒ¿≈«ƒ¿»¿«ƒ¿»»
ÌÈfÙÓ‰ ÌL ÌÈ‡Lp‰ ÌÈÚ‰ ˙‡ ÛÒ‡Â Á‡«≈¿»«∆»¬»ƒ«ƒ¿»ƒ»«¿À»ƒ

Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ‰„O‰ ÏÚaL ÔÓÊa :‰„Oa67 «»∆ƒ¿«∆«««»∆«¿ƒ¬≈∆
OÚÓa ÔÈiÁ CÎÈÙÏe ,ÏÊb ÌeMÓ ÔÈeÒ‡¬ƒƒ»≈¿ƒ»«»ƒ¿«¬≈

‰Óe˙e68ÔÈzÓ  Ô‰ÈÏÚ „Èt˜Ó ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡ ; ƒ¿»≈««««ƒ«¿ƒ¬≈∆À»ƒ
OÚn‰ ÔÓ ÔÈeËÙe ,ÏÊb ÌeMÓ69. ƒ»≈¿ƒƒ««¬≈

ענבים.65) וגם תאנים גם בו צמיחת 66)ויש מקום
והדלועין. מקפיד 67)הקישואין שהוא בו שיודעין היינו,
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מהם. יטלו אם 68)שלא או הפירות מן גזל אם כלומר,
השדה. בעל לו פטור 69)נתן והפקר הפקר שהן משום

המעשר. מן

.‚È:Ó‡pL .Án‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈOÚÓ ÔÈ‡≈¿«¿ƒ∆»ƒ«À¿»∆∆¡«
˙‡e˙k ÌiÂÏÏ LÁÂ ,epnÓ BaÏÁ ˙‡ ÌÎÓÈ‰a«¬ƒ¿∆∆∆¿ƒ∆¿∆¿««¿ƒƒƒ¿«

OÚnL ÌLk ;˜È ˙‡e˙ÎÂ Ôb70ÌÈLÈÙnL …∆¿ƒ¿«»∆¿≈∆«¬≈∆«¿ƒƒ
BaL ÏÁ‰ ÔÓ  ÌiÂÏ‰71ÌÈLÈÙnL OÚÓ Ck , «¿ƒƒƒ«≈∆∆»«¬≈∆«¿ƒƒ

BaL ÏÁ‰ ÔÓ  ˜i‰ ÔÓe Ôb‰ ÔÓ Ï‡OÈ72. ƒ¿»≈ƒ«…∆ƒ«∆∆ƒ«≈∆∆

המעשר.70) מן מעשר שהיא מעשר, תרומת כלומר,
את 71) "בהרימכם שנאמר שבמעשר, החלב  מן כלומר,

ממנו". היפה.72)חלבו מן שתורמים

.„È„Ó‡a ÔÈOÚÓ ÔÈ‡73Ï˜LÓa B‡ ‰cÓa ‡l‡ , ≈¿«¿ƒ¿…∆∆»¿ƒ»¿ƒ¿»
ÔÈÓa B‡74ÁaLÓ  eÚLa ˜c˜„Ó‰ ÏÎÂ .75. ¿ƒ¿»¿»«¿«¿≈¿ƒ¿À»

È‰L ,ÔÈÏ˜Ï˜Ó ÂÈ˙BOÚÓ  ˙BOÚÓa ‰an‰Â¿««¿∆¿««¿«¿¿»¿À¿»ƒ∆¬≈
Ô‰a ÚÓ Ïh‰76.ÔÈw˙Ó ÂÈ˙BÙe , «∆∆¿…»»∆≈»¿À»ƒ

ותרומת 73) באומד דווקא ניטלת תרומה אבל מעשר, דווקא
כמעשר. אבל 74)מעשר בתלמוד, הרגיל הסדר תפס 

והשוקל  המונה מן משובח  והמודד משובח  המונה להלכה
משניהם. המונה,75)משובח  מן משובח  המודד כלומר

משניהם. משובח  יותר, מדוקדק  שהוא והשוקל
והרי76) עליו, מעשר שם אין העשירית על העודף  כלומר,

טבל. הוא

.ÂËOÚÓ ˙ˆ˜Ó LÈÙn‰77OÚÓ BÈ‡ 78‡l‡ , ««¿ƒƒ¿»«¬≈≈«¬≈∆»
‰ÓÚ‰ ˙‡ ˜ÏÁL ÈÓk79[LÈÙ‰Ï] CÈˆ Ï‡ ; ¿ƒ∆»«∆»¬≈»¬»»ƒ¿«¿ƒ

‡ÈˆBiL ˜ÏÁ‰ ‰fÓ80BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk .BlL OÚÓ ƒ∆«≈∆∆ƒ«¬≈∆≈«»
BÈ‡  OÚÓ ÌLÏ ‰MÓÁ Ì‰Ó LÈÙ‰ ,‰‡Ò ‰‡Ó≈»¿»ƒ¿ƒ≈∆¬ƒ»¿≈«¬≈≈
OÚÓ ÔÈ‡Ò LÓÁ‰ ÏÚ LÈÙ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,OÚÓ«¬≈¿≈»¿«¿ƒ«∆»≈¿ƒ«¬≈

Á‡ ÌB˜Óa81Ô‰Ó LÈÙÓ ‡l‡ ,82‡È‰L ,‰‡Ò ÈˆÁ ¿»«≈∆»«¿ƒ≈∆¬ƒ¿»∆ƒ
.Ô‰lL OÚn‰««¬≈∆»∆

שלפניו.77) התבואה מעשירית פחות הפריש כלומר,
שאמרו  ומה ולהשלים. להוסיף  בדעתו כשהיה והמדובר
מתוקנים  מעשרותיו במעשרות "הממעט  בתוספתא:
להשלים. בדעתו כשאין היינו מקולקלין" ופירותיו

השלים.78) שלא הטבל 79)כיוון את שחלק  כמי  כלומר,
לפניו. טבל ערוגות שתי  והרי  חלקים, לשני  סתם

ולא 80) ממנו, ודווקא חל. ולא מעשר בתורת שהפריש
הפטור. על החיוב  מן כמפריש שנראה אחר ממקום

אחר.81) ממקום הסאין.82)כלומר, מחמשת

.ÊË‰Ê OÚÓ LÈÙn‰83‰lÁz CÓ84C„k , ««¿ƒ«¬≈∆¿»≈¿ƒ»¿∆∆
˙Bˆn‰ ÏÚ ÔÈÎnL85ÈL OÚÓ ÏÚ CÓ ÔÎÂ . ∆¿»¿ƒ««ƒ¿¿≈¿»≈««¬≈≈ƒ

ÏÚ CÓ .OÚn‰ ÔÓ OÚÓ ÏÚÂ ÈÚ OÚÓ ÏÚÂ¿««¿«»ƒ¿««¬≈ƒ««¬≈¿»≈«
BÓˆÚ ÈÙa „Á‡ Ïk86Á‡ ‰Ê Ïk‰ LÈÙ‰ Ì‡Â ; »∆»ƒ¿≈«¿¿ƒƒ¿ƒ«…∆««

˙Á‡ ‰Îa ÔÏÏBk  Ô‰ÈÈa ÁÒ ‡ÏÂ „iÓ ‰Ê∆ƒ»¿…»≈≈∆¿»ƒ¿»»««
˙BOÚÓe ˙BÓez LÈÙ‰Ï :CÓe87. ¿»≈¿«¿ƒ¿««¿

ראשון.83) ההפרשה.84)מעשר המצוות 85)לפני  "כל
לעשייתן". עובר עליהן חמש 86)מברך לברך "צריך

המעשרות. ארבע  ועל גדולה תרומה על כלומר, ברכות".

ביניהן. בהפסקה, לחוד, אחד כל במפריש זה וכל
לאחרים 87) שהמפריש ברכות, מהלכות י "א בפרק  וראה

תרומה". הפרשת "על מברך

   1 
פירותיו 1) הגומר אלא התורה מן להפריש חייב  שאינו יבאר

בקוטנן  לאכילה ראויות שאינן פירות ודין לעצמו. לאוכלן
אדם  ימכור אם המעשרות. עונת היא איזו ודין הראויות. או

עליהם. נאמן שאינו למי  המעשרות בעונת פירותיו

.‡ÓBb‰ ‡l‡ ‰Bz‰ ÔÓ LÈÙ‰Ï iÁ BÈ‡≈«»¿«¿ƒƒ«»∆»«≈
ÂÈ˙Bt2BÓˆÚÏ ÔÏÎ‡Ï3 ÔÎÓÏ ÔÓBb‰ Ï‡ . ≈»¿»¿»¿«¿¬»«¿»¿»¿»

‰Bz‰ ÔÓ eËt4Ì‰ÈcÓ iÁÂ5OÚ :Ó‡pL ; »ƒ«»¿«»ƒƒ¿≈∆∆∆¡««≈
B˙‡ez ÓBb‰ ‡l‡ iÁ BÈ‡  zÏÎ‡Â 'B‚Â OÚz¿«≈¿¿»«¿»≈«»∆»«≈¿»

.dÏÎ‡Ï¿»¿»

להלן 2) וראה ההפרשה. חיוב  עליו חל שאז מלאכתם, גומר
מלאכתם. גמר הוא מה ח , הלכה לעשר,3)פ "ג חייב  ואז

ומנחתֿחינוך  בגיליונו, (הגרע "א למכרם נמלך אם אפילו
שצה). שבשעת 4)מצוה כיון בעצמו, לאכלם נמלך אפילו

שם). (מנחתֿחינוך למכרם חשב  למלאכה, ברייתא 5)גמר
הינו, בית של חנויות חרבו מה "מפני  פח . מציעא בבבא
דברי על דבריהם שהעמידו מפני  ירושלים, קודם שנים שלש
מן  היתר לו מצאו חכמים, מדברי  שאסור מה (כלומר, תורה
ולא  - ואכלת תעשר עשר אומרין שהיו רש"י ). - התורה
פטורים  התורה שמן הרי  לוקח ". ולא - זרעך תבואת מוכר,

שניהם. חייבים ומדבריהם הלוקח , וגם  המוכר גם

.˙‡ez :Ó‡pL ,‰Bz‰ ÔÓ eËt  Á˜Bl‰ ÔÎÂ¿≈«≈«»ƒ«»∆∆¡«¿«
?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .Ì‰ÈcÓ iÁÂ ,EÚÊ«¿∆¿«»ƒƒ¿≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ
Ì‡ Ï‡ ;ÎBÓ „Èa ÔzÎ‡ÏÓ eÓ‚pL Á‡ ÔÁ˜lLa¿∆¿»»««∆ƒ¿¿¿«¿»¿«≈¬»ƒ

‰Bz‰ ÔÓ OÚÏ iÁ  Á˜BÏ „Èa eÓ‚6. ƒ¿¿¿«≈««»¿«≈ƒ«»

ממה 6) ומקורו תבואת. ד"ה בתוספות ר"ת דעת גם כן
מן  ממורחים בלתי  טבלים שהלוקח  יא: בבכורות שאמרו
כיון  וטעמו: התורה. מן במעשרות חייב  - הוא ומרחן הגוי 
(תוספות  זרעך" כ"תבואת אצלו הם הרי  הלוקח , שמרחם
התורה, מן פטור לעולם שלוקח  סובר, (והראב "ד שם).
ופאה  שכחה "לקט  מג:) (סוטה שאמרו ממה ומקורו
קלא  בעיר אבל בשדה, - למעשר הוקבעו בגורן, שעשאן
להם  שיש משום פטורים, שבעיר ומכיון למילתא", ליה אית
שבשדה  עלֿכרחינו ופאה, שכחה לקט  שהם ויודעים קול
אף ֿעלֿפי - העין מראית משום מדרבנן, אלא חייבים אינם
מבוררים). אינם שם הכסף ֿמשנה (ודברי  העני  שמירחם
השדה, בעל כשמירחם שהמדובר נראה, רבינו ודעת
מחייבו, אינו לעניים, לחלקם דעת על שהוא זה, שמירוח 
בבבא  רש"י  כתב  וכן מחייב . אינו למכרם שמירוח  כשם
וראה  השדה. בעל שמירחם שהמדובר מרחו, ד"ה צד. קמא

ט ). הלכה תרומות מהלכות בפ "ב  רבינו בדברי 

.‚˙Bt7ÔB‚k ,ÔË˜a ‰ÏÈÎ‡Ï ÌÈÈe‡ ÔÈ‡L ≈∆≈»¿ƒ«¬ƒ»¿»¿»¿
Òa‰8OÚÓa ÔÈiÁ ÔÈ‡  B ‡ˆBiÎÂ9eÏc‚iL „Ú «…∆¿«≈≈»«»ƒ¿«¬≈«∆ƒ¿¿

„Ú  ıÚ‰ ÈtÓ ı‡‰ ÚfÓ :Ó‡pL ;ÏÎ‡ eOÚÈÂ¿≈»…∆∆∆¡«ƒ∆«»»∆ƒ¿ƒ»≈«
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קנב               
         

Èt ‰È‰iL10˙‡ :Ó‡pL ;˙BiËw‰Â ‰‡ez‰ ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆¿ƒ¿≈«¿»¿«ƒ¿ƒ∆∆¡«≈
‰‡ez ‰OÚzL „Ú  EÚÊ ˙‡ez Ïk11‡È‰ BÊÂ . »¿««¿∆«∆≈»∆¿»¿ƒ

˙BOÚn‰ ˙BÚ12˙Bt‰Â ‰‡ez‰ ÚÈbzL Ì„˜Â . ««««¿¿…∆∆«ƒ««¿»¿«≈
‰ˆÈM ‰Ó Ïk Ô‰Ó ÏÎ‡Ï zÓ  BÊ ‰BÚÏ13ÏÎe ¿»À»∆¡…≈∆»«∆ƒ¿∆¿»

‰ˆiL Cc14. ∆∆∆ƒ¿∆

א.7) משנה פ "א נתבשלו 8)מעשרות שלא ענבים היינו
לפני והיינו ח ). משנה פ "ד לשביעית המשנה (פירוש

הלכה כדלהלן מבחוץ , שלהם חרצן וראה שייראה ה.
בפ "ט  ולהלן יד, הלכה כלאים מהלכות בפ "ה למעלה

ב . הלכה שני  מעשר ראה 9)מהלכות מדבריהם, אף 
ט . הלכה פ "א בפירוש 10)למעלה גם רבינו כתב  כן

ג. הלכה פ "א מעשרות בירושלמי  ועיין שם. המשנה
שני11) הביא רבינו [והנה ב . הלכה סוף  שם ירושלמי 

שיהיה  עד העץ , "מפרי  לפירות: אחד זה, בענין פסוקים
בהלכה  כתב  (ולכן לאכילה ראוי  שיהא שצריך ומכאן פרי ",
אוכל". "ויעשו - לאכילה" ראויים שאינם "פירות זו:
הם  "ראויין לאכילה", ראויין שהם "פירות ד: ובהלכה
ראויים  שיהו - "התאנים ה: ובהלכה לאכילה". מתחילה
שני ופסוק  לאכילה"), ראוי  שיהא עד - "הירק  לאכילה".
תבואה". שתעשה עד זרעך, "תבואת וקטניות: לתבואה
נזרע  שהוא דבר זרעך, "תבואת מפורש (שם) ובירושלמי 
ומכאן  ומצמיח ". נזרע  שאינו משליש, פחות יצא ומצמיח .
ה). הלכה (להלן להצמיח  ראוי  זרעה שיהיה שצריך לתלתן,
מצמחת  אינה כן שלפני  שליש, משתביא תבואה וכן
נזכר  לא שם מעשרות שבמשנה נראה וכן שם). (ירושלמי 
ענין  ואילו וכו'". אוכל "תחילתו אוכל", שהוא "כל אלא
ובתבואה, ג) משנה (שם בתלתן אלא נזכר לא ההצמחה
שהחכמים  לו. בסוכה רש"י  כתב  וכן שם. בירושלמי 
אתרוגים  ומחייבים ד) משנה (שם שמעון ר' על החולקים
מצמיחים, שאינן שאף ֿעלֿפי  סוברים, במעשר, קטנים
להלן  רבינו כתב  וכן לאכילה. שראויים משום הם חייבים
ראויין  שהם מפני  משיתעגלו, "והאתרוגים ה: הלכה
אבל  בפירות, אלא אינו זה וכל קטנים". כשהם לאכילה
ראויה  שהיא אף ֿעלֿפי  שליש, הביאה שלא תבואה
ופ "ו  ג, משנה פ "א (חלה בחלה חייבת שהרי  לאכילה,
במעשרות, חייבת אינה - ג) הלכה ביכורים מהלכות

מצמחת). משנה 12)אלאֿאםֿכן פ "ד בשביעית שנזכרה
"מאימתי ב : משנה שם במעשרות שאמרו מה והיא ט ,

וכו'". במעשרות חייבות ובין 13)הפירות רב  בין כלומר,
דוקא  היא עראי  שאכילת יט , הלכה פ "ג להלן ראה מעט ,
ידו, לתוך וכונס  מקלף  אם אבל ואוכל, אחת אחת מקלף  אם
כתב  שם שגם כ, בהלכה עוד שם (ועיין קבע  אכילת זו הרי 
קבע ). אכילת על שירצה" מה "כל זו כלשון רבינו

(להלן 14) ומלח  אש כגון למעשר, הקובעות דרכים לרבות
ג). הלכה פ "ג

.„ÔB‚k ,ÔË˜a ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈÈe‡ Ô‰L ˙Bt≈∆≈¿ƒ«¬ƒ»¿»¿»¿
˙BBÙÙÏn‰Â ÌÈ‡eMw‰15Ô˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡L ,16‡l‡ «ƒƒ¿«¿»¿∆≈«ƒƒ»∆»

‰lÁzÓ Ô‰ ÔÈÈe‡ Ï‡ ,„Ïa ÔÙe‚a ÛÈÒB‰Ï È„k¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«¬»¿ƒ≈ƒ¿ƒ»
ÔË˜a OÚÓa ÔÈiÁ el‡ È‰  ‰ÏÈÎ‡Ï17; «¬ƒ»¬≈≈«»ƒ¿«¬≈¿»¿»

.˙BOÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ô˙‡ÈˆÈ ˙lÁznL∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»»¿««««¿

והדלועים 15) הקשואים "ובירק , ושם: ד. משנה שם
וכאן  ה הלכה להלן כלשונה רבינו והביאה והמלפפונות"
שם, להלן רבינו הביא שם, שנשנו ואתרוגים ותפוחים קיצר.
שהוא  כל שיעור להם שיש משום כאן, הזכירם ולא

לקרקע .16)"משיתעגלו". א:17)במחובר משנה שם
שומרו  שהוא אף ֿעלֿפי  אוכל, וסופו אוכל שתחלתו "כל

וגדול". קטן חייב  אוכל, להוסיף 

.‰‡È‰ BÊ È‡18?˙BOÚn‰ ˙BÚ19˙Bt‰ eÚÈbiMÓ ≈ƒ««««¿ƒ∆«ƒ«≈
Èt‰ ‡e‰M ‰Ó ÈÙÏ Ïk‰ ,ÁÓˆÏÂ ÚÈÊ‰20?„ˆÈk . «¿ƒ«¿ƒ¿…««…¿ƒ«∆«¿ƒ≈«

Î‡Ï ÌÈÈe‡ e‰iL „Ú ÌÈk eOÚiMÓ  ÌÈ‡z‰‰ÏÈ «¿≈ƒƒ∆≈»«ƒ«∆¿¿ƒ«¬ƒ»
Ô˙ÙÈÒ‡ ˙ÚMÓ ˙BÚL Úa‡Â ÌÈOÚ Á‡21. ««∆¿ƒ¿«¿«»ƒ¿«¬ƒ»»

ÌÈLe‡a‰Â ÌÈÚ‰22ÌÈwc‰ ÌÈÚ‰ Ì‰Â , »¬»ƒ¿«¿ƒ¿≈»¬»ƒ««ƒ
˙Bia„n‰23ıeÁaÓ Ì‰lL ÔˆÁ‰ ‰‡iMÓ 24. «ƒ¿»ƒƒ∆≈»∆««¿»∆»∆ƒ«

ÒniMÓ  ÌÈBn‰Át‰25˙BÚaˆ‡‰ ÔÈa Ô‰lL »ƒƒƒ∆ƒ««∆«∆»∆≈»∆¿»
ÌÈÓ epnÓ ‡ˆÈÂ26eÁ˙tiMÓ  ÌÈÓz‰ .27.B‡Ok ¿≈≈ƒ∆«ƒ«¿»ƒƒ∆ƒ»¿ƒ¿

ÌÈn„‡ ÌÈ„È‚ eÏÈËiMÓ  ÔÈ˜ÒÙ‡‰28 ÌÈÊB‚‡‰ . »¬«¿¿ƒƒ∆»ƒƒƒ¬Àƒ»¡ƒ
‰BˆÈÁ‰ ‰tÏw‰Ó ÏÎ‡‰ Lt˙iMÓ29ÌÈ„˜M‰ . ƒ∆ƒ¿»≈»…∆≈«¿ƒ»«ƒ»«¿≈ƒ

‰BˆÈÁ‰ Ô˙tÏ˜ Lt˙zMÓ  ÌÈ˜e˙n‰30ÌÈn‰ ; «¿ƒƒ∆ƒ¿»≈¿ƒ»»«ƒ»«»ƒ
ÌÏBÚÏ ÔÈeËt 31˜ ÈÏÚa Ïk ‡Le .ÔB‚k ,˙BtÏ ¿ƒ¿»¿»»«¬≈¿ƒ¿

ÔÈÏBaËˆ‡‰32ËBl‰Â33ÌÈËa‰Â34eOÚiMÓ  »ƒ¿¿Àƒ¿«¿«»¿ƒƒ∆«¬
ÏÎ‡Ï ‰ÎeÓq‰ ‰BzÁz‰ ‰tÏ˜35 ÌÈ˙Èf‰ . ¿ƒ»««¿»«¿»»…∆«≈ƒ

ÔÈÈe‡ Ô‰M ‰nÓ ‰ÚLzÓ „Á‡ ÔÓL eOÚiMÓƒ∆«¬∆∆∆»ƒƒ¿»ƒ«∆≈¿ƒ
Ô‰lL LÈÏL ‰ÊÂ ,eÓbiLk ˙BOÚÏ36ÌÈÁetz‰ .37 «¬¿∆ƒ»¿¿∆¿ƒ∆»∆««ƒ

eÏbÚ˙iMÓ  ÌÈ‚B˙‡‰Â38ÔÈÈe‡ Ô‰L ÈtÓ , ¿»∆¿ƒƒ∆ƒ¿«¿ƒ¿≈∆≈¿ƒ
 ‚B‡‰Â ÌÈ˙ez‰ .ÌÈpË˜ Ì‰Lk ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»¿∆≈¿«ƒ«ƒ¿»

eÓÈc‡iMÓ  ÌÈc‡‰Ï ÔkcL Ïk ÔÎÂ .eÓÈc‡iMÓ39. ƒ∆«¿ƒ¿≈»∆«¿»¿«¿ƒƒ∆«¿ƒ
˙BBÁL ˙Bc˜ ˙Bc˜ eOÚiMÓ  ÔÈeÁ‰40ÔÎÂ . ∆»ƒƒ∆«¬¿À¿À¿¿≈

ÈÁL‰Ï ÔkcL Ïk41ÌÈÒb‡‰ .e„˜piMÓ  »∆«¿»¿«¿ƒƒ∆ƒ»¿»«»ƒ
eOÚiMÓ  ÔÈ„ÊÚ‰Â ÌÈLÈt‰Â ÔÈÏÓËÒew‰Â¿«¿¿¿≈ƒ¿«»ƒƒ¿»À¿»ƒƒ∆«¬

Ï‰Ï ÔkcL Ïk ÔÎÂ .˙BÏ ˙BÁ˜ ˙BÁ˜ ÔÈa »¿»¿¿»¿≈»∆«¿»¿«¿ƒ
˙BÁ˜ eÁ˜iMÓ42LÈÏL ‡ÈzMÓ  ‰‡ez‰ .43. ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒ∆»ƒ¿ƒ
‰È‰iMÓ  ÔzÏz‰44ÚÊ Ì‡ ‰ÁÈÓˆÏ Èe‡ dÚÊ45. «ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆«¿»»ƒ¿ƒ»ƒƒ¿«

ÔÈÁÈh‡‰Â ÔÈÚeÏc‰Â ÔÈ‡eLw‰ :˜ie«»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿»¬«ƒƒ
BÓk ,ÔË˜a ÔÈiÁ  Ô‰a ‡ˆBik ÏÎÂ ˙BBÙÙÏÓ‰Â¿«¿»¿¿…«≈»∆«»ƒ¿»¿»¿

e‡aL46„Ú ‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡ BÈ‡L ˜i‰ ‡Le ; ∆≈«¿¿»«»»∆≈»«¬ƒ»«
‰ÏÈÎ‡Ï Èe‡ ‡‰iL „Ú iÁ BÈ‡  ÏÈc‚iL47. ∆«¿ƒ≈«»«∆¿≈»«¬ƒ»

Ba ÚÈb‰L ÏBkL‡48Blk  È„ÈÁÈ Èb‚ elÙ‡49 ∆¿∆ƒƒ«¬ƒ«¿ƒ¿ƒƒÀ
˙BOÚÓÏ eaÁ50Blk ÚÈb‰ el‡Îe ,51B˙B‡ ‡ÏÂ . ƒ¿««¿¿ƒƒƒ«À¿…

ÔÙb‰ d˙B‡ da LiL Áe‰ Ïk ‡l‡ ,„Ïa ÏBkL‡∆¿ƒ¿«∆»»»«∆≈»»«∆∆
elÙ‡ da ÚÈb‰L ÔBn ÔÎÂ .ÏBkL‡‰ da LiL∆≈»»∆¿¿≈ƒ∆ƒƒ«»¬ƒ

‰„Èt52eaÁ dlk  ˙Á‡53. ¿ƒ»««À»ƒ

ב .18) משנה זו,19)שם לעונה הפירות שיגיעו שמשעה
במעשרות. שאם 20)חייבים כזה, לשיעור שיגיעו כלומר,

השיעורים  וכל שיעורו. לפי  פרי  כל להצמיח , יוכלו יזרעו
ולא  שהוא, מה לפי  פרי  בכל שליש הבאת הם כאן, שנאמרו
שבשאר  משום וזיתים בתבואה אלא שליש הבאת נזכרה
(הרא"ש). סימן אין וזיתים ובתבואה סימן, ליתן יכול פירות
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לומר, צריך י ) הערה ג (הלכה למעלה שכתבנו מה [ולפי 
ולהצמיח ", להזריע  הפירות "משיגיעו רבינו שכתב  שמה
ושל  לאכילה" "ראוי  של השיעורים שני  כלל שבדרך  היינו
כותב  זה אחרי  שהרי  ראיה, והא אחד. בזמן הם "מצמיח "

לאכילה"]. ראויים כו' התאנים "כיצד ירושלמי21)רבינו
אחר  אלא במעשרות חייבים אינם כי  ונראה ב . הלכה שם
לאכילה. ראויים אינם לכן קודם שהרי  שעות, כ"ד

רוקח ).22) (מעשה ליתא אחרים שנאמר 23)בספרים כמו
(פירוש  באושים" ויעש ענבים לעשות "ויקו ב ) ה, (ישעיה

שם). ויזכככו 24)המשניות שיתרככו והיינו שם. ירושלמי 
המים  לרוב  מבחוץ  הגרעינים שיראו עד הענבים קליפות
צריך  האשכול מן כמה זו, הלכה בסוף  וראה (שם). שבתוכן

במעשר. חייב  ויהא זה לשיעור רומי :25)שיגיע  בדפוס 
ההלכה  בסוף  להלן וכן קורקוס . מהר"י  הגיה וכן "הפרד",

שם.26)"פרידה". בירושלמי  הוא רומי27)כן בדפוס 
הגר"י הגיה וכן קורקוס . מהר"י  בפירוש וכן "משיתפתחו".
חזוןֿאיש. ועיין שם, המשניות בפירוש לנדא

להתבשל 28) כשיתחילו האפרסקין "כי  שם. ירושלמי 
המשנה  (פירוש אדומים" גידין או חוטין כמו בהם נמשכין

ולשון 29)שם). יהודה. כר' ולא שם, במשנה כחכמים
בפירושו  רבינו וכתב  מגורה", משיעשו "האגוזים המשנה:
כאילו  האוכל ויהיה הקליפה, מן האוכל "משיבדל למשנה:

האוצר". והוא במגורה בתוספתא 30)הוא הוא כן
שם, בירושלמי  הפיסקא ולפי  ב . הלכה פ "א מעשרות
פירוש  עם שבירושלמי  במשנה הוא וכן במשנה. כן מפורש

קורקוס . ומהר"י  ובריבמ "ץ  שירליאו, בקטנן 31)ר"ש בין
שם. שביארנו ומה ט , הלכה פ "א למעלה וראה בגדלן, ובין

יד.).32) זרה (עבודה הארז פרי  והם שם. ירושלמי 
שאמרו 33) "אלצרין" והוא יא. מג, בבראשית הנזכר

בירושלמי ,34)בירושלמי . שאמרו ה"איפסטקין" אלו
קורקוס ). (מהר"י  בערבי " פסתק  הנקראים כן 35)ו"הם

לר' חכמים מודים אלה שבשלשה שם, בירושלמי  הוא
משיעשו  והשקדים "האגוזים ב ) משנה (שם האומר יהודה,

(התחתונה)". "והזיתים 36)קליפה שם: ג במשנה
"מהו  ז) הלכה (פ "ד שביעית ובירושלמי  שליש". משיכניסו
מתניתא  לוג, ראב "ד) ועיין רבינו, גירסת כן - [שליש שליש
ממה  מתשעה אחד הרי  לסאה". לוגין שלשה עושין שהן

לעשות. ראויין ד.37)שהן משנה שם 38)שם במשנה
עיון, צריך אבל ניכר. הפרי  אין כן לפני  כי  ויתכן ליתא.

(כסף ֿמשנה). זה לרבינו לו והיינו 39)מניין ב . משנה שם
שם). המשניות (פירוש להאדים משנה 40)שיתחילו שם

משינקדו". "החרובין סנה 41)ג: וענבי  הדס  ענבי  כגון
שם). מכוסין 42)(ירושלמי  בוסר, כשהן הללו הפירות

מעט , מעט  מתקרחין להתבשל וכשמתחילין דקות, בשערות
שם). (ר"ש לבנים והן הכל נופל בישולן כן 43)ובגמר

ג  הלכה למעלה ראה מצמחת, היא ואז שם. במשנה הוא
י . משיהיה.44)והערה ואמרו 45)צ "ל: שם. משנה

קומצו  מלא נוטל בודק ? "כיצד ב ) (הלכה שם בירושלמי 
לאו  ואם חייבת, רובה שקע  אם מים, של הספל לתוך  ונותן
משתצמח  ד"ה יב : ר"ה ותוס ' ברש"י  וראה פטורה".

ד.46)לזרעים. הלכה בירושלמי47)למעלה הוא כן
ג. הלכה שנראה 48)שם מעשרות, לעונת הגיע  כלומר,

למעלה. ראה בחוץ , שלו האשכול.49)החרצן כל
עליו.50) שחל מעשרות לחיוב  מחובר כלומר,
ב .51) הלכה שם שבתוך 52)ירושלמי  קטן אחד גרגיר

שיש 53)הרימון. הרימון, אותו בה שיש הרוח  כל כלומר,
- רימון" "וכן שכתב  ממה נראה כן הפרידה, אותה בו
(כסף ֿמשנה). לו שקדם האשכול כדין הרימון שדין משמע 
כוונתו  שאם הרוח , כל חיבור, "כולה" שכתב  ממה נראה וכן
באשכול. שאמר כמו "כולו" לומר לו היה הרימון, על רק 

.ÂkÓÈ ‡Ï54t Ì„‡˙BÚÏ e‡aMÓ ÂÈ˙B …ƒ¿…»»≈»ƒ∆»¿«
˙BOÚn‰55˙BOÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ56Ì‡Â . «««¿¿ƒ∆≈∆¡»««««¿¿ƒ

eka57‡M‰ kÓÏ zÓe ,˙Beka‰ ˙‡ ÏËB  ƒ¿≈∆««À»ƒ¿…«¿»
˙BOÚn‰ ˙BÚÏ ÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL58kÓÈ ‡Ï ÔÎÂ . ∆¬«ƒ…ƒƒ«¿««««¿¿≈…ƒ¿…

BzÙb ˙‡ Ì„‡59ÂÈbÊ ˙‡Â60ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ »»∆ƒ¿¿∆«»¿ƒ∆≈∆¡»«
ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ˙BOÚn‰61ÔÈ˜Ln‰L ; «««¿¿ƒ≈∆«¿ƒ∆««¿ƒ

˙BOÚÓa ÔÈiÁ Ì‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰62Bz ˙‡ ‡ÏÂ . «¿ƒ≈∆«»ƒ¿««¿¿…∆ƒ¿
‰‡ez epnÓ Ë˜ÏÏ63‰‡ez‰L ;ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ ƒ¿…ƒ∆¿»¿ƒ∆≈∆¡»∆«¿»

.OÚÓa ˙iÁ Ôz‰ ÔÓ Ë˜lzL∆ƒ»≈ƒ«∆∆«∆∆¿«¬≈

ג.54) משנה פ "ה ואילך 55)מעשרות מכאן חייבים שהם
על 56)במעשרות. עובר לו והמוכרם יעשרם, לא שמא

(ירושלמי ). מכשול" תתן לא עור חלק 57)"ולפני  שבאו
מעשרות. לעונת הפירות שאשכול 58)מן ואף ֿעלֿפי 

אותה  כל המעשרות, לעונת יחידי  גרגר אפילו בו שהגיע 
כיון  מכירה, לענין החמירו לא - למעשרות חיבור הרוח 
וראה  מעשר, בלי  הפירות באכילת איסור עוד אין שעתה

ראשונה". שלהם.59)"משנה ופסולת זיתים גרעיני 
(פירוש 60) וסחיטתן דריסתן אחר הנשארות ענבים קליפות

בר"ש). וראה שם, הלוקח 61)המשניות שפירש כלומר,
- פירש לא אם אבל משקין, מהם להוציא כדי  שלוקחם
(מלאכת  לשריפה אלא עומדים אינם הסתם שמן לו, מוכרן

למי62)שלמה). וכו' ימכור "לא שנינו: שם במשנה
מהן  הוציא ואם משקין, מהן להוציא וכו' נאמן שאינו
"שאם  נאמר כאילו רבינו, ופירשה במעשרות". חייבין
(תוספות  המכירה לאיסור טעם נתינת שזוהי  וכו'", הוציא

שם). ממנו 63)אנשי  "ללקוט  מפורש לא שם במשנה
בפירוש  וראה וזגים. מגפת רבינו למדה אבל תבואה",

שם. המשנה

.ÊÔÈÈ ÈÓL64Â ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pLÔ˙ Ì‡ :ÔpÒ ƒ¿≈«ƒ∆»«¬≈∆«ƒ¿ƒ¿»ƒ»«
‰LÏL65˙i‰ ‰fÓ OÚÓ ‡ÈˆBÓ  ‰Úa‡ ‡ˆÓe66 ¿»»»«¿»»ƒ«¬≈ƒ∆«»≈

Á‡ ÌB˜nÓ67ÌBz‰L ;‰Óez ÂÈÏÚ LÈÙÓ BÈ‡Â . ƒ»«≈¿≈«¿ƒ»»¿»∆«≈
Ïk‰ ÏÚ BaÏa  ‰lÁza68‰Óez e‡aL BÓk ,69. «¿ƒ»¿ƒ««…¿∆≈«¿«¿»

ÏÚ ˙È ‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Úa‡Ó ˙BÁt ‡ˆÓ»»»≈«¿»»««ƒ∆»»»≈«
B˙cÓ70eËt  ÔÈÈ ÌÚË Ô‰a LiL Èt ÏÚ Û‡Â71. ƒ»¿««ƒ∆≈»∆«««ƒ»

לתירוץ 64) מב : בפסחים ופירושה ו. משנה שם מעשרות
אינו  חרצנים על בנותן אבל שמרים, על מים בנותן אחד,
הפרי . של טפילה פליטה רק  יין, שאינו במעשר , חייב 

רמא).65) ד"ה צו: בתרא בבא (רש"י  מים מן 66)כוסות
הרביעית. מיניה 67)הכוס  וכלֿשכן אחר, ממקום אף 

הפטור, על החייב  מן מעשר שהוא אומרים ואין וביה,
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שם). (רע "ב  הוא גמור ג.68)שחיוב  הלכה שם ירושלמי 
כא.69) הלכה תרומות מהלכות ד יותר 70)בפרק  כלומר,

שנתן. כוסות אלא 71)משלש יין של חשוב  טעם זה שאין
וראה  פטור, ד"ה שם, פסחים (רש"י  בעלמא" דפירי  "קיוהא

צו: בתרא בבבא זו משנה פירושו וכן ברשב "ם).

.ÁLÈc˜n‰72ÔÈaÁÓ Ô‰Lk ÂÈ˙Bt73e‡a ‡lL „Ú ««¿ƒ≈»¿∆≈¿À»ƒ«∆…»
OÚn‰ ˙BÚÏ74eÚÈb‰ Ô‡„tL Á‡Â ,Ô‡„Ùe75 ¿«««¬≈¿»»¿««∆¿»»ƒƒ
OÚÓa ÔÈiÁ76Ì‰Â ˙BOÚn‰ ˙BÚÏ e‡a Ì‡Â . «»ƒ¿«¬≈¿ƒ»¿««««¿¿≈

ÔÈeËt  Ô‡„t Ck Á‡Â aÊb‰ „Èa77. ¿««ƒ¿»¿««»¿»»¿ƒ

ח .72) משנה פ "ד לע 73)פאה הגיעו לא שעוד ונת אף 
ואםֿכן  כקרקע , וחשובים לקרקע  צריכים והם המעשרות,
מן  ופטורים הקדש, הם מכלֿמקום מעלה. בהם אין

רבינו 74)המעשרות. כתב  וכן ה. הלכה למעלה המבוארת
שם. ורע "ב  ר"ש ועיין שם. המשנה לעונת 75)בפירוש

חובתם.76)המעשר. בשעת הקדש ביד היו ולא הואיל
לעונת 77) באו שלא עד פירותיו "המקדיש שם: במשנה

ופדאן המע  המעשרות לעונת משבאו חייבין, ופדאן שרות
באו  שלא עד הקדישם שאם רבינו, למד ומזה חייבין"
הגזבר  ביד המעשרות לעונת והגיעו המעשרות, לעונת
בידי היו חובתם שבשעת כיון פטורים, - פדאם ואחרֿכך
שלא  עד "הקדישן עוד: נאמר שם המשנה ובסוף  הגזבר.

כה. הלכה פ "ג להלן הובא וזה וכו'", נגמרו

   1 
שהגיעו 1) פירות מחוברין. כשהן פירותיו המקדיש יבאר

שאחד  ודין מלאכתן. נגמרה לא ועדיין ונתלשו מעשר לעונת
מלאכתן  גמר ואיזהו למעשרות, הפירות קובע  דברים מששה
אוכל  אם בשבולין שהקדימו ראשון מעשר ודין פירות. של
או  בדרך קציצות המוצא עראי . אכילת היא וכיצד עראי ,
פירות  המקדיש לעשר. חייב  אם בזה וכיוצא גרוגרות

מלאכתן. שתגמר קודם ופדאם תלושים

.‡˙Bt2˙BOÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰L3eLÏ˙Â4ÔÈ„ÚÂ ≈∆ƒƒ¿««««¿¿ƒ¿¿«¬«ƒ
dL„Â dˆwL ‰‡ez ÔB‚k ,ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡Ï…ƒ¿¿»¿«¿»¿¿»∆¿»»¿»»

d˙B‡ ‰Ê ‡Ï ÔÈ„ÚÂ5dÁÓ ‡ÏÂ6Ô‰Ó ÏÎ‡Ï zÓ  «¬«ƒ…»»»¿…≈¿»À»∆¡…≈∆
È‡Ú ˙ÏÈÎ‡7ÔzÎ‡ÏÓ ÓbzL „Ú8ÓbzMÓe . ¬ƒ«¬««∆ƒ»≈¿«¿»ƒ∆ƒ»≈

ÔzÎ‡ÏÓ9È‡Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï eÒ‡ 10. ¿«¿»»∆¡…≈∆¬«

מ "ב .2) פ "א ה"גֿה.3)מעשרות פ "ב  למעלה ראה
סב ,4) (קידושין במעשרות חייבים אינם מחוברין שפירות

ה"א). שם ו'ירושלמי ' מן 5)א. המוץ  להפריד כדי  לרוח ,
ערימה  מעמיד אלא ממרח  שאינו במי  היינו הגרעינים.
כאן  ואין ערימה העמיד לא - זרה שלא ומכיון הי "ג), (להלן

מלאכה. שאין 6)גמר מירוח  לעשות שדרכו מי  היינו
עד  ערימה, והעמיד שזרה אף ֿעלֿפי  מלאכה, גמר אצלו

שם). (להלן מירוח  וכל 7)שיעשה קבע , אכילת לא אבל
(רש"י לקבע  עראי  בין הבדל אין התורה שמן מדבריהם, זה

במוץ ). ד"ה לא. כנ"ל.8)בברכות במירוח , או בערימה
מ "ה.9) למכרם 10)שם, עלֿמנת בגומר שהמדובר מכיון

מדבריהם, אלא אינו החיוב  שכל כרחנו על כדלהלן, בשוק ,
ה"א. פ "ב  למעלה כמפורש

.?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na11ÔÎÓÏ ÂÈ˙Bt ÓB‚a «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈≈»¿»¿»
˜eMa12È‰  ˙Èaa ÔÎÈÏB‰Ï B˙ek ‰˙È‰ Ì‡ Ï‡ ; «¬»ƒ»¿»«»»¿ƒ»««ƒ¬≈

Î‡Ï zÓ ‰Ê„Ú ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚pL Á‡ È‡Ú Ô‰Ó Ï ∆À»∆¡…≈∆¬«««∆ƒ¿¿»¿«¿»«
OÚÓÏ eÚwiL13. ∆ƒ»¿¿«¬≈

שם.11) ואפשר 12)משנה, תלוי , הדבר בדעתו שלא
שמקח  למעשר, ויקבע  וימכר גורנו בפתח  לוקח  שימצא

שם). ('ירושלמי ', כדלהלן למעשר, במשנה,13)קובע 
מגיע  שהוא עד עראי  מהם אוכל לביתו "במוליך שם:
לרבות  למעשר, הקובעים הדברים כל כלל ורבינו לביתו".
ודעת  ה"ב . ופ "ד ה"ג, כדלהלן מדרבנן, הקובעים אלה גם
תירוש  שבדגן ה"א, בפ "ד ולהלן כאן, בהשגה הראב "ד
והם  הקובעים, הדברים ששת לכל צריך אין ויצהר

בלבד. ויקב  בגורן מתחייבים

.‚˙BOÚÓÏ ˙Bt‰ ÚB˜ ÌÈ„ ‰MMÓ „Á‡14: ∆»ƒƒ»¿»ƒ≈««≈¿««¿
ˆÁ‰15Áwn‰Â ,16L‡‰Â ,17ÁÏn‰Â ,18‰Óez‰Â ,19, ∆»≈¿«ƒ»¿»≈¿«∆«¿«¿»

˙aM‰Â20‰Ó‚pL „a ‡l‡ ÔÈÚB˜ ÔÈ‡ ÔlÎÂ . ¿««»¿À»≈¿ƒ∆»¿»»∆ƒ¿¿»
BzÎ‡ÏÓ21. ¿«¿

ה"ב .14) פ "ד להלן ראה רומי ,15)מדבריהם, [בדפוס 
הסמוכה: בהלכה נראה וכן "הבית". אברבנאל: ובכ"י 
שכתב  שם, בפ "ד להלן אבל לבית". שיכנסו עד וכו' "כיצד
וכו' אבל וכו', לביתו בכניסתו שיקבע  עד כו' לוקין "שאין
"חצר" שהנוסחא נראה וכו'", שמנינו דברים הששה בשאר
אין  זאת ובכל החצר", "הבית, צ "ל כי  ויתכן הנכונה. היא
ה"ז]. שם להלן ראה בית, בכלל שחצר ששה, אלא כאן

ואילך.16) מה"א פ "ה , ואילך.17)להלן מהי "ד שם ,
הי "ח .18) הי "ט .19)שם, מנה 20)שם, ולא ה"כ. שם,

הי "ד  פ "ה ולהלן מ "א, פ "ד במעשרות הנזכר "כובש" גם
במלח  הוא כובש רבינו שלדעת משום בראב "ד), (ראה
 ֿ (כסף  "מלח " בכלל הוא והרי  המשנה) בפירוש (עיי "ש

ורדב "ז). א 21)משנה לה, בביצה יוחנן רבי  של מימרא
לענין  גם רבינו מזה ולמד ותרומה. שבת מקח , חצר, לענין -

איש'. ב 'חזון וראה ומלח . אש

.„Èt ÏÚ Û‡ ,˙ÈaÏ ÔÎÈÏB‰Ï BzÚcL ˙Bt ?„ˆÈk≈«≈∆«¿¿ƒ»««ƒ««ƒ
„Ú È‡Ú ˙ÏÈÎ‡ Ô‰Ó ÏÎB‡  ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚pL∆ƒ¿¿»¿«¿»≈≈∆¬ƒ«¬««

˙ÈaÏ eÒÎpL22,˙BOÚÓÏ eÚa˜  ˙ÈaÏ eÒÎ ; ∆ƒ¿¿««ƒƒ¿¿««ƒƒ¿¿¿««¿
OÚiL „Ú Ô‰Ó ÏÎ‡Ï eÒ‡Â23B‡ ,ÔÎÓ Ì‡ ÔÎÂ . ¿»∆¡…≈∆«∆¿«≈¿≈ƒ¿»»

Ô‰Ó LÈÙ‰ B‡ ,ÁÏÓa ÔLk B‡ ,e‡a ÔÏMaƒ¿»»¿»»¿∆«ƒ¿ƒ≈∆
„Ú ÏÎ‡È ‡Ï  Ì‰ÈÏÚ ˙aL ‰ÒÎ B‡ ,‰Óez¿»ƒ¿¿»«»¬≈∆……««

˙ÈaÏ eÚÈb‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,OÚiL24ÔÒÈÎ‰ . ∆¿«≈««ƒ∆…ƒƒ««ƒƒ¿ƒ»
Ô‰Ó ÏÎB‡ ‰Ê È‰  ÔzÎ‡ÏÓ ÓbzL Ì„˜ ˙ÈaÏ««ƒ…∆∆ƒ»≈¿«¿»¬≈∆≈≈∆

È‡Ú25˙ÈaÏ eÒÎpL Á‡Ó ÔzÎ‡ÏÓ Ó‚Ï ÏÈÁ˙‰ . ¬«ƒ¿ƒƒ¿…¿«¿»≈««∆ƒ¿¿««ƒ
Ïk‰ OÚÏ iÁ 26ÔÈÚeÏ„e ÔÈ‡eM˜ ÒÈÎ‰ ?„ˆÈk . «»¿«≈«…≈«ƒ¿ƒƒƒ¿ƒ

ÛLÙLiL Ì„˜ ˙ÈaÏ27˙Á‡ ÛLÙLÏ ÏÈÁ˙iMÓ 28 ««ƒ…∆∆¿«¿≈ƒ∆«¿ƒ¿«¿≈««
ÌBz‰ ÔÎÂ .‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .OÚÓÏ Ïk‰ eÚa˜ƒ¿¿«…¿«¬≈¿≈…«≈»∆¿≈«≈
Ô‰Ó ÏÎ‡Ï zÓ  ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡lL ˙Bt≈∆…ƒ¿¿»¿«¿»À»∆¡…≈∆

È‡Ú29Ì„˜ dÓz Ì‡L ,ÌÈ‡z ˙lkÏkÓ ıeÁ . ¬«ƒ«¿««¿≈ƒ∆ƒ¿»»…∆
OÚÓÏ ‰Úa˜  ÔzÎ‡ÏÓ ÓbzL30. ∆ƒ»≈¿«¿»ƒ¿¿»¿«¬≈
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הקודמת.22) בהלכה ראה בית, בכלל אפילו 23)וחצר
א.24)עראי . פח , ה"ו.25)בבא ֿמציעא להלן ראה

שם.26) להלן וראה ב . שם, להלן 27)בבאֿמציעא ראה 
מלאכתם. גמר שזהו כולם,28)ה"ח , לשפשף  דעת על

שם. להלן כנ"ל,29)ראה מלאכתם לגמור שיתחיל עד
למעשר. הקובעים הדברים בכל פ "ב 30)וכן מעשרות

לעזר, רבי  "אמר ה"ג: שם וב 'ירושלמי ' כחכמים. מ "ד,
שם  בתוספתא הוא וכן מתניתין", היא דבר כל של בכלכלה
ליעזר  לרבי  חכמים "ומודים :(231 10 עמ ' ליברמן (הוצאת
שלא  מלאכתה, נגמרה שלא עד שתרמה פירות של בכלכלה
כו', משיחפה ש"כלכלה משום והיינו עראי ". ממנה יאכל
כל  שילקט  עד ממלא אינו אם וכו' משימלא מחפה אינו אם
"וכשתורם, מ "ה), פ "א מעשרות ממס ' ה"י , (להלן צרכו"
מתוקן  שאינו יתן שהיאך זו, בכלכלה עוד ילקוט  לא בוודאי 

שם). אליהו' ('שנות מתוקן" על

.‰‡Èn‰31‰‡z ÈÎBÒ ˙ÈaÏ32È„aÎÓ ,ÌÈ‡z Ì‰e «≈ƒ««ƒ≈¿≈»»∆¿≈ƒ«¿¿≈
‰Óz33ÌÈÓz Ì‰e34B‡ ˙B˜BÈz ÌeÒÈÎ‰ Ì‡ : ¿»»»∆¿»ƒƒƒ¿ƒƒ

ÏÚa ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â ;OÚÓÏ eÚa˜ ‡Ï  ÌÈÏÚBt¬ƒ…ƒ¿¿¿«¬≈¿ƒƒ¿ƒ»««
OÚÓa iÁ  ˙Èa‰35ÒÈÎ‰ .36ÌÈÏaL37˙BOÚÏ ««ƒ«»¿«¬≈ƒ¿ƒƒ√ƒ«¬
eÚa˜ ‡Ï  ‰qÚ Ô‰Ó38˙BÏÈÏÓ ÔÏÎ‡Ï ;39eÚa˜  ≈∆ƒ»…ƒ¿¿¿»¿»¿ƒƒ¿¿

OÚÓÏ40‰‡e˙a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .41Ï‡ ; ¿«¬≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¬»
˜ ‡Ï  ˙BiË˜aOÚÓÏ eÚa42. ¿ƒ¿ƒ…ƒ¿¿¿«¬≈

(31.(238 8 עמוד ליברמן (הוצאת פ "ג מעשרות תוספתא
תאנה.32) תמרים.33)ענפי  לא 34)כפות אלה שני 

זו  הלכה סמיכות מתוך נראה וכן למעשר, מלאכתם נגמרה
להלן. וראה כאן. האחרות בעל 35)להלכות כשהביאם

בבת  מלאכה, גמר עם הבית, פני  ראיית באה לבית, הבית
עוד, ללקט  דעתו אין בוודאי  לבית שמביאם שכיון  אחת,
אינה  תינוקות של מחשבה אבל הקודמת. בהלכה ראה
אינה  פועלים, והבאת מחשבה. מחשבתן שאין קובעת,
 ֿ ואף ֿעל שלהם. הפירות אין שהרי  הבית, בעל את מחייבת
(להלן  למעשר נקבעו מדעתו, שלא חבירו פירות שהגומר פי 
נגמרו, והרי  קובעת, המלאכה גמר של המעשה שם - ה"ז)
מחייבת  אחר של מחשבתו ואין קובעת, המחשבה כאן אבל
אדם. אין ד"ה ב  פג, יבמות ב 'תוספות' ראה הבית, בעל את
שאחד  שם, להלן שכתב  ממה צריךֿעיון שעדיין אלא
שלא  למעשר קובעים למעשר, הקובעים דברים מהששה
דברים  הששה בכלל ובית חצר גם והרי  הבית, בעל מדעת

איש'. 'חזון ועי ' א.36)הנ"ל. יג, בביצה ברייתא
פ "ג. מעשרות במוץ 37)ותוספתא תבואה הכניס  כלומר,

לא 38)שלה. שהרי  ופטור, עראי , אכילת מהן ואוכל
מלאכתן. השבלים 39)נגמרה את שמשפשף  כלומר,

הזרעונים. את ברבי40)ואוכל יוסי  כרבי  ולא כרבי ,
שאין  מלאכתן, גמר היא בשבלין שהכנסתן לפי  שם. יהודה,
והריהו  שם), (רש"י  גרנן וזה אחר, גורן לידי  לבוא סופן

בקליפתם. אגוזים אותה 41)כמכניס  כונסין שהרבה
גרנה. וזהו שם.42)למלילות, בגמרא השניה כלשון

גרנן. זה ואין למירוח , הכנסתם קטניות שסתם

.ÂzÓ43dÒÈÎ‰Ï ‰‡ez‰ ÏÚ ÌÈÚ‰Ï44ıBna45, À»¿«¬ƒ««¿»¿«¿ƒ»«
OÚn‰ ÔÓ ‰eËÙe ˙ÏÎB‡ BzÓ‰a ‰È‰zL È„k46. ¿≈∆ƒ¿∆¿∆¿∆∆¿»ƒ««¬≈

ËÚÓ ËÚÓ ‰BÊÂ47eËÙe B˙ÈÏ ÒÈÎ‰L Á‡ ¿∆¿«¿«««∆ƒ¿ƒ¿≈»
ÌÏBÚÏ48BÈ‡ È‰L ,˙BOÚn‰ ÔÓe ‰Óez‰ ÔÓ ¿»ƒ«¿»ƒ«««¿∆¬≈≈

.Ïk‰ Ó‚Ï ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿…«…

מקומות.43) ובעוד א. ט , בפסחים אושעיא רבי  של מימרא
ראה 45)לביתו.44) מלאכתה, נגמרה שלא זמן כל

מתחייב  בבית, מלאכתה שנגמרה שאחר ה"ד, למעלה
להאכיל 46)במעשרות. "ומותר רבינו כתב  ה"כ להלן

ועיי "ש  הבית", בתוך ואפילו הטבל מן עראי  לבהמה
מלאכתו. שנגמרה לפני  לבית, כשנכנס  שהמדובר שפירשנו,
אוכלת  בהמתו "שתהיה כאן אמר למה להבין יש כן ואם
שלא  זמן כל לאדם, גם מותרת עראי  אכילת הרי  ופטורה",
- ב  סז, מנחות ב 'תוספות' ועי ' מלאכה. גמר לאחר נקבע 
10 שורה פ "ג מעשרות כפשוטה' וב 'תוספתא כדי , ד"ה

.12 שאם 47)הערה הכל, את לגמור עלֿמנת שלא היינו,
כדלהלן. למעשרות הכל הוקבע  - לכך היינו,48)נתכוין

שזרו  החלק  אבל ומירוח . זריה בלי  בבית הנשאר החלק 
ה"ד: למעלה כמבואר במעשר, מתחייב  - וגמרוהו אותו
משיתחיל  שישפשף , קודם לבית ודילועין קישואין "הכניס 
ה'תוספות' כדעת ולא למעשר". הכל נקבעו - אחת לשפשף 

עיי "ש. משיפקסו, לא ד"ה - ב  פח , בבבאֿמציעא

.ÊÓBb‰49BzÚcÓ ‡lL BÁ ÏL ÂÈ˙Bt50ÔÎÂ , «≈≈»∆¬≈∆…ƒ«¿¿≈
ÌÈÚBwL ÌÈ„ ‰MM‰ ÔÓ „Á‡a ÂÈ˙Bt ÚBw‰«≈«≈»¿∆»ƒ«ƒ»¿»ƒ∆¿ƒ

OÚÓÏ51OÚÓÏ eÏË el‡ È‰  BzÚcÓ ‡lL52. ¿«¬≈∆…ƒ«¿¬≈≈»¿¿«¬≈

כריש 49) ולא ה"א, פ "ב  מעשרות ב 'ירושלמי ' יוחנן כרבי 
שעומדים 50)לקיש. כגון למעשר, קובע  שהגמר באופן

ה"ב ). (למעלה לבית להוליכם ולא בשוק  כגון 51)להמכר
מלאכתם  שנגמרה ולאחר (שם), לבית להוליכם שעומדים

שהממרח 52)(שם). שכשם מפורש, שם ב 'ירושלמי '
כמוֿכן  יוחנן, רבי  לדעת נטבלו מדעתו, שלא חבירו פירות
אבל  למעשר, נקבעו - מדעתו שלא שלקם או כבשם אם
יכול  כיצד הדבר, קשה ואמנם שם. נזכרו לא הדברים יתר
להיות  יכולה וכיצד הבעלים, מדעת שלא מקח  להיות
באה  השבת הרי  לכאן, שבת ענין ומה מדעתו, שלא תרומה

ה"ה. למעלה עוד וראה רדב "ז, ועי ' מאליה?

.Áe‰Ê È‡53?˙Bt ÏL ÔzÎ‡ÏÓ Ó‚54ÔÈ‡eMw‰ ≈∆¿«¿«¿»∆≈«ƒƒ
ÛLÙLiMÓ  ÔÈÁÈh‡‰Â ÔÈÚeÏc‰Â55ÈÒÈÂ B„Èa ¿«¿ƒ¿»¬«ƒƒƒ∆¿«¿≈¿»¿»ƒ

ÛLÙLÓ BÈ‡ Ì‡Â .˜c ÚO BÓk ,Ô‰ÈÏÚL e‰v‰56 «ƒ∆¬≈∆¿≈»«¿ƒ≈¿«¿≈
B˙B‡ ÈcÒiMÓ  ÁÈh‡e ;‰ÓÚ „ÈÓÚiMÓ ƒ∆«¬ƒ¬≈»»¬«ƒ«ƒ∆«¿ƒ

‰ˆ˜Óa57ÁÈh‡ „ˆa ÁÈh‡58‰È‰ .59ÛLÙLÓ ¿À¿»¬«ƒ«¿«¬«ƒ«»»¿«¿≈
˙Á‡ ˙Á‡60‰Ó‚ Bkˆ Ïk ÓbL ÔÂÈk  ««««≈»∆»«»»¿ƒ¿¿»

ÔzÎ‡ÏÓ61ÔÈÓB˙Â .62ÔÈÚeÏ„e ÔÈ‡eM˜63Èt ÏÚ Û‡ ¿«¿»¿¿ƒƒƒ¿ƒ««ƒ
.Ô‰ÈÏÚÓ e‰v‰ ÈÒ‰ ‡lL∆…≈ƒ«ƒ≈¬≈∆

מ "ה.53) פ "א אֿג.54)מעשרות הלכות למעלה  ראה
אבטיח 55) - משיפקסו והדלועים "הקישואים שם: במשנה,

שיפול  - "משישלק " היינו "משיפקסו" והיינו משישלק ",
שם). המשנה, (פירוש השער אותם 56)מהם מוכרין שיש

שהם. אבטיחים.57)כמו לשטוח  מקום שמקצים דרכם
על 58) זה כשהם נשברים שהם ערימה מהם עושין שאין

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23



קנו               
         

שם). אליהו' ('שנות פ "א.59)זה מעשרות תוספתא
בלבד,60) מהם חלק  אלא כולם, לשפשף  דעת על שלא

להלן. אם 61)ראה שרק  (רדב "ז). שנגמרו אלא כלומר,
כולה  את לחייב  התחלה היא הרי  כולם, לשפשף  נתכוין
אלא  קובע  אינו לכך, נתכוין שלא כאן אבל ה"ד), (למעלה
עיי "ש). ורדב "ז (כסף ֿמשנה צרכו כל שיגמור עד

מדבר 62) תורמין שאין אף ֿעלֿפי  [כלומר, שם. תוספתא,
מהל' (פ "ה מלאכתו נגמרה שלא דבר על מלאכתו שנגמרה
לתרום  מותר נקבעו, מהם שמקצת כיון - ה"ד) תרומות
(שם  למעלה כמפורש נקבעו, שלא אלה על שנקבעו מאלה
מקצת, ברר משיברור. - הגורן את תורמין "מאימתי  ה"ה)
כסף ֿמשנה  ועי ' ברור", שאינו על הברור מן תורמין

למעלה].63)ורדב "ז]. ראה ודילועין, קישואין על [כלומר,

.Ë˜i‰64„‚‡p‰65„‚‡iMÓ 66 „‚B‡ BÈ‡ Ì‡ . «»»«∆¡»ƒ∆∆¡…ƒ≈≈
‡lÓÓ BÈ‡ [Ì‡] .ÈÏk‰ ˙‡ ‡lÓiMÓ67‰Ê È‰  ƒ∆¿«≈∆«¿ƒƒ≈¿«≈¬≈∆

.Bkˆ Ïk ËwÏiL „Ú È‡Ú ÏÎB‡≈¬««∆¿«≈»»¿

שם.64) אגודות.65)במשנה, אגודות להמכר שדרכו
הי "ב .66) להלן מלא 67)ראה כלי  שאין קטן בכפר כלומר,

הכלי . את ממלאים אינם נמכר,

.È‰ÏkÏk68‰tÁiMÓ 69ÌÈÏÚa daL ˙Bt‰ «¿»»ƒ∆¿«∆«≈∆»¿»ƒ
‡lÓiMÓ  ‰tÁÓ BÈ‡ Ì‡ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈˆe‰e¿ƒ¿«≈»∆ƒ≈¿«∆ƒ∆¿«≈

‡lÓÓ BÈ‡ Ì‡ .ÈÏk‰ ˙‡70.Bkˆ Ïk ËwÏiL „Ú  ∆«¿ƒƒ≈¿«≈«∆¿«≈»»¿

ה"ד.68) למעלה ראה פירות, כנ"ל.70)משיכסה.69)של

.‡ÈÏB„‚ ÈÏk71ÔÂÈk  BÈˆÁ ˙‡ ˙‡lÓÏ BzÚcL ¿ƒ»∆«¿¿«…∆∆¿≈»
 Blk ˙‡ ˙‡lÓÏ BzÚ„a ‰È‰ .ÏaË BÈˆÁ ‡lnL∆ƒ≈∆¿ƒ¿»»»¿«¿¿«…∆À

L „Ú ÏaË BÈ‡BzÚ„e ÌÈL eÈ‰ .Blk ˙‡ ‡lÓi ≈ƒ¿»«∆¿«≈∆À»¿«ƒ¿«¿
.Ì‰ÈL ‡lÓiL „Ú eÏaË ‡Ï  Ì‰ÈL ˙‡ ˙‡lÓÏ¿«…∆¿≈∆…ƒ¿¿«∆¿«≈¿≈∆

ה"ד.71) פ "א מעשרות 'ירושלמי '

.È„‚‡72Èt ÏÚ Û‡ ,‰„Oa ÏB„b „‚‡ ˜i‰ »««»»∆∆»«»∆««ƒ
˜eMÏ ˙BpË˜ ˙Bc‚‡ B„‚‡Ï BzÚ„aL73‰Ê È‰  ∆¿«¿¿»¿¬À¿««¬≈∆

ÏaË74„t‰ .75ÔÈ˜env‰Â76„ÈÓÚiMÓ  ÔÈeÁ‰Â ƒ¿»«∆∆¿«ƒƒ¿∆»ƒƒ∆«¬ƒ
Bbb L‡a ‰ÓÚ77ÌÈÏÚ‰ ÈÒiMÓ  ÌÈÏˆa‰Â . ¬≈»¿…«¿«¿»ƒƒ∆»ƒ∆»ƒ

˙BtÏw‰Â78BÈ‡ Ì‡Â .Ô‰ÈÏÚÓ ÌÎÈÏL‰Ï BkcL ¿«¿ƒ∆«¿¿«¿ƒ»≈¬≈∆¿ƒ≈
.‰ÓÚ „ÈÓÚiL „Ú  ÈÒÓ≈ƒ«∆«¬ƒ¬≈»

פ "א.72) שם ותוספתא שם, להתיר 73)'ירושלמי ' כלומר,
(ריבמ "ץ  קטנות אגודות ולאגדה ולחזור הגדולה האגודה

שם). אם 74)במשנה, אבל בשדה, מלאכתו נגמרה שהרי 
'ירושלמי ' נטבל, אינו בשדה, ולאגוד ולחזור להתיר בדעתו

ה"ט . עניים מתנות מהל' בפ "ב  וראה שם.75)שם. משנה,
אותם. שמייבשים רימון גרגירי  מיובשים.76)והוא ענבים

(מעשרות 77) כדתנן לייבשם, הגג בראש להעמידם "שדרך
לראש  כנס  שלא עד החרובין הי "ח ) להלן וראה מ "ד, פ "ג
ראה  מלונדריש. אליהו רבינו בשם יוםֿטוב ' ('תוספות הגג"
אבל  קמב ), עמוד ופסקיו, מלונדריש אליהו רבינו בפירושי 
רבי אמר לא? בשדה הא בעי : יונה "רבי  שם: ב 'ירושלמי '
בראש  ערימה משיעמיד אפילו לך, מימר אתא דרובה חיננא

כמו  לכאן, השייכת ה"כ דלהלן הראב "ד בהשגת וראה גגו".
שמח '. ב 'אור "הבצלים 78)שכתב  ע "א: שם במשנה,

'שמלה' כמו בחילוף . "משיקלף ", כמו והוא משיפקל",
שם). מלונדריש, אליהו (רבינו 'שלמה'

.‚È‰‡ez‰79‰Ê ?ÁÓÓ e‰Ê È‡Â .ÁÓiMÓ  «¿»ƒ∆¿»«¿≈∆¿»≈«∆
Èk‰ Èt ‰tÈÓ‰80Ïk ÛBÒa ˙Áa ‰‡ez ÏL «¿«∆¿≈«¿ƒ∆¿»¿««¿»

c81Ì‡ .‰ÈOÚÓ Ïk ÔÈÓBbLk ÔÈOBÚL C„k , »»¿∆∆∆ƒ¿∆¿ƒ»«¬∆»ƒ
ÁÓÓ BÈ‡82‰ÓÚ „ÈÓÚiL „Ú 83 ˙BiËw‰ . ≈¿»≈««∆«¬ƒ¬≈»«ƒ¿ƒ

aÎiMÓ84ÏÎB‡Â ‰k‰ ˙ÁzÓ ÏËBÂ .85BÈ‡ [Ì‡] . ƒ∆ƒ¿…¿≈ƒ«««¿»»¿≈ƒ≈
ÁÓiL „Ú  Bk86ÏhÏ zÓ  ÁnL Èt ÏÚ Û‡Â . ≈«∆¿»«¿««ƒ∆≈«À»ƒ…

ÌÈÚËBw‰ ÔÓ87ÔÈ„„v‰ ÔÓe88Ôz‰ CB˙aM ‰nÓe89 ƒ«¿ƒƒ«¿»ƒƒ«∆¿«∆∆
ÏÎB‡Â90. ¿≈

שם.79) משיתמרח ,80)משנה, "תבואה שם: 'ירושלמי '
אפוי משייפה) =) ישפר דו מן יוחנן רבי  בשם חנניא רבי 

כריו)". פני  =) הוא 81)דכריה זה שייפוי  באופן כלומר:
קטנים, עמרים מכמה לעשות דעתו שאין המלאכה, סוף 

להלן. ראה גדולה, ערימה - פניהם ייפה ודעתו 82)שכבר
אנשי ('תוספות גדולה ערימה - הקטנים מהעמרים לעשות

(שם).83)שם'). נתכוין שלא גדולה ערימה אותה
עפר.84) עמהם נתערב  עקירתן שבשעת בכברה, ינפח 
נאמרו 85) טעמים ושני  שם. ותוספתא 'ירושלמי '

משום  או הקרקע , על נחו לא שעדיין משום או ב 'ירושלמי '.
עדיין  נקבעו לא ולכן צרכה. כל בהם עשתה לא שהרוח 
הגירסא  וב 'ירושלמי ' האויר, מן נוטל וכוונתו למעשר,
כפשוטה' ב 'תוספתא וראה הסמוכה. בהלכה ועי ' "וקולט ".

שם.86)שם. נידושו.87)משנה, מצד 88)שלא
שבתבן.89)הכרי . מחוסרים 90)החיטים שהקוטעים

לרוח  זריה - ושבתבן לכרי , עליה - שבצדדים ואילו דישה,
ה"ד, למעלה [וראה שם). במשנה, (ריבמ "ץ  נקבעו ולא
נקבעו  - אחת לשפשף  התחיל אם ודילועין, שבקישואין

וצריךֿעיון]. שופשפו, שלא אלה אף  למעשר, כולם

.„ÈÔÈi‰91ÔÈbf‰ ‰ÏLÈÂ ˙BiÁa epÁÈpiMÓ  ««ƒƒ∆«ƒ∆∆»ƒ¿ƒ¿∆««ƒ
˙ÈÁ‰ Èt ÏÚÓ ÔÈpˆÁ‰Â92CB˙a ‡e‰Lk Ï‡ . ¿««¿«ƒ≈«ƒ∆»ƒ¬»¿∆¿

È‡Ú ‰˙BL  ˙ÈÁa B„ÈÓÚ‰Ï ep‰Èa‚iLk ,Ba‰93. «¿∆«¿ƒ∆¿«¬ƒ∆»ƒ∆¬«
‰BÈÏÚ‰ ˙b‰ ÔÓ ËÏB˜Â94Bpv‰ ÔÓe95ÌB˜Ó ÏkÓe ¿≈ƒ««»∆¿»ƒ«ƒƒ»»

.‰˙BLÂ¿∆

מ "ז.91) ב .92)שם צב , בבבאֿמציעא עקיבא כרבי 
ועי ' ורדב "ז. (כסף ֿמשנה בחביות" משישלה - "יין שאמר:

איש'). שלא 93)'חזון כיון הבור, בתוך ששלה אף ֿעלֿפי 
(כסף ֿמשנה). בחבית שם 94)שלה שדורכין מקום

לבור.95)הענבים. היין נשפך שדרכו

.ÂËÔÓM‰96‰˜eÚÏ „iMÓ 97 „iL Èt ÏÚ Û‡ . «∆∆ƒ∆≈≈»»««ƒ∆»«
Ï˜Ú‰ ÔÓ ÏËB98ÏÓn‰ ÔÓe99ÔÈqt‰ ÔÈaÓe100 ≈ƒ»≈∆ƒ«∆∆ƒ≈««ƒ

Ô˙BÂ101‰pË˜ ‰Ú˜Ï102,ÏÈLz‰ CB˙Ï ÈeÁÓ˙Ïe ¿≈ƒ¿»»¿«»¿«¿¿««¿ƒ
ÈÏÎa ÏMa˙Ó BÈ‡L ÈtÓ ,ÌÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«ƒ¿≈∆≈ƒ¿«≈ƒ¿ƒ

‰È‰ Ì‡Â .ÈL˙BÈa ÌÁ103 „i‰ ˙‡ ‰ÂÎiL È„k ≈ƒ¿ƒ»»«¿≈¿≈∆ƒ¿∆∆«»
.ÏMa˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ,BÎB˙Ï ÔzÈ ‡Ï…ƒ≈¿ƒ¿≈∆ƒ¿«≈
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קנז                
         

שם.96) השמן 97)משנה, לתוכה שמתקבץ  החפירה
שם). המשנה, בו 98)(פירוש ונותנים מחבלים עשוי  כלי 

להלן). (ראה הממל עלֿידי  להסחט  אבן 99)הזיתים
הזיתים. את לא 100)הטוחנת אלה שבכל הנסרים. מבין

מלאכה. לגמר היין עוד מה 101)הגיע  על מוסב  זה
- לעוקה שירד אף ֿעלֿפי  כלומר: שירד", "אע "פ  שלמעלה
נגמרה  שלא ובממל שבעקל אלה אבל וכו'. לקערה נותן
רבינו  שכתב  כמו בישול, עלֿידי  נקבעים אינם מלאכתם,

ראשונה'). ('משנה ה"ג "חמיטה"102)למעלה פירש כך
כלי103)שבמשנה. שהם באלפס  או בקדירה היה כלומר,

הט "ז, פ "ה להלן רבינו כתב  וכן שם, במשנה הוא כן ראשון,
רדב "ז. ועי '

.ÊËÏebÚ‰104‰Ïc ÏL105ep˜ÈÏÁiMÓ 106. »ƒ∆¿≈»ƒ∆«¬ƒ∆
˙B‚Bb‰107Le„iMÓ 108 ‰e‚ÓÏ ÔÒÈÎ‰ Ì‡Â . «¿»ƒ∆»¿ƒƒ¿ƒ»ƒ¿»

‰e‚n‰ Èt ÏÚ B„Èa ÏÈbÚiMÓ109˙B‚Bb‰ L„ ‰È‰ . ƒ∆«¿ƒ¿»«ƒ«¿»»»»«¿»
˙ÈÁ‰ ‰aL] ,‰e‚n‰ Èt ÏÚ ÏebÚ‰ B‡ ˙ÈÁa∆»ƒ»ƒ«ƒ«¿»ƒ¿¿»∆»ƒ

‰e‚n‰ ‰ÁzÙL B‡110„Ú ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ê È‰  [ ∆ƒ¿¿»«¿»¬≈∆……««
OÚiL111. ∆¿«≈

מ "ח .104) בזו.105)שם, זו הדבוקות תאנים גוש
במשקין.106) העיגול פני  תאנים 107)שמחליק 

בכלי108)מיובשות. קצתם על קצתם אותם משיכתוש
שם). המשנה, (פירוש שם להצניעם רוצה כלי109)שהוא

דבילה. עיגולי  בו שעושים הדישה 110)עגול בשעת
הדישה. מלאכת נגמרה לא שעדיין דלא 111)והעיגול,

זמן  וכל לעליונות, זקוקות שהתחתונות שאמר יוסי  כרבי 
אלא  נגמרו, לא התחתונות אף  העליונות נגמרו שלא
לעליונות. זקוקות התחתונות שאין שאמר (שם), כתנאֿקמא
העליונות, מן אף  לאכול אסור נגמרו, שהתחתונות ומכיון
למעלה  [וראה כפשוטה') 'תוספתא (ה"ד, למעלה כמבואר

פט ]. הערה הי "ג

.ÊÈÌÈ‡z112‰ˆ˜naL ÌÈÚÂ113Ô‰Ó ÏÎ‡Ï zÓ  ¿≈ƒ«¬»ƒ∆«À¿∆À»∆¡…≈∆
ÔÓB˜Óa È‡Ú114CÈÏB‰Â ‰ˆ˜n‰ ÔÓ ÏË Ì‡ Ï‡ . ¬«ƒ¿»¬»ƒ»«ƒ«À¿∆¿ƒ

‰Ó‚ È‰L ,È‡Ú Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡Ï  Á‡ ÌB˜ÓÏ¿»«≈……«≈∆¬«∆¬≈ƒ¿¿»
Ôkˆ Ïk eLÈ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzÎ‡ÏÓ115. ¿«¿»««ƒ∆…»¿»»¿»

(112.(234 44 עמ ' ליברמן (הוצאת פ "ב  מעשרות תוספתא
והענבים.113) התאנים ליבוש שהוקצב  מקום
את 114) מחזיר שהוא ועוד מלאכתן. נגמרה לא שעדיין

לייבשן. אחר,115)המותר למקום הולכתו כלומר:
צרכם. כל יבשו שלא אף ֿעלֿפי  מלאכה, כגמר מחשיבתו

.ÁÈÔÈeÁ‰116‚b‰ L‡Ï ÔÒk ‡lL „Ú117 ∆»ƒ«∆…¿»»¿…««
Ô‰Ó „ÈBÓ118‰Ó‰Ï119ÈÊÁÓ ‡e‰L ÈtÓ ;eËÙe ƒ≈∆ƒ¿≈»»ƒ¿≈∆«¬ƒ

È‡Ú ÏÈÎ‡Ó ‡ˆÓÂ ,BLaÈÏ ˙Bn‰ ˙‡120. ∆«»¿«¿¿ƒ¿»«¬ƒ¬«

מ "ד.116) פ "ג שכבר 117)שם בחרובין אפילו מדובר
הגג, על ליבשם שדעתו אלא בשדה, ערימה מהם  העמיד
ראש  על כולם שיכנס  עד מלאכתן נגמרה לא עדיין ולכן

שדבר 118)הגג. לפי  למעשר, שם נקבעים ואינם לחצר.
ה"ג). (למעלה בחצר נקבע  אינו מלאכתו נגמרה שלא

לא 119) עוד כי  הדברים ניכרים לבהמה, שנותנם שכיון
אינו  מלאכתם גמר לאחר כי  מלאכתם, נגמרה ולא יבשו
כמו  בחצר, באכילה אסורים לאדם אבל לבהמה. נותנם
במקום  אלא לאכול שאין הקודמת), (בהלכה למעלה שאמר

שם.120)המוקצה. המשנה, בפירוש גם כתב  כן

.ËÈÔBL‡ OÚÓ121eÒ‡  ÌÈÏaMa BÓÈc˜‰L «¬≈ƒ∆ƒ¿ƒ«ƒ√ƒ»
B˙Óez LÈÙiL Ì„˜ È‡Ú epnÓ ÏÎ‡Ï122Ì‡Â ; ∆¡…ƒ∆¬«…∆∆«¿ƒ¿»¿ƒ

˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ  ÏÎ‡123˙ÏÈÎ‡ ‡È‰ „ˆÈk . »««ƒ«««¿≈«ƒ¬ƒ«
?È‡Ú124ÏÎB‡Â ÌÈBÚO Ûl˜Ó ‰È‰L ÔB‚k125 ¬«¿∆»»¿«≈¿ƒ¿≈

˙Á‡ ˙Á‡ Ûl˜Ó126iÁ  B„È CB˙Ï ÒÎÂ ÛÏ˜ Ì‡Â . ¿«≈««««¿ƒ»«¿»«¿»«»
OÚÏ127ÌÈhÁ ÏL ˙BÏÈÏÓ ÏÏBÓ ‰È‰ .128‰tÓ  ¿«≈»»≈¿ƒ∆ƒƒ¿«∆

ÏÎB‡Â „ÈÏ „iÓ129iÁ  B˜ÈÁ CB˙Ï ‰t Ì‡Â . ƒ»¿»¿≈¿ƒƒ»¿≈«»
OÚÏ130‰Ê ÔÈ‡L ,ÈÏÎa ‰t Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ¿«≈¿≈»ƒ«ƒƒ»ƒ¿ƒ∆≈∆
È‡Ú131ÔÎÂ .132CB˙Ï ‰ÚwÏ Ô˙BÂ ÔÈi‰ ÔÓ ÏËB ¬«¿≈≈ƒ««ƒ¿≈«¿»»¿

ÏÎB‡Â ÔBˆ ÏÈLz133ÏÚ Û‡ ‰„w‰ CB˙Ï ‡Ï Ï‡ , «¿ƒ≈¿≈¬»…¿«¿≈»««
ÔË˜ Bk ‡È‰L ÈtÓ ,˙Bˆ ‡È‰L Èt134ÔÎÂ .135 ƒ∆ƒ∆∆ƒ¿≈∆ƒ¿»»¿≈

BOa ÏÚ ÌÈ˙ÈÊ ËÁBÒ136B„È CB˙Ï ‡Ï Ï‡ ,137ÔÎÂ . ≈≈ƒ«¿»¬»…¿»¿≈
.‰Êa ‡ˆBik Ïk…«≈»∆

א.121) יג, ביצה לקיש, ריש של כלומר,122)מימרא
ללוי , ונתנו תבואתו, שדש לפני  ראשון מעשר הפריש ישראל

ממנ  שיפריש עד מעשרו, לאכול הלוי  מעשר אסור תרומת ו
שם  כלומר: טובלו, ששמו שם:), פטור. גדולה מתרומה (אבל
עראי . באכילת ואוסרו טובלו עליו, שנקרא מעשר

שם.123) ביצה, ברש"י  וראה פ "א. סוף  תרומות 'ירושלמי '
מ "ה.124) פ "ד מירוח .125)מעשרות קודם בשבילם כשהן
ואף 126) הלאה, וכן ואוכל, אחת אחת מקלף  כלומר:

אוכל  שבשעורים אמרו, פ "ג ובתוספתא שם שב 'ירושלמי '
שמשנתנו  רבינו סובר שלש, שלש ובחיטים שתים, שתים

גמר 127)חולקת. זהו כי  אומרים ויש קבע . אכילת שזוהי 
הט "ו. פ "ד להלן ראה בין 128)מלאכתם, ממעכן

באש  שהבהבן שבלים הן ומלילות ידיו, וכפות אצבעותיו
שם). המשנה, כדי129)(פירוש ליד מיד החיטים מנער

הפסולת. ב .131)כנ"ל.130)שתסור יב , ביצה
קודם 132) הבור ומן הגת מן נוטל כלומר, מ "א. שם מעשרות

כנ"ל. בחביות שאין 133)שישלה כלומר, שם. 'ירושלמי '
ונקבע  מבשל זה הרי  בו סולדת היד שאם בו, סולדת היד

שם).134)למעשר. ראשונה' ('משנה קבע  אכילת היא והרי 
שם.135) קבע ,137)לסוך.136)משנה, כאכילת שזוהי 

הט "ז). פי "ג (להלן כשתייה היא סיכה שהרי 

.Î˙BtÓ È‡Ú ÏÎ‡Ï znL ÌLÎe‰Ó‚ ‡lL ¿≈∆À»∆¡…¬«ƒ≈∆…ƒ¿¿»
ÔzÎ‡ÏÓ138Ck ,139‰Ó‰ÏÂ ‰iÁÏ Ô‰Ó ÏÈÎ‡‰Ï zÓ ¿«¿»»À»¿«¬ƒ≈∆¿«»¿ƒ¿≈»

‰Ó Ïk Ô‰Ó È˜ÙÓe ‰ˆiM ‰Ó Ïk ˙BÙBÚÏe¿»«∆ƒ¿∆«¿ƒ≈∆»«
‰ˆiM140eÓb Ì‡Â .OÚiL Ì„˜141Èt ÏÚ Û‡ , ∆ƒ¿∆…∆∆¿«≈¿ƒ»¿««ƒ

OÚÓÏ eÚa˜ ‡lL142ÏÈÎ‡È ‡ÏÂ È˜ÙÈ ‡Ï  ∆…ƒ¿¿¿«¬≈…«¿ƒ¿…«¬ƒ
OÚiL „Ú Ú˜ ˙ÏÈÎ‡ ˙BÙBÚÏe ‰iÁÏe ‰Ó‰Ï143. ƒ¿≈»¿«»¿¬ƒ«∆««∆¿«≈

È‡Ú ‰Ó‰Ï ÏÈÎ‡‰Ï zÓe144Ïh‰ ÔÓ145elÙ‡Â À»¿«¬ƒƒ¿≈»¬«ƒ«∆∆«¬ƒ
ÏÈÎ‡Óe .˙Èa‰ CB˙a146ÈÓÚ ÈÚÈ˜t147ÌOÚiL „Ú ¿««ƒ«¬ƒ¿ƒ≈»ƒ«∆«¬≈

˙BÏÈÁ148. ¬ƒ
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מירח 138) ולא זרה לא ועדיין ודשה, שקצרה תבואה כגון
ה"א). מ "ו.139)(למעלה פ "א אכילת 140)פאה אפילו

ה"ג. פ "ב  למעלה וראה מלאכתן.141)קבע .
ה"ב ).142) (שם לבית להוליכן היתה שלא 143)כשדעתו

קביעות, הזכירו ולא מירוח  קודם אלא שם במשנה התירו
שם. שם', אנשי  ב 'תוספות קבע 144)וראה אכילת אבל

שלא  ואף ֿעלֿפי  הבית, לתוך נכנס  שכבר כיון אסורה,
להלן. ראה מלאכתו, מלאכתו 145)נגמרה נגמרה שלא

הגר"י בשם 65 שורה פ "ב , מעשרות כפשוטה' ('תוספתא
ה"כ.146)מקוטנא). שם תלתן 147)תוספתא של זירים

קבע . אפילו ומאכילם בזה, זה גמר 148)המחוברים שזהו
ובהמה  אדם שמאכל במעשר, וחייבים יג.) (ביצה מלאכתן
בהמה  מאכל אבל מ "ב , פ "ב  שני , במעשר מפורש וכן הם,

כפשוטה'). ('תוספתא ממעשר פטור

.‡Î‡ˆBn‰149˙BˆÈˆ˜150‰„O „ˆa elÙ‡ ,Cca «≈¿ƒ«∆∆¬ƒ¿«¿≈
˙BˆÈˆ˜151OÚn‰ ÔÓ ÔÈeËt el‡ È‰ 152‡ˆÓ . ¿ƒ¬≈≈¿ƒƒ««¬≈»»
˙B‚B‚153Ì„‡‰  ˙B‚Bb‰  eÒc Ì‡ ,154 ¿»ƒ»¿…«¿»…»»»

OÚÏ iÁ155.ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚pL cÓ Ô˙˜ÊÁL ; «»¿«≈∆∆¿»»ƒ»»∆ƒ¿¿»¿«¿»
‰Ï„ ÈÁÏt ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ156cÓ Ì‰L Úe„iL ; ¿≈ƒ»»ƒ¿≈¿≈»∆»«∆≈ƒ»»
eÓb‰157. «»

מ "ד.149) פ "ג מאיזה 150)מעשרות תלושים גרגירים
למעשר. מלאכתם נגמרה ולא שהוא, שיש 151)אילן

הן. השדה שמן והפקר 152)להניח  הבעלים. שנתייאשו
הקודמת. בהלכה ראה המעשר, מן פטור מלאכה גמר קודם

מלאכתן 153) נגמרה כבר אם בה ניכר ולא מיובשות. תאנים
לא. רוב 154)או דרסו האדם בני  שרוב  כלומר,

בשדות. מלאכתן,155)גרוגרותיהם גמר דריסתן שעם
מיעוט  אלא דרסו לא אם אבל בהט "ז. למעלה כמבואר
גרוגרותיהם, רוב  דרסו אדם בני  מיעוט  שרק  או גרוגרותיהם,
אלו  באו הגרוגרות שמרוב  להניח  שיש לעשר, חייב  אינו
הם  והרי  מהם נתייאשו שהבעלים ואף ֿעלֿפי  (רדב "ז).
גמר  לאחר שהופקרו מאחר ממעשרות, פטורים אינם הפקר,

למעלה. ראה בעיגול,156)מלאכה. שנדרסו לאחר
תאנים  הרבה פלח  ובכל פלחים, לכמה העיגול מחלקים

שם). (רש"י  ברוב 157)דבוקות צורך לנו אין כן ואם
דורסים.

.Î‡ˆÓ158˙BÎÈk159„ÈÁi‰ ˙eLa :160iÁ  »»¿ƒƒ¿«»ƒ«»
OÚÏ161˙BeËt  ÌÈa‰ ˙eLa ,162˙BnÏ‡‰Â .163 ¿«≈ƒ¿»«ƒ¿¿»¬À

OÚÓa ˙BiÁ ÌB˜Ó ÏÎa 164‡ˆÓ .165‰‡ez ¿»»«»¿«¬≈»»¿»
‰ÁeÓ166d˙B‡ ‰OBÚ 167˙BÓez168ÏÚ ˙BOÚÓe ¿»∆»¿««¿«

˙BÁ‡ ˙Bt169LLBÁ BÈ‡Â170‡ˆÓ .171‰lkÏk ≈¬≈¿≈≈»»«¿«»
‰tÁÓ172˙BOÚÓa ˙iÁ 173‡ˆÓ .174‰lkÏk175: ¿À»«∆∆¿««¿»»«¿«»

‰pnÓ ÏÎ‡Ï eÒ‡  ˜eMÏ ÔÈÒÈÎÓ ‰L ÌB˜Óa¿»∆»…«¿ƒƒ«»∆¡…ƒ∆»
È‡Ú176È‡Óc dw˙Óe ,177ÔÈÒÈÎÓ ‰L ÌB˜Óe ; ¬«¿«¿»¿«¿»∆»…«¿ƒƒ

È‡Ú ‰pnÓ ÏÎB‡  ÌÈzaÏ178È‡cÂ dw˙Óe ,179; «»ƒ≈ƒ∆»¬«¿«¿»««
È‡Óc  ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ180 ˙ÈaÏ dÒÈÎ‰ Ì‡Â ; ∆¡»¿∆¡»¿«¿ƒƒ¿ƒ»««ƒ

BÏ ÔÈ‡L „a ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .È‡cÂ dw˙Ó¿«¿»«««∆¿»ƒ¬ƒ¿»»∆≈
Û‡ ,‰Î‡ÏÓ Ó‚ BÏ LiL „a Ï‡ ;‰Î‡ÏÓ Ó‚¿«¿»»¬»¿»»∆≈¿«¿»»«
LÈÙ‰Ï CÈˆ BÈ‡  È‡cÂ OÚÓ ‡e‰L Èt ÏÚ«ƒ∆¿«≈««≈»ƒ¿«¿ƒ

‰ÚLa ‰Óez Ô‰Ó LÈÙ‰L Ô˙˜ÊÁL ,‰Óez¿»∆∆¿»»∆ƒ¿ƒ≈∆¿»¿»»
ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚pL181. ∆ƒ¿¿»¿«¿»

פ "ב .158) מעשרות קטנות.159)תוספתא אלומות
שם).160) (תוספתא גזל משום שאין 161)שאסורות

מתגלגלים  שאינם סימן, שמקומם מתייאשים, הבעלים
מהל' בפט "ו ראה שם. מצויין רבים שאין לפי  ממקומן,

ה"י . ואבידה ובהמה,162)גזילה אדם ברגלי  שמתגלגלים
סימן, מקומן ואין שם, שהניחם במקום נמצאים ואינם
ממעשרות. פטור - מירוח  לפני  והפקר הבעלים. ונתייאשו

וכבדות.163) ברשות 164)גדולות אפילו סימן שמקומן
ולא  ממקומן, מתגלגלות אינן כבדן שמחמת הרבים,

הבעלים. שם.165)נתייאשו שהיא 166)תוספתא, בין
מפוזרת, שהיא ובין הבעלים, נתייאשו שלא מכונסת
אחר  ממעשר פוטר הפקר שאין ממנה. הבעלים שנתייאשו
מעשרות  ממס ' פ "ג ב 'ירושלמי ' הוא וכן (שם. מלאכה גמר

ה"א). "עושה 167)סוף  בטעות: חדשים, בדפוסים
מתרומה 168)עושה". "פטורין : אמרו שם ב 'ירושלמי '

נתרמה  אלאֿאםֿכן שתעקר לגורן שאי ֿאפשר גדולה,
כוונת  אין כן ואם זו. הלכה בסוף  וראה גדולה", תרומה
אלא  מעשר, ותרומת גדולה לתרומה ב "תרומות" רבינו
כמה  ממנה להוציא שאפשר והכוונה בלבד, מעשר לתרומת
"תרומה  הנוסחא: שם, ובתוספתא מעשר. תרומת פעמים

נפטרה 169)ומעשרות". לא מרוחה, היתה שכבר שכיון
למעלה. כמבואר ההפקר, עלֿידי  ומעשרות מתרומה
שאסורה  כרי , היתה אם שאפילו מפורש שם ובתוספתא
להבין: ויש ומעשרות. תרומה אותה עושה כן גם גזל, משום
וצריך  אחרים? משל ומעשרות תרומות להפריש יכול האיך
להתקלקל  עומדת שהיא כשרואה שהמדובר לומר,

כפשוטה'). שמא 170)('תוספתא חושש אינו כלומר,
בבית  אלא מעשרין שאין מירוח , לאחר הבעלים עישרו

שם). שם.171)('ירושלמי ' למעלה 172)תוספתא, ראה
מלאכתה. גמר זה הרי  הפירות, משיחפה שכלכלה ה"י ,

ההפקר 173) אין מלאכתה, ונגמר מחופה שהיתה שכיון
משום  שאסורה אמרו שם שבתוספתא אלא מעשרות, פוטרה

הפקר. שאינה שם.174)גזל, שנגמרה 175)'ירושלמי '
שם. למעלה ראה אֿב .176)מלאכתה, בהלכות כנ"ל

ומתרומה 177) הבית. בעל עישרה שמא ספק , שהוא מפני 
ה"א. פ "ט  להלן ראה דמאי , כדין פטור, כנ"ל 178)גדולה

ב . שלא 179)בהלכה כיון תרם, ולא עישר לא שוודאי 

עוד. דמאי ,180)נקבע  דין לזה אין אבל מספק . [כלומר:
במכשירין  זה וכעין מספק . גדולה תרומה גם מפריש אלא
יוםֿטוב ' וב 'תוספות שם. ורא"ש בר"ש ראה מ "י , פ "ב 

ובזיתים]. ד"ה מ "ד פ "ג שם,181)מעשרות 'ירושלמי '
למעלה. וראה

.‚ÎÈ„Á182elL ÌÈÏÓp‰183˙iÁ‰ ‰ÓÚ‰ „ˆa184 «¿≈«¿»ƒ∆»¿«»¬≈»««∆∆
ˆÓp‰ È‰ ˙BOÚÓa iÁ Ô‰a ‡185Úe„iL ; ¬≈«ƒ¿»»∆«»¿««¿∆»«

.‰ÏÈl‰ Ïk ÔÈB‚ eÈ‰ eÓb cnL∆ƒ»»»»¿ƒ»««¿»

הך.182) והיינו "חורי ", הגירסא: ושם מ "ז. פ "ה שם
לילה.183) מלאכת 184)לינת שנגמרה  כגון במעשרות.

הפטורה, הערימה בצד לנו ואם בהי "ג. כנ"ל החיטין,
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קנט                
         

ממעשר. פטור בהן גם 185)הנמצא חייבת הערימה ואם
שמצא. מה על לתרום גם חייב  בתרומה,

.„Î‡ˆBn‰186˙Áz ÔÈeÁÂ ˙Èf‰ ˙Áz ÌÈ˙ÈÊ «≈≈ƒ««««ƒ¿»ƒ««
eÁ‰187‰Ê ÔÏÈ‡nL Ô˙˜ÊÁL ;OÚÓa ÔÈiÁ  ∆»«»ƒ¿«¬≈∆∆¿»»∆≈ƒ»∆
eÏÙ188Ì‰ È‰  ‰‡z‰ ˙Áz ÌÈ‡z ‡ˆÓ . »¿»»¿≈ƒ«««¿≈»¬≈≈
˜ÙÒ189ÙÚa ˙BÎÏÎÏ˙Óe ˙BpzLÓ È‰L ;190‡nL , »≈∆¬≈ƒ¿«ƒ¿«¿¿∆»»∆»

eÏÙ BÊ ‰‡zÓ191eOÚ˙pL ÌÈ‡zÓ B‡192. ƒ¿≈»»¿ƒ¿≈ƒ∆ƒ¿«¿

מ "ד.186) פ "ג "והוא 187)שם שם: ב 'ירושלמי ' הוא כן
אם  אבל חרובים, תחת וחרובים זיתים תחת זיתים שמצא
בדא". לא - זיתים תחת וחרובין חרובין תחת זיתים מצא

הואיל 188) זית, "שאני  ב : כא, בבבאֿמציעא הוא כן
ב  וחייבים עליו". מוכיח  להלן.וחזותו ראה מוודאי , מעשר

"תאנה 189) : שם במשנה והנה מספק . לעשר חייב  כלומר,
משום  מותרות תאנים, תחתיה ומצא דרך על נוטה שהיא
מהל' בפט "ו רבינו כתב  וכן המעשרות". מן ופטורות גזל,
מספק  אפילו לגמרי  שפטורות ומשמע  הט "ו. ואבידה גזילה
ב 'ירושלמי ' אבל שם). מעשרות, המשניות' ב 'פירוש (וראה
לבין  בינו הא לדרך, [הנוטה] אלא אמרו "לא : אמרו שם
הם  כאן רבינו ודברי  מתייאש. אינו אז כלומר, לא", חבירו
התאנה, תחת תאנים מצא אלא כתב  שלא ה'ירושלמי ', דברי 
ולכן  שם) גזילה בהל' שכתב  (כמו לדרך" "הנוטה כתב  ולא

ספק . שהיא נפילתה 190)כתב  עם "תאינה שם: אמרו כן
שלא  ואף ֿעלֿפי  עליה. מוכיחה חזותה ואין נמאסת",
- כמותו הלכה שאין דרבא אליבא אלא זו לסברא הוצרכו

עליה. חולק  ואין היא שלא 191)עובדא במעשר, וחייבים
כנ"ל. הבעלים, מספק .192)נתייאשו מעשר ולכן

.‰ÎLÈc˜n‰193ÔÈLeÏz ˙Bt194Ì„˜ Ô‡„Ùe ««¿ƒ≈¿ƒ¿»»…∆
OÚÏ iÁ  ÔzÎ‡ÏÓ ÓbzL195‰Ó‚ Ì‡Â . ∆ƒ»≈¿«¿»«»¿«≈¿ƒƒ¿¿»

ÔÓ ÔÈeËt  Ô‡„t Ck Á‡Â Lc˜‰‰ „Èa ÔzÎ‡ÏÓ¿«¿»¿««∆¿≈¿««»¿»»¿ƒƒ
ÔÓ ÔÈeËt eÈ‰ Ô˙BÁ ˙ÚLaL ;˙BOÚn‰«««¿∆ƒ¿«»»»¿ƒƒ

˙BOÚn‰196ÔÓ ‰eËt  ˙BÁÓÏ ‰Ó˜ LÈc˜n‰ . «««¿««¿ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ
˙BOÚn‰197. «««¿

מ "ד.193) פ "ג וחלה מ "ח , פ "ד לעונת 194)פאה שבאו
לעונת  משבאו הגזבר ביד היו אלא כן לא שאם מעשרות,

פ "ב . סוף  כנ"ל ממעשר, נפטרו שבשעת 195)מעשרות,
במעשרות. חייבין היו פטור 196)חובתן שהקדש

ממס ' פ "א 'ירושלמי ' הקדש, דיגון ולא מ "דגנך" ממעשר,
ה"א. כמו 197)מעשרות [והיינו פ "י . מנחות תוספתא

לכל  ונאכל נפדה העומר שמותר - א סו, במנחות שאמרו
שמחייב  שם עקיבא כרבי  (ולא המעשר מן ופטור אדם
להן" לצורך אלא הקדש] [של מעות נתנו "שלא משום
נפטרו  לא ולפיכך למותר. ולא להן לצורך כלומר: (שם:).
ונותר  למנחות, קמה במקדיש כן וכמו הקדש). במירוח 
ב 'תוספות  וראה ממעשרות, הנותר פטור ופדאוה, ממנה

שם]. ראשונים'

ה'תשע"ט  שבט  ד' חמישי יום 

   1 
שיכנס 1) עד התורה מן למעשרות נקבע  הטבל שאין יבאר

אמות  ארבע  בו יש אם אלא קובע  שאינו בית ודין לבית.
תאנים  המביא הקובעת. חצר היא ואיזו אמות. ארבע  על
קובע  חצר אויר אם לביתו. והכניסן הפטורה בחצר לאוכלן

בחצר. הטעונה וגפן למעשר

.‡ÔÈ‡2„Ú ‰Bz‰ ÔÓ ˙BOÚÓÏ Úa˜ Ïh‰ ≈«∆∆ƒ¿»¿««¿ƒ«»«
epÒÈÎiL3B˙ÈÏ4ÔÓ L„w‰ ÈzÚa :Ó‡pL ; ∆«¿ƒ∆¿≈∆∆¡«ƒ«¿ƒ«…∆ƒ

˙Èa‰5eÏÎ‡Â :Ó‡pL ;ÚM‰ Cc epÒÈÎiL ‡e‰Â . ««ƒ¿∆«¿ƒ∆∆∆«««∆∆¡«¿»¿
EÈÚL6˙Bbb Cc B˙‡ez ÒÈÎ‰ Ì‡ Ï‡ .7 ƒ¿»∆¬»ƒƒ¿ƒ¿»∆∆«

˙BÙÈt˜Â8‰Óez‰ ÔÓ eËt 9˙BOÚn‰ ÔÓe10. ¿«¿ƒ»ƒ«¿»ƒ«««¿

חצר 2) שגם שם יוחנן כר' ולא פח . מציעא בבבא ינאי  כר'
התורה. מן אחר.3)קובעת ובין התבואה בעל בין

אחר.4) של לבית לא כשנכנסו 5)אבל מקרא של ופשוטו
שישה  ידי  על נקבע  מדבריהם אבל הפתח . דרך כדרכן לבית

לבית. נכנס  שלא פי  על ואף  בתבואה 6)דברים ומדובר
למעשר. קובע  הבית אין כן, לא שאם מלאכתה, שנגמרה

שבגג.7) ארובה דרך אלא הרגילה, בדרך לבית נכנסו שלא
קובע . אינו עצמו אחורית.8)והגג בדרך לבית שנכנסו

לה: ובברכות לדירה. שאינו קובע , אינו עצמו והקרפף 
דרך  גגות, דרך פירותיהן מכניסין האחרונים "דורות אמרו:
שם  [ואף  המעשרות". מן לפוטרן כדי  קרפיפות, דרך חצרות,
בחצר  והמדובר הבית. שאחורי  חצר דרך שהכניס  הכוונה
של  היא זו מימרא שהרי  קובעת שאינה משתמרת, שאינה
התורה]. מן קובעת שחצר שם אמר עצמו והוא יוחנן, רבי 

"תרומה".9) רבינו הזכיר לא ההלכה שבתחילת להעיר יש
קבע .10) באכילת אסור מדבריהם אבל

.‡ ÏÚ ‰Bz‰ ÔÓ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡L ,ÈÏ ‰‡È˙ÏÈÎ ≈»∆ƒ∆≈ƒƒ«»«¬ƒ«
ÈtÓ e‡aL BÓk ,B˙ÈÏ B˙ÒÈÎa ÚwiL „Ú Ïh‰«∆∆«∆ƒ»«ƒ¿ƒ»¿≈¿∆≈«¿ƒƒ
ÌÈ„ ‰MM‰ ‡La Úa˜ Ì‡ Ï‡ ;‰ÚeÓM‰«¿»¬»ƒƒ¿«ƒ¿»«ƒ»¿»ƒ

eÈnL11˙ecÓ ˙kÓ ‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡  ∆»ƒ≈ƒ»»∆»«««¿
˜eMÏ ÔÎÈÏB‰Ï BzÚcL ˙BtÓ ÏÎB‡‰ ÔÎÂ .Ô‰ÈcÓƒƒ¿≈∆¿≈»≈ƒ≈∆«¿¿ƒ»«

ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚pL Á‡12˙kÓ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡  ««∆ƒ¿¿»¿«¿»≈∆∆»««
iÁ kÓÏ ÓBb‰ ÔÈ‡L ;e‡aL BÓk ,˙ecÓ«¿¿∆≈«¿∆≈«≈ƒ¿…«»

.Ì‰ÈcÓ ‡l‡ OÚÓa¿«¬≈∆»ƒƒ¿≈∆

מדבריהם.11) אלא למעשר קובעים הדברים ששת שאין
הדברים 12) מששת באחד נקבע  כאילו עראי  לאכלם שאסור

הקובעים.

.‚BÈ‡  ˙Bn‡ Úa‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡ Ba ÔÈ‡L ˙Èa«ƒ∆≈«¿««««¿««≈
ÚB˜13˙Èa‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÚB˜ ÔÈ‡ ÌÈbb‰ ÔÎÂ . ≈«¿≈««ƒ≈»¿ƒ««ƒ∆««ƒ

ÚB˜ ‰hÓlL14ÏÚ ˙Bn‡ Úa‡ ‚ba ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â . ∆¿«»≈«¿ƒ…»»«««¿«««
BÈ‡  ‰ÏBÚÂ ÚtLÓ ˙Èa‰ ‰È‰L ÔB‚k ,˙Bn‡ Úa‡«¿««¿∆»»««ƒ¿À»¿∆≈

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



קס               
         

ÈÂ‡ ˙ˆ˜Ók ‰Ê ‚‚ È‰ ‡l‡ ,OÚn‰ ÔÓ ËBt≈ƒ««¬≈∆»¬≈«∆¿ƒ¿»¬ƒ
˙Èa‰15. ««ƒ

בית.13) קרוי  ואינו לדירה ראוי  שם:14)שאינו [במשנה
ורבינו  החייבת". חצר של שהם פי  על אף  פטורין "הגגות
והכוונה  קובע ", שלמטה שהבית פי  על "אף  וכתב  שינה
לפי - משתמרת שאינה וכגון המחייבת, חצר מסביב  שאין
בחצר? נטבלו לא למה שם, המשנה על הקשו שבירושלמי 
תאנים  "הביא שאמר יהודא רבי  בן יוסי  כר' תפתר ותירצו:
אבל  פטור". - גגו בראש לאוכלן לחצרו והעבירן השדה מן

שחייב ]. כרבי  פסק  סוף 15)רבינו סוף  הרי  עיון: [צריך
הגג]. דרך אלא השער, דרך לבית נכנס  לא

.„ÔÈÙÈv‰16ÔÈba‰Â17‰Úa‡ ‡e‰Â ,ıÈw‰ Èze «¿ƒƒ¿«À¿»ƒ»≈««ƒ¿«¿»»
ÔÎÂ ,ÌÈÏ˙k ‡Ïa ‡ˆÓpL ,Ô‰Èab ÏÚ ‰˜˙Â ÌÈ„enÚ«ƒ¿ƒ¿»««≈∆∆ƒ¿»¿…¿»ƒ¿≈
,ıÈw‰ ÈÓÈa ˙Bpb‰ Èe ÌÈÓk‰ Èa ÔÈOBÚL ˙BkÒÀ∆ƒ¿≈«¿»ƒ¿≈««ƒ≈««ƒ
ÌÈÁ Ì‰a LÈÂ ıÈw‰ ÈÓÈ Ïk Ô‰a ÔÈcL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»ƒ»∆»¿≈««ƒ¿≈»∆≈«ƒ
˙kÒ ÔÎÂ .OÚÓÏ ÔÈÚB˜ ÔÈ‡  ÔÈÏB‚˙Â¿«¿¿ƒ≈»¿ƒ¿«¬≈¿≈À«

ÌÈˆBi‰18‰BˆÈÁ‰19‚Áa ‚Á‰ ˙kÒÂ20ÔÈ‡  «¿ƒ«ƒ»¿À«∆»∆»≈»
c ÔÈ‡ el‡ ÏkL .ÔÈÚB˜Ú˜ Ô˙È21. ¿ƒ∆»≈≈ƒ»»∆«

והולך 16) מלמעלה צר גג, בלי  אוהל, כמו הוא וצריף 
למטה. בדרכים.17)ומרחיב  לשמור העשויים מגדלים

לפנים 18) זו סוכות שתי  שעושים חרס  כלי  יוצרי  של דרכם
עושה  הוא ובחיצונה קדרותיו ומצניע  דר הוא בפנימית מזו,

למכור. קדרותיו ומוציא הפנימית 19)מלאכתו אבל
לדור 20)קובעת. המשיך אם אבל הסוכות, בחג כלומר,

למעשר. וקובעת קבע , דירת היא הרי  - החג לאחר בסוכה
אינם 21) חייהן נה: בערובין אמרו בצריפין, הדרים שעל

בהם  לדור ולא בקיץ , להתקרר אלא אינן השאר ואף  חיים,
למילתייהו  חזו "בורגנין אמרו בורגנין, ועל בקביעות.
היוצרים  סוכת ממש. לדירה ולא לתפקידם)", (=ראויים
אינה  החג וסוכת הפנימית. אלא היוצר, דירת אינה החיצונה

בלבד. עראי  דירת אלא

.‰ÔÈÙÈv‰22ÏÚ Û‡ ,Ô‰ÈÏÚÏ ÔÈÏBË  ÔÈba‰Â «¿ƒƒ¿«À¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈∆««
Ì„‡ ÏÎÏ ÔÈÏBË ÔÈ‡L Èt23ÔÎÂ .24Ùq‰ ˙Èa25 ƒ∆≈»¿ƒ¿»»»¿≈≈«≈∆

L„n‰ ˙Èe26ÈtÓ ,„nÏÓe LBiL ‰ÊÏ ÔÈÏBË  ≈«ƒ¿»¿ƒ»∆∆≈¿«≈ƒ¿≈
B˙Èk Ì‰L27.ÌÈÁ‡Ï ÔÈÏBË ÔÈ‡Â , ∆≈¿≈¿≈¿ƒ«¬≈ƒ

גם 22) רבינו למד ומזה הבורגנין". לבעל טובלין "שהן
היוצרים. וסוכת הקיץ  בתי  של דינם מה פירש ולא לצריפין,

למי23) טובל אינו קבע , דירת שהיא בית, גם הרי  לעיין יש
פירותיו  במכניס  אלא אינו זה כי  אומרים ויש שלו. שאינו
נקבע  שבביתו (ומכאן בעלמא העברה דרך חבירו לבית
קבע  דרך הכניסם אם אבל העברה), דרך הכניס  אם אפילו
קבע , דירת שאינן ובורגנין, צריפין ואילו למעשר. קובע  -
קבע . דרך הפירות הכניסו אם אפילו אדם, לכל טובלים  אינן

ובית 24) ספר "בית רומי : כתב ֿיד כגירסת שם ירושלמי 
למשנה". לסופר טובלין מקרא.25)תלמוד בו שמלמדים

וגמרא.26) משנה בו ממש,27)שמלמדים "ביתו" ולא
לאחרים. קובעים אינם ולפיכך שם דרים אינם שהרי 

.Â˙Èa Ô‰a LÈ Ì‡ :L„n‰ ˙Èe ˙Òk‰ ˙Èa≈«¿∆∆≈«ƒ¿»ƒ≈»∆≈

‰Èc28ÔÈÚB˜ 29.ÔÈÚB˜ ÔÈ‡  Â‡Ï Ì‡Â , ƒ»¿ƒ¿ƒ«≈¿ƒ
˙B‡Èe‡‰30ÒpÎÓÏ ˙BÈeOÚ‰ ˙B„OaL ˙BˆB‡‰Â31 »¿»¿»»∆«»»¬«¿À»

ÔÈÚB˜ ÔÈ‡ 32‰È„Ï eÈ‰ Ì‡Â ;33.ÔÈÚB˜  ≈»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ

לשמש.28) או אותם 29)לחזן בין רבינו חילק  לא כאן
לשמש  קבע  דירת ישנה שכאן לפי  אדם, כל לבין שם הדרים
הכניסו  אם לאחרים, גם הקובע  כבית הוא והרי  הכנסת, בית
בית  בתוך אינה שהדירה פי  על ואף  בקביעות, פירות בו
הכנסת, בית גם קובע  - ידו שעל בחדר אלא גופו, הכנסת

הקבע . לדירת ומרפסת שער כבית מחסנים.30)שהוא
מלאכתה.31) גמר לאחר התבואה בהם שאינן 32)לכנס 

כן 33)דירה. לא שאם למכונס , וגם לדירה גם כלומר,
שקובעים. הוא פשוט 

.Ê˙Èa‰L ÌLk34˙ÚB˜ ˆÁ‰ Ck ,OÚÓÏ ÚB˜ ¿≈∆««ƒ≈«¿«¬≈»∆»≈««
OÚÓÏ35eÒkiMÓe ;36ÚM‰ Cc ˆÁÏ37,eÚa˜ ¿«¬≈ƒ∆ƒ»¿∆»≈∆∆«««ƒ¿¿

.˙Èa‰ CB˙Ï ÔÒÈÎ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆…ƒ¿ƒ»¿««ƒ

בר 34) שמואל "ר' ג: הלכה ג פרק  מעשרות בירושלמי 
למעשר  הקובעת חצר דיני  (כל כולהון יונתן ר' בשם נחמן

למדו". הבית מן במשנה) בתוס '35)האמורים מדבריהם.
קובע  בית שרק  הסובר ינאי  לר' שאף  עד, המתחיל דיבור

מדבריהם. חצר קובעת - התורה הפירות.36)מן
לעניין 37) רבינו למד ומשם בית, לעניין שם מציעא בבא

חצר.

.ÁÔÈÓL ÌÈÏk‰L Ïk ?˙ÚBw‰ ˆÁ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ»≈«««…∆«≈ƒƒ¿»ƒ
B˙adÎ38dÎB˙a ÏÎ‡lÓ LBa Ì„‡ ÔÈ‡L B‡ ,39B‡ . ¿»∆≈»»ƒ∆¡…¿»

‰z‡ ‰Ó :BÏ ÔÈÓB‡  dÏ Ì„‡ ÒkÈ Ì‡L ,ˆÁ»≈∆ƒƒ»≈»»»¿ƒ»«»
LwÓ40ÔÈBÈ„ ÈL da LiL ˆÁ ÔÎÂ ?41‡È‰L B‡ ¿«≈¿≈»≈∆≈»¿≈»ƒ∆ƒ

ÒÎÂ ‡a „Á‡Â ÒÎÂ dÁ˙Bt „Á‡L ,ÔÈÙzL ÈLÏƒ¿≈À»ƒ∆∆»¿»¿ƒ¿»¿∆»»¿ƒ¿»
È‰  ÔÈÏÚBÂ ÔÈÁ˙Bt Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÏÚBÂ ‡ˆBÈ B‡≈¿≈ƒ¿≈¿ƒ¿¬ƒ¬≈

.˙ÚB˜ BÊ««

בחצר 38) שאין פי  על ואף  הפתח , בצד שומר שישנו והיינו
(כל  כולן כדברי  שהלכה להלן, הנזכרים הדברים יתר זו

להחמיר. שם) במשנה שאין 39)התנאים פי  על ואף 
בתוכה. נשמרים נשמרת 40)הכלים שאינה פי  על ואף 

בתוכה. לאכול בוש שכנים.41)ואדם

.ËÚL ˙Èa42‰„ÒÎ‡‰Â ˆÁ ÏL43 ˙Òtn‰Â ≈««∆»≈¿»«¿«¿»¿«ƒ¿∆∆
˙ÚB˜ ‰˙È‰ Ì‡ :ˆÁk Ô‰ È‰44ÔÈÚB˜ 45Ì‡Â , ¬≈≈¿»≈ƒ»¿»««¿ƒ¿ƒ

ÔÈÚB˜ ÔÈ‡  Â‡Ï46. «≈»¿ƒ

הוא 42) שבינתיים ומה שערים, שני  גדולות לחצירות כי 
שער. רוחותיו.43)בית משלוש המוקף  מקורה מקום

לחצר.45)למעשר.44) טפלים אינם 46)שהם שהם
כבורגנין. אלא אינו - שומר עומד השער שבבית ואף  דירה.

.È˙BÚB˜ Ô‰ÈzL  BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙BˆÁ ÈzL47. ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿
˙ÚB˜ ˙ÈÓÈt‰  BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ÌÈˆBi‰ ˙kÒ48, À««¿ƒƒ¿ƒƒ«¿ƒƒ««

˙ÚB˜ dÈ‡ ‰BˆÈÁ‰Â49˙Èk ˙ÚB˜  ˙eÁ‰Â .50. ¿«ƒ»≈»««¿«¬««¿«ƒ

הרגל 47) דריסת לפנימית שיש פי  על ואף  החיצונה, גם
משתמרת. שאינה כחצר אינה - קבע 48)עליה שדירת
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החמה. לימות אלא שאינה אף  קבע 49)היא, דירת שאינה
החיצונה  אומרים אין - לחצר טפל שער שבית ואף  כנ"ל.
כל  חשובה הפנימית שאין למעשר, ותקבע  לפנימית טפלה

שער. בית החיצונה לה להיות דר 50)כך שאינו ואף 
למעשר  היא קובעת בחנות, תשמישו שכל כיוון בבית,

כחצר.

.‡ÈÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ÂÈ˙Bt CÈÏBn‰51Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ≈»ƒ»¿»««ƒ
Ô‰a ÒÎ ‡e‰L52‡Ï  Cca ˙BˆÁÏÂ ÌÈzÏ ∆ƒ¿»»∆¿»ƒ¿«¬≈«∆∆…

eÚa˜53È‡Ú ÏÎB‡ ‡l‡ ,54‡e‰L ÌB˜nÏ ÚÈbiL „Ú ƒ¿¿∆»≈¬««∆«ƒ««»∆
‰ÊÁa ÔÎÂ .B˙n‚Ó ÛBÒ55. ¿«»¿≈«¬»»

פי51) על ואף  למכרם, כשמוליכם המדובר כי  אומרים יש
שאינו  כיוון - מיד נקבעו בשוק  למכרם פירותיו שהגומר
מיד. נקבעו לא מיוחד, במקום אלא למכרם רוצה

אם 53)עמהם.52) אלא  קובעים  וחצרו  חברו בית שאין
לפירותיו. סופית מגמה לו אין קבע 54)כן אכילת אבל

בו 55)אסורה. חזר מגמתו לסוף  שהגיע  שלפני  היינו,
למקום  שיחזירם עד נקבעים אינם - והחזירם ונמלך

המיועד.

.È˙BÈÚa ÔÈÈÊÁn‰ ÔÈÏÎB‰56ˆÁÓ ÔÈÒÎ Ô‰L , »¿ƒ««¬ƒƒ»¬»∆≈ƒ¿»ƒ≈»≈
È‡Ú ÔÈÏÎB‡  ˆÁÏ57ÔÈlL ˙ÈaÏ ÔÈÚÈbnL „Ú ¿»≈¿ƒ¬««∆«ƒƒ««ƒ∆»ƒ

Ba58.

לנשים.56) בשמים לאכלם 57)למכור שנטלום מפירות
למעשר. מיד נקבעו - נטלום למכרן שאם בעצמם,

קובע 58) אחר בית אף  - אחרת מגמה לפירות שאין שכיוון
למעשר.

.‚ÈÔÓ ‰eËt‰ ˆÁa ÔÏÎ‡Ï ‰„O‰ ÔÓ ÌÈ‡z ‡Èn‰«≈ƒ¿≈ƒƒ«»∆¿»¿»¿»≈«¿»ƒ
˙BOÚn‰59zÓ ‰Ê È‰  B˙Èa CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â ÁÎL , «««¿»«¿ƒ¿ƒ»¿≈¬≈∆À»

È‡Ú Ô‰Ó ÏÎ‡ÏÂ Ô‡ÈˆB‰Ï60ÔÎÂ .61ÔÏÚ‰Â ÁÎL Ì‡ ¿ƒ»¿∆¡…≈∆¬«¿≈ƒ»«¿∆¡»
,Bbb L‡a ÔÏÎ‡Ï Ô‡È‰ .È‡Ú ‚ba Ô‰Ó ÏÎB‡  ‚bÏ««≈≈∆««¬«¡ƒ»¿»¿»¿…«

BÁ ˆÁ CB˙Ï ÔÒÈÎ‰Â ÁÎLÂ62ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,eÚa˜  ¿»«¿ƒ¿ƒ»¿¬«¬≈ƒ¿¿¿……«
.OÚiL „Ú«∆¿«≈

משתמרת.59) אם 60)שאינה אלא קובע  הבית שאין
עראי . אפילו לאכול, אסור הבית בתוך אבל מדעת, הכניסו

הגג 61) לראש והעלן "שכח  נאמר: ושם שם. תוספתא
להיות  צריך כי  ויתכן עראי ". מהן אוכל ביתו בתוך אפילו
פי על ואף  ביתו דרך לגג העביר כלומר ביתו", "מתוך
בדעת, היה שלא כיוון - העברה בדרך אפילו קובע  שביתו

קובע . אינו בשכחה, "הבית"62)אלא להיות: צריך
חצרו  דרך פירותיו העביר כלומר, כפשוטה), (תוספתא
נקבעו  בעלמא, בהעברה לגג שהעלם אף  המשתמרת
הוא  וכן בדעת. הייתה אם בהעברה קובעת שחצירו למעשר,
לאוכלן  לחצירו והעבירן השדה מן תאנים "הביא בירושלמי 

מחייב . רבי  גגו בראש

.„ÈˆÁ63˙cÚ ‡È‰L64ÔÈÏÎB‡Â ,‰p‚k ‡È‰ È‰  »≈∆ƒ∆¿∆∆¬≈ƒ¿ƒ»¿¿ƒ
È‡Ú dÎB˙a65da „ÚiL ‡e‰Â .66da ÚÊ Ì‡Â . ¿»¬«¿∆≈»≈À»¿ƒ»«À»

da ÚË Ì‡ ÔÎÂ .È‡Ú ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ 67ÚË Ì‡Â . ≈¿ƒ¬«¿≈ƒ»«À»¿ƒ»«

ˆÁ ÈBÏ68˙cÚ ‡È‰Â ÏÈ‡B‰ ,69È‰ ÏÎB‡ ‰Ê ¿»≈ƒ¿ƒ∆¿∆∆¬≈∆≈
˙BÏÈ‡ Ô˙B‡Ó È‡Ú70. ¬«≈»ƒ»

כגינה 63) היא הרי  נעדרת, שהיא חצר נחמיה ר' בשם "תני 
עראי . בתוכה שהחרישה 65)נחרשת.64)אוכלין

ממנה. חצר שם מבטלת חצר, של תשמיש שאינה
כולה,66) לעדור ימשיכו בוודאי  רובה, שנעדרה [שכיוון

נעדר]. לא שעדיין המיעוט  מן גם חצר דין בטל ולכן
רובה 67) נטע  חייבת, רובה זרע  "תני  שם: בירושלמי 

הדא  חצר, של לנוייה שנטעה והיא חסדא רב  אמר פטורה,
נחמיה) רבי  של מברייתא =) ההיא מן לומדת) =) ילפא
רובה  (זרע  ההיא מן ילפא הדא הדא. מן ילפא וההיא
קורקוס ] הר"י  להיות, צריך כן - פטורה רובה [נטע  חייבת)
הייתה  שאם הדא מן ילפא וההיא נעדרת, שתהא והוא
של  [ופירושם רובה" שעידר והוא פטורה, שהיא נעדרת
חצר, מתורת בטלה רובה, נעדרה שאם פי  על אף  דברים:
כולה, לעדור ימשיכו שבוודאי  הדברים שנראים מפני  היינו
שנשאר  שהמיעוט  הוא סימן ונטעוה, שזרעוה לאחר אבל
בחצר, ונטיעה זריעה כי  ומסתבר כך. יישאר - מעודר בלתי 
אין  לפיכך לכך, המועד בבוא יעקרון ובוודאי  קבע , אינן
אליו  לבטל בקביעות, שלא ניטע  או שנזרע  הרוב , של בכוחו
חצר, בתורת נשאר והמיעוט  כלל, נעדר שלא המיעוט  את
קובע  הוא שגם לחצר, שער כבית הוא הרי  הרוב  כן ואם

עצמו. החצר כמו היא 68)למעשרות זו שנטיעה
אל  נעדר, ולא ניטע  שלא המיעוט , בטל ולפיכך לקביעות,

ונעדר. שניטע  שהגיה 69)הרוב  מה לפי  שם, ירושלמי 
והוא  לנוי ) בנטעה =) פטורה רובה "נטע  קורקוס : הר"י 
ולהשתמש  להלך אפשר נעדרה, לא שאם נעדרת". שתהא

האילנות. שסביב  השטח  הכניס 70)בכל אם הדין הוא
החוץ . מן פירות לתוכה

.ÂËˆÁa ˙„ÓBÚ‰ ‰‡z71˙Á‡ ‰pnÓ ÏÎB‡  ¿≈»»∆∆¿»≈≈ƒ∆»««
˙Á‡72Ûˆ Ì‡Â ;eËÙe73OÚÓa iÁ 74‰na . ««»¿ƒ≈≈«»¿«¬≈«∆

Ì‡ Ï‡ ;Ú˜wa „ÓBÚ ‰È‰La ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc¿»ƒ¬ƒ¿∆»»≈««¿«¬»ƒ
‰‡z‰ L‡Ï ‰ÏÚ75B˜ÈÁ ‡lÓÓ 76ÏÎB‡Â77ÌL78; »»¿…«¿≈»¿«≈≈¿≈»

OÚÓÏ ÚB˜ ˆÁ ÈÂ‡ ÔÈ‡L79. ∆≈¬ƒ»≈≈«¿«¬≈

שלא 71) או רובה, ניטע  שלא וכגון קורקוס ). (הר"י  החייבת
בבית, העומדת תאנה שגם רבינו, שכתב  מה ועיין נעדרה.

מכאן. זה דין ולמד מדבריהם, במעשר כלומר,72)חייבת
חצר  שאין הלאה. וכן ואוכל אחת קוצץ  ואוכל, אחת קוצץ 

מלאכתו. שנגמרה בדבר אלא שניים.73)קובעת שקצץ 
כגורן.74) עשאן שבידו מלאכתן, כנגמרה זה שהרי 

ואין  גורנה", כעמיר קבצם "כי  הפסוק  על זה דבר והסמיכו
משתיים. פחות אלא 75)קיבוץ  דווקא, לאו התאנה וראש

החצר. כאוויר הוא הרי  הקרקע , על עומד שאינו כיוון
מלאכתם.76) גמר שזהו פי  על עראי .77)אף  אכילת
לחצר".78) יוריד שלא הבית 79)"ובלבד שאוויר מכלל

קובע . כן

.ÊË‰˙È‰80‰p‚Ï ‰ËBÂ ˆÁa ˙„ÓBÚ81‰Ê È‰  »¿»∆∆¿»≈¿»¿ƒ»¬≈∆
Bk„k ‰pba ‰pnÓ ÏÎB‡82‰ÚeË ‰˙È‰ el‡k ≈ƒ∆»«ƒ»¿«¿¿ƒ»¿»¿»

‰pba83BÊ È‰  ˆÁÏ ‰ËBÂ ‰p‚a ‰ÚeË ‰˙È‰ . «ƒ»»¿»¿»¿ƒ»¿»¿»≈¬≈
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˙Á‡ ‡l‡ ÌL ÏÎB‡ BÈ‡L ,ˆÁa ‰ÚeËkƒ¿»∆»≈∆≈≈»∆»««
[˙Á‡]84. ««

לגינה,80) ונוטה בחצר עומדת שהיא "תאנה י : משנה שם
ופטור". כדרכו לגינה.81)אוכל נוטים ופירותיה שענפיה

עראי .ו 82) באכילת ומותר חייב . אינו בידו, שצירף  אף 
בטל 83) (שהענף  עיקרו בתר נופו "שדי  שאמרו פי  על ואף 

וכשנוטה  החצר פני  בראיית תלוי  הדבר כאן - העיקר) לגבי 
קורקוס ). (ר"י  החצר פני  רואה אינה הרי  בגינה, ואוכל לגינה

שהנוף 84) פי  על אף  כאן, ואף  חייב . שניים, צירף  אם אבל
לעשר. חייב  - הבית פני  שראה כיוון לעיקר, בטל

.ÊÈˆÁa ‰ÚeËpL ÔÙb85ÏBkL‡‰ Ïk ˙‡ ÏhÈ ‡Ï  ∆∆∆¿»¿»≈…ƒ…∆»»∆¿
„Á‡ „Á‡ b‚Ó ‡l‡ ,ÏÎ‡ÈÂ86‡Ï  ÔBna ÔÎÂ . ¿…«∆»¿«¿≈∆»∆»¿≈¿ƒ…

ÔBn‰ Ïk ˙‡ ÏhÈËBt ‡l‡ ,87ÔÏÈ‡a ÔBn‰ ˙‡88, ƒ…∆»»ƒ∆»≈∆»ƒ»ƒ»
„t‰ ÏÎB‡Â89B˙ÙBk  ÁÈh‡a ÔÎÂ .ÌMÓ90 ¿≈«∆∆ƒ»¿≈«¬«ƒ«¿

Ú˜wa91ÌL BÏÎB‡Â92ÏBkL‡a ÏÎB‡ ‰È‰ .93 ««¿«¿¿»»»≈¿∆¿
‰pba94ˆÁÏ ‰pb‰ ÔÓ ÒÎÂ ,95‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ»¿ƒ¿«ƒ«ƒ»∆»≈««ƒ∆»»

ˆÁ‰ ÔÓ96OÚiL „Ú Ó‚È ‡Ï 97. ƒ∆»≈…ƒ¿…«∆¿«≈

לגפן,86)החייבת.85) מחובר בעודו האשכול מן כלומר,
מלאכתו. כנגמר זה והרי  גרנו, שהוא יאכל, לא שניים אבל

"פורד".87) כמו מפרשים ויש כרמך". "ופרט  מלשון
מחובר.88) הרימון.89)בעודו (פרק 90)גרגיר ובר"ש

אותו  כופף  מחובר שהאבטיח  עץ  ואוכל, "כופף  שם): ב 
ושם: שם במשנה אבל ואוכל". ונושך לפיו האבטיח  שיגיע 
חתיכה. מלשון והוא ואוכל". "וסופת באבטיח ", "וסופת

עראי .92)במחובר.91) מאשכול.93)אכילת כלומר,
בהיתר.94) לאכלו והתחיל שם בכוונה.95)שתלשו

קובעת. החצר אין - ונכנס  שכח  מתיר 96)שאילו אז שרק 
לגמור. אליעזר לאכלו,97)ר' זה אשכול שתלש שכיוון

למעשר. קובעתו וחצר מלאכתו, נגמרה

.ÁÈaÒk98ˆÁa ‰Úef‰99ÌÒ˜Ó 100‰ÏÚ ‰ÏÚ À¿»«¿»¿»≈¿«¿≈»∆»∆
BÏÎB‡Â101Ûˆ Ì‡Â ;102OÚÏ iÁ 103Ïk ÔÎÂ . ¿¿¿ƒ≈≈«»¿«≈¿≈…

.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

בתורה.98) האמור גד זרע  מבטלת 99)והוא אינה וזריעה
החצר. מחוברת 101)תולש.100)שם כשהכסבר

והחצר 103)שניים.102)לקרקע . מלאכתן, שנגמרה
קובעתן.

   1 
למעשר.1) נקבעו מאימתי  תלושין פירות הלוקח  יבאר

קובעת  המתנה אם לאכול. וזה לאכול זה חבירו עם המחליף 
ודין  בפירות. עמו לעשות הפועלים את השוכר למעשר.
עליו  להם ואין בשדה מלאכה לו לעשות פועלים המוציא
יין  המוזג או באדמה פירות הטומן או המבשל מזונות.
שנייה. אחריה לתרום שצריך תרומה התורם קבע . אם במים

לאכול. לו מיוחדת שהייתה ותאנה

.‡ÔÈLeÏz ˙Bt Á˜Bl‰2ÔÏÎ‡Ï3OÚÓÏ eÚa˜  «≈«≈¿ƒ¿»¿»ƒ¿¿¿«¬≈
e‡aL BÓk ,Ì‰ÈcÓ4ÔziMÓ ?eÚwÈ È˙ÓÈ‡Óe . ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿≈≈»«ƒ»¿ƒ∆ƒ≈

CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc‰ ˙‡5È‰ .6Ô˙ ‡lL ∆«»ƒ««ƒ∆…»«¬≈∆…»«

Ïk elÙ‡ ,ÁÈpÓe Ba ÁÈpÓe Ba ‰È‰Â ,ÌÈÓc»ƒ¿»»≈«ƒ«≈«ƒ«¬ƒ»
iÁ˙ ‡Ï  ÁwÏ BaÏa ÓbL Èt ÏÚ Û‡Â ,Blk ÌBi‰«À¿««ƒ∆»«¿ƒƒ«…ƒ¿«≈

OÚÏ7Ì‡Â .8BaÏa ÓbMÓ  ÌÈÓL ‡È ‰È‰ ¿«≈¿ƒ»»¿≈»«ƒƒ∆»«¿ƒ
OÚÓ9ÈÊÁ‰Ï ‰ˆ Ì‡ ,ÎBnÏ ÈÊÁÈ Ck Á‡Â ,10. ¿«≈¿««»«¬ƒ«≈ƒ»»¿«¬ƒ

ב .2) הלכה פ "ב  למעלה ראה מוכר, ביד מלאכתם שנגמרה
כבהלכה 3) למעשר, נקבעים אינם - למכרם לקחם אם אבל

ב .4)הסמוכה. הלכה ופ "ד ג, הלכה ג פרק  למעלה
שיטבלו 5) מהו "דמים א: הלכה ג פרק  מעשרות ירושלמי 

שחכמים  ואף ֿעלֿפי  הן". כמקח  דמים אמרה הדא - כמקח 
נשרפו  ללוקח  המוכר יאמר שלא כדי  דמים, קנין הפקיעו
הלכות  מכירה מהלכות (פ "ג משיכה ותקנו בעליה, חטיך
אף  קנין, פעולת שנעשתה כיון חל מעשר חיוב  - אֿה)

תוקף . לה אין פח .6)שמדרבנן בתרא בבבא ברייתא
(שם).7) כלל קנין פעולת  אינו  בלב  שם.8)שגמר
להלן 9) ראה ללוי , ונתן שלקח  המעשר תמורת דמים ויתן

ח . הלכה כן,10)פי "א לא שאם מסכים, שהמוכר והוא
בירא  ד"ה שם בתוספות ועיין זו. היא שמים יראת מה

בגליון. בהגהה ועיין הכסף ֿמשנה, נתכוין ולזה שמים.

.Á˜Bl‰11Ú˜wÏ aÁÓa12LeÏz Á˜lL B‡13 «≈«ƒ¿À»««¿«∆»«»
eÚa˜ ‡Ï  BÁÏ ÁÏLÏ14Ô‰Ó ÏÎ‡Ï BÏ LÈÂ , ƒ¿…««¬≈…ƒ¿¿¿≈∆¡…≈∆
È‡Ú15. ¬«

פטור,11) לקרקע  במחובר "לקח  ט : משנה ה פרק  מעשרות
"לקח  כנראה: גרס  ורבינו פטור". לחבירו לשלוח  לקט 
שם. המשנה בפירוש נראה וכן פטור". לחבירו לשלוח 
בתלוש  הא פטור, לקרקע  במחובר "לקח  שם: (ובירושלמי 
נגמרה  שלא בפירות טובל מקח  ליה אית מאן - חייב 
קובע  המקח  שאין רבינו, ולדעת מאיר?" רבי  לא מלאכתן,
צריך  ג), הלכה פ "ג (למעלה מלאכתן שנגמרה לאחר אלא
למעשר, מלאכתו שנגמרה טבל בזורע  מדובר שכאן לומר
וקרא  ושתלה בכרי  שמרחה בשיבולת נסתפקו לא כאן שעד
תרומות  מהלכות פי "א ולמעלה ע . (מנחות תרומה שם עליה
היא  והרי  לגמרי  הטבל איסור ממנו פרח  אם אלא כו), הלכה
בהערה). שם (ראה המעשרות לעונת הגיעו שלא כפירות
למעשר, מלאכתם גמר כלומר, ומעשרות, תרומות חיוב  אבל
בזה, הוא שהחידוש כתב  קורקוס  והר"י  בהם, בטל בוודאי 
עראי , מהם אוכל מלאכתם, ונגמרה שנתלשו לאחר שאף 
אורֿשמח ). ועיין במחובר, היתה המקח  שפעולת כיון

לקרקע .12) המחוברים מלאכתו.13)פירות שנגמרה
(פירוש 14) לאכלן לקחן אלאֿאםֿכן קובע  המקח  שאין

אינו  התורה ומן דאורייתא, כעין שתיקנו שם), המשניות
ולא  לעצמו, לאכלם דעת על מלאכתם כשגמר אלא חייב 

א. הלכה ב  פרק  למעלה ראה קבע ,15)למכרם, לא אבל
א. הלכה ג פרק  למעלה ראה מעשרות, לעונת שהגיע  כיון

.‚ÓB‡‰16LÓÁ Ba ÈÏ Ô˙Â ‰Ê q‡ EÏ ‡‰ :BÁÏ »≈«¬≈≈¿ƒ»∆¿≈ƒ»≈
ÌÈ‡z17eËÙe ˙Á‡ ˙Á‡ ÏÎB‡ ‰Ê È‰ 18Ì‡Â ; ¿≈ƒ¬≈∆≈««««»¿ƒ

OÚÏ iÁ  Ûˆ19EÏ ‡‰ .20ÌÈOÚa ‰Ê q‡21 ≈≈«»¿«≈≈¿ƒ»∆¿∆¿ƒ
ÈÏ ‡L ÌÈ‡z22ÏÎB‡Â ˙Á‡ ˙Á‡ Ba 23. ¿≈ƒ∆»…ƒ≈««««¿≈

ÏÎB‡Â ÔÏÈ‡a epnÓ b‚Ó  ÈÏ ‡L ÏBkL‡a24. »∆¿∆»…ƒ¿«¿≈ƒ∆»ƒ»¿≈
BËBt  ÈÏ ‡L ÔBna25ÁÈh‡a .ÏÎB‡Â ÔÏÈ‡a »ƒ∆»…ƒ¿»ƒ»¿≈»¬«ƒ«
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Ú˜wa ˙ÙBk  ÈÏ ‡L26ÏÎB‡Â27˙‡ ıv˜ Ì‡Â . ∆»…ƒ≈««¿«¿≈¿ƒƒ≈∆
ÌÙˆÂ ÌÈ‡z‰28ÁÈh‡‰ B‡ ÏBkL‡‰ ıvwL B‡ , «¿≈ƒ¿≈¿»∆ƒ≈»∆¿»¬«ƒ«

OÚÏ iÁ 29LÏ˙p‰ ‡l‡ ‰˜ ‡Ï È‰L ,30Ï‡ . «»¿«≈∆¬≈…»»∆»«ƒ¿»¬»
ÈzLa q‡ EÏ ‡‰ :BÏ Ó‡ Ì‡31ÈLa ,el‡ ÌÈ‡z ƒ»«≈¿ƒ»ƒ¿≈¿≈ƒ≈ƒ¿≈

ÌÈÁÈh‡ ÈLa ,el‡ ÌÈBn ÈLa ,el‡ ˙BÏBkL‡∆¿≈ƒ¿≈ƒƒ≈ƒ¿≈¬«ƒƒ
el‡32Bk„k ıˆB˜ 33È‡Ú ÏÎB‡Â34‡lL ;eËÙe ≈≈¿«¿¿≈¬«»∆…

aÁÓa ÔÁ˜Ï È‰L ,ÁwÓa eÚa˜35. ƒ¿¿¿ƒ»∆¬≈¿»»ƒ¿À»

מאיר.16) כר' ולא יהודה כר' ה, משנה ב  פרק  שם
למעשר.17) מלאכתם נגמרה אחת 18)שלא נוטל כלומר,

הלאה. וכן ואוכל, והמקח 19)מחבירו מלאכתו גמר שזהו
חצר. לענין טו הלכה פ "ד למעלה וראה שם 20)קובען,

ו. שם.21)משנה שבירושלמי  במשנה הוא וכן
ולא 22) התאנים, את לו כשיבור המקח  שיחול כלומר,

להלן. וראה במחובר, כשהם מן 23)עכשיו תולש כלומר,
שם: ובירושלמי  ואוכל". "בורר שם: ובמשנה וכו' המחובר
ואוכל". והולך אחת אחת מגרגר יוחנן ר' בשם יוסי  "ר'

כנ"ל.24) אחת, אחת למעלה 25)כלומר, ראה מבקעו,
יז. הלכה שם.26)שם קמעא.27)ראה קמעא

כאחת.28) שתים מלאכתם.29)אפילו גמר שזהו
למעלה.30) "בב '".31)כמבואר בטעות חדשים בדפוסים
ולאילן.32) לקרקע  כאחת.33)המחוברים אחדים אפילו
מעשרות.34) לעונת הגיעו שכבר מאחר קבע , לא אבל
הקודמת).35) (בהלכה במחובר קבע  לא ומקח 

.„ÛÈÏÁn‰36BÁ ÌÚ37ÏÎ‡Ï ‰ÊÂ ÏÎ‡Ï ‰Ê :38 ««¬ƒƒ¬≈∆∆¡…¿∆∆¡…
˙BOÚÓÏ eÚa˜ Ô‰ÈL39‰Ê .LeÏ˙a eÁ˜Ï È‰L , ¿≈∆ƒ¿¿¿««¿∆¬≈»¿¿»∆

˙Bˆ˜Ï ‰ÊÂ ˙Bˆ˜Ï40ÔÈ‡L ;eÚa˜ ‡Ï Ô‰ÈL  ƒ¿¿∆ƒ¿¿≈∆…ƒ¿¿∆≈
BÓk ,BzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡lL c ÚB˜ În‰«∆∆≈«»»∆…ƒ¿¿»¿«¿¿

e‡aL41,‰ÏÈÎ‡Ï ÛÈÏÁ‰L ˙Bt „Á‡‰ Á˜Ï . ∆≈«¿»«»∆»≈∆∆¡ƒ«¬ƒ»
‰ÏÈÎ‡Ï Á˜lL ‰Ê  Ô˙Bˆ˜‰Ï Ô‰ÈÙÈÏÁ Á‡‰ Á˜ÏÂ¿»«»«≈¬ƒ≈∆¿«¿»∆∆»««¬ƒ»
Úa˜ ‡Ï Ô˙Bˆ˜‰Ï Á˜lL ‰ÊÂ ,OÚÏ iÁ«»¿«≈¿∆∆»«¿«¿»…ƒ¿«

OÚÓÏ42. ¿«¬≈

מהלכות 36) בפ "ה נתבאר החליפין ודין ח . משנה שם
חבירו  קנה - חבירו של האחד משך שאם א, הלכה מכירה

משך. שלא ואף ֿעלֿפי  מלאכתן 37)שלו, שנגמרה פירות
מלאכתן. נגמרו הם שאף  חבירו, פירות ולא 38)תחת

מלאכתן. נגמרה כן ואם והוא 39)לקצות, מקח , שזהו
אסור. אחד אחד ואפילו כדי40)קובעם, בשדה לשטוח 

מלאכתם. נגמרה לא שעדיין למעלה 41)שיתייבשו,
ג. פרק  ג לה:42)הלכה ביצה רש"י  ועיין שם, יהודה כר'

.‰ÓB‡‰43ÌÈ‡z ÌÈOÚ EÏ ËwÏÂ ‡ˆ :BÁÏ »≈«¬≈≈¿«≈¿∆¿ƒ¿≈ƒ
ÈlMÓ44ElMÓ ÈÒk ˙‡ ‡lÓ‡ È‡Â ,45L Ì‰È ƒ∆ƒ«¬ƒ¬«≈∆¿≈ƒƒ∆¿¿≈∆

ÌÈeËt46ÔÈÙÈÏÁ ‰Ê ÔÈ‡L ,47Ì‡Â .ÎÓ ‰È‰iL È„k ¿ƒ∆≈∆¬ƒƒ¿≈∆ƒ¿∆∆∆¿ƒ
iÁ  ÏÎ‡Â Ûˆ48ÎÓk ˙ÚB˜ dÈ‡ ‰zn‰Â .49. ≈≈¿»««»¿««»»≈»««¿∆∆

א.43) הלכה פ "ב  שם אינו 44)ירושלמי  אבל מאילני .
לכשילקטם. אלא אותם הם 45)קונה שאם התלושים,

כנ"ל  במחובר, נקבעים אינם חליפין, היה אם אף  מחוברים,
הראשון  שמשך לאחר מיד אותם קונה הוא שהרי  ב , בהלכה

שלו. העשרים "המלקט 46)את אמרו: פ "ב  בתוספתא
בירושלמי הובאה וכן פטור", כריסו הממלא חייב , במניין
שניהם  שם, הירושלמי  מסקנת לפי  אבל ראב "ד). (ועיין שם
קורקוס . בר"י  וראה חליפין. זה שאין פטורים,

[כלומר,47) חליפין לו אין שימי  ר' "אמר שם: ירושלמי 
(שהסכים  בזה האיש נתכוון שלא כלל] חליפין קנין זה אין
בלב  [לתת שיאכל לבו את להגיס  אלא תאנים) עשרים ללקט 
אלא  מכר בתורת לא אבל מפירותיו, כרסו שימלא חבירו
גם  זה, שלפי  רבינו, וסובר כדלהלן]". קובעת ואינה כמתנה,
מתנה. שניהם אלא חליפין זה שאין - פטור המלקט 

חייב 48) צירף  שאם אומרים אנו שבו כמכר, זה אין כלומר,
פטור  - צירף  אם שאף  כמתנה אלא ג), הלכה (למעלה
להלן  רבינו בלשון וראה כסף ֿמשנה). ועיין (חזוןֿאיש,

יא. שסובר 49)הלכה למי  שאף  אמרו, שם בירושלמי 
יז, הלכה שני  מעשר מהלכות פ "ג להלן (ראה כמכר "מתנה
שהוא  במעשר - יט ) הלכה ויובל שמיטה מהלכות ופי "א
מהלכות  פ "א למעלה (ראה עזרא בימי  אפילו מדבריהם,
חילק  לא שרבינו [ומכיון במתנה. הקלו כו), הלכה תרומות
בארץ  ישראל שכל בזמן למעשר הזה בזמן מעשר בין
שמקח  ג) הלכה (שם יוחנן ר' שלדברי  שסובר נראה ישראל,
- ב ) הלכה (פ "ב  למעלה פסק  וכן התורה, מן קובע  אינו

במתנה]. הקלו לעולם

.Âı‡‰ ÌÚ50ÌÎÏ eÏË :Ó‡Â ˜eMa BÚ ‰È‰L «»»∆∆»»≈«¿»«¿»∆
ÌÈ‡z51ÌÈÏÎB‡ 52ÔÈeËÙe53‰zn‰ ÔÈ‡L , ¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈««»»
˙ÚB˜54eÒÈÎ‰ Ì‡Â .55Ì‡ :Ô‰ÈzÏ56ÌÚ‰  ««¿ƒƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ…»»

ÌÈzaÏ ÌÈÒÈÎÓ57È‡cÂ ÌÈOÚÓ 58ÌÚ‰  Ì‡Â ; «¿ƒƒ«»ƒ¿«¿ƒ««¿ƒ…»»
˜eMÏ ÌÈÒÈÎÓ59‡nL ,È‡Ó„ ‡l‡ ÌÈw˙Ó ÔÈ‡  «¿ƒƒ«≈¿«¿ƒ∆»¿«∆»

Ì‡Â .˜eMÏ ‡È‰ Ck Á‡Â OÚ60ÌÎÏ eÏË :Ó‡ ƒ≈¿««»≈ƒ«¿ƒ»«¿»∆
È‡Óc OÚÓ ˙ÈaÏ ÒÈÎnLk  ÌÈzaÏ eÒÈÎ‰Â61. ¿«¿ƒ«»ƒ¿∆«¿ƒ««ƒ¿«≈¿«

Ô˙62‰aÓ „ BÏ63 ÏÎ‡Â ÏË :BÏ Ó‡ elÙ‡ , »«»»¿À∆¬ƒ»«…∆¡…
ÒÎ‰Â ÏË :BÏ Ó‡L ÈÓk ‰Ê È‰64ÏÎB‡ BÈ‡L , ¬≈∆¿ƒ∆»«…¿«¿≈∆≈≈

È‡Óc Ôw˙iL „Ú65Bkc ÔÈ‡L „ BÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . «∆¿«≈¿«¿≈ƒ»«»»∆≈«¿
ÈÁ ÏÎ‡‰Ï66ÏÎ‡Ï Bkc ÔÈ‡L ÏB„b Ì„‡ ‰È‰L B‡ , ¿≈»≈«∆»»»»»∆≈«¿∆¡…

˜eMa67È‡Óc Ôw˙Ó ‰Ê È‰ 68. «¬≈∆¿«≈¿«

א.50) משנה ב  פרק  עראי .52)במתנה.51)שם
התאנים.55)כנ"ל.54)ממעשר.53) שקיבלו אלו
שם.56) עד 57)ירושלמי  עראי  מהם לאכול שמותר

הלכות  פ "ג (למעלה הדברים מששת באחד למעשר שיקבעו
עומד 58)אֿג). ולא בשוק  עובר היה שעםֿהארץ  שכיון

המיעוט  מן ולא לבתיהם, שמכניסים הרוב  מן הוא ודאי  שם,
מהם  הפריש לא ואף  עישרם, לא ובוודאי  לשוק , שמכניסים
מתעשרים  ולכן הבית, פני  ראו לא עוד שהרי  גדולה, תרומה

שם). אנשי  (תוס ' אסור 59)ודאי  מלאכתם, שמשנגמרה
א). הלכה (שם עראי  מהן שם.60)לאכול משנה

שהרי61) לבתים. מכניסים שהרוב  ואף ֿעלֿפי  ודאי , ולא
וראה  מיד, אתקנם ואני  לבתיכם הכניסו להם: כאומר הוא
מהם  יאכלו "לא אמרו: שם ובמשנה הסמוכה. בהלכה
משום  והיינו לבתיהם, שהכניסו לפני  אף  היינו עראי ",
הלכה  פ "ט  (להלן נאמן עםֿהארץ  גדולה תרומה שלעניין
גדולה  תרומה תרם בוודאי  מיד, שיתקן שאמר ומכיון א).
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(תוספות  ג הלכה שם למעלה כמפורש למעשר, קובעת והיא
[אבל  כסף ֿמשנה). (ועיין זו בבא השמיט  ורבינו שם). אנשי 
וחייב ", אוכל וזה ופטור, אוכל "זה הסמוכה: בהלכה רמזה
וחייב , בשוק  אוכל - והכניס  טול לו שאמר זה כלומר:

שם.62)וכנ"ל]. תאנים.63)ירושלמי  של גדולה כמות
ריבויין.64) מחמת בחוץ  לאכלן שאי ֿאפשר לבית,
לשם 66)כנ"ל.65) לבית להכניסו וצריך בישול, הטעון
שלא 67)כך. [והיינו ב .' הלכה סוף  פ "ג שם ירושלמי 

(פ "ה  בלבד חכם בתלמיד אלא זה אין שאז העם, בפני 
ב , הלכה דעות צריכה מהלכות והיא ו, הערה שם וראה

בשוק  והאוכל אדם, לכל דין זה הרי  העם בפני  אבל תיקון),
מהלכות  בפי "א ראה לעדות, ופסול בזוי  הוא הרי  העם בפני 

ה). הלכה לבית,68)עדות והכניסו טלו כאומר הוא שהרי 
וכנ"ל.

.ÊeÈ‰69Ó‡ ,ÌÈL70ÏÎ‡Â ÏË :„Á‡Ï71Ó‡Â , »¿«ƒ»«¿∆»…∆¡…¿»«
ÒÎ‰Â ÏË :ÈMÏ72‰Ê 73ÏÎB‡74eËÙe75‰ÊÂ ,76 «≈ƒ…¿«¿≈∆≈»¿∆

iÁÂ ÏÎB‡77. ≈¿«»

שם.69) הארץ .70)ירושלמי  בשוק .71)עם
ואכול".73)לבית.72) "טול לו: עראי ,74)שאמרו

לבית. "טול 76)ממעשר.75)מחוץ  לו: שאמרו
שאמרו 77)והכניס ". כמו וחייב , בשוק  אוכל כלומר,

עראי ", מהם יאכלו לא לבתיכם, והכניסו "טלו שם: במשנה
הרי והכניס ", "טול לו שאמר שכיון הקודמת. בהלכה וראה
גדולה  תרומה שעל ומכיון מיד, אתקן אני  לו: כאומר הוא
התרומה  הפרשת ידי  על הפירות נקבעו הרי  נאמנים,
שם) אנשי  (תוספות ג הלכה פ "ג למעלה כמפורש הגדולה,

ו.ורא  הלכה למעלה ה

.ÁÔÎÂ78˙eÁa B‡ ÚLa ÌÈLBÈ eÈ‰L ÌÈL‡79, ¿≈¬»ƒ∆»¿ƒ¿«««¬
Ì‰Ï Ó‡Â80eÏÎ‡Â eÏË :81ÔÈÏÎB‡ el‡ È‰ 82 ¿»«»∆¿¿ƒ¿¬≈≈¿ƒ

ÔÈeËÙe83eÏÎ‡È ‡Ï ˙eÁ‰ ÏÚa B‡ ÚM‰ ÏÚe , ¿ƒ««««««««¬……¿
eÏË :el‡Ï ÓB‡k ‡ˆÓpL .È‡Ó„ eOÚiL „Ú«∆¿«¿¿«∆ƒ¿»¿≈¿≈¿

ÌÎÈzÏ eÒÈÎ‰Â84Ì‰Èzk Ì‰ È‰L ,85Îe . ¿«¿ƒ¿»≈∆∆¬≈≈¿»≈∆¿»
e‡a86eÚiLk BÏ ÚB˜ BlL BÈ‡L ˙Èa‰ ÔÈ‡L , ≈«¿∆≈««ƒ∆≈∆≈«¿∆««¿

BÎB˙a ˙Bt‰87. «≈¿

יהודה.78) כר' ולא כחכמים ב , משנה פ "ב  שם
כדלהלן.79) שלהם, אינם והחנות עםֿהארץ 80)והשער

בשוק . ואכלו.81)העובר לחנות או לשער הכניסו היינו:
בשער.82) או בחנות אפילו שלא 83)עראי , שכיון

בקביעות, ולא העברה בדרך אלא לחנות או לשער הכניסו
כדלהלן. שלהם, שאינם כיון בשבילם, קובעים אינם
לבתיכם". והכניסו "טלו להם: כאומר זה אין ולדידם,

עבורכם.84) אעשר הלכות 85)ואני  פ "ד למעלה ראה
יא.86)ט ֿי . הלכה שם 87)שם וראה בראב "ד, עיין

יג. הלכה

.ËÎBO‰88BnÚ ˙BOÚÏ ÌÈÏÚBt‰ ˙‡89ÔÈa ,˙BÙa «≈∆«¬ƒ«¬ƒ¿≈≈
ÔÈLeÏ˙a90ÔÈaÁÓa ÔÈa91ÏÎ‡Ï Ì‰Ï LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ƒ¿ƒ≈ƒ¿À»ƒƒ¿≈»∆∆¡…

‰Bz‰ ÔÓ92ÔÈOBÚ Ô‰L ‰Óa93ÔÈÏÎB‡ el‡ È‰ 94 ƒ«»¿«∆≈ƒ¬≈≈¿ƒ
OÚn‰ ÔÓ ÌÈeËÙe95Ì‡Â .96eÏÎ‡iL Ô‰nÚ ‰˙‰ ¿ƒƒ««¬≈¿ƒƒ¿»ƒ»∆∆…¿

‰Bz Ô‰Ï ‰˙kÊ ‡lM ‰Ó97Ô‰nÚ ‰˙‰L ÔB‚k , «∆…ƒ¿»»∆»¿∆ƒ¿»ƒ»∆
BnÚ ÂÈa eÏÎ‡iL ÏÚBt‰98Ba ÏÎ‡iL B‡ , «≈∆…¿»»ƒ∆…«¿

BÎOa99B‡ ,LeÏ˙a BzÎ‡ÏÓ Ób Á‡ ÏÎ‡iL100 ƒ¿»∆…«««¿«¿«¿¿»
ÏÎ‡Ï eÒ‡ ‰Ê È‰101ÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ ;OÚiL „Ú ¬≈∆»∆¡…«∆¿«≈ƒ¿≈

Á˜BÏk ‰Ê È‰ ,È‡z‰ ÈtÓ102. ƒ¿≈«¿«¬≈∆¿≈«

ז.88) משנה מלאכתן 90)מלאכה.89)שם נגמרה שלא
מהלכות  (פי "ב  לאכול אסור מיכן לאחר אבל למעשר,

א). הלכה ממקום 91)שכירות תלישתן היא כשמלאכתו
(שם). (בבא 92)חיבורן בברייתא למדו בתלוש, אכילה

דייש  "מה - בדישו] שור תחסום [לא מ "דייש" פט .) מציעא
בו, אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא דבר מיוחד
בו". אוכל פועל למעשר מלאכתו נגמרה שלא כל אף 
כליך  "ואל שנאמר ממה פז:) (שם למדו במחובר, ואכילה
הבית  בעל של לכליו נותן שאתה "בשעה - תתן" לא
נותן  שאי ֿאתה ובשעה אוכל, אתה תלישה) בשעת (כלומר,
ד) הלכה שם בבצלים, המנכש (כגון הבית בעל של לכליו

אוכל". אתה יב ,93)אי  הלכה ולהלן י , הלכה שם ראה
עושים. שהם ממה אלא אחר, מדבר אוכלים שאינם

"ואכלת 94) הפסוק  מן שם זאת ולמדו עראי . אכילת
(מן  ופטור אוכל הבית) בעל =) נפשך "מה  - כנפשך"

ופטור". אוכל פועל של נפשו אף  ֿ 95)המעשר), אף ֿעל
שהוא ונקבע פי  מלאכה גמר זהו שבמקח  בידו, שנים מצרף 

סד"ה  פח . שם בתוספות וראה ג). הלכה (למעלה למעשר
נגמרה  נקרא זה אין פועל, אכילת היתר שלענין הבית, בעל

שם.96)מלאכתו. בדבר 97)משנה שיאכל התנה אבל
משנה  פ "ב  (מעשרות ופטור אוכל - התורה מן אוכל שהוא

קצץ . בדין יא הלכה וראה לעצמו 98)ז). שנוטל ממה
עמו. נשכרו שלא אף ֿעלֿפי  חלק , להם לתת רוצה

ראה 100)תחתיו.99) התורה, מן אוכל הפועל אין שאז
עראי .101)למעלה. בבבא 102)אפילו שאמרו ומה

מקח  זה ואין כמקח ", שנראה) =) "דמיחזי  צב : מציעא
אבל  משלו, אוכל שפועל הסברא לפי  אלא זה אין ממש,
יגֿיד) הלכות שם שכירות (הלכות רבינו שפסק  מה לפי 
זה  הרי  - התורה זכתה לו ורק  שמים, משל אוכל שפועל

ממש. מקח 

.ÈBÎO103ÌÈ˙ÈÊa BnÚ LkÏ104ÏÚBt‰ ‰˙‰Â , ¿»¿«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»«≈
˙Á‡ ˙Á‡ ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ÏÎB‡ ‰Ê È‰  ÌÈ˙Èfa ÏÎ‡iL∆…««≈ƒ¬≈∆≈ƒ»ƒ»««««

eËÙe105iÁ  Ûˆ Ì‡Â ;106. »¿ƒ≈≈«»

ג.103) משנה ג פרק  הקטנים 104)שם לתלוש כלומר,
גמר  זה שאין מפני  התורה, מן אוכל שאינו הגדולים, מבין
שם: המשנה על בירושלמי  הוא וכן ד). הלכה (שם מלאכה
לאכול  מנת על לו אמר בזיתים, לעשות הפועל את "השוכר
אנן  "כי  - חייב " צירף  ואם ופטור, אחד אחד אוכל זיתים,
נלמד  =) דבתרה מן בזיתים, עמו לנכש בששכרו קיימין

בבצלים". עמו לנכש השניה) ממעשר.105)מהבבא
לאחר 106) למעשר קובע  ומקח  מלאכה, בגמר זה שהרי 

מלאכה. גמר

.‡ÈBÎO107LkÏ108ÌÈÏˆa109ÏÎ‡Ï ‰˙‰Â , ¿»¿«≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»∆¡…
˜È110ÌÒ˜Ó 111 Ûˆ Ì‡Â ;ÏÎB‡Â ‰ÏÚ ‰ÏÚ »»¿«¿≈»∆»∆¿≈¿ƒ≈≈
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iÁ112ıv˜ .113ÏÚBt‰114ÏL ‡ËÈÏ ÏÎ‡iL «»ƒ≈«≈∆…«ƒ¿»∆
ÌÈ˙ÈÊ115.OÚÏ iÁ  Ûˆ Ì‡Â ;˙Á‡ ˙Á‡ ÏÎB‡  ≈ƒ≈««««¿ƒ≈≈«»¿«≈

Ì‡L ,Á˜BÏk ‰Ê È‰  eˆ˜ c ÏÎB‡ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈»»»¬≈∆¿≈«∆ƒ
‰Bz ÔÈ„k ÏÎB‡ ‰È‰ ‡l‡ ,ıv˜ ‡Ï .Úa˜  Ûˆ116 ≈≈ƒ¿»…ƒ≈∆»»»≈¿ƒ»
˙tÒÈ ‡lL ‡e‰Â .‰ˆiM ‰Ó Ïk ÏÎB‡Â ÛˆÓ 117 ¿»≈¿≈»«∆ƒ¿∆¿∆…ƒ¿…

ÁÏÓa ˙ÙÒ Ì‡ Ï‡ .ÁÏÓa118;zÓ  ˙Á‡ ˙Á‡ : ¿∆«¬»ƒ»«¿∆«««««À»
[ÁÏna] eÚa˜ È‰L ,eÒ‡  ÌÈzL ÌÈzL119. ¿«ƒ¿«ƒ»∆¬≈ƒ¿¿«∆«

שם.107) הגדולים 108)משנה מבין הקטנים לתלוש
גידולן. שאין 109)שמונעין לפי  התורה, מן אוכל שאינו

שם). שכירות (הלכות מלאכה גמר הבצלים.110)זה עלי 
הקודמת.112)חותך.111) בהלכה ברייתא 113)כנ"ל

פט : מציעא ששכרו 114)בבבא כגון התורה, מן האוכל
למסוק . או שם 115)לבצור בתוס ' הובא ר"ח , פירש כן

בלי גם שאוכל כיון - קציצה בלי  התנה אבל קוצץ . ד"ה
הלכה  למעלה וראה ז, משנה פ "ב  (שם כמקח  זה אין התנאי ,

לפי116)ט ). כאוכל אינו בקיצוב , קצץ  שלא כיון כלומר,
התורה. מן אלא בעל 118)יטבול.117)תנאו לו כשנתן

(בבא  במלח  לספות לו אסור כן, לא שאם לכך. רשות הבית
שם). שנגמרה 119)מציעא בדבר למעשר קובע  שהמלח 

ג). הלכה פ "ג (למעלה מלאכתו

.ÈÏÚBt120ÔÈÒÏa ‰OBÚ ‰È‰L121ÏÎ‡È ‡Ï  ≈∆»»∆ƒ¿»ƒ……«
ÚL ˙Ba122„Ú ,ÔÈÒÏa ÏÎ‡È ‡Ï  ÚL ˙Ba , ƒ¿∆«ƒ¿∆«……«ƒ¿»ƒ«

OÚiL123BÓˆÚ ÚÓÏ BÏ LÈ Ï‡ .124ÚÈbiL „Ú ∆¿«≈¬»≈ƒ¿…««¿«∆«ƒ«
˙BÙi‰ ÌB˜ÓÏ125. ƒ¿«»

ח .120) משנה כ פרק  גרועות 121)מעשרות תאנים
מן  מהן שאוכל מלאכתן, גמר בשעת שם). המשנה (פירוש

ענפי122)התורה. אם אף  (שם), טובות לבנות תאנים
במין  כזה שבאופן הלבסין, בענפי  מעורבים השבע  בנות
נחשבים  כאן צא:), מציעא (בבא האילנות משני  אוכל אחד
מפורש  זה שדין אף  זו, משנה נשנתה ולכן מינים. כשני 

במשנה. שם שיאכל 123)בב "מ  הבית בעל עם התנה אם
עושה  שהוא במה אלא אוכל אינו התורה שמן שכיון מהן.
(שם). למעשרות וקובע  כמקח  זה הרי  ט ), הלכה (למעלה

הגרועות.124) בלבסין כשעושה בנות 125)מלאכול
לו  יש שהרי  המעשרות, מן ופטור אוכל כלומר, שבע .
ופי "ב  שם, מציעא (בבא התורה מן כן לעשות רשות לפועל

מקח . זה ואין יא), הלכה שכירות מהלכות

.‚È‡ÈˆBn‰126‰Î‡ÏÓ BÏ ˙BOÚÏ ÌÈÏÚBt «ƒ¬ƒ«¬¿»»
‰„Oa127˙BBÊÓ ÂÈÏÚ Ô‰Ï ÔÈ‡L ÔÓÊa :128ÔÈÏÎB‡  «»∆ƒ¿«∆≈»∆»»¿¿ƒ

‰„OaL ˙BtÓ129OÚn‰ ÔÓ ÔÈeËÙe130‡e‰Â ; ƒ≈∆«»∆¿ƒƒ««¬≈¿
ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡lL131ÂÈÏÚ Ô‰Ï LÈ Ì‡ Ï‡ . ∆…ƒ¿¿»¿«¿»¬»ƒ≈»∆»»

˙BBÊÓ132‰Ó‚ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â eÏÎ‡È ‡Ï  ¿……¿¿««ƒ∆…ƒ¿¿»
Ïh‰ ÔÓ BÁ ÔÈÚBt ÔÈ‡L ;ÔzÎ‡ÏÓ133Ï‡ . ¿«¿»∆≈¿ƒƒ«∆∆¬»

ÏÎB‡‰‡z‰ ÔÓ ˙Á‡ ˙Á‡ ÔÈ134Ïq‰ ÔÓ ‡Ï Ï‡ , ¿ƒ««««ƒ«¿≈»¬»…ƒ««
‰ˆ˜n‰ ÔÓ ‡ÏÂ ‰tw‰ ÔÓ ‡ÏÂ135. ¿…ƒ«À»¿…ƒ«À¿∆

ב .126) משנה פ "ג מלאכה 127)שם כל [כלומר,
התורה, מן בהן אוכל הפועל שאין כאלה ואף  שבשדה,
כן]. עשה שלא אלא מזונות, על להתנות מקום היה ולפיכך

פ "ט 128) ושם פג. מציעא (בבא לזון נהגו שלא ובמקום
א). בפירות 129)הלכה עבודה לו נקלעה היום כשבמשך

רע "ב ]. [ועיין התורה, מן מהם פועל 130)שאוכל כדין
ט ). הלכה לו 131)(למעלה אין מלאכתם, נגמרה [שאם

שם), ולמעלה ב , הלכה שם שכירות (הלכות לאכול לפועל
שיעשר, עד לאכול ואסור כלוקח , זה הרי  כך על התנה ואם
תאנים  "המעביר שם: א במשנה הוא וכן שם. כמבואר
מלאכה) גמר לפני  דהיינו קציעות, לעשות =) לקצות בחצרו
אוכלין  מזונות, עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים -

וכו'"). השדה.132)ופטורין בעל עם כך על שהתנה
פ "ו 133) להלן הדברים ומקור שם, המשנה בפירוש כתב  כן

נותן  זה ובמקום מזונות, לו לתת שחייב  (שכיון ט . הלכה
כמוכרו  זה והרי  בטבל, חובו כפורע  הוא הרי  פירות, לו
הלכה  (למעלה שנים מצרף  אם למעשרות קובע  ומקח  (שם),
שם. אנשי  בתוספות ועיין הירושלמי . בדברי  להלן וראה ,( ג
המעשר, מן ופטור אוכל שפועל שמה רבינו, השמיענו וכאן
מה  לפרש צריך וכן מזונות. עליו לו שאין בזמן אלא זה אין
- לקצות בחצרו תאנים "המעביר שם: במשנה שאמרו
אוכלין  מזונות עליו להם שאין בזמן שעמו הפועלים
לא  אלו הרי  - מזונות עליו להם יש אם אבל ופטורין,

אחת 134)יאכלו"). שאוכל מקח  כדין (והוא שם. משנה
שם). למעלה ופטור, ואמרו 135)אחת שם. משנה

מן  ולא הקופה מן ולא הסל מן "לא שם: בירושלמי 
ואם  ואוכל, אחת אחת מלקט  תמן דתימר כמה  המוקצה,
שהכוונה  [ונראה כמצרף ". אותה עשו מוקצה - חייב  צירף 
אחת  אחת ש"אוכל מקח  לגבי  ה, משנה דמעשרות ב  לפרק 
על  למעשר לקביעות שהכוונה הרי  חייב ". צירף  ואם ופטור,

למעלה]. וכמבואר מקח , ידי 

.„È„Á‡136ÏMÓ‰137˜ÏBM‰ „Á‡Â138„Á‡Â ∆»«¿«≈¿∆»«≈¿∆»
LBk‰139OÚÓÏ ÚB˜ 140˙‡ ÔÈLÚn‰ Ï‡ . «≈≈«¿«¬≈¬»««¬ƒ∆

ÔÈLÎ‰L „Ú ˙Bt‰141˜ÙÒ ‰Ê È‰ 142. «≈«∆ƒ¿ƒ»¬≈∆»≈

א.136) משנה פ "ד שם.137)שם אם 138)ירושלמי 
רבינו  סידרם מט .) נדרים (ר"ן בשיל ולא בשיל פירושו:
אפילו  אלא קובע , בישול רק  לא - זו" אף  זו "לא בדרך

כבוש. ואפילו (פירוש 139)שילוק  מלח  במי  הפירות נותן
גֿד). הלכות פ "ג למעלה וראה מדבריהם 140)המשנה,

ב ). הלכה פ "ד היא 142)לאכילה.141)(למעלה בעיא
(חזוןֿאיש). נפשטה ולא א, הלכה פ "ו נדרים בירושלמי 

.ÂËÔÓBh‰143‰Ó„‡a ˙Bt144ÏÊa B‡ Ô˙a B‡145 «≈≈»¬»»¿∆∆¿∆∆
OÚÓÏ eÚa˜ ‡Ï  ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈLÎ‰L „Ú146. «∆ƒ¿ƒ»«¬ƒ»…ƒ¿¿¿«¬≈

שם.143) שאינם 144)משנה בפירות לעשות המנהג כן
ויתבשלו  שיתרטבו כדי  בעפר, אותם להטמין מבושלים,

שם). המשנה במשנה.145)(פירוש אינו שאין 146)זה
בישול. זה

.ÊËÌÁ ÏÈL˙Ï ÔÈÈ Ô˙Bp‰147B‡ ,148ÔÓL Ô˙pL «≈«ƒ¿«¿ƒ«∆»«∆∆
ÒtÏ‡ ‰„˜Ï149ÔÈÁzÓ Ô‰Lk150eÚa˜  ƒ¿≈»¿ƒ¿»¿∆≈¿À»ƒƒ¿¿

Úa˜  ÌÈnÁ ÌÈÓa ÔÈÈ ‚ÊÓ .OÚÓÏ151CÈˆ ÔÈ‡Â . ¿«¬≈»««ƒ¿«ƒ«ƒƒ¿«¿≈»ƒ
ÔÈi‰ ÏMa Ì‡ ,ÓBÏ152˙ba elÙ‡Â153eÒ‡L  «ƒƒ≈««ƒ«¬ƒ««∆»

OÚiL „Ú epnÓ ˙BzLÏ154. ƒ¿ƒ∆«∆¿«≈
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פ "ג 147) (למעלה ביותר חם היה אם שני , לכלי  אפילו
טו). שם.148)הלכה למעלה וראה ז, משנה פ "א שם

וללפס "149) "לקדרה שם: במשנה זה וכעין ואלפס ". צ "ל:
ראשון. כלי  והם אבוהב ). ר"י  בשם הרמב "ם בגליון (וראה

להלן.150) וראה האש, מעל פ "ד 151)והעבירם שם
שם. ראשונה משנה ועיין כחכמים. ד, על 152)משנה

שם 153)האש. (למעלה היין מלאכת עוד נגמרה שלא
יד). ג)154)הלכה הלכה (שם רבינו שכתב  [שאף ֿעלֿפי 

אלא  קובעים אינם אש, גם בהם וכולל דברים, הששה שכל
כצירוף  הוא הרי  בכלי , שמזגו יין - מלאכתו שנגמרה בדבר
כמצרף  שהיא וכמוקצה יג) הלכה (שם במקח  בידו שנים

שם]. ראשונה משנה ועיין (שם).

.ÊÈÌeM‰155ÌÈÏÁM‰Â156‰„Oa Ô˜ÁML ÏcÁ‰Â157 «¿««¬«ƒ¿««¿»∆¿»»«»∆
ÔÓLa158OÚÓÏ eÏaË 159ÔÎÂ .160ÏBkL‡ ËÁBq‰ ¿∆∆ƒ¿¿¿«¬≈¿≈«≈∆¿

ÒBk‰ CB˙Ï161Úa˜ 162ÈeÁÓz‰ CB˙Ï ;163BÈ‡  ¿«ƒ¿»¿««¿≈
Úa˜164. ƒ¿»

א.155) הלכה פ "ד שם חריף 156)ירושלמי  ירק  מין
יח : ביומא נראה וכן א). שחלים ערך הערוך, (מוסף 

בית.157) מדין נקבעו לבית, הכניסן מסתימת 158)שאם
מעושר, בשמן טבל של בשום בין שהמדובר נראה, לשונו

(רדב "ז). מעושר בשום טבל של בשמן [כיון 159)ובין
גרועה  שאינה בישולם, היא שחיקתם - חריפים שהם

דלהלן]. שם.160)ממולח  וירושלמי  א, פרק  סוף  תוספתא
משקה,161) שהוא יין עושה הוא זו, סחיטה [שעלֿידי 

צז:). בתרא ובבבא קמד: בשבת ראה אוכל, שהם מענבים
גרועה 162) אינה מאוכל, משקה של חדשה [שיצירה

(ראה  כמצרף  זה הרי  הכוס , לתוך שנתן וכיון מבישול.
נקבע ", הכוס  "לתוך לכתוב  רבינו ודקדק  הקודמת). בהלכה
שאף ֿעלֿפי פטור, - ידו לתוך ענבים סחט  שאם להורות,
חשוב  זה שאין כאן, אין מלאכה גמר - כאן יש שבישול

הסמוכה]. בהלכה וראה אוכל,163)כצירוף , בו [שיש
שמשקה  משקה, נעשה אינו תוכו, אל הענבים מן והנסחט 
ובאוכל  שם]. בשבת כמפורש כאוכל, הוא הרי  לאוכל הבא
בישול  משום בו יש - חם הוא שאם אמורים, הדברים צונן

כלומר,164)(רדב "ז). דאיפרת", "אוכלא אלא זה [שאין
משקה  של חדשה יצירה כאן ואין מאוכל, שנפרד  אוכל

מאוכל].

.ÁÈÁÏBn‰165‰„Oa ˙Bt166eÚa˜ 167ÏË . «≈«≈«»∆ƒ¿¿»«
eËt  ÏÎ‡Â ÁÏÓa „Á‡ „Á‡ ÌÈ˙Èf‰168ÚˆBt‰ .169 «≈ƒ∆»∆»¿∆«¿»«»«≈«

ÛO‰ ‡ˆiL È„k ÌÈ˙ÈÊ170eËt  Ì‰Ó171ÏËBp‰ .172 ≈ƒ¿≈∆≈≈«¿»≈∆»«≈
ÔËÚn‰ ÔÓ ÌÈ˙ÈÊ173ÁÏÓa „Á‡ „Á‡ ÏBË  ≈ƒƒ««¬»≈∆»∆»¿∆«

ÏÎB‡Â174Ïk ÔÎÂ .iÁ  ÂÈÙÏ Ô˙Â ÁÏÓ Ì‡Â ; ¿≈¿ƒ»«¿»«¿»»«»¿≈…
.‰Êa ‡ˆBik«≈»∆

א.165) משנה פ "ד במשנה 166)מעשרות הוא כן
(רדב "ז). בשדה אפילו והיינו: שם. שבירושלמי 

ג.167) הלכה פ "ג למעלה ראה למעשר, קובעת שמליחה
כפלו 168) למה וצ "ע  יא. הלכה למעלה וראה ג. משנה שם

כאן. מלשון 169)רבינו והוא פותח , והיינו א. משנה שם
שם).170)"פצע ". המשנה (פירוש לחלב  הדומה הליחה

בתוספות 171) (ראה משקה חשוב  אינו זה ששרף  [שכיון
משקה  של יצירה כאן ואין פירות), מי  ד"ה יט : בתרא בבא
סחט  "אם שם: ובמשנה כבישול. חשוב  זה אין - מאוכל
משקה  ויצר שמן שסחט  כיון כלומר, חייב ". ידו, לתוך ונתן
מפני השמיטה ורבינו וקובע . כבישול זה הרי  מאוכל,
(וראה  פטור" ידו בתוך ענבים "הסוחט  שם: התוספתא
- כאן יש שבישול שאף ֿעלֿפי  שם), כפשוטה בתוספתא
בהלכה  כתב  ולפיכך כצירוף . זה שאין כאן, אין מלאכה גמר
כן, ואם שם). (עיין הכוס " לתוך אשכול "הסוחט  הקודמת
הקובעים  שכל שסובר למי  היא בוודאי  שם, המשנה
כן, הלכה ואין מלאכה, גמר לפני  אפילו קובעים למעשר,

ג]. הלכה פ "ג למעלה ולא 172)ראה כת"ק  ג, משנה שם
אליעזר. עד 173)כר' הזיתים שם שמקבצין מקום

שם). המשנה (פירוש שמנם להוציא ראויים ויהיו שיתרככו
למעלה.174) כמבואר בשתים, אלא קובע  המלח  שאין

.ËÈÂÈ˙Bt ÌBz‰175‰ÈÁ‡ Ì˙Ï CÈvL ‰Óez «≈≈»¿»∆»ƒƒ¿…«¬∆»
‰iL176OÚÓÏ eÚa˜ 177È‡Ú Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡ÏÂ , ¿ƒ»ƒ¿¿¿«¬≈¿……«≈∆¬«

.OÚÈÂ ‰iM‰ ‰Óez‰ ‡ÈˆBiL „Ú«∆ƒ«¿»«¿ƒ»ƒ«≈

אין 175) מלאכתן, נגמרה לא שאם מלאכתן, שנגמרה
ד). הלכה שם (למעלה קובעת התורם 176)תרומה כגון

מהלכות  (פ "ה התורה מן המחוייב  על מדרבנן המחוייב  מן
מחמת  ולתרום לחזור שצריך זה [אבל יד). הלכה תרומות
שהרי זה, בכלל שאינו מסתבר - כב ) הלכה (שם ספק 
הרי תרם, אם עראי : אכילת לאכול לו מותר ממהֿנפשך

נקבע ]. לא הרי  תרם, לא ואם שהתרומה 177)תרם. כיון
מה  לזה מסמיך והאורֿשמח  מדבריהם. תרומה הראשונה
זיתים  על שמן תורמין "אין פ "ג תרומות בתוספתא שאמרו
וצריך  וכו' ויתרום ויחזור תרומה תרם, אם כו' הנכתשים
שהתרומה  היינו ומעשרות", תרומות עליהן להוציא
לירושלמי במראהֿהפנים וראה שם. עיין קבעה, הראשונה

ראשון. ד"ה סוף  ג הלכה פ "ב  מעשרות

.ÎÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚pL ˙Bt178ÈÏÈÏ Ô‰ÈÏÚ ‰ÎLÁÂ179 ≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿»¬≈∆≈≈
˙aL180˙aM‰ Á‡Ï elÙ‡ Ô‰Ó ÏÎ‡È ‡ÏÂ ,eÚa˜  «»ƒ¿¿¿……«≈∆¬ƒ¿««««»

OÚiL „Ú181. «∆¿«≈

(ביצה 178) קובעת השבת אין מלאכתן, נגמרה לא שאם
משנה 179)לה.). פ "ח  בתרומות יוםֿטוב ' 'תוספות עיין

יוחנן 180)ג. וכר' לשבת. ייחדן לא והוא כלומר:
(כסף ֿמשנה). ב  הלכה תחילת פ "ב  מעשרות בירושלמי 
אם  אלא קובעת אינה שחצר יג, הלכה פ "ד למעלה וראה

בכוונה. לתוכה קביעות,181)הכניסו היא שבת שאכילת
(ביצה  עונג" לשבת "וקראת יג) נח , (ישעיה שנאמר משום
נד, והערה ט  הלכה יוםֿטוב  מהלכות בפ "ב  [וראה לד:)

א]. הלכה פי "ב  להלן עוד וראה קובע . יוםֿטוב  שגם

.‡Î˙B˜BÈz182ÌÈ‡z eÓhL183˙aLÏ184eÁÎLÂ ƒ∆»¿¿≈ƒ¿«»¿»¿
˙aL È‡ˆBÓÏ eÏÎ‡È ‡Ï  ÔOÚÏ185eOÚiL „Ú186. ¿«¿»……¿¿»≈«»«∆¿«¿

ב .182) משנה פ "ד מלאכתם 183)מעשרות שנגמרה
בחצר. או בבית נקבעו שלא בגינה, או בשדה

קובעת,185)לאכילה.184) ייחד לא אם אף  שהרי 
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הקודמת. בהלכה מותרים 186)כמבואר שבת בערב  אבל
בערב  גם אסורה - לשבת תאנה שייחד גדול ואילו באכילה,

(ירושלמי ). כדלהלן שבת,

.Î‰‡z187BÏ ˙„ÁÈÓ ‰˙È‰L188‰È˙Bt ÏÎ‡Ï ¿≈»∆»¿»¿À∆∆∆¡…≈∆»
˙aLa189‰lkÏk ‰pnÓ ËwÏÂ ,190ÏÎ‡È ‡Ï 191„Ú ¿«»¿ƒ≈ƒ∆»«¿«»……««

˙BÙe ÏÈ‡B‰ ;OÚiL˙aM‰Â ,˙aLÏ ÔÈ„ÁÈÓ el‡ ∆¿«≈ƒ≈≈¿À»ƒ¿«»¿««»
˙ÚB˜192. ««

ג).187) הלכה פ "ד (ירושלמי  תאנה משנה 188)אילן שם
כב "ש. ולא כב "ה הטוב .189)ב , וטעמן יופיין מחמת

ונקבע 190) מלאכה גמר זה הרי  צרכו, כל שליקט  שכיון סל.
י . הלכה פ "ג למעלה ראה קודם 191)למעשר, אפילו

עראי . אכילת ואפילו שאין 192)השבת, באילן אבל
עליהן  משחשך אלא נקבעים אינם לשבת, מיוחדין פירותיו

הקודמת. בהלכה כמבואר שבת, ליל

.‚Î‰È‰193ÏÎB‡194ÏBkL‡a195ÈÏÈÏ ÂÈÏÚ ‰ÎLÁÂ »»≈¿∆¿¿»¿»»»≈≈
˙aL196OÚiL „Ú ˙aLa B˙ÏÈÎ‡ Ó‚È ‡Ï 197. «»…ƒ¿…¬ƒ»¿«»«∆¿«≈

BÓB‚ ‰Ê È‰  ˙aL Á‡Ï BÁÈp‰ Ì‡Â198. ¿ƒƒƒ¿«««»¬≈∆¿

ג.193) משנה פ "ח  עראי .194)תרומות אכילת 
הלכה 195) למעלה ראה מלאכתו, כנגמרה הוא הרי  ואשכול

כ.196)ג. הלכה למעלה עישר 197)ראה אם כלומר,
איש). (חזון לעשר אסור בשבת שהרי  השבת, קודם

ר'198) אמר חצר, ולענין שלפנינו. וכנוסחא יהושע , כרבי 
הלכה  פ "ד למעלה רבינו פסק  (וכן יגמור" "לא שם יהושע 
בפירוש  רבינו כתב  וכן יגמור). לא לחצר חוץ  שאפילו יז,
אף  קובעת שהשבת שאף ֿעלֿפי  לומר, [וצריך שם. המשנה
שהתחיל  כיון - כ) הלכה (למעלה לה לייחד כיוונו לא אם
שבת, בוא לפני  לגמרו ורצה יום, מבעוד האשכול לאכול

כוונה  כאן יש (ראה הרי  לשבת להניחו רוצה שאינו הפכית,
ורבינו  ד"ה יב , לדף  א פרק  לברכות יונה רבינו בתלמידי 
מצוות  לענין כזו סברא לא, ד"ה שם ותוספות שמואל,
לעצמה, אלא קובעת השבת אין זה ובאופן כוונה), צריכות
מדוייק  שבספר הביא ובמלאכתֿשלמה שבת). למוצאי  ולא
זה  הרי  שבת, לאחר הניחן "ואפילו כאן: רבינו בדברי  הוגה
על  שלא, סימן יו"ד -יוסף  הברכי  הביא וכן יגמור", לא

שם. במשנה אחרים ספרים וכנוסחת קיד. סעיף 

   1 
בטבל.1) אסור בתרומה לאוכלו לזרים שאסור שכל יבאר

וזכר  לחבירו פירות והמוכר מהטבל. ליהנות מותר אם ודין
שדה  והמקבל מקומות. בשני  טבל הלוקח  ודין טבל. שהם
או  באריסות, שדה שקבלו שנים ודין הגוי . מן או מישראל
פירות  מכרו או שלקחו ולוי  כהן ודין נשתתפו. או ירשו
זיתים  המקבל ודין מישראל. שדה קבלו אם או תלושין,
מנת  על לישראל שדה שמכר כהן או שמן. מהן להוציא
שדהו  והנותן ממורח , טבל שירש ישראל שלו. שהמעשר

לגוי . בקבלה

.‡ÔÈ˜ÈÏÁÓ2‰Êa ÔÈ‡Â ,ÏË ÏL ÌÈÚÂ ÌÈ‡˙a «¬ƒƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ∆∆∆¿≈»∆
„ÒÙ‰ ÌeMÓ3,‰Óe˙a BÏÎ‡Ï ÌÈÊÏ eÒ‡L ÏÎÂ . ƒ∆¿≈¿…∆»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»

ÔÈÈÚb‰ ÔB‚k4ÔÓ BÏÎ‡Ï eÒ‡ Ck  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿««¿ƒƒ¿«≈»∆»»¿»¿ƒ

B˙Óez ‰Ïh ‡lL OÚn‰ ÔÓe Ïh‰5OÚnÓe «∆∆ƒ««¬≈∆…ƒ¿»¿»ƒ«¬≈
BÏÎ‡Ï ÌÈÊÏ znL ÏÎÂ .ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿¿…∆À»¿»ƒ¿»¿

el‡ ÌÈcÓ ‰Óe˙a6OÚÓe ÏËa zÓ Ck  ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈»À»¿∆∆¿«¬≈
.ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL OÚÓe B˙Óez ‰Ïh ‡lL∆…ƒ¿»¿»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿

ולהחליק 2) לשפשף  מחליקין: ופירוש מ "ח . פ "א מעשרות
(כסף ֿמשנה). ימהר 3)פניו שעלֿידי ֿזה אף ֿעלֿפי 

(פירוש  שלהם ולא העיפוש שם, וכתנאֿקמא שם). המשנה,
את  להפסיד שאסור [שאף ֿעלֿפי  האוסר. יהודה כרבי 
הפסד. זה אין כן, לעשות שהדרך כיון - כדלהלן הטבל,
שאמרו  וכמו כן, לעשות מותר בתרומה שגם ונראה
ה"ה): תרומות מהל' פי "א ולמלעה מ "ה, פי "א (תרומות

בחולין"]. נוהג שהוא כדרך בתרומה בכת"י4)"ונוהג
בדבר  רוקח '). ('מעשה והחרצנין" והעלין "והקליפות נוסף :
שאסורים  גרעינין שיש הי "א, שם למעלה ראה הגרעינין,
של  עלים היינו עלין, ה"י . עיי "ש הקליפות, ובדבר לזרים.
הגרעינין  שאר בכלל הם והחרצנין ה"ה. פ "ב  עיי "ש ירק ,
לזר  שאסורין אותן, למצוץ  לחלוחית בהן ויש שכנסן בזמן

הי "א). פי"א מעשר.5)(שם חשובים 6)תרומת שאינם
אוכל.

.ÔÈ‡7ÔÈ˜ÈÏ„Ó8‡ÓË ÏËa9ÏÁa elÙ‡10ÔÈ‡Â , ≈«¿ƒƒ¿∆∆»≈¬ƒ¿…¿≈
˙aLa ÓBÏ CÈˆ11˙ÓLÓ ˙‡ :Ó‡pL . »ƒ«¿«»∆∆¡«∆ƒ¿∆∆

È˙Óez12da EÏ ÔÈ‡  ‰B‰Ë ‰Óez ‰Ó ;13‡l‡ ¿…»«¿»¿»≈¿»∆»
d˙Ó‰ ˙ÚMÓ14ÔÈ‡  ‰‡ÓË ‰Óez Û‡ ,˙B‰Ï EÏ ƒ¿«¬»»»«¿»¿≈»≈¿≈»

da15.CÏÈ‡Â d˙Ó‰ ˙ÚMÓ ‡l‡ »∆»ƒ¿«¬»»»¿≈≈

א.7) כו, שבת להלן.8)ברייתא, ראה כהנים , אפילו
ד"ה 9) וב 'תוספות' ברש"י  (עיי "ש טהור לטבל והואֿהדין

כילוי . של בהנאה אסור הוא שגם מדליקין), אין
מקום 10) והיה ומעשרות, תרומות ממנו להרים [שבידו

ש"מתנות  זכות בו לו יש הרים, לא שעוד שאף ֿעלֿפי  לומר
הכ"א), ולהלן קלא. (חולין שהורמו" כמי  הורמו שלא
הרים  שלא כיון טמא, בטבל מדליקין אין ואף ֿעלֿפי ֿכן

ממש]. שבת 11)בפועל לצורך שבת בערב  נר הדלקת
ומעשרות  תרומות מגביהין "אין שהרי  להרים, בידו [שאין
בליל  ממנו שנהנה ונמצא ה"ט ), שבת מהל' (פכ"ג בשבת"
שבוודאי להרמה, עומד שאינו בזמן כילוי , של הנאה שבת
רצה  שם, לשבת בחידושיו והרשב "א לכך. זכות לו אין
שורפין  שאין משום הוא מבחול יותר בשבת שהחומר לומר,
זו: סברא דוחה לבסוף  אבל ובשבת. ביוםֿטוב  קדשים
אלא  כתרומה, לתרומה הטבולים חולין למאןֿדאמר "תינח 
בפ "ז  ועי ' למימר". איכא מאי  - כתרומה לאו למאןֿדאמר
לחלה  הטבולה ש"עיסה פסק  שרבינו הי "ב , ביכורים מהל'
רבינו, דברי  בביאור כתב  קורקוס  הר"י  אולם כחלה". אינה
בהל' הרדב "ז כתב  (כן הנ"ל מהטעם חמורה, ששבת
שבת  בערב  חנוכה נר מדליקין שאין הי "ח , שם תרומות
בשבת). קדשים שורפין שאין לפי  טמאה, תרומה של בשמן
עוד  צריךֿעיון זו, סברא הרשב "א שדחה ממה חוץ  אבל
שאסור  ה"א) פ "ב  (שבת ה'ירושלמי ' לשיטת אלא אינו שזה
בגליון  וראה יוםֿטוב , וערב  שבת מערב  אף  קדשים לשרוף 
עד  ממנו "והנותר שנאמר ממה כן שלמדו שם, הש"ס 
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(שם  הבבלי  לשיטת אבל לשריפתו. שני  בוקר ליתן בוקר",
וכן  עצמו. ביוםֿטוב  אלא קדשים לשרוף  איסור אין כג:)
בשמן  מדליקין דאין הא כלל הביא שלא רבינו, מדברי  נראה
כן, ואם עצמו, ביוםֿטוב  אלא שאינו לפי  ביוםֿטוב , שריפה
שאין  ה"ח , יוםֿטוב  מהל' בפ "ג שכתב  מה בכלל הוא
הדבר, טעם מפורש ששם ועוד ביוםֿטוב , קדשים שורפין

שיוםֿטוב  שריפת מפני  של 'עשה' ואין תעשה', ו'לא 'עשה'
אלא  שייך לא וזה תעשה', ו'לא 'עשה' דוחה קדשים
שבת]. וערב  יוםֿטוב  בערב  ולא עצמו, ביוםֿטוב 

ואחת 12) טהורה אחת מדבר, הכתוב  תרומות "בשתי 
שם). (שבת, לאכול.13)טמאה" לכן 14)רשות שקודם

ה"ה. פ "א למעלה ראה מיתה, האוכלה הנאה 15)חייב 
שהרי הנאה, בשעת אותה שמכלה הדלקה דהיינו כילוי , של
ב 'תוספות' וראה מותרת, אחרת הנאה אבל כאכילה, היא

אין. ד"ה שם

.‚ÔÈtÁÓ ÔÈ‡16ÏËa17Ïh‰ ˙‡ ÔÈÚBÊ ÔÈ‡Â ,18. ≈¿«ƒ¿∆∆¿≈¿ƒ∆«∆∆
ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚ ‡lL ˙Bt elÙ‡Â19ÚÊÏ eÒ‡  «¬ƒ≈∆…ƒ¿¿»¿«¿»»ƒ¿…«

OÚiL „Ú Ô‰Ó20?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .21‰‡e˙a ≈∆«∆¿«≈«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»
˙BiË˜Â22Ï‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ23LiL ÌÈÏÈ˙L ˜BÚ‰ ¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆¬»»≈¿ƒƒ∆≈

e‰„O CB˙a ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ˙Bt Ô‰a24‰Ê È‰  »∆≈ƒ»¿»¿»≈¬≈∆
˙Bt‰ ÛÒ‡ ‡Ï È‰L ,ÏË ÚBÊk BÈ‡Â ,zÓ25. À»¿≈¿≈«∆∆∆¬≈…»««≈

ÔÎÂ26Á‡ ÌB˜Óa ÌÏ˙Le ˙BBˆe ˙ÙÏ ˜BÚ‰27, ¿≈»≈∆∆¿¿»»¿»«≈
ÔÙe‚a ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡28È„k ÔÏ˙L Ì‡Â .zÓ  ƒƒ¿«≈¿ƒ¿»À»¿ƒ¿»»¿≈

‡e‰L ÈtÓ ,eÒ‡  Ô‰lL Úf‰ ÁwÈÂ eL˜iL∆ƒ¿¿ƒ««∆«∆»∆»ƒ¿≈∆
.ÏË ÏL ÌÈBÚO B‡ ÌÈhÁ ÚBÊk¿≈«ƒƒ¿ƒ∆∆∆

שם 16) ב 'ירושלמי ' להיות צריך וכן פ "א. דמאי  תוספתא
(רדב "ז). בעפר,17)ה"ג הזרעים את מכסין אין כלומר,

ב :). קטן (מועד כזורע  הוא אינו 18)שהרי  התורה מן
מוכרם  אם אבל אוכלם, אם אלא ומעשרות בתרומות חייב 
תעשר  "עשר כב ֿכג): יד, (דברים שנאמר פטור, זורעם או
(בבאֿמציעא  חכמים ודרשו ואכלת". - זרעך תבואת כל את
פאה  (ר"ש לאכילה שאינו כיון מוכר", ולא "ואכלת  פא:)
המוכר  את גם לעשר חייבו חכמים אבל מ "ו), פ "א

הזורע . את וגם שם) נתמרחו 19)(בבאֿמציעא לא כלומר,
ח ֿיג). הלכות פ "ג למעלה (פאה,20)(ראה שאמרו ומה

עד  המעשרות מן ופטור וזורע  הגורן מן "ונוטל שם):
עקיבא, רבי  דברי  אלא זה אין - עקיבא" רבי  דברי  שימרח ,
מעשרות  ב 'ירושלמי ' כמפורש חביריו, עליו חלוקים אבל
טוב ' יום וב 'תוספות המשנה בפירוש ועי ' ה"א, תחילת (פ "ה
(רדב "ז). רבים נגד עקיבא כרבי  הלכה ואין שם),

שם.21) (שם).22)'ירושלמי ', מלאכתן כנגמרה זה שהרי 
גֿיג]. הלכות פ "ה למעלה ראה בידו, שצירפן כיון [כלומר,

מ "א.23) פ "ה [ודוקא 24)מעשרות שם. במשנה, הוא כן
שהחמירו  כשם לאחר, השתילים מכר אם אבל שדהו, בתוך
(ראה  מלאכתם כנגמרה הם צירפם שאם זורע , לענין
השתילים  עקר שאם זה, לענין במקח  החמירו כן למעלה),
למעשר. קובע  והמקח  בידו, כמצרפם הוא הרי  הפירות, עם
במחובר  "לקח  הנ"ל: לדין שם במשנה הסמיכו ולפיכך
לא  אבל כנ"ל, קובע  הוא בתלוש שרק  פטור", - לקרקע 

ראשונה']. ו'משנה ברדב "ז וראה [כלומר,25)במחובר.

החמירו  במקח  ורק  צירוף , כאן ואין בידו הפירות אסף  לא
כמצרף ]. מ "ב .26)לחשבו שדהו 27)שם, בתוך

שם). מלאכתן.28)(משנה, נגמרה שלא

.„‡ËÈÏ29ÏeË OÚÓ30È‰Â dÁÈaL‰Â dÚfL ƒ¿»«¬≈»∆¿»»¿ƒ¿ƒ»«¬≈
ÔÈËÈÏ OÚ ‡È‰31OÚÓa ˙iÁ 32d˙B‡Â , ƒ∆∆ƒ¿ƒ«∆∆¿«¬≈¿»

‡ËÈÏ33‰ÈÏÚ OÚÓ34Á‡ ÌB˜nÓ35ÔBaLÁ ÈÙÏ36. ƒ¿»¿«≈»∆»ƒ»«≈¿ƒ∆¿
‡ËÈÏ37ÌwzL ÌÈÏˆa38ÈÙÏ OÚÓ BÈ‡  ÌÚÊe ƒ¿»¿»ƒ∆ƒ¿»¿»»≈¿«≈¿ƒ

˙ÙÒBz‰ ÔBaLÁ39Blk ÈÙÏ OÚÓ ‡l‡ ,40. ∆¿«∆∆∆»¿«≈¿ƒÀ

ב .29) נח , נדרים ניטלה 30)ברייתא, שלא ראשון מעשר
מעשר. תרומת ולדעת 31)ממנו ביחד. והגידולין העיקר

כלה. זרעו שאין בדבר כאן מדובר כלומר,32)הראב "ד
שהליטרא  ואף ֿעלֿפי  הראשונה. הליטרא ואף  התערובת, כל
- מעשר עצמה היא שהרי  מעשר, חיוב  עליה אין הראשונה
(רא"ש). בגידולין שבטלה לפי  במעשר, חכמים חייבוהו

בטבלה.33) כשהיא עליה 34)שזרעה מפריש כלומר,
אי התורה שמן מעשר, תרומת היינו המעשר מן ן מעשר

נפקע  לא כן ואם נתקן, שלא העיקר את מבטלים הגידולין
בבצלים  להלן וראה (שם). שזרעה לפני  עליה שהיה החיוב 

מפירות 35)שתוקנו. הליטרא שאף  הקודמת, שנה מפירות
פירות  על זו שנה מפירות תורמין ואין היא, הקודמת שנה
(רש"י הי "א תרומות מהל' פ "ה למעלה ראה אחרת, שנה

עשירית 36)שם). תהא המעשר שתרומת מחשב  כלומר,
יוחנן.37)מהליטרא. רבי  בשם מימרא ב . נז, שם

הימנה.38) ומעשרות תרומות כלומר,39)שהופרשו
פטורה. תהא עצמה נט :)40)והליטרא (שם זאת למדו

תבואת  כל את תעשר "עשר כב ) י , (דברים שנאמר ממה
ותעשר, תחזור כבר, מתוקן שהוא זרעך אף  כלומר, זרעך",
פירות  בשזרע  אמורים, דברים במה לגידולים. שבטל לפי 
שאין  טבל של פירות זרע  אבל לזרעם, שהדרך מתקונים
למעלה  אמרנו ולפיכך זה, בכלל אינו - לזרעם הדרך
התורה  מן בטלה אינה - שזרעה טבול מעשר שליטרא

בגידולין.

.‰ÌÈBÚÊ41LÈÏL e‡È‰L42ÔÁÓe43ÔOÚÂ ≈¿ƒ∆≈ƒ¿ƒ≈¿»¿ƒ¿»
ÔÚÊ Ck Á‡Â44eÙÈÒB‰Â45È‰  ‰Ïk ÌÚÊ ÔÈ‡Â , ¿««»¿»»¿ƒ¿≈«¿»»∆¬≈

ÔÈiÁ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê46Ì‰ÈcÓ OÚÓa47ÏÈ‡B‰ , ∆»≈ƒ«»ƒ¿«¬≈ƒƒ¿≈∆ƒ
B‰ÂÌi˜ ‡e‰ ÔÈ„ÚL Úf‰ È‰L ,ÔÈiÁ ÔÈ‡ B‡ ,eÙÈÒ ¿ƒ≈«»ƒ∆¬≈«∆«∆¬«ƒ«»

ÌÈÏˆÏ ÌÈÓB„ el‡ ÔÈ‡Â .‡e‰ OÚÓ „‡ ‡ÏÂ48, ¿…»«¿À»¿≈≈ƒƒ¿»ƒ
Úf‰Ï Ôkc ÔÈ‡ ÌÈÏˆa‰L49. ∆«¿»ƒ≈«¿»¿ƒ»≈«

בזרעונים 41) והמדובר ב . סט , במנחות נפשטה, שלא בעיא
ממעשרות  פטורים הם נאכלים אינם שאם הנאכלים,

ה"ג). פ "ב  שם שליש,42)(למעלה שהביאו לפני  אבל
גֿה). הלכות פ "ב  (למעלה במעשר חייבים אינם

ראה 43) ועשרינהו", דאמרחינהו "כגון שם: גורס  רבינו
שם. גרשום' וב 'רבינו כאן, משנה' זרען 44)ב 'כסף  אבל

לקרקע . במחובר מעשר שאין מעשר, אינו עישרן, ואח "כ
מן 46)השביחו.45) הכל לעשר חייב  כלה, זרעם אבל

שם). (מנחות, התוספת 47)התורה אבל שזרע , הזרעונים
(שם). חייבת להזרע 48)ודאי  דרכם שאין ואף ֿעלֿפי 

אפשר  בתוספת, מתבטל העיקר אין התורה ומן כדלהלן,
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להזרע . שדרכו דבר זורע  משום גזרו בסוף 49)שחכמים
לגבי בטל שעיקר שתיקנם" בצלים "ליטרא הקודמת ההלכה

במעשרות. שוב  ומתחייב  התוספת,

.ÂÚBf‰50‰Ïk BÚfL c ÔÈa ,Ïh‰ ˙‡51ÔÈa «≈«∆«∆∆≈»»∆«¿»∆≈
‰Ïk BÚÊ ÔÈ‡L c52BËwÏÏ LÙ‡ Ì‡ :53ÔÈÒB˜  »»∆≈«¿»∆ƒ∆¿»¿«¿¿ƒ

B˙B‡54B˙B‡ ÔÈiÁÓ ÔÈ‡  ÁÓˆ Ì‡Â ;BËwÏÓe¿«¿¿ƒ»«≈¿«¿ƒ
ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰Â .˜ÚÏ55BÚÊ ÔÈ‡L „ ‰È‰ Ì‡Â . «¬…¿«ƒƒÀƒ¿ƒ»»»»∆≈«¿

LÏL „Ú ,ÔÈeÒ‡ ÔÈÏec‚ ÈÏec‚ elÙ‡  ‰Ïk»∆¬ƒƒ≈ƒƒ¬ƒ«»
˙Bb56zÓ  ÈÚÈ‰Â ;57ÔÈÏecb‰ ‰Ó ÈtÓe . ¿»¿»¿ƒƒÀ»ƒ¿≈»«ƒƒ

?ÔÈeÒ‡58‰ÏB„‚ ‰Óe˙e OÚÓ ˙Óez ÈtÓ ¬ƒƒ¿≈¿««¬≈¿»¿»
daL59h ‡lL OÚÓ ÚBÊa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‰Ï ∆»¿≈«ƒ¿≈««¬≈∆…ƒ¿»

B˙Óez60ÔÈ‡ .61CˆÏ ‡l‡ Ïh‰ ˙‡ ÔÈÎBÓ ¿»≈¿ƒ∆«∆∆∆»¿…∆
ÁÏe62Á elÙ‡Â Ïh‰ ˙‡ ÁÏLÏ eÒ‡Â . ¿»≈¿»ƒ¿…«∆«∆∆«¬ƒ»≈

Ïh‰ ÏÎ‡ÈÂ ‰Ê ÏÚ ‰Ê eÎÓÒÈ ‡nL ,ÁÏ63. ¿»≈∆»ƒ¿¿∆«∆¿≈»≈«∆∆

כו'50) מהא הנ"ל) לבעיא =) ליה "תיפשוט  אמרו: שם
היינו  לאו הכא זריעתו, היינו התם כו' שתיקנו בצל ליטרא
דרכם  "שהבצלים רבינו בדברי  להיות צריך וכן זריעתו".
אלא  הביאו שלא שזרעונים היינו איש'). ('חזון להזרע "
(למעלה  מצמיחים הם זרעם שאם אף ֿעלֿפי  גידולם, שליש
"עשר  בכלל ואינם להזרע , דרכם אין זאת בכל - ה"ג) שם
צ "ע  [אבל שם). נדרים, (ראה זרעך" תבואת כל את תעשר
תבואת  כל "את הנ"ל מהפסוק  נלמד במעשרות חיובם שהרי 
שם]. למעלה ראה ומצמיח ", נזרע  שהוא "דבר - זרעך"

ה"ג.51) פ "א דמאי  ושעורים.52)'ירושלמי ' חיטים כגון
מ "ו.53) פ "ט  תרומות וראה בצלים, לא 54)כגון שעדיין

בקרקע . כנ"ל 55)נשרשו טבל, זריעת איסור על שעבר
שם),56)ה"ג. (תרומות כדלהלן כלה, שזרעו בדבר

מלאכה. גמר לפני  עראי  באכילת מותרים היינו 57)כלומר
טבל. גידולי  גידולי  למעלה 58)גידולי  וראה מ "ו. שם,

איש'. ב 'חזון כאֿכב  הלכות תרומות מהל' פי "א
כלה.59) זרעו אי60)כשאין גידוליה שגזרו על סור

בא  ונמצא שיזרענה, כדי  אצלו ישהנה שלא שם ), (למעלה
(שם). תקלה מעשר,61)לידי  לתרומת טבול שהוא

ואם  למעשר. מלאכתם שנגמרה לפני  אף  אסורים שגידוליו
ה"ד. למעלה ראה העיקר, על גידולים פ "ה 62)רבו דמאי 

להפריש 63)מ "ח . וצריך בחולין, טבל שנתערב  כגון
שם). ('ירושלמי ' ומעשרו טבל קונה - אחר ממקום

.ÊÎBn‰64BÁÏ ˙Bt65ıÂ ,ÏË Ì‰L kÊÂ «≈≈«¬≈¿ƒ¿«∆≈∆∆¿»
B‡ˆÓ ‡ÏÂ Bw˙Ï ÂÈÁ‡66ÔÈÓi˜ ÔÈ‡L Úe„È Ì‡ : «¬»¿«¿¿…¿»ƒ»«∆≈«»ƒ

;Ì‰ÈÏÚ OÚÏ CÈˆ BÈ‡  eÏÎ‡ B‡ e„‡ kLÂ¿∆¿»»¿∆∆¿≈»ƒ¿«≈¬≈∆
ÔÈÓi˜ Ì‰L ˜ÙÒ Ì‡Â67CÈˆ  ÔÈÓi˜ ÔÈ‡ B‡ ¿ƒ»≈∆≈«»ƒ≈«»ƒ»ƒ

‡ÈˆB‰Ï68˙BÁ‡ ˙BtÓ ˙BOÚÓ Ô‰ÈÏÚ69. ¿ƒ¬≈∆««¿ƒ≈¬≈

ה"ג.64) פ "ג שם ו'ירושלמי ' מעשר 65)משנה תוספתא
ה"א. פ "ז דמאי  ו'ירושלמי ' פ "ג, שהם 66)שני  בחזקת

אחריו 67)מתוקנים. רץ  זה "הרי  שם: ב 'ירושלמי '
שם. בתוספתא וראה וכו'". מצאו לא כלומר,68)ומתקנו.

קיימין. הם אם בתורת 69)ספק  ולא הדין, מן כלומר,
כנ"ל. מתוקנים, בחזקת הפירות לו מכר שהרי  כדלהלן, קנס ,

.ÁÎBn‰70BÁÏ ˙Bt71˙Ó ÏÚ :ÓB‡ ÎBÓ , «≈≈«¬≈≈≈«¿»
EnÓ ÈzÁ˜Ï ‡Ï :ÓB‡ Á˜BÏÂ ,ÈzÎÓ ÏË Ô‰L∆≈∆∆»«¿ƒ¿≈«≈…»«¿ƒƒ¿

ÔÈOÚÓ ‡l‡72‡e‰ Ò˜ .Ôw˙Ï ÎBn‰ ˙‡ ÔÈÙBk  ∆»¿À»ƒƒ∆«≈¿«≈¿»
BÏ73ÏË ÎnL ÈtÓ74. ƒ¿≈∆»«∆∆

ולתקנן.70) ומעשרות תרומות עליהם להפריש כלומר,
הפרשתו  כן ואם קיימים, שאינם ואפשר הוא שספק  ומכיון
צריך  - בטבלם האלו והמעשרות והתרומות הפרשה, אינה
תרומות  מהל' פ "ה למעלה (ראה אחר ממקום לתקנם הוא

שם.71)הט "ז). שטבל 72)תוספתא מכן לאחר והודיעו
לומר  נאמן אינו בלאוֿהכי  שהרי  כך, על עדים ויש הן,
אף ֿעלֿפי עצמו על ומחמיר זריז שהלוקח  או טבלים, שמכר
הי "ח , פי "ב  להלן ראה נאמן, המוכר שאין הדין ששורת

שם. כפשוטה' שהן 73)וב 'תוספתא עלֿמנת כלומר,
שהמוציא 74)מעושרין. הוא, פטור הדין מעיקר אבל

(רדב "ז). הראיה עליו מחבירו

.ËÔÈ‡75‡e‰L ÈtÓ ,Ïh‰ ÔÓ BÁ ÔÈÚBt ≈¿ƒƒ«∆∆ƒ¿≈∆
BÎBÓk76. ¿¿

חבר,75) הלוקח  אם אבל ה"ו. כנ"ל איסור, על ועבר
איסור, על עבר שלא לצורך, טבל לו שמכר טוען והמוכר
(משנהֿלמלך). לתקן חייב  אינו - למעלה כמבואר

הבאה.76) מההלכה נלמד

.ÈÈÓ77:ÌÈÏË Ì‰Â ÂÈ˙Bt ˙‡ CÏn‰ ˙Èa eÁ˜lL ƒ∆»¿≈«∆∆∆≈»¿≈¿»ƒ
Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï CÈˆ  Ô‰Ï iÁ ‡e‰L ˙ÓÁÓ Ì‡ƒ≈¬«∆«»»∆»ƒ¿ƒ¬≈∆

˙BOÚÓ78Ò‡a eÁ˜Ï Ì‡Â ;79OÚÏ CÈˆ BÈ‡  ««¿¿ƒ»¿¿…∆≈»ƒ¿«≈
.Ì‰ÈÏÚ¬≈∆

זו 77) והרי  הטבל, מחזיר הוא לו, שהלוה מה שתמורת
כנ"ל. אסורה, שהיא שם,78)כמכירה תוספתא

בטבל.79)ובמקבילות. חוב  כפורע  זה שהרי 

.‡ÈÁ˜Bl‰80ÏË81ÏÚ ‰fÓ OÚÓ  ˙BÓB˜Ó ÈMÓ «≈«∆∆ƒ¿≈¿¿«≈ƒ∆«
‰Ê82Ïa˜Ó‰ .83ÈÎp‰ ÔÓ B‡ Ï‡OiÓ ‰„O84 ∆«¿«≈»∆ƒƒ¿»≈ƒ«»¿ƒ

ÏhL Ú„iL È„k ,ÂÈÙa ‰„O‰ ÏÚÏ Ô˙BÂ ˜ÏBÁ≈¿≈¿«««»∆¿»»¿≈∆≈«∆∆∆
ÏË85ÎBÁ‰ Ï‡ .86BÏ Ô˙ Ì‡ :Ï‡OiÓ ‰„O87 »«¬»«≈»∆ƒƒ¿»≈ƒ»«

‰„O d˙B‡ ÚfÓ88ÌBz 89Ck Á‡ÂBfÓ BÏ Ô˙B ƒ∆«»»∆≈¿««»≈ƒ
BÏ ÔzÏ ıˆwL90Ì‡Â ;BÓˆÚÏ OÚÓ ‰„O‰ ÏÚe , ∆»«ƒ≈«««»∆¿«≈¿«¿¿ƒ

‡ÈˆBÓ  Á‡ ÔÈnÓ B‡ ˙Á‡ ‰„O ÚfÓ BÏ Ô˙»«ƒ∆«»∆«∆∆ƒƒ«≈ƒ
BÏ Ô˙B Ck Á‡Â OÚn‰91. ««¬≈¿««»≈

להם.80) חייב  שהוא  מחמת מ "ח .81)ולא  פ "ה דמאי 
הוא.82) שטבל שמא 83)שהודיעוהו חוששים ואין

ואין  אחרת, משנה אלו ופירות זו, שנה של אלו פירות
מהל' בפ "ה למעלה כמפורש אלו, על מאלו מעשרים

(רדב "ז). הי "א המקבל 84)תרומות והוא מ "א. פ "ו שם
ראה  הפירות, מן מסוים חלק  לקחת עלֿמנת באריסות שדה

הי "ג. בעל 85)להלן של חלקו שהרי  לעשר, צריך ואינו
אומרים  ויש טבל. כמוכר זה ואין שלו, היה לא השדה
חייב  גדולה תרומה אבל ממעשרות, אלא פטור שאינו
שם). במשנה, מהרי "ח  (חדושי  דלהלן חוכר כמו להפריש,
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שידעו 86) כדי  - הוא גוי  ואם יעשר. - הוא ישראל אם
(רדב "ז). ממנו לשלם 87)הקונים עלֿמנת השדה מקבל

הי "ג). (להלן פירות של ידועה מדה החוכר 88)לבעליה
השדה. שם).89)לבעל  (משנה, המין ֿ 90)ומאותו שאי 

('ירושלמי '). גדולה תרומה בלי  שתיעקר לגורן אפשר
ושלו 91) זכה, לא השדה בעל של שבחלקו ממעשר, ופטור

לו. נותן הוא

.ÈÎBÁ‰92Á‡Â OÚÓ  ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ‰„O «≈»∆ƒ»≈»ƒ¿«≈¿««
Ò˜ .BÏ Ô˙B Ck93ÔÓ kÁÈ ‡lL È„k ,‰Êa e‰eÒ˜ »≈¿»¿»»∆¿≈∆…«¿…ƒ
ÌÈÎBk „BÚ‰94ÂÈÙÏ ‰ea ‰„O‰ ˙‡ˆÓÂ ,95„Ú , »≈»ƒ¿ƒ¿≈«»∆»¿»»«

ÔÎÂ .Ï‡OÈÏ ‰pkÓÈÂ CËˆiL96‰„O Ïa˜Ó‰ ∆ƒ¿»≈¿ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈¿≈«¿«≈¿≈
ÂÈ˙B‡97Á‡Â OÚiL e‰eÒ˜  ÌÈÎBk „BÚ‰ ÔÓ ¬»ƒ»≈»ƒ¿»∆¿«≈¿««

B˜ÏÁ ÔzÈ Ck98‡lL È„k ,OÚÓ ÌÈÎBk „BÚÏ »ƒ≈∆¿»≈»ƒ¿À»¿≈∆…
ÂÈ˙B‡ ‰„O ‡È‰L ÈtÓ epnÓ dÏa˜ÈÂ ıt˜È99„Ú , ƒ¿…ƒ«¿»ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿≈¬»«

‰ea ÂÈÙÏ ‡MzL100Ï‡OÈÏ ‰pkÓiL È„k ,101. ∆ƒ»≈¿»»»¿≈∆ƒ¿¿∆»¿ƒ¿»≈

נותן 92) אם המין, ומאותו שדה אותה מזרע  שקצץ  שכיון
שם'), אנשי  ('תוספות טבל כמוכר הוא הרי  תחתיהם אחרים
תנאֿקמא. דברי  המפרש שם, במשנה יהודה כרבי  וזהו

מ "ב .93) שם.94)שם, ובמקבל 95)'ירושלמי ',
יותר  רוצה שהגוי  משום קנסו, לא הגוי  מן באריסות

מבאריסות. הגוי .96)בחכירות שם,97)לפני  משנה
ובגמרא  עליו, חולק  שאין כמותו ופסק  יהודה. רבי  בשם
המשנה, (פירוש קא. בבבאֿמציעא בדבריו שקלאֿוטריא

הגוי .98)שם). הגוי .99)של חלק  לעשר נזקיקו לא אם
ר"ח .100) בשם שם ב 'תוספות' וכן שם, רבינו גורס  כן
שאם 101) קנסו, לא אבותיו, שדה שאינה שדה ובמקבל

תהא  אלא ימכרנה, לא הגוי  ואף  מלקבל, ימנע  יקנסוהו
בחוכר, אלא קנסו ולא בעצמו. יזרענה או בור א"י  אדמת
שמא  הספק  מחמת בעצמו לזרעה רוצה אינו שדה שהמחכיר
בטוח  שיהא מחכיר, הוא ולכן יפה, יבולו יעלה שלא יפסיד
הרבה  הקרקע  תעשה בין החוכר, עם שקצץ  הקצוב  בדבר
שתהא  כדי  החוכר, הישראל את קנסו ולכן מעט , בין
בעצמו, יזרע  לא שהרי  וימכרנה, העכו"ם בידי  בורה האדמה
שימנע  שבידוע  אבותיו, שדה במקבל קנסו וכן כנ"ל,
שהיא  מחמת בדמיה ויוסיף  לעשר, חייב  יהא אם  מלקבלה

(רדב "ז). ויקנה עליו חביבה

.‚ÈÎBÁL  ÎBÁ ?Ïa˜Ó e‰Ê È‡Â ÎBÁ e‰Ê È‡≈∆≈¿≈∆¿«≈≈∆≈
ÔÈa ,‰‡Ò CÎÂ CÎa ,Úf‰ ÔÓ eˆ˜ „a Ú˜w‰««¿«¿»»»ƒ«∆«¿»¿»¿»≈
Ïa˜iL ‡e‰  Ïa˜Ó .ËÚÓ ‰˙OÚ ÔÈa ‰a‰ ‰˙OÚ»¿»«¿≈≈»¿»¿«¿«≈∆¿«≈
‰Ó B‡ BLÈÏL B‡ BÈˆÁ ,‰OÚzL ‰nÓ ˜ÏÁa d˙B‡»¿≈∆ƒ«∆«¬∆∆¿¿ƒ«
Ú˜w‰ ÎBOL ‡e‰  ÎBO .Ô‰ÈÈa e˙iM∆«¿≈≈∆≈∆≈««¿«

˙BÚÓa102. ¿»

לו 102) ונותן ומעשר חובתו, פורע  הוא הרי  ודאי  ושוכר
מ "ו, פ "ט  בבבאֿמציעא וראה מישראל, בשוכר אפילו

פ "ו. שם כפשוטה' וב 'תוספתא

.„ÈÌÈL103˙eÒÈ‡a ‰„O eÏawL104eLÈ B‡105B‡ ¿«ƒ∆ƒ¿»∆«¬ƒ»¿
ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :BÁÏ ÓBÏ „Á‡‰ ÏBÎÈ  eÙzzLƒ¿«¿»»∆»««¬≈…«»ƒƒ

ÈBÏt ÌB˜ÓaL106ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ È‡Â107, ∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ

ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ È‡Â ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ ‰z‡108; «»«ƒ∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ«ƒ∆ƒ¿¿ƒ
‰z‡ ,ÌÈBÚO È‡Â ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :Ó‡È ‡Ï Ï‡¬»……«…«»ƒƒ«¬ƒ¿ƒ«»

Ïh‰ ˙‡ ÔÈÎBnL ÈtÓ ,ÔÓL È‡Â ÔÈÈ109. «ƒ«¬ƒ∆∆ƒ¿≈∆¿ƒ∆«∆∆

מ "ח .103) פ "ו כפי104)דמאי  ולרביע , לשליש למחצה
שביניהם. את 105)התנאים שירשו אחים שני  כלומר,

בו.106)אביהם. דר שאתה למקום הקרוב 107)הקרוב 
רחוק . ממקום פירות לשאת אצטרך ולא בו, דר שאני  למקום

עיקר 108) לו ואין מדרבנן, אלא אינו טבל מכירת שאיסור
זה  כמוכרים ואינם ברירה" "יש בו אומרים ולכן בתורה,
שם. וברדב "ז ה"כ, תרומות מהל' בפ "א וראה טבל , לזה

שהרי109) למפרע , הדבר הוברר אמרו לא מינין שבשני 
ומין. מין בכל חלק  אחד לכל

.ÂËÔ‰k110˙Bt eÁ˜lL ÈÂÏ B‡111Á‡ Ï‡OiÓ …≈≈ƒ∆»¿≈ƒƒ¿»≈««
ÔÈ‡ÈˆBÓ  ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚pL112‰Óez‰ ˙‡ ∆ƒ¿¿»¿«¿»ƒƒ∆«¿»

Ô‰È„ÈÓ ˙BOÚn‰Â113ÌiÂÏÏÂ ÌÈ‰ÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˙BÂ ¿««¿¿ƒ≈∆¿¿ƒ»¿…¬ƒ¿ƒ¿ƒƒ
ÌÈÁ‡114Ò˜ .115eˆt˜È ‡lL È„k ,Ì‰Ï ‡e‰ ¬≈ƒ¿»»∆¿≈∆…ƒ¿¿

˙BzbÏÂ ˙BbÏ116˙BzÓ ÚÈ˜Ù‰Ï È„k ,ÌÈÏË e˜ÈÂ «¿»¿«ƒ¿ƒ¿¿»ƒ¿≈¿«¿ƒ««¿
ÌÈ‰k‰ Ì‰ÈÁ‡117Ì‡Â .118ÓbzL Ì„˜ e˜ ¬≈∆«…¬ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ»≈

ÈˆBÓ ÔÈ‡  ÔzÎ‡ÏÓÌ„iÓ ÌÈ‡119. ¿«¿»≈ƒƒƒ»»

מ "ו.110) פ "א מעושרים.111)פאה ֿ 112)שאינם בית
מרצונם. נותנים אינם אם חייבים 113)דין, הם גם שהרי 

ה"ג). פ "א (למעלה ומעשרות תרומות להפריש
מי114) לכל נותנם והוא לישראל, אותם נותנים כלומר,

שם. בתוספתא מפורש וכן רבי115)שירצה, של מימרא
ה"ה. שם פאה ב 'ירושלמי ' שדורכים 116)יוחנן מקום

הענבים. הלויים.117)שם וכאן 119)שם.118)וכן
לגמור  להם שטורח  כיון לגרנות, יקפצו שמא חששו לא

הפירות. מלאכת

.ÊËÔ‰k120Ï‡OÈÏ ÔÈLeÏz ˙Bt eÎnL ÈÂÏ B‡ …≈≈ƒ∆»¿≈¿ƒ¿ƒ¿»≈
eÎÓ Ì‡ ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â ,ÔzÎ‡ÏÓ ÓbzL Ì„…̃∆∆ƒ»≈¿«¿»¿≈»ƒ«ƒ»¿

‰Óez‰ È‰  aÁÓa121OÚn‰ B‡122Ì‰lL123. ƒ¿À»¬≈«¿»««¬≈∆»∆
‰Óez‰ È‰  ‰Î‡ÏÓ Ób Á‡ eÎÓ Ì‡Â¿ƒ»¿««¿«¿»»¬≈«¿»

Á˜BÏ ÏL OÚn‰Â124Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ LÈÙÓe ,125B‡ ¿««¬≈∆≈««¿ƒ¿≈¿»…≈
ÈÂÏ126‰ˆiL127. ≈ƒ∆ƒ¿∆

שם.120) לכהן.121)תוספתא השייכת 122)השייכת
השדה 123)ללוי . שגוף  שכיון הלוי . של או הכהן של

התרומה  את לעצמם משיירים הם הרי  ללוי , או לכהן שייך
וראה  דמי , שהתנו כמו התנו, שלא ואף ֿעלֿפי  והמעשרות,
כשמכרו  ודוקא שם. ראשונה' וב 'משנה מ "ד, פ "ו בדמאי 
להם  היה לעצמו, ונוטל שמפריש לכהן מכרו אבל לישראל,
ואף ֿעלֿפי שלו. הם הרי  - התנו ומשלא במפורש, להתנות
כשלא  אלא קנסום לא לקנסם, לחכמים והיה טבל, שמכרו
ולא  כשידע  אבל ה"ח , למעלה כמו הם, שטבל הלוקח  ידע 

המוכר. קנסו לא מלקנות, שנגמרה 124)נמנע  שכיון
למוכרים  להם היה -מלאכתם התנו שלא ומכיון להתנות,

שלהם. המעשרות המעשר.126)התרומה.125)אין
על 127) אותם קנסו שלא לו, שמכרו ללוי  או לכהן אף 

קכב . בהערה כנ"ל טבל, מכירת איסור על שעברו
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קעי                
         

.ÊÈÔ‰k128Ï‡OiÓ ‰„O eÏawL ÈÂÏÂ129ÌLk  …≈¿≈ƒ∆ƒ¿»∆ƒƒ¿»≈¿≈
;˙BOÚne ‰Óeza ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈlÁa ÔÈ˜ÏBÁL∆¿ƒ«Àƒ»¿ƒ«¿»««¿¿
ÈÂÏ B‡ Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ B˜ÏÁ ÏËB Ï‡Oi‰Â¿«ƒ¿»≈≈∆¿¿≈¿»…≈≈ƒ

‰ˆiL130Ï‡ .131B‡ Ô‰kÓ ‰„O ÏawL Ï‡OÈ ∆ƒ¿∆¬»ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆ƒ…≈
‰Óez‰  ÈÂlÓ132OÚn‰ B‡133‰„O‰ ÏÚÏ134, ƒ≈ƒ«¿»««¬≈¿«««»∆

ÔÈ˜ÏBÁ  ˙Bzn‰ ‡Le135. ¿»««»¿ƒ

מ "ג.128) פ "ו כנ"ל 129)דמאי  ולרביע , לשליש למחצה
ומעשרות 130)הי "ג. התרומה את לישראל נותנין כלומר,

שאמר: (שם) אליעזר כרבי  ודלא כחכמים לחלקו, השייכים
הלוי ). ושל הכהן של =) שלהן" שם,131)"המעשרות

מכהן.132)מ "ד. קיבל מלוי .133)אם קיבל אם
שהתרומה 134) התנה כאילו זה הרי  שלו, שהשדה שכיון

('ירושלמי '). שלו יהיו המעשר מעשר 135)או כלומר,
לשון  ומפשטות פ "ז. שם בתוספתא הוא וכן עני , או שני 
שאף  משמע  ה"ה, פ "ה שני  במעשר וה'ירושלמי ' משנתנו
כפשוטה' ב 'תוספתא וראה ללוי , או לכהן, המתנות שאר
למחצה  באריסות: השדה כשקיבל אלא אינו זה וכל שם.
אם  אבל הזה, השדה מפרי  לו לתת שחייב  ולרביע , ולשליש
פירות  או מעות לו לתת שיכול בחכירות, או בשכר קיבל
שהתרומה  התנה כאילו שהוא אומרים אנו אין אחר, משדה

שלו. יהיו והמעשרות

.ÁÈÏa˜Ó‰136ÔÓL Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÌÈ˙ÈÊ137ÔÈa , «¿«≈≈ƒ¿ƒ≈∆∆∆≈
ÈÂÏ B‡ Ô‰kÓ Ï‡OÈ138 Ï‡OiÓ ÈÂÏ B‡ Ô‰k ÔÈa ƒ¿»≈ƒ…≈≈ƒ≈…≈≈ƒƒƒ¿»≈

ÁL ÌLk‰Óe˙a ÔÈ˜ÏBÁ Ck ,ÔÈlÁa ÔÈ˜ÏB ¿≈∆¿ƒ¿Àƒ»¿ƒƒ¿»
‡e‰ eLÁ ÔÓM‰L ÈtÓ ,˙BOÚÓe139. ««¿ƒ¿≈∆«∆∆»

יהודה.136) כרבי  ולא כחכמים מ "ה, כלומר,137)שם
לקרקע  במחוברין אבל לכתשן. עלֿמנת תלושים זיתים
שמנם, להוציא ולא לאכילה מלאכתן לגמור עליו שקיבל

הקודמת. כבהלכה הוא שם,138)הדין במשנה נראה כן
ומלוי מכהן שקבל "ישראל שאמר: יהודה, רבי  מדברי 
שם  וראה זה, באופן גם מדובר שלתנאֿקמא הרי  וכו'",

המשנה. שכיון 139)בפירוש מדעתו. רבינו כתב  זה טעם
ואין  במפורש, להתנות ללוי  או לכהן היה הוא שחשוב 
לענבים  הואֿהדין כי  הוא ופשוט  דמי . שהתנו כמי  אומרים

חשוב . ממנו שהיוצא דבר וכל יין, מהם לעשות

.ËÈÔ‰k140Ï‡OÈÏ ‰„O ÎnL141ÏÚ :BÏ Ó‡Â …≈∆»«»∆¿ƒ¿»≈¿»««
OÚn‰L ˙Ó142ÌÏBÚÏ ÈlL dlL143Ô‰ È‰  ¿»∆««¬≈∆»∆ƒ¿»¬≈≈

BlL144iML ÈÓk ‰OÚ  ˙Ó ÏÚ Ó‡L ÔÂÈk . ∆≈»∆»««¿»«¬»¿ƒ∆ƒ≈
OÚn‰ ÌB˜Ó145‡Lk B È‰  Ô‰k‰ ˙Ó Ì‡Â . ¿««¬≈¿ƒ≈«…≈¬≈¿ƒ¿»

ÈÏ ˙BOÚn‰L ˙Ó ÏÚ :BÏ Ó‡ Ì‡Â .ÌÈ‰k‰«…¬ƒ¿ƒ»««¿»∆«««¿ƒ
Ba ÌÏhÈ  ‡e‰ ˙Ó ,ÈÏÂ146˙BOÚn‰L ˙Ó ÏÚ . ¿ƒ¿ƒ≈ƒ¿≈¿«¿»∆«««¿

Èt ÏÚ Û‡ ,Á‡Ï dÎÓ ,EÈÙÏ ‡È‰L ÔÓÊ Ïk ÈlL∆ƒ»¿«∆ƒ¿»∆¿»»¿«≈««ƒ
˙BOÚn‰ Ì˙B‡ Ô‰kÏ ÔÈ‡  dÁ˜Ïe ÊÁL147. ∆»«¿»»≈«…≈»«««¿

ה"ב .140) פ "ו דמאי  ו'ירושלמי ' א. סג, בבאֿבתרא ברייתא
בכהן,141) הדבר שמצוי  אלא לישראל, ישראל הואֿהדין

שם). (רשב "ם שלו שהמעשר פ "א 142)כיון למעלה ראה
ללוי . בין לכהן בין שמעשר שם, משנה' וב 'כסף  ה"ד

והרי143) רבינו, זאת הוסיף  למה וצ "ע  ליתא, שם בברייתא
מן  וא"כ כדלהלן, לעולם, הכוונה שאין לפרש המוכר צריך

לעולם. הכוונה לאחר 144)הסתם השדה מכר אם ואפילו
זו, זכות יורשים בניו אין - מת אם אבל זכותו, פקעה לא -
נאמר  אם ודי  בלבד, ההכרח  אלא מדבריו לחדש  לנו שאין

לא. ותו זו, זכות לעצמו לשמור כלומר,145)שהתכוון
בשדה  לעצמו המוכר שייר - ללוקח  השדה שגוף  אף ֿעלֿפי 
כמשייר  זה הרי  השדה, בגוף  שייר שאלמלא המעשר. מקום
יכול  ואף ֿעלֿפי ֿכן שם). (גמרא, לעולם בא שלא דבר
לו  כמשאיל הוא שהרי  זה, במעשר פירותיו לתקן הלוקח 

לו. שיחזירם עלֿמנת תבואותיו, לתקן ואם 146)פירותיו
כנ"ל. הבן, זכות פקעה לא - השדה שהרי147)מכר

הכהן, של זכותו פקעה השני , ללוקח  השדה כשהגיעה
לידו. שבאה זכות כל לו מכר למוכר, שוב  וכשמכרה

.ÎÏ‡OÈ148ÈÂÏÂ Ô‰kÓ ‰„O ÏawL149BÏ Ó‡Â150: ƒ¿»≈∆ƒ≈»∆ƒ…≈¿≈ƒ¿»«
˙BOÚn‰L ˙Ó ÏÚ151 ÌÈL LÓÁ B‡ Úa‡ ÈlL «¿»∆«««¿∆ƒ«¿«»≈»ƒ

zÓ152ÔÈ‡L ,eÒ‡  ÌÏBÚÏ ÈlL Ô‰L ˙Ó ÏÚ ; À»«¿»∆≈∆ƒ¿»»∆≈
Ô‰k153Ô‰k ‰OBÚ154ÔÎÂ .155ÈÂÏ Ôa156ÂÈÏÚ ‰È‰L …≈∆…≈¿≈∆≈ƒ∆»»»»

Ï‡OÈÏ BÁ157‰B‚ ‰Ê Ï‡OÈ ‰È‰È ‡Ï  ¿ƒ¿»≈…ƒ¿∆ƒ¿»≈∆∆
ÌÈÁ‡Ó158LÈÙÓe159ÔÈ‡L ;BBÁ „‚k ÚtiL „Ú ≈¬≈ƒ«¿ƒ«∆ƒ»«¿∆∆∆≈

BÚ ‰Ê ÈÂÏ‰a‚iL Á‡ ÈÂÏk BlL BÁ ÏÚa ‰O ≈ƒ∆∆««∆¿≈ƒ«≈∆ƒ¿∆
ÌÈÁ‡Ó OÚÓ160. «¬≈≈¬≈ƒ

אחת.148) נוסחא לפי  שם, או 149)תוספתא כלומר,
כנ"ל  השדה, לבעל המעשר או התרומה הדין שעלֿפי  מלוי ,
משום  רבינו, והוסיף  "לוי ", כתוב  לא שם ובתוספתא הי "ז.

כהן. על שייך לא "מעשרות " לכהן 150)שלשון הישראל
ללוי . מכהן.151)או קיבל אם התרומה וכן

לכהן 152) ונותנן ומעשר, תרומה הישראל מפריש כלומר,
שירצה. ללוי  לוי .153)או ישראל עושה לוי  אין וכן

עושה 154) כהן "שאין כתוב : היה המהרי "ק , שלפני  בכת"י 
שממנה  שע "י  והפירוש: הראב "ד. העתיק  וכן כהן", ישראל
עשאו  כאילו נדמה המעשר, או התרומה לקבל במקומו אותו
שכיון  ולוי , מכהן שדה שקיבל בישראל ודוקא לוי . או כהן
שהתנה  זה תנאי  ע "י  השדה, לבעל והמעשר שהתרומה
שדה  שמכר בישראל אבל כהן, כעושהו נראה הישראל
בדבר, איסור אין לעולם, שלו המעשרות שיהיו והתנה לכהן
הקודמת, כבהלכה המעשר, מקום ששייר כמו הוא שהרי 
 ֿ (כסף  כהן הישראל, את הכהן עשה כאילו נראה ואין
שמכר  ישראל בתוספתא: וגורס  חולק , והראב "ד משנה).

ב  וראה ב 'ירושלמי ', הוא וכן לכהן, איש'שדה 'חזון
שם. כפשוטה' שם.155)וב 'תוספתא תוספתא,

באכילה 156) אסורה שתרומה זה, דין שייך לא בכהן אבל
לישראל.157)לזרים. מעות חייב  שהיה כלומר,

לו.158) לתתו עלֿמנת הלוי , ברשות ראשון מעשר
כנ"ל 159) הוא, חולין ראשון שמעשר לעצמו, המעשר את

ה"ב . שבשעה 160)פ "א שאף ֿעלֿפי  זו, בהלכה והחידוש
זה  ללוי  לתתו עלֿמנת מאחרים, מעשרות נוטל שהישראל

לוי . הישראל את כעושה נראה נוטל, הוא

.‡ÎÏ‡OÈ161LiL162ÁÓÓ ÏË163Bn‡ È‡Ó ƒ¿»≈∆»«∆∆¿…»≈¬ƒƒ
Ô‰k164Ï‡OÈ Bn‡ È‡Ó BLÈ Bn‡ È‡ B˙B‡Â ,165 …≈¿¬ƒƒ¿»≈¬ƒƒƒ¿»≈
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epnÓ LÈÙÓ ‰Ê È‰ 166ÂÈ˙BOÚÓ167BlL Ô‰Â168; ¬≈∆«¿ƒƒ∆«¿¿»¿≈∆
Û‡ ,Ô‰ eÓe‰L BÓk  ÌzÏ ˙BÈe‡‰ ˙Bzn‰L∆««»»¿ƒ»≈¿∆¿≈«

eÓe‰ ‡lL Èt ÏÚ169. «ƒ∆…¿

א.161) יא, בבכורות אבוה, בר רבה של מימרא
שאסור 162) כיון אלא במתנה, טבל קיבל אם הואֿהדין

"ירושה". לשון נקט  ה"ו), (למעלה טבל לשלוח 
טבלים 163) לו "שהיו שם: בגמרא מלאכתו. שנגמרה

שאף  נראה, רבינו לשון ומפשטות ביתו". בתוך ממורחים
אומרים  זאת בכל הבית, פני  ראו לא כשעוד גם שמדובר

שהורמו". כמי  הורמו, שלא שהיה 164)"מתנות כלומר,
כן, לא שאם ואמו, אביו ומתו כהן, בת ואמו ישראל, אביו
הוא  ונמצא אמו, אבי  מת ואחרֿכך אמו, את יורש אביו הרי 

אמו 165)יורשו. מאבי  הנ"ל הכהן ירש אפילו כלומר,
 ֿ אף ֿעל – ללוי  ולתת מעשר להפריש חייב  שהיה ישראל,
מאבי שירשו כיון ללוי , לתת חייב  הזה הישראל אין פי ֿכן

שם. ברש"ש וראה כהן, הטבל.166)אמו וכן 167)מן
גדולה. לכהנים 168)תרומה למכור יכול התרומה כלומר,

בעצמו. לאכול יכול ראשון ומעשר שלו, והדמים -
כאילו 169) נעשה כהן, אמו אבי  לידי  הטבל שנפל וכיון

שהרי שלו, הם והרי  ומעשרות תרומה ממנו הכהן הפריש
וכיון  ה"ג), פ "א (למעלה כלום ללוי  לתת חייב  אינו כהן
בקידושין  וראה שם). (רש"י  שלו הם הרי  זה, ישראל שירשו

ה"ו. אישות מהל' ובפ "ה ב . נח ,

.ÎÔ˙Bp‰170e‰„O171‰Ïa˜a172B‡ ÌÈÎBk „BÚÏ «≈»≈¿«»»¿≈»ƒ
˙BOÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ173‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ∆≈∆¡»««««¿««ƒ∆…

˙BOÚÓ ˙BÚÏ e‡a174Ì„È ÏÚ OÚÏ CÈˆ 175. »¿«««¿»ƒ¿«≈«»»
ı‡‰ ÌÚÏ d˙176˙BÚÏ e‡a ‡lL „Ú : ¿»»¿«»»∆«∆…»¿«

˙BOÚn‰177Ì„È ÏÚ OÚÏ CÈˆ BÈ‡ 178; «««¿≈»ƒ¿«≈«»»
Ì„È ÏÚ OÚÏ CÈˆ  ˙BOÚn‰ ˙BÚÏ e‡aMÓe179. ƒ∆»¿««««¿»ƒ¿«≈«»»

Ôb‰ ÏÚ „ÓBÚ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk180ÏËBÂ181BÈ‡Â , ≈«∆≈««…∆¿≈¿≈
eÏÎ‡M ‰ÓÏ LLBÁ182Ô‰Ï ÔÈ‡Á‡ e‡ ÔÈ‡L ,183. ≈¿«∆»¿∆≈»«¬»ƒ»∆

לפי170) ה"א, פ "ו שם ו'ירושלמי ' פ "ז, דמאי  תוספתא
שם. הגר"א זרועה.171)גירסת כלומר,172)כשהיא

שליש  או מחצה לו: שאמר [וכגון ולרביע . לשליש למחצה,
לגוי אין זה שבאופן שלך, יהא קוצר שאתה ממה רביע  או
מחצה  לו: אמר אם אבל קצירה, לאחר אלא בפירות קנין
- בפירות קנין מיד לו שיש יהא, שלך רביע  או שליש או
אחר  מירחם והוא הגוי , ביד המעשרות לעונת שבאו כיון
תרומות  מהל' פ "א (למעלה המעשרות מן הם פטורים כך,
הט "ו]. עניים מתנות מהל' בפ "ו וראה הי "ג).

וראה 173) (ראב "ד. תבואתו לעשר שלא לחשוד כלומר,
שרובם  אמרו שעליהם הארץ , עמי  בכלל ואינו במהרי "ק ).

הם. ה"ה.174)מעשרים פ "ב  למעלה ראה
פירותיו 175) המתקן לישראל שדהו שיתן כדי  קנסוהו,

אם  וכן ובמחכירה, שדהו במשכיר הואֿהדין זה ולפי  כראוי ,
איש', ('חזון האריס  הגוי  וזרעה כלל זרועה שאינה שדה נתן
לשון  ומסתימת דסיפא. ריבותא משום זרועה שדה ונקט 
ובין  מצויים שישראל במקום בין שקנסוהו נראה, רבינו
יהושע  כרבי  ולא יוחנן כרבי  מצויין, ישראל שאין במקום

שם. ב 'ירושלמי ' לוי , המעשרים.176)בן רוב  בכלל שהוא
וכו'.177) באו שלא עד לעםֿהארץ  נתן אם כלומר,

למעלה. וראה כלל, זרועה שאינה שדה לו כשנתן וכלֿשכן
לא 178) כג.), (שבת הם מעשרין הארץ  עמי  שרוב  כיון

המעשרות. לעונת שבאו אחר לו מסר אם אלא קנסוהו
שאם 179) כיון לקרקע , מחוברין שהפירות אף ֿעלֿפי 

מן  הוא זה שעםֿהארץ  ואפשר במעשר, יתחייבו יתלשו
שדהו. לו לתת לו היה לא מעשרין, שאינן המיעוט 

חלקו.180) אחד כל שלקחו קודם מלאכה, גמר לאחר
על 181) שחזקה נוטל, אינו גדולה תרומה אבל מעשר,

ה"א). פ "ט  (להלן גדולה תרומה שמפרישים עמי ֿהארצות
שלא 182) מלאכה, גמר קודם לעשר חושש אינו כלומר,

באיסור. קבע  אכילת "שאין 183)יאכלו שם: בתוספתא
לפני לאכול להם אסור שהרי  כלומר, לרמאין", אחריות
במס ' [וראה כפשוטה'). ('תוספתא גזל איסור מחמת חלוקה
ה"ז, שני  מעשר מהל' פ "ט  ולהלן מ "א, פ "ה שני  מעשר

מ "ה]. פ "ג ובדמאי 

ה'תשע"ט  שבט  ה' שישי יום 

   1 
למפרע .1) הדבר הוברר תורה בשל אומרים אם יבאר

פירות  המניח  בשוליה. או החבית בפי  מעשרותיו הקובע 
ללוי או לכהן מעות המלוה מעשרות. עליהן מפריש להיות
מעשר  כור ללוי  שאמר ישראל מחלקו. עליהם מפריש להיות
שתי לפניו שהיו מי  משיכה. בלי  קנה אם בידי  לך יש

תרומתן. שנטל טבל של כלכלות

.‡ÔÈÈ ÏL ‚Ï ‰‡Ó BÏ eÈ‰L ÈÓ2‰Bz‰ ÔÓ ÏeË3, ƒ∆»≈»…∆«ƒ»ƒ«»
Ô‰ È‰ Ô‰Ó LÈÙ‰Ï „È˙Ú È‡L ÔÈbÏ ÈL :Ó‡Â¿»«¿≈Àƒ∆¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ≈∆¬≈≈

‰Óez4ÈL OÚÓ ‰ÚL˙Â ,ÔBL‡ OÚÓ ‰OÚÂ ,5 ¿»«¬»»«¬≈ƒ¿ƒ¿»«¬≈≈ƒ
‰Óez eÚL ÛBqa ÁÈpiL „Ú ‰zLÈÂ ÏÈÁ˙È ‡Ï …«¿ƒ¿ƒ¿∆«∆«ƒ««ƒ¿»
ÔÈ‡Â .‰zLÈ Ck Á‡Â LÈÙÈ ‡l‡ ,˙BOÚÓe««¿∆»«¿ƒ¿««»ƒ¿∆¿≈

‰lÁz  el‡k ÛBqa ÁÈp‰L ‰Ê :ÔÈÓB‡6ÈtÓ , ¿ƒ∆∆ƒƒ««¿ƒƒ¿«¿ƒ»ƒ¿≈
‰Bz‰ ÔÓ ˙BOÚÓe ‰Óez eiÁL7ÔÈÓB‡ ÔÈ‡Â , ∆ƒ¿»««¿ƒ«»¿≈¿ƒ

 el‡k LÁ :‰Bz ÏLa8iL „Ú ,9. ¿∆»«¿…¿ƒƒ¿««∆ƒ¿…

וכו'",2) הכותים מבין יין "הלוקח  ושם: כה. בגיטין ברייתא
שגזרו  לפני  נשנתה זו שברייתא לפי  רבינו, זאת כתב  ולא
שגזרו  לאחר אבל כגויים, לעשותם הכותים על חכמים

אסור. יינם הרי  תרומות 3)עליהם שהיו בזמן כלומר,
התורה. מן נוהגות מחמישים,4)ומעשרות אחד כלומר,

בינונית. עין שהרי5)שהיא דווקא, לאו ותשעה עשרה
ושמונה. תשעים אלא נשארו לא התרומה, שהופרשה לאחר

בסוף ,6) שנשתייר שמה למפרע  הדבר הוברר ונאמר כלומר,
מתחילה. הופרש נראה,7)כאילו רבינו לשון מיתור

בזמן  נוהגות ומעשרות תרומות שאין פי  על שאף  שכוונתו
אין  התורה, מן עיקר להם שיש כיוון - מדבריהם אלא הזה

ברירה. בהם למפרע .8)אומרים הדבר הוברר כלומר,
למפרע .9) לא אבל הפרשתו, חלה משיברור כלומר,

.˙ÈÁ‰ ÈÙa ÂÈ˙BOÚÓ ÚBw‰10‰zLÈ ‡Ï  «≈««¿¿»¿ƒ∆»ƒ…ƒ¿∆
‰ÈÏeMÓ11ÈtÓ ,‰ÈtÓ ‰zLÈ ‡Ï  ‰ÈÏeLa , ƒ∆»¿∆»…ƒ¿∆ƒƒ»ƒ¿≈
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ÔÈÚÓ ÔÈ˜Ln‰L12ÚBw‰ Ï‡ .13‰e‚n‰ ÈÙa14 ∆««¿ƒ¿…»ƒ¬»«≈«¿ƒ«¿»
‰ÈtÓ ÏÎB‡  ‰ÈÏeLa Ú˜ ,‰ÈÏeMÓ ÏÎB‡15. ≈ƒ∆»»«¿∆»≈ƒƒ»

התרומות 10) יהיו שלמעלה, שביין שקבע  יין, של
החבית.11)והמעשרות. מתחתית אפילו כלומר,

ומעשרות.12) תרומות מעורבין יין טיפת שבכל ונמצא
ומעשרות.13) תבואה.14)תרומות של שהרי15)אוצר

מתערבת. ואינה היא יבש דבר תבואה

.‚Úa˜Ï Ì„‡Ï LÈÂ16e‰„BÙe ÈL OÚÓ17e‰OBÚÂ ¿≈¿»»ƒ¿…««¬≈≈ƒ≈¿≈
˙Bt‰ Ô˙B‡ ÏÚ ÔBL‡ OÚÓ18OÚÓ ˙Óez B‡19 «¬≈ƒ«»«≈¿««¬≈
Á‡ ÌB˜ÓÏ20. ¿»«≈

כסף .17)להפריש.16) על המדובר 18)מחללו
גדולה  תרומה אבל ראשון. למעשר שני  מעשר כשהקדים

ממנו. הופרשה תרומה 19)כבר לעשותו שיכול הדין הוא
פרק  למעלה רבינו כתב  שהרי  הפרישה, לא עוד אם גדולה
ממעשר  וכו' תרומה "המפריש יג: הלכה תרומות מהלכות ה
שאם  הרי  תרומה", תרומתן אין וכו' נפדו שלא וכו' שני 

תרומה. תרומתו - שנפדה שני  ממעשר אבל 20)הפריש
רשאי "שאינו להפריש, יכול אינו הפירות, אותם על

לכתחילה". המעשר קודם מעשר תרומת להפריש

.„Ô‰ÈÏÚ LÈÙÓ ˙BÈ‰Ï ˙Bt ÁÈpn‰21˙BOÚÓ22 ««ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆««¿
,‰˙BLÂ ÏÎB‡Â ÔÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰ÈÏÚ LÈÙÓ «¿ƒ¬≈∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿≈¿∆

iL „ÚÔ˙BÂ OÚÓ ÁÈp‰L ˙Bt‰ Ô˙B‡ Ïk eOÚ «∆≈»»»«≈∆ƒƒ««¬≈¿≈
ÏÎÏ LLBÁ ‰Ê È‰  e„‡L Ô‡ˆÓ .ÈÂlÏ«≈ƒ¿»»∆»¿¬≈∆≈¿»

LÈÙ‰L23È‡cÂ OÚÓ BÈ‡Â ,24. ∆ƒ¿ƒ¿≈¿«≈««

שלפניו.21) פירות על מעשרות יהיו פירות שאותן כלומר,
כאן 22) השמיט  ורבינו ומעשרות", "תרומה שם: במשנה

תרומה  ואילו לכתחילה, בהפרשה מדובר שכאן לפי  תרומה,
אפשר  לעשר אבל המוקף . מן אלא לכתחילה ניטלת  אינה

המוקף . מן שלא שהתחיל 23)אף  מעת למפרע , כלומר,
חושש  זה "הרי  אלעזר: ר' אמר שבמשנה ואף  להפריש,
ר' על חביריו עליו "חלוקין בגמרא אמרו הרי  לעת", מעת

כרבים. רבינו ופסק  וכו'" חוזר 24)אלעזר אינו כלומר,
שהיו  שאפשר מוודאי , ולא מספק , אלא שנייה פעם ומעשר

עליהן. שהפריש בשעה קיימים הפירות

.‰ÈÚ‰ ˙‡Â ÈÂl‰ ˙‡Â Ô‰k‰ ˙‡ ˙BÚÓ ‰ÂÏn‰««¿∆»∆«…≈¿∆«≈ƒ¿∆∆»ƒ
˙BÚn‰ Ô˙B‡ ÏÚ LÈÙÓ ˙BÈ‰Ï25B˜ÏÁÓ26LÈÙÓ  ƒ¿«¿ƒ«»«»≈∆¿«¿ƒ

LLBÁ BÈ‡Â ,ÔÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰ÈÏÚ27e˙Ó ‡nL ¬≈∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿≈≈∆»≈
ÈÂl‰ B‡ Ô‰k‰28ÈÚ‰ ÈLÚ‰ B‡29. «…≈«≈ƒ∆¡ƒ∆»ƒ

התרומה 25) ימכור תרומותיו כשיפריש הזה המלווה כלומר,
הכהן, על לו שיש זה חוב  בפירעון לעצמו הדמים ויעכב 
חוב  בפירעון עני  ומעשר ראשון מעשר לעצמו יעכב  וכן

והעני . הלוי  על לו "מחלקן".26)שיש להיות צריך
רשות 27) שיטול עד להפריש יכול אינו מתו שאם כלומר,

היורשין. לא 28)מן מת שמא אמר "רבא כח : שם
שכיחא".29)חיישינן". לא "עשירות ל: שם

.ÂÔ‰ÈÏÚ LÈÙÓ „ˆÈk30OÚÓ B‡ ‰Óez LÈÙÓ ? ≈««¿ƒ¬≈∆«¿ƒ¿»«¬≈
ÈL OÚÓ B‡ ÔBL‡31È„È ÏÚ Ô‰a ‰kÊÓe ,ÂÈ˙BtÓ ƒ«¿«≈ƒƒ≈»¿«∆»∆«¿≈

ÌÂÏ‰L ÈÚ‰ B‡ ÈÂl‰ B‡ Ô‰k B˙B‡Ï Á‡32Ì‡Â . «≈¿…≈«≈ƒ∆»ƒ∆ƒ¿»¿ƒ
Ô‰Ï ‡l‡ ÔzÈ ‡lL ÏÈ‚ ‡e‰Â epnÓ ÏhÏ ÔÈÏÈ‚ eÈ‰»¿ƒƒƒ…ƒ∆¿»ƒ∆…ƒ≈∆»»∆

Á‡ È„È ÏÚ ˙BkÊÏ CÈˆ BÈ‡ 33LÈÙnL Á‡Â . ≈»ƒ¿««¿≈«≈¿««∆«¿ƒ
‰ÂÏn‰ ÔÓ ‰kÓe LÈÙ‰L ‰Ê ‰ÂL ‰nk MÁÓ34, ¿«≈«»»∆∆∆ƒ¿ƒ¿«∆ƒ«ƒ¿»

Ô‰k ÏÎÏ ‰Óez‰ ÎBÓe .BBÁ Ïk ÚtiL „Ú«∆ƒ»«»≈«¿»¿»…≈
‰ˆiL35˙BOÚn‰ ÏÎB‡Â ,36. ∆ƒ¿∆¿≈«««¿

נתינה?30) חובת ידי  יוצא איך בכתב ֿיד 31)כלומר,
עני ". "מעשר לו.32)אברבנאל: מחזירם אחר ואותו

הכהנים 33) כל הסיחו כבר להם, אלא נותן שאינו שכיוון
שני ומעשר לידיהם. באו וכאילו הללו, המתנות מן דעתם
טובת  בו שיש בבית, המתחלק  עני  מעשר הוא כאן, הנזכר

לבעלים. הוא 34)הנאה הרי  המלוה מן מנכה אינו שאם
ריבית. מהם נוטל וגם לזרים.35)גוזלם, אסורה שתרומה

לזרים.36) שמותרים

.ÊLÈÙ‰L ˙Bt‰ ÌÈÂL ‰nk MÁÓ ‡e‰Lk37 ¿∆¿«≈«»»ƒ«≈∆ƒ¿ƒ
‰ ÚMk MÁÏ BÏ LÈÏBf38ÌeMÓ LLBÁ BÈ‡Â , ≈¿«≈««««¿≈≈ƒ

‰Ê BÁ ˙ËnLÓ ˙ÈÚÈM‰ ÔÈ‡Â .˙Èa39‡a Ì‡Â . ƒƒ¿≈«¿ƒƒ¿«∆∆∆¿ƒ»
ÊBÁ BÈ‡  ÊÁÏ ˙Èa‰ ÏÚa40el‡ eˆ Ì‡ Ï‡ ; ««««ƒ«¬…≈≈¬»ƒ»≈

ÔÈÊBÁ  ÊÁÏ ˙BÚn‰ eÁ˜lL41Ô‰Ó eL‡È˙ . ∆»¿«»«¬…¿ƒƒ¿»¬≈∆
ÌÈÏÚa‰42Ô‰ÈÏÚ ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡ 43ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡L ; «¿»ƒ≈«¿ƒƒ¬≈∆∆≈«¿ƒƒ

„e‡‰ ÏÚ44 ÌÂÏ‰L ÈÚ‰ B‡ ÈÂl‰ B‡ Ô‰k‰ ˙Ó . «»»≈«…≈«≈ƒ∆»ƒ∆ƒ¿»
„Ú Bf‰ Cck Ô˜ÏÁÓ Ô‰ÈÏÚ LÈÙ‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¿ƒ¬≈∆≈∆¿»«∆∆««

ÔÈLBi‰ ÔÓ ˙eL ÏhiL45Ú˜˜ Ô‰Ï ÁÈpiL ‡e‰Â . ∆ƒ…¿ƒ«¿ƒ¿∆«ƒ«»∆«¿«
ËÁÓ ‡ÏÓ elÙ‡46ÔÈ‡  ÌÈÙÒk ÁÈp‰ Ì‡ Ï‡ ; ¬ƒ¿…««¬»ƒƒƒ«¿»ƒ≈

˙ÏÚBÓ LBi‰ ˙eL47˙Ó ÏÚ ÔÈc ˙Èa ÌÂÏ‰ Ì‡Â . ¿«≈∆∆¿ƒƒ¿»¿≈ƒ«¿»
ÏhÏ CÈˆ BÈ‡  Ì˜ÏÁÓ el‡ ˙BÚÓ ÏÚ LÈÙiL∆«¿ƒ«»≈≈∆¿»≈»ƒƒ…

ÔÈLBi‰ ÔÓ ˙eL48ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡  ÈÚ‰ ÈLÚ‰ . ¿ƒ«¿ƒ∆¡ƒ∆»ƒ≈«¿ƒƒ
‰Óa ‰l‰ ‰ÎÊÂ ,ÔÈc ˙Èa e‰ÂÏ‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈÏÚ»»««ƒ∆ƒ¿»¿≈ƒ¿»»«»¿«

B„ÈaL49. ∆¿»

המלווה.37) מן לנכות הלוואה 38)כדי  שבכל פי  על אף 
"אין  א הלכה ולוה מלוה מהלכות ט  בפרק  רבינו פסק 
פירות  לקבל כדי  מעות מלווים (אין הפירות על פוסקין
בשוק ) קבוע  מחיר (שייקבע  השער שיצא עד תמורתם),
עם  בפירוש שיפסוק  א) תנאים: שני  שצריכים הרי  וכו'",
כיוון  שלנו בנידון - השער שייצא וב ) הזול. שער על הלווה
ולכן  למכר, דומה זה הרי  להיפרע , מנת על שלא שהלוה
יצא  שלא פי  על ואף  בפירוש, פסק  שלא פי  על אף  התירו
סאים  ארבעה היו ההלוואה שבשעת פי  על ואף  השער.
בסלע , סאין עשרה נמכרים ההפרשה בשעת ועתה בסלע 

רבית. משום חושש אלא 39)אינו משמטת שביעית שאין
אבל  יגוש", ב "לא יעבור יתבענו שאם לתבעו, שיכול חוב 
חובו, שיפרע  איתו התנה לא שהרי  לתבעו, יכול אינו כאן
של  שדותיו נשתדפו ואם מעשרות, או מתרומות ינכה אלא
כלום. עליו לו אין ולעשר, לתרום פירות היו ולא מלווה
ברשות  הפרעון שהרי  ועומד, נגוש כבר שהחוב  ועוד

המעות 40)המלווה. שיישארו כדי  היא חכמים תקנת
הימנו 41)בידם. משך ולא מעות לו "נתן שנינו שהרי 

בו". לחזור יכול ושמעו 42)פירות שדותיו שנשתדפו כגון
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שיפריש  עמהם התנה והוא כיס ", לחסרון ליה "ווי  שאמר
שתבואות  ומכיוון זו, שנה של ומעשרות מתרומות עליהם

כלום. עליו לו אין נשתדפו, זו, מיכן 43)שנה לאחר אם
התבואה. ממנו.44)הצמיחה שנתייאש החוב  על כלומר,

תרומותיו 45) הלה שייקח  הסכים שאביהם פי  על ואף 
מסכימים  אינם [=היורשים] הם שמא לו, שהלווה במעות

חוב ,46)לכך. לבעל משועבדים היורשים שקרקעות כיוון
רשותם. אינם 47)מועטה יתומים של מטלטלים כי 

חוב  לפרוע  חייבים אינם והם חוב , לבעל משועבדים
החוב . נפקע  הרי  קרקע 48)אביהם, להם אין ואפילו

להטיל  דין בית ביד כוח  שיש הלוואתו, מעות על מפריש
היא, חכמים ותקנת והעניים הלויים הכהנים כל על זה חוב 

להלוואה. כשיצטרכו מלווים שימצאו כלומר,49)כדי 
זכ  הזה על הלווה הלוואה כאן אין שהרי  שבידו במעות ה

ומכיוון  עני  ממעשר לנכות מנת על אלא לשלם מנת
תקנו  שבמיתה פי  על ואף  כלום. עליו לו אין העני , שהעשיר
שכיחה  אינה עשירות - והעני  והלוי  הכהן לטובת חכמים

בזה. תקנו ולא כלל

.ÁÏ‡OÈ50ÈÂÏ ÔÏ Ó‡L51OÚÓ k :52EÏ LÈ ƒ¿»≈∆»«¿∆≈ƒ…«¬≈≈¿
È„Èa53È‡M 54ÏÚ OÚÓ ˙Óez B˙BOÚÏ ÈÂÏ Ôa ¿»ƒ««∆≈ƒ«¬¿««¬≈«

Á‡ ÌB˜Ó55CLÓ ‡lL Èt ÏÚ Û‡56B˙ Ì‡Â . »«≈««ƒ∆…»«¿ƒ¿»
Á‡ ÈÂÏÏ Ï‡Oi‰57˙ÓÚz ‡l‡ ÂÈÏÚ BÏ ÔÈ‡ 58. «ƒ¿»≈¿≈ƒ«≈≈»»∆»«¿…∆

לתת 50) חייבים אינם לוי  או כהן אבל ישראל, ודווקא
שהכוונה 51)מעשרותיהם. וייתכן לוי . בן קרוי  לוי  כל

תורם  אינו הרי  כן לא שאם חכם, תלמיד שאינו לוי , לסתם
המוקף . מן המעשר 52)אלא כמות לו כשאמר דווקא

יוכל  לא בידי ", לך יש "מעשר סתם לו  אמר אבל שבידו,
כמות  מה יודע  אינו כי  המעשר, מן מעשר לעשותו הלוי 

לך.53)המעשר. ואתננו מפירותי  מן 54)שעישרתי 
מן  לתרום עצמם על מחמירים חכמים תלמידי  אבל הדין.

מעשר. תרומת אפילו מנותן 55)המוקף  גרוע  אינו כי 
(שיטה  תבואתו על שלו מכרי  שיתרום לחבירו רשות
נתנו  שמא לחשוש ואין הרא"ש). בשם שם מקובצת
יעשו  לא ישראל "שארית נאמר שהרי  אחר, ללוי  הישראל
זה  במעשר לישראל שאין ומכיוון כזב ", ידברו ולא עוולה
הוא  הרי  שרוצה, לוי  לכל לתיתו שבידו הנאה, טובת אלא
המקבל  של דעתו שסמכה מועטת, מתנה ללוי  כנותן
אמנה, ממחוסרי  הוא הרי  בו יחזור אם ולכן כשהבטיחו,

אמון. מחוסרי  בבבא 56)כלומר, הברייתא העמידו כך
אמרו  מדוע  אצלו, והפקיד וחזר משך אם כי  שם, מציעא
ממונא  דמשכיה "כיוון - תרעומת" אלא עליו לו "אין להלן:

גביה". ליה הנ"ל.57)אית חכמים דברי  על שעבר
עליו 58) לו יש קניין, שום בו עשה שלא פי  על ואף 

שכיוון  ועוד, נכזבה" בתוחלת "שהבטיחו כיוון תרעומת
ונמצא  תרומה, הלוי  תרומת אין לאחר, המעשר שנתן

טבלים. באכילת שהכשילו

.Ë‰e‚na ˙Bt BÏ eÈ‰L ÈÓ59ÈÂÏÏ ‰‡Ò Ô˙Â , ƒ∆»≈«¿»¿»«¿»¿≈ƒ
ÈÚÏ ‰‡Òe60ÔÈ‡Ò ‰BÓL LÈÙÈ ‡Ï 61‰e‚n‰ ÔÓ ¿»¿»ƒ…«¿ƒ¿∆¿ƒƒ«¿»

˙BOÚÓ ÏL ÔÈ‡Ò È˙ML Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÏÎ‡ÈÂ¿…¿≈∆»ƒ≈≈«∆¿≈¿ƒ∆««¿
BÈ‡  ÈÚ‰Â ÈÂl‰ Ô‰Ó eÏÎ‡ Ì‡ Ï‡ ;ÔÈÓi«̃»ƒ¬»ƒ»¿≈∆«≈ƒ¿∆»ƒ≈

È˙MÓ ‡Lp‰ ÔBaLÁ ÈÙÏ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ LÈÙÓ«¿ƒ¬≈∆∆»¿ƒ∆¿«ƒ¿»ƒ¿≈
ÔÈ‡q‰62. «¿ƒ

הפירות.59) שם שמכניסים להם:60)אוצר ואמר
אלה  יהיו לאכילה, סאים שמונה המגורה מן לכשאפריש

עני . ומעשר ראשון מעשר שהרי61)עליהם בדיוק  זה אין
מן  עשירית אלא להפריש חייב  אינו ללוי  סאה שנתן לאחר
הסאה. ועשירית סאין שמונה נותרו כן ואם הנשאר,

לכשיפריש 62) המעשרות שיחולו דבריו לפרש ואין
אנו  אין התורה מן שהוא בדבר הלא כי  מעכשיו, ולמפרע 

"ברירה". אומרים

.ÈÔB‚k ,˙Èa‰ ÏÚa ÌÚ Ô‰È˙BzÓ eÙÈÏÁ‰L ÌÈiÚ¬ƒƒ∆∆¡ƒ«¿≈∆ƒ««««ƒ¿
OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL B‡ Ë˜Ï ÏL ‰‡Ò BÏ e˙pL∆»¿¿»∆∆∆ƒ¿»≈»«¿«

ÈÚ63Ôb‰ ÔÓ ‰‡Ò eÏËÂ64Ì‰Ó ÏËpL ‰Ê 65eËt »ƒ¿»¿¿»ƒ«…∆∆∆»«≈∆»
˙Èa‰ ÏÚa ˙eLa ‰OÚpL Èt ÏÚ Û‡ ,OÚn‰ ÔÓ66; ƒ««¬≈««ƒ∆«¬»ƒ¿««««ƒ

epnÓ eÏËpL ‰ÊÂ67iÁ68ÛÏÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆∆»¿ƒ∆«»««ƒ∆≈∆
ÔÈeËt‰ Ô‰È˙BzÓ69. «¿≈∆«¿ƒ

ממעשרות.63) פטורים חייב 64)שהם שהוא
מהעניים.65)במעשרות. הבית אם 66)בעל [כלומר:

להם  שנתחלפו אלא הבית, בעל מדעת שלא היו החליפין
מן  פטור העניים של שחלקם וודאי  בשלהם, שלו לעניים
בעל  של מדעתו החליפין היו אם אפילו אלא המעשרות,
כשמצרף  למעשרות קובע  ומקום כמקח , זה שהרי  הבית,
פי על ואף  המעשרות. מן פטור זאת בכל - ואוכל שניים
הכל  שאין למעשרות, הוקבעו בשדה, גורן עשאום שאם

ופא  שכחה לקט  של שהם אין יודעים בחליפין כאן - ה
גם  ישמע  מהחליפין ששמע  שמי  העין, למראית לחשוש
ויש  ממעשר. הפטורות העניים מתנות עם היו שהחליפין
לא  בשדה, גורן עשאם אם אפילו זה שבנידון אומרים

לחליפין]. יוצא קול כי  הבית.67)נתחייבו, מבעל העניים
הם 68) חייבים העניים, ביד מלאכתם נגמרה ואם במעשר.

לוקח . כדין התורה, מן לומר,69)במעשר רבינו כוונת אם
לפטרם  מקום היה הפטורות מתנותיהם חלף  שהוא שכיוון
לפטרם  אפשר איך כי  רב , עיון צריכים דבריו ממעשרות,

זה. מטעם

.‡È‰ÏhpL ÏË ÏL ˙BlkÏk ÈzL ÂÈÙÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿»»¿≈«¿»∆∆∆∆ƒ¿»
Ô˙Óez70BÊ ˙BOÚÓ :Ó‡Â ,71BÊ72‰BL‡‰  ¿»»¿»««¿¿»»ƒ»
˙OÚÓ73 BÊ BÊÂ BÊ BÊ ˙BOÚÓ :Ó‡ . ¿À∆∆»««¿¿»¿»

;‰iMa ‰È˙BOÚÓ Ú˜ È‰L ,˙OÚÓ ‰BL‡‰»ƒ»¿À∆∆∆¬≈»««¿¿∆»«¿ƒ»
ÔÓ OÚÓ ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡L ,˙OÚÓ ‰iM‰ ÔÈ‡Â¿≈«¿ƒ»¿À∆∆∆≈«¿ƒƒ«¬≈ƒ
‡È‰ ÔÈ„ÚL ‰iM‰ ÏÚ ‰ËÙ kL ‰BL‡‰»ƒ»∆¿»ƒ¿¿»««¿ƒ»∆¬«ƒƒ

OÚÓa ˙iÁ74.Ô‰ÈzL «∆∆¿«¿«¿≈∆

אינו 70) תרומתן, ניטלה לא שאם שם. בתוספתא הוא כן
בצפון  מקום לה לקבוע  צריך כי  בזו, זו תרומת לומר יכול
שגם  לומר, [וצריך במעשרות. כן שאין מה בדרום, או
הכלכלה, תוקנה לא כן לא שאם ניטלה, כבר מעשר תרומת
מעשר]. תרומת ממנה להפריש אפשר אי  שהרי 

אחת.71) שנייה.72)כלכלה כי73)בכלכלה
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שנייה. בכלכלה ומעשרין 74)מעשרותיה תורמין אין כי 
החיוב . על הפטור מן

.ÈÏk OÚÓ el‡ ˙BlkÏk ÈzL ˙BOÚÓ :Ó‡»««¿¿¿≈«¿»≈«¿«»
ÌL ‡˜  dzÁa Úe˜ Ô‰Ó ˙Á‡75Ú˜ Îe , ««≈∆»««¬∆¿»»»≈¿»»«

BÈ‡Â ,Ô‰lL ˙BOÚn‰ ‡ÈˆBÓe ,Ô‰a Ô‰È˙BOÚÓ«¿¿≈∆»∆ƒ«««¿∆»∆¿≈
.Á‡ ÌB˜nÓ ˙BOÚÓ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ¬≈∆««¿ƒ»«≈

זה75) לעניין הפרשתו, חלה להוציא כלומר, יכול שאינו
אחר. ממקום מעשרות עליהן

.‚È˙Á‡Ó Ô‰ÈzL OÚÓ ‡ÈˆBÓ ?ÔOÚÓ „ˆÈÎÂ¿≈«¿«¿»ƒ«¿«¿≈∆≈««
Ô‰Ó76eÈ‰ Ì‡ ,‰pnÓ Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk OÚÓ B‡ ≈∆«¿«»««≈∆ƒ∆»ƒ»
˙BÂL77LÈÙÓ  dzÁÓ ‰ÏB„b ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡Â . »¿ƒ»¿»««¿»≈¬∆¿»«¿ƒ

‰ÏB„b‰ OÚÓ ‰pËw‰ ÔÓ78‰ÏB„b‰ ÔÓe ,79OÚÓ ƒ«¿«»«¿««¿»ƒ«¿»«¿«
‰pËw‰80. «¿«»

שוות.76) היו יכול 77)אם אינו זו על ומזו  זו על ומזו
אינו  שוב  השנייה, על הראשונה מן הפריש שאם להפריש,
מן  שהוא מפני  הראשונה, על השנייה מן להפריש יכול

החיוב . על מעשר 78)הפטור הקטנה מן מפריש כלומר,
בגדולה  ומשאיר הקטנה, לגודל השווה הגדולה, מן חלק  על

הקטנה. על יפריש שממנו טבל היתר 79)חלק  מן כלומר,
טבל. עצמו.80)שנשאר ומעשר

   1 
בטבל 1) נתערבו אם מתוקנין חולין שנקראו הפירות יבאר

כד  וקבע  יין כדי  של שורות עשר לו שהיו מי  דינם. מה
שורה  זו לאי  יודע  ואינו למעשר החיצונה משורה אחד

התכוון. חיצונה

.‡˙Bt‰2˙Óe˙e ‰ÏB„‚ ‰Óez Ô‰Ó Ìe‰L «≈∆«≈∆¿»¿»¿«
ÚÓO3ÔÈlÁ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰ 4‡L Ô‰Ó LÈÙ‰ Ì‡Â . «¬≈≈«ƒ¿»ƒÀƒ¿ƒƒ¿ƒ≈∆¿»

.ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ ÔÈ‡˜p‰ Ô‰  Ô‰È˙BOÚÓ«¿¿≈∆≈«ƒ¿»ƒÀƒ¿À»ƒ¿»»

ז.2) משנה פ "ז בדמאי  המשנה בפירוש רבינו כתב  כן
אין 3) שלכתחילה ואף ֿעלֿפי  מעשרות. הפריש לא ועדיין

בדיעבד  - ראשון מעשר לפני  מעשר תרומת להפריש
ה. הלכה פ "ט  להלן ראה תרומה, "מפני4)תרומתו

מהם" ניטלה בהם) המעורבות התרומות =) שהקדושה
שם). המשנה (פירוש

.ÏË5BÈÓa ÔÈÓ ÔÈw˙Ó ÔÈlÁa Ú˙pL6È‡L , ∆∆∆ƒ¿»≈¿Àƒ¿À»ƒƒ¿ƒ∆ƒ
ÌÚh‰ Á‡ Cl‰Ï LÙ‡7˙BÁ‡ ˙Bt BÏ LÈ Ì‡ : ∆¿»¿«≈«««««ƒ≈≈¬≈

‰Óez ÏË B˙B‡ ÏÚ ‡ÈˆBÓ 8ÈÙÏ ˙BOÚÓe ƒ«∆∆¿»««¿¿ƒ
ÔBaLÁ9B˙B‡ ÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ˙BÁ‡ ˙Bt BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆¿¿ƒ≈≈¬≈¿ƒ«

eÒ‡ Ïk‰ È‰  ÏË10LÈÙiL „Ú11‡e‰LÎe . ∆∆¬≈«…»«∆«¿ƒ¿∆
˙Óez È„k ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ ,LÈÙÓ«¿ƒ«¿ƒƒ«Àƒ«¿À»ƒ¿≈¿«

ÏhaL OÚÓ12. «¬≈∆«∆∆

אבל 5) מעשר, תרומת מהם ניטלה שלא פירות כלומר,
וכן  שם, בירושלמי  הוא כן גדולה. תרומה מהם ניטלה

רבינו. בדברי  להלן במשהו,6)משמע  אוסרו שהטבל
(פט "ו  לתקנו אפשר שהרי  מתירין, לו שיש דבר שהוא מפני 

ו). הלכה אסורות  מאכלות בטל.7)מהלכות אינו ולפיכך 
בששים. בטל הוא - מינו בשאינו נתערב  אם אבל

(שם).8) כנ"ל. מעשר, תרומת לפי9)כלומר, כלומר,
ט  משנה פ "ג בחלה הדברים ומקור שנתערב . הטבל כמות
98 עמ ' ליברמן ר"ש (הוצאת פ "ה ובתוספתא (כסף ֿמשנה)

(הלכות 10)25). במשהו - במינו מין שנתערב  שטבל
שם). אסורות בהלכה 11)מאכלות שמבואר כדרך

הטבל.12)הסמוכה. מן ממאה אחד כלומר,

.‚‰‡Ó ?„ˆÈk13‰‡Óa Ú˙pL ÏË ÏL ‰‡Ò ≈«≈»¿»∆∆∆∆ƒ¿»≈¿≈»
ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ ÏL ‰‡Ò14„Á‡ Ïk‰ ÔÓ LÈÙÓ  ¿»∆Àƒ¿À»ƒ«¿ƒƒ«…∆»

ÚL˙Â ÌÈÚL˙ ‡MÈÂ ,ÏË  LÈÙ‰L ÏÎÂ ,‰‡Óe≈»¿…∆ƒ¿ƒ∆∆¿ƒ»≈ƒ¿ƒ¿≈«
ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ15˙Á‡ ‰‡Ò „ÈÒÙÓ ‡ˆÓ ,16Ì‡ ÔÎÂ . Àƒ¿À»ƒƒ¿»«¿ƒ¿»««¿≈ƒ

ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ  ‰Óe˙Ï ÏeË ÏË B˙B‡ ‰È‰»»∆∆»ƒ¿»«¿ƒƒ«Àƒ
OÚÓ ˙Óe˙e ‰Óez È„k ÔÈw˙Ó‰17„ÈÒÙÓ ‰nÏÂ . «¿À»ƒ¿≈¿»¿««¬≈¿»»«¿ƒ

BÊ ‰‡Ò18‰‡Ó Ô‰ LÈÙ‰L ‰‡Ó :Ó‡È ‡lL È„k ? ¿»¿≈∆……«≈»∆ƒ¿ƒ≈≈»
Ïh‰ ‡e‰ e‡LpL ‰‡n‰Â ,ÔÈlÁ ÏL19Ì‡ ÔÎÂ . ∆Àƒ¿«≈»∆ƒ¿¬«∆∆¿≈ƒ

 ÔÈlÁ‰ ÏÚ ‰aÓ B‡ ÔÈlÁ‰ ÔÓ ˙BÁt Ïh‰ ‰È‰»»«∆∆»ƒ«Àƒ¿À∆««Àƒ
ÔÓ ÏhaL OÚÓ ˙Óez È„Îe Ïh‰ dÈa‚Ó«¿ƒ««∆∆¿≈¿««¬≈∆«∆∆ƒ
‰È‰ Ì‡ ,OÚÓ ˙Óe˙e ‰Óez È„k B‡ ;ÔÈlÁ‰«Àƒ¿≈¿»¿««¬≈ƒ»»

.‰Óe˙Ï ÏeË Ïh‰«∆∆»ƒ¿»

שדעת 13) ונראה פ "ה. שם ותוספתא שם, בדמאי  משנה
בו  המעורבת תרומה מחמת אלא אינו טבל שאיסור רבינו
מה  ד"ה בתוספות שם ועיין פו. ביבמות רש"י  (וכדעת
בחולין, הטבל וכשנתערב  .(: פג נדרים הר"ן וכדעת תרומה,
לאחר  שתרומה שכשם הטבל. ופקע  בחולין, התרומה בטלה
כן  ואחת, במאה היא בטלה בחולין ונתערבה שהופרשה
בטלה  אינה שלה הטבל [ובתוך שהופרשה. קודם הוא
תרומה  התורה מן הרי  בלבד, מאה אלא שם שאין (ואע "פ 
המעורב  שאיסור לפי  ואחד), במאה צורך ואין ברוב , בטלה
חרל"פ  הגרי "מ  שכתב  מה ראה בטל, אינו מתחילתו
'תוספות  עיין כ]. סימן הקודש לציץ  אחרון בקונטרס 

וחזוןֿאיש. "חולין".14)יוםֿטוב ' שם דמאי  במשנה
שם. יוםֿטוב ' 'תוספות מהם 15)ועיין שיפריש לאחר

(חזוןֿאיש). מספק  שני  ומעשר ראשון שמן 16)מעשר
שבהם  ולתלות מאה אלא להפריש צריך היה לא הדין
תערובת  שבכל כשם מעשר, תרומת של הסאה נמצאת
שנפל  כשיעור אלא להרים צריך אין במאה, בחולין תרומה

להלן. וראה יותר, שלש17)ולא שתים כלומר, סאים.
בינונית  מדה (כשיעור מחמשים אחת שהיא גדולה לתרומה
לתרומת  ואחת ב ) הלכה תרומות מהלכות פ "ג למעלה -
שלש  כאן יש הרי  להבין: יש אבל ממאה. אחת שהיא מעשר
במאה  בטלות הן והיאך מעשר, ותרומת תרומה של סאים
שלש  לכולן צריך וא"כ מאה, צריך סאה לכל הרי  חולין? של

ה. הלכה להלן וראה סאה! בכל 18)מאות הרי  כלומר,
כמדת  אלא להרים צריך אין חולין, במאה תרומה  תערובת

שנפלה. וזו 19)התרומה שם, המשנה בפירוש כתב  כן
בלבד, המאה כשנטל יחשוב  שמא חוששים "כשאנו לשונו:
של  מאה הם והנשארים חולין של מאה הם שנטלנו שזה
שבתרומה  (כשם הניטל הוא שהטבל לפי  כן, הדין ואין טבל,
לתרומה, המורם את מחזיקים אנו להרים, שצריך שנפלה
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קעו               
         

שנאמר  מה ענין וזה ג) הלכה תרומות מהלכות בפי "ג ועיין
מאה  ונוטל א), הלכה י  פרק  מציעא בבא (ירושלמי  בגמרא
אומר  אני  מאה, נוטל אני  אומר אתה אם יוסי  ר' ואמר ואחת,

טבל". (הנשארים) אלו ונמצאו בידו עלו החולין כל

.„ÏeË OÚÓ Ú˙ Ì‡ ÔÎÂ20ÔÈw˙Ó ÔÈlÁa21 ¿≈ƒƒ¿»≈«¬≈»¿Àƒ¿À»ƒ
Á‡ OÚÓ BÏ LÈ Ì‡ .‡e‰L ÏÎa ÒB‡22‡ÈˆBÓ  ≈¿»∆ƒ≈«¬≈«≈ƒ

OÚÓ ˙Óez Ïeh‰ OÚÓ ÏÚ B˙B‡23ÈÙÏ ««¬≈«»¿««¬≈¿ƒ
ÔBaLÁ24OÚn‰ dÈa‚Ó  OÚÓ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ∆¿¿ƒ≈«¬≈«¿ƒ«««¬≈

˙Óez È„k ÔÈw˙Ó‰ ÔÈlÁ‰ ÔÓ „ÈÒÙÓe ,Ú˙pL∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ«Àƒ«¿À»ƒ¿≈¿«
Ïeh‰ OÚnaL OÚÓ25. «¬≈∆««¬≈«»

מעשר.20) תרומת ממנו ניטלה שלא ראשון מעשר
והמעשרות.21) התרומות כל מהם שלא 22)שהוצאו

מעשר. תרומת ממנו שבתערובת.23)הופרשה
שבתערובת.24) הטבול המעשר כמות לפי  כלומר,
כדלהלן.25)

.‰„ˆÈk26ÔÈlÁ ‰‡Óa Ú˙pL OÚÓ ‰‡Ó ?27 ≈«≈»«¬≈∆ƒ¿»≈¿≈»Àƒ
LÈÙ‰L ÏÎÂ ,OÚÂ ‰‡Ó Ïk‰ ÔÓ LÈÙÓ  ÔÈw˙Ó¿À»ƒ«¿ƒƒ«…≈»»∆∆¿…∆ƒ¿ƒ
ÔÎÂ .eÈ‰Lk ÔÈlÁ Ô‰ ˙B‡Lp‰ ÌÈÚLz‰Â ,OÚÓ «¬≈¿«ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈Àƒ¿∆»¿≈

Ó ÔÈlÁ‰ eÈ‰ Ì‡B‡ Ïeh‰ OÚn‰ ÏÚ ÔÈa ƒ»«Àƒ¿Àƒ«««¬≈«»
OÚÓ ˙Óez È„Îe OÚn‰ LÈÙÓ  epnÓ ÌÈ˙eÁt¿ƒƒ∆«¿ƒ««¬≈¿≈¿««¬≈

.ÔÈlÁ‰ ÔÓ Ïeh‰ OÚnaL∆««¬≈«»ƒ«Àƒ

שם.26) של 27)משנה סאין עשר בטלות היאך מובן לא
וראה  כנגדם. אלף  צריך והלא חולין, במאה מעשר תרומת

ב . הלכה למעלה

.ÂÏË28ÏeË OÚÓa Ú˙pL29Ïh‰ ‰È‰ Ì‡ , ∆∆∆ƒ¿»≈¿«¬≈»ƒ»»«∆∆
OÚnk30OÚÓ ˙Óez È„k Ïh‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ  ««¬≈«¿ƒƒ«∆∆¿≈¿««¬≈

BaL31„ˆÈk .32‰‡Óa Ú˙pL ÏË ‰‡Ò ‰‡Ó ? ∆≈«≈»¿»∆∆∆ƒ¿»≈¿≈»
OÚÓ ‰‡Ò33 LÈÙ‰L ‰ÊÂ ,‰‡Óe „Á‡ LÈÙÓ  ¿»«¬≈«¿ƒ∆»≈»¿∆∆ƒ¿ƒ

OÚÓ34‰È‰ .ÏË  ˙B‡Lp‰ ÚL˙Â ÌÈÚL˙Â ,35 «¬≈¿ƒ¿ƒ¿≈««ƒ¿»∆∆»»
OÚn‰ ÏÚ ‰aÓ Ïh‰36,„Ïa OÚn‰ LÈÙÓ  «∆∆¿À∆«««¬≈«¿ƒ««¬≈ƒ¿«

˙Óe˙Ï ÌL ‡˜È Ì‡L ;ÌeÏk Ïh‰ ÔÓ „ÈÒÙÈ ‡ÏÂ¿…«¿ƒƒ«∆∆¿∆ƒƒ¿»≈ƒ¿«
ÏaËpL OÚÓ37Ún„Ó OÚn‰ ‡ˆÓ ,38˙Óe˙a «¬≈∆ƒ¿«ƒ¿»««¬≈¿À»ƒ¿«

BnÚ ‰˙ÏÚL ÏË ÏL OÚÓ39‰È‰ .40OÚn‰ «¬≈∆∆∆∆»¿»ƒ»»««¬≈
OÚÓ ˙Óe˙Ï ÌL ‡B˜  Ïh‰ ÏÚ ‰aÓ¿À∆««∆∆≈≈ƒ¿««¬≈

ÏhaL41ÏL OÚÓ ˙Óez È„Îe Ïh‰ LÈÙÓe , ∆«∆∆«¿ƒ«∆∆¿≈¿««¬≈∆
BÏË42ÔÓ ,‰‡nÓ „Á‡ ,43Ïh‰ ‰È‰ÈÂ ;OÚn‰ ƒ¿∆»ƒ≈»ƒ««¬≈¿ƒ¿∆«∆∆

Ún„Ó Blk44epkÓÈÂ ,45ÈzL ÈÓcÓ ıeÁ Ô‰ÎÏ À¿À»¿ƒ¿¿∆¿…≈ƒ¿≈¿≈
BaL ˙BÓez46„Á‡ OÚn‰ ÔÓ „ÈÒÙÓ ‡ˆÓÂ . ¿∆¿ƒ¿»«¿ƒƒ««¬≈∆»

ÏhaL OÚÓ ˙Óez BÓk ‡e‰L ,BaL ‰‡nÓ47. ƒ≈»∆∆¿¿««¬≈∆«∆∆
‰‡Ó LÈÙÓ  OÚÓ ÌÈ˙‡Ó ÌÚ ÏË ‰‡Ó ?„ˆÈk≈«≈»∆∆ƒ»«ƒ«¬≈«¿ƒ≈»
ÏË ‰‡Ó ÏL OÚÓ ˙Óez Ô‰ LÏM‰Â ,LÏLÂ¿»¿«»≈¿««¬≈∆≈»∆∆
‡BÈ ‡lL È„k ,ÌÈ˙‡nÓ OÚÓ ˙Óez eÚLÂ¿ƒ¿««¬≈ƒ»«ƒ¿≈∆…»

B˙BÓÎa eÚ˙ Ì‡ ˙BÚËÏ48Ì‰Â ,Ê"ˆ˜ ‡MÈÂ , ƒ¿ƒƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ»≈¿≈
eÈ‰Lk OÚÓ49. «¬≈¿∆»

ועדיין 28) גדולה, תרומה ממנו שניטלה והיינו שם. משנה

תרומתֿמעשר. ממנו ניטלה ממנו 29)לא ניטלה שלא
מעשר.30)תרומתֿמעשר. ומאה טבל מאה כלומר,

ממאה.31) אחד שם.32)כלומר, טבול 33)משנה
כנ"ל. מעשר, -34)לתרומת המאה על היתר והאחד

הטבל. של מעשר שם.35)תרומת מאה 36)משנה כגון
מעשר. ותשעים יפסיד 37)טבל כלומר, "שבטבל", צ "ל:

שם. לה ויקרא שבו, תרומ "ע  כשיעור הטבל מן
בטלות 39)מעורב .38) שהתרומות רבינו שדעת ואף 

להרימן, שצריך חכמים שאמרו כיון מ "מ  כנ"ל, בתערובת,
מקדשתן, הטבל של תרו"מ  בה שישנה המעשר, הרמת הרי 

תערובותיהן. ומדמעות "מאה 40)וחוזרות שם: ירושלמי 
רבינו, ופירש אחד", עשור פחות צ "ב  נוטל טבל, וצ ' מעשר
עשור, פחות ואחד מעשר, ק ' של תרומ "ע  אחד, טבל, של צ '
התערובת. כל של מעשר תרומת הרי  הטבל, של תרומ "ע 

בטבל 41) מעשרֿראשון מקום שקבע  לאחד כלומר,
הטבל.42)המעורב . של ממאה אחד כלומר,43)שהיא

הטבול. המעשר של ממאה שתי44)ואחד בו שמעורבות
מעשר. הנ"ל.45)תרומות הטבל לתתן 46)את שחייב 

בידו. גזל יהיו שדמיהן למכרן, לו שאינו 47)ואסור אף 
החשבון  לפי  המעשר מן מעשר שהרי  ממש, מעשר תרומת

כדלהלן. חכמים, גזרו סאין, עשרים ק '48)יהא כלומר,
מעשר  שמפריש הוא שהדין מעשר, סאין בק ' טבל סאין
רבה  כשמעשר ממעשר טבל נפריש ואם לפניו, טבל ומשייר
ממעשר  טבל להפריש יבא כלשהו, היכר נעשה ולא עליו,
העין  מראית שגדולה כן, לעשות ואסור שוים, כששניהם אף 
ונראה  לפניו טבל משמשייר לכהן, ונותנו טבל מפריש שהוא

ג. הלכה למעלה וראה וראה 49)כאוכלו, חולק , והראב "ד
בחזוןֿאיש. ובאריכות כנ"ל, רבינו דעת וביאור ביאורו

.ÊÈÓ50Èck OÚ OÚ ÏL ˙BeL OÚ BÏ eÈ‰L ƒ∆»∆∆∆∆∆∆∆«≈
ÔÈÈ51‰BˆÈÁ‰ ‰eMÓ ˙Á‡ „k Ú˜Â ,52ÏÚ OÚÓ «ƒ¿»««««ƒ»«ƒ»«¬≈«

Á‡ ÌB˜Ó53Úe„È ÔÈ‡Â ,54‡È‰ ‰BˆÈÁ‰ ‰eL BÊ È‡ »«≈¿≈»«≈»«ƒ»ƒ
˙BiÁ ÈzL ÏËB 55ÔBÒÎÏ‡a56Ô‰ÈzL ÚÓe57 ≈¿≈»ƒ«¬«¿¿»≈¿≈∆

Ô‰Ó LÈÙÓe58. «¿ƒ≈∆

ח .50) משנה שבכל 51)שם יין כדי  של רבוע  כלומר,
חייבות  וכולן מאה, - וסכומם כדים, עשרה מצלעותיו אחת

חיצונה 52)במעשר. משורה אחד כד שכשיפריש כלומר,
שם  קריאת זו ואין המעשר, יחול עתה, אותה קבע  שלא
יוכל  ולא מכאן להפריש שיצטרך קובע  אלא עכשיו,
וראה  ט . הלכה בסוף  להלן משמע  וכן אחר, ממקום להפריש

יב . הלכה פ "ז יין.על53)למעלה כדי  תשעה
נתכוון 54) לא היין בעל שאף  ידוע , היה לא מעולם כלומר,

שם. וברש"י  כג: ביבמות וראה מסויימת, לשורה
בבא 55) ועיין שם. במשנה הוא וכן בחבית, וסיים בכד פתח 

שם. ובשיטהֿמקובצת כז. אחת 56)קמא כלומר,
שכנגדה: באלכסון ואחת מזרחיתֿצפונית, שבמקצוע 
ואחת  צפוניתֿמערבית, שבמקצוע  אחת או מערביתֿדרומית,

דרומיתֿמזרחית. שכנגדה: שהמעשר 57)באלכסון ונמצא
החיצוניות. השורות ארבעת כל מיין יין 58)מעורב  כמות

רבינו  שדעת ואף  לעשר. רוצה שהוא היין לעשירית השוה
למעלה  (ראה "ברירה" אומרים אין התורה מן שהוא שבדבר
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קעז                
         

מעשרו, את בדיוק  לקבוע  הקפיד שלא כאן - א) הלכה פ "ז
שיהא  ובלבד מעשר יהא יין איזה לו איכפת משורה לא

בפ "ד  להלן וראה "ברירה", אומרים אנו זה באופן חיצונה,
שם, ובכסף ֿמשנה טו, הלכה מע "ש מהלכות
רלא  עמוד ד כרך ברירה, ערך תלמודית ובאנציקלופדיה

.3 77 עמוד פ "ד שני  מעשר כפשוטה ותוספתא

.ÁdÚ˜59ÔÈ‡Â ,‰BˆÈÁ‰ ‰eL ÈˆÁaBÊ È‡ Úe„È ¿»»«¬ƒ»«ƒ»¿≈»«≈
‡È‰ ‰eL ÈˆÁ60Úa‡Ó ˙BiÁ Úa‡ ÏËB  ¬ƒ»ƒ≈«¿«»ƒ≈«¿«

˙BiÂÊ61Ô‰Ó ˙Á‡ ‰eLa dÚ˜ .62BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , »ƒ¿»»¿»««≈∆¿≈»«≈
ÔBÒÎÏ‡a ˙Á‡ ‰eL ÏËB  ‡È‰ ‰eL63dÚ˜ . »ƒ≈»«««¬«¿¿»»

‰eL ÈˆÁa64 ‡È‰ ‰eL ÈˆÁ BÊ È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , «¬ƒ»¿≈»«≈¬ƒ»ƒ
ÔBÒÎÏ‡a ˙BeL ÈzL ÏËB65ÏkÓ ˙ÈÁ ÏË È‰L , ≈¿≈«¬«¿∆¬≈»«»ƒƒ»

.LÈÙÓe ÚÓe ,‰eL ÈˆÁ¬ƒ»¿»≈«¿ƒ

מעשר.59) שתהא החבית את קבע  כלומר, שם. משנה
משמונה 60) שורה חצי  איזו לכתחילה קבע  לא כלומר,

החיצונות. השורות כל 61)חצאי  שיין ונמצא ומערבן,
מעורב . השורות חצאי  השורות.62)שמונת מעשר

שיש 63) ונמצא האלכסונים. אחד של חביות עשר כלומר,
ממהֿנפשך. קביעותו ונתקיימה חבית, שורה מכל בידו

שברבוע .64) השורות חצאי  עשר 65)מעשרים כלומר,
ועוד  למערביתֿדרומית, ממזרחיתֿצפונית אלכסון חביות
לדרומיתֿמזרחית. שמצפוניתֿמערבית אלכסון חביות עשר

.ËÚ˜66„Îa OÚn‰67Ô‰Ó ˙Á‡68È‡ Úe„È ÔÈ‡Â , »«««¬≈¿«««≈∆¿≈»«≈
ÚÓe ‰‡n‰ ÔÓ „ÎÂ „k ÏkÓ ÏËB  ‡È‰ BÊƒ≈ƒ»«»«ƒ«≈»¿»≈

.OÚÓe ˙Á‡ „k È„k LÈÙÓe«¿ƒ¿≈««««¬≈

שם.66) למעלה 67)משנה וראה "חבית". שם: במשנה
ז. הכדים.68)הלכה ממאה

   1 
כמה 1) הם. מעושרין לומר ואין ספק  הם ע "ה שפירות יבאר

וכיצד  עליו. מברכין ואם הדמאי , מן מפרישין מעשרות
חבירו  את והמזמין הנחתום. מן ככר הלוקח  אותו. מעשרין
על  ברשותו שאינו דבר על מתנה אדם אם אצלו. שיאכל
משל  שני  מעשר להפריש חייבים אם הנחתומין הודאי .
אינו  והאחד אחת גת בתוך כרמיהן שבצרו שנים דמאי .

נאמן.

.‡ÈÓÈa2ÏB„b Ô‰k ÔÁBÈ3ÔBÚÓL Á‡ ‰È‰L , ƒ≈»»…≈»∆»»««ƒ¿
˜Ècv‰4ÏB„b‰ ÔÈc ˙Èa eÁÏL ,5Ïeb ÏÎa e˜„e ««ƒ»¿≈ƒ«»»¿¿»¿

‰ÏB„‚ ‰Óe˙a ÌÈÈ‰Ê Ïk‰L e‡ˆÓe ,Ï‡OÈƒ¿»≈»¿∆«…¿ƒƒƒ¿»¿»
d˙B‡ ÔÈLÈÙÓe6ÔBL‡ OÚÓ Ï‡ ,7ÈL OÚÓe «¿ƒƒ»¬»«¬≈ƒ«¬≈≈ƒ

ÈÚ OÚÓe8Ï‡OiÓ ı‡‰ ÈnÚ eÈ‰9ÏÚ ÔÈl˜Ó «¿«»ƒ»«≈»»∆ƒƒ¿»≈¿ƒƒ«
‡lL ,eÊb CÎÈÙÏ .Ô˙B‡ ÔÈLÈÙÓ eÈ‰ ‡ÏÂ ÔÓˆÚ«¿»¿…»«¿ƒƒ»¿ƒ»»¿∆…
Ï‡ ;ÌÈÓ‡ ÌÈL‡ ‡l‡ ˙BOÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ ‡‰È¿≈∆¡»««««¿∆»¬»ƒ∆¡»ƒ¬»

˜ÙÒ Ô‰È˙Bt  ı‡‰ ÈnÚ10ÓBÏ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , «≈»»∆≈≈∆»≈¿≈∆¡»ƒ«
Ô‰ ÔÈOÚÓ11È‡Ó„ ‡˜p‰ e‰ÊÂ .12. ¿À»ƒ≈¿∆«ƒ¿»¿«

ראשון,2) ודפוס  ווין כת"י  לפי  פי "ג סוף  סוטה תוספתא
ובסוטה  א. ט , ביומא וגמרא פ "ח , סוף  שני  מעשר משנה

א. גדולה 3)מח , בכהונה שנה שמונים ששימש זהו
שלמה' ('מלאכת א. כט , ברכות ראה צדוקי , נעשה ולבסוף 
תנאים  וב 'תולדות משנה' ב 'כסף  ועי ' שם). שני , מעשר

בסופו. הצדיק , שמעון ערך הוא 4)ואמוראים' אם [בין
בהקדמתו  רבינו שכתב  כמו גדול, כהן מתתיהו של בנו
מתתיהו  של נכדו הוא אם ובין ששי ) (פרק  המשנה לפירוש
הצדיק . שמעון אחר היה לא - החשמונאי ) שמעון של (בנו
כהןֿגדול  גם היה הצדיק  ששמעון כשם כי  כוונתו כי  ויתכן
('תולדות  ונשיא כהןֿגדול יוחנן: גם היא כן נשיא, וגם
הדת  לצרכי  לדאוג היה עליו ולפיכך שם), ואמוראים' תנאים
וראה  המקדש, לבית מחוץ  גם תקנות ולתקן העם של

[יוחנן 5)להלן]. ששלח  "לפי  שם: ובגמרא בתוספתא
רבינו  וסובר וכו'", וראה ישראל, גבול בכל כהןֿגדול]
הסמוכה. בהלכה וראה הגדול. ביתֿדין שלחו שבפקודתו

כל 6) פוטרת אחת שחיטה שיעור, לה ואין במיתה שהיא
ה). ס "ק  יד סי ' השולחן' 'פאת ועי ' שם, פ "א (רע "ב  הכרי 

ראשון,7) מעשר ממנו הופרש שלא שטבל חושבים שהם
(רע "ב  מעשר תרומת בו שיש אעפ "י  מיתה, עליו חייבים אין
הי "ט , אסורות מאלכות מהל' בפ "י  וראה מ "א, פ "ד שם
בפי "ב  להלן עוד [וראה הסמוכה). ובהלכה שם, וברדב "ז

והט "ו]. חכמים.8)ה"ח , לדעת מ "ג, פ "ד בדמאי  הוא כן
א. יז, ומכות ב  פד, בנדרים עמי9)וראה מקצת כלומר,

יג.). (שבת מעשרים - רובם אבל אמר 10)הארץ , כשלא
הם. שמעושרים שמעושרים 11)לו אמר ואפילו כלומר,

נאמן. אינו מאי ,12)הם, דא פירש: דמאי , ערך ב 'ערוך'
הוא  וכן לא. או עישרוהו, טיבו, מה הפרי  זה כלומר,

סוטה. מס ' סוף  ב 'ירושלמי '

.eÈ˜˙‰Â13LÈÙÓ Ì„‡ ‡‰È ‡lL ,14È‡Óc‰ ÔÓ ¿ƒ¿ƒ∆…¿≈»»«¿ƒƒ«¿«
‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L ÈtÓ ,OÚÓ ˙Óez ‡l‡15, ∆»¿««¬≈ƒ¿≈∆¬ƒ»

„ÒÙ‰ ‰Êa ÔÈ‡L ,ÈL OÚÓe16ÂÈÏÚa È‰L , «¬≈≈ƒ∆≈»∆∆¿≈∆¬≈¿»»
B˙B‡ ÔÈÏÎB‡17ÈÚ OÚÓe ÔBL‡ OÚÓ Ï‡ ;18 ¿ƒ¬»«¬≈ƒ«¿«»ƒ
LÈÙÓ ÔÈ‡19˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,È‡Óc‰ ÔÓ20, ≈«¿ƒƒ«¿«ƒ¿≈∆»≈

B‡ ÈÂlÏ ÓB‡ CÎÈÙÏ .‰È‡‰ ÂÈÏÚ BÁÓ ‡ÈˆBn‰Â¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»¿ƒ»≈«≈ƒ
OÚÓ BÈ‡L ‰È‡ ‡‰ :ÈÚÏ21˙BOÚÓ ÏËÂ22. ∆»ƒ»≈¿»»∆≈¿À»¿…««¿

וראה 13) וכו'", להם והתקין כ"ג] [יוחנן "עמד שם: בסוטה
ד. הערה ה"ה.14)למעלה כדלהלן לכהן, ונותן

אף 15) לכהן, לתתה בה החמירו ולכן ה"ה, פ "א למעלה
כדלהלן. למכרה, היה אפשר הדין שמעיקר

שני17)בהפרשתו.16) מעשר מהל' (פ "ב  בירושלים
ובשנה 18)ה"א). השלישית בשנה להפרישו שחייבין

(ראה  מיתה בטבלם אין ושניהם כדלהלן, לשמיטה, השישית
א  פו, וביבמות יט ֿכ, הלכות אסורות מאכלות מהל' בפ "י 
בהם  ויש שם) לנדא מהר"י  ובהגהות אי , ד"ה ב 'תוספות' –
ללוי לתתם צריך יהא שהרי  להפרישם, נתחייב  אם הפסד,

ונותן.19)ולעני . מפריש אינו ספק 20)כלומר, כלומר,
ישראל. ממון ספק  ועני , לוי  שעםֿהארץ 21)ממון כלומר,

הפירות. עישר לא הימנו, שלקחתי  הלוי22)זה, כלומר,
עני . מעשר והעני  ראשון, מעשר

.‚ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡23È‡Óc‰ ÔÓ ÈÚ OÚÓ ««ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿«»ƒƒ«¿«
CÈˆ 24ÈÙÓ BÈ‡Â ,ÌL BÏ ˙B˜ÏL25ÓB‡Â .26: »ƒƒ¿≈¿≈«¿ƒ¿≈
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ÈÚ OÚÓ Ô‡k LiM ‰Ó eOÚ27OÚÓ Úa˜Ï È„k . ƒ«∆≈»«¿«»ƒ¿≈ƒ¿…««¬≈
ÈL28ÌB˜Óa  ˙ÈMLÂ ˙ÈLÈÏLa ÈÚ OÚnL ; ≈ƒ∆«¿«»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿

.ÚeM‰ ÈL ‡L ÏL ÈL OÚÓ«¬≈≈ƒ∆¿»¿≈«»«

הקודמת.23) בהלכה ראה ונותנים, מפרישין אין כלומר,
אליעזר.24) כרבי  ולא כחכמים מ "ג, פ "ד אינו 25)דמאי 

שם. במשנה, הוא וכן להפריש, שהפריש 26)צריך לאחר
ה"ה). ולהלן שם, המשנה (פירוש מעשר ראה 27)תרומת

הי "ד. סוף  שני  מעשר מהל' פ "א כדי28)להלן כלומר,
הפרשת  לאחר מדמאי  שני  מעשר בהפרשת יזלזלו שלא
שלמעלה  ואף ֿעלֿפי  שם). המשנה, (פירוש מעשר תרומת
טעם  אילולא עני , מעשר על הארץ  עמי  שנחשדו כתב  (ה"א)
עני , למעשר שם לקרוא מחייבים היו לא רבינו, שכתב  זה
מאכלות  מהל' (פ "י  בלבד מלקות אלא בטבלו שאין מפני 
שמעשרים  הארץ  עמי  רוב  על סומכים והיו ה "כ) אסורות

קורקוס ). (ר"י  הם

.„OÚÓe OÚÓ ˙Óez È‡Óc‰ ÔÓ ÔÈLÈÙnLk¿∆«¿ƒƒƒ«¿«¿««¬≈«¬≈
ÈL29Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎÓ ÔÈ‡ 30˜ÙÒ ‡e‰L ÈÙÏ ,31. ≈ƒ≈¿»¿ƒ¬≈∆¿ƒ∆»≈

zÓ CÎÈÙÏ32ÌÚ ‡e‰Lk LÈÙ‰Ï33. ¿ƒ»À»¿«¿ƒ¿∆»…

הוא 29) שאותם שני , ומעשר מעשר תרומת רק  [הזכיר
שאינו  עני , ומעשר ראשון מעשר אבל במעשה, מפריש
ה"ב ) (למעלה בלבד שם להם קורא אלא במעשה, מפרישם
אינו  (אם ודאי  בטבל אפילו כלל, ברכה חיוב  עליהם אין -
(חולין  בלבד במחשבה שם לקרוא שאפשר שכיון מפרישם),
להלן  וראה זאת, הזכיר לא שרבינו אלא נט . ובכורות ז.
כמו  באמירה, שם קרא אם אפילו מברכים אין וצ "ע ), ה"ט ,
סי ' או"ח  בשו"ע  כמפורש חמץ , ביטול על מברכין שאין

ס "ב ]. א.30)תלב  כג, ודאי31)שבת אביי , "אמר שם:
דדבר  ספק  ברכה, בעי  רבא דדבריהם ברכה. בעי  לא יהם

אינו  שרבא רבינו, וסובר הן". מעשרין הארץ  עמי  רוב  אמר,
מברכין  שאין לזה טעם עוד הוסיף  אלא אביי , על חולק 
פי "ג  להלן [וראה ה"ה חנוכה מהל' בפ "ג ועי ' (כסף ֿמשנה).

מ "ד.32)ה"כ]. פ "א שצריך 33)דמאי  במקום אבל
מחניך  "והיה שנאמר: ערום, כשהוא לתרום אסור לברך,
קדושה  של דיבור אפילו דבר", ערות בך יראה ולא קדוש
בפ "ד  וראה שם, בשבת (רש"י  ערוה שיש במקום אסור -

ה"ד). תרומות מהל'

.‰„ˆÈk34˙Óez È„k LÈÙÓ ?È‡Óc‰ ˙‡ ÔÈOÚÓ ≈«¿«¿ƒ∆«¿««¿ƒ¿≈¿«
„ˆa dÁÈpÓe ,Ïk‰ ÔÓ ‰‡nÓ „Á‡ ‡e‰L ,OÚÓ«¬≈∆∆»ƒ≈»ƒ«…«ƒ»¿«

˙Bt‰35‰Ê :ÓB‡Â ,36OÚÓ ‡Le ,OÚÓ37CeÓÒ «≈¿≈∆«¬≈¿»«¬≈»
BÏ38‡e‰L ÂÈÏÚ ÈzÓ‡L ‰Ê :ÓB‡ Ck Á‡Â .¿««»≈∆∆»«¿ƒ»»∆

OÚn‰ ‡L ÏÚ OÚÓ ˙Óez ‡e‰ È‰ OÚÓ«¬≈¬≈¿««¬≈«¿»««¬≈
Ô‰kÏ d˙BÂ d˙B‡ ÏËBÂ .BÏ CeÓq‰39BÈ‡L . «»¿≈»¿¿»«…≈∆≈

È‡M40OÚn‰ Ì„˜ OÚÓ ˙Óez LÈÙ‰Ï ««¿«¿ƒ¿««¬≈…∆««¬≈
‰lÁzÎÏ41.ÈL OÚÓ LÈÙÓ Ck Á‡Â . ¿«¿ƒ»¿««»«¿ƒ«¬≈≈ƒ

מ "א.34) פ "ה שאינו 35)דמאי  כתב  שם, המשנה בפירוש
(ועיי "ש  בכרי  מקום בקביעת לו ודי  להפריש, צריך
דוקא, להפריש שצריך כוונתו אין כאן גם כי  ויתכן בתוי "ט ).
תרומת  כמפריש זה אין הפריש, שאפילו השמיענו אלא

שם  קרא לא עדיין שהרי  ראשון, מעשר לפני  מעשר
מעשר  לקבוע  יכול שהיה ואף  שם'). אנשי  ('תוספות
הזה  הטורח  וכל מעשר, תרומת אחרֿכך ממנו ולהפריש
שאסור  (אף  "ראשית" נקראת מעשר שתרומת כיון - למה?
מה  במעשר לייחד צריך ראשון), מעשר קודם להפרישה
החלקים  תשעת שייחד קודם מעשר, תרומת לעשותו שעתיד
תרומות  מהל' פ "ג למעלה וראה שם. ראשונה' ('משנה

שהפריש.36)הכ"ג). ממאה, חלקי37)האחד תשעה
נוספים. בהלכה 38)מאה ראה מקום, קביעות וזוהי 

שעדיין 39)הסמוכה. ראיה הבא לכהן: לומר שיכול ואף 
למכרה  היה יכול וא"כ כנ"ל, מעשר תרומת וטול תרמו לא
גזירה  למכרו, ולא אצלו לעכבו שלא חכמים החמירו לכהן,
(סוטה  מיתה מתחייב  ונמצא ויאכלנה אצלו ישהנה שמא
ד"ה  ב 'תוספות' ט . ביומא וראה מפריש. ד"ה ברש"י  מח .
משנהֿלמלך). ראה זה, על חולק  שלא, סי ' וה'טור' מעשר.

בתחילה,40) ראשון למעשר שם לקרוא צריך לפיכך כלומר,
לפני לכתחילה מעשר תרומת להפריש רשאי  שאינו לפי 

ראשון. מעשר כגֿכד.41)שהפריש הלכות שם למעלה
תרומתו  - קודם מעשר תרומת הפריש אם בדיעבד אבל
מאכלות  מהל' ובפ "י  ה"א, בפ "ח  למעלה נראה וכן תרומה.
בהלכה  ובכסף ֿמשנה שם, איש' ב 'חזון וראה ה"כ. אסורות

הט "ו]. פי "ב  להלן עוד [וראה הסמוכה

.ÂzÓe42ÔBL‡‰ Ì„˜ ÈL OÚÓ LÈÙ‰Ï43 À»¿«¿ƒ«¬≈≈ƒ…∆»ƒ
È‡Ó„a44˙Bt ÏL ÈL OÚÓ :ÓB‡ ,‰ˆ Ì‡Â . ƒ¿«¿ƒ»»≈«¬≈≈ƒ∆≈

ÌÓB„a B‡ ÌBÙˆa el‡45ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È‰Â , ≈ƒ¿»ƒ¿»«¬≈¿À»«
ÔÎÂ .˙BÚn‰46ÌBzÁp‰ ÔÓ kk Á˜Bl‰47LÈÙÓ  «»¿≈«≈«ƒ»ƒ««¿«¿ƒ

‰pnÓ48„Á‡ :ÓB‡Â ,‰lÁÂ OÚÓ ˙Óez È„k ƒ∆»¿≈¿««¬≈¿«»¿≈∆»
‡Le ,OÚÓ ‡e‰ È‰ Ô‡k LiM ‰nÓ ‰‡nÓƒ≈»ƒ«∆≈»¬≈«¬≈¿»
˙Óez ÈeOÚ OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ OÚÓ«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈»¿«
‰‡nÓ „Á‡ ÏÚ ˙i‰Â ;BÏ CeÓq‰ ‡M‰ ÏÚ OÚÓ«¬≈««¿»«»¿«»≈«∆»ƒ≈»

‰lÁ ‡e‰ È‰ ÈzLÙ‰L ‰Êa LiL49L OÚÓe ;È ∆≈»∆∆ƒ¿«¿ƒ¬≈«»«¬≈≈ƒ
.˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È‰Â ,dÓB„a B‡ dBÙˆaƒ¿»ƒ¿»«¬≈¿À»««»

.ÏÎB‡Â¿≈

אין 42) לראשון, שני  מעשר הקדים "אם מ "ד: פ "א בדמאי 
לעשות  מותר שם, ב 'ירושלמי ' יוחנן רבי  ולדעת כלום". בכך

להלן. וראה לכתחילה. אף  סאין 43)כן מאה היו אם כגון
סאין  עשר יוציא ואח "כ שני  למעשר סאין עשר יוציא חיטין,
שאמרו  ממה נראה וכן שם). המשנה, (פירוש ראשון למעשר
כלום". בכך אין - לראשון שני  מעשר הקדים "אם במשנה:
כן  לעשות מותר יוחנן לרבי  ואילו בדיעבד, שרק  שמשמע 
המשנה  היתה שאם אלא למעלה), (ראה לכתחילה גם
שאחר  לטעות מקום היה לכתחילה של לשון אומרת
תשעה  אלא יפריש לא שני , למעשר סאין עשרה שהפריש
ה"א), פ "ז (למעלה המעשרות כסדר ראשון, למעשר סאין
ראשון, מעשר שחובת ללמדנו, בא המשנה לשון ושינוי 
שני מעשר לו הקדים אם אף  בעינו, נשאר - עשרה להפריש

שם'). אנשי  ב 'תוספות אם 44)(ראה ודאי , בטבל אבל
פי "א  (להלן להתוודות יכול אינו לראשון, שני  מעשר הקדים

הי "ג). שני  מעשר "מהו 45)מהל' שם: ב 'ירושלמי '
ראשון  במקום הכרי ) של בדרומו או בצפונו =) שני  ליקבע 
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להקדים  התירו שלא לומר שאפשר ראשון, מעשר קודם =)
כתקנת  במעשר, הפריש אם אלא לראשון שני  מעשר
שאול  בר יוסי  רבי  התירו), לא בלבד בקביעות אבל חכמים,
הדא  וכו' שני  וקבע  צא ליה, אמר פירי . אריסיה ליה אייתי 
השולחן', ('פאת ראשון" במקום שני  לקבוע  שמותר אמרה

אחרת). שפירש שם הגר"א בביאור פ "ה 46)וראה שם
הי "ב 47)מ "א. ולהלן שם). המשניות, (פירוש עםֿהארץ 

עיי "ש. חבר, שחובתה 48)בנחתום מעשר תרומת הקדימו
בעיסה. אחרֿכך שחובתה לחלה חלה 49)בגורן, הקדימו

"ראשית", בו נאמר שלא שני  למעשר "ראשית" שנקראת
('ירושלמי ' חלה של לחובתה קודם באה שחובתו אף ֿעלֿפי 

הגר"א). וביאור שם,

.ÊÔÎÂ50ÔÈÓÊn‰51BÁ ˙‡52BÏˆ‡ ÏÎ‡iL53, ¿≈««¿ƒ∆¬≈∆…«∆¿
‡e‰Â54˙BOÚn‰ ÏÚ BÈÓ‡Ó BÈ‡55ÚÓ ÓB‡  ¿≈«¬ƒ««««¿≈≈∆∆
˙aL56‡e‰ È‰ ÁÓÏ LÈÙ‰Ï „È˙Ú È‡M ‰Ó : «»«∆¬ƒ»ƒ¿«¿ƒ¿»»¬≈

OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ OÚÓ ‡Le ,OÚÓ«¬≈¿»«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈
OÚÓe ;BÏ CeÓq‰ ‡L ÏÚ OÚÓ ˙Óez ÈeOÚ»¿««¬≈«¿»«»«¬≈
ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È‰Â ,BÓB„a B‡ BBÙˆa ÈL≈ƒƒ¿ƒ¿«¬≈¿À»«

˙BÚn‰57ÈtÓ .58el‡ ÌÈ‡z ˙B˙‰Ï Ì„‡Ï znL «»ƒ¿≈∆À»¿»»¿«¿¿»ƒ≈
È‡Óc‰ ÏÚ59È‡cÂa Ï‡ .B˙eLa BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡60 ««¿«««ƒ∆≈ƒ¿¬»«««

BÈ‡ .B˙eLaL c ÏÚ ‡l‡ ‰˙Ó ≈«¿∆∆»«»»∆ƒ¿

מ "א.50) פ "ז שהזמין.51)שם עםֿהארץ  כלומר,
המעשרות.52) על המקפיד להלן.53)חבר, ראה בשבת,

פ "י (להלן עםֿהארץ  אצל להתארח  שאסור ואף ֿעלֿפי 
('משנה  בו הקילו הזמינו, שכבר כיון - אֿה) הלכות

מ "ב ). פ "ב  שם כלומר,55)החבר.54)ראשונה'
אבל  דמאי , פירותיו כן ואם פירותיו, מעשר אם הוא מסתפק 
כדלהלן. להתנות, יכול אינו - מעשר שאינו בו יודע  אם

לבית 56) לילך יכול שאינו כיון התירו, השבת לצורך ודוקא
שם. ולעשר ה"ה.57)המזמין שם 58)כנ"ל 'ירושלמי '

יוחנן. רבי  מדבריהם.59)בשם אלא שאינו 60)שאינו
מעושר.

.Á?„ˆÈk61B˙Èa ÏË ÏL ÌÈ‡z ‰‡Ó BÏ eÈ‰ ≈«»≈»¿≈ƒ∆∆∆¿≈
CLÁz ‡nL ‡È˙Óe ,‰„Oa B‡ L„n‰ ˙Èa ‡e‰Â¿¿≈«ƒ¿»«»∆ƒ¿»≈∆»∆¿«

˙aLa OÚÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â62È‡L ÌÈ‡z ÈL :ÓB‡  ¿≈»¿«≈¿«»≈¿≈¿≈ƒ∆¬ƒ
LÈÙ‰Ï „È˙Ú63È‡L OÚÂ ;‰Óez Ô‰ È‰ »ƒ¿«¿ƒ¬≈≈¿»¿∆∆∆¬ƒ

È‡L ÚL˙Â ;ÔBL‡ OÚÓ  Ô‰ÈÁ‡ LÈÙÓ«¿ƒ«¬≈∆«¬≈ƒ¿≈«∆¬ƒ
LÈÙÓ ÁÓÏe .ÈL OÚÓ  Ô‰ÈÁ‡ LÈÙÓ«¿ƒ«¬≈∆«¬≈≈ƒ¿»»«¿ƒ

ÏÎB‡Â64. ¿≈

דבר 61) על בוודאי , מפריש כיצד כלומר, מ "ה. פ "ז שם
בשבת 62)שברשותו. ומעשרות תרומות מגביהין שאין

אסורה, בלבד שם קריאת ואפילו הי "ד). שבת מהל' (פכ"ג
(בשבת  שאמרו ממה נראה וכן עלֿידי ֿזה. מתקן שהוא כיון
מתוקן", ותקנו עבר שאם שבת, אצל הוא מוכן "טבל מג.)
ותקנו  עבר ש"אם אלא בשבת להפריש היתר שום שאין הרי 

(רדב "ז). בהלכה 63)מתוקן" (ראה ליתא [ו"למחר"
(ראה  הנוסחאות רוב  לפי  שם במשנה הוא וכן הקודמת).
הקודמת, בהלכה שרק  פישל) הערי  מכון הוצאת במשנה,

להפריש  עתיד "שאני  אומר: לשבת, אצלו כשהזמינו
הזמינו. למחר רק  שהרי  אחר, לזמן ולא למחר, - למחר",
שירצה]. זמן בכל להפריש בידו שלו, שהטבל כאן, אבל

שבדבר 64) לפי  אסור, - אחרֿכך ולהפריש לאכול אבל
רבינו  ולדעת ברירה", "אין פוסקין אנו התורה מן שהוא
וראה  התורה. מן הוא אילנות מעשר ה"ט ), פ "א (למעלה

המשנה. בפירוש

.ËCÈˆÂ65Á‡ BÊ LÈÙnL ‰ÚLa ÂÈ˙ÙOa LÁÏ ¿»ƒƒ¿ƒ¿»»¿»»∆«¿ƒ««
ÏËÂ .B‡z ÌÈc˜‰ È‰L ,˙aLa Ôw˙Ók BÈ‡Â ;BÊ66 ¿≈ƒ¿«≈¿«»∆¬≈ƒ¿ƒ¿»¿∆∆

˙aLa BÏËÏËÏ zÓ  ‰Ê È‡z ÂÈÏÚ LiL67Ì„˜ ∆≈»»¿«∆À»¿«¿¿¿«»…∆
LÈÙiL68‡M‰ ˙‡ ÏÎB‡Â ‰Ê „ˆa ÂÈÈÚ Ô˙BÂ .69. ∆«¿ƒ¿≈≈»¿«∆¿≈∆«¿»

רבי65) בשם ז) שבהלכה דמאי  (בדין ה"א שם 'ירושלמי '
כל  על בלחש שאומר היינו שפתיים, [ורחישת יוחנן.
משה'), ('פני  אתמול שהתניתי  התנאי  כפי  והפרשה: הפרשה
בשבת]. עכשיו מפריש כאילו ייראה כן, לא שאם

זעירא.66) רבי  בשם ה"ה, שם אף ֿעלֿפי67)'ירושלמי '
שאסור  כיון בשבת, לטלטלו אסור תנאי , עליו שאין שטבל

הי "ט ). שבת מהל' (פכ"ה לתקנו,68)באכילה שבידו כיון
מאחר 69)כנ"ל. בשבת, כמתקן [ואינו שם. 'ירושלמי '

שום  בה שאין (ובהפרשה כנ"ל מאתמול, תנאו שהקדים
למעלה  וראה מחשבה, בה מועיל אם רבינו הזכיר לא תנאי ,
הנ"ל, כבהפרשה בשפתיו, לרחוש הצריכוהו לא וכאן ה"ד).
בשבת. כמפריש נראה אינו עיניו, נותן אלא שאינו שכיון
סומך", הוא שבלבו התנאים "על ה"ו: פ "י  להלן מפורש וכן

.[25 לשורה 225 עמוד כפשוטה' ב 'תוספתא ועי '

.ÈÔ˙70B˙BzLÏ ÒBk ı‡‰ ÌÚ BÏ71ÓB‡ 72‰Ó : »««»»∆ƒ¿≈«
,OÚÓ ‡e‰ È‰ ÒBk‰ ÈÏeLa iLÏ „È˙Ú È‡M∆¬ƒ»ƒ¿«≈¿≈«¬≈«¬≈
ÈeOÚ OÚÓ È˙ÈOÚL ‰ÊÂ ;BÏ CeÓÒ OÚÓ ‡Le¿»«¬≈»¿∆∆»ƒƒ«¬≈»
ÈL OÚÓe ;BÏ CeÓq‰ ‡M‰ ÏÚ OÚÓ ˙Óez¿««¬≈««¿»«»«¬≈≈ƒ
‰˙BLÂ .˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ ‡e‰ È‰Â ,ÒBk‰ ÈÙa¿ƒ««¬≈¿À»««»¿∆

ÒBk‰ ÈÏeLa OÚÓ ˙Óez È„k ÁÈpÓe73. «ƒ«¿≈¿««¬≈¿≈«

אצלו 70) לאכול שהזמינו לה"ז, המשך וזהו מ "ב . שם,
המשנה  בפירוש רבינו כתב  וכן שבת, מערב  והתנה בשבת

לו 71)שם. הזכיר ולא לאכול, שהזמינו [שאף ֿעלֿפי 
לומר  אפשר שהיה אף ֿעלֿפי  בשתיה, גם הקלו - שתייה
ה"ז), (למעלה שלו שאינו בדבר בדמאי  להתנות התירו שלא
מערב  לו הקנהו כאילו הוא שהרי  שהזמינו, בדבר אלא

הסמוכה]. בהלכה וראה ממה 72)שבת, חוץ  בשבת,
אלא  כן אמרו [ולא שם). המשנה, (פירוש שבת בערב  שאמר
אבל  כדלהלן, משייר, אלא במעשה מפריש שאינו בדמאי ,
התירו  לא ה"ח ), למעלה (ראה במעשה שמפריש ודאי  בטבל

כמתקן]. שנראה בשבת, אלא 73)לומר שאינו שבדמאי 
למפרע , הדבר הוברר כלומר: ברירה", "יש אמרו מדרבנן,
בטבל  אבל ההפרשה. לפני  אף  זה סמך על לאכול ומותר
התורה  מן שהוא שבדבר מפני  כן, לעשות יכול אינו ודאי ,

ה"ב . ופ "ז שם, למעלה ראה ברירה", "אין אמרו

.‡È‰˙Ó  ˙aLa ˙BzLÏ BÁ BnÊ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒƒ¿¬≈ƒ¿¿«»«¿∆
„ÚÒiL ‰ˆiM ‰Ó Ïk ÏÚ ˙aL ÚÓ ‰Ê È‡˙kƒ¿«∆≈∆∆«»«»«∆ƒ¿∆∆ƒ¿«
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BÏˆ‡74ÔÎÂ .75ÏÚBt76 ˙Èa‰ ÏÚÏ ÔÈÓ‡Ó BÈ‡L ∆¿¿≈≈∆≈«¬ƒ¿««««ƒ
B˙Á‡ ˙‚Bb ÏË77‰ÈÁ‡ ˙B‡a‰ ÚL˙Â BÊ :ÓB‡Â ≈¿∆∆««¿≈¿≈««»«¬∆»

‰‡n‰ ÏÚ OÚÓ ˙BÈeOÚ78BÊÂ ;ÏÎ‡Ï „È˙Ú È‡L ¬«¬≈««≈»∆¬ƒ»ƒ∆¡…¿
;‰ÈÁ‡ ˙B‡a‰ OÚ‰ ÏÚ OÚÓ ˙Óez  ˙Á‡‰»««¿««¬≈«»∆∆«»«¬∆»

OÚ‰ ‡e‰ ÈL OÚÓe79‡e‰ È‰Â ,˙BBÁ‡‰ «¬≈≈ƒ»∆∆»«¬«¬≈
,Ô‰ÎÏ LÈÙ‰L ˙‚Bb‰ Ô˙BÂ .˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ¿À»««»¿≈«¿∆∆∆ƒ¿ƒ¿…≈

ÈL OÚÓ ÈÓc BÓˆÚÏ LÈÙÓ ÏÚBt‰Â80È‡zL ; ¿«≈«¿ƒ¿«¿¿≈«¬≈≈ƒ∆¿«
ÏÚa ÏMÓ OÚÓ ˙Óez ‰È‰zL ,‡e‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆ƒ¿∆¿««¬≈ƒ∆««

˙Èa‰81ÏÚBt ÏMÓ ÈL OÚÓe ,82. ««ƒ«¬≈≈ƒƒ∆≈

הכוס ,74) את לו במזגו שהקלו כשם כלומר: [לאכול.
לו  בנתנו הקלו כן זֿי ), הלכות (למעלה לאכול כשהזמינו
אכילתו  עם ששתייה אף ֿעלֿפי  לשתות, כשהזמינו לסעוד,
א]. יד, שבת ראה שתייתו, עם מאכילה יותר שכיחה

מ "ג.75) תורה),76)שם, מדין (ולא בתנאו שאוכל
וראה  ה"ט , פ "ה למעלה כמבואר במעשרות, שחייב 

שם. שם', אנשי  ו'תוספות ישראל' כלומר,77)ב 'תפארת
בשבת. ולא בחול מדובר כאן כי  עכשיו, מפריש

מהם 78) שאחת פי  על ואף  מאה. הם המעשר עם כלומר,
תמורתה  אוכל הוא הרי  - לכהן ונותנה מעשר תרומת היא
מאה. בסךֿהכל הרי  כדלהלן, הבית, בעל משל

פ "ז 79) למעלה ראה "התשע ". אלא דוקא, לאו "העשר"
שני ". מעשר "ותשעה הפירות.80)ה"א: עליהם לחלל

תמורת 81) הבית, בעל משל אחרת גרוגרת אוכל הוא שהרי 
רבי כדעת שם, משנה למעלה. ראה לכהן, שנתן זו גרוגרת
יוסי רבי  בא שם, המשנה בפירוש רבינו דעת ולפי  יוסי .

תנאֿקמא. דברי  (פ "ח 82)לפרש שם התוספתא לשון
.(102 14 עמ  ליברמן הוצאת

.ÈÌÈÓBzÁp‰83LÈÙ‰Ï ÌÈÓÎÁ ÌeiÁ ‡Ï  ««¿ƒ…ƒ¿¬»ƒ¿«¿ƒ
È‡Óc‰ ÔÓ ÈL OÚÓ84,„Ïa OÚÓ ˙Óez ‡l‡ , «¬≈≈ƒƒ«¿«∆»¿««¬≈ƒ¿«

‰lÁ‰ ÌÚ ‰‰Ëa ‰pLÈÙiL È„k85Á˜Bl‰Â . ¿≈∆«¿ƒ∆»¿»√»ƒ««»¿«≈«
ÙÓ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .ÈL OÚÓ LÈ86ÎBÓa «¿ƒ«¬≈≈ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿≈

B˙eÁ Á˙t ÏÚ B‡ B˙eÁa87ËÏÙÏ ÎBn‰ Ï‡ ;88 «¬«∆«¬¬»«≈¿«¿≈
ËÏÙÏ ‰ÎeÓq‰ ˙eÁa B‡89Û‡ LÈÙ‰Ï iÁ  «¬«¿»¿«¿≈«»¿«¿ƒ«

.ÈL OÚÓ«¬≈≈ƒ

מ "ד.83) פ "ב  שם המעשרות. על הנאמנים האופים
תמיד 84) אותם נוגשים עליהם הממונים שהשוטרים מפני 

ע "פ  שם, המשנה (פירוש חכמים עליהם הקלו בזול, למכור
ט .). ביומא הנחתום 85)הגמרא בטומאה, נעשתה אם

להוזיל  אותם מכריחים שהשוטרים מפני  הכל, מן פטור
חכמים  חייבו בטהרה, נעשתה אם אבל למעלה), (ראה
שם, ('ירושלמי ' בינתיים תיטמא שמא שחששו לנחתום,
ה"א. ביכורים מהל' פ "ו להלן וראה יוחנן). רבי  לדעת

שם.86) ו'ירושלמי ' פ "ג, שם נוגשים 87)תוספתא שאז
כנ"ל. בזול, שימכור השוטרים נוגשים 88)בהם אין שאז

השולחן'). ('פאת לה.89)בהם בסמוך שנמצאת

.‚ÈÌÈL90Ô‰ÈÓk eˆaL91˙Á‡ ˙b CB˙a92, ¿«ƒ∆»¿«¿≈∆¿«««
Èt ÏÚ Û‡ ,˙BOÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡ Ì‰Ó „Á‡‰Â¿»∆»≈∆≈∆¡»««««¿««ƒ

B˜ÏÁ ÏÚ ÔÓ‡p‰ ‰Ê OÚL93B˜ÏÁ ÏËB ‡e‰Lk  ∆ƒ≈∆«∆¡»«∆¿¿∆≈∆¿

˜ÏÁ ÏÚ È‡Óc OÚÓ epnÓ LÈÙ‰Ï iÁ ÔÈi‰ ÔÓƒ««ƒ«»¿«¿ƒƒ∆«¿«¿««≈∆
ı‡‰ ÌÚ94‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰ ?„ˆÈk .95ÏËBÂ , «»»∆≈«»∆¡»¿∆¡»¿≈

LÈÙÓ ‰Ê È‰  ÔÈÈ ‚Ï ÌÈ˙‡Ó BÈˆÁa96‚Ï epnÓ ¿∆¿»«ƒ…«ƒ¬≈∆«¿ƒƒ∆…
OÚÂ ,OÚÓ ˙Óez „Á‡97„‚k ,ÈL OÚÓ ∆»¿««¬≈¿∆∆«¬≈≈ƒ¿∆∆

‚Ï ‰‡n‰98‰lÁz È‡cÂ ÏL OÚn‰ LÈÙ‰ È‰L ; «≈»…∆¬≈ƒ¿ƒ««¬≈∆««¿ƒ»
LÈÏL ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .˙ba eÎcL Ïk ÈˆÁ ÏÚ99B‡ «¬ƒ»∆»¿««¿≈ƒ»»¿ƒ

ÔBaLÁ ÈÙÏ LÈÙÓ  ÚÈ100. ¿ƒ««¿ƒ¿ƒ∆¿

מ "ז.90) פ "ו כרמו.91)שם את איש כלומר,92)איש
אחת. גת בתוך ענביהם בטרם 93)דרכו ענביו על כלומר,

חבירו. ענבי  עם שנטל,94)עירבם חלקו חצי  על כלומר,
יינות  שנתערבו כיון שהרי  כדלהלן, שוים, היו חלקיהם אם
מעושר  בוודאי  מעורבת יין טיפת שכל נמצא החלקים, שני 
מיין  יותר, בחלקו נפלה שמא חשש אין ולכן מעושר, ובספק 

ראשונה'). ('משנה היוצא 95)חבירו שהיין ענבים נתן זה
חבירו. וכן לוג, מאתים המעשרות.96)מהן על הנאמן

הי "א.97) למעלה וראה "תשע ", אלא דוקא לאו "עשר"
דמאי ,98) וחציה ודאי  מעושרת חציה יין, טיפת כל שהרי 

יג:). השנה (ראש בילה" "יש - וביין שחלקו 99)כנ"ל.
להיפך. או שליש, שני  חבירו וחלק  כלומר,100)שליש

רבינו  שדעת ואף  בתערובת. חבירו כמות חשבון לפי 
מהל' פ "א (למעלה מדבריהם הזה בזמן ומעשרות שתרומות
היה  כן ואם ברירה", "יש אמרו: ובדרבנן הכ"ו), תרומות
שעישרו  חלקו את שקיבל למפרע  הדבר שהוברר לומר, לנו
"ברירה" אומרים אין - חבירו ענבי  עם שעירבו קודם ודאי ,
שאומרים  שניהם, של התבואה היתה כשלכתחילה אלא
לקבל, מהשותפים אחד כל עמד זה שחלק  למפרע  שהוברר
"ברירה" לומר אין - ונתערבו מחולקים היו אם אבל
ובהל' הי "ד, פ "ו למעלה וראה שם). יוםֿטוב ' ('תוספות

וצ "ע . ה"כ, שם תרומות

ה'תשע"ט  שבט  ו ' ש "ק יום 

   1 
על 1) נאמן שיהיה כדי  עליו לקבל צריך מה יבאר

חבר  בת או פירות. והניח  שמת חכם תלמיד ודין המעשרות.
עם  במשתה חבר ישמש אם הארץ . לעם שנישאת אשתו או
שנתן  ע "ה ודין ע "ה. עם שמיסב  חבר בן ובסעודתו. הארץ 
את  להאכיל מותר אם ירק . אגודת לו לקנות לחבר מנה
חבר  רופא מהם. גובין אם צדקה וגבאי  דמאי . העניים

פיו. לתוך נותן אם ע "ה לחולה שמאכיל

.‡˙BOÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ ˙BÈ‰Ï ÂÈÏÚ Ïa˜Ó‰2‡ÏÂ «¿«≈»»ƒ¿∆¡»««««¿¿…
È‡Óc ÂÈ˙Bt eÈ‰È3‡e‰L ˙‡ OÚÓ ˙BÈ‰Ï CÈˆ  ƒ¿≈»¿«»ƒƒ¿¿«≈∆∆

ÏÎB‡4ÎBÓ ‡e‰L ˙‡Â ,5Á˜BÏ ‡e‰L ˙‡Â ,6BÈ‡Â , ≈¿∆∆≈¿∆∆≈«¿≈
ı‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ Á‡˙Ó7ÌÈc ÂÈÏÚ Ïa˜iL CÈˆÂ . ƒ¿»≈«≈∆«»»∆¿»ƒ∆¿«≈»»¿»ƒ

ÌÈ„Ú e‡BiLÎe .ÌÈaa el‡8ÔÈÓ‡9ÌÈc ÏawL ≈»«ƒ¿∆»≈ƒ∆¡»ƒ∆ƒ≈¿»ƒ
„ÈÓz Ì‰a ÏÈ‚ ‡e‰LÂ ÌÈaa el‡10ÔÓ‡ ‰Ê È‰  ≈»«ƒ¿∆»ƒ»∆»ƒ¬≈∆∆¡»

.Ô‰ ÔÈOÚÓ ÓBÏ ÂÈ˙Bt ÏÚ«≈»«¿À»ƒ≈

מעושרים.2) שפירותיו קבלה 3)לומר ידי  שעל כלומר,
דמאי . פירותיו יהיו לא אלה 4)זו בין שלו פירות בין
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מה  על נאמן אינו שאם המעשרות, על שחשוד ממי  שלקח 
אוכלין  שאנו מה על נאמן יהיה היאך בעצמו, שיאכל

מעושר. זה כשיאמר דבריו על שגדלו 5)ונסמוך מפירות
למכור.6)אצלו. מנת  ולא 7)על קמא כתנא שם, משנה

התירו  לא - תנאי  על לסמוך שיכול פי  על ואף  יהודה. כר'
אצלו. כשהזמינו אלא זרה 8)כן (עבודה הריטב "א לדעת

או  להכשירו, עדים שני  צריך חשוד, בחזקת שהוא "כל לט 
הם). שמעושרים הפירות על =) החתיכה על שיעיד אחד עד
על  במעיד אלא באיסורין נאמן אחד עד אמרו שלא
עד  דבר: של [וטעמו רבינו. מדברי  נראה וכן החתיכה".
בידו  אם אלא איסור, חזקת לו שיש בדבר נאמן אינו אחד
לתקנם, בידו שהרי  הפירות, על הוא נאמן ולפיכך לתקנו
על  להעיד אבל משלו. ומעשרות תרומות עליהם להפריש
המעשרות, על נאמן ואינו הארץ  עם בחזקת שהיה זה,
זה  אין שהרי  יכול, אינו - למעשרות נאמנות עליו שקיבל

לתקנו]. לא 9)בידו [שאם המעשרות. על נאמנים כלומר,
מוסרים  אין הארץ  "עמי  אמרו שכן לעדות, פסולים הם  כן,
מעשר  שאינו כל מז: בברכות חכמים דעת ולפי  עדות", להם

הארץ ]. עם הוא הרי  כראוי  מקבל 10)פירותיו הוא ואז
נאמנות. חזקת

.ÔÓ‡ ÌÏBÚÏ ÌÎÁ „ÈÓÏz Ïk11CÈˆ BÈ‡Â , »«¿ƒ»»¿»∆¡»¿≈»ƒ
 [BzL‡Â] ÂÈ„ÚÂ B˙È Èe ÂÈe .ÂÈÁ‡ ‰˜È„a¿ƒ»«¬»»»¿≈≈«¬»»¿ƒ¿
,˙Bt ÁÈp‰Â ˙nL ÌÎÁ „ÈÓÏz .e‰BÓk Ì‰ È‰¬≈≈»«¿ƒ»»∆≈¿ƒƒ«≈

ÔÈw˙Ó ˙˜ÊÁa Ô‰ È‰  ÌBi‰ B˙B‡a ÌÒk elÙ‡12. ¬ƒ¿»»¿«¬≈≈¿∆¿«¿À»ƒ

"תלמיד 11) טהרות) (גבי  שאמר ל: בבכורות שאול כאבא
החמירו  שבטהרות ואף  שלושה" בפני  לקבל צריך אינו חכם
חומרא. שום מצינו לא במעשרות עצמם, על הכהנים

שאינו 12) דבר ידו מתחת מוציא שאינו חבר על ש"חזקה
מתוקן".

.‚BzL‡ B‡ ı‡‰ ÌÚ ˙a13BcÚÂ ,ÁÏ ˙qpL14 ««»»∆ƒ¿∆ƒ»¿»≈¿«¿
‰lÁza Ì‰ÈÏÚ Ïa˜Ï ÔÈÎÈˆ  ÁÏ kÓpL15˙e . ∆ƒ¿«¿»≈¿ƒƒ¿«≈¬≈∆«¿ƒ»«

kÓpL BcÚÂ ,ı‡‰ ÌÚÏ ˙qpL BzL‡ B‡ Á»≈ƒ¿∆ƒ»¿«»»∆¿«¿∆ƒ¿«
Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È‰  ı‡‰ ÌÚÏ16B‡ Ba .e„LÁiL „Ú ¿«»»∆¬≈≈¿∆¿»»«∆≈»¿¿

ÔÈ„eÓÏ eÈ‰L Á ÏL BcÚ17 ı‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ «¿∆»≈∆»¿ƒ≈∆«»»∆
eÈ‰L ı‡‰ ÌÚ ÏL BcÚ B‡ Ba .Ïa˜Ï ÔÈÎÈ¿̂ƒƒ¿«≈¿«¿∆«»»∆∆»

BÏˆ‡ Ô‰L ÔÓÊ Ïk :Á Ïˆ‡ ÌÈ„eÓÏ18Ô‰ È‰  ¿ƒ≈∆»≈»¿«∆≈∆¿¬≈≈
ı‡‰ ÌÚk Ô‰ È‰  e‡ˆÈ ;Ák19. ∆»≈»¿¬≈≈¿«»»∆

שנתגרשה.13) או עבד 14)שנתאלמנה שאין הכנעני ,
לאחר. נמכר נאמנות 15)עברי  לקבל שצריכים [והכוונה

פרק  דמאי  בתוספתא אמרו שהרי  והמכירה, הנישואין לפני 
ואין  ממנו לוקחין נאמנת, אין ואשתו נאמן הוא "היה ג
מכשול]. לידי  יבוא שוודאי  וכו'", אצלו, מתארחין

בידם.16) הראשון שמנהגם הארץ , עם אצל כשהם אפילו
לבקר.17) החבר].18)רגילין שפסקה 19)[=אצל

הלימודים  על עםֿהארץ  השפעת שגדולה ומכאן השפעתו,
אצלו. הלימודים על החבר מהשפעת אצלו,

.„ÂÈ„ÚÓ B‡ ÂÈaÓ „Á‡ ‰È‰Â ,ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆¡»¿»»∆»ƒ»»≈¬»»
ÔÓ‡20ÔÈÏÎB‡Â epnÓ ÔÈÁ˜BÏ  BzÁtLnÓ „Á‡ B‡ , ∆¡»∆»ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆¿¿ƒ

Ô‰Èt ÏÚ21.„Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â , «ƒ∆¿≈»¿ƒ¿»»

אדונו.20) תחת נאמן להיות עצמו על שקבל כלומר,
הם.21) שמתוקנים הפירות על שמעידים והיינו

.‰ÌÈÁ˜BÏ  ˙Ó‡ dÈ‡ BzL‡Â ÔÓ‡ ‡e‰ ‰È‰»»∆¡»¿ƒ¿≈»∆¡∆∆¿ƒ
epnÓ22BÏˆ‡ ÔÈÁ‡˙Ó ÔÈ‡Â ,23˙Ó‡ BzL‡ ‰˙È‰] . ƒ∆¿≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»¿»ƒ¿∆¡∆∆

ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡Â ,BÏˆ‡ ÔÈÁ‡˙Ó  ÔÓ‡ BÈ‡ ‡e‰Â¿≈∆¡»ƒ¿»¿ƒ∆¿¿≈¿ƒ
epnÓ24BÈ‡ ‡e‰Â ˙Ó‡ BzL‡L ÈÓÏ ‰‡Ó ‡B˙Â . ƒ∆¿»¿≈»¿ƒ∆ƒ¿∆¡∆∆¿≈

.[ÔÓ‡∆¡»

מוכר.22) שהוא מה מתקן חשודה 23)שוודאי  אשתו כי 
מתוקן. שאינו דבר מעידה 24)להאכיל אינה אשתו [אם

זה]. על

.ÂÁ LnLÈ ‡Ï25‡ÏÂ ı‡‰ ÌÚ ‰zLÓa ‡Ï …¿«≈»≈…¿ƒ¿≈«»»∆¿…
˙ÁzÓ Ôw˙Óe OÚÓ Ïk‰ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,B˙cÚÒaƒ¿À»∆»ƒ≈»»«…¿À»¿À»ƒ««

B„È26ÌÚ ‰zLÓa LnLÓ Á ‰‡B‰ ,CÎÈÙÏ . »¿ƒ»»∆»≈¿«≈¿ƒ¿≈«
.OÚÓe Ôw˙Ó ˙˜ÊÁa Ïk‰ È‰  B˙cÚÒa B‡ ı‡‰»»∆ƒ¿À»¬≈«…¿∆¿«¿À»¿À»

‡‰ ÈnÚ ÌÚ ÒÓ e‰e‡˙˜ÊÁa ‰cÚq‰ ÔÈ‡  ı »≈≈ƒ«≈»»∆≈«¿À»¿∆¿«
BaÏaL ÌÈ‡z‰ ÏÚ Á‰ ‡nL ,˙OÚÓ27‡e‰ ¿À∆∆∆»∆»≈««¿»ƒ∆¿ƒ

CÓBÒ28. ≈

המעשרות.25) על אצלו.26)הנאמן כשהזמינו
לרחוש 27) צריך אינו שבדמאי  י  הלכה ט  פרק  למעלה [ראה

אוכל.28)בשפתיו]. שהוא מה אלא תיקן ולא

.ÊÏÚ CÓBÒÂ ı‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ „ÚBÒ Ì„‡L ÌLk¿≈∆»»≈≈∆«»»∆¿≈«
Ba ÏÚ ‰˙Ó ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‡e‰ Ck ,B‡z29elÙ‡Â , ¿»»»ƒƒ¿«¿∆«¿«¬ƒ

‰˙Ó ˙BÈ‰Ï CÈˆ BÈ‡ Ï‡ .Á‡ ÌB˜Óa Ba ‰È‰»»¿¿»«≈¬»≈»ƒƒ¿«¿∆
‰zLna BnÚ ‰È‰ elÙ‡Â ,BaÓ ıeÁ Á‡ ÏÚ30. ««≈ƒ¿«¬ƒ»»ƒ«ƒ¿∆

ÔÈ‡  ı‡‰ ÌÚ ‰zLÓa ÒÓ ‰È‰L Á Ôa ,CÎÈÙÏ¿ƒ»∆»≈∆»»≈≈¿ƒ¿≈«»»∆≈
.ÂÈÏÚ ‰˙‰ ÂÈ‡ ‡nL ,˙OÚÓ ˙˜ÊÁa ‰cÚq‰«¿À»¿∆¿«¿À∆∆∆»»ƒƒ¿»»»

שולחנו.29) על סמוך שהוא כיוון בגדול, אפילו
לו.30) אחראי  שאינו

.ÁÈÏ Á˜ :BÏ Ó‡Â ÁÏ ‰ÚÓ Ô˙pL ı‡‰ ÌÚ«»»∆∆»«»»¿»≈¿»««ƒ
‡˜ÒeÏ‚ B‡ ˙Á‡ ˜È ˙c‚‡31BÏ Á˜BÏ  ˙Á‡32 ¬À«»»««¿¿»««≈«

Ì˙Ò33OÚlÓ eËÙe34‰Ún‰ ˙‡ ÛÈÏÁ‰ Ì‡Â .35 ¿»»ƒ¿«≈¿ƒ∆¡ƒ∆«»»
OÚÏ iÁ36Á‰ Lt Ì‡Â .BÏ ‡ÈÈ Ck Á‡Â «»¿«≈¿««»»ƒ¿ƒ≈≈∆»≈

È‡L BÊ ‰c‚‡ :ÈÂÁÏ Ó‡ ‡l‡ ,Ì˙Ò ÔÁ˜Ï ‡ÏÂ¿…¿»»¿»∆»»««∆¿»ƒ¬À»∆¬ƒ
ÈÓˆÚÏ  BÊÂ ,d˙B‡ ‰B˜ È‡ ÈÁÏ  EnÓ Á˜BÏ≈«ƒ¿«¬≈ƒ¬ƒ∆»¿¿«¿ƒ
,dOÚÏ iÁ  BÓˆÚÏ Á˜lL BÊ ,d˙B‡ ‰B˜ È‡¬ƒ∆»∆»«¿«¿«»¿«¿»
Ì‡Â .dOÚÏ CÈˆ BÈ‡  BÁÏ Á˜lL BÊÂ¿∆»««¬≈≈»ƒ¿«¿»¿ƒ

eÚ˙37BÁ ÏL ‰‡Óa BlL ˙Á‡ ‰Ú˙ elÙ‡ , ƒ¿»¿¬ƒƒ¿»¿»««∆¿≈»∆¬≈
ÏML BÁÏ ÔzÈ Ck Á‡Â ,È‡Óc Ïk‰ Ôw˙Ó BÁ ¿«≈«…¿«¿««»ƒ≈«¬≈∆¿»

BÏ ÁwÏ38. ƒ«

היטב .31) מתוקן בתבלין הארץ .32)לחם מעם
עבורו,33) ואחד משלחו עבור אחד שניים: שלוקח  היינו

כמו  בשבילי  וזה בשבילו זה מפרש ואינו בסתם שלוקח 
הגלוסקא 34)בסיפא. היא שזאת הדבר, הוברר שאומרים

ברירה, יש אומרים בדרבנן שהרי  בשליחותו, עבורו שלקח 
הגלוסקא. קנה בעצמו הארץ  עם כאילו זה שנתן 35)והרי 
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הארץ . עם הוא 36)לו הרי  שלו במעה שקונה שכיוון
נותן  הוא הרי  הארץ , לעם כשנותן כך ואחר לעצמו, כקונה

ואסור. דמאי  יג.37)לו הלכה ט  פרק  למעלה ראה
"ברירה". אומרים אין במאה,38)שבנתערבו בטל ואינו

לתקן. שאפשר מאחר

.ËLÓÁ eÏ ‡‰Â ‡ˆ :„Á‡Ï eÓ‡L ‰MÓÁ¬ƒ»∆»¿¿∆»≈¿»≈»»≈
‡È‰Â ,˜È ÏL ˙Bc‚‡39BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ¬À∆»»¿≈ƒ¿»∆»¿∆»ƒ¿≈«¿

Ô˜ÏÁ ÏÚ ‡l‡ OÚÏ ÔÈÎÈˆ ÔÈ‡ Ô‰aL ÌÈÁ ¬≈ƒ∆»∆≈¿ƒƒ¿«≈∆»«∆¿»
„Ïa40eaÚa Ô‰Ï ‡È‰ .41Ì‰aL ÌÈÁ  ƒ¿«≈ƒ»∆¿ƒ¿¬≈ƒ∆»∆

Ïk‰ OÚÏ ÔÈÎÈˆ42. ¿ƒƒ¿«≈«…

הארץ .39) עם 40)מעם של חלקו על אחראים הם שאין
מכן 41)הארץ . ולאחר עצמו בפני  אחד לכל לקח  כלומר,

זה. באופן ברירה אומרים שאין אצלו, שלא 42)נתערבו
הארץ . לעם דמאי  כנותנים יהיו

.ÈÌÈ‡z ÈÏ ËwÏÂ ‡ˆ :ÁÏ Ó‡L ı‡‰ ÌÚ«»»∆∆»«¿»≈≈¿«≈ƒ¿≈ƒ
È‡Ú Á‰ Ô‰Ó ÏÎB‡  È˙‡zÓ43ÔOÚÓe ,44 ƒ¿≈»ƒ≈≈∆∆»≈¬«¿«¿»

È‡Óc]45BÏ Ë˜ÏÏ ı‡‰ ÌÚÏ Á‰ Ó‡ Ì‡Â .[46, ¿«¿ƒ»«∆»≈¿«»»∆ƒ¿…
ÏÎB‡ Á‡‰ ‰Ê  Á‡ Á ÚÓLÂ47CÈˆ BÈ‡Â ¿»«»≈«≈∆»«≈≈¿≈»ƒ

˙ÁzÓ Ôw˙Ó BÈ‡L „ ‡ÈˆBÓ Á‰ ÔÈ‡L ;OÚÏ¿«≈∆≈∆»≈ƒ»»∆≈¿À»ƒ««
ÏÚ Û‡ .Á‡ ÌB˜nÓ ‰ÈÏÚ LÈÙ‰L B˙˜ÊÁÂ ,B„È»¿∆¿»∆ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«≈««

Ûwn‰ ÔÓ ‡lL Ì˙Ï ÌÈÁ e„LÁ ‡lL Èt48È„k , ƒ∆…∆¿¿¬≈ƒƒ¿…∆…ƒ«À»¿≈
.ÔÈÓBz ı‡‰ ÌÚ ÈÙlÓ ÏBLÎn‰ ˜lÒÏ¿«≈«ƒ¿ƒƒ¿≈«»»∆¿ƒ

כמכר.43) למעשר קובעת המתנה אין הוא 44)שהרי  אם
קבע . לאכול שם:45)רוצה בעירובין הר"ח  כגירסת

מהן " אוכל (מתאנתי ) תאנים לך ולקט  צא לחבירו האומר
עראי מהן אוכל זו כלכלה לך מלא דמאי . ומעשרין עראי 
רבינו  השמיט  למה עיון, שצריך אלא וודאי ". ומעשרין
שכשם  נראה, דברים של [וטעמם כלכלה". "מלא של הבבא
לבתים, מכניסים שהרוב  במקום כלכלה שהמוצא שאמרו
כמו  הבית, פני  ראיית לפני  עישרו לא שוודאי  וודאי , מתקנה
אם  ולפיכך עישרם, לא בוודאי  מלאכתם, נגמרה לא אם כן
זה  הרי  ילקט , שילקט  כמה היינו תאנים, לקט  לו: אמר
אינו  "אם י : הלכה ג פרק  למעלה כמפורש מלאכתו, נגמרה
שבעל  ואפשר צרכו", כל שילקט  עד הכלי ] [את ממלא
זמן  שיעור בכדי  היינו שיעשה, בכדי  מיד, עישר הפירות
דמאי , אלא מעשרן אינו ולכן בודדות, תאנים כמה שילקט 
עד  מעשרם אינו כן לא שאם לשוק , כשמוליכם והמדובר
שאין  זו, כלכלה מלא לו: אמר אם אבל הבית, פני  שיראה

שי עד מעשר אינו שימלאנה, עד מלאכה גמר שמילא זה ידע 
וודאי ]. מעשרין ולפיכך הכלכלה, לעם 46)את כלומר,

רשות.47)הארץ . הארץ  עם לו נתן כלומר,48)אם
ש"אין  לכל היא הלכה גדולה בתרומה אבל מעשר, תרומת
חכמים  לתלמידי  ולא המוקף " מן אלא גדולה תרומה תורמין

בלבד.

.‡ÈÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰Ï zÓ49ÌÈÁB‡‰ ˙‡Â50 À»¿«¬ƒ∆»¬ƒƒ¿∆»¿ƒ
È‡Óc51Ì‡ ,ÁB‡‰Â BÓˆÚ ÈÚ‰Â .ÔÚÈ„B‰Ï CÈˆÂ . ¿«¿»ƒ¿ƒ»¿∆»ƒ«¿¿»≈«ƒ

.ÔÈw˙Ó  Ôw˙Ï eˆ»¿«≈¿«¿ƒ

רק 49) שמאכילין אומר אתה שאם הארץ , עמי  אפילו

עמי ֿהארץ . עניים בפני  דלת נועל אתה ואף 50)לחבירים,
עניים. הם כאן הם, עשירים עמי51)שבביתם שרוב 

מצוות  עלינו להקל כדי  בזה והקלו הם, מעשרים הארץ 
האורחים. והכנסת הצדקה

È.Ì˙Ò ÔÈBb ‰˜„ˆ È‡ab52Ì„‡ ÏkÓ53ÌÈ˜lÁÓe «»≈¿»»ƒ¿»ƒ»»»¿«¿ƒ
Ì˙Ò54.Ôw˙È  Ôw˙Ï ‰ˆB‰Â , ¿»¿»∆¿«≈¿«≈

העניים.52) עבור ואינם 53)מאכלים מעמי ֿהארץ , אף 
שקבלו  מה לבין מחבר שקבלו מאכלים בין מבדילים
צדקה  הנותן [אחרי  אחריו אתה מדקדק  ש"אם מעםֿהארץ ,
מאכלים] משאר שנתן, מה את להבדיל עםֿהארץ , הוא אם
ייתן  ולא ייעלב  הארץ  [שהעם הצדקה מן ממעט  אתה

לעםֿהארץ .54)יותר]". אף 

.‚Èı‡‰ ÌÚ ‰ÏBÁÏ ÏÈÎ‡Ó ‰È‰L Á ‡ÙB55 ≈»≈∆»»«¬ƒ¿∆«»»∆
ı‡‰ ÌÚ ˙BtÓ56CB˙Ï ‡Ï Ï‡ ,B„È CB˙Ï Ô˙B  ƒ≈«»»∆≈¿»¬»…¿

ÂÈt57B„È CB˙Ï elÙ‡  ‡ÙB ÏL È‡Óc‰ ‰È‰ Ì‡Â . ƒ¿ƒ»»«¿«∆≈¬ƒ¿»
CB˙Ï elÙ‡  È‡cÂ ÏË ‡e‰L Ú„È Ì‡ ÔÎÂ .ÔzÈ ‡Ï…ƒ≈¿≈ƒ»«∆∆∆««¬ƒ¿

.eÒ‡ B„È»»

מותר.שא 55) הכל הרי  - כן לא שאם סכנה. בו ין
הרופא.56) של אסור 57)שאינם דרבנן שאיסור אף 

אלא  גזרו ולא הקלו בדמאי  סכנה, בו שאין לחולה באכילה
פיו. לתוך בנותן

   1 
דמאי .1) לו ולשלוח  לע "ה דמאי  למכור שאסור יבאר

ועם  חבר דמאי . למכור מותרין אם גסה במדה המשפיעין
ירק  נושא שהיה מי  הארץ . עם אביהם את שירשו הארץ 
בדרך. פירות המוצא לארץ . ממנו להשליך ורוצה עליו וככר
אצל  פירותיו המפקיד לו. ולאפות לבשל לפונדקית והנותן

הגוי . אצל או הארץ  עם

.‡ı‡‰ ÌÚÏ È‡Óc‰ ˙‡ kÓÏ eÒ‡2ÁÏLÏ B‡ »ƒ¿…∆«¿«¿«»»∆ƒ¿…«
È‡Ó„ BÏ3c ÏÎ‡Ï ‰ÊÏ ÚiÒÓ ‡e‰L ÈtÓ , ¿«ƒ¿≈∆¿«≈«»∆∆¡…»»

ÔÈÎBÓ Ï‡ .eÒ‡‰4È„ÈÓÏ˙Ï B˙B‡ ÔÈÁlLÓe »»¬»¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿ƒ≈
ÌÈÓÎÁ5B‡ OÚiL „Ú ÏÎB‡ ÌÎÁ „ÈÓÏz ÔÈ‡L ; ¬»ƒ∆≈«¿ƒ»»≈«∆¿«≈

.OÚÓ ‰fL ÔÓ‡ Ì„‡ BÚÈ„BiL „Ú«∆ƒ»»∆¡»∆∆¿À»

גסה,2) במדה המשפיעין ואפילו ג. משנה פ "ג דמאי 
להלן. ראה  שם.3)אסורים, המשפיעין 4)משנה היינו

הסמוכה. בהלכה ראה גסה, בדמאי ,5)במדה ודוקא
מן  שאסור ודאי , בטבל אבל מדבריהם, אלא אסור שאינו
פ "ו  (למעלה לצורך אלא לחבר, לשלח  התירו לא התורה,

ו). הלכה

.Ïk6ÔÈÚÈtLn‰7‰q‚ ‰cÓa8˙BBËÈq‰ ÔB‚k ,9 »««¿ƒƒ¿ƒ»«»¿«ƒ
È‡Óc‰ ˙‡ kÓÏ ÔÈzÓ  ‰‡ez ÈÎBÓe¿≈¿»À»ƒƒ¿…∆«¿«

BÁlLÏe10‰cn‰ ÏÚ ÔÈÙÈÒBÓ Ô‰L ÈtÓ ;11eÈ˜˙‰ , ¿«¿ƒ¿≈∆≈ƒƒ««ƒ»ƒ¿ƒ
‡e‰ BÏ eÁlzLpL ‰Ê B‡ Á˜Bl‰ ‰È‰iL ÌÈÓÎÁ¬»ƒ∆ƒ¿∆«≈«∆∆ƒ¿«¿

È‡Óc OÚÓ LÈÙn‰12‰cÓa ÔÈ„„Bn‰ Ï‡ . ««¿ƒ«¿«¿«¬»«¿ƒ¿ƒ»
‰w„13‡ÏÂ ,LÈÙÓ ‡e‰  kzOÓ ÎBn‰Â ÏÈ‡B‰ , «»ƒ¿«≈ƒ¿«≈«¿ƒ¿…

ÁÏLÈ ‡ÏÂ kÓÈ14.Ôw˙Ó ‡l‡ ƒ¿…¿…ƒ¿«∆»¿À»
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דֿה.6) משניות פ "ב  וימכרו 7)שם המדה על המוסיפים
שם). המשנה (פירוש גסה הסמוכה.8)במדה בהלכה ראה

שם).9) המשנה (פירוש גסה במדה רבים מאכלים המוכרים
בסמוך.10) ולהלן הקודמת הלכה ראה חכם. לתלמיד
מן 11) יותר הקונה ויקח  בה ויוסיפו ביותר המדה וימלאו

(שם). לו לעם 12)הראוי  אבל חכם. לתלמיד ודוקא
ועיין  למעלה. ראה יעשר, לא שמא למכור, אסור הארץ ,
וחזוןֿאיש. ראשונה ומשנה אנשי ֿשם תוספות

חלקו 14)חנונים.13) לא - משתכר אינו שבמתנה אף 
בזה. חכמים

.‚‰nÎÂ15ÁÏe ,‰‡Ò ÈˆÁ  LÈa ?‰q‚ ‰cÓ ‡È‰ ¿«»ƒƒ»«»¿»≈¬ƒ¿»¿«
.Ál‰ „ B˙B‡Ó È„ ‰ÂL ˙˜ÊÁnL ‰cÓ ƒ»∆«¬∆∆»∆ƒ»≈»»««

ה.15) משנה שם

.„ÈlÒ16ÌÈ˙ÈÊ17Èt ÏÚ Û‡ ,˜È ÏL ˙Bt˜Â ÌÈÚÂ «≈≈ƒ«¬»ƒ¿À∆»»««ƒ
‰ÒÎ‡ ÔÎBÓ ‡e‰L18È‡Óc ÔÎÓÏ eÒ‡ 19. ∆¿»«¿¿»»¿»¿»¿«

שם.16) המשנה בפירוש כתב  וכן יוסי , כרבי  ולא שם,
שלמה).17) (מלאכת שם במשנה אחרים ספרים כנוסחת
(פירוש 18) לו שיזדמן כפי  אלא ומדה, שיעור בלי  כלומר,

ובהגהות  ב  הלכה מכירה מהלכות בפי "ג וראה המשנה).
שם. כשיעור 19)מיימוניות מוכר שאינו כיון שיתקנם, עד

שם). ראשונה (משנה למעלה האמורה גסה מדה

.‰Ó‡20Ô‰Ó „Á‡21ÔÈa ,el‡‰ ˙Bt‰ Ôw˙e ‡Ba : »«∆»≈∆¿«≈«≈»≈≈
‰w„a ÎBÓ ‰È‰L22‰q‚a B‡23LÈÙÓ ÎBn‰  ∆»»≈¿«»¿«»«≈«¿ƒ

‰Ê „Â .ÈL OÚÓ LÈÙÓ Á˜Bl‰Â ,OÚÓ ˙Óez¿««¬≈¿«≈««¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»»∆
‡e‰ ÔÈc ˙Èa È‡z24. ¿«≈ƒ

יהוצדק ,20) בן שמעון רבי  בשם יוחנן רבי  של מימרא
שם. להלן.21)בירושלמי  ראה הלוקח , או המוכר

בתיקון,22) להשתתף  הסכים והלוקח  לתקן, המוכר שעל
הפירות. ונתקן בא לו: לתקן 23)ואמר הלוקח  שעל

הפירות. ונתקן בוא לו: ואמר להשתתף  הסכים והמוכר
ההפרשה,24) על שניהם הסכמת שבאה אף ֿעלֿפי  כלומר,

מעשר  תרומת אלא חצי , וזה חצי  זה יתן אומרים: אין
יא]. הלכה פ "ט  למעלה [וראה ללוקח  שני  ומעשר למוכר

.ÂÁ25ı‡‰ ÌÚ Ô‰È‡ ˙‡ eLiL ı‡‰ ÌÚÂ26 »≈¿«»»∆∆»¿∆¬ƒ∆«»»∆
‡e‰ ÏBÎÈ 27ÓBÏ28ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË : »«…«»ƒƒ∆ƒ¿

ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÌÈhÁ È‡Â ÈBÏt29ÔÈÈ ‰z‡ , ¿ƒ«¬ƒƒƒ∆ƒ¿¿ƒ«»«ƒ
‡Ï Ï‡ ;ÈBÏt ÌB˜ÓaL ÔÈÈ È‡Â ÈBÏt ÌB˜ÓaL∆ƒ¿¿ƒ«¬ƒ«ƒ∆ƒ¿¿ƒ¬»…

ÌÈBÚO È‡Â ÌÈhÁ ‰z‡ ÏË :Ó‡È30‰z‡ ÏË , …«…«»ƒƒ«¬ƒ¿ƒ…«»
Li‰ È‡Â Ál‰31È‡Óc ÎBÓ ‰fL ÈtÓ ,32. «««¬ƒ«»≈ƒ¿≈∆∆≈¿«

פ "ו.25) ותוספתא ט , משנה פ "ו ופירות 26)שם
דמאי . - עםֿהארץ .28)החבר.27)שהורישם לאחיו

"ברירה"29) אומרים אנו מדרבנן, שהוא שבדמאי  מפני 
הוברר  כלומר, יג). הלכה ופ "ט  יד, הלכה פ "ו למעלה (וראה
כאן  ואין אחיו, של חלקו וזה חלקו שזה למפרע  הדבר

לעםֿהארץ . דמאי  אמרו 30)מכירת לא מינים שבשני 
שם. פ "ו למעלה וראה הם 31)"ברירה", ממש ויבש שלח 

ביותר  משתמר שהיבש בחלוקתם, שומא וצריך מינין כשני 

בירושלמי ועיין נג, עמוד "מוריה" הוצאת לחגיגה (מאירי 
ב ). הלכה פ "ג החצי32)פאה מהם אחד לכל שיש כיון

חיטים  אתה טול לעםֿהארץ  החבר וכשאומר ומין, מין בכל
לו  מוכר נמצא היבש, ואני  הלח  אתה טול או שעורים ואני 

ממנו. שמקבל זה תמורת לח  חצי  או חיטים חצי 

.ÊÈÓ33˜È ‡OB ‰È‰L34‰ˆÂ ,B‡OÓ ÂÈÏÚ „ÎÂ ƒ∆»»≈»»¿»«»»«»¿»»
‡Ï  B‡OnÓ Ï˜‰Ï È„k Cc‰ ÏÚ epnÓ CÈÏL‰Ï¿«¿ƒƒ∆««∆∆¿≈¿»≈ƒ«»…

OÚiL „Ú CÈÏLÈ35ÈnÚÏ ‰Ï˜z ‡‰z ‡lL È„k , «¿ƒ«∆¿«≈¿≈∆…¿≈¿»»¿«≈
.È‡Ó„a B˙B‡ ÔÈÏÎB‡L ı‡‰»»∆∆¿ƒƒ¿«

ולא 33) וכחכמים פ "ד, שם בתוספתא וכן ב . משנה פ "ג שם
יוסי . (רע "ב 34)כרבי  למעשר מלאכתו שנגמרה דמאי  של

להלן. וראה אלא 35)שם), ממעשר, פוטר אינו שהפקר
פוטר  אינו מלאכה גמר אחר אבל מלאכה, גמר קודם
מהלכות  פ "ח  המלך בשער וראה כ). הלכה פ "ג (למעלה

דמאי . של ד"ה ה"ב , לולב 

.ÁÁ˜Bl‰36˜eM‰ ÔÓ ˜È37CLÓe38Èt ÏÚ Û‡ , «≈«»»ƒ«»«««ƒ
ÌÈÓc Ô˙ ‡ÏÂ „„Ó ‡ÏÂ Ï˜L ‡lL39CÏÓÂ , ∆…»«¿…»«¿…»«»ƒ¿ƒ¿«

˙eÁ‰ ÏÚÏ ÈÊÁ‰Ï40OÚiL „Ú ÈÊÁÈ ‡Ï 41. ¿«¬ƒ¿«««¬…«¬ƒ«∆¿«≈

שם.36) ותוספתא מעםֿהארץ .37)משנה כלומר,
להחזיר,38) מותר משך לא שאם שם, המשנה בסוף  הוא כן

א. הלכה פ "ה למעלה קנה.39)וראה - שמשך שכיון
להחזיר,40) יכול אינו דעתו בלי  אבל החנות, בעל מדעת

אנשי ֿשם). (תוס ' כנ"ל המקח , חל בירושלמי41)שהרי 
אחת  דמי  נותן עושה? הוא "כיצד יוחנן: דר' אליבא שם
וראה  שם. המשנה בפירוש רבינו כתב  וכן ומתקן". מהן

שם. למעלה

.Ë‡ˆBn‰42˙Bt43Cca44ÔÈÒÈÎÓ  Ì‡ : «≈≈«∆∆ƒ…«¿ƒƒ
Ô‰ÈzÏ45OÚlÓ eËt 46eÚa˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL , ¿»≈∆»ƒ¿«≈∆¬«ƒ…ƒ¿¿

˜eMa kÓÏ ÔÈÒÈÎÓ  Ì‡Â ;OÚÓÏ47el‡ È‰  ¿«¬≈¿ƒ…«¿ƒƒƒ¿…«¬≈≈
Ó„È‡48‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓe ;49È‡Óc 50. ¿«∆¡»¿∆¡»¿«

כב .42) הלכה פ "ג למעלה וראה י . משנה פ "ב  מכשירין
להלן.43) וראה מלאכתם, וזכה 44)שנגמרה הפקר, שהם

לבית 45)בהם. שיכנסו עד עראי  באכילת מותרים שהם
ב ). הלכה (משנהֿלמלך).46)(שם עראי  אוכלם אם

שם).47) (למעלה מלאכתם גמר עם מיד נקבעים שהם
כדין 48) "דמאי ", רבינו: ופירשה "חייב ", שם: במשנה

אינו  ממעשרות, פטור שהפקר ומה עםֿהארץ . של פירות
מלאכה  גמר לאחר אבל מלאכה, גמר קודם הפקיר אם אלא
בתוספתא  וראה כ. הלכה שם למעלה ראה פטור, אינו

.658 עמ ' לשוק ,49)כפשוטה מכניסים חצים כלומר,
לבית. ספק 50)וחצים הוא, ספיקא שספק  אף ֿעלֿפי 

עשרום  שמא לשוק , מכניסים אם ואף  ופטור, לבית מכניסים
כדלהלן  ספיקא, בספק  גם החמירו בדמאי  מכלֿמקום -

בכסף ֿמשנה. שם עיין יג, בהלכה

.ÈÔÏË51ÔÏÎ‡Ï52ÚÈˆ‰Ï CÏÓÂ53‡‰LÈ ‡Ï  ¿»»¿»¿»¿ƒ¿«¿«¿ƒ«…¿«∆
OÚiL „Ú Ô˙B‡54‰Ïw˙ ‰È‰È ‡lL È„k , »«∆¿«≈¿≈∆…ƒ¿∆«»»

ÌÈÁ‡Ï55e„‡È ‡lL ‰lÁzÓ ÌÏË Ì‡Â .56È‰  «¬≈ƒ¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»∆……¿¬≈
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BÏˆ‡ Ô˙B‰LÏ zÓ ‰Ê57B‡ ÔÏÎ‡Ï ‰ˆiL „Ú ∆À»¿«»∆¿«∆ƒ¿∆¿»¿»
ÔÎÓÏ B‡ ÔÁÏLÏ58È‡Óc Ô˙B‡ OÚÈÂ ,59. ¿»¿»¿»¿»ƒ«≈»¿«

ג.51) משנה פ "ג בדרך,52)דמאי  פירות המוצא כלומר,
בהם. זכה כן, ואם לאכלן, ונטלן הקודמת, כבהלכה

אצלו.53) בסוף 54)להשהותם להלן רבינו מדברי 
מכניסים  שרוב  במקום כשמצאם שהמדובר נראה, ההלכה
שוודאי לבת, מכניסים שרוב  במקום מצאם אם אולם לשוק .
מעשרם  ו), הלכה ופ "ה כב , הלכה פ "ג (למעלה נתעשרו לא
קבע . יאכלום שמא - לבית הכניסום שלא אף ֿעלֿפי  ודאי ,

הבית.55) לבני  כלל.56)כלומר, בהם לזכות נתכוין ולא
לעשר 57) חייב  ולמדו ואינו לעצמו, אותם נוטל שאינו לפי  ,

"עשר  כב ): יד, (דברים שנאמר ממה שם בירושלמי  כן
ואי מעשר, אתה "משלך - זרעך)" תבואת כל (את תעשר

אחרים". משל מעשר במדה 58)אתה אפילו הארץ  לעם
אֿב . הלכות למעלה דקה, במדה ולחבר רוב 59)גסה, אם

למעלה. ראה בשוק , למכור מכניסים

.‡È˙È˜60˜È61‰pba ˙‡ˆÓp‰62‰eËt BÊ È‰  ¿ƒ«»»«ƒ¿≈«ƒ»¬≈¿»
È‡Óc‰ ÔÓ63 ˙Èaa ˙‡ˆÓp‰ ˙Èa‰ ÏÚa ÏLÂ . ƒ«¿«¿∆««««ƒ«ƒ¿≈««ƒ

˙iÁ64‰tL‡‰ Èab ÏÚL .65ÌB˜Ó ÏÎa 66˙zÓ67. «∆∆∆««≈»«¿»¿»»À∆∆

הלכה 60) פי "א תרומות בירושלמי  וראה פ "ד. שם תוספתא
שם. סיריסליאו הר"ש גירסת לפי  ירק 61)ד, עלי 

שנתלשו. הגננים.62)מקולקלים שתלשום
ביותר,63) המעופשים את אלא מקנבים אינם שהגננים

תרומות  מהלכות בפי "א למעלה ראה לזרים, המותרים
י . המעופשים 64)הלכה אפילו מקנבים בתים שבעלי 

בנקל.65)קצת. ליטלה שאפשר גבה, על אפילו כלומר,
[וכלֿשכן 66) אשפה ואפילו בתים. בעלי  של אפילו כלומר,

יב .]. חולין עיין שבשוק . עליה 67)אשפה אין שמעתה
אוכל. שם

.ÈÔ˙Bp‰68˙È˜cÙÏ69 BÏ ˙BÙ‡ÏÂ BÏ ÏMÏ «≈¿À¿»ƒ¿«≈¿∆¡
dÏ Ô˙B ‡e‰L ˙‡ OÚÓ70‰Ïw˙ ‰È‰È ‡lL È„k , ¿«≈∆∆≈»¿≈∆…ƒ¿∆«»»

ÌÈÁ‡Ï71ÈtÓ ,‰pnÓ ÏËB ‡e‰L ˙‡ OÚÓe , «¬≈ƒ¿«≈∆∆≈ƒ∆»ƒ¿≈
[‰Êa] ‰Ê ÏL ÛÈÏÁ‰Ï ‰„eLÁ ‡È‰L72Ï‡ .73 ∆ƒ¬»¿«¬ƒ∆∆»∆¬»

dÒ‡L ÔÈa dza ‡OpL ÔÈa ,B˙BÓÁÏ Ô˙Bp‰74B‡ , «≈«¬≈∆»»ƒ»≈∆≈¿»
‡Ï LLBÁ BÈ‡  ÏMÏ ÏÈL˙Â ˙BÙ‡Ï ˙t BzÎLÏƒ¿∆¿«∆¡¿«¿ƒ¿«≈≈≈…

OÚÓ ÌeMÓ75˙ÈÚÈL ÌeMÓ ‡ÏÂ76dÈ‡L ÈtÓ , ƒ«¬≈¿…ƒ¿ƒƒƒ¿≈∆≈»
ÛÈÏÁ‰Ï ‰„eLÁ77ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .78ÔÓÊa ? ¬»¿«¬ƒ«∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«

‰„wÏ ÔÈÏ˙Â ‰qÚÏ B‡O dÏ Ô˙pL79Ì‡ Ï‡ ; ∆»«»¿»ƒ»¿¿»ƒ«¿≈»¬»ƒ
˙BOÚÓ ÌeMÓ LLBÁ  Ô˙ ‡Ï80ÌeMÓ LLBÁÂ …»«≈ƒ««¿¿≈ƒ

˙ÈÚÈL81,eÒ‡  ‰hÓL ˙L ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏe . ¿ƒƒ¿ƒ»ƒ»¿»¿«¿ƒ»»
‡e‰ ˙ÈÚÈL ÈÁÈÙqÓ B‡O‰ ‡nL82. ∆»«¿ƒ¿ƒ≈¿ƒƒ

ה.68) משנה פ "ג ומנהג 69)דמאי  הפונדק . בעלת
מאכלו  אחד כל והתבשיל והבשר הקמח  לה לתת הסוחרים

שם). המשנה (פירוש זה 70)ולחמו של מחליפה שהיא
כדלהלן. אחראים 71)בזה, אנו "אין אומרים ואין

ו  שם. יוסי  כר' ודלא מע "ש לרמאין", מהלכות בפ "ט  אף 
כאן  - לגזלנין אחראין אנו שאין רבינו, מדברי  נראה ז הלכה

טז  סימן השלחן (פאת החמירו בידים לה כא שנותן ס "ק 
הירושלמי ). טורחת 72)ע "פ  שהיא שכיון שם, משנה

היפה  את בשבילה לקחת לעצמה היתר מורה היא בשבילו,
התם). ד"ה שם ותוספות ו: (חולין הגרוע  את לאורח  ולתת

החולקים 73) דחכמים אליבא ו הלכה שם בירושלמי  הוא כן
יהודה. דר' אליבא שהיא שם כמשנתנו ודלא יהודה, ר' על

שם.74) בירושלמי  שנפשטה, החליפה 75)בעיא שמא
מעושרים. שאינם בספיחי76)בדברים החליפה שמא

שמיטה  מהלכות בפ "ד כדלהלן באכילה, האסורים שביעית
הלכה  פ "ח  (שם השביעית על נחשדו הארץ  [ועמי  ב . הלכה

ט ]. הלכה פי "ב  להלן וראה תמצא 77)י ) לא שחמותו
דרך  וכן ובתן חתנן עבור לטרוח  דרכן שכן לעצמה, היתר
שם. בתוספות ראה אלו, בשביל אלו לטרוח  השכנים

שם.78) וחולין שם שמא 80)לתבשיל.79)תוספתא
תבלין  ויש דמאי , של ותבלין שאור ובקדירה בעיסה נתנה
י , ס "ק  יב  סימן השולחן בפאת וראה במעשר. שחייבין
אינו  ד"ה שם חולין תוספות ועיין זאת. להוכיח  שהאריך

מה 81)חושש. בכלל והן אלו, תיבות ליתא רומי  בדפוס 
וכו'. ולפיכך יח ),82)שכתב : הלכה (פי "ג להלן וראה

דמאי . תערובת על גם גזרו ותבלין שבשאור

.‚ÈCÈÏBn‰83ÂÈhÁ84ı‡‰ ÌÚ ÔÁBËÏ85Ô‰ È‰  «ƒƒ»¿≈«»»∆¬≈≈
Ô˙˜ÊÁa86ÔÁBËÏ ÔÎÈÏB‰ .ÛÈÏÁ‰Ï „eLÁ BÈ‡L , ¿∆¿»»∆≈»¿«¬ƒƒ»¿≈

ÔÙÈÏÁ‰ ‡nL ,È‡Óc Ì‰ È‰  ÌÈÎBk „BÚ≈»ƒ¬≈≈¿«∆»∆¡ƒ»
ı‡‰ ÌÚ ÏL ÌÈhÁa87ı‡‰ ÌÚ Ïˆ‡ „È˜Ùn‰ ÔÎÂ . ¿ƒƒ∆«»»∆¿≈««¿ƒ≈∆«»»∆

È‡L ,Ô˙˜ÊÁa Ô‰ È‰ .ÔB„wt‰ ÛÈÏÁ‰Ï „eLÁ B ¬≈≈¿∆¿»»∆≈»¿«¬ƒ«ƒ»

פ "ד.83) שם ותוספתא ד, משנה פ "ג שהופרשו 84)שם
ומעשרות. תרומות לטוחן 85)מהם "או שם: במשנה

לפי רבינו, והשמיטו לכל כותי ". כגויים עשאום הזה שבזמן
שם. המשנה בפירוש וראה "למעשרות 86)דבריהם, שם:

אצלו,87)ולשביעית". לטחון חיטיו הוליך שהוא שכשם
ואף ֿעלֿפי דמאי . שפירותיהם הארץ , עמי  גם הוליכו כן
בשל  החליפן אם ואף  החליפן, לא שמא הוא, ספיקא שספק 
כיון  - הוא? המעשרים מן זה עםֿהארץ  שמא עםֿהארץ ,
גם  סמכו לא הן", מעשרין הארץ  עמי  "רוב  על סמכו שלא
על  שנתקנה חמץ  בדיקת וגם (כסף ֿמשנה), ספיקא ספק  על
בפ "ב  וראה (רדב "ז). ספיקא ספק  על בה סמכו לא הספק ,
המשנה  (ובפירוש סד והערה י  הלכה ומצה חמץ  מהלכות
שבדמאי בקלים שסומכים רבינו כתב  א, משנה פ "א לדמאי 
שבקלים  שכתב  הגרע "א בתוספות שם ועיין ספיקא. ספק  על
בחיוב  כלל ואינו הפקר, שהוא אחד ספק  יש שבדמאי 
ועיין  ספיקא. ספק  על בזה סמכו ולכן ומעשרות, תרומות

אורֿשמח ).

.„Èı‡‰ ÌÚ88LnzLÓ ‰È‰L89ÏL B˙eÁa «»»∆∆»»ƒ¿«≈«¬∆
Á90ÒÎÂ ‡ˆBÈ Á‰L Èt ÏÚ Û‡ ,91‰Ê È‰  »≈««ƒ∆∆»≈≈¿ƒ¿»¬≈∆

ÛÈÏÁ‰ ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,zÓ92. À»¿≈≈∆»∆¡ƒ

פ "ג.88) שם בברכות 89)תוספות וראה משמש . כלומר,
וראה 90)נב : משמשם. והוא בה ושותים אוכלים שהיו

קי : על 91)בפסחים עיניו ואין באומנתו מתעסק  כלומר,
ואף ֿעלֿפי92)החנות. חושש. - כלל נכנס  אינו אם אבל
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אינו  זה - הקודמת) (בהלכה להחליף  חשוד אינו שעםֿהארץ 
אבל  בפקדון, יד כשולח  הוא הרי  שהמחליפו בפקדון  אלא
את  ללקוחות יתן שמא חוששים למכירה, ניתן שהכל בחנות
סימן  השולחן בפאת וראה חלקו. את החנות מן ויקח  שלו

וחזוןֿאיש. שם כפשוטה ותוספתא לט . ס "ק  טז

.ÂË„È˜Ùn‰93È‰  ÌÈÎBk „BÚ‰ Ïˆ‡ ÂÈ˙Bt ««¿ƒ≈»≈∆»≈»ƒ¬≈
ÛÈÏÁ‰Ï B˙˜ÊÁL ;ÌÈÎBk „BÚ ÏL ÂÈ˙BÙk Ô‰≈¿≈»∆≈»ƒ∆∆¿»¿«¬ƒ
‡Ï ÔÈ„ÚL ˙Bt eÈ‰ Ì‡ ?ÌÈc C‡È‰Â .ÔB„wt‰«ƒ»¿≈«ƒ»ƒ»≈∆¬«ƒ…

ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚94Á˜lL Á‡ Ï‡OÈ „Èa eÓ‚Â , ƒ¿¿»¿«¿»¿ƒ¿¿¿«ƒ¿»≈««∆»«
e‡aL BÓk ,ÂÈ˙BOÚÓ LÈÙÓ  ÔB„wt‰95Ì‡Â ; «ƒ»«¿ƒ«¿¿»¿∆≈«¿¿ƒ

iÁ  ÔzÎ‡ÏÓ ‰Ó‚Â ÌÈÏË „È˜Ù‰L ˙Bt eÈ‰»≈∆ƒ¿ƒ¿»ƒ¿ƒ¿¿»¿«¿»«»
ÌÈÎBk „BÚ‰ ÛÈÏÁ‰ ‡Ï ‡nL ,LÈÙ‰Ï96CÎÈÙÏe . ¿«¿ƒ∆»…∆¡ƒ»≈»ƒ¿ƒ»
˜ÙÒ  LÈÙiL ˙BOÚn‰L ,ÈÏ ‰‡È97Ì‡ Ï‡ . ≈»∆ƒ∆«««¿∆«¿ƒ»≈¬»ƒ

;ÌeÏk LÈÙ‰Ï CÈˆ BÈ‡  ÔÈw˙Ó ÔÈlÁ „È˜Ù‰ƒ¿ƒÀƒ¿À»ƒ≈»ƒ¿«¿ƒ¿
ÔÈeËt  ÌÈÎBk „BÚ‰ ÛÈÏÁ‰ elÙ‡L98BÓk , ∆¬ƒ∆¡ƒ»≈»ƒ¿ƒ¿

˙BÓez ˙BÎÏ‰a e‡aL99„BÚ Ô‚„ ‡ÏÂ  E‚c : ∆≈«¿¿ƒ¿¿¿»¿¿…¿«≈
.ÌÈÎBk»ƒ

שמעון.93) כר' ולא כחכמים שם, הפריש 94)משנה ולא
ומעשרות. תרומות מהלכות 95)מהם בפ "א למעלה

הלכ  שלא תרומות פירות הגוי  מן הישראל לקח  שאם יא, ה
ומעשרות  בתרומות חייב  ברשותו, וגמרם מלאכתם נגמרה

ללוי . ראשון מעשר נותן אינו אבל התורה, שאם 96)מן
(שם). פוטר הגוי  שדיגון פטור, - נותנם 97)החליף  ואינו

החליף . שמא - וללוי  החליף 98)לכהן שמא לחשוש ואין
בטוחן  שרק  למעלה), (ראה דמאי  שפירותיו עםֿהארץ  בשל
חיטה  של קופות אליו יתקבצו שהטוחן "לפי  לכך, חששו
המשניות  (פירוש אחר" ישראל בפירות שיחליפן ואפשר

שם. ירושלמי  ועיין שם.99)שם),

   1 
שבת 1) ונכנס  לעשרן נאמן שאינו ממי  פירות הלוקח  יבאר

והוא  בשבת, עמו שיאכל חברו המשביע  לעשר. יכול שאינו
תרומת  שהפריש שראינוהו נאמן שאינו מי  עליו. נאמן אינו
שהוא  ממי  לי  קח  נאמן שאינו למי  האומר מפירותיו. מעשר
אני . אחד ואמר מעשר כאן מי  ושאל לעיר הנכנס  מעשר.
עניים  הם. ישראל ארץ  משל ואמר בסוריא פירות המוכר
נאמנים. הם אם הם, ופאה שכחה לקט  אלו פירות שאמרו
אמר  ואחרֿכך פירות והמוכר אחרים, על שהעיד החשוד

הם. טבל לך שמכרתי  פירות

.‡Á˜Bl‰2˙BOÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈnÓ ˙Bt3 «≈«≈ƒƒ∆≈∆¡»««««¿
ÁÎLÂ4ÔOÚÏ5˙aL ‰ÒÎÂ ,6BË ÌBÈ B‡7BÈ‡L ¿»«¿«¿»¿ƒ¿¿»«»∆≈

OÚÏ ÏBÎÈ8BÏ‡BL ‰Ê È‰ 9:BÏ Ó‡ Ì‡Â , »¿«≈¬≈∆¬¿ƒ»«
BÏ Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ .˙aLa ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡  Ô‰ ÔÈOÚÓ¿À»ƒ≈≈«ƒ¿«»¿≈ƒ»«

„Á‡10ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡  Ô‰ ÔÈOÚÓ :ÔÓ‡ BÈ‡L ∆»∆≈∆¡»¿À»ƒ≈≈«ƒ
˙aL d˙B‡a11elÙ‡Â ,12ÔÈw˙Ó ˙BÁ‡ ˙Bt BÏ eÈ‰ ¿»«»«¬ƒ»≈¬≈¿À»ƒ
ÔÈn‰ B˙B‡Ó13ÈtÓ .14,ı‡‰ ÈnÚ ÏÚ ˙aL ˙ÓÈ‡L ≈«ƒƒ¿≈∆≈««»««≈»»∆

‰Ú da BÚ BÈ‡Â15. ¿≈≈»¬≈»

  

         
        
          
          

      

בשבת, פיו  על לאכול מותר  א ,ממה ־נפש :להבי וצרי
ועוד , שבת. במוצאי  הפירות אות את יאכל לא  למה 
 צרי שבת למוצאי  פירות נשארו   א שרק  משמע  מלשונו 
 מאות נשאר לא   א אבל בשבת, שאכל ועל  עליה לעשר
בשבת, שאכל על לעשר צרי אינו  שבת למוצאי  הפירות

בזה .  הטע ומה 
בשני לפרש  יש  אלו  פירות אכילת היתר את והביאור:
הוא   ששואלי ומה  התירו , שבת כבוד  שמפני  א : . אופני
להקפיד מבלי  פירות  מה  שלוקחי יחשבו  שלא  כדי  רק 
שאימת  מפני  אמת אומר שאכ ב : . עישור על ולשאול
החשש  מפני  הוא  למוצ"ש  אוכל שאינו  ומה  עליו , שבת
חששו  לא  עצמה  ובשבת עליו , שבת אימת שאי לאחד 

עליו . שבת אימת שאי מאחד  הרחוק  לחשש 
 צור שיש  היינו  הדעות, כשתי  פוסק   " שהרמב ונמצא 
כבוד  טע וה שבת אימת  טע ה יחדיו ,  הטעמי בשני 
לאימת   שבנוס מכיו הפירות, מ לאכול מותר ולכ שבת,
 חוששי אי שבגללו  שבת, כבוד  של  הטע  ג ישנו  שבת,
שלא  כיו במוצ"ש  משא "כ  שבת, אימת  לה שאי למיעוט
למיעוט.  ג לחשוש  יש  שבת, כבוד  של  הטע כבר שיי
שאז  שבת למוצאי  הפירות מאות כשנשארו  ועל־פי ־זה 
שאכל  מה  על  ג המעשר חיוב  מגלגלי ,לעשר צרי

בשבת.
      

רפ "ה.2) ותוספתא מ "א פ "ד עםֿהארץ ,3)דמאי  כלומר
אינו  המעשרות על החשוד אבל ההלכה. בסוף  הוא וכן

רע "א). ('תוספות' בשבת ואפילו ב 'ירושלמי '4)נאמן
אלא  עםֿהארץ ] שאומר מה על [שסוכמין אמר "לא שם:
בשבת]". פיו על [לאכול אסור מזיד הא [ששכח ], שוגג

(5- תנאי  לו היה שאם שבת. מערב  תנאי  לו היה לא וגם
ה"ז  פ "ט  למעלה כמפורש בשבת, להפריש אפשר

בינונים,6)('ירושלמי '). כוכבים שלשה נראו כלומר,
ועי ' ה"ד, שבת מהל' בפ "ה שכתוב  כמו ודאי , לילה שהוא
ג). ס "ק  יז סי ' השולחן' ('פאת ה"ג בסוף  שם בלשונו היטב 
הט "ו). פכ"ג (שם הדמאי  מעשרין - השמשות בין אבל

להלן.7) וראה שם, ב 'ירושלמי ' הוא וכן שם. תוספתא
שם 8) שבת (הל' בשבת ומעשרות תרומות מפרישים שאין

מפני הכ"ו), יוםֿטוב  מהל' (פ "ד וביוםֿטוב  והי "ד) ה"ט 
ה"ט ), שם שבת (הל' מתוקן היה שלא דבר כמתקן שנראה
ומטעם  הי "ד). (שם הפירות אותם למקדיש דומה שזה ועוד
שאוכל  לארץ , חוצה וחלת לארץ  חוצה תרומת גם זה
להפריש  אסור הי "ב ), בכורים מהל' (פ "ה מפריש ואחרֿכך
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קפו               
         

בהלכה  וראה צא). נוספת והערה הי "ב  שם, שבת (הל'
בשבת,9)הסמוכה. אוכל אינו - בחול שאלו אבל בשבת.
לו 10)כדלהלן. אמר למוכר) =) מצאו "לא שם: במשנה

על  סומך אינו שלכתחילה ומשמע  וכו'", נאמן שאינו אחר
מעיד  אלא בעצמו, יודע  אינו אחר שאותו משום והיינו אחר,
לא  רבינו ומדברי  הגרע "א) (תוספות שעישרם המוכר בשם

כן. הסמוכה.11)משמע  כבהלכה שבת, במוצאי  לא אבל
שחזקה  אחרים, על מעיד הדבר על החשוד שגם ואף ֿעלֿפי 
- הי "ז) (להלן עםֿהארץ  וכלֿשכן לו, ולא חוטא אדם אין
בשבת  מלאכול ימנע  שלא כדי  כך לו שאמר לחוש, יש כאן
לשבת  ואף ֿעלֿפי ֿכן ה"ח ), עדות מהל' פי "א (כסף ֿמשנה

התירו. שם.12)גופה תאב 13)'ירושלמי ' שהוא שכיון
(שם). לו התירום - חנינא.14)לאלו כרבי  שם, 'ירושלמי '

רבי של טעמו גם רבינו שהזכיר הסמוכה, בהלכה וראה
לעשות 15)יוחנן. בעיניהם הוא חמור "שעמי ֿהארץ 

ישקר" לא לפיכך היום, כבוד מפני  השבת ביום עבירה
למקדש, שבת שהוקשה אומרים [ויש שם). המשנה, (פירוש
ומקדשי תשמורו שבתותי  "את ל): יט , (ויקרא שנאמר
בשבת  גם ישנו כן במקדש, מורא שישנו כשם תיראו".
"לקראת  בחוברת וראה צח , מצוה ו'יראים' ו, סי ' (סמ "ק 
הוא  ביום שגם למעלה, רבינו שכתב  ומכיון כד). עמ ' שבת"
בין  ש"אין זה, לענין כשבת יוםֿטוב  שגם נראה נאמן,
ולדעת  ז:). (מגילה בלבד" נפש אוכל אלא לשבת יוםֿטוב 
שאימת  ובתרומת) ד"ה נה: כתובות ('תוספות' האומרים
למעשר, קובעת ששבת משום היא, עםֿהארץ  על שבת
קובע  יוםֿטוב  שגם האומרים לדעת הוכחה מכאן תהיה
לו, האמינו ביוםֿטוב  גם שהרי  הכ"א), פ "ה למעלה (ראה

הכ"ב ]. שם המלך' ב 'שער כתב  וכן כנ"ל,

.Èt ÏÚ Û‡16È‰  ˙aLa ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡ ‡e‰L ««ƒ∆≈«ƒ¿«»¬≈
˙aL È‡ˆBÓÏ ˙Bt‰ Ô˙B‡Ó ÏÎ‡È ‡Ï ‰Ê17„Ú ∆……«≈»«≈¿»≈«»«
˙aLa ÏÎ‡L ÏÚ ,Ïk‰ ÏÚ È‡Óc OÚiL18ÏÚÂ ∆¿«≈¿«««…«∆»«¿«»¿«

ˆÏ ‡l‡ e‰eÈÓ‡‰Â el˜‰ ‡lL ;‡Lp‰d˙B‡ C «ƒ¿»∆…≈≈¿∆¡ƒ∆»¿…∆»
˙aL19‰˙È‰ .20dÏ CeÓÒ BË ÌBÈÂ ˙aL21BÏ‡Le , «»»¿»«»¿»»¿≈

‰‡ ‡lL ÈtÓ ,ÈMa Û‡ ÏÎB‡  Ô‰Ó „Á‡a¿∆»≈∆≈««≈ƒƒ¿≈∆…ƒ¿»
ÌÈ˙Èa OÚÏ22˙BiÏb ÏL ÌÈBË ÌÈÓÈ ÈLa ÔÎÂ .23. ¿«≈≈¿«ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒƒ∆»À

שם.16) ותוספתא, "חשכה 17)משנה שם: במשנה,
שאף  להורות כנראה "חשכה", השמיט  ורבינו שבת". מוצאי 
את  מעשרים השמשות שבין לפי  אסור, השמשות בין
מותר  שבת מוצאי  של השמשות בין ואף  לד.), (שבת הדמאי 
המשניות  בפירוש וראה מ "ז. פ "ב  שבת חדשים' ('תוספות
הערי מכון הוצאת ובמשנה ראשונה' ב 'משנה שם, בדמאי 

.(1 הערה 72 עמ ' "חשכה 18)פישל שם: 'ירושלמי '
שלא  [שאכל]", זה על [הנשאר] מזה מעשר שבת, מוצאי 
לא  אבל טבל, חשש של האסור את אלא בשבת לו התירו
ועשאוהו  לכהן, ליתנו שצריך מעשר, תרומת של הממון את
('תוספתא  מפריש ואח "כ שאוכל לארץ  חוץ  כתרומת
הקודמת. הלכה וראה ,(3 הערה 245 עמ ' כפשוטה'

רבי19) בשם כחבריא חכמים, התירו השבת כבוד שמפני 
רבינו  ופסק  הקודמת. הלכה וראה שם, ב 'ירושלמי ' יוחנן
שאימת  "מפני  הנ"ל שלטעם אף  ולכן שם, הדעות כשתי 

לפי - שבת במוצאי  גם לאכול לו היה עםֿהארץ ", על שבת
אוכל  אינו השבת", כבוד מפני  ש"התירו השני  הטעם

כפשוטה'). שם.20)('תוספתא ֿ 21)'ירושלמי ' אף ֿעל
('ירושלמי ' נפרדים ימים כשני  ודינם הן, קדושות ששתי  פי 

ה"ה). עירובין מהל' ופ "ח  שם.22)שם, 'ירושלמי '
אפשר 23) גליות של ימיםֿטובים שבשני  [ואף ֿעלֿפי  שם.

מפריש  אני  חול, היום אם ראשון: ביום ולומר תנאי  לעשות
כלום, בדברי  אין קודש היום ואם ומעשרות, תרומה עליה
אתמול  היה כן אם קודש, היום אם ואומר: חוזר שני  וביום
מפריש  הריני  חול היום ואם מאתמול, הופרש והרי  חול,
אין  - הי "ב ) יוםֿטוב  מהל' (פ "ו שני  ביוםֿטוב  ואוכל היום,
אלא  ראשון, ביוםֿטוב  אוכל אינו אם אלא אמורים הדברים
לאכול  לו שהתירו בדמאי , כאן אבל (עיי "ש), שני  ביוםֿטוב 
יאמר  שהיאך להתנות, יכול אינו - ראשון ביוםֿטוב 
ומיד  כלום", בדברי  אין קודם היום "אם ראשון: ביוםֿטוב 

או  הוא היום אחרֿכך "אם יאמר: היאך שני  וביוםֿטוב  כל?
אכל  שאתמול אומר ונמצא היום", מפריש הריני  חול

טבלים?].

.‚ÚaLp‰24˙aLa BnÚ ÏÎ‡iL BÁ ÏÚ25‡e‰Â , «ƒ¿»«¬≈∆…«ƒ¿«»¿
ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡Â Ï‡BL  ˙BOÚn‰ ÏÚ BÈÓ‡Ó BÈ‡≈«¬ƒ««««¿≈¿≈«ƒ

„Ïa ‰BL‡‰ ˙aMa26ÏÚ Û‡ ,‰iL ˙aLa Ï‡ ; ««»»ƒ»ƒ¿«¬»¿«»¿ƒ»««
‰‡‰ epnÓ „pL Èt27‡Ï  BÏˆ‡ ÏÎ‡È ‡Ï Ì‡ ƒ∆»«ƒ∆¬»»ƒ……«∆¿…

È‡Óc OÚiL „Ú ÏÎ‡È28. …««∆¿«≈¿«

חבירו"24) את "המדיר אמרו: ששם ואף ֿעלֿפי  מ "ב . שם,
שם: המשנה בפירוש כתב  וכן בשבועה, רבינו פירשה -
נמי , "שבועות ב : פ , בנדרים אמרו וכן חבירו". על "הנשבע 
90 עמ ' פישל הערי  מכון הוצאת (משנה נדרים" היינו
(פ "ה  אחרים על חלה שבועה שאין ואף ֿעלֿפי  בהערות).
האחרים  נשתבחו הרי  - אֿב ) הלכות שבועות מהל'
(שם  שוא בשבועת להרגילו שלא דבריו את המקיימים
ראשונה  בשבת פיו על ואוכלו שואלו זה ומטעם ה"ג),

שם). המכון, שאם 25)(משנת בשבת, כשהשביעו ומדובר
ה"ז. בפ "ט  כנ"ל להתנות, אפשר - שבת בערב  השביעו

טבלים 26) התירו כאן אבון, רבי  "אמר שם: 'ירושלמי '
החברה  לחזק  כן לעשות "שצריך שלום". דרכי  משום
(פירוש  עמו" יאכל לא אם ביניהם שתיפול האיבה ולהרחיק 

גם 27)המשנה). בשבועתו הוסיף  כלומר, שם. משנה,
ויותר  יותר כאן ויש יאכל, לא אם מנכסיו, הנאה איסור

שלום. דרכי  בשבת 28)משום עםֿהארץ  על סמכו ולא
ללכת  אבל הפירות, ממנו לקח  כשכבר אלא ה"א), (למעלה
שלום, דרכי  מפני  אלא התירו לא אצלו, לאכול לכתחילה

רדב "ז). ועי ' יוםֿטוב ', ('תוספת הראשונה בשבת ודוקא

.„ÈÓ29ÔÓ‡ BÈ‡L30˙Óez LÈÙ‰L e‰eÈ‡L , ƒ∆≈∆¡»∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ¿«
‰ÏÙÂ ‰ÊÁL e‰eÈ‡e ,È‡Óc Ô‰L ÂÈ˙BtÓ OÚÓ«¬≈ƒ≈»∆≈¿«¿ƒ∆»¿»¿»¿»

Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÈa ,eÈÙa31dÓB˜ÓÏ ÔÈa32ÊÁÂ , ¿»≈≈¿»«≈≈ƒ¿»¿»«
‰ÈzLÙ‰ :Ó‡Â33ÏÚ ÏÎB‡Â ,ÏÁa elÙ‡ ÔÓ‡  ¿»«ƒ¿«¿ƒ»∆¡»¬ƒ¿…¿≈«

˙ÓÈ‡ Ck ,ı‡‰ ÈnÚ ÏÚ ˙aL ˙ÓÈ‡L ÌLk .ÂÈtƒ¿≈∆≈««»««≈»»∆»≈«
Úenc34.Ún„Ó‰ ˙‡ ÏÈÎ‡‰Ï ÔÈ„eLÁ ÔÈ‡Â ,Ì‰ÈÏÚ ƒ«¬≈∆¿≈»¬ƒ¿«¬ƒ∆«¿À»

פ "ה.29) ריש שם ותוספתא מ "א, ֿ 30)שם עם היינו
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ההלכה  בסוף  כדלהלן המעשרות, על נאמן שאינו הארץ ,
ה"א). למעלה הורמה.31)(ראה שממנו למקום לא

שחזרה 32) דמאי  של מעשר "תרומת אמרו: שם, במשנה
בתוספתא  אליעזר רבי  כדעת זו שמשנה אלא למקומה",
נפלה  אם אלא מדמעת אינה דמאי  שתרומת פ "ה, תרומות
למקום  בין למקומה "בין שם: חכמים לדעת אבל למקומה,
מהל' פט "ו למעלה וראה רבינו, דעת וכן מדמעת". - אחר

הכ"א. חזרתי33)תרומות "ואמר שם: המשנה, בפירוש
מדומע ". שהיה זה והתקנתי  והוצאתיהו אותו והפרשתי 
וכמו  עמהם, נבללה ולא הפירות גבי  על שנפלה כגון והיינו
פי על שנפלה תרומה "סאה מי "א) פ "ד (תרומות ששנינו

(ר  יקפיאנה" ב 'מלאכת המגורה אוחנה סלימן ור' קורקוס  "י 
לדין  שסמוך שם, תרומות בתוספתא נראה וכן שם). שלמה'
"סאה  נאמר: למקומה, שחזרה דמאי  של מעשר תרומת
כפשוטה'). ('תוספתא וכו'" המגורה פי  על שנפלה תרומה

לפני34) מעשר לתרומת חוששים שאינם אף ֿעלֿפי  כלומר,
וחזרה  הופרשה אם - ה"ב ) פ "ט  (למעלה שהופרשה

לה. חוששים למקומה,

.‰ÈÓ35OÚÓ LÈÙ‰L e‰eÈ‡L ,ÔÓ‡ BÈ‡L ƒ∆≈∆¡»∆¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¬≈
ÈL OÚÓ Ô‰Ó LÈÙ‰L Ó‡Â ,el‡ ˙BtÓ ÔBL‡ƒƒ≈≈¿»«∆ƒ¿ƒ≈∆«¬≈≈ƒ

ÔÓ‡ 36Ó‡Â ,eÈÙa ÈL OÚÓ LÈÙ‰ . ∆¡»ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ¿»≈¿»«
ÈM‰L ;ÔÓ‡ BÈ‡  ÔBL‡ OÚÓ LÈÙ‰L∆ƒ¿ƒ«¬≈ƒ≈∆¡»∆«≈ƒ

BlL37ÔÓ‡p‰Â .38,ÔBL‡‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡  ÈM‰ ÏÚ ∆¿«∆¡»««≈ƒ≈∆¡»«»ƒ
ÈÓ ,CÎÈÙÏ .ÈM‰ ÏÚ ÔÓ‡  ÔBL‡‰ ÏÚ ÔÓ‡p‰Â¿«∆¡»«»ƒ∆¡»««≈ƒ¿ƒ»ƒ
el‡ :Ó‡Â B˙ÈaÓ ˙Bt ‡ÈˆB‰L ÔÓ‡ BÈ‡L∆≈∆¡»∆ƒ≈ƒ≈¿»«≈

ÔÓ‡  ÔBL‡ OÚÓ39Ô‰Ó ÔÈLÈÙÓ ÔÈ‡Â , «¬≈ƒ∆¡»¿≈«¿ƒƒ≈∆
˙BÓez40˙BOÚÓe41 ÈL OÚÓ el‡ :Ó‡ Ì‡Â ; ¿««¿¿ƒ»«≈«¬≈≈ƒ

ÔÓ‡ BÈ‡42˙Óez Ô‰Ó ÔÈLÈÙÓe ,È‡Óc Ô‰ È‰Â , ≈∆¡»«¬≈≈¿««¿ƒƒ≈∆¿«
OÚÓ43‰‡ÈÂ .‰„Bt ‡e‰L ,ÈÏ44Ìlk ˙‡45. «¬≈¿≈»∆ƒ∆∆∆À»

ה"ג,35) פ "ד שם ו'ירושלמי ' פ "ג, שני  מעשר תוספתא
אליעזר. כרבי  ולא אם 36)כחכמים הוא: שקלֿוחומר

שני , מעשר הפריש, - ללוי  ליתנו שחייב  ראשון מעשר
וראה  שם, ('ירושלמי ' שהפריש כלֿשכן לא שלו, שכולו

כפשוטה'). שצריך 37)ב 'תוספתא ראשון, מעשר אבל
שהפריש. ראיה לנו אין ללוי , תוספתא,38)ליתנו

שם. וכנ"ל.39)וירושלמי  ללוי , נותנו בדפוס 40)שהרי 
אמר  שאם מעשר, לתרומת והכוונה "תרומה". רומי :
לוי שבן [שכשם (כסף ֿמשנה). נאמן - ממנו שהפרישה
שלא  עליה, נאמן ישראל כן הט "ו), (להלן עליה נאמן
שהם  מפני  ראשון, מעשר הפרישו שלא זמן כל אלא נחשדו
חיוב  אין ראשון מעשר הפרישו שלא זמן שכל חושבים
מעשר  שהפריש לאחר אבל ה"א), פ "ט  למעלה (ראה מיתה
שלא  זמן כל מיתה, חיוב  בו שיש הם יודעים ראשון,
גם  נכללה "תרומות", נוסחתנו ולפי  מעשר]. תרומת הפרישו
(שם). עמי ֿהארץ  עליה נחשדו שלא גדולה תרומה

הוא 41) שנאמן שכיון שני , ומעשר ראשון מעשר היינו
מעשר  הפעם עוד להפריש צריך אינו ראשון, מעשר שזהו
אינו  שהרי  ראשון, מעשר כדין שני , ממעשר ופטור ראשון.
ה"א), פ "ז (למעלה למאה תשעה אלא שני  מעשר מפריש

שני . ממעשר פטור ראשון שמעשר מן 42)הרי  לפטרו

זו, בהפרשה מפסיד שאינו שכיון המעשרות, ומן התרומות
(ר  שלו הוא נאמן.שהרי  אינו - למעלה) [צ "ל:43)אה

להפריש  שצריך והיינו למעלה. כמו ומעשרות" "תרומות
לא  שמא שני , ומעשר מעשר ותרומת ראשון מעשר ממנו

כלל]. מעשר 44)הפריש לומר נאמן שאינו שאף ֿעלֿפי 
אנפשיה  "שווינהו שני ", מעשר "אלו שאמר: כיון - הם שני 
כמעשר  עליו קיבלם כלומר, (רדב "ז), דאיסורא" חתיכה

והמעשרות 45)שני . התרומות ואף  הפירות, כל כלומר,
מהם. שהופרשו

.ÂÓB‡‰46ÈÏ Á˜ :˙BOÚn‰ ÏÚ ÔÓ‡ BÈ‡L ÈÓÏ »≈¿ƒ∆≈∆¡»««««¿«ƒ
OÚÓ ‡e‰L ÈnÓ47BÈ‡  BÏ ‡È‰Â Á˜ÏÂ CÏ‰Â , ƒƒ∆¿«≈¿»«¿»«¿≈ƒ≈

ÔÓ‡48‰Ê È‰  ÈBÏt LÈ‡Ó ÈÏ Á˜ :BÏ Ó‡ Ì‡Â . ∆¡»¿ƒ»««ƒ≈ƒ¿ƒ¬≈∆
‡nL ‡È˙Ó È‰L ,ÈzÁ˜Ï epnÓ :ÓBÏ ÔÓ‡∆¡»«ƒ∆»«¿ƒ∆¬≈ƒ¿»≈∆»
‡Ï :Ó‡Â ,ÈBÏt B˙B‡Ó BÏ ÁwÏ CÏ‰ .epÏ‡LÈƒ¿»∆»«ƒ«≈¿ƒ¿»«…

Á‡Ó EÏ ÈzÁ˜ÏÂ ÂÈ˙‡ˆÓ49BÈ‡  ÔÓ‡ ‡e‰L ¿»ƒ¿»«¿ƒ¿≈«≈∆∆¡»≈
ÔÓ‡50. ∆¡»

כרבי46) ולא (כחכמים פ "ה שם ותוספתא מ "ה, פ "ד דמאי 
שהוא 47)יוסי ). וממי  נאמן, שהוא "ממי  במשנה:

בפירוש  רבינו וכתב  שם). בתוספתא זה (וכעין מעשר"
לפי המעשרות על נאמן ר"ל אין נאמן, שאמר "מה המשנה:
טומאה  על נאמן איש הוא נאמן פירוש אבל מעשר, שהוא
שרמזה  וכוונתו, טמא". ולא איסור מאכיל שאינו וטהרה
"הנאמן  ה"א): (פ "ה שם ב 'ירושלמי ' שאמרו למה משנתנו
זאת  שהשמיט  ואף ֿעלֿפי  המעשרות", על נאמן הטהרות על
הט "ז  ויובל שמיטה מהל' בפ "ח  להלן רמזו - כאן רבינו
על  לא חשוד אינו הטהרות על "החשוד שכתב : במה
שהוא  בוודאי  הטהרות, על הנאמן כן, ואם וכו'", המעשר
כו). אות יז סי ' השולחן' ('פאת המעשרות על נאמן

(48- נאמן שאינו מי  אצל שקנה להתברר שיכול אף ֿעלֿפי 
הוא  אין לך אם לו: לומר הוא שיכול מתיירא, הוא אין
שאינו  ואף  לו:). לו. (בכורות לנאמן חשבתיו אני  נאמן,
לצורך  זהו כאן - הי "ז) (להלן אחרים על שקר להעיד חשוד
שהוא  מי  אחר ולחפש לטרוח  צריך שהוא שכיון עצמו,
מן  לקח  כי  ולשקר לו המצוי  מן לקחת הוא חשוד נאמן,

כפשוטה'). ('תוספתא הוא.49)הנאמן מי  פירש ולא
לומר 50) נאמן אינו הנאמן, אחר לחפש שטרח  ואף ֿעלֿפי 

ישראל'). ('תפארת נאמן שהוא אחר ומצא עוד שטרח 

.ÊÒÎp‰51ÈÚÏ52„‡ ÈkÓ BÈ‡ÂÌL Ì53Ó‡Â ,54: «ƒ¿»¿ƒ¿≈«ƒ»»»¿»«
Ô‡k ÈÓ55?ÔÓ‡56:„Á‡ BÏ Ó‡Â ?OÚÓ Ô‡k ÈÓ ƒ»∆¡»ƒ»¿«≈¿»«∆»

È‡57ÈBÏt LÈ‡ :BÏ Ó‡ .ÔÓ‡ BÈ‡ 58‰Ê È‰  ¬ƒ≈∆¡»»«ƒ¿ƒ¬≈∆
,BÈkÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ÈBÏt B˙B‡Ó Á˜BÏÂ ;ÔÓ‡∆¡»¿≈«≈¿ƒ««ƒ∆≈«ƒ

ÂÈt ÏÚ ÏÎB‡Â CÏB‰Â59epnÓ Á˜ÏÂ CÏ‰ .60Ï‡LÂ , ¿≈¿≈«ƒ»«¿»«ƒ∆¿»«
?ÔLÈ ÔÈÈ ÎBÓ Ô‡k ÈÓ :BÏ61EÁÏML ‰Ê :BÏ Ó‡ ƒ»≈«ƒ»»»«∆∆¿»¬

‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈÏÓB‚k Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÈÏˆ‡62È‰  ∆¿ƒ««ƒ∆≈¿¿ƒ∆∆∆¬≈
ÔÈÓ‡ el‡63. ≈∆¡»ƒ

שם.51) ותוספתא מ "ו, שנכנס כלומר 52)שם חבר ,
הסמוכה. בהלכה ראה בעיר, שהה לא ראה 53)ועדיין

ותוספתא 54)שם. ('ירושלמי ' עמי ֿהארץ  אדם בני  לסיעת
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(פירוש 56)בעיר.55)שם). הטהרות  על  כלומר,
המעשרות  על נאמן שהוא וקלֿוחומר מ "ה), שם המשנה,
זו. פיסקא חסירה רומי  ובדפוס  הקודמת), הלכה (ראה

המעשרות.57) על נאמן אני  על 58)כלומר, נאמן
לא 59)המעשרות. ולפיכך לו, ולא חוטא אדם "שאין

הנאה  בזה, הנאה לו שאין מפני  נאמן שאינו לאיש ישלחנו
מפני לעיר], הנכנס  [על עליו להקל כדי  זה וכל מיד, קרובה
וכן  המשנה). (פירוש המדינה" אנשי  מכיר ואינו גר שהוא
קל  - נאמן? אחד "ועד ה"ה): תחילת (שם ב 'ירושלמי ' הוא
מעיד  שחשוד ואף ֿעלֿפי  נפש". חיי  מפני  באכסנאי  הקלו
על  במעיד אלא זה אין - הי "ז) (להלן אחרים של על
(תוספות  עדים שני  צריך - האדם על להעיד אבל הפירות,
למעלה  וראה כפשוטה', ו'תוספתא שמח ' 'אור ועי ' הגרע "א,

ה"א). וכן 60)פ "י  שם. שב 'ירושלמי ' המשנה כנוסחת
לקח  שכבר ואף  שלי . ד"ה - ב  כז, כתובות ב 'תוספות' הוא
חוששים  אין עליו, שהעיד מזה המוסר ונהנה ממנו
ממנו". ליקח  "הלך שם: שלפנינו ובמשנה ל"גומלין".

'תוספות 61) - א. כ, (קידושין החדש מן משובח  שהוא
כאן  "מי  שם: במשנה שאמרו מה רבינו פירש כן יוםֿטוב ').
מפרשים, יש בשם כתב  - ב  נו, בכתובות ורש"י  ישן". מוכר
דבריהם, ודחה "חדש", איסור בה שאין לתבואה שהכוונה

טובה.62)עיי "ש. תחת נפש 63)טובה חיי  משום
ישראל'). ('תפארת

.Á?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na64Ì„‡ ÈkÓ BÈ‡L ÔÓÊa «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆≈«ƒ»»
ÌL65ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï  ÌL Ì„‡ ÈkÓ Ì‡ Ï‡ ; »¬»ƒ«ƒ»»»…ƒ«∆»ƒ

‰ÁÓn‰66Ì‡Â .67Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ ÌÈLÏL ÌL ‰‰L «À¿∆¿ƒ»»»¿ƒ««ƒ
.‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï  ÌL Ì„‡ ÈkÓ BÈ‡L∆≈«ƒ»»»…ƒ«∆»ƒ«À¿∆

שם.64) במשנה הוא וכן שם, לו 65)תוספתא הקלו ולכן
שישאל. למי  לנאמן.66)להאמין ברבים הידוע 

שם.67) תוספתא

.Ë‡ÏÂ68el‡ ÌÈ„ eÈz‰69˙BÓe˙a ‡l‡ ¿…ƒƒ¿»ƒ≈∆»ƒ¿
˙BOÚÓe70˙ÈÚÈL ˙Bt ÔÈÚÏ Ï‡ ;71ÔÈÚÏ B‡ ««¿¬»¿ƒ¿«≈¿ƒƒ¿ƒ¿«

‰ÁÓn‰ ÔÓ ‡l‡ ÁwÈ ‡Ï  ˙B‰Ë72. ¿»…ƒ«∆»ƒ«À¿∆

משום 69)שם.68) חבירו, להכשיר לעם ֿהארץ  להאמין
נפש. ולפיכך 70)חיי  הם, מעשרים עמי ֿהארץ  שרוב 

שמיטה 71)הקלו. מהל' (פ "ח  עליהם עמי ֿהארץ  שנחשדו
פי "א  ולמעלה שלי , ד"ה כד. כתובות ב 'תוספות' ועי ' ה"י ,

כנ"ל.72)הי "ב ). לרבים, הידוע 

.ÈÔÈnÁ‰73˙Bt :Ô‰Ó „Á‡ Ó‡Â ,ÈÚÏ eÒÎpL ««»ƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»«∆»≈∆≈
el‡74ÌÈw˙Ó ÌÈ‡75ÔÈw˙Ó ÈÁ ˙BÙe ,76BÈ‡  ≈≈»¿À»ƒ≈¬≈ƒ¿À»ƒ≈

Ô‰ÈÈa eOÚ ‡Èe˜ ‡nL ,ÔÓ‡77. ∆¡»∆»¿¿»»≈≈∆

יהודה.73) כרבי  ולא כחכמים מ "ז, שם חמורים. מוליכי 
=) לכרכין הזול ממקום ומוליכין תבואה "סוחרי  והם:
והם  החמרים. ד"ה שם, בכתובות רש"י  - היוקר)" מקום

תרומות 75)שלי .74)עמי ֿהארץ . מהם הופרשו שלא
ושל 76)ומעשרות. חדש שלי  אחד "אמר שם: במשנה

[ורבינו  מתוקן". חברי  ושל מתוקן אינו שלי  ישן, חבירי 
כיש  ולא ישן, ביין שמפרשה לפי  הראשונה, הבבא השמיט 

שלא  וסובר ה"ז), למעלה (ראה חדש באיסור מפרשים
כלומר, נאמנים, שאמר: יהודה לרבי  אלא זו בבא נאמרה
יותר  לחשוש מקום והיה היין בטיב  גם שמשבחו אף ֿעלֿפי 
שאמרו: חכמים לדעת אבל חושש, אינו זאת ובכל לקנוניא,
חוששים  היין, בטיב  משבחו אינו אם אפילו נאמנים , אינם

וכ  עיי "ש].לקנוניא. שם. בכתובות, נראה "ואע "פ 77)ן
זה  גומלים שהם חושדין שאנו מפני  לזולתו, מהנה שהוא
אלא  [ואינם למדינה שהביאו במה ביניהם והסכימו לזה,
ואף  שם), (רש"י  אחר במקום ואני  כאן אתה אמור מערימים,
הפירות  שיביאו כדי  נאמנים], שיהיו לומר מקום שיש
ושאר  והמשקין הפירות בהם נמצא ויהיה למדינות
כיון  אלא כן אומרים אין שם, יהודה [כרבי  לרוב  המאכלים
אין  שם) ('ירושלמי ' אחרת" מעיר להתפרנס  הם ש"מצויין
שבכתובות  ואף  שם). המשנה, (פירוש לחמרים]" מאמינים
"חמר  כלומר, בידו", אומנותו "בשכלי  משנתנו העמידו שם
מכירה, של היכר כלי  בידו נושא היה למכור תבואה המביא
התבואה] [את והמביאה המידה את בה שמוחקין מחק  כגון
שכלי כגון והכא מכר, אומנות כלי  בידו נושא אינו להצניע 
שלמוכרה  סהדי  דאנן שלו, את המזלזל זה של בידו אומנותו
בכרך  עליו יעיד וזה גומל אלא זה אין הלכך הביאה,
זאת  השמיט  למה וא"כ בשכלי ) ד"ה שם: (רש"י  שלפניהם"
חוששין  שלחכמים כאן, כ'ירושלמי ' שפסק  נראה רבינו,
זאת  הזכירו שלא כיון בידו, אומנותו כלי  שאין אף  לגומלין,
כמו  ולא שם, אימא" ה"איבעית כוונת זוהי  ושמא  כלל.
מהל' שבפ "כ ואף  ואיבעית. ד"ה שם ה'תוספות' שכתבו
בשנים  לגומלין חוששין שאין כתב  הי "א, ביאה אסורי 
וכן  כהן, שהוא חבירו על מעיד אחד וכל למדינה שבאו
אחר  לכהן שהעיד כהן אצל הי "ז, בכורות מהל' בפ "ב 
(וראה  הוא חבר כהן שסתם משום זהו נפל, מאליו זה שמום
לגומלין, אצלו חוששין ואין ה"י ) ובסוף  בכסף ֿמשנה, שם
אצלו  וחוששין עב , הערה כנ"ל בעםֿהארץ  מדובר כאן אבל
שאין  כיון לגומלין, חששו לא בה"ז למעלה אבל לגומלין,
בסוף  להלן היטב  ועי ' נח . בהערה כנ"ל מיד קרובה הנאתו

מא). ס "ק  יז סי ' השולחן' ('פאת הי "ז

.‡ÈÎBn‰78‡ÈeÒa ˙Bt79Ó‡Â80ı‡ ÏMÓ : «≈≈¿¿»¿»«ƒ∆∆∆
OÈOÚÏ Á˜Bl‰ iÁ  Ì‰ Ï‡81Ô‰ ÔÈOÚÓ .82 ƒ¿»≈≈«»«≈«¿«≈¿À»ƒ≈

Ò‡L ‰t‰L ;ÔÓ‡83Èz‰L ‰t‰ ‡e‰84ÈlMÓ . ∆¡»∆«∆∆»««∆∆ƒƒƒ∆ƒ
Ô‰85OÚÏ iÁ 86‰t‰L ;ÔÓ‡  Ô‰ ÔÈOÚÓ . ≈«»¿«≈¿À»ƒ≈∆¡»∆«∆

Èz‰L ‰t‰ ‡e‰ Ò‡L87Ú˜˜ BÏ LiL Úe„È Ì‡Â . ∆»««∆∆ƒƒ¿ƒ»«∆≈«¿«
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Ì‡È‰ e‰„OnL B˙˜ÊÁL ;OÚÏ epnÓ89. ƒ∆¿«≈∆∆¿»∆ƒ»≈¡ƒ»

מי "א.78) פ "ו נכבשה 79)דמאי  אשר הארץ  "היא
והיא  חו"ל, כמו ולא א"י  כמו ואינה דוד, במלכות ונתחלקה
וכו'" אחרים בענינים חו"ל וכמו הדינין, במקצת כא"י 
ה"ג). תרומות מהל' פ "א למעלה וראה המשנה. (פירוש

עםֿהארץ .80) ישראל 81)המוכר ארץ  פירות שעל דמאי .
פי "ג  (להלן בסוריא נמצאים כשהם אף  דמאי , לעשרם גזרו

אלו.82)ה"ד). ארץ ֿישראל ֿ 83)פירות מארץ  שאמר
במעשר. וחייבים הם הם.84)ישראל שמעושרים שאמר

שקנה  ש"מי  הדמאי , מן אותם פוטרים היינו שותק  היה ואם

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



קפט                
         

(פירוש  דמאי " להוציא חייב  אינו סוריא, מפירות פירות
הם  לארץ  מחוצה בסוריא, הנמכרים פירות ש"רוב  המשנה).
הם, גוים של פירותיה רוב  - הראב "ד ולדעת (רע "ב ), באים"

שם. להלן רדב "ז לי85)ועי ' שיש שלי  מקרקע  כלומר,
בסוריא. בה 86)כאן, למעלה ראה סופרים, ל'מדברי 

ה"ד. שם היינו 87)תרומות לא שותק , היה אילו כלומר,
מן  אותם פוטרים והיינו שלו. מקרקע  שהפירות יודעים

כנ"ל. חייא,88)הדמאי , בר בון "א"ר שם: 'ירושלמי '
כפשוטה' ב 'תוספתא וראה משלו", מכנסו רוב  שיהא והוא

.196 שהתיר".89)עמ ' הפה - שאסר "הפה כאן ואין

.ÈÌÈiÚ90‰ÁÎL Ë˜Ï ÏL el‡ ˙Bt :eÓ‡L ¬ƒƒ∆»¿≈≈∆∆∆ƒ¿»
‰‡Ùe91‰ Ë˜l‰L ,˙Bb‰ ÔÓÊ Ïk ÔÈÓ‡ el‡ È ≈»¬≈≈∆¡»ƒ»¿««¿»∆«∆∆

‰È‰iL ‡e‰Â .ÌÈÈeˆÓ ‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â92ÔÓ B˜ ¿«ƒ¿»¿«≈»¿ƒ¿∆ƒ¿∆»ƒ
ÌBia Ba ‡BÈÂ ‡ˆiL È„k Ôb‰93ÏL :eÓ‡ Ì‡Â . «…∆¿≈∆≈≈¿»«¿ƒ»¿∆

Ì‰ ÈÚ OÚÓ94dlk ‰M‰ Ïk ÔÈÓ‡ el‡ È‰ 95. «¿«»ƒ≈¬≈≈∆¡»ƒ»«»»À»
BzÏ Ì„‡ Èa CcL c ÏÚ ‡l‡ ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â96. ¿≈»∆¡»ƒ∆»«»»∆∆∆¿≈»»ƒ¿

ועל 90) הלקט  על "נאמנים מ "ב : פ "ח  פאה עמי ֿהארץ .
בשעתן". הפאה ועל מתרומות 91)השכחה ופטורים

ה"ט ). פ "ב  (שם 'ירושלמי '93)העני .92)ומעשרות
בו  ולבוא לילך שדרכו מקום עד חנינה א"ר איכן, "עד שם:
בשדה  "ותלקט  יזֿיח ) ב , (רות הכתוב  מן לדבר וסמך ביום".
השולחן'). ('פאת העיר" ותבוא ותשא וגו' הערב  עד

שאר 94) גם הפריש בוודאי  עני , מעשר שהפריש ומכיון
על  הנאמן ה"ה): (למעלה שאמרו שכשם ומעשרות, תרומות
כיון  עני , במעשר כן כמו שני , מעשר על נאמן ראשון מעשר
ברדב "ז  וראה כדין. הפירות עישר בוודאי  עני , מעשר שנתן

שם. ה'ירושלמי ' הששית 95)על או השלישית השנה
עני . מעשר שנות שהן שם.96)לשמיטה, משנה,

.‚È?„ˆÈk97È‰  Ì‰ ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï el‡ ÌÈhÁ ≈«ƒƒ≈∆∆ƒ¿»≈»≈¬≈
ÌÈÓ‡ el‡98‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï ÏL ‰Ê ÁÓ˜ .99 ≈∆¡»ƒ∆«∆∆∆∆ƒ¿»≈»

‡e‰100ÔÈÓ‡ ÌÈ‡ 101ÔÈ‡L ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ≈»∆¡»ƒ¿≈»ƒ«∆≈
˙t‰ ÏÚ ÔÈÓ‡102ÌÈiÚ ˙BznÓ ÓBÏ103.‡e‰ ∆¡»ƒ««««ƒ«¿¬ƒƒ

.È‡Óc ÔÈOÚ˙Ó ‡l‡∆»ƒ¿«¿ƒ¿«

מ "ג.97) קרוב 98)שם, וכשהוא הגרנות, זמן כל כלומר,
כנ"ל. ואין 99)לגורן, החיטים על "נאמנין שם: במשנה,

שכחה  לקט  נזכרו לא הרי  הפת". על ולא הקמח  על נאמנין
ורע "ב  בר"ש (ועיי "ש עני  במעשר גם מדובר כן, ואם ופאה.
שלקט  שפירשו, יש רבינו ובדברי  יוםֿטוב '). ו'תוספות
והא  עני . למעשר הואֿהדין אלא דוקא, לאו ופאה שכחה
('תוספות  עניים" "ממתנות בסוף : כאן כתב  שהרי  ראיה
המתחלקים  ופאה בלקט  שהכל אומרים ויש שם'). אנשי 
מתנות  מהל' (פ "ו בבית המתחלק  עני  מעשר אבל בשדה,
השולחן'). ('פאת קמח  לו שנתן יתכן ה"י ), עניים

שנתחייבו 100) [ואף ֿעלֿפי  השדה. בעל שטחנו כלומר,
ובמזרה  ברחת וזרה "דש אם גם שהרי  עלֿידי ֿזה, במעשר
המעושרים  הפירות מן להם ונותן מעשר מלאכתו, וגמר
שוודאי אומרים אנו - הי "א) פ "ב  (שם הפאה " שיעור
מאחר  נאמן, הוא עני  שבמעשר שכשם השדה, בעל עישרם
זה  כן כמו הקודמת), הלכה (ראה לעניים מממונו שנותן

על  גם הוא נאמן מביתו, ופאה שכחה לקט  שנותן
קמח  עשיתים ואני  לי  ניתנו חיטים אמר: ואם המעשרות].
רבינו  כתב  וכן נאמן, - ב 'ירושלמי ' שלפנינו הנוסחא לפי  -
לו  שהיתה ונראה זו. הלכה השמיט  וכאן המשנה. בפירוש
ב 'פאת  קורקוס , בר"י  (עי ' ב 'ירושלמי ' אחרת גירסא
בסוף  וראה כפשוטה') וב 'תוספתא איש' ב 'חזון השולחן',

הסמוכה. אלא 101)הלכה לתת אדם בני  דרך שאין
קמח . ולא שם.102)חיטים אומרים 103)משנה, יש 

למעלה). (ראה עני  למעשר גם שהכוונה

.„ÈÔÈÓ‡104Ê‡ ÏL ‰BÚO‰ ÏÚ105ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , ∆¡»ƒ««¿»∆…∆¿≈∆¡»ƒ
ÈÁ ÔÈa ,ÂÈÏÚ106ÏBt‰ ÏÚ ÔÈÓ‡ .ÏMÓ ÔÈa107ÔÈ‡Â , »»≈«≈¿À»∆¡»ƒ««¿≈

ÔÈÒÈb‰ ÏÚ ÔÈÓ‡108ÔÈÓ‡ .ÔÈÏMÓ ÔÈa ÔÈiÁ ÔÈa , ∆¡»ƒ««¿ƒƒ≈«ƒ≈¿À»ƒ∆¡»ƒ
‡e‰ ÈÚ OÚÓ ÏL ÓBÏ ÔÓM‰ ÏÚ109ÔÈÓ‡ ÔÈ‡Â , ««∆∆«∆«¿«»ƒ¿≈∆¡»ƒ

Ûew È˙ÈÊ ÏL ÓBÏ110Ì‰111ÔÈÓ‡ .112ÈÁ ˜i‰ ÏÚ «∆≈≈ƒ≈∆¡»ƒ««»»«
„ ‰È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÏMÓ ‡ÏÂ113ËÚeÓ114ÔkL . ¿…¿À»∆»ƒ≈»»»»»∆≈

B˙„wÓ ÏMÓ ˜È ËÚÓ ÔzÏ ÌÈza ÈÏÚa Cc∆∆«¬≈»ƒƒ≈¿«»»¿À»ƒ¿≈»
ÈÏ B˙ ˙Èa‰ ÏÚa‰ :ÓBÏ ÏBÎiL CBzÓe ;ÈÚÏ115, ¿»ƒƒ∆»««««««ƒ¿»ƒ

È˙BznÓ ÂÈzÏMa È‡ :ÓBÏ ÏBÎÈ116. »«¬ƒƒ«¿ƒƒ«¿«

שם.104) שלא 105)משנה, דישה קודם אורז של שבולת
המשנה). (פירוש בשבילם אלא לתת נוהגים היו

כנ"ל.106) דישה, וקילוף .107)לאחר טחינה קודם
המשנה).108) (פירוש ומקולפים" טחונין "פולים
עני )109) מעשר =) להוציא אדם בני  ש"מנהג שם. משנה,

המשנה). (פירוש השמן" ('מלאכת 110)מן פאה זיתי  הם
תרומות  מהל' פ "ב  למעלה וראה מ "ט , פ "ג חלה שלמה'

דבר 111)הי "ג). לטחון או לדרוך שאי ֿאפשר "לפי 
המשנה). (פירוש מ "ד.112)מועט " שם פאה,

הבית 114)שם.113) בעל שכח  מועט , שהוא שמתוך
בקדירה. היה כשכבר בסוף , בו ונזכר לעשרו,

מבושל.115) נאמן 116)כשהוא היה לא שאם משמע 
אני לומר: גם נאמן היה לא כך, לי  נתנו בעלֿהבית לומר

הקודמת. הלכה וראה בשלתיו.

.ÂËÔÎÂ117ÈÂÏ Ôa118OÚnÓ el‡ ˙Bt :Ó‡L ¿≈∆≈ƒ∆»«≈≈ƒ«¬≈
ÔBL‡119Ì‰ B˙Óez ‰ÏhpL120ÔÓ‡ ‰Ê È‰ ƒ∆ƒ¿»¿»≈¬≈∆∆¡»
ÌÏBÚÏ121Ï‡OiL ÌLk ,OÚÓ ˙Óez ÏÚ122ÔÓ‡ ¿»«¿««¬≈¿≈∆ƒ¿»≈∆¡»

‰ÏB„‚ ‰Óez ÏÚ123ÔÓ‡ BÈ‡ Ï‡ ;124BËÙÏ ÂÈÏÚ «¿»¿»¬»≈∆¡»»»¿»¿
ÈL OÚnÓ125. ƒ«¬≈≈ƒ

מ "ב .117) סוף  שנטל 119)עםֿהארץ .118)שם,
להלן. ראה שלו, על עצמו הוא שהפרישה או מישראל.

מעשר.120) תרומת ממנו הפריש הלוי  כלומר,
עליהם 121) נאמן שאינו ופאה, שכחה ללקט  בניגוד כלומר,

נאמן  שאינו עני  ומעשר הי "ב ) (למעלה הגרנות בזמן אלא
מעשר  על - (שם) והששית השלישית בשנה אלא עליו

לעולם. הוא נאמן שנה, בכל שנוהג ֿ 122)ראשון, עם
תרומת 123)הארץ . על נאמן לוי  בן כן ה"א, פ "ט  למעלה

נאמנים  ישראלים שגם [ואף ֿעלֿפי  שם). ('ירושלמי ' מעשר
מעשר, תרומת ממנו שהפרישו לומר ראשון, מעשר על
עליו  חייבים ראשון מעשר שהופרש לאחר כי  הם שיודעים
הודגש  - ה"ה) למעלה (ראה מעשר תרומת מחמת מיתה
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הטבול  טבל על מיתה שחייבים יודע  שהוא לוי , בן כאן
ראשון, מעשר עוד הופרש שלא אף ֿעלֿפי  מעשר, לתרומת

להלן]. עםֿהארץ .124)ראה  לוי  קורקוס 125)בן [ר"י 
ופירש: השני ", מן לפוטרו נאמן אינו "אבל העתיק :
כמו  שני , מעשר לעשר צריך הלוי ) מן =) ממנו "שהלוקח 
רבינו  דברי  שאין לומר, ורוצה ישראל". של בדמאי  שתיקנו
מעשר  שזהו אומר לוי  כשבן למעלה, שכתב  למה מכוונים
ממעשר  גם הוא פטור כן שאם תרומתו, שניטלה ראשון
לוי , מבן פירות שהקונה הוא, חדש ענין אלא שני ,
שהרי ראשון, מעשר מהם שהופרשו לומר שנאמן אף ֿעלֿפי 
כלום  מפסיד ואינו ה"ג), פ "א (למעלה שלו והוא מפרישו
לישראל  דומה ואינו שני , ממעשר לפוטרו נאמן אינו -
(למעלה  שני  מעשר על גם שנאמן ראשון, מעשר על הנאמן
ליתנו  צריך ראשון, מעשר המפריש שישראל לפי  ה"ה),
הוא  נאמן ראשון, במעשר ממונו על חס  שלא וכיון ללוי ,

על  בהפרשת גם כלום מפסיד אינו לוי  בן אבל שני , מעשר
איש']. 'חזון ועי ' כנ"ל, ראשון, מעשר

.ÊËel‡‰ ÌÈc‰ Ïk ÔÈ‡126ÌÚa ‡l‡ ÔÈeÓ‡ ≈»«¿»ƒ»≈¬ƒ∆»¿«
„eLÁ ‡Ï BÈ‡L ı‡‰127ÔÓ‡ ‡ÏÂ128Ï‡ ;129ÈÓ »»∆∆≈…»¿…∆¡»¬»ƒ

‰Óez kÓÏ „eLÁ ‡e‰L130eÒ‡  ÔÈlÁ ÌLÏ ∆»ƒ¿…¿»¿≈Àƒ»
ÏÏk epnÓ ÁwÏ131‰Óez ˙wÊ Ba LiL c132 ƒ«ƒ∆¿»»»∆≈ƒ«¿»

OÚÓe133elÙ‡ ,134Ì‰a ÔÈ˙BpL ÈtÓ ,ÌÈ‚„ È˜ «¬≈¬ƒƒ¿≈»ƒƒ¿≈∆¿ƒ»∆
ÔÓL135ÔÈ‡Â .136eÒ‡137ÂÈÙlL Ïk ‡l‡138Ï‡ , ∆∆¿≈»∆»…∆¿»»¬»
Bˆ‡139‡È˙Ó ‡e‰L ÈtÓ ;epnÓ ÁwÏ zÓ  ¬»À»ƒ«ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿»≈

c‰ Ú„eÈ ‡nL ,BˆB‡a ‰Óez ÚÏ140„ÈÒÙÈÂ ¿»≈¿»¿»∆»ƒ»««»»¿«¿ƒ
Ïk‰141ÔÎÂ .142ÔÎÓÏ ÈL OÚÓÏ „eLÁ‰143ÌLÏ «…¿≈∆»¿«¬≈≈ƒ¿»¿»¿≈

˙wÊ ÂÈÏÚ LiL „ epnÓ ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡  ÔÈlÁÀƒ≈¿ƒƒ∆»»∆≈»»ƒ«
OÚÓ144Ì‰ÈcÓ Ò˜ ‰Ê ÏÎÂ .145. «¬≈¿»∆¿»ƒƒ¿≈∆

לעשרם 126) שצריך אלא מעםֿהארץ , פירות ליקח  שמותר
כדלהלן.127)דמאי . בחולין, תבואה על 128)למכור

כרבי129)המעשרות. ולא שמעון, כרבי  ב . כט , בכורות
מלח ". או מים אפילו ממנו לוקחים "אין שאמר יהודה

לכהנים"130) אלא ראויה שאינה יקרים, דמיה "שאין
תרומה). ד"ה מ : בע "ז כת"י131)(רש"י  אחר בנוסח 

רוקח '). ('מעשה לתרומה.132)"כל" שייכות
מותר 133) ראשון מעשר שהרי  כדלהלן, שני , מעשר כלומר,

יוםֿטוב ' ('תוספות ה"ב  פ "א למעלה כמפורש לזרים,
מ "ט ). פ "ד ב .134)בכורות כט , שמן 135)בכורות =

תרומה. הוא שמא חשש ויש רב 136)זית, של מימרא
שם. זרה עבודה במס ' הנ"ל.137)ששת, מהחשוד לקנות

בחנות.138) או בבית שמוכר ממה הכניסו 139)כלומר,
לקנות 141)לחכמים.140)לאוצר. החכמים שיאסרו

שם  ברש"י  וראה שלפניו. מה לקנות שאסור כמו הימנו,
בר"ן. הוא וכן ומפסידו, רבינו 142)ד"ה זאת למד

תרומות  זיקת בו שיש "כל שם: בבכורות במשנה מהאמור
מעשר  שהרי  שני , למעשר הכוונה כרחנו ועל ומעשרות",
בפ "ח  להלן זה כעין וראה למעלה. ראה לזרים, מותר ראשון

הט "ו. שמיטה פדיה.143)מהל' כנ"ל.144)בלא שני ,
לזבוני145) חשוד דהוה טבחא "ההוא ב : ל, בבכורות

במר  רש"י ] - הירך שעל הכליות [חלב  דאטמא תרבא
כמאן  וכו', רבא קנסיה רש"י ] - טהור חלב  [בחזקת דכנתא
קנסינן  גופיה ובאיסורא שמעון ר' לעולם וכו' יהודה כרבי 
('תוספות  קנס  משום בו יש שמעון לרבי  שגם הרי  ליה".
כאן  יש שהרי  זאת, לאסור אין דין, [ועלֿפי  שם). יוםֿטוב '
ואם  שני , מעשר או תרומה כלל עירב  לא שמא ספיקא: ספק 
גם  שהרי  בתערובות, כנגדו ששים יש שמא - עירב  אפילו
מינם, בשאינם בששים בטלים שני  מעשר וגם תרומה
שני מעשר מהל' ובפ "ו ה"ב , תרומות מהל' בפי "ג כמפורש

במשנהֿלמלך]. ועיי "ש הי "ד,

.ÊÈ„eLÁ146ÔÓ‡  ÌÈÁ‡ ÏL ÏÚ „ÈÚ‰L147; »∆≈ƒ«∆¬≈ƒ∆¡»
‰˜ÊÁ148BÏ ‡ÏÂ ‡ËBÁ Ì„‡ ÔÈ‡149ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . ¬»»≈»»≈¿…¿≈»ƒ«

ı‡‰ ÌÚ150CÎÈÙÏ .151ı‡‰ ÌÚ ,152‰Ê :Ó‡L «»»∆¿ƒ»«»»∆∆»«∆
BlLa elÙ‡ ,È‡Óc ‰ÊÂ È‡cÂ ‰Ê ,‰Óez ‰ÊÂ ÏË∆∆¿∆¿»∆««¿∆¿«¬ƒ¿∆

ÔÓ‡ 153 ÌÈÁ‡ ÏLa ,ÔÈw˙Ó ˙Bt el‡ :Ó‡ . ∆¡»»«≈≈¿À»ƒ¿∆¬≈ƒ
BÓk ,‡Èe˜ ‰OBÚk e‡È ‡lL ‡e‰Â .ÔÓ‡∆¡»¿∆…≈»¿≈¿¿»¿

e‡aL154. ∆≈«¿

שבדף 146) ואף  מאיר, כרבי  ולא כרשב "ג א. לה, בכורות
הלכה  אין מחלוקת, ואח "כ "סתם - מאיר כרבי  סתם א ל,

ה"ז.147)כסתם". למעלה ה,148)ראה בבאֿמציעא
מזה.149)ב . הנאה לו כשאין הוא 150)כלומר, שאין

ה"א. פ "ט  למעלה ראה ספק , אלא ודאי , חשוד
לו.151) ולא חוטא אדם שאין לפי  תוספתא 152)כלומר,

פ "ה. שהוא 153)דמאי  משלו חלק  על שאומר שכיון
החלק  על לומר ונאמן לשקר, חשוד שאינו נראה אסור,

מותר. שהוא חולק 154)השני  והראב "ד ה"י . למעלה
הקילו  ולא אחרים, של על אף  נאמן אינו שהחשוד וסובר

קנס . משום אלא האיסור שאין בבכורות, אלא

.ÁÈÎBn‰155˙ÁzÓ e‡ˆiL Á‡Â ,BÁÏ ˙Bt «≈≈«¬≈¿««∆»¿ƒ««
B„È156t :Á˜BlÏ Ó‡,Ô‰ ÌÈÏË EÏ ÈzÎnL ˙B »»««≈«≈∆»«¿ƒ¿¿»ƒ≈

BÎa Oa Oa‰157CÒ ÔÈÈ ÔÈi‰ ,‰È‰158˙eL  «»»¿«¿»»««ƒ≈∆∆«
ÔÓ‡ BÈ‡L ÔÈc‰159Á ÎBn‰ ‰È‰ elÙ‡ ,160, «ƒ∆≈∆¡»¬ƒ»»«≈»≈

BÓˆÚ ÏÚ ÈÓÁÓ ÊÈf‰Â161‰Ê È‰  BÈÓ‡‰ Ì‡Â . ¿«»ƒ«¿ƒ««¿¿ƒ∆¡ƒ¬≈∆
.ı‡‰ ÌÚ ÎBn‰ ‰È‰ elÙ‡ ,ÁaLÓ¿À»¬ƒ»»«≈«»»∆

פ "ב .155) תרומות ב .156)תוספתא נד, בגיטין כאביי 
כמוהו  מעשה עשה שם, אמי  רבי  שהרי  כרבא, ולא
הט "ו). המוקדשין פסולי  מהל' פי "ט  (כסף ֿמשנה

מומחה.157) עלֿפי  שלא בטעות וטוען 158)ונשחט 
בכדי ממכירתו, לחזור ורוצה בטעות, לו שמכר המוכר
וביעור  בטבל, ומעשרות תרומות הפרשת מצות שיקיים
בכור. בבשר וקבורה נסך) ביין =) בעבודהֿזרה

שכל 159) שם, אביי  וכדעת בידו, הדברים שאין מכיון
שם. המוקדשין פסולי  בהל' וראה נאמן, אינו בידו שאינו

כל 160) אלא עםֿהארץ , לבין חבר בין בזה חלקו שלא
נאמן. אינו בידו, "שורת 161)שאינו הלשון מן זאת למד

מאמינו. הדין משורת שלפנים הרי  שם, שבתוספתא הדין"
שם. המוקדשין פסולי  בהל' כתב  וכן
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קצי                 
         

       

ה'תשע"ט  טבת כ"ט  ראשון  יום 


  

   1 
פסולה,1) עבודתו במקדש, שעבד זר כי  רבינו בו יבאר

הוא. חייב  עבודה איזו ועל שמים, בידי  מיתה חייב  והוא

.‡Ê2Lc˜na „ÚL3‰ÏeÒt B˙„BÚ 4iÁÂ , »∆»««ƒ¿»¬»¿»¿«»
ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ5˙ÓeÈ w‰ f‰Â :Ó‡pL .6ÈtÓ . ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«¿«»«»≈»ƒƒ
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰7wÏ ‡l‡ ‰Ê eiÁ ÔÈ‡L , «¿»»¿∆≈ƒ∆∆»«»≈

ÂÈÏÚ È‰Ê‰ ÔÎÈ‰Â .‰„BÚÏ8ÌÎÈÏ‡ ˜È ‡Ï ÊÂ :9. »¬»¿≈»ƒ¿ƒ»»¿»…ƒ¿«¬≈∆
ÌÈÎf‰ Ô‰‡ ÚfÓ BÈ‡L Ïk ?Ê e‰Ê È‡10. ≈∆»…∆≈ƒ∆««¬…«¿»ƒ

Ô‰‡ Èa eÈË˜‰Â ,Ô‰‡ Èa eÎÚÂ :Ó‡pL11Èa ; ∆∆¡«¿»¿¿≈«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈«¬…¿≈
‰‡Ô‰‡ ˙Ba ‡ÏÂ  Ô12. «¬…¿…¿«¬…

זר.2) איזה ההלכה, בסוף  ב 3)ראה הלכה להלן ראה
שלפנינו. בנידון עבודה איזוהי  ח , יד:4)והלכה זבחים

רבי5)וטו: במקדש, ששמש "זר במשנה: פא: סנהדרין
והלכה  שמים". בידי  אומרים וחכמים בחנק , אומר עקיבא
שם. המשנה פירוש ראה עקיבא, כרבי  ולא כחכמים

פג:6) יומת,7)סנהדרין הקרב  "והזר טז: פ ' קרח  בספרי 
בידי8)לעבודה". מיתה לחייבו נצרכה לא זו אזהרה

בו  אין ורגלים ידים קידוש בלא המשמש שהרי  שמים,
(פי "ט  שמים בידי  מיתה חייב  ואף ֿעלֿפי ֿכן אזהרה,
ראה  מלקות, לחייבו אלא – ג) הלכה סנהדרין מהלכות
יא. אות ב  הלכה שם סנהדרין ובהלכות ח , הלכה להלן

לא 9) אזהרה שמענו, עונש יומת. הקרב  "והזר שם: בספרי 
גם  וראה אליכם". יקרב  לא וזר תלמודֿלומר שמענו,

טז. ספרי10)בזבחים ובקצת הנכונה, הנוסחא היא "כך
משנה). (כסף  הניכר" חסרון יש ר"מ ) רומי  בדפוס  (גם רבינו

אהרן".11) בני  (אותו) "והקטירו לו.12)צ "ל: קידושין

.‰„BÚa e˜qÚ˙È ‡lL ÔÈ‰ÊÓ ÌÈf‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆«»ƒÀ¿»ƒ∆…ƒ¿«¿«¬»
ÏÚ ‡l‡ ‰˙ÈÓ ÔÈiÁ ÔÈ‡  ˙Baw‰ ˙B„BÚÓ≈¬«»¿»≈«»ƒƒ»∆»«

‰nz ‰„BÚ13‰„BÚ ‰ÈÁ‡ LiL ‰„BÚ ÏÚ ‡Ï ,14. ¬»«»…«¬»∆≈«¬∆»¬»
„Ïa ˙B„BÚ Úa‡ ÏÚ ‡l‡ ‰˙ÈÓ iÁ f‰ ÔÈ‡Â15: ¿≈«»«»ƒ»∆»««¿«¬ƒ¿«

‰˜Èf‰ ÏÚ16‚Áa ÌÈn‰ Ceq ÏÚÂ ,‰Ë˜‰‰ ÏÚÂ ,17, ««¿ƒ»¿«««¿»»¿«ƒ««ƒ∆»
„ÈÓz ÔÈi‰ Ceq ÏÚÂ18. ¿«ƒ««ƒ»ƒ

הדבר 13) את ומתממת גומרת שהיא עבודה והיא כד. יומא
שם). זריקה,14)(רש"י  אחריהן שיש והולכה קבלה כגון

שם. יומא עבודות 15)ראה ארבע  רב , "אמר שם: ראה
וניסוך  המים וניסוך והקטרה זריקה מיתה, עליהן חייב  זר
דכתיב  דרב , טעמא מאי  וכו' הדשן תרומת אמר ולוי  היין.
לכל  כהונתכם את תשמרו אתך ובניך ואתה ז) יח , (במדבר
אתן  מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח  דבר
עבודת  ולא מתנה עבודת – יומת הקרב  והזר כהונתכם את
ועבדתם, ח ). הלכה להלן ראה הדשן, תרומת (היא סילוק 

ופסק  וכו'". עבודה אחריה שיש עבודה ולא תמה עבודה
כרב . היא 16)רבינו זריקה גמורות: עבודות הן אלו כל

ובאברים  המנחה בקומץ  – הקטרה בדם, אחרונה עבודה
עבודות  אחריהם אין והמים היין ניסוך וכן ובפדרים,

תמידין 17)אחרות. מהלכות פ "י  להלן ראה הסוכות, בחג
ו. הלכה השנה.18)ומוספין ימות בכל

.‚ÌÈÙa ˜fL ÔÈa ?‰˜Èf‰ ÏÚ „ˆÈk19˜fL ÔÈa , ≈«««¿ƒ»≈∆»«ƒ¿ƒ≈∆»«
ıeÁa20Ìc‰ ˙BÈf‰ ÏkÓ ˙Á‡ ‰‡f‰ ‰f‰L ÔÈa ,21, «≈∆ƒ»«»»««ƒ»«»«»

Úˆn‰ ˙Ba˜ ˙BÈf‰ ÏkÓ ˙Á‡ ‰‡f‰ ‰f‰L ÔÈa22 ≈∆ƒ»«»»««ƒ»«»»¿¿«¿…»
.‰˙ÈÓ iÁ ‰Ê È‰ ¬≈∆«»ƒ»

מעשה 19) גם וראה המוריה, (הר הפנימי  הזהב  במזבח 
המשנה). ומרכבת (הר 20)רוקח , החיצון העולה, במזבח 

וביומא  המשנה). ומרכבת רוקח  מעשה גם וראה המוריה,
מיתה, עליהן חייב  שזר עבודות דרב , כוותיה "תניא כד:
רש"י : ופירש ולפנים", לפני  בין לפנים בין דם זריקת
הפרוכת, שעל הזאות לפנים, בין בחוץ . המזבח  דם "זריקת
אבל  הכיפורים", דיום הבדים בין שעל ולפנים לפני בין
אלא  לעזרה, מחוץ  שלא היינו לפנים בין מפרש, רבינו
הזהב  במזבח  הוא ולפנים ולפני  החיצון, המזבח  על בפנים

בכסף ֿמשנה). וראה המוריה, (הר כלומר,21)הפנימי 
הזהב , המזבח  ועל הפרוכת על הבדים, בין על שמזין הזיות
יב ֿיג. הלכות הקרבנות מעשה מהלכות ה פרק  להלן ראה
שבע  על חייב  ללוי , ובין לרב  בין כי  כד: כד. ביומא וראה
הפרוכת  שעל בין מההזאות, אחת היינו שבפנים, הזאות

המזבח . שעל ובין הבדים בין שעל שם:22)ובין יומא
הן  שבמצורע , והזאות ושבמצורע ", שבפנים הזאות "שבע 
להלן  (ראה הקדשים קודש בית כנגד השמן מלוג ההזאות
הדם  מתן כן וכמו ב ). הלכה כפרה מחוסרי  מהלכות ד פרק 

המוריה). (הר והבהונות התנוך על והשמן

.„B‡ ıÓ˜ B‡ ÌÈÈ‡ ÈË˜‰ ?‰Ë˜‰ ÏÚ „ˆÈk≈«««¿»»ƒ¿ƒ≈»ƒ…∆
ÁaÊn‰ ÏÚ ‰BÏ23‡lL ÌÈÈ‡a CÙ‰ elÙ‡ , ¿»««ƒ¿≈«¬ƒ»«¿≈»ƒ∆…

‰˙ÈÓ iÁ  Ô˙ÙO ˜Â eÏkÚ˙24ÈË˜‰L ‡e‰Â . ƒ¿«¿¿≈≈¿≈»»«»ƒ»¿∆ƒ¿ƒ
˙Èfk25 ‰f‰ ÁaÊÓ ÏÚ ˙Ë˜ ÈË˜‰ Ì‡ ÔÎÂ . ««ƒ¿≈ƒƒ¿ƒ¿…∆«ƒ¿««»»

iÁ ˙ÈÊk ÈË˜iMÓ26ÌBÈa ˙Ë˜ ÈË˜n‰ Ï‡ . ƒ∆«¿ƒ««ƒ«»¬»««¿ƒ¿…∆¿
‰ÈÏÚ ‰˙ÈÓ iÁ BÈ‡  ÌÈL„w‰ L„˜a ÌÈetk‰«ƒƒ¿…∆«√»ƒ≈«»ƒ»»∆»

‰Bza LÙÓ‰ eÚL ,ÂÈÙÁ ‡ÏÓ ÈË˜iL „Ú27. «∆«¿ƒ¿…»¿»ƒ«¿…»«»

מבשר 23) "המעלה קיב : בזבחים ששנינו ממה כן למד
קדשים  מבשר קדשים, קדשי  מבשר אשם, מבשר חטאת,
מנחות  ושירי  הפנים, ולחם הלחם ושתי  העומר, ומותר קלים
זרות, משום אין באלו שרק  הרי  זרות". משום בהם ואין וכו'
חייב  להקטיר שדרכו בדבר אבל להקטיר, דרכן שאין מפני 
(הר  והמקטיר ד"ה כד: יומא תוספות וראה זרות, משום

זר 24)המוריה). הונא, רב  "אמר יז: ושבועות יב . יומא
שם), (שבועות בגמרא ואמרו מיתה" חייב  בצינורא שהפך
שעות. לשתי  נשרפים היו בהם, מהפך היה לא שאם
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קצב                
         

שכל  עבודה, זו הרי  אחת, בשעה נשרפו שהיפך, ועלֿידי ֿזה
ג. הלכה ד פרק  למעלה וראה היא, עבודה עבודה, קירוב 

בסמוך.25) להלן מכזית 26)ראה פחותה הקטרה אין כי 
ב ). הלכה מזבח  איסורי  מהלכות ה פרק  ויקרא 27)(להלן

קט : בזבחים ראה עבודה, זו אין מזה ופחות יב . טז,

.‰‡e‰ È‰  ‰ÎÚn‰ ÏÚ ÌÈˆÚ ÈÊ‚ ÈL cÒÓ‰Â¿«¿«≈¿≈ƒ¿≈≈ƒ«««¬»»¬≈
‰˙ÈÓ iÁÂ ÌÈÈ‡ ÈË˜Ók28Ôa˜ ÌÈˆÚ‰L ; ¿«¿ƒ≈»ƒ¿«»ƒ»∆»≈ƒ»¿»

‡e‰29˜ˆBi‰ Ï‡ .30ÏÏBa‰Â31˙˙Bt‰Â ,32 ¬»«≈¿«≈¿«≈
ÁÏBn‰Â33ÛÈn‰Â ,34LÈbn‰Â35ÌÁÏ ˙‡ cÒÓe , ¿«≈«¿«≈ƒ¿««ƒ¿«≈∆∆∆

˙‡ ÈËn‰Â ,ÔÁÏM‰ ÏÚ ÔÈÎÈÊa‰ ˙‡ B‡ ÌÈt‰«»ƒ∆«»ƒƒ««À¿»¿«≈ƒ∆
˙Bp‰36Ïa˜Ó‰Â ıÓBw‰Â ,ÁaÊna L‡ ˙Èvn‰Â , «≈¿««ƒ≈«ƒ¿≈«¿«≈¿«¿«≈

Ïk ÏÚ ‰ÊÓ ‡e‰ È‰Â eÏÒÙpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc»ƒ««ƒ∆ƒ¿¿«¬≈À¿»«»
‰˜BÏÂ el‡37˙Á‡ ÏkL ÈtÓ ;‰˙ÈÓ iÁ BÈ‡  ≈¿∆≈«»ƒ»ƒ¿≈∆»««

‰„BÚ Ób dÈ‡Â ,‰„BÚ ‰ÈÁ‡L ‰„BÚ Ô‰Ó38. ≈∆¬»∆«¬∆»¬»¿≈»¿«¬»

גיזרי28) שני  שסידר "זר כד:) (יומא יוחנן א"ר אסי  כר'
האיברים  וסידור היא", תמה ועבודה הואיל חייב , עצים
ולא  שם). (רש"י  אחרת לעבודה התחלה הוא כך, שאחר

(שם). עליו החולקין ולוי  יד 29)כרב  פרק  להלן ראה
עליו  חלה ולפיכך א, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
הקרבנות. מעבודות בעבודות יתעסקו שלא האזהרה

שנאמר 30) מה והוא המנחות, על השמן שיוצק  "הוא
קיב :). לזבחים (פיה"מ  שמן" עליה ויצקת ו) ב , (ויקרא

יג)31) ז, (במדבר שנאמר בשמן, הסולת שבולל "ר"ל
שם). (רבינו למנחה" בשמן לחם 32)בלולה הפותת "הוא

(רבינו  פתים" אותה פתות שם) (ויקרא שנאמר כמו המנחות,
על 33)שם). יג) (שם, שנאמר למנחה, המלח  נותן "הוא

שם). (רבינו מלח " תקריב  קרבנך מה 34)כל "הוא
המנחה", את "והניף  (צ "ל תנופה אותם והניף  שנאמר

שם. רבינו – כה) ה, (ויקרא 35)במדבר שנאמר מה "הוא
שם). (רבינו והגישה" ח ) המנורה 36)ב , דישון כלומר,

ראה  בזר, כשרה – הדלקה שהרי  שם), זבחים רש"י  (ראה
ז. הלכה והבולל 37)להלן "היוצק  שם: זבחים במשנה

את  והמטיב  השולחן את והמסדר והמגיש והמניף  והמולח 
משום  עליו חייבין ואין וכו' דמים והמקבל והקומץ  הנרות
לא  במזבח  אש ומצית שמים). בידי  מיתה (=כלומר, זרות"
ט : הלכה י  פרק  אחרי  בספרא ומקורו במשנה, שם נזכר
ולדברי וכו'". חייב  יהא וכו' והבולל והיוצק  היוצא "יכול
והיוצק ". היוצת "יכול וצ "ל סופר, טעות כאן יש המוריה הר
שהצתת  הצתה, ד"ה שם יומא ישנים בתוספות הוא וכן
גיזרי שני  סידור אחריה שיש לפי  תמה, עבודה אינה האש
הלכה  למעלה וראה , כד: ביומא נזכר בזיכין וסידור עצים.
מכל  עבודה בשום יתעסקו שלא מוזהרין הזרים כי  ב '
שעבד  זר כי  א, הלכה למעלה וראה שבקרבנות, העבודות

פסולה. עבודתו ויומא 38)במקדש קטו: בזבחים ראה
וראה  תמה, עבודה על אלא מיתה חייבין אין כי  שם,

ב . הלכה למעלה

.Â„w‰ ˙ËÈÁLÌÈÊa ‰Lk ÌÈL39ÈL„˜ elÙ‡ , ¿ƒ««√»ƒ¿≈»¿»ƒ¬ƒ»¿≈
eaˆ ÈL„˜ ÔÈa „ÈÁÈ ÈL„˜ ÔÈa ,ÌÈL„˜40:Ó‡pL ; »»ƒ≈»¿≈»ƒ≈»¿≈ƒ∆∆¡«

 Ô‰‡ Èa eÈ˜‰Â ,ÈÈ ÈÙÏ ˜a‰ Ôa ˙‡ ËÁLÂ¿»«∆∆«»»ƒ¿≈¿»¿ƒ¿ƒ¿≈«¬…
‰p‰k ˙ÂˆÓ CÏÈ‡Â ‰ÏawÓ41Áezp‰Â ËLÙ‰‰ ÔÎÂ .42 ƒ«»»¿≈«ƒ¿«¿À»¿≈«∆¿≈¿«ƒ«

ÌÈÊa ‰Lk  ÁaÊnÏ ÌÈˆÚ ˙ÎÏB‰Â43Ó‡pL . ¿»«≈ƒ«ƒ¿≈«¿≈»¿»ƒ∆∆¡«
BÊ  ‰ÁaÊn‰ Ïk‰ ˙‡ Ô‰k‰ ÈË˜‰Â :ÌÈÈ‡a»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ«…≈∆«…«ƒ¿≈»
‰ÎÈvL ‡È‰ ÌÈÈ‡ ˙ÎÏB‰ ;LkÏ ÌÈÈ‡ ˙ÎÏB‰»«≈»ƒ«∆∆»«≈»ƒƒ∆¿ƒ»

ÌÈˆÚ ˙ÎÏB‰ ‡ÏÂ ,‰p‰k44. ¿À»¿…»«≈ƒ

יט .39) מנחות לא: זבחים כז. יומא סד: פסחים לא: ברכות
ב . הלכה ד פרשה נדבה ויקרא פ "ה וספרא להלן וראה

פסולי מהלכות ובפ "א א, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות
א. הלכה (הר 40)המוקדשין תמיד בקרבן כה: יומא

לח .41)המוריה). הערה כז.42)ראה כו: יומא ראה
כז.43) ממעטים 44)שם הנ"ל שמהפסוק  שם יומא ראה

אחר  מפסוק  נתמעטה עצים הולכת ואילו וניתוח , הפשט 
המזבחה". והקטיר הכל את הכהן "והקריב  יג) א, (שם

רבינו. בדברי  טעותֿסופר נפלה שמח , האור ולדעת

.ÊÌÈÊa ‰Lk ˙Bp‰ ˙˜Ï„‰ ÔÎÂ45Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿≈«¿»««≈¿≈»¿»ƒ¿ƒ»ƒ
ÊÏ zÓ  ıeÁÏ Ô‡ÈˆB‰Â ˙Bp‰ ˙‡ Ô‰k‰ ÈË‰≈ƒ«…≈∆«≈¿ƒ»«À»¿»

Ô˜ÈÏ„‰Ï46. ¿«¿ƒ»

  

        
     

היא ", עבודה  לאו  ש "הדלקה  א .) כד , (יומא  בגמרא  ומקורו 
עולה  השלהבת הפתילה ) (של היוצא  ברוב  שהדליק  דכיו

מאליה ".
אל  "דבר לאהר הוא  ההדלקה  ציווי  הלא  ,להבי וצרי
כשרה  שהדלקה  יתכ ואי הנרות", את בהעלות גו ' אהר
חנוכה  בנרות אפילו  הרי  ועוד , לכתחילה . אפילו   בזרי
,דרבנ רק  הוא  וחיוב המקדש , לנרות זכר רק   שה
ש "הדלקה  הוא  והדי במקומה , להיות צריכה  ההדלקה 
לא   לחו והוציאה   בפני "הדליקה   א ולכ מצוה ", עושה 
זר  ויכול אפשר המקדש  שבנרות יתכ ואי ," כלו עשה 
 צרי ואי להיכל יכניסנו  והכה להיכל,  מחו להדליק

שוב . להדלקה 
 אי המנורה , את מדליק  שהכה  הג בזה : והביאור
 כיו היא ", עבודה  לאו  "הדלקה  אליו  מתייחסת ההדלקה 
"דהא  מאליה ", עולה  שלהבת ש "תהא  היא  הכוונה  שעיקר
עולה  השלהבת הפתילה ) (של היוצא  ברוב  שהדליק  כיו
סיוע ללא  להיכל"  ומחו בזר כשרה  "הדלקה  ולכ מאליה ",

ב ודווקא  ההיכל, קדושת וללא  העבודה הכה מודגשת זה 
המנורה . בהדלקת עצמו  בכח 

להיכל,  ומחו  בזרי כשרה  שהדלקה   " הרמב שפסק   א
המנורה  הדלקת תהיה  השלישי  שבבית לומר מסתבר
הציווי נאמר שאליו  ,אהר על־ידי  השלימות בתכלית
את  ידליק  שאהר , להוסי ויש  הנרות". את בהעלות"
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קצג                 
         

הגאולה  של הראשו ברגע  מיד  שהרי  משה , של המנורה 
ידי מעשה  – המנורה   ע יחד  " עמה ואהר "משה  יהיו 

העתידה . בגאולה   בשלימות ויתגלו   נצחיי  שה משה 
      

וסובר 45) היא", עבודה לאו "הדלקה, אמרו כד: ביומא
שכשרה  שחיטה, כמו היא הרי  עבודה, שאינה שכיון רבינו
אל  "דבר ב ) ח , (במדבר שנאמר ומה משנה). (כסף  בזרים
שם  ישנים בתוספות (ראה הנרות" את בהעלותך וכו' אהרן
אסור  שזר משום הוא כאן), בכסף ֿמשנה מובא ובריטב "א,

המוריה). (הר להיכל "הפליג 46)ליכנס  כי  כתב  הראב "ד
כשרות". הדליקן שאם אלא להדליקן, לזר מותר כשאמר
הרי רבינו: על הקשה א) אות צח  (מצוה ובמנחתֿחינוך
ואםֿכן  מצוה, עושה הדלקה – שבמנורה כב : בשבת מבואר
(פרשה  אמור פ ' מספרא הקשה ועוד בחוץ . מדליקה היאך
אין  המנורה שבהדלקת רבינו שדעת (ונראה יב ). הלכה יג
ואף ֿעלֿפי ֿכן  מקומה, על בהנחה אלא בהדלקה, המצוה
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות (פ "ג לנר מנר להדליק  מותר
למאןֿדאמר  לנר מנר להדליק  אסור חנוכה בנר שרק  יג),
אבל  אחר, נר הוא המצוה שעיקר מפני  מצוה, עושה הנחה
נרותיה. שבעת כל שידלקו עד חובתו, ידי  יוצא אינו במנורה
הכוונה  אין ויכניס ", מבחוץ  יתקן "שלא בספרא שאמרו ומה
"שלא  אלא וכו'", ידליק  "שלא אמרו לא שהרי  להדלקה,
אבל  שם. אותה ולערוך בחוץ  המנורה להוציא והיינו יתקן",
ולערוך  בפנים ולהכניסן בחוץ  ולהדליקן הפתילות להוציא
מצוה, עושה שהנחה לפי  איסור, אין – במנורה שם אותם

כנ"ל).

.ÁÔ‰k ‰ÎÈˆ ÔLc‰ ˙Ó‰47Ô‰k‰ LÏÂ :Ó‡pL , ¬»««∆∆¿ƒ»…≈∆∆¡«¿»««…≈
ÓB‚Â „ BcÓ48‰˜BÏ  Ï‡OÈ ÌÈ‰ Ì‡Â .49BÈ‡Â , ƒ«¿≈¿ƒ≈ƒƒ¿»≈∆¿≈

‰„BÚ ‰ÈÁ‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰˙ÈÓ iÁ50. «»ƒ»««ƒ∆≈«¬∆»¬»
‰zÓ ˙„Ú :Ó‡pL51‰È‰zL ‡e‰ ‰zÓ ˙„BÚ . ∆∆¡«¬…««»»¬««»»∆ƒ¿∆

Ï‡ ;‰˙ÈÓ iÁ  f‰ dÏ ˜ Ì‡Â ,BcÏ Ô‰Îa¿…≈¿«¿ƒ»«»«»«»ƒ»¬»
˜elÒ ˙„BÚ52Ì‡ ÔÎÂ] .‰˙ÈÓ ‰ÈÏÚ ÔÈiÁ ÔÈ‡  ¬«ƒ≈«»ƒ»∆»ƒ»¿≈ƒ

[.‰˙ÈÓ iÁ BÈ‡  ‰Bn‰Â ÈÓÈt‰ ÁaÊÓ ÔMc53 ƒ≈ƒ¿≈««¿ƒƒ¿«¿»≈«»ƒ»

י .47) הלכה ומוספין תמידין מהלכות ב ' פרק  להלן ראה
הדשן.48) את אליכם",49)והרים יקרב  לא "וזר משום

א. הלכה למעלה על 50)ראה כי  ב , הלכה למעלה ראה
מיתה. חייבים עבודה, אחריה שאין תמה, עבודה

דבר 51) לכל כהונתכם את תשמרו אתך ובניך "ואתה
את  אתן מתנה עבודת ועבדתם, לפרוכת ולמבית המזבח 
שהוא  כזו, עבודה לומר ורוצה יומת". הקרב  והזר כהונתכם
יין  עליו מנסך או דם, עליו זורק  כגון המזבח , גבי  על נותן

קטורת. עליו מקטיר או מים, המזבח .52)או מן שמסלק 
כלוי . ולא כרב , כד. בסוגריים 53)יומא המוקף  כל

הכסף ֿמשנה  מצאו אבל ר"מ , רומי  בדפוס  אינו מרובעים
וכמו  סילוק , עבודות שהן מפני  וטעמו, רבינו. ספרי  בקצת
רבא  של בבעיא הדברים ומקור הדשן. בהרמת שנתבאר

ופשטה. שחזר כד:), (שם

.Ë‰ÎÚn‰ cÒ54d˜Bt 55,d„BÒÂ Ô‰k‰ ÊBÁÂ , ƒ≈««¬»»¿»¿≈«…≈¿¿»
ÏeÒt decqL ÈtÓ56. ƒ¿≈∆ƒ»»

המערכה.54) שסידר זה פורקה 55)כלומר, הזר כלומר,
כז:). (יומא כהן לזה צריך ואין שם:56)בעצמו יומא

כיצד  חייב , המערכה את שסידר זר יוחנן, ר' אמר אסי  "א"ר
ר' של והתקפתו כהן" וסודרה זר פורקה וכו' עושה הוא
לא  הפסול על אבל מיתה, חיוב  על אלא אינה שם, זירא

ישנים). תוספות וראה משנה, (כסף  התקיף 

.ÈÌÈÏ‚Â ÌÈ„È ıeÁ ‡lLÂ ÌeÓ ÏÚe ‡Óh‰«»≈««¿∆…¿»«ƒ¿«¿«ƒ
ÔÈiÁ ÔÈ‡  Lc˜na LnML57˙B„BÚ ÏÚ ‡l‡ ∆ƒ≈«ƒ¿»≈»«»ƒ∆»«¬

‰˙ÈÓ Ô‰ÈÏÚ iÁ f‰L58 ˙B„BÚ‰ ‡L ÏÚÂ , ∆«»«»¬≈∆ƒ»¿«¿»»¬
‰‰Ê‡a59. ¿«¿»»

במיתה,57) – ידים רחוץ  ושלא טמא כדינו: מהם אחד כל
(כסף  ב  הלכה פ "ו למעלה ראה במלקות, – מום ובעל

ראה 58)משנה). מתנה, ועבודת תמה עבודה כלומר,
"ואין  שנינו: קיב : בזבחים והנה ח . והלכה ב  הלכה למעלה
משום  ולא טומאה, משום ולא זרות, משום לא עליו חייבים
ורבינו  ורגלים". ידים רחוץ  שלא משום ולא בגדים, מחוסר
בפ "י למעלה כתב  שכבר מאחר בגדים, מחוסר השמיט 
כזר. הוא הרי  בגדים שמחוסר ד הלכה המקדש כלי  מהלכות
אלא  שם דיברו שלא מפני  שם, במשנה נזכר לא מום ובעל
ראה  בלבד, מלקות אלא אין מום בבעל ואילו מיתה. בחיוב 
קורקוס ). (ר"י  האחרים מהפסולים רבינו ולמדו למעלה,

ה59) הלכה למעלה ח .ראה והלכה

.‡ÈÌÈetk qÁÓe ÌBÈ ÏeË Ô‰k60‡ÓËpL61È‰Â , …≈¿¿À«ƒƒ∆ƒ¿»«¬≈
„ÚÂ ,ÌÈÏ‚Â ÌÈ„È ıeÁ ‡lLÂ ÌÈ„‚a qÁÓ ‡e‰¿À«¿»ƒ¿∆…¿»«ƒ¿«¿«ƒ¿»«

„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ iÁ 62‰˜BÏ BÈ‡  Ê ‰È‰ Ì‡Â . «»«»∆»¿∆»¿ƒ»»»≈∆
˙eÊ ÌeMÓ ,˙Á‡ ‡l‡63. ∆»««ƒ»

העריב 60) ולא שטבל טהרתו, ימי  מלאות ביום מצורע  כגון
שצריך  כיפורים, מחוסר וגם טבולֿיום הוא הרי  שמשו,

למחר. קרבנותיו נוספת.61)להביא היינו 62)בטומאה
בלא  המשמש שהרי  מלקות, חיוב  לפרש ואין מיתה. חיוב 
מהלכות  בפי "ט  כמפורש לוקה, אינו ורגלים, ידים קידוש
הלכה  פ "ב  למעלה במשנהֿלמלך וראה ג. הלכה סנהדרין
צריךֿעיון  מיתה, שחייב  מכאן שנראה כיפורים ובמחוסר ב ,
סנהדרין  ובהלכות שפטור. ד הלכה פ "ד למעלה שכתב  ממה
וראה  מלקות, וגם מיתה גם חייב  שהוא כתב  ב , הלכה שם
ט . הלכה פ "ג למעלה גם וראה שם. למעלה בכסף ֿמשנה
טבולֿיום  טמא שעבד "כהן יב : פרק  זבחים בתוספתא וראה
ורגלים  ידים רחוץ  ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר
ואחר  כיפורים, ומחוסר טבולֿיום מקודם שהיה (=כלומר,
כאן), בכסף ֿמשנה דבריו הובאו קורקוס  ר"י  - נטמא, כך
תנאי דפליגי  "אפשר כי  הראב "ד וכתב  אחת", אלא חייב  אין
פוסק  שרבינו ומאחר אחת". בת ובאיסור כולל באיסור
והכא  אחת, בת או מוסיף  או בכולל איסור על חל דאיסור
כל  על חייב  לכן הן, אחת בת כיפורים ומחוסר טבולֿיום
כיצד  בפרטות שמבאר שם ועיין (כסף ֿמשנה, ואחת אחת

החיובים). כל כאן שעבד 63)חלים "זר שם: תוספתא
רחוץ  ושלא כיפורים ומחוסר בגדים ומחוסר טבולֿיום טמא
דלא  משום "וטעמא אחת". אלא חייב  אין ורגלים, ידים
ידים  רחוץ  ושלא בגדים ומחוסר טמא מלעבוד הוזהר
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קצד                
         

ואינו  הואיל הזר אבל לעבוד, ראוי  שהוא מי  אלא ורגלים,
משנה). (כסף  מאלה" אחד משום עובר אינו לעבוד, ראוי 

.ÈLnML Ê64ÌeMÓe ˙aL ÌeMÓ iÁ  ˙aLa »∆ƒ≈¿«»«»ƒ«»ƒ
˙eÊ65ÌeMÓ iÁ  ‰‡ÓËa LnML ÌeÓ ÏÚa ÔÎÂ . »¿≈««∆ƒ≈¿À¿»«»ƒ

ÌeÓ ÏÚa ÌeMÓe ‰‡ÓË66. À¿»ƒ««

עבודה.64) תנאים 65)שעבד שנחלקו לב : ביבמות ראה
ולא  שנים, דחייב  פליגי  לא כו"ע  אחת דבבת וס "ל בזה,
כולל  באיסור יוסי  ולר' כולל, באיסור רק  ור"ש יוסי  ר' פליגי 
שנים, חייב  כולל שבאיסור רבינו ולדעת שנים, כן גם חייב 
המוריה  הר ראה שנים, חייב  ענין שבכל כאן פסק  יפה

עוד 66)וכסף ֿמשנה. וראה למעלה. וראה שם, יבמות
אלא  מיתה, חייב  אינו מום שבעל ב , הלכה  פ "ו למעלה

בלבד. מלקות

.‚È„ÈÊÓa ÔÈa ,‰Ê ‰„BÚ „ÚL Ô‰k Ïk67ÔÈa »…≈∆»«¬»»»≈¿≈ƒ≈
‚‚BLa68‰eÓ‚ ‰eL˙a ÊÁL Èt ÏÚ Û‡ ,69È‰  ¿≈««ƒ∆»«ƒ¿»¿»¬≈

eLbÈ ‡ÏÂ :Ó‡pL ;ÌÏBÚÏ Lc˜na LnLÈ ‡Ï ‰Ê∆…¿«≈«ƒ¿»¿»∆∆¡«¿…ƒ¿
ÈÏ Ô‰ÎÏ ÈÏ‡70ÔB‚k ,˙eLa d˙B‡ „BÚ‰ „Á‡ . ≈«¿«≈ƒ∆»»≈»¿≈¿

B‡ ,dÏ ‰ÂÁzLn‰ B‡ ,‰Ê ‰„BÚÏ Ók ‰OÚpL∆«¬»…∆«¬»»»«ƒ¿«¬∆»
dBÏ‡a ÂÈÏÚ dÏa˜Â da ‰„Bn‰71‰ ÏeÒt ‰Ê È «∆»¿ƒ¿»»»∆¡«¬≈∆»

Û‡ ,ÁBÁÈ ÁÈ Ba˜ ÔÈ‡  È˜‰Â Ú .ÌÏBÚÏ¿»»«¿ƒ¿ƒ≈»¿»≈«ƒ««
B‡ ‰ÂÁzL‰L B‡ ˙ML ˙Úa ‚‚BL ‰È‰L Èt ÏÚ«ƒ∆»»≈¿≈∆≈≈∆ƒ¿«¬»

‚‚BLa ‰Ê ‰„BÚÏ ËÁBM‰ Ï‡ .‰„B‰L72Ì‡ , ∆»¬»«≈«¬»»»¿≈ƒ
‡Ï È‰L ;Ïa˜˙Â ÁBÁÈ ÁÈ Ba˜  È˜‰Â Ú»«¿ƒ¿ƒ»¿»≈«ƒ«¿ƒ¿«≈∆¬≈…

„Ïa ËÁL ‡l‡ ,ÓÎ ‰OÚ ‡ÏÂ ˙L73‡e‰Â , ≈≈¿…«¬»…∆∆»»«ƒ¿«¿
„ÚÈ ‡Ï ‰lÁzÎÏ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‚‚BL74. ≈¿««ƒ≈¿«¿ƒ»…«¬…

לא 67) חוניו, בבית ששמשו "הכהנים במשנה קט . במנחות
אחר  לדבר לומר צריך ואין שבירושלים, במקדש ישמשו
– בירושלים עוד ישמשו לא לעבודהֿזרה שמשו (=אם
כהני יעלו לא אך ט ) כג, (מלכיםֿב  שנאמר שם), רש"י 

וכו'". בירושלים ה' מזבח  אל ששת 68)הבמות כרב 
נחמן. כרב  ולא שם, קט :69)במנחות שם נראה כן

לפני70) אותם ישרתו אשר "יען יב ) (שם, נאמר זה ולפני 
נשאתי כן על עוון, למכשול ישראל לבית והיו גילוליהם,

עוונם". ונשאו אלקים, ה' נאם עליהם וכרב 71)ידי  שם.
נחמן.72)ששת. כרב  ולא ששת, וכרב  קט . שם

במקדש 73) דהא הוא, שירות לאו שחיטה כי  שם ראה
בזר. שלכתחילה 74)כשרה שם, הגמרא מלשון נראה כן

המוריה. ובהר בכסף ֿמשנה וראה אסור, ענין בכל

.„ÈBa È˜‰Ï Lc˜nÏ ıeÁ ˙Èa ‰OÚÂ ÚL ÈÓƒ∆»«¿»»«ƒ«ƒ¿»¿«¿ƒ
‰Ê ‰„BÚ ˙Èk BÈ‡  ÌMÏ ˙Ba˜75ÏÚ Û‡Â ; »¿»«≈≈¿≈¬»»»¿««

LnLÈ ‡Ï  ‰Êk ˙Èa LnML Ô‰k Ïk ,ÔÎ Ètƒ≈»…≈∆ƒ≈¿«ƒ»∆…¿«≈
ÌÏBÚÏ Lc˜na76 ÌL Ô‰a eLnzLpL ÌÈÏk ÔÎÂ . «ƒ¿»¿»¿≈≈ƒ∆ƒ¿«¿»∆»

eÊbÈ ‡l‡ ,ÌÏBÚÏ Lc˜na Ô‰a eLnzLÈ ‡Ï77. …ƒ¿«¿»∆«ƒ¿»¿»∆»ƒ»¿
ÌL LnML Ô‰k „Ú Ì‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ78 Lc˜na ¿≈»∆ƒ∆ƒ»«…≈∆ƒ≈»«ƒ¿»

ÏÒt ‡Ï79. …»«

ישמשו 75) לא חוניו, בבית ששמשו "הכהנים שם במשנה

(ראה  וכו'" אחר לדבר לומר צריך ואין שבירושלים, במקדש
ברח  הצדיק  שמעון של בנו חוניו כי  המשנה, בפירוש
מקדש, בית בצורת בית לו ועשה מצרים של לאלכסנדריא
ובגמרא  לשםֿיתברך) קרבנות עליו והקריב  מזבח  שם ובנה
מכלל  אחר, דבר לומר צריך אין "מדקאמר אמרו קט :) (שם

וכ  הוא עבודתֿכוכבים לאו חוניו פי "ד דבית להלן וראה ו'".
ז. הלכה הקרבנות מעשה מובא 76)מהלכות שם, משנה

שנפשטה.77)למעלה. בעיא נב : זרה בבית 78)עבודה
הוא 79)חוניו. קנסא דמשום דכיון הוא, דמסתבר "טעמא

– שם) זרה (עבודה ישמעאל ר' בפרק  כדאמרינן דמיפסלי ,
משנה). (כסף  לקנסם" אין בדיעבד

.ÂËel‡Â ,OÚ ‰BÓL ‰„BÚÏ ÔÈÏeÒt‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»«¿ƒ»¬»¿»»»¿≈
‰Ê ‰„BÚ „BÚ‰ :Ô‰80f‰ .81ÌeÓ ÏÚa .82. ≈»≈¬»»»«»««

ÏÚ‰83‡Óh‰ .84ÌBÈ ÏeË .85qÁÓ .ÌÈetk86. ∆»≈«»≈¿¿À«ƒƒ
ÔB‡‰87BkM‰ .88ÌÈ„‚a qÁÓ .89ÌÈ„‚a ˙È .90. »≈«ƒ¿À«¿»ƒ»≈¿»ƒ

ÌÈ„‚a Ìet91L‡ Úet .92ÌÈ„È ıÁ ‡lL . ¿¿»ƒ¿«…∆…»«»«ƒ
ÌÈÏ‚Â93LBi‰ .94B„È ÔÈa LiL ÈÓ .95ÈÏk‰ ÔÈe ¿«¿«ƒ«≈ƒ∆≈≈»≈«¿ƒ

c ı‡‰ ÔÈe BÏ‚ ÔÈa LiL ÈÓ .ıˆBÁ c»»≈ƒ∆≈≈«¿≈»»∆»»
ıˆBÁ96BÏ‡ÓOa „ÚL ÈÓ .97.ÔÈÏeÒt el‡ Ïk ≈ƒ∆»«ƒ¿…»≈¿ƒ

L‡ ÚetÓ ıeÁ ;eÏlÁ  e„Ú Ì‡Â ,‰„BÚÏ98 »¬»¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿«…
ÌÈ„‚a Úe˜e99‚‚BLa ‰Ê ‰„BÚÏ ËÁBM‰Â100, ¿«¿»ƒ¿«≈«¬»»»¿≈

.‰Lk Ô˙„BÚ  e„Ú Ì‡L∆ƒ»¿¬»»¿≈»

יג.80) הלכה א.81)למעלה הלכה למעלה 82)למעלה
וב '. א הלכות ו ח .83)פרק  הלכה שם למעלה

א.84) הלכה ד פרק  ד.85)למעלה הלכה שם למעלה
ה.86) והלכה שם ז.87)למעלה הלכה פרק  למעלה
א.88) הלכה פרק  כלי89)למעלה מהלכות י  פרק  למעלה

ד. הלכה ה.90)המקדש הלכה שם המקדש כלי  הלכות
ועיין 91) יד. הלכה המקדש ביאת מהלכות א פרק  למעלה

להלן. וראה עבודתו. חילל לא אבל מיתה שחייב  שם
מחלל 92) אינו הוא ואף  יד. ח ֿט , הלכות שם למעלה

להלן. וראה א.93)עבודתו, הלכה ה פרק  שם למעלה
יז.94) הלכה שם שם 97)שם.96)שם.95)למעלה

יח . ט .98)הלכה הלכה א פרק  למעלה ראה 99)ראה
יד. הלכה יג.100)שם הלכה למעלה ראה

Lc˜n‰ ˙‡Èa ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ««ƒ¿»

ה'תשע"ט  שבט  א' שני יום 
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קצה                 
         

‡˜ ‡e‰ ‰Ê ÔÓÊ Ì„˜Â ,‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓƒ«¿ƒƒ»»¿»¿…∆¿«∆ƒ¿»
È˜‰Ï ‡lL (‡È .B˙B‡ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡Â ÔÓÊ qÁÓ¿À«¿«¿≈«¿ƒƒ∆…¿«¿ƒ
(‚È .L„e B‡O ÈË˜‰Ï ‡lL (È .ÈÁÓe Ô˙‡∆¿»¿ƒ∆…¿«¿ƒ¿¿«
ÏÚÓ ÁÏÓ ˙ÈaL‰Ï ‡lL („È .˙Baw‰ Ïk ÁÏÓÏƒ¿…«»«»¿»∆…¿«¿ƒ∆«≈«

.˙Baw‰«»¿»
:el‡ ÌÈ˜Ùa el‡ ˙BˆÓ e‡e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

   1 
תמימים 1) הקרבנות כל שיהיו מצותֿעשה כי  בו יבאר

בקרבנות. שוים ולבו פיו שיהא צריך אם ודין ומובחרים,

.‡ÔÈÓÈÓz ˙Baw‰ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2 ƒ¿«¬≈ƒ¿»«»¿»¿ƒƒ
ÔÈÁÓe3˙ÂˆÓ BÊ  ÔBˆÏ ‰È‰È ÌÈÓz :Ó‡pL . À¿»ƒ∆∆¡«»ƒƒ¿∆¿»ƒ¿«

‰OÚ4. ¬≈

מום.2) "והבל 3)בלי  ד) ד, (בראשית בתורה שנאמר
הבל  אל ה' וישע  ומחלביהן, צאנו מבכורות הוא גם הביא
יא) יב , (דברים נאמר ועוד הי "א). פ "ז (להלן מנחתו" ואל

ה"ח ). פ "ב  להלן (ראה נדריכם" מבחר פ '4)"וכל 'ספרא'
ה"ט . פ "ז אמור

.ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÌeÓ da LiL ‰Ó‰a LÈc˜n‰ ÏÎÂ¿»««¿ƒ¿≈»∆≈»¿«≈«ƒ¿≈«
‰˜BÏÂ ,‰OÚ˙ ‡Ïa BÚ 5:Ó‡pL .BLc˜‰ ÏÚ ≈¿…«¬∆¿∆«∆¿ƒ∆∆¡«

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .eÈ˜˙ ‡Ï ÌeÓ Ba L‡ Ïk6, …¬∆…«¿ƒƒƒ«¿»»¿
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa LÈc˜ÓÏ ‰‰Ê‡ BfL7BLÈc˜‰ elÙ‡ . ∆«¿»»¿«¿ƒ«¬≈ƒ¬ƒƒ¿ƒ

[ÌÈÎÒ] ÈÓ„Ï8‡e‰ ÌÈL„˜ ÔBÈÊaL ,‰˜BÏ 9. ƒ¿≈¿»ƒ∆∆ƒ¿»»ƒ

בדיבורו 5) – מעשה בו שאין ואף ֿעלֿפי  א. ז, תמורה
('חינוך' במימר ג:) (תמורה שאמרו כמו מעשה, עושה
להעיר  ויש ה"א. תמורה מהל' פ "א להלן וראה רפה). מצוה
הלוקין. בין זה לאו מנה לא ה"ב  סנהדרין מהל' בפי "ט  כי 

ב .6) ו, אמור 7)תמורה כבר הרי  תשחטו, בלא ש"אם
מה  אלא לה'") אלה תקריבו "לא – כב  כב , (ויקרא למטה

ו:). (שם תקדישו" בל תקריבו? לא הנוסחא 8)ת"ל כן
הוא  וכן משנה'. 'כסף  גרס  וכן וויניציאה, רומי  בדפוסי 
לדמי לי ' אקדיש אפילו וכו' רבא "אמר ב : ז, שם בגמרא
למזבח . נסכים בדמיו שיקנו לומר, ורצה לקי ". נמי  נסכים,
לדמים". הקדישו "אפילו רבינו: בדברי  אחרים ובדפוסים

שם.9) תמורה,

.‚'‰ÏBÚ' ,'‰ÏBÚ' Ó‡Â 'ÌÈÓÏL' ÓBÏ Ôek˙n‰«ƒ¿«≈«¿»ƒ¿»«»»
ÂÈt ‰È‰iL „Ú ,ÌeÏk Ó‡ ‡Ï  'ÌÈÓÏL' Ó‡Â¿»«¿»ƒ…»«¿«∆ƒ¿∆ƒ

ÌÈÂL BaÏÂ10ÌeÓ ÏÚa ÏÚ ÓBÏ Ôek˙n‰ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ»ƒ¿ƒ»«ƒ¿«≈««««
Ó‡Â 'ÌÈÓÏL' B‡ ,ÌÈÓÏL BLÈc˜‰Â '‰ÏBÚ'»¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿»«

‰˜BÏ BÈ‡  eq‡Ï Ôek˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,'‰ÏBÚ'11. »««ƒ∆ƒ¿«≈¿ƒ≈∆
LÈc˜‰Â ÁaÊnÏ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰Ï znL ‰ncL ÈÓƒ∆ƒ»∆À»¿«¿ƒ«««ƒ¿≈«¿ƒ¿ƒ

LB„˜ ‰Ê È‰ 12‰˜BÏ BÈ‡Â ,13. ¬≈∆»¿≈∆

מעשה 10) מהל' פי "ב  להלן הוא וכן מ "ח . פ "ג תרומות
הי "ב . לא 11)הקרבנות שהרי  (כסף ֿמשנה), הוא פשוט 

כנ"ל. כלל, רוצה 12)נתקדש שהרי  טעות, הקדש זה שאין
להקדישו  שמותר וחשב  בדין, שטעה אלא להקדישו, ומכוין

להלן. וראה במשנה:13)(כסף ֿמשנה). - א יז, בתמורה

ולא  בתמורה כמזיד שוגג עשה אומר, יהודה ברבי  יוסי  "רבי 
שוגג  דמי  "היכי  שם ובגמרא במוקדשין". כמזיד שוגג עשה
תמורה  גבי  להמיר, מותר שהוא כסבור חזקיה אמר כמזיד,
לוקה  ואינו קדוש, שהוא הרי  לקי ". לא קדשים גבי  לקי ,
תמורה  מהל' פ "א להלן ראה תמורה, ולענין ראב "ד). (ועי '

ה"ב .

.„Ôa˜ ÌLÏ ÌeÓ ÏÚa ËÁBM‰14‰˜BÏ 15È‰L . «≈««¿≈»¿»∆∆¬≈
'‰Ï ‰l‡ eÈ˜˙ ‡Ï :ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ó‡16ÈtÓe ; ∆¡«¿«¬≈ƒ…«¿ƒ≈∆«ƒƒ

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰17˜Bf‰ ÔÎÂ .ËÁBMÏ ‰‰Ê‡ BfL , «¿»»¿∆«¿»»«≈¿≈«≈
‰˜BÏ  ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ìc18Ó‡ È‰L . ««¬≈ƒ««ƒ¿≈«∆∆¬≈∆¡«

'‰Ï (‰l‡) eÈ˜˙ ‡Ï :Ô‰a19‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ; »∆…«¿ƒ≈∆«ƒƒ«¿»
ÈeÓ‡ ÈË˜n‰ ÔÎÂ .˜BfÏ ‰‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ20 »¿∆«¿»»«≈¿≈««¿ƒ≈≈

‰˜BÏ  ÁaÊn‰ ÏÚ ÔÈÓeÓ ÈÏÚa21‰M‡Â :Ó‡pL ; «¬≈ƒ««ƒ¿≈«∆∆∆¡«¿ƒ∆
ÌÈÏÁ‰ el‡  ÁaÊn‰ ÏÚ Ì‰Ó ez˙ ‡Ï22˙‡ˆÓ . …ƒ¿≈∆««ƒ¿≈«≈«¬»ƒƒ¿≈»

BÓc ˜ÊÂ BËÁLe ÌeÓ ÏÚa LÈc˜‰ Ì‡L ,„ÓÏ»≈∆ƒƒ¿ƒ««¿»¿»«»
˙Bi˜ÏÓ Úa‡ ‰˜BÏ  ÂÈeÓ‡ ÈË˜‰Â23. ¿ƒ¿ƒ≈»∆«¿««¿À

חולין 14) לשם שחט  אם אבל קרבן, לשם שחט  אם דווקא
לשם  השוחט  פסלו חטאת שבקרבן שכשם לוקה, אינו –
פסולי מהל' (פט "ו לה'" הוא פסח  "זבח  שנאמר לפי  חולין,
אלה  תקריבו "לא שנאמר כאן כן כמו הי "א), המוקדשין
כמו  שבפסח , ואף ֿעלֿפי  קרבן. לשם דווקא הכוונה לה'",
מעשה  מהל' (פ "ד בסתם שוחט  גם הכשירו הקרבנות, בכל
עומד  שסתמו כשר, בקרבן אלא זה אין – ה"י ) הקרבנות
ולפיכך  לשמו, סתמו אין מום בעל אבל ב :), (זבחים לשמו
מצוה  חינוך' ('מנחת קרבן לשם בשוחט  אלא חייב  אינו

ב .15)רפט ). ו, תמורה "עורת 16)ברייתא, שם: בפסוק 
לה'". אלה תקריבו לא וכו' יבלת או חרוץ  או שבור או

ה"ב .17) למעלה וראה שם. בברייתא.18)בברייתא שם
והוא 19) טעותֿסופר. "אלה" ומלת לה'" תקריבו "לא צ "ל:

תקריבו  לא וכרות, ונתוק  וכתות "ומעוך כד: כב , בויקרא
המצוות' ב 'ספר רבינו כתב  וכן א. ז, בתמורה וכ"ה לה'".
דם  נזרוק  "שלא כתב  רפח , מצוה ב 'חינוך' אבל צג. ל"ת
חרוץ  או שבור או עורת שנאמר המזבח , גבי  על מום בעל

לה'". אלה תקריבו לא אם 20)וכו' ובין החלבים, שורף 
חינוך' ('מנחת מקצתם מקטיר אם ובין החלבים כל מקטיר
(רש"י מום בעלת עולה איברי  הקטיר אם וכן רצ . מצוה

שם). זו 21)תמורה, שבברייתא ואף  שם. תמורה ברייתא,
משום  ואחת כולו, מקטיר משום אחת שתיים, שלוקה נאמר
אביי על שחולק  (: (שם כרבא רבינו פוסק  – מקצתו מקטיר
אלא  לוקה שאינו וסובר צד), לאֿתעשה שם רבינו גרס  (כן
הוא  וכן שבכללות, לאו על לוקין שאין משום אחת
ט . כלל המצוות' ב 'ספר וראה א. ד, בכריתות בברייתא

ה"ד.22) פ "ז אמור פ ' (ראה 23)'ספרא' כאביי  ולא
מלקיות. חמש שחייב  שם וכברייתא למעלה),

.‰‡ ,BÚ ÌeÓ ÏÚa B‡ Úe˜ ÌeÓ ÏÚa „Á‡Ì ∆»««»«««≈ƒ
'‰Ï ÁaÊ˙ ‡Ï :Ó‡pL .el‡ ÏÎa BÚ  BÈ˜‰ƒ¿ƒ≈¿»≈∆∆¡«…ƒ¿««
‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;ÌeÓ B ‰È‰È L‡ ‰OÂ BL EÈ‰Ï‡¡…∆»∆¬∆ƒ¿∆ƒƒ«¿»

BÚ ÌeÓ ÏÚÏ ‰‰Ê‡ BfL ,e„ÓÏ24‰È‰L ÔB‚k . »¿∆«¿»»¿««≈¿∆»»
ÁÏ ‚ ‰Ó‰aa25˙ÈÊÊÁ B‡26.‰˜BÏ  dÈ˜‰ Ì‡ , «¿≈»»»«¬»ƒƒƒ¿ƒ»∆
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בשם 24) זאת הביא צה) (לאֿתעשה המצוות' ב 'ספר
שם). שסג (הערה שם תנאים במדרש והוא ה'ספרי ',
– תזבח " "לא אלא נאמר לא הנ"ל שבפסוק  ואף ֿעלֿפי 
(כסף ֿמשנה). קבוע  מום מבעל הלאוין יתר גם למדו
כ) כב , (ויקרא שנאמר ממה כן למדו ה"ג) (שם וב 'ספרא'
וראה  עובר". מום בעל לרבות תקריבו, לא מום בו אשר "כל

(שם). המצוות' 'ספר על בהשגותיו שחין 25)ברמב "ן מין
ה"ז. פ "ב  להלן וראה ומדובר 26)הוא. שחין. מין הוא גם

ה"ז. פ "ב  להלן ראה מצרית", שאינה "בחזזית כאן

.Â˙Ba˜ Û‡ ‡l‡ ,„Ïa Ï‡OÈ ˙Ba˜ ‡ÏÂ¿…»¿¿ƒ¿»≈ƒ¿«∆»«»¿¿
ÌÈÎBk È„BÚ27ÔÈ˜‰ Ì‡ ,28 ÔÈÓeÓ ÈÏÚa Ô‰Â ¿≈»ƒƒƒ¿ƒ»¿≈«¬≈ƒ

ÌÁÏ ˙‡ eÈ˜˙ ‡Ï Î Ôa „iÓe :Ó‡pL ;‰˜BÏ∆∆∆¡«ƒ«∆≈»…«¿ƒ∆∆∆
‰l‡ ÏkÓ ÌÎÈ‰Ï‡29. ¡…≈∆ƒ»≈∆

מהל'27) (פ "ג כישראל ונדבות נדרים נודרים הם שהרי 
ה"ב ֿג). הקרבנות ב 'ספר 29)הכהן.28)מעשה ראה

צו. לאֿתעשה המצוות'

.ÊÚh˜ B‡ BÈÚ ‡nqL ÔB‚k ,ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈhn‰««ƒ¿»»ƒ¿∆ƒ≈≈ƒ«
B„È30‰È‰È ‡Ï ÌeÓ Ïk :Ôa˜a Ó‡ È‰L .‰˜BÏ  »∆∆¬≈∆¡«¿»¿»»…ƒ¿∆

e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;Ba31Ba ÔzÈ ‡lL ‰‰Ê‡ BfL , ƒƒ«¿»»¿∆«¿»»∆…ƒ≈
Ìi˜ Lc˜n‰ ˙ÈaL ÔÓÊ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡Â .ÌeÓ32, ¿≈∆∆»ƒ¿«∆≈«ƒ¿»«»

Û‡ ,‰f‰ ÔÓfa Ï‡ ;BÏÒÙe Ôa˜Ï Èe‡ ‰È‰ È‰L∆¬≈»»»¿»¿»¿»¬»«¿««∆«
‰OÚ˙ ‡Ïa ÚL Èt ÏÚ33‰˜BÏ BÈ‡ 34. «ƒ∆»«¿…«¬∆≈∆

עוברים,30) שבמומים ונראה קבועים. מומים רבינו הדגים
פוסלו  שאינו משום שטעמו ונראה הזה. הלאו על עובר אינו
ויהיה  יתרפא שהרי  בסמוך), להלן (וראה המזבח  מן בזה

רפז). מצוה חינוך' ('מנחת לקרבן שם 31)ראוי  ב 'ספרא'
א. לד, ב . לג, ובבכורות וראה 32)ה"ט , ב . יג, זרה עבודה

צז). (שם המצוות' שם 33)ב 'ספר שבגמרא אף ֿעלֿפי 
להקרבה, דחזי  קיים המקדש שבית בזמן מילי , "הני  אמרו:
סובר  – בה" לן לית להקרבה חזי  דלא הזה) בזמן =) השתא
לא  – ראשונה "קדושה דאמר למאן היא זו סוגיא כי  רבינו
ראשונה, ש"קדושה ההלכה לפי  אבל לעתידֿלבוא", קידשה
– הט "ו) הבחירה בית מהל' (פ "ו לעתידֿלבוא" קידשה
הוא  כי  התורה, מן הזה בזמן בקדשים מום להטיל אסור
('מנחת  המזבח  כשיבנה בית, שאין אף ֿעלֿפי  להקרבה ראוי 
בד"ה  א. י , מגילה אבן' ב 'טורי  גם וראה רפז, מצוה חינוך'
קי ). סי ' הרמב "ם בלשונות ח "ב  הרדב "ז ובשו"ת ומ "ט ,

זה,34) בין מה - שו סי ' יו"ד סופר' 'חתם בשו"ת ראה
פסולי מהל' (פי "ט  שחייב  בחוץ , הזה בזמן לשוחט 

הט "ו). המוקדשין

.ÁÌeÓ da ÏÈh‰Â Á‡ ‡e ÌÈL„˜a ÌeÓ ÏÈh‰ƒƒ¿»»ƒ»«≈¿ƒƒ»
‰˜BÏ BÈ‡ ÈM‰  Á‡35. «≈«≈ƒ≈∆

בברייתא 35) מאיר רבי  וכדעת התורה. מן אסור אבל
"וליהוי שאמרו: שם, זרה בעבודה נראה שכן ב . לג, בכורות
=) אסור להקרבה חזי  דלא דאע "ג מום, בבעל מום כמטיל
דבריו  הובאו בכורות, הל' אפרים' 'מחנה (ראה התורה)" מן
אינו  התורה, מן שאסור ואף ֿעלֿפי  שם). חינוך' ב 'מנחת
(בכורות, כן ולמדו בתורה, מפורש הדבר שאין משום לוקה,

ב 'ספר  ראה בו", יהיה לא מום "כל הכתוב  מריבוי  שם)
שם). חינוך' ('מנחת ב  כלל המצות'

.Ë„Á‡36B‡ ÔÓˆÚ ÌÈL„wa ÌeÓ ÏÈhn‰ ∆»««ƒ«√»ƒ«¿»
Ô˙eÓ˙a37OÚn‰ ÔÓe BÎa‰ ÔÓ ıeÁ .38ÏÈhn‰L , ƒ¿»»ƒ«¿ƒ««¬≈∆««ƒ

ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰˜BÏ BÈ‡  Ô˙eÓ˙a ÌeÓƒ¿»»≈∆¿ƒ∆≈»¿ƒ
Ôa˜Ï39BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,40ÌeÓ ÏÈhn‰ ÔÎÂ . ¿»¿»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈««ƒ

ÈÈOÚ ˙eÚË ÏL ÈÚÈL˙a41‰˜BÏ BÈ‡ 42. ƒ¿ƒƒ∆»¬ƒƒ≈∆

בקדשים 36) מום המטיל כי  למעלה שאמרנו מה כלומר,
בתמורתן. ובין עצמן בקדשים בין הוא ולוקה, בלאו עובר

הרי37) לו, שיש חולין בהמת על הקרבן בעל שאמר "הוא
תמורה  מהל' (פ "ב  זו" חליפת זו הרי  או זו, חטאת תחת זו

בהמה.38)ה"א). בתמורה 39)מעשר שנפשטה בעיה
חינוך' ('מנחת התורה מן אסור לוקין, שאין ואף  א. כא,

ה"א.40)שם). תמורה מהל' לתשיעי41)בפ "ג שקרא
בהמה, מעשר להפריש צאנו שמנה בעת עשירי , בטעות,
קרבה. ואינה שנתקדשה, ה"אֿב  בכורות מהל' פ "ח  וראה

התורה 42) מן אסור כאן ואף  שם. שנפשטה בעיה זו גם
שם). חינוך' ('מנחת מום בו להטיל

.ÈÌeÓ ˙ÏÚa LÈc˜n‰43Èt ÏÚ Û‡ ,ÁaÊnÏ ««¿ƒ«¬««ƒ¿≈«««ƒ
‰˜BlL44‰Lc˜˙ BÊ È‰ 45‰„t˙Â ,46CÚa ∆∆¬≈ƒ¿«¿»¿ƒ»∆¿≈∆
Ô‰k‰47ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â48ÔÈc‰ ÔÎÂ .Ôa˜ ‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ , «…≈¿≈≈¿Àƒ¿»ƒ¿»∆»»¿»¿≈«ƒ

ÌÈL„˜ ˙Ó‰a49ÌeÓ da ÏÙpL50‡e‰ ‰OÚ ˙ÂˆÓe . ¿∆¡«»»ƒ∆»«»ƒ¿«¬≈
ÔÈlÁÏ e‡ˆÈÂ ÌeÓ Ô‰a „ÏBpL ÌÈL„˜ ˙BcÙÏ51 ƒ¿»»ƒ∆«»∆¿≈¿¿Àƒ

zÏÎ‡Â ÁaÊz ELÙ ˙e‡ ÏÎa ˜ :Ó‡pL .eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿∆∆¡««¿»«««¿¿ƒ¿«¿»«¿»
e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;O52a„Ó e˙k‰L , »»ƒƒ«¿»»¿∆«»¿«≈

e„tiL ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒÙa53ÔÈÎÚa e‡a Îe .54, ƒ¿≈«À¿»ƒ∆ƒ»¿»≈«¿«¬»ƒ
‡Ï L‡ ‰‡ÓË ‰Ó‰a Ïk Ì‡Â :Ó‡pL ‰fL∆∆∆∆¡«¿ƒ»¿≈»¿≈»¬∆…
ÔÈÓeÓ ÈÏÚa a„Ó ‡e‰L ,ÈÈÏ Ôa˜ ‰pnÓ eÈ˜È«¿ƒƒ∆»»¿»«»∆¿«≈¿«¬≈ƒ

ecÙpL55. ∆ƒ¿

לג.43) (תמורה נפדית אינה עובר מום בעלת שהרי  קבוע ,
ה"ו). פ "ב  להלן הוא ה"א.44)וכן למעלה ראה

שנאמר 45) ממה (שם) כן ולמדו ב . ה, בתמורה ברייתא
דלא  הוא "ריצוי  – ירצה" לא "ולנדר כג): כב , (ויקרא
דמים  קדושת – וקדושתה קדיש". מיקדש אבל מרצה,

הי "א). ההלכה.46)(להלן בסוף  להלן ֿ 47)ראה אף 
העמדה  צריך אינו למזבח , קבוע  מום בעל שהמקדיש עלֿפי 
 ֿ משנה ראה צריך, כהן עלֿידי  הערכה – הי "א) (להלן

וראה 48)למלך. יד. בבכורות (משנה ולהעבד להגזז
ה"ט ). מעילה מהל' בדמיה 49)בפ "א ויביא אותה שפודין

ממקדיש  היא שונה אבל הי "א), ערכין מהל' (פ "ה קרבן
להלן  (ראה והערכה העמדה צריכה שהיא בזה מום, בעל
ואסורה  דבר, לכל לחולין יוצאת שאינה בזה וגם הי "א).
מס ' ובמשנה שם, מעילה מהל' בפ "א ראה ועבודה, בגיזה

שם. כנ"ל.50)בכורות, מותר 51)קבוע , "ויהיה
דבר, לכל לא אבל פו), עשה המצוות' ('ספר לשוחטו"

למעלה. ראה ועבודה, בגיזה אסורה ב 'ספרי '52)שהרי 
טו. יב , (לחםֿמשנה).53)דברים לפדותם מצוה כלומר,

הי "א.54) ֿ 55)פ "ה שאי  ביארו, ושם ב . לב , תמורת
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בה  נאמר כבר שהרי  טמאה, בבהמה שמדובר לומר אפשר
אלא  בערכך", ופדה הטמאה בבהמה "ואם כז) כז, (ויקרא

מ  בה שנפל קדשים בבהמת שם,עלֿכרחנו רש"י  ועי ' ום.
מזבח . בקדשי  שמדובר שעלֿכרחנו

.‡È?BÚ ÌeÓ ˙ÏÚÏ Úe˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ÔÈa ‰Ó«≈«¬«»«¿«¬«≈
Úe˜ ÌeÓ ˙ÏÚaL56L„˜ ‡È‰Â ‰„ÏÈ Ì‡ ,57‰„tÈ  ∆«¬«»«ƒ»¿»¿ƒ…∆ƒ»∆
ÔÈlÁÏ ‡ˆÈÂ „Ïe‰58ÌÈÓz ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,59È„k , «»»¿≈≈¿Àƒ««ƒ∆»ƒ¿≈

wÚ‰ ÔÓ eÓÁ ÏÙË ‰È‰È ‡lL60‰aÚ˙ Ì‡Â . ∆…ƒ¿∆»≈»ƒ»ƒ»¿ƒƒ¿«¿»
ÔÈlÁ „Ïe‰  ÔBÈ„t Á‡ ‰„ÏÈÂ ‰„tzL Ì„˜61Ì‡Â . …∆∆ƒ»∆¿»¿»««ƒ¿«»»Àƒ¿ƒ
˙eÓzL Á‡ ˙ÈcÙ  ‰„tzL Ì„˜ ‰˙Ó62È‰L ; ≈»…∆∆ƒ»∆ƒ¿≈««∆»∆¬≈

,‰ÈÓc ÏÚ ‡l‡ ,dÙeb ÏÚ ‰eÓ‚ ‰M„˜ ‰ÏÁ ‡Ï…»»¿À»¿»«»∆»«»∆»
Úe˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ‰˙È‰L ÈtÓ63LÈc˜n‰ Ï‡ . ƒ¿≈∆»¿»«¬«»«¬»««¿ƒ

„ÏB dLÈc˜‰L Á‡Â ‰ÓÈÓ˙ B‡ ,BÚ ÌeÓ ˙ÏÚa«¬«≈¿ƒ»¿««∆ƒ¿ƒ»«
‰„tzL Ì„˜ ‰˙Ó Ì‡ ,Úe˜ ÌeÓ dÏ64wz 65 »»«ƒ≈»…∆∆ƒ»∆ƒ»≈

ÌÈÓÈÓz‰ ÌÈL„w‰ ‡Lk66‰ÎÈˆ ‡È‰L ÈtÓ , ƒ¿»«√»ƒ«¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿ƒ»
‰ÎÚ‰Â ‰„ÓÚ‰67ÔÈÎÚa e‡aL BÓk ,68Ì‡Â . «¬»»¿«¬»»¿∆≈«¿«¬»ƒ¿ƒ

‡È‰L ÔÓÊ Ïk ˙ÈcÙ BÊ È‰  ‰„tzL Ì„˜ ‰ËÁLƒ¿¬»…∆∆ƒ»∆¬≈ƒ¿≈»¿«∆ƒ
˙ÒkÙÓ69˜È  ‰„ÏÈ Ì‡Â .ÏÎ‡z Ck Á‡Â ¿«¿∆∆¿««»≈»≈¿ƒ»¿»ƒ¿«

d„ÏÂ70‰aÚ˙ .71˙cÙpL Á‡ ‰„ÏÈÂ ‰„tzL Ì„˜ ¿»»ƒ¿«¿»…∆∆ƒ»∆¿»¿»««∆ƒ¿»
eÒ‡ „Ïe‰ 72‰cÙ BÈ‡Â ,73?‰OÚÈ „ˆÈk ‡l‡ . «»»»¿≈ƒ¿∆∆»≈««¬∆

Bn‡ ÔBÈ„ÙÏ CeÓÒ74B˙B‡ ÌLÏ „Ïe‰ ‰Ê ÒÈt˙Ó »¿ƒ¿ƒ«¿ƒ∆«»»¿≈
Áf‰75BÈ˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ .76,[Bn‡ ÁkÓ] «∆«¿ƒ∆≈»¿«¿ƒƒ…«ƒ

‰ÈeÁ„ ‰M„˜ ÁkÓ ‡aL ÈtÓ77. ƒ¿≈∆»ƒ…«¿À»¿»

קבוע .56) מום בעלת כשהיא הקדישה היינו 57)כלומר,
הפדיון. "כל 58)לפני  א: יד, בכורות משנה דבריהם. לכל

מותר  וחלבן ולדן וכו' להקדשתן קבוע  מום שקדם הקדשים
פדיונן". לג:).59)לאחר (תמורה נפדין תמימין ואין

יד:).60) שם שנפשטה (בעיה נפדית שהיא האם, מן כלומר,
הוא.61) גם נפדה האם, שנפדתה שבשעה א. יד, שם
צריך 62) מום בעל המקדיש שאין במשנה , - א יד, שם

יאֿיב ): כז, (ויקרא שנאמר לג.), (תמורה "העמדה"
וכו'", אותה הכהן והעריך הכהן, לפני  הבהמה את "והעמיד
כך  ומשום מעיקרו", מום בעל ולא "אותה (שם) ודרשו

מיתה. לאחר אפילו לפדות שאין 63)אפשר אף  כלומר,
אין  – ה"י ) פ "ב  (להלן לכלבים להאכילן הקדשים את פודין
הקדשן  שקדם וכגון הגוף , קדושת עליהם כשיש אלא זה
אלא  זה אין להקדשן, מומן שקדם כאן אבל מומן, את
רש"י גם (ראה הגוף  קדושת עליו ואין בעלמא דיקלא
שם). מקובצת' וב 'שיטה במשנה, יד. ובבכורות קל. בחולין

ה"י ). (משנהֿלמלך שם בתמורה נראה כלומר,64)וכן
הקדשים  את פודין "אין של דין גם כאן שיש מאליה מתה
לאכילה. שהיא נשחטה אם ובין לכלבים", להאכילם

שם.65) בכורות פסולי66)משנה, מהל' בפי "ט  ראה
הי "א. (פ "ה 67)המוקדשין בביתֿדין העמדה כלומר,

כז, (ויקרא שנאמר כהן, עלֿידי  והערכה הי "ב ) ערכין מהל'
וכדברי הכהן", והעריך וכו' הבהמה את "והעמיד יאֿיב )
קודם  שמתה וכיון לב :), (תמורה תנאֿקמא לדעת יוחנן רבי 
תקבר. אלא שמתה אחר אותה פודין אין שתפדה

שם.68) ערכין, ולהעריכה,69)בהל' להעמידה שיכול

והערכה, העמדה בעי  תימא "וכי  א: ל, בחולין כמבואר
היא  הרי  מפרכסת, היא ועדיין רוב  או שנים בה שחט  והתנן
כאן. ולחםֿמשנה כסף ֿמשנה וראה דבריה", לכל כחיה

ממה 70) יז:) ובתמורה (שם זאת ולמדו ב . טו, בכורות
לרבות  – יקריבנו" תמים וכו' זכר "אם א) ג, (שם שנאמר
שהוולד  וכשמואל, כרבא רבינו ופסק  מומין. בעלי  ולד

ליקרב . שנתקדשה.71)קדוש לאחר מום בה שנולד זו
יד.72) בכורות וגמרא (משנה חולין לצרכי  בו להשתמש

שמא  חכמים מגזירת הוא זה שכל אמרו, (טו:) ושם וטו:)
קדושת  פקעה התורה, מן אבל עדרים. עדרים מהן יגדל
לאחר  נתעברה ואם שם). רש"י  (ראה האם בפדיון הוולד

מותר. הוולד – לא 73)הפדיון "ליפרקינהו, בגמרא: שם
לחולין, הן שיצאו כדי  בקדושתן, =) פדיונן למתפס  אלימא
גזירה  דאסורין והאי  אמם, בפדיון קדושתן יצאה שכבר

שם)". רש"י  – וכו' היא פדיון 74)בעלמא קודם כלומר,
שאמו 75)האם. זבח  אותו לשם מקדישין כלומר,

עליו  חיילא "והשתא חנינא) וכרבי  שם, (בכורות נתקדשה
ידי על קדושתייהו פקעה ולא דחשבינהו, לעצמו קדושה
ועוד  שם). (רש"י  להו" ופריק  שיוממו עד וממתין אמן פדיון
בלבד. זבח  לאותו אלא מתפיסן שאין במסקנא שם  אמרו

זבח .76) לאותו להתפיסו הוא צריך בגמרא:77)ולכן שם
קאתו", דחויה קדושה מכח  – ליקרבינהו ליעביד, "היכי 
והן  וכו', ונדחו שנראו מומין בעלי  "דאמותן רש"י  ומפרש
הואיל  להקריב , גמורה לקדושה להתפיסן יכול אין עצמן
פוסק  רבינו שהרי  להבין, וצריך מחזי ". לא תו ואידחו
הקרבנות  מעשה מהל' פט "ו ראה נדחים, אינם חיים שבעלי 

ה"ד.

.ÈÈÏeÒt Ïk78ÔËÁLÏ zÓ e„tiLk ÔÈLc˜n‰ »¿≈«À¿»ƒ¿∆ƒ»À»¿»√»
ÌÈÁaË ÏL ˜eMa79ÌOa Ï˜LÏÂ ,ÌL ÔÎÓÏe , «∆«»ƒ¿»¿»»¿ƒ¿…¿»»

‡ËÈÏa80ÔÈlÁ‰ ‡Lk ,81ÔÓe BÎa‰ ÔÓ ıeÁ ; ¿ƒ¿»ƒ¿»«Àƒƒ«¿ƒ
OÚn‰82˜eMa Ì˙ÈÎnL ÈtÓ ,83ÛÈÒBÓ ««¬≈ƒ¿≈∆¿ƒ»»«ƒ
Ô‰ÈÓ„a84,Lc˜‰Ï ÔÈÊBÁ Ô‰ÈÓcL ,ÌÈL„w‰ ‡L . ƒ¿≈∆¿»«√»ƒ∆¿≈∆¿ƒ¿∆¿≈

Ô˙B‡ ÔÈÎBÓ  ˙Á‡ ‰Ó‰a Ì‰ÈÓ„a ‡ÈÓ È‰L∆¬≈≈ƒƒ¿≈∆¿≈»«∆∆¿ƒ»
Ì‰ÈÓc ÔÈ‡L ,OÚn‰Â BÎa‰ Ï‡ ;ÔÈlÁk ˜eMa«¿Àƒ¬»«¿¿««¬≈∆≈¿≈∆

ÔÓeÓa ÔÈÏÎ‡ ‡l‡ ,Lc˜‰Ï85‡a˙iL BÓk ,86 ¿∆¿≈∆»∆¡»ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈
ÔÈÎBÓ ÔÈ‡Â ,ÌÈÁaË ÏL ˜eMa Ì˙B‡ ÔÈËÁBL ÔÈ‡≈¬ƒ»«∆«»ƒ¿≈¿ƒ

ÌL Ì˙B‡87˙Èa‰ ˜„Ï BÎa ÒÈt˙‰ elÙ‡ .88BÈ‡  »»¬ƒƒ¿ƒ¿¿∆∆««ƒ≈
˜eMa ÎnÈ ‡ÏÂ ,‡ËÈÏa Ï˜L89ÏBÎÈ BÈ‡L ; ƒ¿»¿ƒ¿»¿…ƒ»≈«∆≈»

eÓb ÔÈ˜ BÏ Èew‰ „ ‡l‡ ÒÈt˙‰Ï90. ¿«¿ƒ∆»»»«»ƒ¿»»

א.78) לא, בכורות במשקל.80)באיטליז.79)משנה,
בקדשים.81) זלזול הוא זה דבר כי  ואף  שם. משנה,
ואין 82) בבית, רק  ונשחטים שנמכרים בהמה, מעשר

רש"י וראה במשנה, (שם באומד כי ֿאם בליטרא נשקלים
בהמה  במעשר מדובר כי  לא:), (שם בגמרא ואמרו שם),
כלל  למוכרו אסור סתם בהמה מעשר אבל יתומים, של

ה"הֿז. בכורות מהל' בפ "ו ראה פסולי83)וכלל, כל של
קונים.84)המוקדשין. הרבה יש בשוק  לבעלים:85)כי 

בהמה. במעשר והבעלים בבכור, בכור 86)הכהן לענין
שם  בפ "ו בהמה מעשר ולענין ה"ג, בכורות מהל' בפ "א

בקדשים.87)ה"ד. זלזול שהוא כלומר,88)משום
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קצח                
         

והיא  שהומם. לאחר הבית לבדק  הבכור את הקדיש הכהן
ב . עה, בזבחים שנפשטה הוא 89)בעיה הרוויח  כי  אף 

בש 90)להקדש. למכור יכול אינו שהכהן כשם וק כלומר,
להקנות  יכול אינו כן כמו בליטרא, הבשר את ולישקול

שם). (גמרא, הבית לבדק  זו רשות

ה'תשע"ט  שבט  ב' שלישי יום 

   1 
בהמה 1) ודין בבהמה, המיוחדים המומים רבינו בו יפרש

חסר. הפנימיים מאיבריה שאחד או טריפה, שנמצאה

.‡‰Ó‰e Ì„‡a ÔÈÏÒBt‰ ÔÈÓen‰ Ïk2.ÌÈMÓÁ  »«ƒ«¿ƒ¿»»ƒ¿≈»¬ƒƒ
.eÓ Îe¿»ƒ¿

וגם 2) אדם אצל גם להיות שראויים כאלו מומים כלומר,
בהמה. אצל

.ÔÈÈe‡ ÔÈ‡Â ‰Ó‰a ÔÈ„ÁÈÓ ÌÈÁ‡ ÔÈÓeÓ LÈÂ¿≈ƒ¬≈ƒ¿À»ƒƒ¿≈»¿≈»¿ƒ
el‡Â ,Ì‰ ‰LÏLe ÌÈOÚÂ ‰LÏLe ,Ì„‡a ˙BÈ‰Ïƒ¿¿»»¿»¿∆¿ƒ¿»≈¿≈

Ì„‡ ÏLk Ï‚Ú dÈÚ ÏbÏ‚ ‰È‰ Ì‡ :Ô‰3˙Á‡ dÈÚ . ≈ƒ»»«¿«≈»»…¿∆»»≈»««
Êe‡ ÏLk ‰pË˜ ‰iM‰Â Ï‚Ú ÏLk ‰ÏB„b4Ì‡ Ï‡ . ¿»¿∆≈∆¿«¿ƒ»¿«»¿∆«»¬»ƒ

ÏBÙk „Ú ‰pË˜ elÙ‡ ,‰pË˜ ÔÊ‡Â ‰ÏB„b ÔÊ‡ ‰˙È‰»¿»…∆¿»¿…∆¿«»¬ƒ¿«»«¿
Ì‡ .ÚO da LiL ˙ÏaÈ dÈÚ ÔÏa LÈ Ì‡ .Lk »≈ƒ≈¿…∆≈»«∆∆∆≈»≈»ƒ
‰Èt .‰‡p‰ ÌB˜Óa ‰ÈÓËBÁ ÈL ÔÈaL BÚ‰ wƒ«»∆≈¿≈»∆»¿»«ƒ¿∆ƒ»

Òet ,ÈÊÁ ÏLÏ ‰ÓB„5„cÁÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ∆¿∆¬ƒ»««ƒ∆≈¿À»
.„etLk¿«

ונדה 3) מ . (בכורות יוחנן ר' בשם חנה בר בר רבה לדעת
הדרך  שאין שבעין בלובן הדמיון היה אם אלא זה אין כג.)
כן  כי  מום, זה אין שבעין, בשחור הדמיון היה אם אבל כן,
חייא  ור' שמואל אמר יהודה כרב  פסק  ורבינו להיות. הדרך
אלא  לחלק , הכרח  אין שלדבריהם יוחנן, ר' אמר אבא בר
מום. זה הרי  שבעין, בשחור לאדם הדמיון היה אם אפילו

או 4) גדולות שתיהן אבל קטנה, ואחת גדולה אחת ודווקא
רבינו  כתב  ולפיכך ג:). (שם בבהמה כשר קטנות שתיהן
גדולות  שתיהן אם גם שבאדם לפי  בהמה, מומי  בין זה מום
מהלכות  ה בפרק  כמפורש מום, זה הרי  קטנות, שתיהן או

ו. הלכה מקדש העליונות 5)ביאת והלחיים שהשפה
התחתונות. על עודפות

.‚Èt ÏÚ Û‡ ,eÓbÙpL B‡ ewpL ˙BBˆÈÁ‰ ‰ÈhÁƒ∆»«ƒ∆ƒ¿∆ƒ¿¿««ƒ
Ú Ì‡ .eÓÓ‚pL B‡ ,Ô˙ˆ˜Ó ‡LpL‰ÈhÁ e˜ ∆ƒ¿«ƒ¿»»∆ƒ¿¿ƒ∆∆¿ƒ∆»

Ô‰ ˙ÁÂBˆÂ ‰Èt ˙Á˙BtL ˙Úa È‰L ,˙BiÓÈt‰«¿ƒƒ∆¬≈¿≈∆««ƒ»¿««≈
.ÔÈÒÁ ÔÈ‡ƒ¿ƒ¬≈ƒ

.„Ô‰Ó ‡L ‡ÏÂ Ô‰nÚ Ô˙eÎÊÂ ‰È˜ eÏh Ì‡ƒƒ¿«¿∆»¿«¿»ƒ»∆¿…ƒ¿«≈∆
‰Lk  ÌÈ˜ dÏ LiL ‰˜ Ï‡ .ÌeÏk6Ì‡ . ¿¬»¿≈»∆≈»«¿«ƒ¿≈»ƒ

‰ÓbÙ Ì‡ .‰Ó‰a‰ „Èb ˙‡ ‰ÙBÁL BÚ‰ ÌbÙƒ¿«»∆∆∆ƒ«¿≈»ƒƒ¿¿»
Ï‡ ,ÌˆÚ‰ ÔÓ f‰ ÌbÙ Ì‡ .‰˜ ÏL ‰ÂÚ‰»∆¿»∆¿≈»ƒƒ¿««»»ƒ»∆∆¬»

˜t‰ ÔÓ ‡Ï7ÌÈLÏ ÏvÙÓ f‰ L‡ ‰˙È‰ Ì‡ . …ƒ«∆∆ƒ»¿»…«»»¿À»ƒ¿«ƒ
Úaˆ‡ ‡ÏÓ ‡ÈÏÁÏ ‡ÈÏÁ ÔÈa ‰È‰ Ì‡ .ÌÈÓˆÚ ÈLaƒ¿≈¬»ƒƒ»»≈À¿»¿À¿»¿…∆¿«

‡ÈÏÁ :È„‚a ?‰nk „ÚÂ .ˆ˜ f‰ ‰È‰ Ì‡ .Oa»»ƒ»»«»»»»¿««»ƒ¿ƒÀ¿»
ÈzL C‡ :‰ÏËe .Lk  ÌÈzL ,ÌeÓ  ˙Á‡««¿«ƒ»≈¿»∆…∆¿≈
‰È‰L È„b‰ Ê .Lk  LÏL ‰˙È‰ ,ÌeÓ  ˙BÈÏÁÀ¿»¿»»»≈¿««¿ƒ∆»»
ÔÓ ÌˆÚ aL Ì‡ .ÈÊÁ ÏLÏ ‰ÓBc ÏcÏ„Óe C«¿À¿»∆¿∆¬ƒƒƒ¿«∆∆ƒ
ÈtÓ ,Lk  ÂÈ˙BÚÏvÓ ÌˆÚ aL Ì‡ Ï‡ .f‰«»»¬»ƒƒ¿«∆∆ƒ«¿»»≈ƒ¿≈

ÈeÏba BÈ‡L8. ∆≈«»

כלל.6) מום זה שאין המורכב 7)למזבח , עצם יש בזנב 
מום, זה הרי  העצם, במקצת נחתך ואם חוליות, וכמה מכמה
חוליה  של החיבור מקום שהוא הפרק  קצת נחתך אם אבל
נחתך  שלא זמן שכל משום מום זה אין השנייה, עם אחת

ומתרפא. חוזר הוא שאני8)לגמרי , "יכול שם: ספרא
מה  רגל, שבר או יד שבר לומר תלמוד צלע , שבר מרבה
שאין  צלע  שבר יצא חוזרים, ואין בגלוי  שמומן מיוחדין אלו
רוב  "נשתברו ד פרק  בכורות ובתוספתא בגלוי " מומן
שנאמר  מום, אינו מבפנים מום בו שהיה או צלעותיו
ופסח  עור מה פסח , או עור יח ) כא, שם אדם, (במומי 

וכו'". שבגלוי  מום המיוחדים

.‰LÏL ‡l‡ dÏ ÔÈ‡ B‡ ,ÌÈÏ‚ LÓÁ ˙ÏÚa«¬«»≈«¿«ƒ≈»∆»»
ÌÈÏ‚9‰l‚Ú d˙Òt ÂÈ„ÈÂ ÂÈÏ‚Ó ˙Á‡ ‰˙È‰ Ì‡ . «¿«ƒƒ»¿»««≈«¿»¿»»«¿»»¬À»

Ì‡ .‰ÒeÙe ‰˜e„Ò ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,BÓÁ ÏLk¿∆¬««ƒ∆ƒ¿»¿»ƒ
ËeÏ˜ e‰ÊÂ .BÓÁ ÏLk ‰ËeÏ˜ BÏ‚ B‡ B„È ‰˙È‰»¿»»«¿¿»¿∆¬¿∆»
,Ô‰nÚ Ô˙eÎÊÂ ‰ÈÙÏË eÓÓ‚ Ì‡ .‰Bza eÓ‡‰»»«»ƒƒ¿¿¿»∆»¿«¿»ƒ»∆

OaÏ B˜ ËÚÓ Ô˙eÎfÓ ‡LpL Èt ÏÚ Û‡10. ««ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿»¿«»«»»

המדובר 9) כי  הונא רב  שם ומפרש מ . בכורות משנה
היא  רגלים" חמש "בעלת בידים, היו והחיסרון שהיתרון
שלש  אלא לה "אין רגלים, ושתי  ידים שלש לה שהיו
שבשני אחת, ויד רגלים שתי  לה שהיו היינו, רגלים"
אם  אבל מום, מטעם אלא אסורה אינה הנ"ל האופנים
שהרי להקריבן, אין זה בלא ברגלים, היו והיתרון החיסרון

טרפה. נחשב 10)היא זה זאת ובכל לגמרי , נעקרו ולא
למום.

.Â‰Ó‰a ÔÈÈen‰ ÌeÓ ÌÈÚLÂ ‰LÏMÓ ÌeÓ Ïk11 »ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿≈»
Ì‰Ó „Á‡ ÏÙ Ì‡Â .Ôaw‰ ÔÓ d˙B‡ ÔÈÏÒBt¿ƒ»ƒ«»¿»¿ƒ»«∆»≈∆

ÔÈlÁÏ ‡ˆ˙Â ‰„tz  L„˜ ‡È‰L ‰ÓÈÓ˙a12ıeÁ . ƒ¿ƒ»∆ƒ…∆ƒ»∆¿≈≈¿Àƒ
Ô˜fÓ13‰ÏBÁÂ14Ì‰ÊÓe15Lk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L , ƒ»≈¿∆¿…»∆««ƒ∆≈»≈

Ôa˜Ï16‰cÙ BÈ‡ 17„Ú ‰ÚBÂ Ìi˜ È‰È ‡l‡ , ¿»¿»≈ƒ¿∆∆»¿ƒ«»¿∆«
Úe˜ Á‡ ÌeÓ Ba „ÏeiL18.‰„tÈÂ ÔÈÓen‰ ‡MÓ ∆ƒ»≈«≈»«ƒ¿»«ƒ¿ƒ»∆

dÈ‡  BÚ ÌeÓ da „ÏBpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ¿≈∆¡«»»ƒ∆«»≈≈»
˙ÈcÙ ‡ÏÂ ‰˜19. ¿≈»¿…ƒ¿≈

מקדש,11) ביאת מהלכות ז בפרק  שנמנו חמישים והם
כאן. שנמנו ושלושה "על 12)ועשרים מא. בכורות משנה

כלומר, עליהן". נפדין המוקדשים ופסולי  וכו' מומין אלו
אסורים  אבל באכילה, להתירם לחולין ויצאו לפדותן מצוה

ועבודה. כשהוא 13)בגיזה ורועד רותת להיות "שהגיע 
כוחו".14)עומד. וכשלון חליו מפני  רועד "כשהוא

רע ".15) שריחו שם 16)"הוא בגמרא הדברים ומקור
מן  - הצאן "מן י ) א, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו
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קצט                 
         

מן  (דרשו ומזוהם חולה לזקן פרט  העזים, מן או הכשבים
כולם). וכן הצאן כל ולא "ואלו 17)הצאן במשנה: שם

ולא  המזבח ") מן ("שנפסל במקדש לא עליהן שוחטין שאין
גמורים. מומים שאינם לפי  מום 18)במדינה" כלומר,

וקבוע . על 19)גמור יפדו "יכול לג. ותמורה לז: בכורות
יקריבו  לא אשר יא) כז, (ויקרא לומר תלמוד עובר, מום
יצתה  (=נפדית) עיקר כל קריבה שאינה מי  לה', קרבן ממנה

נפדית). (=שאינה למחר" אלא היום קריבה שאינה זו

.ÊÌÈBÚ ÔÈÓeÓ ‰Úa‡20el‡Â ,‰Ó‰e Ì„‡a LÈ «¿»»ƒ¿ƒ≈¿»»ƒ¿≈»¿≈
ÁÏ b :Ô‰21˙ÈÊÊÁ .22˙ÈˆÓ dÈ‡L23ÌÈÓ . ≈»»«¬»ƒ∆≈»ƒ¿ƒ«ƒ
ÔÈÚa ÔÈ„BiL24ÔÈÚe˜ ÔÈ‡Â25ÔÈ‡L ÔÈÂÒ . ∆¿ƒ»«ƒ¿≈»¿ƒ«¿≈ƒ∆≈»

ÔÈÚe˜26. ¿ƒ

קבועים.20) מבפנים 21)אינם בין לח  שהוא שחין מין
יבש  או ובחוץ  בפנים יבש היה אם אבל מבחוץ , ובין

קבועים. מומים הם הרי  מחוץ , ולח  ילפת 22)מבפנים מין
א)23)(=שחין). מינים: שני  יש ילפת בכלל כלומר,

והיא  מצרים על שבאה שחין מכת שהיא מצרית" "חזזית
בויקרא  בתורה האמורה ילפת היא וזו וכעורה קשה חזזית
מום  וזהו שם), (בכורות בחוץ  ולחה בפנים יבשה והיא שם
שחין  במכת הייתה (=שלא מצרית שאינה חזזית ב ) קבוע .
עובר  מום והוא בפנים, ובין בחוץ  בין לחה והיא במצרים)
ובעל  וכו' שוחטין שאין "ואלו במשנה בבכורות שם הנזכר

שם). (בכורות בראיה.24)חזזית" לקות לו הגורמים
ולא 25) ויתפזרו המים יסורו שלפעמים מא. שם משנה

גמור. מום הוא הקבועים אבל מא.26)יעמדו, שם משנה
חוורור  במדינה ולא במקדש לא עליהן שוחטין שאין "ואלו
על  גם עולה קבועים" ("שאינם קבועים" שאינם והמים
שיטרד  שיעור הוא "חוורור "חוורור"), על וגם "המים"
הוא  חולי  "חוורור שם: וברש"י  האלו". מהעצבים הראות

בעין". לבנות טיפין שיש

.ÁÌL LÈ27ÌÈÁ‡ ÌÈÈÏÁ ‰Úa‡28‡ˆÓ Ì‡ , ≈»«¿»»√»ƒ¬≈ƒƒƒ¿»
d˙B‡ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡  ‰Ó‰a Ì‰Ó „Á‡29ÈÙÏ , ∆»≈∆ƒ¿≈»≈«¿ƒƒ»¿ƒ

EÈ„ ÁÓ :ÓB‡ e˙k‰Â ,Án‰ ÔÓ dÈ‡L30. ∆≈»ƒ«À¿»¿«»≈ƒ¿«¿»∆
ÚO Ba ÔÈ‡L ˙ÏaÈ BÈÚ ÔÏaL ÈÓ :Ô‰ el‡Â31Ì‡ . ¿≈≈ƒ∆¿…∆≈«∆∆∆≈≈»ƒ

CeÓÒ ËÚÓ Ô˙eÎfÓ ‡LpL Èt ÏÚ Û‡ ÂÈ˜ eÓÓ‚ƒ¿¿«¿»««ƒ∆ƒ¿«ƒ«¿»¿«»
OaÏ32˙BiÓÈt‰ ÂÈhÁ eÓbÙ Ì‡ .33„Á‡ ‰È‰ Ì‡ . «»»ƒƒ¿¿ƒ»«¿ƒƒƒ»»∆»

ÔÈcÙ ‡ÏÂ ÔÈ˜ ‡Ï  ÌÈL„wa el‡Ó34eÚÈ ‡l‡ , ≈≈«√»ƒ…¿≈ƒ¿…ƒ¿ƒ∆»ƒ¿
ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú35ÈÏ ‰‡È  ÔÈ˜‰ Ì‡Â . «∆ƒ…»∆¿ƒƒ¿ƒ»≈»∆ƒ

eˆ‰L36. ∆À¿

רבינו.27) בפי  שגורה "שם" מומין.28)מלת ואינם
גמורים.29) מומים אינם כי  "מבחר 30)אף  להיות: צריך

גמור.31)נדריכם". מום הוא שיער בו יש אם אבל
ובכל 32) כלום, נשאר ולא נעקר אם אלא למום נחשב  שאין

מובחר. זה שאין הנ"ל, מטעם אותה, מקריבין אין זאת
אם 33) אלא גמור מום נחשב  שאינו ג, הלכה למעלה ראה

נגממו, או נפגמו אם אבל לגמרי , הפנימיות חיטיו נעקרו
גמור. מום זה אין לגמרי , נעקרו שוחטין 34)ולא "אין

במדינה". ולא במקדש לא ויפדנו.35)עליהן

ולא 36) למצוה הוא שכתוב , [נדריכם] נדריך "דמבחר
לפסול".

.Ë‰Ú da ‰„ÚpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a ÔÎÂ37B‡ ¿≈∆¡«»»ƒ∆∆∆¿»»¬≈»
ÌÈÏÚa‰ Èt ÏÚ B‡ „Á‡ „Úa Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰L38 ∆≈ƒ»∆»»»¿≈∆»«ƒ«¿»ƒ
.Úe˜ ÌeÓ dÏ „ÏeiL „Ú ˙ÈcÙ ‡ÏÂ ‰˜ ‡Ï …¿≈»¿…ƒ¿≈«∆ƒ»≈»»«

והמוקצה 37) זרה לעבודה והנעבד והנרבע  הרובע  כגון
זרה. הבהמה 38)לעבודה - עדים שני  פי  על היה שאם

נסקלת.

.È˙BiÙh‰ ÔÓ ˙Á‡ da „ÏBpL ‰Ó‰a39˙BÒB‡‰ ¿≈»∆«»««ƒ«¿≈ƒ»¿
‡e‰ È‰ .ÁaÊn‰ Èa‚Ï ‰eÒ‡  ‰ÏÈÎ‡a d˙B‡»«¬ƒ»¬»¿«≈«ƒ¿≈«¬≈
.EÈÙ ‡OÈ‰ B‡ EˆÈ‰ E˙ÁÙÏ ‡ e‰È˜‰ :ÓB‡≈«¿ƒ≈»¿∆»∆¬ƒ¿¿¬ƒ»»∆
,d˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡  Ôa˜Ï ‰Èe‡ dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆≈»¿»¿»¿»≈ƒ»

ÌÈÏkÏ ÔÏÈÎ‡‰Ï ÌÈL„w‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡L40‡l‡ , ∆≈ƒ∆«√»ƒ¿«¬ƒ»«¿»ƒ∆»
.ewÈÂ e˙eÓiL „Ú eÚÈƒ¿«∆»¿ƒ»¿

מום.39) בכלל (דברים 40)שאינן שנאמר ממה כן למדו
לכלביך. ולא "ואכלת" טו) יב ,

.‡È‰ÙË ˙‡ˆÓÂ ‰ËÁL41˙ÈÏ ‡ˆz BÊ È‰  ƒ¿¬»¿ƒ¿≈¿≈»¬≈≈≈¿≈
ÔÈiÓÈt‰ ‰ÈÈ‡Ó „Á‡ ‡ˆÓ Ì‡ ÔÎÂ .‰ÙO‰«¿≈»¿≈ƒƒ¿»∆»≈≈»∆»«¿ƒƒƒ
˙‡ˆÓpL ÔB‚k ,‰ÙË dÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÒÁ»≈««ƒ∆≈»¿≈»¿∆ƒ¿≈

˙Á‡ ‡ÈÏÎa42ÏBÁh‰ ÏhpL B‡43‰eÒ‡ BÊ È‰  ¿À¿»««∆ƒ««¿¬≈¬»
ÛO˙Â ÁaÊnÏ44ÔÈ‡L ,ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰L ÈtÓ ‡Ï . «ƒ¿≈«¿ƒ»≈…ƒ¿≈∆ƒ«¬«∆≈
ÌÈÙaL ÔBqÁÒÁ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡L ÈtÓ ‡l‡ ,ÌeÓ ƒ»∆ƒ¿ƒ∆»ƒ¿≈∆≈«¿ƒƒ»≈

 ˙i‰ ÏÎÂ .ÌÎÏ eÈ‰È ÌÓÈÓz :Ó‡pL ,ÏÏk¿»∆∆¡«¿ƒƒƒ¿»∆¿»«»≈
ÒÁk45ÈL B‡ ˙BÈÏk LÏL ÌL ‡ˆÓ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿»≈¿ƒ»ƒƒ¿»»»À¿¿≈

.‰ÏeÒt  ÌÈÏBÁË¿ƒ¿»

הפנימיים.41) שבאברים הטרפיות מן אחת כלומר,
הלכה 42) שחיטה מהלכות ח  בפרק  ראה אחת, כלייה בעלת

באכילה. מותרת שהיא ומותרת 43)כה, טריפה, שאינה
בשריפה".44)באכילה. בקדש שפסולו ש"כל משום

דמי ".45) כנטול יתר "כל נח : בחולין ראה

.ÈÌÈBÓL ‰‰ML Ïk ?ÌÈÚe˜ ÔÈÂÒ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ«¿≈ƒ¿ƒ…∆»»¿ƒ
ÌÈÓÚt LÏL B˙B‡ ÔÈ˜„Be .‰‡ ‡ÏÂ ÌBÈ46ÌBÈa : ¿…»»¿ƒ»¿»ƒ¿

‰Úa‡ ÌBÈe ,Ba eLÈb‰L ˙ÚÓ ÌÈOÚÂ ‰ÚLƒ¿»¿∆¿ƒ≈≈∆ƒ¿ƒ¿«¿»»
‰‡ Ì‡ .ÌÈBÓL ÌBÈe ,ÌÈMÓÁÂ47BÏ ÌÈBÓ  «¬ƒƒ¿¿ƒƒ»»ƒ

.‰i‡‰ ‰˜ÒtL ˙ÚÓ ÌÈBÓL¿ƒ≈≈∆»¿»»¿ƒ»

לט .)46) (שם ובגמרא שם, במשנה אנטיגנוס  בן חנינא כר'
וכפירוש  משולשים", שיהיו "ובלבד יצחק  בר נחמן רב  אמר
התוספות  כשיטת ולא ופ , נד כז, בימים שבודקים שם רש"י 
ובאמצע  שמונים ובסוף  שמונים בתחילת (שבודק  שם

מ ). יום שהוא  פסקה 47)שמונים ושוב  השמונים באמצע 
ראייתו.

.‚È‰ÏÎ‡Lk ?ÌÈÚe˜ ÌÈn‰L Ú„eÈ ‰ne48ÌÈOÚ «∆ƒ»«∆««ƒ¿ƒ¿∆»¿»¬»ƒ
ÌÈÁÏ49ÔÎ ÈÁ‡ ‰ÏÎ‡Â ,ÔÒÈ ÈˆÁ „Ú „‡ L‡Ó «ƒ≈…¬»«¬ƒƒ»¿»¿»«¬≈≈

ÌÈLÈ ÌÈOÚ50ÏeÏ‡51‰‡t˙ ‡ÏÂ ,ÈLz ÈˆÁÂ ¬»ƒ¿≈ƒ¡«¬ƒƒ¿≈¿…ƒ¿«¿»
ÌÈÚe˜ ÌÈÓ el‡ È‰ 52. ¬≈≈«ƒ¿ƒ
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מעשבים 48) לאכול צריכה היא כמה יד הלכה להלן ראה
החורף .49)אלו. חדשי  במשך שגדלו וחציר תבן
קודם50) אכל אבל הקיץ . חדשי  במשך ואחר שגדלו יבש

קבועים. מים זה אין כי  ויתכן בכך, מתרפאת אינה לח , כך
אלול.51) חודש ובגמרא 52)כל במשנה קבוע , מום והוא

של  ויבש לח  אכל הקבועים מים הן "ואלו לח : בכורות
זה  הרי  גשמים) במי  רק  שמסתפקת בעל (=שדה גשמים
בית  מרפאה), הזאת האכילה הייתה כן, לא (שאם מום
בהשקייה) וגם גשמים במי  גם שמסתפקת (=שדה השלחין
יש  כי  וייתכן מרפאים, אינם האלו העשבים (כי  מום אינו
מים  שזה משום ולא לעוורונה שגרמה אחרת, סיבה
מום  אינו לח , כך ואחר יבש אכל נמי  ודגשמים קבועים).
וחצי אדר וכו' חדשים ג' וישנו הלח  אחר יבש שיאכל עד
הזכיר  לא למה להבין ויש יבש". תשרי  וחצי  אלול לח , ניסן
רפואה, היא (=בעל) גשמים של ויבש לח  רק  כי  כאן רבינו

שלחין? של ויבש לח  ולא

.„ÈÁl‰ ÔÓÊa ÌÈÁl‰ el‡ ÌÈOÚÓ ÏÎ‡z ‰nÎÂ¿«»…«≈¬»ƒ≈««ƒƒ¿«««
˙‚B‚k ?Li‰ ÔÓÊa ÌÈLÈ‰Â53˙BÈ B‡54Ì„˜ ¿«¿≈ƒƒ¿««»≈ƒ¿∆∆≈…∆

‰BL‡ ‰cÚÒ55ÌÈL„Á ‰LÏLa ÌÈÓÈ Ïk ÏL ¿À»ƒ»∆»»ƒƒ¿»√»ƒ
‰i˙L Á‡ ÌBÈ ÏÎa Ô˙B‡ ÏÎ‡zL CÈˆÂ .el‡56, ≈¿»ƒ∆…«»¿»««¿ƒ»

˙zÓ ‰È‰˙Â57‰„Oa58‰È‰z ‡ÏÂ ,‰ÏÈÎ‡ ˙Úa ¿ƒ¿∆À∆∆«»∆¿≈¬ƒ»¿…ƒ¿∆
˙BˆÏ ˙Á‡ ‰Ó‰e ‡È‰ ‡l‡ ,dcÏ59Ì‡ .dnÚ ¿«»∆»ƒ¿≈»«∆∆ƒ¿ƒ»ƒ

ÔÈÚe˜ el‡ È‰  ˙‡t˙ ‡ÏÂ el‡ Ïk dÏ ‰OÚ«¬»»»≈¿…ƒ¿«»¬≈≈¿ƒ
˜ÙÒ ‰Ê È‰  el‡ ÏkÓ „Á‡ ÒÁ Ì‡Â ;È‡cÂ60, ««¿ƒ»≈∆»ƒ»≈¬≈∆»≈

‰˜ dÈ‡Â61˙ÈcÙ ‡ÏÂ62. ¿≈»¿≈»¿…ƒ¿≈

יבשה.53) אותו?54)כתאנה מאכילין "וכמה בגמרא שם
כגרוגרת" ערובא בן פינחס  רבי  משום יוחנן רבי  אמר
לבדיקה". דיו וכו' כגרוגרת "אפילו גרשום רבינו ובפירוש

ראשונה 55) בסעודה כגרוגרת במערבא "בעי  שם: בגמרא
בסעודה  לומר תמצי  אם וסעודה, סעודה בכל דלמא או
וודאי אכילה קודם אכילה, לאחר או אכילה קודם ראשונה,
בכל  שפוסק  ורבינו מאי ". אכילה לאחר כסמא, ליה מעלי 
רק  שמספיק  כאן פסק  שבגמרא לומר" תמצי  כ"אם מקום
קודם  שצריך ופוסק  משנה) לחם (ראה ראשונה בסעודה
לאחר  אבל מרפא, בוודאי  יש שבזה הגמרא כדברי  אכילה,

שם. האיבעיא נפשט  לא כי  הוא, ספק  לט .56)אכילה שם
מעליא  ודאי  שתייה קודם שתייה, לאחר או שתייה "קודם

מאי ". שתייה לאחר כשערי , קשורה.57)ליה לא
הייתה 58) אם אבל בשדה, אלא מועלת זו רפואה שאין

הסמוכה  בגינה ורק  וכלל. כלל זו רפואה מועילה לא בעיר
בספק . הדבר שם 59)לעיר זה וגם עמה, בצוותא כלומר,

מאי ". לבדו ליה, מעלי  וודאי  חברו זה 60)"עם אין שמא
שלא  ומה אחרת היא לעוורונה והסיבה קבועים, מים

הנכון. הטיפול את לה עשו שלא משום כי61)נתרפאה
ואין  עובר מום הוא אופן בכל קבועים אינם המים אם אף 

עובר. מום בעלת בהמה שאין 62)מקריבים ייתכן כי 
נפדית. אינה עובר ובמום קבועים, המים

.ÂËÈˆÁÂ Blk „‡a BËtLÓk Ál‰ ‰ÏÎ‡ ?„ˆÈk≈«»¿»««¿ƒ¿»«¬»À«¬ƒ
ÔÒÈ ÈˆÁa BËtLÓk Li‰ ÂÈÁ‡ ‰ÏÎ‡Â ,ÔÒÈƒ»¿»¿»«¬»«»≈¿ƒ¿»«¬ƒƒ»

„q‰ ÏÚ ÌÈL„Á ‰LÏLa ‰ÏÎ‡L ‡ˆÓpL ,i‡Â63, ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»¿»ƒ¿»√»ƒ««≈∆
B‡ ,‰i˙L Ì„˜ B‡ ‰ÏÈÎ‡ Á‡ ˙‚B‚k ‰ÏÎ‡L B‡∆»¿»ƒ¿∆∆««¬ƒ»…∆¿ƒ»
‰È‚a ‰˙È‰L B‡ ,dcÏ ‰˙È‰L B‡ ,‰eL˜ ‰˙È‰L∆»¿»¿»∆»¿»¿«»∆»¿»¿ƒ»
˜ÙÒ el‡ ÏkÓ  ˙‡t˙ ‡ÏÂ ,ÈÚÏ ‰ÎeÓq‰«¿»»ƒ¿…ƒ¿«»ƒ»≈»≈

ÌÈBÚ B‡ ÔÈÚe˜64ÌeÓ da ÏÈh‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»ƒƒƒ»
‰˜BÏ BÈ‡  Á‡65‰ÏÈÎ‡‰ ÈpÓÊa dËtLÓk ‰ÏÎ‡ . «≈≈∆»¿»¿ƒ¿»»ƒ¿«≈»¬ƒ»

.Úe˜ ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ È‰  ‰‡t˙ ‡ÏÂ¿…ƒ¿«¿»¬≈ƒ«¬«»«

שאמרנו 63) כמו ולא רצופים. חדשים שלושה כלומר,
תשרי . חצי  עד ומאלול ניסן, חצי  עד מאדר למעלה:

הם 64) אם האלו הדברים בכל נסתפקו שם בגמרא שהרי 
ספק  הוא כך משום הספק . נפשט  ולא לא, או מרפאין
אחרת  סיבה כאן שיש שייתכן עוברים, או קבועים

לזה. רפואה אינם אלו ודברים היא 65)לעוורונה. שמא
לוקה. אינו אחר מום בה והמטיל קבוע  מום בעלת

.ÊË˜ÙÒ ca LÈ66ÌeÓ ˙ÏÚa ‡È‰ ÚÙÓÏ Ì‡ , ≈«»»»≈ƒ¿«¿≈«ƒ«¬«
eL‡È˙pL ˙ÚÓ B‡ ÌÈÓen‰ dÏ e‡aL ˙ÚÓ Úe»̃«≈≈∆»»«ƒ≈≈∆ƒ¿»¬
eL‡È˙pL Ì„˜ d˙B‡ ‰„Bt‰ ,CÎÈÙÏ .d˙‡eÙÓ≈¿»»¿ƒ»«∆»…∆∆ƒ¿»¬
eL‡È˙pL Á‡ ÔBÈ„t‰ B˙B‡a ‰‰Â d˙‡eÙÓ≈¿»»¿∆¡»¿«ƒ¿««∆ƒ¿»¬

d˙‡eÙÓ67Ôa˜ ‡ÈÓ BÈ‡Â ,ÏÚBÓ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ≈¿»»¬≈∆»≈≈¿≈≈ƒ»¿«
.BÓB˜Óa ‡a˙iL BÓk ,‰ÏÈÚÓ¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

שמואל 66) דמר אחוה פינחס  מיניה "בעי  לט . שם
מכאן  או מומא הוי  למפרע  איתסי , ולא אכל משמואל,
אמרת  אי  בפדיונו. למימעל מינה נפקא מומא, הוי  ולהבא
לא  מומא הוי  ולהבא מכאן ואי  מעיל, מומא הוא למפרע 

הבעיא. נפשטה ולא אחר 67)מעיל", נהנה אפילו כלומר,
לפני שנפדה כיון ספק , זה הרי  מרפואתה, שנתייאשו
שם  רש"י  מדברי  שנראה כמו (ולא מרפואתה שנתייאשו

שם). רש"ש ראה מעל, ודאי  בדיקתן שלאחר

ה'תשע"ט  שבט  ג' רביעי יום 

   1 
יונה,1) ובני  תורים ודין בעוף , הפוסלים המומים בו יבאר

ודין  והנעבד, זרה לעבודה ומוקצה ונרבע  רובע  ודין
המקדישם.

.‡ÛBÚa ÔÈÏÒBt ÔÈÓen‰ ÔÈ‡2„Á‡Â Îf‰ „Á‡ ÔÎÂ . ≈«ƒ¿ƒ¿¿≈∆»«»»¿∆»
ÛBÚa ‰˜p‰3‰Ó‰a ‡l‡ 'ÎÊ ÌÈÓz' Ó‡ ‡lL . «¿≈»¿∆…∆¡«»ƒ»»∆»ƒ¿≈»

ÌÈpË˜ ÔÈÓeÓa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na .„Ïa4Ï‡ ; ƒ¿««∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ¿«ƒ¬»
Btb LiL ÛBÚ5 BÏ‚ ‰ÚË˜ B‡ BÈÚ ˙ÈÓÒ B‡ ∆»≈«ƒ¿≈≈ƒ¿¿»«¿

ÁaÊn‰ Èa‚Ï eÒ‡6ÏÏk ÒÁ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡L ,7ÔÎÂ . »¿«≈«ƒ¿≈«∆≈«¿ƒƒ»≈¿»¿≈
d˙B‡ ÔÈÒB‡L ˙BÙh‰ ÔÓ ˙Á‡ Ba „ÏB Ì‡ƒ«««ƒ«¿≈∆¿ƒ»

Ôa˜Ï ÏÒÙ ‰Ê È‰  ‰ÏÈÎ‡a8. «¬ƒ»¬≈∆ƒ¿»¿»¿»

בעוף ,2) וזכרות תמות ואין בבהמה, וזכרות תמות כי 
דנדבה  דבורא ויקרא ובספרא יד. ותמורה כד: קידושין
יח ) כב , (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו ג, הלכה ו פרשה
וזכרות  "תמות – ובעזים" בכשבים בבקר זכר "תמים

בעוף ". וזכרות תמות ואין בהמה,3)בבהמה, שבקרבנות
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רי                 
         

נקבה  דוקא או נקבה, ולא זכר דוקא להביא שחייבים יש
מן  או הזכרים מן או להביא יכול העוף  מן אבל זכר, ולא
ח . הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ "א וראה הנקבות,

במשנה).4) סח : זבחים (רש"י  שבעין דוקין כנף 5)כגון
גפה,6)שלו. יבשה "יכול שם: וקידושין שם ספרא

"מן  יד) א, (ויקרא לומר תלמוד עינה, נחטטה רגלה, נקטעה
העוף ". כל ולא יא.7)העוף " הלכה פ "ב , למעלה ראה

ממה 8) י , הלכה שם למעלה רבינו הביא בהמה, לגבי 
או  הירצך לפחתך נא "הקריבהו ח ) א, (מלאכי  שנאמר

משנה). (כסף  בעוף  גם שייך זה וטעם פניך", הישא

.ÌÈBz9ÌÈpË˜10‰BÈ Èe ,ÔÈÏeÒt 11 ÌÈÏB„‚ ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ
ÔÈÏeÒt12‰Bi‰ Èa ÔÓ B‡ ÌÈz‰ ÔÓ :Ó‡pL ;13. ¿ƒ∆∆¡«ƒ«…ƒƒ¿≈«»

e‰v‰ ˙lÁz14ÏeÒt  ‰Êe ‰Êa15È˙Ó „ÚÂ .16eÈ‰È ¿ƒ««ƒ»∆»∆»¿«»«ƒ¿
Ûk ˜BÚL ÔÓÊ Ïk ?ÌÈLk ‰BÈ È17‡lÓ˙Óe ¿≈»¿≈ƒ»¿«∆≈»»ƒ¿«≈

BwÚ ÌB˜ÓÌc18e‰ÊiMÓ ÌÈLk ÌÈBz‰Â .19. ¿ƒ»»¿«ƒ¿≈ƒƒ∆ƒ¿»

יונים.9) של מיוחד עדיין.10)מין גדלו יונים 11)שלא
צריך  היה לא "גדולים" על כאן שמדבר ומכיון רגילים.
ראה  קטנים, על מורה "בני " שהמלה היונה", "ובני לכתוב 

שגור. ביטוי  שנקט  אלא בסמוך, וברייתא 12)להלן משנה
כב . הכתוב 13)בחולין השמיט  לא כולה, התורה ובכל

"בני " פעם אף  כתב  לא כן וכמו "יונים ", אצל "בני " מלת
תורים  כי  כב :) (שם בברייתא למדו ומזה "תורים", אצל

קטנים. דוקא ויונים נוצה 14)דוקא להביא כשמתחילים
שם). חולין (רש"י  לצואר סביב  צהובה שם 15)יפה

שבני יונה, בני  אצל ובין תורים אצל בין כלומר, במשנה.
פסול  ובתורים הקטנות, מכלל יצא שכבר משום פסול יונה
נסתפקו  (שם:) ובחולין גדלות. לכלל הגיע  לא שעוד מפני 
נפשטה  ולא ספק , מטעם או ודאי  מטעם פסולים הם אם
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות בפט "ז להלן וראה הבעיא,

מכי16)ב . וכו' כשרים יונה בני  "מאימתי  בגמרא שם
יונה  בני  מאימתי  ופירש"י  דמא", ואתי  מיניה גדפא שמיט 
שהיה  נראה "ורבינו, הם, מאוסים שנולדו שביום כשרים,
הגירסא  שהיא ונראה כשרים", יונה בני  אימתי  "עד גורס 

משנה). (כסף  שמיט 17)הנכונה" "מכי  שם: בגמרא
בערוך  ראה הקטנים, הכנפיים שעל הנוצה והיינו גדפא",

ג. נץ  הציהוב .18)ערך תחילת בכלל אינו עדיין שאז
פקפוק . שום בלי  לכתחילה הוא בגמרא:19)וכשר שם

"שיהא  רש"י : ומפרש משיזהיבו" כשרים, התורים "מאימתי 
כזהב ". ומזהיבים ואדומים גדולים גופן כנפי 

.‚ÌeËÓh‰20ÒBÈ‚Bc‡‰Â21EÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «À¿¿»«¿¿ƒ««ƒ∆≈¿
Ô‰Ó ÏB„b ÌeÓ22ÁaÊnÏ ÔÈÏeÒt Ô‰ È‰ 23CcÓ »≈∆¬≈≈¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ∆∆

ÔÈÓk Ô‰ È‰  ‰˜ ˜ÙÒ ÎÊ ˜ÙÒ Ô‰L ÈÙÏ :˙Á‡«∆∆¿ƒ∆≈¿≈»»¿≈¿≈»¬≈≈¿ƒ
 ‰ÓÈÓ˙ ‰˜e ÌÈÓz ÎÊ :Ó‡ ˙Bawe .Á‡«≈«»¿»∆¡«»»»ƒ¿≈»¿ƒ»

˙È‡cÂ ‰˜ B‡ È‡cÂ ÎÊ ‰È‰iL „Ú24Û‡ CÎÈÙÏ . «∆ƒ¿∆»»««¿≈»«»ƒ¿ƒ»«
ÒBÈ‚Bc‡ B‡ ÌeËÓË ‡e‰L ÛBÚ‰25ÏeÒt »∆À¿«¿¿ƒ»

ÁaÊnÏ26. «ƒ¿≈«

(פ "ב 20) סתום הוא אלא נקבות, ולא זכרות לא לו שאין
כה). הלכה אישות זכרות 21)מהלכות אבר לו "שיש

כד). הלכה (שם נקבות" בכורות 22)ואבר משנה ראה

הטומטום  סובר תנאֿקמא תנאים: מחלוקת בכור, לענין מא.
נקבה), הם (שמא במקדש לא אותן שוחטין אין ואנדרוגינוס 
לך  "אין אומר ישמעאל ור' זכר), הם (שמא במדינה ולא
ונעבד  נגזז אלא בכור אינו אומרים וחכמים מזה". גדול מום
רבינו  ופסק  רש"י ). – ונעבד ונגזז היא, עצמה בפני  (שבריה
הלכה  המקדש ביאת מהלכות בפ "ז כתב  וכן ישמעאל. כר'
ה, הלכה בכורות מהלכות בפ "ב  שהרי  עיון, צריך אבל ח .
אחרי (כלומר, במומו ויאכל בכור הוא כי  בטומטום פסק 
מה  כי  שם, במשנה רש"י  כתב  וכן אחר, מום בו שנפל
אלא  זה אין מזה", גדול מום לך "אין ישמעאל ר' שאמר
כדעת  שם פסק  ובאנדרוגינוס  לחםֿמשנה). – באנדרוגינוס 
ט . הלכה להלן גם וראה עצמה. בפני  כבריה שהוא חכמים

ויקרא 23) פ ' בספרא אליעזר ר' כדברי  ולא פה: זבחים
ואנדרוגינוס  שטומטום ה), הלכה ו פרשה דנדבה (דבורא

בעוף . שאינו 24)כשרים שם) (בכורות חכמים כדברי 
בגמרא  שהרי  תמוהים, דבריו אבל ונעבד. נגזז אלא בכור
אבל  באנדרוגינוס , מחלוקת חסדא רב  "אמר מא: שם

מספיקא". וקדוש הוא ספיקא הכל דברי  אף 25)טומטום
א. הלכה למעלה ראה בעוף , פוסלים המומים אין כי 

שהטומטום 26) בקרבנות שלמדנו כיון כלומר, אחרת. מדרך
זכר  או שצריך משום למזבח , בהקרבה אסורין והאנדרוגינוס 

למזבח . פוסלים הם בעוף  גם – ודאית נקבה או ודאי 

.„ÌÈ‡Ïk‰ ÔÎÂ27ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ28ÔÓÊ qÁÓe29 ¿≈«ƒ¿«ƒ¿≈…∆¿À«¿«
ÌÈÏeÒt30BL :Ó‡pL .ÌeÓ Ì‰a ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ««ƒ∆≈»∆∆∆¡«

ÈÙa ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ‰È‰iL „Ú  ÊÚ B‡ OÎ B‡∆∆≈«∆ƒ¿∆»ƒ»ƒƒ¿≈
ÊÚÂ OkÓ ÚÓ ‰È‰iL ‡Ï ,BÓˆÚ31 „ÏeÈ Èk . «¿…∆ƒ¿∆¿…»ƒ∆∆»≈ƒƒ»≈

ÔÙ„ ‡ˆBÈÏ Ët32qÁÓÏ Ët  ÌÈÓÈ ˙ÚL ‰È‰Â . ¿»¿≈…∆¿»»ƒ¿«»ƒ¿»ƒ¿À«
ÔÓÊ33ÌB˙ÈÏ Ët  Bn‡ ˙Áz .34Á‡ „ÏBpL , ¿«««ƒ¿»¿»∆«««

Bn‡ ‰ËÁLpL35. ∆ƒ¿¬»ƒ

להלן.27) ראה ועז, מכבש הולד 28)מעורב  שהוציאו
קיסרי . ניתוח  ידי  על הבטן, ח ,29)דרך הלכה להלן ראה

שבעת  וכל להיוולדו, השמיני  מיום להקריב  מצותֿעשה כי 
זמן. מחוסר הוא הראשונים בבא 30)הימים נז. בכורות

ג. הלכה ח  פרשה אמור בספרא הוא וכן ועוד. עז: קמא
ומכאן 31) ואחד, אחד כל על "או" שכתוב  ממה כן למדו

מעורבים, שיהיו ולא עז, או כבש או שור להיות צריך כי 
(הר  או ד"ה לח : חולין ותוספות שם קמא בבא ראה

שם.34)שם.33)שם.32)המוריה).

.‰‰Ó„p‰36‡e‰ È‰  ÌÈ‡Ïk BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿∆««ƒ∆≈ƒ¿«ƒ¬≈
ÁaÊnÏ ÏeÒt37ÊÚÂ ,ÊÚ ÔÈÓk ‰„ÏiL ÏÁ ?„ˆÈk . »«ƒ¿≈«≈«»≈∆»¿»¿ƒ≈¿≈

˙ˆ˜Ó Ba LiL Èt ÏÚ Û‡ ,Ok ÔÈÓk ‰„ÏiL∆»¿»¿ƒ∆∆««ƒ∆≈ƒ¿»
ÔÈÓÈÒ38ÏeÒt  Á‡ ÔÈÓÏ ‰ÓB„ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ , ƒ»ƒƒ¿∆¿ƒ«≈»

ÔÓ ÏB„b Úe˜ ÌeÓ EÏ ÔÈ‡L ;Úe˜ ÌeÓ ÏÚk¿««»«∆≈¿»«»ƒ
ÈepM‰39. «ƒ

אמה 35) שמתה כל יתום, "ואיזהו במשנה: שם בבכורות
לאחר  נולד השמיט  ורבינו ילדה". ואח "כ שנשחטה או
שמים  בידי  שבמיתה משום בכסף ֿמשנה), (ראה מיתה
באופן  ורק  קמב :), בתרא בבא (ראה אמו לפני  מת הוולד
רבינו  כיוון ולזה מת. הוולד אין – לצאת הוולד שנעקר
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רב                
         

הלכה  בכורות מהלכות בפ "ו דהוא) ד"ה שם תוספות (ראה
או  אמו שמתה היתום "וכן שכתב : בהמה, מעשר לענין יד

מתעשר". אינו לידתו עם בהמשך 36)נשחטה להלן ראה
הנדמה. הוא כיצד ובבא 37)ההלכה, וחולין בכורות

"או  שם) (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו שם. וספרא בתרא
לנדמה. פרט  – מ "או 38)עז" למעטו אין שאז אמו. של

טז: בבכורות ראה לענין 39)עז", במשנה שם ראה
פטורה  רחל, מין שילדה ועז עז, מין שילדה "רחל בכורה:
ג: שם וגמרא חייב ". סימנים מקצת בו יש ואם הבכורה . מן
בחוץ , עליו לישחט  לענין אבל לכהן, ליתנו חייב  כי  אמרו
ואסור  גמור, למום אמו, סימני  מקצת בו שיש הנדמה, נחשב 
מקצת  בו אין ואם שם. ברש"י  וראה המזבח , על להקריבו
למין  כולו שדומה כיון מום, בעל אינו אמו, של סימנים

כנ"ל.א  עז", מ "או נתמעט  והוא חר,

.ÂÚB‰ ÔÎÂ40Úap‰Â41‰Ê ‰„BÚÏ ‰ˆ˜n‰Â42 ¿≈»≈«¿«ƒ¿»¿«À¿∆«¬»»»
„Úp‰Â43‰ÏÈÎ‡a ÔÈzÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,44È‰  ¿«∆¡»««ƒ∆≈À»ƒ«¬ƒ»¬≈

ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈÏeÒt Ô‰45Ì‰a Ì˙ÁLÓ Èk :Ó‡pL . ≈¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈«∆∆¡«ƒ»¿»»»∆
ÏeÒt ‰˙ÁL‰ Ba LiL Ïk 46‰Úe .47‡e‰ …∆≈«¿»»»«¬≈»

Èk :È˙k ‰Ê ‰„BÚe .Oa Ïk ˙ÈÁL‰ Èk :ÓB‡≈ƒƒ¿ƒ»»»«¬»»»¿ƒƒ
EnÚ ˙ÁL48Ì„‡‰ ˙‡ e‚‰L ÛBÚÂ ‰Ó‰a ÔÎÂ .49 ƒ≈«¿¿≈¿≈»»∆»¿∆»»»

ÚBk Ô‰ È‰50Úa B‡51ÁaÊnÏ ÔÈÏeÒÙe52. ¬≈≈¿≈«ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈«

האשה.40) על שבא פר  מן 41)כגון שנרבעה בהמה
פי על או אחד עד פי  על ונרבע  שרבע  "וכגון האדם,
זבחים  ורש"י  בפיה"מ , (רבינו בכך" נסקלת שאינה הבעלים,

כח .). תמורה וראה לקרבן 42)עא. הפרישוה כלומר,
אף  רבינו, ולדעת כח :). בתמורה (רש"י  זרה לעבודה
ישראל  תפארת (ראה עבודהֿזרה לתשמישי  הפרישוה
פ "ד  להלן וראה לד), סימן פ "ב  קדשים לסדר בפתיחה

מוקצה. משום נפסל מאימתי  ד אותו 43)הלכה שעשו
לו. ועבדו הרשומים 44)עבודהֿזרה אלה כל כלומר,

ופ "ח  כח . תמורה משנה ראה והנעבד, המוקצה ואף  למעלה,
א. הלכה זרה עבודה במשנה.45)מהלכות שם

עמ '46) (שם בברייתא כי  אף  כח : שם ישמעאל ר' דרשת
הבהמה" "מן ב ) א, (ויקרא שנאמר ממה כן למדו ב ) ועמ ' א
"מן  הנעבד, את להוציא הבקר" "מן ונרבע , רובע  להוציא
ר' דרשת רבינו מביא – המוקצה את להוציא הצאן"
כי ד"ה כג. חולין תוספות ראה בה, מודים שהכל ישמעאל

המוריה). (הר וכן 47)משחתם "ובערוה". מג"ע : בדפוס 
רוקח ). (מעשה בגמרא כן 48)הוא למדו שם, בתמורה

לכם  ועשיתם תשחיתון "פן טז) ד, (דברים שנאמר ממה
כאן). המוריה הר (וראה וכו'" סמל כל תמונת פסל

(משנה 49) מסקילה שפטורים הבעלים ע "פ  או אחד עד ע "פ 
ב ). הלכה פ "ד להלן ראה עא. בהמה 50)זבחים לגבי  רק 

פ "ד  להלן וראה פה: (זבחים בעוף  רובע  אין שהרי  כן, כתב 
א). שם.51)הלכה פ "ד להלן ראה בעוף , ובין בבהמה בין

זאת 52) שלמדו כח : בתמורה וראה במשנה. שם זבחים
את  להוציא – הצאן "ומן ב ) א, (ויקרא שנאמר ממה
ומוקצה  נרבע  שלמד ישמעאל ר' לדעת כי  ויתכן הנוגח ".
וכו' הבהמה" "מן דרש ולא למעלה, ראה מ "משחתם",

הצאן"לעני "ומן גם דרש לא – שם בתמורה ראה זה, ן

כרובע  "שהן לכתוב  רבינו הוצרך ולכן נוגח , להוציא
המוריה. בהר וראה ונרבע ",

.Êel‡‰ ÔÈÏeÒt‰ Ïk ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L ,ÈÏ ‰‡ÈÂ¿≈»∆ƒ∆««ƒ∆≈»«¿ƒ»≈
ÁaÊnÏ ÔÈÈe‡53BÈ‡  ÔÈ˜‰Â Ú Ì‡ ,Ôa˜Ï ¿ƒ«ƒ¿≈«¿»¿»ƒ»«¿ƒ¿ƒ»≈

Ô˙‰Ê‡ ‰Lt˙ ‡lL ÈÙÏ ,‰Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ54Ï‡ . ∆ƒ«»¿ƒ∆…ƒ¿»¿»«¿»»»¬»
Ô˙‡55Ïk ÈÁÓe ‰BÊ56ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈeÒ‡57, ∆¿«»¿ƒ∆∆¬ƒ¿«≈«ƒ¿≈«

;˙Á‡ ‰˜BÏ  „Á‡k Ô‰ÈL B‡ Ô‰Ó „Á‡ È˜n‰Â¿««¿ƒ∆»≈∆¿≈∆¿∆»∆««
‰Ó ÈtÓe .Ïk ÈÁÓe ‰BÊ Ô˙‡ ‡È˙ ‡Ï :Ó‡pL∆∆¡«…»ƒ∆¿«»¿ƒ∆∆ƒ¿≈»

‰˜BÏ58Â‡Ïa eÓ‡pL ÈtÓ ?Ô‰ÈL ÏÚ ˙Á‡ ∆«««¿≈∆ƒ¿≈∆∆∆¿¿«
„Á‡59. ∆»

נכון.53) וכן זו, מלה חסירה וויניציאה רומי  בדפוס 
כמבואר 54) השחתה", – מ "השחתה נלמדו אלא בתורה,

אתנן.55)למעלה. איזהו ח , הלכה פ "ד להלן ראה
כלב .56) מחיר איזהו טז, הלכה שם להלן משנה 57)ראה

ק . לאֿתעשה המצוות ספר וראה כח . לפי58)תמורה
כדלהלן. נתפרשה, "לא 59)שאזהרתם נאמר לא כלומר,

ביחד  כללן אלא כלב ", מחיר תביא ולא זונה, אתנן תביא
בספר  רבינו ודעת כלב ", ומחיר זונה אתנן תביא "לא
ראה  שם, רבינו וכנוסחת מא. (פסחים כרבא ט  כלל המצוות
שם  ותיקונים ובהוספות לו, עמוד לעם" המצוות ב "ספר
אחת, אלא לוקין אין כזה שבכללות לאו שעל שמו), עמוד

א. הלכה פ "ה להלן גם ראה

.Á‰OÚ ˙ÂˆÓ60˙Baw‰ Ïk È˜‰Ï61ÌBiÓ ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ»«»¿»ƒ
‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰62˙Áz ÌÈÓÈ ˙ÚL ‰È‰Â :Ó‡pL , «¿ƒƒ»»¿»∆∆¡«¿»»ƒ¿«»ƒ««

‰ˆÈ ‰‡Ï‰Â ÈÈÓM‰ ÌBiÓe Bn‡63˙ÚL ÏÎÂ . ƒƒ«¿ƒƒ»»¿»≈»∆¿»ƒ¿«
ÔÓÊ qÁÓ ‡˜ ÌÈÓi‰64ÔÓÊ qÁnL Èt ÏÚ Û‡Â . «»ƒƒ¿»¿À«¿«¿««ƒ∆¿À«¿«

ÏeÒt65‰˜BÏ BÈ‡  BÈ˜‰Â Ú Ì‡ ,66ÈtÓ , »ƒ»«¿ƒ¿ƒ≈∆ƒ¿≈
‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡Ï ‡e‰L67Ôaw‰ ‰ˆ ‡ÏÂ ,68. ∆««»ƒ¿«¬≈¿…ƒ¿»«»¿»

ס .60) עשה המצוות, בספר שם:61)ראה המצוות (בספר
נצטווינו  לא שבעוף  נראה – הבהמה" מן שנקריב  קרבן "כל
שכתב  ט  הלכה להלן נראה וכן השמיני . היום עד להמתין
כתב  ולא זמנן", שעבר יונה ובני  – זמנן הגיע  שלא "תורים
שלא  "תורים שם כתב  וכן זמנן". הגיע  שלא יונה "בני  גם
מהלכות  ובפי "ח  בבהמה". זמן כמחוסר שהן זמנן, הגיע 
בהמה  בגופו, זמן מחוסר "איזהו ח : הלכה הקרבנות מעשה
שבני הרי  זמנן", הגיע  שלא ותורין הלידה ימי  שבעת בתוך
בפ "ג  (וראה לידתם משעת מיד בהקרבה מותרים יונה
בחולין  רש"י  דעת וכן י ). הלכה אסורות מאכלות מהלכות

להגרע "א). הרמב "ם בגליון וראה מסכת 62)כב : ראה
הקרבנות  מעשה מהלכות פ "א ולהלן ד, משנה פ "א פרה

יאֿיב . "שבעת 63)הלכה כט ) כב , (שמות נאמר כן וכמו
לי ". תתנו השמיני  ביום אמו, עם יהיה ראה 64)ימים

הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות פי "ח  ולהלן קיב : בזבחים
פ :65)ח . ובחולין שם, פרה במשנה נראה ראה 66)כן

קיד: וזבחים שם ימים 67)חולין שבעת "והיה שנאמר
שבכל  זה ומכלל ירצה", והלאה השמיני  ומיום אמו, תחת
שם  וזבחים בחולין הדברים ומקור ירצה. לא הימים שבעת
לעשה", ניתקו דהכתוב  זמן למחוסר הנח  זירא, רבי  "אמר
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שעובר  לעשה, הניתק  לאו כל כמו זה אין כי  רבינו ומפרש
הכוונה  אלא שבו, העשה את אחרֿכך ומקיים הלאו על
ד"ה  שם זבחים בתוספות וראה עשה, מכלל הבא ללאו
שם. המצוות ובספר הנח , ד"ה שם וחולין אלמא,

מכלל 68) ירצה". והלאה השמיני  "ומיום (שם) נאמר שהרי 
נרצה. אינו – השמיני  יום שלפני  זה,

.ËÔpÓÊ ÚÈb‰ ‡lL ÌÈBz69ÔÓÊ qÁÓk Ô‰L , ƒ∆…ƒƒ«¿«»∆≈ƒ¿À«¿«
‰Ó‰aa70ÔpÓÊ ÚL ‰BÈ Èe ,71ÏÚk Ïk‰  «¿≈»¿≈»∆»«¿«»«…¿««

ÌeÓ72‰˜BÏ BÈ‡  ÔÈ˜n‰Â ;73Èt ÏÚ Û‡ , ¿««¿ƒ»≈∆««ƒ
.‰ˆ ‡ÏÂ ÏeÒt Ôaw‰L∆«»¿»»¿…ƒ¿»

ב .69) הלכה למעלה ראה שיזהבו, זבחים 70)לפני  כת"ק 
ה"ח . הקרבנות מעשה מהלכות פי "ח  להלן וראה קיד:

זמנן.71) מהו ב  הלכה למעלה יונה 72)ראה בני  כלומר,
זבחים  משנה וראה בהמה, אצל מום כבעל הוא זמנן שעבר

כי ֿאם 73)שם. לאֿתעשה, בלשון התורה כתבן לא שהרי 
מן  "והקריב  יד) א, (ויקרא שנאמר עשה, מכלל הבא בלאו

כסף ֿמשנה. ראה היונה", בני  מן או התורים

.ÈÒBÈ‚Bc‡Â ÌeËÓË LÈc˜n‰74‰ÙËe75ÌÈ‡ÏÎÂ ««¿ƒÀ¿¿«¿¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«ƒ
ÔÙ„ ‡ˆBÈÂ76ÌÈˆÚ LÈc˜Ók ‰Ê È‰  ÁaÊnÏ ¿≈…∆«ƒ¿≈«¬≈∆¿«¿ƒ≈ƒ

ÌÈ‡Â77Ô‰ È‰Â ,ÔÙeb ÏÚ ‰ÏÁ ‰M„˜ ÔÈ‡L ÈÙÏ , «¬»ƒ¿ƒ∆≈¿À»»»«»«¬≈≈
Ôa˜ Ïk Ì‰ÈÓ„a ‡ÈÈÂ eÎnÈÂ ,c ÏÎÏ ÔÈlÁÀƒ¿»»»¿ƒ»¿¿»ƒƒ¿≈∆»»¿»

ÌeÓ ÏÚk ÔÈ‡Â .‰ˆiL78BÈÓa LÈ ÌeÓ ÏÚaL , ∆ƒ¿∆¿≈»¿««∆««≈¿ƒ
Ôa˜79LÈc˜n‰ Ï‡ .80„ÚÂ ‰ˆ˜Óe ÚaÂ ÚB »¿»¬»««¿ƒ≈«¿ƒ¿»À¿∆¿∆¡»

,BÚ ÌeÓ ÏÚa LÈc˜Ók ‰Ê È‰  ÈÁÓe Ô˙‡Â¿∆¿»¿ƒ¬≈∆¿«¿ƒ««≈
ÔÎÂ .ÂÈÏÚ e„tÈÂ Úe˜ ÌeÓ Ô‰a ÏtiL „Ú eÚÈÂ¿ƒ¿«∆ƒ…»∆»«¿ƒ»»»¿≈
ÌeÓ ÏÚa LÈc˜Ók ‰Ê È‰  ÔÓÊ qÁÓ LÈc˜n‰««¿ƒ¿À«¿«¬≈∆¿«¿ƒ««

‰˜BÏ BÈ‡Â ,BÚ81e‡aL BÓk ,82. ≈¿≈∆¿∆≈«¿

ג.74) הלכה למעלה א.75)ראה הלכה למעלה ראה
ד.76) הלכה למעלה יז.77)ראה תמורה 78)תמורה

שקדושת  מום, בעל על קרבן בהמת בממיר והיינו שם.
ופ "ג  יד, הלכה תמורה מהלכות (פ "א עליו חלה  התמורה

תמורה. חלה לא אלה ועל ה) הלכה תם.79)שם הוא אם
עצמן. בפני  מין הם הנ"ל החמישה כח :80)אבל תמורה

(81– למזבח  שהמקדישו עובר מום לבעל דומה אינו ובזה
מום  בעל לבין עובר מום בעל בין בזה חילקו שלא לוקה,
המוריה. בהר וראה ב . הלכה פ "א למעלה עיין קבוע ,

ח .82) הלכה למעלה

.‡È‰Úa‡ Ô‰ È‰ ÁaÊnÏ ÔÈeÒ‡‰ Ïk e‡ˆÓƒ¿¿»»¬ƒ«ƒ¿≈«¬≈≈«¿»»
ÌeÓ ÏÚa :Ô‰ el‡Â ,OÚ83Án‰ ÔÓ BÈ‡LÂ .84. »»¿≈≈««¿∆≈ƒ«À¿»

ÌÈÙaÓ ‡ qÁÓe85‰ÙËe .86ÌÈ‡ÏÎÂ .87‡ˆBÈÂ . ¿À«≈»ƒƒ¿ƒ¿≈»¿ƒ¿«ƒ¿≈
ÔÙ„88ÚÂ .89ÚaÂ .90Ì„‡‰ ˙ÈÓ‰LÂ .91„Úp‰ .92. …∆¿…≈«¿ƒ¿»¿∆≈ƒ»»»«∆¡»

Ô˙‡‰ .‰ˆ˜n‰93ÈÁn‰ .94ÔÓÊ qÁÓ .95. «À¿∆»∆¿»«¿ƒ¿À«¿«

ונדמה 83) ואנדרוגינוס  וטומטום ד. הלכה פ "א למעלה ראה
(לחם  ה והלכה ג הלכה למעלה ראה מום, בעל בכלל הם
(כסף ֿמשנה  כלאים בכלל נדמה כי  אומרים ויש משנה).

ה). הלכה ח .84)למעלה הלכה פ "ב  למעלה ראה
יא.85) הלכה ד.87)שם.86)שם הלכה למעלה

ו.89)שם.88) הלכה שם.91)שם.90)למעלה
ז.93)שם.92) הלכה למעלה 95)שם.94)למעלה

אמו  שנשחטה אחר שנולד יתום כאן מנה ולא ד. הלכה
אין  אמו שחיטת אחר שנולד שכיון ד), הלכה למעלה (ראה
ועיין  משנה, (כסף  דופן יוצא בכלל הוא והרי  לידה, זו

ראב "ד).

.ÈÔÈeÒ‡‰ Ïk96.Ô‰L ÏÎa ÔÈÒB‡ ÁaÊn‰ Èa‚Ï »»¬ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ¿»∆≈
‡Baa „Á‡ Ú˙ elÙ‡97ÏÒÙÂ Ïk‰ „ÒÙ  ¬ƒƒ¿»≈∆»¿ƒƒ¿««…¿ƒ¿«

ÔlÎÂ .ÁaÊnÏ98ÁaÊnÏ ÔÈzÓ Ô‰È˙B„ÏÂ99ıeÁ ; «ƒ¿≈«¿À»«¿≈∆À»ƒ«ƒ¿≈«
,Ì„‡‰ ˙‡ ‰˙ÈÓ‰LÂ ˙Èˆ˜Óe ˙„ÚÂ ˙Úa „ÏeÓƒ¿«ƒ¿««¿∆¡∆∆À¿≈¿∆≈ƒ»∆»»»

Ô˙BÓk ÁaÊnÏ ÔÈeÒ‡ Ô„ÏeL100. ∆¿»»¬ƒ«ƒ¿≈«¿»

כח .96) ובתמורה ע : בזבחים הוא 97)משנה מי  ניכר ולא
למזבח .98)הפסול. הפסולין ל:99)כל בתמורה משנה

גם  וראה מותרין", וולדותיהן מזבח  לגבי  האסורים "כל
מו: זרה ולד 100)בעבודה רבא "אמר שם: בתמורה

אסור  נוגחת ולד נרבעו, וולדה היא אסורה, היא הנרבעת ה,
ונעבד  מוקצה ולד אפילו דאמרי , איכא וכו'. נגחו וולדה
(כלומר, בניפחיה" ליה דניחא טעמא? מאי  אסור,
חשובה  ונראית ונפוחה, שמינה נראית מעובדת כשהבהמה
רבינו  – ואסור בעובר ליה ניחא הלכך זרה, לעבודה יותר

דאמרי . כאיכא רבינו ופסק  גרשום),

.‚È?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na101B‡ ‰Ú da ‰„ÚpLk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆∆¿»»¬≈»
dnÚ ÈeˆÓ „Ïe‰ È‰L ,˙aÚÓ ‰˙È‰Lk ‰˙ÈÓ‰L∆≈ƒ»¿∆»¿»¿À∆∆∆¬≈«»»»ƒ»
Ì‡ Ï‡ ;‰ÈÈ‡Ó ‡k ‰È‰Â ‰ÏÒÙpL ˙Úa¿≈∆ƒ¿¿»¿»»¿≈»≈≈»∆»¬»ƒ
‰˙ÈÓ‰L Á‡ B‡ ‰Ú da ‰„ÚpL Á‡ ‰aÚ˙ƒ¿«¿»««∆∆∆¿»»¬≈»««∆≈ƒ»

ÁaÊnÏ Lk d„ÏÂ È‰ 102‡È‰Lk ‰Úa elÙ‡ . ¬≈¿»»»≈«ƒ¿≈«¬ƒƒ¿¿»¿∆ƒ
‰aÚ˙ Ck Á‡Â ˙Lc˜Ó103Ì‡ ,ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â . À¿∆∆¿««»ƒ¿«¿»¿≈»ƒ«ƒ

,‰aÚ˙Â dLÈc˜‰ Ck Á‡Â ÔÈlÁ ‡È‰Â ‰Úaƒ¿¿»¿ƒÀƒ¿««»ƒ¿ƒ»¿ƒ¿«¿»
zÓ d„ÏeL104‰ÙË ˙ˆÈa ÁBÙ‡ ÔÎÂ .105zÓ ∆¿»»À»¿≈∆¿«≈«¿≈»À»

ÁaÊnÏ106. «ƒ¿≈«

את 101) ושהמיתה והמוקצה והנעבדת הנרבעת שוולד
למזבח . אסורין - הוא 102)האדם שם נחמן רב  לדעת

אין  רבא, דעת ולפי  אליעזר. לר' וגם לרבנן גם הכל, לדברי 
(האם  מותר" גורם וזה "זה הסוברים רבנן, לדברי  אלא זה

עליה). הבא והזכר הלשון 103)האסורה, לפי  שם
רבנן. דברי  ולפי  נחמן, רב  של הלשון 104)הראשון לפי 

השני הלשון ולפי  הכל, לדברי  הוא נחמן רב  של הראשון
רבנן. לדברי  אלא זה שנולד 105)אין אפרוח  כלומר,

טריפה. יונה מודים 106)מביצת שהכל במסקנא לא. שם
נסרחת  שהביצה לאחר אלא נרקם האפרוח  שאין מפני  בזה,

איסורה. בטל ואז כעפר, ונעשית

.„È‰Ó˜Ï ‰ÂÁzLn‰107,˙BÁÓÏ ÔÈzÓ ‰ÈhÁ  «ƒ¿«¬∆¿»»ƒ∆»À»ƒƒ¿»
Ô‰L ÁaÊÓ Èeq‡ ÏL ˙B„ÏÂÏ eÓ„Â ,epzL È‰L∆¬≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿»∆ƒ≈ƒ¿≈«∆≈

ÔÈzÓ108ÈÈLÎa dÓËtL ‰Ó‰a ÔÎÂ .109‰„BÚ À»ƒ¿≈¿≈»∆ƒ¿»¿«¿ƒ≈¬»
ÁaÊnÏ ˙zÓ  ‰Ê110epzL È‰L ,111. »»À∆∆«ƒ¿≈«∆¬≈ƒ¿«

לארץ .107) ומחוברת צומחת כשהיא תבואה
נעבד 108) כגון מזבח , איסורי  של לוולדות נדמו כלומר,
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כאן  ואף  נתעברה, ואחרֿכך בה שנעבדה וכו' ונרבע  ומוקצה
אלו  דברים ומקור קמח , הוא ועכשיו קמה היה מוקדם

הגמרא. במסקנת מז. זרה הוא 109)בעבודה "כרשינין
(רבינו  לבקר" אותו ומאכילין וכו' כרסנא בערבי  הנקרא זרע 
תרומות  מהלכות בפי "ב  וראה רמ .). שבת המשנה בפירוש

ז. של 110)הלכה הכרשינים עם הבהמה מקריב  כי  אף 
המשנה). מרכבת (ראה שבקרבה זרה כלומר,111)עבודה

מהסוגיא  דבריו ומקור האכילה, ידי  על נשתנו הכרשינין
האכילה  מעתה, "אלא בתמיהה: ששאלו לא. בתמורה
ברור  שהדבר הרי  – דאסירה?" נמי  הכי  עבודהֿזרה, כרשיני 

למזבח . מותרת עבודהֿזרה בכרשיני  בהמה המפטם כי 

.ÂËÔÈÁ˜BÏ112ÌÈÎBk È„BÚ‰ ÔÓ ˙Baw‰ Ïk113, ¿ƒ»«»¿»ƒ»¿≈»ƒ
ÌeMÓ ‡Ï Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â‡ÏÂ ÚaÂ ÚB ¿≈¿ƒ»∆…ƒ≈«¿ƒ¿»¿…

.ÏÒÙ ‰fL È‡cÂa Ú„eiL „Ú ,„ÚÂ ‰ˆ˜Ó ÌeMÓƒÀ¿∆¿∆¡»«∆ƒ»«¿««∆∆ƒ¿»
ÌÚ‰ ÏÓÁ L‡ Ìe‡È‰ È˜ÏÓÚÓ :ÓB‡ ‡e‰ È‰¬≈≈≈¬»≈ƒ¡ƒ¬∆»«»»
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בברייתא.112) כב : זרה  מן 113)עבודה קונים כלומר,
מעשה  מהלכות פ "ג להלן וראה לקרבן. בהמות הגויים
הגוי . מן עולה קרבן שמקבלים ב , הלכה הקרבנות

שמפרש 114) אליעזר כרבי  ולא חכמים, לדעת כד: שם
לה'. לזבוח  בדמיהם ולקחת למכרם זה פסוק 

ה'תשע"ט  שבט  ד' חמישי יום 

   1 
עדים,1) שם והיו אדם והמית ונרבע  רובע  דין בו יבאר

זונה  אתנן ודין ומוקצה, ונרבע  רובע  משום נפסל ומתי 
כלב . ומחיר
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נרבע 2) יש ירמיה, רבי  "בעי  ב : פה, בזבחים אדם. עלֿידי 
בעופות, נרבע  יש כי  ופשטו בעופות", נרבע  אין או בעופות
ואתנן  והנעבד והמוקצה "הנרבע  בברייתא שנאמר ממה
שפסולים, הרי  הבליעה", אבית בגדים מטמאים וכו' ומחיר
ממה  כן למדו - א כג, ובחולין נבילה. אותם עושה ומליקתם
ונעבד  נרבע  למעוטי  – התורים" "מן יד) א, (ויקרא שנאמר
לכתוב  רבינו ודקדק  יש) ד"ה שם זבחים 'תוספות' (וראה
רובע  עוף  שאין בעופות, שייך לא שרובע  מפני  "שנרבעה",

שם). (זבחים, העוף 3)אשה ופסול ה"ו. פ "ג למעלה ראה
העוף  שוה סקילה שלענין שכשם הבהמה, מפסול ללמוד יש
שוה  קרבן, לענין גם הואֿהדין כז.), ברכות (ראה לבהמה
פסולה  האדם את שהמיתה הבהמה מה לבהמה, העוף 
ספר' ('קרית כן העוף  אף  במשנה) עא. זבחים (ראה לקרבן

המוריה'). והמוקצה 4)ו'הר "הנרבע  ב : פה, זבחים ראה
אבית  בגדים מטמאין כולן וכו' ומחיר ואתנן והנעבד
כבהמות. שעופות הרי  מנבלתם). (שמליקתם הבליעה"
למעוטי התורים, "מן כדלהלן: כן שלמדו למעלה וראה

ונעבד". א.5)נרבע  עא, וזבחים א. כח , תמורה ראה
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א.6) עא, זבחים א. כח , תמורה א. מא, בכורות ראה
ב . נז, לא 7)וקידושין אבל האדם, את והמית נרבע  לענין

וראה  פה: (זבחים אשה רובע  עוף  שאין רובע  לענין
טוֿטז)8)למעלה). כ, (ויקרא ונרבע  ברובע  שנאמר

הבהמה  ואת יומת, מות בבהמה שכבתו יתן אשר  "ואיש
אותה, לרבעה בהמה כל אל תקרב  אשר ואשה תהרוגו.
בם". דמיהם יומתו מות הבהמה, ואת האשה את והרגת
בסקילה, הם אלו מיתות כי  פי "א קדושים ב 'ספרא' ואמרו
"וכי כח ) כא, (שמות האדם את שהמית שור אצל ונאמר
ולא  השור יסקל סקול ומת, אשה את או איש את שור יגח 
שור  "אחד שם דרשב "י  במכילתא ואמרו בשרו" את יאכל

ועוף ". וחיה בהמה כל שכתוב 9)ואחד שחטן. אם אפילו
את  יאכל "ולא שם) (שמות האדם את שהמית שור לענין
כא: (בפסחים אלעזר רבי  אמר אבהו רבי  ואמר בשרו",
לא  שנאמר מקום "כל שם) וקידושין קיד. וחולין מא. וב "ק 
איסור  ואחד אכילה איסור אחד תאכלו, לא תאכל לא יאכל
וגם  בנבילה". לך שפירט  כדרך הכתוב  לך שיפרט  עד הנאה,
נלמד  וזה שם. קידושין ראה בהנאה, אסורים ונרבע  רובע 

שם. בריטב "א ראה שהמית, ב 10)משור ע , זבחים ראה
במשנה. בהלכה 11)- ראה במשנה, - א כח , תמורה

ה"ו. ופ "ג "כמיתת 12)הקודמת, מד.) (בבאֿקמא שאמרו
עדים  בשני  היא בעלים ומיתת השור", מיתת כך הבעלים,
בעד  אפילו אסור להקרבה אבל סו.) קידושין רש"י  (ראה
שם. וקידושין ותמורה בכורות ראה בבעלים, או אחד,

אח 13) עד לו אמר אביי , "ואמר שם: שורך בקידושין ד
הבעל  אם אלא נאמן שאינו הרי  נאמן", – שותק  והלה נרבע 
וראה  (כסף ֿמשנה). נאמן אינו מכחיש היה אם אבל שותק ,

קיימי . מזבח  לגבי  לאו ד"ה שם רש"י  גם
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כרב 14) ופסק  ושמואל, רב  בזה נחלקו - ב  מ , בבבאֿקמא
לוולד  דומה זה ואין (כסף ֿמשנה). באיסורין כמותו שהלכה
זאת  ובכל באונס , היה שהוולד האדם, את שהמיתה בהמה
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עצם  כל שכאן – הי "ב ) פ "ג למעלה (ראה לקרבן אסור הוא
ברצון. ההריגה עצם היה שם ואילו באונס , היה הפעולה

המוריה'. ב 'הר תחלה 15)וראה ופירש ב "רובע " התחיל
בסמוך. להלן יפרש רובע  ואילו בפחות 16)"נרבע ", אבל

מה.). נדה (משנה, למזבח  פוסל ואינו ביאה, ביאתו אין מזה
שהרי17) ה"ב ), למעלה (ראה עדים בשני  רבעה אפילו ובזה

מהל' בפ "ט  (ראה ידו על נהרגת אינה בהמה, שרבע  הגוי 
אסורה  לגוי  הנרבעת שאף  זה, לדבר ומקור ה"ו). מלכים
הט "ו) פ "ג למעלה (הובא ב  כב , זרה בעבודה הוא למזבח ,
חוששין  ואין לקרבן, בהמה מהגויים) =) מהן "לוקחין כי 
ולא  מוקצה משום ולא נרבע  משום ולא רובע  משום לא
למזבח . אסורה – רבעה שהגוי  ידוע  שאם הרי  נעבד", משום

שהובא 18) מג"ע , ובדפוס  וויניציאה, רומי  בדפוסי  הוא כן
רוקח '. כאשה,19)ב 'מעשה במצוות שחייב  כנעני  עבד

אוסרה. שהעבד כלֿשכן ברביעתו, אוסרה הגוי  ואם
"בת 20) ב : מד, בנדה ראה ביאה, זו אין מזה בפחות אבל

אחד  עליה בא וכו', בביאה מתקדשת אחד ויום שנים שלש
פטורה, והיא עליה מומתין בתורה, האמורות העריות מכל
- ב  נה, בסנהדרין ואמרו בעין", אצבע  כנותן מכן פחות
כשם  כי  רבינו וסובר העריות". מכל "אחד בכלל בהמה שגם
ויום  שנים שלש בת היא אם אלא ידה על מומתין שלא
שנים  שלש בת שתהיה עד למזבח  נאסרת לא כן כמו אחד,
אבל  וחייבין. ד"ה סוף  שם ב 'תוספות' הוא וכן אחד, ויום

שבע  קטן שלענין שכיון כתב , בהשגות אמרו הראב "ד ל,
את  ופוסל וכו' אחד ויום שנים תשע  "בן מה.) (נדה במשנה
ויום  שנים שלש בת לענין ואילו המזבח ", גבי  מעל הבהמה
גבי מעל הבהמה את שפוסלת במשנה אמרו לא אחד,
זה  מתוך – שנבעל קטן לענין כן אמרו לא כן וכמו המזבח ,
תשע  בן שיהיה צריך הרובע  הוא האדם אם רק  כי  נראה,
ביאה, זו ואין נהנית, הבהמה אין שבפחות אחד, ויום שנים
בפחות  אפילו אדם, הוא והנרבע  בהמה הוא הרובע  אם אבל
ויום  שנים משלש ופחות בזכר, אחד ויום שנים תשע  מבן
בפחות  גם נהנית שהבהמה נאסרת, הבהמה – בנקבה אחד

שלוש. מבן ובפחות תשע  שבמשנה 21)מבן אף ֿעלֿפי 
סובר  – הרובע  הוא הקטן אם אלא כן אמרו לא שם) (נדה,

הראב "ד. בדעת למעלה וראה ביניהם. לחלק  שאין רבינו
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עבודהֿזרה.22) בבית המשמשים רב 23)הם בר כרבא
אלא  אסור מוקצה ש"אין כט .) (תמורה יצחק  רב  אמר אדא
אסור  מוקצה "אין שם גרס  שרבינו ונראה שיעבדו", עד
פ "ה  זרה עבודה בתוספתא הוא וכן משיעבדו", אלא
משנעשה  מוקצה, נקרא "מאימתי  (5 469 עמ ' (צוקרמנדל
וכפי (26 555 (עמוד פ "ד בתמורה שם הוא וכן מעשה". בו
מכח  רבינו על השיג והראב "ד שם. ברש"י  ראשון פירוש
עד  אלא אסור שאינו להיפך, ופירשה שלפנינו, הנוסחא
השני הפירוש וכפי  מותר, - מכאן לאחר אבל שיעבדו,

כסף ֿמשנה. ועי ' לשם 24)שברש"י . צמרה גוזז כלומר,
או  קרון משיכת כגון לצרכיה, עמה משתמש או עבודהֿזרה

של  מימרא שם, (תמורה עבודהֿזרה לצורך אחרת עבודה
יוחנן). בלבד.25)רבי  בדיבור הקצאה אלא 26)כלומר,

ושם. שם ותוספתא שם גמרא במעשה,
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משל 27) ובין משלו בין "הנרבע  שם: תמורה תוספתא,
בין  בשוגג בין הקדשו, לאחר בין הקדשו לפני  בין חבירו,
מזבח ". לגבי  פסול - ברצון ובין באונס  בין במזיד,
"רובע  אמרו: (4 353 (עמ ' פ "ד בבאֿקמא ובתוספתא
ב 'קרית  וראה וכו'". חבירו משל ובין משלו בין ונרבע ,

שלו 28)ספר'. "(מ )מוקצה פ "ו, סוף  זרה עבודה תוספתא,
מותר  חבירו ושל ראשון), ובדפוס  ווין בכת"י  הוא (כן אסור
הקדשו  לאחר אסור, הקדשו לפני  ושם), שם הוא (כן
שלו  "מוקצה שם: תמורה בתוספתא, גם וראה מותר",

מותר". חברו ושל אסור,
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חבירו,29) של ובין משלו בין "ונעבד שם: תמורה תוספתא,
במזיד  ובין בשוגג בין הקדשו, לאחר ובין הקדשו לפני  בין
אלו  (מילים פסול ברצון כשר, באונס  מזבח , לגבי  פסול -
ב 'חסדי משנה' ב 'כסף  וראה בסיפא, שכתוב  למה סותרות
דר' בריה הלל ר' ערך ואמוראים' תנאים וב 'יחוסי  דוד'
ובין  באונס  בין אותו, שעובדין כל נעבד, איזהו ולס ).
"איזהו  א: נד, זרה עבודה בברייתא גם הוא וכן ברצון".
באונס  בין במזיד ובין בשוגג בין אותו שעובדים כל נעבד,
"איזהו  פ "ו: זרה עבודה תוספתא גם וראה ברצון", ובין
ופירוש  במזיד". בין בשגגה בין אותו שעובדין כל נעבד,
צריך  ואין הבהמה, את לעבוד הגוים שאנסוהו "באונס ",
שאמרו  כמו ולא חבירו, בבהמת ואפילו מעשה, בה שיעשה
בה  לעשות צריך חבירו "בהמת שם: זרה, עבודה בגמרא
שרק  משנה' ה'כסף  שמחלק  כמו ולא לאסרה", כדי  מעשה
צריך  אין לגבוה לאסרה אבל מעשה, צריך להדיוט  לאסרה
ה"א  זרה עבודה מהל' פ "ח  למעלה פסק  רבינו שהרי  מעשה,
להדיוט  אסרה לא חבירו, בבהמת מעשה שעשה אף  כי 
דברי על סמך אבל שלו, שאינו דבר אוסר אדם שאין
נאסר  שאינו אע "פ  "הנעבד כי  ה"ג) פ "ז (כלאים ה'ירושלמי '
גם  ראה שלו, שאינו דבר אוסר אדם אין (שהרי  להדיוט 
עשה  אם בין הבדל אין זה ולפי  לגבוה", נאסר הט "ו) להלן
('אור  לעולם אסור שלגבוה מעשה, עשה לא אם ובין מעשה
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מעיין). לענין ה"ז להלן וראה פ "ג 30)שמח ', למעלה
ומה 31)ה"י . הוא וכו' "הנעבד א: כח , תמורה משנה,

אסור". וכו'.32)שעליו וזהב  כסף  כגון שעליו מה כלומר,
וזהב 33) כסף  תחמוד "לא כה) ז, (דברים שנאמר להדיוט ,

להדיוט  שאסור ומכיון כח :). (תמורה לך" ולקחת עליהם
ישראל, "ממשקה טו) מה, (יחזקאל שנאמר לגבוה, גם נאסר
ה. מנחות מח . (פסחים ואמרו ולשלמים". ולעולה למנחה
מהאסור  ולא לישראל, המותר מן כט .) ותמורה צ : חולין ו.

ע  הנעבד אבל בהנאה לישראל, לישראל מותר כי  אף  צמו,
מן  שנמעט  למזבח , אסור ה"א), זרה עבודה מהל' (פ "ח 
היה  לא אם אפילו זה ולפי  ה"ו), פ "ג למעלה (ראה הפסוק 
אסור  הוא הרי  אותו, שעבדו בשעה הנעבד, על הציפוי 
שכתב  שם, בתמורה המשנה בפירוש ראה אבל למזבח .
למזבח , אסורים שעליו שמה שאמרו למה הטעם רבינו
של  וזהב  כסף  מהֿשאיןֿכן נעבד, והזהב  הכסף  שגם משום
כי מדבריו, נשמע  מותר. הוא הרי  – נעבד שלא המוקצה
– שנעבד בשעה עליו היה שלא הנעבד של והזהב  הכסף 

למזבח . עצמו 34)מותר שהמוקצה א. כח , תמורה משנה,
במה  אבל ה"ד), למעלה (ראה מעשה בו שעשו משום אסור
"כסף  ומטעם שם). המשנה, (פירוש מעשה עשו לא שעליו
על  אלא כן נאמר שלא לאסור, אין כן גם עליהם" וזהב 

ספר'). ('קרית משמשיה על ולא עצמה, עבודהֿזרה

.Ê‰Ï ‰ÂÁzLn‰35zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿«¬∆¿«««ƒ∆À»
‰‡‰a36ÁaÊnÏ ÔÈeÒ‡ ÂÈ‡ È‰ 37ÔÎÂ . «¬»»¬≈¬»»¬ƒ«ƒ¿≈«¿≈

Bˆ‡a ÚBp‰ ÔÈÚÓÏ ‰ÂÁzLn‰38ÂÈÓÈÓ È‰  «ƒ¿«¬∆¿«¿»«≈«¿«¿¬≈≈»
CqÏ ÔÈÏeÒt39‰L‡ .40‰ÏËaL41ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡  ¿ƒ¿«≈¬≈»∆»¿»≈¿ƒƒ

‰ÎÚnÏ ÌÈÊ‚ ‰pnÓ42 ‰Ó‰Ï ‰ÂÁzLn‰ ÔÎÂ . ƒ∆»¿»ƒ««¬»»¿≈«ƒ¿«¬∆ƒ¿≈»
È„‚Ï ÏeÒt dlL Óˆ Ck ,ÁaÊnÏ ‰ÏÒÙpL ÌLk¿≈∆ƒ¿¿»«ƒ¿≈«»∆∆∆»»¿ƒ¿≈

˙BˆBˆÁÏ ÔÈÏeÒt ‰È˜Â ,‰p‰k43‰È˜BLÂ ,44 ¿À»¿«¿∆»¿ƒ«¬¿¿∆»
ÔÈÓÈÏ ‰ÈÚÓ Èe ,ÔÈÏÈÏÁÏ45ÏeÒt Ïk‰ ,46. «¬ƒƒ¿≈≈∆»¿ƒƒ«…»

כאן 35) גם לפרש צריך מעיין, גבי  להלן שכתבנו מה לפי 
שלו. כי36)בהר שם, זרה עבודה בהל' ראה להדיוט ,

אף ֿעלֿפי אדם עשהו ולא אדם יד תפיסת בו שאין "כל
בהנאה". מותר זה הרי  לבנות 37)שנעבד, אסור כלומר,

זרה  בעבודה חמא בר רמי  בעיית והיא ההר, מאבני  מזבח 
מותר  (אם למזבח  מהו אבניו להר, "המשתחוה א: מו,
(שם  רבא ופשטה חננאל) רבינו – לא או מזבח  מהן  לבנות
אסור  להדיוט , בתלוש שמותר אתנן "ומה מקלֿוחומר: מו:)
זונה  אתנן תביא לא יט ) כג, (דברים דכתיב  לגבוה, במחובר
שאסור  נעבד במחובר, שנא ולא תלוש שנא לא כלב , ומחיר
לגבוה". במחובר שאסור דין אינו להדיוט , בתלוש

בתוך 38) נשארים המים כן וכמו ברשותו, נובע  כלומר,
ברשות  נובע  אם אבל לשדותיו, מחוץ  יוצאים ואינם שדותיו
בנובע  כן וכמו נט .), מז. (שם נאסרים המים אין הרבים
ואף ֿעלֿפי שלו. שאינו דבר אוסר אדם אין אחר, בשדה
אוסר  אדם קרבן שלגבי  ה"ו, למעלה רבינו פסק  שבבהמה
איסור  שהרי  כן, הדבר אין במחובר – שלו שאינו דבר
למעלה), (ראה מאתנן בקלֿוחומר נלמד לגבוה מחובר
אחרים  של בבהמה ולא שלו, בבהמה אלא שייך אינו ואתנן

שמח '). המשתחוה 39)('אור רבה, "בעי  א: מז, שם

סגיד, קא דקמיה למיא וכו', לנסכים מהו מימיו למעיין,
לפניו  עכשיו רואה שהוא למים =) אזלו קמאי  וקמאי 
לדברונא  דילמא או שם) רש"י  – להם הלכו והרי  השתחוה,
והרי השתחוה, והילוכו נהר של לקילוח  =) סגיד" קא דמיא
רבינו  פסק  ומספק  נפשטה, ולא שם) רש"י  – נעבד הנהר כל
לא  למה זה על תמה והלחםֿמשנה (כסף ֿמשנה. לחומרא
ראה  הספיקות, בכל שכתב  כמו הורצה שבדיעבד כתב ,

הי "ב ). עבודהֿזרה.40)להלן לשם אותו שעבדו אילן
שמותרת 41) עבודהֿזרה, מלהיות אותה ביטל שהגוי 

ה"ח ). זרה עבודה מהל' (פ "ח  להדיוט  בהנאה
באשרה 42) מודים "הכל ה"ב : פ "א ביכורים 'ירושלמי '

(ראה  למערכה" גזירים ממנה מביאים שאין שבטלה,
-43)משנהֿלמלך). א לו, שבת ראה לשופרות, כלומר,

חצוצרות. נקראים השוק 44)ששופרות של העצם כלומר,
בשעת  במקדש הלוים בו שיחללו חליל, לעשותו פסול

במשנה). נ. סוכה (ראה השואבה בית כלומר,45)שמחת
נא:). שם (ראה כינור של לנימים הן 46)פסול אלו כל

א. מז, זרה עבודה במס ' נפשטו שלא בעיות

Á47.‰OÚÈ ‡Ï  ‰Ê ‰„BÚÏ ÌL Ba LiL Ïk…∆≈≈«¬»»»…≈»∆
‰‡‰a zÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,L„w‰ ˙Î‡ÏÓÏ48. ƒ¿∆∆«…∆««ƒ∆À»«¬»»

49?Ô˙‡ e‰Ê È‡50‰Ê c CÈÏ ‡‰ :‰BÊÏ ÓB‡‰ ≈∆∆¿»»≈¿»≈ƒ»»∆
CÎOa51˙È˙ek ‰BÊ „Á‡ .52‰ÁÙL B‡53B‡ ƒ¿»≈∆»»ƒƒ¿»

ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ B‡ ÂÈÏÚ ‰ÂÚ ‡È‰L ˙ÈÏ‡OÈ54Ï‡ . ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ∆¿»»»≈«»≈»ƒ¬»
‰Èet‰55Ô‰k ‰È‰ elÙ‡ ,56zÓ dp˙‡ 57ÔÎÂ . «¿»¬ƒ»»…≈∆¿«»À»¿≈

‰ÂÚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,zÓ dp˙‡  ‰c BzL‡58. ƒ¿ƒ»∆¿«»À»««ƒ∆ƒ∆¿»

"איזהו 47) לפני  להלן להיות צריכה ה"ח  שתחילת נראה
אריה'). בן ('הגהות טעם 48)אתנן" ונתינת כלל הוא

המוריה'. ב 'הר ראה כנ"ל.49)להקודם, להיות, צריך כן
למזבח .50) אסור זונה אתנן כי  ה"ז, פ "ג למעלה ראה
א.51) כט , תמורה זאת 52)משנה, ולמדו ב . כט , תמורה

כג, (דברים באתנן נאמר תועבה". – "תועבה בגזירהֿשוה
ונאמר  אלקיך", ה' תועבה כי  וגו' זונה אתנן תביא "לא יט )
האלה". התועבות מכל יעשה אשר כל "כי  כט ) יח , (ויקרא
הכי בה, תופסין קידושין שאין עריות ויקרא) =) להלן מה
קידושין  אין ובגויה בה", תופסין קידושין אין (=באתנן) נמי 

במשנה. - ב  סו, בקידושין ראה כט ,53)תופסין, תמורה
ותלין  זה טלה הוליך לחבירו האומר "וכן במשנה: - א
אומרים  וחכמים אתנן, אינו אומר רבי  עבדי , אצל שפחתך
דברי כי  יצחק , רב  בר שמואל אמר ל.) (שם ובגמרא אתנן".
שאסור  ובנים אשה לו ובאין עברי , בעבד הם המשנה
שפחה  אתנן חכמים שלדעת הרי  ה"י ), להלן (ראה בשפחה

אתנן. הוא האלמנה.54)הרי  על הבא גדול כהן כגון
היתה  אלאֿאםֿכן נאסר אתנן אין כי  ברורה, רבינו ודעת
הנ"ל  המשנה על שם שהקשו ממה לכך וראיה עבירה, ביאת
כולם, דברי  לפי  והוא שרי ", מישרא לעבד שפחה  "והא
אין  אביי  דלדברי  - ב  כט , שם ורבא אביי  של והמחלוקת
תופסין  שאין מעריות, היא אם אלא ישראל זונה אתנן איסור
בהן  שתופסין לאוין מחייבי  היא אם אבל קידושין, בהן
בחייבי שאפילו סובר ורבא אסור, אתננה אין – קידושין
לפי אסור, אתננה קידושין, בהן שתופסין אף  לאוין,
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אתננה  גויה זונה מה גויה, מזונה ישראלית זונה שלומדים
כרבא. רבינו ופסק  אסור. אתננה ישראלית זונה אף  אסור,

תמורה,55) (ראה זונה עשאה לא הפנויה על הבא דפנוי 
וחללה 56)שם). זונה "אשה ז) כא, (ויקרא אצלו שנאמר

לכהן. אף  לזונה נחשבת הפנויה על הבא אין יקחו", לא
כרבי57) ולא זונה, עשאה לא הפנויה על הבא שפנוי 

שם. תמורה ראה זמן,58)אליעזר, לאחר לו שמותרת כיון
לו). הבאות ד"ה שם רש"י  ועי ' שם, (תמורה ורב  וכרבי 

.Ë‡O59˙ÓÁÓ dÏ ÔziL Ïk  ÔÈÂ‡Ï ÈiÁÓ ˙Á‡ »»««≈«»≈»ƒ…∆ƒ≈»≈¬«
‰ÏÈÚa60eÎf‰Â .eÒ‡Â Ô˙‡ ‰Ê È‰61Bp˙‡  ¿ƒ»¬≈∆∆¿»¿»¿«¿∆¿«
eÒ‡62zÓ ‰Ê È‰  ÏÚBaÏ Ô˙‡ ‰M‡‰ ‰˙ . »»¿»»ƒ»∆¿»«≈¬≈∆À»

Ô˙‡ ÌeMÓ63. ƒ∆¿»

שאף ֿעלֿפי59) הקודמת) (הלכה שלמעלה מנדה זאת למד
שהיא  לא אם אסור שאתננה לומר מקום היה אשתו, שהיא
אף ֿעלֿפי לאוין, שבחייבי  ומכאן זמן, לאחר לו מותרת
לא  מותרת תהיה לא שהרי  אסור, אתננה לאשה, שנשאה

המוריה'). ('הר מחמת 60)לעולם שלא לה נתן אם אבל
אתנן  זה אין ממלאכתה, שביטלה מחמת אלא בעילה,
להפקעתה  שכר לה "ושנתן רבי ): של ברייתא שם, (תמורה
ו'מרכבת  משנה' ב 'כסף  וראה מותרין", וכו' בטלה) שכר =)

הזכר.61)המשנה'. על דברי62)הבא שם, תמורה מס '
זכר 63)רב . לדבר, ראיה שאין ואף ֿעלֿפי  רבי . דברי  שם

להפך" ותהי  לך ניתן לא ואתנן אתנן, "ובתתך לדבר
קרוי שאין נשמע  "להפך" שנאמר וממה לד), טז, (יחזקאל

(שם). להיפך ולא לאשה מאיש אלא אתנן

.ÈE˙ÁÙL ÔÈÏ˙Â ‰Ê „ EÏ ‡‰ :BÁÏ ÓB‡‰»≈«¬≈≈¿»»∆¿»ƒƒ¿»¿
BÏ ÔÈ‡L ‡e‰Â .Ô˙‡ ‰Ê È‰  ÈÚ‰ ÈcÚ Ïˆ‡≈∆«¿ƒ»ƒ¿ƒ¬≈∆∆¿»¿∆≈
‰Ê È‰  ÌÈe ‰M‡ BÏ LÈ Ì‡ Ï‡ ;ÌÈe ‰M‡ƒ»»ƒ¬»ƒ≈ƒ»»ƒ¬≈∆

˙ÈÚk ‰ÁÙLa zÓ64‡a˙iL BÓk ,65ÔÈc‰ ‡e‰Â . À»¿ƒ¿»¿«¬ƒ¿∆ƒ¿»≈¿«ƒ
ÈBÏÙÏ ÈÏÚa‰Â ‰Ê c CÈÏ ‡‰ :‰BÊÏ ÓB‡a¿≈¿»≈ƒ»»∆¿ƒ»¬ƒƒ¿ƒ

Ô˙‡ ‰Ê È‰  ÈÏ‡Oi‰66. «ƒ¿¿≈ƒ¬≈∆∆¿»

"וכן 64) במשנה: שם תמורה ראה זונה. אתנן זה ואין
עבדי , אצל שפחתך ותלין זה טלה הוליך לחבירו האומר
(שם  ובגמרא אתנן". אומרים וחכמים אתנן, אינו אומר רבי 
שמואל  אמר וכו', שרי  משרא לעבד שפחה "והא שאלו: ל.)
אשה  ליה דלית וכגון וכו' עברי  בעבד וכו' יצחק  רב  בר
שפחה  לו מוסר רבו אין ובנים, אשה לו אין דתניא ובנים,
כנענית". שפחה לו מוסר רבו ובנים, אשה לו יש כנענית,

ה"ד.65) עבדים מהל' באדון 66)בפ "ג רק  לא כלומר,
בכל  וחייב  העבד, של ידיו במעשה זוכה (שהאדון ועבד
אף  אסור, האדון שנתן שהאתנן חכמים, אמרו העבד) צרכי 
אנשים  בשני  אפילו אלא האדון, ולא הבועל הוא העבד כי 
עבור  אתנן נתן ואחד השני , עם קשר שום לאחד שאין
בעילת  עבור שניתן מכיון אסור, זה אתנן גם – השני  בעילת

כסף ֿמשנה. וראה הנותנו. הוא מי  חשוב  ולא איסור,

.‡ÈdÏ Ô˙Â „Á‡ ‰ÏË dÏ ÔzÏ ‰Bf‰ ÌÚ ˜Òt»«ƒ«»ƒ≈»»∆∆»¿»«»
ÔÈeÒ‡Â Ô˙‡ Ôlk  ÛÏ‡ Ô˙ elÙ‡ ,‰a‰«¿≈¬ƒ»«∆∆À»∆¿»«¬ƒ

ÁaÊnÏ67Ó‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚ ‡a ‡ÏÂ dp˙‡ dÏ Ô˙ . «ƒ¿≈«»«»∆¿«»¿…»»∆»∆»»«

‰ÈÏÚ ‡BiLk  CÈÏÚ ‡B‡L „Ú CÏˆ‡ È‰È :dÏ»¿ƒ∆¿≈«∆»»«ƒ¿∆»»∆»
Ò‡È68 ‰ÈÏÚ ‡BiL Ì„˜ ezÈ˜‰Â ‰Ó„˜ . ≈»≈»¿»¿ƒ¿ƒ«…∆∆»»∆»
Lk69[.d˙BÁ È„È ‰‡ˆÈ  Ôa˜ ˙iÁ ‰˙È‰ Ì‡Â] . »≈¿ƒ»¿»«∆∆»¿»»¿»¿≈»»

È˜ ÈÏ ÈˆzL È˙ÓÈ‡ :Ô˙pL ˙Úa dÏ Ó‡iL ‡e‰Â¿∆…«»»≈∆»«≈»«∆≈»ƒƒ¿ƒ
ÂÈLÎÚÓ B˙B‡70Ôk dÏ Ó‡ ‡Ï Ì‡ Ï‡ ;71dÈ‡  ≈«¿»¬»ƒ…»«»≈≈»

dlL BÈ‡L c È˜‰Ï ‰ÏBÎÈ72. ¿»¿«¿ƒ»»∆≈∆»

זה 67) טלה הוליך לזונה "האומר במשנה: שם, תמורה ראה
"היכי שם: ובגמרא אסורין", כולן - ק ' הן אפילו בשכרך,
מאה  בשכרה) שלקחה =) אגרא דשקלה אילימא דמי ,
לא  מאה, לי  מה חד לי  מה אסירי , דכולהו פשיטא בהמות,
אתנן  מכח  דכולהו מאה, לה ויהיב  חדא אגרא דשקלה צריכא

עליה 68)קאתי ". בא ולא לה נתן רבנן, "תנו אמרינן: שם
להו? קרית אתננה - עליה בא ולא לה נתן מותר, אתננה וכו'
אתננה  וכו', עליה בא ואחרֿכך לה נתן קתני  הכי  אלא וכו',
שקדמה  אלעזר, רבי  אמר למפרע ? אתנן עליה וליחול מותר,
אם  שרק  הרי  סג.), סב : זרה בעבודה הוא (וכן והקריבתו"
בשעה  אם אבל קיים, האתנן היה לא כבר עליה שבא בשעה

ואסור. אתנן זה הרי  בידה, אתנן היה עליה ראה 69)שבא
הסמוכה. בהערה שתצטרכי70)למעלה אימתי  כלומר,

קנוי יהא לא אותו תצטרכי  לא ואם מעכשיו, לך תקני  לטלה
ביאה. בשעת אלא יהיה 71)לך, זה טלה רק  לה, אמר אלא

ביאה. בשעת אלא אותו תקחי  ולא זמן 72)אצלך, שכל
יד) כז, (ויקרא אומר והכתוב  הטלה, קנתה לא עליה בא שלא
(ראה  בגמרא ודרשו לה'", קודש ביתו את יקדיש כי  "ואיש
ברשותו", כל אף  ברשותו, ביתו "מה שם) זרה ועבודה תמורה

ולהקריבו. להקדישו יכול אינו האדם של שאינו ודבר

.È‰ÈÏÚ ‡BiL Ì„˜ ezLÈc˜‰Â ‰Ó„˜73Ck Á‡Â »¿»¿ƒ¿ƒ«…∆∆»»∆»¿««»
Ô˙‡ ‡e‰ Ì‡ ˜ÙÒ ‰Ê È‰  ‰ÈÏÚ ‡a74‡e ÏÈ‡B‰ , »»∆»¬≈∆»≈ƒ∆¿»ƒ»

epÈ˜zL Ì„˜ ‰ÈÏÚ75È‰L ,Ô˙‡ BÈ‡ B‡ , »∆»…∆∆«¿ƒ∆≈∆¿»∆¬≈
‰‡Èa Ì„˜ ezLÈc˜‰76CÎÈÙÏ .77˜È ‡Ï78Ì‡Â , ƒ¿ƒ«…∆ƒ»¿ƒ»…ƒ¿«¿ƒ

‰ˆ  ˜79. »«ƒ¿»

הקריבתו.73) לא בתמורה 74)ועדיין הושעיא רב  בעיית
נפשטה. ולא שם, זרה קיים 75)ועבודה הטלה והרי 

ביאה. לגבוה 76)בשעת "אמירתו קיימאֿלן והרי 
כבר. הקריבתו כאילו זה והרי  להדיוט ", כמסירתו

ספק .77) שהדבר רבינו 79)מספק .78)כיון דעת כן
תמידין  מהל' פ "ז להלן ראה הקרבנות, בעניני  הספיקות בכל

ה"כ. ומוספין

.‚È,dÏ Ô˙ ÔÓÊ Á‡Ïe ,dÏ Ô˙ ‡ÏÂ ‰ÈÏÚ ‡a»»∆»¿…»«»¿««¿«»«»
ÌÈc ‰na .Ô˙‡ ‰Ê È‰  ÌÈL ‰nk Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»»ƒ¬≈∆∆¿»«∆¿»ƒ
,‰Ê ‰ÏËa ÈÏ ÈÏÚa‰ :dÏ Ó‡L ˙È˙eÎa ?ÌÈeÓ‡¬ƒ¿ƒ∆»«»ƒ»¬ƒƒ¿»∆∆

‰ÎÈLÓ ‰ÎÈˆ dÈ‡L80˙ÈÏ‡OÈa B‡ ,81‰È‰L ∆≈»¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿¿≈ƒ∆»»
dˆÁa ‰Ïh‰82˙BÚÓ CÏ Ôz‡ ‡Ï Ì‡ :dÏ Ó‡Â «»∆«¬≈»¿»«»ƒ…∆≈»»

ClL ‡e‰ È‰  ÈBÏt ÌBÈa83dÏ Ó‡ Ì‡ Ï‡ ; ¿¿ƒ¬≈∆»¬»ƒ»«»
ÔÓÊ Á‡Ïe ,‰ÈÏÚ ‡e ,Ì˙Ò '‰ÏËa ÈÏ ÈÏÚa‰'ƒ»¬ƒƒ¿»∆¿»»»∆»¿««¿«

Ô˙‡ ÌeMÓ zÓ ‰Ê È‰  ‰ÏË dÏ ÁÏL84. »«»»∆¬≈∆À»ƒ∆¿»

(ראה 80) במשיכה וגם בכסף  גם קונה הגוי  שהרי  כלומר,

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



רח                
         

וכיון  פח ), בהערה ועיי "ש הי "ד, ומתנה זכיה מהל' פ "א
הטלה  את קונה היא הרי  זה, בטלה לי  הבעלי  לה שאומר
אתנן  זה והרי  זמן לאחר הטלה את לה נתן כי  אף  זו, בביאה

בסמוך. להלן וראה במשיכה 81)זונה, אלא קונה שאינה
ה"א). מכירה מהל' בפ "ג (ראה בהגבהה וחצרו 82)או

ה"ח ). ומתנה זכיה מהל' (פ "ד לו קונה אדם ראה 83)של
עליה  "בא בברייתא: - ב  סב , זרה ועבודה א. כט , בתמורה
לה, יהיב  "מאי  שם: ובגמרא מותר", אתננה לה נתן ולא
אתננה  לה נתן ואחרֿכך עליה בא וכו' קתני  הכי  אלא
ונתן  עליה בא "והתניא, סג.) ושם , כט : (שם והקשו מותר",
לה  דאמר הא קשיא לא וכו', אסור אתננה וכו' עד ואפי ' לה
זה  טלה סתם. בטלה הבעלי  לה דאמר הא זה, בטלה הבעלי 
במשיכה. קניא דלא גויה בזונה משיכה, מחוסר והא
בחצרה  דקאי  כגון ישראלית, בזונה אפילו אימא, ואיבעית
פלוני יום עוד אם לה ואמר אפותיקי , לא דשוויה וכו'
וראה  באתננך", טלה לאו ואם מוטב , זוזי  לך יהבינא
בעיא  דלא גויה "בזונה שגרס  שם, זרה עבודה 'מאירי '
אלו  כי  (והוסיף  ב  יד, קידושין ב 'מאירי ' הוא וכן משיכה".
וכן  היא) משובשת גירסא במשיכה", קניא "דלא הגורסים
רבינו. גרס  וכן שם, זרה עבודה ספרדי  בכת"י  הגירסא

ביאה.84) בשעת המיוחד אלא אתנן שאין בגמרא, שם

.„ÈÈÁÓe Ô˙‡ ÌeMÓ eÒ‡ ÔÈ‡85ÔÙe‚ ‡l‡86, ≈»ƒ∆¿»¿ƒ∆»»
Èab ÏÚ ˜Ï Èe‡‰ c ÏÚ ‡l‡ ÏÁ BÈ‡ CÎÈÙÏ¿ƒ»≈»∆»«»»»»ƒ¿«««≈
ÔÈÈÂ ‰BÈ Èe ÔÈB˙Â ‰B‰Ë ‰Ó‰a ÔB‚k ,ÁaÊn‰«ƒ¿≈«¿¿≈»¿»¿ƒ¿≈»¿«ƒ

˙ÏÒÂ ÔÓLÂ87È‰  Ôa˜ Ô‰a ‰Á˜ÏÂ ˙BÚÓ dÏ Ô˙ . ¿∆∆»…∆»«»»¿»¿»»∆»¿»¬≈
Lk ‰Ê88. ∆»≈

כלב .85) מחיר הוא זה אי  הט "ז, להלן משנה 86)ראה
זונה", אתנן תביא "לא יט ) כג, (דברים שנאמר ב . ל, תמורה
ספר'). ('קרית חילופיו ולא שאסור, הוא גופיה אתנן

כשרים 87) אלו הרי  וחטים, זיתים ענבים, לה נתן אם אבל
הט "ו. להלן ראה נשתנו, שכבר במשנה.88)לקרבן, שם

.ÂËÔ˙‡OÚÂ ÌÈ˙ÈÊ ,˙ÏÒ Ô˙‡OÚÂ ÌÈhÁ dÏ Ô˙»«»ƒƒ«¬»»«…∆≈ƒ«¬»»«
kL ,ÌÈLk el‡ È‰  ÔÈÈ Ô˙‡OÚÂ ÌÈÚ ,ÔÓL∆∆¬»ƒ«¬»»««ƒ¬≈≈¿≈ƒ∆¿»

epzL89ÌÈL„˜ ˙Ó‰a dÏ Ô˙ .90‡Ï  dp˙‡a ƒ¿«»«»∆¡«»»ƒ¿∆¿«»…
ÁaÊnÏ ‰Ò‡91BÁÒt ÏÚ d˙B‡ ‰pÓ elÙ‡Â .92ÏÚÂ ∆∆¿»«ƒ¿≈««¬ƒƒ»»«ƒ¿¿«

B˙‚È‚Á93‰ÎÊ kL ,ÔÈLc˜n‰ eÏÒÙ ‡Ï  dp˙‡a ¬ƒ»¿∆¿«»…ƒ¿¿«À¿»ƒ∆¿»»»
ÔLÈc˜‰L ‰ÚMÓ dBb Ô‰a94c dÏ Ô˙ Ì‡ ÔÎÂ . »∆»«ƒ»»∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ»«»»»

BÈ‡L c ÒB‡ Ì„‡ ÔÈ‡L ,BÏÒt ‡Ï  BlL BÈ‡L∆≈∆…¿»∆≈»»≈»»∆≈
BlL95ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,96Ô˙ Ì‡ Ï‡ . ∆∆»ƒ≈ƒ¿»¬«¿»ƒ¬»ƒ»«

˙BÙBÚ dÏ97ÔÈLc˜Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,98ÏÁ Ô˙‡  »««ƒ∆≈À¿»ƒ∆¿»»
ÌÈeÒ‡Â Ì‰ÈÏÚ99‰Ê „ ‡e‰ ‰Ïa˜ ÈcÓe .100. ¬≈∆«¬ƒƒƒ¿≈«»»»»∆

שנאמר 89) ממה שדרשו הלל וכבית בברייתא. שם, תמורה
לכל  אלקיך ה' בית כלב  ומחיר זונה אתנן תביא "לא (שם)
ולא  "שניהם" – שניהם" גם אלקיך ה' תועבת  כי  נדר,
כלב ". "מחיר בשינוי  הי "ח  להלן וראה שינוייהם,

הנתינה.90) לפני שהקדישה בהמה  תמורה 91)כלומר,
מותרין". אלו הרי  מוקדשין, לה "נתן במשנה: שם,

בסמוך.92) להלן עשר 93)ראה ארבעה חגיגת היא

הי "ב . פסח  קרבן מהל' בפ "י  ראה זה 94)בניסן, ואין
"ויהיו  בגמרא: ושם באתננה. לה לתת יכול ואינו שלו, ממון
 ֿ תלמוד וכו' מקלֿוחומר עליהן, חל ומחיר אתנן מוקדשין,
טעמא  הנדור. את להוציא נדר", "לכל (שם): לומר
יהיב  כי  אמינא הוה קרא, מעטינהו לא הא קרא, דמעטינהו
הוא, ממוניה לאו והא ומחיר, אתנן עליהן חל מוקדשין, לה
"ואם  דתניא - היא ורבי  פסחו, על בממנה הושעיא רב  אמר
מכדי משה, החייהו ד) יב , (שמות משה" מהיות הבית ימעט 
אין  שאם מקח  מכדי  אף  אומר, רבי  מקח . מכדי  ולא אכילה
חולין  ומעותיו חגיגתו, ועל פסחו על עמו אחרים ממנה לו
צ , בפסחים ואמרו פסחיהן". ישראל הקדישו כן מנת שעל
והמקיל  מחלוקתם, בביאור נחלקו זירא ורבי  שרבה - א
ובמצה  הפסח , לצליית בעצים נחלקו שלא מפרש בהם
אלא  – חולין והמעות בהם לוקח  לחכמים שגם ומרור,
קרבן  מהל' פ "ד רבינו ופסק  וטלית, חלוק  במעות בקונה
ולפיכך  שם). (משנהֿלמלך כרבי  ולא כחכמים הי "א פסח 
כהברייתא  ולא הקדש, של שהם זו, הלכה בטעם כאן כתב 
זו  ברייתא כי  נדר", "לכל הפסוק  מן שמיעטה שם בתמורה
אותה  מנה "ואפילו שכתב  במה רבינו וכוונת דרבי . אליבא
שיש  וחגיגה פסח  שגם לומר, חגיגתו", ועל פסחו על
אלא  ההלכה לפי  זה אין – כנ"ל) (רבי , ממונו שהם אומרים
ובהל' כאן כסף ֿמשנה ועי ' הקדש. ממון אלא אינם הם גם

שם. פסח  למעלה:95)קרבן שהובאו הגמרא מדברי  נלמד
ה"ה. למעלה גם וראה הוא". ממוניה לאו שאז 96)"והא

מהל' בפ "ה כמבואר רשות, ושינוי  ביאוש הזונה קנתה
המוריה'). ('הר ה"ג יונה.97)גניבה ובני  תורים

הנתינה.98) לפני  שהקדישן עופות אפילו כלומר,
מותרין,99) וכו' מעות לה "נתן במשנה: - ב  ל, בתמורה

גבי על קרב  בו שכיוצא דבר וכל וסלתות ושמנים יינות
עופות, מותרים. אלו הרי  מוקדשין לה נתן אסור, המזבח 
שהמום  המוקדשין אם מה בדין שהיה אסורים. אלו הרי 
פוסל  המום שאין עוף  עליהן, חל ומחיר אתנן אין בהן פוסל
תלמודֿלומר  עליהם, חל ומחיר אתנן יהא שלא דין אינו בו
רבינו  ומפרש העוף ", את להביא נדר, לכל יט ) כג, (דברים
הפסיקה  למה כן לא שאם מוקדשין, בעופות מדובר כי 
ביחד  הדברים נשנו ולא מוקדשין", לה "נתן בבבא המשנה
כי עלֿכרחנו אלא (ועופות)", וסלתות ושמנים "יינות
כי לכך, ראיה ועוד רוקח '). ('מעשה מוקדשין הם העופות
קלֿוחומר  זה אין – חולין הם שהעופות נאמר אם

לעופות  אין ממוקדשין ולפיכך גבוה, ממון הם מוקדשין כי  ,
חל  שאתנן אפשר חולין שהם עופות אבל עליהם, חל אתנן
 ֿ (לחם מוקדשין בעופות מדובר כי  עלֿכרחנו אלא עליהם,
הם  במשנה "העופות" כי  מפרש הראב "ד אבל משנה).

שם. רש"י  פירש וכן הכתוב 100)חולין, מגזירת כלומר,
אדם  "אין אומרים היינו הסברא, מצד אבל נדר". "לכל

(לחםֿמשנה). שלו" שאינו דבר אוסר

.ÊË?Ïk ÈÁÓ ‡e‰ ‰Ê È‡101:BÁÏ ÓB‡‰ ‰Ê ≈∆¿ƒ∆∆∆»≈«¬≈
‰Ê Ïk ˙Áz ‰Ê ‰ÏË EÏ ‡‰102Ïk ÛÈÏÁ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈¿»∆∆««∆∆∆¿≈ƒ∆¡ƒ∆∆

˙BeÒ‡ Ôlk  Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÙBÚ B‡ ˙BÓ‰a ‰nÎa¿«»¿≈¿«≈»∆À»¬
ÁaÊnÏ103. «ƒ¿≈«

למזבח .101) אסור כלב  מחיר כי  ה"ז פ "ג למעלה ראה
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בגמרא:102) ושם בטלה. הכלב  שמחליף  והיינו שם. משנה,
יג) מד, (תהלים אומר הוא וכן כלב . חליפי  זהו כלב , "מחיר
מחיר  אלמא במחיריהם", רבית ולא הון בלא עמך תמכר

שם). (רש"י  דמים (כסף ֿמשנה).103)היינו הוא פשוט 
הכלב  שכנגד שעשרה בהי "ז, להלן שנאמר ממה ונלמד

המוריה'). ('הר אסורים

.ÊÈÔÈÙzL ÈL104ÌÈ‡ÏË ‰OÚ Á˜Ï ‰Ê ,e˜ÏÁL ¿≈À»ƒ∆»¿∆»«¬»»¿»ƒ
Ïk‰ ÌÚL  „Á‡ ÏÎÂ ‰ÚLz Á˜Ï ‰ÊÂ105 ¿∆»«ƒ¿»¿∆∆∆»∆ƒ«∆∆

ÔÈzÓ106Ì‰Ó „Á‡ LÈ Ì‡ :Bc‚kL ‰OÚ‰ Ï‡ ; À»ƒ¬»»¬»»∆¿∆¿ƒ≈∆»≈∆
B‡ÈˆBÓ  Ïk‰ ÈÓc ÏÚ ˙È B‡ Ïk‰ ÈÓ„k BÓc»ƒ¿≈«∆∆»≈«¿≈«∆∆ƒ

BÈÁÓ ‰È‰ÈÂ Ïk‰ „‚k ‰OÚ‰ ÔÓ107Ô‡Le ,108 ƒ»¬»»¿∆∆«∆∆¿ƒ¿∆¿ƒ¿»»
ÌÈzÓ109ÔÈ˙eÁt ÂÈÓc Ô‰Ó „Á‡Â „Á‡ Ïk Ì‡Â ; À»ƒ¿ƒ»∆»¿∆»≈∆»»¿ƒ

ÌÈeÒ‡ Ôlk ‰OÚ‰ È‰  Ïk‰ ÈÓcÓ110. ƒ¿≈«∆∆¬≈»¬»»À»¬ƒ

א.104) ל, שם הטלאים 105)משנה, תשעת כלומר,
הכלב . בחלקו שנפל זה שהרי106)שנטל במשנה. שם

הכלב . חליפי  "מחיר 107)אינם יהיה זה טלה כלומר,
להלן). ומובא בגמרא, (שם למזבח  אסור הוא ורק  הכלב ",

הטלאים.108) תשעת ד"ה 109)יתר שם ב 'תוספות'
עיון, צריך כן ואם "ברירה". מטעם שזהו כתבו ואידך,
מעשר  מהל' (פ "ז ברירה אין שבדאורייתא פסק  רבינו שהרי 
ה"י . בכורות מהל' פ "ו בלחםֿמשנה ועי ' ה"א).

נטל 110) אחד שחלקו, שותפין שני  "וכן שם: במשנה,
הכלב  ושעם אסור, הכלב  שכנגד וכלב , תשעה ואחד עשרה
והנך  כלבא, להדי  חדא "ניפוק  הקשו: שם ובגמרא מותר",
מחד  כלב  דמי  דטפי  כגון עסקינן במאי  הכא לישתרו, כולהו
הטלה  לעומת הכלב  ששוה היתר =) טיפונא והאי  מינייהו,

כלב . למחיר נחשבים וכולם בכולהו", שדי  האחד)

.ÁÈÌÈhÁa Ïk ÛÈÏÁ‰L ÔB‚k ,ÈÁn‰ ‰pzLƒ¿«»«¿ƒ¿∆∆¡ƒ∆∆¿ƒƒ
zÓ ‰Ê È‰  ˙ÏÒ eOÚÂ111Ïk Ô˙‡ .112ÈÁÓe ¿«¬…∆¬≈∆À»∆¿«∆∆¿ƒ

‰BÊ113ÔÈzÓ 114e ‰BÊ Ô˙‡ .ÔÈzÓ  Ïk ÈÁÓ »À»ƒ∆¿«»¿ƒ∆∆À»ƒ
˙Èa‰ ˜„Ï115ÏL ÔÙeb Ï‡ .ÔÈpzLÓ Ô‰ È‰L , ¿∆∆««ƒ∆¬≈≈ƒ¿«ƒ¬»»∆

ÔÈÚew ‰OÚÈ ‡Ï Ô˙‡116ÏÎÏ :Ó‡pL ;˙ÈaÏ ∆¿»…≈»∆ƒƒ««ƒ∆∆¡«¿»
„117.ÌÈÚew‰ ˙‡ ‡È‰Ï  ∆∆¿»ƒ∆»ƒƒ

שנאמר 111) ממה שדרשו הלל וכבית בברייתא, - ב  ל, שם
אלקיך  ה' בית כלב  ומחיר זונה אתנן תביא "לא שם) (דברים
ולא  "שניהם" שניהם", גם אלקיך ה' תועבת כי  נדר, לכל
ולענין  זונה. אתנן לענין הט "ו למעלה וראה שינוייהם.
 ֿ בכסף  וראה הי "ב . פ "ג למעלה מובא שמותרין, ולדותיהם

ובמשנהֿלמלך. ונותן 112)משנה כלב  על בא כלומר,
ל.). במשנה שם רש"י  (ראה באתננו טלה הכלב  לבעל

לו 113) שיש זונה שפחה תמורת טלה לחבירו נתן כלומר,
שם). רש"י  ומחיר 114)(וראה הכלב  "אתנן במשנה: שם

– "שניהם" שם) (דברים שנאמר מותרין, אלו הרי  זונה,
ארבעה". ולא אחר 115)שניהם מותרים למזבח  שאם

שמותרים  קלֿוחומר ובהט "ו) זו, בהלכה (למעלה שנשתנו
(כסף ֿמשנה). הבית שם.116)לבדק  בברייתא, כחכמים

(שם)117) שנאמר ממה חכמים זאת למדו שם, בברייתא
עיון  וצריך הריקועין", את "לרבות – אלקיך" ה' "בית

(לחםֿמשנה).

ה'תשע"ט  שבט  ה' שישי יום 

   1 
ושאיסורם 1) למזבח , שפסולים ודבש שאור דין בו יתבאר

שהוא. במה

.‡B‡O2L„e3ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈeÒ‡4ÏÎa Ôeq‡Â , ¿¿«¬ƒ¿«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»¿»
Ô‰L5eÈË˜˙ ‡Ï Lc ÏÎÂ ‡O ÏÎ Èk :Ó‡pL ; ∆≈∆∆¡«ƒ»¿…¿»¿«…«¿ƒ

B‡ Ôaw‰ ÌÚ ÔÈË˜‰ Ì‡ ‡l‡ iÁ BÈ‡Â .ÓB‚Â¿≈¿≈«»∆»ƒƒ¿ƒ»ƒ«»¿»
Ôa˜ ÌLÏ6ÈË˜n‰ B‡ ÔÓˆÚ ÈË˜n‰ „Á‡Â . ¿≈»¿»¿∆»««¿ƒ«¿»««¿ƒ

BÓˆÚ ÈÙa Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏ  Ô‰lL ˙Úz7. «¬…∆∆»∆∆«»∆»≈∆ƒ¿≈«¿
,˙Á‡ ‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡  „Á‡k Ô‰ÈL ÈË˜‰ Ì‡Â¿ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿∆»≈∆∆»««

„Á‡ Â‡Ïa eÓ‡ Ì‰ÈML ÈÙÏ8. ¿ƒ∆¿≈∆∆∆¿¿«∆»

ידי2) על (=שנחמץ  לחמץ  הדין והוא אחרים. המחמיץ  דבר
שם 3)אחרים). ו"הוא דבש" קרוייה פרי  מתיקת "כל

שהוא  תמרים דבש וכן דבורים), (=דבש הידוע  לדבש כולל
הפירות  מן היוצא מוהל וכן תורה, של הדבש  סתם
"כל  התורה שאמרה מפני  כן, לפרש והוכרח  המתוקים".
(=ביכורים) ראשית קרבן וגו', תקטירו לא דבש וכל שאור
דבורים  דבש הוא הנאמר הדבש ואם לה'". אותם תקריבו
והלא  אותם", תקריבו ראשית "קרבן שנאמר זה מהו
דבש  ולא המינים שבעת מפירות אלא אינם ביכורים

הפנימי .4)דבורים. במזבח  אלא חייב  אינו בקטורת
ד):5) הלכה יב  פרשה דנדבה (דבורא ויקרא פרשת בספרא

שאור  כל לומר תלמוד מניין? המועט  המרובה, אלא לי  "אין
כשההקטרה  והמדובר נח . במנחות הוא וכן דבש". וכל וכו'
גם  הזה הכלֿשהוא עם ביחד שהקטירו כגון בכזית, הייתה
פסק  שהרי  מג: בפסחים וכזעירי  להקטרה, המותר דבר
וכגון  מכזית פחותה הקטרה שאין ב , הלכה להלן רבינו
שאם  עצמם, בפני  ואחד אחד כל ניכרים וההיתר שהאיסור

תערובת. היינו כן הקרבן 6)לא עם שהקטירן או כלומר,
ובלבד  עצמן בפני  שהקטירן או עצים, לשם נתכוון ואפילו
ג  הלכה להלן ראה עצים. לשם ולא הקרבן לשם שיתכוון

שם. משנה ועל 7)ובכסף  עצמו בפני  דבש על כלומר,
בנפרד. הקטירן אם עצמו, בפני  במנחות 8)שאור כרבא

אביי אמר המזבח  גבי  על ודבש שאור המעלה "איתמר שם:
אין  אמר רבא וכו', דבש משום ולוקה שאור משום לוקה
לקי מיהא חדא דאמרי  איכא שבכללות, לאו על לוקין
דאמרי כאיכא ופוסק  וכו'", לקי  לא נמי  חדא דאמרי  ואיכא

רבינו. על השיג והראב "ד הראשון.

.‰ÏÒÙ  ˙Ëwa ‡e‰L Ïk Ì‰Ó ÏÙ9Ì‡Â . »«≈∆»∆«¿…∆ƒ¿¿»¿ƒ
ÏÎÈ‰a ‰pnÓ ÈË˜‰10‰˜BÏ 11‰Ë˜‰ ÔÈ‡Â . ƒ¿ƒƒ∆»«≈»∆¿≈«¿»»

.˙ÈÊkÓ ‰˙eÁt¿»ƒ¿«ƒ

אבל 9) פסלה", דבש בה נתן "ואם בברייתא: ו. בכריתות
ח . הלכה המקדש כלי  מהלכות ד פרק  יומא בירושלמי 
כן  ואם תקטירו לא שנאמר משום הוא שהטעם "ומשמע 
מפני אלא דבש תנא נקט  ולא לדבש, שאור בין חילוק  אין
היה  אילו שם בירושלמי  שאמרו כמו לקטורת. יפה שהוא
לעמוד  יכול כולו העולם כל היה לא דבש מעט  לתוכה נותן

משנה). (כסף  שבהיכל,10)בריחה" הפנימי  המזבח  על
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רי                
         

יום. בכל הקטורת מקטירין מה 11)שעליו מלבד כלומר,
על  אפילו (שהוא שאור או דבש שהקטיר על לוקה שהוא
הזהב  מזבח  על שהקטיר על גם לוקה הוא החיצון), מזבח 
קטורת  עליו תעלו "לא ט ) ל, (שמות שנאמר זרה, קטורת

ומנחה". ועולה זרה

.‚ÔÓˆÚ ÈÙa L„ B‡ B‡O ‰ÏÚ‰12ÌLÏ ÁaÊnÏ ∆¡»¿¿«ƒ¿≈«¿»«ƒ¿≈«¿≈
ÁÈÏ eÏÚÈ ‡Ï ÁaÊn‰ Ï‡Â :Ó‡pL ;eËt  ÌÈˆÚ≈ƒ»∆∆¡«¿∆«ƒ¿≈«…«¬¿≈«
‰z‡ Ï‡ ,‰ÏÚÓ ‰z‡ È‡ ÁBÁÈ ÁÈÏ  ÁÁÈƒ…«¿≈«ƒ«ƒ«»«¬∆¬»«»
Èe‡ BÈ‡L c ÈË˜‰ elÙ‡ .ÌÈˆÚ ÌLÏ ‰ÏÚÓ«¬∆¿≈≈ƒ¬ƒƒ¿ƒ»»∆≈»

‰Ë˜‰Ï13Ôaw‰ ÔÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,B‡Oa B‡ L„a ¿«¿»»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ«»¿»
‰˜BÏ 14. ∆

לשם 12) אפילו הקרבן, עם דבש או שאור העלה אבל
חייב . אלא 13)עצים, חייב  שאינו א הלכה למעלה ראה

המדובר  וכאן קרבן, לשם או הקרבן עם הקטירן אם
חטאת. בשר עם ביחד עצים, לשם הדבש כשהבעיר

דנדבה 14) (דבורא ויקרא פרשת בספרא רבינו דברי  מקור
וכו' חטאת מבשר המעלה "ומנין ו): הלכה יב  פרשה
תלמוד  בלאֿתעשה, עובר הדבש ומן השאור מן והקטירם

וכו'. דבש וכל שאור כל כי  לומר

.„ÌL‡Â ˙‡hÁ OaÓ ‰ÏÚn‰ ?„ˆÈk15OaÓ B‡ ≈«««¬∆ƒ¿««»¿»»ƒ¿«
ÌÈL„˜ÌÈl˜16˙BÁn‰ ÈÈMÓ B‡17˙BnÓ B‡ »»ƒ«ƒƒ¿»≈«¿»ƒ«
ÓÚ‰18ÛBÚ‰ ˙‡hÁÓ B‡19ÌÈt‰ ÌÁlÓ B‡20ÈzLe »…∆≈««»ƒ∆∆«»ƒ¿≈
ÌÁl‰21ÚˆÓ ÏL ÔÓL ‚lÓ B‡22˙ÈÊk ‰ÏÚn‰ , «∆∆ƒ…∆∆∆¿…»««¬∆¿«ƒ

ÔÈa ÁaÊnÏ ÔÈa ,L„a B‡ ıÓÁa el‡Ó ˙Á‡Ó≈««≈≈¿»≈ƒ¿«≈«ƒ¿≈«≈
LkÏ23ÔÈÈe‡ el‡ Ïk ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ .‰˜BÏ  «∆∆∆««ƒ∆≈»≈¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ iÁ  Ôa˜ ÔÈÈe˜ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰Ë˜‰Ï24; ¿«¿»»ƒ¿≈¿ƒ»¿»«»¬≈∆
ÓB‚Â ÈÈÏ Ì˙‡ eÈ˜z ˙ÈL‡ Ôa˜ :Ó‡pL25. ∆∆¡«»¿«≈ƒ«¿ƒ…»«»¿≈

לכהנים.15) נאכלין מעשר 16)שהם תודה, יחיד, שלמי 
לכהנים. הנאכל ובכור לבעלים, שנאכלים ופסח , בהמה

ומקטיר 17) נקמצות המזבח  לגבי  הקריבות המנחות "כל כי 
לכהנים". נאכל והשאר המזבח  על כולו הקומץ 

המנחות.18) כל כשיירי  לכהנים הנאכלת 19)הנאכל
מרב  חמא בר רמי  "בעי  נח . במנחות זה דבר ומקור לכהנים.
כל  מהו, מזבח  גבי  על העוף  חטאת מבשר המעלה חסדא,
(שהרי לאישים ממנו אין והאי  רחמנא אמר לאישים שממנו
ששמו  כל דלמא או לכהנים), וכולה דמה, אלא למזבח  אין
כל  אומר אליעזר ר' כתנאי , קרבן. שמו נמי  והאי  קרבן
מאי קרבן, ששמו כל אומר עקיבא רבי  לאישים, שממנו
כי רבינו וסובר בינייהו". איכא העוף  חטאת בשר - בינייהו
דבש, או שאור עם העוף  חטאת בשר כשמעלה כאן המדובר

עקיבא. כרבי  ופסק  כולו 20)כנ"ל. נאכל הפנים לחם כי 
המזבח . לגבי  קרב  ואינו נאכלות 21)לכהנים הן כי 

כהונה.22)לכהנים. לזכרי  נאכלים השמן לוג שיירי  כי 
חטאת  בשר וכו' "כתנאי  הנ"ל מנחות בגמרא זה דבר ומקור
איכא  מצורע  של שמן לוג אמר רב  בינייהו, איכא העוף 
מצורע ". של שמן לוג לרבות קרבנם" "כל לוי  דתני  בינייהו,

כנ"ל. עקיבא, כרבי  רבינו ממה 23)ופסק  כן ולמדו
כבש. ואחד מזבח  אחד - יעלו" לא המזבח  "ואל שנאמר

יא)24) (שם, שנאמר ממה זאת למדו שם בספרא כי  אף 
הרי לאישים ממנו שיש כל לה'", אשה ממנו תקטירו "לא
לרבי אבל אליעזר לרבי  אלא זה אין - תקטירו בבל הוא
ממנו  אין ואפילו קרבן, ששמו "כל נח .) (מנחות  עקיבא

חייב ". - "לא 25)לאישים יא) (שם, נאמר זה ולפני 
ממנו. תקטירו לא קרבן ששמו כל לה'", אשה ממנו תקטירו

.‰eÒ‡ ÔÎÂ26ÁaÊn‰ ÏÚ ÈË˜‰Ï27ÏkÓ c ¿≈»¿«¿ƒ««ƒ¿≈«»»ƒ»
Oa ÔB‚k ,‰Ë˜‰Ï ÔÈÈe‡ ÔÈ‡L el‡ ÌÈc¿»ƒ≈∆≈»¿ƒ¿«¿»»¿¿«
ÈtÓ .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÁÓ ÈÈLe ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ«»«¬»¿»≈¿»¿«≈»∆ƒƒ
È‰  ÌÈM‡Ï B˙ˆ˜nL c ÏkL ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆»»»∆ƒ¿»»ƒƒ¬≈

eÈË˜z Ïa B˙È‡L28. ¿≈ƒ¿««¿ƒ

אלא 26) כאן אין ג) הלכה (למעלה משנה הכסף  לדעת
הוא  הכתוב  שעיקר לפי  כאן, אין מלקות אבל בלבד, איסור

ודבש. שאור על 27)במעלה ולא המזבח  על דווקא
לדבר  ולא כמזבח , כבש נתרבה ודבש לשאור רק  כי  הכבש,
גבי על מכולם "המעלה נז: במנחות שאמרו ומה אחר.
מפרש  פטור", אומר אלעזר ר' חייב  אמר יוחנן ר' הכבש
עצים. לשם ודבש שאור עם אותם במעלה שהמדובר רבינו
שאור  בלא לחוד אלו דברים במעלה אבל יוחנן, כרבי  ופסק 

כמזבח . כבש אין כי  מודים הכל פי28)ודבש, על אף 
כרבי ד) הלכה (למעלה רבינו פסק  ודבש שאור שלעניין
חטאת  בבשר - עליהן" חייב  קרבן שהוא ש"כל עקיבא

כן. הדבר אין לחוד,

.Â‰‡ÓË ‰Ó‰a ÈÈ‡ ÈË˜n‰29 ÁaÊn‰ Èab ÏÚ ««¿ƒ≈¿≈¿≈»¿≈»««≈«ƒ¿≈«
,‰OÚ ÏÏkÓ d˙˜‰ eq‡L Èt ÏÚ Û‡Â .‰˜BÏ∆¿««ƒ∆ƒ«¿»»»ƒ¿«¬≈

ÏÎ‡ ‰B‰h‰ ÔÓ :Ó‡ È‰L30‰B‰h‰ ÔÓe ∆¬≈∆¡«ƒ«¿»¡…ƒ«¿»
˜‰31ÌLk  È˜z ‡ÏÂ ÏÎ‡z ‡Ï ‰‡ÓË ‡‰ , «¿≈»¿≈»……«¿…«¿ƒ¿≈

BÓk ,‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ ‰‡Óh‰ ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BlL∆∆«¬ƒ««¿≈»«»ƒ¿«¬≈¿
d˙˜‰ ÏÚ ‰˜BÏ Ck ,BÓB˜Óa e‡aL32Ï‡ . ∆≈«¿ƒ¿»∆««¿»»»¬»

BÈ‡Â ,‰OÚa BÚ  ‰B‰Ë ‰iÁ ÈÈ‡ È˜n‰««¿ƒ≈¿≈«»¿»≈«¬≈¿≈
‰˜BÏ33‰Ó‰a‰ ÔÓ :Ó‡pL ?‰OÚa ‡e‰L ÔÈpÓe . ∆ƒ«ƒ∆«¬≈∆∆¡«ƒ«¿≈»

ÔÓ ‡‰ ,ÌÎa˜ ˙‡ eÈ˜z Ô‡v‰ ÔÓe ˜a‰ ÔÓƒ«»»ƒ«…«¿ƒ∆»¿«¿∆»ƒ
eÈ˜z ‡Ï ‰iÁ‰34.‰OÚ  ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ; ««»…«¿ƒ¿««»ƒ¿«¬≈¬≈

וכו'.29) וגמל סוס  "וכל 30)חמור, ו) יד, (דברים שנאמר
גרה  מעלת פרסות שתי  שסע  ושוסעת פרסה מפרסת בהמה

תאכלו". אותה הבקר 31)בבהמה מן הבהמה "מן שנאמר
קרבנכם". את תקריבו הצאן אמרו:32)ומן שם בזבחים

רי המזבח , גבי  על טמאה בהמה אברי  המעלה ש "איתמר
אמר  לקיש ריש לוקה. אינו אמר יוחנן רבי  לוקה, אמר לקיש
לוקין  עשה מכלל הבא ולאו לא, טמאה אין טהורה לוקה,
עשה  מכלל הבא לאו עליו, לוקין אין אמר יוחנן ורבי  עליו,
בהמה  ולא תאכלו אותה ירמיה, רבי  מותיב  עליו. לוקין אין
יעקב  רבי  ליה אמר עשה, עשה מכלל הבא ולאו טמאה,
טמאה  בהמה באברי  לך אסברא תחליפא, בר ירמיה לרבי 
רש"י ומפרש וכו'". בחיה פליגי  כי  פליגי , לא עלמא דכולי 
בדיבור  לשונו וזה לקיש, ריש על היא ירמיה ר' שקושיית
וכו' שנוייה היא "כך עשה: עשה מכלל הבא ולאו המתחיל
לא  זה את אך לומר תלמוד מנלן, תעשה בלא ומסקינן
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ריי                 
         

אזהרה  לאו אחריה, תעשה לא מדאיצטריך אלמא תאכלו
"דעשה  פליגי : לא עלמא דכולי  המתחיל ובדיבור היא",
ירמיה  ר' קושיית רבינו לדעת אבל לא", ותו דאיכא הוא
נמי משמע  תאכלו, אותה שנאמר שכיוון יוחנן, ר' על היא
כן  אם לגבוה, אסור להדיוט  שאסר שכל תקריבו, אתה
להקרבה, הדין הוא - תעשה בלא שהאכילה כיוון ממילא
שהוא  פליגי  לא עלמא כולי  טמאה בהמה באברי  ומתרץ :

מאכילה. הקרבה שלמדים "כי33)בלאו, שם: בזבחים
ריש  בעשה, עובר אמר יוחנן רבי  איתמר והכי  בחיה, פליגי 
בעשה, עובר אמר יוחנן ר' כלום, בלא עובר אינו אמר לקיש
את  תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה (=מן בהמה
למצוה  ההוא וכו' אמר לקיש ריש לא, חיה אין, קרבנכם")

יוחנן. כרבי  רבינו ופסק  ויקרא 34)בעלמא". ספרא
החיה  אף  יכול "בהמה ו): הלכה ב  פרשה דנדבה (דבורא
וצאן  בקר לומר תלמוד וכו' שנאמר בהמה, קרוייה שהיא
הביא  ואם יביא לא יכול וצאן, בקר אלא בבהמה לך אין
בבהמה  לך ואין תקריבו, וצאן בקר לומר תלמוד וכו', כשר
רבו  לו שאמר למי  דומה זה למה הא בלבד, וצאן בקר אלא
הרי החטים, על זה הוסיף  אם הא חטים, אלא לי  תביא אל

דבריו". על עובר זה

.ÊÏeÒt  Ôaw‰ È˜‰Â ÏÊBb‰ B‡ Bb‰35, «≈«≈¿ƒ¿ƒ«»¿»»
ÏÊ‚ ‡O :Ó‡pL ;B‡BO ‡e‰ Cea LB„w‰Â¿«»»¿∆∆¡«≈»≈
Ì‡Â .Ïa˜˙Ó BÈ‡L ÓBÏ CÈˆ ÔÈ‡Â .‰ÏBÚa¿»¿≈»ƒ«∆≈ƒ¿«≈¿ƒ

Lk Ôaw‰  ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙36‰È‰ elÙ‡Â . ƒ¿»¬«¿»ƒ«»¿»»≈«¬ƒ»»
dOa ˙‡ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰L ,˙‡hÁ37˙wz ÈtÓe . «»∆«…¬ƒ¿ƒ∆¿»»ƒ¿≈«»«

ÌÈaÏ ‰Ú„B Ì‡ ,‰ÏeÊb‰ ˙‡hÁ‰L :eÓ‡ ÁaÊÓƒ¿≈«»¿∆««»«¿»ƒ¿»»«ƒ
È„k ,ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙pL Èt ÏÚ Û‡ ˙tÎÓ dÈ‡ ≈»¿«∆∆««ƒ∆ƒ¿»¬«¿»ƒ¿≈

‰ÏBÚ‰ ÔÎÂ .˙BÏÊb ÏÎB‡ ÁaÊÓ :eÓ‡È ‡lL38. ∆……¿ƒ¿≈«≈¿≈¿≈»»

סו:35) קמא (בבא מזה ולמדו קרבנו" עולה "אם שנאמר
הגזול". ולא "קרבנו - בגיטין 36)סז) יהודה רב  כדעת

ואבידה  גזילה מהלכות ב  (פרק  רבינו שדעת פי  על ואף  נה.
רבנן  אוקמוה כאן - בגזילה קניין אינו שיאוש א) הלכה
שיש  ועוד משנה). (כסף  נה: שם רבא שאמר כמו ברשותיה,

להקדש. מחולין השם שינוי  גם רק 37)כאן לא כלומר,
אפילו  אלא הכשירו, המזבח , על לריצוי  אלא שאינה בעולה,

לכהנים. אכילה גם בה שיש וכל 38)בחטאת, להיות צריך
"מאי שם: בגיטין הוא וכן למזבח , כולה שהיא העולה, שכן
לא  קאמר מיבעיא לא נמי , עולה אפילו חטאת איריא
ודם  דחלב  נמי  חטאת אפילו אלא היא, דכליל עולה מיבעיא
אפילו  לה, אוכלים כהנים ואידך מזבח , לגבי  דסליק  היא

גזלות". אוכל מזבח  יאמרו שלא גזור הכי 

.ÁÌ˙Ò dÈ˜‰Â BÁ ˙ÏBÚ Bb‰39da etk˙  «≈«¬≈¿ƒ¿ƒ»¿»ƒ¿«¿»
.ÌÈBL‡‰ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ»ƒƒ

אחר.39) לשם להקריבה נתכוון לא כלומר,

.ËÌÈÎÒe ˙BÁÓ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡40Ïh‰ ÔÓ ‡Ï41‡ÏÂ ≈¿ƒƒ¿»¿»ƒ…ƒ«∆∆¿…
ÓÚÏ Ì„˜ L„Á‰ ÔÓ42Ún„Ó‰ ÔÓ ‡ÏÂ43ÔÈ‡Â , ƒ∆»»…∆»…∆¿…ƒ«¿À»¿≈

‰ÂˆÓ ‡È‰L ÈtÓ ;Ìk‰ È‡ÏÎÂ ‰ÏÚÓ ÓBÏ CÈ»̂ƒ«≈»¿»¿ƒ¿≈«∆∆ƒ¿≈∆ƒƒ¿»
‰Úa ‰‡a‰44Ì‡Â .d‡BO ‡e‰ Cea LB„w‰L , «»»«¬≈»∆«»»¿»¿ƒ

Ï‡ ,Ôa˜Ï ÔÈÈe‡ Ô˙BÈ‰Ï eLc˜˙ ‡Ï  ‡È‰≈ƒ…ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¬»
eÏÒÙpL ÌÈL„˜k eÈ‰ÈÂ ,ÏÒt‰Ï eLc˜˙45. ƒ¿«¿¿ƒ»≈¿ƒ¿¿»»ƒ∆ƒ¿¿

הקרבנות 40) מעשה מהלכות ב  בפרק  (ראה הסולת [היינו
חדש]. מטעם העומר לפני  האסורה א) גם 41)הלכה ראה

המותר  מן טו) מה, (יחזקאל ישראל "ממשקה מח . פסחים
הטבל". מן נסכים מביאין אין אמרו מכאן לישראל,

העומר.42) שהקריבו לפני  חדשה חולין 43)תבואה
- לכהנים מותרים שהם פי  על ואף  התרומה. עם שנתערבו
לכל  מותרים שאינם מכיוון ונסכים, מנחות מהם מביאין אין
לישראל. המותר מן ישראל ממשקה שנאמר ישראל,

לומר 44) לרבינו לו למה העיר צט  סימן אריה' ה'שאגת
זה  אין הלא בעבירה, הבאה מצוה שהוא משום הטעם

לישראל? המותר מן ישראל, פח .45)ממשקה זבחים
צריך  ואין המדומע  מן וכו' ונסכים מנחות מביאין "אין
רב  אמר קדש, לא הביא ואם הכרם, וכלאי  מערלה לומר
ליפסל". קדש אבל ליקרב , קדש לא אסי  רב  ואיתימא

הכלי ". שקדשם וישרפו לחול נפקי  "דלא רש"י  ומפרש

.ÈÌ„˜ L„Á‰ ÔÓ Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈÓ ÔÈ‡ ˙BÁn‰ Ïk»«¿»≈¿ƒƒ»ƒ∆»»…∆
Ô‰a Ó‡ È‰L ,‰lÁzÎÏ ÌÁl‰ ÈzL46ÌÈeka : ¿≈«∆∆¿«¿ƒ»∆¬≈∆¡«»∆ƒƒ

ÈÈÏ47Lk  ‡È‰ Ì‡Â ;48ÔÓ ÌÈÎÒ ÌÈ‡ÈÓe . «»¿ƒ≈ƒ»≈¿ƒƒ¿»ƒƒ
‰ˆ˜n‰49BË ÌBÈa50. «À¿∆¿

הלחם.46) לשתי47)בשתי  "קודם סח : מנחות במשנה
אחד  נוסח  לפי  ה: שם בגמרא אמרו יביא", לא הלחם

ביכורים". דאיקרו שם 48)"משום ובגמרא במשנה. שם
הקרבת  לאחר להדיוט  שהותר כיוון נחמיה בר יהודה אמר
הלחם. שתי  קודם הביא אם בדיעבד כשר כך משום העומר

אלא 49) לשתייה עומדות שאינן יין של חביות היינו
תרנגולת  לגיזתה רחל טז: בשבת (ראה בחנות למכירה
יהודה  דר' פלוגתא - דעיסקא ותמרי  דרידיא ותורי  לביצתה

לא). או מוקצה איסור יש אם שמעון "יום 50)ור' נקט 
יום  מהלכות א (פרק  מוקצה איסור אין שבשבת לפי  טוב "
נסכים  מביאים אסור, שמוקצה פי  על ואף  יז). הלכה טוב 
ואינו  מדרבנן, אלא אינו איסורו שכל משום המוקצה מן

מח .). (פסחים בזמן התלוי  איסור אלא בעצם, איסור

.‡ÈeÏÚiL Ì„˜ ˙Baw‰ Ïk ÁÏÓÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ¿…«»«»¿»…∆∆«¬
ÔÈ‡Â .ÁÏÓ È˜z Ea˜ Ïk ÏÚ :Ó‡pL ,ÁaÊnÏ«ƒ¿≈«∆∆¡««»»¿»¿«¿ƒ∆«¿≈
ÔÈiÓ ıeÁ ,ÁÏÓ ‡Ïa ÁaÊnÏ wL „ EÏ¿»»∆»≈«ƒ¿≈«¿…∆«ƒ≈

ÌÈÎÒp‰51ÌÈˆÚ‰Â Ìc‰Â52‰Ïa˜ ‰Ê „Â .53ÔÈ‡Â , «¿»ƒ¿«»¿»≈ƒ¿»»∆«»»¿≈
‰ÙÈ Oa‰ ÁÏÓÏ ‰ÂˆÓe .ÂÈÏÚ CÓÒÏ ‡˜Ó BÏƒ¿»ƒ¿…»»ƒ¿»ƒ¿…««»»»∆

BÓk ,‰ÙÈ.ÁÏBÓe ‡‰ ˙‡ Ct‰nL ÈÏˆÏ Oa ÁÏ »∆¿≈«»»¿»ƒ∆¿«≈∆»≈∆≈«
„Á‡ ÁÏÓ Èb‚a elÙ‡ ,‡e‰L Ïk ÁÏÓ Ì‡Â54 ¿ƒ»«»∆¬ƒ¿«¿ƒ∆«∆»

Lk55. »≈

נדב 51) אם אבל הנסכים, עם הבא ביין אלא אינו זה וכל
דבר  של שטעמו פי  על [ואף  מלח . עליו נותן עצמו בפני  יין
(מנחות  לאשים עולה שאינו מפני  הוא מלח , צריך היין שאין
שהרי מלח , יצטרך לא עצמו בפני  הבא יין גם כן ואם כא.),
שם. הקרבנות מעשה (הלכות לאשים עולה אינו הוא גם
עם  הבא יין בין יסודי  הבדל יש - משנה) בלחם שם ועיין
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ריב                
         

בפני הבא יין לבין לאישים, אינו הדין שמעיקר הנסכים,
כיבוי שאיסור אלא לאישים, לבוא לו היה שמעיקרו עצמו,
האישים]. גבי  על יבוא שלא לו גרם המזבח  על האש

יג)52) ב , (ויקרא שנאמר ממה כ. במנחות איתמעט  דם
דמך. מעל ולא - מנחתך" זה 53)"מעל דבר כלומר,

לחם  ראה קבלה, מדברי  הוא מלח  בלא קרבים שהעצים
וזה  יח . למנחות המשנה בפירוש רבינו כתב  וכן כאן, משנה
אפשר  אי  לשרפה המזבח  גבי  על שנקרב  כל "וכן לשונו:
מעל  אמר הדם וכן קבלה, וזה בלבד, העצים אלא מלח  בלא
עצים. לעניין רק  היא שהקבלה הרי  דמך", מעל ולא מנחתך

בעלמא"54) למצוה משהו בה מישדא דתימא "מהו שם
שהוא, כל מליחה צריך שדם לטעות מקום היה (כלומר,
שהוא. כל מספיק  שלמצוה הרי  מליחה). מצוות לקיים בכדי 

מליחה,55) מצוות ידי  שיצא כשרה, המליחה לומר רוצה
כלום. מלח  לא אם גם כשר הקרבן אבל

.È‰˜BÏ  ÏÏk ÁÏÓ ‡Ïa È˜‰56‡ÏÂ :Ó‡pL , ƒ¿ƒ¿…∆«¿»∆∆∆¡«¿…
 ‰˜BlL Èt ÏÚ Û‡Â .EÈ‰Ï‡ ˙Èa ÁÏÓ ˙ÈaL«̇¿ƒ∆«¿ƒ¡…∆¿««ƒ∆∆

‰ˆ‰Â Lk Ôaw‰57ÁÏn‰L ,‰Án‰ ÔÓ ıeÁ . «»¿»»≈¿À¿»ƒ«ƒ¿»∆«∆«
‰ˆÈÓwa kÚÓ58˙Èa ÁÏÓ ˙ÈaL˙ ‡ÏÂ :Ó‡pL ; ¿«≈«¿ƒ»∆∆¡«¿…«¿ƒ∆«¿ƒ

E˙ÁÓ ÏÚÓ EÈ‰Ï‡59. ¡…∆≈«ƒ¿»∆

לאו 56) זה ואין צט . תעשה לא המצוות בספר גם הוא כן
בלא  ההקרבה שעצם - עליו לוקין שאין מעשה, בו שאין
- קרבן שבכל מכאן ונראה איסור. של מעשה הוא מלח 
משנה: בלחם והקשה שם. המצוות בספר מפורש וכן לוקה,
אינו  שהמלח  כדלהלן, במנחה, אלא אינו זה פסוק  הלא
ולא  שנאמר המנחה בקמיצת אלא קרבן, בשום מעכב 
קרבן? בכל מלקות לחייב  לו מנין כן ואם וגו', מלח  תשבית

מלח ,57) תקריב  קרבנך כל על הכתוב  מפשט  משמע  "כן
לעכב ". ולא מולח 58)למצוה שאינו משום קמיצה נקט 

בלבד. הקומץ  את (כסף 59)אלא לעכב " ודאי  "שמשמע 
שהחזיר  מקום כל רב  "אמר יט . שם ובמנחות משנה).
שאמרו  ומה לעכב ", אלא אינו המנחה בתורת הכתוב 
וכו' מלח  ולא פתת ולא בלל לא יצק  "לא יח , שם במשנה
הכהן, מלח  שלא אלא כלל, מלח  שלא הכוונה אין כשרה",

כ. שם ובגמרא שם המשנה פירוש ראה הזר, מלחה אבל

.‚È,eaˆ ÏMÓ  ˙Baw‰ Ïk Ba ÔÈÁÏBnL ÁÏn‰«∆«∆¿ƒ»«»¿»ƒ∆ƒ
ÌÈˆÚ B‡ ÁÏÓ ‡ÈÓ „ÈÁi‰ ÔÈ‡Â ;ÌÈˆÚ‰ BÓk¿»≈ƒ¿≈«»ƒ≈ƒ∆«≈ƒ

Ba˜Ï60ÔÈ˙B eÈ‰ ˙BÓB˜Ó ‰LÏLe .B˙ÈaÓ ¿»¿»ƒ≈ƒ¿»¿»¿ƒ
ÁÏn‰ ˙kLÏa :ÁÏn‰61Lk‰ Èab ÏÚÂ ,62BL‡e , «∆«¿ƒ¿««∆«¿««≈«∆∆¿…

˙BBÚ ÔÈÁÏBÓ eÈ‰ ÁÏn‰ ˙kLÏa .ÁaÊÓ ÏL∆ƒ¿≈«¿ƒ¿««∆«»¿ƒ
ÌÈL„w‰63.ÌÈÈ‡‰ ÔÈÁÏBÓ Lk‰ Èab ÏÚÂ . «√»ƒ¿««≈«∆∆¿ƒ»≈»ƒ

˙BÁÓe ‰Bl‰Â ıÓw‰ ÔÈÁÏBÓ ÁaÊÓ ÏL BL‡e¿…∆ƒ¿≈«¿ƒ«…∆¿«¿»¿»
.ÛBÚ‰ ˙ÏBÚÂ ˙BÙOp‰«ƒ¿»¿«»

יש 60) אבל בו, שנתחייב  קרבן היינו לקרבנו, לכתוב  דקדק 
עצים. מביא היחיד בעזרת 61)אשר היו לשכות שמונה כי 

המלח ". "לשכת מהן ואחת היה 62)ישראל "כבש" כי 
למזבח . עליו לעלות כדי  מזבח , של לדרומו בנוי 

מולחים 63) שבהם המלח , מונח  היה המלח  בלשכת כלומר,

בלשכת  היה לא העורות, מליחת מקום אבל הקדשים, עורות
הפרוה. בלשכת אלא המלח ,

ה'תשע"ט  שבט  ו ' ש "ק יום 

   1 
ומובחרים,1) תמימים להיות שצריכים נסכים דין בו יבואר

המערכה. עצי  וכן

.‡a˜ Ïk ˙BÈ‰Ï ‰ÂˆnL ÌLkÁÂ ÌÈÓz Ô2Ck , ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿»»¿»»ƒ¿ƒ¿»»
ÔÈÎÒp‰3ÌÈÓÈÓz eÈ‰È4ÌÓÈÓz :Ó‡pL ;ÌÈÁÂ «¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ∆∆¡«¿ƒƒ

‡lL .ÌÈÓÈÓz ÌÈÎÒp‰ eÈ‰iL  Ì‰ÈkÒÂ ÌÎÏ eÈ‰Èƒ¿»∆¿ƒ¿≈∆∆ƒ¿«¿»ƒ¿ƒƒ∆…
ÔMÚÓ ÔÈiÓ ‡Ï ÌÈÎÒ ‡ÈÈ5‰ÚÈÏ˙‰L ˙ÏÒ ‡ÏÂ ,6, »ƒ¿»ƒ…ƒ«ƒ¿À»¿……∆∆ƒ¿ƒ»

ÏÏÈ ‡ÏÂ7BÁÈL ÔÓLa8Ú BÓÚË B‡9. ¿…ƒ¿…¿∆∆∆≈«¿»

יא,2) הלכה ופ "ג ח . הלכה פ "ב  א, הלכה פ "א למעלה ראה
יא. הלכה פ "ז עם 3)ולהלן שמביאין וסולת שמן יין,

הקרבנות  מעשה מהלכות בפ "ב  וראה בסמוך. ראה הקרבן,
א. יהודה 4)הלכה ב "ר יוסי  "רבי  במשנה: פז. מנחות

יהיו  תמימים וכו' שנאמר פסול, קמחין בו שיש יין אומר,
אין  קמחים, בו שיש יין שלענין ואף ֿעלֿפי  ונסכיהם". לכם
– שם) המשנה בפירוש (ראה יהודה ב "ר יוסי  כר' הלכה
שיהיו  שצריך זה, מפסוק  שדורש והדרשה ההלכה בעצם

משנה). (כסף  עליו חולק  אין תמימים, שם 5)הנסכים
היו  מרים, הענבים "כשהיו הוא ומעושן פו: במשנה
המשנה) (בפירוש ורבינו (רש"י ). למתקן" כדי  אותן מעשנים
היין  אותו ריח  לכלי  היה שאם ר"ל, מעושן, "פירוש כתב :
הזה  המום הרבה ואירע  מעושן, הנקרא והוא הבל בו היה
התוי "ט  על וההגהה התוי "ט  ולפי  המערב ". ביינות אצלנו
לכלי היה שאם ר"ל, מעושן, "פי ' רבינו: בדברי  צ "ל שם,
וכו'". כן) גם הכלי  (ריח  בו (יהיה) היין אותו (רע ), ריח 

ט . הלכה להלן התליעה 6)וראה "ואם פה. שם משנה
נלמד  שזה המשנה, בפירוש רבינו שם וכתב  פסולה",
הנסכים, גם "שיהיו ונסכיהם": לכם יהיו "תמימים מהפסוק 
במיניהם". השלימות בתכלית והיין והשמן הסולת ר"ל

יא. הלכה להלן המנחה.7)וראה פו.8)את שם
הביא  ואם יביא, לא רע  ריח  ושל וכו' "שמן בברייתא:

יד.9)פסול". הלכה להלן ראה

.‰ÎÚn‰ ÈˆÚ ÔÎÂ10‡ÏÂ ,ÌÈÁ ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï ¿≈¬≈««¬»»…ƒ¿∆»ƒ¿»ƒ¿…
 ÁÏ ‡e‰Lk ÚÈÏ˙‰L ıÚ ÏÎÂ .˙ÚÏBz Ì‰a ‰È‰Èƒ¿∆»∆««¿»≈∆ƒ¿ƒ«¿∆«

ÁaÊnÏ ÏeÒt11ÌB˜n‰ ˙‡ Bb  LÈ ÚÈÏ˙‰ . »«ƒ¿≈«ƒ¿ƒ«»≈≈∆«»
‰È˙Ò ÈˆÚÂ .ÚÈÏ˙‰L12e‡ÈÈ ‡Ï ,ÌÏBÚÏ ÔÈÏeÒt ∆ƒ¿ƒ««¬≈¿ƒ»¿ƒ¿»…»ƒ

ÌÈL„Á ‡l‡13. ∆»¬»ƒ

אֿד.10) הלכות ומוספין תמידין מהלכות פ "ב  להלן ראה
פסול 11) תולעת, בו שנמצא עץ  "וכל ה: משנה פ "ב  מדות

לח  אלא שנו לא שמואל, "אמר פה: ובמנחות מזבח ", לגבי 
– היבש כמו שהתליע , מה ממנו לגרר יכול אינו שלח  (לפי 
וז"ל: כתב , רוקח  ובמעשה וכשר". גוררו יבש אבל רש"י ),
למזבח ) פסולים מתולעים (=שעצים הדבר שטעם "ונראה
שם  ועיין כ: במנחות כמפורש קרבן, נקראו שהעצים מפני 

בעי . ד"ה פה: ובדף  מלמד, ד"ה תוספתא 12)בתוספות
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עצים  והם .(24 526 עמוד צוקרמנדל (הוצאת פ "ט  מנחות
משנה). (לחם העצים ולקחו הבנין וסתרו בבנין שהיו

אומר:13) שמוע  בן אלעזר רבי  קטז: וזבחים כב . מנחות
אשר  האש על אשר העצים "על ח ) א, (ויקרא לומר תלמוד
עצים  אף  הדיוט , בו נשתמש שלא מזבח  מה המזבח , על

הדיוט ". בהן נשתמש שלא ואש

.‚LÈc˜n‰14ÏeÒt ÔÈÈ15˙ÏÒ B‡16ÏeÒt ÔÓL B‡17 ««¿ƒ«ƒ»…∆∆∆»
ÁaÊnÏ ÌÈÏeÒt ÌÈˆÚ B‡18Ì‡ ,˜ÙÒ c‰ È‰  ≈ƒ¿ƒ«ƒ¿≈«¬≈«»»»≈ƒ

‰˜BÏÂ ‰Ó‰k ÌeÓ ÏÚÏ ÌÈÓBc19ÏÚk ÔÈ‡ B‡ , ƒ¿««ƒ¿≈»¿∆≈»¿««
˙ecÓ ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓe ,‰˜BÏ BÈ‡ CÎÈÙÏ .ÌeÓ20. ¿ƒ»≈∆«ƒ«««¿

(14 ֿ המשנה ונסתפק  ופז. פו. פה: במנחות רבא של בעיות
(ראה  מקטיר על גם או מקדיש על רק  הוא הספק  אם למלך
זריקת. ד"ה סג: יומא לתוספות וציין ד), הלכה להלן

ט .15) הלכה להלן יא.16)ראה הלכה להלן ראה
יד.17) הלכה להלן ב .18)ראה הלכה למעלה ראה
ב .19) הלכה פ "א למעלה מדרבנן,20)ראה מלקות

הלכה  עדות מהלכות (פי "ח  שיראו מה כפי  מכין שביתֿדין
הלכה  ומצה חמץ  מהלכות ובפ "ו מרד), ערך בערוך וראה ו,
אותו  מכין הפסח , בערב  מצה שאכל "ומי  רבינו: כתב  יב ,
אחרות  בנוסחאות אבל נפשו", שתצא עד מרדות מכת
וכן  נה, הערה שם עיין נפשו". שתצא "עד המלים חסרות
כי מ "ה: פ "ד לכתובות הרי "ף  על בהגהותיו הב "ח  כתב 
מכת  אותו "מכין רק  כתוב  היה לפניו, שהיתה בנוסחא
נמשכת, בעבירה אלא נפשו שתצא עד מכין ואין מרדות",
אותו  מכין שעשה, מה על לעונשו כדי  אלא שאינו כל אבל
שבת  מהלכות בפ "א עוד וראה הביתֿדין. שיראו כפי  רק 
לאו  באיסור ספק  בכל כי  רבינו, וסובר יד. והערה ג הלכה

עליו  מלקות שלוקין אותו מכין – ומיתה כרת איסור או ,
ובפ "י א, הלכה ביאה איסורי  מהלכות בפ "ג ראה מדרבנן,
ביאת  מהלכות ובפ "ג ה, הלכה אסורות מאכלות מהלכות

כד. הלכה מקדש

.„˙Ïq‰21‰Bl‰Â ÔÓM‰Â ÔÈi‰Â22˙BÙBÚ‰Â23 «…∆¿««ƒ¿«∆∆¿«¿»¿»
˙L ÈÏÎe ÌÈˆÚ‰Â24e‡ÓËpL B‡ eÏÒÙpL25ÔÈ‡  ¿»≈ƒ¿≈»≈∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿≈

BLiL Ïk  CÈÚ‰Â „ÈÓÚ‰Â :Ó‡pL ;Ô˙B‡ ÔÈ„Btƒ»∆∆¡«¿∆¡ƒ¿∆¡ƒ…∆∆¿
‰„ÓÚ‰ ÏÏÎa ÔÈ‡ el‡Â ,CÚ ‰„ÓÚ‰a26CÎÈÙÏ , ¿«¬»»∆¡»¿≈≈»ƒ¿««¬»»¿ƒ»

ÌÏBÚÏ ÔÈcÙ ÔÈ‡27. ≈ƒ¿ƒ¿»

וכו'".21) והנסכים "המנחות ק : במנחות משנה
עם 22) ביחד אחרת, בבבא הלבונה הובאה שם במשנה

וראה  ונסכים, מנחות עם ביחד ולא שרת, וכלי  ועצים עופות
"והעמיד 23)להלן. ה) הלכה ד פרשה בחוקותי  (פ ' ספרא

והעצים  העופות ואין נפדית, בהמה הכהן, לפני  הבהמה את
(תמורה  לוי  של כברייתא ולא נפדים". שרת וכלי  והלבונה
ואפילו  חיה אפילו וכו' העמדה בכלל היו "שהכל לג.)
ד"ה  שם (מנחות התוספות שכתבו כמו ודלא עופות".
לוי , כדעת נפדים, הם להקדישם מומם קדם שאם העופות),

שם. במקדש.24)עיין בהם שמשרתים כלים
חולקה 25) ולפיכך "שנטמאו", אלא שנינו לא שם במשנה

ב  ובבא והנסכים", "המנחות א בבא בבות: לשתי  המשנה
חיים  שעופות לפי  שרת", וכלי  והלבונה והעצים "העופות

מקבלים  אינם הם אף  ולבונה ועצים טומאה, מקבלים אינם
יש  שרת וכלי  ח ), הלכה להלן (ראה מדרבנן אלא טומאה
או  "שנפסלו שכתב  רבינו אבל במקוה, טהרה להם
המוריה. בהר וראה כאחד, כולם כלל שנטמאו"

אלו"26) ולא נפדית בהמת הבהמה, את והעמיד "דכתיב 
וראה  ט . הלכה ערכין מהלכות בפ "ה גם ועיין ספר), (קרית

א. משנה פי "ב  מנחות טוב ' יום קדם 27)'תוספות אפילו
זו. הלכה בתחילת למעלה ראה להקדשן, מומן

.‰e‡ÓËpL B‡ eÏÒÙpLa ?ÌÈeÓ‡ ÌÈc ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿
eLc˜˙iL Ì„˜ Ï‡ ;˙L ÈÏÎa eLc˜˙pL Á‡««∆ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»≈¬»…∆∆ƒ¿«¿

Ô˙B‡ ÔÈ„Bt  eÏÒÙ B‡ e‡ÓË Ì‡ ,ÈÏÎa28Ï‡ . ƒ¿ƒƒƒ¿¿ƒ¿¿ƒ»¬»
ÔÈ‡  ÈÏÎa eL„˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈB‰Ë¿ƒ««ƒ∆¬«ƒ…»¿ƒ¿ƒ≈

Ô˙B‡ ÔÈ„Bt29‡ËBÁ ˙ÁnÓ ıeÁ .30:da Ó‡pL , ƒ»ƒƒ¿«≈∆∆¡«»
B˙‡hÁ ÏÚ ,B˙‡hÁÓ31B˙‡hÁ ‡ÈnL ,ÓBÏ  ≈«»««»«∆≈ƒ«»

 ˙L ÈÏÎa Lc˜˙zL Ì„˜ ,CÎÈÙÏ .B˙‡hÁ ÈÓcÓƒ¿≈«»¿ƒ»…∆∆ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»≈
Èt ÏÚ Û‡ d˙B‡ ÔÈ„BÙe ,ÌÈÓc ˙M„˜k ‡È‰ È‰¬≈ƒƒ¿À«»ƒƒ»««ƒ

ÌÈÎÒp‰ ÏÎÂ .‰B‰Ë ‡È‰L32e‡ÓËpL33‰OBÚ  ∆ƒ¿»¿»«¿»ƒ∆ƒ¿¿∆
ÁaÊna ÔÙBOÂ ÔÓˆÚ ÈÙa ‰ÎÚÓ Ì‰Ï34. »∆«¬»»ƒ¿≈«¿»¿¿»«ƒ¿≈«

קדשו 28) שלא עד שנטמאו והנסכים "המנחות שם: במשנה
העופות  פדיון, להם אין בכלי  משקדשו פדיון, להם יש בכלי 
הרי וכו'", פדיון להם אין שרת וכלי  והלבונה והעצים
קודם  לבין שרת בכלי  שנתקדשו אחר בין שההבדל
ונראה  ונסכים, במנחות אלא נאמר לא שרת, בכלי  שנתקדשו
ובעופות  שרת בכלי  שהרי  לכך והוכחה רבינו, כוונת גם שכן

המשנה). (מרכבת כלל שייך לא ודאי  אלעזר 29)זה כרבי 
קא. אלעזר.30)שם ר' דברי  המשך בקרבן 31)שם

ו) ה, (ויקרא ושעירה כשבה אצל נאמר ויורד, עולה
"על  יג) (שם, נאמר ובמנחה "מחטאתו", י ) (שם, ובתורים
מקצת  משמע  "מחטאתו" כז:) (כריתות ודרשו חטאתו",
מעות  והפריש מקדש כשטימא עשיר היה שאם חטאתו,
הדמים  ממקצת יביא העני , ואח "כ שעירה, או לכבשה
משמע  חטאתו" ו"על חולין, והשאר מנחה או תורים
והעשיר, האיפה עשירית והפריש עני  היה שאם שיוסיף ,
רש"י (ראה שעירה או כשבה ויביא מעות ויוסיף  יפדנה

שם). צב .32)מנחות קדשים,33)זבחים קדשי  בבשר
ו), הלכה המוקדשין פסולי  מהלכות פי "ט  (להלן רבינו כתב 

בפנים. נשרף  הוא בפנים נטמא אם ברייתא 34)שרק 
להן  "עושה שאמרו שמכיון רבינו, וסובר צב . בזבחים
במקום  במזבח  שהמדובר נראה עצמן" בפני  מערכה
שם  כרש"י  ודלא מערכות, שם שאין בעזרה ולא המערכות,
הלכה  הקרבנות מעשה מהלכות בפ "ז וראה משנה). (לחם

ג.

.Â‚Á‰ ÈÓ35e‡ÓËpL36Ô˜ÈM‰Â37BÓk] Ô‰ËÂ ≈∆»∆ƒ¿¿¿ƒƒ»¿ƒ¬»¿
[˙B‰Ëa ‡a˙iL38 ÔLÈc˜‰ Ck Á‡Â Ô‰Ë Ì‡ : ∆ƒ¿»≈ƒ¿»ƒƒ¬»¿««»ƒ¿ƒ»

 e‡ÓË Ck Á‡Â ÔLÈc˜‰ Ì‡Â ;ÔÈÎq˙Ó el‡ È‰¬≈≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿¿
eÁcÈ eÁ„Â ÏÈ‡B‰39. ƒ¿ƒ¿ƒ»

מהלכות 35) (פ "י  במקדש הסוכות בחג שמנסכים מים
ו). הלכה ומוספין ריש 36)תמידין של מימרא לד: פסחים
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שהיו  החג, שבתוך בשבת והמדובר הושעיא. ר' בשם לקיש
יכולין  אין וכשנטמאו שבת, מערב  השילוח  ממעיין ממלאין
ומאירי ). (רש"י  בהשקה וטהרן והלך בשבת, ולמלאות לילך

צפו 37) המקוה שמי  עד במקוה, והשקיען בכלי  המים נתן
כא). הלכה אוכלין טומאת מהלכות (פ "ב  עליהם

שם.38) אוכלין טומאת "השיקן 39)הלכות שם: בפסחים
השיקן  ואחרֿכך הקדישן טהורין, הקדישן ואחרֿכך
עשו  שחכמים הדבר, בטעם אמרו שם ובגמרא טמאים",
זריעתה) היא זו מקוה במי  (והשקה זריעה תהא שלא מעלה
פ "ט  סוף  ובירושלמי  ח . הלכה ראה בקדשים, מועלת
משיקן  שנטמאו מים יוחנן, ר' בשם אבהו "ר' דתרומות:
נדחו", כבר מעיקרא, חג מי  היו ואם חג, מי  אותן ועושה

ה  בין הפרש בזה שם "ואין בקריאת ר"ל, בפה, קדישן
וראה  (מאירי  שרת" בכלי  שהקדישן בין חג, לשם במלואן

תנינא). נמי  אנן אף  רבא אמר בד"ה שם, פסחים רש"י 

.ÊÌÈÚÂ ÌÈ˙ÈÊ40e‡ÓËpL41˙BÁt ÔÎBc  ≈ƒ«¬»ƒ∆ƒ¿¿¿»»
‰ˆÈkÓ42;ÌÈÎÒÏ ÌÈLk Ô‰Ó ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈ˜Ln‰Â , ƒ¿≈»¿««¿ƒ«¿ƒ≈∆¿≈ƒƒ¿»ƒ

BÙebÓ BÈ‡ el‡Îe ,ÏÎ‡a ‡e‰ „˜ÙÓ ‰˜Ln‰L43. ∆««¿∆À¿»»…∆¿ƒ≈ƒ

ויינן 40) מכביצה פחות דורכן שנטמאו, "ענבים לג: פסחים
שם. כמבואר זיתים, לענין הוא וכן לנסכים", כשר

או 41) שרץ  בטמא שנגעו כגון לטומאה, ראשון ידי  "על
את  עושין הם והרי  שניים, הענבים שנעשו נבלה, טמא
התרומה  את הפוסל שכל ראשון, (מהם) היוצאים המשקין
בשני בנגעו אבל ראשון. להיות בחולין, אף  משקין, מטמא
ואין  רביעי  נעשה שלישי  אין וכו', שלישי  הם שנעשו
מהן" היוצאין למשקין כלל מטמאין האלו והזיתים הענבים

אחר 42)(מאירי ). אוכל מטמא טמא אוכל שאין משום
מהלכות  (פ "ד כביצה הטמא) (=באוכל בו שיהיה עד אלא
מכביצה  פחות בדורכן כך ומשום א). הלכה אוכלין טומאת
אחר  במשקה נוגעין שהענבים (אף  מהן היוצא המשקין אין
מן  כי  אמרו, שם ובגמרא הענבים, ידי  על נטמאין הסחיטה)
נטמאו  לא מכוונת, בכביצה דרכן אם שאפילו היה הדין
של  הראשונה הטיפה יציאת עם שהרי  מהן, היוצא המשקין
אינם  ושוב  כביצה, משיעור הענבים נפחתו המשקה
יבוא  שלא כביצה, על גזרו שחכמים אלא אחרים, מטמאים

מכביצה. ביותר עלֿידי43)לעשות נטמאו לא ולפיכך
(שם  בתוכו מכונסים היותם בעת בפרי , הטומאה מגע 

בגמרא).

.Á‰ÏÚÓ44ÌÈÚfL :ÌÈL„˜a ÌÈÓÎÁ eOÚ ‰˙È «¬»¿≈»»¬»ƒ¿»»ƒ∆¿»ƒ
;ÌÈÎÒÏ ÔÈÏeÒt Ô‰Ó ‡ˆBi‰  ÔÚÊ elÙ‡ ,e‡ÓËpL∆ƒ¿¿¬ƒ¿»»«≈≈∆¿ƒƒ¿»ƒ

˙ÏÚBÓ ‰ÚÈÊ ÔÈ‡L45ÌÈL„˜a46ÌÈˆÚ‰ ÔÎÂ . ∆≈¿ƒ»∆∆¿»»ƒ¿≈»≈ƒ
‰Bl‰Â47Ô‰ È‰  ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«¿»««ƒ∆≈»√»ƒ¬≈≈

ÌÈˆÚ‰ eÏÒtÈÂ ,˙Baw‰ ÔÈÚÏ ÏÎ‡k ÔÈ‡nË˙Óƒ¿«¿ƒ¿…∆¿ƒ¿««»¿»¿ƒ»¿»≈ƒ
.Ô˙B‡ ÔÈÈ˜Ó ÔÈ‡Â ÁaÊnÏ BÊ ‰‡ÓËa ‰Bl‰Â¿«¿»¿À¿»«ƒ¿≈«¿≈«¿ƒƒ»

לד:44) שבתרומה 46)לטהר.45)שם אף ֿעלֿפי 
לד.). (שם הזריעה שגם 47)מועלת נראה, "וכן" מלשון

טומאה  שיקבלו יתירה מעלה בהם חכמים עשו אלו
שם) רש"י  (ראה לה. בפסחים נראה וכן (כסף ֿמשנה),
מדרבנן. מעלה היא זו כי  שם), רש"י  (ראה מו: ובזבחים

שנאמר  ממה ושם) (שם שהביאו מה כי  לומר צריך זה, ולפי 
– יאכל" לא טמא בכל יגע  אשר "והבשר יט ) ז, (ויקרא

לאסמכת  אלא זה אין ולבונה", עצים צריך "לרבות אבל א,
המוקדשין  פסולי  מהלכות בפי "ח  רבינו שכתב  ממה עיון
אחר  שנטמאה המנחה מלבונת כזית האוכל כי  יב , הלכה
ולא  גמורה דרשה היא זו כי  הרי  – לוקה בכלי  שנתקדשה
המוריה. ובהר רוקח  במעשה בלחםֿמשנה, ראה אסמכתא,

.ËÁaÊn‰ Èa‚Ï ÔÈÏeÒt‰ ˙BÈi‰ Ô‰ el‡Â48: ¿≈≈«≈«¿ƒ¿«≈«ƒ¿≈«
˜B˙n‰49ÔMÚÓ‰Â ,50LÓMa B‡ L‡a ÏMÓ‰Â ,51 «»¿«¿À»¿«¿À»»≈«∆∆

B‡52ÔÈÓnÁnL ÔÈÈ Ï‡ .ÏeMaa BÓÚË ‰pzLpL∆ƒ¿«»«¿«ƒ¬»«ƒ∆¿«¿ƒ
ÏeMa ÌÚË Ba ‰˙ ‡ÏÂ LÓMa B˙B‡53ÔÈÈ ÔÎÂ , «∆∆¿…»¿»««ƒ¿≈≈

ÔÈ˜enˆ54BzbÓ ÔÈÈÂ ,55ÌBÈ ÌÈÚa‡ ‰‰L ‡lL56, ƒƒ¿«ƒƒƒ∆…»»«¿»ƒ
˙BiÏc‰ ÔÈÈÂ57ÔÈÁÏM‰ ˙Èa ÚeËp‰ Ìk ÔÈÈÂ ,58B‡ ¿≈«»ƒ¿≈∆∆«»«¿≈«¿»ƒ

ÌÈÏf‰ ˙Èa59Ô‰ÈÈa ÚÊ ÚÊpL ÌÈÙb ÔÈÈ B‡ ,60, ¿≈«¿»ƒ≈¿»ƒ∆ƒ¿«∆«≈≈∆
„Ú ‡lL Ìk ÔÈÈ B‡61‡ÈÈ ‡Ï ˙BÈi‰ el‡ Ïk  ≈∆∆∆…∆¡«»≈«≈…»ƒ

Lk  ‡È‰ Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ62. ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ»≈

שפסולים 48) מהם ויש לכתחילה, רק  שפסולים מהם יש
בדיעבד. וכו'49)אפילו מתוק  "לא פו: במנחות משנה

(ולא  עצמו מחמת מתוק  "כשהוא ופירש"י  פסול". הביא ואם
תירוש  אחר, ענין פז.). (שם בגמרא כדמפרש השמש) מחמת
אפשר  אי  רבינו, ובדברי  יום". ארבעים עליו עברו שלא
שהה  שלא שיין בסמוך כתב  שהרי  השני , כפירוש לפרש
ד"ה  פז. שם בתוספות ועיין בדיעבד, כשר יום , ארבעים
חילוק  שאין נראה במתוק , רבינו חילק  שלא זה ומתוך מתוק .
ולא  השמש, מחמת מתוק  לבין עצמו מחמת מתוק  בין
ופירוש  אחרת גירסא לפניו שהיתה ועלֿכרחנו כפירש"י .

להלן. וראה פז. שם בגמרא "ולא 50)אחר במשנה שם
לכלי היה שאם לומר, "ורצה פסול". הביא ואם וכו' מעושן
הנקרא  והוא הכלי ) (ריח  בו (יהיה) היין אותו (רע ) ריח 
המערב " ביינות אצלנו הזה המום הרבה (ויקרה) מעושן,
בתוי "ט  שהגיה מה לפי  שם, המשנה בפירוש (רבינו

א). הלכה למעלה וראה תוי "ט , על בגמרא 51)ובהגהות
ולא  מתוק  לא מביאין "אין שנאמר ממה מקשה פז. שם
"אין  שם שנאמר למה פסול", הביא ואם מעושן, ולא מבושל
"חוליא  ומתרץ  כשר", הביא ואם הליסטיון, את מביאין
ולדעת  מאיס ". דפירי  חוליא מאיס , לא דשימשא (=מתיקות)
כלל, במתוק  מחלק  שלא רבינו אבל במתוק , המדובר רש"י 
ודאי , שהוא במבושל שהמדובר שמפרש נראה למעלה, ראה
לליסטיון, ממבושל הגמרא וקושיית בשמש, בין באש בין
שם  הגמרא ובתירוץ  להלן), (ראה בשמש מבושל הוא שאף 
בו  נתנה בין מחלק  אלא שלפנינו כנוסחא רבינו גרס  לא

לא. או בישול, טעם הוא 52)השמש וכן להיות, צריך כן
"או". בטעות: חדשים, בדפוסים ישנים. זהו 53)בדפוסים

הביא  ואם הליסטיון, מביאין "אין במשנה: שם שאמרו מה
תחת  בכדים אותו "שנותנים שם: רבינו מפרש שכן כשר",
השמש  ושם במצרים, שעושים כמו שישבר עד השמש

יוסטן". מפרשים: קצת דברי  כפי  יוני , תוספתא 54)בלשון
צז: בתרא בבא גם וראה פ "ט , שזה 55)מנחות תירוש יין

הענבים). דריכת (=מקום מגיתו יצא תוספתא 56)עתה
הביא  ואם יום, ארבעים מבן פחות יין מביאין "אין שם:
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רטו                 
         

מגיתו  יין חייא, ר' תני  צז. בתרא בבבא הוא וכן כשר", מגתו
וכו' מגיתו "יין ע . סנהדרין וראה כשר", הביא ואם יביא, לא
פ "ז  ולהלן א, משנה פ "ו עדיות וראה יום", ארבעים עד

ז. אלא 57)הלכה הדליות מן מביאין "ואין במשנה: שם
בתוספתא  הוא וכן ו), הלכה פ "ז להלן (ראה הרגילות" מן
הדליות", מן ולא הכדמת מן לא מביאין "אין שם: מנחות
מן  הגבוהות "הדליות שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב 
לפי טריילש, "שקורין וברש"י  קנים", של ערש על הארץ 

ההלכה. בסוף  להלן וראה יפה": יין מקום 58)שאינו
שם  לרוותם. מספיקים אינם הגשמים ומי  למים, הצמא
השלחים  מבית ולא הזבלים מבית לא מביאין "אין במשנה:

כשר". הביא ואם האשפתות,59)וכו' אצל שנטוע  כלומר,
כנ"ל. במשנה, שנזרע 60)שם ממה "ולא במשנה: שם

זרוע  שהיה "מגפנים כלומר, כשר". הביא ואם ביניהם,
(והמדובר  ישראל). (תפארת הקרקע " שהכחישו ביניהם
כלאים  מהלכות בפ "ה ראה בכרם, כלאים שאינם בזרעים

יח ֿיט ). "אין 61)הלכה במשנה: שם בשנה. פעמיים
ובגמרא  העבודים". הכרמים ומן הרגילות מן אלא מביאין
להלן  וראה בשנה", פעמיים העבודים כרמים "תנא, פז. שם

ו. הלכה במשנה 62)פ "ז כן מפורש למעלה, הנזכרים בכל
לא  עבודים, בלתי  ובכרמים בדליות אבל שם, בתוספתא או
רבינו  זאת שלמד ונראה כשר, הביא שאם מקום בשום נזכר
כן  שנאמר כמו פסול, הביא שאם במשנה נאמר שלא ממה

ומעושן. מתוק  על

.È‰lb˙pL ÔÈÈ63ÁaÊn‰ Èa‚Ï ÏeÒt 64ÔÙ‚ ‰Ï„‰ . «ƒ∆ƒ¿«»»¿«≈«ƒ¿≈«ƒ¿»∆∆
‡˙ Èab ÏÚ‰65ÌÈÎÒÏ ÏeÒt dÈÈ 66ÈtÓ , ««≈¿≈»≈»»ƒ¿»ƒƒ¿≈

ÌÈÎÒe ÁÊ :ÓB‡ ‡e‰ È‰ .BÁÈ ‰pzLpL67‰Ó  ∆ƒ¿«»≈¬≈≈∆«¿»ƒ«
‰pzL ‡lL Áf68epzL ‡lL ÌÈÎÒ Û‡ ,69. ∆«∆…ƒ¿«»«¿»ƒ∆…ƒ¿«

ארס .63) בו והכניס  מהיין, נחש שתה שמא חשש ויש
מזבח ",64) לגבי  פסולין מגולין "והמים מח : סוכה משנה

את  יסנן אם שאף  אמרו, שם בתרא ובבבא נ. שם ובגמרא
ח ) א, (מלאכי  שנאמר משום לנסכים, הוא פסול – היין
ה' אמר פניך, הישא או הירצך לפחתך נא "הקריבהו

התאנה,65)צבאות". עץ  על ונתנם הגפן שריגי  את הרים
הענבים. גדלו יז.66)וכן בבכורות אשי  רב  דברי 

לזה.67) זה כי68)הוקשו ה. הלכה פ "ג למעלה ראה
מן  גדול קבוע  מום לך שאין וכו' למזבח  פסול וכו' "הנדמה

לנסכים.69)השינוי ". פסולים נשתנו, אבל

.‡Èda ‰ÚÈÏ˙‰L ˙ÏÒ70ÌÈhÁ‰  eÚÈÏ˙‰ B‡71 …∆∆ƒ¿ƒ»À»ƒ¿ƒ…«ƒƒ
Ô‰Ó ˙ÈOÚpL72‰ÏeÒt 73 ˙Á‡ ‰hÁ  ÚÈÏ˙‰ . ∆«¬≈≈∆¿»ƒ¿ƒ«…ƒ»««
˜ÙÒ ‰Ê È‰74 ÁÓ˜ da ‡LpL ˙ÏÒ ÏÎÂ . ¬≈∆»≈¿»…∆∆ƒ¿«»∆«

‰ÏeÒt75. ¿»

ובברייתא 70) פסולה", התליעה "ואם במשנה פה. מנחות
פסולה, - רובה שהתליעה סולת רבנן, "תנו פה:) (שם

פסולות". - רובן שהתליעו ממאה 71)וחיטין כלומר,
מהששים  וחיטה חיטה כל אם ואפי ' ששים, נתלעו חטים
אין  יחסי  (שבאופן ברובה ולא במיעוטה רק  נתלעה הללו

מתולעים). רוב  מהחיטים 72)בהם נעשתה שהסולת
מתולעים. מהם שרוב  "וחיטין 73)הללו, בברייתא: שם

פסולות". - רובן רבי74)שהתליעו "בעי  בגמרא: שם
רש"י , ומפרש תיקו". סאה, ברוב  או חיטה ברוב  ירמיה,
גם  שיהיו צריך שהתליעו החיטין רוב  אם היא שהבעיא
צורך  אין או מתולעת, רובה תהיה בהם וחיטה חיטה שכל
גם  מספיק  אלא מתולעת, רובה תהיה וחיטה חיטה שכל
אבל  מתולעת. במיעוטה רק  היא מהם וחיטה חיטה שכל
כל  אפילו אם ליפסל מספיק  כי  ברור זה כי  מפרש, רבינו
ענין  כאן אין כי  מתולעת, במיעוטה רק  היא וחיטה חיטה
אין  כי  ואף  מובחר, להיות שצריך דין אלא ברוב  ביטול  של
סימן  ב  חלק  הקודש ציץ  (ראה המובחר מן זה אין רוב , כאן
מתולעים  יהיו החיטים שרוב  צריך אם היא הבעיא וכל כג),
אחת  חיטה רוב  רק  היה אם גם מספיק  או במיעוטם,
הדבר  ונשאר מובחר, לבלתי  הסאה כל שתיעשה מתולעת,

כאן. המוריה והר כסף ֿמשנה גם וראה עד 75)בתיקו,
הי "ב . להלן ראה אותה, וינפה שיחזור

.È?ÌÈ˜„Ba „ˆÈk76,˙Ïq‰ CB˙Ï B„È aÊb‰ ÒÈÎÓ ≈«¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿»»¿«…∆
‰ÏeÒt  ˜‡ da ‰ÏÚ Ì‡77‰tÈÂ ÊÁiL „Ú ƒ»»»»»¿»«∆«¬…ƒ«∆

ÔÈÁÏM‰ ˙Èa eÚÊpL ÌÈhÁ ˙ÏÒ Ï‡ .d˙B‡78B‡ »¬»…∆ƒƒ∆ƒ¿¿¿≈«¿»ƒ
ÌÈÏf‰ ˙Èa79ÔÏÈ‡‰ ˙Èa B‡80d ‡lL ı‡a B‡ ¿≈«¿»ƒ¿≈»ƒ»¿∆∆∆…»»
d„aÚ ‡ÏÂ81 ‡È‰ Ì‡Â ,‰lÁzÎÏ ‡ÈÈ ‡Ï  ¿…ƒ¿»…»ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ≈ƒ

‰Lk82. ¿≈»

קמח .76) בה ואין צרכה כל מנופה היא אם הסולת, את
בסולת),77) קמח  יש (=אם בודק  "כיצד פה. מנחות משנה

וגרוע , דק  (קמח  אבק  בה עלה לתוכן, ידו מכניס  הגזבר
שינפנה". עד פסולה כת"י ) "אין מש 78)רש"י  שם: נה

ארץ  שהיא שם רבינו ומפרש השלחין", מבית מביאין
מוטעמים. אינם החיטים כך ומתוך שם 79)צמאה,

שם, מפרש ורבינו הזבלים". מבית מביאין "אין במשנה:
טעימה. ואינה באשפות, הצומחת במשנה:80)חיטה שם

אינם  והחיטים אילנות, בהן שיש "מקום האילן" מבית "ולא
לה  עושים שהאילנות "לפי  שם), בפיה"מ  (רבינו מוטעמים"
שהאילנות  ועוד, שם). (רש"י  יפה גדלה התבואה ואין צל
שם). כת"י  (רש"י  הזרעים את ומכחישים הקרקע  את יונקים

ובשנה 81) ראשונה, שנה נרה עושה, הוא כיצד במשנה: שם
סולת  עושה והיא יום שבעים לפסח  קודם זרועה שניה
אותה  ומניחין הארץ  שמהפכין ההפוך, הוא "וניר מרובה".
אותה" וזורעים שניה פעם אותה מהפכין ובשניה אחת, שנה
היתה  השדה אם אמרו, שם ובגמרא שם). בפיה"מ  (רבינו
השניה, בשנה שניה פעם אותה לחרוש צריך אין עבודה
להלן  ראה שניה, בשנה גם צריך עבודה היתה לא אם אבל

ד. הלכה מבית 82)פ "ז המביא על כן אמרו שם במשנה
המביא  על אבל האילן, ומבית השלחין ומבית הזבלים
אם  שם במשנה מפורש לא עבדה ולא נרה שלא משדה
הוא  "כיצד מלשון רבינו כן ולמד לא. או כשר בדיעבד

כסף ֿמשנה. עיין לכתחילה, אלא שאינו עושה"

.‚È˜a‰ ÈÏÏbÓ ÔËwlL ÌÈhÁ83ÌÚÊe84È‰  ƒƒ∆ƒ¿»ƒ∆¿≈«»»¿»»¬≈
el‡85Ô‰ ÔÈ„Ú B‡ ‰ÚÈfa ÔÒe‡Ó ‰Ú Ì‡ ,˜ÙÒ ≈»≈ƒ»¿»ƒ»«¿ƒ»¬«ƒ≈

ÔÈÒe‡Ó86‡È‰ Ì‡Â ,˙BÁÓ Ô‰Ó ‡ÈÈ ‡Ï CÎÈÙÏ . ¿ƒ¿ƒ»…»ƒ≈∆¿»¿ƒ≈ƒ
Lk 87. »≈
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הבקר.83) של הצואה אבל 84)מתוך ספק , יש בזרעם רק 
מאוסים, שהם למזבח , אסורים עצמם, הללו החיטים אותם
הישא  או הירצך לפחתך נא "הקריבהו ח ) א, (מלאכי  וכתוב 

סט .). (מנחות החיטים 85)פניך" מזריעת שצמחו החיטים
הבקר. מגללי  בר 86)שלקט  רמי  של בעיא שם מנחות

הסתפקו  לא שם במנחות כי  תמוהים, רבינו דברי  אבל חמא.
אולי הסתפקו אלא הזריעה, לאחר גם מאוסים עודם אם
במעי שהיו מכיון כחושים, שהם מחמת הם אסורים
ועיין  שם, אחרת גירסא רבינו לפני  היתה ואולי  הבהמה.

פ "ד 87)לחםֿמשנה. למעלה ראה בקרבן, ספק  כל כדין
יב . הלכה

.„ÈÌÈbb ÏL ÔÓL :ÔÈÏeÒt‰ ÌÈÓM‰ Ô‰ el‡Â88 ¿≈≈«¿»ƒ«¿ƒ∆∆∆«¿¿ƒ
ÌÈÓa eMpL89ÌÈ˙ÈÊ ÏL B‡ ,90ÔÈLek91B‡ ∆ƒ¿¿«ƒ∆≈ƒ¿ƒ

ÌÈ˜eÏL92ÌÈÓL ÏL ÔÓL B‡ ,93BÁÈL ÔÓL B‡ , ¿ƒ∆∆∆¿»ƒ∆∆∆≈
Ú94ÔÈÏeÒt el‡ Ïk 95˙Èa BÚËpL ˙ÈÊ ÔÓL Ï‡ . «»≈¿ƒ¬»∆∆«ƒ∆¿»¿≈

Ô‰ÈÈa ÚÊ ÚÊpL B‡ ÔÈÁÏM‰ ˙Èa B‡ ÌÈÏf‰96, «¿»ƒ¿≈«¿»ƒ∆ƒ¿«∆«≈≈∆
ÔÈ„Ú ‡l‡ ,eÏLa ‡lL ÌÈ˙ÈfÓ B‡ÈˆB‰L ÔÓL B‡∆∆∆ƒƒ≈ƒ∆…»¿∆»¬«ƒ

ÔÈbt Ì‰97.Lk  ‡È‰ Ì‡Â ,‡ÈÈ ‡Ï el‡ Ïk  ≈«ƒ»≈…»ƒ¿ƒ≈ƒ»≈

זיתים.88) מן 89)של מביאין "אין פה: שם משנה
ששהו  אחר, בלשון שם רש"י  ופירש במים". שנשרו הגרגרין

במים. זיתים.90)הזיתים  של במי91)שמן או בחומץ 
גרשום). רבינו וראה פו. כת"י  (רש"י  ששפכו 92)מלח 

ולא  הכבושים מן "ולא במשנה: שם רותחים. מים עליהם
השלוקין". פו.93)מן שם וברייתא פ "ט  מנחות תוספתא

משמרי יין שמוציאין כמו השמרים, מן שיצא "שמן כלומר,
שם). כת"י  (רש"י  וברייתא 94)היין" בתוספתא זה גם

א. הלכה למעלה ראה שם 95)שם, בדיעבד. אפילו
לא) כח , (במדבר "שנאמר ומשום וברייתא, במשנה
ר"ל  הנסכים, גם שיהיו ונסכיהם", לכם יהיו "תמימים
(רבינו  במיניהם" השלימות בתכלית והיין והשמן הסולת
למעלה  וראה ספר, בקרית גם וראה פה.). שם בפיה"מ 

א. מבית 96)הלכה לא מביאין "אין פה: במשנה שם
ואם  ביניהם, שנזרע  מה מן לא השלחין, מבית ולא הזבלים

למע  וראה כשר", ט .הביא הלכה שם:97)לה במשנה
רבי "תניא פו. שם ובגמרא אנפיקנון". שמן מביאין "אין
וגרס  שליש". הביא שלא זית שמן אנפיקנון אומר, יהודה
ואם  ד"ה פו. תוספות (ראה ר"ת גרס  וכן במשנה, רבינו
הביא  "ואם גורסים יש אבל כשר", הביא "ואם הביא)

שם. ותוספות וברש"י  שם בברייתא ראה פסול".

.ÂËÌÈÎÒp‰Â ˙BÁn‰ Ïk98‰ˆeÁÓe ı‡‰Ó ÌÈLk »«¿»¿«¿»ƒ¿≈ƒ≈»»∆ƒ»
L„Á‰ ÔÓ ,ı‡Ï99ÔLi‰ ÔÓe100ÔÓ e‡ÈiL „Ïe , »»∆ƒ∆»»ƒ«»»ƒ¿«∆»ƒƒ

ÓÚ‰ ÔÓ ıeÁ ;Án‰101ÌÁl‰ ÈzLe102ÔÈ‡L , «À¿»ƒ»…∆¿≈«∆∆∆≈»
Ï‡OÈ ı‡Óe L„Á‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈ‡a103. »ƒ∆»ƒ∆»»≈∆∆ƒ¿»≈

מן 98) באים והיחיד, הציבור קרבנות "כל פג: שם משנה
העומר  מן חוץ  הישן, ומן החדש מן לארץ , ומחוצה הארץ 
ישראל, ומארץ  החדש מן אלא באין שאינן הלחם ושתי 
"כל  כי  רבינו ומפרש המובחר". מן אלא באין אינן וכולן
(ד"ה  שם ובתוספות נסכים. וגם מנחות גם הם  הקרבנות",
שם  רש"י  ואילו הזבחים, על גם המדובר כי  כתבו, כל)

במנחות. רק  שנקצרה 99)מפרשה החדשה התבואה מן
ניסן. טז ראה 100)לאחר מזמן, שבביתו ממה כלומר,

ב . הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ "ז 101)בפ "ח  ראה
פסח , של שני  "ביום כי  ג, הלכה ומוספין תמידין מהלכות
כל  של מוסף  על יתר מקריבין בניסן, עשר ששה יום שהיא
ציבור". של מנחה והוא התנופה, עומר עם לעולה כבש יום,

מספירת 102) חמשים ביום כי  א, הלכה פ "ח  שם ראה
ביום  המוסף  על יתר מביאין וכו' השבועות חג והוא העומר

הלחם. שתי  חדשה מנחה "דבר 103)הזה במשנה. שם
ומן  הארץ  מן אלא יהיו שלא הלחם ושתי  בעומר תורה,
אל  תבואו כי  י ) כג, (ויקרא בעומר רחמנא אמר החדש,
את  והבאתם קצירה את וקצרתם לכם נותן אני אשר הארץ 
טזֿיז) כג, (שם הלחם בשתי  ונאמר קצירכם, ראשית עומר
והקרבתם  יום חמשים תספרו השביעית השבת ממחרת עד
ונאמר  תנופה, לחם תביאו ממושבותיכם לה', חדשה מנחה
(רבינו  מעשיך" ביכורי  הקציר וחג טז) כג, (שמות עוד
הלכה  ומוספין תמידין מהלכות בפ "ז וראה שם), בפיה"מ 

ב . הלכה שם ובפ "ח  הֿו,



      

ה'תשע"ט  טבת כ"ט  ראשון  יום 

קלד. קלג. תעשה לא מצות
― הקל"ג מּלאכֹולהּמצוה ֿ זר ּכל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

קדׁש" ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְְֶַָָָָֹֹֹׁשּום
  וכן הּתרּומה. ― זה ּב"קדׁש" וכּונתֹו ,ְְְְֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאבאר ּכמֹו ּתרּומה, נקראּו: הם ׁשּגם לפי הּבּכּורים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
 הּדין והּוא ּתרּומה ׁשּום ּבאמרי ּכּונּתי ולזאת ,ְְְְְְִִִִַַָָָֹ
ֿ מֹועל לכל  אכל ואם ּבזדֹון. ּבּקדׁשים ְְְֳִִֵַַָָָָ

חּיב ואינֹו ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּתרּומה

מּמּסכת ז' ּופרק ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹּתֹוספת
מּסנהדרין ט' ּובפרק ּבידיּתרּומה. מיתה מחּיבי מנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

לכ ראיה והביאּו ּתרּומה, ׁשאכל זר ּובכללם: ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָׁשמים
יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו מאמרֹו: זר ֿ "וכל ואחריו ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֻ

"הּתרּומה אמרּו: מּבּכּורים ב' ּובפרק קדׁש". ֿ יאכל ְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹֹלא
לזרים; ואסּורים וחמׁש מיתה עליהם חּיבים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
ׁשאכל זר ואֹומר: האּלה ֿ הּמׁשניֹות ּכל על חֹולק ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָורב

ׁשרב וידּוע לֹוקה, ― ּתרּומה ּופליג הּוא ּתּנא ְְְִֶֶַַַָָָ
   הּמׁשנה ּבפרּוׁש ּבחּבּורנּו ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵַַָָּוכבר
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     מחּיבת ׁשאינּה ֿ מחלקת ׁשּכל ,ְְֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבּה אפסֹוק לא ּבלבד, ּבסברא אּלא למעׂשה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמחלקת
ּכאן אמר לא ּולפיכ ּכפלֹוני; הלכה אמר: ולא ְְְֲֲִִִַַָָָָָָֹֹֹֹהלכה,
לֹוקה, הּכל ׁשּלדברי ּכיון מׁשנה", ּכסתם אֹו ּכרב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהלכה
― הּלאוין אחד על ׁשמים ּבידי מיתה ֿ מחּיב ׁשּכל ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻלפי
וכן זה. מאמר ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ֿ ּכן, ּגם ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָלֹוקה
והּוא ספק, ּבלי לֹוקה ― ּבמזיד ּבקדׁשים ֿ מֹועל ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָּכל

לאיׁש סמּו ּבמפלא אמרם    ְְְְִָָָָֻ
אמרּו הקּדיׁש, אם הּוא "הקּדיׁש : ְְְִִִִִָ

ּדאמרי ֿ לקיׁש ּבן ׁשמעֹון ורּבי יֹוחנן רּבי אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָואכלּו
לֹוקין". ְְִַַּתרויהּו:

הקל ―הּמצוה ּתֹוׁשב"ד אפּלּו ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
   ּוׂשכירֹו מּלאכֹולּכהן ְֱִִֵֶֹ

קדׁש" ֿ יאכל לא וׂשכיר ּכהן "ּתֹוׁשב אמר: ּתרּומה, ְְִֵֶַַַָָָֹֹֹֹ
.זרים ׁשאר ּכדין ּדינֹו אכל, ואם ,ְְְִִִִַָָָ

ה'תשע"ט  שבט  א' שני יום 

קלו. קלה. תעשה לא מצות
― הקל"ה מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

מזהר ׁשהערל קדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻּתרּומה.
ּבגזרה נלמד אּלא ּבּכתּוב נתּפרׁש לא זה ולאו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמּלאכלם.
זה ׁשאּסּור הּׁשמּועה, מעּתיקי ּבארּו זה ועם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשוה,

יבמֹות ּולׁשֹון מּדרּבנן. לא לערלמּדאֹוריתא "מּנין ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ
ּבתרּומה וׂשכיר" "ּתֹוׁשב נאמר: ּבתרּומה? אֹוכל ְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָׁשאינֹו

 ערל ּבפסח האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב מה ― .ְְִֵֶַָָָָָָ
אסּור ערל ּבתרּומה האמּור וׂשכיר ּתֹוׁשב אף ּבֹו, ְְִִֵַָָָָָָָָאסּור
ספרא לׁשֹון ּגם הּוא וכ קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְִִִִַַָָָָָּבֹו";

  איׁש אֹומר, עקיבא "רּבי אמרּו: וׁשם ,ְְֲִִִֵַָָָ
איׁש ,ּכן ּגם נתּבאר וׁשם הערל". את לרּבֹות ― ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ

יבמֹות ּבגמרא מׁשּוּכלֹומר: ּתֹורה: ׁשּדבר , ְְְְִֶַַָָָָָ
  עליו ּגזרּו ּומּדבריהם ּבתרּומה, ְְְִִִֵֵֶָָָָאֹוכל

ּבתרּומה אסּור ׁשהערל נתּבאר הּנה ּכערל ׁשּנראה ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמּפני
וׁשם זה. והבן מּדרּבנן. ׁשאסּור הּוא ּומׁשּו ֿ הּתֹורה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָמן

מּדרּבנן. ׁשּיּמֹול צרי מׁשּו ְְִִִֶַָָָָָאמרּו:

― הקל"ו טמאהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻ
אהרן מּזרע איׁש "איׁש אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְֱֲִִִִֶֶַַָָֹמּלאכֹול
יטהר" אׁשר עד יאכל לא ּבּקדׁשים זב אֹו צרּוע ְְֲֳִִֶַַַַָָָָֹֹוהּוא

מּכֹות ּובגמרא .?מּנין לּתרּומה "אזהרה אמרּו: ְְְְִִִִַַַָָָָָָ
ׁשל ּבזרעֹו ׁשוה ׁשהּוא ּדבר איזהּו וגֹו'. איׁש ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָמאיׁש
"ׁשוה ּבאמרם הּכּונה ּתרּומה". זֹו ― אֹומר הוי ְְְֱֲֵֵֶַַַָָָָָָֹאהרן?
ּונקבֹות זכרים ּכּלֹו, הּזרע ׁשּיאכלּנּו ― אהרן" ׁשל ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֻּבזרעֹו

    הּלאו עֹוד נכּפל ּוכבר .ְְִַַָָ
ֿ מׁשמרּתי" את "וׁשמרּו ּבאמרֹו: זה ּבענין . ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָ

ט' ּובפרק ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― זה לאו על ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהעֹובר

ּובכללםמּסנהדרין ׁשמים ּבידי מיתה מחּיבי מנּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָֻ
מּמה ראיתם והביאּו טהֹורה ּתרּומה ׁשאכל טמא ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּכהן
חטא" עליו ֿ יׂשאּו ולא ֿ מׁשמרּתי את "וׁשמרּו ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

.

ה'תשע"ט  שבט  ב' שלישי יום 

קלז. תעשה לא מצות
― הקל"ז החללההּמצוה ׁשהזהרה האזהרה ְְְֲֲִֶַַַַָָָָָָָֻ

   ׁשהיתה קדׁש ְֱִֶֶֶָָֹמּלאכֹול
וׁשֹוק וחזה הּתרּומה ּכלֹומר: לאכלֹו, רּׁשאית  ְְְְְִֶַַַָָָָָ

  תהיה ּכי ֿ ּכהן "ּובת אמרֹו: והּוא ,ְְְִִֵֶַָֹ
תאכל" לא הּקדׁשים ּבתרּומת הוא זר לאיׁש  , ְְֳִִִִֵַַָָֹֹ

יבמֹות ּכיוןּובגמרא זר, לאיׁש תהיה "ּכי אמרּו: ְְְְִִִִֵֶָָָָָָָ
"ּבתרּומת ּׁשאמר: ּומּמה ּפסלּה". ― לּה לפסּול ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָׁשּנבעלה

אמרּו הּקדׁשים" לא ֿ הּקדׁשים מן "ּבמּורם : ְְֳֳִִִַַָָָָֹ
היא קרא: לכתּוב אמרּו וׁשם וׁשֹוק חזה ּכלֹומר: ְְְְְִִֵֶַָָָָָֹתאכל",
מּנּה ׁשמעּת הּקדׁשים? ּבתרּומת מאי תאכל, לא ְְְְֳֳִִִִֵַַַַַַָָֹֹּבּקדׁשים

ּתרּתי    נבעלה ׁשאם ּכלֹומר , ְְְֲִִֵֶַַָ
לזר נׂשּואה היתה וׁשאם לתרּומה; נפסלה ― לּה ְְְְְְְְִִִֶָָָָָָָָלפסּול
ונמצא וׁשֹוק לחזה חֹוזרת ואינה לּתרּומה חֹוזרת ― ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּומת

"ה ׁשהּוא זה, ּכֹולללאו תאכל", לא הּקדׁשים בתרּומת וא ְֳִִִֵֵֶֶַַָָֹֹ
והּׁשני קדׁש, מּלאכֹול לחללה אזהרה האחד ענינים: ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשני
ֿ ּפי ֿ על אף וׁשֹוק חזה מּלאכֹול לזר ׁשּנּׂשאת לכהנת ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹאזהרה
ּבּתרּומה אכילתּה אּסּור אבל ּגרׁשּה. אֹו ּבעלּה ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָׁשּמת
למדּוהּו: אּלא זה מּפסּוק אינֹו הּזר ּבעלּה ּתחת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָּבעֹודּה
קדׁש" ֿ יאכל לא ֿ זר "וכל ֿ ּׁשּנאמר: מּמה הּפרּוׁש ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹמקּבלי

 "ו"זר ּכזר היא הרי ― הּזר ּתחת ׁשהיא ֿ זמן וכל ,ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָ
הרי ― זה לאו על עברה אם היא וגם זה, ודע ּבּה. ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָקרינא

לֹוקה. ִָהיא

ה'תשע"ט  שבט  ג' רביעי יום 

קכז. עשה מצות
― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

וגֹו' הארץ ֿ מעׂשר "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח
לה'"  ירימּו אׁשר ֿ יׂשראל ּבני ֿ מעׂשר את ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּתרּומה" לה'  הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[ ְְֵֵַַָָָ
 מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו
ֿ יׂשראל. ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה

ה'תשע"ט  שבט  ד' חמישי יום 

קכז. עשה מצות
יום שני ֿ חמישי א 'ֿ ד 'שבט 
― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

וגֹו' הארץ ֿ מעׂשר "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח
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ריח        
  

לה'"  ירימּו אׁשר ֿ יׂשראל ּבני ֿ מעׂשר את ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
ּתרּומה" לה'  הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[ ְְֵֵַַָָָ

 מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו

ֿ יׂשראל. ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה

ה'תשע"ט  שבט  ה' שישי יום 

קכז. עשה מצות
יום שישי ֿ שבת ֿ קודש ה 'ֿ ו 'שבט 
― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

וגֹו' הארץ ֿ מעׂשר "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח
לה'"  ירימּו אׁשר ֿ יׂשראל ּבני ֿ מעׂשר את ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּתרּומה" לה'  הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[ ְְֵֵַַָָָ
 מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו
ֿ יׂשראל. ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה

ה'תשע"ט  שבט  ו ' ש "ק יום 

קכז. עשה מצות
― הקכ"ז מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָ

וגֹו' הארץ ֿ מעׂשר "וכל יתעּלה: אמרֹו והּוא הארץ, ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָמּצמח
לה'"  ירימּו אׁשר ֿ יׂשראל ּבני ֿ מעׂשר את ["ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָ

ּתרּומה" לה'  הּכתּוב ּבאר ּוכבר .[ ְְֵֵַַָָָ
 מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ללוּים. הּזה ׁשהּמעׂשר ,ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ואינֹו ראׁשֹון, מעׂשר הּנקרא: וזהּו מעׂשרֹות; ּבמּסכת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָזֹו
ֿ יׂשראל. ּבארץ אּלא ֿ הּתֹורה מן ְְִִֵֶֶֶַָָָָחֹובה
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אגרות קודש

 ב"ה,  ב' שבט, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר מרדכי שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מז' טבת לאחר ההפסק הארוך, ות"ח על כתבו, עכ"פ בקיצור נמרץ, 

מה  שיהי'  והעיקר  יותר,  בפרטיות  יכתוב  ולהבא  מכאן  אשר  ויה"ר  כסלו,  די"ט  ההתועדות  אודות 

לכתוב ובהנוגע להפו"מ, וכמו שהי' מדגיש כ"ק מו"ח אדמו"ר כו"כ פעמים שלא המדרש עיקר אלא 

המעשה ואפילו בתורת חב"ד שלכאורה היא תורת המחשבה, הרי גם בזה אין חכם כבעל נסיון.

לפלא שאינו מזרז את האברך ]מו"ה ישראל שי' נאה[ שידפיס בלשון המדינה מהענינים דכרם 

חב"ד, שמלבד שתהי' זה תועלת בשביל האברך הנ"ל, הרי בודאי יפעול ג"כ, ולו יהא רק באחדים של 

הנזקקים ללשון אטלקי בלבד, והרי המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא. ואין צועקים 

על העבר, אבל עכ"פ מכאן ולהבא צריך להשתדל בזה במרץ הכי גדול, מובן שאם יש תועלת בדבר יכול 

לדבר עם הנ"ל גם בשמי בהנוגע לזה, ובלבד שיבוא לידי פעולה.

פ"נ המוסגר במכ' אקראהו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע.

מוסג"פ העתק המאמר שנאמר אשתקד ביום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר, ובטח ינהג בו 

טוב עין לזכות את הרבים.

בברכה ופ"ש כהדו"ש...

מ. שניאורסאהן
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(ÁÈ) :הכוכב דפוס 

ת"י  וכן  מלוכה ל ' השמים מלכת קורין  היו  הגדול  כוכב
שמיא: לא (Î)לכוכבת ומטר  כמו  ומגעת יורדת

ארצה ט )נתך  מטא:(שמות שאתם (Î‡)לא
שלמיכם  על  אותם שתוסיפו  לכם טוב כליל  מקריבים
אינם  שהרי הבשר  ותאכלו  שלמים אותם ותקריבו 

תפסידום: ולמה לפני (Î)מקובלות 
 תשמעו שמוע אם אלא היתה לא תנאי תחלת

סגולה לי והייתם בריתי את ושמרתם יט )בקולי :(שם
(„Î)  אשורנו ל ' לבם (במדברבמראה

(Î‰):כד)   השכם ביום יום מידי
ושלוח :

 
(ÊË).‰˙‡Â:בעדם יתפלל  שאל ידבר  ÂÎÂ'.לירמיה  ‡˘˙ Ï‡Â

במ "ש : הדבר  ‡ÈÈ.כפל ÈÎ:אליך שומע אני אין כי
(ÊÈ).ÍÈ‡‰:'וכו עושים המה מה רואה אתה אין  וכי 
(ÁÈ).'ÂÎÂ ÌÈ‰:לעבירה מסייע  מהם כ "א Â˘ÚÏ˙ר"ל

.ÌÈÂÎ ר"ל שמים למלכת מנחה להגיש  מאכלים מיני  לעשות
כולם: על מולך  וכאילו השמש  והוא שבשמים  גדול לכוכב 

.ÍÒ‰Â:' וכו נסכים אז  ‰ÈÒÈÚÎ.ולהסך ÔÚÓÏ הם יודעים ר "ל
להכעיסני: מעשיהם כל אבל בעבודתם  תועלת שאין 

(ËÈ).È˙Â‡‰ מעשיהם וכי  כלומר בעבורי  הוא הכעס  וכי  ר "ל
לבושת  להם יהיה כי להם יזיק  הכעס  הלא  לי  מזיקים

וחוזרÎ˙˙.(Î)ולכלימה: הזה המקום אל  נשפכת תהיה 
וכו': האדם על ˙Î‰.ומפרש  ‡ÏÂ עד החמה  תפסק לא ר"ל

הכל: ÂÎÂ'.(Î‡)תכלה  ÂÙÒ ÌÎÈ˙ÂÏÂÚ שאתם העולות
שלמיכם  זבחי על אותם  הוסיפו כליל כולם  שהמה מביאים
למה  לפני לרצון העולות ואין  הואיל ר "ל הבשר  ואכלו

הבשר : ÂÎÂ'.(Î)תפסידו  È˙„ ‡Ï ÈÎ שהוצאתים ביום
בזולת  אף  תלוי הכל בזה כי הקרבנות הבאת  בעבור  ההוצאה עיקר  היה  ואם וזבח  עולה  דבר  על  אז עמהם דברתי  לא  ממצרים

ממצרים : שהוצאתים ביום עליה להצטוות מהראוי כן  אם  היה  ה' בקול  ÈÏÂ˜.(Î‚)שמוע  ÂÚÓ˘ .'ÂÎÂ Ì‡ ÈÎ הזה הדבר  רק 
וכו ' בקולי תשמעו  שמוע  אם ועתה כמ "ש  וכו ' בקולי  שמעו אז  יט)צויתים כאחד (שמות היא הקרבנות והבאת העיקר  זה  א"כ 

ה': בקול שמוע  בזולת בהם נחת שאין המצות ÈÈ‰Â.ÌÈ‰Ï‡Ï˙מכל ÌÎÏ È:אמצעי בזולת  טובה  לכם אשפיע  בעצמי  אני ר "ל
.ÌÎÏ ËÈÈ ÔÚÓÏ:לכם ייטב למען רק  מזה  תועלת  לי  יבוא  לא ˘ÂÚÓ.(Î„)ר "ל  ‡ÏÂ:'וכו שמעו לא מצרים יוצאי  אף 

.˙ÂˆÚÂÓ: והתאוו שחמדו מה ר "ל הרע  לבם להם שהראה מה ÂÁ‡Ï.בעצתם ÂÈ‰ÈÂ יום בכל ר "ל  לפנים  ולא לאחור  הלכו
והולכים: מוסיפים היו  ולא ה' בעבודת  והולכים פוחתים ÂÎÂ'.(Î‰)היו  ÌÂÈ‰ ÔÓÏ:והולכים פוחתים המה הנה ועד ÌÂÈמאז 

.ÁÂÏ˘Â ÌÎ˘‰: ומשלח משכים אני יום בכל

 
(ÊË).‡˘˙ Ï‡Â:קול הרמת הוא ‰.בעבור':Ì„Ú.ענין

תפלה : ל' לי˙Ú‚Ù.ענין  ופגעו  וכן  בקשה כג)ענין  :(בראשית
(ÊÈ).ÍÈ‡‰ יכשר זה אי  יודע אינך  וכן אתה  יא)האין  :(קהלת

.˙ÂˆÂÁÂ:בשוקים(ÁÈ).ÌÈË˜ÏÓ:לקיטה ÌÈÚÓ.מל'
העיסה:Â˘Ï˙.מדליקים: גלגול והוא  לישה עיסה ˆ˜.מל'

חמצתו עד בצק  מלוש  ז )כמו וכן (הושע סופו  ע "ש  בצק ואמר 
לחם  גחליו על מד )אפיתי ויתכן ÌÈÂÎ.:(ישעיה מאכל , מין 

עשינו  וכן  רב , בתיקון הלב  בכוונת עשאום  כי על כן שנקרא
להעציבה כונים מד )לה  ‰˘ÌÈÓ.:(לקמן  ˙ÎÏÓÏהשמש הוא 

השמים למלכת מקטרים התכה Î˙˙.(Î):(שם)וכן ענין 
באפי חמתי ותתך כמו  כבה:˙Î‰.:(שם)והרקה מלשון 

(‡Î).ÂÙÒ:הוספה „È.(Î)ל' ÏÚדבר על וכן  ענין על 
כה)כזבי  עצה:ÂˆÚÂÓ˙.(Î„):(במדבר  ענין ÂÈ˘˙.מל'

אנשים שוררו  אשר  כמו  וראי' לו )הבטה להלן ÌÈÙÏ.:(איוב
פנים: מול
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(ÁÈ) :הכוכב דפוס 

ת"י  וכן  מלוכה ל ' השמים מלכת קורין  היו  הגדול  כוכב
שמיא: לא (Î)לכוכבת ומטר  כמו  ומגעת יורדת

ארצה ט )נתך  מטא:(שמות שאתם (Î‡)לא
שלמיכם  על  אותם שתוסיפו  לכם טוב כליל  מקריבים
אינם  שהרי הבשר  ותאכלו  שלמים אותם ותקריבו 

תפסידום: ולמה לפני (Î)מקובלות 
 תשמעו שמוע אם אלא היתה לא תנאי תחלת

סגולה לי והייתם בריתי את ושמרתם יט )בקולי :(שם
(„Î)  אשורנו ל ' לבם (במדברבמראה

(Î‰):כד)   השכם ביום יום מידי
ושלוח :

 
(ÊË).‰˙‡Â:בעדם יתפלל  שאל ידבר  ÂÎÂ'.לירמיה  ‡˘˙ Ï‡Â

במ "ש : הדבר  ‡ÈÈ.כפל ÈÎ:אליך שומע אני אין כי
(ÊÈ).ÍÈ‡‰:'וכו עושים המה מה רואה אתה אין  וכי 
(ÁÈ).'ÂÎÂ ÌÈ‰:לעבירה מסייע  מהם כ "א Â˘ÚÏ˙ר"ל

.ÌÈÂÎ ר"ל שמים למלכת מנחה להגיש  מאכלים מיני  לעשות
כולם: על מולך  וכאילו השמש  והוא שבשמים  גדול לכוכב 

.ÍÒ‰Â:' וכו נסכים אז  ‰ÈÒÈÚÎ.ולהסך ÔÚÓÏ הם יודעים ר "ל
להכעיסני: מעשיהם כל אבל בעבודתם  תועלת שאין 

(ËÈ).È˙Â‡‰ מעשיהם וכי  כלומר בעבורי  הוא הכעס  וכי  ר "ל
לבושת  להם יהיה כי להם יזיק  הכעס  הלא  לי  מזיקים

וחוזרÎ˙˙.(Î)ולכלימה: הזה המקום אל  נשפכת תהיה 
וכו': האדם על ˙Î‰.ומפרש  ‡ÏÂ עד החמה  תפסק לא ר"ל

הכל: ÂÎÂ'.(Î‡)תכלה  ÂÙÒ ÌÎÈ˙ÂÏÂÚ שאתם העולות
שלמיכם  זבחי על אותם  הוסיפו כליל כולם  שהמה מביאים
למה  לפני לרצון העולות ואין  הואיל ר "ל הבשר  ואכלו

הבשר : ÂÎÂ'.(Î)תפסידו  È˙„ ‡Ï ÈÎ שהוצאתים ביום
בזולת  אף  תלוי הכל בזה כי הקרבנות הבאת  בעבור  ההוצאה עיקר  היה  ואם וזבח  עולה  דבר  על  אז עמהם דברתי  לא  ממצרים

ממצרים : שהוצאתים ביום עליה להצטוות מהראוי כן  אם  היה  ה' בקול  ÈÏÂ˜.(Î‚)שמוע  ÂÚÓ˘ .'ÂÎÂ Ì‡ ÈÎ הזה הדבר  רק 
וכו ' בקולי תשמעו  שמוע  אם ועתה כמ "ש  וכו ' בקולי  שמעו אז  יט)צויתים כאחד (שמות היא הקרבנות והבאת העיקר  זה  א"כ 

ה': בקול שמוע  בזולת בהם נחת שאין המצות ÈÈ‰Â.ÌÈ‰Ï‡Ï˙מכל ÌÎÏ È:אמצעי בזולת  טובה  לכם אשפיע  בעצמי  אני ר "ל
.ÌÎÏ ËÈÈ ÔÚÓÏ:לכם ייטב למען רק  מזה  תועלת  לי  יבוא  לא ˘ÂÚÓ.(Î„)ר "ל  ‡ÏÂ:'וכו שמעו לא מצרים יוצאי  אף 

.˙ÂˆÚÂÓ: והתאוו שחמדו מה ר "ל הרע  לבם להם שהראה מה ÂÁ‡Ï.בעצתם ÂÈ‰ÈÂ יום בכל ר "ל  לפנים  ולא לאחור  הלכו
והולכים: מוסיפים היו  ולא ה' בעבודת  והולכים פוחתים ÂÎÂ'.(Î‰)היו  ÌÂÈ‰ ÔÓÏ:והולכים פוחתים המה הנה ועד ÌÂÈמאז 

.ÁÂÏ˘Â ÌÎ˘‰: ומשלח משכים אני יום בכל

 
(ÊË).‡˘˙ Ï‡Â:קול הרמת הוא ‰.בעבור':Ì„Ú.ענין

תפלה : ל' לי˙Ú‚Ù.ענין  ופגעו  וכן  בקשה כג)ענין  :(בראשית
(ÊÈ).ÍÈ‡‰ יכשר זה אי  יודע אינך  וכן אתה  יא)האין  :(קהלת

.˙ÂˆÂÁÂ:בשוקים(ÁÈ).ÌÈË˜ÏÓ:לקיטה ÌÈÚÓ.מל'
העיסה:Â˘Ï˙.מדליקים: גלגול והוא  לישה עיסה ˆ˜.מל'

חמצתו עד בצק  מלוש  ז )כמו וכן (הושע סופו  ע "ש  בצק ואמר 
לחם  גחליו על מד )אפיתי ויתכן ÌÈÂÎ.:(ישעיה מאכל , מין 

עשינו  וכן  רב , בתיקון הלב  בכוונת עשאום  כי על כן שנקרא
להעציבה כונים מד )לה  ‰˘ÌÈÓ.:(לקמן  ˙ÎÏÓÏהשמש הוא 

השמים למלכת מקטרים התכה Î˙˙.(Î):(שם)וכן ענין 
באפי חמתי ותתך כמו  כבה:˙Î‰.:(שם)והרקה מלשון 

(‡Î).ÂÙÒ:הוספה „È.(Î)ל' ÏÚדבר על וכן  ענין על 
כה)כזבי  עצה:ÂˆÚÂÓ˙.(Î„):(במדבר  ענין ÂÈ˘˙.מל'

אנשים שוררו  אשר  כמו  וראי' לו )הבטה להלן ÌÈÙÏ.:(איוב
פנים: מול
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(„)   : לגאול (‰)קרוב 

 אלא מתרצה אינה והיא לקנות צריך  אתה
תשאנה: כן  (Â)אם    כמו זרעי

שנאמר  בזרעי פגם לתת בנים ה' נחלת קכז ) (תהלים
ולא  בעמוני וטעה ומואבי, עמוני יבא לא כג) (דברים

(Ê)עמונית: :מכירה חליפין :זו  זו 
   בסודר קונין  שאנו  כמו  קניין  זהו 

יש  למי, נתן  מי בדבר  נחלקו  ז "ל  ורבותינו  נעל , במקום
ויש  לגואל  נתן  ובועז  קונה של  בכליו  קונין  אומרים

לבועז : נתן  וגואל  מקנה של  בכליו  קונין  אומרים

 :העדות (È)משפט   
  ומכנסת בנחלה ובאה יוצאה שאשתו  מתוך 

נזכר  שמו  מחלון  אשת היתה זאת אומרים ומוציאה,
(È‡)עליה:  משבט שהיו  פי על  אף

עיקרה  שהיתה רחל  על  הם מודים לאה, ומבני יהודה
ללאה: רחל  והקדימו  בית של   יגדל כלומר 

(È)שמך : : ממנו (ËÈ)שיצאנו 
  רות של  שמה על  דוד  את שייחס לפי

יהודה: שם על  ויחסו  חזר  המואביה
רות: מגלת חסלת
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:úùåçðä úà äðå÷ åðéà óñëäå ,óñë éøðéã éáâì éøéô ååä ,êë ìë áåùç ïòáéè ïéàù úùåçð ìù úåèåøôã ,óñëä.zerxd zern:åìñôðù.oeniq`äùòðù
:äøåö åéìò åòáè àì ïééãòù àìà àöåéä òáèîä úãîá.df z` df oipew oilhlhind lkéìçä íà,ìë éàäå .åøéáç äð÷ ãçàä êùîù ïåéë ,åìàá åìà ó

:úåòî àìî ñéëá úåòî àìî ñéë åìéôà ééåúàì
aaaa.ea xefgl leki zexit epnn jyn `le zern el ozpóñëä ïúðå áéúëã ùã÷ä éáâ ïçëùàãë ,úåðå÷ úåòî äøåú øáãã .àéä íéîëç úð÷úå .äæå äæ

çåøèì ùåçé àìå øëåîä úðåëùá ä÷éìã ìåôúå äáåøî ïîæ øëåî úéáá åç÷î ç÷åì çéðé àîù äøéæâ ,úåòî àìå äðå÷ äëéùî åøîà íòè äîå ,åì í÷å
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וכבר  מיטלטלים. של  הקנין בדיני עוסקות פרקנו של הראשונות המשניות שתי
במשיכה אלא נקנים אינם שמיטלטלים ה), א, (קידושין  `eשנינו  ddabda oke)

,(c ,` oiyeciw dpyn xe`al epzncwd oiir ± dxiqnaבעל או חפץ שהלוקח כלומר 
לא  לחברו דמיו  את נתן  שכבר פי  על אף אותו , משך  שלא זמן כל מחברו , חיים
על אף מקחו, את הלוקח משימשוך אבל בו . לחזור רשאי מהם אחד  וכל  קנאו,
אמוראים  ונחלקו  בו . לחזור  יכול  מהם אחד ואין אותו , קנה דמיו, נתן  לא שעדיין פי 

ב): מז, מציעא (בבא yiwlבגמרא yix zrcl שנאמר התורה, מן מפורשת משיכה
הנקנה  דבר – עמיתך" מיד קנה או  לעמיתך ממכר תמכרו  "וכי יד ): כה, (ויקרא

ליד. opgeiמיד iax zrcleקונות מעות התורה egwn,מן  inc z` gweld ozpyny)
,(ea xefgl leki mdn cg` oi`e ,eze` dpw ונת" שנאמר : ברש"י, וקם ומבואר הכסף ן 

xwie`לו " ± el mwe eilr jkxr sqk ziying sqie" :ycwda xen`d aezkl dpeekd),fk
.(hi שמא גזירה קונות, מעות יהו ולא קונה משיכה שתהא תקנו  שחכמים אלא

הסחורה  דמי הלוקח יתן שמא כלומר בעלייה, חטיך  נשרפו ללוקח: המוכר  יאמר 
המוכר  יטרח ולא המוכר , בשכונת דליקה ותיפול  המוכר  בבית ויניחנה שלקח
הלכך היא, הלוקח שבאחריות מאחר אצלו, המונחת חברו של  סחורתו את להציל 
ובאחריותו ברשותו  הוא עדיין  מקחו , את הלוקח משך שלא זמן  שכל חכמים, תיקנו 

להצילו. שישתדל כדי  המוכר, opgei.של iaxk dklde שהמחליף חליפין , קנין  גם ויש
בכל בחליפים חברו קנה חברו של את האחד  שמשך כיון במיטלטלים, מיטלטלים
הצורה, על  אדם של  שדעתו לפי בחליפין , נקנה אינו  מטבע ברם, שהם. מקום
דנה  מכאן  (גמרא). להיבטל  עלולה והצורה היא, צורתו  מצד  המטבע שחשיבות
שאותו ללמדנו  באה והיא אחר, במין מטבעות של  אחד  מין במחליף משנתנו
דינו שכנגדו והמטבע למעות, נחשב להוצאה ביותר  ונוח לסוחר  העובר המטבע

הקנין. נעשה ובמשיכתו  כסחורה,

áäfä,זהב של המטבע –óñkä úà äðB÷של המטבע את – ÇÈÈÆÆÇÆÆ
כסף, דינרי וחמישה בעשרים זהב דינר לחברו אדם נתן  שאם כסף,
מקום  בכל הכסף דינרי  את קנה הזהב, דינר את חברו  שמשך כיון 

(היינו wqtyשהם enk sqk ixpic dyinge mixyr el ozil exag aiigy
mipyi mipyi m` ,miycg miycg m` ,enr– רמברמברמברמב""""ם ם ם ם אחדגמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; ואין ,(

המטבע  לגבי  כסחורה נחשב זהב של  שהמטבע בו, לחזור  יכול  מהם
הלכך הכסף, כמו  להוצאה נוח ואינו לסוחר עובר שאינו לפי כסף, של

מיטלטלים; משיכת כדין  קונה הזהב ÷äðBמשיכת Bðéà óñkäåÀÇÆÆÅÆ
áäfä úàבדינר כסף דינרי  וחמישה עשרים לחברו נתן אם אבל  – ÆÇÈÈ

הכסף  שדינרי לפי אותו, שימשוך  עד  הזהב דינר  את קנה לא זהב,
כמו  קונות, אינן ומעות הם, למשנתנו .מעות בהקדמה çpäúLשבארנו ÇÀÙÆ

óñkä úà äðB÷,כסף של  במטבע נחושת מטבעות להחליף הבא – ÈÆÇÆÆ
פרוטות  שאין לפי הכסף, לגבי כסחורה נחושת של המטבעות נעשים
קונה  הנחושת משיכת הלכך הכסף, כדינרי  מקום בכל  יוצאות הנחושת

הכסף, çpäאת úà äðB÷ Bðéà óñkäåúL נחשב שהכסף – ÀÇÆÆÅÆÆÇÀÙÆ
קונות. אינן  ומעות הנחושת, לגבי  úBòøäכמעות úBòî מטבעות – ÈÈÈ

יוצאות ((((רש רש רש רש """"יייי))))שנפסלו  ואינן צורתם שנמחקה מטבעות מפרשים: ויש ;
בדוחק הרשב הרשב הרשב הרשב """"אאאא))))אלא úBôiä((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;; úà úBðB÷ המטבעות – ÆÇÈ

במשיכה, וניקנות כסחורה, הרעות המעות שדין  לסוחר, העוברים
úBòøä úà úBðB÷ ïðéà úBôiäå,הרעות לגבי כמעות שדינן  – ÀÇÈÅÈÆÈÈ

אותן. קנה לא הרעות את משך שלא זמן שאין ïBîéñàוכל  מטבע – ÂÄ
צורה, òaènäעליו  úà äðB÷לגבי סחורה כדין האסימון שדין – ÆÆÇÇÀÅÇ

ïBîéñàהמטבע, úà äðB÷ Bðéà òaènäå מעות הוא שהמטבע – ÀÇÇÀÅÇÅÆÆÂÄ
קונות. אינן  ומעות האסימון , òaènäלגבי úà íéðB÷ ïéìèìhnäÇÄÇÀÀÄÄÆÇÇÀÅÇ

שאינו  מטבע ואפילו המטבע, ניקנה המיטלטלים משיכת ידי  שעל –
ואסימון רעות מעות כמו  úà((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),יוצא, äðB÷ Bðéà òaènäåÀÇÇÀÅÇÅÆÆ

ïéìèìhnä,מיטלטלים לגבי מעות הריהו שהוא מטבע שכל  היינו – ÇÄÇÀÀÄ
קו  אינן äæנות.ומעות úà äæ ïéðB÷ ïéìèìhnä ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÇÄÇÀÀÄÄÆÆÆ

אדם  החליף שאם למשנתנו. בהקדמה שבארנו  כמו חליפין , בקנין –
פי על  אף בשמן, יין או בחמור  פרה כגון במיטלטלים, מיטלטלים

כיון  החליפו, כך  ואחר זה, שווה וכמה זה שווה כמה תחילה ששיערו
אף  שהם, מקום בכל  בחליפיו  חברו קנה חברו, בשל האחד  שמשך 

או  החמור  את משך  הפרה בעל אם כגון משכם, לא שעדיין פי  על 
השמן  בעל  או  הפרה את החמור  בעל  קנה הרי השמן, את היין בעל 
את  גורסים שאין  נוסחאות יש ובאחריותו . ברשותו  ונעשה היין , את

הכלל " "זה טובטובטובטוב").").").").התיבות יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין והרא והרא והרא והרא """"שששש ((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף 

ב ה נ ש מ ר ו א ב

בהקדמה  הזכרנו שכבר  (מה ללמד  באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
מעות  נתן לא שעדיין  פי  על  אף מקחו, את הלוקח שמשך שכיון הקודמת), למשנה
הלוקח  משך  שלא זמן  כל אבל  בו. לחזור  יכול  מהם אחד  ואין  הקנין. נגמר  למוכר ,
מקום  ומכל בו. לחזור  מהם אחד  כל יכול  מעות, נתן שכבר  פי על  אף מקחו, את
קללת  וחייב ישראל , מעשה עשה לא מעות, הלוקח שנתן לאחר  בו , החוזר  כל

במשנה. כמבואר  שפרע" "מי

ãöék?קנין עושה אינה המעות ונתינת קנין  עושה הסחורה משיכת – ÅÇ
epîéä CLî,המוכר מן הלוקח –úBøt, אצלו שלקח –ïúð àGå ÈÇÅÆÅÀÈÇ

úBòî Bìהפירות דמי  לו  נתן  לא שעדיין  פי על  אף –dhwp epzpyn) È
,(llka dxegq oaena "zexit"Ba øBæçì ìBëé Bðéà הלוקח לא – ÅÈÇÂ

המוכר . úBòîולא Bì ïúð, למוכר הלוקח –epîéä CLî àGå ÈÇÈÀÈÇÅÆ
úBøt–הסחורה בעד  לו שלם שכבר פי על  הואילאף אצלו, שלקח Å

סחורתו, את משך  לא Baועדיין  øBæçì ìBëéכ משניהם.– אחד ל  ÈÇÂ

izdw - zex`ean zeipyn
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 אלא מתרצה אינה והיא לקנות צריך  אתה
תשאנה: כן  (Â)אם    כמו זרעי

שנאמר  בזרעי פגם לתת בנים ה' נחלת קכז ) (תהלים
ולא  בעמוני וטעה ומואבי, עמוני יבא לא כג) (דברים

(Ê)עמונית: :מכירה חליפין :זו  זו 
   בסודר קונין  שאנו  כמו  קניין  זהו 

יש  למי, נתן  מי בדבר  נחלקו  ז "ל  ורבותינו  נעל , במקום
ויש  לגואל  נתן  ובועז  קונה של  בכליו  קונין  אומרים

לבועז : נתן  וגואל  מקנה של  בכליו  קונין  אומרים

 :העדות (È)משפט   
  ומכנסת בנחלה ובאה יוצאה שאשתו  מתוך 

נזכר  שמו  מחלון  אשת היתה זאת אומרים ומוציאה,
(È‡)עליה:  משבט שהיו  פי על  אף

עיקרה  שהיתה רחל  על  הם מודים לאה, ומבני יהודה
ללאה: רחל  והקדימו  בית של   יגדל כלומר 

(È)שמך : : ממנו (ËÈ)שיצאנו 
  רות של  שמה על  דוד  את שייחס לפי

יהודה: שם על  ויחסו  חזר  המואביה
רות: מגלת חסלת
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ïBîéñà úà äðB÷ Bðéà.òaènä úà íéðB÷ ïéìèìhnä,ïéìèìhnä úà äðB÷ Bðéà òaènäå.ììkä äæ:ìk ¥¤¤£¦©¦©§§¦¦¤©©§¥©§©©§¥©¥¤¤©¦©§§¦¤©§¨¨

äæ úà äæ ïéðB÷ ïéìèìhnä. ©¦©§§¦¦¤¤¤
·ãöék?úBòî Bì ïúð àGå úBøt epîéä CLî–Ba øBæçì ìBëé Bðéà.úBøt epîéä CLî àGå úBòî Bì ïúð ¥©¨©¥¤¥§¨©¨¥¨©£¨©¨§¨©¥¤¥

c`̀̀̀.sqkd z` dpew adfdéøçå òáèî úåéäì áåùç àåäù øáã ìëåðéàå òáèî áåùç åðéàù åãâðëù úà äðå÷ åðéàå ,åì ùé úåòî ïéã ,äàöåäá ïúðéì ó
éøçéøçå áåùç åòáè ïéàù éîå .åúåîë äàöåäá óóñë éøðéã éðùä äð÷ ,áäæ éøðéã ãçàä êùî éëî êëéôì .øáã íåé÷ àåä åúëéùîå ,åì ùé úåøéô ïéã ,ó

ë éøðéã éáâì úåøéô ååä áäæ éøðéãã .åá øåæçì ìåëé íäî ãçà ïéàå ,íäù íå÷î ìëá:óñdpew epi` sqkde.adfd z`,äàöåäá íéôéøç íäù óñë éøðéãã
úà äðå÷ úùåçðù éîð àîòè åðééäå .úåðå÷ ïðéà úåòîã ,êåùîéù ãò áäæ øðéã øçàä äð÷ àì ,óñë øðéã ãçàä êùî íàå .áäæ éøðéã éáâì íäì ùé úåòî ïéã

:úùåçðä úà äðå÷ åðéà óñëäå ,óñë éøðéã éáâì éøéô ååä ,êë ìë áåùç ïòáéè ïéàù úùåçð ìù úåèåøôã ,óñëä.zerxd zern:åìñôðù.oeniq`äùòðù
:äøåö åéìò åòáè àì ïééãòù àìà àöåéä òáèîä úãîá.df z` df oipew oilhlhind lkéìçä íà,ìë éàäå .åøéáç äð÷ ãçàä êùîù ïåéë ,åìàá åìà ó

:úåòî àìî ñéëá úåòî àìî ñéë åìéôà ééåúàì
aaaa.ea xefgl leki zexit epnn jyn `le zern el ozpóñëä ïúðå áéúëã ùã÷ä éáâ ïçëùàãë ,úåðå÷ úåòî äøåú øáãã .àéä íéîëç úð÷úå .äæå äæ

çåøèì ùåçé àìå øëåîä úðåëùá ä÷éìã ìåôúå äáåøî ïîæ øëåî úéáá åç÷î ç÷åì çéðé àîù äøéæâ ,úåòî àìå äðå÷ äëéùî åøîà íòè äîå ,åì í÷å
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וכבר  מיטלטלים. של  הקנין בדיני עוסקות פרקנו של הראשונות המשניות שתי
במשיכה אלא נקנים אינם שמיטלטלים ה), א, (קידושין  `eשנינו  ddabda oke)

,(c ,` oiyeciw dpyn xe`al epzncwd oiir ± dxiqnaבעל או חפץ שהלוקח כלומר 
לא  לחברו דמיו  את נתן  שכבר פי  על אף אותו , משך  שלא זמן כל מחברו , חיים
על אף מקחו, את הלוקח משימשוך אבל בו . לחזור רשאי מהם אחד  וכל  קנאו,
אמוראים  ונחלקו  בו . לחזור  יכול  מהם אחד ואין אותו , קנה דמיו, נתן  לא שעדיין פי 

ב): מז, מציעא (בבא yiwlבגמרא yix zrcl שנאמר התורה, מן מפורשת משיכה
הנקנה  דבר – עמיתך" מיד קנה או  לעמיתך ממכר תמכרו  "וכי יד ): כה, (ויקרא

ליד. opgeiמיד iax zrcleקונות מעות התורה egwn,מן  inc z` gweld ozpyny)
,(ea xefgl leki mdn cg` oi`e ,eze` dpw ונת" שנאמר : ברש"י, וקם ומבואר הכסף ן 

xwie`לו " ± el mwe eilr jkxr sqk ziying sqie" :ycwda xen`d aezkl dpeekd),fk
.(hi שמא גזירה קונות, מעות יהו ולא קונה משיכה שתהא תקנו  שחכמים אלא

הסחורה  דמי הלוקח יתן שמא כלומר בעלייה, חטיך  נשרפו ללוקח: המוכר  יאמר 
המוכר  יטרח ולא המוכר , בשכונת דליקה ותיפול  המוכר  בבית ויניחנה שלקח
הלכך היא, הלוקח שבאחריות מאחר אצלו, המונחת חברו של  סחורתו את להציל 
ובאחריותו ברשותו  הוא עדיין  מקחו , את הלוקח משך שלא זמן  שכל חכמים, תיקנו 

להצילו. שישתדל כדי  המוכר, opgei.של iaxk dklde שהמחליף חליפין , קנין  גם ויש
בכל בחליפים חברו קנה חברו של את האחד  שמשך כיון במיטלטלים, מיטלטלים
הצורה, על  אדם של  שדעתו לפי בחליפין , נקנה אינו  מטבע ברם, שהם. מקום
דנה  מכאן  (גמרא). להיבטל  עלולה והצורה היא, צורתו  מצד  המטבע שחשיבות
שאותו ללמדנו  באה והיא אחר, במין מטבעות של  אחד  מין במחליף משנתנו
דינו שכנגדו והמטבע למעות, נחשב להוצאה ביותר  ונוח לסוחר  העובר המטבע

הקנין. נעשה ובמשיכתו  כסחורה,

áäfä,זהב של המטבע –óñkä úà äðB÷של המטבע את – ÇÈÈÆÆÇÆÆ
כסף, דינרי וחמישה בעשרים זהב דינר לחברו אדם נתן  שאם כסף,
מקום  בכל הכסף דינרי  את קנה הזהב, דינר את חברו  שמשך כיון 

(היינו wqtyשהם enk sqk ixpic dyinge mixyr el ozil exag aiigy
mipyi mipyi m` ,miycg miycg m` ,enr– רמברמברמברמב""""ם ם ם ם אחדגמרא גמרא גמרא גמרא ;;;; ואין ,(

המטבע  לגבי  כסחורה נחשב זהב של  שהמטבע בו, לחזור  יכול  מהם
הלכך הכסף, כמו  להוצאה נוח ואינו לסוחר עובר שאינו לפי כסף, של

מיטלטלים; משיכת כדין  קונה הזהב ÷äðBמשיכת Bðéà óñkäåÀÇÆÆÅÆ
áäfä úàבדינר כסף דינרי  וחמישה עשרים לחברו נתן אם אבל  – ÆÇÈÈ

הכסף  שדינרי לפי אותו, שימשוך  עד  הזהב דינר  את קנה לא זהב,
כמו  קונות, אינן ומעות הם, למשנתנו .מעות בהקדמה çpäúLשבארנו ÇÀÙÆ

óñkä úà äðB÷,כסף של  במטבע נחושת מטבעות להחליף הבא – ÈÆÇÆÆ
פרוטות  שאין לפי הכסף, לגבי כסחורה נחושת של המטבעות נעשים
קונה  הנחושת משיכת הלכך הכסף, כדינרי  מקום בכל  יוצאות הנחושת

הכסף, çpäאת úà äðB÷ Bðéà óñkäåúL נחשב שהכסף – ÀÇÆÆÅÆÆÇÀÙÆ
קונות. אינן  ומעות הנחושת, לגבי  úBòøäכמעות úBòî מטבעות – ÈÈÈ

יוצאות ((((רש רש רש רש """"יייי))))שנפסלו  ואינן צורתם שנמחקה מטבעות מפרשים: ויש ;
בדוחק הרשב הרשב הרשב הרשב """"אאאא))))אלא úBôiä((((תוספותתוספותתוספותתוספות;;;; úà úBðB÷ המטבעות – ÆÇÈ

במשיכה, וניקנות כסחורה, הרעות המעות שדין  לסוחר, העוברים
úBòøä úà úBðB÷ ïðéà úBôiäå,הרעות לגבי כמעות שדינן  – ÀÇÈÅÈÆÈÈ

אותן. קנה לא הרעות את משך שלא זמן שאין ïBîéñàוכל  מטבע – ÂÄ
צורה, òaènäעליו  úà äðB÷לגבי סחורה כדין האסימון שדין – ÆÆÇÇÀÅÇ

ïBîéñàהמטבע, úà äðB÷ Bðéà òaènäå מעות הוא שהמטבע – ÀÇÇÀÅÇÅÆÆÂÄ
קונות. אינן  ומעות האסימון , òaènäלגבי úà íéðB÷ ïéìèìhnäÇÄÇÀÀÄÄÆÇÇÀÅÇ

שאינו  מטבע ואפילו המטבע, ניקנה המיטלטלים משיכת ידי  שעל –
ואסימון רעות מעות כמו  úà((((תוספותתוספותתוספותתוספות),),),),יוצא, äðB÷ Bðéà òaènäåÀÇÇÀÅÇÅÆÆ

ïéìèìhnä,מיטלטלים לגבי מעות הריהו שהוא מטבע שכל  היינו – ÇÄÇÀÀÄ
קו  אינן äæנות.ומעות úà äæ ïéðB÷ ïéìèìhnä ìk :ììkä äæÆÇÀÈÈÇÄÇÀÀÄÄÆÆÆ

אדם  החליף שאם למשנתנו. בהקדמה שבארנו  כמו חליפין , בקנין –
פי על  אף בשמן, יין או בחמור  פרה כגון במיטלטלים, מיטלטלים

כיון  החליפו, כך  ואחר זה, שווה וכמה זה שווה כמה תחילה ששיערו
אף  שהם, מקום בכל  בחליפיו  חברו קנה חברו, בשל האחד  שמשך 

או  החמור  את משך  הפרה בעל אם כגון משכם, לא שעדיין פי  על 
השמן  בעל  או  הפרה את החמור  בעל  קנה הרי השמן, את היין בעל 
את  גורסים שאין  נוסחאות יש ובאחריותו . ברשותו  ונעשה היין , את

הכלל " "זה טובטובטובטוב").").").").התיבות יוםיוםיוםיום """"תוספותתוספותתוספותתוספות ועייןועייןועייןועיין והרא והרא והרא והרא """"שששש ((((הריהריהריהרי""""ף ף ף ף 
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בהקדמה  הזכרנו שכבר  (מה ללמד  באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
מעות  נתן לא שעדיין  פי  על  אף מקחו, את הלוקח שמשך שכיון הקודמת), למשנה
הלוקח  משך  שלא זמן  כל אבל  בו. לחזור  יכול  מהם אחד  ואין  הקנין. נגמר  למוכר ,
מקום  ומכל בו. לחזור  מהם אחד  כל יכול  מעות, נתן שכבר  פי על  אף מקחו, את
קללת  וחייב ישראל , מעשה עשה לא מעות, הלוקח שנתן לאחר  בו , החוזר  כל

במשנה. כמבואר  שפרע" "מי

ãöék?קנין עושה אינה המעות ונתינת קנין  עושה הסחורה משיכת – ÅÇ
epîéä CLî,המוכר מן הלוקח –úBøt, אצלו שלקח –ïúð àGå ÈÇÅÆÅÀÈÇ

úBòî Bìהפירות דמי  לו  נתן  לא שעדיין  פי על  אף –dhwp epzpyn) È
,(llka dxegq oaena "zexit"Ba øBæçì ìBëé Bðéà הלוקח לא – ÅÈÇÂ

המוכר . úBòîולא Bì ïúð, למוכר הלוקח –epîéä CLî àGå ÈÇÈÀÈÇÅÆ
úBøt–הסחורה בעד  לו שלם שכבר פי על  הואילאף אצלו, שלקח Å

סחורתו, את משך  לא Baועדיין  øBæçì ìBëéכ משניהם.– אחד ל  ÈÇÂ

izdw - zex`ean zeipyn
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–Ba øBæçì ìBëé.eøîà ìáà:äâltä øBcîe ìeanä øBc éLðàî òøtL éî,BðéàL énî òøtäì ãéúò àeä ¨©££¨¨§¦¤¨©¥©§¥©©¦©©¨¨¨¦§¦¨©¦¦¤¥
Bøeaãa ãîBò.ïBòîL éaøøîBà:Bãéa óñkäL ìk–äðBéìòä ìò Bãé. ¥§¦©¦¦§¥¨¤©¤¤§¨¨©¨¤§¨

‚óñk òaøà äàðBàä,òìqì óñk òaøàå íéøNòî,ç÷nì úeúL.øéæçäì øzî éúî ãò?äàøiL éãk ãò ¨¨¨©§©¤¤¥¤§¦§©§©¤¤©¤©§©¤©©¨©ª¨§©£¦©§¥¤©§¤
BáBø÷ì Bà øbzì.äøBäïBôøè éaøãeìa:òìqì óñk äðBîL äàðBàä,ç÷nì LéìL;ãeì éøbz eçîNå.øîà ©©¨¦§¨©¦©§§¨¨¨§¤¤¤©¤©§¦©¤©§¨§©¨¥¨©

íäì:øéæçäì øzî íBiä ìk.Bì eøîà:eðì çépéïBôøè éaøeðîB÷îa;éøáãì eøæçåíéîëç. ¨¤¨©ª¨§©£¦¨§©¦¨©¦©§¦§¥§¨§§¦§¥£¨¦

çøèå åäì áéùç äéãéãë ,åìù øëùä àäéå øëîä ïî åá øåæçéå ø÷éúé åúåùøá åø÷ééúé íàã ïåéëã ,äöøé íà åá øåæçì åúåùøá íåãéîòä êëéôì ,ìéöäìå
:ìéöîå.'eke rxty in exn` la`äøåîòå íåãñ éùðàîå äâìôä øåãîå ìåáîä øåãî òøôù éî åéìò íéøîåàå ïéã úéáá åúåà ïéøøåà ,åá øåæçì ìåëéù ô"òà

:åéúåòî úà åì øéæçî êë øçàå ,åøåáéãá ãîåò åðéàù éîî òøôéì ãéúò àåä ,íéá åôèùù íééøöîä ïîålr eci ecia sqkdy lk xne` oerny iax
.dpeilrdéà÷ àî÷ àðúã äéúìîà ïåòîù éáøïéðîæã øîéîì ïåòîù éáø àúàå ç÷åì ïéá øëåî ïéá åá øåæçì ìåëé úåøéô åðîî êùî àìå úåòî åì ïúð øîàã

ìù åúééìò äúéäù ïåâë ,åá øåæçì ìåëé ç÷åìä ïéàå äöøé íà øëîä úà íéé÷ì åãéáå ,äðåéìòä ìò åãé óñëä úà ìá÷ù øëåîä åðééäã åãéá óñëäù éîã
äëéùî ïðáø øåîà éàî àîòèã ,êùî àìù éô ìò óà åá øåæçì ìåëé ç÷åìä ïéà íéé÷ øëîä äéäéù äöåø øëåîä íà àúùäã ,øëåîä ìöà äøåëù ç÷åì
éáøë äëìä ïéàå .äì éúééîå çøè åäéà ä÷éìã äìôð éà àéä ç÷åìã äéìòã àëä ,äéìòá êéèç åôøùð ç÷åìì øëåî åì øîàé àîù äøéæâ ,úåòî àìå äðå÷

:øëåî ïéá ç÷åì ïéá åá øåæçì ìåëé êùî àìù ïîæ ìë ,øëåîä ìöà äøåëù ç÷åì ìù åúééìòù éô ìò óà àìà .ïåòîù
bbbb.sqk drax` d`pe`d:ïéøðéã òáøà òìñäå ,øðéãá úåòî ùù íäù óñë úåòî äòáøà.rlql sqk rax`e mixyrnàåäù òìñä éîãá ç÷îä äéä íà

:óñë äòáøà åúàðåà ìë åì áéùäì áééç ,ç÷îì úåúù äàðåà àéåä àúùäã úåòî òáøàå íéøùò.xifgdl xzen izn crïåùì è÷ðã àäå .äðàúðù éî
:åúàðåà åì ïúéù åà ç÷îä øéæçäì òøôù éî åìéôà àëéìã ïðéòåîùàì ,øúåî.d`xiy ick crìò ìçî ,øúåé ääù íàå .åéáåø÷î ãçàì åà øâúì ç÷îä

äòèù òãéå åøëîîá àöåéë øáã åãéì àáù òãåð íàå .äðàúð íà åáåø÷ì åà øâúì úåàøäì ìëåéù åãéá ç÷îä ïéà éøäù ,øæåç íìåòì øëåîäå .åúàðåà
:ìçî éøäù ,òåáúìå øåæçì ìåëé åðéà ,òáú àìå ÷úùå.cel ixbz egnye:ïåôøè 'øë äëìä ïéàå .ø÷åéá ïéøëåîå äøåçñá ïéàé÷á åéäù
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eøîà ìáà:חכמים –øBcîe ìeanä øBc éLðàî òøtL éî ÂÈÈÀÄÆÈÇÅÇÀÅÇÇÄ
äâltä:הוסיפו ובברייתא –,mia miixvnne dxenre mecq iyp`ne ÇÇÈÈ

Bøeaãa ãîBò BðéàL énî òøtäì ãéúò àeä,מבארים בגמרא – ÈÄÀÄÈÇÄÄÆÅÅÀÄ
ללוקח  המוכר מחזיר  כך  ואחר  בו , שחוזר למי כך אומרים הדין  שבית

המעות. ìòאת Bãé ,Bãéa óñkäL ìk :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÆÇÆÆÀÈÈÇ
äðBéìòä נתן הלוקח שאם וסובר, קמא תנא על חולק שמעון רבי – ÈÆÀÈ

יכול בידו , שהכסף המוכר, הפירות, את מהמוכר  משך ולא מעות

בו לחזור יכול  אינו הלוקח אבל  בו, """"תפארת תפארת תפארת תפארת לחזור  טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות

oerny.ישראל ישראל ישראל ישראל ")")")") iaxk dkld oi`e

מברטנורא  הרב אבל  טוב". יום "תוספות לפי שמעון  רבי דברי את בארנו 
m"anxde),מפרש `xnbd zeawra) לא ואפילו  שיש להשמיע, בא שמעון  שרבי

על המוכר  של ידו  המעות, את למוכר שנתן  כיון  הפירות, את הלוקח משך 
לחזור יכול  הלוקח ואין  המכר , את מקיים הריהו  רוצה הוא שאם העליונה,
למוכר, שכורה שהיתה לוקח של  בעלייתו  מונחים היו הפירות שאם והיינו בו ,
אמרו טעם מה שהרי  בו , לחזור  יכול הלוקח ואין העליונה, על המוכר יד
נשרפו ללוקח: המוכר יאמר שמא גזירה מעות? ולא קונה משיכה חכמים:
החשש, אותו בטל הרי  היא, לוקח של  שהעלייה כאן  אבל  בעלייה, חיטיך 
המעות, את הלוקח משנתן  הלכך  יציל , בעצמו  הלוקח דליקה, תיפול  שאם

בושוב  לחזור יכול df).אינו  yexit lr dywny "aeh mei zetqez" oiir)

i p y m e i
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כה, (ויקרא בתורה כתוב – אונאה. בדיני המשניות עוסקות פרקנו  סוף ועד  מכאן
`eig",יד): z` yi` epez l` ,jzinr cin dpw e` jzinrl xknn exknz ike"מכאן

בהונאה: חכמים אמרו  שיעורים ושלושה חברו , את להונות לקונה או  למוכר שאסור
להחזיר ;`. שחייבים אדם a.שיעור  בני  שדרך משום להחזיר, חייבים שאין  שיעור

עליו; שחייבים b.למחול ההונאה ששיעור ללמד באה משנתנו  בטל. שהמקח
פחות  שהיא אונאה שכל  למדים, נמצאנו  והרי  מששה), (אחד  שתות הוא להחזיר 

בטל. המקח השתות על  יתירה שהיא וכל להחזירה, חייבים אין  משתות

äàðBàä, להחזיר שחייבים האונאה שיעור –óñk òaøà ארבע – ÈÈÈÇÀÇÆÆ
כסף, òìqìמעות óñk òaøàå íéøNòîשיש כסף מעות –כלומר ÅÆÀÄÀÇÀÇÆÆÇÆÇ

סלע, לכל מעות ארבע האונאה ושיעור  בסלע, וארבע עשרים מהן
ç÷nìהיינו: úeúL חפץ כגון  שקנה, החפץ במחיר  מששה אחד  – ÀÇÆÇ

בארבע  הלוקח ונתאנה מעה, ושמונה בעשרים שנמכר סלע השווה
זוהי מעות, בארבע המוכר  ונתאנה מעה בעשרים שנמכר או מעות,

שיעור על  יתירה האונאה היתה ואם להחזירה. שחייבים שתות אונאת

לפי שקנה. החפץ את ולהחזיר המקח את לבטל  המתאנה יכול זה,
הלוקח  שנתאנה יוצא, לעיל  שבארנו למקח שתות של החשבון

ושמונה. מעשרים כסף מעות ארבע היינו  ששילם, המעות בשביעית
אם  כגון  למעות, בשתות גם היא שהאונאה מפרשים, בגמרא אבל 

הלוקח  שהתאנה מעה, וארבעה בעשרים מעה עשרים שווה חפץ קנה
בעשרים  מעה ושמונה עשרים השווה חפץ קנה אם או מעותיו, בשתות

מעות. בשתות המוכר  שהתאנה מעה, äìוארבעה øzî éúî ãòøéæç ÇÈÇËÈÀÇÂÄ
לבטל או  האונאה, את ולתבוע לחזור  המתאנה יכול  מתי  עד כלומר  –

זה  שבכגון להשמיענו, כדי "מותר ", לשון  המשנה ונקטה המקח? את
שפרע"; "מי  אפילו אין המקח את מחזיר  או  אונאתו  éãkשתובע ãòÇÀÅ

äàøiL,המקח את להראות שיוכל  הזמן כשיעור  –øbzì,לסוחר – ÆÇÀÆÇÇÈ
BáBø÷ì Bà,מזה יותר שהה ואם נתאנה. אם להיוודע כדי הבקי , – ÄÀ

לפי המקח, את לבטל  או האונאה את ולתבוע לחזור  יכול  אינו שוב
בלוקח  אמורים? דברים במה אונאתו . על מחל שכבר  אומרים שאנו
חוזר לעולם נתאנה, המוכר אם אבל  בידו, שהמקח לפי שנתאנה,

להראות  שיוכל  בידו  המקח שאין לפי מקח, בביטול שכן וכל באונאה,
שיראה  עד  שמכר הדבר של השווי  את יודע ואינו לקרובו , או לתגר

במינו , שינוי שאין  דבר המקח היה אם לפיכך  בשוק. הנמכר כמותו
שבא  נודע אם וכן  שבשוק. שער  על שישאל כדי  עד  אלא חוזר  אינו

יכול אינו  תבע, ולא שטעה וידע כזו מכירה שוב המוכר של  לידו 
מחל הסתם שמן ולתבוע, וווו----ז ז ז ז ).).).).לחזור יביביביב,,,, מכירה מכירה מכירה מכירה  הלהלהלהל'''' äøBäÈ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
äàðBàä :ãeìa ïBôøè éaø,להחזיר שחייבים האונאה שיעור  – ÇÄÇÀÀÈÈÈ

òìqì óñk äðBîL:היינו סלע, לכל  כסף מעות שמונה –LéìL ÀÆÆÆÇÆÇÀÄ
ç÷nì מעשרים שמונה והרי  מעות, וארבע עשרים היא שסלע – ÇÆÇ

שליש , הן ãeìוארבע éøbz eçîNåוממכר במקח בקיאים שהיו – ÀÈÀÇÈÅ
להשתכר שיוכלו  טרפון, רבי של  הוראתו על ושמחו  ביוקר, ומוכרים

להחזיר , יוכלו לא והלקוחות íäìהרבה, øîà:לתגרים טרפון רבי – ÈÇÈÆ
øéæçäì øzî íBiä ìk או האונאה את ולתבוע לחזור היינו – ÈÇËÈÀÇÂÄ

המקח. את Bìלבטל eøîà:טרפון לרבי  התגרים –éaø eðì çépé ÈÀÇÄÈÇÄ
eðîB÷îa ïBôøè שתהא מוטב שכן  הוראתו, קודם בו שנהגנו כדין  – ÇÀÄÀÅ

שיראה  כדי עד  אלא הזמן  שיעור יהא ושלא למקח, שתות האונאה

לקרובו , או íéîëçלתגר éøáãì eøæçå.למקח שתות שהאונאה – ÀÈÀÀÄÀÅÂÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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„øëBnä ãçàå ç÷Blä ãçà–äàðBà ïäì Lé.èBéãäì äàðBàL íLk,øbzì äàðBà Ck;äãeäé éaøøîBà: ¤¨©¥©§¤¨©¥¥¨¤¨¨§¥¤¨¨©¤§¨¨¨©©¨©¦§¨¥
øbzì äàðBà ïéà.åéìò ìhäL éî–äðBéìòä ìò Bãé;äöø,Bì øîBà:éúBòî éì ïz,Bà:éðúéðBàM äî éì ïz. ¥¨¨©©¨¦¤ª©¨¨¨©¨¤§¨¨¨¥¤¦§©¤¦©¤¦©¦

‰äøñç òìqä àäz änk,äàðBà da àäé àGå?øéàî éaøøîBà:ïéøqà äòaøà,øðécì øqà.äãeäé éaø ©¨§¥©¤©£¥¨§§¥¨¨¨©¦¥¦¥©§¨¨¦¨¦¦¨©¦¨©¦§¨
øîBà:äòaøàúBðBécðt,øðécì ïBécðt.ïBòîL éaøøîBà:úBðBécðt äðBîL,øðécì úBðBécðô éðL. ¥©§¨¨ª§§ª§§©¦¨©¦¦§¥§¨ª§§§¥ª§§©¦¨
Âøéæçäì øzî éúî ãò?íékøka–éðçìMì äàøiL éãk ãò;íéøôkáe–úBúaL éáøò ãò.døékî äéä íà ©¨©ª¨§©£¦©§©¦©§¥¤©§¤©ª§¨¦©§¨¦©©§¥©¨¦¨¨©¦¨

–epîéä dìa÷î Lãç øNò íéðL øçàì elôà;úîòøz àlà åéìò Bì ïéàå.éðL øNòîì dðúBðå,LLBç Bðéàå, £¦§©©§¥¨¨Ÿ¤§©§¨¥¤§¥¨¨¤¨©§Ÿ¤§§¨§©£¥¥¦§¥¥
äòø Lôð àlà BðéàL. ¤¥¤¨¤¤¨¨

cccc.d`pe` xbzl oi`.äéá øãäéîì éòá÷ã àåä àúùäå .éúéøçà àðéáæ äéì éîøúàã íåùî ,éëä àðáæã éàäå ,äéáâ ìéçà éìåçà àîúñîå é÷á àåäù éðôî
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå.dpeilrd lr eci eilr lhedy in:äðàúðù éî.izern il ozàúëìä úéìå .àéä àéùðä äãåäé éáø ïéúéðúîå .ç÷åì äðàúð íà

:ç÷î ìèá ,úåúùî øúåé .äàðåà øéæçîå äð÷ ,úåúù äàðåàä íà àìà ,äéúååë
dddd.dxqg rlq `dz dnk:äàðåà àäú àì äàéöåä íàå øñçú äîë ,øñçå ÷çåù àåä ãéîúå àöåéä òáèî.oixqi` rax`:òìñì.xpicl xqi`àåäå

:ïéøñéà éðù ïåéãðåô ,íéðåéãðåô éðù äòî ,øðéã àåä óñë äòî ùùã .åá òáøàå íéøùò ïî ãçà.mipeicpet drax`:øùò íéðùî ãçà.mipeicpet dpeny
:äëìä ïëå .äàðåà øàùë .úåúù

eeee.mikxka:éðçìåùì äàøéù éãë ãò .éðçìù íù ùéù.mixtka:éðçìù íù ïéàù.zezay iaxr cròãé æà ,úáù úãåòñì úáù áøòá äàéöåäì àáù
:åðîî äåìá÷éå äàéöåäì ìëåé íà.dxikn did m`eäðìá÷é ,åì ïúðù òìñä àéäù øéëî íà ,ïéãä úøåùî íéðôì úåùòì äöåøå àåä ãéñç íàå ,øîà÷ éëä

:ùãåç øùò íéðù øçàì åìéôà åðîî.znerxz `l` eilr el oi`e.úîåòøú àìà åéìò äæì ïéà ,åðîî äìá÷ì äöø àìå ãéñç åðéàù øçàå ,øîà÷ éëä
:åðîæá åøéæçä àìù äéùôðà ãéñôàã àåä åäéàã.ipy xyrnl dpzepeïåîéñà íåùî ùùåç åðéàå äéååùá éðù øùòîì äðúåðå .éà÷ äàðåà éãë äøñçà

àìà åðéà ,óñë ìù àëñð åîë àìà òáèî úøåúá äéååùá äç÷åì åðéàù éîã ,åéìò ùé òáèî íùã ,äøåö åá ùéù òáèîá àìà ììçúî éðù øùòî ïéàù
:äòø ùôð

`xephxa yexit
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øëBnä ãçàå ç÷Blä ãçà שנתאנה ובין הלוקח שנתאנה בין  – ÆÈÇÅÇÀÆÈÇÅ
למקח, בשתות äàðBàהמוכר ïäì Lé במשנה ששנינו  אונאה דין  – ÅÈÆÈÈ

עמיתך, מיד קנה או לעמיתך ממכר תמכרו  "וכי  שנאמר : הקודמת,

וגם  המוכר גם שניהם, כאן שהוזכרו  הרי אחיו", את איש תונו אל 
èBéãäìהלוקח. äàðBàL íLk שאינו לאדם אונאה דין  שיש – ÀÅÆÈÈÇÆÀ

בסחורה, øbzìבקי  äàðBà Ck ואין במסחר, בקי  שהוא לסוחר  – ÈÈÈÇÇÈ
מתוך עליה ומחל  באונאתו  הרגיש  ודאי תגר והוא שהואיל  אומרים,

אונאה. דין  להם יש תגר בין הדיוט בין אלא שלו, מסחריים חישובים
øbzì äàðBà ïéà :øîBà äãeäé éaøהואיל יהודה, רבי  שסובר – ÇÄÀÈÅÅÈÈÇÇÈ

ומחל אונאתו  על  ידע הסתם מן הסחורה, במחיר ובקי  תגר  והוא
dcedi.עליה. iaxk dkld oi`eåéìò ìhäL éî,שנתאנה מי  כלומר – ÄÆËÇÈÈ

äðBéìòä ìò Bãé:כרצונו בתביעה לבוא –Bì øîBà ,äöø– ÈÇÈÆÀÈÈÈÅ
הלוקח: נתאנה אם למוכר, éúBòîהלוקח éì ïz המקח ויהא – ÆÄÀÇ

éðúéðBàMבטל, äî éì ïz :Bà.קיים והמקח האונאה, דמי – ÆÄÇÆÄÇÄ
תן  או מקחי, לי תן ללוקח: אומר  רצה המוכר , כשנתאנה הדין  והוא

כמותו , הלכה ואין הנשיא, יהודה כרבי  היא משנתנו שאוניתני . מה לי
נתן כרבי שתות (ziixaa`),אלא הוא ההונאה שיעור  שאם הסובר

ברם, ההונאה. את להחזיר המאנה שחייב אלא קיים, המקח למקח,
במשנה  הזכרנו  שכבר כמו  המקח, בטל  שתות, על  יתירה האונאה אם

יותר מקח, נקנה – משתות "פחות בגמרא: רבא פוסק וכן הקודמת.
אונאה". ומחזיר קנה – שתות מקח, בטל  – שתות על 

i y i l y m e i
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מטבע  שכן במטבעות, אף אונאה דין  יש כך  הסחורה, במחיר  אונאה דין שיש  כשם
ללמד, באה משנתנו  ממשקלו . חסר והוא תדיר , שימושו מחמת משתחק היוצא

תנאים. בזה ונחלקו  במטבעות, האונאה שיעור מהו

äøñç òìqä àäz änk,ממשקלה –äàðBà da àäé àGå– ÇÈÀÅÇÆÇÂÅÈÀÀÅÈÈÈ
קצת? שהשתחקה פי על  אף שלמה, כסלע לחברו  אותה נותן כשאדם

ïéøqà äòaøà :øîBà øéàî éaø חסרים אם כלומר  לסלע, – ÇÄÅÄÅÇÀÈÈÄÈÄ
איסרים, øðécìארבעה øqà שהסלע וארבעה, מעשרים אחד והוא – ÄÈÇÄÈ

מעות  6 = (הדינר איסרים וארבעה עשרים והדינר דינרים, ארבעה
הפונדיון  פונדיונות; 2 = כסף מעה איסרים).כסף; 2 =äãeäé éaøÇÄÀÈ

úBðBécðt äòaøà :øîBà,לסלע –øðécì ïBécðtאחד והוא – ÅÇÀÈÈËÀÀËÀÀÇÄÈ
לעיל. שהבאנו כמו  פונדיונות, עשר  שנים שהדינר עשר, éaøÇÄמשנים

úBðBécðt äðBîL :øîBà ïBòîL,לסלע –øðécì úBðBécðô éðL ÄÀÅÀÈËÀÀÀÅËÀÀÇÄÈ
הקודמת. במשנה ששנינו אונאה, כל כשאר שתות, והיא –

אונאה  כל  בשאר אף היא שבמשנתנו  התנאים שמחלוקת בגמרא, דעה יש
שמעות  לפי כאן, התנאים נחלקו בלבד שבמטבעות דעה, ויש וממכר. במקח
בפחות  אף מוחל  אינו חסר, מטבע ממנו לוקחים שאין  וכיון ניתנו, להוצאה
שיעור מטבע באונאת ובין  המקח באונאת שבין  היא, ההלכה ברם, משתות.

שתות הוא להחזיר  שחייבים h).האונאה ,ai dxikn 'ld m"anx)
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øéæçäì øzî éúî ãò?אונאה שיעור כדי החסרה הסלע את – ÇÈÇËÈÀÇÂÄ
עד האונאה תביעת שזמן ג), משנה (לעיל שנינו  מקח באונאת ואמנם

בקי אדם כל שלא מטבע, הוא שונה אבל לקרובו , או  לתגר  שיראה
במטבע? האונאה תביעת זמן  מהו המשנה, שואלת הלכך  íékøkaÇÀÇÄבו ,

שולחנים, שם שיש  –éðçìMì äàøiL éãk ãòמכיר שאין – ÇÀÅÆÇÀÆÇËÀÈÄ
השולחני ; אלא ודמיו חסרונו השולחניíéøôkáeבמטבע שאין  – ÇÀÈÄ

שם, úBúaLמצוי  éáøò ãò,שבתות ערבי עד להחזיר  הוא צריך – ÇÇÀÅÇÈ
ממנו  יקבלוה אם וידע שבת, לצורכי בשוק להוציאה לעיר  בא שהוא

døékîבשווייה. äéä íà לחברו החסרה הסלע את שנתן זה אם – ÄÈÈÇÄÈ
לו, שנתן סלע אותה שהיא מכירה, øNòהיה íéðL øçàì elôàÂÄÀÇÇÀÅÈÈ

epîéä dìa÷î Lãç שיהא חסידות, ממידת לו ראוי כלומר – ÙÆÀÇÀÈÅÆ
ממנו. úîòøzמקבלה àlà åéìò Bì ïéàå אינו שאם כלומר  – ÀÅÈÈÆÈÇÀÙÆ

תרעומת, אלא עליו  לו  אין ברישא, הקצוב הזמן לאחר לקבלה רוצה
ההפסד, את לעצמו  שגרם הוא בזמנה, החזירה ולא dðúBðåÀÀÈשהואיל 

éðL øNòîì,אונאה שיעור כדי החסרה סלע, באותה לפדות מותר  – ÀÇÂÅÅÄ
יפה סלע בשיעור  שני , מעשר  של יט יט יט יט ),),),),פירות ד ד ד ד ,,,, שנישנישנישני מעשר מעשר מעשר מעשר  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

LLBç Bðéàå שהיא מאחר צורתו, שנפחתה כמטבע דינה שמא – ÀÅÅ
הדחק, ידי על äòøיוצאת Lôð àlà BðéàL מקבלה שאינו  שמי  – ÆÅÆÈÆÆÈÈ

עין . וצר  קמצן היינו  רעה, נפש אלא אינו מטבע בתורת בשווייה
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–Ba øBæçì ìBëé.eøîà ìáà:äâltä øBcîe ìeanä øBc éLðàî òøtL éî,BðéàL énî òøtäì ãéúò àeä ¨©££¨¨§¦¤¨©¥©§¥©©¦©©¨¨¨¦§¦¨©¦¦¤¥
Bøeaãa ãîBò.ïBòîL éaøøîBà:Bãéa óñkäL ìk–äðBéìòä ìò Bãé. ¥§¦©¦¦§¥¨¤©¤¤§¨¨©¨¤§¨

‚óñk òaøà äàðBàä,òìqì óñk òaøàå íéøNòî,ç÷nì úeúL.øéæçäì øzî éúî ãò?äàøiL éãk ãò ¨¨¨©§©¤¤¥¤§¦§©§©¤¤©¤©§©¤©©¨©ª¨§©£¦©§¥¤©§¤
BáBø÷ì Bà øbzì.äøBäïBôøè éaøãeìa:òìqì óñk äðBîL äàðBàä,ç÷nì LéìL;ãeì éøbz eçîNå.øîà ©©¨¦§¨©¦©§§¨¨¨§¤¤¤©¤©§¦©¤©§¨§©¨¥¨©

íäì:øéæçäì øzî íBiä ìk.Bì eøîà:eðì çépéïBôøè éaøeðîB÷îa;éøáãì eøæçåíéîëç. ¨¤¨©ª¨§©£¦¨§©¦¨©¦©§¦§¥§¨§§¦§¥£¨¦

çøèå åäì áéùç äéãéãë ,åìù øëùä àäéå øëîä ïî åá øåæçéå ø÷éúé åúåùøá åø÷ééúé íàã ïåéëã ,äöøé íà åá øåæçì åúåùøá íåãéîòä êëéôì ,ìéöäìå
:ìéöîå.'eke rxty in exn` la`äøåîòå íåãñ éùðàîå äâìôä øåãîå ìåáîä øåãî òøôù éî åéìò íéøîåàå ïéã úéáá åúåà ïéøøåà ,åá øåæçì ìåëéù ô"òà

:åéúåòî úà åì øéæçî êë øçàå ,åøåáéãá ãîåò åðéàù éîî òøôéì ãéúò àåä ,íéá åôèùù íééøöîä ïîålr eci ecia sqkdy lk xne` oerny iax
.dpeilrdéà÷ àî÷ àðúã äéúìîà ïåòîù éáøïéðîæã øîéîì ïåòîù éáø àúàå ç÷åì ïéá øëåî ïéá åá øåæçì ìåëé úåøéô åðîî êùî àìå úåòî åì ïúð øîàã

ìù åúééìò äúéäù ïåâë ,åá øåæçì ìåëé ç÷åìä ïéàå äöøé íà øëîä úà íéé÷ì åãéáå ,äðåéìòä ìò åãé óñëä úà ìá÷ù øëåîä åðééäã åãéá óñëäù éîã
äëéùî ïðáø øåîà éàî àîòèã ,êùî àìù éô ìò óà åá øåæçì ìåëé ç÷åìä ïéà íéé÷ øëîä äéäéù äöåø øëåîä íà àúùäã ,øëåîä ìöà äøåëù ç÷åì
éáøë äëìä ïéàå .äì éúééîå çøè åäéà ä÷éìã äìôð éà àéä ç÷åìã äéìòã àëä ,äéìòá êéèç åôøùð ç÷åìì øëåî åì øîàé àîù äøéæâ ,úåòî àìå äðå÷

:øëåî ïéá ç÷åì ïéá åá øåæçì ìåëé êùî àìù ïîæ ìë ,øëåîä ìöà äøåëù ç÷åì ìù åúééìòù éô ìò óà àìà .ïåòîù
bbbb.sqk drax` d`pe`d:ïéøðéã òáøà òìñäå ,øðéãá úåòî ùù íäù óñë úåòî äòáøà.rlql sqk rax`e mixyrnàåäù òìñä éîãá ç÷îä äéä íà

:óñë äòáøà åúàðåà ìë åì áéùäì áééç ,ç÷îì úåúù äàðåà àéåä àúùäã úåòî òáøàå íéøùò.xifgdl xzen izn crïåùì è÷ðã àäå .äðàúðù éî
:åúàðåà åì ïúéù åà ç÷îä øéæçäì òøôù éî åìéôà àëéìã ïðéòåîùàì ,øúåî.d`xiy ick crìò ìçî ,øúåé ääù íàå .åéáåø÷î ãçàì åà øâúì ç÷îä

äòèù òãéå åøëîîá àöåéë øáã åãéì àáù òãåð íàå .äðàúð íà åáåø÷ì åà øâúì úåàøäì ìëåéù åãéá ç÷îä ïéà éøäù ,øæåç íìåòì øëåîäå .åúàðåà
:ìçî éøäù ,òåáúìå øåæçì ìåëé åðéà ,òáú àìå ÷úùå.cel ixbz egnye:ïåôøè 'øë äëìä ïéàå .ø÷åéá ïéøëåîå äøåçñá ïéàé÷á åéäù

`xephxa yexit

eøîà ìáà:חכמים –øBcîe ìeanä øBc éLðàî òøtL éî ÂÈÈÀÄÆÈÇÅÇÀÅÇÇÄ
äâltä:הוסיפו ובברייתא –,mia miixvnne dxenre mecq iyp`ne ÇÇÈÈ

Bøeaãa ãîBò BðéàL énî òøtäì ãéúò àeä,מבארים בגמרא – ÈÄÀÄÈÇÄÄÆÅÅÀÄ
ללוקח  המוכר מחזיר  כך  ואחר  בו , שחוזר למי כך אומרים הדין  שבית

המעות. ìòאת Bãé ,Bãéa óñkäL ìk :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÆÇÆÆÀÈÈÇ
äðBéìòä נתן הלוקח שאם וסובר, קמא תנא על חולק שמעון רבי – ÈÆÀÈ

יכול בידו , שהכסף המוכר, הפירות, את מהמוכר  משך ולא מעות

בו לחזור יכול  אינו הלוקח אבל  בו, """"תפארת תפארת תפארת תפארת לחזור  טובטובטובטוב";";";"; יום יום יום יום  ("("("("תוספותתוספותתוספותתוספות

oerny.ישראל ישראל ישראל ישראל ")")")") iaxk dkld oi`e

מברטנורא  הרב אבל  טוב". יום "תוספות לפי שמעון  רבי דברי את בארנו 
m"anxde),מפרש `xnbd zeawra) לא ואפילו  שיש להשמיע, בא שמעון  שרבי

על המוכר  של ידו  המעות, את למוכר שנתן  כיון  הפירות, את הלוקח משך 
לחזור יכול  הלוקח ואין  המכר , את מקיים הריהו  רוצה הוא שאם העליונה,
למוכר, שכורה שהיתה לוקח של  בעלייתו  מונחים היו הפירות שאם והיינו בו ,
אמרו טעם מה שהרי  בו , לחזור  יכול הלוקח ואין העליונה, על המוכר יד
נשרפו ללוקח: המוכר יאמר שמא גזירה מעות? ולא קונה משיכה חכמים:
החשש, אותו בטל הרי  היא, לוקח של  שהעלייה כאן  אבל  בעלייה, חיטיך 
המעות, את הלוקח משנתן  הלכך  יציל , בעצמו  הלוקח דליקה, תיפול  שאם

בושוב  לחזור יכול df).אינו  yexit lr dywny "aeh mei zetqez" oiir)
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כה, (ויקרא בתורה כתוב – אונאה. בדיני המשניות עוסקות פרקנו  סוף ועד  מכאן
`eig",יד): z` yi` epez l` ,jzinr cin dpw e` jzinrl xknn exknz ike"מכאן

בהונאה: חכמים אמרו  שיעורים ושלושה חברו , את להונות לקונה או  למוכר שאסור
להחזיר ;`. שחייבים אדם a.שיעור  בני  שדרך משום להחזיר, חייבים שאין  שיעור

עליו; שחייבים b.למחול ההונאה ששיעור ללמד באה משנתנו  בטל. שהמקח
פחות  שהיא אונאה שכל  למדים, נמצאנו  והרי  מששה), (אחד  שתות הוא להחזיר 

בטל. המקח השתות על  יתירה שהיא וכל להחזירה, חייבים אין  משתות

äàðBàä, להחזיר שחייבים האונאה שיעור –óñk òaøà ארבע – ÈÈÈÇÀÇÆÆ
כסף, òìqìמעות óñk òaøàå íéøNòîשיש כסף מעות –כלומר ÅÆÀÄÀÇÀÇÆÆÇÆÇ

סלע, לכל מעות ארבע האונאה ושיעור  בסלע, וארבע עשרים מהן
ç÷nìהיינו: úeúL חפץ כגון  שקנה, החפץ במחיר  מששה אחד  – ÀÇÆÇ

בארבע  הלוקח ונתאנה מעה, ושמונה בעשרים שנמכר סלע השווה
זוהי מעות, בארבע המוכר  ונתאנה מעה בעשרים שנמכר או מעות,

שיעור על  יתירה האונאה היתה ואם להחזירה. שחייבים שתות אונאת

לפי שקנה. החפץ את ולהחזיר המקח את לבטל  המתאנה יכול זה,
הלוקח  שנתאנה יוצא, לעיל  שבארנו למקח שתות של החשבון

ושמונה. מעשרים כסף מעות ארבע היינו  ששילם, המעות בשביעית
אם  כגון  למעות, בשתות גם היא שהאונאה מפרשים, בגמרא אבל 

הלוקח  שהתאנה מעה, וארבעה בעשרים מעה עשרים שווה חפץ קנה
בעשרים  מעה ושמונה עשרים השווה חפץ קנה אם או מעותיו, בשתות

מעות. בשתות המוכר  שהתאנה מעה, äìוארבעה øzî éúî ãòøéæç ÇÈÇËÈÀÇÂÄ
לבטל או  האונאה, את ולתבוע לחזור  המתאנה יכול  מתי  עד כלומר  –

זה  שבכגון להשמיענו, כדי "מותר ", לשון  המשנה ונקטה המקח? את
שפרע"; "מי  אפילו אין המקח את מחזיר  או  אונאתו  éãkשתובע ãòÇÀÅ

äàøiL,המקח את להראות שיוכל  הזמן כשיעור  –øbzì,לסוחר – ÆÇÀÆÇÇÈ
BáBø÷ì Bà,מזה יותר שהה ואם נתאנה. אם להיוודע כדי הבקי , – ÄÀ

לפי המקח, את לבטל  או האונאה את ולתבוע לחזור  יכול  אינו שוב
בלוקח  אמורים? דברים במה אונאתו . על מחל שכבר  אומרים שאנו
חוזר לעולם נתאנה, המוכר אם אבל  בידו, שהמקח לפי שנתאנה,

להראות  שיוכל  בידו  המקח שאין לפי מקח, בביטול שכן וכל באונאה,
שיראה  עד  שמכר הדבר של השווי  את יודע ואינו לקרובו , או לתגר

במינו , שינוי שאין  דבר המקח היה אם לפיכך  בשוק. הנמכר כמותו
שבא  נודע אם וכן  שבשוק. שער  על שישאל כדי  עד  אלא חוזר  אינו

יכול אינו  תבע, ולא שטעה וידע כזו מכירה שוב המוכר של  לידו 
מחל הסתם שמן ולתבוע, וווו----ז ז ז ז ).).).).לחזור יביביביב,,,, מכירה מכירה מכירה מכירה  הלהלהלהל'''' äøBäÈ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 
äàðBàä :ãeìa ïBôøè éaø,להחזיר שחייבים האונאה שיעור  – ÇÄÇÀÀÈÈÈ

òìqì óñk äðBîL:היינו סלע, לכל  כסף מעות שמונה –LéìL ÀÆÆÆÇÆÇÀÄ
ç÷nì מעשרים שמונה והרי  מעות, וארבע עשרים היא שסלע – ÇÆÇ

שליש , הן ãeìוארבע éøbz eçîNåוממכר במקח בקיאים שהיו – ÀÈÀÇÈÅ
להשתכר שיוכלו  טרפון, רבי של  הוראתו על ושמחו  ביוקר, ומוכרים

להחזיר , יוכלו לא והלקוחות íäìהרבה, øîà:לתגרים טרפון רבי – ÈÇÈÆ
øéæçäì øzî íBiä ìk או האונאה את ולתבוע לחזור היינו – ÈÇËÈÀÇÂÄ

המקח. את Bìלבטל eøîà:טרפון לרבי  התגרים –éaø eðì çépé ÈÀÇÄÈÇÄ
eðîB÷îa ïBôøè שתהא מוטב שכן  הוראתו, קודם בו שנהגנו כדין  – ÇÀÄÀÅ

שיראה  כדי עד  אלא הזמן  שיעור יהא ושלא למקח, שתות האונאה

לקרובו , או íéîëçלתגר éøáãì eøæçå.למקח שתות שהאונאה – ÀÈÀÀÄÀÅÂÈÄ

izdw - zex`ean zeipyn

e dpyn iriax wxt `rivn `aa zkqn

„øëBnä ãçàå ç÷Blä ãçà–äàðBà ïäì Lé.èBéãäì äàðBàL íLk,øbzì äàðBà Ck;äãeäé éaøøîBà: ¤¨©¥©§¤¨©¥¥¨¤¨¨§¥¤¨¨©¤§¨¨¨©©¨©¦§¨¥
øbzì äàðBà ïéà.åéìò ìhäL éî–äðBéìòä ìò Bãé;äöø,Bì øîBà:éúBòî éì ïz,Bà:éðúéðBàM äî éì ïz. ¥¨¨©©¨¦¤ª©¨¨¨©¨¤§¨¨¨¥¤¦§©¤¦©¤¦©¦

‰äøñç òìqä àäz änk,äàðBà da àäé àGå?øéàî éaøøîBà:ïéøqà äòaøà,øðécì øqà.äãeäé éaø ©¨§¥©¤©£¥¨§§¥¨¨¨©¦¥¦¥©§¨¨¦¨¦¦¨©¦¨©¦§¨
øîBà:äòaøàúBðBécðt,øðécì ïBécðt.ïBòîL éaøøîBà:úBðBécðt äðBîL,øðécì úBðBécðô éðL. ¥©§¨¨ª§§ª§§©¦¨©¦¦§¥§¨ª§§§¥ª§§©¦¨
Âøéæçäì øzî éúî ãò?íékøka–éðçìMì äàøiL éãk ãò;íéøôkáe–úBúaL éáøò ãò.døékî äéä íà ©¨©ª¨§©£¦©§©¦©§¥¤©§¤©ª§¨¦©§¨¦©©§¥©¨¦¨¨©¦¨

–epîéä dìa÷î Lãç øNò íéðL øçàì elôà;úîòøz àlà åéìò Bì ïéàå.éðL øNòîì dðúBðå,LLBç Bðéàå, £¦§©©§¥¨¨Ÿ¤§©§¨¥¤§¥¨¨¤¨©§Ÿ¤§§¨§©£¥¥¦§¥¥
äòø Lôð àlà BðéàL. ¤¥¤¨¤¤¨¨

cccc.d`pe` xbzl oi`.äéá øãäéîì éòá÷ã àåä àúùäå .éúéøçà àðéáæ äéì éîøúàã íåùî ,éëä àðáæã éàäå ,äéáâ ìéçà éìåçà àîúñîå é÷á àåäù éðôî
:äãåäé 'øë äëìä ïéàå.dpeilrd lr eci eilr lhedy in:äðàúðù éî.izern il ozàúëìä úéìå .àéä àéùðä äãåäé éáø ïéúéðúîå .ç÷åì äðàúð íà

:ç÷î ìèá ,úåúùî øúåé .äàðåà øéæçîå äð÷ ,úåúù äàðåàä íà àìà ,äéúååë
dddd.dxqg rlq `dz dnk:äàðåà àäú àì äàéöåä íàå øñçú äîë ,øñçå ÷çåù àåä ãéîúå àöåéä òáèî.oixqi` rax`:òìñì.xpicl xqi`àåäå

:ïéøñéà éðù ïåéãðåô ,íéðåéãðåô éðù äòî ,øðéã àåä óñë äòî ùùã .åá òáøàå íéøùò ïî ãçà.mipeicpet drax`:øùò íéðùî ãçà.mipeicpet dpeny
:äëìä ïëå .äàðåà øàùë .úåúù

eeee.mikxka:éðçìåùì äàøéù éãë ãò .éðçìù íù ùéù.mixtka:éðçìù íù ïéàù.zezay iaxr cròãé æà ,úáù úãåòñì úáù áøòá äàéöåäì àáù
:åðîî äåìá÷éå äàéöåäì ìëåé íà.dxikn did m`eäðìá÷é ,åì ïúðù òìñä àéäù øéëî íà ,ïéãä úøåùî íéðôì úåùòì äöåøå àåä ãéñç íàå ,øîà÷ éëä

:ùãåç øùò íéðù øçàì åìéôà åðîî.znerxz `l` eilr el oi`e.úîåòøú àìà åéìò äæì ïéà ,åðîî äìá÷ì äöø àìå ãéñç åðéàù øçàå ,øîà÷ éëä
:åðîæá åøéæçä àìù äéùôðà ãéñôàã àåä åäéàã.ipy xyrnl dpzepeïåîéñà íåùî ùùåç åðéàå äéååùá éðù øùòîì äðúåðå .éà÷ äàðåà éãë äøñçà

àìà åðéà ,óñë ìù àëñð åîë àìà òáèî úøåúá äéååùá äç÷åì åðéàù éîã ,åéìò ùé òáèî íùã ,äøåö åá ùéù òáèîá àìà ììçúî éðù øùòî ïéàù
:äòø ùôð
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øëBnä ãçàå ç÷Blä ãçà שנתאנה ובין הלוקח שנתאנה בין  – ÆÈÇÅÇÀÆÈÇÅ
למקח, בשתות äàðBàהמוכר ïäì Lé במשנה ששנינו  אונאה דין  – ÅÈÆÈÈ

עמיתך, מיד קנה או לעמיתך ממכר תמכרו  "וכי  שנאמר : הקודמת,

וגם  המוכר גם שניהם, כאן שהוזכרו  הרי אחיו", את איש תונו אל 
èBéãäìהלוקח. äàðBàL íLk שאינו לאדם אונאה דין  שיש – ÀÅÆÈÈÇÆÀ

בסחורה, øbzìבקי  äàðBà Ck ואין במסחר, בקי  שהוא לסוחר  – ÈÈÈÇÇÈ
מתוך עליה ומחל  באונאתו  הרגיש  ודאי תגר והוא שהואיל  אומרים,

אונאה. דין  להם יש תגר בין הדיוט בין אלא שלו, מסחריים חישובים
øbzì äàðBà ïéà :øîBà äãeäé éaøהואיל יהודה, רבי  שסובר – ÇÄÀÈÅÅÈÈÇÇÈ

ומחל אונאתו  על  ידע הסתם מן הסחורה, במחיר ובקי  תגר  והוא
dcedi.עליה. iaxk dkld oi`eåéìò ìhäL éî,שנתאנה מי  כלומר – ÄÆËÇÈÈ

äðBéìòä ìò Bãé:כרצונו בתביעה לבוא –Bì øîBà ,äöø– ÈÇÈÆÀÈÈÈÅ
הלוקח: נתאנה אם למוכר, éúBòîהלוקח éì ïz המקח ויהא – ÆÄÀÇ

éðúéðBàMבטל, äî éì ïz :Bà.קיים והמקח האונאה, דמי – ÆÄÇÆÄÇÄ
תן  או מקחי, לי תן ללוקח: אומר  רצה המוכר , כשנתאנה הדין  והוא

כמותו , הלכה ואין הנשיא, יהודה כרבי  היא משנתנו שאוניתני . מה לי
נתן כרבי שתות (ziixaa`),אלא הוא ההונאה שיעור  שאם הסובר

ברם, ההונאה. את להחזיר המאנה שחייב אלא קיים, המקח למקח,
במשנה  הזכרנו  שכבר כמו  המקח, בטל  שתות, על  יתירה האונאה אם

יותר מקח, נקנה – משתות "פחות בגמרא: רבא פוסק וכן הקודמת.
אונאה". ומחזיר קנה – שתות מקח, בטל  – שתות על 
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מטבע  שכן במטבעות, אף אונאה דין  יש כך  הסחורה, במחיר  אונאה דין שיש  כשם
ללמד, באה משנתנו  ממשקלו . חסר והוא תדיר , שימושו מחמת משתחק היוצא

תנאים. בזה ונחלקו  במטבעות, האונאה שיעור מהו

äøñç òìqä àäz änk,ממשקלה –äàðBà da àäé àGå– ÇÈÀÅÇÆÇÂÅÈÀÀÅÈÈÈ
קצת? שהשתחקה פי על  אף שלמה, כסלע לחברו  אותה נותן כשאדם

ïéøqà äòaøà :øîBà øéàî éaø חסרים אם כלומר  לסלע, – ÇÄÅÄÅÇÀÈÈÄÈÄ
איסרים, øðécìארבעה øqà שהסלע וארבעה, מעשרים אחד והוא – ÄÈÇÄÈ

מעות  6 = (הדינר איסרים וארבעה עשרים והדינר דינרים, ארבעה
הפונדיון  פונדיונות; 2 = כסף מעה איסרים).כסף; 2 =äãeäé éaøÇÄÀÈ

úBðBécðt äòaøà :øîBà,לסלע –øðécì ïBécðtאחד והוא – ÅÇÀÈÈËÀÀËÀÀÇÄÈ
לעיל. שהבאנו כמו  פונדיונות, עשר  שנים שהדינר עשר, éaøÇÄמשנים

úBðBécðt äðBîL :øîBà ïBòîL,לסלע –øðécì úBðBécðô éðL ÄÀÅÀÈËÀÀÀÅËÀÀÇÄÈ
הקודמת. במשנה ששנינו אונאה, כל כשאר שתות, והיא –

אונאה  כל  בשאר אף היא שבמשנתנו  התנאים שמחלוקת בגמרא, דעה יש
שמעות  לפי כאן, התנאים נחלקו בלבד שבמטבעות דעה, ויש וממכר. במקח
בפחות  אף מוחל  אינו חסר, מטבע ממנו לוקחים שאין  וכיון ניתנו, להוצאה
שיעור מטבע באונאת ובין  המקח באונאת שבין  היא, ההלכה ברם, משתות.

שתות הוא להחזיר  שחייבים h).האונאה ,ai dxikn 'ld m"anx)
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øéæçäì øzî éúî ãò?אונאה שיעור כדי החסרה הסלע את – ÇÈÇËÈÀÇÂÄ
עד האונאה תביעת שזמן ג), משנה (לעיל שנינו  מקח באונאת ואמנם

בקי אדם כל שלא מטבע, הוא שונה אבל לקרובו , או  לתגר  שיראה
במטבע? האונאה תביעת זמן  מהו המשנה, שואלת הלכך  íékøkaÇÀÇÄבו ,

שולחנים, שם שיש  –éðçìMì äàøiL éãk ãòמכיר שאין – ÇÀÅÆÇÀÆÇËÀÈÄ
השולחני ; אלא ודמיו חסרונו השולחניíéøôkáeבמטבע שאין  – ÇÀÈÄ

שם, úBúaLמצוי  éáøò ãò,שבתות ערבי עד להחזיר  הוא צריך – ÇÇÀÅÇÈ
ממנו  יקבלוה אם וידע שבת, לצורכי בשוק להוציאה לעיר  בא שהוא

døékîבשווייה. äéä íà לחברו החסרה הסלע את שנתן זה אם – ÄÈÈÇÄÈ
לו, שנתן סלע אותה שהיא מכירה, øNòהיה íéðL øçàì elôàÂÄÀÇÇÀÅÈÈ

epîéä dìa÷î Lãç שיהא חסידות, ממידת לו ראוי כלומר – ÙÆÀÇÀÈÅÆ
ממנו. úîòøzמקבלה àlà åéìò Bì ïéàå אינו שאם כלומר  – ÀÅÈÈÆÈÇÀÙÆ

תרעומת, אלא עליו  לו  אין ברישא, הקצוב הזמן לאחר לקבלה רוצה
ההפסד, את לעצמו  שגרם הוא בזמנה, החזירה ולא dðúBðåÀÀÈשהואיל 

éðL øNòîì,אונאה שיעור כדי החסרה סלע, באותה לפדות מותר  – ÀÇÂÅÅÄ
יפה סלע בשיעור  שני , מעשר  של יט יט יט יט ),),),),פירות ד ד ד ד ,,,, שנישנישנישני מעשר מעשר מעשר מעשר  הלהלהלהל'''' ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם 

LLBç Bðéàå שהיא מאחר צורתו, שנפחתה כמטבע דינה שמא – ÀÅÅ
הדחק, ידי על äòøיוצאת Lôð àlà BðéàL מקבלה שאינו  שמי  – ÆÅÆÈÆÆÈÈ

עין . וצר  קמצן היינו  רעה, נפש אלא אינו מטבע בתורת בשווייה

izdw - zex`ean zeipyn
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Êóñk òaøà äàðBàä.óñë ézL äðòhäå.äèeøt äåL äàãBääå.ïä úBèeøt Lîç:äèeøt äåL äàãBää; ¨¨¨©§©¤¤§©©£¨§¥¤¤§©¨¨¨¤§¨¨¥§¥©¨¨¨¤§¨
äèeøt äåLa úùc÷úî äMàäå;Lc÷ää ïî äèeøt äåLa äðäpäå–ìòî;äèeøt äåL àöBnäå–æéøëäì áiç; §¨¦¨¦§©¤¤§¨¤§¨§©¤¡¤§¨¤§¨¦©¤§¥¨©§©¥¨¤§¨©¨§©§¦
äèeøt äåL Bøáç úà ìæBbäåBì òaLðå–éãîì elôà åéøçà epëéìBé. §©¥¤£¥¨¤§¨§¦§©¦¤©£¨£¦§¨©

Áïä ïéLîç äMîç:äîeøz ìëBàä,øNòî úîeøúe,éàîc ìL øNòî úîeøúe,älçäå,íéøekaäå–éñBîó £¦¨ª§¦¥¨¥§¨§©©£¥§©©£¥¤§©§©©¨§©¦¦¦
Lîç.BlL éðL øNòîe éòáø òèð äãBtäå–éñBîLîç ó.BLc÷ä úà äãBtä–éñBîóLîç.äåLa äðäpä Ÿ¤§©¤¤©§¨¦©£¥¥¦¤¦Ÿ¤©¤¤¤§¥¦Ÿ¤©¤¡¤§¨¤

Lc÷ää ïî äèeøt–éñBîLîç ó.äèeøt äåL Bøáç úà ìæBbäå,Bì òaLðå–éñBîLîç ó. §¨¦©¤§¥¦Ÿ¤§©¥¤£¥¨¤§¨§¦§©¦Ÿ¤
ËäàðBà íäì ïéàL íéøác elà;úBLc÷ääå úBò÷øwäå úBøèMäå íéãáòä.ìôë éîeìLz ïäì ïéà,éîeìLz àGå ¥§¨¦¤¥¨¤¨¨¨£¨¦§©§¨§©©§¨§©¤§¥¥¨¤©§¥¤¤§©§¥

ffff.sqk drax` d`pe`d:óñë éúù äðòèä éðúîì éòáã íåùî äàðùå øæçå .ïøîàãë úåúù äàðåàä àöîð .óñë úåòî òáøàå íéøùò àåäù òìñ ç÷îì
.sqk izy dprhdeäèåøô äåù íäî åì äãåé äæå ,êãéá éì ùé óñë úåòî éúù äåù åðòèù ,óñë éúùî äúåçô àéäù äðòè ìò íéðééãä úòåáù ïéàù

:äèåøô øåôëéå ìëä åì äãåé åà ,øàùä øåôëéå.dhext dey d`cedde:äòåáù áééçúéå úö÷îá äàãåä úåéäì.dhext dey `vendåðéà éëäî øéöá ìáà
áéúëã ,æéøëäì áééç(á"ë íéøáã):äèåøô äåù äá ïéàù äãáàì èøô ,åðîî ãáàú øùà.eixg` epkileiãò äøôë åì ïéà æàã ,ø÷ùì òáùðù äãåä íà

áéúëã ,åçåìù ãéì àìå ùîî åãéì åðøéæçéù('ä øáãîá):åì íùà øùàì ïúðå
gggg.dnexz lke`d:ââåùá äìåãâ äîåøú ìëàù äæ .äìåãâ.xyrn znexze:øùòîä ïî øùòî.i`nc ly xyrn znexze,õøàä íòî äàåáú ç÷åìä

:äá íéøéäæ ìëä åéäù ,äìåãâ äîåøú àì ìáà ,øùòî úîåøú ùéøôäì êéøö.mixekae dlgeãçà íùîå ,äîåøú åø÷éà åäìåëã ,åäðéð ãç äùîç éðä ìë
:ïéàá íä.irax rhpéñåîã éðù øùòîî ùãå÷ ùãå÷ øîâé÷ôð àø÷ ãçîã ,åäì áéùç ãç éîð åäééååøúå .ùîåç óéìé øùòîîã ïåéë:ó.ely ipy xyrne

éñåî .à÷åã:áéúë åøùòîî ùéàã ,ùîåç ó.eycwd:áéúë ùéã÷îä ,íéøçà ìù àìå.dpdpd:ùîåçå äìéòî ïáø÷ áééç ,ââåùá
hhhh.'eke d`pe` mdl oi`y mixac el`àø÷ øîàã(äë àø÷éå)ïðéàù úåò÷ø÷ åàöé ,ãéì ãéî äð÷ðä øáã ,êúéîò ãéî äð÷ åà êúéîòì øëîî åøëîú éëå .
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האונאה; שיעור אגב כאן והובאו  פרקנו , מענין  אינם שלאחריה והמשנה זו  משנה
ג). (משנה לעיל נישנה שכבר האונאה, בשיעור  ופותחת משנתנו חוזרת מכאן 

óñk òaøà äàðBàäשנתפרש כמו  לסלע, כסף מעות ארבע – ÈÈÈÇÀÇÆÆ
ג). (משנה óñëלעיל ézL äðòhäå שבועה מחייבים דין בית אין  – ÀÇÇÂÈÀÅÆÆ

לכל היא הטענה כן אם אלא הטענה, במקצת מודה שהוא הנתבע את

דינר. שליש היינו כסף, מעות שתי  לכלäàãBääåהפחות היא – ÀÇÈÈ
על  äèeøtהפחות äåL.במעה ושניים משלושים אחת שהיא – ÈÆÀÈ

ב ב ב ב ))))בגמרא לטלטלטלט,,,, הפיסקה((((שבועות שבועות שבועות שבועות  בפירוש אמוראים izyנחלקו dprhd"
:"sqkרב sqk",לדעת izy dprhd zxitk" המודה שהנתבע כלומר 

שמודה  והמקצת כסף, מעות בשתי הפחות לכל כופר  הטענה במקצת
לפחות  היא התביעה רב של  שלדעתו  נמצא מפרוטה; פחות אינה בה

אמר : ושמואל הרמב"ם. מפרש  אמנם וכן ופרוטה. כסף מעות שתי
,"sqk izy dnvr dprh",כסף מעות שתי  לפחות היא שהתביעה כלומר

מפרוטה. פחות לא הנתבע מודה ïäוממנה úBèeøt Lîç– ÈÅÀÅ
פרוטה: של  השיעור את חכמים קבעו דברים äàãBääÇÈÈ`.בחמישה

äèeøt äåL. לעיל שבארנו  כמו –.aäåLa úùc÷úî äMàäå ÈÆÀÈÀÈÄÈÄÀÇÆÆÀÈÆ
äèeøt.לבעלה –.bìòî ,Lc÷ää ïî äèeøt äåLa äðäpäå ÀÈÀÇÆÁÆÀÈÆÀÈÄÇÆÀÅÈÇ

מעילה. קרבן להביא חייב –.cáiç ,äèeøt äåL àöBnäåÀÇÅÈÆÀÈÇÈ
æéøëäìשנאמר להכריז, חייב אינו  פרוטה משווה פחות אבל  – ÀÇÀÄ

גגגג):):):): כבכבכבכב,,,, ומצאתה",((((דברים דברים דברים דברים  ממנו  תאבד  אשר  אחיך אבדת לכל  תעשה "וכן

חכמים: epnnודרשו ca`z xy` שווה בה שאין  לאבידה פרט –
אבידה. קרויה שאינה däèeøt.פרוטה äåL Bøáç úà ìæBbäåÀÇÅÆÂÅÈÆÀÈ

Bì òaLðåלש הודה,– כך ואחר  גזל, שלא åéøçàקר epëéìBé ÀÄÀÇÄÆÇÂÈ
éãîì elôà שישיב עד  כפרה לו  שאין הנגזל,– לידי  הגזילה את ÂÄÀÈÇ

רחוקה במדינה הוא d).ואפילו  ,h `nw `aa oiir)
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ïä ïéLîç äMîç: חומש מוסיפים דברים בחמישה –.`ìëBàä ÂÄÈËÀÄÅÈÅ
äîeøz,בשוגג –øNòî úîeøúe,מעשר תרומת האוכל  או – ÀÈÀÇÇÂÅ

לכהן , ממעשרו הלוי éàîcשמפריש  ìL øNòî úîeøúeשל – ÀÇÇÂÅÆÀÇ
מעשר תרומת ממנה מפריש  שהלוקח הארץ, מעם הלקוחה תבואה
לפי גדולה, תרומה לא אבל  מעשרותיה, הופרשו  לא שמא מספק,

בה, זהירים הכל  מן älçäåשהיו  שמפרישים חלה, האוכל או  – ÀÇÇÈ
שנאמר תרומה, קרויה והיא ככככ):):):):העיסה, טו טו טו טו ,,,, תרימו ((((במדברבמדברבמדברבמדבר "חלה

תרומה,íéøekaäåתרומה", קרויים הם שאף ביכורים, האוכל  או – ÀÇÄÄ
יז יז יז יז ):):):):שנאמר  יביביביב,,,, שנאמר((((דברים דברים דברים דברים  הביכורים, אלו  ופירשו: ידך", "ותרומת

דדדד):):):):בהם כוכוכוכו,,,, מאלה ((((דבריםדבריםדבריםדברים אחד האוכל מידך"; הטנא הכהן "ולקח
Lîçבשוגג, óéñBî,חומש עליה ומוסיף הקרן, את משלם – ÄÙÆ

בתרומה ידידידיד):):):):שנאמר כבכבכבכב,,,, ויסף ((((ויקראויקראויקראויקרא בשגגה, קודש יאכל  כי "ואיש
עליו ". miiexwחמישיתו mleky itl ,cg`l `l` mipnip mpi` dl` lke

.a ;epx`ay enk ,dnexzéòáø òèð äãBtäå בשנה האילן פירות – ÀÇÆÆÇÀÈÄ
שדינם  הערלה), שנות שלוש  שנגמרו  (לאחר  לנטיעתו הרביעית

כדין  שם ולאכלם לירושלים פדיונם דמי את להעלות או להעלותם
שני, BlLמעשר  éðL øNòîe, שלו שני  מעשר פירות הפודה או – ÇÂÅÅÄÆ

לירושלים, המעות את Lîçומעלה óéñBî שנאמר כז כז כז כז ,,,,– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÄÙÆ
ולמדים לא לא לא לא ):):):): עליו", יוסף חמישיתו  ממעשרו, איש יגאל גאל "ואם

רבעי בנטע שכן קודש", "קודש , שווה בגזירה שני ממעשר  רבעי  נטע
כדכדכדכד):):):):כתוב יט יט יט יט ,,,, פריו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  כל יהיה הרביעית הלולים ycew"ובשנה

כתוב שני ובמעשר  לללל):):):):לה'", כזכזכזכז,,,, הארץ...((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מעשר ycew"וכל
חומש ; לו  יש  רבעי נטע אף חומש , לו  יש  שני מעשר מה b.לה'",

BLc÷ä úà äãBtä, בעצמו הוא שהקדיש –Lîç óéñBî– ÇÆÆÆÀÅÄÙÆ
שנאמר  יט יט יט יט ):):):):כמו  כז כז כז כז ,,,, אותו ,((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  המקדיש השדה את יגאל גאל  "ואם

עליו"; ערכך  כסף חמשית cïî.ויסף äèeøt äåLa äðäpäÇÆÁÆÀÈÆÀÈÄ
Lc÷ää,בשוגג –Lîç óéñBî שנאמר כמו  טז טז טז טז ):):):):– הההה,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא ÇÆÀÅÄÙÆ

אותו  ונתן עליו  יוסף חמישיתו ואת ישלם, הקודש מן חטא אשר "ואת

dBì.לכהן "; òaLðå ,äèeøt äåL Bøáç úà ìæBbäåלשקר – ÀÇÅÆÂÅÈÆÀÈÀÄÀÇ
הודה, כך  ואחר  גזל , Lîçשלא óéñBî שנאמר כמו ה ה ה ה ,,,,– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÄÙÆ

וחמישיתיו כדכדכדכד):):):): בראשו, אותו  ושלם לשקר, עליו ישבע אשר מכל "או
בתורה  האמור  שחומש אחדים, במקומות בארנו  וכבר עליו ". יוסף

מלבר " "חומש  הנקרא והוא מהקרן , רבע epxe`aהיינו  oiir ± uegan)
.(f ,h `nw `aa dpynl
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שא  דברים לפרט באה והיא אונאה, לדיני  חוזרת אונאה.משנתנו  בהם ין

äàðBà íäì ïéàL íéøác elà ואם במקחם, אונאה דין שאין  – ÅÀÈÄÆÅÈÆÈÈ
לתבוע  יכולים אינם שתות על ביתר  אפילו הלוקח או  המוכר  נתאנה

izdw - zex`ean zeipyn
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äMîçå äòaøà.òaLð Bðéà ípç øîBL,ílLî Bðéà øëN àNBðå.øïBòîL éaøîBà:ïúeéøçàa áiç àeäL íéLã÷ ©§¨¨©£¦¨¥¦¨¥¦§¨§¥¨¨¥§©¥©¦¦§¥¨¨¦¤©¨§©£¨¨
–äàðBà ïäì Lé;ïúeéøçàa áiç BðéàLå–äàðBà ïäì ïéà.äãeäé éaøøîBà:äøBz øôñ øëBnä óà,äîäa ¥¨¤¨¨§¤¥©¨§©£¨¨¥¨¤¨¨©¦§¨¥©©¥¥¤¨§¥¨

úéìbøîe–äàðBà íäì ïéà.Bì eøîà:elà úà àlà eøîà àG. ©§¨¦¥¨¤¨¨¨§¨§¤¨¤¥
Èøkîîe ç÷îa äàðBàL íLk,íéøáãa äàðBà Ck.Bì øîàé àG:äæ õôç änëa?çwì äöBø Bðéà àeäå.íà §¥¤¨¨§¤©¦§¨¨¨¨¦§¨¦Ÿ©§©¨¥¤¤§¥¤¦©¦

äéàøì àìà íéãîåò íðéàù úåøèù åàöé ,éåð÷ åôåâå øåëî åôåâù øáã ,øëîî åøëîú éëå áéúëã .úåøèù åàöé ,úåò÷ø÷ì åù÷åäù íéãáò åàöé ,ïéìèìèéî
:ùã÷ä àìå åéçà ,åéçà àø÷ øîà ,úåùã÷ä .ïäáù.ltk inelyz `láðâ úðòè ïòåèá áéúëã(áë úåîù),'åëå øåîç ìò øåù ìò .ììë ,òùô øáã ìë ìò

åôåâå ìèìèîä øáã ìë óà ,ïåîî åôåâå ìèìèîä øáã ùøåôî èøôä äî .èøôä ïéòë àìà ïã äúà éà ,ììëå èøôå ììë .ììëå øæç ,äãáà ìë ìò .èøô
åäòø ,åäòø àø÷ øîà ,úåùã÷ä .ïåîî ïôåâ ïéà ïéìèìèéî íäù ô"òàù úåøèù åàöé .úåò÷ø÷ì åù÷åäù íéãáò åàöé .ïéìèìèéî ïðéàù úåò÷ø÷ åàöé .ïåîî

:ùã÷ä àìå.dynge drax` inelyz `leäùì äùìù éîåìùú àìå àðîçø øîà äùîçå äòáøà éîåìùúã .ùã÷ä ìù äù åà øåù øëîå çáèå áðâ íà
:ïä äùîçå äòáøà éîåìùú ììëá øëåîå çáåèá ìôëäù ,àãç åäì øéöá ,ìôëî èéòîàã ïåéëã ,øåùì äòáøàå.mlyn epi` xky `yepáéúëã(íù)éë

ììë .ììëå øæç ,øåîùì äîäá ìëå .èøô ,äù åà øåù åà øåîç .ììë ,åäòø ìà ùéà ïúéøáã ùøåôî èøôä äî .èøôä ïéòë àìà ïã äúà éà ,ììëå èøôå
:ùã÷ä àìå ,åäòø àø÷ øîà ,úåùã÷ä .'åëå ìèìèéîä.ozeixg`a aiigy miycw:äøëîå äîîåäå äùéøôäå äìåò éìò éøä øîà.d`pe` mdl yiïåéëã

:äéá àðéø÷ åéçà úà ùéà åðåú ìàå ,àéä äéìéã ,äúåéøçàá áééç äáðâð åà äúî íàã.ozeixg`a aiig epi`ye:åæ éøä øîàã ïåâë.dxez xtq xkend s`
:äéîãì õ÷ ïéàù éôì.dndae zilbxnãéîöäì àá íàù [ìåòá åîò åãîöì] åúåîëù øçà ìò øæçî äùéøçì äôé øåù åì ùéù éî .ïâååæì äöåø íãàù éðôî

:ïåòîù 'øë àìå äãåäé 'øë àì äëìä ïéàå .úéãéçéä ïî áäæá äúøáç íò úåàìîì äàð úéìâøî ïëå ,àéøáä úà ì÷ì÷î àéøáä íò ùìç øåù ìåòä úçú
iiii.mixaca d`pe` jkøîàðù(ä"ë àø÷éå)åáìì àìà øéëäì äøåñî ïúòøå ïúáåè ïéàù íéøáã úàðåàá øîàð äæ ,êéäìàî úàøéå åúéîò úà ùéà åðåú àìå

:äáåèì íà ïéåëúî äòøì íà òãåéù øáãî ìù

`xephxa yexit

האונאה. úBLc÷ääåאת úBò÷øwäå úBøèMäå íéãáòä– ÈÂÈÄÀÇÀÈÀÇÇÀÈÀÇÆÀÅ
ידידידיד):):):):שנאמר כהכהכהכה,,,, עמיתך,((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מיד  קנה או  לעמיתך  ממכר תמכרו "וכי

ודרשו : אחיו ", את איש  תונו  jzinrאל cin dpw e` הנקנה דבר –
שהוקשו  עבדים יצאו מיטלטלים, שאינם קרקעות יצאו ליד , מיד

שנאמר  מומומומו):):):):לקרקעות, כהכהכהכה,,,, אחריכם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לבניכם אותם "והתנחלתם
דבר – ממכר " תמכרו  "וכי  שנאמר : שטרות, יצאו אחוזה"; לרשת

יצאו  לראיה; אלא עומדים אינם שטרות ואילו  קנוי , וגופו מכור שגופו
ולא  "אחיו" ודרשו : אחיו", את איש תונו  "אל  שנאמר : הקדשות,

מיד  קנה "או שנאמר : משום או ±הקדש; "jzinr.להקדש ïéàÅפרט
ìôë éîeìLz ïäì נגנבו אם –.(leab zbqda epiid zerwxw zaipbe) ÈÆÇÀÅÆÆ

שנאמר ממה זה למדים בגמרא ח ח ח ח ):):):):בברייתא כבכבכבכב,,,, דבר((((שמותשמותשמותשמות כל "על 

יאמר אשר  אבדה כל על שלמה על  שה על חמור  על  שור על  פשע
ישלם  אלהים ירשיעון  אשר  שניהם, דבר  יבוא האלהים עד  זה הוא כי

– פשע" דבר כל "על ודרשו : לרעהו", חמור"llk;שנים על שור  "על
hxt;וכו' אבדה"± כל  llke;"על  xfg אתה ± אי – וכלל  ופרט כלל

ממון , וגופו  המיטלטל דבר מפורש הפרט מה הפרט; כעין  אלא דן 
מיטלטלין; שאינן קרקעות יצאו  ממון; וגופו  המיטלטל  דבר  כל אף

שהוק  עבדים יצאו יצאו ממון ; גופם שאין שטרות יצאו  לקרקעות; שו
ודרשו : לרעהו ", שנים "ישלם שנאמר : להקדש ;edrxlהקדשות, ולא

äMîçå äòaøà éîeìLz àGåהקדש של שה או שור  גנב אם – ÀÇÀÅÇÀÈÈÇÂÄÈ
וחמישה  השה תחת צאן  ארבעה לשלם חייב אינו מכרו , או  וטבחו 

שלושה  אלא כאן  אין  הרי  מכפל  ופטור שהואיל השור , תחת בקר 
וארבעה. שלושה ולא וחמישה, ארבעה אמרה והתורה øîBLÅוארבעה,

òaLð Bðéà ípç בהמת או  שטרות או עבדים לו נמסרו  שאם – ÄÈÅÄÀÈ
אינו  ונתקלקלה, לשמור קרקע לו שנמסרה או ואבדו, לשמירה הקדש

שנאמר בשמירתם פשע שלא עליהם וווו):):):):נשבע כבכבכבכב,,,, איש((((שמות שמות שמות שמות  יתן  "כי
ודרשו : לשמור " כלים או כסף רעהו  ±אל  "edrx l` yi` ozi ik"; כלל

milk e` sqk;פרט –xenylדבר מפורש  הפרט מה וכלל; חזר  –
"כי ונאמר: ממון ; וגופו המיטלטל  דבר  כל  אף ממון , וגופו המיטלטל 

רעהו", אל איש להקדשיתן בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ););););ולא øëN((((ברייתאברייתאברייתאברייתא àNBðå– ÀÅÈÈ
שכר, ílLîשומר  Bðéà א שכר– בשומר  שנאמר  אבדו , או נגנבו  ם ÅÀÇÅ

ט ט ט ט ):):):): כבכבכבכב,,,, בהמה ((((שמות שמות שמות שמות  וכל שה או  שור או  חמור רעהו אל  איש  יתן  "כי 

אלא  לשלם חייב שאינו וכלל", ופרט ב"כלל  כדלעיל  ודרשו לשמור",
פרט  רעהו ", אל איש  יתן "כי  ונאמר : ממון ; וגופו  המיטלטל  דבר על 

xnba`).להקדש  `ziixa) אלא נשבע, אינו חינם ששומר  מפרשים, יש
באלו  פטור  שכר  שומר וכן  פשע, שלא לומר בדיבורו הוא נאמן 

אם  אבל  בפשיעתו, כן  אירע שלא לומר נאמן והוא ואבידה , מגניבה
ובין  חינם שומר  בין בכך, שהודו או  בשמירתם שפשעו עדים יש

בידים כמזיק הוא הרי  הפושע שכל  לשלם, חייב שכר  ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם שומר 

ג ג ג ג ).).).). ב ב ב ב ,,,, שכירות שכירות שכירות שכירות  פ הלהלהלהל'''' פשעו  אם שאף מפרשים, ולא ויש מלשלם, טורים

חינם "שומר המשנה rayp"נקטה epi` נאמרו לא שבכתוב משום אלא
חינם שומר  אצל """"תוספות תוספות תוספות תוספות תשלומים ועייןועייןועייןועיין הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ;;;; הרשבהרשבהרשבהרשב""""א א א א ;;;; ((((רמברמברמברמב""""ןןןן;;;;

שלמה שלמה שלמה שלמה ").").")."). וווו""""מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  טוב טוב טוב טוב """" àeäLיום יום יום יום  íéLã÷ :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÈÄÆ
ïúeéøçàa áiç בעליהם חייבים אבדו, או  נגנבו  או  מתו  שאם – ÇÈÀÇÂÈÈ

קרבן", עלי "הרי  שאמר: והיינו תחתיהם, אחרים ïäìלהביא LéÅÈÆ
äàðBàשהואיל אונאה, דין  להם יש  ומכרם, מום בהם נפל  שאם – ÈÈ

"אל בהם: וקוראים כנכסיהם, הם הרי  באחריותם הבעלים וחייבים

אחיו ", את איש ïúeéøçàaתונו áiç BðéàLå בהמה הרי שאמר : – ÀÆÅÇÈÀÇÂÈÈ
קרבן, äàðBàזו  ïäì ïéà,באונאה ומכרו בקרבן  מום נפל  שאם – ÅÈÆÈÈ

אחיו". את איש  תונו  "אל משום כאן  שאין להחזיר, חייבים oi`eאין 
,oerny iaxk dkld.אונאה דין  להם אין  קדשים כל äãeäéאלא éaøÇÄÀÈ

íäì ïéà ,úéìbøîe äîäa ,äøBz øôñ øëBnä óà :øîBàÅÇÇÅÅÆÈÀÅÈÇÀÈÄÅÈÆ
äàðBà:הטעם מבואר  בגמרא בברייתא –dxez xtq שאין מפני – ÈÈ

לשוויו), קצבה (אין לדמיו zilbxneקץ dnda רוצה שאדם מפני  –
שכמותו  אחר  על מחזר לחרישה יפה שור לו שיש  מי  שפעמים לזווגם,

את  מקלקל הוא בריא, עם חלש  שור שהמזווג בעול , עמו  לצמדו
בזה; וכיוצא בטבעת חברתה עם לשבצה נאה מרגלית וכן  הבריא;

משוויין . יותר לשלם מוכן  הוא Bìולפיכך  eøîàלרבי חכמים – ÈÀ
elàיהודה: úà àlà eøîà àG והקרקעות והשטרות העבדים – ÈÀÆÈÆÅ

להם  יש הדברים שאר  אבל  אונאה, להם אין  בלבד שאלו  וההקדשות,
minkgk.אונאה. dklde

י ה נ ש מ ר ו א ב

äàðBàL íLkאסורהCk ,økîîe ç÷îaאסורהíéøáãa äàðBà ÀÅÆÈÈÀÆÇÄÀÈÈÈÈÄÀÈÄ
שנאמר  יז יז יז יז ):):):):– כה כה כה כה ,,,, מאֿלהיך ",((((ויקראויקראויקראויקרא ויראת עמיתו  את איש  תונו "ולא

ורעתם  טובתם שאין דברים, באונאת נאמר  זה שפסוק חכמים, ופירשו

התכוון  להקניט אם הוא שיודע המדבר , של ללבו  אלא להכיר מסורה
היודע  מן ירא הווי  מאֿלהיך", "ויראת נאמר: לפיכך לטובה; או

לאונאה; אם לטובה אם mixac?מחשבות z`pe` cvikBì øîàé àGÙÇ
חברו : את אדם ישאל לא –äæ õôç änëa? מחירו מה –àeäå ÀÇÈÅÆÆÀ

çwì äöBø Bðéà.לקנותו –øîàé àG ,äáeLz ìòa äéä íà ÅÆÄÇÄÈÈÇÇÀÈÙÇ
!íéðBLàøä EéNòî øëæ :Bì וכןàG ,íéøb ïa àeä íà ÀÙÇÂÆÈÄÄÄÆÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn



רכה h dpyn iriax wxt `rivn `aa zkqn

Êóñk òaøà äàðBàä.óñë ézL äðòhäå.äèeøt äåL äàãBääå.ïä úBèeøt Lîç:äèeøt äåL äàãBää; ¨¨¨©§©¤¤§©©£¨§¥¤¤§©¨¨¨¤§¨¨¥§¥©¨¨¨¤§¨
äèeøt äåLa úùc÷úî äMàäå;Lc÷ää ïî äèeøt äåLa äðäpäå–ìòî;äèeøt äåL àöBnäå–æéøëäì áiç; §¨¦¨¦§©¤¤§¨¤§¨§©¤¡¤§¨¤§¨¦©¤§¥¨©§©¥¨¤§¨©¨§©§¦
äèeøt äåL Bøáç úà ìæBbäåBì òaLðå–éãîì elôà åéøçà epëéìBé. §©¥¤£¥¨¤§¨§¦§©¦¤©£¨£¦§¨©

Áïä ïéLîç äMîç:äîeøz ìëBàä,øNòî úîeøúe,éàîc ìL øNòî úîeøúe,älçäå,íéøekaäå–éñBîó £¦¨ª§¦¥¨¥§¨§©©£¥§©©£¥¤§©§©©¨§©¦¦¦
Lîç.BlL éðL øNòîe éòáø òèð äãBtäå–éñBîLîç ó.BLc÷ä úà äãBtä–éñBîóLîç.äåLa äðäpä Ÿ¤§©¤¤©§¨¦©£¥¥¦¤¦Ÿ¤©¤¤¤§¥¦Ÿ¤©¤¡¤§¨¤

Lc÷ää ïî äèeøt–éñBîLîç ó.äèeøt äåL Bøáç úà ìæBbäå,Bì òaLðå–éñBîLîç ó. §¨¦©¤§¥¦Ÿ¤§©¥¤£¥¨¤§¨§¦§©¦Ÿ¤
ËäàðBà íäì ïéàL íéøác elà;úBLc÷ääå úBò÷øwäå úBøèMäå íéãáòä.ìôë éîeìLz ïäì ïéà,éîeìLz àGå ¥§¨¦¤¥¨¤¨¨¨£¨¦§©§¨§©©§¨§©¤§¥¥¨¤©§¥¤¤§©§¥

ffff.sqk drax` d`pe`d:óñë éúù äðòèä éðúîì éòáã íåùî äàðùå øæçå .ïøîàãë úåúù äàðåàä àöîð .óñë úåòî òáøàå íéøùò àåäù òìñ ç÷îì
.sqk izy dprhdeäèåøô äåù íäî åì äãåé äæå ,êãéá éì ùé óñë úåòî éúù äåù åðòèù ,óñë éúùî äúåçô àéäù äðòè ìò íéðééãä úòåáù ïéàù

:äèåøô øåôëéå ìëä åì äãåé åà ,øàùä øåôëéå.dhext dey d`cedde:äòåáù áééçúéå úö÷îá äàãåä úåéäì.dhext dey `vendåðéà éëäî øéöá ìáà
áéúëã ,æéøëäì áééç(á"ë íéøáã):äèåøô äåù äá ïéàù äãáàì èøô ,åðîî ãáàú øùà.eixg` epkileiãò äøôë åì ïéà æàã ,ø÷ùì òáùðù äãåä íà

áéúëã ,åçåìù ãéì àìå ùîî åãéì åðøéæçéù('ä øáãîá):åì íùà øùàì ïúðå
gggg.dnexz lke`d:ââåùá äìåãâ äîåøú ìëàù äæ .äìåãâ.xyrn znexze:øùòîä ïî øùòî.i`nc ly xyrn znexze,õøàä íòî äàåáú ç÷åìä

:äá íéøéäæ ìëä åéäù ,äìåãâ äîåøú àì ìáà ,øùòî úîåøú ùéøôäì êéøö.mixekae dlgeãçà íùîå ,äîåøú åø÷éà åäìåëã ,åäðéð ãç äùîç éðä ìë
:ïéàá íä.irax rhpéñåîã éðù øùòîî ùãå÷ ùãå÷ øîâé÷ôð àø÷ ãçîã ,åäì áéùç ãç éîð åäééååøúå .ùîåç óéìé øùòîîã ïåéë:ó.ely ipy xyrne

éñåî .à÷åã:áéúë åøùòîî ùéàã ,ùîåç ó.eycwd:áéúë ùéã÷îä ,íéøçà ìù àìå.dpdpd:ùîåçå äìéòî ïáø÷ áééç ,ââåùá
hhhh.'eke d`pe` mdl oi`y mixac el`àø÷ øîàã(äë àø÷éå)ïðéàù úåò÷ø÷ åàöé ,ãéì ãéî äð÷ðä øáã ,êúéîò ãéî äð÷ åà êúéîòì øëîî åøëîú éëå .

`xephxa yexit

i r i a x m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

האונאה; שיעור אגב כאן והובאו  פרקנו , מענין  אינם שלאחריה והמשנה זו  משנה
ג). (משנה לעיל נישנה שכבר האונאה, בשיעור  ופותחת משנתנו חוזרת מכאן 

óñk òaøà äàðBàäשנתפרש כמו  לסלע, כסף מעות ארבע – ÈÈÈÇÀÇÆÆ
ג). (משנה óñëלעיל ézL äðòhäå שבועה מחייבים דין בית אין  – ÀÇÇÂÈÀÅÆÆ

לכל היא הטענה כן אם אלא הטענה, במקצת מודה שהוא הנתבע את

דינר. שליש היינו כסף, מעות שתי  לכלäàãBääåהפחות היא – ÀÇÈÈ
על  äèeøtהפחות äåL.במעה ושניים משלושים אחת שהיא – ÈÆÀÈ

ב ב ב ב ))))בגמרא לטלטלטלט,,,, הפיסקה((((שבועות שבועות שבועות שבועות  בפירוש אמוראים izyנחלקו dprhd"
:"sqkרב sqk",לדעת izy dprhd zxitk" המודה שהנתבע כלומר 

שמודה  והמקצת כסף, מעות בשתי הפחות לכל כופר  הטענה במקצת
לפחות  היא התביעה רב של  שלדעתו  נמצא מפרוטה; פחות אינה בה

אמר : ושמואל הרמב"ם. מפרש  אמנם וכן ופרוטה. כסף מעות שתי
,"sqk izy dnvr dprh",כסף מעות שתי  לפחות היא שהתביעה כלומר

מפרוטה. פחות לא הנתבע מודה ïäוממנה úBèeøt Lîç– ÈÅÀÅ
פרוטה: של  השיעור את חכמים קבעו דברים äàãBääÇÈÈ`.בחמישה

äèeøt äåL. לעיל שבארנו  כמו –.aäåLa úùc÷úî äMàäå ÈÆÀÈÀÈÄÈÄÀÇÆÆÀÈÆ
äèeøt.לבעלה –.bìòî ,Lc÷ää ïî äèeøt äåLa äðäpäå ÀÈÀÇÆÁÆÀÈÆÀÈÄÇÆÀÅÈÇ

מעילה. קרבן להביא חייב –.cáiç ,äèeøt äåL àöBnäåÀÇÅÈÆÀÈÇÈ
æéøëäìשנאמר להכריז, חייב אינו  פרוטה משווה פחות אבל  – ÀÇÀÄ

גגגג):):):): כבכבכבכב,,,, ומצאתה",((((דברים דברים דברים דברים  ממנו  תאבד  אשר  אחיך אבדת לכל  תעשה "וכן

חכמים: epnnודרשו ca`z xy` שווה בה שאין  לאבידה פרט –
אבידה. קרויה שאינה däèeøt.פרוטה äåL Bøáç úà ìæBbäåÀÇÅÆÂÅÈÆÀÈ

Bì òaLðåלש הודה,– כך ואחר  גזל, שלא åéøçàקר epëéìBé ÀÄÀÇÄÆÇÂÈ
éãîì elôà שישיב עד  כפרה לו  שאין הנגזל,– לידי  הגזילה את ÂÄÀÈÇ

רחוקה במדינה הוא d).ואפילו  ,h `nw `aa oiir)

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ïä ïéLîç äMîç: חומש מוסיפים דברים בחמישה –.`ìëBàä ÂÄÈËÀÄÅÈÅ
äîeøz,בשוגג –øNòî úîeøúe,מעשר תרומת האוכל  או – ÀÈÀÇÇÂÅ

לכהן , ממעשרו הלוי éàîcשמפריש  ìL øNòî úîeøúeשל – ÀÇÇÂÅÆÀÇ
מעשר תרומת ממנה מפריש  שהלוקח הארץ, מעם הלקוחה תבואה
לפי גדולה, תרומה לא אבל  מעשרותיה, הופרשו  לא שמא מספק,

בה, זהירים הכל  מן älçäåשהיו  שמפרישים חלה, האוכל או  – ÀÇÇÈ
שנאמר תרומה, קרויה והיא ככככ):):):):העיסה, טו טו טו טו ,,,, תרימו ((((במדברבמדברבמדברבמדבר "חלה

תרומה,íéøekaäåתרומה", קרויים הם שאף ביכורים, האוכל  או – ÀÇÄÄ
יז יז יז יז ):):):):שנאמר  יביביביב,,,, שנאמר((((דברים דברים דברים דברים  הביכורים, אלו  ופירשו: ידך", "ותרומת

דדדד):):):):בהם כוכוכוכו,,,, מאלה ((((דבריםדבריםדבריםדברים אחד האוכל מידך"; הטנא הכהן "ולקח
Lîçבשוגג, óéñBî,חומש עליה ומוסיף הקרן, את משלם – ÄÙÆ

בתרומה ידידידיד):):):):שנאמר כבכבכבכב,,,, ויסף ((((ויקראויקראויקראויקרא בשגגה, קודש יאכל  כי "ואיש
עליו ". miiexwחמישיתו mleky itl ,cg`l `l` mipnip mpi` dl` lke

.a ;epx`ay enk ,dnexzéòáø òèð äãBtäå בשנה האילן פירות – ÀÇÆÆÇÀÈÄ
שדינם  הערלה), שנות שלוש  שנגמרו  (לאחר  לנטיעתו הרביעית

כדין  שם ולאכלם לירושלים פדיונם דמי את להעלות או להעלותם
שני, BlLמעשר  éðL øNòîe, שלו שני  מעשר פירות הפודה או – ÇÂÅÅÄÆ

לירושלים, המעות את Lîçומעלה óéñBî שנאמר כז כז כז כז ,,,,– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÄÙÆ
ולמדים לא לא לא לא ):):):): עליו", יוסף חמישיתו  ממעשרו, איש יגאל גאל "ואם

רבעי בנטע שכן קודש", "קודש , שווה בגזירה שני ממעשר  רבעי  נטע
כדכדכדכד):):):):כתוב יט יט יט יט ,,,, פריו ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  כל יהיה הרביעית הלולים ycew"ובשנה

כתוב שני ובמעשר  לללל):):):):לה'", כזכזכזכז,,,, הארץ...((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מעשר ycew"וכל
חומש ; לו  יש  רבעי נטע אף חומש , לו  יש  שני מעשר מה b.לה'",

BLc÷ä úà äãBtä, בעצמו הוא שהקדיש –Lîç óéñBî– ÇÆÆÆÀÅÄÙÆ
שנאמר  יט יט יט יט ):):):):כמו  כז כז כז כז ,,,, אותו ,((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  המקדיש השדה את יגאל גאל  "ואם

עליו"; ערכך  כסף חמשית cïî.ויסף äèeøt äåLa äðäpäÇÆÁÆÀÈÆÀÈÄ
Lc÷ää,בשוגג –Lîç óéñBî שנאמר כמו  טז טז טז טז ):):):):– הההה,,,, ((((ויקראויקראויקראויקרא ÇÆÀÅÄÙÆ

אותו  ונתן עליו  יוסף חמישיתו ואת ישלם, הקודש מן חטא אשר "ואת

dBì.לכהן "; òaLðå ,äèeøt äåL Bøáç úà ìæBbäåלשקר – ÀÇÅÆÂÅÈÆÀÈÀÄÀÇ
הודה, כך  ואחר  גזל , Lîçשלא óéñBî שנאמר כמו ה ה ה ה ,,,,– ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  ÄÙÆ

וחמישיתיו כדכדכדכד):):):): בראשו, אותו  ושלם לשקר, עליו ישבע אשר מכל "או
בתורה  האמור  שחומש אחדים, במקומות בארנו  וכבר עליו ". יוסף

מלבר " "חומש  הנקרא והוא מהקרן , רבע epxe`aהיינו  oiir ± uegan)
.(f ,h `nw `aa dpynl

i y i n g m e i

ט ה נ ש מ ר ו א ב

שא  דברים לפרט באה והיא אונאה, לדיני  חוזרת אונאה.משנתנו  בהם ין

äàðBà íäì ïéàL íéøác elà ואם במקחם, אונאה דין שאין  – ÅÀÈÄÆÅÈÆÈÈ
לתבוע  יכולים אינם שתות על ביתר  אפילו הלוקח או  המוכר  נתאנה

izdw - zex`ean zeipyn

i dpyn iriax wxt `rivn `aa zkqn

äMîçå äòaøà.òaLð Bðéà ípç øîBL,ílLî Bðéà øëN àNBðå.øïBòîL éaøîBà:ïúeéøçàa áiç àeäL íéLã÷ ©§¨¨©£¦¨¥¦¨¥¦§¨§¥¨¨¥§©¥©¦¦§¥¨¨¦¤©¨§©£¨¨
–äàðBà ïäì Lé;ïúeéøçàa áiç BðéàLå–äàðBà ïäì ïéà.äãeäé éaøøîBà:äøBz øôñ øëBnä óà,äîäa ¥¨¤¨¨§¤¥©¨§©£¨¨¥¨¤¨¨©¦§¨¥©©¥¥¤¨§¥¨

úéìbøîe–äàðBà íäì ïéà.Bì eøîà:elà úà àlà eøîà àG. ©§¨¦¥¨¤¨¨¨§¨§¤¨¤¥
Èøkîîe ç÷îa äàðBàL íLk,íéøáãa äàðBà Ck.Bì øîàé àG:äæ õôç änëa?çwì äöBø Bðéà àeäå.íà §¥¤¨¨§¤©¦§¨¨¨¨¦§¨¦Ÿ©§©¨¥¤¤§¥¤¦©¦

äéàøì àìà íéãîåò íðéàù úåøèù åàöé ,éåð÷ åôåâå øåëî åôåâù øáã ,øëîî åøëîú éëå áéúëã .úåøèù åàöé ,úåò÷ø÷ì åù÷åäù íéãáò åàöé ,ïéìèìèéî
:ùã÷ä àìå åéçà ,åéçà àø÷ øîà ,úåùã÷ä .ïäáù.ltk inelyz `láðâ úðòè ïòåèá áéúëã(áë úåîù),'åëå øåîç ìò øåù ìò .ììë ,òùô øáã ìë ìò

åôåâå ìèìèîä øáã ìë óà ,ïåîî åôåâå ìèìèîä øáã ùøåôî èøôä äî .èøôä ïéòë àìà ïã äúà éà ,ììëå èøôå ììë .ììëå øæç ,äãáà ìë ìò .èøô
åäòø ,åäòø àø÷ øîà ,úåùã÷ä .ïåîî ïôåâ ïéà ïéìèìèéî íäù ô"òàù úåøèù åàöé .úåò÷ø÷ì åù÷åäù íéãáò åàöé .ïéìèìèéî ïðéàù úåò÷ø÷ åàöé .ïåîî

:ùã÷ä àìå.dynge drax` inelyz `leäùì äùìù éîåìùú àìå àðîçø øîà äùîçå äòáøà éîåìùúã .ùã÷ä ìù äù åà øåù øëîå çáèå áðâ íà
:ïä äùîçå äòáøà éîåìùú ììëá øëåîå çáåèá ìôëäù ,àãç åäì øéöá ,ìôëî èéòîàã ïåéëã ,øåùì äòáøàå.mlyn epi` xky `yepáéúëã(íù)éë

ììë .ììëå øæç ,øåîùì äîäá ìëå .èøô ,äù åà øåù åà øåîç .ììë ,åäòø ìà ùéà ïúéøáã ùøåôî èøôä äî .èøôä ïéòë àìà ïã äúà éà ,ììëå èøôå
:ùã÷ä àìå ,åäòø àø÷ øîà ,úåùã÷ä .'åëå ìèìèéîä.ozeixg`a aiigy miycw:äøëîå äîîåäå äùéøôäå äìåò éìò éøä øîà.d`pe` mdl yiïåéëã

:äéá àðéø÷ åéçà úà ùéà åðåú ìàå ,àéä äéìéã ,äúåéøçàá áééç äáðâð åà äúî íàã.ozeixg`a aiig epi`ye:åæ éøä øîàã ïåâë.dxez xtq xkend s`
:äéîãì õ÷ ïéàù éôì.dndae zilbxnãéîöäì àá íàù [ìåòá åîò åãîöì] åúåîëù øçà ìò øæçî äùéøçì äôé øåù åì ùéù éî .ïâååæì äöåø íãàù éðôî

:ïåòîù 'øë àìå äãåäé 'øë àì äëìä ïéàå .úéãéçéä ïî áäæá äúøáç íò úåàìîì äàð úéìâøî ïëå ,àéøáä úà ì÷ì÷î àéøáä íò ùìç øåù ìåòä úçú
iiii.mixaca d`pe` jkøîàðù(ä"ë àø÷éå)åáìì àìà øéëäì äøåñî ïúòøå ïúáåè ïéàù íéøáã úàðåàá øîàð äæ ,êéäìàî úàøéå åúéîò úà ùéà åðåú àìå

:äáåèì íà ïéåëúî äòøì íà òãåéù øáãî ìù

`xephxa yexit

האונאה. úBLc÷ääåאת úBò÷øwäå úBøèMäå íéãáòä– ÈÂÈÄÀÇÀÈÀÇÇÀÈÀÇÆÀÅ
ידידידיד):):):):שנאמר כהכהכהכה,,,, עמיתך,((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  מיד  קנה או  לעמיתך  ממכר תמכרו "וכי

ודרשו : אחיו ", את איש  תונו  jzinrאל cin dpw e` הנקנה דבר –
שהוקשו  עבדים יצאו מיטלטלים, שאינם קרקעות יצאו ליד , מיד

שנאמר  מומומומו):):):):לקרקעות, כהכהכהכה,,,, אחריכם ((((ויקרא ויקרא ויקרא ויקרא  לבניכם אותם "והתנחלתם
דבר – ממכר " תמכרו  "וכי  שנאמר : שטרות, יצאו אחוזה"; לרשת

יצאו  לראיה; אלא עומדים אינם שטרות ואילו  קנוי , וגופו מכור שגופו
ולא  "אחיו" ודרשו : אחיו", את איש תונו  "אל  שנאמר : הקדשות,

מיד  קנה "או שנאמר : משום או ±הקדש; "jzinr.להקדש ïéàÅפרט
ìôë éîeìLz ïäì נגנבו אם –.(leab zbqda epiid zerwxw zaipbe) ÈÆÇÀÅÆÆ

שנאמר ממה זה למדים בגמרא ח ח ח ח ):):):):בברייתא כבכבכבכב,,,, דבר((((שמותשמותשמותשמות כל "על 

יאמר אשר  אבדה כל על שלמה על  שה על חמור  על  שור על  פשע
ישלם  אלהים ירשיעון  אשר  שניהם, דבר  יבוא האלהים עד  זה הוא כי

– פשע" דבר כל "על ודרשו : לרעהו", חמור"llk;שנים על שור  "על
hxt;וכו' אבדה"± כל  llke;"על  xfg אתה ± אי – וכלל  ופרט כלל

ממון , וגופו  המיטלטל דבר מפורש הפרט מה הפרט; כעין  אלא דן 
מיטלטלין; שאינן קרקעות יצאו  ממון; וגופו  המיטלטל  דבר  כל אף

שהוק  עבדים יצאו יצאו ממון ; גופם שאין שטרות יצאו  לקרקעות; שו
ודרשו : לרעהו ", שנים "ישלם שנאמר : להקדש ;edrxlהקדשות, ולא

äMîçå äòaøà éîeìLz àGåהקדש של שה או שור  גנב אם – ÀÇÀÅÇÀÈÈÇÂÄÈ
וחמישה  השה תחת צאן  ארבעה לשלם חייב אינו מכרו , או  וטבחו 

שלושה  אלא כאן  אין  הרי  מכפל  ופטור שהואיל השור , תחת בקר 
וארבעה. שלושה ולא וחמישה, ארבעה אמרה והתורה øîBLÅוארבעה,

òaLð Bðéà ípç בהמת או  שטרות או עבדים לו נמסרו  שאם – ÄÈÅÄÀÈ
אינו  ונתקלקלה, לשמור קרקע לו שנמסרה או ואבדו, לשמירה הקדש

שנאמר בשמירתם פשע שלא עליהם וווו):):):):נשבע כבכבכבכב,,,, איש((((שמות שמות שמות שמות  יתן  "כי
ודרשו : לשמור " כלים או כסף רעהו  ±אל  "edrx l` yi` ozi ik"; כלל

milk e` sqk;פרט –xenylדבר מפורש  הפרט מה וכלל; חזר  –
"כי ונאמר: ממון ; וגופו המיטלטל  דבר  כל  אף ממון , וגופו המיטלטל 

רעהו", אל איש להקדשיתן בגמרא בגמרא בגמרא בגמרא ););););ולא øëN((((ברייתאברייתאברייתאברייתא àNBðå– ÀÅÈÈ
שכר, ílLîשומר  Bðéà א שכר– בשומר  שנאמר  אבדו , או נגנבו  ם ÅÀÇÅ

ט ט ט ט ):):):): כבכבכבכב,,,, בהמה ((((שמות שמות שמות שמות  וכל שה או  שור או  חמור רעהו אל  איש  יתן  "כי 

אלא  לשלם חייב שאינו וכלל", ופרט ב"כלל  כדלעיל  ודרשו לשמור",
פרט  רעהו ", אל איש  יתן "כי  ונאמר : ממון ; וגופו  המיטלטל  דבר על 

xnba`).להקדש  `ziixa) אלא נשבע, אינו חינם ששומר  מפרשים, יש
באלו  פטור  שכר  שומר וכן  פשע, שלא לומר בדיבורו הוא נאמן 

אם  אבל  בפשיעתו, כן  אירע שלא לומר נאמן והוא ואבידה , מגניבה
ובין  חינם שומר  בין בכך, שהודו או  בשמירתם שפשעו עדים יש

בידים כמזיק הוא הרי  הפושע שכל  לשלם, חייב שכר  ((((רמברמברמברמב""""ם ם ם ם שומר 

ג ג ג ג ).).).). ב ב ב ב ,,,, שכירות שכירות שכירות שכירות  פ הלהלהלהל'''' פשעו  אם שאף מפרשים, ולא ויש מלשלם, טורים

חינם "שומר המשנה rayp"נקטה epi` נאמרו לא שבכתוב משום אלא
חינם שומר  אצל """"תוספות תוספות תוספות תוספות תשלומים ועייןועייןועייןועיין הראבהראבהראבהראב""""ד ד ד ד ;;;; הרשבהרשבהרשבהרשב""""א א א א ;;;; ((((רמברמברמברמב""""ןןןן;;;;

שלמה שלמה שלמה שלמה ").").")."). וווו""""מלאכת מלאכת מלאכת מלאכת  טוב טוב טוב טוב """" àeäLיום יום יום יום  íéLã÷ :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÈÈÄÆ
ïúeéøçàa áiç בעליהם חייבים אבדו, או  נגנבו  או  מתו  שאם – ÇÈÀÇÂÈÈ

קרבן", עלי "הרי  שאמר: והיינו תחתיהם, אחרים ïäìלהביא LéÅÈÆ
äàðBàשהואיל אונאה, דין  להם יש  ומכרם, מום בהם נפל  שאם – ÈÈ

"אל בהם: וקוראים כנכסיהם, הם הרי  באחריותם הבעלים וחייבים

אחיו ", את איש ïúeéøçàaתונו áiç BðéàLå בהמה הרי שאמר : – ÀÆÅÇÈÀÇÂÈÈ
קרבן, äàðBàזו  ïäì ïéà,באונאה ומכרו בקרבן  מום נפל  שאם – ÅÈÆÈÈ

אחיו". את איש  תונו  "אל משום כאן  שאין להחזיר, חייבים oi`eאין 
,oerny iaxk dkld.אונאה דין  להם אין  קדשים כל äãeäéאלא éaøÇÄÀÈ

íäì ïéà ,úéìbøîe äîäa ,äøBz øôñ øëBnä óà :øîBàÅÇÇÅÅÆÈÀÅÈÇÀÈÄÅÈÆ
äàðBà:הטעם מבואר  בגמרא בברייתא –dxez xtq שאין מפני – ÈÈ

לשוויו), קצבה (אין לדמיו zilbxneקץ dnda רוצה שאדם מפני  –
שכמותו  אחר  על מחזר לחרישה יפה שור לו שיש  מי  שפעמים לזווגם,

את  מקלקל הוא בריא, עם חלש  שור שהמזווג בעול , עמו  לצמדו
בזה; וכיוצא בטבעת חברתה עם לשבצה נאה מרגלית וכן  הבריא;

משוויין . יותר לשלם מוכן  הוא Bìולפיכך  eøîàלרבי חכמים – ÈÀ
elàיהודה: úà àlà eøîà àG והקרקעות והשטרות העבדים – ÈÀÆÈÆÅ

להם  יש הדברים שאר  אבל  אונאה, להם אין  בלבד שאלו  וההקדשות,
minkgk.אונאה. dklde

י ה נ ש מ ר ו א ב

äàðBàL íLkאסורהCk ,økîîe ç÷îaאסורהíéøáãa äàðBà ÀÅÆÈÈÀÆÇÄÀÈÈÈÈÄÀÈÄ
שנאמר  יז יז יז יז ):):):):– כה כה כה כה ,,,, מאֿלהיך ",((((ויקראויקראויקראויקרא ויראת עמיתו  את איש  תונו "ולא

ורעתם  טובתם שאין דברים, באונאת נאמר  זה שפסוק חכמים, ופירשו

התכוון  להקניט אם הוא שיודע המדבר , של ללבו  אלא להכיר מסורה
היודע  מן ירא הווי  מאֿלהיך", "ויראת נאמר: לפיכך לטובה; או

לאונאה; אם לטובה אם mixac?מחשבות z`pe` cvikBì øîàé àGÙÇ
חברו : את אדם ישאל לא –äæ õôç änëa? מחירו מה –àeäå ÀÇÈÅÆÆÀ

çwì äöBø Bðéà.לקנותו –øîàé àG ,äáeLz ìòa äéä íà ÅÆÄÇÄÈÈÇÇÀÈÙÇ
!íéðBLàøä EéNòî øëæ :Bì וכןàG ,íéøb ïa àeä íà ÀÙÇÂÆÈÄÄÄÆÅÄ

izdw - zex`ean zeipyn



aiרכו dpyn iriax wxt `rivn `aa zkqn

äáeLz ìòa äéä,Bì øîàé àG:éNòî øëæíéøb ïa àeä íà !íéðBLàøä E,Bì øîàé àG:éúBáà äNòî øëæ!E ¨¨©©§¨Ÿ©§Ÿ©£¤¨¦¦¦¤¥¦Ÿ©§Ÿ©£¥£¤
øîàpL(ë ,áë úåîù):àG øâå"-"epöçìú àGå äðBú. ¤¤¡©§¥¤§¦§¨¤
‡ÈúBøôa úBøt ïéáøòî ïéà,íéLãça íéLãç elôà;éøö ïéàåíéðLéa íéLãç øîBì C.úîàa,eøézä ïéia ¥§¨§¦¥§¥£¦£¨¦©£¨¦§¥¨¦©£¨¦¦¨¦¤¡¤©©¦¦¦

Cøa äL÷ áøòì,BçéaLî àeäL éðtî.ïééa ïéé éøîL ïéáøòî ïéà,åéøîL úà Bì ïúBð ìáà.íéî áøòúpL éî §¨¥¨¤§©¦§¥¤©§¦¥§¨§¦¦§¥©¦§©¦£¨¥¤§¨¨¦¤¦§¨©©¦
Bðééa–úeðça epøkîé àG,BòéãBä ïk íà àlà;øbzì àGå,BòéãBäL ét ìò óà,Ba úBnøì àlà BðéàL.íB÷î §¥¦§§¤©£¤¨¦¥¦§©©¨©©¦¤¦¤¥¤¨§©§

ïéia íéî ìéhäì eâäpL–eìéhé. ¤¨£§©¦©¦©©¦©¦
·Èúçà äøeâî CBúì ïúBðå úBðøb Lîçî ìèBð øbzä;ãçà ñèét CBúì ïúBðå úBzb Lîçî,àäé àHL ãáìáe ©©¨¥¥¨¥§¨§¥§§¨©©¥¨¥¦§¥§¦¨¤¨¦§©¤§¥

áøòì ïekúî.äãeäé éaøøîBà:úB÷Bðézì ïéæBâàå úBéì÷ éðåðçä ÷lçé àG,àeäL éðtîáì ïìébøîBìöà à; ¦§©¥§¨¥©¦§¨¥§©¥©¤§¨¦§¨¤¡¦©¦¦§¥¤©§¦¨¨Ÿ¤§

`i`i`i`i.zexita zexit oiaxrn oi`:øçà äãù úåøéôá íáøòé àì ,êì øëåî éðà éðåìô äãù úåøéô åøéáçì øîåàä úéáä ìòámiycg xnel jixv oi`e
.mipyia:íéùãçä ïî øúåé çî÷ íéùåòå íéùáé íéðùéäù .íéùãç íäîò áøòé àì ,íéðùé åì øåëîì ÷ñô.egiayny iptnêëéôì ,êøä úà çéáùî äù÷

:êøä úà åá áøòé àì äù÷ åîò ÷ñô ìáà ,äù÷ åá áøòî êø åîò ÷ñô.oii ixny oiaxrn oi`:úøçà úéáç ìù ïééá åæ úéáç ìùz` el ozep la`
.eixny:åîöò ïéé ìù.zepga epxkni `l:äèåøô äèåøô.riced ok m` `l`:åá ïéáøåòî íéî ,ïäî ãçàå ãçà ìëì.xbzl `leóàå ãçéá åðøëîé àì

:úåðçá åøëîìå úåîøì àìà åç÷åì åðéàù éôì ,åòéãåäù ô"ò.oiia min lihdl ebdpy mewnúåðééä ìëù ,úåòè ïàë ïéà åâäðù ïåéëã .ìéèé úåúâä ïéá à÷åã
:ïë ú÷æçá

aiaiaiai.zepxb yngn lhep xbzd:åðîî íéç÷åì ïë ú÷æçáå ç÷åì äáøä íãà éðáîå åéúåãùá åìãâ àìù åá íéòãåé ìëäù.dxebn.äàåáú åá ïéøâåàù øöåà
:åìù äøåâîì ñéðëäìå ïøåâä úòùá íéúá éìòáî úåð÷ì øâúä êøãå .äàåáúä úà åá ïéùãù àåä ,ïøåâ.qhit:äìåãâ úéâéâ.oaxrl oiekzi `ly calae

:íå÷î åúåàî úåøéôä ìëù íéøåáñ åéðëùå øçà íå÷îî åá áøòìå çáåùî íå÷îî áåøä úåð÷ì ìå÷ àéöåäì.xryd z` zegti `leàåäù éðôî .ìåæá øåëîì

`xephxa yexit

äðBú-àG øâå" :øîàpL !EéúBáà äNòî øëæ :Bì øîàéÙÇÀÙÇÂÅÂÆÆÆÁÇÀÅÆ
"epöçìú àGå בגמרא דברים. באונאת אפילו תונה", "לא ודרשו: – ÀÄÀÈÆ

להישבון  ניתן  שזה ממון, מאונאת דברים אונאת גדולה (daydl)אמרו:
"ויראת  בו: נאמר  זה בגופו , וזה בממונו זה להישבון, ניתן לא וזה

מיד, נענה דברים, מאונאת הצועק וכל בו . נאמר לא וזה מאֿלהיך "
אונאה ((((שם שם שם שם ):):):):שנאמר  משערי  חוץ ננעלים השערים שכל ה'", אני "כי 

x ;` ,hp ;a ,gp `rivn `aa `xnb).(gi ,ci dxikn 'ld m"an יהא ולעולם
אשתו  באונאת זהיר ±אדם dxrvl mixac z`pe`a)שמתוך),רש רש רש רש """"יייי

קרובה אונאתה מצויה ±שדמעתה `eal daexw dz`pe` zeprxet) גמרא גמרא גמרא גמרא

שם שם שם שם  ).ורש ורש ורש ורש """"יייי

i y y m e i

א י ה נ ש מ ר ו א ב

דעת. וגניבת אונאה משום האסורים דברים לפרט מוסיפה משנתנו 

úBøôa úBøt ïéáøòî ïéà זו שדה פירות לחברו : שאמר מי  – ÅÀÈÀÄÅÀÅ
אחרת שדה של פירות בהם יערב לא לך , מוכר elôàÂÄ,((((רש רש רש רש """"יייי))))אני 

íéLãça íéLãç,חדשים הם השדות שתי  של שהפירות –ïéàå ÂÈÄÇÂÈÄÀÅ
øîBì Céøö,לערב שאסור  –íéðLéa íéLãçלמכור פסק שאם – ÈÄÇÂÈÄÄÈÄ

החדשים, מן  משובחים שהישנים לפי  חדשים, בהם יערב לא ישנים, לו 
מפרשים: zexitaיש  zexit oiaxrn oi` בהרבה רעים פירות מעט –

בהם  ניכרים אינם והרעים יפים, בתורת למוכרם כדי יפים פירות
הטורהטורהטורהטור).).).). Cøa((((הראהראהראהרא""""שששש;;;; äL÷ áøòì eøézä ïéia ,úîàa חריף יין – ÆÁÆÇÇÄÄÄÀÈÅÈÆÀÇ

חריף, שאינו  BçéaLîביין  àeäL éðtî. טעמו את שמשביח – ÄÀÅÆÇÀÄ
בקשה רך לא אבל  לערב מותר ברך  קשה דווקא מפרשים: ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;יש

שכשנותנים ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא);););); לפי  לערב, מותר  ברך  קשה אפילו מפרשים: ויש
ב  קשה שהוא מעט בקשה, רך שכן וכל יותר , ומתקיים משביח הוא רך 

ישראלישראלישראלישראל").").").").משביחו  """"תפארתתפארתתפארתתפארת הגיתות ((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;; בין  שדווקא אמרו, בגמרא
לערב `cgמותר  mrh miyrpe df mr df miqqezy)–((((לאחררש רש רש רש """"יייי אבל  ,

אינו  וטעמו, ריחו קלט כבר  אחד  וכל (שהואיל  לערב אסור הגיתות
– פוגמו  אלא והלוקח רש רש רש רש """"יייימשביחו  ניכר , טעמו היה אם ברם, .(

למדים  כן מקום. מכל  לערב מותר שקונהו , קודם היין את טועם
טעם  נותנת המשנה שהרי היא, הלכה "באמת" שכל  ממשנתנו, בגמרא

egiayny;לדבריה: iptn"באמת" המשנה שנקטה מקום שכל ומכאן
בדבר ולגמגם להסס ואין  היא, למשנה למשנה למשנה למשנה הלכה באורנובאורנובאורנובאורנו ועייןועייןועייןועיין ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

א א א א )))) בבבב,,,, ïééתרומותתרומותתרומותתרומות éøîL ïéáøòî ïéà,אחת חבית של  –ïééa– ÅÀÈÀÄÄÀÅÇÄÀÇÄ
האחר, היין את מקלקלים זה יין  של  שהשמרים לפי  אחרת, חבית של

åéøîL úà Bì ïúBð ìáà שכשהוא לו, מוכר  שהוא יין  אותו  של – ÂÈÅÆÀÈÈ
לתוכו שמריו  נותן הלוקח, לכלי  מכליו  היין את המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).מערה ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;

שבשולי עכור  ביין  אלא גמורים, בשמרים המדובר שאין  מעירים, ויש 
אונאה  בדין  אינו הוא שתיה ובר והואיל לשמרים, סמוך  החבית

úeðça((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). epøkîé àG ,Bðééa íéî áøòúpL éî במכירה – ÄÆÄÀÈÇÇÄÀÅÄÀÀÆÇÂ
BòéãBäקמעונית, ïk íà àlà,במים מהול  שהיין ללוקח, הודיע – ÆÈÄÅÄ

øbzì àGå, יין לסוחר כולו ימכרנו  ולא –BòéãBäL ét ìò óà ÀÇÇÈÇÇÄÆÄ
במים, מהול  שהוא –Ba úBnøì àlà BðéàL לוקח התגר  שאין  – ÆÅÆÈÀÇ

יפה. יין  בדמי למכרו בו, לרמות כדי אלא המהול היין íB÷îÀאת
ïéia íéî ìéhäì eâäpL כמנהג הכל ולרביע, לשליש  למחצה, – ÆÈÂÀÇÄÇÄÇÇÄ

רמאות,eìéhé((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),המדינה משום כאן אין  כן, שנהגו שכיון – ÇÄ
מבואר, בגמרא ברם, מים. תערובת בהם שיש  בחזקת היינות שכל 

יטילו הגיתות בין  oiid,שדווקא mrh z` mind mihlew zezbd onfay)
`ed zezbd oia `ly la`befn `ed eli`k aygp– הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם עלעלעלעל משנהמשנהמשנהמשנה מגיד מגיד מגיד מגיד 

וווו יח יח יח יח ,,,, מכירה מכירה מכירה מכירה  ).הלהלהלהל''''

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

øbzä,ומוכרה הרבה אדם מבני  תבואה הלוקח –Lîçî ìèBð ÇÇÈÅÅÈÅ
úçà äøeâî CBúì ïúBðå úBðøb התבואה את לערב לו מותר  – ÀÈÀÅÀÀÈÇÇ

אחד; אסם לתוך וליתנה אחדות מגרנות úBzbשקונה Lîçî– ÅÈÅÄ
גתות, מחמש יין  ãçàנוטל  ñèét CBúì ïúBðå,גדולה חבית – ÀÅÀÄÈÆÈ

ממנו , לוקחים כן ובחזקת הרבה, אדם מבני קונה שהוא יודעים שהכל 

áøòì ïekúî àäé àHL ãáìáe,משובחת בתוך  גרועה סחורה – ÄÀÇÆÀÅÄÀÇÅÀÈÅ
אחת. מגת או אחת מגורן  שהכל קול  øîBà:ולהוציא äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

àeäL éðtî ,úB÷Bðézì ïéæBâàå úBéì÷ éðåðçä ÷lçé àGÀÇÅÇÆÀÈÄÀÈÆÁÄÇÄÄÀÅÆ
Bìöà àáì ïìébøî;אחרים חנוונים של פרנסתם מקפח ונמצא – ÇÀÄÈÈÙÆÀ

ïéøézî íéîëçå מחלק אני  חברו: לחנווני  לומר  הוא שיכול  – ÇÂÈÄÇÄÄ
טובים יותר  דברים אתה חלק ואגוזים, minkgk.קליות dklde .(`xnb)

øòMä úà úBçôé àGåמרגיל שהוא מפני  המחיר, את יוזיל  ולא – ÀÄÀÆÇÇÇ
חבריו. של  פרנסתם ומקפח אליו לבוא הכל íéøîBà:את íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

áBèì øeëæ.בכלל המחירים להוזלת שמועיל  בזול, המוכר –àG ÈÀ
ïéñéøbä úà øáé מתוכם הפסולת את יוציא לא טחונים; פולים – ÈÙÆÇÀÄÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéîëçåïéøézî.àGåøòMä úà úBçôé;íéîëçåíéøîBà:áBèì øeëæ.ïéñéøbä úà øáé àG;éøácìeàL àaà. ©£¨¦©¦¦§¦§¤©©©©£¨¦§¦¨§¨Ÿ¤©§¦¦¦§¥©¨¨
íéîëçåïéøézî.äøeânä ét ìòî øáé àHL íéãBîe,ïéòä úà áðBâk àlà BðéàL.íãàä úà àG ïéñkøôî ïéà, ©£¨¦©¦¦¦¤¨Ÿ¥©¦©§¨¤¥¤¨§¥¤¨©¦¥§©§§¦¤¨¨¨

äîäaä úà àGå,íéìkä úà àGå. §¤©§¥¨§¤©¥¦
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡úéaøz eäæéàå CLð eäæéà?CLð eäæéà?ïéøðéc äMîça òìñ äåìnä,GLa ïéhç íéúàñL;àeäL éðtî ¥¤¤¤§¥¤©§¦¥¤¤¤©©§¤¤©©£¦¨¦¨¦¨©¦¦¦§¨¦§¥¤
CLBð.úéaøz eäæéàå?úBøôa äaønä.ãöék?øBkä áäæ øðéãa ïéhç epîéä ç÷ì,øòMä ïëå,ïéhç eãîò ¥§¥¤©§¦©©§¤§¥¥©¨©¥¤¦¦§¦©¨¨©§¥©©©¨§¦¦
GLaíéøðéc íéL,Bì øîà:éhç éì ïz,ïéé ïäa çwìå ïøëîì äöBø éðàL;Bì øîà:éhç éøäéìò úBéeNò E ¦§¦¦¨¦¨©¤¦¦©¤£¦¤§¨§¨§¦©¨¤©¦¨©£¥¦¤£¨©
GLaïéøðéc íéL,ïéé ïäa éìöà Cì éøäå,Bì ïéà ïééå. ¦§¦¦¨¦©£¥¨¤§¦¨¤©¦§©¦¥

:åéøéáç úåðåæî çô÷îå åìöà àáì ìéâøî.aehl xekf:äëìä ïëå .ìåæá ïéøëåî úåøéô éøöåà êë êåúîù.oiqixb:íéúùì úçà ,íéçéøá úåñåøâ ïéìåô`l
.xeai.úìåñôä úà:ïäî ìèðù úìåñôä éîãî äáøä ïäéîã úà äìòî àåä úåôé úåàøðù êåúîù éôì.oixizn minkgeïéçáäìå úåàøì ç÷åìä ìåëéù

:íéîëçë äëìäå .çøåèä éðôî íéøøåáî ïäù åìà ìù ïäéîãá úåìòäì åì áåèå .íéøçàá ïðùéù åìàî ,øøáðù úìåñôä éîã äîëit lrn xeai `ly
.dxebnd:øøéá àì åëåúáù úìåñôä úàå ,úåôé úåàøäì äìòîì.oird z` apebk `l` epi`y itl:åúøéøáá.oiqkxtn:ïéôéîå ïéð÷úî.mc`d z` `l

:øëîéì ãîåòä éðòðë ãáò
d`̀̀̀.jyep `edy .jyp edfi`:äéì áéäé àìã éàî äéðéî ì÷ùã.zexita daxndúåøéô úàåìäá ïéáå óñë úàåìäá ïéáå .úåøéôá åîöòì øëù äáøîä

:øëîîå ç÷î êøã àåäù ùøôî÷ ïðáøã úéáø ,àôéñáã àìà .åðåîî äáøúî éøäù .úéáø éåä.adf xpic:óñë éøðéã äùîçå íéøùò.xryd okeåéä êë
ïé÷øôá ïðúã ,ïéèç åì ïéà åéùëòù ô"òàå åéúåòî øåòéùë åììä íéîãá äðùä úåîé ìë ïéèç äæ åì ïúéì úðî ìò åéùëò úåòî úúì åì øúåäå .øéòá ïéøëîð

:åììä úåòîá äúò íúåð÷ì äæä øëåîä ìåëéå ,äæì ùé äæì ïéàù ô"òà ,ïé÷ñåô øòùä àöé.ihig il oz el xn` oixpic miylya oihg ecnrøúåî äæå
,øòùä àöé øáëå åéùëò ìù ïééä øòùë åîò ÷ñåôù ô"òàå .ïéé åì ïéàå ìéàåä ,ïééä øé÷åé àîù ,øåñà ,ïéé ïäá åì úúì ÷ñô íà ìáà .ïéèç åì ïúð íà
.åì ïéà ïéé íà øåñà ,ïéé áåçä ìò ÷åñôìå áåç ïéèçä éîã åéìò úåùòì àá àìà ìá÷ù íéîãá ïéé úåð÷ì àåä ìåëé øîåì ìëåðù íéîã åì ïúåð åðéàå ìéàåä

÷åñôì àáù äæì åéùëòî åì éåð÷ éåä ,ïéé äéì äåä éàã:ø÷ééà äéúåùøá ø÷ééà éëå ,ïéé áåçä ìò

`xephxa yexit

מחירם, להעלות ìeàLכדי  àaà éøác שנראים שמתוך  וטעמו , – ÄÀÅÇÈÈ
ויש שהוציא, הפסולת מדמי יותר  דמיהם מעלה הוא יפים, הגריסים

אונאה. משום ïéøézîבזה íéîëçå,הנראה בדבר אונאה שאין – ÇÂÈÄÇÄÄ
ועד הוציא, הפסולת דמי כמה ולהבחין  לראות הלוקח שיכול כלומר

המבוררים, אלו  גריסים של  בדמיהם להעלות לו כדאי ולחסוךכמה

הברירה. טורח חכמים,íéãBîeלו –ét ìòî øáé àHL ÄÆÈÙÅÇÄ
äøeânä מ יוציא,– לא שלמטה הפסולת ואת àlàלמעלה, BðéàL ÇÀÈÆÅÆÈ

ïéòä úà áðBâk הריהו מנוקה, המגורה פי  רואה שהלוקח שמתוך  – ÀÅÆÈÇÄ
ומבורר. מנופה שהכל ïéñkøôîסבור ïéà ומייפים מתקנים אין – ÅÀÇÀÀÄ

íãàäלמכירה, úà àG, להימכר העומד כנעני עבד  –úà àGå ÆÈÈÈÀÆ
íéìkä úà àGå ,äîäaäשיש כחדשים, שייראו כדי  הישנים, – ÇÀÅÈÀÆÇÅÄ

דעת. גניבת משום בזה

y c e w z a y
א ה נ ש מ ר ו א ב

אחיך ימוך  "וכי לה-לז): כה, (ויקרא בתורה כתוב ריבית. בדיני  עוסק זה פרק
בו... והחזקת עמך  ידו ez`nומטה gwz l`z i a x z e j y pel ozz `l jtqk z` ...

;"jlk` ozz `l ziaxnae ,jypaחכמים a),ופירשו ,q `rivn `aa `xnb) שאמנם
הריבית, סוגי כל  לציון משמשים הלשונות ושני  ל "תרבית", "נשך" בין  הבדל  אין

כ): כג, (דברים שנאמר  ממה גם שמוכח כפי אוכל, של הן  כסף של  jiyzהן `l"
,"jyi xy` xac lk jyp ,lke` jyp sqk jyp jig`l שונים בטויים שני  שהם אלא

שלה: השונות התוצאות שתי לפי התורה, מן האסורה הריבית את לציין הבאים
"j y p"פירש וכן  ממון ; ומחסרתו  נושכתו  שהריבית הלווה, של הפסדו  שם על 

כד): כב, (שמות קטנה "jyp"רש "י  חבורה שנושך נחש, כנשיכת שהיא ריבית –
אינה  ריבית כך  קדקדו, עד  ונופחת מבצבצת היא ופתאום מרגיש, ואינו  ברגלו 

הרבה". ממון  ומחסרתו  עולה שהיא עד ניכרת ואינה z"מורגשת i a x z± שם " על 
הונו  את ומרבה מרוויח הוא הריבית ידי  שעל המלוה, של lrרווחיו  o"anx oiir)

,(zxg` jxcae eheyt itl my x`any "`xwie"n lirl ep`ady weqtdשאי נמצא
("נשך הכתוב חילקם למה כן  ואם תרבית, בלא ולנשך נשך בלא לתרבית אפשר 
שמשנתנו בגמרא, מבואר מכאן – לאוין  בשני הריבית על  לעבור ותרבית")?
ותרבית  נשך לפרש באה אינה תרבית" ואיזהו נשך "איזהו בשאלה: הפותחת
ריבית  איזוהי היא: המשנה כוונת אלא הם, אחד  שבארנו  כפי  שהרי שבתורה,
המשנה  ובאה סופרים? מדברי אלא אסורה שאינה ריבית ואיזהו התורה מן האסורה
במשנתנו הנקראת והיא הלואה, בדרך אלא ריבית איסור  אין  התורה שמן ללמדנו ,

נקראת היא חכמים ובלשון dvevw",""נשך", ziaix,מראש קבועה ריבית היינו 

במשנתנו הנקראת והיא סופרים, מדברי אלא אינה ומתן  משא בדרך ריבית ואילו

חכמים בלשון  היא נקראת כן ziaix"."תרבית". wa`"

CLð eäæéà,התורה מן האסור –úéaøz eäæéàå האסורה ריבית – ÅÆÆÆÀÅÆÇÀÄ
סופרים? òìñמדברי  äåìnä ?CLð eäæéà,דינרים ארבעה שהיא – ÅÆÆÆÇÇÀÆÆÇ

ïéøðéc äMîça;דינרים חמישה הלווה לו  שיחזיר  מנת íéúàñ–על  ÇÂÄÈÄÈÄÈÇÄ
ïéhç,חיטים סאתיים לחברו שהלוה או –GLaLשיחזיר מנת על – ÄÄÀÈ

נשך, זה הרי סאים, שלוש CLBðלו àeäL éðtî,הלווה את – ÄÀÅÆÅ
שהלווהו . ממה יותר ממנו úBøôaשנוטל äaønä ?úéaøz eäæéàåÀÅÆÇÀÄÇÇÀÆÀÅ

פירות. של וממכר מקח ידי  על ממונו  מרבה שאדם –ç÷ì ?ãöékÅÇÈÇ
ïéhç epîéä, משמעון חיטים ראובן  קנה –áäæ øðéãa שהוא – ÅÆÄÄÀÄÇÈÈ

כסף, דינרי  וחמישה שראובן øBkäעשרים כלומר  סאה, שלושים – Ç
כשיעור השנה ימות כל חיטים לו שיספק מנת על  לשמעון  כסף נתן 

כור, כל  כסף דינרי וחמישה עשרים של  במחיר  øòMäמעותיו ïëåÀÅÇÇÇ
פי על  אף כן  לעשות ומותר  שעה; באותה החיטים מחיר היה וכך  –
במעות  עתה לקנותם הוא יכול שהרי לשמעון, חיטים אין שעכשיו

שירצה; מקום בכל GLaהללו  ïéhç eãîòíéøðéc íéLלאחר – ÈÀÄÄÄÀÄÄÈÄ
כסף, דינרי בשלושים הכור  מחיר ועמד החיטים, התייקרו  øîàÈÇזמן 

Bì: לשמעון ראובן  –çwìå ïøëîì äöBø éðàL ,éhç éì ïzÆÄÄÇÆÂÄÆÀÈÀÈÀÄÇ
ïéé ïäa שפסק הזול במחיר  החיטים את לקחת לו מותר  והרי – ÈÆÇÄ

לו  שנתן  בשעה השער היה וכך  הואיל  שהתייקרו , פי על אף עמו,

המעות f);את dpyn oldl x`eank)Bì øîà:לראובן שמעון  –éøä ÈÇÂÅ
GLa éìò úBéeNò Eéhçïéøðéc íéLלך ליתן  שעלי החיטים – ÄÆÂÈÇÄÀÄÄÈÄ

עכשיו  לי מלוה אתה כאילו הכור , דינר  בשלושים עלי מקבלן הריני
הזה, הכסף ïééאת ïäa éìöà Cì éøäåלך לתת מתחייב ואני – ÇÂÅÈÆÀÄÈÆÇÄ

בידי, לך שיש  החיטים דמי כנגד  Bìיין ïéà ïééå אף לשמעון , – ÀÇÄÅ
וראובן  הואיל  מקום מכל  עכשיו, של היין  כשער עמו  שפוסק פי  על 

ממנו  קונה הוא אלא יין , בהן  לקנות שיוכל  מעות, עכשיו  לו נותן  אינו
היין  יתייקר  שמא חוששים לפיכך החיטים, מדמי לו שיש  במילווה יין

האסורה  "תרבית" זו והרי היוקר , כשער  דמיו לשלם שמעון ויצטרך
ממנו  לקנות לראובן  מותר  יין, לשמעון היה אם ברם, סופרים. מדברי 

וכשיתייקר מעכשיו , לו  קנוי היין  שהרי  החיטים, דמי  של בחוב יין
יתייקר. ברשותו

izdw - zex`ean zeipyn



רכז ai dpyn iriax wxt `rivn `aa zkqn

äáeLz ìòa äéä,Bì øîàé àG:éNòî øëæíéøb ïa àeä íà !íéðBLàøä E,Bì øîàé àG:éúBáà äNòî øëæ!E ¨¨©©§¨Ÿ©§Ÿ©£¤¨¦¦¦¤¥¦Ÿ©§Ÿ©£¥£¤
øîàpL(ë ,áë úåîù):àG øâå"-"epöçìú àGå äðBú. ¤¤¡©§¥¤§¦§¨¤
‡ÈúBøôa úBøt ïéáøòî ïéà,íéLãça íéLãç elôà;éøö ïéàåíéðLéa íéLãç øîBì C.úîàa,eøézä ïéia ¥§¨§¦¥§¥£¦£¨¦©£¨¦§¥¨¦©£¨¦¦¨¦¤¡¤©©¦¦¦

Cøa äL÷ áøòì,BçéaLî àeäL éðtî.ïééa ïéé éøîL ïéáøòî ïéà,åéøîL úà Bì ïúBð ìáà.íéî áøòúpL éî §¨¥¨¤§©¦§¥¤©§¦¥§¨§¦¦§¥©¦§©¦£¨¥¤§¨¨¦¤¦§¨©©¦
Bðééa–úeðça epøkîé àG,BòéãBä ïk íà àlà;øbzì àGå,BòéãBäL ét ìò óà,Ba úBnøì àlà BðéàL.íB÷î §¥¦§§¤©£¤¨¦¥¦§©©¨©©¦¤¦¤¥¤¨§©§

ïéia íéî ìéhäì eâäpL–eìéhé. ¤¨£§©¦©¦©©¦©¦
·Èúçà äøeâî CBúì ïúBðå úBðøb Lîçî ìèBð øbzä;ãçà ñèét CBúì ïúBðå úBzb Lîçî,àäé àHL ãáìáe ©©¨¥¥¨¥§¨§¥§§¨©©¥¨¥¦§¥§¦¨¤¨¦§©¤§¥

áøòì ïekúî.äãeäé éaøøîBà:úB÷Bðézì ïéæBâàå úBéì÷ éðåðçä ÷lçé àG,àeäL éðtîáì ïìébøîBìöà à; ¦§©¥§¨¥©¦§¨¥§©¥©¤§¨¦§¨¤¡¦©¦¦§¥¤©§¦¨¨Ÿ¤§

`i`i`i`i.zexita zexit oiaxrn oi`:øçà äãù úåøéôá íáøòé àì ,êì øëåî éðà éðåìô äãù úåøéô åøéáçì øîåàä úéáä ìòámiycg xnel jixv oi`e
.mipyia:íéùãçä ïî øúåé çî÷ íéùåòå íéùáé íéðùéäù .íéùãç íäîò áøòé àì ,íéðùé åì øåëîì ÷ñô.egiayny iptnêëéôì ,êøä úà çéáùî äù÷

:êøä úà åá áøòé àì äù÷ åîò ÷ñô ìáà ,äù÷ åá áøòî êø åîò ÷ñô.oii ixny oiaxrn oi`:úøçà úéáç ìù ïééá åæ úéáç ìùz` el ozep la`
.eixny:åîöò ïéé ìù.zepga epxkni `l:äèåøô äèåøô.riced ok m` `l`:åá ïéáøåòî íéî ,ïäî ãçàå ãçà ìëì.xbzl `leóàå ãçéá åðøëîé àì

:úåðçá åøëîìå úåîøì àìà åç÷åì åðéàù éôì ,åòéãåäù ô"ò.oiia min lihdl ebdpy mewnúåðééä ìëù ,úåòè ïàë ïéà åâäðù ïåéëã .ìéèé úåúâä ïéá à÷åã
:ïë ú÷æçá

aiaiaiai.zepxb yngn lhep xbzd:åðîî íéç÷åì ïë ú÷æçáå ç÷åì äáøä íãà éðáîå åéúåãùá åìãâ àìù åá íéòãåé ìëäù.dxebn.äàåáú åá ïéøâåàù øöåà
:åìù äøåâîì ñéðëäìå ïøåâä úòùá íéúá éìòáî úåð÷ì øâúä êøãå .äàåáúä úà åá ïéùãù àåä ,ïøåâ.qhit:äìåãâ úéâéâ.oaxrl oiekzi `ly calae

:íå÷î åúåàî úåøéôä ìëù íéøåáñ åéðëùå øçà íå÷îî åá áøòìå çáåùî íå÷îî áåøä úåð÷ì ìå÷ àéöåäì.xryd z` zegti `leàåäù éðôî .ìåæá øåëîì

`xephxa yexit

äðBú-àG øâå" :øîàpL !EéúBáà äNòî øëæ :Bì øîàéÙÇÀÙÇÂÅÂÆÆÆÁÇÀÅÆ
"epöçìú àGå בגמרא דברים. באונאת אפילו תונה", "לא ודרשו: – ÀÄÀÈÆ

להישבון  ניתן  שזה ממון, מאונאת דברים אונאת גדולה (daydl)אמרו:
"ויראת  בו: נאמר  זה בגופו , וזה בממונו זה להישבון, ניתן לא וזה

מיד, נענה דברים, מאונאת הצועק וכל בו . נאמר לא וזה מאֿלהיך "
אונאה ((((שם שם שם שם ):):):):שנאמר  משערי  חוץ ננעלים השערים שכל ה'", אני "כי 

x ;` ,hp ;a ,gp `rivn `aa `xnb).(gi ,ci dxikn 'ld m"an יהא ולעולם
אשתו  באונאת זהיר ±אדם dxrvl mixac z`pe`a)שמתוך),רש רש רש רש """"יייי

קרובה אונאתה מצויה ±שדמעתה `eal daexw dz`pe` zeprxet) גמרא גמרא גמרא גמרא

שם שם שם שם  ).ורש ורש ורש ורש """"יייי

i y y m e i

א י ה נ ש מ ר ו א ב

דעת. וגניבת אונאה משום האסורים דברים לפרט מוסיפה משנתנו 

úBøôa úBøt ïéáøòî ïéà זו שדה פירות לחברו : שאמר מי  – ÅÀÈÀÄÅÀÅ
אחרת שדה של פירות בהם יערב לא לך , מוכר elôàÂÄ,((((רש רש רש רש """"יייי))))אני 

íéLãça íéLãç,חדשים הם השדות שתי  של שהפירות –ïéàå ÂÈÄÇÂÈÄÀÅ
øîBì Céøö,לערב שאסור  –íéðLéa íéLãçלמכור פסק שאם – ÈÄÇÂÈÄÄÈÄ

החדשים, מן  משובחים שהישנים לפי  חדשים, בהם יערב לא ישנים, לו 
מפרשים: zexitaיש  zexit oiaxrn oi` בהרבה רעים פירות מעט –

בהם  ניכרים אינם והרעים יפים, בתורת למוכרם כדי יפים פירות
הטורהטורהטורהטור).).).). Cøa((((הראהראהראהרא""""שששש;;;; äL÷ áøòì eøézä ïéia ,úîàa חריף יין – ÆÁÆÇÇÄÄÄÀÈÅÈÆÀÇ

חריף, שאינו  BçéaLîביין  àeäL éðtî. טעמו את שמשביח – ÄÀÅÆÇÀÄ
בקשה רך לא אבל  לערב מותר ברך  קשה דווקא מפרשים: ((((רש רש רש רש """"יייי;;;;יש

שכשנותנים ברטנוראברטנוראברטנוראברטנורא);););); לפי  לערב, מותר  ברך  קשה אפילו מפרשים: ויש
ב  קשה שהוא מעט בקשה, רך שכן וכל יותר , ומתקיים משביח הוא רך 

ישראלישראלישראלישראל").").").").משביחו  """"תפארתתפארתתפארתתפארת הגיתות ((((הראהראהראהרא""""ש ש ש ש ;;;; בין  שדווקא אמרו, בגמרא
לערב `cgמותר  mrh miyrpe df mr df miqqezy)–((((לאחררש רש רש רש """"יייי אבל  ,

אינו  וטעמו, ריחו קלט כבר  אחד  וכל (שהואיל  לערב אסור הגיתות
– פוגמו  אלא והלוקח רש רש רש רש """"יייימשביחו  ניכר , טעמו היה אם ברם, .(

למדים  כן מקום. מכל  לערב מותר שקונהו , קודם היין את טועם
טעם  נותנת המשנה שהרי היא, הלכה "באמת" שכל  ממשנתנו, בגמרא

egiayny;לדבריה: iptn"באמת" המשנה שנקטה מקום שכל ומכאן
בדבר ולגמגם להסס ואין  היא, למשנה למשנה למשנה למשנה הלכה באורנובאורנובאורנובאורנו ועייןועייןועייןועיין ((((רשרשרשרש""""יייי;;;;

א א א א )))) בבבב,,,, ïééתרומותתרומותתרומותתרומות éøîL ïéáøòî ïéà,אחת חבית של  –ïééa– ÅÀÈÀÄÄÀÅÇÄÀÇÄ
האחר, היין את מקלקלים זה יין  של  שהשמרים לפי  אחרת, חבית של

åéøîL úà Bì ïúBð ìáà שכשהוא לו, מוכר  שהוא יין  אותו  של – ÂÈÅÆÀÈÈ
לתוכו שמריו  נותן הלוקח, לכלי  מכליו  היין את המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).).מערה ((((רמב רמב רמב רמב """"םםםם;;;;

שבשולי עכור  ביין  אלא גמורים, בשמרים המדובר שאין  מעירים, ויש 
אונאה  בדין  אינו הוא שתיה ובר והואיל לשמרים, סמוך  החבית

úeðça((((המאיריהמאיריהמאיריהמאירי).).).). epøkîé àG ,Bðééa íéî áøòúpL éî במכירה – ÄÆÄÀÈÇÇÄÀÅÄÀÀÆÇÂ
BòéãBäקמעונית, ïk íà àlà,במים מהול  שהיין ללוקח, הודיע – ÆÈÄÅÄ

øbzì àGå, יין לסוחר כולו ימכרנו  ולא –BòéãBäL ét ìò óà ÀÇÇÈÇÇÄÆÄ
במים, מהול  שהוא –Ba úBnøì àlà BðéàL לוקח התגר  שאין  – ÆÅÆÈÀÇ

יפה. יין  בדמי למכרו בו, לרמות כדי אלא המהול היין íB÷îÀאת
ïéia íéî ìéhäì eâäpL כמנהג הכל ולרביע, לשליש  למחצה, – ÆÈÂÀÇÄÇÄÇÇÄ

רמאות,eìéhé((((תוספות תוספות תוספות תוספות ),),),),המדינה משום כאן אין  כן, שנהגו שכיון – ÇÄ
מבואר, בגמרא ברם, מים. תערובת בהם שיש  בחזקת היינות שכל 

יטילו הגיתות בין  oiid,שדווקא mrh z` mind mihlew zezbd onfay)
`ed zezbd oia `ly la`befn `ed eli`k aygp– הרמבהרמבהרמבהרמב""""ם ם ם ם עלעלעלעל משנהמשנהמשנהמשנה מגיד מגיד מגיד מגיד 

וווו יח יח יח יח ,,,, מכירה מכירה מכירה מכירה  ).הלהלהלהל''''

ב י ה נ ש מ ר ו א ב

øbzä,ומוכרה הרבה אדם מבני  תבואה הלוקח –Lîçî ìèBð ÇÇÈÅÅÈÅ
úçà äøeâî CBúì ïúBðå úBðøb התבואה את לערב לו מותר  – ÀÈÀÅÀÀÈÇÇ

אחד; אסם לתוך וליתנה אחדות מגרנות úBzbשקונה Lîçî– ÅÈÅÄ
גתות, מחמש יין  ãçàנוטל  ñèét CBúì ïúBðå,גדולה חבית – ÀÅÀÄÈÆÈ

ממנו , לוקחים כן ובחזקת הרבה, אדם מבני קונה שהוא יודעים שהכל 

áøòì ïekúî àäé àHL ãáìáe,משובחת בתוך  גרועה סחורה – ÄÀÇÆÀÅÄÀÇÅÀÈÅ
אחת. מגת או אחת מגורן  שהכל קול  øîBà:ולהוציא äãeäé éaøÇÄÀÈÅ

àeäL éðtî ,úB÷Bðézì ïéæBâàå úBéì÷ éðåðçä ÷lçé àGÀÇÅÇÆÀÈÄÀÈÆÁÄÇÄÄÀÅÆ
Bìöà àáì ïìébøî;אחרים חנוונים של פרנסתם מקפח ונמצא – ÇÀÄÈÈÙÆÀ

ïéøézî íéîëçå מחלק אני  חברו: לחנווני  לומר  הוא שיכול  – ÇÂÈÄÇÄÄ
טובים יותר  דברים אתה חלק ואגוזים, minkgk.קליות dklde .(`xnb)

øòMä úà úBçôé àGåמרגיל שהוא מפני  המחיר, את יוזיל  ולא – ÀÄÀÆÇÇÇ
חבריו. של  פרנסתם ומקפח אליו לבוא הכל íéøîBà:את íéîëçåÇÂÈÄÀÄ

áBèì øeëæ.בכלל המחירים להוזלת שמועיל  בזול, המוכר –àG ÈÀ
ïéñéøbä úà øáé מתוכם הפסולת את יוציא לא טחונים; פולים – ÈÙÆÇÀÄÄ

izdw - zex`ean zeipyn
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íéîëçåïéøézî.àGåøòMä úà úBçôé;íéîëçåíéøîBà:áBèì øeëæ.ïéñéøbä úà øáé àG;éøácìeàL àaà. ©£¨¦©¦¦§¦§¤©©©©£¨¦§¦¨§¨Ÿ¤©§¦¦¦§¥©¨¨
íéîëçåïéøézî.äøeânä ét ìòî øáé àHL íéãBîe,ïéòä úà áðBâk àlà BðéàL.íãàä úà àG ïéñkøôî ïéà, ©£¨¦©¦¦¦¤¨Ÿ¥©¦©§¨¤¥¤¨§¥¤¨©¦¥§©§§¦¤¨¨¨

äîäaä úà àGå,íéìkä úà àGå. §¤©§¥¨§¤©¥¦
È ˘ È Ó Á ˜ ¯ Ù

‡úéaøz eäæéàå CLð eäæéà?CLð eäæéà?ïéøðéc äMîça òìñ äåìnä,GLa ïéhç íéúàñL;àeäL éðtî ¥¤¤¤§¥¤©§¦¥¤¤¤©©§¤¤©©£¦¨¦¨¦¨©¦¦¦§¨¦§¥¤
CLBð.úéaøz eäæéàå?úBøôa äaønä.ãöék?øBkä áäæ øðéãa ïéhç epîéä ç÷ì,øòMä ïëå,ïéhç eãîò ¥§¥¤©§¦©©§¤§¥¥©¨©¥¤¦¦§¦©¨¨©§¥©©©¨§¦¦
GLaíéøðéc íéL,Bì øîà:éhç éì ïz,ïéé ïäa çwìå ïøëîì äöBø éðàL;Bì øîà:éhç éøäéìò úBéeNò E ¦§¦¦¨¦¨©¤¦¦©¤£¦¤§¨§¨§¦©¨¤©¦¨©£¥¦¤£¨©
GLaïéøðéc íéL,ïéé ïäa éìöà Cì éøäå,Bì ïéà ïééå. ¦§¦¦¨¦©£¥¨¤§¦¨¤©¦§©¦¥

:åéøéáç úåðåæî çô÷îå åìöà àáì ìéâøî.aehl xekf:äëìä ïëå .ìåæá ïéøëåî úåøéô éøöåà êë êåúîù.oiqixb:íéúùì úçà ,íéçéøá úåñåøâ ïéìåô`l
.xeai.úìåñôä úà:ïäî ìèðù úìåñôä éîãî äáøä ïäéîã úà äìòî àåä úåôé úåàøðù êåúîù éôì.oixizn minkgeïéçáäìå úåàøì ç÷åìä ìåëéù

:íéîëçë äëìäå .çøåèä éðôî íéøøåáî ïäù åìà ìù ïäéîãá úåìòäì åì áåèå .íéøçàá ïðùéù åìàî ,øøáðù úìåñôä éîã äîëit lrn xeai `ly
.dxebnd:øøéá àì åëåúáù úìåñôä úàå ,úåôé úåàøäì äìòîì.oird z` apebk `l` epi`y itl:åúøéøáá.oiqkxtn:ïéôéîå ïéð÷úî.mc`d z` `l

:øëîéì ãîåòä éðòðë ãáò
d`̀̀̀.jyep `edy .jyp edfi`:äéì áéäé àìã éàî äéðéî ì÷ùã.zexita daxndúåøéô úàåìäá ïéáå óñë úàåìäá ïéáå .úåøéôá åîöòì øëù äáøîä

:øëîîå ç÷î êøã àåäù ùøôî÷ ïðáøã úéáø ,àôéñáã àìà .åðåîî äáøúî éøäù .úéáø éåä.adf xpic:óñë éøðéã äùîçå íéøùò.xryd okeåéä êë
ïé÷øôá ïðúã ,ïéèç åì ïéà åéùëòù ô"òàå åéúåòî øåòéùë åììä íéîãá äðùä úåîé ìë ïéèç äæ åì ïúéì úðî ìò åéùëò úåòî úúì åì øúåäå .øéòá ïéøëîð

:åììä úåòîá äúò íúåð÷ì äæä øëåîä ìåëéå ,äæì ùé äæì ïéàù ô"òà ,ïé÷ñåô øòùä àöé.ihig il oz el xn` oixpic miylya oihg ecnrøúåî äæå
,øòùä àöé øáëå åéùëò ìù ïééä øòùë åîò ÷ñåôù ô"òàå .ïéé åì ïéàå ìéàåä ,ïééä øé÷åé àîù ,øåñà ,ïéé ïäá åì úúì ÷ñô íà ìáà .ïéèç åì ïúð íà
.åì ïéà ïéé íà øåñà ,ïéé áåçä ìò ÷åñôìå áåç ïéèçä éîã åéìò úåùòì àá àìà ìá÷ù íéîãá ïéé úåð÷ì àåä ìåëé øîåì ìëåðù íéîã åì ïúåð åðéàå ìéàåä

÷åñôì àáù äæì åéùëòî åì éåð÷ éåä ,ïéé äéì äåä éàã:ø÷ééà äéúåùøá ø÷ééà éëå ,ïéé áåçä ìò

`xephxa yexit

מחירם, להעלות ìeàLכדי  àaà éøác שנראים שמתוך  וטעמו , – ÄÀÅÇÈÈ
ויש שהוציא, הפסולת מדמי יותר  דמיהם מעלה הוא יפים, הגריסים

אונאה. משום ïéøézîבזה íéîëçå,הנראה בדבר אונאה שאין – ÇÂÈÄÇÄÄ
ועד הוציא, הפסולת דמי כמה ולהבחין  לראות הלוקח שיכול כלומר

המבוררים, אלו  גריסים של  בדמיהם להעלות לו כדאי ולחסוךכמה

הברירה. טורח חכמים,íéãBîeלו –ét ìòî øáé àHL ÄÆÈÙÅÇÄ
äøeânä מ יוציא,– לא שלמטה הפסולת ואת àlàלמעלה, BðéàL ÇÀÈÆÅÆÈ

ïéòä úà áðBâk הריהו מנוקה, המגורה פי  רואה שהלוקח שמתוך  – ÀÅÆÈÇÄ
ומבורר. מנופה שהכל ïéñkøôîסבור ïéà ומייפים מתקנים אין – ÅÀÇÀÀÄ

íãàäלמכירה, úà àG, להימכר העומד כנעני עבד  –úà àGå ÆÈÈÈÀÆ
íéìkä úà àGå ,äîäaäשיש כחדשים, שייראו כדי  הישנים, – ÇÀÅÈÀÆÇÅÄ

דעת. גניבת משום בזה

y c e w z a y
א ה נ ש מ ר ו א ב

אחיך ימוך  "וכי לה-לז): כה, (ויקרא בתורה כתוב ריבית. בדיני  עוסק זה פרק
בו... והחזקת עמך  ידו ez`nומטה gwz l`z i a x z e j y pel ozz `l jtqk z` ...

;"jlk` ozz `l ziaxnae ,jypaחכמים a),ופירשו ,q `rivn `aa `xnb) שאמנם
הריבית, סוגי כל  לציון משמשים הלשונות ושני  ל "תרבית", "נשך" בין  הבדל  אין

כ): כג, (דברים שנאמר  ממה גם שמוכח כפי אוכל, של הן  כסף של  jiyzהן `l"
,"jyi xy` xac lk jyp ,lke` jyp sqk jyp jig`l שונים בטויים שני  שהם אלא

שלה: השונות התוצאות שתי לפי התורה, מן האסורה הריבית את לציין הבאים
"j y p"פירש וכן  ממון ; ומחסרתו  נושכתו  שהריבית הלווה, של הפסדו  שם על 

כד): כב, (שמות קטנה "jyp"רש "י  חבורה שנושך נחש, כנשיכת שהיא ריבית –
אינה  ריבית כך  קדקדו, עד  ונופחת מבצבצת היא ופתאום מרגיש, ואינו  ברגלו 

הרבה". ממון  ומחסרתו  עולה שהיא עד ניכרת ואינה z"מורגשת i a x z± שם " על 
הונו  את ומרבה מרוויח הוא הריבית ידי  שעל המלוה, של lrרווחיו  o"anx oiir)

,(zxg` jxcae eheyt itl my x`any "`xwie"n lirl ep`ady weqtdשאי נמצא
("נשך הכתוב חילקם למה כן  ואם תרבית, בלא ולנשך נשך בלא לתרבית אפשר 
שמשנתנו בגמרא, מבואר מכאן – לאוין  בשני הריבית על  לעבור ותרבית")?
ותרבית  נשך לפרש באה אינה תרבית" ואיזהו נשך "איזהו בשאלה: הפותחת
ריבית  איזוהי היא: המשנה כוונת אלא הם, אחד  שבארנו  כפי  שהרי שבתורה,
המשנה  ובאה סופרים? מדברי אלא אסורה שאינה ריבית ואיזהו התורה מן האסורה
במשנתנו הנקראת והיא הלואה, בדרך אלא ריבית איסור  אין  התורה שמן ללמדנו ,

נקראת היא חכמים ובלשון dvevw",""נשך", ziaix,מראש קבועה ריבית היינו 

במשנתנו הנקראת והיא סופרים, מדברי אלא אינה ומתן  משא בדרך ריבית ואילו

חכמים בלשון  היא נקראת כן ziaix"."תרבית". wa`"

CLð eäæéà,התורה מן האסור –úéaøz eäæéàå האסורה ריבית – ÅÆÆÆÀÅÆÇÀÄ
סופרים? òìñמדברי  äåìnä ?CLð eäæéà,דינרים ארבעה שהיא – ÅÆÆÆÇÇÀÆÆÇ

ïéøðéc äMîça;דינרים חמישה הלווה לו  שיחזיר  מנת íéúàñ–על  ÇÂÄÈÄÈÄÈÇÄ
ïéhç,חיטים סאתיים לחברו שהלוה או –GLaLשיחזיר מנת על – ÄÄÀÈ

נשך, זה הרי סאים, שלוש CLBðלו àeäL éðtî,הלווה את – ÄÀÅÆÅ
שהלווהו . ממה יותר ממנו úBøôaשנוטל äaønä ?úéaøz eäæéàåÀÅÆÇÀÄÇÇÀÆÀÅ

פירות. של וממכר מקח ידי  על ממונו  מרבה שאדם –ç÷ì ?ãöékÅÇÈÇ
ïéhç epîéä, משמעון חיטים ראובן  קנה –áäæ øðéãa שהוא – ÅÆÄÄÀÄÇÈÈ

כסף, דינרי  וחמישה שראובן øBkäעשרים כלומר  סאה, שלושים – Ç
כשיעור השנה ימות כל חיטים לו שיספק מנת על  לשמעון  כסף נתן 

כור, כל  כסף דינרי וחמישה עשרים של  במחיר  øòMäמעותיו ïëåÀÅÇÇÇ
פי על  אף כן  לעשות ומותר  שעה; באותה החיטים מחיר היה וכך  –
במעות  עתה לקנותם הוא יכול שהרי לשמעון, חיטים אין שעכשיו

שירצה; מקום בכל GLaהללו  ïéhç eãîòíéøðéc íéLלאחר – ÈÀÄÄÄÀÄÄÈÄ
כסף, דינרי בשלושים הכור  מחיר ועמד החיטים, התייקרו  øîàÈÇזמן 

Bì: לשמעון ראובן  –çwìå ïøëîì äöBø éðàL ,éhç éì ïzÆÄÄÇÆÂÄÆÀÈÀÈÀÄÇ
ïéé ïäa שפסק הזול במחיר  החיטים את לקחת לו מותר  והרי – ÈÆÇÄ

לו  שנתן  בשעה השער היה וכך  הואיל  שהתייקרו , פי על אף עמו,

המעות f);את dpyn oldl x`eank)Bì øîà:לראובן שמעון  –éøä ÈÇÂÅ
GLa éìò úBéeNò Eéhçïéøðéc íéLלך ליתן  שעלי החיטים – ÄÆÂÈÇÄÀÄÄÈÄ

עכשיו  לי מלוה אתה כאילו הכור , דינר  בשלושים עלי מקבלן הריני
הזה, הכסף ïééאת ïäa éìöà Cì éøäåלך לתת מתחייב ואני – ÇÂÅÈÆÀÄÈÆÇÄ

בידי, לך שיש  החיטים דמי כנגד  Bìיין ïéà ïééå אף לשמעון , – ÀÇÄÅ
וראובן  הואיל  מקום מכל  עכשיו, של היין  כשער עמו  שפוסק פי  על 

ממנו  קונה הוא אלא יין , בהן  לקנות שיוכל  מעות, עכשיו  לו נותן  אינו
היין  יתייקר  שמא חוששים לפיכך החיטים, מדמי לו שיש  במילווה יין

האסורה  "תרבית" זו והרי היוקר , כשער  דמיו לשלם שמעון ויצטרך
ממנו  לקנות לראובן  מותר  יין, לשמעון היה אם ברם, סופרים. מדברי 

וכשיתייקר מעכשיו , לו  קנוי היין  שהרי  החיטים, דמי  של בחוב יין
יתייקר. ברשותו

izdw - zex`ean zeipyn
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·Bøáç úà äåìnä–Bøöça øeãé àGípç,úBçôa epnî økNé àGå;àeäL éðtîúéaø.øëOä ìò ïéaøî, ©©§¤¤£¥¨©£¥¦¨§¦§Ÿ¦¤§¨¦§¥¤¦¦©§¦©©¨¨
øënä ìò ïéaøî ïéàå.ãöék?Bøöç úà Bì øékNä,Bì øîàå:åéLëòî íàéì ïúBð äzà,øNòa Cì àeä éøä §¥©§¦©©¤¤¥©¦§¦¤£¥§¨©¦¥©§¨©¨¥¦£¥¨§¤¤

äðMì íéòìñ;Lãça Lãç ìL íàå,Lãçì òìña–øzî.eäãN úà Bì øëî,Bì øîàå:äzà åéLëòî íà §¨¦©¨¨§¦¤Ÿ¤§Ÿ¤§¤©©Ÿ¤ª¨¨©¤¨¥§¨©¦¥©§¨©¨
éì ïúBð,æeæ óìàa ClL àéä éøä;ïøbì íà,äðî øNò íéðLa–øeñà. ¥¦£¥¦¤¨§¤¤¦©Ÿ¤¦§¥¨¨¨¤¨

aaaa.xkyd lr oiaxn:úåøéëùä úåòî úðúîä øëùá.xknd lr oiaxn oi`e,óåñáì àìà úîìúùî äðéà úåøéëùã íåùî ,àîòèå .ç÷îä úðúîä øëùá
éàäå ,ùãåçä óåñ ãò úåøéëù åì íìùì áééçúð àì éøäù ,úåòî úðúîä øëù äæ ïéà íéòìñ äøùò íéúù åäì ååäã ùãåçá òìñ äéðéî ìé÷ù éë êëìä
øëî éáâ ìáà .äéåùî úåçôá äéì øâåîå úåøéëùä éîãî äéì ìéçî äåä äéì íéã÷î äåä éà ,íéòìñ øùòá êìù àéä éøä éì ïúú åéùëò íà äéì øîàã
:àåä úåòî úðúîä øëù ,ïøåâì åäééìò éôèî éëå ,äéîã ïä ïä ,æåæ óìàá êì àéä éøä ïúú åéùëòî íà äéì øîà éëå ,úåòîä ïúéì åðéã ç÷îä êùîùî

.'eke dcyd z` el xknúéáø ÷áà ìëå .íäéøáãî úéáø ÷áà éåäå ,øåñà ,úåòî úðúîä øëùá äéåùî øúåé åì øëî íà äøåçñ ìëå ïéìèìèî ïéãä àåäå
:íéðééãá äàöåé àúééøåàã äöåö÷ úéáø åìéàã .íéðééãá äàöåé äðéà ïúð íà

`xephxa yexit

ב ה נ ש מ ר ו א ב

ריבית". "אבק הנקרא מדרבנן, ריבית משום האסורים בדברים ללמד באה משנתנו

ípç Bøöça øeãé àG ,Bøáç úà äåìnä בחצרו לדור  לו  אסור  – ÇÇÀÆÆÂÅÈÇÂÅÄÈ
מדרבנן; ריבית זו והרי ההלואה, כשכר  שנראה משום חינם, הלווה של

על  אף מבואר: הלווה בגמרא ואין  להישכר עומדת החצר  שאין פי 
להשכירה, epnîעשוי økNé àGå,מהלווה המלוה –úBçôa– ÀÄÀÙÄÆÀÈ

הרגיל, הדירה úéaøמשכר àeäL éðtî. מדרבנן –ìò ïéaøî ÄÀÅÆÄÄÇÀÄÇ
øëOä ממתין שהמשכיר  בשביל  השכירות, בדמי  להרבות מותר  – ÇÈÈ

השכירות, בסוף הדמים את øënäלקבל  ìò ïéaøî ïéàåאבל – ÀÅÇÀÄÇÇÆÆ
המכר. בתשלומי ללוקח שממתין בשביל הסחורה, בדמי להרבות אסור

Bøöç úà Bì øékNä ?ãöék, לשמעון חצרו את ראובן השכיר  – ÅÇÄÀÄÆÂÅ
Bì øîàå:לשמעון ראובן  –éì ïúBð äzà åéLëòî íà אם – ÀÈÇÄÅÇÀÈÇÈÅÄ

החצר , שכר  את מיד לי  äðMìתשלם íéòìñ øNòa Cì àeä éøäÂÅÈÀÆÆÀÈÄÇÈÈ
לשנה, סלעים בעשר לך משכירו הריני –Lãça Lãç ìL íàåÀÄÆÙÆÀÙÆ

בחדשו, חודש מדי  שכר  לי לשלם רוצה אתה ואם –Lãçì òìñaÀÆÇÇÙÆ

חודש, כל סלע לשלם עליך  –øzîאינה ששכירות לפי  משתלמת – ËÈ
אלא  לשנה, סלעים עשרה שתים אמנם הם השכירות ודמי בסוף, אלא
אבל סלעים; שתי  לו  מוחל  הריהו  בתחילה, השכירות דמי  יקבל שאם

eäãNאם úà Bì øëî, לשמעון שדהו  את ראובן מכר –øîàå ÈÇÆÈÅÀÈÇ
éì ïúBð äzà åéLëòî íà :Bìבעד מיד  לי משלם אתה אם – ÄÅÇÀÈÇÈÅÄ

æeæהשדה, óìàa ClL àéä éøä אלא בעדה לשלם תצטרך  לא – ÂÅÄÆÈÀÆÆ
בלבד, זוז  ïøbìאלף íà בשעת השדה דמי את לי  תתן  אם אבל – ÄÇÙÆ

תבואתך , את שתמכור  לאחר äðîהגורן , øNò íéðLaעליך יהא – ÄÀÅÈÈÈÆ
זוז, ומאתיים אלף בעדה נתחייב øeñàלשלם בקרקע, שמשהחזיק – È

לו: שאמר וכיון sl`aלשלם, jly `ed ixd il ozep dz` eiykrn m`
,fef בשעת לו לשלם בבואו  זוז מאתיים וכשמוסיף השדה, דמי  הן הרי

מדרבנן . ריבית משום ואסור המעות, המתנת בשכר  הן הרי  הגורן,

הוסיף  המעות המתנת בשכר  שאם סחורה, וכל במיטלטלין הדין והוא
מדרבנן . האסורה ריבית זו  הרי  המחיר , על לו 
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כלי  צריך לעשות  היינו, שהאדם  הוי' אלקיך בכל אשר תעשה",  "וברכך  שהרי כתיב2 
לברכה, אבל הברכה עצמה תלוי' רק בהקב"ה. וכמ"ש3 "לא לחכמים לחם", שישנם חכמים 
גדולים בחכמת המסחר, ואעפ"כ הם עניים, כי העושר תלוי אך ורק בהקב"ה, "ברכת הוי' 
היא תעשיר"4. ולכן אמרו חז"ל5 יתפלל "למי שהעושר והנכסים שלו", שיתן ברכה והצלחה 
בעניני הבית, ויראו את התממשות ברכת ה', שהכסף ינוצל רק לדברים טובים ומועילים )ולא 

עבור רופאים ותרופות וכו'(.

זו  בידיעה  חדורים  שיהיו  באופן  אותם  שמחנכים  הילדים,  חינוך  בעניני  גם  הוא  וכן 
ש"ממך הכל ומידך נתנו לך"6, ובמילא כל עניני התורה והמצוות הם באופן של שמחה וטוב 

לבב, כולל שנתינת הצדקה שלהם היא בשמחה ובסבר פנים7 יפות8.

2( פ' ראה טו, יח. וראה דרמ"צ קז, ב. קונטרס ומעין מאמר כה פ"א.
3( קהלת ט, יא.
4( משלי י, כב.

5( קידושין בסופה.
6( דברי הימים-א כט, יד.

7( בשיחה כאן דובר אודות התיקון של מ"ש )יחזקאל ח, יד( וה"נשים יושבות מבכות את התמוז", לענין טוב ומועיל שמשתמשים 
בתכונותיהם רק לעבודת ה'. עיי"ש. 

8( משיחת י"ב תמוז ה'תשי"ד. 

המשך מעמוד ג
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·Bøáç úà äåìnä–Bøöça øeãé àGípç,úBçôa epnî økNé àGå;àeäL éðtîúéaø.øëOä ìò ïéaøî, ©©§¤¤£¥¨©£¥¦¨§¦§Ÿ¦¤§¨¦§¥¤¦¦©§¦©©¨¨
øënä ìò ïéaøî ïéàå.ãöék?Bøöç úà Bì øékNä,Bì øîàå:åéLëòî íàéì ïúBð äzà,øNòa Cì àeä éøä §¥©§¦©©¤¤¥©¦§¦¤£¥§¨©¦¥©§¨©¨¥¦£¥¨§¤¤

äðMì íéòìñ;Lãça Lãç ìL íàå,Lãçì òìña–øzî.eäãN úà Bì øëî,Bì øîàå:äzà åéLëòî íà §¨¦©¨¨§¦¤Ÿ¤§Ÿ¤§¤©©Ÿ¤ª¨¨©¤¨¥§¨©¦¥©§¨©¨
éì ïúBð,æeæ óìàa ClL àéä éøä;ïøbì íà,äðî øNò íéðLa–øeñà. ¥¦£¥¦¤¨§¤¤¦©Ÿ¤¦§¥¨¨¨¤¨

aaaa.xkyd lr oiaxn:úåøéëùä úåòî úðúîä øëùá.xknd lr oiaxn oi`e,óåñáì àìà úîìúùî äðéà úåøéëùã íåùî ,àîòèå .ç÷îä úðúîä øëùá
éàäå ,ùãåçä óåñ ãò úåøéëù åì íìùì áééçúð àì éøäù ,úåòî úðúîä øëù äæ ïéà íéòìñ äøùò íéúù åäì ååäã ùãåçá òìñ äéðéî ìé÷ù éë êëìä
øëî éáâ ìáà .äéåùî úåçôá äéì øâåîå úåøéëùä éîãî äéì ìéçî äåä äéì íéã÷î äåä éà ,íéòìñ øùòá êìù àéä éøä éì ïúú åéùëò íà äéì øîàã
:àåä úåòî úðúîä øëù ,ïøåâì åäééìò éôèî éëå ,äéîã ïä ïä ,æåæ óìàá êì àéä éøä ïúú åéùëòî íà äéì øîà éëå ,úåòîä ïúéì åðéã ç÷îä êùîùî

.'eke dcyd z` el xknúéáø ÷áà ìëå .íäéøáãî úéáø ÷áà éåäå ,øåñà ,úåòî úðúîä øëùá äéåùî øúåé åì øëî íà äøåçñ ìëå ïéìèìèî ïéãä àåäå
:íéðééãá äàöåé àúééøåàã äöåö÷ úéáø åìéàã .íéðééãá äàöåé äðéà ïúð íà

`xephxa yexit
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ריבית". "אבק הנקרא מדרבנן, ריבית משום האסורים בדברים ללמד באה משנתנו

ípç Bøöça øeãé àG ,Bøáç úà äåìnä בחצרו לדור  לו  אסור  – ÇÇÀÆÆÂÅÈÇÂÅÄÈ
מדרבנן; ריבית זו והרי ההלואה, כשכר  שנראה משום חינם, הלווה של

על  אף מבואר: הלווה בגמרא ואין  להישכר עומדת החצר  שאין פי 
להשכירה, epnîעשוי økNé àGå,מהלווה המלוה –úBçôa– ÀÄÀÙÄÆÀÈ

הרגיל, הדירה úéaøמשכר àeäL éðtî. מדרבנן –ìò ïéaøî ÄÀÅÆÄÄÇÀÄÇ
øëOä ממתין שהמשכיר  בשביל  השכירות, בדמי  להרבות מותר  – ÇÈÈ

השכירות, בסוף הדמים את øënäלקבל  ìò ïéaøî ïéàåאבל – ÀÅÇÀÄÇÇÆÆ
המכר. בתשלומי ללוקח שממתין בשביל הסחורה, בדמי להרבות אסור

Bøöç úà Bì øékNä ?ãöék, לשמעון חצרו את ראובן השכיר  – ÅÇÄÀÄÆÂÅ
Bì øîàå:לשמעון ראובן  –éì ïúBð äzà åéLëòî íà אם – ÀÈÇÄÅÇÀÈÇÈÅÄ

החצר , שכר  את מיד לי  äðMìתשלם íéòìñ øNòa Cì àeä éøäÂÅÈÀÆÆÀÈÄÇÈÈ
לשנה, סלעים בעשר לך משכירו הריני –Lãça Lãç ìL íàåÀÄÆÙÆÀÙÆ

בחדשו, חודש מדי  שכר  לי לשלם רוצה אתה ואם –Lãçì òìñaÀÆÇÇÙÆ

חודש, כל סלע לשלם עליך  –øzîאינה ששכירות לפי  משתלמת – ËÈ
אלא  לשנה, סלעים עשרה שתים אמנם הם השכירות ודמי בסוף, אלא
אבל סלעים; שתי  לו  מוחל  הריהו  בתחילה, השכירות דמי  יקבל שאם

eäãNאם úà Bì øëî, לשמעון שדהו  את ראובן מכר –øîàå ÈÇÆÈÅÀÈÇ
éì ïúBð äzà åéLëòî íà :Bìבעד מיד  לי משלם אתה אם – ÄÅÇÀÈÇÈÅÄ

æeæהשדה, óìàa ClL àéä éøä אלא בעדה לשלם תצטרך  לא – ÂÅÄÆÈÀÆÆ
בלבד, זוז  ïøbìאלף íà בשעת השדה דמי את לי  תתן  אם אבל – ÄÇÙÆ

תבואתך , את שתמכור  לאחר äðîהגורן , øNò íéðLaעליך יהא – ÄÀÅÈÈÈÆ
זוז, ומאתיים אלף בעדה נתחייב øeñàלשלם בקרקע, שמשהחזיק – È

לו: שאמר וכיון sl`aלשלם, jly `ed ixd il ozep dz` eiykrn m`
,fef בשעת לו לשלם בבואו  זוז מאתיים וכשמוסיף השדה, דמי  הן הרי

מדרבנן . ריבית משום ואסור המעות, המתנת בשכר  הן הרי  הגורן,

הוסיף  המעות המתנת בשכר  שאם סחורה, וכל במיטלטלין הדין והוא
מדרבנן . האסורה ריבית זו  הרי  המחיר , על לו 
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ע"ב: יא הגמרא:דף ïøéöaמקשה änk óBñ óBñ,אחשורוש של ממניינו חסר כמה - ©¨§¦¨

éøñ ãç] (øñéãç)[,לנבוכדנצר שמונה משנת מנה שאחשורוש שנים, עשרה אחת - ©§¦
כן ואם עשרה, תשע משנת למנות לו Cìî,שניםänk[-אחשורוש]eäéàוהיה ¦©¨¨©

øñéaøà זהשנה ולפי ,aשנתdéãéc øñéaøà שבעים שהסתיימו אחשורוש] [-של ©§¥©¦©§¥©¦¥
ירושלים, מחורבן Lc÷nä,שנה úéa éðáéîì déì éòaéà וáéúk äîlà אחר ¦¨¥¥§¦§¥¥©¦§¨©¨¨§¦

הבית בנין את להפסיק ציוה כד)שכורש ד àäìà(עזרא úéa úãéáò úìèa ïéãàa'¥©¦§¥©£¦©¥¡¨¨
íìLeøéa écּד למלכּות ּתרּתין ׁשנת עד ּבטלא בטילה והות היתה אז - ּפרס' מל ריוׁש ¦¦§¤ְְְְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

בנו  אז ורק פרס. מלך דריוש למלכות השניה השנה עד שבירושלים, ה' בית מלאכת

שנה. משבעים יותר נמשכה שהגלות נמצא בנו, לא אחשורוש ימי וכל המקדש, את

,àáø øîà אלא לנבוכדנצר, עשרה תשע שנת שהיא ירושלים , מחורבן הוא המנין אכן ¨©¨¨
המלכים, משנות לעיל שנמנו eåäשהשנים úBòhe÷î íéðL זו שנבלעו שנים יש - ¨¦§¨£

השניה בזו  השנה עד הבית בנין נשתהה ולכך שנה, שבעים מנין להשלים שנים שתי וחסרו ,

השני. דריוש למלכות

מרודך: ואויל נבוכדנצר במלכות שנה שנבלעה ראיה מביאה éëäהגמרא énð àéðz©§¨©¦¨¦
עולם úøçà,(פכ"ח)בסדר äðL ãBòåחסרה שבמיתת ìááì,[-אחת] אף כלומר, §¨¨©¤¤§¨¤

חסרה  עדיין  מכל־מקום בבבל, נבוכדנצר  מלכות מתחילת שנה שבעים הסתיימו בלשצר

למלכות  השניה בשנה שהיה יהויקים מכיבוש שנה שבעים להשלים אחת שנה

dîéìLäåנבוכדנצר, Låéøc ãîòå ונפקדו כורש, מלך כך אחר ומיד שנה, לשבעים §¨©¨§¨¤§¦§¦¨
ככתוב המקדש, בית את ולבנות לעלות רשות להם שנתן במקצת, ג)פקידה א (עזרא

ה'' ּבית את ויבן ּביהּודה אׁשר לירּוׁשלים ויעל עּמֹו אלהיו יהי עּמֹו מּכל בכם וקשה,'מי  . ְְְֱֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

[דהיינו שנה וחמש ארבעים מלך שנבוכדנצר מבואר לעיל יהויקים],הרי מכיבוש וארבע ארבעים

בלי  אף שנה שבעים שעברו נמצא  כן ואם שנים, שלש ובלשצר שנה, ושלש עשרים מרודך ואויל

ששים  רק יחד ומלכו מרודך, ואויל נבוכדנצר שנות במנין שנה שנבלעה מוכח אלא דריוש, השלמת

שנים. ושבע

ìàiðc óà ,àáø øîà ו àðaLeçחישב éàäa äòè,בבל גלות שנות שבעים של ¨©¨¨©¨¦¥¨¨§©§¨¨
מחורבן  למנות לבו נתן נגאלו, שלא וכשראה יהויקים, מכיבוש למנות מתחילה שסבר

ב)áéúëcירושלים. ט Bëìîì(דניאל úçà úðLa' ּבּספרים ּבינתי ּדנּיאל מסּפר אני ¦§¦¦§©©©§¨§ְְֲִִִִִִֵַַָָֹ

ׁשנה'. ׁשבעים ירּוׁשלים לחרבֹות למּלאות הּנביא ירמיה אל ה' דבר היה אׁשר ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּׁשנים

'éúðéa'ו  øîà÷cî,וחשבון ספירה לשון מדוע ììkîשהוא לחשב שהוצרך משמע זה ¦§¨¨©¦Ÿ¦¦§¨
ומשום גאולתם, נשלמה שכתובäòèבתחילה cלא שמה י)וסבר, כט לפי (ירמיהו 'ּכי §¨¨ְִִ

בבל  יד שפשטה מהזמן וחישב הבית, בנין היינו אתכם' אפקד ׁשנה ׁשבעים לבבל ְְְְְִִֶֶֶֶָָָֹֹמלאת

למנות  שיש הבין נגאלו שלא וכשראה לנבוכדנצר. השניה בשנה והוא ישראל, על

כך  אחר שנה שמונה־עשר שהיה ירושלים .מחורבן
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øñéãçÐxg` ziad cnr jky
.dipki zelbêìî äîë åäéà

øñéáøàÐmizy zpya aizkc
,lxebd `ed xet litd dxyr

qpd dyrp zxg` dpyleÐixd
zene` iklnc .dxyr yely
dycgzpe ,opipn ixyzn mlerd
zxg` dpyl aizke .ixyza dpyd
z`fd mixetd zxb` z` miiwl"

"zipydÐ.dxyr rax` ixd
ïéãàáÐzliha yxek inia

yxek devy ,`dl` zia zciar
dcedi ixv ici lr ea xfge zepal
,`xfr xtqa aezky enk ,oinipae
yeixc zeklnl oizxz zpy cr
,yexeyg` xg` jlny ipyd
yxek yeixc :zeny dyly `xwpe

.`zqygzx`åéä úåòèå÷î íéðù
Ðyi dlrnl opipny mipy oze`

,oey`xa oexg` lyn erlapy oda
opipny yxeke icnd yeixcl oebk
`l` `vnz `l mipy yng odl
zg` zpya" aizkc ,rax`
xtqa "yexeyg` oa yeixcl
zeklnl yly zpya" l`ipc
`l :mler xcqa `ipze .'ebe "yxek
ef `l` miaezka dpy icnl epivn
mipy dyly epivn yxekle ,cala
zeklnl yly zpya" l`ipc xtqa
:mler xcqa inp `ipze .'ebe "yxek
zerhewn mipy yely jln yxek

Ðmbe ,dxzi dpy zipny ixd
jcexn lie`e xvpckeap zepyac
oipad ddzyp ecbpke ,dpy drlap

.yeixcl mipy mizyéîð àéðú
éëäÐlie`e xvpckeap zepyac

.dpy drlap jcexnìááì úçà äðù ãåòÐyeixce `kln xvyla lihw `ilila dia" :mler xcqa `zi` ikd
dpy cere ,miwiedi yaiky mein zg` xqg miray ,xvpckeap jlny mein dpy miray ixd "`zekln liaw d`cn
yxek jln zxg` dpya eixg`e .dnilyde yeixc cnre ,l`xyi lr hlyyn dpy miray ze`lnl laal zg`

'ebe lrie enr eidl` idi enr lkn mka in" xn`y ,zvwna dciwt ecwtpe ,laaaxvyla znyk ef `ziixan epcnl ."
,xvpckeapc ynge mirax` :dpy miray dlrnl epipn epgp`e ,zg` xqg miray `l` miwiedi yeaikl eid `l

xvylac dylye ,jcexn lie`c yelye mixyreÐ.eid zerhewn mipy ixdíéøôñá éúåðéáÐ.oeayge dxitq oeyl
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ק ֹוממ ּיּות  ויֹוליכנּו ויגאלנּו יבא  צדקנּו, ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָֹמ ׁשיח 

ּביד  יֹוצאים  יׂשראל  ׁש"ּבני ּובאפן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹלארצנּו,

מ ׁשיח 75רמה " ׁשל  ּתֹורת ֹו וילמד ּו ק ׁשּור 76, ׁשּזה  , ְְְִִֶֶֶַָָָָָ

"אלקי הוי' "אנכי עם  ּפר ׁשת 77ּגם  ּתח ּלת  , ְֱֲִִִֶַַַָָָָָֹֹ

ֿ ּתֹורה . ַַָמ ּתן

1

2

3

4

5

ח .75) יד, פרשתנו - ביצי "מ  ואילך.76)כמ "ש א יז, צו לקו"ת ה"ב . פ "ט  תשובה הל' רמב "ם ואתחנן 77)ראה ב . כ, יתרו

ו. ה,

•

    
שתיית  בעת רבינו ... שאמר  צדק']... ה'צמח [אדמו "ר  אאמו "ר  ֿ יד  בכתב

לשתות  שנזכה ֿ רצון  יהי  משקה,

משקה..." כולה "Ôkכשיהיה ≈
,Ô„Èc ‡Ï‚Úa "eÏ ‰È‰zƒ¿∆»«¬»»ƒ«
לפי  במהירות היינו  שלנו , במהירות

שלנו , ÁÈLÓהמושגים ˙‡Èa¿ƒ«¿ƒ«
eÎÈÏBÈÂ eÏ‡‚ÈÂ ‡È ,e˜„ƒ̂¿≈»…¿ƒ¿»≈¿ƒ≈

˙eiÓÓB˜,זקופה eˆ‡Ï,בקומה ¿ƒ¿«¿≈

"‰Ó „Èa ÌÈ‡ˆBÈ Ï‡NÈ Èa"L ÔÙ‡e75e„ÓÏÈÂ , ¿…∆∆¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»»»¿ƒ¿¿
ֿ לבוא  ÏLלעתיד  B˙Bz»∆

ÁÈLÓ76, יותר נעלית תורה שהיא »ƒ«
הזה  בזמן  שלומדים ∆∆fL‰מהתורה

ֿ לבוא  לעתיד  התורה ̃«eLלימוד 
'ÈÂ‰ ÈÎ‡" ÌÚ Ìb«ƒ»…ƒ¬»»

"EÈ˜Ï‡77˙Lt ˙lÁz , ¡…∆¿ƒ«»»«
.‰BzŒÔzÓ««»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

המשך מעמוד ככ
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       חולין. פרק שני - השוחט דף מ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
רש"י                                                                                                                                     תוספות
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נשיא ישראל, מבלי הבט על מעמדו ומצבו מצד עצמו, מניח הוא . . את הכול על הצד, ומביט על צאן מרעיתו.
משיחת י' שבט ה'תשי"ד
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מה עשית עם . . "שש מאות אלף רגלי העם אשר אנכי בקרבו" שנשארו במדבר?! . . זוהי הסיבה שבגללה נשאר משה רבינו במדבר!
משיחת י' שבט ה'תשי"ד
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       חולין. פרק שני - השוחט דף מא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("   
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1

2

3

4

5

 
  גזיזתו לאחר  הצמר  וניקוי טיהור  היינו  -

לאריגה  הכשרתו  .לצורך 
   בבגד רק התורה מן  ליבון  איסור  -

פשתן  משי, צמר , (כמו  טבעיים וחוטים מסיבים העשוי
כמו  (סינטטיים מלאכותיים מסיבים בגד  אך  וכותנה),
מים  סופגים שאינם בזה) וכיוצא אקרילן  פוליאסטר ,
בו  אין  שבבגד ), בנקבים נאגרים המים אם (אף לתוכם
מדברי  אם כי התורה מן  וליבון  סחיטה משום

.סופרים 
   החומר טיהור  הוא המלאכה אב -

הסרת  שמטרתו  כיבוס היא והתולדה לאריגה, והכשרתו 
מהבגד  .לכלוך 

   כמו הכיבוס מצרכי הסחיטה -
הבישול  מצרכי .שהגסה

   כשהולך בשבת, לשם לילך  אין  -
- שם עוברת דרכו  אם אבל  וכיוצאֿבזה, לטייל  לשם

ללכת  .רשאי
  , בציבור תפילה כמו  מצוה לדבר  -

לעבור  מותר  וכיוצאֿבזה ואם אב כיבוד  תורה, לימוד 
המים  אמת בתוך  אפילו  .בבגדיו 

במקום  ונמצאים עזרא, טבילת על  המקפידים ולכך 
במקום  (כגון  בגד ֿים ללא בו  לטבול  אפשרות שאין 
וטוב  ים. בבגד  בו  לטבול  יכולים - לרבים) הנראה
הדין  והוא סחיטה. חשש בו  שאין  ניילון  עשוי שיהיה

בזה. וכיוצא תחבושת עליו  ויש לטבול  כשצריך 
משום  הטובל  אך  קריו , משום בטובל  זה היתר  אמנם,

ממש  מצוה בזה דאין  לומר  יש טהרה .תוספת

 
הצמר 438) לטיהור הנעשית פעולה כל או מים ידי  על

מותר  אבל ס "ב : רנב  סי ' וראה לאריגה. והכשרתם והפשתן
יום  מבעוד התנור לתוך פשתן של מטוה) (פי ' אונין לתת
אם  ו משנה פ "א שבת צדק  צמח  וראה שם. שיתלבנו כדי 

מבשל. או מלבן משום הוא
בגדים 439) במים ולשרות סכ"א, שב  בסי ' שיבואר כפי 

מדרבנן, אפילו מותר - אלו
סינר  גשם, (מעיל גומי  או ניילון מיריעת העשוי  בגד
כלל  סחיטה משום בו אין בזה) וכיוצא גומי  נעלי  פלסטיק ,
אפילו  בו שזור אם אבל טבעיים, חוטים בו שזורים אין (אם

סחיטה). משום בו יש - אחד חוט 
מלבן  לעניין וכן בנייר, סחיטה מלכלוך, ניקויים ולעניין

סי "ט . שב  סי ' ראה עור בבגדי 
שנחשב 440) מלבן בין בחילוק  נאמרו פירושים וכמה כמה

תלו  שאף  ויש לתולדה, הנחשב  מכבס  לבין המלאכה, לאב 
בחומר  החילוק  שתלו יש ומהם: ראשונים, מחלוקות בזה
(כדעת  ארוגים שכבר בגדים או ופשתן (צמר מנקים אותו
אותה  הפעולה פי  על שחילקו יש דלהלן)), נזר האבני 
לברייתו  הבגד החזרת או חדשה בריה (עשיית עושים
אותה  אינם וכיבוס  שליבון הוא שוע "ר פשט  אך הקודמת),
שזו  הטבעי  מהלכלוך הבגד טיהור הוא (ליבון פעולה
הכיבוס ), מאשר שונים באופנים הנעשית חזקה פעולה
בגדים  ללבן דרך שאין בחומר, גם חילוק  ישנו וממילא

טבעי . צמר לטיהור יעיל אינו רגיל כיבוס  וכן רגילים,

הי "א.441) פ "ט  רמב "ם
בכיבוס  נוספים שלבים שלושה נתבארו סכ"א שב  סי ' להלן
זה  הבגד צדי  ושפשוף  במים, שכשוך במים, שריה הבגד,
השטיחה  (אבל והאחרון הרביעי  השלב  היא הסחיטה בזה.

כיבוס ). משום אינה
הנמצאים  שהמים שביאר כג, אות קנט  סי ' נזר אבני  שו"ת וראה
שעל  ולא הבגד, ליבון היא שהוצאתו כלכלוך הם  בבגד
קצת  משמע  וכן מהבגד, נוסף  לכלוך יצא המים סחיטת ידי 

לכלוך. בדרך אף  הבגד לסחוט  שאסור סק "א שב  סי ' בקו"א
חי442) למים צריך אם אבל למים צריך כשאינו יב היינו

במשקים  ולאידך שכ, סי ' כדלהלן דש איסור משום גם
דש. משום רק  סופרים מדברי  אסור או חייב  מלבנים שאינם

כתב 443) לג פרק  השני  חוט  ובס ' קכא, ס "ק  השלחן ערוך
אחר  כנסת בית לו יש אפילו אחד, כנסת לבית ללכת שרשאי 

השני . הכנסת בבית להתפלל לו שנוח  אלא סמוך
איסור 444) כיבוס , איסור הן: במים שבהליכה החששות

בהכנסתו  אין נקי  בגד כשהוא אמנם, טלטול, ואיסור סחיטה
שמא  ומשום ס "ח ), תריג מסי ' (כדלעיל כיבוס  משום למים
על  לעיל (כמובא מצוה לדבר כשהוא חוששים לא יסחוט 
להעדיף  יש אם וכן בזה, הפרטים שם ראה לס "א ההשלמה

המים. טלטול משום חוששים לא וכן השלולית), עיקוף 
מ "א.445) סי ' ח "ד דוד ויען שו"ת
שלכך 446) זה, מעין חשש כא סעיף  שכ סי ' להלן ראה

מים. של חבית פי  על סודר לפרוס  אין
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   הגיע אפילו  - בבגדיו  להשאר  יכול  -

בגדיו  להחליף שיכול  למקום .כבר 
   בגרביים גם ללכת להמשיך  רשאי -

בכל  מים מהם נסחטים אם אף שנרטבו , נעליים או 
.פסיעה 

 .ליבשם היינו  -
  מותר שבת, לצורך  או  גדול  לצורך  -

שייבשו  מנת על  בגדים השמשות בבין  .לשטוח 
  ידי על  שלא לנגבם שמותר  משמע -

ניגוב שטיחה  למטרת שלא לשוטחם מותר  וכן  ,,

רטובים  אינם אפילו  ליבשם בכוונה לשוטחם אין  אמנם
ונרטב ביותר  יבש, נותר  הבגד  רוב אם ואפילו  ,

בלבד  הקטן  .בחלקו 
  , הבגד את לשטוח  שאסור  משמע -

מכובסים  בגדים שם לשטוח  דרך  שאין  במקום אפילו 
שבבית), חפצים ושאר  מעקה, כסא, משענת (כגון :

שפושטים  פעם בכל  מעט  לשוטחו  שרגילים בגד  אמנם,
כך  להניחו  מותר  - הקולב גבי על  חליפה כמו  אותו ,
וכשאינו  שייתייבש, ובכוונתו  רטוב הוא אם אף בשבת,

ב  עם שעושה כדרך  מניחו שוטחו  אלא מכובסים, גדים

 
שרייתו  מלוכלך, שהיה בגד אבל נקיים בבגדים זה וכל

ס "ח ). תריג (סי ' סוחטו שאינו אע "פ  - כיבוסו זהו במים
בהם"447) "הולך השו"ע  דברי  ביאר תשובות פסקי  בס '

מלבד  אמנם להוצאה, חוששים ולא הרבים ברשות היינו
בשוע "ר  הרי  כלל, זאת הזכיר שלא השו"ע  כן לפרש הדוחק 
אלא  עלה, אתינן טלטול חשש מטעם שלא לגמרי  מוכח 
ההקדמה  לאחר שבא מכך והן מהלשון, הן סחיטה, מחשש

סחיטה, איסור על
שאגב  זה, בסימן הענינים סדר תשובות בפסקי  שביאר ומה
בפשטות  לבאר יש סחיטה, באיסור נגעו הוצאה איסור
"אם  בעניני  אלא הוצאה באיסור עוסק  אינו זה סימן שהרי 
בגדים, איזה עם יוצאים, כיצד ובכללם, רגלך" משבת תשיב 
והמסתעף  סחיטה או הוצאה מחשש מהליכה נמנעים ולאן
בשעת  יציאה שדיני  בכך (ומודגש ותכשיטים, בגדים בעניני 
שא  לסי ' ברחיצה העוסק  שכו מסי ' בשוע "ר העביר הגשם

ביציאה), העוסק 
כמו  למים שנפל במי  לטלטול חוששים אין לדינא אמנם,

שכו. בסי ' שיתבאר כפי  בגשמים, להולך חוששים שאין
כאן 448) הלשון משמעות וכן סק "ט , רסו סי ' קו"א ע "פ 

במוסגר.
הרטובים  בגדיו את פשט  שכבר במי  הדין נט  סעיף  על וראה

אחרים. לו ואין
לזה,449) הטעם שם וראה קלא, ס "ק  פ  סי ' שבת מנחת

בין  חילקו שלא הפוסקים מסתימת משמע  שכן כתב  ועוד
לשאר  הוסיף אנפילאות שם המנחה שבשיורי  אלא הבגדים,

לכתחילה, יחמיר האפשר שבמקום
הדין  שהוא הסיק  רלו) סי ' (ח "ג אפרים רבבות ובשו"ת
לפעמים  שמצוי  (כמו במים הספוג שטיח  על לדרוך שמותר
לסחיטת  בזה גורמים אם אף  במקוואות) או לבתים, בכניסה

מים.
וכל 450) בגד... שום על (הרבה) גשמים ירדו אם ב : סעיף 

מפני לנערו אסור מים בו ונבלעו הואיל במים נפל אם שכן
ממנו  נסחטין אותו כשמנערין ממים בלוע  בגד כל שדרך

מים.
לישן. חדש בגד בין חילוק  יש אם שם וראה

ובמקום 451) שמב , בסי ' המבואר פי  על קסו, ס "ק  משנ"ב 
בשבת  לשוטחם לנכרי  לומר גם מותר מצוה צורך או הפסד
אין  רמז) ידי  על (או מעצמו הבגדים ששטח  ונכרי  עצמה,
בזה  שאין משום (הן מהם ליהנות ומותר לסלקם, צריך
מערב  שטוח  שהיה מבגד גרע  שלא משום והן הגוף , הנאת
בבית  הבגדים לשטוח  ממנו למנוע  יש לכתחילה אך השבת),

הישראל.
נח .452) סעיף  כדלהלן
לכך 453) המיועד מוט  על מגבות לשטוח  מותר לדוגמה,

מקומות. בכמה שרגילים כפי  השימוש, לנוחות
נה),454) ס "ק  מג"א (ראה נז בסעיף  קצת כדמשמע 

יסחוט ' 'שמא בגזירת תלויה אינה הרטיבות שכמות ולהעיר
ס "ק  תהל"ד (ראה במרובים רק  (שהם השרייה איסור או
אסור  ולכך מועטים), (אפילו כיבוס  בגדר לא ואף  מב ))
סחיטת  שלאחר שבזמננו, מכובסים בגדים גם לשטוח 
להטפיח ', מנת על 'טופח  רטובים הכבסים אין המכונה
איסור  שאין כותב  ט ' סעי ' פכ"ד ח "ב  לציון אור (ובשו"ת

וצ "ע ). להטפיח , מנת על טופח  ברטוב  רק  שטיחה
הם  הרי  ביותר רטובים הבגדים שאם ולהעיר יש עוד
בידו  עדיין הם כן אם אלא לטלטלם, אין עניין ובכל מוקצה,

מעליו. שפשטם לאחר
במעט 455) השטיחה שאיסור כתב  סקי "ט  השלחן בערוך

אפילו  אסור ואז הבגד, בכל רטיבותם כשנתפשטה הוא מים
תלוי שהכל משמע  בשוע "ר אמנם מועטת, ברטיבות
בדבר  אפילו אסור שיתייבשו כדי  שוטחן שאם בכוונתו,
צורך  אין מועט  במקום שנרטב  בגד כלל בדרך אך מועט ,

חוץ . כלפי  הרטוב  המקום את להניח  ודי  כולו, לשוטחו
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גבי  על  ואפילו  מקום בכל  להניחו  מותר  מקופל , מעט 

הכביסה  .חבלי
   שאין במקום גם הוא חכמים איסור  -

אדם  לשם ויבוא יארע שמא אפילו  .לחוש

 
יניחו 456) שלא ובלבד קכ"ד), הערה (פט "ו שש"כ ע "פ 

בו. סולדת שהיד עד שיתחמם במקום
כל 457) החמירו לא - סופרים דברי  של איסור בחשד אבל

ועפי "ז  סי "ד), שה (סי ' רואים שאין במקום אף  לאסור כך
בשבת, בשטיחה אסורים סינטטי  מבד בגד או עור בגד גם
מכל  התורה, מן במים בשרייה אסורים שאין שאף  כיון
העשוי בבגד אמנם שב ), סי ' (כדלהלן בכיבוס  אסורים מקום
(כדלעיל), כלל כיבוס  איסור משום אין גומי  או ניילון יריעת

לשוטחו. ומותר
יכולים  שהרואים בגדים לשטוח  באחרונים שהתירו מה

פט "ו  שש"כ (ראה במים שראו אלא כיבסו שלא לתלות
נז. סעיף  על להלן יתבאר לז) הערה

טעמים 458) ב ' שהם משמע  תרמ  סי ' במחציתֿהשקל
פלוג, לא משום או חדרים בחדרי  אפילו חל והאיסור שונים,

ויראהו. אדם שיבוא יארע  שמא משום או
הוא  והביאור הטעמים, כב ' שסובר משמע  בשוע "ר אמנם
גם  לאסור חכמים תיקנו אדם לשם יזדמן שמא שמהחשש
בחדרי גם לאסור שתיקנו וכיון חדרים, בחדרי  לעושה
יארע  שמא חשש שישנו מקום בין חילקו לא שוב  חדרים

זה. חשש שאין למקום אדם ויבוא

•
           

לפי„ דבר בכל שמאלו על ימינו אדם יקדים לעולם
עבודה  לענין כולה התורה בכל חשובה היא שהימין
יש  לכך בחליצה וכן ובמצורע  במלואים רגל ובהן יד ובהן
כשינעול  ולכן לעולם לימינו כבוד לחלוק  כן גם לאדם
שמאל  של חולץ  וכשחולץ  תחילה ימין של ינעול מנעליו
קשירה  בהם שיש ומנעלים ימין של כבודה שזהו תחילה
ויקשרנו  שמאל של ינעול ואח "כ יקשרנו ולא ימין של ינעול
כבוד  לחלוק  יש שלקשירה מפני  ימין של יקשור ואח "כ
אך  תפילין קשירת לענין בתורה חשובה שהיא לשמאל
וכן  תחלה ימין של ינעול קשירה בהם שאין מנעלים
וכן  תחילה ימין יד ילבש מלבושיו ושאר חלוקו כשלובש
קשירה  בהם יש ואם תחילה ימין רגל ואנפלאות במכנסיים
יסוך  או ירחוץ  סך או כשרוחץ  וכן תחלה שמאל של יקשור
ראשו  ירחוץ  במרחץ  גופו כל וכשרוחץ  תחילה ימין יד

האיברים: כל על מלך שהוא מפני  תחילה

זקופה ‰ בקומה ולא מעט  הראש בכפיפת וילך ויקום
ומשקרות  גרון נטויות ותלכנה שנאמר כענין נטוי  וגרון
בקומה  המהלך וכל אסור אמות מד' פחות ואפילו עינים
הארץ  כל מלא שנאמר השכינה רגלי  דוחק  כאלו זקופה
למטה  לראות עיניו יוכלו שלא כל הזקיפה ושיעור כבודו
יכשל  שלא בנחת לילך זה מחמת וצריך לרגליו בסמוך
מדאי יותר ראשו או קומתו יכוף  לא מקום ומכל בהליכתו
(בלי בפניו כנגדו הבא את שיראה בכדי  בינונית במידה אלא

מדאי ): יותר למעלה עיניו שיזקיף 

*

Â גם הראש בגילוי  אמות ד' לילך שלא חסידות ומדת
הרבה  לפעמים לילך רגילים היו העם שרוב  בימיהם
הזה  בזמן ועכשיו ההם בימים החום מפני  הראש בגילוי 
אפילו  או לילך אסור לעולם ראשם לכסות דרכם שכולם
בשרו  כמגלה זה שהרי  צניעות משום הראש בגילוי  לישב 
אלו  במדינות וכ"ש ראשם לכסות נכון הקטנים וגם המכוסה
בזה  נזהרים קדושים וישראלים ראשם לגלות נהגו שהנכרים
הראש  בגילוי  היושב  אפילו או ההולך א"כ צניעות משום
אך  תלכו לא דובחוקותיהם בלאו עובר זה הרי  הנכרי  כמו
שלא  רק  להיכר בכך די  לכסותו ראשו על ידו משים אם

צ "א: בסימן שיתבאר כמו שמים שם יזכיר

בגדים : לבישת  דין ב 

אלא ‡ בשרו יגלה ולא צנוע  יהא הכסא לבית כשיכנס  וגם
רגע  אפילו לכן קודם ולא הצורך ובעת שצריך כמה
אם  כי  מלאחוריו יגלה ולא שישב  עד עצמו יגלה לא ולכן
למרחוק  הניתז רגלים מי  קילוח  משום טפחיים ומלפניו טפח 
ומלאחריה  כלום ולא מלפניה ובאשה בהפך גורסים ויש
יש  מעשה ולענין הגרסאות חילוף  לפי  טפחיים או טפח 

שאפשר: מה כל לצמצם

 הדלת ויסגור יחידי  ישב  אלא יחד אנשים שני  יכנסו ולא
יניח  יחידי  לישב  מפחד ואם לשם אחר יכנס  שלא בעדו
שאין  עמו יספר לא אך חלון דרך ראשו על ידו אחר
אפשר  אי  אם ולכך צניעות משום הכסא בבית מספרים
ולא  לזה זה ינחרו ליכנס  רוצה אחר ואיש הדלת לסגור
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רסי    

כמו  לרבים הקבוע  הכסא לבית כשהולכות הנשים רק  ידברו
במדינות  הכנסת בית בחצר או בימיהם שבשדה הכסא בית
יותר  אפילו או יחד שתים נכנסות להיות חכמים תיקנו אלו
ולא  מבחוץ  קולן שישמע  כדי  שם זו עם זו מספרות ולהיות

עמהן: ויתייחד לשם איש יכנס 

*
עד ‚ להתרחק  צריך בשדה כמו מגולה במקום וכשנפנה

מבשרו  שמגלה מה פירועו את לראות חבירו יוכל שלא
יראנו  שלא עד יותר להתרחק  וא"צ  מלאחריו או מלפניו
הגדר  ואחורי  כלום בכך אין מרחוק  שרואהו אע "פ  אלא
שחבירו  ואע "פ  הבית כותל אחורי  בחצר וכן מיד נפנה
קול  שבהשמעת כלום בכך אין שלמטה עיטושו קול שומע 
(אלא  צניעות משום כלל איסור בו אין שלמטה עיטוש
אינו  מקפיד שאינו ומי  אדם בני  לרוב  ובושה חרפה שהיא
ובתרומת  ק "ג סי ' [עיין התלמוד חכמי  בימי  וכן מקפיד

זה): על מקפידין היו לא ט "ז] סימן הדשן

בלילה „ ליזהר צריך הכסא בית של צניעות הלכות ובכל
שבלילה  בה וכיוצא בשדה מקום מריחוק  לבד ביום כמו

להתרחק  ואם א"צ  העיר ברחוב  אפילו ליפנות ויוכל כלל
אבל  אדם שם כשאין והוא שם יפנה זוית קרן איזו שם יש
שהוא  כל בפניו ליפנות אסור נכרי  אפילו אדם שם כשיש
את  לראות יכול אינו אפילו לראותו שיוכל עד לו בסמוך

צניעות: זו אין מקרוב  שרואהו מאחר כי  פירועו

רבים ‰ בפני  אפילו התירו מים להטיל אבל ליפנות זה וכל
לו  אסור ולכן עקר יהא שלא סכנה חשש משום וביום
לו  יש מקום ומכל לכך צריך אם ולהמתין צניעות לנהוג

הקטן: מבנה אשה ואפי ' לצדדים להסתלק 

Â פניו לכוין צריך מחיצות בו שאין מגולה במקום הנפנה
באחוריו  יפנה לא אבל להפך או לצפון ואחוריו לדרום
במערב  שהשכינה השכינה כבוד מפני  למזרח  ולא למערב 
אחור  ומערב  קדם מזרח  נקרא ולכך למזרח  השכינה ופני 
נפנה  ואם ותימן ימין נקרא ודרום צרתני  וקדם אחור כמ "ש
מזרחית  לקרן או צפונית או דרומית מערבית לקרן ואחוריו
יותר  דרום או צפון כלפי  משוכה אם צפונית או דרומית
ובמקום  אסור לאו ואם מותר מערב  או מזרח  מכלפי 
ולא  לצפון ואחוריו לדרום פניו שיהיו ליזהר טוב  שאפשר
מדינות  ברוב  והמקדש ירושלים נגד ליפנות שלא כדי  להפך
מלמערבה  יותר ירושלים לצפון ונטויות משוכות שהן אלו

ממש: ירושלים לצפון המכוונות במדינות שכן וכל

*
Ê מחיצות בו שיש במקום אבל מגולה במקום זה וכל

בצד  יושב  במערב  אחת מחיצה רק  שם אין ואפילו
המחיצה  כלפי  למערב  ואחוריו להונפנה בסמוך המחיצה
אין  כן ועל למזרח  ואחוריו בצדה יושב  במזרח  היא ואם
בחצרות  או בבתים הבנוים כסאות בבתי  כלל להקפיד
בית  כותל רק  הכסא לבית חוץ  אחרת מחיצה אין ואפילו
שום  שאין אומרים ויש מחיצה משום נדון עצמו הכסא
במקום  לכתחלה לדבריהם לחוש וטוב  לזה מועלת מחיצה
למערב  שם לפנות תחילה הכסא בית לבנות שלא שאפשר

מותר  מים להטיל אבל לפנות זה וכל לצפון אלא למזרח  או
מגולה: במקום ומזרח  למערב  אפילו ענין בכל

Á בחזקה הנקב  שנפתח  לפי  ובחוזק  במהרה ויפנה ישב  לא
יאנוס  לא זה מטעם וכן ויוצאת הכרכשתא שיני  וניתקין
בחתיכת  יקנח  לא כשמקנח  וכן מדאי  יותר עצמו את לדחוק 
הכרכשתא  ינקב  או ינתק  פן בזה וכיוצא חלקה שאינה חרס 

התי זה דקים ומטעם אבנים שהם צרורות בשבת לטלטל רו
לפניו  יש אם גם מוקצים שהם אע "פ  בהם לקנח  וחלקים
הכסא  לבית להכניס  והתירו מוקצה שאינה חרס  חתיכת
זה  אחר בזה בהן לקנח  היד כמלא עד הרבה דקים אבנים
בשבת  יותר בהם לקנח  אסור ושוב  נקי  האחרון שיצא עד
ממשות  עוד שאין סימן זהו כי  יותר לקנח  א"צ  בחול וכן
כשהוא  נראית להיות שיכולה במקום הטבעת בפי  צואה
והקינוח  יושב  בעודו ג"כ עצמו מקנח  שהוא מאחר יושב 

במים: הטבעת פי  לרחוץ  חסידות מדת אך נקי  יצא

Ë יקנח לא ממש באצבעותיו ומקנח  איסטניס  שאינו ומי 
קושר  ימינו שבאצבעות מפני  בשמאל אלא ימין ביד
אמצעית  באצבע  מלקנח  ליזהר וטוב  שמאלו על תפילין
ימין  על תפילין שמניח  ואיטר הרצועה עליה שכורך מפני 
אדם  כל של בימין יקנח  אדם כל של בשמאל עליה וקושרן
גם  מותר רגלים מי  של נצוצות לשפשף  אבל לקנח  זה וכל

כנה: להרוג וכן בימין

*
È נצוצות יפלו האמה יגביה לא ואם מעומד מים המטיל

מלמטה  בבצים לסייע  לו מותר רגליו על  הרבה רגלים מי 
ולא  מיד בידיו לשפשפם צריך רגליו על נפלו ואם להגביהו
שכל  להגביהו באמה יאחז לא אבל הבריות בין כך ילך
ויוציא  יתחמם פן לעולם מבול מביא כאלו באמה האוחז
ששם  הארץ  לצד ולמטה מעטרה שאוחז לא אם לבטלה זרע 
שאינה  עבה במטלית שאוחז או חימום לידי  מביא אינו
מן  טהורה והיא בעיר עמו ואשתו נשוי  שהוא ומי  מחממת
לו  שיש מאחר כי  ולמעלה מעטרה גם לאחוז לו מותר הדין
חסידות  מדת אך וחימום הרהור לידי  בא אינו בסלו פת
להשתין  אלא לאחוז לנשוי  התירו לא הדין מן וגם להחמיר
לא  אם להתחכך לא אבל רגליו על נצוצות יפלו שלא כדי 

כלל: מחממת שאינה עבה במטלית

‡Èמדברי עובר קטנים בין גדולים בין נקביו את המשהה
לא  אך נפשותיכם את תשקצו אל משום סופרים
עד  כגון הבריות כבוד במקום דבריהם חכמים העמידו
ואפילו  בתפלה הפסק  במקום וכן צנוע  מקום שימצא
שמע  קריאת בהלכות שיתבאר כמו שמע  קריאת בברכות

בה  אין שבקטנים אומרים ויש תשקצו ותפלה בל משום ם
שיכול  וכל עקר יהא שלא וגם סכנה משום שאסרו אלא
בל  משום בו אין פרסה הילוך שיעור כדי  עד עצמו להעמיד
לדברי בגדולים בין בקטנים בין סכנה משום ולא תשקצו
פחות  עצמו להעמיד יכול אינו שאפילו אומרים ויש הכל
כל  תשקצו בל משום בו אין פרסה הילוך מכשיעור הרבה
היה  לא שאילו (בענין הרבה ומתאוה נצרך שאינו זמן
היה  הדוחה כח  על המחזיק  כח  ומגביר בכח  עצמו מעמיד
בלי צרכיו ועושה המחזיק  כח  על מאליו גובר הדוחה כח 
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רסב   

מעט  אפילו כלל עצמו האדם שידחוק  דוחק  סיוע  שום
כח  על כך כל גובר היה לא הדוחה כח  אם אבל מזעיר
נמצא  מעט  עצמו האדם שידחוק  דוחק  סיוע  בלי  המחזיק 
נקביו  משהה נקרא אינו מלדחוק  ומונע  עצמו על כשמעמיד

תשקצו): בל משום בו ואין תעשה ואל שב  אלא אינו כי 

הכסא : בית  הנהגת  ג 

*
על ‡ ולברך שחר בכל במים ידיו ליטול חכמים תקנו

שמע  קריאת משום מפרשים יש והטעם ידים נטילת
הסתם  ומן הן עסקניות שהידים לפי  שחרית של ותפלה
שיתבאר  כמו שבגופו המטונפים במקומות בשינה משמשו
את  ואסובבה כפי  בנקיון ארחץ  שנאמר זו לנטילה וסמך
מים  לו שכשאין ואף  וגו' תודה בקול לשמיע  ה' מזבחך
ארחץ  נאמר לא שהרי  שמנקה דבר בכל ידיו לנקות יכול
מצוה  מקום מכל צ "ב  בסי ' שיתבאר וכמו בנקיון אלא במים
לאחוריו  יחזור בדרך הולך ואפילו מיל עד מים אחר לחזר
כדרך  זו מצוה על ומברכים שם שיתבאר כמו מיל עד
תורה  לתלמוד אבל דבריהם של מצות כל על שמברכין
א"צ  ותפלה שמע  מקריאת חוץ  ברכות בשאר השם ולהזכרת
ולפיכך  שמנקה דבר בכל ידיו לנקות די  אלא מים אחר לחזר
ערבית  או מנחה לתפלת אבל יברך לא במים כשנוטל גם
זו  לסברא השחר לתפלת כמו מיל עד מים אחר לחזר צריך
או  למנחה ידים נטילת על ג"כ לברך צריך זו ולסברא
כן  המנהג אין אבל ליטול וצריך נקיות ידיו אין אם לערבית
רק  ידים נטילת על מברכין אין אלא ישראל בכל עכשיו
בכל  במים ידיו ליטול חכמים תקנת היתה כך כי  לבד בשחר
מהטעם  אלא לתפלה כפים נקיון בשביל ולא לבד  שחר
להעביר  כדי  בגמ ' ג"כ ומוזכר וישב ) (פ ' בזוהר המפורש
קדושת  הסתלקות מפני  הידים על השורה הטומאה רוח 
של  בקדושתו ולהתקדש כשישן האדם מגוף  בלילה הנשמה

מן טהורים מים זריקת ע "י  הוא ברוך ככהן מקום הכלי 
כו' קדשנו אשר לברך תקנו ולכך הכיור מן ידיו המקדש
לחזר  למעשה הראשונה לסברא גם לחוש ראוי  מקום ומכל
לברך  לא אבל מיל עד וערבית מנחה לתפלת גם מים אחר

יכול  אלא הכלי  מן ליטול צריך אין אך להקל ברכות שספק 
שבקרקע  במים ואפילו שלם אינו ואפילו בתוכו לשכשך
ידים  לנטילת הפסולים מים ואפילו רביעית בהם אין ואפילו
משום  אלא אינה לתפלה ידים שנטילת מאחר כי  לסעודה
שאר  ולא כשרים מים ולא נותן כח  ולא כלי  צריך אין נקיון
עד  ליטול צריך אך לסעודה ידים בנטילת המעכבים דברים
היד  לכף  האצבעות חיבור עד דהיינו לסעודה כמו הפרק 
לסברא  גם לצאת וכדי  קס "א סימן שבסוף  הראשונה לסברא
הידים  כפות וישפשף  בכפו מים מעט  עוד יקח  שם האחרונה

כפי : בנקיון ארחץ  לקיים לנקות בזו זו

*
 על ששורה זו הטומאה רוח  על הזהירו בתלמוד וגם

פעמים  ג' שיטול עד לגמרי  עוברת שאינה ואמרו הידים
לא  נטילה קודם ביד ליגע  שלא מאד הזהירו וגם בסרוגין
ולא  הטבעת לפי  ולא לפה ולא לחוטם ולא לאזן ולא לעין
לצורך  או ולמטה מעטרה כגון לאמה ולא דם הקזת למקום
בני לכל ידים לנטילת המוכנים שבגיגית למים ולא זיווג
ידיו  נטילת בשעת מאד יזהר וכן בידיו יטמאם שלא ביתו
המים  אין כי  ויטמאם הכלי  תוך במים יגע  שלא מהכלי 
מאד  ליזהר שצריך שכן וכל בשפיכה אלא הידים מטהרים
לטמאם  שלא משקה או מאכל בשום נטילה קודם ליגע  שלא
המאכלים  תיקון רוב  כי  ביותר זה על הנשים להזהיר וצריך
טומאה  רוח  כי  לחוש אין הנכרים לנגיעת אבל ידן על הוא
קדושה  במקום קדש של בכלי  אלא לשרות מתאוה אינה זו
ונשמתם  ישנים כשהם ישראל גופות שהם משם שנסתלקה
גופם  על שורה הטומאה רוח  ואזי  מגופם מסתלקת הקדושה
הגוף  מכל הטומאה רוח  מסתלקת לגוף  חוזרת וכשהנשמה
בנגיעת  להקל נהגו זה ומטעם בלבד הידים על ונשארת
נפש  כניסת ועיקר שגמר לפי  לחינוך הגיעו שלא הקטנים
לנקבה  וי "ב  לזכר א' ויום שנים בי "ג הוא באדם הקדושה
עונשים  בני  ונעשו התורה מן במצות אז נתחייבו שלכן
ולמצות  לתורה בחינוך היא הקדושה זו נפש כניסת ותחלת
מנגיעת  הנזהר ולכן מילה במצות (גם לחנך חכמים שחייבו

לו): יאמר קדוש ואילך המילה מיום הקטן

ידים : נטילת  דיני ד

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

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

      

לׁשלמה  א ׁשר ה ּׁשירים  1וג 'ׁשיר ְ

  iM EdiR zFwiWPn ipwXi ¦¨¥¦¦§¦¦¦
"oiIn LicFC miaFh(aÎ` ,` mixiXd xiW): ¦¤¦¨¦¦©¦¦

zqpkE ozg `xwp `EdÎKExA WFcTdW rcFp dPd¦¥©¤©¨¨¦§¨¨¨§¤¤

zkWnd mW lr Epiide ,dNM mWA `xwp l`xUi¦§¨¥¦§¨§¥©¨§©§©¥©§¨©
mFiA" :l"fx xn`nkE .l`xUil dxFYd zrRWde§©§¨©©¨§¦§¨¥§©£¨©©§

"dxFY oYn df" ± "FzPEzg2ozgd z` gOUnd okle . £¨¤©©¨§¨¥©§©¥©¤¤¨¨

1

2

3

4

5

6

WFcTd axdzPEzg lr ,`"rwzhaWWcFgA mini dXW ,'d mFiA ic`lA xn`p)¤¡©§§©¦§¦¨¨¦§¤§¨©£©¨©©¨

.(irvn`d x"Enc` zA d`l dxFaC zipAxd mr q`wxrvn l`xUi awri iAx©¦©£Ÿ¦§¨¥¦¤§¨¦¨©¨¦§¨¥¨©©§¨¤§¨¦

(a ,ek ziprY .`i ,b mixiXd xiW)¦©¦¦©£¦



רסג    

± "zFlFw 'dA dpYiPW dxFzl dkFf" תברכ קא  (,eפרק  ¤§¨¤¦§¨§ְְִֶֶַָָ

(a"`BxC zEg" ± ozg iM ,3xF` zkWnde zcixi EpiidC , ¦¨¨©§¨§©§§¦©§©§¨©
`id l`xUiÎzqpkE .dxFYA WAlzdl `EdÎKExA sFqÎoi ¥̀¨§¦§©¥©¨§¤¤¦§¨¥¦
l`xUIn uFvipe uFvip lM oke ,l`xUi zFnWp xFwn§§¨¦§¨¥§¥¨¦§¦¦¦§¨¥

.dNM zpigaA `Ed ,hxtA¦§¨¦§¦©©¨
:miWExiR 'a FA Wi dNM dPde§¦¥©¨¥¥¦

oFWNn ,lMd dNanE dNkOW ,oFiNM oFWNn ± '`d̈¦§¦¨¤§©¤§©¤©Ÿ¦§
dlM4,dNErRd lr dxFOd xaC mW `id dNM zNn iM . ¨¨¦¦©©¨¦¥¨¨©¤©©§¨

dNkOW mW lr dNM `xwpe .dTC ,dMf ,dMx FnM'כoke . §©¨©¨©¨§¦§¨©¨©¥¤§©¤§¥
zFAxA `zi`5."ENMzPW" : ¦¨§©¤¦§©

iWtp dzlM" oFWNn ± 'ade'פ "ד"כ יה)[b ,](Epiide , §©¦§¨§¨©§¦ְִִ§©§
KxAzi FxF`A llMile wACil WtPd zwEWY6. §©©¤¤¦©¥§¦¨¥§¦§¨¥

Îzxiqn zFpigA 'a Wi rnWÎz`ixwA dPdC ,oiprde§¨¦§¨§¦¥¦§¦©§©¥§¦§¦©
"cg`"A FWtp xFqnl ± '`d :ytp7[..] "Yad`e" ± 'ade . ¤¤¨¦§©§§¤¨§©§¨©§¨

"LWtp lkA8LWtp z` lhFp ENit`" ,'9"כoiadlE . §¨©§§£¦¥¤©§§§¨¦
.mdipiAW Wxtdde mpipr¦§¨¨§©¤§¥¤¥¥¤

"Laal lkA [..] Yad`e" KiIW Ki` :oiadl Kixv cFre§¨¦§¨¦¥©¨§¨©§¨§¨§¨§
(mW)"dad`"A ixdW ;"cg`"A ytp zxiqn zpigA xg` ¨©©§¦©§¦©¤¤§¤¨¤£¥§©£¨

miaSp zWxR sFq aizM(k ,l miaSp)dad`l" :'כ`Ed iM , §¦¨¨©¦¨¦¦¨¦§©£¨¦
eiIg KilWdl `Ed ytpÎzxiqOd la` ,",cbPn £¨©§¦©¤¤§©§¦©¨¦¤¤

WOn `EdÎKExA sFqÎoi` xF`l zE`ivnA lEHiA `EdW10, ¤¦¦§¦§¥¨©¨
ytpÎzxiqnc lEHiAd zbxcnE zlrn xg` Ki` ,oM m`e§¦¥¥©©©£©©§¥©©¦§§¦©¤¤
?"adF`W in Wi" ± "Yad`e" zpigA KiIW didi "cg`"A§¤¨¦§¤©¨§¦©§¨©§¨¥¦¤¥

:oiprde§¨¦§¨
`Ed "cg`"A FWtp xFqnl '`d dpigAd dPd iM¦¦¥©§¦¨¨¦§©§§¤¨

l`xUi rnW" zngn'כdpad oFWNn ± "rnW" iM ."11, ¥£©§©¦§¨¥¦§©¦§£¨¨

`EdW Ki` ,`EdÎKExA sFqÎoi` zNEcbA zEppFAzd `idW¤¦¦§§¦§©¥¨¥¤
FnM ,iEPiW mEW ilA mlFrd `xaPW mcFw FnM cg ¤̀¨§¤¤¦§¨¨¨§¦¦§

aEzMW(e ,b ik`ln)izipW `l died ip` :'כ`Ed dY`" ;" ¤¨©§¨¦£¦£¨¨Ÿ¨¦¦©¨
`xap `NW cr'כicrlAnE oFxg` ip`e oFW`x ip`" ;" ©¤Ÿ¦§¨£¦¦©£¦©£¦©§¨©

"(e ,cn dirWi)xiYqnE milrOd ± "miwl`" WExiR ± §©§¨¥¡Ÿ¦©©£¦©§¦
'כxiYqnE milrn mlrd mEW oi` KxAzi eiptl iM .¦§¨¨¦§¨¥¥¤§¥©£¦©§¦

"aiWg `lM ± DiOw `NFM" iM ,llM12'כ. §¨¦¨©¥§¨¨¦

`le" z`fl i`eiWcw mW z`'כ"(al ,ak xFn`) §¦¨Ÿ§Ÿ¤¥¨§¦¡

zFUrl `NW ± 'כEpOn cxtp xaC zFidl , ¤Ÿ©£¦§¨¨¦§¨¦¤
,zEWIde zFe`Yd lM milhA `liOnE .mFlWe qg KxAzi¦§¨¥©§¨¦¥¨§¥¦¨©©£§©¥

DinxblE'כDinxbl dNkOW ± oFiNM oFWl Edfe .'כ, §¨§¥§¤§¦¨¤§©¤§¨§¥
eil` wx oFvx mEW x`Xi `le ,eizFpFvx lM ElHAzIX¤¦§©§¨§¨§Ÿ¦¨¥¨©¥¨

KxAzi13. ¦§¨¥

oFWl `EdW ,"iWtp dzlM" oFWNn `id 'ad dpigAde§©§¦¨©¦¦§¨§¨©§¦¤§
`EdW EpiidC .WidÎlEHiA zpigA `EdW ,dad`e dwEWY§¨§©£¨¤§¦©¦£¥§©§¤

xace Wi('`d dpigaA FnM ixnbl Wid oFilM `le)`l` ¥§¨¨§Ÿ¦§£¥§©§¥§¦§¦¨¨¤¨
lHAile llMil dvFxW ,Fnvr z` lHaOW'כ. ¤§©¥¤©§¤¤¦¨¥§¦¨¥

l"Pd ytpÎzxiqn zFpigA 'a oiA miwiqtn okle§¨¥©§¦¦¥§¦§¦©¤¤©©
Î`cEgi zpigA ± "cre mlFrl FzEkln cFaM mW KExA"A§¨¥§©§§¨¨¤§¦©¦¨

:d`YY©¨¨

itl ,Wil oi`n mi`xaPd lM EEdzp FzEkln zpigAOW¤¦§¦©©§¦§©¨©¦§¨¦¥©¦§¥§¦
"mr `lA Kln oi`"X14lM zEIge mEIw xFwn Edf , ¤¥¤¤§Ÿ¨¤§¦§©¨

aizkE .mi`xaPd(e ,cn dirWi)E" :,"miwl` oi` ©¦§¨¦§¦§©§¨¥¡Ÿ¦
.mFlWeÎqg KxAzi EpOn uEg EpiidC ,`weC "icrlAn"¦©§¨©©§¨§©§¦¤¦§¨¥©§¨

" ± "miwl`" `Ed FnvrA "d"ied" la`died £¨©©¨§©§¡Ÿ¦£¨¨
"mkiwl`(f ,e `x`e)invrA ip` ±'כxiYqnE mvnvOW , ¡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

.(` ,bq zFnai d`x .dbxC cx)¥¥§¨§¥§¨

"ix`W dlM" FnkE) ע"ג  יתה)[ek ,](:ozpFi mbxYc §¨¨§¥¦ְִִִ§¦§¥¨¨
.oFiNM oFWl EpiidC ,"inWEb `viYX`".('ד ט"ז, (יעיה  וכKke ¦§¥¨§¦§©§§¦¨ְְִֵַָ§¨

oke .df jxc lr oM mB WExiRd xnFl Wi gYRA dNkA oM mB©¥§©¨§©¨¥©©¥©¥©¤¤¤§¥
ixg` zWxR xdGA `Ed(ע"ב  ד)wEqR lr(fh ,gl aWIe)iM" ©Ÿ©¨¨©©£¥ַ©¨©¥¤¦
`ziivy" ± "`id FzNk'כ.(" ©¨¦¥©§¨

ENMzPW dNM . . "'ebe dNk izg` iPbl iz`A" :a ,bi dWxR dAx xAcOA)©¦§¨©¨¨¨¨¨¦§©¦£Ÿ¦©¨©¨¤¦§©

.(zElBA©¨

oFWl `EdW "iWtp zai`Y" :mW ozpFi mbxYc FnkE)§§¦§¥¨¨¨§¥©©§¦¤§
FnM ,dwEWY(fh ,b ziW`xA):FnEBxze ,"KzwEWY KWi` l`e" : §¨§§¥¦§¤¦¥§¨¥§©§
.("KiYaE`iz"¦§¦

ixR .`q oniq miIg gxF` xEh g"A .dp daEWY d wlg `"AWxd z"EW d`x)§¥¨©§¨¥¤§¨©©©¦¦¨§¦

(ai wxR rnW z`ixwd xrW miig ur¥©¦©©©§¦©§©¤¤

.(d ,e oPgz`ë¤§©©
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.d`YYÎ`cEgie d`lir¦¨¨§¦¨©¨¨

xEACA ,dNM zFpigA 'a oiprn cFr x`AzpW dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥¥¦§¨§¦©¨§¦
,"il KiYUx`e" ligzOd(a ,g xAcOA lirl)zWxRc dxhtdA ©©§¦§¥©§¦¦§¥©¦§¨©©§¨¨§¨¨©

x`AzpW FnM Epiide .zvw xg` oipr `Ed xWt`e .xAcOA©¦§¨§¤§¨¦§¨©¥§¨§©§§¤¦§¨¥
"ixp dY` iM" ligznd xEAc sFq(` ,`n uTn xF` dxFY)oiprA , ¦©©§¦¦©¨¥¦¨¦¥§¦§¨

.(mipFxg`d zFxFce mipFW`xd zFxFC¨¦¦§¨©£¦

Vip lW zFkxA raW gqp).(oi`E Ÿ©¤©§¨¤¦¦

.(xn`W KExA zMxA)¦§©¨¤¨©

.(b wxR xfril` iAxC iwxR)¦§¥§©¦¡¦¤¤¤¤

.(b ,cl LzFlrdA .b ,ak rixfY lirl d`x)§¥§¥©§¦©§©£§

 ר מק ע "י סק  על  יא ר  , מ פר ת נתאר  מה  יוע)ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
" י ח(b ,dl xF` dxFY) צאינה" סק  על    הרא  ר   לק . ִַ¨ְְְִֶֶַַַָָָָ

(aראינה" ,`k sC).( ְֶָ©

.(a ,c .a ,b dxf dcFar ,gi wxR Wix dAx EdIl` iac `pY)¨¨§¥¥¦¨©¨¥¤¤£¨¨¨

" בינ   א" התחיל  ר  נתאר  מה  יע(b ,cn mW lirl). ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ§¥¨

.(c ,`p `xwIe lirl d`x .i ,el miNdY)§¦¦§¥§¥©¦§¨
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,cgEinE cigi KxAzi FCal `Ed iM Edfe .sFqÎoi` zpigaA¦§¦©¥§¤¦§©¦§¨¥¨¦§¨
Kln" zpigA wx `Ed "minlFrd ig" xTire'כ." §¦¨¥¨¨¦©§¦©¤¤

FnM ,lElre dNir Kxc Fpi` zFnlFrd zElWlYWd iM¦¦§©§§¨¨¥¤¤¦¨§¨§
iM .lFkiaM iEPiW zpigA did oM m`W ,mixtQA aEzMW¤¨©§¨¦¤¦¥¨¨§¦©¦¦§¨¦

.drRWdd ici lr dNirdA iEPiW Wi lElre dlirA§¦¨§¨¥¦§¨¦¨©§¥©©§¨¨
,Fcinlzl riRWn axdW drWA ,lWn Kxc lr FnM§©¤¤¨¨§¨¨¤¨©©§¦©§©§¦
oiIrl iEpR FlkU oi`e drRWddA FpEIr miUn gxkdA§¤§¥©¥¦¦§©©§¨¨§¥¦§¨§©¥
la` .drRWdd mcFw iEpR didW FnM miIlkUe mipiprA§¦§¨¦§¦§¦¦§¤¨¨¤©©§¨¨£¨
mlFrd `xaPW mcFw `Ed dY`" ixd ,KxAzi FA¦§¨¥£¥©¨¤¤¦§¨¨¨
itl Epiide .mFlWe qg iEPiW mEW ilA "mlFrd `xaPXnE¦¤¦§¨¨¨§¦¦©§¨§©§§¦
± cal FnW zpigAn wx `Ed zFnlFrd zEIg xFwOW¤§©¨¨©¦§¦©§§¨

zEkln zpigA27. §¦©©§
"FCal FnW aBUp iM" zn`aE(bi ,gnw miNdY)oi`e , ¤¡¤¦¦§¨§§©§¦¦§¥

oM m`W ,lElre dNir ici lr FnW zpigAn dkWndd©©§¨¨¦§¦©§©§¥¦¨§¨¤¦¥
ici lr dkWnddW `l` ,sFqÎoi` zpigA lMd did̈¨©Ÿ§¦©¥¤¨¤©©§¨¨©§¥
"hEge ew" zpigA wx KWnPX cr ,bENiCe mEvnv¦§§¦©¤¦§¨©§¦©©§
oi` zFnlrde minEvnv dOM cFre ,sFqÎoi`c zEklOn¦©§§¥§©¨¦§¦§©£¨¥

xRqn28dNir zElWlYWd zpigA zFidl lkEIW cr , ¦§¨©¤©¦§§¦©¦§©§§¦¨
oinlr lM `lnn'E 'oinlr lM aaFq' oipr rEcIke .lElre' §¨§©¨©¦§¨¥¨¨§¦§©¥¨¨§¦

'כ.
"lFcBd FnX"n Ff dkWnde zEWAlzd ,dPde§¦¥¦§©§§©§¨¨¦§©¨

"dxFYA wqFre aWFi" ± dxFYA WAlzdl29zpigA `id , §¦§©¥©¨¥§¥©¨¦§¦©
dnkgn `ziixF`" iM ."`ziixF`C dppx""30, §¨¨§©§¨¦©§¨¥¨§¨

zpigA ,Epiid ,`wiiC "zwtp"`id dxFYd lW ¨§¨©§¨©§§¦©¤©¨¦
xF` zEWAlzd zFidl dpFilrd dx`d la` ,dnkgn¥¨§¨£¨¤¨¨¨¤§¨¦§¦§©§
dnkgA `le miMg" ,d`lirÎdnkgA `EdÎKExA sFqÎoi ¥̀¨§¨§¨¦¨¨©¦§¨§¨§¨

"`rici31"`ziixF`C dppx"E dxFYd inrh zpigA `id ,32 §¦¨¦§¦©©£¥©¨§¨¨§©§¨
xtFW ,sTn ,`wxf ±'כ. ©§¨©©¨

`idW ± zFIzF` zpigA FnM oM mB md minrHd dPd iM)¦¦¥©§¨¦¥©¥§§¦©¦¤¦
`"zph oiprn rcFPke ,zFkWnd oipr33zFIzF` md iM K` . ¦§¨©§¨§©¨¥¦§¨©¦¥¦

xFwn LOr iM" zpigA ,oFilr bEprY zpigAn zFkWnde§©§¨¦§¦©©£¤§§¦©¦¦§§

"miIg(i ,el miNdY),d`lir dnkg zpigAn ENit` dlrnNW dn , ©¦§¦¦©¤§©§¨£¦¦§¦©¨§¨¦¨¨
mdW xEACd zFIzF` zpigAn dlrnl mdW xnFl Kixv oi`e§¥¨¦©¤¥§©§¨¦§¦©¦©¦¤¥

.dnkgd on mikWnp¦§¨¦¦©¨§¨

,daWgOdÎzFIzF` Wie xEACdÎzFIzF` WIW FnkC :oiprde§¨¦§¨¦§¤¥¦©¦§¥¦©©§¨¨
oipr Edfe ,lkVdn dlrnlA mbe lkUA milElMd zFIzF` Wi KM©¥¦©§¦§¥¤§©¦§©§¨¥©¥¤§¤¦§¨

.minrHd©§¨¦

"mrh aEh" oFWl oM mB 'mrh'e(eq ,hiw miNdY).zEwiznE §©©©¥§©©§¦¦§¦
rEWrW" zpigAn ,oFilr bEprY zFkWnde zFIzF` mdW Epiide§©§¤¥¦§©§¨©£¤§¦§¦©©£©

"FzEnvrA KlOd34aizkckE ,(l ,g ilWn)[..] Flv` did`e" : ©¤¤§©§§¦§¦¦§¥¨¤§¤¤§
ip`" Edfe ,d`lirÎdnkgA WAlzdl KWnp mXnE ,"mirEWrW©£¦¦¨¦§¨§¦§©¥§¨§¨¦¨¨§¤£¦

"iYrWrW LzxFY(r ,hiw miNdY)lr xg` mFwnA x`AzpW FnkE , ¨§¦£¨§¦§¦¦§¤¦§¨¥§¨©¥©
"oFn` Flv` did`e" wEqR'35כ. ¨¨¤§¤¤§¨

aEzMX dn EdGW ,x`Azp xg` mFwnaE(d ,bl dkxA)idie" : §¨©¥¦§¨¥¤¤©¤¨§¨¨©§¦
FnM mbe .xiW oFWl oM mB xnFl Wi "oExEWi" iM ,"Kln oExEWia¦¤¤¦§¥©©¥§¦§©§

xiXdW36,FzNgzA FtFq uErp oEBiPdA KM ,lFbr `Ed ¤©¥¨©§©¦¨¦§¦¨
FNW dlgzd KWnEi oEBiPd miIqnyMX'כ,dlrnl Kke . ¤§¤§©¥©¦§¨©§¨¨¤§¨§©§¨

.WOn 'oinlr lM aaFq' zpigA zkWnd md minrhE zFpibPd©§¦§¨¦¥©§¨©§¦©¥¨¨§¦©¨
d"ied dY` KExA" :xn`nM ,"Kln" zpigaA `id Ff dkWnde§©§¨¨¦¦§¦©¤¤§©£¨¨©¨©©¨

.("EpEive eizFvnA EpWcw xW` mlFrd Kln Epiwl` ¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨

    oipr `Ed xiW iM : ¦¦¦§¨
`le ihn" zpigA `Ed dlrnlE ,aFWe `FvxA zEllMzdd©¦§©§§¨¨§©§¨§¦©¨¥§Ÿ

"ihn'37כ. ¨¥
milAwn EPOOW xiW :WExiR ± "mixiXd xiW" Edfe§¤¦©¦¦¥¦¤¦¤§©§¦
.dlrnlÎdHOn xiW zpigA dOM WIW .dHnNW mixiXd©¦¦¤§©¨¤¥©¨§¦©¦¦©¨§©§¨

gOd mi`xaPd xFwn iMWil oi`n deEdnE dI`idW) ¦§©¦§¨¦©§©¤§©¤¥©¦§¥¤¦
(zEliv`CÎzEkln zpigAzpigaA zllMznE dlFrd `id , §¦©©§§£¦¦¨¨¦§©¤¤¦§¦©

.aFWe `FvxA ± xiW zpigaA `EdÎjExA dliv`nA lEHiA¦§©©¦¨¨¦§¦©¦§¨¨
zFnlFrd zFIlr dPd ,r"iaA zEWAlzd ixg` mbe§©©£¥¦§©§§¦©¦¥£¦¨¨

millMznE milFrW'כoBpA oEBPd FnM ,xiW zpigA `xwp ¤¦¦§©§¦¦§¨§¦©¦§©¦§©¥
,zFcxFnE zFlrnA micxFie milFr zFlFw FA WIW ,oBpnd©§©¥¤¥¦§§¦§©£¨
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 מעני עד  יל ל ל ל """"(וע ד ד ד דהההה  מ מ מ מ""""'כ "אני סק  על  לח , פר ת : ְְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָ
" מצרי  מאר צאתיה b)א ר  ,gn glW lirl) ר ינחס, בפר ת . ְֲִִִֵֵֶֶֶַ§¥§©ְְְִִַָָָ

"'כ יראל  ני את "צו b)התחיל  ,fr qgpR lirl) מעני ימטר ימטר ימטר ימטר אאאא,  מ מ מ מ ְְְִִֵֵֶַַַָ§¥¦§¨ְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָָָָ
     רצ רצ רצ רצ(gk wxR sFq rnW z`ixwd xrW miIg ur ixR) ה וא" סק  ועל  . ָָָָ§¦¥©¦©©©§¦©§©¤¤ְְֵֶַָ

"'כ (cמת ,hn xF` dxFY).( ְ¨

.(הגהה ט' רק  ב' חלק  " ניינ ל  "ספר   יע)ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

.(a ,b dxf dcFar)£¨¨¨

.(` ,dt Fxzi mW d`xE .` ,`kw mihRWn a wlg xdf)Ÿ©¥¤¦§¨¦§¥¨¦§

.(EdIl` gzR ,dnCwdA xdf ipETY)¦¥Ÿ©©©§¨¨¨©¥¦¨

.(` ,g dnCwdA xdf d`x)§¥Ÿ©©©§¨¨

.(zFIzF` ,oibY ,zFCEwp ,minrh =)§¨¦§¨¦¦

.(` xrW KlOd wnr xtq)¥¤¥¤©¤¤©©

 מעני עד  ירה רה רה רה וע טעמיטעמיטעמיטעמי מ רננא רננא רננא רננא  "ויהי סק  על  : ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
בפר ה  ." ת א  הה  והני" סק  על  אמר , בפר ת ." ימי  נתיְְְְֱִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָֹ

."'כ צה "רה סק  על  הרכה, ְְִַַָָָָָֹוזאת

iAxaE ."xiXA mikWnpe xiXA mi`vFi xiXd ilrA lke" :` ,d zAW dpWn)¦§¨©¨§¨©£¥©¥§¦©¥§¦§¨¦©¥§©¦

oiqipknE ,FA drEaw zrAhe Fx`Ev aiaq dcrv` oinM" :`xEphxA dicaFr©§¨©§§¨§¦¤§¨¨§¦©¨§©©©§¨©§¦¦

.("dndAd oikWFnE lag zrAHA©©©©¤¤§¦©§¥¨

"miIg ur"A oiIre)ligzOd xEAC a wxR Wix dR mhg of` xrW) §©¥§¥©¦©©Ÿ¤Ÿ¤¤¥¤¤¦©©§¦

(miCEwr xrW Wix mWe ."rce"dRn KWnp "ihn `le ihn" zpigAC , §©§¨¥©©£¦¤§¦©¨¥§Ÿ¨¥¦§¨¦¤
w"`c minrHd zFxF` zpigA `EdW ,w"`c'כxiW" Edfe .'כ, §©¤§¦©©§¨¦§©§¤¦

."EdiR zFwiWPn¦§¦¦

`le ihn" zpigaAW dkWnd oiprn cFr x`AzpW dn oiIre§©¥©¤¦§¨¥¥¦§¨©§¨¨¤¦§¦©¨¥§Ÿ
mdirqnl mdi`vFn" oipr xE`iaA ,"ihn'כ"(b ,dv irqn lirl) ¨¥§¥¦§¨¨¥¤§©§¥¤§¥©§¥

   יע.( ֵַָ
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zpigaA lMde ,xEriWe uw oi` cr zFIlr iPin dOM Wie§¥©¨¦¥£¦©¥¥§¦§©Ÿ¦§¦©
xiWA mikWnpe xiWA mi`vFi xiXd ilrA lM" Edfe .xiW¦§¤¨©£¥©¦§¦§¦§¦§¨¦§¦

'38"כ.
`xwp dlrnlÎdHOOW ElNd mixiXd lM ,dPde§¦¥¨©¦¦©¨¤¦©¨§©§¨¦§¨

xiW"aEzMW FnM ,dawp oFWl ± 'dÎA "(` ,eh gNWA): ¦¨§§§¥¨§¤¨§©©

dxiXd"KWnp dNM zpigAnE .dNM zpigA ± " ©¦¨§¦©©¨¦§¦©©¨¦§¨
ozg gOUn" ± iENibl mlrdn ozg zgnU zpigA §¦©¦§©¨¨¥¤§¥§¦§©¥©¨¨

dxiXd zpigA ici lrW .dNMd ici lr :WExiR ± "dNMd©©¨¥©§¥©©¨¤©§¥§¦©©¦¨
xkC zpigA ,oFilrd xiW KWnp ,dNM zpigA ,'dA39`Ed , §§¦©©¨¦§¨¦¨¤§§¦©§©

FnW" zpigAn ,'oinlr lM aaFQ'd sFqÎoi` xF` zkWnd©§¨©¥©¥¨¨§¦¦§¦©§
bpr zpigA ,`ziixF`C dppxE dxFYd inrh ,"lFcBd©¨©£¥©¨§¨¨§©§¨§¦©Ÿ¤

dxFYA WAlzdl ± oFilrd40. ¨¤§§¦§©¥©¨
rnW" WExiR xnFl xWt`e)" ± ""41iM : §¤§¨©¥§©¦

zpigAnE "xiW" zpigAn Wi l`xUi zFnWpA§¦§¦§¨¥¥¦§¦©¦¦§¦©
"mixiXd"42.( ©¦¦−

"dnlWl(` ,` mixiXd xiW): ¦§ŸŸ¦©¦¦

mFlW dUFr" oiprM"(a ,dk aFI`)xU l`kin" ± §¦§¨¤¨¦¦¨¥©
miktd 'a ± "W` lW xU l`ixabe min lW'43כKM , ¤©¦§©§¦¥©¤¥£¨¦©

dlrnlÎdHOn ,miktd ipW zElNMzde zExAgzd zFidl¦§¦§©§§¦§©§§¥£¨¦¦©¨§©§¨
oi`e lCaEnE WFcw KxAzi `Ed iM ,dHnNÎdlrnlnE¦§©§¨§©¨¦¦§¨¥¨§¨§¥

KFxr'כqFpiwF` mIn dRhkE ,'כzpigA md zFnlFrde ; £§¦¨¦©§¨§¨¨¥§¦©
,Ff dRhA sFqÎoi` xF` zEWAlzd zFidl ickE ;cxtpe Wi¥§¦§¨§¥¦§¦§©§¥§¦¨

WOn KFxr oi`X'וכoFilrÎbpFr zkWnd zFidl gxkEn , ¤¥£©¨ְ§¨¦§©§¨©¤¤§
dRHd zkWndA bPrzIW'כ. ¤¦§©¥§©§¨©©¦¨

± mFlXd dUrp dGOW ,xiXd oipr `Ed df bpFre§¤¤¦§¨©¦¤¦¤©£¨©¨
lAwOA riRWOd zExXwzd'כxW`" didie ,:" ¦§©§©©§¦©©§©¥§¦§¤£¤

kp "dnlWl" zaizA iM.cgi mB `awEpe xkC zpigA ll ¦§¥©¦§ŸŸ¦§¨§¦©§©§§¨©¨©
W iM"FNW mFlXdW Kln" ± m"lFgA d44`Ed ± ¦§§¨¤¤¤©¨¤

nlW mbe ;xkC zRh zkWnd,dawp oFWl lr dxFn 'dA ©§¨©¦©§©§©§ŸŸ§¤©§§¥¨
zExAgzdAW ± dlrnlÎdHnNOW d`lrdd zpigA `id¦§¦©©©£¨¨¤¦§©¨§©§¨¤§¦§©§

"mixiXd"l "xiW" KWnpe oFilr cEgi dUrp mdipW45. §¥¤©£¤¦¤§§¦§¨¦§©¦¦

aEzMW dn `Ed df lM mxFBde(a ,` mixiXd xiW): §©¥¨¤©¤¨¦©¦¦
 : 

minrhE xiW zpigaA "lFcBd FnW" zpigA zkWnd iM¦©§¨©§¦©§©¨¦§¦©¦§¨¦
a`d zad`M ,zinipR dad` iENiB ,"oiwiWp" zpigA `xwp¦§¨§¦©§¦¦¦©£¨§¦¦§©£©¨¨
sEvx FkFY" xW` dlFcBd dad`d aFxOW ,Fcigi Fpal¦§§¦¤¥¨©£¨©§¨£¤¨

"dad`46l` gMn z`vl dlFki Dpi` ,dxrFA W`M ©£¨§¥£¨¥¨§¨¨¥¦Ÿ©¤
znvnvzOW lFcB mEvnv zpigaA m` iM iENibA lrFRd©©§¦¦¦¦§¦©¦§¨¤¦§©§¤¤
lr s` ,zEInWB dUrn EdGW s`e .eiR gExe dRd ladA§¤¤©¤§©¦§©¤¤©£¥©§¦©©
Dpi`X dn ,dad`d zinipR dNBzn `weC dfA ,ok iR¦¥¨¤©§¨¦§©¤§¦¦¨©£¨©¤¥¨

xEACd zFIzF`A `l ± xg` ilM mEWA zWAlzn'47כ. ¦§©¤¤§§¦©¥Ÿ§¦©¦
zFidl ,dGd oFilrÎbpFrde ,z`Gd dwEWYd KM©©§¨©Ÿ§¨¤¤§©¤¦§
dRHd zpigaA sFqÎoi` xF` zEWAlzde zENBzd¦§©§¦§©§¥¦§¦©©¦¨
`NW dvitwE bENiC zpigaA `id ,dxFYAW drRWdde§©©§¨¨¤©¨¦¦§¦©¦§¦¨¤Ÿ
± lFcB mEvnv zpigaA m` iM ,zElWlYWdd zpigaA¦§¦©©¦§©§§¦¦¦§¦©¦§¨

dxFYA wqFre aWFi"'כFnW cr icr x`FtnE gAEWn" ," ¥§¥©¨§¨§¨£¥©§
."lFcBd©¨

Edfe      miNdY) §¤§¦¦

(h ,an:
"Wici lr "KiWnn dxFYA miwqFrd ¤©§¥¨§¦©¨©§¦

.dHnNÎdlrnln drRWd zpigA ,mFi lkA oFilrÎcqg¤¤¤§§¨§¦©©§¨¨¦§©§¨§©¨
l"fx xn`nkE(dxf dcFar)('ב עד ג ', ד) " אידיה "לפני :רק §©£¨©©£¨¨¨ְִֵֵֵֶֶֶַַ

wqFre aWFi `EdÎKExA WFcTd ± zFpFW`x zFrW WlW"¨Ÿ¨¦©¨¨¥§¥
ofe aWFi ± ziWilW ,oce aWFi ± zFIpW ,dxFYA'וכ," ©¨§¦¥§¨§¦¦¥§¨ְ

.drRWdA sFqÎoi` xF` zEWAlzd oipr `EdW¤¦§¨¦§©§¥§©§¨¨
,c"Ag oigFn zkWnd Epiid "dxFYA wqFre aWFi" :WExiR)¥¥§¥©¨©§©§¨©¦©©
± zFrW WlWaE ,z"bg zpigA Epiid "oce aWFi zFIpX"aE©§¦¥§¨©§§¦©©©§¨Ÿ¨
cFde gSPW rcFPM ,i"dp zpigA Epiid ± "ofe aWFi ziWilW"§¦¦¥§¨©§§¦©¤¦©¨¤¤©§

"ingla Engl" `xwp(d ,h ilWn)48.( ¦§¨©£§©£¦¦§¥

" la`xiW `Ed ,"iOr £¨¦¦¦
± mFIA l`xUi zFkWnd xg` `EdW ,dlrnlÎdHOn¦©¨§©§¨¤©©©§¨¦§¨¥©

FCqg 'd dEvi mnFi"'כ± ixw "FxiW" ,aizM "dxiW"e ." ¨§©¤©§§¦¨§¦¦§¦
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(a ,`p zAW) תחנ יר  "מזמר  סק  על  תאר  מה  יוע) . ©¨ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
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 תחילה בדר  ,"'כ ז "מה התחיל  ר  נתאר  מה  יוע]ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָ
 עני ,"   מי  אב" ינ ינ ינ ינ מ מ מ מ ייייתר תר תר תר  פריפריפריפרי ס ס ס ס בריבריבריברי עליעליעליעלי ערביערביערביערבי"""" ְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָ

רהרהרהרה"""" .ל ל ל ל  ֶֶֶֶָָָָ

אה" גאה י לה' "א ירה התחיל  ר  נתאר  מה  יועdxFY) ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹ¨

(` ,bq xF` פיר הנפלא הנפלא הנפלא הנפלא ת ת ת ת """", אדאדאדאד"""" בפיר ,"'"'"'"'ככככ אהאהאהאה גאהגאהגאהגאה .""""יייי ְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹ ָָָָָָָָֹֹ

 לבר  המ אר ר   י ידע לא  "עד התחיל  ר  תאר  ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָמה

a)מר כי" ,gv xF` dxFY) ועני  פיר לללל,  נ נ נ נ קדמ קדמ קדמ קדמ –––– ההההדמ דמ דמ דמ ניניניני """"מ מ מ מ ל ל ל ל  ְְַָ¨ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָ
"'"'"'"'ככככ ללללעעעע. ָָָָ
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ניא ". הביעי  "  עני י"ד, ר ה ְְְִִִִַַָָָָָָֹנא ,
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א ')] רפ "ז, ג': חלק  ב'. רנ"ו, ב'. קמ"ז, ֵֶב'.
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הל "ל ‡Ï(כד ) אלקי' בצלם מ "ש להבין  יש מעתה
דאלקי' הוא הענין  אך  כנ "ל  אלקים בדמות
עצמו  מצד  אבל  לבד  פעולתו  ע"ש הוי' לגבי דמות נק'
עצמו  הוי' בחי' כמו  עצמית וצורה צלם בבחי' הוא הרי
כו ' גליפו  דגליף אותיות בחי' אלקי' ויברא וז "ש כנ "ל 
בצלמו  בצלמו  כו ' א"ק בחי' דבריאה האדם את
כנ "ל  אא"ס דעצמות שבאותיו ' הויה בחי' העצמי'
עצמו  אלקי' בחי' דאותו  אלקי' בצלם אמר  ואח "כ 
בצלם  כו ' הוי' בחי' שהוא דאלקי' בצלמו  שבראו 
אלקים  של  צורה בחי' שהוא אותו  ברא ג"כ  אלקי'
דמות  בחי' שנוקבא ע"פ ואף למטה ונמשכים כשבאין 
למטה  הפעולה נמשך  כאשר  שזהו  פעולתו  ע"ש היינו 
למטה  להשפיע מוכן  שבכחו  רק למעלה בעודנו  אבל 
שנק' גם העצמית צורתו  בחי' כלומר  אלקים צלם נק'
וד "ל . כו ' לעולם למטה בא שאינו  הוי' בחי' לגבי דמות
כשהוא  בריאה בבחי' אותו  ברא אלקים בצלם וז "ש
א' ע"ז  למטה כשנמשך  משא"כ  עצמו  באלקי' במקורו 
והנה  וד "ל . כו ' ברא ולא אותו  עשה אלקים בדמות
מ "ש  וכן  כדמותנו  בצלמנו  אדם נעשה מ "ש באמת
גם  קאי כו ' אלקי' בצל ' בצלמו  האדם את אלקי' ויברא
יש  בריאה  בבחי' בא שהוא גם דבריאה אדם בחי' על 
ועל  מ "ש שזהו  נבדל  בדבר  ממש דמות בחי' ונק' מאין 
בפי' הרי מ "מ  באריכות כנ "ל  אדם כמראה דמות הכסא
דבריא' אדם בחי' שהוא האדם את אלקים ויברא אמר 

דאדם  צלם בבחי' דהיינו  אלקים בצלם בצלמו  ממש
לגבי  דעשי' אדם שנק' (גם דאצילו ' ז "א שהוא
כדמותנו  בצלמנו  אדם נעשה מ "ש וכן  כו ') העצמות
בחי' שהן  ויצירה דבריאה אדם בחי' על  ג"כ  קאי
אלקים  עם שרית כי כמ "ש אנשים שנק' וסנד "ל  מט "ט 
הבא  דמות בבחי' שגם לפי הוא והענין  כו ' אנשי' ועם
שבחות' האותיות כמשל  ממש העצמות מן  נבדל  בדבר 
הנה  כנ "ל  אתגליפו  אתוון  שנק' וכה"ג בשעוה שחקוקי'
בחי' הוא צלם בחי' ודמות צלם בחי' יש בהן  גם
ע"פ  אף בשעוה חקוקי' הן  כאשר  העצמי צורתם
אשר  הוא דמות ובחי' כו ' החותם מצורת שנחקקו 
בדבר  וכן  הימנו  נבדל  בדבר  עוד  נחקק העצמי מצורתן 
ב' בו  יש שבשעוה האותיות בו  שנחקק הימנו  הנבדל 
הימנו  הנחקק הדבר  לגבי ודמות דצלם הללו  מדריגות
שבקבלת  כמו  וא"כ  וד "ל  כנ "ל  וכלי אור  בחי' שהוא
צלם  בבחי' שנחקק לומר  שייך  השעוה מן  הנבדל  הדבר 
לומר  שייך  ממש כך  בשעוה החקוקי' שבאותיו ' ודמות
שבאותיות  ודמות בצלם שנחקקו  שבשעוה באותיו '
וענין  החותם מן  נבדל  דבר  השעוה שגם אע"פ החות'
שעצמו ' למעלה מבואר  ודמות דצלם מדריגות ב'
החקיקה  פעולת שפועלין  ומה צלם נקרא החקיקה
כו '. ציורן  עצם של  הדמות בחי' היא זולתו  בדבר 
האותיות  חקיקת בבחי' ג"כ  יובן  זה משל  ועפ"י
שבחי' דאצילות ז "א בחי' שהוא דאצילות שבאדם
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ער   

אלקים  צלם ונקרא ציורן  עצם בחי' הוא שלהן  צלם
בעודנו  שבז "א דאלקים הצורה עצם בחי' שהוא כנ "ל 
ע"י  למטה השפע להביא בכחו  שיש רק למעלה
דז "א  כלים למ "ד  בחי' והוא כנ "ל  נבדל  בדבר  חקיקתן 
היינו  שלהן  דמות בחי' אבל  כו ' עדין  למעל ' שהן  כמו 
נבדל  בדבר  שבז "א דאלקים מאותיות נחקק כאשר 
ידי  על  האצילות מן  שנבדל  הבריאה בבחי' שהוא
דהארה  הארה ונקרא הקו  הארת שם שנפסק המסך 
ודמות  דצלם הללו  מדריגות דב' שגם ונמצא כנ "ל 
א"ס  בבחינת חד  וגרמוהי חיוהי שנקרא דאצילות דז "א
בבריאה  נחקק כבר  ואשר  באריכות כנ "ל  עדיין 
כו ' נבדלת בריאה בבחי' הוא דז "א דאלקים מאותיות
מט "ט  שנקרא זה דבריאה אדם שבחי' לומר  שייך  מ "מ 
שצורתן  כמו  דהיינו  נברא דז "א אלקים בצלם וסנד "ל 
אדם  נעשה בדמותן  וכן  בעצם הן  דז "א אלקים דאותיות
בדמות  וכמ "ש למטה חקיקתן  פעולת באו  כאשר  שהוא
זה  אדם בחי' על  גם הרי וא"כ  כנ "ל  אותו  עשה אלקים
כדמותנו  בצלמנו  אדם נעשה אמר  כו ' מאין  יש דבריאה
וכן  בכלל  דאצי' אדם דז "א ודמות צלם בחי' שהוא
צלם  שהוא בצלמו  האדם את אלקים ויברא מ "ש
דז "א  הכלים בחי' אלקים ובצלם דז "א דאורות דהוי"ה
הכל  קאי כו ' למטה כשבאין  ובדמותן  בעצם שהן  כמו 
שולח  הנני נאמר  שהרי ג"כ  דבריאה מט "ט  בחי' על 
גם  שהוא רבו  כשם ששמו  בקרבו  שמי כי כו ' מלאכי
כדמותנו  וכמ "ש דז "א דמות לבחי' נדמה דמות בבחי'
או  בדמות ולא בצלם דומה שיהיה להיות שיכול  לפי
זו "נ  דבחי' ידוע והנה וד "ל . כנ "ל  בצלם ולא בדמות

ב  שהן  דהוי"ה כמו  שמות ב' בחי' הן  האצי' בחי'
בדכורא  שהוא צלם בחי' הוא הוי"ה ובחי' ואלקים
שהוא  דמות בחי' נוקבא בחי' הוא דז "א אלקים ובחי'
ומ "ש  כו ' הוי"ה כבוד  דמות מראה ונק' כנ "ל  בנוקבא
דבריאה  ז "א בחי' היינו  אדם כמראה דמות הכסא ועל 
כצורה  דומה דאצילות אדם כמראה דמות שהוא
עילאה  שכינה שנקרא דז "א דאלקים עצמו  וכמראה
כנ "ל  אלקים בדמות וגם כנ "ל  אלקים צלם בחי' והוא
הוי"ה  כבוד  מראה דדמות דמות בבחי' שהוא ונמצא
אנשים  נקר ' וסנד "ל  מט "ט  שבחי' וזהו  וד "ל  כו '
בכלל  המל ' בחי' דאצילות אלקים מבחינת שמקבלים
כידוע  וסנדל  נעל  בשם זה אלקים בחי' לגבי ונקראו 

של  כמ "ש דשכינה נע"ל  בחי' הוא דבריאה דמט "ט 
ובחי' כו ' בנעלים פעמיך  יפו  מה מ "ש וכן  כו ' נעלך 
עץ  של  וזה עור  של  זה סנד "ל  בחי' הוא דיצירה מט "ט 
לא  לבד  הרגל  ציור  אופן  כפי רק ציורן  שניהם אבל 
עשוי  ציורם גשמי וסנדל  נעל  עד "מ  כו ' יגרע ולא יוסיף
ואם  ועומק ורוחב באורך  מדתו  וכפי הרגל  ציור  כפי
לבוש  לבחי' לרגל  יהיה לא או  הרגל  מן  יפול  או  לאו 
דבר  בחי' ועץ עור  של  הוא והסנדל  הנעל  ועצם כו '
ואינם  הרגל  של  העצמות מן  לגמרי ונפרד  נבדל 
יחתוך  שכאשר  רגל  של  ומהותו  מגופו  כלל  נחשבים
הרגל  את שמלבישים רק כו ' הרגל  ירגיש לא בנעל 
אור  הארת עד "מ  כך  כו ' אותו  ומעלימים ומסתירים
שבו  אחרונה היותר  בבחי' שהוא גם שבבריאה האצי'
הנמשך  אור  בחי' דזו "נ  כלים ל ' בחי' רק שהוא
אבל  כו ' נה"י מבחי' שזהו  למטה דאלקים מאותיות
בחי' שזהו  דנוקבא נה"י של  ומהותו  מגופו  נחשב עדיין 
בבריאה  ונתקבל  ונחקק בא כאשר  משא"כ  כו ' אלקים
הרגל  כמו  ה"ז  כו ' מאין  יש ונבדל  נפרד  בחי' שהוא
ויצירה  דבריאה ו "ק כך  כו ' וסנדל  בנעל  שנתלבש
עצם  ולהסתיר  להעלים וסנדל  נעל  נקרא וסנד "ל  מט "ט 
הוי"ה  כבוד  דדמות דמות רק ונקרא כו ' האלקי  אור 
ועל  וז "ש כנ "ל  דאצי' אלקים דצלם דמות בחי' שהוא
מראה  בחי' של  דמות בחי' אדם כמראה דמות הכסא
וד "ל . כנ "ל  כו ' אלקים בחי' השכינה שהיא אדם וצלם
הן  הרי וסנדל  דנעל  האלה הלבושים בחי' גם  ועכ "ז 
אדם  שנקרא דאצי' דאדם ודמות צלם בבחי' נעשים
ז "א  בחי' שהוא דאצי' דעשי' ואדם כו ' דאצי' דעשיה
דאצי' דיצירה דאדם ודמות לצלם בדוגמא הוא דאצי'
אדם  נעשה אמר  שע"ז  כו ' וע"י א"א בחי' שהוא

דיצירה אדם וכן  כו ' כו 'בצלמנו  וע"י א"א בחי' שהוא
וכמ "ש  דבריאה אדם שנקרא דא"ק ודמות בצלם הוא
מל ' בחי' הוא זה וכבודי כו ' יצרתיו  בראתיו  לכבודי
כי  כמ "ש קוין  בציור  אדם מבחי' שלמעלה עצמו  דא"ס
רק  כלל  מדות אינון  מכל  ולאו  וכמ "ש הוא אדם לא
נאמר  עליו  הרי מאין  יש דבריאה אדם א"ק נק' שמ "מ 
גליף  דא"ס מל ' בחי' שהוא האדם את אלקים ויברא
אא"ס  שבעצמו ' אלקי' שנק' כו ' עילאה בטהירו  גליפו 
כו ' בבריא' דאצי' באדם הנ "ל  ע"ד  אלקי' בצלם בצלמו 

וד "ל : כו ' ממש לעליון  אדמה אדם וז "ש וד "ל .
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רעי    


          

 

˙‡Ê לכם המול  גו ' וביניכם ביני תשמרו  אשר  בריתי
ג') י"ב (ויקרא ואומר  י') י"ז  (בראשית זכר , כל 
ענין  שרש הנה ערלתו , בשר  ימול  השמיני וביום
ובטעמי  האונאה בדרוש באוצ"ח  עפמ "ש המילה,
בו "ק  החסדים שיתפשטו  טרם וז "ל  לך , לך  פ' מצות
ונאחזת  חופפת נוגה קליפת שהיא הערלה אז  דז "א
א' (יחזקאל  כו ' סביב לו  ונוגה וזהו  סביב שלו  ביסוד 
החסדים  אין  היסוד  על  חופפת זו  ערלה ובהיות ד ')
ולמטה  דז "א מחזה שהוא המגולה מקום בכל  יורדים
הערלה  וכורתים וכשנמול  שלו  בדעת למעלה ונשארים
החסדים  יורדים ואז  הנז ' נוגה קליפת משם ומסתלקת
חסד  וכל  דז "א ונו "ה ת"ת שלישי בב' ומתפשטים הנז '
ע' והם ע' הם שליש וב' חסדים וב' כ "ו  הוי' גימ '
הפריעה  וע"י דחשמל  מ "ל  המגולים דחסדים אורות
ויורדים  דז "א דת"ת העליון  דשליש חסד  גם מתגלה
כו ' האונאה ענין  ג"כ  זהו  וכי ע"ש כו ' ז "א ביסוד 

ע"ש: בהר  פ' ע"ז  שנצטוינו 

‰‰Â האריז "ל האלקי האור  דבר  אשר  האלה הדברים
מאנשים  החתום כספר  הם בו  דבר  ה' רוח  אשר 
כל  כי להבין  השכל  אל  הדבר  ולקרב כמונו , פשוטים
ית' אלקותו  גילוי בבחי' ה' בעבודת הוא זה ענין 
וע"ד  סגולתו  עם ישראל  ע"י ובתחתונים בעליונים
אשר  בעם לקבוע הש"י שרצה החינוך  בעל  הרב שכתב
בגופם  קבוע אות שמו  על  נקרא להיות הבדיל 
שהיו  כמו  גופם בצורת העמים משאר  להבדילם
ומובאם  מוצאם אשר  נפשותם בצורת מהם מובדלים
ועם  ע"ש, כו ' הזהב בגולת ההבדל  ונקבע שוה איננו 
אורייתא  באמת אבל  פשוט  עפ"י אלה דברים כתב כי
לנפש  כגוף הסתים כפי הוא הגליא וגם וגליא סתים
הכל  וכמ "ש ותכלית קץ אין  עד  לפנים פנים כמה ויש
הזאת  המצוה והנה ותכלית. קץ בלי כו ' סלה יודוך 
העברת  ענין  ביאור  הא' חלקים לב' בביאור  יתחלק
שנמשכים  הה"ח  התגלות ענין  ביאור  הב' הערלה,

אח "כ :
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שהיא ‰Â‰ד ) דאצי' מל ' בבחי' הנ "ל  כל  כדוגמת
יובן  כנ "ל , לבי"ע אצי' בין  ממוצע בחי'
שהוא  ממש עליון  כתר  בבחי' מעלה למעלה עוד  כמו "כ 
ידוע  להיות לנאצלים, המאציל  בין  ממוצע בחי' ג"כ 
בבחי' הוא העליון  המאציל  מבחי' הנמשך  א"ס שבחי'
לגבי  כלל  בערך  ואינו  הפשיטות בתכלית הפשוט  א"ס
ונק' פרטים, נאצלים בבחי' שהן  דנאצלים הי"ס בחי'
כנ "ל , הפשוט  אוא"ס בחי' ערך  לגבי ממש מוגבלים
הממוצע  ע"י לא אם אליהם השפע שתרד  א"א ע"כ 
א"ס  הארת מתעלם שבו  עליון  כתר  בחי' והיינו  ביניהם,
מבחי' הוא הכתר  פנימי' שבחי' כנודע ממש, הפשוט 
וע"י  ממש, שבמאציל  התחתונה בחי' שהוא דא"ס מל '
דוקא  ע"י בפנימיותה כתר  בבחי' השפע שמתעלם
ונמצא  כו ', לנאצלים ומקור  שרש בחי' אח "כ  נעשה
פנימי' שבחי' כנודע כו ', משניהם היא כלולה שג"כ 
להיות  ממש שבמאציל  התחתונה מבחי' עדיין  הכתר 
שמבחי' הפשוט  אא"ס הארת ומתלבש מתעלם שבו 

שבה  החיצוני' בחי' משא"כ  כנ "ל , ממש דא"ס מל '
מקור  בבחי' שנחשב ולמטה שבכתר  חכ ' מבחי' שהוא
אלו  בחי' ב' שג"כ  מזה מובן  ונמצא לנאצלים. וראש
הוי' ג"כ  ונק' וגילוי, העלם בחי' שהם וארץ ים ג"כ  נק'
שמעלים  פנימי' שבחי' דהיינו  וממלא, וסובב ואלקי'
ים  בחי' נק' כנ "ל  ממש הפשוט  אוא"ס הארת לבחי'
מדריגה  סוף להיות סוף ונק' ההעלם, בחי' שהוא
סוכ "ע  בחי' שהוא הוי' ונק' כנ "ל , שבמאציל  התחתונה
משא"כ  כנ "ל , כו ' הנאצלים מהשתל ' למעלה להיותו 
הנאצלים  בבחי' ממש שמתלבש הכתר  חיצוני' בחי'
שהוא  אלקי' ובחי' ארץ בחי' נק' ממש הגילוי בבחי'
כנ "ל . כו ' מדריגות בהשתל ' הגילוי בבחי' ממלא בחי'
דא"ס  מל ' בבחי' מעלה למעלה עוד  יובן  הנה וכמו "כ 
המאציל  עצמיות בחי' בין  ממוצע בחי' ג"כ  שנק' עצמו 
כלולה  שג"כ  הנאצלים, ובין  האמיתי) יש (שנק' ממש
וממלא, סובב וגילוי, העלם וארץ, ים בחי' מב' היא
דוקא  ומקו "פ הצמצום בחי' שע"י וכנודע ואלקים, הוי'
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ערב   

בחי' נמשך  דוקא אח "כ  ממש העצמי העלם בחי' שהוא
ההשתל ', כל  ושרש מקור  שממנו  והחוט  הקו  הארת
בחי' נק' ממש המאציל  מעצמות ההשתל ' כללות ולגבי
וע"כ  הגילוי, בחי' שהוא ממכ "ע בבחי' הקו "ח  הארת
העלם  בחי' משא"כ  אלקי', ובחי' ארץ זו  בחי' נק'
להעלים  העצמי העלם בחי' שהוא ומק"פ הצמצום
בכללות  נק' החלל  כל  את הממלא אוא"ס לבחי'
ים  נק' וע"כ  מהשתל ', שמובדל  סוכ "ע בבחי' ההשתל '

כו '. סובב שהוא הוי' ונק' העלם בחי' שהוא סוף
‰‰Â רום עד  מעלה למעלה וארץ ים בבחי' הנ "ל  כל 

מעצמות  האור  כשנמשך  הוא כ "ז  המעלות,
ההשתל ' כדרך  לנבראים ומנאצלים לנאצלים המאציל 
בו  השפע שמתעלם ממוצע ע"י כ "א א"א שאז  דוקא,
ז ' בליל  אמנם וארץ. ים נק' שלזאת כנ "ל  כו ' בתחלה
ממש  המאציל  עצמיות בבחי' אז  מאיר  שהוא פסח  של 

מקור  מלהיות מעלה שלמעלה האמיתי) יש (והיינו 
שהם  וגילוי העלם ומטה מעלה ושם להשתל ', ושרש
כו ', יחשיך  לא חשך  גם כי ממש שוים וארץ ים בחי'
הלילה  כל  עזה קדים ברוח  לפניהם הולך  וה' וכמ "ש
עולם  של  קדמונו  מבחי' שהוא קדים ברוח  פי'
הקו "ח  נמשך  שממנו  ומקו "פ הצמצום מבחי' שלמעלה
המים  ויבקעו  ממילא ואזי כנ "ל , בכלל  עולם שנק'
דהיינו  ממש, ליבשה הים ונהפך  ממש נד  כמו  ונצבו 
השפע  בבחי' הן  ממש, גילוי נעשה העלם שמבחי'
שבכולם  לבי"ע נאצלים מבחי' הן  לנאצלים, שממאציל 
והיינו  כלל , ממוצע ע"י שלא ליבשה עצמו  הים נהפך 
אז , נתגלה העצמי העלם שבחי' להיות הנ "ל  מטעם
סילוק  בחי' דהיינו  הים שנקרע דהיינו  קרי"ס נק' ולכן 
לבחי' שמעלים הממוצע בחי' שהוא לגמרי הפרסא

ממש. המשפיע של  שפע
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 ניתן דרגה איזו כלפי נ "ע, הרבי דן  המוסגר במאמר
ההעלם: גילוי שהם  אצילות של  הכלים על  לומר

         
       

בבחינת הם  אצילות של  הואהספירות 'אדם' ושם  'אדם'
לעליון" "אדמה הפסוק של 189מלשון  שהכלים והיינו , ,

"עליון ", הנקראת  יותר גבוהה לדרגה מתדמים  אצילות
אצילות של  שהכלים וכיון  קדמון. אדם  של  הדרגה  והיא
של  מציאות  להיקרא  יכולים  הם אלוקות, כן גם הם

קדמון , אדם דרגת לגבי ההעלם ' 'גילוי 
 לא כלל קדמון אדם שבעולם  שאף

אורות של  גילוי  כבר יש ובאצילות הכלים, מורגשים
את בעצם מגלים אצילות של  הכלים זאת , בכל  בכלים,
קדמון , באדם  שהיא כפי האלוקית הדרגה של  השורש
'יש  ולא ההעלם' 'גילוי בשם לגביה נקראים  הם ולכן 

מאין '.
הכלים לגבי רק  שלא יותר, ומחדש נ"ע  הרבי ממשיך 
גילוי אצילות של  הכלים  נחשבים  קדמון  אדם של 
יותר: גבוהה דרגה לגבי אף אלא  מאין , יש ולא  ההעלם 

 הכלים של     
לפני שעוד  הכלים  של  הראשון  השורש לגבי גם 

בהעלם שהיה סוף שבאין  הגבול  כוח  בבחינת הצמצום,
הכלים נקראים  הצמצום , ידי על  ונתגלה  הצמצום לפני

ההעלם'. 'גילוי
     נקרא הגבול  כוח

יכולים אצילות , של  והכלים  הרשימו', 'אותיות  בשם
לפני שורשם לגבי  אף ההעלם גילוי בשם להיקרא 

הצמצום.
נ "ע: הרבי שואל  זו  הנחה על   

) השלישי במאמר    
אצילות של  הכלים    

הבדל  שיש באריכות , נתבאר  השלישי  במאמר  כלומר,
המשכת אופן לבין הכלים המשכת אופן  בין  מהותי
ודביקות קירוב של  באופן  היא  האור המשכת האורות:
את ולגלות  להאיר האור, של  עניינו  שזהו  כיון  במקורו ,

דבי ידי  על  נמשך  ולכן  שלו , לעומתהמקור במקורו. קות
המשכתם והגבלה , הסתר  הוא שעניינם הכלים זאת 
גילוי של  באופן  לא היא - הרשימו כוח - ממקורם
הכלים נקראים  ולכן  העלם , של  באופן  אם  כי וקירבה
ריחוק. של  באופן שנמשכו כיון  מקורם, לגבי ערוך ' 'אין
הן  אצילות של  שהכלים לומר ניתן  כיצד  כן, ואם 
באותיות ומקורן  שורשן  לגבי ההעלם גילוי בבחינת
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רעג    

הצמצום? שלפני הרשימו
נ "ע: הרבי מתרץ      

          
   הכלים שהתהוות  כלומר,

הצמצום לפני  גם  שהרי  ממש, חידוש של  באופן  אינה
ידי ועל  מוחלט  בהעלם אז  שהיו  אלא  הכלים , היו

התגלו . הצמצום
        

 , הנ"ל במאמר שנתבאר כפי 
        כבר שהם

ממש, נבראים  של  הכליםבחינה  

    בחינה אמנם  הם הכלים כלומר,
וגילוי ביטוי אלא  נבראים של  גבול  לא  אך  גבול , של 
אף בהעלם קיים  שהיה  הבורא , של  הגבול  הכוח של 

הצמצום לפני
זה אין ובמרחק, ערוך  באין הם  שהכלים שאומרים ומה 
הם הכלים גם שהרי האלוקית, המהות  לגבי ושלום חס
הבורא. של  גבול  הבלי בחינת לגבי  זה אלא אלוקות,
מוגבל  הבלתי  כוחו  מול  הכלים את  כשמעריכים כלומר,
לא שהם  בגלל  לא זה אבל  ערוך , באין  הם  הבורא, של
את - בבורא אחר צד  מבטאים  שהם  בגלל  אלא אלוקות

בהגבלה. כוחו 
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צדיק. ת"ר שבט, ח"י ב"ה

ה' ואתר אתר בכל די אנ"ש  ידידינו אל

יחיו. עליהם 

וברכה! שלום 

ובני  בנים  ירבו, כן חסידים , אלפי עשרות ב"ה ישנם 

או  פחות היו הישן בבית שבהיותם  יחיו, לחסידים  בנים 

ברגשות  ספוגים  חסידיים , למנהגים  קשורים  יותר

חסידית. בחמימות ומלאים  חסידיים 

שונים , מאורעות שחוו לאחר הרחב, לעולם  בבואם 

להם גרמו לאט ולאט אותם , עייפו החיים  וצרכי הזמן

כילדים שחשו מה ואת ושמעו שראו מה את לשכוח

הישן. בבית בהיותם  חסידיים ,

הנעורים ימי זיכרון מאד יקר אלה מכל אחד לכל

חסידי  חינוך של גדול אוצר ישנו אחד ובכל הוריו וזיכרון

הישן. בבית לו שהיה

טובות  מידות של הפנימי הרגש  הטהור, המעיין

אחד, כל אצל שלם  הקודש , וחיבת רעים  אהבת חסידיות,

יומיים . היום  החולין חיי של הלחץ תחת נדחק הוא אבל

מאות  ב"ה פגשתי כאן, שאני החדשים  כמה במהלך

שהעיניים חסידים  ילדי חסידים , של - ירבו כן - רבות

הלבביים הרגשות את - מילים  ללא - מבטאות שלהם 

יותר  נהיו כמו הם  מסויימים  ברגעים  שלהם , הפנימיים 

חיי  את העבר, את שוב חווים  הם  שנים , בעשרות צעירים 

למה  עמוקים  געגועים  אצלם  ונוצרים  היסודיים , הנעורים 

הם אבהית וברחמנות בבית, אצלם  בעבר וחשו ראו שהם 

לא  שמעולם  יחיו, שלהם  הבנים  ובני הבנים  על מביטים 

זאת. וחשו ראו

ולפרסם לגלות הזמן הוא כעת ולא המקום כאן לא

בכלל  באמריקה יחיו יהודים  על שלי ההשקפות את

שעשו  הרשמים  את וכן בפרט, החסידים  וגזע וחסידים 

החסידים וגזע וחסידים  בכלל יחיו היהודים  אלפי עלי

עתה. עד ֿ השם , ברוך שפגשתי, בפרט,

ברוךֿ שמצאתי לומר ברצוני קצרות מילים  בכמה רק

מכפי  נאה ויותר טוב יותר הרבה המצב את השם 

לקבל. רגיל שהייתי שונים  דיווחים  ֿ פי על שתיארתי

העצמות. תחיינה ֿ יתברך ֿ השם  בעזרת ספק, כל ללא

הישן, מהבית הביא אחד שכל טהור המעיין - העצמות

שלו  הירושה שלו, האמיתי האני שלו, העצמות היא שזו

בירושה  שנשאר היהודי האני אבותיו, ואבות מאבותיו

נצחי, לזכרון שנשאר אבות היחוס בנים , ובני בנים  אצל

את  ויצרו יחיו מאד בקרוב ֿ השם  בעזרת - הללו העצמות

החד  הישן ש .הבית

בזה  לדבר הזמן עתה ולא המקום  כאן אין כאמור,

לי  קשה אבל העניין, מעלת לגודל כראוי באריכות,

בכמה  זאת להביע וברצוני בליבי שמונח מה את להשתיק

קצרות. מילים 

כן  - מאות הרבה אותי ביקרו הקצר הזמן במהלך
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תש "ג .12) אלול ח"י  שיחת תש "א, אלול ח"י  שיחת ראה

המדינה, ילידי גדול חלק יחיו, צעירים  אברכים  - ירבו

של  שונים , צעירים  ארגוני של ומנהיגים  נציגים  היו חלקם 

יחיו. עליהם  ה' ונשים , אנשים 

של  המצב את לדעת מאד עמוקה התעניינות לי היתה

של  גדולים  אוצרות בהם  שמונחים  ומצאתי היהודי. הנוער

גדולה  ובשמחה מעובד. איננו שעדיין מוסרי יהודי עושר

בעזרתֿ יש , האמריקאי היהודי לנוער כי ומגלה אומר הנני

היהודי. בעולם  גדול עתיד ֿ יתברך, השם

לבניין  ידועה עמדה ליטול  ומוכרח צריך יכול, הנוער

הנכונים היסודות על הברית בארצות ישראל בית

בעזרתֿ ירשמו והם  אלוקים , ויראת תורה של והבריאים 

ישראל  ימי בדברי ונאים  חדשים  פרקים  ֿ יתברך השם 

בגולה.

ובני  ובנים  חסידים  הקשיבו, ישראל! ושמע הסכת

יחיו. עליהם  ה' חסידים , של בנים 

- חוצבתם " צור אל "הביטו הכתוב של העת באה

בשורש תיזכרו כלומר, נחצבתם . שממנה האבן אל הביטו

באים . אתם  מהיכן שלכם , ההורים  שלכם , היחוס שלכם ,

ֿ השם ֿ בעזרת להביא, חובתו את לדעת אחד כל על

ואת  הטוב ה'היימיש ' הישן הרגש  את החדש  בבית יתברך,

הקודש . וחיבת התורה באהבת החסידית החמימות

הרגע  מקודש . מאד הוא 'יזכור' ישראל בני כל אצל

אבותינו  ואבות אבותינו נשמות את אלוקים  "יזכור של

ת"ר  ניסן ב' ביום  יהודי. כל אצל מאד יקר ֿ עדן נשמתם 

ֿ מוריֿ ֿ אבי אדוני כ"ק הוד של העשירי היארצייט צדיק,

יהודים אלפי זי"ע, נבג "מ זצוקללה"ה ֿ הקדוש  הרב ורבי

בוודאי  הארצות בכל ומצווה תורה ומחבבי חסידים 

לכל  צדקה ונתינת תפילה בלימוד, היום  את יקדשו

בארצות  הנמצאים  תמימים , תומכי - התורה מוסדות

ֿ ותיכונןֿ תיבנה ישראל בארץ אמת תורת וגם  שונות,

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק שהוד - ֿ אמן ֿ בימינו במהרה

הקדושה  בצוואתו ומבקש  יסד. זי"ע נבג "מ זצוקללה"ה

דוגמת  לפי חדשות ישיבות לייסד וגם  בהם  לתמוך

תמימים . תומכי בישיבות ֿ השם  ברוך שמתנהלת ההנהגה

צריך  בגלוי, היא עולם  יסוד הצדיק שזכות ביום 

חסידי, מגזע שבא מי כל חסידי, יהודי כל ומוכרח

אבותיו  ואבות להוריו קדוש , חוב שלו, כחוב להחשיב

המיוסדת  החסידית הרוח בבניין חלק לקחת ֿ עדן, נשמתם 

החזקת ולמלא על התורה וחיבת אהבת התורה, מוסדות

הישן. הבית של הרגש  עם  החדש  הבית את

לזיכרון  החסידים  בספר שמו את לרשום  אחד כל על

הכללית. החסידים  באגודת לסייע ולרצות נצחי

ולבי  ישנה "אני חסידות, מאמרי שני שולח הנני בזה

קונטרסים ער" המאמרים  בספר נדפס  באידיש , הופיע [המאמר

ֿ הקודש ] ללשון  חופשי  בתרגום  להלן  ומופיע ואילך צא  דף א  חלק 

כחותם " בספר ו"שימני נדפס  - ֿ הקודש  בלשון  [הופיע

ואילך] 291 עמ ' א  חלק  קונטרסים  ביוםהמאמרים  בהם  ללמוד

החסידיים הכנסת בתי בכל צדיק, ת"ר ניסן ב' היארצייט,

למען  הצדקה ובעזרת בלימוד חלק שייטול אחד וכל

לומר  יוכל הקדושה, בצוואה שנאמר כפי הישיבות,

עלינו". יגן "זכותו

ומזוני  חיי בבני המשולשת בברכה אתכם  מברך הנני

וברוחניות. בגשמיות רוויחא

והצלחתכם טובכם  שלומכם , הדורש  עוז ידידכם  והנני

ֿ ורוחניות  בגשמיות

יצחק  יוסף
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ערה

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ד טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחר הפסק ארוך נתקבל מכתבו מי"ז טבת.

כאלו  מפרטים  מצטרפים  וחייו  האדם  שהרי  כותב,  אודותם  בהפרטים  אני  שמעונין  ומובן 

ואפילו הענינים הכי עיקרים, וכמו שנצטוינו על ענין האחדות כפשוטו, כך על האדם להשתדל שיהיו 

כל עניניו מאוחדים ועד ליחוד גמור ובסגנון חז"ל ]אשר כללו כללים גדולים בפתגם קצר, איזוהי פרשה 

קטנה שכל גופי תורה תלוים בה[ בכל דרכיך דעהו )ברכות ס"ג א( ועיין הביאור בזה בהלכות דיעות 

להמורה הגדול הוא הרמב"ם פס"ד הלכה בשו"ע או"ח סי' רל"א.

כמובן ביחוד נעם לי לקרות במכתבו ע"ד רצונו הטוב גם חזק לעלות במסילה העולה בית א-ל 

לימוד תורתנו הק' והנהגה מתאימה לזה, והובטחנו הבא לטהר מסייעין אותו.

במענה לשאלותיו מבוארות הן בפסקי הדינים אשר בשלחן ערוך.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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עד.13) עמוד א. חוברת "התמים" אודותיו  ראה

•
 

תרצ "ב  שבט ט' ב"ה,

ריגא 

המפורסם הרה"ג  ש "ב עוז ידידי כבוד

תרשישים , גזע ותפארת, תהלה לשם 

ליב  יהודא שלמה מוה"ר אי"א וו"ח

שליט"א 

וברכה! שלום 

בדבר  כסלו מי"ב שולה"נ מאספת כל הפרטי את

אשר  אנכי ומתפלא קבלתי, הבחירות לעניני ועד הקמת

בזה, מהנעשה דבר שום  מהם  קבלתי לא עכשיו ועד מאז

דנו  או להבחירות הנוגעות התקנות ע"ד עדיין דנו לא אם 

מזה. לדעת חפץ והנני כתבו, ולא

טבת. מי"ד שולה"נ מכתב על תשובה בזה מצרף הנני

בדבר  בקשתי נתמלאה לא עדיין אשר מתפלא הנני

שבקשתי. הרשימות

501 סך הכולל ע"ש  פריז ע"י שלחתי העברה שבוע

מריגא. הנאסף חשבון על זהו דאללאר,

ומברכו  הדו"ש  ידידו והנני

יצחק  יוסף
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אגרות קודשרעו

 ב"ה,  כ"ה טבת, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

לכבוד נשיא הקהילה ברצלונה יצ"ו

שלום וברכה!

מכתב כ' מיום י"ח כסלו נתקבל בעתו. בינתים ביקר כאן הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א עוסק 

בצ"צ וכו' מוה"ר מיכאל שי' ליפסקר ודברנו אתו בתוכן מכתב כ', וכבר חזר לאירופא ואחרי שיעשה 

שם איזה זמן יבקר במחנם בדרכו למקנס, ואולי כבר ביקר במחנם לעת קבלת מכתב זה.

ובהזדמנות זו, בעמדנו ערב ש"ק ר"ח שבט, אתאפק לא אוכל מלהזכיר יום ההילולא של כ"ק 

מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בעשירי בשבט, אשר כל היודע פרק בדברי ימי עמנו במדינת 

רוסיא, ובפרט אלה שעלו משם, הרי יום זה מעורר אצלם זכרונות וחוויות נפשיים מתקופת המלחמה 

בעד קיום התורה והמצוות ומוסדות הדת תחת דגלו של בעל ההילולא אשר חרף נפשו בפועל ממש 

לשמור על ערכי עמנו וצורת חייו, במסירות נפש ממש יום יום. ובודאי ידועה לכ' פרשה מזהירה זו, 

על כל פנים בקוים כלליים. והרי כל ענין של זכרון בחיי היהודי תכליתו הוא שיביא הוספה במעשה, 

ובנידון דידן הוספה במעשה בהתאם להשקפת עולמו ומשאת נפשו של בעל ההילולא, זי"ע.

בכבוד ובברכה לכל בני קהילתו שי'.

 ב"ה,  כ"ח טבת, ה'תשכ"ב

ברוקלין, נ. י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מו"ה יוסף, המכונה ד"ר קמנצקי, שי'

שלום וברכה!

בעתו קבלתי מכתבו בצירוף הפ"נ שנקרא על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר.

נתעכב המענה שלי עד שאתפנה לעבור עכ"פ בסקירה על החומר ששלח בצירוף למכתבו.

ואשר להשתתפות ארגוני הפ. ט. א. של מוסדותינו, תקותי שהענין יתקדם, ואפשר אשר מפני 

כמה טעמים תבוא ההשתתפות באופן ישר מהמוסדות אחד אחד.

נהניתי לקרוא במכתבו שכבר היו תוצאות טובות וממשיות בהתאם לשיחתנו, ובודאי יהיו עוד 

שיפורים בכל שטח עבודתו בקדש בחינוך על טהרת הקדש, ולא ימנע הטוב מלהודיע, ות"ח מראש.

ובעמדנו ערש"ק ר"ח שבט, אתאפק לא אוכל מלהזכיר יום ההילולא של כ"ק מו"ח אדמו"ר 

זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, בעשירי בשבט, אשר כל היודע פרק בדברי ימי עמנו במדינת רוסיא, ובפרט 

קיום  בעד  נפשיים מתקופת המלחמה  וחוויות  זכרונות  מעורר אצלם  זה  יום  הרי  אלה שעלו משם, 

התורה והמצוות ומוסדות הקדש תחת דגלו של בעל ההילולא, אשר חרף נפשו בפועל ממש לשמור על 

ערכי עמנו וצורת חייו, במסירות נפש ממש יום יום. ובודאי ידוע לכ' פרשה מזהירה זו, על כל פנים 

בקוים כלליים. והרי אחת הנקודות הכי חשובות במלחמתו ופעולותיו בתקופה ההיא ומשך כל ימי 

ניכרים שם בעת הזאת  עדין  פירותי'  ופירי  פירותי'  חייו היא בשטח החינוך על טהרת הקדש, אשר 

כיובל שנים מאז.

ובנידון דידן  ענין של זכרון בחיי היהודי הוא שיביא הוספה במעשה בשטח שלו,  מובן שכל 

הוספה במעשה בהתאם להשקפת עולמו ומשאת נפשו של בעל ההילולא, זי"ע.

בכבוד ובברכה ובפ"ש הרב דוב בער שי' לוי.



רעז           

 
    ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½−Ÿ¤©§®Ÿ

     ¦«£¦º¦§©³§¦¤¦Æ§¤¥´£¨½̈§©À©
      ¦¦²«ŸŸ©¬¥−¤§¦§«§©¿©§©¥Á§¨§¥̧

      ¦§¹¤¦§À¥´£¤³¦§©©̧§¦Æ§¦§©½¦
    §¤«ŸŸ©−£¤©´§¦¨®¦«©§¤−¦«£¦¬

     §Ÿ̈«©¨¸Ÿ¤´§©«£Ÿ»¤©§Ÿ¼©«Ÿ§´
     ¥À̈«Ÿ¨©³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´¨«¦§¦½©¨©´

      ¥©½§¨¥«¨−Ÿ¦¨¨®©©¬©¦−§©«©§ª«¦¦²
       ¦¨¥¬©−̈§©¥´©¤©¦®¦«§¦̧¥¦¬¨¨²
      ©§¤−¦§ª¤«§¦¨Æ¤¥´¨½̈¤§¬Ÿ©−

     ¦§´Ÿ¤¨¨®¤§¨©´¤¤¤́©§¥À̈
    ©¦§¤³¤¨¤Æ¦©¨½̈§¨©Æ¤¨¨¥½

     ©Ÿ¥¬©¨¤−¦©¨¤«¨«§¸¨¤¹¨¥´
     ¨£¨¤»»¨¥´¨¦§©¼¦¼£¤̧«Ÿ¨³
      £Ÿ¤̧Æ©«£´£Ÿ¤½¦À¡¨Æ©¨«£¨½̈

       ©−©´©¤®©¦¬¤©¥¥−¥¦¬©§«Ÿ
       ©«Ÿ§Á©§¥̧©§¹Ÿ¥À̈©¨©Æ¦«§¤̧¤¬¨̧Æ

    §¥½©©Æ¤¨«£¨¦½§©«©§−¤§Ÿ̈´
      ¡«Ÿ¥¤®£¤´¤¥©½¦¬¨«§−̈¦§¨«¦©©º

    ¤¤³§¤©«£ŸÆ¤©§½Ÿ©´Ÿ¤£¥¤½
      §¬¦§−¤§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤®¦¬¨¦−©«Ÿ§¦«

     ©´Ÿ¤¤½¦§¨¥¬¦§¥¥−¥¥®§¨¥̧
      ¦§¥¹§Ÿ¥³¦§¨¥̧Æ¥¥½¦¬©§Ÿ̈−¨«

      ©´Ÿ¤£¥¤À§¦̧¥³§Ÿ̈Æ¦¨¤½©«£¤²
      £©©¬¤§¤−§¤©§¤®§¾¦¬¨−̈¤¬¤

      §¥¤«´Ÿ¥À§Æ¨³©§¨¦Æ§¦§´
      ¤§Ÿ̈½¦¬Ÿ−̈©¤´§©§¦®©§¨´¤Ÿ½̈

   ¥¥−§¥¬©§«Ÿ
        

'‰ ˙‡ e„ÚÂ ÌÈb‰ ‡ eÎÏ(יא (י , ¿»«¿»ƒ¿ƒ¿∆

ּבכל  (ואתּפׁשט ּותי ּה מ ׁשה' 'ׁשיטת א ּפרעה'. 'ׁשיטת ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹֹזֹוהי 

ּובזקנינּו ּבחכמה, אֹו ּבׁשנים ּבנערינּו, אׁשר היא, ודרא) ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָּדרא

עלֿידי ֿזה ודוקא - ּובבנֹותינּו ּבבנינּו ,נלeÏ '‰ ‚Á. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָ«»
'ּבעלּה' ּבעלּה": ּבּׁשערים "נֹודע  הּפס ּוק  על ּבּזהר ְְְְְִִִַַַַַַַָָָָָָֹוכדאיתא

לפ ּום  וחד חד לכל . . אתידע  "ּדאיהּו הּוא,  ּברי ק ּודׁשא ְְְְְְְִִִַַַָָָָּדא

ׁשּכּלם  והינּו, ּבלי ּבי ּה". ּדמ ׁשער מה לפ ּום ּדילי ּה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֻׁשיע ּורא

ׁשע ּורֹו. לפי  אחד ּכל ה', את לדעת ְְִִִִֶֶַַָָָצריכים
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‰ÏÙ‡ ÈÓÈ ˙LÏLa e˙Óe ,˙‡ˆÏ ÌÈˆB eÈ‰ ‡ÏÂ(כב י , (רש "י  ¿…»ƒ»≈≈ƒ¿…∆¿≈¬≈»
ּגם  י ּגאלּו ּתֹורה, מ ּתן אחרי  ׁשהיא העתידה, ּבּגאּלה ְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻואּלּו

הּקּב"ה  אז ׁשהרי  מ ּמצרים, נגאלּו ׁשּלא הרׁשעים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹאֹותם

ּבני אחד לאחד ּתלּקט ּו . . אי ׁש אי ׁש מ ּמׁש ּבידיו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻ"אֹוחז

ג )י ׂשראל" ל, נ ּצבים יהּודי(רׁש"י  ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון . ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

זהּו נּדח ". מ ּמּנּו י ּדח  לא ּכי  . . ּתׁשּובה לע ׂשֹות ס ֹופ ֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ"ּבוּדאי 

היה ּבּגאּלה ÌL"אּלּו מהּֿׁשאיןּֿכן – נגאל" היה לא ִָָ»ְְִֵֵֶַַָָָָֹֻ

י ּגאל. הּוא ואף  ּתׁשּובה לע ׂשֹות ס ֹופ ֹו ְְֲֲִִֵַַָָָָהעתידה
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ÛÒk ÈÏk . . e‰Ú ˙‡Ó LÈ‡ eÏ‡LÈÂ ÌÚ‰ ÈÊ‡a ‡ ac«∆»¿»¿≈»»¿ƒ¿¬ƒ≈≈≈≈¿≈∆∆
‰Ê ÈÏÎe(ב (יא, ¿≈»»

ּכמאמר  מצרים, ּבּזת על וּתרּו י ׂשראל ּבני  הרי  לׁשאל: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹי ׁש

ב)רז"ל ט, מ ׁשל (ּברכֹות ּבעצמנּו. ׁשּנצא ּולואי  לֹו, "אמרּו ְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּבני לֹו אֹומרים והי ּו האס ּורים, ּבבית חב ּוׁש ׁשהיה ְְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָלאדם

ואֹומר  הרּבה, ממ ֹון ל ונֹותנין . . מחר אֹות מ ֹוציאין ְְְְְְִִִֵֵַָָָָָאדם,

ּכן, אם מ ּדּוע , ּכלּום". מב ּקׁש ואיני  הּיֹום הֹוציאּוני  . . ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָלהם

ּגלּות  ׁשל הּתכלית ּדהּנה לֹומר, וי ׁש עליה. הּקּב"ה וּתר ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹלא

הּקדּׁשה  ניצ ֹוצ ֹות את ּולהעלֹות להֹוציא ּכדי  היתה ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֻמצרים

ּוב ּזהב  ּבּכסף  ׁשהי ּו הּקדּׁשה נּצֹוצ ֹות ּגם ּכֹולל ּבמצרים, ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻׁשהי ּו

לוּתר  ׁשאין ע ּקרי  ּבענין ׁשּמדּבר אפ ֹוא, מ ּובן מצרים. ּבּזת ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻׁשל

ָָעליו.

     ©´Ÿ¤¤½−Ÿ¨©´§Ÿ̈®©«£´Ÿ
      ©©½§¨£¦¬¥−§¬¦§¨«¦¥´¨§»

      §¤´¤¦§©¼¦¼¦§³©§ŸÆ©¥´©¦§½
       ©§´©¦§½̈£¤−©©´¨«¥¨®¦§−Ÿ§¬

     §¥¨«§¨«§¨²§¨¨¬§Ÿ−̈§¨¤´¤¦§¨®¦
      £¤³¨¸ŸÆ´Ÿ¦«§½̈¨§¨−Ÿ¬ŸŸ¦«

       §´Ÿ§¥´¦§¨¥À³Ÿ¤«¡©¤̧¤Æ§Ÿ½
     §¥¦−§©§¥¨®§©̧©Æ¥«§½£¤Æ©§¤´

      §Ÿ̈½¥¬¦§©−¦¥¬¦§¨¥«§¨«§´¨
       £¨¤ÁÁ¥̧¤¥©¹§¦§©«£¦´¥ÀŸ¥³©¨Æ

     §¨¨¨´£¤§©§¤½§©«£¥¥−¥¥®©¥¥¬
    ¥«¦©§−Ÿ¨«¢¦¨«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤

     ¤½«Ÿ¦§©¬£¥¤−©§®Ÿ§©²©§¬
     «§©−§¤¬¤¦§¨«¦¤´§©«£ÀŸ¨²

    ¤¨©«Ÿ§¦¬¨¥−¤¦§¥´©§®Ÿ©§©¥³
    §Ÿ̈Æ¤¥´©§½Ÿ§«Ÿ¦©¬¤§¥«¦§¨¥−

    ¥«©§«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤´§¤
      ©«£½Ÿ§¤¬¤¦§©−¦¥«Ÿ©Ÿ¤©¤²¨¤−

       ´Ÿ¢¨¦®¦¬Æ¨¤½§¨§¥−©¨¨«
    ©§À¤¨£©³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¤«¨−Ÿ

      ©´Ÿ¤©¤®§¦§´¨¤À¦²¤¬§¥«¨−Ÿ
     ¤¬©¨«¦§¦¦§©´©©»¦»¦«§´¦¤¼

     §¨©´À§¥²©¨¬Ÿ¤¥−§¦§©´
      §¨®Ÿ¦§¦´¨§½¨−Ÿ©©¤«¤

     ̈¦²¨¨¬¤¨−̈¦«§¤´¨¤®¦©§¨¦¬
     ¦¨«¦¦−¦¨«§¨¨³¨¤Æ§¦§¤½¤©´

       ©§¨¨¬¨¨²−©´Ÿ¤©¤®§¨«£´ŸÀ²Ÿ



רעט          

    §©¬£©¦§¨¥−¥¬¨«©§¨«¦§¨«§Æ¦
     ©½̈§¨«§²©§¥¬©§−Ÿ§©©©§®©

     ©¨´¦½£¤«Ÿ§¬Ÿ−¨¤«§¨«§¬¤
     ©¨−̈©©´§¨©¤®§¦¥´©½©§Ÿ¦−

     Ÿ§ª«©«Ÿ§³¦¤̧Æ½̈¨¥¬§ª−̈
     ©¨®¦¦´¦§¦¥½Ÿ¬©§¨−̈§©

    ¦§«§«Ÿ¦¬¦¤−©®Ÿ¤§©Ÿ¨¬
     ¦¤²©−Ÿ¤¨¥¬¦§«Ÿ§»̈¨»«Ÿ§´

     Ÿ¼¨§¥¤´£ª¦½©«£¥¤Æ§©§¥¤½©¤§¤−
      §¤§¤®©«£©§¤³ŸÆ§¦¨½¤¬©−©«Ÿ̈«

     §¨«©§¦´§¤«¤¦§©»¦»©©´§¨©¤¼§¦¥¦³
    ̈§Æ§¤´¤¦§©½¦¥«¨−̈§©§¥¨®
     §¨¡Ÿ¥¬¦§©²¦¤«¡¤¬§¨¦−£¦¬§Ÿ̈«

       §¨¨Á©¨̧¨¤¹§ÀŸ©³©¨¦Æ£¤´©¤´
     ̈½§¨¦̧¦Æ¤©½̈¨«©§¦−£¥¤®§Ÿ¦«§¤̧

      ¨¤¬¤̧¤Æ§©§¦½§©Ÿ¦−§¤¬¤¦§¨«¦
       §¨¨Á©¸©¤³¨¤Æ§¦¨½§©Ÿ¤¬Ÿ−©´

     ©«Ÿ̈®§Ÿ́Ÿ¥¤½ª©¬−̈§¨ª«¦§©³
      ̈¦Æ©´Ÿ¥½©©´¨«¦½©§¦¬
      §−Ÿ¦¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´¨¥À§¦§§º̈
     ©¤³¤©¦Æ¦¦§¨¥½¦¬¨«¦−Ÿ©¬

    ©§¦¦«©³¨«¦Æ¦§¨½Ÿ¤©Æ
    ©§¦¦½¦§¨−Ÿ¤¦«§¤´¨¤®¨§¨¨Æ
      Ÿ¥«¨¤´¨¤½©£¤´¥«¨¥´§¨¤½¤¬

     §©−¥«¨¤¬¨¤«§©§¤»¤©©¼¦À
    §¤̧¤Æ©´©¤½¥¬¦¤¦§«¥¤−
    ¥¤´¤¦§¨®¦§©§¤º¤©¬©¤²

    §Ÿ«Ÿ¥¤−ª©¬¨«¨«¦¿Ÿ§©§¨¨Á
       ̈¨̧³©¸Ÿ¤Æ¨¤½¤«Ÿ§−©®Ÿ©Â´

     ¨«¤¨§¤§¦²©−Ÿ¤¨¨«¤¦§©´¨¦½
       §¾Ÿ¬Ÿ¦¨¥−§¨«¥¤®¦´¨Ÿ¥´©§¤À¤
     §¦§§º̈©¤³¤©¦Æ¥«£©´¦§¨¥½©¥−

     §¤§©¬¨¨«¤¨©§¤−¤´ŸŸ¥®§ŸÆ
   «§´Ÿ¥¤½«Ÿ§−©«

        

Ba˜ ÏÚÂ ÂÈÚk ÏÚ BL‡(ט (יב, …«¿»»¿«ƒ¿

'לׂשרף ' ׁשּיׁש זרה', 'עב ֹודה ׁשל ס ּוגים ׁשלׁשה ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָֹֹלפנינּו

לגמרי . לסמכּות BL‡ּולב ּטל  הֹופ הּמגּבל הּׂשכל – ְְְֵֵַַ…ְְְֵֵֶַַַָֻ

האדם ÂÈÚkעלי ֹונה. את מביאה והּכח  הּׁשלט ֹון ּתאות – ְֶָ¿»»ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹ

אֹותֹו. הּסֹובב  ּכל את ּברגליו אדם ˜Baלרמס  ׁשל מזֹונֹו – ְְְִֵֶַַָָֹƒ¿ְֶָָ

ּכדי ּכׁשרים האמצעים וכל ל'אליל' הֹופכים ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָּופרנסתֹו

ְִַָלהּׂשיגם.
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ÁÒt‰ eËÁLÂ . . Ô‡ˆ ÌÎÏ eÁ˜e eÎLÓ(כא (יב, ƒ¿¿»∆…¿«¬«»«

ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁLÂ . . ‰Ê ‰„BÚÓ ÌÎÈ„È eÎLÓƒ¿¿≈∆≈¬»»»¿«¬≈…≈∆∆

(‡zÏÈÎÓ) ÌÈˆÓƒ¿«ƒ¿ƒ¿»

Y ‰Ê ‰„BÚא ׁשּנברא ליהּודי , זרה ׁשהיא עב ֹודה היינּו ¬»»»ְְֲִִִִֶֶַַָָָָ

ק ֹונֹו. את לׁשּמׁש ÌÈˆÓורק  ÏL Ì‰È‰Ï‡Ï eËÁL ּכל ׁשל – ְְֵֶַַ«¬≈…≈∆∆ƒ¿«ƒֶָ

החמר  ׁשל ּוגב ּולים ּבמצרים ּומדּודה מגּבלת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻהּסביבה,



רפ          
רק  לא ו'דּלּוג', ּפסח  ּבבחינת זאת לע ׂשֹות וי ׁש ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹוהּגׁשם.

הּגּוף  ׁשל הח ׁש את  להפ צריכים לדרּגה; מ ּדרּגה ְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּבעלּיה

ולקדּׁשה. לאֹור הּבהמית ְְְְֲִִֶֶַַַָֻוהּנפ ׁש
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B˙BNÚÏ ˜È Ê‡Â ÎÊ Ïk BÏ ÏBn‰(מח (יב, ƒ»»»¿»ƒ¿««¬
B˙B‡ ˙kÚÓ . . ÌÈpËw‰ ÂÈa ˙ÏÈÓ קרּבן הלכֹות (רמּב"ם ƒ«»»«¿«ƒ¿«∆∆ְְְִַַַָ

ה) ה, ֶַּפסח

אּבא  :החי ּנּו ח ׁשיב ּות ּגדל על הֹוראה ללמד י ׁש ְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֹמ ּכאן
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הּוא  ׁשּכן, עצמ ֹו. ׁשּלֹו ּבט ֹובתֹו ּגם אּלא ּבנֹו, ּבט ֹובת רק  ְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹלא

הּברכה  את אף  מפסיד והּוא ּפסח  קרּבן מ ּלהקריב  ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָמנּוע 
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לֹו. ִִַמ ּזיקים
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È‡‰ L„Áa ÌÈ‡ˆBÈ Ìz‡ ÌBi‰(ד (יג , ««∆¿ƒ¿…∆»»ƒ

מ ּלצמח  חדל הע ֹולם ּכאּלּו נראה החרף  ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹּבתק ּופת

מלבלבים  האילנֹות האביב , ּבחדׁש ּולפתע , ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּולהתק ּדם,

הי ּו החרף  ׁשּימ ֹות ּכל, לעין מתּגּלה ּכ ירק . עט ּופים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוהּׂשדֹות

ואף  האביב . ּופריחת לבלּוב  לקראת ּכח ֹות אגירת ׁשל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָֹימים

ׁשערי ּבמ "ט  י ׂשראל ׁשקע ּו מצרים ּבגלּות ּכן: הּפסח  ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּבחג

הּתֹורה  לק ּבל זכּו י ֹום, חמ ּׁשים מ ּועט , זמן ּבמ ׁש א ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֻטמאה,

ׁשּימ ֹות  ּכל, לעין התּגּלה ּכ ּובעצמ ֹו! ּבכב ֹודֹו הּקּב"ה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹמ ּפי 

הּתֹורה. לק ּבלת והכנה זּכּו ׁשל ימים הי ּו ְֲִִֶַַַַַָָָָָָָהּגלּות
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ח טבת, תשכ"ב

ברוקלין.

מרת רחל תחי'

ברכה ושלום!

לאחרי הפסק נתקבל מכתבה ממוצש"ק כ"ד טבת ראשי פרקים מהפעולות במשך הזמן מאז 

כתבה לאחרונה.

ומובן שביחוד נעם לי לקרות על הצלחת הגן ותקותי חזקה שעושים ג"כ בנוגע להוספה של 

ילדים-ות והרי בטח גם בשכונת הגן מתוספים דיירים מבין העולים החדשים וכיו"ב.

ומסיימים בטוב לסיום מכתבה ע"ד השיעור לפני נשים מעדות המזרח, אשר דבר גדול הוא 

ביותר וביותר שהרי בעיא מיוחדת בנוגע לנשים אלו, שקודם בואם לאה"ק ת"ו הי' סדר חייהם מיוסד 

על מילוי פקודת האב ולאחרי כן הבעל בלי כל היסוס וסברא ע"ד אפשרית לא לשמוע, ולפתע פתאום 

העתקה לאוירה וכו' שלא לשמוע וכו' וצריכים להיות עצמאיות, לא רק בנוגע לאב ובעל גשמי אלא גם 

וכו' ולכן ההקדם להעמידן על האמת, אשר גם במקומם עתה התורה והמצוה בתקפם עומדים ואדרבה 

נמצאות בארץ אשר עיני ה' אלקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה ונמצאות בפלטרין של מלך, 

ולכן העצמאות צריכה להתבטא בהוספה בעיני יהדות וערכי יהדות ועד כדי להשפיע על הבעל והילדים 

וכל עמדת הבית בכיון האמור.

מובן שהאותיות צריכות להשתוות בהתאם לרמת הבנתן והידיעות של חוגים שונים מנשים 

הנ"ל, אבל כנראה שהתוכן מוכרח בכל החוגים, הן מהאדוקים ביותר והן וכו' ואשרי חלקו של כל אחד 

שיפעול בהאמור, והובטחנו הבא לטהר מסייעין אותו.

בברכה לבשו"ט בהאמור וגם בעניני' הפרטים.

הפ"נ ליו"ד שבט נתקבל.



לוח זמנים לשבוע פרשת בא בערים שונות בעולם רפו
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8:048:019:159:1510:0610:0610:4910:5012:4112:4416:1816:2616:5917:0616:0717:21אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:587:559:079:089:599:5910:4210:4212:3412:3616:1016:1816:5116:5815:5817:13אוקראינה, קייב )ח(

8:038:019:289:2910:1410:1411:0011:0112:5913:0116:5817:0517:3117:3816:4617:51איטליה, מילאנו )ח(

6:166:188:458:489:169:1810:1810:2112:5012:5318:2418:2618:4818:5018:0818:59אקוואדור, קיטו )ח(

5:485:548:398:439:229:2610:3610:3913:3513:3820:1120:1120:4120:4119:5320:53ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:216:279:129:1810:0410:0811:2111:2514:2914:3121:2121:1921:5621:5421:0222:09ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

7:267:269:079:089:479:4810:3710:3812:4212:4516:5817:0417:3017:3616:4517:48ארה״ב, בולטימור )ח(
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6:066:108:478:509:209:2310:2810:3013:1113:1319:1019:1219:3619:3718:5319:47בוליביה, לה-פס )ח(
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7:257:249:029:039:449:4510:3310:3412:3612:3916:4716:5317:2017:2516:3417:38טורקיה, איסטנבול )ח(
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7:507:489:119:129:589:5810:4410:4512:4012:4316:3116:3817:0817:1516:1917:29מולדובה, קישינב )ח(
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6:556:568:568:579:309:3210:2510:2712:3912:4217:2317:2817:5017:5517:0918:05נפאל, קטמנדו )ח(

7:367:359:159:169:569:5710:4510:4712:5012:5217:0417:1017:3617:4116:4917:54סין, בייג'ין )ח(

7:097:119:369:3910:0710:1011:1011:1213:4013:4319:1219:1419:3619:3818:5619:47סינגפור, סינגפור )ח(

7:447:418:478:479:419:4110:2310:2312:1212:1415:3915:4816:2216:3015:2816:46פולין, ורשא )ח(

5:505:538:288:319:009:0310:0610:0912:4612:4818:3818:4019:0319:0418:2119:14פרו, לימה )ח(

8:218:209:469:4710:3210:3211:1811:1913:1613:1917:1217:1817:4817:5416:5918:08צרפת, ליאון )ח(

8:438:419:599:5910:4810:4811:3211:3313:2613:2917:1117:1917:4917:5617:0018:10צרפת, פריז )ח(

6:066:098:318:349:029:0510:0410:0612:3212:3517:5818:0118:2218:2517:4218:34קולומביה, בוגוטה )ח(

7:517:499:219:2210:0510:0610:5310:5412:5312:5616:5917:0517:3017:3716:4617:50קנדה, טורונטו )ח(

7:347:328:599:009:459:4510:3110:3312:3012:3316:2816:3417:0217:0916:1517:22קנדה, מונטריאול )ח(

6:546:548:438:449:219:2210:1210:1412:2112:2416:4916:5417:1817:2316:3517:35קפריסין, לרנקה )ח(

9:189:1410:1010:1011:0811:0711:4711:4813:3213:3416:4616:5517:3317:4116:3517:58רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:578:539:449:4410:4410:4311:2311:2313:0513:0816:1816:2717:0217:1116:0717:28רוסיה, מוסקבה )ח(

8:078:059:289:2810:1510:1511:0011:0112:5712:5916:4616:5417:2417:3116:3417:45רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

8:138:109:339:3310:2010:2011:0511:0613:0213:0416:5617:0317:2817:3516:4417:49שוויץ, ציריך )ח(

6:436:459:009:029:329:3410:3010:3212:5412:5618:0418:0818:2918:3217:4918:42תאילנד, 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

            
 



   הורידו את יישומון
דבר מלכות

מחנות היישומים 

Dvar  Malchus
Issue # 00662
06/01/2019

P.P.
שולם
1949

תל אביב

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:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ּתְ ְיָי, ׁשוֵֹמַע  ה  רּוְך ַאּתָ ּבָ ה:  ל־ּפֶ ּכָ ת  ִפּלַ ּתְ ה ׁשוֵֹמַע  י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ּתְ ַמע קוֹל  ְוִתׁשְ ֲחָסִדים טוִֹבים 

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי וזוגתו אורלי

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי ואור 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 
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