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

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

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

äãBîéðôì éðàéúîLð éa zøæçäL íi÷å éç Cìî ,E ¤£¦§¨¤¤¤©§©¨¤¤¡©§¨¦¦§¨¦
.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤
xgyd zekxa lk z` xnel devn
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:dlitzd mcew xnel oekp
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wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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המשך תהלים בעמוד גפ

אגרות קודש

 ב"ה   י"ז כסלו, ה'תשי"א 

ברוקלין

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

באמונה וכו' מוהר"ר מיכאל שי' שד"ר

שלום וברכה!

...בברכת חג גאולתנו ופדות נפשנו ופ"ש כל חבורתו תי',

מנחם שניאורסאהן

זה עתה קבלתי מכתבו מיום א' וישלח עם פ"נ המוסגר בו, אשר אקראהו בל"נ על הציון בחג 

י"ט כסלו הבע"ל.

ישיבתנו, הנה  ג"כ השם כתר תורה מצורף לשם  בנוגע לשאלתו במכתבו אשר רוצים שיהי' 

מה שיש להזהר בזה הוא אשר כיון שחברי הועד שעשה בשביל ישיבתנו הם חברי הועד של הישיבה 

שינהגו  לחשש  מקום  יש  אז  דמלפנים,  הישיבה  שם  מצורף  יהי'  ישיבתנו  בשם  גם  ואם  דמלפנים 

בהישיבה כאדם העושה בתוך שלו, ובפרט אשר כנראה ממכתבי כת"ר שי' הקודמים, הנה גם רשיון 

הישיבה שלנו מהממשלה רוצים לקחת על יסוד הרשיון הקודם של הישיבה כתר תורה, וצריך בזה 

זהירות יתרה לשמור את הציור של המוסדות של כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ, וזה אי אפשר אלא אם כן 

יהי' החלטת כל הענינים בידי תמימים ומחונכי כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

הכניסה  רשיון  לבקשת  בנוגע  מטוסאוו  שי'  הר"ש  וכו'  והרה"ח  להרה"ג  כתב  כבר  ...בטח 

למדינתו עתה, מתאים למה שכתבתי לו במכתבי הקודם.

אפשר הדבר שימים אלה אשיג העתק בצרפתית ממכתבי למר יוסף שי' ברדוגא, ובכל אופן 

מטובו להודיעני מקבלת הנ"ל את מכתבי ואם נצרך עוד איזה הוספה לזה.

בטח יזכיר את הרב דמידלת שי' ע"ד הספרים.



ד

 

כללי   מפתח   

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

 ג   ..............................  קכ  ,קיט תהליםמזמורי   )ב

  ו'וגקטונתי מכל החסדים ומכל "ה מאמר ד  ) ג

 ה   .....................    ל"ה'תש כסלו י"ט , שלח פרשת וישבת 

 יט  ..........  ל"תשה', כסלו טי", וישלח פ"שת שיח  )ד

 כד  .  שיחת מוצש"ק פ' וישלח, י"ט כסלו, ה'תש"ל   )ה

 לב  ..................  טוך כר פרשת ויצאשיחות -לקוטי  )ו

  "ח הרה  ה"גלכ"ק הר רה וק על התחלוי יצ טילקו  )ז

 לו   ...................  "ל זצ ןה רסאואשני  צחקי ילו ר' ובלקמה 

 מא   ..............  פרשת ויצא –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

 מב  ..........  פרשת ויצאלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ט

 פו   .................  פרשת ויצאלשבוע שיעורי תהלים   )י

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )יא

 פז  ......................................  פרשת ויצא לשבוע  

 ח צ  .............  פרשת ויצאלשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יב

 ק  ..........................  מב"ם ית לעיון ברמיו הלכה  ) יג

 ם "מבר ירו עיש

 קג  .............  פרשת ויצאלשבוע  ,םום ליג' פרקי –  )יד

 פזק  ..........  פרשת ויצאלשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )טו

 טור  .............  פרשת ויצאלשבוע  ,ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

 חיר  .................................  י -טפרק   דניאל ,מח פרק  ה רמיי

  כליםמסכת  –משניות   ) יח

 כר  ...................................................  ביאור קהתי 

 כזר  ...................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   )יט

  ביאוריםעם  יןעירוב מסכת  )כ

 חכר  ....................................................... ה ק ףד

  ביאוריםעם  פסחים מסכת  )כא

 לר  ..................................................  זף ד עד ב ףמד

  

  : "דחבמתורת רבותינו נשיאי 

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 דנר  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  ) כג

  נהר  ...............................  אדמו"ר הזקן   לפי לוח רב יומי

    אם לא תדעי לך אור התור  )כד

 חנר  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  )כה

 סא ר  .............................................  אדמו"ר האמצעי 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כו

 סבר  .......................................  דק"צמח ה"צר "אדמו

   ואל תרל"ברת שמות  )כז

 סדר  .............................................  הר"ש אדמו"ר מו

    התפילהקונטרס   )כח

 סהר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )כט

 סור  .............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  ) ל

 ט רס  ............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 ער ..............................................  מ פרק  כרונותספר הז  )לא

  ות קודש  אגר  )לב

 עדר  ......................................................  י"צהרימו ו"ראדמ

 עור  .................................  חומש לקריאה בציבור  ) לג

 פדר  .................  קודש-שבתת חהתורה למנה אקרי  )לד

 פור  .......................  פרשת ויצאלשבוע  וח זמנים ל  ) לה

 פזר  .............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   ) לו

דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי
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(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)
ÈzË˜'וגֹו ּומּכל החסדים כ"ק 1מּכל ּומבאר , »…¿ƒְְֲִִִֵַָָָֹ

אחר  ׁשּכתב ּבאּגרת הּזקן ְִֵֶֶֶַַַַַָָָאדמֹו"ר

מּפטרּבּורג  ׁשהּקּב"ה 2ּביאתֹו וחסד חסד ׁשּבכל , ְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

כּו', ּבמאד רּוח  ׁשפל  להיֹות צרי לאדם, ְְְִִִֶַַָָָָֹעֹוׂשה

למעלה  והגּבּה ׂשאת ּביתר ה' אל הּקרֹוב ְְְְְְְֵֶֶֶַַַַָָָוכל

מּטה  למּטה רּוח ׁשפל יֹותר להיֹות צרי ְְְְִִֵַַַַַָָָָמעלה,

ואין  ּכלא יֹותר הּוא יֹותר, קּמיּה ׁשהּוא ּכל ְְִֵֵֵֶַַָֹכּו',

וחסד  ׁשּבקדּׁשה ימין ּבחינת היא וזֹו ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָֻואפס,

וגֹו' "קטנּתי" ׁשענין מּובן ּומּזה וכּו'. ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹלאברהם

"מעׂשה  ׁשּכל לכ ׁשּנֹוסף והינּו, ּכללי, ענין ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהּוא

ּכח  ּונתינת "סימן" הם ּבּתֹורה הּכתּובים ְְִִִֵַַַַָָָֹאבֹות"

ּפרטּיים,3"לּבנים" ענינים יׁש ּגּופא ּבזה הּנה , ְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ

וענין  ּביֹותר, ּכללּיים וענינים ּכללּיים ְְְְְְְְִִִִִִִִִֵַָָָָענינים

הּקרֹוב  "ּכל ּכי ּביֹותר, ּכללי ענין הּוא ְְְְִִִִֵַָָָָָֹ"קטנּתי"

הּכּונה  ּתכלית ׁשּזֹוהי וכּו', ּכלא" יֹותר הּוא ְְְִִֵֶַַַָָֹכּו'

ולהיֹות  להתעּלֹות ּכדי ּבגּוף, הּנׁשמה ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָּבירידת

ּבגּופא  "לאׁשּתאבא עד קרּוב, ְְְְִִִֵַַָָָָּבבחינת

הקרּוב,4ּדמלּכא" ּבבחינת העּלּוי ּתכלית ׁשּזהּו , ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ

והּנה, ּכּנ"ל. ּגֹו', ּד"קטנּתי" הּבּטּול עם ְְְִִִִֵֶַַַָָֹׁשּקׁשּור

מקֹומֹות  ּבכּמה מּצד 5מבאר הּוא זה ׁשענין , ְְְְִִֶֶַַָָָֹ

וזהּו הּתּקּון', ּב'עֹולם ׁשהם ּכפי החסדים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָּבחינת

החסדים  לגּבי הּתּקּון' ּד'עֹולם ּבחסדים ְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָהחּדּוׁש

ּגם  היא ּבזה ׁשהּכּונה לֹומר, ויׁש הּתהּו'. ְְִֵֶֶַַַַַָָָָֹּד'עֹולם

ּבמדרגת  ׁשהם ּכפי הּתהּו' ּד'עֹולם ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹלחסדים

ּב'עֹולם  מּכמֹו להפ הּוא ׁשּׁשם אּלא ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֻהּקדּׁשה,

הּוא הּת יֹותר, הּקרֹוב ׁש"ּכל ּבאפן ׁשהּוא ּקּון', ְִֵֶֶֶַַָָֹ
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יא.1) לב, ב.2)פרשתנו סימן אגה"ק ר"פ 3)תניא אוה"ת א. יד, י. יב, ו. יב, לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך תנחומא ראה

ובכ"מ. ב.4)לך. ריז, ובכ"מ.5)זח"א עטר"ת. קטנתי ד"ה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
אומר: אבינו יעקב וישלח בפרשת

'B‚Â ÏkÓe ÌÈ„ÒÁ‰ ÏkÓ ÈzË˜1¯"BÓ„‡ ˜"Î ¯‡·Óe , »…¿ƒƒ…«¬»ƒƒ»¿¿»≈«¿
·˙kL ˙¯b‡a Ô˜f‰ החסידים ea¯ËtÓ¯‚לציבור B˙‡Èa ¯Á‡2, «»≈»ƒ∆∆∆»«««ƒ»ƒ∆∆¿¿

תקנ"ט  שנת כסלו י"ט ביום ושוחרר הסוהר בבית אסור היה «¿∆(ÏÎaLשם
„ÒÁÂ „ÒÁ נוסף‰"aw‰L ∆∆¿∆∆∆«»»

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ,Ì„‡Ï ‰NBÚ∆»»»»ƒƒ¿
eÎ',האדם „‡Óa Áe¯ ÏÙL¿««ƒ¿…

כך  על גאווה לחוש במקום כלומר,

הרי  הקדושֿברוךֿהוא, לחסדי שזכה

לעשות  מוסיף שהקדושֿברוךֿהוא ככל

צריך  האדם וחסדים, טובות איתו

וזהו  עצמו, בעיני שפל יותר להיות

שזכה  לאחר אבינו יעקב שאמר

'קטונתי', ‡Ïלחסדים ·B¯w‰ ÏÎÂ¿»«»∆
‰ÏÚÓÏ da‚‰Â ˙‡N ¯˙Èa '‰¿∆∆¿≈¿«¿«¿«¿»

,‰ÏÚÓ בקרבת מוסיף נוסף חסד וכל «¿»
והגבהתו  –הוא הקדושֿברוך אל האדם

BÈ˙¯לאלוקות, ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿≈
,'eÎ ‰hÓ ‰hÓÏ Áe¯ ÏÙL¿««¿«»«»

כי  הוא הדבר e‰L‡וטעם Ïk»∆
,¯˙BÈ dÈn˜ קרוב שנמצא מי כל «≈≈
ה', לפני Ïk‡יותר ¯˙BÈ ‡e‰≈¿…
ÒÙ‡Â ÔÈ‡Â הזוהר דברי משקל (על ¿«ƒ»∆∆

חשיב'), כלא קמיה, ‰È‡'כולא BÊÂ¿ƒ
ה' קרבת של זה ÔÈÓÈעניין ˙ÈÁa¿ƒ«»ƒ

‰M„˜aL לקרב הימין של כעניינו ∆«¿À»
'eÎÂ Ì‰¯·‡Ï „ÒÁÂ שעבודתו ¿∆∆¿«¿»»¿

והקירוב, הימין קו החסד, בקו היא

לאדם  לגרום צריך לאלוקות והקירוב

ענו  קטנות, של ושפלות.תחושה וה

‰fÓe אדמו"ר של האמור מהפירוש ƒ∆
דברי  של הפנימית במשמעות הזקן

החסדים' מכל 'קטונתי אבינו יעקב

'B‚Â "ÈzË˜" ÔÈÚL Ô·eÓ»∆ƒ¿«»…¿ƒ¿
ÔÈÚ ‡e‰ומסרֿהוראה,ÈÏÏk ƒ¿»¿»ƒ

ÏkL CÎÏ ÛÒBpL ,eÈ‰Â¿«¿∆»¿«∆»
"˙B·‡ ‰NÚÓ" אברהם שעשו «¬≈»

ויעקב  Bza¯‰יצחק ÌÈ·e˙k‰«¿ƒ«»
Ák ˙È˙e "ÔÓÈÒ" Ì‰≈ƒ»¿ƒ«…«

"ÌÈaÏ"3, בני של ה' לעבודת «»ƒ
הדורות כל במשך Êa‰ישראל ‰p‰ƒ≈»∆

לבנים' סימן אבות 'מעשה סוגים LÈעצמוÙeb‡בעניין לשלושה חלוקה »≈
אחד סוג ÌÈiË¯t,שונים, ÌÈÈÚ שני ÌÈiÏÏkסוג ÌÈÈÚ וסוג ƒ¿»ƒ¿»ƒƒƒ¿»ƒ¿»ƒƒ

"˜ÈzË"שלישי ÔÈÚÂ ,¯˙BÈa ÌÈiÏÏk ÌÈÈÚÂ והנתינת והמסר ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒ¿≈¿ƒ¿«»…¿ƒ
אבות' ב'מעשה זה מעניין ל'בנים' Èkכוח ,¯˙BÈa ÈÏÏk ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»¿»ƒ¿≈ƒ

,'eÎÂ "‡Ïk ¯˙BÈ ‡e‰ 'eÎ ·B¯w‰ Ïk" יותר הקרוב שכל זה עניין »«»≈¿…¿
חשוב  ביותר, כללי נושא הוא בשפלות, ויותר בביטול יותר הוא הרי לאלוקות,

ה' בעבודת ÈÏÎz˙במיוחד, È‰BfL∆ƒ«¿ƒ
‰ek‰והמטרה‰ÓLp‰ ˙„È¯Èa ««»»ƒ¿ƒ««¿»»

˙BÈ‰ÏÂ ˙BlÚ˙‰Ï È„k ,Ûe‚a¿¿≈¿ƒ¿«¿ƒ¿
·e¯˜ ˙ÈÁ·a,לאלקות„Ú ƒ¿ƒ«≈«

של  כזאת ברמה להתקרבות

‡Ùe‚a ‡·‡zL‡Ï"¿ƒ¿»»»¿»
"‡kÏÓc4, היינו 'נשאב', להיות ¿«¿»

התקרבות  כלומר, המלך, בגוף נכלל,

את  מאבד שהאדם כזה באופן לאלוקות

באלוקות ונכלל ∆∆e‰fLמציאותו
כדי  עד ביטול של ברמה התקרבות

ÈÁ·a˙התכללות ÈelÚ‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ»ƒƒ¿ƒ«
¯eLwL ,·e¯˜‰Ïeha‰ ÌÚ «≈∆»ƒ«ƒ

.Ï"pk ,'Bb "ÈzË˜"c¿»…¿ƒ««
‰nÎa ¯‡·Ó ,‰p‰Â¿ƒ≈¿…»¿«»

˙BÓB˜Ó5, החסידות בתורת ¿
‰Ê ÔÈÚL גורם מלמעלה שהחסד ∆ƒ¿»∆

האדם של ושפלות ‰e‡לביטול
ÈÙk ÌÈ„ÒÁ‰ ˙ÈÁa „vÓƒ«¿ƒ««¬»ƒ¿ƒ

,'Ôewz‰ ÌÏBÚ'a Ì‰L הוא ∆≈¿»«ƒ
את  ומקבל שנברא המתוקן העולם

הדרגתי  השתלשלות' ב'סדר חיותו

כעת  שהוא כפי ∆¿e‰ÊÂמסודר
ÌÏBÚ'c ÌÈ„ÒÁa LecÁ‰«ƒ«¬»ƒ¿»
ÌÈ„ÒÁ‰ Èa‚Ï 'Ôewz‰«ƒ¿«≈«¬»ƒ

'e‰z‰ ÌÏBÚ'c שקדם העולם ¿»«…
מרובים  האורות ובו התיקון' ל'עולם

איננה  האור והארת מועטים, והכלים

ואילו בצורה  ובהתלבשות. מסודרת

השפעת  אופן התוהו' החסד ב'עולם

אחר. באופן הם מכך ≈¿LÈÂוהתוצאות
Ìb ‡È‰ ‰Êa ‰ek‰L ,¯ÓBÏ«∆««»»»∆ƒ«

‰e‰z'אפילו ÌÏBÚ'c ÌÈ„ÒÁÏ«¬»ƒ¿»«…
‰M„w‰ ˙‚¯„Óa Ì‰L ÈÙk¿ƒ∆≈¿«¿≈««¿À»
מעולם  שנפלו לניצוצות רק (ולא

שמחוץ  למקומות למטה התוהו,

ÌMLלקדושה), ‡l‡ ב'עולם ∆»∆»
Lהתוהו' ,'Ôewz‰ ÌÏBÚ'a BÓkÓ CÙ‰Ï ‡e‰'התיקון ‰e‡ב'עולם ¿≈∆ƒ¿¿»«ƒ∆

היא מלמעלה החסד השפעת בעקבות האדם ועבודת החסד ∆…¿ÔÙ‡aהשפעת
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כללי   מפתח   

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

 ג   ..............................  קכ  ,קיט תהליםמזמורי   )ב

  ו'וגקטונתי מכל החסדים ומכל "ה מאמר ד  ) ג

 ה   .....................    ל"ה'תש כסלו י"ט , שלח פרשת וישבת 

 יט  ..........  ל"תשה', כסלו טי", וישלח פ"שת שיח  )ד

 כד  .  שיחת מוצש"ק פ' וישלח, י"ט כסלו, ה'תש"ל   )ה

 לב  ..................  טוך כר פרשת ויצאשיחות -לקוטי  )ו

  "ח הרה  ה"גלכ"ק הר רה וק על התחלוי יצ טילקו  )ז

 לו   ...................  "ל זצ ןה רסאואשני  צחקי ילו ר' ובלקמה 

 מא   ..............  פרשת ויצא –ילקוט גאולה ומשיח   )ח

 מב  ..........  פרשת ויצאלשבוע יומי חומש  ישיעור  )ט

 פו   .................  פרשת ויצאלשבוע שיעורי תהלים   )י

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )יא

 פז  ......................................  פרשת ויצא לשבוע  

 ח צ  .............  פרשת ויצאלשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יב

 ק  ..........................  מב"ם ית לעיון ברמיו הלכה  ) יג

 ם "מבר ירו עיש

 קג  .............  פרשת ויצאלשבוע  ,םום ליג' פרקי –  )יד

 פזק  ..........  פרשת ויצאלשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )טו

 טור  .............  פרשת ויצאלשבוע  ,ותצוספר המ –  )טז

  נביאים וכתובים   )יז

 חיר  .................................  י -טפרק   דניאל ,מח פרק  ה רמיי

  כליםמסכת  –משניות   ) יח

 כר  ...................................................  ביאור קהתי 

 כזר  ...................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   )יט

  ביאוריםעם  יןעירוב מסכת  )כ

 חכר  ....................................................... ה ק ףד

  ביאוריםעם  פסחים מסכת  )כא

 לר  ..................................................  זף ד עד ב ףמד

  

  : "דחבמתורת רבותינו נשיאי 

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כב

 דנר  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  ) כג

  נהר  ...............................  אדמו"ר הזקן   לפי לוח רב יומי

    אם לא תדעי לך אור התור  )כד

 חנר  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  )כה

 סא ר  .............................................  אדמו"ר האמצעי 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כו

 סבר  .......................................  דק"צמח ה"צר "אדמו

   ואל תרל"ברת שמות  )כז

 סדר  .............................................  הר"ש אדמו"ר מו

    התפילהקונטרס   )כח

 סהר  ............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  קונטרסים –ם מאמריספר ה  )כט

 סור  .............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  ) ל

 ט רס  ............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 ער ..............................................  מ פרק  כרונותספר הז  )לא

  ות קודש  אגר  )לב

 עדר  ......................................................  י"צהרימו ו"ראדמ

 עור  .................................  חומש לקריאה בציבור  ) לג

 פדר  .................  קודש-שבתת חהתורה למנה אקרי  )לד

 פור  .......................  פרשת ויצאלשבוע  וח זמנים ל  ) לה

 פזר  .............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   ) לו



l"yz'dו elqk h"i ,glyie zyxt zay

ּבענין  לבאר יׁש ועלּֿפיֿזה כּו'. ּכלא" ְְְְְִִֵֵֵֶַַָֹיֹותר

וגֹו' אברהם אבי "אלקי יעקב, (קטנּתי"6ּתפּלת ְְְְֱֲִִִֵַַַָָָָֹֹֹ

אֹור' ּב'תֹורה ּכּמבאר התּפּלל 7וגֹו'), ׁשּיעקב ְְְְֲִֵֶַַַָָֹֹ

האבֹות, ׁשל ּדקדּׁשה הּמּקיפים אליו ְְִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשּימׁש

הּתהּו' ּד'עֹולם הּמּקיף להמׁשי ׁשּיּוכל לֹו ְְְֲִִֶַַַַַַָֹלעזֹור

- ּכללי ענין הּוא זה (ׁשּגם כּו' למּטה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָׁשּיתּגּלה

'עֹולם  עלֿידי הּתהּו' 'עֹולם ּברּור ענין ְְְִֵֵַַַָָָֹּכללּות

הּתּקּון' 'עֹולם ּגם מתעּלה ׁשעלֿידיֿזה ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָהּתּקּון',

'עֹולם  ּברּור לפעל ּגם היתה ּבזה ׁשּכּונתֹו ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹעצמֹו),

ּב'עֹולם  ּכמֹו "קטנּתי", ענין ּבֹו ׁשּיהיה ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹהּתהּו'

אֹור' ּב'ּתֹורה מבאר והּנה, יעקב 8הּתּקּון'. ׁשּמּצד ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹ

היה  החּסרֹון א כּו', הּברּור להיֹות יכֹול ְִִֵַַַָָָָָָהיה

ּבגמר  לעתידֿלבא יׁשלם זה וענין כּו', עׂשו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֻמּצד

אל  אבֹוא אׁשר "עד יעקב ּוכדברי ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָֹהּברּורים,

ׂשעירה" ז"ל 9אדני רּבֹותינּו ּופרׁשּו (הּובא 10, ְֲִִֵֵֵַָָֹ

הּמׁשיח, ּבימי יהיה ׁשּזה אתר) על ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָּברׁש"י

את 11ׁשּנאמר  לׁשּפט צּיֹון ּבהר מֹוׁשיעים ועלּו ְְְֱִִִִֶֶֶַַָֹ

ׁשאֹומרים  (ּכפי הּמלּוכה לה' והיתה עׂשו, ְְְְְִִֵֶַַַָָָָהר

ּוכמֹו הּברּור, ּתכלית ׁשּזהּו ההפטרה), ְְְְִִֵֶֶַַַַָָּבסּיּום

עץֿהּדעת, חטא קדם הּבריאה, ּבתחּלת ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשהיה

נברא" מּלּואֹו על ענין 12ׁש"עֹולם ּכללּות ׁשּזהּו , ְְְִִִֶֶֶַַָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו ּבעֹולם, אלקּות "ּבאתי 13ּגּלּוי ְֱִִֶָָָָֹ

רּבה' ּב'מדרׁש ואיתא למקֹום 14לגּני", "לגנּוני, ְְְְְְִִִִִַַַָָָ

ׁשכינה  "עּקר ּכי ּבּתחּלה", עּקרי ְְִִִִִִֶַַָָָָָׁשהיה

היתה" עץֿ,15ּבתחּתֹונים חטא ׁשעלֿידי אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

הּׁשכינה  נסּתּלקה ׁשּלאחריו, והחטאים ְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָהּדעת

ואחרּֿכ הּׁשביעי, לרקיע עד וכּו' לרקיע ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמארץ
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י.6) ד.7)שם, כד, ואילך.8)פרשתנו סע"ב יד.9)שם, לג, קלג.10)פרשתנו רמז פרשתנו יל"ש (בסופו). יד פע"ח, ב"ר

כא.11) א, שם).12)עובדי' (וביפ"ת ג פי"ג, ו. פי"ב, שם וראה ז. פי"ד, א.13)ב"ר ה, וראה 14)שה"ש עה"פ. שהש"ר

.(111 ע' תש"י המאמרים (ספר ה'שי"ת לגני באתי המשך וש"נ.15)בארוכה ז. פי"ט, ב"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
¯˙BÈ ·B¯w‰ Ïk"L,לאלוקות‡Ïk ¯˙BÈ ‡e‰"יותר eÎ'.בביטול ∆»«»≈≈¿…

È·‡ È˜Ï‡" ,·˜ÚÈ ˙lÙz ÔÈÚa ¯‡·Ï LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈¿»≈¿ƒ¿«¿ƒ««¬…¡…≈»ƒ
'B‚Â Ì‰¯·‡6) נאמר ש לזה nk·‡¯בהמשך ,('B‚Â "ÈzË˜ «¿»»¿»…¿ƒ¿«¿…»
'¯B‡ ‰¯B˙'a7 הזקן CLÓiLלאדמו"ר Ïlt˙‰ ·˜ÚiL מלמעלה ¿»∆«¬…ƒ¿«≈∆À¿«

ויתגלו  ‰ÌÈÙÈwnלמטה ÂÈÏ‡≈»««ƒƒ
‰M„˜c הנעלים העליונים האורות ƒ¿À»

כמו  והם בפנימיות להתלבש מכדי

מלמעלה ‰‡·B˙,'מקיפים' ÏL∆»»
האבות  ידי על והתגלו שנמשכו

BÏ ¯BÊÚÏ המשימה במילוי «¬
CÈLÓ‰Ïהמיוחדת ÏÎeiL האור ∆«¿«¿ƒ
ÛÈwn‰הנעלה'e‰z‰ ÌÏBÚ'c ««ƒ¿»«…

וירד  למטה מלמעלה שיומשך

'eÎ ‰hÓÏ ‰lb˙iL הזה בעולם ∆ƒ¿«∆¿«»
Ê‰התחתון ÌbL) של המשכה ∆«∆

למטה דתוהו ÔÈÚאורות ‡e‰ƒ¿»
¯e¯a ÔÈÚ ˙eÏÏk - ÈÏÏk¿»ƒ¿»ƒ¿«≈
ÌÏBÚ' È„ÈŒÏÚ 'e‰z‰ ÌÏBÚ'»«…«¿≈»

,'Ôewz‰ בענייני העבודה ידי על «ƒ
הניצוצות  ובירור תיקון היינו העולם,

העולם, לענייני התוהו מעולם שנפלו

ידי  שעל ומצוות, בתורה עיסוק ידי על

עולם  את מבררים העולם, בענייני מגע

התיקון עולם ידי על »∆ŒÏÚLהתוהו
ÌÏBÚ' Ìb ‰lÚ˙Ó ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿«∆«»

BÓˆÚ 'Ôewz‰ נהיה עצמו הוא וגם «ƒ«¿
מבורר  ויותר מתוקן B˙ekLיותר ,(∆«»»

אבינו  יעקב Ìbשל ‰˙È‰ ‰Êa»∆»¿»«
¯e¯a ÏÚÙÏ של 'ÌÏBÚותיקון ƒ¿…≈»

ÔÈÚ Ba ‰È‰iL 'e‰z‰«…∆ƒ¿∆ƒ¿«
ÌÏBÚ'a BÓk ,"ÈzË˜"»…¿ƒ¿¿»

'Ôewz‰ ב'עולם אין עצמו מצד כי «ƒ
המידות  ואדרבה, ביטול, התוהו'

מגבילים  לא והכלים בתוקף בו מאירות

התיקון. בעולם כמו האורות את

* * *

'¯B‡ ‰¯Bz'a ¯‡·Ó ,‰p‰Â8 ¿ƒ≈¿…»¿»
וישלח, פרשת הזקן, BÈ‰Ï˙לאדמו"ר ÏBÎÈ ‰È‰ ·˜ÚÈ „vnL∆ƒ««¬…»»»ƒ¿

a‰,'eÎ ¯e¯ העולם הכנת לזה (ובהמשך התוהו עולם של והתיקון «≈
השלימה) בגאולה התיקון ‰ÔB¯qÁלשלימות C‡ שעה ‰È‰באותה ««ƒ»»»

'eÎ ÂNÚ „vÓ,והבירור התיקון לשלימות מוכן היה לא מצידו שעשו ƒ«≈»
‰Ê ÔÈÚÂ ועשו שיעקב בעת שעה, באותה נשלם שלא התיקון שלימות של ¿ƒ¿»∆

ÏŒ„È˙ÚÏ·‡נפגשו, ÌÏLÈ המשיח ‰ÌÈ¯e¯aבימות ¯Ó‚a À¿«∆»ƒ»…ƒ¿««≈ƒ
הקדושה, של הניצוצות כל של הבירורים כל ÚÈ˜·כשיסתיימו È¯·„Îe¿ƒ¿≈«¬…

בפרשה  האמורים ÈÚN¯‰"לעשו È„‡ Ï‡ ‡B·‡ ¯L‡ „Ú"9, «¬∆»∆¬…ƒ≈ƒ»
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ eL¯Ùe10זה פסוק על ÏÚבמדרשים È"L¯a ‡·e‰) ≈¿«≈»¿«ƒ«

הכתוב ‡˙¯ על בפירושו )במקום, ¬«
‰fL עשו של הבירור È‰È‰גמר ∆∆ƒ¿∆

¯Ó‡pL ,ÁÈLn‰ ÈÓÈa11 ƒ≈«»ƒ«∆∆¡«
לעתיד  על המדברת עובדיה, בנבואת

ˆÔBiלבוא  ¯‰a ÌÈÚÈLBÓ eÏÚÂ¿»ƒƒ¿«ƒ
‰˙È‰Â ,ÂNÚ ¯‰ ˙‡ ËtLÏƒ¿…∆«≈»¿»¿»
ÌÈ¯ÓB‡L ÈÙk) ‰ÎeÏn‰ '‰Ï««¿»¿ƒ∆¿ƒ

‰¯ËÙ‰‰ ÌeiÒa פרשת שבת של ¿ƒ««¿»»
e‰fLוישלח  של ), והתיקון הבירור ∆∆

לבוא לעתיד שיושלם ÈÏÎz«¿ƒ˙עשו
כללות ‰e¯a¯ושלימות של והתיקון «≈
lÁ˙a˙הבריאה, ‰È‰L BÓÎe¿∆»»ƒ¿ƒ«

ŒıÚ ‡ËÁ Ì„˜ ,‰‡È¯a‰«¿ƒ»…∆≈¿≈
,˙Úc‰ בתכלית מתוקן היה שהעולם «««

ודברי  אלוקות, לגילוי ראוי ומקום

במדרש  ז"ל Úחכמינו ÌÏBÚ"LÏ ∆»«
"‡¯· B‡elÓ12, נברא שהעולם ƒƒ¿»

פגם ללא ושלם ∆∆e‰fL'מלא'
כאן  מדובר שבה העולם של השלמות

‡e˜Ï˙היא Èelb ÔÈÚ ˙eÏÏk¿»ƒ¿«ƒ¡…
,ÌÏBÚa לא שהעולם העובדה »»

אלא  האלוקות על מעלים ולא מסתיר

וגילוי  להארת מתאים מקום הוא

e˙kL·האלוקות BÓÎe13 ב'שיר ¿∆»
על  אומר שהקדושֿברוךֿהוא השירים'

האלוקות  וגילוי השכינה השראת

הזה  Èp‚Ï",בעולם È˙‡a"»ƒ¿«ƒ
‡˙È‡Â כך על L¯„Ó'aומובא ¿ƒ»¿ƒ¿«
'‰a¯14,Èe‚Ï" למקום «»ƒ¿ƒ

כביכול  וחזרתי, שלי ההתייחדות

È¯wÚ ‰È‰L ÌB˜ÓÏ¿»∆»»ƒ»ƒ
,"‰lÁza השכינה שבהשראת היינו «¿ƒ»

המשכן  הקמת בעת הגשמית במציאות

הדעת, עץ חטא לפני הבריאה, בהתחלת שהיה המצב להיות חזר (והמקדש),

Èk הבריאה ÈÎL‰בתחילת ¯wÚ"השכינה השראת ÌÈBzÁ˙aעיקר ƒƒ«¿ƒ»««¿ƒ
התחתון  הזה È‰15˙Úc‰ŒıÚ˙‰"בעולם ‡ËÁ È„ÈŒÏÚL ‡l‡ , »¿»∆»∆«¿≈≈¿≈«««

‰˜lzÒ ,ÂÈ¯Á‡lL ÌÈ‡ËÁ‰Âועלתהı¯‡Ó ‰ÈÎM‰ התחתונה ¿«¬»ƒ∆¿«¬»ƒ¿«¿»«¿ƒ»≈∆∆
CkŒ¯Á‡Â ,ÈÚÈ·M‰ ÚÈ˜¯Ï „Ú 'eÎÂ ÚÈ˜¯Ï שבעקבות לאחר »»ƒ«¿«»»ƒ««¿ƒƒ¿«««
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ז 'ebe lkne micqgd lkn izpehw

עד  הּדֹורֹות), (ּבׁשבעה צּדיקים ׁשבעה ְְְְִִִִַַַָָָעמדּו

עבֹודתם  ועלֿידי הּׁשביעי, ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹלמׁשה

וכאמּור, ּבארץ. למּטה הּׁשכינה את ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָהמׁשיכּו

ורצה  אז, לזה מּוכן ּכבר היה מּצדֿעצמֹו ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָָֹׁשּיעקב

ּתפּלה  ּדֹורֹון עלֿידי ּבעׂשו, ּגם זאת ְְְְִִֵֵַַָָֹֹלפעל

רׁש"י  ׁשּפרׁש ּכפי התקין 16ּומלחמה, ׁשּיעקב ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

לתפּלה  לדֹורֹון ּדברים, לׁשלׁשה ְְְְְִִִִַָָָֹעצמֹו

ׁשלׁשה  ׁשל ענינם מהּו להבין וצרי ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹּולמלחמה.

ּדלכאֹורה  לזה, זה ׁשּיכּותם ּומהי אּלּו, ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּדברים

ּכי  מּזה, זה הפכּיים ענינים הם הרי ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָָָאּדרּבה,

הּוא  ּומלחמה והּקרּוב, החסד ענין הּוא ְְְִִֵֶֶַַַָָּדֹורֹון

מהי  ואםּֿכן מּמׁש, לפרּוד עד הרחּוק ְְְִִִִֵֵַַַַָָענין

אּלּו. ענינים ׁשלׁשה ּבין ְְִִֵֵַַָָָֹהּׁשּיכּות

ּכללּות ÔÈ·‰Ïeב) ּתחּלה להקּדים צרי זה ¿»ƒְְְְִִִֶַָָָ

ּבעֹולם, אלקּות המׁשכת ְְֱִַַַָָָֹענין

ּבתחּתֹונים" ּדירה יתּבר לֹו "ּדירה"17"לעׂשֹות , ְְֲִִִִֵַַַָָָ

עניניו, ּבכל ּבּה הּדר האדם נמצא ׁשּבּה ְְְְִִֶַַָָָָָָָָָָָּדיקא,

עצמּותֹו לכל ועד ּובפנימּיּותֹו, ּכי 18ּבחיצֹונּיּותֹו , ְְְְְִִִִִִַַָ

וכן  ּבביתֿהּמקּדׁש, היה ה"ּדירה" ענין ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָעּקר

מקּדׁש" ּדאּקרי ׁשלמה 19ּב"מׁשּכן ּוכדברי , ְְְְְְְִִִִֵֵַָָֹֹ

לא  הּׁשמים ּוׁשמי הּׁשמים "הּנה ,ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹהּמל

הּזה" הּבית ּכי אף ,ׁש"הּבית 20יכלּכלּו והינּו, , ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַ

לעצמּותֹו "ּדירה" היה (ּביתֿהּמקּדׁש), ְְְִִֵֶַַַָָָָהּזה"

לא  הּׁשמים ּוׁשמי  "הּׁשמים אׁשר ,ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹיתּבר

ּבאּור  צרי ולכאֹורה ."וכתמיהת 21יכלּכלּו , ְְְְְְְִִִִֵַַָָ
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ואילך).16) 265 ע' חט"ו שיחות (לקוטי המאמר שלאחר בשיחות נתבאר - ט. לב, ג.17)פרשתנו בחוקותי תנחומא ראה

ובכ"מ. רפל"ו. תניא ו. פי"ג, במדב"ר ספ"ג. ב"ר טז. -18)נשא הגהות (ועם תפט ע' ח"א תקס"ה אדה"ז מאמרי ראה

ה. ע' תרס"ו המשך תתקצז. ע' ריש בלק אוה"ת ואילך). תרעט ע' ח"ב שה"ש א.19)אוה"ת ב, ח,20)עירובין מלכיםֿא

יח. ו, הימיםֿב דברי ואילך.21)כז. קפג ס"ע פר"ת המאמרים (ספר תרפ"ז פר"ת*, בשלום פדה ד"ה ראה - לקמן בהבא

ואילך). נא ע' תשי"ג המאמרים (ספר תשי"ג הנ"ל ד"ה גם וראה ואילך. פז ע' תרמ"ג המאמרים ספר ואילך). פג ע' תרפ"ז

.1 הערה 309 ע' חנ"ח התוועדויות מנחם תורת גם ראה (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השביעי הרקיע עד ועלתה נסתלקה השכינה Ú·L‰החטאים e„ÓÚ»¿ƒ¿»

,(˙B¯Bc‰ ‰Ú·La) ÌÈ˜Ècˆהראשון שהוא אבינו מאברהם Ú„החל «ƒƒ¿ƒ¿»««
B·Ú È„ÈŒÏÚÂ ,ÈÚÈ·M‰ ‡e‰L ‰LÓÏ˙‡ eÎÈLÓ‰ Ì˙„ ¿…∆∆«¿ƒƒ¿«¿≈¬»»ƒ¿ƒ∆

‰ÈÎM‰בחזרהı¯‡a ‰hÓÏ.הדעת עץ חטא לפני שהיה כפי «¿ƒ»¿«»»»∆
BÓˆÚŒ„vÓ ·˜ÚiL ,¯eÓ‡ÎÂ¿»»∆«¬…ƒ««¿

‰ÊÏ ÔÎeÓ ¯·k ‰È‰ לשלימות »»¿»»»∆
שיחזור  העולם של והבירור התיקון

כפי  השכינה השראת של מקום להיות

הבריאה בתחילת יעקב ‡Êשהיה בימי »
ÌbיעקבÂ¯ˆ‰ועשו, ˙‡Ê ÏÚÙÏ ¿»»ƒ¿……«

ÂNÚa אז כבר יבוא מצידו עשו שגם ¿≈»
ויעקב  המלוכה', לה' ב'והייתה להכרה

לעשו  הדבר את להשפיע »ŒÏÚרצה
,‰ÓÁÏÓe ‰lÙz ÔB¯Bc È„È¿≈¿ƒ»ƒ¿»»

È"L¯ L¯tL ÈÙk16 בפרשת ¿ƒ∆≈≈«ƒ
BÓˆÚוישלח  ÔÈ˜˙‰ ·˜ÚiL∆«¬…ƒ¿ƒ«¿

עשו עם שנפגש «…¿LÏLÏƒ‰לפני
ÔB¯B„Ï ,ÌÈ¯·c כמסופר מתנה, ¿»ƒ¿

מנחה  לעשו שלח שיעקב בתורה

‰lÙ˙Ï שיציל הוא ברוך להקדוש ƒ¿ƒ»
עשו  מיד עשו ÓÁÏÓÏe‰אותו אם ¿ƒ¿»»

בו. יילחם

ÌÈÚ e‰Ó ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ התוכן ¿»ƒ¿»ƒ«ƒ¿»»
‡el,הפנימי  ÌÈ¯·c ‰LÏL ÏL∆¿…»¿»ƒ≈

ומלחמה ותפילה È‰Óe«ƒדורון
Ì˙eÎiLהדברים שלוש Ê‰של «»»∆

,‰ÊÏ כל את עשה יעקב שהרי »∆
‡a¯c‰,השלושה, ‰¯B‡ÎÏc¿ƒ¿»«¿«»
Ì‰ È¯‰ והמלחמה התפילה הדורון, ¬≈≈

Èk ,‰fÓ ‰Ê ÌÈiÎÙ‰ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ»¿ƒƒ∆ƒ∆ƒ
ÔB¯Bc מתנה„ÒÁ‰ ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿««∆∆

ÔÈÚ ‡e‰ ‰ÓÁÏÓe ,·e¯w‰Â¿«≈ƒ¿»»ƒ¿«
˜eÁ¯‰ ביותר גדול הוא והריחוק »ƒ

ÔkŒÌ‡Â ,LnÓ „e¯ÙÏ „Ú«¿≈«»¿ƒ≈
‰LÏL ÔÈa ˙eÎiM‰ È‰Ó«ƒ««»≈¿…»

el‡ ÌÈÈÚ?יחד שלושתם בכל נקט שיעקב ƒ¿»ƒ≈
‰Ê ÔÈ·‰Ïe וגם ·) בתפילה גם בדורון, גם התכונן אבינו שיעקב העניין ¿»ƒ∆

והפכיים שונים דברים שהם למרות lÁz‰במלחמה ÌÈc˜‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

ÔÈÚ ˙eÏÏkשל הכללי התוכן ‡e˜Ï˙וגילוי ‰ÎLÓ˙משמעות ¿»ƒ¿««¿»«¡…
,ÌÏBÚaהשליחות המדרש, כדברי Èc¯‰שהיא, C¯a˙È BÏ ˙BNÚÏ" »»«¬ƒ¿»≈ƒ»

"ÌÈBzÁ˙a17, לגילוי ראוי למקום התחתון הזה העולם את לעשות ««¿ƒ
אלוקות, Èc˜‡,והמשכת "‰¯Èc"'מ'דירה דוגמה ונוקט מדייק והמדרש ƒ»«¿»

daLבדירתו¯c‰ Ì„‡‰ ‡ˆÓ ∆»ƒ¿»»»»«»
B˙eiBˆÈÁa ,ÂÈÈÚ ÏÎa da»¿»ƒ¿»»¿ƒƒ
ÏÎÏ „ÚÂ ,B˙eiÓÈÙ·eƒ¿ƒƒ¿«¿»

B˙eÓˆÚ18, המקום היא האדם דירת «¿
שלו  המציאות בעצם נמצא הוא שבו

ולא  שלו, המציאות של הפרטים ובכל

מסויים  לזמן רק נמצא הוא שבו מקום

בנמשל, גם וכך בלבד, מסויים ולצורך

לאלוקות, ל'דירה' הזה העולם עשיית

שבו  המקום נהיה שהעולם משמעותה

בגלוי  נמצאת האלוקות ועצמיות עיקר

התוקף, ÔÈÚובכל ¯wÚ Èkƒƒ«ƒ¿«
"‰¯Èc"‰ בעולם האלקות התגלות «ƒ»

כאמור 'דירה' של ««‰È‰באופן
ÔkLÓ"a ÔÎÂ ,Lc˜n‰Œ˙È·a¿≈«ƒ¿»¿≈«ƒ¿»

"Lc˜Ó È¯w‡c19, הנקרא משכן ¿ƒ¿≈ƒ¿»
בתורה  שהציווי שמצינו (וכמו מקדש

'ועשו  בלשון נאמר המקדש עשיית על

מקדש') ÓÏL‰לי È¯·„Îe¿ƒ¿≈¿……
CÏn‰ המקדש בית חנוכת אודות «∆∆

ÈÓLeהראשון, ÌÈÓM‰ ‰p‰"ƒ≈«»«ƒ¿≈
ÓM‰,EeÏkÏÎÈ ‡Ï ÌÈ אינם «»«ƒ…¿«¿¿

האלוקות  גילוי את להכיל »‡Ûיכולים
"‰f‰ ˙Èa‰ Èk20,eÈ‰Â , ƒ««ƒ«∆¿«¿

Œ˙Èa) "‰f‰ ˙Èa‰"L∆««ƒ«∆≈
"‰¯Èc" ‰È‰ ,(Lc˜n‰«ƒ¿»»»ƒ»
¯L‡ ,C¯a˙È B˙eÓˆÚÏ¿«¿ƒ¿»≈¬∆
‡Ï ÌÈÓM‰ ÈÓLe ÌÈÓM‰"«»«ƒ¿≈«»«ƒ…

,"EeÏkÏÎÈ ושמי 'השמים כלומר, ¿«¿¿
גילוי  את להכיל יכולים לא השמים'

לאלוקות, 'דירה' ולהיות האלוקות

לכך. ראוי מקום כן הוא המקדש בית ואילו

‰¯B‡ÎÏÂ ואילו לאלוקות, 'דירה' להיות יכול כן המקדש שבית זה דבר ¿ƒ¿»
לכך  ראוי מקום להיות יכולים לא השמים' ושמי e‡a¯'השמים CÈ¯ˆ21, »ƒ≈
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l"yz'dח elqk h"i ,glyie zyxt zay

הּנה  הארץ, על אלקים יׁשב "האמנם ְְֱִִֵֵֵֶַַָָָֹֹֹֻׁשלמה

הּבית  ּכי אף ,יכלּכלּו לא הּׁשמים ּוׁשמי ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָֹהּׁשמים

הׁשראת  ּתהיה ׁשּבביתֿהּמקּדׁש ׁשּי אי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּזה",

ּבׁשעה  ּבּה לעצמּותֹו, ו"דירה" ְְְְְִִַַָָָָָהּׁשכינה

וכּידּוע  ,"יכלּכלּו לא הּׁשמים ּוׁשמי  ְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָֹׁש"הּׁשמים

(וכּמבאר  האצילּות עֹולם על קאי ְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹׁש"ׁשמים"

הּפסּוק 22ּבדרּוׁשים  מן 23על ה' את הּללּו ְְִִֶַַַַָ

עֹולמֹות  על קאי הּׁשמים" ּו"ׁשמי ְִִֵֵַַַַַָָָָהּׁשמים),

ּגם  הּנה האצילּות, מעֹולם ׁשּלמעלה ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָהאיןֿסֹוף

ּודברֿ ּפלא זה הרי ואםּֿכן ,"יכלּכלּו "לא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַֹהם

ּבאפן  יהיה הּזה" "הּבית ׁשּדוקא ְְְִִִֶֶֶֶַַַַָֹחּדּוׁש

כּו'. "ּדירה" ׁשל ּובאפן ,"ְְְְְִֶֶַָֹּד"יכלּכלּו

יׂשראל p‰Â24‰ג) ּגדֹולי מבארים,25ּכּמה ¿ƒ≈ְְְֲִִֵֵַָָָ

ּבביתֿהּמקּדׁש הּׁשכינה ְְְְִִֵֶַַַַָָָׁשהׁשראת

נאמר  זה ׁשעל הּנבּואה, ענין ּבדגמת 26היתה ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָֻ

ּבלבד, ּדמיֹון רק ׁשּזהּו אדּמה", הּנביאים ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַ"ּוביד

לּנביא, הּמתּגּלה האלקּות ּבחינת מּצד ְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָֹׁשּזהּו

והארה  זיו ּכיֿאם האלקּות, מהּות זה ְֱִִִֵֶֶֶַָָָֹׁשאין

ּכלי  ׁשהיה ּבאפן זה אין הּנביא, מּצד וגם ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹּבלבד.

מכׁשר  רק ׁשהיה הכׁשרה, ּבדר ּכיֿאם ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָֻלּנבּואה,

ּבכלי  מתלּבׁשת היתה לא הּנבּואה אבל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלזה,

לענין  האפׁשרּות ּובדגמת עּמֹו. ּומתאחדת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹֻמחֹו

רּבֹותינּו ּכמאמר ּדוקא, יׂשראל ּבארץ ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנבּואה

ּכל 27ז"ל  נפסלּו - יׂשראל ארץ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָ"מּׁשּנבחרה

היא  יׂשראל ׁשארץ הּכּונה ׁשאין ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהארצֹות",

ׁשארץ  רק אּלא הּנבּואה, לענין ּכלי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָּבבחינת

לעני  הּמכׁשר הּמקֹום היא לבד הּנבּואה.יׂשראל ן ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָֻ

הּיד, ּבאצּבעֹות ּדברֿׂשכל ּכתיבת ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָועלּֿדר
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ועוד.22) א'שלב. ע' ח"ג א'ו. ע' ח"ב נ"ך אוה"ת ב. סה, דא"ח עם סידור א.23)ראה קמח, -24)תהלים לקמן בהבא

שם. תרמ"ג ואילך. סג ע' תר"ל המאמרים ספר ואילך. קג ע' ח"א להצ"צ ביאוה"ז ואילך. א קעח, ויצא אוה"ת ראה

(25.141 ע' חי"ט שיחות בלקוטי הנסמן יא.26)ראה יב, כה,27)הושע מו"ק וראה א. יב, בא מכילתא ה. בא תנחומא

רע"א. קמא, זח"א שם. וברש"י א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÓÏL ˙‰ÈÓ˙ÎÂ ותמיהה בפליאה הללו הדברים את שאמר עצמו המלך ¿ƒ¿ƒ«¿……

ÈÓLe ÌÈÓM‰ ‰p‰ ,ı¯‡‰ ÏÚ ÌÈ˜Ï‡ ·LÈ ÌÓ‡‰"«À¿»≈≈¡…ƒ«»»∆ƒ≈«»«ƒ¿≈
CiL CÈ‡ ,"‰f‰ ˙Èa‰ Èk Û‡ ,EeÏkÏÎÈ ‡Ï ÌÈÓM‰ ייתכן איך «»«ƒ…¿«¿¿«ƒ««ƒ«∆≈«»

È„"Â¯‰"הדבר  ‰ÈÎM‰ ˙‡¯L‰ ‰È‰z Lc˜n‰Œ˙È·aL∆¿≈«ƒ¿»ƒ¿∆«¿»««¿ƒ»¿ƒ»
,B˙eÓˆÚÏ תאיר האלוקות עצמיות ¿«¿

בגלוי בו ÚLa‰ותתגלה da»¿»»
ÌÈÓM‰ ÈÓLe ÌÈÓM‰"L∆«»«ƒ¿≈«»«ƒ
ברוחניות  נעלות דרגות מסמלים שהם

Úe„iÎÂ ,"EeÏkÏÎÈ ‡Ï…¿«¿¿¿«»«
È‡˜ "ÌÈÓL"L מכווןÏÚ ∆»«ƒ»≈«
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ והנעלה הראשון »»¬ƒ

הכלליים  הרוחניים העולמות מארבעת

אצילותֿבריאהֿ השתלשלות' 'סדר של

«…¿»¿(nÎÂ·‡¯יצירהֿעשיה
ÌÈLe¯„a22 חסידות ÏÚמאמרי «¿ƒ«

˜eÒt‰23ÔÓ '‰ ˙‡ eÏl‰ «»«¿∆ƒ
,"ÌÈÓM‰ ÈÓL"e ,(ÌÈÓM‰«»«ƒ¿≈«»«ƒ

השמיים, של השמיים ≈̃«‡Èהיינו
‰‡ÛBÒŒÔÈמכוון ˙BÓÏBÚ ÏÚ«»»≈

,˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»¬ƒ
שלמעלה  העולמות כללי, ובאופן

השתלשלות', Ìbמ'סדר ‰p‰ אפילו ƒ≈«
,Ì‰ עולמות והן האצילות עולם הן ≈

מאצילות, שלמעלה …"Ï‡האיןֿסוף
,"EeÏkÏÎÈ להיות יכולים אינם ¿«¿¿

של  והארה לגילוי ראויים 'כלים'

האלקות, Ê‰עצמיות È¯‰ ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈¬≈∆
‡˜ÂcL LecÁŒ¯·„e ‡Ït∆∆¿«ƒ∆«¿»

"‰f‰ ˙Èa‰" שהוא המקדש בית ««ƒ«∆
התחתון  הזה בעולם גשמית מציאות

"EeÏkÏÎÈ"c ÔÙ‡a ‰È‰È וכן ƒ¿∆¿…∆¿¿«¿¿
עצמיות  של ההתגלות את יכיל

"Èc¯‰"האלוקות, ÏL ÔÙ‡·e¿…∆∆ƒ»
'eÎ לאופן בדומה תהיה וההתגלות

שנמצא  היינו בדירתו, דר האדם שבו

העניינים שם  כל ועם עצמותו בכל

הפנימיים  כמבואר שלו, והחיצוניים,

פלא  דבר כאמור, זה, והרי לעיל,

שצריך  ביאור.וחידוש

‰p‰Â (‚24Ï‡¯NÈ ÈÏB„b ‰nk25˙‡¯L‰L ,ÌÈ¯‡·Ó ¿ƒ≈«»¿≈ƒ¿»≈¿»¬ƒ∆«¿»«
ÏÚL ,‰‡e·p‰ ÔÈÚ ˙Ó‚„a ‰˙È‰ Lc˜n‰Œ˙È·a ‰ÈÎM‰«¿ƒ»¿≈«ƒ¿»»¿»¿À¿«ƒ¿««¿»∆«

‰Ê הנבואה עניין ידי על האלוקות גילוי "È·e„בהושעÓ‡26¯על ∆∆¡«¿«
,"‰n„‡ ÌÈ‡È·p‰כלומרe‰fLבנבואה האלוקית ¯˜ההתגלות «¿ƒƒ¬«∆∆∆«

˙ÈÁa „vÓ e‰fL ,„·Ïa ÔBÈÓcשל ‰lb˙n‰הדרגה ˙e˜Ï‡‰ ƒ¿ƒ¿«∆∆ƒ«¿ƒ«»¡…«ƒ¿«»
˙e‰Ó ‰Ê ÔÈ‡L ,‡È·pÏועצמיות‰¯‡‰Â ÂÈÊ Ì‡ŒÈk ,˙e˜Ï‡‰ «»ƒ∆≈∆«»¡…ƒƒƒ¿∆»»

רק Ïa·„מועטת נחשב הדבר ולכן ƒ¿«
המהות  התגלות בכך אין כי 'דמיון'

שמצד Ì‚Âוהעצמות. לכך בנוסף ¿«
בלבד, והארה בזיו מדובר »vÓƒ„האור

‰È‰L ÔÙ‡a ‰Ê ÔÈ‡ ,‡È·p‰«»ƒ≈∆¿…∆∆»»
ÈÏkראוי‰‡e·pÏ שהנבואה כך ¿ƒ«¿»

והעצמיות  המהות בתוך להאיר תוכל

הנביא, C¯„aשל Ì‡ŒÈkƒƒ¿∆∆
,‰¯LÎ‰ הנביא של השייכות «¿»»

זאת  רק הייתה הנבואה לקליטת

לכך  מסויימת הכנה לו שהייתה

¯LÎÓ ˜¯ ‰È‰Lומתאים,‰ÊÏ ∆»»«À¿»»∆
‰˙È‰ ‡Ï ‰‡e·p‰ Ï·‡¬»«¿»…»¿»

BÁÓ ÈÏÎa ˙LaÏ˙Ó הנביא של ƒ¿«∆∆ƒ¿≈…
פנימית  ∆∆»¿Á‡˙Óeƒ„˙בהתלבשות

BnÚ מעליו שמאיר כדבר נשארת אלא ƒ
בפנימיות. בו נכנס »¿Ó‚„·e¿À˙ולא

‰‡e·p‰ ÔÈÚÏ ˙e¯LÙ‡‰»∆¿»¿ƒ¿««¿»
‡˜Âc Ï‡¯NÈ ı¯‡a בחוץ ולא ¿∆∆ƒ¿»≈«¿»

Ï"Êלארץ, eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡Ók27 ¿«¬««≈
‡¯ıבמדרש ‰¯Á·pMÓ"ƒ∆ƒ¿¬»∆∆

Ïk eÏÒÙ - Ï‡¯NÈƒ¿»≈ƒ¿¿»
‰ek‰ ÔÈ‡L ,"˙Bˆ¯‡‰»¬»∆≈««»»
˙ÈÁ·a ‡È‰ Ï‡¯NÈ ı¯‡L∆∆∆ƒ¿»≈ƒƒ¿ƒ«

ÈÏkומתאים ‰e·p‡‰ראוי ÔÈÚÏ ¿ƒ¿ƒ¿««¿»
ישראל  בארץ הנבואה שהתגלות כך

פנימית, התלבשות של באופן היא

‡l‡הכוונהÏ‡¯NÈ ı¯‡L ˜¯ ∆»«∆∆∆ƒ¿»≈
¯LÎn‰ ÌB˜n‰ ‡È‰ „·Ï¿«ƒ«»«À¿»

‰e·p‡‰והראוי ÔÈÚÏ בדומה ¿ƒ¿««¿»
שיש מי הוא שנביא לעיל לו לאמור

אין  אבל להתנבא, ואפשרות הכנה

לנבואה  ומתאים ראוי שהוא הכוונה

תתגלה  הנבואה שהארת כזו במידה

בפנימיות. בו ותתלבש בו ותאיר

,„i‰ ˙BÚaˆ‡a ÏÎNŒ¯·c ˙·È˙k C¯cŒÏÚÂ לפעולה דומה והדבר ¿«∆∆¿ƒ«¿«≈∆¿∆¿¿«»
היד  אצבעות באמצעות שכלי רעיון הכתב על שמעלה אדם «≈∆ÔÈ‡Lשל
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ט 'ebe lkne micqgd lkn izpehw

מכׁשרֹות  רק הן אּלא הּׂשכל, לאֹור ּכלים ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֻׁשאינן

ּכח  ּכמֹו זה ואין ההׂשּכלה. ּתעבר ׁשעלֿידן ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹלכ

לאֹור  ּכלי הּוא ׁשהּמח ׁשּבראׁש, ּבּמח ְְִֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹהּׂשכל

מהֿׁשאיןּֿכן  עּמֹו, ּומתאחד ּבֹו ׁשּמתלּבׁש ְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַהּׂשכל

הן  (ּובזה ּכלל לׂשכל ּכלים אינן הּיד ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאצּבעֹות

מכׁשרֹות  רק הן אּלא הרגל), לאצּבעֹות ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻמׁשּתּוֹות

ּבענין  ּגם הּוא  ועלּֿדרֿזה הּׂשכל. את ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַלהעביר

מחֹו ׁשּכלי הּנ"ל), יׂשראל ּגדֹולי (לדעת ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹהּנבּואה

הם  אּלא הּנבּואה, לענין ּכלים אינם הּנביא ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשל

ּבביתֿהּמקּדׁש, היה ּוכמֹוֿכן .לכ מכׁשרים ְְְְְִִֵֵַַָָָָָֻרק

מכׁשר  היה רק אּלא לאלקּות, ּכלי היה ְְֱִֶֶֶַָָָָָָֹֹֻׁשּלא

האלקּות  ׁשּבחינת זאת, ועֹוד אלקּות. ְְְְֱֱִֶַַַָָֹֹֹלהׁשראת

והארה  זיו היתה ּבביתֿהּמקּדׁש ׁשֹורה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָׁשהיתה

הּנבּואה. ּבענין ּכמֹו ְְְְְִִַַַָּבלבד,

C‡אינֹו הּנבּואה ענין ּגם ּכי ּכן, אינֹו האמת «ְְֱִִֵֵֵֶַַַָָ

ׁשּלׁשֹון  ּדאף ּבלבד, והארה זיו ְְְְִִֶֶֶַַָָָאּלא

ׁשּזֹוהי 26הּפסּוק  אדּמה", הּנביאים "ּוביד הּוא ְְֲִִִֶֶַַַַָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר הארה, הּנביאים 28רק "ּכל ְְֲִִֵֶַַַַַָָָ

הּוא  והחסידּות הּקּבלה ּובלׁשֹון ּבּכה", ְְְְְֲִִִַַַַָָֹנתנּבאּו

ענינּה ׁשּזהּו מאירה", ׁשאינּה "אסּפקלריא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָענין

ואפילּו הארה, רק ׁשהיא הּמלכּות ספירת ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָׁשל

לּנביאים" "ראׁש ׁשהיה הּנביא לפי 29ׁשמּואל , ְְְִִִִֵֶַַָָָֹ

והֹוד' 'נצח מּבחינת היתה ׁשּלכן 30ׁשּנבּואתֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּגֹו' יׂשראל" נצח "וגם 'נצח 31אמר ּבחינת הּנה , ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָ

מּגּופא" "לבר הם אין 32והֹוד' מּכלֿמקֹום אבל , ְְֲִִֵֵַָָָָ
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מטות.28) ר"פ ושנים).29)ספרי שמונים (שער בלק יצחק עקידת א. א, שמואלֿא פירש"י דרוש 30)ראה רוה"ק שער ראה

יא. א, שמואלֿא הפסוקים שער לט.31)א. טו, רפ"ד.32)שמואלֿא וזו"ן) או"א הולדת (שער טז שער חיים עץ ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,ÏÎO‰ ¯B‡Ï ÌÈÏk המוח בכלי ומאיר מתלבש שכל הדבר, מהות העצם ≈ƒ¿«≈∆

השכל להתלבשות כלי לא הן היד אצבעות ‰Ôואילו ‡l‡ האצבעות˜¯ ∆»≈«
˙B¯LÎÓ ומתאימות ‰‰ÏkN‰מוכנות ¯·Úz Ô„ÈŒÏÚL CÎÏ À¿»¿»∆«»»«¬…««¿»»

הכתב. אל L‡¯aL,מהמוח Ána ÏÎO‰ Ák BÓk ‰Ê ÔÈ‡Â¿≈∆¿…««≈∆«…«∆»…
‡e‰ Án‰LאכןÈÏkראוי¯B‡Ï ∆«…«¿ƒ¿

Ba LaÏ˙nL ÏÎO‰ השכל «≈∆∆ƒ¿«≈
פנימית  בהתלבשות במוח, מתלבש

ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,BnÚ „Á‡˙Óeƒ¿«≈ƒ«∆≈≈
ÌÈÏk ÔÈ‡ „i‰ ˙BÚaˆ‡ ראויים ∆¿¿«»≈»≈ƒ
Ô‰ ‰Ê·e) ÏÏk ÏÎNÏ אצבעות «≈∆¿»»∆≈

‰¯‚Ïהיד ˙BÚaˆ‡Ï ˙BezLÓƒ¿«¿∆¿¿»∆∆
לא  הן הרגל שאצבעות שמובן וכשם

אצבעות  לגבי גם כך השכל, לאור כלי

B¯LÎÓ˙היד  ˜¯ Ô‰ ‡l‡ יש ), ∆»≈«À¿»
המעשית  והיכולת האפשרות את להן

ÏÎO‰ ˙‡ ¯È·Ú‰Ï אל מהמוח ¿«¬ƒ∆«≈∆
הכתב.

ÔÈÚa Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆«¿ƒ¿«
Ï‡¯NÈ ÈÏB„b ˙Ú„Ï) ‰‡e·p‰«¿»¿««¿≈ƒ¿»≈
‡È·p‰ ÏL BÁÓ ÈÏkL ,(Ï"p‰««∆¿≈…∆«»ƒ

ומהותם  טבעם ÌÈÏkמצד ÌÈ‡≈»≈ƒ
‰e·p‡‰ראויים  ÔÈÚÏ ולכן ¿ƒ¿««¿»

בפנימיות  בנביא מתלבשת לא הנבואה

עמו, מתאחדת ¯˜ואיננה Ì‰ ‡l‡∆»≈«
CÎÏ ÌÈ¯LÎÓ את להם ויש À¿»ƒ¿»

להתנבא. האפשרות

,‰È‰ ÔÎŒBÓÎe,זו שיטה לפי ¿≈»»
‰È‰ ‡lL ,Lc˜n‰Œ˙È·a בית ¿≈«ƒ¿»∆…»»

הגשמי e˜Ï‡Ï˙ראויÈÏkהמקדש ¿ƒ∆¡…
המקדש  בבית האלוקות והתלבשות

התלבשות  הייתה לא ,פנימית אכן
˜¯ ‡l‡המקדש רק ‰È‰בית ∆»«»»

‡e˜Ï˙.מקום ˙‡¯L‰Ï ¯LÎÓÀ¿»¿«¿»«¡…
,˙‡Ê „BÚÂ האור מדריגת מצד שגם ¿…

‰˙È‰L ˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁaL∆¿ƒ«»¡…∆»¿»
‰¯‡‰Â ÂÈÊ ‰˙È‰ Lc˜n‰Œ˙È·a ‰¯BL מועטתBÓk ,„·Ïa »¿≈«ƒ¿»»¿»ƒ¿∆»»ƒ¿«¿

.‰‡e·p‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««¿»
Èk ,Ôk BÈ‡ ˙Ó‡‰ C‡דבר של ‡BÈלאמיתו ‰‡e·p‰ ÔÈÚ Ìb «»¡∆≈≈ƒ«ƒ¿««¿»≈
,„·Ïa ‰¯‡‰Â ÂÈÊ ‡l‡,מהותי עניין היא שהנבואה היא האמת אלא ∆»ƒ¿∆»»ƒ¿«

ומבאר, שממשיך ‰eÒt˜כפי ÔBLlL Û‡c26לעיל ‰e‡המצוטט ¿«∆¿«»
,"‰n„‡ ÌÈ‡È·p‰ „È·e"לפרש מקום יש ¯˜ולכאורה È‰BfL ¿««¿ƒƒ¬«∆∆ƒ«

לעיל,‰‡¯‰, שהובא ישראל גדולי Ï"Êכפירוש eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe28 ∆»»¿«¬««≈

,"‰ka e‡a˙ ÌÈ‡È·p‰ Ïk" הדבר "זה מטות) (בפרשת הכתוב על »«¿ƒƒƒ¿«¿¿…
ב'כה' נתנבאו הנביאים שכל ז"ל חכמינו אמרו משה" אל ה' ציווה אשר

ב'זה', נתנבא רבינו משה ואילו ה'' אמר ב'כה פותחות שלהם והנבואות

('מראה  וגלוייה ברורה למציאות המתייחס לשון הוא ש'זה' כך על ומוסבר

'כה' ואילו זה') ואומר באצבעו

ונסתרת, מצומצמת למציאות מתייחס

˙e„ÈÒÁ‰Â ‰Ïaw‰ ÔBLÏ·eƒ¿««»»¿«¬ƒ
‡e‰'ב'כה הנביאים אל הגילוי אופן

dÈ‡L ‡È¯Ï˜tÒ‡" ÔÈÚƒ¿««¿«¿«¿»∆≈»
,"‰¯È‡Ó שגם ז"ל חכמינו וכדברי ¿ƒ»

משה  נבואת בין ההבדל מתבטא בזה

רבנו  שמשה הנביאים, שאר לנבואת

ב"אספקלריא" הנבואה מראה את ראה

על  מסתירה שאינה המאירה (זכוכית)

שראו  הנביאים משאר בשונה האור,

שאינה  ב"אספקלריא" הנבואה את

האור, בהירות על מסתירה אלא מאירה

מנשה  שהמלך בגמרא שמסופר וכפי

שטען  לאחר הנביא ישעיה את הרג

יראני  לא כי אמר רבך "משה כלפיו:

ה' את ואראה אמרת ואת - וחי האדם

ובהמשך  ונשא". רם כסא על יושב

בין  לכאורה הסתירה על עונה הגמרא

"כל  ישעיה: לדברי משה דברי

שאינה  באספקלריא נסתכלו הנביאים

ה' את ראו לא בעצם (ולכן מאירה

באספקלריא  נסתכל רבינו משה ממש),

האלוקות e‰fLהמאירה", התגלות ∆∆
מאירה  שאינה אספקלריא של באופן

˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÏL dÈÚƒ¿»»∆¿ƒ«««¿
,‰¯‡‰ ˜¯ ‡È‰L משאר בשונה ∆ƒ«∆»»

וענין  תוכן יש אחת שלכל הספירות

‰È·p‡משלה, Ï‡eÓL eÏÈÙ‡Â«¬ƒ¿≈«»ƒ
"ÌÈ‡È·pÏ L‡¯" ‰È‰L29, ∆»»…«¿ƒƒ

˙ÈÁaÓ ‰˙È‰ B˙‡e·pL ÈÙÏ¿ƒ∆¿»»¿»ƒ¿ƒ«
'„B‰Â Áˆ'30¯Ó‡ ÔÎlL הקדושֿברוךֿהוא , על הנביא שמואל ≈«¿∆»≈»«

'Bb "Ï‡¯NÈ Áˆ Ì‚Â"31,ישקר B‰Â„'לא Áˆ' ˙ÈÁa ‰p‰ ¿«≈«ƒ¿»≈ƒ≈¿ƒ«≈«¿
Ì‰'אליהו ב'פתח שנאמר ÙebÓ‡"כפי ¯·Ï"32,,עצמו מהגוף חוץ ≈¿«ƒ»

הארה  רק עצמן מהספירות חלק שאיננה המלכות לספירת «¬‡·Ïבדומה
ÌB˜ÓŒÏkÓ רק (שהיא הנבואה בעניין אלו במקורות האמור כל למרות ƒ»»

ולא בחי  מאירה' שאינה 'אספקלריא בחינת ורק 'זה' בחינת ולא 'כה' נת

הנבואה  שעניין היא האמת מכלֿמקום, עצמן), מהספירות Ê‰התגלות ÔÈ‡≈∆
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l"yz'dי elqk h"i ,glyie zyxt zay

האֹור  מהּות זֹוהי אּלא ּבלבד, והארה זיו רק ְְִִִֶֶֶַַַָָָָזה

הּוא  ׁשהּנביא ּבאפן זה ׁשאין זאת, ועֹוד ְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹוהּזיו.

לזה, ּכלי הּוא אּלא הּנבּואה, לענין מכׁשר ְְְְְִִֶֶַַַָָָָֻרק

חּיים  לרּבי הּקדּׁשה' ּב'ׁשערי ׁשּכתּוב ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֻּוכמֹו

הּנבּואה 33ויטל  ּגּלּוי לֹו נמׁש ׁשהּנביא , ְְִִִִֶַַַָָָ

העׂשר  ׁשּיחד עלֿידי ּבׂשכלֹו לֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָׁשּנחקקה

נחקקה  ׁשהּנבּואה והינּו, העליֹונֹות, ְְְְְְְִֶֶֶַַָָָספירֹות

ּבאפן  הּנביא ׁשל ׂשכלֹו ּוכלי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָֹּבמחׁשבּתֹו

ּכלי  ׁשהּוא מּפני עּמֹו, ּומתאחדת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַׁשּמתלּבׁשת

(לא  ׁשהיה ּבביתֿהּמקּדׁש, הּוא ּוכמֹוֿכן ְְְִֵֵֶֶַָָָָֹלזה.

לעצמּותֹו', 'ּדירה אּלא) אלקּות, לגּלּוי מכׁשר ְְְְֱִִֶַַָָָֹֻרק

ּוׁשמי  הּׁשמים "הּנה הּפסּוק מּלׁשֹון ְְְְִִִִֵֵַַַָָָוכדמּוכח

ׁשּגם  הּזה", הּבית ּכי אף ,יכלּכלּו לא ְְְִִִֶֶַַַַַַַַָֹהּׁשמים

עֹולם  - ּב"ּׁשמים " מתּגּלֹות ׁשאינן ְְִִִֵֶַַַַָָָהּבחינֹות

האיןֿ עֹולמֹות - הּׁשמים" ּוב"ׁשמי ְֲִִִֵֵַַָָָָהאצילּות,

מתּגּלֹות  הן הרי האצילּות, מעֹולם ׁשּלמעלה ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָסֹוף

והארה  זיו רק זה ׁשאין והינּו, הּזה", ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ"ּבּבית

הּוא  ּגּופא וזה העצמּות, ּבחינת אּלא ְְְְִִֶֶַַַָָָּבלבד,

ּכלי  ׁשה ּוא ּכלי ), (מּלׁשֹון "ּד"יכלּכלּו ְְְְְְְְִִִֶֶַֹּבאפן

אי להבין, צרי ואםּֿכן העצמּות. ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָלהמׁשכת

העצמּות, הׁשראת ּתהיה ׁשּבביתֿהּמקּדׁש ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּי

והינּו, וגֹו', הּׁשמים" "הּנה ׁשלמה ְְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹוכתמיהת

האמּתי, הּבליּֿגבּול הּוא יתּבר ׁשעצמּותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָּדכיון

ּכלי  יהיה מגּבל, ׁשהּוא ׁשּביתֿהּמק ּדׁש ׁשּי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻאי

הּבליּֿגבּול. לבחינת ְְְְִִִִַַָודירה

הּגבּול ‡Cד) ענין ּכללּות ּדהּנה הּוא, הענין «ְְְְְִִִֵַַָָָ

הּמקֹום  ּובענין ּומקֹום, זמן ענין ְְְְִִַַַָָָהּוא

ז"ל  ר ּבֹותינּו ּכמאמר 'מקֹום', נקרא ׁשהּקּב"ה מקֹומֹו34מצינּו ׁש"הּוא ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָ

רּבה' ּוב'מדרׁש מקֹומֹו", העֹולם ואין עֹולם, ׁשּכתּוב 35ׁשל מה 36ּפרׁשּו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָ

וצרי  לאתרי". טפל אני ואין לי, טפלה "אתרי אּתי, מקֹום הּנה ְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

לאתרי", טפל אני ואין לי, טפלה ׁש"אתרי ּבזה החּדּוׁש מהּו ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלהבין,

ּפׁשּוט. ּדבר זה  הרי ְְֲִֵֶָָָָּדלכאֹורה
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ה.33) שער ג' ט.34)חלק פס"ח, ו.35)ב"ר פמ"ה, כא.36)שמו"ר לג, תשא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÂÈf‰Â ¯B‡‰ ˙e‰Ó È‰BÊ ‡l‡ ,„·Ïa ‰¯‡‰Â ÂÈÊ ועצמיות ¯˜ «ƒ¿∆»»ƒ¿«∆»ƒ«»¿«ƒ

הדבר.

¯LÎÓ ˜¯ ‡e‰ ‡È·p‰L ÔÙ‡a ‰Ê ÔÈ‡L ,˙‡Ê „BÚÂ לו ויש ¿…∆≈∆¿…∆∆«»ƒ«À¿»
‰e‡האפשרות ‡l‡ ,‰‡e·p‰ ÔÈÚÏ עצמו BÓÎeהנביא ,‰ÊÏ ÈÏk ¿ƒ¿««¿»∆»¿ƒ»∆¿

'‰M„w‰ È¯ÚL'a ·e˙kL∆»¿«¬≈«¿À»
ÏËÈÂ ÌÈiÁ Èa¯Ï33‡È·p‰L , ¿«ƒ«ƒƒ«∆«»ƒ

‰‡e·p‰ Èelb BÏ CLÓƒ¿»ƒ«¿»
BÏÎNa BÏ ‰˜˜ÁpL היינו ∆∆¿¿»¿ƒ¿

פנימית ÁiL„בהתלבשות È„ÈŒÏÚ«¿≈∆ƒ≈
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יי 'ebe lkne micqgd lkn izpehw

Ô·eÈÂ ּבזה ׁשּיׁש הּמקֹום, ענין ּפרּוׁש ּבהקּדים ¿»ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

ּפרּוׁשים  לפי 37ׁשני הּוא החּדּוׁש ועּקר , ְְְִִִִֵֵַַ

ּב'ספר  ּדהּנה, ּכדלקּמן. הּׁשני, ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָהּפרּוׁש

יׁש38העּקרים' הּמקֹום. ּבענין ּדעֹות ׁשּתי יׁש ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָ

ּומּקיף  ׁשּסֹובב מה הּוא הּמקֹום ׁשענין ְְִִִֵֶֶַַַַָאֹומרים,

סֹובר  עצמֹו העּקרים' 'ּבעל אבל הּדבר, ְֲִִֵֶַַַַָָָָָאת

נמצא  ׁשּבֹו והחלל הריקּות הּוא הּמקֹום ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשענין

ּבּקּבלה, ּגםּֿכן מבארֹות אּלּו ּדעֹות ּוׁשּתי ְְֵֵֵֵַַַַָָָָָֹהּדבר.

'הּמל 'עמק הּמקֹום 39ׁשּבספר ׁשענין מבאר ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכללּות  את ּומּקיף הּסֹובב האֹורֿאיןֿסֹוף ְִֵֵֶַַָָהּוא

הּגדֹול. העּגּול ׁשּזהּו ההׁשּתלׁשלּות, ְְְִִֵֶֶֶַַַָָסדר

מהאריז"ל  ּתֹורה' ׁשהּמקֹום 40ּוב'לּקּוטי מבאר ְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ

ּובכללּות  העֹולמֹות. נמצאים ׁשּבֹו החלל ְְִִִֶֶָָָָָָהּוא

ּכל  ּו'ממּלא עלמין' ּכל ּד'סֹובב הענינים ׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָהם

סדר  ּכללּות את הּמּקיף הּגדֹול ׁשהעּגּול ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָעלמין',

עלמין', ּכל 'סֹובב ענין הּוא ְְְְְִִִֵַַַָָההׁשּתלׁשלּות

עלמין'. ּכל 'ממּלא ענין הּוא כּו' החלל ְְְְִִֵֶַַָָָָּומקֹום

לפי  הּוא לי" טפלה ּד"אתרי החּדּוׁש ְְְְֲִִִִִֵַַָָועּקר

ּכל  'ממּלא ענין הּוא ׁש'ּמקֹום' הּׁשני, ְְִִֵֵֵֶַַַַָָהּפרּוׁש

הּזקן  רּבנּו ׁשּמפרׁש (ּכפי ּבעל 41עלמין' , ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּוא  עלמין' ּכל 'ממּלא ּבחינת ּדהּנה, ְְְְְִִִֵֵַַַָָָֻהּגאּלה).

ז"ל  רּבֹותינּו ּוכמאמר ּומגּבל, מדּוד מה 42אֹור ְְֲֵַַַַָָֻ

את  ממּלא הּקּב"ה ּכ הּגּוף, את ממּלאה ְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָהּנׁשמה

התחּלקּות  ּבּה אין ׁשהּנׁשמה ּדכׁשם ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָהעֹולם,

ּוכׁשּמתל  מתחּלקת מּצדֿעצמּה, היא ּבּגּוף ּבׁשת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָ

וכח  ּבעין, מתלּבׁש הראּיה ׁשּכח האברים, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלפי

הּכחֹות  ּתרי"ג ּבכל ועלּֿדרֿזה ּבאזן, ְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹהּׁשמיעה

הּנׁשמה  אבל ּבּגּוף, ּבהתלּבׁשּותּה ּדוקא ְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָ(ׁשּזהּו

ּכּמבאר  התחּלקּות, ּבּה אין ְְְְִִֵַַַַָָָֹמּצדֿעצמּה

ּבאלקּות,43ּבּתניא  למעלה ּגם הּוא ּכמֹוֿכן ,( ְְְְֱֵֶַַַַָָֹ
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ואילך.37) צד ע' תרמ"ג המאמרים ספר ואילך. תב ע' ח"א נ"ך אוה"ת ראה - לקמן פי"ז.38)בהבא ב א 39)חלק שער

יד  שער סע"ב). (עט, פמ"ו או"א) (שער יג שער רפ"ט. סתם) קדמאה אדם (שער ח שער רפ"א. המלך) שעשועי (שער

קנב. ר"פ ארבע) קרית שם.40)(שער תשא המאמרים 41)עה"פ וספר אוה"ת שם. ותרפ"ז פר"ת בשלום פדה בד"ה הובא

.37 א.42)שבהערה קג, תהלים מדרש א. י, ברכות פנ"א.43)ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈL ‰Êa LiL ,ÌB˜n‰ ÔÈÚ Le¯t ÌÈc˜‰a Ô·eÈÂ¿»¿«¿ƒ≈ƒ¿««»∆≈»∆¿≈

ÌÈLe¯t37LecÁ‰ ¯wÚÂ אל , ובטל טפל (שהוא המקום בעניין ≈ƒ¿ƒ««ƒ
Ôn˜Ï„kהקדושֿברוךֿהוא) ,ÈM‰ Le¯t‰ ÈÙÏ ‡e‰ שממשיך כפי ¿ƒ«≈«≈ƒ¿ƒ¿«»

ומבאר.

'ÌÈ¯wÚ‰ ¯ÙÒ'a ,‰p‰c38LÈ ¿ƒ≈¿≈∆»ƒ»ƒ≈
LÈ .ÌB˜n‰ ÔÈÚa ˙BÚc ÈzL¿≈≈¿ƒ¿««»≈
‡e‰ ÌB˜n‰ ÔÈÚL ,ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ∆ƒ¿««»
,¯·c‰ ˙‡ ÛÈwÓe ··BqL ‰Ó«∆≈«ƒ∆«»»
שסביב  השטח, המציאות, כלומר,

‰ÌÈ¯wÚ'הדבר, ÏÚa' Ï·‡¬»««»ƒ»ƒ
ÌB˜n‰ ÔÈÚL ¯·BÒ BÓˆÚ«¿≈∆ƒ¿««»

ÏÏÁ‰Â ˙e˜È¯‰ ‡e‰ לא »≈¿∆»»
הריק  והחלל הריקנות אלא המציאות

.¯·c‰ ‡ˆÓ BaL∆ƒ¿»«»»
el‡ ˙BÚc ÈzLe המושג בהגדרת ¿≈≈≈

ÔkŒÌb'מקום' ˙B¯‡·Ó בסגנון ¿…»«≈
דומה במשמעות אבל ««»»Ïawa‰,אחר

'CÏn‰ ˜ÓÚ' ¯ÙÒaL39 ∆¿≈∆≈∆«∆∆
‡e‰ ÌB˜n‰ ÔÈÚL ¯‡·Ó¿…»∆ƒ¿««»

ŒÔÈ‡Œ¯B‡‰ÛBÒ האלוקי האור »≈
‡˙הבליֿגבול ÛÈwÓe ··Bq‰«≈«ƒ∆

,˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ˙eÏÏk¿»≈∆«ƒ¿«¿¿
.ÏB„b‰ ÏebÚ‰ e‰fL כיוון ∆∆»ƒ«»

שהוא  באור היינו שמדובר סוף, אין

סוף שאין  ובאור לו תחילה, לו ואין

מלמעלה, ו'מקיף' 'סובב' בדרך שמאיר

גם  כי הגדול' 'עיגול מכונה הוא הרי

והוא  סוף ואין התחלה אין למעגל

Bz¯‰''סובב', ÈËewÏ'·e¿ƒ≈»
Ï"ÊÈ¯‡‰Ó40ÌB˜n‰L ¯‡·Ó ≈»¬ƒ«¿…»∆«»

ÏÏÁ‰ ‡e‰ והריק הפנוי המקום ∆»»
.˙BÓÏBÚ‰ ÌÈ‡ˆÓ BaL∆ƒ¿»ƒ»»

˙eÏÏÎ·e הללו ההסברים שני ƒ¿»
'מקום' ‰ÌÈÈÚלמושג ÈL Ì‰≈¿≈»ƒ¿»ƒ

האלוקי  האור שבהם האופנים שני

בעולמות  Ïkמאיר ··BÒ'c¿≈»
'ÔÈÓÏÚ בדרך המאיר ה'סובב' האור »¿ƒ

העולמות  בכל היא והארתו מקיף

ÔÈÓÏÚ'בשוה Ïk ‡lÓÓ'e האור ¿«≈»»¿ƒ
נברא  ובכל עולם בכל המאיר המוגבל

בפנימיות, בו ומתלבש ענינו לפי

‡e‰ ˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò ˙eÏÏk ˙‡ ÛÈwn‰ ÏB„b‰ ÏebÚ‰L∆»ƒ«»««ƒ∆¿»≈∆«ƒ¿«¿¿
'eÎ ÏÏÁ‰ ÌB˜Óe ,'ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ' ÔÈÚ המציאות השטח, ƒ¿«≈»»¿ƒ¿∆»»

‰LecÁהמוגבלת ¯wÚÂ .'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ' ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿«¿«≈»»¿ƒ¿ƒ««ƒ
"ÈÏ ‰ÏÙË È¯˙‡"cאליי ובטל טפל ‰Le¯tמקומי ÈÙÏ ‡e‰ ¿¬»ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«≈

ÔÈÚ ‡e‰ 'ÌB˜n'L ,ÈM‰«≈ƒ∆»ƒ¿«
ÈÙk) 'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓÓ'¿«≈»»¿ƒ¿ƒ

Ô˜f‰ ea¯ L¯ÙnL41ÏÚa , ∆¿»≈«≈«»≈««
‰l‡b‰ י"ט ביום ממאסר שיצא «¿À»

שהמציאות ),כסלו  החידוש כי

חידוש  הוא לאלוקות בטלה המוגבלת

האיןֿסוף  שהאור מהחידוש יותר גדול

כפי  לאלוקות, בטל הבליֿגבול

ומפרט. שממשיך

Ïk ‡lÓÓ' ˙ÈÁa ,‰p‰c¿ƒ≈¿ƒ«¿«≈»
Ïa‚Óe „e„Ó ¯B‡ ‡e‰ 'ÔÈÓÏÚ»¿ƒ»À¿»

ל  וליכולת המותאם ולנבראים עולמות

האור, את ולהכיל לקלוט שלהם

Ï"Ê eÈ˙Ba¯ ¯Ó‡ÓÎe42 בגמרא ¿«¬««≈
˙‡ ‰‡lÓÓ ‰ÓLp‰ ‰Ó««¿»»¿«¿»∆

Ûeb‰ פנימית התלבשות של באופן «
הגוף, lÓÓ‡באברי ‰"aw‰ Ck»«»»¿«≈

ÌÏBÚ‰ כל ‡˙ ה'ממלא אור ידי על ∆»»
פנימית  התלבשות של באופן עלמין'

ובנבראים, ≈¿ÌLÎcƒבעולמות
˙e˜lÁ˙‰ da ÔÈ‡ ‰ÓLp‰L∆«¿»»≈»ƒ¿«¿

dÓˆÚŒ„vÓ היא עצמה מצד אלא ƒ««¿»
לאברי  והתאמה מהתחלקות למעלה

‰È‡הגוף, Ûeba ˙LaÏ˙nLÎe¿∆ƒ¿«∆∆«ƒ
˙˜lÁ˙Ó בגוף מאיר הנשמה ואור ƒ¿«∆∆

‰i‡¯‰ ÁkL ,ÌÈ¯·‡‰ ÈÙÏ¿ƒ»≈»ƒ∆…«»¿ƒ»
‰ÚÈÓM‰ ÁÎÂ ,ÔÈÚa LaÏ˙Óƒ¿«≈»«ƒ¿…««¿ƒ»
ÏÎa ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ ,ÔÊ‡a»…∆¿«∆∆∆¿»

˙BÁk‰ ‚"È¯z שכל הנשמה של «¿««…
מתרי"ג  באחד מתלבש מהם אחד

בפרט  ההתחלקות (e‰fLהאברים ∆∆
שונים  כוחות לתרי"ג הנשמה של הזו

Ûeba,היא  d˙eLaÏ˙‰a ‡˜Âc«¿»¿ƒ¿«¿»«
ÔÈ‡ dÓˆÚŒ„vÓ ‰ÓLp‰ Ï·‡¬»«¿»»ƒ««¿»≈
¯‡·nk ,˙e˜lÁ˙‰ da»ƒ¿«¿«¿…»

‡Èza43 אין "והנה לשונו: וזה ««¿»
שבאברי  והחיות הכוחות קבלת שינוי

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



l"yz'dיב elqk h"i ,glyie zyxt zay

ּוכׁשּבא  כּו', מּצדֿעצמֹו התחּלקּות ּבֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָׁשאין

ּבאפן  נעׂשה אזי ונבראים , ּבעֹולמֹות ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָֹלהתלּבׁש

אֹור  ענין ׁשּזהּו כּו', והתחּלקּות מציאּות ְְְְְִִִֶֶֶַַׁשל

טפלה  "אתרי נאמר זה ועל עלמין'. ּכל ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָה'ּממּלא

הּנה  וההתחּלקּות, הּמציאּות מקֹום ׁשּגם ְְְְְִִִִֵֶַַַַלי",

ּבזה  החּדּוׁש ׁשעּקר ּבתכלית, ּבטל הּוא ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָּבאמת

מּבאֹור  יֹותר עלמין' ּכל ה'ּממּלא ּבאֹור ְְִִֵֵַַָָָָהּוא

הּמבאר  ועלּֿדר עלמין'. ּכל ּבענין 44ה'סֹובב ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

אחד" הוי' אלקינּו הוי' יׂשראל ,45"ׁשמע ְְֱֲֲִֵֵֶַָָָָָָֹ

ׁשּמֹורה  יחיד", "ה' הוהֿליּהֿלמימר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּדלכאֹורה

יכֹול  "אחד" ׁשהרי הּיחּוד, ענין אמּתית על ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָיֹותר

ימי  ּבׁשׁשת ּוכמֹו הּמנּוי, אחד ּגם ְְְְִֵֵֶֶַַָָלהיֹות

אחד" "יֹום ׁשּנאמר יׁש46ּבראׁשית, ואחרּֿכ , ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָ

מהֿׁשאיןּֿכן  וכּו', ׁשליׁשי" "יֹום ׁשני" "יֹום ְְִִִֵֵֵֶַַּגם

ּבנ "את ּוכמֹו "ׁשני", ׁשאין ּבאפן הּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶָֹ"יחיד"

"יחיד "ׁשני",47את ּבזה לֹומר ׁשּי ׁשּלא , ְְִִֵֶֶֶַַָָֹ

א ּדוקא. אחד" "הוי' נאמר ְְֱֲִֵֶֶַַַַַָָָָואףֿעלּֿפיֿכן

ּבמקֹום  ׁשּגם החּדּוׁש, עּקר ׁשּזהּו הּוא, ְְִִִֶֶֶַַַָָָהענין

וארץ, רקיעים ׁשבעה העֹולמֹות, מציאּות ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָׁשּיׁש

ו g'ׁשּזהּו -'c הם ּגם הּנה הע ֹולם, רּוחֹות ארּבע ְְִֵֵֶֶַַַָָ

ל" עֹולם"`FtENּבטלים החּדּוׁש48ׁשל ּגם וזהּו . ְְִֵ©ְִֶֶַַָ

עני  ׁשּגם לי", טפלה ּבטל ּד"אתרי הּוא הּמקֹום ן ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָ

ְְִַּבתכלית.

˙eiË¯Ù·e הן הּמקֹום, ּבּטּול ענין יׁשנֹו יֹותר, ƒ¿»ƒְְִִֵֵֶַַָ

ּבמקֹום  והן ּכפׁשּוטֹו, ּגׁשמי ְְְְְִִֵַָָּבמקֹום

ׁשׁש העליֹונים, קצוֹות ׁשׁשה ענין ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָרּוחני,
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ואילך.44) א קכד, להצ"צ סהמ"צ ואילך. פ"ח הק"ש שער בינה אמרי ב. נה, וארא תו"א ד.45)ראה ו, בראשית 46)ואתחנן

ה. ב.47)א, כב, לקו"ת 48)וירא ס"ו. שם או"ח ודאדה"ז שו"ע סא. סימן או"ח יוסף בבית הובא ב. סימן סמ"ק ראה

ב. יג, ברכות וראה ג. כג, תזריע

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לרמ"ח  מתחלק ועצמותה מהותה שיהיה ומהותה עצמה מצד הנשמה מן הגוף

הגוף, אברי מקומות חלקי ציור כפי מקומות ברמ"ח מתלבשים שונים חלקים

כתבנית  ותבנית ודמות גשמי בציור מצוייר ומהותה עצמותה נמצא זה שלפי

גשמי  ציור מכל ומופשט פשוט רוחני אחד עצם כולה אלא חסֿושלום, הגוף

גשמי  וגבול ומדה מקום וגדר ומבחינת

שייך  ולא ועצמותה, מהותה מצד

במוחין  שהיא לומר ועצמותה במהותה

מאחר  מברגלים יותר שבראש

ובחינת  בגדר אינה ועצמותה שמהותה

מיני  שתרי"ג רק גשמי וגבול מקום

כלולים  וחיות במהותה כחות בה

והגילוי  הפועל אל לצאת ועצמותה

ושס"ה  אברין רמ"ח להחיות מההעלם

בנפש  התלבשותם ע"י שבגוף גידין

ושס"ה  רמ"ח ג"כ לה שיש החיונית

הללו" וחיות ‰e‡כחות ÔÎŒBÓk ,(¿≈
Ba ÔÈ‡L ,˙e˜Ï‡a ‰ÏÚÓÏ Ìb«¿«¿»∆¡…∆≈

'eÎ BÓˆÚŒ„vÓ ˙e˜lÁ˙‰ אלא ƒ¿«¿ƒ««¿
מציאות  היא עצמה מצד האלוקות

מהתחלקות, למעלה «∆¿aLÎe‡אחת,
האלוקי  ≈»¿LaÏ˙‰Ï¿ƒהאור

ÈÊ‡ ,ÌÈ‡¯·Â ˙BÓÏBÚa¿»¿ƒ¿»ƒ¬«
‰NÚ כביכול עצמו, את ומשנה «¬»

e‡ÈˆÓ˙להיות  ÏL ÔÙ‡a עם ¿…∆∆¿ƒ
e‰fLגדרים ,'eÎ ˙e˜lÁ˙‰Â¿ƒ¿«¿∆∆

'ÔÈÓÏÚ Ïk ‡lÓn'‰ ¯B‡ ÔÈÚƒ¿««¿«≈»»¿ƒ
התחלקות  של באופן שיורד אור שהוא

ענינו. לפי נברא לכל »¿ÏÚÂוהתאמה
,"ÈÏ ‰ÏÙË È¯˙‡" ¯Ó‡ ‰Ê∆∆¡«¬»ƒ¿≈»ƒ

וללמדנו ÌB˜ÓאפילוÌbLלחדש ∆«¿
,˙e˜lÁ˙‰‰Â ˙e‡Èˆn‰ על אף «¿ƒ¿«ƒ¿«¿

האלוקי  האור ירידת הוא שעניינו פי

והנבראים  העולמות את 'ממלא' להיות

שלהם, המוגבלת המציאות גדרי לפי

מקום ÏËaמכל ‡e‰ ˙Ó‡a ‰p‰ƒ≈∆¡∆»≈
wÚL¯לאלוקות ,˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ∆ƒ«

‰Êa LecÁ‰לאלוקות הביטול Ïkבעניין ‡lÓn'‰ ¯B‡a ‡e‰ «ƒ»∆»«¿«≈»
.'ÔÈÓÏÚ Ïk ··BÒ'‰ ¯B‡aÓ ¯˙BÈ 'ÔÈÓÏÚ»¿ƒ≈ƒ»«≈»»¿ƒ

¯‡·n‰ C¯cŒÏÚÂ44 בחסידות'ÈÂ‰ Ï‡¯NÈ ÚÓL" ÔÈÚa ¿«∆∆«¿…»¿ƒ¿«¿«ƒ¿»≈¬»»
"„Á‡ 'ÈÂ‰ eÈ˜Ï‡45¯ÓÈÓÏŒdÈÏŒ‰Â‰ ‰¯B‡ÎÏc לו,, היה ¡…≈¬»»∆»¿ƒ¿»¬»≈¿≈«

לומר Lלפסוק, ,"„ÈÁÈ 'יחיד'"‰' ‡ÈzÓ˙הביטוי ÏÚ ¯˙BÈ ‰¯Bn »ƒ∆∆≈«¬ƒƒ
„eÁi‰ ÔÈÚ,בכתוב האמור 'אחד' הביטוי ÏBÎÈמאשר "„Á‡" È¯‰L ƒ¿««ƒ∆¬≈∆»»

,Èen‰ „Á‡ Ìb ˙BÈ‰Ï כלומר אותו, שסופרים בא אחד שאחריו אחד , ƒ¿«∆»«»
וכו' ושלישי Ó‡pL¯שני ,˙ÈL‡¯a ÈÓÈ ˙LLa BÓÎe היום על ¿¿≈∆¿≈¿≈ƒ∆∆¡«

הבריאה של ‡Á„"הראשון ÌBÈ"46"ÈL ÌBÈ" Ìb LÈ CkŒ¯Á‡Â , ∆»¿««»≈«≈ƒ
ÔÈ‡L ÔÙ‡a ‡e‰ "„ÈÁÈ" ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó ,'eÎÂ "ÈLÈÏL ÌBÈ"¿ƒƒ¿«∆≈≈»ƒ¿…∆∆≈

BÓÎe ,"ÈL" עקידת לגבי שנאמר ≈ƒ¿
E„ÈÁÈ"יצחק ˙‡ Ea ˙‡"47, ∆ƒ¿∆¿ƒ¿

"ÈL" ‰Êa ¯ÓBÏ CiL ‡lL∆…«»«»∆≈ƒ
לו  שאין ליחיד שהכוונה ברור אלא

Ó‡¯שני, ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈∆¡«
ישראל' 'שמע ‡Á„"בפסוק 'ÈÂ‰"¬»»∆»

‡˜Âc שהוא 'יחיד' נאמר ולא «¿»
בעניין  יותר גדול חידוש לכאורה

האחדות?

¯wÚ e‰fL ,‡e‰ ÔÈÚ‰ C‡«»ƒ¿»∆∆ƒ«
LecÁ‰'ישראל 'שמע שהכתוב «ƒ

ה', אחדות בנושא ∆אפילו Lמלמדנו
˙e‡ÈˆÓ LiL ÌB˜Óa Ìb«¿»∆≈¿ƒ

,˙BÓÏBÚ‰ כזו ובהבנה בדרגה היינו »»
למציאות  מקום נתינת יש שבה

המורכבת  מציאות שהיא העולמות

ı¯‡Â,מהדברים ÌÈÚÈ˜¯ ‰Ú·Lƒ¿»¿ƒƒ¿∆∆
e‰fL רומזת ולכך שמונה בגימטריא ∆∆

¯BÁe˙האות  Úa¯‡ '„Â - 'Á¿«¿«
ÌÏBÚ‰ כפי מזרחֿמערבֿצפוןֿדרום »»

ד', האות של בגימטריא ≈p‰ƒ‰שנרמז
Ìb העולם ורוחות ‰Ìהרקיעים «≈

ÏL BÙel‡"Ï ÌÈÏËa¿≈ƒ¿«∆
"ÌÏBÚ48 של א' באות הנרמז »

'אחד'. המילה

e‰ÊÂ שבביטול לחידוש בדומה ¿∆
לגבי  ב'אחד' ביטוי לידי הבא לאלוקות

הוא  ב'יחיד' ביטוי לידי הבא החידוש

‰ÏÙË È¯˙‡"c LecÁ‰ Ìb««ƒ¿¬»ƒ¿≈»
,"ÈÏÌB˜n‰ ÔÈÚ ÌbL שהוא ƒ∆«ƒ¿««»

מוגדרת ÈÏÎ˙a˙מציאות ÏËa ‡e‰»≈¿«¿ƒ
מהגדרים. שלמעלה לאלוקות

BLÈ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e,'מקום' נקרא שהקדושֿברוךֿהוא לעיל באמור ƒ¿»ƒ≈∆¿
נוסף, דבר מקומו', העולם ואין עולם של מקומו 'הוא Ïehaכי ÔÈÚƒ¿«ƒ

,ÌB˜n‰ יתבטלו אלא מקום יתפסו שלא מקום המושג של הגדרים ביטול «»
e‰L‡לאלקות, ,ÈÁe¯ ÌB˜Óa Ô‰Â ,BËeLÙk ÈÓLb ÌB˜Óa Ô‰≈¿»«¿ƒƒ¿¿≈¿»»ƒ∆

,ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÂˆ˜ ‰LL ÔÈÚ בגשמיות למטה המקום שגדרי כשם ƒ¿«ƒ»¿»»∆¿ƒ
המקום  גדרי גם כך ומטה, ומעלה מזרחֿמערבֿצפוןֿדרום קצוות בששה הן
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יג 'ebe lkne micqgd lkn izpehw

למּטה, הּגׁשמי הּמקֹום ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהן ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹמּדֹות,

ׁשּכתּוב  ולא 49ּכמֹו ּגֹו', ה' עׂשה ימים ׁשׁשת ְְִֵֶֶָָָָֹ

עליֹונֹות  מּדֹות ׁשׁש על ּדקאי "ּבׁשׁשת", ְְְְִִֵֵֵֶֶַָּכתיב

וארץ  ׁשמים נבראּו זֹו50ׁשּמהן ּבבחינה וגם . ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ׁשּכתּוב  ּוכמֹו לי", טפלה "אתרי ענין ל51יׁשנֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָ

קצוֹות  ׁשּׁשּׁשה וגֹו', והּגבּורה הּגדּלה ְְְְְֲִֶַַָָָָָָֻהוי'

ּובטלים  טפלים הם מּדֹות, ׁשׁש ׁשהם ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָהעליֹונים

."ל"ְ

ּבגלּוי p‰Â‰ה) היה לי" טפלה "אתרי ענין ¿ƒ≈ְְְֲִִִֵַָָָָָ

ּדאּקרי  (ּוב"ּמׁשּכן ְְְְְִִִֵֵַַָָּבביתֿהּמקּדׁש

ּבתכלית  ּבטל הּמקֹום היה ׁשּׁשם ְְְִִֵֶַַָָָָָָמקּדׁש"),

לקדׁשֿ ּבנֹוגע ז"ל רּבֹותינּו ּוכמאמר ְְְֱֲֵֵֶֶַַַַֹֹלאלקּות,

הּמּדה" מן אינֹו הארֹון ׁש"מקֹום ,52הּקדׁשים, ְֳִִִֵֶַַָָָָ

ואּמה  ארּכֹו, וחצי "אּמתים היה ׁשהארֹון ְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָּדאף

קֹומתֹו" וחצי ואּמה רחּבֹו, אףֿעלּֿפי53ֿוחצי , ְְִִִֵֵַַַָָָָָ

לפי  רּוח, לכל אּמֹות עׂשר מֹודדים היּו ְְְִִֵֶֶַַָָכן

לּבחינה  ּבתכלית ּבטל היה עצמֹו הארֹון ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָׁשּמקֹום

אי הּקׁשיא סרה ּובזה הּמקֹום. מן ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֻׁשּלמעלה

אֹורֿאיןֿסֹוף  הׁשראת ּתהיה מגּבל ׁשּבמקֹום ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻׁשּי

ּבטל  היה עצמֹו הּגבּול מקֹום ּכי ְְְְְִִֵַַַָָָהּבליּֿגבּול,

נעׂשה  עצמ ֹו ׁשהּגבּול  עד לּבליּֿגבּול, ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָּבתכלית

ּבֹו להיֹות יכֹול היה ולכן הּגבּול, מן ְְְְְִִֵַַָָָָָלמעלה

ּגּלּוי  והּנה, הּבליּֿגבּול. אֹורֿאיןֿסֹוף ְְְְִִִֵֵַַַָהׁשראת

ּב ּבעּקר היה ּומּביתֿהּמקּדׁשזה ביתֿהּמקּדׁש, ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

"ּדירה  ׁשּיהיה ּכּלֹו, העֹולם ּבכל אחרּֿכ ְְְִִִֶֶַַָָָָָָֻנמׁש

ּב'לּקּוטי  וכּמבאר ּבתחּתֹונים", יתּבר ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹלֹו

עּמם 54ּתֹורה' לקחּו לרגל, עלּו יׂשראל ׁשּכאׁשר ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

הּׁשנה  ּכל על ׁשּבביתֿהּמק ּדׁש הּגּלּויים ּכל ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָאת

ׁשּבכל  ׁשּלאחריֿזה, לרגל העלּיה עד ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻּכּלּה,

ׁשהיה  ּכמֹו ההׁשּתחואה ענין יהיה ּכּלּה ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשנה

העֹולם  ׁשּבכל ּפעלּו ועלֿידיֿזה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָּבביתֿהּמקּדׁש,
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l"yz'dיד elqk h"i ,glyie zyxt zay

ּבביתֿ ׁשהיה ּכמֹו הּבּטּול ענין יהיה ְְְְִִִֵֶֶַַָָֻּכּלֹו

ּבתחּתֹונים". יתּבר לֹו "ּדירה לעׂשֹות ְְְֲִִִִֵַַַַָָָהּמקּדׁש,

יׁשנֹו‡Cו) הּבּטּול ענין הרי להבין, צרי עדין «ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָ

עֹולם  ׁשהם הּׁשמים", ּוׁשמי ּב"ּׁשמים ְִִֵֵֶַַַַַָָָּגם

מעֹולם  ׁשּלמעלה האיןֿסֹוף ועֹולמֹות ְְְֲִֵֵֶַָָָָָהאצילּות

'עֹולם  נקרא האצילּות ׁשעֹולם ועד ְְֲֲִִִֶַָָָָָהאצילּות,

הּזה"55האחדּות' "הּבית ׁשּדוקא הּטעם ּומהּו , ְְִֶֶַַַַַַַַַָָ

הּוא  ּבזה הּבאּור א ."יתּבר לֹו "ּדירה ְִִֵֵֶַַָָָהּוא

ּדאףֿעלּֿפי  הּמדּברת, מּצּפֹור הּמׁשל ְְִִִִֶֶַַַַַַָָעלּֿפי

אףֿ האדם, לדּבּור ּבער אינֹו הּצּפֹור ְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשּדּבּור

והּתענּוג  הּׂשמחה ּפֹועל זה ּדוקא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָעלּֿפיֿכן

ענין  ועֹוד ׁשּבזה. החּדּוׁש מּצד ,ּובּמל ְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבאדם

ּבעֹולםֿהּזה, ּדוקא הּוא הּבּטּול ׁשעּקר ְִִֶֶֶַַַַָָָָּבזה,

ועלּֿדר העליֹונים. מּבעֹולמֹות יֹותר ְְְִִֵֶֶֶַָָָועֹוד

ּגדֹול, חכם לגּבי קטן חכם ּבּטּול ׁשּבין ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָההפרׁש

ׁשחכם  ּגדֹול, חכם לגּבי ּפׁשּוט איׁש ׁשל ְִִֵֶֶַַָָָָָָלּבּטּול

ׁשל  ׂשכלֹו ּבמעלת והּכרה ידיעה לֹו יׁש ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָקטן

מּצד  הּוא ׁשּלֹו הּבּטּול ּומּמילא הּגדֹול, ִִִֵֶֶַַַָָָָהחכם

לגּבי  הּנר ּבּטּול עלּֿדר זה והרי ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַהּׂשכל,

אמּתית  זה ׁשאין ּבאבּוקה, ׁשּנכלל עד ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהאבּוקה

יּׁשאר  האבּוקה, את יסּלקּו אם ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָהּבּטּול,

חכם  ּבּטּול הּוא ועלּֿדר ֿזה ּבמציאּותֹו. ְְִִִֵֶֶֶַַָָהּנר

איׁש ּבּטּול מהֿׁשאיןּֿכן ּגדֹול. חכם לגּבי ְִִֵֵֵֶַַָָָָָקטן

ּבתכלית, ּבּטּול זה הרי ּגדֹול, חכם לגּבי ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּפׁשּוט

ּב הּבּטּול מעלת ּגם וזֹוהי ּבמציאּות. עֹולםּֿבּטּול ְְֲִִִִִַַַַָָ

יתרֹון  ועֹוד ּבתכלית. ּבּטּול הּוא ׁשהּבּטּול ְְְְִִִִֶֶַַַהּזה,

הּמבאר  עלּֿפי ּבעֹולםֿהּזה, הּיׁש' ּב'בּטּול ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹמעלה

הּקדׁש' הּוא 56ּב'אּגרת הּגׁשמי הּיׁש ׁשהתהּוּות ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַֹ

ויכלּתֹו ּבכחֹו לבּדֹו ׁשהּוא ּדוקא, העצמּות ְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹּבכח
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ובכ"מ.55) פ"ב. ח"א הקודש עבודת א. פג, (רע"מ) זח"ג ע"ב).56)ראה ריש (קל, ס"כ

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Blk ÌÏBÚ‰ המקדש בבית רק ‰Ïehaולא ÔÈÚ ‰È‰ÈלאלוקותBÓk »»Àƒ¿∆ƒ¿««ƒ¿

"ÌÈBzÁ˙a C¯a˙È BÏ ‰¯Èc" ˙BNÚÏ ,Lc˜n‰Œ˙È·a ‰È‰L∆»»¿≈«ƒ¿»«¬ƒ»ƒ¿»≈««¿ƒ
כולו. העולם בכל

ÔÈ„Ú C‡ (Â הבליֿגבול האלוקי האור כיצד בהרחבה שנתבאר לאחר גם «¬«ƒ
עדיין  מוגבל, גשמי במקום מאיר

Ïeha‰ ÔÈÚ È¯‰ ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ¬≈ƒ¿««ƒ
לאלוקות המציאות Ìbשל BLÈ∆¿«

,"ÌÈÓM‰ ÈÓLe ÌÈÓM"a«»«ƒ¿≈«»«ƒ
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ Ì‰L('שמים') ∆≈»»¬ƒ

‰ÏÚÓlL ÛBÒŒÔÈ‡‰ ˙BÓÏBÚÂ¿»»≈∆¿«¿»
˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚÓ שמי') ≈»»¬ƒ

לעיל, כמבואר »¿ÚÂ„השמים'),
הוא  אלו בעולמות לאלוקות והביטול

כך כדי ‰‡ˆeÏÈ˙עד ÌÏBÚL∆»»¬ƒ
'ÌÏBÚ('שמים') ‡¯˜ƒ¿»»

'˙e„Á‡‰55'ה אחדות שבו העולם »«¿
אחרת  מציאות שום אין כי בגלוי ניכרת

מקום, ‰ÌÚhשתופסת e‰Óe««««
"‰f‰ ˙Èa‰" ‡˜ÂcL בית ∆«¿»««ƒ«∆

הגשמי BÏהמקדש ‰¯Èc" ‡e‰ƒ»
"C¯a˙Èשדווקא גילוי מקום יש בו ƒ¿»≈

בעולמות  מאשר יותר אלוקות

?עליונים 
ÈtŒÏÚ ‡e‰ ‰Êa ¯e‡a‰ C‡««≈»∆«ƒ

˙¯a„n‰ ¯BtvÓ ÏLn‰,'תוכי' «»»ƒƒ«¿«∆∆
¯Btv‰ ¯eacL ÈtŒÏÚŒÛ‡c¿««ƒ∆ƒ«ƒ
,Ì„‡‰ ¯ea„Ï C¯Úa BÈ‡≈¿≈∆¿ƒ»»»
להשוואה  מקום וכל יחס כל אין וכמובן

של  לדיבורו הציפור של 'דיבור' בין

Ê‰אדם, ‡˜Âc ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ≈«¿»∆
הרגיל  הדיבור ולא הציפור, של הדיבור

האדם, ‰ÁÓO‰של ÏÚBt≈«ƒ¿»
Ì„‡a ‚eÚz‰Â את ושומע הרואה ¿««¬»»»

המדברת שמביאים CÏn·eהציפור «∆∆
לו  לגרום כדי מדברת ציפור לפניו

זה  וכל ועונג, ‰LecÁשעשוע „vÓƒ««ƒ
גם ÊaL‰והפלא וכך הציפור, בדיבור ∆»∆

הביטול  של המיוחד היתרון בעניננו,

נובע  מוגבל, גשמי במקום לאלקות

שבדבר. והפלא מהחידוש

‡e‰ Ïeha‰ ¯wÚL ,‰Êa ÔÈÚ „BÚÂ אכן,‰f‰ŒÌÏBÚa ‡˜Âc ¿ƒ¿»»∆∆ƒ««ƒ«¿»»»«∆
ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚaÓ ¯˙BÈ „BÚÂ מתבטל אכן הגשמי הזה והעולם ¿≈ƒ»»»∆¿ƒ

הרוחניים  בעולמות שקיימת הביטול מידת מאשר יותר רבה במידה לאלוקות

העליונים.

L¯Ù‰‰ C¯cŒÏÚÂ ההבדלÌÎÁ Èa‚Ï ÔË˜ ÌÎÁ Ïeha ÔÈaL ¿«∆∆«∆¿≈∆≈ƒ»»»»¿«≈»»
,ÏB„b ÌÎÁ Èa‚Ï ËeLt LÈ‡ ÏL ÏehaÏ ,ÏB„b של שהביטול »«ƒ∆ƒ»¿«≈»»»

החכם  האיש של מהביטול יותר ועמוק יותר נעלה ביטול הוא הפשוט האיש

כיוון  BÏÎNהקטן, ˙ÏÚÓa ‰¯k‰Â ‰ÚÈ„È BÏ LÈ ÔË˜ ÌÎÁL∆»»»»≈¿ƒ»¿«»»¿«¬«ƒ¿
‡ÏÈnÓe ,ÏB„b‰ ÌÎÁ‰ ÏL∆∆»»«»ƒ≈»
,ÏÎO‰ „vÓ ‡e‰ BlL Ïeha‰«ƒ∆ƒ««≈∆
הקטן  החכם של הביטול מידת ולכן

מוגבלת  היא הגדול החכם כלפי

במעלתו  שלו ההבנה למידת בהתאם

הגדול החכם ŒÏÚשל ‰Ê È¯‰Â«¬≈∆«
¯p‰ Ïeha C¯c קטן אור לו שיש ∆∆ƒ«≈
‰˜e·‡‰ Èa‚Ï גדולה אש שהיא ¿«≈»¬»

ביטול ÏÏÎpLשהוא „Ú הנר «∆ƒ¿»
˙ÈzÓ‡ ‰Ê ÔÈ‡L ,‰˜e·‡a«¬»∆≈∆¬ƒƒ

Ïeha‰,הנר מציאות È¯‰Lשל «ƒ∆¬≈
‰˜e·‡‰ ˙‡ e˜lÒÈ Ì‡ וירחיקו ƒ¿«¿∆»¬»

מהנר, ‰p¯אותה ¯‡MÈƒ»≈«≈
B˙e‡ÈˆÓa מצד שהנר הוכחה וזו ƒ¿ƒ

לגמרי  מציאותו את מאבד לא עצמו

אל  הנר שבקירוב אלא האבוקה מול

הנר  על 'שולטת' האבוקה האבוקה,

הנר, מצד אבל בה. נכלל והוא

למציאות  לחלוטין בטלה לא מציאותו

‰e‡האבוקה. ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆
ÌÎÁ Èa‚Ï ÔË˜ ÌÎÁ Ïehaƒ»»»»¿«≈»»

ÏB„b כדי עד מוחלט ביטול זה שאין »
העצמית  והיישות המציאות אבדן

‡LÈלגמרי. Ïeha ÔkŒÔÈ‡LŒ‰Ó«∆≈≈ƒƒ
È¯‰ ,ÏB„b ÌÎÁ Èa‚Ï ËeLt»¿«≈»»»¬≈

,˙ÈÏÎ˙a Ïeha ‰Ê מוחלט ביטול ∆ƒ¿«¿ƒ
˙e‡ÈˆÓa Ïeha המציאות כל ƒƒ¿ƒ

מתבטלת  הפשוט האיש של והיישות

הגדול. החכם לגבי לגמרי

Ïeha‰ ˙ÏÚÓ Ìb È‰BÊÂ¿ƒ««¬««ƒ
קיימת f‰ŒÌÏBÚa‰,לאלקות שלא »»«∆

העליונים, ‰e‡בעולמות Ïeha‰L∆«ƒ
.˙ÈÏÎ˙a Ïehaƒ¿«¿ƒ

Ïeh·'a ‰ÏÚÓ ÔB¯˙È „BÚÂ¿ƒ¿«¬»¿ƒ
'Li‰ הגשמית המציאות התבטלות «≈

שלא f‰ŒÌÏBÚa‰,לאלוקות  יתרון »»«∆
העליונים, בעולמות לאלוקות בביטול b‡'a¯˙קיים ¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿…»¿ƒ∆∆

'L„w‰56התניא ‰ÈÓLbשבספר Li‰ ˙ee‰˙‰L האלוקי מה'אין' «…∆∆ƒ¿««≈««¿ƒ
˙eÓˆÚ‰ ÁÎa ‡e‰ בעצמו הקדושֿברוךֿהוא של ומהותו עצמותו ¿…«»«¿
Bc·Ï ‡e‰L ,‡˜Âcבעצמו הקדושֿברוךֿהוא BzÏÎÈÂרק BÁÎa «¿»∆¿«¿…ƒ»¿
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טו 'ebe lkne micqgd lkn izpehw

ׁשּיהיה  ּובאפן הּמחלט, ואפס מאין - יׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻלברא

לֹו ׁשּקדמה וסּבה עּלה לֹו ׁשאין ּבֹו ,57נרּגׁש ְְְִִִֵֶֶָָָָָ

ואינֹו מעצמּותֹו ׁשּמציאּותֹו העצמּות ְְְְְְִֵֵֶַַַָֻּבדגמת

וכיון  חסֿוׁשלֹום. לֹו ׁשּקדמה עּלה מאיזֹו ְְְִֵֵֵֶַָָָָָָעלּול

הּנה  האמּתי, מהּיׁש הּוא הּנברא הּיׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָׁשהתהּוּות

ּבתכלית  ּבטל ׁשּנעׂשה ּבאפן הּוא ׁשּלֹו ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹהּבּטּול

(ער  מּמציאּות ׁשּמתּבּטל ועד האמּתי', ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָל'ּיׁש

האמּתי  יׁש ונעׂשה הּנברא, יׁש אֹויס) ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָווערט

ּבׁשּלח  ּפרׁשת הּזהר' ּב'ּבאּורי ׁשּזהּו58(ּכּמבאר ,( ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ

ּביֹותר" קרֹוב "הּקרֹוב והּוא הּבּטּול, ְְְִִֵַַַָָּתכלית

העצמּות  ׁשּגּלּוי הּטעם וזהּו מּזה. למעלה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשאין

ׁשּנעׂשה  ּבעֹולםֿהּזה הּזה", "ּבּבית ּדוקא ְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָהּוא

ּוׁשמי  "ּבּׁשמים ולא ,"יתּבר לֹו ְְְִִִֵֵַַָָָֹ"ּדירה

ִַַָהּׁשמים".

טפלה p‰Â‰ז) ּד"אתרי זֹו ּומדרגה ּבחינה ּגּלּוי ¿ƒ≈ְְְְֲִִִֵֵַָָָָ

העבֹודה  עלֿידי הּוא למּטה, ְְֲִֵַַָָָלי"

עבֹודת  היא ׁשעּקרּה ּבביתֿהּמקּדׁש, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשהיתה

ההּלּולא  ּבמאמרי וכּמבאר וענין 59הּקרּבנֹות, . ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָֹ

הּמזּבח, עלּֿגּבי מקריב ׁשהאדם הּוא ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָהּקרּבנֹות

ׁשּלמעלה  הּתהּו', מ'עֹולם ׁשּׁשרׁשּה ְְְְֵֵֶֶַַָָָָָֹּבהמה

(ׁשּלכן  הּתּקּון' מ'עֹולם ׁשהּוא האדם ִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹמּׁשרׁש

מתעּלה  ועלֿידיֿזה לבעליֿחּיים), האדם ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָנצר

הּמרּכבה  חּיֹות ּבארּבע  ּומקֹורּה לׁשרׁשּה ְְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָהּבהמה

ׁשּבּמרּכבה 61(ּכּידּוע 60העליֹונה  אריה' ׁש'ּפני ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכל  מקֹור הּוא ׁשֹור' ּו'פני החּיֹות, ּכל מקֹור ְְְֵַַָָהּוא

העֹופֹות), ּכל מקֹור הּוא נׁשר' ּו'פני ְְְֵֵֶֶַָָהּבהמֹות,

הּכּסא" את נֹוׂשאֹות "החּיֹות הּנה ,62ועלֿידיֿזה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַ
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מנחם 57) (תורת פ"ד תשי"א לגני באתי ד"ה .238 ע' תש"ז קנ. ע' עזר"ת המאמרים ספר בפנים. דלקמן ביאוה"ז ראה

ועוד. ואילך). ט ע' ח"א לגני באתי המאמרים ואילך.58)ספר ב המאמרים 59)צו, (ספר פ"ב ה'שי"ת לגני באתי ד"ה

.(112 ע' 60.30)ה'שי"ת ע' תש"ט רכט. ע' תרח"ץ המאמרים ספר גם (ד"ה 61)ראה ויקרא פ' להרח"ו המצות טעמי ראה

ועוד. קרבנות). דר"ה 62)מצות במוסף "וחיות" פיוט פדר"א. בשם י כה, תרומה בחיי ספי"ד. במדב"ר ספכ"ג. שמו"ר ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
LÈ ‡¯·Ï גשמית ÒÙ‡Âמציאות ÔÈ‡Ó ÔÙ‡·eהעדר- ,ËÏÁn‰ ƒ¿…≈≈«ƒ»∆∆«À¿»¿…∆

Ba Lb¯ ‰È‰iLהגשמי Ó„wL‰ב'יש' ‰aÒÂ ‰lÚ BÏ ÔÈ‡L ∆ƒ¿∆ƒ¿»∆≈ƒ»¿ƒ»∆»¿»
BÏ57, שנברא ומוכיח שמלמד דבר שום אין עצמו הגשמי ב'יש' שהרי

האלוקות  על והסתר העלם היא הגשמית והמציאות רוחני. אלוקי ממקור

אותה ומחייה »¿Ó‚„a¿À˙שמהווה
˙eÓˆÚ‰ האלוקות של »«¿

B˙eÓˆÚÓ B˙e‡ÈˆnL ממנו ∆¿ƒ≈«¿
ÏeÏÚעצמו BÈ‡Â תוצאה הוא ואין ¿≈»

‰lÚ BÊÈ‡Ó ומקור Ó„wL‰סיבה ≈≈ƒ»∆»¿»
ÌBÏLÂŒÒÁ BÏ מציאות הוא אלא «¿»

ומעולם  מאז קיים שהיה 'קדמון' של

עצמו, ממנו באה שלו והמציאות

כאמור.

˙ee‰˙‰L ÔÂÈÎÂובריאתLi‰ ¿≈»∆ƒ¿««≈
‡¯·p‰הגשמיLi‰Ó ‡e‰ «ƒ¿»≈«≈
ÈzÓ‡‰ האלוקות ועצמיות האלוקי, »¬ƒƒ

שלו, החיות מקור ‰Ïehaהיא ‰p‰ƒ≈«ƒ
BlLהנברא היש ÔÙ‡aשל ‡e‰ ∆¿…∆

Li'Ï ˙ÈÏÎ˙a ÏËa ‰NÚpL∆«¬»»≈¿«¿ƒ«≈
Ïha˙nL „ÚÂ ,'ÈzÓ‡‰»¬ƒƒ¿«∆ƒ¿«≈
ÒÈB‡ Ë¯ÚÂÂ ¯Ú) ˙e‡ÈˆnÓƒ¿ƒ∆∆¿

של  מציאות מלהיות חדל LÈהוא (≈
ÈzÓ‡‰ LÈ ‰NÚÂ ,‡¯·p‰«ƒ¿»¿«¬»≈»¬ƒƒ
'¯‰f‰ È¯e‡a'a ¯‡·nk)«¿…»¿≈≈«…«

ÁlLa ˙L¯t58e‰fL ,( »»«¿««∆∆
·B¯w‰" ‡e‰Â ,Ïeha‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ«ƒ¿«»

"¯˙BÈa ·B¯˜ של ההתקרבות רמת »¿≈
לאלוקות ÏÚÓÏ‰נברא ÔÈ‡L∆≈¿«¿»

.‰fÓƒ∆
˙eÓˆÚ‰ ÈelbL ÌÚh‰ e‰ÊÂ¿∆«««∆ƒ»«¿
עצמיות  של וההתגלות ההארה

"Èaa˙האלוקית ‡˜Âc ‡e‰«¿»««ƒ
,"‰f‰ והמקדש ŒÌÏBÚaהמשכן «∆»»

BÏ ‰¯Èc" ‰NÚpL ‰f‰«∆∆«¬»ƒ»
ÈÓLe ÌÈÓMa" ‡ÏÂ ,"C¯a˙Èƒ¿»≈¿…«»«ƒ¿≈

"ÌÈÓM‰,הזה בעולם דווקא כי «»«ƒ
לאלוקות  ביטול יש הגשמית, במציאות

מהסיבות  הרוחניים, העליונים בעולמות מאשר יותר מוחלטת, בצורה

באריכות. לעיל שנתבארו

"ÈÏ ‰ÏÙË È¯˙‡"c BÊ ‰‚¯„Óe ‰ÈÁa Èelb ‰p‰Â (Ê מקומי ¿ƒ≈ƒ¿ƒ»«¿≈»¿¬»ƒ¿≈»ƒ
לאלקות הגשמית המציאות של הביטול  היינו לי, הדרך hÓÏ‰,טפל ¿«»

בגלוי  וניכר נראה זה ביטול שיהא לכך ‰B·Ú„‰והאמצעי È„ÈŒÏÚ ‡e‰«¿≈»¬»
,˙Ba¯w‰ ˙„B·Ú ‡È‰ d¯wÚL ,Lc˜n‰Œ˙È·a ‰˙È‰L∆»¿»¿≈«ƒ¿»∆ƒ»»ƒ¬««»¿»

‡Ïel‰‰ È¯Ó‡Óa ¯‡·nÎÂ59. באתי' בפסוק הפותחים המאמרים ¿«¿…»¿«¬»≈«ƒ»
(ובמשך  נסתלק זה וביום תש"י שבט ליו"ד לפרסום מסר הריי"צ שהרבי לגני'

ביו"ד  ואילך, תשי"א משנת השנים,

מאמר  אמר הרבי שנה, מידי שבט

תש"י), משנת המאמר בביאור שעוסק

התוכן  כיצד בההרחבה מבואר שם

הוא  הקרבנות עבודת של הפנימי

לאלוקות  האדם »¿ÔÈÚÂ¿ƒהתקרבות
Ì„‡‰L ‡e‰ ˙Ba¯w‰«»¿»∆»»»
,ÁaÊn‰ ÈabŒÏÚ ·È¯˜Ó«¿ƒ««≈«ƒ¿≈«

‰Ó‰aגשמיתdL¯ML של ¿≈»∆»¿»
‰e‰z',הבהמה ÌÏBÚ'Ó≈»«…

Ì„‡‰ L¯MÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ…∆»»»
'Ôewz‰ ÌÏBÚ'Ó ‡e‰L∆≈»«ƒ
ŒÈÏÚ·Ï Ì„‡‰ C¯ˆ ÔÎlL)∆»≈ƒ¿»»»»¿«¬≈

ÌÈiÁ מהם וניזון בהם ),ועובד «ƒ
בריאת  לפני בחסידות, כמבואר

של  השתלשלות' ב'סדר העולמות

"עולם  את ה' ברא התיקון", "עולם

אורות  היינו התיקון", "עולם התוהו".

מדוד  באופן המאירים הספירות

ב"עולם  ואילו המקבלים, לכלי ומותאם

רבה  בעוצמה מאירים האורות התוהו"

כך  ועל המקבלים, כלי לפי שלא

פועל  הבהמה מן שקרבן כאן מבואר

בהקרבת  כי בעולם אלוקות המשכת

לשורשה  הבהמה את מעלים הקרבן

למעלה  והוא התוהו, בעולם ומקורה

התיקון  בעולם שהוא האדם משורש

במאמרי  בהרחבה שנתבאר (וכפי

תש"ל) זו, שנה תשרי ÏÚÂŒחודש ¿«
‰ÊŒÈ„È הבהמה את מקריב שהאדם ¿≈∆

המזבח גבי ‰Ó‰a‰על ‰lÚ˙Óƒ¿«»«¿≈»
d¯B˜Óe dL¯LÏ למעלה ¿»¿»¿»

‰k¯n·‰באלוקות ˙BiÁ Úa¯‡a¿«¿«««∆¿»»
‰BÈÏÚ‰60יחזקאל בנבואת הסודÚe„ik)61כמפורט Èt'Lבתורת »∆¿»«»«∆¿≈

‡e‰ '¯BL ÈÙ'e ,˙BiÁ‰ Ïk ¯B˜Ó ‡e‰ ‰·k¯naL '‰È¯‡«¿≈∆«∆¿»»¿»««¿≈
,(˙BÙBÚ‰ Ïk ¯B˜Ó ‡e‰ '¯L ÈÙ'e ,˙BÓ‰a‰ Ïk ¯B˜Ó¿»«¿≈¿≈∆∆¿»»

‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ,למעלה ומקורה  לשורשה מתעלית לקרבן, שעלתה שהבהמה ¿«¿≈∆
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l"yz'dטז elqk h"i ,glyie zyxt zay

"ּכי  לבחינת הּכּסא", ׁשעל העליֹון ה"אדם ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָואת

הּוא" אדם ּכּידּוע 63לא יֹותר, למעלה ועֹוד , ְְְֵַַַָָָָֹ

ּדאיןֿסֹוף" רזא עד עֹולה ּדקרּבנא ,64ׁש"רזא ְְְֵֶֶַָָָָָָָ

ניחח", "ריח ענין ׁשּזהּו למּטה, נמׁש ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּומּׁשם

ּדרּגא"65מּלׁשֹון  המׁשכת 66"נחֹות ענין ׁשהּוא , ְְְְְִִֶַַַַָָ

ׁשעלֿ הּזה", הּבית ּכי "אף וזהּו למּטה. ְְֱִִֶֶֶַַַַַַָֹאלקּות

אלקּות  הׁשראת היתה הּקרּבנֹות עבֹודת ְְְְֱֲֵַַַַָָָָָֹידי

יתּבר לֹו ל"דירה ועד ְְְְְִִִֵֵַַָָָּבביתֿהּמקּדׁש,

עבֹודת  עלֿידי ּגם נעׂשה זה וענין ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָּבתחּתֹונים".

ּתּקנּום" קרּבנֹות ׁש"ּבמקֹום מה 67הּתפּלה, ׁשּזהּו , ְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

נאמר 68ׁשּכתּוב  ולא מּכם", יקריב ּכי "אדם ְְֱִִִֶֶֶַַָָָֹ

הּׂשמחה  ּבעל ּופרׁש יקריב", ּכי מּכם ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ"אדם

הּבהמית,69והּגאּלה  הּנפׁש הקרבת ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָֻ

טענתיּה" "אקּדמיּה ּכי יֹותר, למעלה ,70ׁשּׁשרׁשּה ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ

כּו', ּומקֹור ּה לׁשרׁשּה מתעּלה הּתפּלה ְְְְְְְִִֵַַַָָָָָועלֿידי

למּטה. הּגּלּוי נמׁש ְְִִִַַָָָּומּׁשם

צריכים p‰Â‰ח) היּו הּקרּבנֹות, ּבהקרבת ¿ƒ≈ְְְְִִַַַָָָָ

ויׂשראלים, לוּים ּכהנים ְְְְְֲִִִִִִֵֹלהי ֹות

ויׂשראל  ּבדּוכנם ּולוּיים ּבעבֹודתם, ְְְְֲֲִִִִֵַָָָָָֹ"ּכהנים

ׁשענ 71ּבמעמדם" לפי הּדבר, וטעם הּקרּבנֹות . ין ְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָ

צריכה  הּמקּבל עלּית ּובכל העלאה, ּבחינת ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָהּוא

מהּמׁשּפיע  ּכח ּונתינת המׁשכה ּתחּלה ,72להיֹות ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָֹ

לקראת  ּדֹודי "לכה ׁשּבת' ּב'קּבלת ׁשּכתּוב ְְְְִִֶַַַַָָָָּוכמֹו

וזהּו נקּבלה". ׁשּבת ּפני (ועלֿידיֿזה) ְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָּכּלה

("ּכהנים  ּכהנים עלֿידי היתה ההקרבה ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹֹׁשעבֹודת

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

ואילך. ד עב, שם ואילך. סע"א עא, יתרו תו"א בכ"ז וראה נוסחאות). (בכמה כתר קדושת כט.63)אחר טו, שמואלֿא

ואילך. ב עא, שם תו"א ואילך.וראה סע"ב ב.64)עב, כו, ח"ג א. רלט, ח"ב זהר א.65)ראה סג, יבמות לקו"ת 66)ראה

ד. עח, א. עו, אֿב.67)פינחס כו, ב.68)ברכות א, לקו"ת 69)ויקרא וראה .21 שבהערה תרפ"ז בשלום פדה בד"ה הובא

שני). אדר יב יום" ב"היום (נעתק א תנ, ח"ב קונטרסים המאמרים ספר ואילך. ב ב, סע"א 70)ויקרא קעט, זח"א ראה

ובכ"מ.71)ואילך. א. ג, תשי"ד 72)מגילה דודי לכה ד"ה ואילך. קכב ע' תרפ"ט ואילך. קמט ע' פר"ת המאמרים ספר ראה

ואילך). רלה ע' אלול המאמרים ספר מנחם (תורת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
למעלה, אור ותוספת המשכה ‡˙נפעלת ˙B‡NB ˙BiÁ‰" ‰p‰ƒ≈««¿∆

"‡qk‰62Èk" ˙ÈÁ·Ï ,"‡qk‰ ÏÚL ÔBÈÏÚ‰ Ì„‡"‰ ˙‡Â , «ƒ≈¿∆»»»»∆¿∆««ƒ≈ƒ¿ƒ«ƒ
"‡e‰ Ì„‡ ‡Ï63,¯˙BÈ ‰ÏÚÓÏ „BÚÂ בעולמות , עלייה ונפעלת …»»¿¿«¿»≈

באיןֿסוף נעלות הכי לדרגות עד לדרגה מדרגה האמור Úe„ikהעליונים «»«
ÏBÚ‰בזוהר  ‡a¯˜c ‡Ê¯"L∆»»¿»¿»»∆

"ÛBÒŒÔÈ‡c ‡Ê¯ „Ú64, סוד «»»¿≈
האיןֿסוף  סוד עד עולה הקרבן

ÌMÓe מהאיןֿסוףCLÓ האור ƒ»ƒ¿»
וחוזר  הקרבנות ידי על שנפעל והגילוי

"¯ÁÈומאיר ÔÈÚ e‰fL ,‰hÓÏ¿«»∆∆ƒ¿«≈«
,"ÁÁÈ על שנפעל בתורה שכתוב ƒ…«

ב'ריח  הפירושים ואחד הקרבנות ידי

הוא  "ÔBLlÓ65˙BÁניחוח' ƒ¿¿
"‡b¯c66, בדרגה e‰L‡ירידה «¿»∆

˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ידי על ƒ¿««¿»«¡…
מלמעלה  האלוקי האור ירידת

.‰hÓÏ¿«»
e‰ÊÂ בחנוכת המלך שלמה שאמר ¿∆

הראשון המקדש Èkבית Û‡"«ƒ
,"‰f‰ ˙Èa‰ שאכן היא והכוונה ««ƒ«∆

יש  הגשמי, המקדש בית הזה, בבית

בעולמות  מאשר יותר אלקות התגלות

כיון  B·Ú„˙עליונים, È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¬«
˙‡¯L‰ ‰˙È‰ ˙Ba¯w‰«»¿»»¿»«¿»«
„ÚÂ ,Lc˜n‰Œ˙È·a ˙e˜Ï‡¡…¿≈«ƒ¿»¿«
C¯a˙È BÏ ‰¯È„"Ï¿ƒ»ƒ¿»≈

"ÌÈBzÁ˙a המציאות בכללות ««¿ƒ
הגשמית.

‰Ê ÔÈÚÂ היה המקדש שבית שבזמן ¿ƒ¿»∆
הקרבנות  עבודת ידי על נפעל קיים

‰NÚ הגלות È„ÈŒÏÚבזמן Ìb «¬»««¿≈
ÌB˜Óa"L ,‰lÙz‰ ˙„B·Ú¬««¿ƒ»∆ƒ¿

"Ìewz ˙Ba¯˜67‰Ó e‰fL , »¿»ƒ¿∆∆«
·e˙kL68 הקרבנות פרשת בתחילת ∆»

ויקרא È¯˜È·בספר Èk Ì„‡"»»ƒ«¿ƒ
¯Ó‡ ‡ÏÂ ,"ÌkÓ והסגנון הלשון מצד יותר נכון שלכאורה "‡„Ìכפי ƒ∆¿…∆¡«»»

ÌkÓישראל מבני L¯Ùeמישהו ,"·È¯˜È Èkהזקן ÏÚaאדמו"ר ƒ∆ƒ«¿ƒ≈≈««
‰l‡b‰Â ‰ÁÓO‰69 כסלו י"ט פירושוe‰L‡של מכם' ÔÈÚ'יקריב «ƒ¿»¿«¿À»∆ƒ¿«

˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ BÈ˙¯שבאדם,‰˜¯·˙ ‰ÏÚÓÏ dL¯ML «¿»««∆∆««¬ƒ∆»¿»¿«¿»≈

האלוקית, הנפש של dÈ˙ÚË"מהשורש dÈÓc˜‡" Èk70, כדברי ƒ«¿»≈«¬»≈
את  להשמיע מקדימה לידתו) עם מיד באדם (הנכנסת הבהמית שהנפש הזוהר

ברֿמצווה), בגיל בעיקר באדם (הנכנסת האלוקית הנפש לפני שלה הטענות

בשרשה, הבהמית הנפש של והמעלה הקדימות מפני ≈¿»¿È„ÈŒÏÚÂוזה
‰lÚ˙Ó ‰lÙz‰,הבהמית הנפש «¿ƒ»ƒ¿«»
שבאדם  «¿«¿dL¯LÏה'בהמה'

ÌMÓe ,'eÎ d¯B˜Óe מהשורש ¿»ƒ»
הבהמית הנפש של «¿CLÓƒהנעלה

‰hÓÏ Èelb‰ למבואר ובדומה «ƒ¿«»
שבהעלאת  הקרבנות עבודת לגבי לעיל

העליון  לשרשה (בעולם הבהמה

עליונות  בדרגות עלייה נפעלת התוהו)

אור  ונמשך חוזר ומזה באיןֿסוף,

למטה.אלוקי  מלמעלה

˙Ba¯w‰ ˙·¯˜‰a ‰p‰Â (Á¿ƒ≈¿«¿»««»¿»
המקדש, ˆ¯ÌÈÎÈבבית eÈ‰»¿ƒƒ

ÌiÂÏ ÌÈ‰k ˙BÈ‰Ïƒ¿…¬ƒ¿ƒƒ
ÌÈ‰k" ,ÌÈÏ‡¯NÈÂ¿ƒ¿¿≈ƒ…¬ƒ

Ì˙„B·Úa,עצמה הקרבנות עבודת «¬»»
ÌÎe„a ÌÈiÂÏe ובזמרה בשירה ¿ƒƒ¿»»

Ì„ÓÚÓa Ï‡¯NÈÂ"71בתפילה. ¿ƒ¿»≈¿«¬»»
,¯·c‰ ÌÚËÂ לצורך הסיבה ¿«««»»

כוהנים, השלושה, כל בהשתתפות

היא  וישראלים, ÔÈÚLלויים ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿«
˙ÈÁa ‡e‰ ˙Ba¯w‰«»¿»¿ƒ«

,‰‡ÏÚ‰ בדרך לאלוקות התקרבות «¬»»
למעלה מלמטה התעלות «¿ÏÎ·eשל

Ïa˜n‰ ˙iÏÚ התחתון היינו ¬ƒ««¿«≈
מלמעלה  השפעה מקבל כלל שבדרך

‰ÎLÓ‰ ‰lÁz ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯¿̂ƒ»ƒ¿¿ƒ»«¿»»
ÚÈtLn‰Ó Ák ˙È˙e72 שעל ¿ƒ«…«≈««¿ƒ«

להתעלות  כך אחר המקבל יוכל כך ידי

למעלה, e˙kL·מלמטה BÓÎe¿∆»
È„Bc ‰ÎÏ" '˙aL ˙Ïa˜'a¿«»««»¿»ƒ

lk‰המשפיע ˙‡¯˜Ï המקבל ƒ¿««»
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ) מלמעלה למקבל, מהמשפיע כוח ונתינת השפעה שישנה ¿«¿≈∆

כך),למטה  אחר להיות Ïa˜‰"יכול ˙aL Èt והתקרבות התעלות ¿≈«»¿«¿»
למעלה. מלמטה למשפיע, מהמקבל

‰·¯˜‰‰ ˙„B·ÚL e‰ÊÂהקרבנות ÌÈ‰kשל È„ÈŒÏÚ ‰˙È‰ ¿∆∆¬«««¿»»»¿»«¿≈…¬ƒ
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יז 'ebe lkne micqgd lkn izpehw

אינּון" ּדרחמנא ׁש"ׁשלּוחי ,73ּבעבֹודתם"), ְְֲֲִֵֶַַָָָָ

ּבכדי  מּלמעלה, האֹור המׁשכת ענין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָׁשהּוא

הּבהמה. העלאת אחרּֿכ להיֹות ְְֲִֵֶַַַַַַַָָׁשּתּוכל

ּבדּוכנם", "לוּים עלֿידי היא ְְְְֲִִִֵַַַָָָָוההעלאה

קלא" "לארמא היא ׁשּכתּוב 74ׁשעבֹודתם ּוכמֹו ,75 ְְֲִֶֶַָָָָָָָ

הּוא  ּבמעמדם" ו"יׂשראל הּוא". הּלוי ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָ"ועבד

ולכן  ההעלאה , ׁשאחר ההמׁשכה ענין ְְְֲִִֵֶַַַַַַַַָָָָָעּקר

ּבּגמרא  וכדאיתא ה'ּמעמדֹות', ענין הּוא 76העּקר ְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָ

וארץ" ׁשמים נתקּימּו לא מעמדֹות, ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ"אלמלא

ענין  לכללּות היא ׁשהּכּונה ְְְִִִִֶַַַַַָָָ(ּדאףֿעלּֿפי 

הּלׁשֹון  נאמר  מּכלֿמקֹום הרי ְֱֲִֵֶַַַָָָָָהּקרּבנֹות,

והּגּלּוי  ההמׁשכה עּקר ׁשּזהּו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָ"מעמדֹות"),

ּכפי  העֹולם, ּכל קּיּום  הּוא ועלֿידיֿזה ְְְִִֵֶַָָָָָּבעֹולם,

נמׁש ועלֿידם מעמד", "אנׁשי עלֿידי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשּנפעל

(סעיף  לעיל ׁשּנתּבאר מה ועלּֿדר) יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלכל

העֹולם  ּבכל הּגּלּוי נמׁש ׁשּמּביתֿהּמקּדׁש ְְְִִִִֵֶַַָָָָָה)

ּבענין  אּלּו ענינים ׁשלׁשה יׁשנם ּוכמֹוֿכן ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹֻּכּלֹו).

נתינת  להיֹות צריכה הּתפּלה לפני ּכי ְְְְְְִִִִִִִֵַַַָָָהּתפּלה,

ּבּגמרא  וכדאיתא יהיב 77הּצדקה, אלעזר "רּבי ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָ

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מצלי, והדר לעני אני 78ּפרּוטה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָ

מּלמעלה  ההמׁשכה ׁשּזֹוהי ,"ּפני אחזה ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבצדק

הּתפּלה  ואחרּֿכ ההעלאה, להיֹות ׁשּתּוכל ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָּכדי

הּוא  הּתפּלה ּולאחרי ההעלאה, ענין הּוא ְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָָעצמּה

לביתֿהּמדרׁש" "מּביתֿהּכנסת הּתֹורה, ,79עסק ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

למּטה. ההמׁשכה ענין ְְְִֶֶַַַַָָָׁשּזהּו

ּוב"מׁשּכן p‰Â‰ט) ּבביתֿהּמקּדׁש ׁשהיה ּכׁשם ¿ƒ≈ְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

אצל  ּגם היה ּכ מקּדׁש", ְְְִִֵֵֶַָָָָּדאּקרי

הּיעּוד  לקּיּום מּוכן ּכבר היה ׁשּמּצדֿעצמֹו ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹיעקב,

עׂשו, את לברר וגֹו', צּיֹון" ּבהר מֹוׁשיעים ְְְְִִִֵֵֶַָָָ"ועלּו

צרי היה ולכן הּתהּו', 'עֹולם ּברּור ענין ְְִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשהּוא

ּתפּלה  ּדֹורֹון ּדברים, לׁשלׁשה עצמֹו ְְְְְְִִִִַַָָָֹלהתקין
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‰ÎLÓ‰‰ È‰BfL כוח והנתינת ∆ƒ««¿»»
˙BÈ‰Ï ÏÎezL È„k ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿≈∆«ƒ¿

מכן  מלמטה,‰‰ÏÚ‡‰לאחר ««¬»»
‡e‰ dÓˆÚ ‰lÙz‰ CkŒ¯Á‡Â¿««««¿ƒ»«¿»
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,‰¯Bz‰ ˜ÒÚ ‡e‰ ובלשון ≈∆«»
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"L¯„n‰Œ˙È·Ï79ÔÈÚ e‰fL , ¿≈«ƒ¿»∆∆ƒ¿«

‰ÎLÓ‰‰ מלמעלה האלוקות של  ««¿»»
‰hÓÏ בכל האלוקות והארת וגילוי ¿«»

לעיל. כמבואר העולם,

Œ˙È·a ‰È‰L ÌLk ‰p‰Â (Ë¿ƒ≈¿≈∆»»¿≈
È¯w‡c ÔkLÓ"·e Lc˜n‰«ƒ¿»«ƒ¿»¿ƒ¿≈

גילוי Lc˜Ó",הנקרא היה שם ƒ¿»
הגשמית  המציאות בתוך בגלוי אלוקות

באריכות, לעיל כמבואר «Ckהמוגבלת,
Œ„vnL ,·˜ÚÈ Ïˆ‡ Ìb ‰È‰»»«≈∆«¬…∆ƒ«

BÓˆÚ של במצבו להתחשב מבלי «¿
בכלל  העולם ובמצב יעקב ‰È‰עשו »»

„eÚi‰ Ìei˜Ï ÔÎeÓ ¯·k¿»»¿ƒ«ƒ
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ˆ¯CÈהתוהו, ‰È‰ ÔÎÏÂ יעקב ¿»≈»»»ƒ

‰LÏLÏ BÓˆÚ ÔÈ˜˙‰Ï¿«¿ƒ«¿ƒ¿…»
‰lÙz ÔB¯Bc ,ÌÈ¯·c¿»ƒ¿ƒ»

,‰ÓÁÏÓe השאלה מיושבת ובזה ƒ¿»»
הם  שלכאורה אף הדברים שלושת לכל ההכנה עניין מהו לעיל שנשאלה
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l"yz'dיח elqk h"i ,glyie zyxt zay

ׁשהיּו הענינים ׁשלׁשה ּבדגמת ׁשהם ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻּומלחמה,

החסד  ענין הּוא "ּדֹורֹון" ּכי הּקרּבנֹות, ְְֲִִֶֶַַַַַָָּבעבֹודת

להעלאה  ּכח נתינת  ׁשּזֹוהי  מּלמעלה, ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָֹוההמׁשכה

ּגֹו' ארצה" מּצב "סּלם הּתפּלה, 80ׁשעלֿידי ְְְִֵֶַַַָָָָֻֻ

ׁשעלֿידי  ההמׁשכה אחרּֿכ נעׂשית ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ(ׁשעלֿידּה

ּכמֹו מלחמה, ׁשל ּבאפן ׁשהיא ְְְִִֶֶֶַָָָֹהּתֹורה),

"ּבצלֹותי 81ׁשּכתּוב  ותרּגּומֹו ּובקׁשּתי", "ּבחרּבי ְְְְְְְִִִִֶַַַָ

חרּבא  אּפּום "נהמא ענין והּוא ְְְְֲִִַַַַָָָּובבעּותי",

לעיל 82ליכֹול" האמּור עלּֿפי ּבזה, להֹוסיף ויׁש . ְְְִִֵֵֵֶַָָָ

ּב'עֹולם  הּברּור לפעל רצה ׁשּיעקב א) ְְְֲִִֵֶַַָָָֹֹ(סעיף

ּכמֹו ("קטנּתי") הּבּטּול ענין ׁשם ׁשּיהיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹהּתהּו'

עצמֹו ׁשהתקין מה ּגם ׁשּזהּו הּתּקּון', ְְְִִִֶֶֶַַַַָּב'עֹולם

'ּתּקּון' מּלׁשֹון "התקין" ּדברים, וזהּו83לׁשלׁשה , ְְְְְִִִִִִֶָָֹ

הּמעלה  ּכי ּדברים", לׁשלׁשה עצמֹו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹׁש"התקין

(ׁשּלא  קּוין ׁשלׁשה ּבֹו ׁשּיׁש היא הּתּקּון' ְְִִִֵֶֶַַָָֹֹּב'עֹולם

קּוין), ׁשני רק ּבֹו ׁשּיׁש הּתהּו' 'עֹולם ְְִֵֵֶַַַָֹּכמֹו

ּבעֹולם. אלקּות המׁשכת ּתהיה ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹועלֿידיֿזה

ׁשּכתּוב e‰ÊÂי) מה נפׁשי 84ּגם בׁשלֹום ּפדה ¿∆ְְִֶַַַָָָָ

[ׁשענין  עּמדי היּו ברּבים ּכי לי, ְְְִִִִִִִֶַָָָָמּקרב

ג' ּביֹום ׁשהיתה ּכסלו, י"ט לּגאּלת ׁשּי ְְְְִִֵֶֶַַָָָֻזה

ּבאּגרת  הּזקן רּבנּו (ּכדברי טֹוב" "ּכי ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשהכּפל

זה 85הּידּועה  ׁשעל לחרּות)], ּבצאתֹו ׁשּכתב ְְְֵֵֶֶֶַַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּבּתֹורה 86ּדרׁשּו העֹוסק "ּכל ְֵֵַַָָָָ

וכּו', הּצּבּור" עם ּומתּפּלל ְְְֲִִִִִִֵַַָּובגמילּותֿחסדים

קּוין  הּׁשלׁשה ּכל נעׂשית 87ׁשהם ׁשעלֿידיֿזה , ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבענין  ּכלל צר ׁשאין "ׁשלֹום", ׁשל ּבאפן ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהּפדּיה

ו"ּכן  ּכסלו). י"ט ּבגאּלת ׁשהיה (ּכפי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻהּמלחמה

צדקנּו, מׁשיח עלֿידי מּמׁש, ּבקרֹוב לנּו" ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּתהיה

לארצנּו. קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ויגאלנּו ְְְְְְִִִֵֵֵַָָֹיבא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

א).80) (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב. ריש שו, ח"ג ע"ב. ריש רסו, זח"א וראה יב. כח, כב.81)ויצא מח, קפח,82)ויחי ח"ג זהר

ועוד. קפ. ס"ע בשלח האמצעי אדמו"ר מאמרי תצ. ע' ח"ב תקס"ו הזקן אדמו"ר מאמרי ב. כו, נשא לקו"ת וראה ראה 83)ב.

.272 ע' חט"ו שיחות לקוטי - המאמר שלאחרי בשיחות יט.84)גם נה, (נעתק 85)תהלים וש"נ רלב. ע' הזקן אדמו"ר אג"ק

כסלו). יט יום" א.86)ב"היום ח, רד).87)ברכות (ע' עה"פ תהלים אור) (יהל אוה"ת שם. מהרש"א חדא"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מזה, זה היאהפכיים eÈ‰Lוהתשובה ÌÈÈÚ‰ ‰LÏL ˙Ó‚„a Ì‰L∆≈¿À¿«¿…»»ƒ¿»ƒ∆»

"ÔB¯Bc" Èk ,˙Ba¯w‰ ˙„B·Úaמתנה ‰ÒÁ„היינו ÔÈÚ ‡e‰ «¬««»¿»ƒƒ¿««∆∆
Ák ˙È˙ È‰BfL ,‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰Â('ה'משפיע (מצד מלמעלה ¿««¿»»ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ«…«

,‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚL ‰‡ÏÚ‰Ï יעקב בחלום האמור את דרשו זה שעל ««¬»»∆«¿≈«¿ƒ»
'Bb "‰ˆ¯‡ ·vÓ ÌlÒ"80 כשם À»À»«¿»

('מוצב  מלמטה עולים שבסולם

מגיע  ('וראשו למעלה ארצה')

התעלות  היא התפילה כך השמימה')

למעלה  מלמטה לאלוקות והתקרבות

d„ÈŒÏÚL),זו העלאה ידי על ∆«»»
הקרבנות, ועבודת התפילה עבודת

‰ÎLÓ‰‰ CkŒ¯Á‡ ˙ÈNÚ«¬≈«««««¿»»
למטה  ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLמלמעלה

,‰¯Bz‰ האלוקות גילוי עניין הוא «»
לעיל  כמבואר È‰L‡בעולם, ,(∆ƒ

התפילה ÏLעבודת ÔÙ‡a¿…∆∆
·e˙kL BÓk ,‰ÓÁÏÓ81 שיעקב ƒ¿»»¿∆»

האמורי' מיד לקחתי 'אשר אמר אבינו

BÓeb¯˙Â ,"ÈzL˜·e Èa¯Áa"¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿
,"È˙eÚ··e È˙BÏˆa" בתפילתי ƒ¿ƒ¿»ƒ

"Ó‰‡ובבקשתי, ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««¬»
"ÏBÎÈÏ ‡a¯Á Ìet‡82 זמן ««¿»≈

היצרֿ עם המלחמה זמן הוא האכילה

הזהר  כלשון חרבא הרע, אפום "נהמא

אל  להיות צריכה הלחם (אכילת ליכול"

הדברים  ומשמעות החרב). פני מול

תאוות  לשם תהיה לא שהאכילה היא

וכך  לשםֿשמים. אלא הגוף והנאת

הלחם. את ומזככים מבררים

ÈtŒÏÚ ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆«ƒ
(‡ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰»»¿≈¿ƒ
¯e¯a‰ ÏÚÙÏ ‰ˆ¯ ·˜ÚiL∆«¬…»»ƒ¿…«≈
ÌL ‰È‰iL 'e‰z‰ ÌÏBÚ'a¿»«…∆ƒ¿∆»

התוהו' ‰Ïehaב'עולם ÔÈÚƒ¿««ƒ
BÓkלאלוקות ("ÈzË˜")»…¿ƒ¿

aÌb e‰fL ,'Ôewz‰ ÌÏBÚ'¿»«ƒ∆∆«
ÔÈ˜˙‰L ‰ÓהכיןBÓˆÚ יעקב «∆ƒ¿ƒ«¿

"ÔÈ˜˙‰" ,ÌÈ¯·c ‰LÏLÏƒ¿…»¿»ƒƒ¿ƒ
'Ôewz' ÔBLlÓ83, שרצה לכך רמז ƒ¿ƒ

התיקון. בעולם הקיים הביטול את BÓˆÚלפעול ÔÈ˜˙‰"L e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿ƒ«¿
‰ÏÚn‰ Èk ,"ÌÈ¯·c ‰LÏLÏהמיוחדת‡È‰ 'Ôewz‰ ÌÏBÚ'a ƒ¿…»¿»ƒƒ««¬»¿»«ƒƒ

˜¯ Ba LiL 'e‰z‰ ÌÏBÚ' BÓk ‡lL) ÔÈe˜ ‰LÏL Ba LiL∆≈¿…»«ƒ∆…¿»«…∆≈«
,(ÔÈe˜ ÈL הוא 'קו' כל התוהו שבעולם הסוד בתורת בהרחבה כמבואר ¿≈«ƒ

שונים  קוים שהם הגבורה קו ואת החסד קו את בעיקר ויש ובתוקף בחוזק

בין  והתכללות שילוב לפעול שעניינו התפארת קו את וחסר מזה זה והפכים

בעולם  כן שאין מה וגבורה, חסד

השילוב  עניין את יש כן שבו התיקון

שיגבר ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰וההתכללות ¿«¿≈∆
התיקון עולם של ∆¿È‰zƒ‰עניינו

.ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«¡…»»
·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (È84 ¿∆««∆»

ÈLÙבתהילים ÌBÏL· ‰„t»»¿»«¿ƒ
eÈ‰ ÌÈa¯· Èk ,ÈÏ ·¯wÓƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»

ÔÈÚL] È„nÚ פסוק של התוכן ƒ»ƒ∆ƒ¿»
˙l‡bÏ CiL ‰Ê הזקן אדמו"ר ∆«»ƒ¿À«

ÌBÈaביום  ‰˙È‰L ,ÂÏÒk Ë"Èƒ¿≈∆»¿»¿
"·BË Èk" Ba ÏtÎ‰L וכפי ‚' ∆À¿«ƒ

ימי  לשבעת נחלק התהילים שספר

נאמר  בשלום' 'פדה זה פסוק השבוע,

שלישי  ‰Ô˜fביום ea¯ È¯·„k)¿ƒ¿≈«≈«»≈
‰Úe„i‰ ˙¯b‡a85·˙kL »ƒ∆∆«¿»∆»«

˙e¯ÁÏ B˙‡ˆa הוא שם מהמאסר, ¿≈¿≈
לו  באה השחרור שבשורת כותב

הפסוק  את תהילים בספר כשקרא

Ê‰הזה  ÏÚL 'פדה )], הכתוב על ∆«∆
נפשי' ¯eÈ˙Baבשלום eL¯c»¿«≈

Ï"Ê86‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk"»»≈«»
Ïlt˙Óe ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚·eƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿«≈

,"¯eav‰ ÌÚ הכתוב עליו 'מעלה ƒ«ƒ
ולבניי  לי פדאני האומות'כאילו מבין

Ì‰L ,'eÎÂ גמילות עבודה, תורה, ¿∆≈
˜ÔÈeחסדים ‰LÏM‰ Ïk87, »«¿…»«ƒ

‰i„t‰ ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬≈«¿ƒ»
נפשי' בשלום ÏL'פדה ÔÙ‡a¿…∆∆

ÏÏk C¯ˆ ÔÈ‡L ,"ÌBÏL"»∆≈…∆¿»
‰È‰L ÈÙk) ‰ÓÁÏn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿»»¿ƒ∆»»

ÂÏÒk Ë"È ˙l‡‚a שהשחרור ƒ¿À«ƒ¿≈
של  מלאה הסכמה מתוך היה

eÏ"הממשלה  ‰È‰z Ôk"Â .(¿≈ƒ¿∆»
,LnÓ ·B¯˜a'ב'שלום פדייה ¿»«»

˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ eÏ‡‚ÈÂ ‡·È ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈»…¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿ƒ
.eˆ¯‡Ï¿«¿≈
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.c"qa.l"yz'd ,elqk h"i ,glyie t"y zgiy
מוגה  בלתי

וגו'‡. החסדים מכל קטנתי ד"ה מאמר ואמר לנגן .1צוה

***

ופעם ·. פעם שבכל בשנה, כמ"פ או שנה בכל ונשנים שחוזרים תומ"צ לעניני בנוגע כמ"פ דובר
אלא) ישן, דבר כמו (לא להיעשות צריך זה שענין ועד עוז, וביתר שאת ביתר הוספה בהם להיות צריך

עתה. עד הי' שלא חדש דבר כמו

ואתחנן  (בפ' רש"י .2ובלשון ישנה כדיוטגמא בעיניך יהיו "לא אלא): .dycgk קיום נעשה שאז ,"
עקב  (בפ' במ"א רש"י כמ"ש אלא הדמיון), (בכ"ף "כחדשה" רק ולא חיות, מתוך "שיהיו 3התורה :(

הדמיון)miycgעליכם כ"ף (ללא ממש "חדשים" ביום", בו שמעתם .4כאילו

"בן  רק שהוא מי עבור גם הוראה שזוהי מובן, הרי מקרא, של בפשוטו זה ענין מביא שרש"י וכיון
ל  שנים של 5מקרא"חמש ("יינה התורה פנימיות גם יש רש"י שבפירוש כיון זה, עם וביחד ברוחניות;

שבגדולים.6תורה") גדול עבור גם הוראה שזוהי מובן, הרי ,

אפילו  בשוה הם שהענינים כך, לפעם, מפעם שינוי ללא ונשנה חוזר הענין כאשר אפילו – זה וכל
ד"חדשים". הענין שיהי' יותר נקל אזי לפעם, מפעם שינוי יש שכאשר מובן, אעפ"כ, אבל בחיצוניות;

לעניננו:‚. ובנוגע

חנוכה  ועד"ז בניסן, עשר בחמשה שחל הפסח חג כמו החודש, בימי תלוי' – בכלל המועדים קביעות
לשנה  משנה חילוק ישנו אבל ושנה; שנה בכל השוה ענין שזהו החודש, בימי תלוי' שקביעותם ופורים

השבוע. ימי של לקביעות בנוגע

שלפנ"ז, ובשנים אשתקד, כסלו די"ט הענין הי' שכבר שאע"פ – כסלו לי"ט בנוגע גם מובן ומזה
באופן  וחידוש שינוי שזהו הש"ק, ביום כסלו י"ט של הקביעות מצד מיוחד חידוש ניתוסף זו בשנה הנה

שנים  כמה במשך הי' שלא .7הקביעות

בשבת „. להיות שחל כסלו י"ט מעלת :8וביאור

עמדי" היו ברבים כי גו' נפשי בשלום ד"פדה הענין עם קשור כסלו בירושלמי 9י"ט וכמבואר ענין 10,
המנגד, את שמהפכים והיינו, דוד, של לנצחונו מתפללין היו אבשלום אנשי שאפילו בשלום, הפדי'

בשלום. היא הפדי' אלא במלחמה, צורך אין ובמילא עמדי", "היו הם שגם ה"רבים",

הבנה  של באופן התורה פנימיות באה ידה שעל החסידות, תורת התגלות הוא כסלו י"ט של וענינו
(כידוע  ל"חוצה" ועד כו', התורה 11והשגה פנימיות גילוי לגבי פטרבורג לאחרי שנעשה החידוש שזהו
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שליט"א 1) אדמו"ר כ"ק הזכיר המאמר שלאחרי בשיחה
כ"ק  של המאמר על מיוסד שהוא באמרו, מהמאמר, ענין איזה
פדה  (ד"ה שנה חמישים לפני שנאמר נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר

ואילך). קפג ס"ע פר"ת סה"מ – פר"ת בשלום
ו.2) ו,
טז.3) כו, תבוא א. יט, יתרו פרש"י גם וראה יג. יא,
(4– מנחם (תורת סי"ב תשכ"ז וישלח ש"פ שיחת גם ראה

וש"נ. .(287 ע' חמ"ח התוועדויות
ספ"ה.5) אבות

יום"6) ב"היום (נעתק 197 ס"ע תרצ"ז .137 ע' תרצ"ו סה"ש
שבט). כט

(7) ה'שי"ת ).l"endמשנת
(8– מנחם (תורת ואילך ס"ב וישב ש"פ שיחת ראה

ואילך). 398 ע' חנ"ח התוועדויות
יט.9) נה, תהלים

סה"ח.10) פ"א סוטה
ס"ע 11) שלום תורת (סה"ש תרס"ח כסלו י"ט שיחת ראה

ואילך). 112

l"yz'd elqk h"i ,glyie zyxt zay

ׁשהיּו הענינים ׁשלׁשה ּבדגמת ׁשהם ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֻּומלחמה,

החסד  ענין הּוא "ּדֹורֹון" ּכי הּקרּבנֹות, ְְֲִִֶֶַַַַַָָּבעבֹודת

להעלאה  ּכח נתינת  ׁשּזֹוהי  מּלמעלה, ְְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָָָֹוההמׁשכה

ּגֹו' ארצה" מּצב "סּלם הּתפּלה, 80ׁשעלֿידי ְְְִֵֶַַַָָָָֻֻ

ׁשעלֿידי  ההמׁשכה אחרּֿכ נעׂשית ְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ(ׁשעלֿידּה

ּכמֹו מלחמה, ׁשל ּבאפן ׁשהיא ְְְִִֶֶֶַָָָֹהּתֹורה),

"ּבצלֹותי 81ׁשּכתּוב  ותרּגּומֹו ּובקׁשּתי", "ּבחרּבי ְְְְְְְִִִִֶַַַָ

חרּבא  אּפּום "נהמא ענין והּוא ְְְְֲִִַַַַָָָּובבעּותי",

לעיל 82ליכֹול" האמּור עלּֿפי ּבזה, להֹוסיף ויׁש . ְְְִִֵֵֵֶַָָָ

ּב'עֹולם  הּברּור לפעל רצה ׁשּיעקב א) ְְְֲִִֵֶַַָָָֹֹ(סעיף

ּכמֹו ("קטנּתי") הּבּטּול ענין ׁשם ׁשּיהיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָֹֹהּתהּו'

עצמֹו ׁשהתקין מה ּגם ׁשּזהּו הּתּקּון', ְְְִִִֶֶֶַַַַָּב'עֹולם

'ּתּקּון' מּלׁשֹון "התקין" ּדברים, וזהּו83לׁשלׁשה , ְְְְְִִִִִִֶָָֹ

הּמעלה  ּכי ּדברים", לׁשלׁשה עצמֹו ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹׁש"התקין

(ׁשּלא  קּוין ׁשלׁשה ּבֹו ׁשּיׁש היא הּתּקּון' ְְִִִֵֶֶַַָָֹֹּב'עֹולם

קּוין), ׁשני רק ּבֹו ׁשּיׁש הּתהּו' 'עֹולם ְְִֵֵֶַַַָֹּכמֹו

ּבעֹולם. אלקּות המׁשכת ּתהיה ְְְְֱִֵֶֶַַַָָָֹועלֿידיֿזה

ׁשּכתּוב e‰ÊÂי) מה נפׁשי 84ּגם בׁשלֹום ּפדה ¿∆ְְִֶַַַָָָָ

[ׁשענין  עּמדי היּו ברּבים ּכי לי, ְְְִִִִִִִֶַָָָָמּקרב

ג' ּביֹום ׁשהיתה ּכסלו, י"ט לּגאּלת ׁשּי ְְְְִִֵֶֶַַָָָֻזה

ּבאּגרת  הּזקן רּבנּו (ּכדברי טֹוב" "ּכי ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשהכּפל

זה 85הּידּועה  ׁשעל לחרּות)], ּבצאתֹו ׁשּכתב ְְְֵֵֶֶֶַַַָָ

ז"ל  רּבֹותינּו ּבּתֹורה 86ּדרׁשּו העֹוסק "ּכל ְֵֵַַָָָָ

וכּו', הּצּבּור" עם ּומתּפּלל ְְְֲִִִִִִֵַַָּובגמילּותֿחסדים

קּוין  הּׁשלׁשה ּכל נעׂשית 87ׁשהם ׁשעלֿידיֿזה , ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

ּבענין  ּכלל צר ׁשאין "ׁשלֹום", ׁשל ּבאפן ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹהּפדּיה

ו"ּכן  ּכסלו). י"ט ּבגאּלת ׁשהיה (ּכפי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻהּמלחמה

צדקנּו, מׁשיח עלֿידי מּמׁש, ּבקרֹוב לנּו" ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָּתהיה

לארצנּו. קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ויגאלנּו ְְְְְְִִִֵֵֵַָָֹיבא
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א).80) (פג, תמ"ה תקו"ז ע"ב. ריש שו, ח"ג ע"ב. ריש רסו, זח"א וראה יב. כח, כב.81)ויצא מח, קפח,82)ויחי ח"ג זהר

ועוד. קפ. ס"ע בשלח האמצעי אדמו"ר מאמרי תצ. ע' ח"ב תקס"ו הזקן אדמו"ר מאמרי ב. כו, נשא לקו"ת וראה ראה 83)ב.

.272 ע' חט"ו שיחות לקוטי - המאמר שלאחרי בשיחות יט.84)גם נה, (נעתק 85)תהלים וש"נ רלב. ע' הזקן אדמו"ר אג"ק

כסלו). יט יום" א.86)ב"היום ח, רד).87)ברכות (ע' עה"פ תהלים אור) (יהל אוה"ת שם. מהרש"א חדא"ג ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
מזה, זה היאהפכיים eÈ‰Lוהתשובה ÌÈÈÚ‰ ‰LÏL ˙Ó‚„a Ì‰L∆≈¿À¿«¿…»»ƒ¿»ƒ∆»

"ÔB¯Bc" Èk ,˙Ba¯w‰ ˙„B·Úaמתנה ‰ÒÁ„היינו ÔÈÚ ‡e‰ «¬««»¿»ƒƒ¿««∆∆
Ák ˙È˙ È‰BfL ,‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰Â('ה'משפיע (מצד מלמעלה ¿««¿»»ƒ¿«¿»∆ƒ¿ƒ«…«

,‰lÙz‰ È„ÈŒÏÚL ‰‡ÏÚ‰Ï יעקב בחלום האמור את דרשו זה שעל ««¬»»∆«¿≈«¿ƒ»
'Bb "‰ˆ¯‡ ·vÓ ÌlÒ"80 כשם À»À»«¿»

('מוצב  מלמטה עולים שבסולם

מגיע  ('וראשו למעלה ארצה')

התעלות  היא התפילה כך השמימה')

למעלה  מלמטה לאלוקות והתקרבות

d„ÈŒÏÚL),זו העלאה ידי על ∆«»»
הקרבנות, ועבודת התפילה עבודת

‰ÎLÓ‰‰ CkŒ¯Á‡ ˙ÈNÚ«¬≈«««««¿»»
למטה  ≈¿»∆È„ÈŒÏÚLמלמעלה

,‰¯Bz‰ האלוקות גילוי עניין הוא «»
לעיל  כמבואר È‰L‡בעולם, ,(∆ƒ

התפילה ÏLעבודת ÔÙ‡a¿…∆∆
·e˙kL BÓk ,‰ÓÁÏÓ81 שיעקב ƒ¿»»¿∆»

האמורי' מיד לקחתי 'אשר אמר אבינו

BÓeb¯˙Â ,"ÈzL˜·e Èa¯Áa"¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿
,"È˙eÚ··e È˙BÏˆa" בתפילתי ƒ¿ƒ¿»ƒ

"Ó‰‡ובבקשתי, ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««¬»
"ÏBÎÈÏ ‡a¯Á Ìet‡82 זמן ««¿»≈

היצרֿ עם המלחמה זמן הוא האכילה

הזהר  כלשון חרבא הרע, אפום "נהמא

אל  להיות צריכה הלחם (אכילת ליכול"

הדברים  ומשמעות החרב). פני מול

תאוות  לשם תהיה לא שהאכילה היא

וכך  לשםֿשמים. אלא הגוף והנאת

הלחם. את ומזככים מבררים

ÈtŒÏÚ ,‰Êa ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ»∆«ƒ
(‡ ÛÈÚÒ) ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰»»¿≈¿ƒ
¯e¯a‰ ÏÚÙÏ ‰ˆ¯ ·˜ÚiL∆«¬…»»ƒ¿…«≈
ÌL ‰È‰iL 'e‰z‰ ÌÏBÚ'a¿»«…∆ƒ¿∆»

התוהו' ‰Ïehaב'עולם ÔÈÚƒ¿««ƒ
BÓkלאלוקות ("ÈzË˜")»…¿ƒ¿

aÌb e‰fL ,'Ôewz‰ ÌÏBÚ'¿»«ƒ∆∆«
ÔÈ˜˙‰L ‰ÓהכיןBÓˆÚ יעקב «∆ƒ¿ƒ«¿

"ÔÈ˜˙‰" ,ÌÈ¯·c ‰LÏLÏƒ¿…»¿»ƒƒ¿ƒ
'Ôewz' ÔBLlÓ83, שרצה לכך רמז ƒ¿ƒ

התיקון. בעולם הקיים הביטול את BÓˆÚלפעול ÔÈ˜˙‰"L e‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿ƒ«¿
‰ÏÚn‰ Èk ,"ÌÈ¯·c ‰LÏLÏהמיוחדת‡È‰ 'Ôewz‰ ÌÏBÚ'a ƒ¿…»¿»ƒƒ««¬»¿»«ƒƒ

˜¯ Ba LiL 'e‰z‰ ÌÏBÚ' BÓk ‡lL) ÔÈe˜ ‰LÏL Ba LiL∆≈¿…»«ƒ∆…¿»«…∆≈«
,(ÔÈe˜ ÈL הוא 'קו' כל התוהו שבעולם הסוד בתורת בהרחבה כמבואר ¿≈«ƒ

שונים  קוים שהם הגבורה קו ואת החסד קו את בעיקר ויש ובתוקף בחוזק

בין  והתכללות שילוב לפעול שעניינו התפארת קו את וחסר מזה זה והפכים

בעולם  כן שאין מה וגבורה, חסד

השילוב  עניין את יש כן שבו התיקון

שיגבר ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰וההתכללות ¿«¿≈∆
התיקון עולם של ∆¿È‰zƒ‰עניינו

.ÌÏBÚa ˙e˜Ï‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«¡…»»
·e˙kL ‰Ó Ìb e‰ÊÂ (È84 ¿∆««∆»

ÈLÙבתהילים ÌBÏL· ‰„t»»¿»«¿ƒ
eÈ‰ ÌÈa¯· Èk ,ÈÏ ·¯wÓƒ¿»ƒƒ¿«ƒ»

ÔÈÚL] È„nÚ פסוק של התוכן ƒ»ƒ∆ƒ¿»
˙l‡bÏ CiL ‰Ê הזקן אדמו"ר ∆«»ƒ¿À«

ÌBÈaביום  ‰˙È‰L ,ÂÏÒk Ë"Èƒ¿≈∆»¿»¿
"·BË Èk" Ba ÏtÎ‰L וכפי ‚' ∆À¿«ƒ

ימי  לשבעת נחלק התהילים שספר

נאמר  בשלום' 'פדה זה פסוק השבוע,

שלישי  ‰Ô˜fביום ea¯ È¯·„k)¿ƒ¿≈«≈«»≈
‰Úe„i‰ ˙¯b‡a85·˙kL »ƒ∆∆«¿»∆»«

˙e¯ÁÏ B˙‡ˆa הוא שם מהמאסר, ¿≈¿≈
לו  באה השחרור שבשורת כותב

הפסוק  את תהילים בספר כשקרא

Ê‰הזה  ÏÚL 'פדה )], הכתוב על ∆«∆
נפשי' ¯eÈ˙Baבשלום eL¯c»¿«≈

Ï"Ê86‰¯Bza ˜ÒBÚ‰ Ïk"»»≈«»
Ïlt˙Óe ÌÈ„ÒÁŒ˙eÏÈÓ‚·eƒ¿ƒ¬»ƒƒ¿«≈

,"¯eav‰ ÌÚ הכתוב עליו 'מעלה ƒ«ƒ
ולבניי  לי פדאני האומות'כאילו מבין

Ì‰L ,'eÎÂ גמילות עבודה, תורה, ¿∆≈
˜ÔÈeחסדים ‰LÏM‰ Ïk87, »«¿…»«ƒ

‰i„t‰ ˙ÈNÚ ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆«¬≈«¿ƒ»
נפשי' בשלום ÏL'פדה ÔÙ‡a¿…∆∆

ÏÏk C¯ˆ ÔÈ‡L ,"ÌBÏL"»∆≈…∆¿»
‰È‰L ÈÙk) ‰ÓÁÏn‰ ÔÈÚa¿ƒ¿««ƒ¿»»¿ƒ∆»»

ÂÏÒk Ë"È ˙l‡‚a שהשחרור ƒ¿À«ƒ¿≈
של  מלאה הסכמה מתוך היה

eÏ"הממשלה  ‰È‰z Ôk"Â .(¿≈ƒ¿∆»
,LnÓ ·B¯˜a'ב'שלום פדייה ¿»«»

˙eiÓÓB˜ eÎÈÏBÈÂ eÏ‡‚ÈÂ ‡·È ,e˜„ˆ ÁÈLÓ È„ÈŒÏÚ«¿≈¿ƒ«ƒ¿≈»…¿ƒ¿»≈¿ƒ≈¿ƒ
.eˆ¯‡Ï¿«¿≈
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l"yz'dכ ,elqk h"i ,glyie t"y zgiy

הענין  כללות והרי מחלוקת לפנ"ז), ולא כו' קושיא לא תמן ש"לית כידוע השלום, הו"ע התורה דפנימיות
.12כו'"

מפטרבורג  ביאתו אחר הזקן רבינו שכתב הידועה באגרת גם מודגש זה לבבם 13וענין רום "לבלתי :
דקדושה  ד"אהה" הענין אפילו יהי' שלא ח"ו", עליהם לשרוק או פה עליהם להרחיב ולא כו' ,14מאחיהם

שלום. של באופן יהיו הענינים כל אלא

שלום  של באופן אלא מלחמה, בדרך אינה השבת ביום הבירורים שעבודת – השבת ענין גם .15וזהו

הגמרא  כדברי החול, ימי עבודת ע"י נפעל השבת שיום שאע"פ – שבת 16ובהקדמה בערב שטרח "מי
יומין" כולהו מתברכין ש"מיני' החול, ימי על גם פועל השבת ויום בשבת", הרי 17יאכל אעפ"כ, אבל ,

מינה" מתעברין דינין "וכל ב"כגוונא": שאומרים וכפי החול, מימי יותר נעלה הוא השבת והיינו,18יום ,
בו  סגורים ובתיֿדינים דין, של מציאות אין בה"19שבשבת עצב ו"אין רע.20, של מציאות בכלל ואין ,

בעונג  לענגו שמצוה (ועד ושתי' האכילה ענין ישנו בשבת גם שהרי – שבשבת הבירורים ענין וגם
ושתי' בתו"א 21אכילה וכמבואר שלום, של באופן הוא – גשמיים ענינים וכו', ושינה דיום 22) שהאכילה

תחסר") רשעים ד"בטן הענין בה (ואין נפשו" לשובע אוכל ד"צדיק באופן היא שאכילה 23השבת ועד ,
האלקית  בנפשו עלי' שנעשית האוכל, בהצדיק גם) אלא במאכל, רק (לא עילוי פועלת .24זו

התפלה  עבודת היא השבת יום של העבודה שעיקר הידוע עם מתאים זה שבתפלה 25וענין אלא –
(כיון  מלחמה של באופן שהיא החול, שבימות התפלה עבודת דומה אינה שהרי דרגות, כמה יש גופא
הוא  ענינה שעיקר רע), של מציאות אין (שאז השבת שביום התפלה לעבודת כו'), הרע מציאות שישנו

מרי'" קמי "כעבדא .26העמידה

לכאו"א:‰. הוראה גם וזוהי

כח  ונתינת דרישה ישנה כסלו, י"ט יום בבוא הנה החסידות, תורת התגלות היתה כסלו שבי "ט כיון
שלום  ובדרכי נועם בדרכי זאת ולעשות המעיינות, בהפצת להשתדל לההכרח בנוגע שעי"ז 27מיוחדת ,

נפשו"). לשובע אוכל "צדיק בענין לעיל האמור (ע"ד לעצמו בנוגע גם עלי' נעשית

משיחא  מלכא דא מר אתי קא ממש בקרוב הנה חוצה, מעינותיך שיפוצו שעי"ז – .28והעיקר

***

.Â,'כו ושינה ושתי' אכילה עניני גם ישנם השבת שביום (ס"ד) לעיל להאמור שכולם בהמשך אלא
השבת: ביום חידוש עוד ישנו – שלום של באופן הם

בשבת  מלאכה לאיסור תורה"29בנוגע אסרה מחשבת ש"מלאכת דין יש לעשות 30, מכוין אינו אם אבל ,
התורה  מן פטור אזי המלאכה, מדרבנן 31את אפילו לכתחילה מותרת כוונה ללא שעשייתם ענינים ויש ,32.

יש אלא מותרת, שהמלאכה בלבד זו שלא אופן שיש gxkdeועד aeig ענין כמו – המלאכה לעשות
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סכ"ו.12) אגה"ק בתניא ונת' הובא (ברע"מ). ב קכד, זח"ג
ס"ב.13) אגה"ק תניא
ואילך).14) א כ, (לקו"ד ס"י תרצ"ג י"ט ליל שיחת ראה
מנחם 15) תורת גם וראה ובכ"מ. שרה. חיי ר"פ תו"א ראה

וש"נ. ואילך. 146 ע' ח"ז התוועדויות –
סע"א.16) ג, ע"ז
א.17) פח, ב. סג, זח"ב
ע"ב.18) ריש קלה, שם
ב.19) לו, ביצה ראה
הובא 20) סה"ז. פ"ב ברכות ירושלמי כב. יו"ד, משלי ראה

ב. כג, מו"ק – מ"ד בתוד"ה
וש"נ.21) רסרמ"ב. אדה"ז שו"ע ראה
(22.15 שבהערה

כה.23) יג, שם
לבחי'24) ועד התהו, לבחי' היא שהעלי' נוספת, ברשימה

דא"ס. רזא
וש"נ.25) .172 ע' חל"ה התוועדויות – מנחם תורת ראה
רע"א.26) יו"ד, שבת
(27) קצת ).l"endחסר
ובכ"מ).28) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק
מתכוין 29) שאינו דבר ערך ו) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. ואילך). תרלא (ע' בתחלתו
וש"נ.30) סע"ב. יג, ביצה
ב.31) סב, סנהדרין ב. כו, ב"ק
וש"נ.32) ע"ב. ריש מא, שבת
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לא  זה הרי קרבן, להקריב שצריך בגלל ואעפ"כ , האסורות, מלאכות כמה בזה שיש בביהמ"ק, הקרבנות
יש אלא המותר, דבר בדבר.devnרק

הבעש"ט  כמאמר – בזה הענין כאשר 33וכללות ולכן, נמצא", הוא שם אדם של שרצונו "במקום :
אינו  הוא גם הרי במלאכה, אינה שמחשבתו דכיון מותר, זה הרי מחשבה ללא היא המלאכה עשיית

במלאכה. נמצא

(במאמר  שנת"ל לי"34וע"ד טפילה "אתרי המקום, מן למעלה עצמו המקום הי' שבביהמ"ק וכן 35) ,
כו'. מותר נעשה שהאיסור בנדו"ד, הוא

ומצוה, היתר ממנו ולעשות ואיסור, חול של ענין להפוך שבכחו – השבת יום של החידוש וזהו
כזכיות" לו נעשו "זדונות דאתהפכא, העבודה כללות .36שזוהי

.Ê שגם עמדי", היו ד"ברבים הענין הי' שאז (ס"ד) לעיל כאמור – כסלו י"ט עם קשור זה ענין וגם
דאתהפכא. הענין שזהו "עמדי", נעשים ה"רבים"

לשם  יהיו מעשיך ש"כל באופן רק (לא להיות צריכה שהעבודה דורשת החסידות שתורת מה גם וזהו
דעהו"37שמים" דרכיך ד"בכל באופן אלא) כל 38, אלא ממנו, חלק רק (לא האדם עניני שכל היינו, ,

אביך" אלקי את "דע שלמה: אל דוד כדברי ד"דעהו", באופן הם דרכיך", "בכל "מצוה 39עניניו), שזוהי ,
באגה"ק  (כמבואר ונשאה" ).40רמה

כל  כי, לגמרי, הטמאות קליפות בג' גם בירור נעשה נוגה, קליפת עניני לקדושה שמהפכים ועי"ז
הגמרא  דברי (וע"ד בק"נ גם ישנם שבגקה"ט כוותי'"),41הענינים לן שרא רחמנא לן דאסר מה "כל :

גם  בירור פועלים דק"נ, הבירור ע"י ולכן, בגקה"ט, מציאותם להיות יכולה היתה לא זאת לולי שהרי
(כידוע  אותם ומעלים הקדושה ניצוצי את משם שמוציאים והיינו, בפיו"42בגקה"ט, ציד "כי ,43בענין

ממציאותו. מתבטל כו') ולעלות להתברר יכול (שלא והשאר ור"ע), ר"מ כמו הגרים נשמות על דקאי

.Á עדיין יש שאצלם כיון החסידות, בהפצת לעסוק יכולים שאינם שמתאוננים לאלו המענה גם וזהו
תיקון. הדורשים ענינים כמה

נפשו  מצד בו שיש קאך") ("דער והלהט ההרחבה ואדרבה, מזה, להתפעל שאין – זה על ָוהמענה
טעניתא" ש"אקדמי' נרגא"44הבהמית, בי' לשדי' אבא ובי' "מיני' (ע"ד לקדושה לנצל עליו להפיץ 45, – (

החסידות. תורת של המעיינות את

ומתעלים  נה"ב של הכחות גם מתבררים אזי החסידות, להפצת נה"ב של בכחות משתמשים וכאשר
מארז"ל  וע"ד ישרים 46לקדושה, "דור נעשה ומזה בהיתר", לו הציעה באיסור לו שהציעה מצעות "אותן

.47יבורך"

ומצאת" ש"יגעת הובטחנו הדעת"48וכבר "בהיסח שבאה מציאה של באופן לענין 49, באים ומזה ,
משיח  – הדעת בהיסח שבא .49נוסף

***
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וש"נ.33) סמ"ח. בהוספות כש"ט ראה
(34303 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם (תורת ואילך פ"ד
ואילך).
ו.35) פמ"ה, שמו"ר
ב.36) פו, יומא
מי"ב.37) פ"ב אבות
ו.38) ג, משלי
ט.39) כח, הימיםֿא דברי
ב.40) קנו,
התוועדויות 41) – מנחם תורת גם וראה סע"ב. קט, חולין

וש"נ. .53 ס"ע חנ"ג
ובכ"מ.42) ג. כ, תולדות תו"א ראה
כח.43) כה, תולדות
ב.44) קעט, זח"א ראה
רפל"א.45) בתניא הובא ב. לט, סנהדרין
א.46) מד, מנחות
ב.47) קיב, תהלים
ע"ב.48) ריש ו, מגילה
א.49) צז, סנהדרין
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.Ë במאמר) לעיל להמדובר עשו,50בהמשך של הבירור לשלימות מוכן הי' עצמו מצד שיעקב (
לדורון 51שעז"נ  דברים, לשלשה עצמו "התקין ולכן עשו", הר את לשפוט ציון בהר מושיעים "ועלו

רש"י  בפירוש כמ"ש ולמלחמה", זה52לתפלה רש"י בפירוש הביאור על גם להתעכב יש פשוטו – ע"פ
מקרא  הפסוק 53של בפירוש לפליטה",52, הנשאר המחנה לזה "והי' ובהמשך עמו", אלחם כי כרחו, "על

פניו, על המנחה ותעבור לדורון, ולמלחמה, לתפלה לדורון דברים, לשלשה עצמו "התקין רש"י: מוסיף
לפליטה". הנשאר המחנה והי' למלחמה, אברהם, אבי אלקי לתפלה,

רש"י, בפירוש הביאור

והילדים – הנשים כל את כולל הנשאר" והבקר 54ש"המחנה מהצאן שהי' האחת", ל"מחנה (בניגוד
לברוח  שיוכלו רק (לא בוודאות "לפליטה" שיהי ' אליהם), השייכים כו' והרועים "כי 55והגמלים, אלא) ,

שהבטחתני" ה"הבטחות מצד אנצח, ובודאי עמו", .56אלחם

" באופןoiwzd57ולכן: אלא סתם, הכנה רק לא כו'", דברים לשלשה עצמו תיקון) את owzny(מלשון
ש" מודגש שבהם הפסוקים דוקא מביא (ולכן זה בשביל עצמו").oiwzdעצמו

הי' לראש לכל כי, התפלה, קדמה שלכאורה אף הדורון, ענין חן okezומקדים "למצוא הדורון: ענין
בשנאתו"58בעיניך" ש"עודנו לו וסיפרו המלאכים שחזרו לאחרי ורק צרה, עת זו שאין בחשבו אזי 59, ,

לפייסו. דורון גם שלח ואח"כ התפלל,

מ  ישראל ילדי הצלת שבשביל ורגילותו וההוראה, טבעו שמצד בעבודה די לא עשו, של ,60החינוך
ד" באופן צ"ל –עצמו"oiwzdאלא

ואילך. 265 ע' חט"ו בלקו"ש ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

*

.È בדוגמת הוא בכלל התשובה ענין כי, כסלו, בי"ט ובפרט התשובה, באגרת ענין ללמוד נהוג
האסורים  מבית שזהו 61היציאה כפשוטה, האסורים מבית היציאה נעשית התשובה עבודת שע"י ועד ,

נפשי". בשלום ד"פדה באופן האסורים מבית הזקן רבינו יצא שבו כסלו, י"ט של ענינו
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(50300 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם (תורת בתחלתו
ואילך).
בסופו.51) עובדי'
ט.52) לב, פרשתנו
ולא 53) הפשט, פירוש הוא רש"י של שענינו כמ"פ וכמדובר

רש"י  כללי מלאכי יד (ראה הפוסקים בכללי וכמ"ש הלכה, פסק
ולא  "פרשן", הוא התורה על בפירושו שרש"י בתחלתו) כו'

"פוסק".
שמישהו  ממתין הנני רב זמן (וכבר שאלה מתעוררת ועפ"ז

אודותה): יעורר
ל"כבוד  בנוגע דעות ב' הזקן רבינו מביא שבת הלכות בריש
ס"א, ובקו"א סופרים. מדברי או התורה מן חיוב זהו אם ועונג",

. גו' זכור פסוק על מפרש"י דלכבדוש"מוכח הוא . יפה במנה
"משא"כ  שלא מדאורייתא", אלא מצוה שאין ז"ל, להרמב"ם 

כו'".להתענות בו
של  פשוטו אלא אינו רש"י שפירוש כיון מובן: אינו ולכאורה
שעונג  להלכה מזה להוכיח אפשר איך – הלכה פסק ולא מקרא,

התורה? מן הוא שבת
יוסף 54) ואת רחל ואת גו' "ויחץ – גופא זה ובמחנה

כה) (ל, ויצא בפ' רש"י פירש וכבר אֿב), לג, (פרשתנו אחרונים"
יח) א, (עובדי' שנאמר עשו, של "שטנו שהי' יוסף, ללידת בנוגע
ולכן  לקש", עשו ובית להבה יוסף ובית אש יעקב בית והי'
הנשאר  "המחנה יהי' שבודאי כך, כו'", יעקב בטח יוסף "משנולד

לפליטה".
תורה 55) "לימדך ג) פע"ו, (ב"ר המדרש דברי כמשמעות

אתה  ממי אחד, בזוית ממונו כל נותן אדם יהא שלא ארץ דרך
בגמרא  מ"ש (וע"ד וגו'" העם את ויחץ שנאמר מיעקב, למד,
בקרקע  שליש מעותיו, את אדם ישליש "לעולם א) מב, (ב"מ

וודאות. של באופן זה אין שעפ"ז – וכו'")
מצינו  ספק של בענין גם הרי – ודאי בלשון "והי'", ומ"ש

" וכמו: "אם", תיבת לאחרי "והי'", עמדי `mהלשון אלקים יהי'
.ide'וגו' לאלקים לי כֿכב).idi'.ה' כח, (ויצא אלקים" בית

" בנדו"ד: גו'`mועד"ז עשו לפליטה ide'יבוא הנשאר המחנה
גו'". "והי' על גם קאי "אם" שתיבת כך, גו'",

יא.56) לב, פרשתנו פרש"י
לאברהם:57) בנוגע כג) (יח, וירא בפ' רש"י כמ"ש ולא

אלה על qpkp"לכל נוסף – ולתפלה" ולפיוס קשות לדבר אברהם,
התוועדויות  – מנחם (תורת סי"א וירא ש"פ (בשיחת בזה משנ"ת

אלו "לכל שהלשון וש"נ) .(265 ע' שכל qpkpחנ"ח פירושו כו'"
שרק  מורה עצמו" "התקין הלשון משא"כ בפועל, היו אלו ענינים

מלחמה. של ענין הי' לא בפועל כי לזה, התכונן
ו.58) לב, פרשתנו
ז.59) שם, פרש"י
לעשות 60) צורך יש אלא – פעמים" "מאה זאת שעשה ועד

פט"ו). תניא (ראה ואחד" פעמים "מאה זאת
פל"א.61) תניא ראה
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בפרקים ו iובכן: 'h במאמר לעיל דובר זה שעל – והעלאה דהמשכה הענין אודות מדובר והרי 62' ,
דיבור  ומחשבה המצוות, ומעשה תפלה תורה האדם: עבודת שבכללות הענינים ג' יש מהם אחד בכל

עם הקשר וזהו דתורה h"iומעשה; הקוין ג' עם שקשור נפשי", בשלום ד"פדה הענין הי' שבו כסלו
הצ"צ  שמבאר (כפי ומעשה דיבור דמחשבה הענינים וג' המצוות) (מעשה וגמ"ח  כנגד 63תפלה זה שהם

זה).

.‡È מארז"ל בפירוש פ"ו באגה"ת הביאור נכלל 64המשך – וכו'" הרשעים משלות לא בידינו "אין
ואילך  סכ"ו שרה חיי ש"פ .65בשיחת

*

.·È רש"י מ"ש בענין (א) ויצא, דפ' השבועי הלקו"ש על לשאלות את 66המענה מגייר "אברהם
האבות  של הזהירות בענין (ב) מ"ת, קודם שייך הי' שלא ממש, גיור של ענין זה שאין כו'", האנשים

ואילך. 142 ע' ח"ה בלקו"ש נכלל – דאב קורבה שמצד בעריות גם
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(62306 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם (תורת ואילך פ"ז
ואילך).
ואילך).63) רד (ע' עה"פ אור יהל

מט"ו.64) פ"ד אבות
ואילך.65) 294 ע' שם מנחם תורת
ה.66) יב, לך לך

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc migqt(ycew zay meil)

epcnldéãéc 'Netéç'îici lr dzidy ,[dl jenqa xn`py±] ¥¦¦¥
xn`py d`ivn oeyl lr ef d`ivnn epcnly xg`ne .yetig
s` ,yetig ici lr dzid riabd z`ivny myk ok m` ,unga

.yetig ici lr `id ungd z`ivney cenll yi dzrnNetéç¦
,xp ici lr `ed ungd'úBøp'îmewna xn`py yetiga exkfpy ¦¥

.xg`áéúëc(ai ` diptv),'úBøpa íéìLeøé úà Ntçà àéää úòa' ¦§¦¨¥©¦£©¥¤§¨©¦©¥
.zexp ici lr `ed yetigy o`kneåa yetig lrúBøðepcnl df §¥

îiabl xn`py yetig oeyløp,xg` mewnaáéúëc(fk k ilyn)øð' ¦¥¦§¦¥
.'ïèá éøãç ìk Nôç ,íãà úîLð ['ä] (íéäìà)yetigd mby o`kne ¦§©¨¨Ÿ¥¨©§¥¨¤

.xp ici lr zeyridl jixv ungd xg`
:`cqg ax ixack dpeyd `ziixa d`ian `xnbdéaø éác àðz̈¨§¥©¦

ìàòîLéiax ly eyxcn ziaa dzpypy `ziixaa epipy ± ¦§¨¥
,l`rnyi.øpä øBàì õîçä úà íé÷ãBa øNò äòaøà éìéìeìò óà ¥¥©§¨¨¨¨§¦¤¤¨¥§©¥©©

äéàø ïéàL étaezkd on zyxetnøácì`weec wecal jixvy df ¦¤¥§¨¨§¨¨
,xpd xe`løëæel yi miaezkaøácìàì øàN íéîé úòáL' øîàpL . ¥¤©¨¨¤¤¡©¦§©¨¦§ŸŸ

å ,'àönéokøîBàaezkd,älk ïèwáe ìçä ìBãba Ntçéå'`vOIe ¦¨¥§¥©§©¥©¨¥¥©¨Ÿ¦¨©¦¨¥
onipA zgYn`A riaBdå ,'okøîBàaezkdúà Ntçà àéää úòa' ©¨¦©§©§©©¦§¨¦§¥¨¥©¦£©¥¤

å ,'úBøpa íéìLeøéokøîBàaezkdíãà úîLð ['ä] (íéäìà) øð' §¨©¦©¥§¥¥¦§©¨¨
Nôçoha ixcg lM.' Ÿ¥¨©§¥¨¤

:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac z` zyxtn `xnbdéàîdn-] ©

`ziixad dtiqedy dna [jxevdøîBàå'Utg mc` znWp 'd xp §¥¥¦§©¨¨Ÿ¥
epcnl xak `ld ,df aezk epcnll siqen dne ,'oha ixcg lM̈©§¥¨¤
:`xnbd daiyn .xpa `ed yetigy 'zexpa milyexi z` ytg`'n
jke .ef di`x zegcl yi oky milyexi iabl xen`d aezka ic oi`

,`ziixad zxne`àîéz éëå,xn`z `ny -àéää úòa' éàäytg` §¦¥¨©¨¥©¦
zexpa milyexi z`àðîçø øîà÷c àeä àle÷ 'iabl ['d xn`y-] ¨§¨¨©©£¨¨

`eal cizrly ,milyexi yetigàøBäða íéìLeøéa dì àð÷éãa àìŸ¨¦§¨¨¦¨©¦¦§¨
àáeè àøBäð Léôðc ä÷eáàcxe`l milyexi oer z` weca` `l - ©£¨¦§¦§¨¨

,c`n ax dxe`y dwea`éôè àøBäð øèeæc àâøLc àøBäða àlà± ¤¨¦§¨¦§¨¨§©§¨§¥
,xzei hren exe`y xpd xe`l `l`àì øèeæ ïBòå çëzLî äaø ïBòc©£©¨¦§§©©£©Ÿ

çëzLîok m`e .ohw oer `le eci lr `vni lecb oer wxy ick ± ¦§§©
,unga xn`py yetige d`ivn lr xen`d aezkdn gikedl oi`
.xpa ic oi`e dwea`a dlern yetig jxvp ung iably okzi oky

,siqedl `ziixad dkxvp ok lròîL àzdnn di`x rnye `a ± ¨§©
xn`py,íãà úîLð 'ä øð'oha ixcg lk yteg,'xpa yetig mby ¥¦§©¨¨

.dlern yetig `ed
`le xpd xe`l dwica zaiignd ztqep `ziixa d`ian `xnbd

:mixg` mixac xe`lïé÷ãBa ïéà ,ïðaø eðzungd z`øBàì àì ¨©¨¨¥§¦Ÿ§
,øpä øBàì àlà ,ä÷eáàä øBàì àìå ,äðálä øBàì àìå ,änçä©©¨§Ÿ§©§¨¨§Ÿ§¨£¨¤¨§©¥
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המשך ביאור למס' גסחים ליום שבת קודש עמ' ב



כד

.c"qa.l"yz'd ,elqk h"i ,glyie 't w"yven zgiy
מוגה  בלתי

של ‡. המאסר ענין סיפור היא – לכל כידוע – שנקודתו כסלו, י"ט עם קשורה זו התוועדות
בשנה  שנה מידי זה יום לחגוג ישראל בלב הוקבע ומאז כסלו, בי"ט וגאולתו הזקן .1רבינו

פרטית, גאולה זו שאין כיון – הדבר וטעם

השו"ע  ובלשון בישראל, גדול של גאולה לא .2ואפילו מסויים "אדם :. וכן שם . בו שנתקדש אדם .
אודות  שמדובר גם ומה הזה", במקום לצדיקים נס "שעשה לברך כולם צריכים שלו הנס שעל שמים",

,3"רבו"

של גאולה זוהי זה) כל על (נוסף illkאלא oipr או פרטיים, ענינים מצד הי' לא המאסר שהרי –
עם קשור הי' המאסר אלא כללי, איש שהוא מסויים לאיש zillkבנוגע dhiy תוכל זו שיטה אם –

שיתחילו  או שהם, מקום בכל בנ"י לכל ולהגיע להתרחב ותוסיף חירות, של באופן ולהתקיים להמשיך
המשך  את יניחו שלא זאת, עוד אלא הלאה, להתפשט לה יניחו שלא בלבד זו ולא זו, שיטה לרדוף
אם  – חיים אורח בחיים, שיטה של וגאולה מאסר שזהו והיינו, נתפשטה, שכבר הממדים לפי גם קיומה

לגאולה. המאסר בין החילוק התבטא שבזה לא, או הדבר יתקבל

ולהעיר:·.

להכחיד  רוצים ואדרבה, להתפשט, להם מניחים ולא שיטותיהם את שרודפים אמנם רגילים יהודים
קיים; שכבר מה את גם

חב"ד, חסידות לתורת בנוגע ובנדו"ד, שאפשר, מקום בכל תתפשט שהשיטה כשרוצים אעפ"כ, אבל
שאינו  מובן הרי – חוצה מעינותיך שיפוצו ובאופן ודעת, בינה בחכמה והשגה הבנה של באופן שתהי'
בנקל, זאת פועלים אזי חירות, מתוך נעשה הדבר שכאשר חירות, של למצב רדיפות של המצב דומה

יותר. ובעומק במהירות

דמ"ת: הענין לכללות בנוגע שמצינו וכפי

הקדמת להיות הוצרכה – למ"ת להגיע ytpכדי zxiqnd פרך בעבודת מצרים, בגלות בהיותם בנ"י של
(ככל  כו' ולבושם שמם את שינו ולא בדרכם, להתנהג בתוקף עמדו כו', הגזירות כל למרות אשר, כו',

חז"ל  במדרשי שנימנו הדברים מובדלים 4פרטי היו לבושים, כמו החיצוניים, בענינים שאפילו והיינו, ,(
הכתוב  ובלשון השאר, והיינו,5מכל הזה", ההר על האלקים את תעבדון ממצרים העם את "בהוציאך :

הברזל" ב"כור המבחן לאחרי – עם בתור ממצרים ונשארים 6שהיציאה ממנו, מתייראים שלא מצרים, של
את  ("תעבדון לה' עבד שנעשים באופן התורה את לקבל המתאימה ההכנה היא – עם בתור בשלימות

האלקים").

ש"בר"ה  לאחרי אפילו במצרים, עדיין היו שבנ"י בשעה לא – התורה ניתנה אימתי אעפ"כ, אבל
במצרים" מאבותינו עבודה במצב 7בטלה בהיותם חירותנו", "זמן של מצב  שנעשה לאחרי דוקא אלא ,
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ח"א 1) (לקו"ד ס"ט תרצ"ג כסלו י"ט א' ליל שיחת גם ראה
ואילך). סע"ב יט,

ס"ז.2) סרי"ח או"ח
חמ"ז 3) התוועדויות – מנחם תורת גם וראה ס"ו. שם ראה

וש"נ. ואילך. 174 ע'

ו.4) ו, וארא טוב לקח ה. פל"ב, ויק"ר ו. יב, בא מכילתא
ה. כו, תבוא

יב.5) ג, שמות
כ.6) ד, ואתחנן
ע"ב.7) וריש רע"א יא, ר"ה
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" לגמרי, חירות האמיתית,j`ivedaשל החירות שהיא התורה, להם ניתנה אז דוקא – ממצרים" העם את
תורה".8כמארז"ל  בתלמוד שעוסק מי אלא חורין בן לך "אין

לאחרי  ולכן מצוות, ויקיימו תורה ילמדו שבנ"י הקב"ה של רצונו שהרי – בפשטות – הדבר וטעם
לו  נותן מס"נ, מתוך עבודתו ועובד בנסיונות שעומד עי"ז לכך, וראוי שייך אכן שהוא מוכיח שיהודי

מצוות ולקיים תורה ללמוד האפשרות את dagxdהקב"ה jezn והקיום הלימוד להיות יכול אז  שרק ,
zenilya:

כזה  במצב הרי כו', המנוחה העדר של במצב גם תורה ללמוד שיכולים אף – התורה ללימוד בנוגע
בגמרא  וכדאיתא האמת, לבירור לבוא וקשה להבין, "תלמוד 9קשה – הגלות בזמן שלומדים שהתורה

הושיבני" "במחשכים נקראת – .10בבלי"

דוקא  בשלימות המצוות קיום להיות יכול מ"ת לאחרי שאפילו רואים הרי – המצוות לקיום בנוגע וכן
התפלה  בנוסח כמ"ש מהגלות, יוצאים שבנ"י .11לאחרי לפניך נעשה "ושם ואף : רצונך", כמצות .

אינו  הגלות שבזמן המצוות, דקיום הענין כללות גם נכלל בזה הרי הקרבנות, מצות על קאי שבפשטות
של  ומצב במעמד נמצאים בנ"י כאשר דוקא אלא הקב"ה, של רצונו לפי הנדרשת בשלימות להיות יכול

חירות.

מצדdpkddכלומר: הנה בגלות  בהיותו שאפילו מראה שיהודי עי"ז אמנם היא נמצא eznypלזה ה"ה
הידוע  וכנוסח חירות, של ואין 12במצב בגלות, מעולם היתה לא הנשמה אבל בגלות, נמצא הגוף שרק ,

ולכן  הגוף, הנהגת ע"י נשלטת שהנשמה מצב להיות יכול שעדיין אלא, הנשמה, על בעלות לאוה"ע
שהם  ע"ש מצרים ע"ש נקראו הגליות "כל אשר מצרים, בגלות בהיותו שגם היהודי, את ומנסים בוחנים

לישראל" אדרבה,13מצירות אלא הגוף, שמצד הגלות שליטת תחת אינה שהנשמה בלבד זו לא הנה ,
היא התורה אימתי אבל הגוף; את הנשמה מנהיגה הגלות, בזמן עדיין שנמצאים דוקא zenilyaלמרות –

של מצב גם eheytkכשישנו zexig."ממצרים העם את "בהוציאך שהי' כפי ,

כסלו: לי"ט בנוגע הוא וכן

התורה, פנימיות בלימוד ממשיכים היו שבנ"י פשוט דבר זה הרי – הגאולה היתה לא ח"ו אם אפילו
חיי  ימי בדברי שרואים כפי התורה, ללימוד בנוגע ובפרט בכלל, המס"נ לענין כבר הורגלו בנ"י שהרי

שנים; אלפי במשך ישראל עם

העומק  בכל נתפס שיהי' בשלימות, יהי' התורה פנימיות שלימוד הקב"ה של שרצונו כיון אבל,
החירות  ענין להיות הוצרך לכן – "חוצה" גם "מעינותיך" יגיעו ד"יפוצו" העבודה שע"י ועד והרחבות,
כמה  (עד בנ"י עבור שמתאימה שיטה שזוהי תכיר הממשלה שגם ההיא, המדינה ממשלת מצד גם
המשך  את גם הזקן) רבינו את לחירות שהוציאו (עי"ז לחירות הוציאו ולכן זאת), להבין יכול גוי שאפילו

בנ"י. של בנין ורוב מנין רוב אז נמצא שבה המדינה, רחבי בכל והפצתה השיטה לימוד

והגאולה ‚. המאסר שזהו הוא שהלשון אע"פ הנה ההיא, הגאולה לזכר יחדיו מתאספים כאשר ולכן,
owfdשל epiaxשל והגאולה המאסר – היא שבדבר והנקודה הפנימיות הרי ,zhiy.הזקן רבינו

יהודי  אודות מדובר לא שהרי אחד, דבר הם ושיטתו הזקן רבינו כי, ביניהם, לחלק אפשר שאי אלא,
ה  מן כל שבזמן נעשתה זו ושיטה השיטה, את שחידש יהודי זהו אלא זו, שיטה ע"פ וחי למד זמנים

כפי  זו שיטה של ביישומה חדורים היו לא שלו ומעשה דיבור שהמחשבה אחד רגע הי' לא מציאותו;
חי! יהודי של בציור שבאה
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מ"ב.8) פ"ו אבות
א.9) כד, סנהדרין

ו.10) ג, איכה
וככה 11) המשך ויחי. ר"פ תו"ח וראה המוספין. תפלת נוסח

ועוד. ואילך). תכ ע' ח"ב תרל"ז (סה"מ ואילך פי"ז תרל"ז
וש"נ.12) .170 ע' תרפ"ז סה"ש ראה
ד.13) פט"ז, ב"ר
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והגאולה  המאסר שזהו או הזקן רבינו של והגאולה המאסר שזהו אומרים אם הך היינו זה הרי ולכן
עלי'" נפשו ש"מסר לפי – השיטה שאירעו 14של הענינים שכל כך, מציאותו, כל את שחדרה לאופן ועד ,

מסיפור  גם שיודעים (וכפי מובן הרי לחירות, יצא הוא כאשר ולכן, זו, שיטה עם שאירעו ענינים הם עמו
המדינה. רחבי בכל והפצתה השיטה לימוד של לחירות היציאה היתה שעי"ז כפשוטם) הענינים

הקשורה„. להתוועדות יחדיו שמתאספים ליהודים הלימוד גם זה:וזהו מאורע עם

חירות, של באופן זו שיטה ע"פ יחיו ולהבא שמכאן – כח נתינת מזה: ויתירה זכרון, מהוה זה מאורע
זו  בשיטה להמשיך יוכלו ואז ליהודי, שמצירים וגבולים מיצרים של בענינים להתחשב שלא היינו,

ביומו. יום מידי אותה וליישם

החסידות)" (ודרכי החסידות לתורת השנה "ראש שנקרא – כסלו מי"ט שלוקחים מה על 15וזהו –
תורתו  הוראות וע"פ ברוח טאג"), חסידישער לעבעדיקער ("א חי חסידי יום יהי' יום שכל השנה, ימי ַָכל

והשמחה. הגאולה בעל הזקן, רבינו של

באגרת  שכותב כפי חב"ד, תורת של הראשון הנשיא השיטה, מחולל אצל שהי' שכמו בטוחים ואז
שחרורו  עם נסים 16הקשורה שהיו ראו הארץ אומות שאפילו בארץ ", לעשות ה' והפליא ש"הגדיל ,

ע"פ  בעקבותיו, ההולכים כל אצל גם יהי' כך – הממשלה בכח זאת ואישרו זה על והסכימו גלויים,
"ידם  הידוע: ולשון כנוסח זו, והחלטה העליונה"שיטה והליכה 17על החסידות בלימוד להמשיך שיוכלו ,

שבתות  כסלו, בי"ט רק לא – השנה כל של יוםֿיום ובחיי לבב, וטוב שמחה ומתוך הרחבה מתוך בדרכי'
טפחים. מעשרה למטה ולילה, לילה ובכל ויום יום בכל אלא סגולה, וימי טובים וימים

ממש, בקרוב ישראל, כלל של והשלימה האמיתית לגאולה נבוא זו שמגאולה לכך הדרך גם וזוהי
הבעש"ט  של הקודש באגרת (כמבואר משיחא מלכא דא מר אתי ויוליכנו 18כאשר ויגאלנו יבוא ,(

ממש. בקרוב לארצנו, קוממיות

***

התורה:‰. לפנימיות בנוגע גם ובמילא התורה, נתינת לכללות בנוגע נוסף ענין מובן לעיל מהאמור

תורה  קדמה שנה "אלפים אלא לתורה, בנ"י הוצרכו שבו מסויים בזמן מחדש נבראה לא התורה
העולם 19לעולם" משנברא דורות כ"ו לאחרי הי' מ"ת ואילו העם 20, את ד"בהוציאך ההכנה ולאחרי ,

במצרים. הברזל" "כור ע"י והזיכוך הבירור לאחרי ממצרים",

– מצרים גלות עם הקשור ענין דוקא ולאו הכל, שכולל כללי ענין היא עצמה מצד התורה כלומר:
ולרפא  החירות, ענין את לפעול או בו, לעמוד שיוכלו כדי הגלות ענין תוכן ביאור ע"י הגלות, את להקל

הגלות; שהשאיר והצרות הקשיים כל את

הוצרכו  מדוע בנ"י הבינו התורה את בקבלם שהרי – הנ"ל הענינים כל את אמנם פעלה התורה
בנ"י  אצל שהיו מומין בעלי כל נתרפאו גם ובמ"ת מצרים, בגלות שנה ועשר מאתיים וכיו"ב 21להתייסר ,

רק הם אלו ענינים כל אבל, במ"ת; שנפעלו הענינים ואילוmihxtבשאר הוא xwirבתורה, התורה ענין
הוראה  מלשון (תורה הוראה שהיא בזה הפשוט שהפירוש חיים", "תורת אבל 22– לחיות), (כיצד בחיים (
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וש"נ.14) ד. פ"ל, שמו"ר – חז"ל לשון
(נעתק 15) וש"נ רנט. ע' ח"א מוהרש"ב אדמו"ר אג"ק

ואילך. ב תשנט, ח"ד לקו"ד וראה בתחלתו). יום" ב"היום
.17 ע' "ומעין" בקונטרס נדפסה מהאגרת פאקסימיליא

וש"נ.16) רל. ס"ע שלו אג"ק
וש"נ.17) רסה. ע' ריש ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק
ובכ"מ.18) בתחלתו. כש"ט

ד.19) וישב תנחומא ב. פ"ח, ב"ר ד. צ, תהלים מדרש ראה
א. מט, זח"ב וש"נ.

ועוד.20) ד. פ"א, ב"ר א. קיח, פסחים ראה
שם 21) יל"ש ח. שם תנחומא טו. כ, יתרו ופרש"י מכילתא

וש"נ. רפ"ז. במדב"ר ש. רמז
(בשם 22) בראשית ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ראה

ב. נג, זח"ג הרד"ק).
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בזה  הפנימי הפירוש גם ופועלת23ישנו שיוצרת תורה שזוהי –miig לא לשמם, הראויים חיים שיהיו ,
ודומם. צומח או בהמה, של חיים כמו

ובהקדמה:

החיים  בין חילוק אין אזי במנוחה, ושינה ושתי' אכילה כמו צרכיו, את להשיג רק מתמסר אדם כאשר
בספרי  (כמבואר ישן הוא שבהם זמנים גם וישנם ושותה, אוכל צומח גם שהרי – צומח של לחיים שלו

הכתוב  ובלשון השתי', ענין שזהו במים, צורך יש הצמיחה בשביל כי: הטבעיים), לארץ 24חכמות (בנוגע
השמים "למטר הירק"): כגן ברגלך והשקית זרעך את תזרע "אשר מצרים לארץ בניגוד dzyzישראל,

וכמו"כ  שרשיו. ע"י הארץ מן אותם שמקבל משקים), (מלבד נוספים לענינים הוא זקוק וכמו"כ מים".
במשך  ובכללות, השינה, ענין בדוגמת שזהו הצמיחה, ענין נפסק שבהם המעתֿלעת במשך זמנים ישנם
(כדברי  לאילן" השנה מ"ראש שמתחילה הצמיחה, מענין (שינה) המנוחה היא החורף בזמן הנה השנה,

ר"ה  במסכת לשינה.25הגמרא הפסק ישנו ולפנ"ז ,(

שזהו  – שונים למצבים עצמו את ולהתאים למקום ממקום לעבור שיכול לאדם יתרון שיש ואף
יכול  ואינו ולגדול, לצמוח יכול שבו מסויים מקום עם קשור שהצומח לחי, צומח בין בכללות החילוק
ממקום  שהולך חי בעל משא"כ כו'), ותרופות ותחבולות עצות יחפשו (אא"כ אחרים בתנאים להתקיים

ל  ויכול בכך למקום, רק מתבטאת החדש למקום ההתאמה אם הרי – שונים למקומות עצמו את התאים
החיים  בין חילוק אין אזי כו', ומסחרו ולבושו ומשקהו מאכלו צרכיו, את להשיג יוכל בואו מקום שבכל

בעלֿחי. של לחיים המדבר מין של

חיי יהיו שהחיים השל"ה `mcוכדי כפירוש לעליון"26, "אדמה מלשון הוא "בצלמנו 27ש"אדם" ,
ישראל 28כדמותנו" נעשים אורייתא ע"י כי, התורה, ע"פ חי יהודי כאשר דוקא זה הרי – הקב"ה של

חד  כולא כדמותנו".29וקוב"ה "בצלמנו ושרשו, מקורו עם מתקשר שהאדם היינו, ,

החיות. ענין את שפועלת – התורה של ענינה איפוא זהו

במשך  מצרים בגלות העינוי על והסבר לביאור זקוקים היו בנ"י שכאשר ליצי"מ, בנוגע לעיל, וכאמור
פעלה  מומין, בעלי עבור לרפואה הוצרכו כאשר וכמו"כ זה, על מענה התורה נתנה שנה, ועשר מאתים
שפועל  כללי ענין זהו – בערך. שלא ולמעלה מזה, למעלה היא עצמה מצד התורה אבל התורה; זאת

בחיים. דרך ומורה חיים,

.Â בזהר שנקראת כפי או התורה, לפנימיות בנוגע דתורה 30ועד"ז לנגלה בניגוד דאורייתא", "נשמתא :
המשנה  לשון (ע"פ דאורייתא גופא תורה"):31שנקראת "גופי

של  באופן שהיתה לפרנסה בנוגע גם כולל המצב, בשפל אז היו שבנ"י שהיות לפרש, שרוצים יש
עלינו, ולא עתה לא ת"ח, שנת של והגזירות הרדיפות לאחרי  שהי' ומצב המעמד כידוע – וחורבן הרס

הקב" אל להתקרב שיוכלו בנ"י עבור "עצה" בתור החסידות, שיטת את יסדו לכן – שלאח"ז בשנים ה וגם
קיום  התפלה, עבודת ע"י – "למדן" שאינו מי אפילו לכל, שייך שיהי' ובאופן לבב, וטוב שמחה מתוך

דעהו" דרכיך ו"בכל .32המצוות

ונתנה  ההם, הגזירות לאחרי בנ"י אצל חיים שהפיחה זו היא החסידות ששיטת היא האמת ובכן:
מכל  להתפעל שלא בחיים, והיסוד התוקף את ימצא לבב וטוב שמחה שמתוך יהודי לכל אפשרות
היו  שלא אלו ובפרט בתכלית, הרוח נפילת של במצב להיות אמור הי' שבגללם בעבר, לו שהיו הקשיים
בשמחה, לחיות יוכלו הם שגם אחיזה החסידות תורת להם נתנה התורה, בלימוד והשגה להבנה שייכים
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וש"נ.23) .349 ע' חמ"ט התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
יו"דֿיא.24) יא, עקב
בתחלתה.25)
ב.26) שא, ב. רסח, ב. כ, א. ג,
יד.27) יד, ישעי'

כו.28) א, בראשית
א.29) עג, זח"ג ראה
א.30) קנב, שם
ספ"ג.31) אבות וראה א. יו"ד, חגיגה
ו.32) ג, משלי
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ומושקעים  ועסוקים טרודים שבהם הקשים בימים אפילו יום, בכל גם אלא טובים, וימים בשבתות רק לא
הפרנסה; בטרדות

רק זהו ואילוhxtאבל, זאת; לפעול החסידות, תורת התורה, פנימיות של שבכחה –xwir הוא ענינה
" היותה –`ziixe`c `znyp ניתוסף ובמילא שבו, הנשמה את תורה של ענין בכל מראה שהיא היינו, ,"

שבחיים  הנשמה – לעליון" "אדמה – האדם בחיי .33גם

בשו"ע  (כמבואר והלב המוח את לשעבד הכוונה על נוסף הנה תפילין, מניח יהודי כאשר 34ולדוגמא:

החסידות  תורת ע"י יהודי מקבל תפילין), שמניחים פעם בכל להיות שצריכה תפילין מצות כוונת שזוהי
את החסידות dnypdגם בתורת כמבואר – תפילין בחי'35שבמצות  עם מתקשרים תפילין הנחת שע"י

דלעיל  א.המוחין

וכיו"ב  תפילין להנחת בנוגע לו שיש מהקשיים להתפעל שלא – החיים בענין אצלו ניתוסף ועי"ז
הפרנסה: טרדות מצד

הדעת  היסח שיהי' אסור תפילין מוטרד 36בהנחת בהיותו הדעת מהיסח להזהר שקשה ומובן, .
של הנסיון מצד אם – בפרנסה קשיים ישנם ואכן גדול iperבפרנסה, (קושי או ההם, בזמנים שהי' כפי ,

של37יותר  הנסיון מצד (xyer שיש ומצב במעמד מדינות בכמה בנ"י את העמיד שהקב"ה עתה, כמו ,
המשנה  מאמר בהם נתקיים – לטרדות בנוגע אבל בהרחבה, פרנסה דאגה",38להם מרבה נכסים "מרבה

" אדרבה: אלא הדאגה, את ממעט אינו הנכסים שריבוי בלבד זו שלא לו daxnהיינו, שיש כך, דאגה",
הדעת. היסח ללא תהי' תפילין שהנחת עצמו על לפעול לו קשה ובמילא ביותר, הפרנסה טרדות

לתפילין" כולה התורה כל ("הוקשה התורה מצוות שאר לקיום בנוגע "אשר 39ועד"ז נאמר שעליהם ,(
או  תפילין המצוה, (ע"י ולהתקשר העולם, מעניני להתנתק ליהודי שקשה – וצוונו" במצוותיו קדשנו

הקב"ה. שזהו העולם, של והמקור הרוחניות עם כו') ושבת ציצית

ענין  שזהו מצוה, ובכל שבתורה ענין בכל שישנה ה"נשמה" את ליהודי שנותנים עי"ז – לזה והעצה
אחד  בכל שישנו ה"גוי" לא אפילו גוי, להגיע יכול לא ואליו העולם, עניני הגבלת עליו שאין רוחני

בקרבך" אשר זר "אֿל ונקודת 40מישראל, הנשמה לעצם להגיע יכול אינו הוא שגם שלו, היצה"ר זה ,
מכל  להתנתק יוכל הנכסים, ריבוי מצד הדאגה ריבוי על הבט שמבלי התוקף, לו ניתן ועי"ז היהדות;

המצוו  ע"י ולהתקשר וחיבור הענינים, צוותא מלשון מצוה – שהוא41ת המצוות, מצוה עם –znyp ַ
כמארז"ל  כולה, עולמו".42הבריאה את ממלא הקב"ה כך הגוף את ממלאה הנפש "מה

בנוגע  לעיל האמור וע"ד פרטי. למצב רפואה בתור באה החסידות שתורת באופן זה אין אופן, ובכל
דמ"ת. הענין לכללות

.Ê:זה לענין יותר ששייכת נוספת דוגמא ויש

החג  לפני יום שלושים או בחג, החג הלכות ללמוד חיוב שיש התורה 43מצינו של שענינה ומובן, .
לידע  שצריך ההלכות וללמוד לחזור צריך שבת ערב שבכל שבת, הלכות או בלבד, החג הלכות אינה

ליתן – התורה של ענינה השבת; בוא לקראת יום miigאותם שבבוא מובן, ובמילא (כנ"ל), ליהודי
שבת'דיקן  ("א שבת של חיות התורה לו נותנת הימים, בכל שישנו החיות כללות על נוסף הנה ַהשבת,
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החסידות33) תורת של ענינה קונטרס –ראה מנחם (תורת
ואילך). 257 ע' חמ"ה התוועדויות

וש"נ.34) סי"א. סכ"ה או"ח אדה"ז שו"ע ראה
התפילין 35) שער דא"ח) (עם סידור ב). (נו, פמ"א תניא ראה

להצ"צ  סהמ"צ ואילך. ג [צז], טו התפילין שער אמ"ב ואילך. ג ו,
ובכ"מ. ואילך). סע"ב טז, (דרמ"צ תפילין מצות

וש"נ.36) רסכ"ח. שם אדה"ז שו"ע ראה
וש"נ.37) .136 ע' חי"ח התוועדויות – מנחם תורת ראה

מ"ז.38) פ"ב אבות
וש"נ.39) א. לה, קידושין
ב.40) קה, שבת ראה
ובכ"מ.41) ב. מז, ג. מה, בחוקותי לקו"ת ראה
א.42) יו"ד, ברכות וראה א. קג, (שוח"ט) תהלים מדרש

ספ"ד. ויק"ר
וש"נ.43) רסתכ"ט. שם אדה"ז שו"ע ראה
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חג  הפסח, בחג החג להלכות בנוגע הוא וכן בפרט. לו שנוגעים שבת הלכות גם ישנם ואז לעבן"),
וכו'. הסוכות חג או השבועות

התורה: לפנימיות בנוגע גם ועד"ז

אשר, התומ"צ, נשמת מישראל אחד לכל מתגלה היתה התורה, פנימיות ניתנת היתה שבו זמן בכל
ימינו" ואורך חיינו "הם בנ"י;44התומ"צ חיי של הנשמה היא התורה ופנימיות ,

במיוחד  נוגע אזי רח"ל, המצב שפל של מיוחד ומצב במעמד נמצאים שבו מיוחד זמן כשמגיע אמנם,
יתפעלו לא שיהודים כדי עוז, וביתר שאת  ביתר התורה פנימיות את מסביבם,להפיץ שראו מהקשיים

מצד  או בו תלויות שאינן סיבות מצד התורה, והבנת ללימוד להגיע יכול הי' שלא יהודי שאפילו וכדי
וזהו  התורה. פנימיות ע"י לבב, וטוב שמחה מתוך יהדות חיי לחיות הוא גם יוכל שתהי', סיבה איזו

התורה פנימיות להתגלות הטעם edd`ביאור onfa.דוקא

המצוות, בקיום חדש ואופן התורה בלימוד חדש אופן זה הרי – אז שנתגלה מה אבל

בכתב – כמ"פ וכמדובר (כמבואר סיני הר במעמד ניתנה התורה פנימיות שהרי ח"ו, חדש דבר לא
כו' בענין45ובע"פ הוא החידוש אלא ,(ielibd–

לפני  יום שלושים החג הלכות לימוד בדוגמת זה הי' התורה) פנימיות נתגלה (שבו זמן שבאותו אלא
להתמודד  לעזור – זמן לאותו מיוחדת שייכות לו שהיתה ענין שזהו והיינו, בחג, החג הלכות או החג

ההוא. בזמן שהיו המיוחדים הגלות קשיי עם

.Á:זה לזמנינו בנוגע גם מובן ומזה

נסיון  ע"י או עוני של נסיון ע"י אופנים: בשני להיות יכול הגלות שענין (ס"ו) לעיל האמור ובהקדים
עושר. של

שלמה  לו 46וכדברי שיתן מהקב"ה שמבקש והיינו, חוקי", לחם הטריפני לי תתן אל ועושר "ראש :ֵ
עושר. של הנסיון את לא ואפילו ("ראש"), עוני של הנסיון את לא אבל לו, המצטרך כל

מאשר  יותר עוד דאגה" "מרבה עם הקשורה בעשירות, יהודי ובוחן הקב"ה מנסה לפעמים אבל,
עוני. של הדאגה

.Ë(:ואמר חייך, שליט"א אדמו"ר (כ"ק

סיפור  פעם סיפר נשיאנו אודות47רבינו המלחמה) לפני עוד ל (שאירע שבא שעבר יהודי אחיו את בקר
אלטער  דער "אין היום: שאומרים (כפי הישנה  בעיירה בהיותם – שבאמריקא. בארצותֿהברית ַלגור
שנקרא  כפי – ונעשה לארה"ב, האחים אחד נסע לאח"ז אבל גדולים... קבצנים שניהם היו שטעטל")
להזמין  עליו אלא בכך, די שלא החליט , הדעת, ישוב ולאחרי מסודר). (אדם אלֿרייט'ניק" "א – ַָכאן
חיים" "עושה הוא איך שיראה אליו, להגיע שהצליח והמעמד עשרו, גודל את לו ולהראות אחיו את
החתונה  ולאחרי חדר, באותו שניהם חיו הקטנה בעיירה שכן, בארה"ב, לעבן") א "מאכט הידוע: ַַ(כלשון
בעלת  דירה לו יש ועכשיו כו', ולבנות לקנות הצליח לארה"ב, בבואו ואילו משלו; חדר אחד לכל הי'

חדרים!... עשרות

(כפי  באני' לנסוע כרטיס לרכוש כסף לו הי' שלא כיון כסף, לאחיו לשלוח צריך הי' הנסיעה לצורך
נוסע. הי' לא לו, שולח הי' אם גם אבל פעם), נוסעים שהיו

ולא  להשיאן, שהוצרך בנות כמה היו שלאחיו בכך (ה"אלֿרייט'ניק"), העשיר לאח עזר הקב"ה ָאבל
להשיא  עי"ז לו יתאפשר  שאולי חשב מאחיו, הזמנה קיבל כאשר ובמילא, "נדן", ליתן אפשרות לו היתה

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

נצבים.44) ס"פ הכתוב לשון ע"פ – ערבית תפלת נוסח
(45.60 ע' ח"נ התוועדויות – מנחם תורת – לדוגמא – ראה

וש"נ.

ח.46) ל, משלי
(47.(21 ע' תש"ב (סה"ש ס"ו תש"ב כסלו י"ט שיחת ראה

וש"נ. .184 ע' חי"ד התוועדויות – מנחם תורת גם וראה
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שסוכ"ס  כדי כו', המצב את ולבחון אמריקא", ל"גלות לנסוע – ברירה בלית – החליט ולכן בנותיו, את
בנותיו. את להשיא לו יעזור ואולי מצבו, אודות אחיו עם לדבר יוכל

הראשונה  שבתקופה בדעתו, התיישב בקשתו, להציע מיד יבוא מהאני' שבירידתו מתאים שלא כיון אך
כרצונו. אותו להנהיג לאחיו ויניח כו ', ומצבו במעמדו יתחשב לא

עד  וכו', וכו' הבית חדרי כל בין אותו בהוליכו עשרו, גודל לו להראות העשיר האח התחיל ובכן,
גדולה... בהתפעלות אינו הקטנה מהעיירה שאחיו שהבחין

קומות, ריבוי בעל בבית גר הי' הוא – הבית גג אל אותו יעלה שהוא העשיר האח איפוא החליט
ומזה  ניוֿיורק, העיר של גודלה לו יראה ומשם קראצער"), וואלקן ("א שחקים" "גורד כאן: שנקרא ַַָכפי

בא. שממנה הקטנה לעיירה בהשוואה יתפעל בודאי

פלוני  ענין תראה – צפונה כשתביט לו: ולהסביר להראות והתחיל הגגה, אותו שהעלה – עשה וכך
גדו  התפעלות מתוך וכך, בניוֿיורק, אלמוני ענין תראה – דרומה וכשתביט על בניוֿיורק, התרוצץ לה

ניוֿיורק. של גודלה את לו להראות העולם, רוחות ד' סטרין, ד' לכל הגג

הבחין  ולפתע – כו' הגג על הסיור ועד הבית בחדרי הסיור מהתחלת – שעות כמה עברו בינתיים
בפינה  עומד שאחיו ראה הצדה, וכשהביט אחריו, רץ אינו אחיו ואילו לבדו, מתרוצץ שהוא העשיר האח

מנחה... ומתפלל

של  גודלה את לך מראה שאני שבשעה היתכן אותו: ושאל "שמונהֿעשרה", לסיים העשיר לו הניח
לפתע, להפסיק "ראש" לך יש – וממזרח ממערב ומצפון, מדרום נעשה מה רואה שהנך כפי ניוֿיורק,
לאחרי  מנחה להתפלל יכלת לא וכי מנחה?! להתפלל ולעמוד כו', ולספר לרוץ להמשיך אותי להשאיר 

שעה?! חצי

גר  אני אותך: מבין אינני – אמת") ריינעם ("דעם לאמיתתה האמת את לך אומר האח: לו השיב
גר  אתה ואילו טרדות; ריבוי לי יש ואעפ"כ גוים, הרבה כך כל מסביבי ואין קטנה, בעיירה אחד בחדר 
– כו' גדול ריבוי לי מראה שהנך כפי גוים, הרבה כך כל ומסביבך חדרים, עשר חמשה בעלת בדירה
לך  שיש הטרדות ריבוי למרות לחיות ולהמשיך זה, כל ולסבול בכך לעמוד ביכלתך יש איך

מנחה!... אתפלל בינתיים לעצמי: חשבתי – האח סיים – המצב את כשראיתי ובכן, בניוֿיורק?!...

אלא  הנכסים, מריבוי הדאגה רק אצלו שנשארת הכוונה שאין – דאגה" מרבה נכסים "מרבה וזהו
הנכסים. מריבוי דאגה ריבוי אצלו ניתוסף עתה, עד לו שהיתה הדאגה שמלבד

.È מרבה נכסים "מרבה הטבע שבדרך המשנה דברי שלמרות – כחו את להראות יהודי צריך וכאן
שצריך  הזמן ובבוא וטרדה, דאגה אצלו פועל זה שאין הטבע, את ומשנה מזה, מתפעל אינו דאגה",
הענינים  פרטי בכל דעהו", דרכיך "בכל ועד"ז צדקה, נותן – צדקה ליתן וכשצריך מתפלל, – להתפלל

עבידתי'" עביד ויומא יומא .48ד"כל

בזה, לעמוד אדרבה, אלא דאגה", ב"מרבה מושקע להיות שלא והכח האפשרות את לו נותן והקב"ה
הקב"ה, עם הוא רק נמצא ששם במדבר, נמצא כאילו שירגיש – ועד חירות, של ומצב במעמד ולהיות

דוקא  סיני במדבר שניתנה כפי התורה, את לו נותן בעיניך 49והקב"ה יהיו ויום יום "בכל שהרי ,
.50כחדשים"

נשמתו, כל את בזה להכניס יהודי צריך – וחיות שמחה ומתוך זאת, לפעול יותר נקל שיהי' וכדי
זה  הרי אחרים שאצל שלמרות כך, דרכו, לבטח ילך ואז הגוף, של וההגבלות המדידות בטלים שאז
אצלו  שנרגש כיון לבב, וטוב שמחה אלא הדאגה, היפך של ומצב במעמד הוא נמצא דאגה", "מרבה

אורייתי'" דיקר ומקמי קמי' דסגידנא דקוב"ה עבדא ומפיץ 51ש"אנא מצוות, ומקיים תורה לומד ולכן ,
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ע"ב.48) ריש צד, ח"ג סע"א. רה, ח"א זהר
וש"נ.49) .52 ע' חכ"ג התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.50) ס"ב. סס"א שם אדה"ז שו"ע ראה
א.51) רו, זח"ב
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אור" ותורה מצוה בהצלחה 52"נר זה הרי שאז לבב, וטוב שמחה מתוך זאת ועושה שנמצא, מקום בכל
כמוך" לרעך "ואהבת הציווי מקיים ועי"ז יעשו, וכן יראו שממנו שפועל ועד .53יתירה,

במושבותם" אור הי' ישראל בני ש"לכל ועד ומקום, מקום בכל האור  ומתפשט הולך ,54וכך

לאורך" גוים "והלכו היעוד לקיום באים ה'"55ומזה באור ונלכה "לכו אומרים שבנ"י כיון בקרוב 56, –
צדקנו. משיח ע"י והשלימה האמיתית בגאולה ממש,

וישלח  לפרשת מלכות בדבר נדפס השיחה המשך
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כג.52) ו, משלי
יח.53) יט, קדושים
כג.54) יו"ד, בא

ג.55) ס, ישעי'
ה.56) ב, שם

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr e sc migqt(iyiy meil)

md ixd ,xg`l,øNòna ïéáéiçla` .xwtd zexitk mpi`eïîæa ©¨¦©©£¥¦§©
,ïäéìò ãét÷î úéaä ìòa ïéàLe xwtd miyrp md ixdïéøzeîlkl ¤¥©©©©¦©§¦£¥¤¨¦

mc`,ìæb íeMîdkefk `ed ixd envr ziad lra mhwil m` s`e ¦¨¥
,xwtdd on mdaøNòî íeMî ïéøeèôeixd .xwtd zexit oick §¦¦©£¥

,eil`n xwtd dyrpe lha milrad ipira aeyg epi`y xacy
zngn epennl aygp epi` ,xg` oenn ab` exnyn `edy elit`e

.ef dxiny
:`xnbd daiyn,àáø øîàxg`l s` lehia minkg ekixvd ¨©¨¨

meyn dwicadà÷ñeìb àöîé ànL ,äøéæb[dlebr zt-]äôé`ly §¥¨¤¨¦§¨§§¨¨¨
,dwicaa d`vnpdéåléò dézòãåaygize ,dilr ezrc didze ± §©§¥¦¨¥

.'d`xi la'a dilr xearie ,dtxeyln rpnie dilr qegie eipira
zl`ey .dilr xaer epi` aey evng lk z` lhiay xg`l la`

:`xnbddéìháì déì úçkLî éëådrya dplhaiy ic `ld ± §¦©§©©¥§©§¥
.dwicad xg`l xyr drax` lila lhal eilr recne ,dp`vniy

:`xnbd daiyndéúeLøa åàìå àøeqéà øúáì déì úçkLî àîìéc¦§¨©§©©¥§¨©¦¨§¨¦§¥
àîéé÷ungdyk xeqi`d onf xg`l dp`vni `ny yeygl yi ± ¨§¨

,ely epi`e ezeyxa epi` xakìéháî éöî àìåxak dry dze`ae ± §Ÿ¨¥§©¥
,elhal leki epi`cixdBúeLøa ïðéà íéøác éðL ,øæòìà éaø øîà ©¨©©¦¤§¨¨§¥§¨¦¥¨¦§

BúeLøa [ïä] eléàk áeúkä ïàNòå ,íãà ìL.mdilr aiigzdlelàå ¤¨¨©£¨¨©¨§¦¥¦§§¥
øBa ,ïämc` dxky,íéaøä úeLøaxwtd ly xea `edy s`y ¥¦§¨©¦

oick eiwfp lr aiigzn `ed ixde ,ely `ed eli`k aezkd eaiygd
.wifdy epennåokäìòîìe úBòL ùMî õîçdryd seqn - §¨¥¦¥¨§©§¨

aygidl el did `l oicd ony ,jli`e gqt axr ly ziyiyd
dze`n ixdy ,ezeyxa mpi`y d`pd ixeqi` lk oick ,epennl
dxezd eze` daiygd mewn lkne ,d`pda xq`p ungd dry
dry dze`ay xg`ne .'d`xi la'a eilr aiigziy oiprl elyk

.elhal leki epi` aey ,ezeyxa epi` xak
:`xnbd zl`eyòaøàa déìháéðåowzl minkgl mdl did `ld - §¦©§¥§©§©

,xyr drax` mei ly ziriaxd drya evng z` mc` lk lhaiy
Lîça déìháéðåmcew df mei ly ziyingd drya eplhaiy e` - §¦©§¥§¨¥

daiyn .dwicad xg`l dlila xak elhal eilr dnle ,exeqi` onf
:`xnbdc ïåékoiicr dry dze`àøeqéà ïîæ åàìly [xeqi`-] ¥¨§¨§©¦¨

ungdå ,àeäokàeä àøeòéa ïîæ åàìxg`n ,dwicad onf epi` - §¨§©¦¨
yeygl yi epxikfiy dn el oi`yàîìéc[`ny-]òLtjezn ¦§¨¨©

dgky.déì ìháî àìå`edy jezny ,dlila lhal epwiz ok lre §Ÿ§©¥¥
.elhal gkyi `l ungd zwicaa dry dze`a weqr
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc migqt(iyily meil)

.dy`a i`pbl zaygp milbx weqita `idy daikxyåcerøîBà §¥
aezkd(d eh aei`)' ,ì øçáúå,'íéîeøò ïBLaei` rx ftil` xn`y §¦§©§£¦¥

.diwp `idy minkg oeyla xegal jilr devn ,aei`låcerøîBà §¥
aei`l `edil` xn`y aezkd(b bl my),,'eìlî øeøa éúôN úòãå'§©©§¨©¨¦¥

.diwpe zxxean oeyl `id 'xexa'e
:`xnbd zl`ey'øîBàå' éàîn myl -zei`x `ziixad dtiqen d ©§¥

dxn` jk :`xnbd daiyn .dafn di`xa dwtzqd `le el`
,`ziixadàîéz éëåmeyn dafn di`xd z` zegcl xn`z m` ± §¦¥¨

céléî éðäwx xn`p ,diwp oeyla xegal jixvy df xacy ± ¨¥¦¥
àúééøBàãadcitwd ok lre ,dxeabd itn d`viy dxezd oeyla - ¦§©§¨

,diwp oeyl lrïðaøãa ìáà`ziixaae dpyna [minkg ixaca-]àì £¨¦§©¨¨Ÿ
,dfa citwdl jixvòîL àzdpyna mby di`x rnye `a - ¨§©

,xacd lr citwdl yi `ziixaaeøîBàå,aezkd [xne` ixd-] §¥
ì øçáúå'.'íéîeøò ïBLixgea [minkgd-] minexrd s`y o`kne §¦§©§£¦

:`ziixad dkiynne .diwp oeyla wx miynzyne ,md oeyléëå§¦
àîézc xn`z m`e ±éléî éðädiwp oeyla xegal yiy df xacy ± ¥¨¨¥¦¥

wx `edïðaøãa,minkg ixaca -àîìòc éléîa ìáàixaca±] ¦§©¨¨£¨§¦¥§¨§¨

[oilegàì,diwp oeyl lr citwdl jixvåok lrøîBà,aezkdúòãå' Ÿ§¥§©©
,'eìlî øeøa éúôN.diwp oeyla xegal yi `edy xeaic lkay §¨©¨¦¥

oeyl aezkd xikfd `ly `ziixaa epipyy dn lr dywn `xnbd
:`xnbd dywn .dl `ed i`pby meyn dy`a akxnåikàì äMàa §§¦¨Ÿ

áéúk[azkp-]daoeyláéúëäå ,ákøîdwaxa [aezk ixde-] §¦¨¤§¨§¨§¦
`ypidl ick xfril` mr dklde dia` zia z` dafry drya

wgvil(`q ck ziy`xa),.'íélîbä ìò äðákøzå äéúBøòðå ä÷áø í÷zå'©¨¨¦§¨§©£¤¨©¦§©§¨©©§©¦
:`xnbd zvxzn .daikx oeyl dxeza epivn dy`a mby ixdíúä̈¨

[my-]àéä àçøBà íélîâc àúeúòéa íeMîdaiyid cgt meyn ± ¦¦£¨¦§©¦§¨¦
dy`d jxc s` epnn letil d`xi `ide deab `edy lnbd lr
zendad x`y lr la` .dilbxae dicia ea feg`l ick ,eilr akxl
cg` cva dilbx izyyk odilr zayei `l` ,zakex dy`d oi`

.dndad ly
:`xnbd dywn ceráéúëäåoicnn ayyk dyna xn`p ixde ± §¨§¦

mixvnl(k c zeny)ìò íáékøiå åéða úàå BzLà úà äLî çwiå'©¦©Ÿ¤¤¦§§¤¨¨©©§¦¥©
,'øBîçä:`xnbd zvxzn .akxn oeyl xn`p dy`a mb ok m`e ©£

íúä[my±] ¨¨
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

‰˘‰ ÏÎÏ È¯˘˙Ó ¯·ÚÓ Y "ÂÎ¯„Ï ÍÏ‰ ·˜ÚÈÂ"

נשיאינו  רבותינו של פתגמם לאחר 1ידוע שמיד –
בראשית  ושבת תורה של 2שמחת עבודה מתחילה

לדרכו" הלך ולסדר 3"ויעקב לדרך הולך יהודי –
כולה. השנה כל של שלו, העבודה

פעמים  מספר הוסבר תשרי 4וכבר חודש במשך :
בעניני בעיקר ישראל ובמצוות dyecwעסוקים בחגים ,

ימי  מגיעים תשרי חודש לאחר להם. ובהכנות שבהם
שבהם  חול ימי הם הימים רוב – חול ועניני חול

וכדומה. הפרנסה בעסק ישראל רוב עסוקים

נרמז  כולה השנה לעבודת תשרי מחודש זה מעבר
"לדרכו" המילה הדגשת כאשר לדרכו", הלך ב"ויעקב
בכך  נרמז אחד מצד קצוות. שני של משמעות כוללת
בימי  כולה, השנה במשך היהודי הולך שבה שהדרך
תשרי, חודש של כדרך איננה תשרי, שלאחר החול

של הדרך – "דרכו" היא הוא mc`dאלא זמנו ברוב :
ושינה  שתיה אכילה בפרנסה, דרך 5עסוק – וכדומה

שום  לכאורה, אין, ובכך בגלוי. קדושה בה רואים שאין
לאֿיהודי. לבין יהודי בין הבדל

שני, שזוהי dze`aמצד מודגש "לדרכו" מילה
הדרך דרךely"דרכו": –zcgein,אבינו יעקב של

גם  כלומר, ישראל. כל בשביל אותה סלל הוא אשר
במעשיו  התנהגותו כל יהודי, של היוםֿיומית הדרך
ובמתנו  במשאו ובמשקהו, במאכלו הגשמיים,

כל 6וכדומה  גם להבדיל. לאֿיהודי, של מדרכו שונה ,
שמים" "לשם יהדות של באופן נעשה ו"בכל 7זה

דעהו" .8דרכיך

לבין  לדרכו" הלך "ויעקב שבין הקשר מובן בכך
את  מקומות, במספר כנהוג שמכריזים, – תשרי חודש

לדרכו" הלך "ויעקב היהודי 9ההכרזה של כוחו כי –
החולין  בעניני שב"דרכו", לכך שזוהי 10לגרום יורגש ,

"ekxc מן נובע – היהודי של המיוחדת הדרך – "
חודש  במשך היהודי שקולט והמצוות והתורה הקדושה

הכללי. החודש תשרי,

.·

¯˙ÂÈ· ÌÈ˜ÈÈÂ„Ó ÂÈ‡È˘ ÂÈ˙Â·¯ È¯·„

הדיוק, בתכלית מדוייקים נשיאינו רבותינו דברי
לסדר  תשרי מחודש שהמעבר לומר, צריך ולכן
הלך  "ויעקב במילים מתואר כולה השנה של העבודה

רמוזה שהעבודה מפני רק לא אלו milinaלדרכו"
גם  מתאימים זה עבודה וסדר זו שדרך אלא בלבד,
חיים  תורת בתורתנו, אלו מילים מופיעות שבו לענין
הלך  ל"ויעקב בקשר בפרשתנו בחיים), הוראה (מלשון

לדרכו".

מדבר  לדרכו" הלך "ויעקב הפסוק להבין: וצריך
יעקב הליכת ux`lאודות uegn אף "חרון – מ"חרן" ,
בעולם" מקום ארץ11של ישראל, ארץ אל ,ycewd.

לדרכו" "יעקב שהליכת אפוא, המתוארת 12יוצא,
לעיל  המוזכרת מההליכה במשמעותה הפוכה בפסוק,

מעניני היהודי לעבודת dyecwdשל תשרי חודש של
כולה  השנה של ?13החולין

.‚
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בא  לדרכו" הלך "ויעקב הפסוק הוא: לכך ההסבר
לבן  רדיפת על מלבן, יעקב בריחת על הסיפור בסיום
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אחש"פ 1) יג). (אות תרצ"ז שמח"ת תרפ"ו. שמח"ת שיחות: ראה
דחגה"ש  א' ליל תרצ"ט. שמח"ת יום .(240 ע' תיש"א (סה"מ תרצ"ה

.(173 ע' תש"ט (סה"מ תש"ח
ואילך 2) 266 ע' ח"כ לקו"ש וראה הנ"ל. בשיחות הלשונות ראה

לקמן  המבואר הרשות בעניני ד"לדרכו" הענין ועיקר והזמנים. הדרגות
וראה  .15* הערה 282 ע' שם לקו"ש וראה בראשית. שבת במוצאי הוא

.35 הערה לקמן
ב.3) לב, פרשתנו
ח"ט 4) בלקו"ש (נדפסה תשל"ה בראשית מוצש"ק שיחת ראה

.2 בהערה שנסמנו לקו"ש בתחילתו).
דשויו"ט.5) להאכו"ש דומה שאינו החול בימות
תרה,6) ואילך. א תכא, ח"ג לקו"ד רפ"ה. דעות הל' מרמב"ם להעיר

ואילך. א

מי"ב.7) פ"ב אבות
סרל"א.8) או"ח טושו"ע ספ"ג. שם רמב"ם וראה ו. ג, משלי
להעבודה.9) כו' כח הנתינת שהוא ואילך) 266 (ע' שם ח"כ לקו"ש ראה

(ראה 10) רגלים בלא שנה כחצי החורף, דימי החול ימי ובפרט
ראה  – החמה מבימות יותר קשה העבודה ואז ב). צח, ברכה לקו"ת

וש"נ. .411 ע' לקמן קנז. ע' תשמ"ז) (קה"ת, מלוקט – סה"מ
וראה 11) "בעולם"). תיבת ליתא דפוסים (ובכמה נח ס"פ פרש"י

א. קמז, זח"א
ד.12) לב, וישלח מאלשיך להעיר
(נדפס 13) ס"ג תשל"ח לך לך כו' ה' ויאמר בד"ה שנתבאר מה ע"פ

יש  רפג), ע' תשמ"ז) (קה"ת, מלוקט – סה"מ .297 ע' ח"כ בלקו"ש
הפי'בהעבו  אבל למעלה מלמטה הליכה גם לדרכו" הלך ד"ויעקב דה

למטה. מלמעלה הליכה בפנים כנ"ל ה"ה העיקרי
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יעקב  בין שהיו והויכוח הטענות ועל יעקב, אחר
לבניו 14ללבן  וינשק בבוקר לבן "וישכם אשר עד ,

ויעקב  למקומו לבן וישב וילך אתהם ויברך ולבנותיו
לדרכו..." לעבודת 15הלך המשך אינו זה פסוק כלומר, .

לבן ziaaיעקב מבית הלך כבר שהוא לאחר אלא לבן,
אחריו. רדף ולבן בחרן,

שבפרשתנו  לדרכו" הלך "ויעקב בין הקשר וזהו
רדיפת  של המשמעות תשרי: חודש בסוף ההכרזה לבין
ליעקב  כח נתינת היא בפנימיותה יעקב אחר לבן
יעקב  תלאות על בהמשך כמסופר עשו, את להכניע
וזאת  עשו. וזיכוך "בירור" שהם עשו, עם בפגישתו
הבירורים  לעבודת כח הנותן תשרי לחודש בדומה

כולה. השנה שבמשך

.„

ÈÎ¯„Â ,Ô·Ï Ïˆ‡ ÂÈ‰˘ ˙ÂˆÂˆÈ‰ È‚ÂÒ È˘
Ì¯Â¯È·

המגיד  של הסברו את להקדים יש זאת להבין כדי
לבן 16ממזריטש  לרדיפת הענינים) (בפנימיות שהסיבה

אותיות  אחריו השאיר אבינו שיעקב היא, יעקב אחר
לבן  רדף ולזאת מלבן, אותן הוציא לא שעדיין התורה
אצלו  שנשארו האותיות את לו ליתן יעקב אחר

האותיות  באלו בתורה אחת פרשה .17וניתוספה

להבין  יעקב 18וצריך שהשאיר התורה" "אותיות :
והרי  בלבן, שהיו הקדושה ניצוצות הרי הן לבן אצל
היתה  שנה עשרים לבן בבית יעקב של שהותו מטרת
אפוא, ומדוע, שם, שהיו הקדושה ניצוצות את לברר

ניצוצות השאיר היתה `elהוא ומדוע ביררם? ולא
דו  אחריו"?העלאתם "וירדף באמצעות קא

לבן  ברשות שהיו הקדושה שבניצוצות מובן מכך
לברר  יכול שהיה יעקב של ניצוצות א) סוגים: שני היו
יכול  אינו שבירורם ניצוצות ב) עבודתו. באמצעות
עלֿידי  אלא בלבד, יעקב עבודת עלֿידי להיעשות

יעקב. אחר לבן רדיפת

כל  "סתם א) מצוות: סוגי לשני בדומה וזאת
לולב  סוכה, כגון: תלוי 19המצוות", שקיומן וכדומה,

עלֿידי  נעשית המצוה האדם, של ורצונו בדעתו
אינו  שקיומן מצוות ב) לקיימה. ומעוניין רוצה שהאדם
הוא  להיפך, אלא האדם, של ומחשבתו ברצונו תלוי
וכדומה. שכחה מצות כגון: מדעתו, שלא דוקא מקיימן

ו"גדולה" "כבוד" לגבי למוסבר ).20(בדומה

המצוות  של שרשן הוא: זה להבדל הפנימי הטעם
למעלה  הוא האדם של ורצונו במחשבתו התלויות
העליון. רצון שזהו אנפין", "אריך כתר, של בדרגה
המקיים  של ורצונו בדעתו למטה גם קשורות הן ולכן
העליון  רצון את "ממשיך" הוא עשייתו ובאמצעות
אינו  שקיומן המצוות של שרשן זאת, לעומת למטה.
התחתונה  בדרגה הוא שכחה, כגון במחשבה, תלוי

הנעלית – למטה oevxnשבמאציל גם נעלות הן ולכן –
תורה  בלקוטי כמוסבר האדם, ורצון .21מדעת

אצל  שהיו הניצוצות סוגי שני לגבי גם יובן כך
לבן, אצל שהותו במשך יעקב שבירר הניצוצות לבן:
עלֿידי  לברר יעקב היה ויכול שצריך מהסוג היו
גם  לבן אצל היו אך וברצונו. בדעתו בהם התעסקותו
להעלותם  היה יכול לא שיעקב כלֿכך, נעלים ניצוצות
ברשות  נותרו הם ולכן ובדעת, ברצון עבודתו עלֿידי
("אתערותא  עליון כח עלֿידי הוא בירורם לבן.

מלמעלה]). [=התעוררות דלעילא"

.‰
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"אתערותא  בדרך העליון הכח מגיע שממנה הדרגה
חז"ל  שאומרים כפי "לבן", בשם רמוזה 22דלעילא",

הפסוק  מי 23על את הידעתם – לבן את "הידעתם
כשלג". עוונותיכם ללבן עתיד שהוא

ב  כמבואר לכך, אור ההסבר שהענין 24תורה הוא, ,
"בחינת  העליון, לובן של דרגה – דקדושה לבן של
– אורֿאיןֿסוףֿברוךֿהוא" של ומהותו עצמותו אור
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ואילך.14) יז לא, פרשתנו
אֿב.15) לב, שם
א 16) תתסט, ה) (כרך פרשתנו באוה"ת ונתבאר הובא המאיר אור
ואילך.

להמבואר 17) (והביאור) הדמיון 70 ע' [המתורגם] ח"א לקו"ש וראה
סכ"ה. באגה"ק

שם.18) אוה"ת
ולולב 19) סוכה אלו מצות ב' (21 (בהערה בלקו"ת שתפס הטעם

כג, (אמור נאמר בסוכה הדעת: הו"ע וענינם תוכנם אלו במצות כי י"ל

"למען היא erciמג) סוכה במצות הכוונה (ולכן בסוכות" כי דורותיכם
רק ב"ח zpeekלא רק – כתיקונה* המצוה מקיום חלק גם אלא המצוה

המשכת הוא ומיניו ו"לולב שם); אדה"ז שו"ע תרכ"ה. ר"ס zrcdאו"ח
ובכ"מ). א. צו, ברכה (לקו"ת כו'"

ב.20) יג, עירובין ראה
ואילך.21) ב צט, ברכה
יוד.22) פ"ע פרשתנו ב"ר
ה.23) כט, פרשתנו
א.24) כג, שם וראה ב. כד, פרשתנו סוף

."'eb erci ornl" dkeqak `le ."jita 'd zxez 'idz ornl" ,"'eb exkfz ornl" xn`py itk `ed l"pda ixd ,my g"aak zivive oiltza mb d"ky s`e (*
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השונה  הלבן, הגוון של כמראה משל, בדרך הוא,
עלֿידי  נוצרים האחרים הגוונים הגוונים: משאר

של ואילו ravמציאות המסויים. הגוון את הקובע
צבע, ללא ומהותו הדבר עצם ראיית הוא הלבן הגוון
בעצמו  אורֿאיןֿסוףֿברוךֿהוא משל עלֿדרך הוא "וכן

כלל". גוונין בחינת ביה דלית ובכבודו

"עתיד  שהוא חז"ל מאמר לבין לבן בין הקשר זהו
העוונות, מחילת הליבון, כי כשלג", עוונותיכם ללבן
אורֿאיןֿסוףֿברוךֿהוא  עצמות המשכת עלֿידי נגרם
לובן  של הדרגה וזוהי ההשתלשלות", מ"סדר הנעלה

ריבוי 25העליון  לאחר – והשורש המקור –
שלמטה. הלבן של ההשתלשלות

חז"ל  לדברי ההסבר ויום 26זהו תולה תשובה :
ודוקא  כשלעצמה, בתשובה די אין מכפר, הכיפורים
האדם  כי מכפר, – יום של עיצומו – הכיפורים יום
אתערותא  של עבודה עלֿידי למטה להוריד יכול אינו
שממנה  העליון, לובן של הדרגה את בלבד דלתתא
מסדר  נעלית זו דרגה כי העוונות, מחילת באה
אפילו  זאת לעשות יכול אינו האדם ההשתלשלות.
מלמעלה  באה המחילה אלא התשובה, עבודת עלֿידי

דלעילא  אתערותא של הכיפורים 25בדרך .27ביום

.Â

"...ÍÏ‰ ·˜ÚÈÂ"Ï ‰Î‰ "Ô·Ï ÌÎ˘ÈÂ"

העליון  לובן של שהדרגה לעיל, האמור לפי
גשמי" ל"לבן ולרדת 28ש"ירד" להימשך יכולה אינה ,

כי  דלתתא, ואתערותא האדם עבודת באמצעות לעולם
וזיכוך  שבירור מובן, דלעילא, אתערותא עלֿידי רק אם
במשך  לבן בבית יעקב שזיכך יותר, הנמוכים הניצוצות
לובן  דרגת גילוי לידי הביא לא השנים, עשרים

הו  כי הגשמי, הלבן לתוך ש"ירד" זאת דקדושה עשה א
כאשר  רק דלתתא. אתערותא של בדרך עבודתו בכח

דלעילא,scxלבן אתערותא של בדרך יעקב אחר
את  למסור כדי – העליון הלובן – שרשו באמצעות
אז  רק (האותיות), ברשותו שנשארו הנעלים הניצוצות
שהיתה  העליון הלובן דרגת יעקב אצל נתגלתה

שלמטה. הגשמי בלבן מוסתרת

וינשק  בבוקר לבן "וישכם הענין המשך מובן בכך

לאחר  לדרכו": הלך ל"ויעקב כהכנה ולבנותיו", לבניו
הלובן  נתגלה – העליון לובן – לבן של הרדיפה

רוחא  ואתדבקות "נשיקין של באופן שקיים העליון

לבניו 29ברוחא" "וינשק – ישראל מבני אחד כל לגבי
באלקות. הדביקות תכלית שזוהי ולבנותיו",

"ויעקב  לבין וינשק..." "וישכם... שבין הקשר וזה
נתקל  ישראל לארץ יעקב של בדרכו לדרכו": הלך

עבודת  – עשו של שרו עם ו"התאבק" בעשו יעקב

בבוקר" לבן מ"וישכם לו ניתן לזה והכח – הבירורים
העליון. הלובן מהשפעת –

.Ê
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הלך  "ויעקב שבין הקשר מובן לעיל האמור לפי

תשרי  מחודש במעבר יהודי כל עבודת לבין לדרכו"

השנה: כל לעבודת

כל  אצל תשובה ושל התעוררות של ימים לאחר

בעשרת  ובמיוחד הסליחות בימי אלול בחודש יהודי
את  מלמעלה ו"ממשיכים" מעוררים שאז תשובה, ימי

דלתתא  אתערותא באמצעות להוריד שאפשר השפע

של  בדרך העליון לובן דרגת מתגלית עצמית, ועבודה
ביום  – בבוקר" לבן "וישכם – דלעילא אתערותא

(ולפיכך  הכיפורים 30הכיפורים ביום הגדול הכהן בגדי

בגדי ממש),oal31היו אורֿאיןֿסוף גילוי על המראים
תורה" ב"לקוטי יכפר 32כמבואר הזה "ביום הפסוק על

יתברך" רצונו "פנימיות שמתעורר ה'", לפני עליכם
עוונותיהם  "מלבין שהוא מפני בלבנון" "כארז הנקרא

– ישראל" של

על  משפיעה זו דרגה ולבנותיו": לבניו "וינשק ואז

הרע  הפיכת לכדי עד העליונים", ה"פרצופים כל

הנ  הבהמית ש"זדונות שבנפש ובנותיו", "בניו קראת
ממש" לזכיות .33נהפכים

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

היער 25) בעצי כתפוח ד"ה ד. סח, ליו"כ דרושים לקו"ת ראה
ואילך. פ"ד תשי"ד) (קה"ת מאדה"ז

ב.26) פה, שם משנה וראה א. פו, יומא
ואילך)27) 130 (ע' [המתורגם] ח"ד בלקו"ש ממשנ"ת להעיר

יום של עיצומו לרבנן דגם א), יג, (שבועות ורבנן רבי xtknבמחלוקת
שע"י  מהכפרה (שלמעלה יום של דעיצומו הכפרה שגילוי שס"ל אלא

התשובה. ע"י הוא התשובה)

א.28) כג, פרשתנו תו"א
ב.29) כד, שם תו"א
ג.30) כח, אחרי לקו"ת
ביוהכ"פ.31) (וקיטל) לבנים בגדים ללבוש סמך מזה שגם וי"ל

סק"ז. סתר"י אפרים למטה למטה מאלף ולהעיר
שם.32) יוה"כ
שם.33) כתפוח ד"ה
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לאחר  יוםֿהכיפורים, לאחר מיד מתחילה לכן
העבודה  העליון, לובן דרגת של הנעלית ה"המשכה"

חסידות  בדרושי כמבואר לדרכו", הלך "ויעקב .34של

לדרכו" הלך "ויעקב של העבודה עיקר אבל
לובן  שדרגת לאחר תשרי, חודש לאחר מתחילה

ובשמחת  עצרת ובשמיני בחגֿהסוכות מתגלית העליון
הלך  "ויעקב של לעבודה הכח ליהודי ניתן שאז תורה,

בעניני לעבודה – הניצוצות legd35לדרכו" את לברר ,
לקדושה  "וכל 36ולהעלותם של עבודה באמצעות

דעהו". דרכיך ו"בכל שמים" לשם יהיו מעשיך

(a"iyz ziy`xa t"y zgiyn)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

רפצ"ו.34) תרל"ז וככה המשך
– יהלך" לפניו "צדק בפירוש ד', סימן מאגה"ק כהנ"ל ע"ד ולהעיר
את  שמוליך הולכה מלשון הוא ויהלך פנימיות מלשון הוא "לפניו
נתונה  מתנה בחי' היא באדם, מהדעת למעלה (שהוא לה' הלב פנימיות

ישום כך ואחר רע"א) קו, לפנ"ז שם כמ"ש – ה' פעמיו jxclמאת ה'
כו'". ות"ת המצות מעשי בכל כו'

ומצות 35) בתורה הוא יוהכ"פ שלאחרי לדרכו הלך ויעקב משא"כ
והמצות  התורה בדרך לדרכו שהלך "פי' שם: וככה בהמשך כמפורש
בעצי  כתפוח בד"ה מזה כמ"ש ה'.. דרך שזהו ועש"ט סו"מ בבחי' להיות
סוף  בתו"א ועד"ז בתומ"צ. העסק "והו"ע רפ"ד שם וכ"כ היער",

שבת  לאחרי ובמיוחד תורה שמחת שלאחרי "דרכו" משא"כ פרשתנו.
בלקו"ש  כמשנ"ת חול, ועניני הרשות בדברי הוא תשרי וחודש בראשית

ואילך. 266 ע' ח"כ
אין  לדרכו הלך ויעקב אין :(1 הערה (הנ"ל תש"ט דבסה"מ ולהעיר
(78 ע' תיש"א (סה"מ שהובא מה וראה כו' ומצות תורה פון עבודה דער
דרך  הוא לדרכו הלך דויעקב הסדר מתחיל נ"ע מהורש"ב אדמו"ר מכ"ק
הערה  X (ע' ח"ט בלקו"ש עדמשנ"ת בזה וי"ל והמצוה. התורה דרך הוי',

הבאה. בהערה הנסמן וראה .(7*
כתפוח 36) בד"ה לפ"ד מההגה"ה ולהעיר פרשתנו. סוף תו"ח ראה

שם.
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העבודה  העליון, לובן דרגת של הנעלית ה"המשכה"

חסידות  בדרושי כמבואר לדרכו", הלך "ויעקב .34של

לדרכו" הלך "ויעקב של העבודה עיקר אבל
לובן  שדרגת לאחר תשרי, חודש לאחר מתחילה

ובשמחת  עצרת ובשמיני בחגֿהסוכות מתגלית העליון
הלך  "ויעקב של לעבודה הכח ליהודי ניתן שאז תורה,

בעניני לעבודה – הניצוצות legd35לדרכו" את לברר ,
לקדושה  "וכל 36ולהעלותם של עבודה באמצעות

דעהו". דרכיך ו"בכל שמים" לשם יהיו מעשיך

(a"iyz ziy`xa t"y zgiyn)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

רפצ"ו.34) תרל"ז וככה המשך
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שם.
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השונה  הלבן, הגוון של כמראה משל, בדרך הוא,
עלֿידי  נוצרים האחרים הגוונים הגוונים: משאר

של ואילו ravמציאות המסויים. הגוון את הקובע
צבע, ללא ומהותו הדבר עצם ראיית הוא הלבן הגוון
בעצמו  אורֿאיןֿסוףֿברוךֿהוא משל עלֿדרך הוא "וכן

כלל". גוונין בחינת ביה דלית ובכבודו

"עתיד  שהוא חז"ל מאמר לבין לבן בין הקשר זהו
העוונות, מחילת הליבון, כי כשלג", עוונותיכם ללבן
אורֿאיןֿסוףֿברוךֿהוא  עצמות המשכת עלֿידי נגרם
לובן  של הדרגה וזוהי ההשתלשלות", מ"סדר הנעלה

ריבוי 25העליון  לאחר – והשורש המקור –
שלמטה. הלבן של ההשתלשלות

חז"ל  לדברי ההסבר ויום 26זהו תולה תשובה :
ודוקא  כשלעצמה, בתשובה די אין מכפר, הכיפורים
האדם  כי מכפר, – יום של עיצומו – הכיפורים יום
אתערותא  של עבודה עלֿידי למטה להוריד יכול אינו
שממנה  העליון, לובן של הדרגה את בלבד דלתתא
מסדר  נעלית זו דרגה כי העוונות, מחילת באה
אפילו  זאת לעשות יכול אינו האדם ההשתלשלות.
מלמעלה  באה המחילה אלא התשובה, עבודת עלֿידי

דלעילא  אתערותא של הכיפורים 25בדרך .27ביום

.Â
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העליון  לובן של שהדרגה לעיל, האמור לפי
גשמי" ל"לבן ולרדת 28ש"ירד" להימשך יכולה אינה ,

כי  דלתתא, ואתערותא האדם עבודת באמצעות לעולם
וזיכוך  שבירור מובן, דלעילא, אתערותא עלֿידי רק אם
במשך  לבן בבית יעקב שזיכך יותר, הנמוכים הניצוצות
לובן  דרגת גילוי לידי הביא לא השנים, עשרים

הו  כי הגשמי, הלבן לתוך ש"ירד" זאת דקדושה עשה א
כאשר  רק דלתתא. אתערותא של בדרך עבודתו בכח

דלעילא,scxלבן אתערותא של בדרך יעקב אחר
את  למסור כדי – העליון הלובן – שרשו באמצעות
אז  רק (האותיות), ברשותו שנשארו הנעלים הניצוצות
שהיתה  העליון הלובן דרגת יעקב אצל נתגלתה

שלמטה. הגשמי בלבן מוסתרת

וינשק  בבוקר לבן "וישכם הענין המשך מובן בכך

לאחר  לדרכו": הלך ל"ויעקב כהכנה ולבנותיו", לבניו
הלובן  נתגלה – העליון לובן – לבן של הרדיפה

רוחא  ואתדבקות "נשיקין של באופן שקיים העליון

לבניו 29ברוחא" "וינשק – ישראל מבני אחד כל לגבי
באלקות. הדביקות תכלית שזוהי ולבנותיו",

"ויעקב  לבין וינשק..." "וישכם... שבין הקשר וזה
נתקל  ישראל לארץ יעקב של בדרכו לדרכו": הלך

עבודת  – עשו של שרו עם ו"התאבק" בעשו יעקב

בבוקר" לבן מ"וישכם לו ניתן לזה והכח – הבירורים
העליון. הלובן מהשפעת –

.Ê
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הלך  "ויעקב שבין הקשר מובן לעיל האמור לפי

תשרי  מחודש במעבר יהודי כל עבודת לבין לדרכו"

השנה: כל לעבודת

כל  אצל תשובה ושל התעוררות של ימים לאחר

בעשרת  ובמיוחד הסליחות בימי אלול בחודש יהודי
את  מלמעלה ו"ממשיכים" מעוררים שאז תשובה, ימי

דלתתא  אתערותא באמצעות להוריד שאפשר השפע

של  בדרך העליון לובן דרגת מתגלית עצמית, ועבודה
ביום  – בבוקר" לבן "וישכם – דלעילא אתערותא

(ולפיכך  הכיפורים 30הכיפורים ביום הגדול הכהן בגדי

בגדי ממש),oal31היו אורֿאיןֿסוף גילוי על המראים
תורה" ב"לקוטי יכפר 32כמבואר הזה "ביום הפסוק על

יתברך" רצונו "פנימיות שמתעורר ה'", לפני עליכם
עוונותיהם  "מלבין שהוא מפני בלבנון" "כארז הנקרא

– ישראל" של

על  משפיעה זו דרגה ולבנותיו": לבניו "וינשק ואז

הרע  הפיכת לכדי עד העליונים", ה"פרצופים כל

הנ  הבהמית ש"זדונות שבנפש ובנותיו", "בניו קראת
ממש" לזכיות .33נהפכים
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היער 25) בעצי כתפוח ד"ה ד. סח, ליו"כ דרושים לקו"ת ראה
ואילך. פ"ד תשי"ד) (קה"ת מאדה"ז

ב.26) פה, שם משנה וראה א. פו, יומא
ואילך)27) 130 (ע' [המתורגם] ח"ד בלקו"ש ממשנ"ת להעיר

יום של עיצומו לרבנן דגם א), יג, (שבועות ורבנן רבי xtknבמחלוקת
שע"י  מהכפרה (שלמעלה יום של דעיצומו הכפרה שגילוי שס"ל אלא

התשובה. ע"י הוא התשובה)

א.28) כג, פרשתנו תו"א
ב.29) כד, שם תו"א
ג.30) כח, אחרי לקו"ת
ביוהכ"פ.31) (וקיטל) לבנים בגדים ללבוש סמך מזה שגם וי"ל

סק"ז. סתר"י אפרים למטה למטה מאלף ולהעיר
שם.32) יוה"כ
שם.33) כתפוח ד"ה

אגרות קודש

 ב"ה,  ה' כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

ברכה ושלום!

אינני מוצא מהו  גם במכתבה השני  על מכתבי שלי. אבל  נתקבל מכתבה מענה  כבר  לא  זה 

היסוד שיש לה להעדר השמחה. ולמה שכותבת אשר פתאום פקע הכל. וכיון שזהו דבר בלי יסוד הרי 

ובין לילה אבד. ובלבד שלא לגרות על עצמה מחשבות כאלו שהם היפך  ובין לילה הי'  אין לו קיום 

טבע האדם והיפך הוראת תורתנו תורת חיים הדורשת מכל אחד ואחת עבודת השי"ת )שלאמיתתה 

אפשרית וצריכה להיות בכל רגע ורגע מחיי האדם( בשמחה דוקא.

רוח  מצב  נגד  להלחם  קשה  לפעמים  אם  אשר  במוחש  שרואים  מהנסיון  גם  יודעת  ובודאי 

מסוים, העצה היעוצה היא היסח הדעת מהמצב, ולא בדרך מלחמה אלא על ידי עסק בענינים אחרים 

ובמחשבות אחרות, והסיסמה הכללית בזה היא, האלקים עשה את האדם ישר והמה בקשו חשבונות 

רבים. וכיון שהענין בא מהמה, הרי ההמה יכולים לבטלו בנקל...

כבקשתה אזכיר את אלו שכותבת אודותם על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע.

וללכת  הנפש  חשבונות  של  ענינים  מכל  הדעת  להסיח  לעצתי.  ששואלת  כיון  בעצה,  ואסיים 

לבטח דרכה בחיים כיון שההשגחה פרטית מלוה את כל אחד ואחת מאתנו כולנו על כל צעד ושעל. ולא 

רק בענינים הנראים בעינינו גדולי ערך אלא בכל פרט ופרט בחיים, וכידוע שזהו אחד מיסודי תורת 

הבעל שם טוב שנתבארה אחר כך בארוכה בתורת חסידות חב"ד.

המחכה לבשו"ט.



לו

יעקב בארץ מצרים שבע  ויחי   – מז, כח  בראשית 
שנים  שבע  חייו  שני  יעקב  ימי  ויהי  שנה  עשרה 

וארבעים ומאת שנה

דוק בלישנא1, והוא:

1( כאן מקשה ב'* שאלות, ולפי המבואר לקמן בהביאור, מתרץ עוד 

יד שאלות והם:

ג( בזהר מבאר דוד המלך לא היו לו חיים כלל, וקיבל שבעים שנה 

מאדם הראשון )שהי' צריך לחיות אלף שנה, וחי בפועל תשע מאות 

ושלשים שנה, ונתן ע' שנה לדוד כידוע(.

ובזהר ממשיך דדוד קיבל ע' שנה “גם" מאברהם יעקב ויוסף.

וקשה למה קיבל דוד “ע" שנה ב' פעמים, וא"כ הי' צריך לחיות ק"מ 

שנה – פעמיים “שבעים".

ד( מה הטעם דדוקא אברהם, יעקב, ויוסף, נתנו שנים לחיי דוד?

ה( ביעקב הלשון “חסרין תמניא ועשרין" נקט המספר מועט קודם 

הלשון  אח"ז  משא"כ  “ועשרין",  מרובה  המספר  ואח"כ  “תמניא", 

בהיפך “תלתין ותלת", המספר מרובה קודם “תלתין" ואח"כ המספר 

המרובה  מספר  ג"כ  ושבע"  “תלתין  ביוסף  נקט  וכן  “תלת",  מועט 

קודם?

סופית,  נו"ן  באות  חסרין"  שנין  “וחמש  הלשון  נקט  באברהם  ו( 

וביעקב נקט הלשון “חסרים תמניא ועשרין" באות מ' סופית?

ז( אשתכחו דאברהם ויעקב שבקו לי' מחייהון תלתין ותלת שנין, 

לכאורה מאי קמ"ל בזה, חשבון קל כזה שיודעים בעצמנו, שחמש 

עם כ"ח הוא ל"ג?

המתין  ולא  ויעקב,  אברהם  משניהם,  הכל  סך  עשה  למה  וגם  ח( 

וכמו שנקט  ע',  לי' ל"ז שאז עולה  בהחשבון עד אחר שיוסף שבק 

אח"כ “הא שבעין שנין דשבקו לי' כו'"?

לאתקיימא  מלכא  לדוד  דשבקו  שנין  שבעין  “הא  מסיים  הזהר  ט( 

אלו  תיבות  דוד",  אתקיים  “ובהו  הפעם  עוד  כתוב  ואח"כ  בהון", 

מוסיף  מה  בהון",  “לאתקיימא  כתוב  דכבר  הם,  מיותרים  לכאורה 

“ובהו אתקיים דוד"? 

י( בהמשך להנ"ל, מסיים “ובהו אתקיים דוד בכל אינון שנין דשבקו 

לי'", הרי כבר כתוב “הא שבעין שנין דשבקו לי' לדוד"?

יא( מסיים “ובהו אתקיים דוד בכל אינון שנין דשבקו לי' אבהן", הרי 

וא"כ  ויוסף אינו מהאבות,  ויוסף,  יעקב  השבעים שנה הן מאברהם 

למה נקט “אבהן" האבות?

יב( בהתחלה הלשון הוא “אברהם שביק לי' וכן יעקב ויוסף", דמצרף 

אברהם  שנים  כמה  בהחשבון  הסעיף,  ובהמשך  ביחד,  ויוסף  יעקב 

ם מצרף “אברהם ויעקב" ביחד  יעקב ויוסף שבקו לדוד המלך הנה ׁשָ

ואחר כך מפרט יוסף בפנ"ע, דכתוב “אשתכחו דאברהם ויעקב שבקו 

הטעם  מה  בפנ"ע,  יוסף  ואח"כ  שנין",  ותלת  תלתין  מחייהון  לי' 

דמתחלה נקט אברהם בפנ"ע ומצרף יעקב ויוסף ביחד, ובסוף נקט 

אברהם ויעקב ביחד, ויוסף בפנ"ע?

יג( דיוק חילוק הלשון, באברהם כתיב “ואתקיים מאה ושבעין וחמש 

וארבעין  מאה  אלא  אתקיים  “ולא  ביעקב  וכן  חמש",  חסרין  שנין, 

“הוה  כתיב  ביוסף  משא"כ  ועשרין",  תמניא  חסרים  שנין,  ושבע 

לי' לאתקיימא מאה וארבעין ושבע שנין כיומי דיעקב, וחסר מנהון 

תלתין ושבע שנין", למה ביוסף מוסיף תיבת “שנין"?

ובאברהם ויעקב גופא יש לדייק בלשון הזהר, דבשעושה הסך הכל 

משניהם כתוב “אשתכחו דאברהם ויעקב שבקי לי' מחייהון תלתין 

בה"סך  רק  “שנין"  תיבת  להוסיף  מדייק  דהזהר  נמצא  שנין",  ותלת 

הכל" ד"תלתין ותלת שנין" ו"תלתין ושבע שנין"?

א( באברהם יוסף נקט הלשון הוה לי' לאתקיימא, 

ואתקיים. וביעקב נקט הלשון הוה לי' לאתקיימא, 
ולא אתקיים אלא כו'. ולא נקט בי' ואתקיים כו' כמו 

באברהם ויוסף2.

כיומי דאברהם, ולא נקט  ב( 3ביעקב נקט הלשון 

מספר השנים קע"ה.

אך הענין י"ל, כי הנה:

אברהם4 הוא הראשית דז"א – מדת5 החסד.

ויעקב האמצע דז"א6 תפארת.

ויוסף הסוף דז"א7 – יסוד.

יד( המעיין יראה, דהזהר כשבא לאברהם ויעקב כמה השאירו לדוד 

לי'",  שבקו  ויעקב  דאברהם  “אשתכחו  חיוב,  בלשון  נקט  המלך, 

תלתין  מנהון  “וחסר  דנקטו  שלילה  בלשון  כתבו  ביוסף  משא"כ 

ושבע שנין" )ורק בהסך הכל כתבו “הא שבעין שנין דשבקו לי' לדוד 

מלכא"(, למה ביוסף לא כתב “ושבקו לי' תלתין ושבע שנין" בדיוק 

לכתוב  יכולים  היו  ויעקב  או באברהם  ויעקב,  כמו שכתב באברהם 

בלשון שלילה “אשתכחו... דחסר מחייהן", מה טעם השינוי?

טו( דיוק הלשון, בסיום סעיף ב' כתב בזהר “הא שבעין שנין דשבקו 

לי' לדוד מלכא לאתקיימא בהון", ואח"כ כתב )כנ"ל שאלה יג, יד, 

למה  אבהן",  לי'  דשבקו  שנין  אינון  בכל  דוד  אתקיים  “ובהו  טו(, 

ולא  שנין"  אינון  “בכל  רק  ובסוף  שנין",  שבעין  “הא  נקט  מתחלה 

כתבו “בכל אינן שבעין שנין"?

ובסוף  מלכא",  “לדוד  נקט  מתחלה  הנה  טו,  לשאלה  בהמשך  טז( 

הסעיפים  ובכל  “מלכא",  תיבת  בלי  דוד"  אתקיים  “ובהו  רק  כתוב 

נקט כל פעם “דוד מלכא", חוץ מכאן שכתב רק “ובהו אתקיים דוד", 

מה טעם השינוי?

וע"ז מבאר:

*( ראה לעיל סימן קכב, כל השאלות והדיוקים על הזהר.

2( זהו שאלה ז' לעיל סימן קכב

3( זהו שאלה ח' לעיל סימן קכב.

4( מבאר, דוד המלך הוא בחי' “מלכות", והוא מקבל חיות מהמדות 

– ז"א, מאברהם )חסד(, יעקב )תפארת(, יוסף )יסוד(, דבכל השפעה 

יש ג' בחי': א( עצם הרצון והאהבה להשפיע חסד, ב( אופן ושיעור 

בפועל –  ההשפעה )כמה להשפיע וכו'( בחי' תפארת, ג( ההשפעה 

יסוד. ראה גם לעיל סימן ט. נב. לקמן סימן קכד.

5( אברהם בחי' חסד, כמ"ש )מיכה ז, כ( “חסד לאברהם". ראה זהר 

מאמרי  ה.  סימן  הקודש  אגרת   – תניא  ב.  מז,  דף  בראשית  א'  חלק 

אדמו"ר האמצעי קונטרסים עמוד ד. וש"נ.

6( יעקב בחי' תפארת, ראה זהר חלק א' דף קנז, ב. חלק ג' דף שב, 

ב. לקוטי תורה פרשת ואתחנן ה, ב. ביאור הזהר לאדמו"ר האמצעי 

עמוד כט, ג )הוצאה חדשה תשע"ה עה, ב ואילך( מובא לעיל סימן ד 

הערה 3. וראה בפנים בלקוטי לוי יצחק הביאור למה נק' בחי' תפארת 

“אמצע".

7( 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 

ילקוט לוי יצחק על התורה



לז

מראשיתו  מז"א,  חיות  מקבלת  מלכות,  בחי'8  ודוד 

חסד   – יוסף  יעקב  אברהם  דהיינו  וסופו,  ואמצעיתו 

תפארת יסוד.

מיוסף11  כ"ח,  מיעקב10  שנים,  ה'  קיבל9  מאברהם 

ל"ז.

בעלמא  לאתקיימא  לי'  הוה  תפארת,  יעקב, 

לחסד,  נוטה12  תפארת  כי  –חסד,  דאברהם  כיומי 
ויעקב מתייחס לאברהם ביחוד, שהוא לו לבן ואברהם 

לו לאב כמ"ש13 אלקי אברהם אביך ואלקי יצחק בפרשת 

ויצא, שעל אברהם חסד אמר אביך דיעקב תפארת, ולא 

על יצחק14 גבורה, כי תפארת נוטה ומתייחס לחסד, כי 

פעולת התפארת הוא לרחם כמו פעולת החסד, וכתיב15 

ליעקב אשר פדה את אברהם, א"כ יעקב תפארת הנוטה 

ושייך לחסד.

הוה לי' לאתקיימא בעלמא כיומא דאברהם 
יומי  שהוא  החסדים,  שמצד  חיים  בבחי'  היינו  דוקא, 

דאברהם בחי' חסדים.

זה  מלבד  כי  הוא,  קע"ה,  מספרם  כמה  נקט  ולא 

שאינו צריך שידוע זה שחיי אברהם היו קע"ה, ובסמוך 

מקודם אמר שאברהם חי קע"ה.

דאברהם,  כיומי  שאמר  מה  כי  לומר,  יש  זאת  עוד 

נכלל בזה גם כמו שאברהם הוה לי' לאתקיימא דהיינו 

ק"פ, כי ביעקב הנה מצד אביו יצחק שחי16 ק"פ, הי' לו 

ג"כ לחיות ק"פ, אך חיי יצחק הם מצד הגבורות, ויעקב 

בבחי'  חייו  להיות  צריכים  היו  לחסד  הנוטה  תפארת 

לא  ולכן  החסדים,  מצד  שהם  דאברהם  כיומי  חסדים, 

נקט המספר קע"ה.

ולא אתקיים אלא כו', לא נקט הלשון ואתקיים 

לאדמו"ר האמצעי כט, ד ואילך )מובא לעיל סימן ד הערה 3(. אור 

התורה ויחי תתקצ"א א ואילך. תתשכ"א א ואילך. תורת מנחם – ספר 

המאמרים מלוקט חלק ד' עמוד קז ואילך. ע"ש".

8( ראה דרך מצותיך עמוד קט. ועוד.

9( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק הטעם שנתן אברהם ה' שנים. לקמן 

סימן קכד.

10( ראה לקמן סימן קכד טעם דיעקב נתן כח שנים בדוקא.

11( ראה גם לקמן סימן קעא, טעם דיוסף נתן לז שנים.

א,  שער  פרדס  יג.  תיקון  סוף  זוהר  תיקוני  ט.  סימן  לעיל  ראה   )12

פרק ב.

13( ויצא כח, יג.

14( יצחק בחי' גבורה, ראה פרדס שער )כג( הכינויים פרק ד. מאמרי 

אדמו"ר הזקן פרשיות התורה חלק ב' עמוד תקפ, ובהנסמן שם. תורת 

 357 עמוד  ה'  חלק  שיחות  לקוטי  ד.  ג.  קמז,  עמוד  בראשית  חיים 

ואילך. חלק כ' עמוד 101 ואילך.

15( ישעי' כט, כב.

16( וישלח לה, כח. ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א סימן קפה, 

טעם לחיי אברהם ויצחק בקשר למספר ק"פ.

נקט  הוה  אם  כי  הוא,  ויוסף,  באברהם  כמו  כו',  מאה 

צריך  שהי'  הללו  שמהשנים  משמע  הי'  ואתקיים 

לאתקיימא כיומי דאברהם, דהיינו חיים דבחי' חסדים, 

על  אמר  יעקב  הרי  כי  אינו,  וזה  קמ"ז,  מהם  אתקיים 

ימי חייו, הרי קרא אותם  ימי חייו שמעט ורעים17 היו 

רעים שהם מצד הגבורות )רעי"ם גי' ש"ך18 דינין(, לכן 

אמר ולא אתקיים, פירוש, שמה שהוה לי' לאתקיימא 

19כיומי דאברהם שיהיו חייו חיים דחסדים, לא אתקיים 

כלל.

ם  אלא היו ימי חייו20 קמ"ז מספר ז' פעמים אהי', שׁשֵ

אהי' הוא בבינה מקור הגבורות וכו'.

לי'  ועשרין, שלנגד המספר שהי'  חסרים תמניא 
לאתקיימא כיומי דאברהם, לוא יהא אפילו מה שאברהם 

חי קע"ה, חסרים תמניא ועשרין, ונקט תמניא ועשרין 

שהקדים המספר המועט, ולא עשרין ותמניא, להקדים 

המספר המרובה, כמו שנקט בהמספרים שאח"כ תלתין 

ותלת, תלתין ושבע, כי ביעקב הסדר21 דשני חייו הוא 

המועט  שהמספר  שנה,  ומאת  וארבעים  שנים  שבע 

קודם.

ודקדוק הלשון שבאברהם נקט חסרין חמש, חסרין 

ועשרין,  תמניא  חסרים  נקט  וביעקב  נקבה,  לשון  בנ' 

חסרים במ' לשון זכר22.

17( ויגש מז, ט “ויאמר יעקב אל פרעה ימי שני מגורי שלשים ומאת 

שנה מעט ורעים היו ימי שני חיי ולא השיגו את ימי שני חיי אבתי 

בימי מגוריהם".

18( ש"ך דינים, כידוע ש"ך הוא בגי' ה' פעמים די"ן – ה' פעמים – 

כנגד ה' גבורות. ראה עץ חיים שער לאה ורחל פרק ד. ראה גם ילקוט 

לוי יצחק עה"ת חלק ב סימן קלד הערה 14. וכן הוא בגימטריא “אך-

ועוד( בחי' גבורות  )ירושלמי ברכות פ"ט, מ"ז  רק" שהם מיעוטים 

)שם סימן קסו הערה 16(. ע"ש. 

צריכים  למה  דאל תשאל,  פירוש:  חסדים:   .  . דאברהם  כיומי   )19

אתקיים"  “ולא  לומר  ואח"כ  חסדים,   – דאברהם"  “כיומי  לומר 

דבפועל ביעקב הי' שנים של גבורות, הרי הזהר הי' יכול לומר “כיומי 

שנים  קמז  רק  “אתקיים"  ביעקב  ובפועל  להוסיף  ואח"כ  דיצחק" 

“כיומי  דוקא  מדגישים  למה  גבורות,   – ליצחק  בדומה  השנים  והיו 

דאברהם", אלא משום דיעקב בחי' “תפארת" נוטה ומתייחס לחסד, 

וע"כ חיי יעקב היו צריכים להיות כיומי דאברהם דוקא.

וזהו מה שמבאר לקמן דהשנים של אברהם ויעקב ביחד “לג" שנים, 

הם כנגד ה"לג" שנים שָמַלך דוד המלך בירושלים – שנים של חסדים.

קיז.  קטז.  סימן  לעיל   .31 סימן קעא הערה  לקמן  הביאור  ראה   )20

קיח. ביאור הטעם והרמז דחיי יעקב הי' בדוקא קמז שנה.

ובענין בינה מקור הגבורות ראה לעיל סימן קג. לקמן סימן קמז. קנב.

21( ראה ביאור הטעם לעיל סימן קטז.

22( “יובן עפ"י האמור בזוהר ח"א דף רי"ט ע"א דכר יהבי' ליעקב 

כו' בת יהבה לאברהם כו' ע"ש. ועיין במה שנרשם* בגליון הזוה"ק 

שם בס"ד" )לקוטי לוי יצחק כאן(.

*( לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית סוף עמוד קצט.

ילקוט לוי יצחק על התורה



לח

לשון  חסרין,  נקט  נוקבא,  בחי'23  שהיא  ה'  במספר 

שייך  שזה  ח"ך,  או24  כח  שהוא  כ"ח  ובמספר  נקבה, 

ימינך  ועל  כהה26,  יד  כחה25,  נוקבא תשה  כי  לדכורא, 

כתיב27 נאדרי בכח. וכן ח"ך הוא בחי'28 חכמה, גיכ"ק29 

ביניהם",  שכינה  זכו  ואשה  איש  ר"ע  “דריש  א  יז,  סוטה  ראה   )23

יו"ד  ביניהם  ושיכנו  שמו  את  חלק  שהרי  ביניהם,  שכינה  ופרש"י 

באיש וה"י באשה.

“חך"  תיבת  או  “כח"  תיבת  הוא  כ"ח  ומספר  אותיות  פירוש:   )24

למפרע, ושניהם מורים על בחי' זכר ולכן נקט חסרים באות מ' סופית.

25( ראה דברים ח, כד ובפרש"י שם.

26( רש"י שמות יג, ט ד"ה על ידך. רש"י מנחות לז, א ד"ה מידכה 

בה'.

27( בשלח טו, ו.

28( ראה הערה 33. לעיל סימן צט הערה 6.

בו  יש  גשמי  כמו שהחיך  וז"ל:  א  כו,  עמוד  דרך מצותיך  ראה   )29

מעלה מיוחדת שירגיש הטעמים והתענוג שבמתיקות וכיוצא וכמ"ש 

וחיך אוכל יטעם )איוב יב, יא(, וכמו"כ חיך הרוחני* הוא בחי' חכמה 

וגילוי תענוג העליון שבכל עולם לפי ערכו  שבו הוא סוד הטעמים 

גלוי תענוג אלקי הנמשך ומאיר בו מאא"ס ב"ה שהוא מקור החיים 

ומקור התענוגים הוא בבחי' החכמה שבו ח"ך מ"ה ולכן נז' בע"ח 

שטעמים בכתר וגם בחכמה ע"ש כי הכתר הוא מקור התענוג ונמשך 

ומאיר בחכמה הנק' עדן.

והנה בחי' ח"ך שבה' מוצאות הוא בחי' חכמה שבדבור שכולל כל 

עשית  בחכמה  כולם  בסוד  ובע"ח  בזהר  )כמ"ש  שתחתיו  המוצאות 

ממוצא  הארה  גילוי  כשיהי'  ופעמים  הפרטיים,  כ"ד((  ק"ד  )תלים 

המקבלים  במלאכים  להפליא  עד  עצום  יתרון  יהי'  אזי  הכללי  זה 

בין  ב'(  כ"ה  )איוב  במרומיו  שלום  עושה  וז"ס  הפרטיים  ממוצאות 

בחך, שהוא בחי' דכורא, נקט חסרים לשון זכר.

אשתכחו דאברהם ויעקב שבקו לי' מחייהון 
תלתין ותלת שנין, לכאורה מאי קמ"ל בזה, חשבון 
קל כזה שיודעים בעצמנו, שה' עם כ"ח הוא ל"ג, וגם 

למה עשה סך הכל משניהם, אברהם ויעקב, ולא המתין 

בהחשבון עד אחר שיוסף שבק לי' ל"ז שאז עולה ע', 

וכמו שנקט אח"כ הא שבעין שנין דשבקו לי' כו'.

זא"ז מחמת  גבריאל שאין מכבין  ושר של אש  מים מיכאל  שר של 

גלוי הארה למעלה מבחי' החיות התמידי הנמשך לכאו"א בפרטות 

ממציאותם  יתבטלו  זו  הארה  שבגלוי  שלו  המוצא  שהוא  ממקורו 

וישתוו יחד, וז"ש היא מתהלכת בין החיות )יחזקאל א' י"ג( שהוא 

בחי' ה' דשם הוי' מקור ד' מוצאות הפרטיים.

ובל' הקבלה הוא ענין זיווג חך וגרון ונק' יחוד חו"ב ר"ל גלוי הארה 

מכפי  שאת  ביתר  בהם  מוצאות  הד'  מקור  שהוא  שבדבור  מחכמה 

התמיד ואז עושה שלום במרומיו, כי לגבי בחי' זו כולם מתבטלים 

וז"ס  ואומרים קדוש מחמת השראת אא"ס שבחכמה,  ועונין  כאחד 

להפסיק  מאמר  הפסק  שהוא  גדול  בזקף  י"א(  א'  )יחזקאל  ופניהם 

בין ופניהם לוכנפיהם לומר שפניהם פי' פנימיותם אינן פרודות כמו 

וכנפיהם, שפנימיותם הוא בחי' הארת גיכ"ק שמהחך שכוללם יחד 

ובחי' זו קמה וגם נצבה מעלה מעלה ולכן יש עליו טעם זקף גדול 

בחי' זקיפה ועלי' גדולה )ע' מ"ש הינוקא שם דקצ"א ב' זקיף טעמא 

לעילא(, ע"ש.

)קה"ת  ואילך  ג  קלד,  עמוד  האמצעי  לאדמו"ר  הזהר  ביאורי  וראה 

ה'תשע"ה(. ספר הערכים מערכת אותיות אלף-אטב"ח עמוד לד.

*( “שממנו נמצאים אותיות גיכ"ק, והיינו מפני שנאמר )שה"ש ה, 

טז( חכו ממתקים" )שם(.

מדת
ימי שני 

חייהם

חייהם שנים 

של חסדים 

או גבורה

כמה שנים נתנו 

לדוד המלך

שנים שנתנו 

לדוד הם חסדים 

או גבורות

השבעים שנה של 

דוד המלך

חסדיםחמש )ה(חסדיםקע"החסדאברהם
 בצירוף יחד 
ה + כח = ל"ג 

שנים שָמַלך דוד 
המלך בירושלים 

– שנים של 
חסדים

גבורותקמ"זתפארתיעקב
שמונה 

ועשרים )כח(
חסדים

חסדיםק"ייסודיוסף
שלשים ושבע 

)לז(
גבורות

כנגד הל"ז שנים 
קודם שבא דוד 

לירושלים – שנים 
של גבורות

---------------גבורותק"פגבורהיצחק
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אך הענין יש לומר*:

הוא  וכ"ח  ה'  ויעקב  אברהם  לי'  החיים ששבקו  כי 

חיים דבחי' חסדים, כי אברהם הוא בחי' חסד וכן יעקב 

שהחיים  נת"ל30  כי  )ואם  לחסד,  הנוטה  תפארת  הוא 

דיעקב קמ"ז הוא דז' פעמים אהי' שהם בחי' גבורות, 

אך הכ"ח ששבק לדוד, והוא מה שהוה לי' לאתקיימא 

כיומי דאברהם, הם בחי'31 חסדים וכמובן(.

והחיים שנתן יוסף – יסוד, לדוד, הוא חיים דבחי'32 

גבורות, כי הרי יוסף בחי' יסוד33, צדיק, הנה צדיק נטיל 

לשמאלא34, יצחק35 ק"ץ ח"י, )כי יוסף השלים מקומו 

בנצוצי  וכמ"ש36  מאומה,  לי'  שבק'  שלא  יצחק  של 

ם אהי' הוא בבינה מקור הגבורות" )לקוטי לוי יצחק כאן(.  30( “שׁשֵ

ראה לעיל סימן קטז. קיז.

31( ונמצא דלפי המבואר כאן, סך הכל דחיי יעקב הוא שילוב ומיזוג 

דחיים של גבורה וחסד, השנים קמ"ז היו שנים של גבורות וכמ"ש 

“מעט ורעים היו ימי שני חיי", והשנים שהי' צריך להחיות – כיומי 

דאברהם )חסד( – היו ימים של חסד, וֵאלו הכ"ח שנים של חסד נתן 

לדוד.

וזהו מתאים בשיטת הרב המחבר דכמה וכמה דברים בחיי יעקב היו 

וגבורה – דיעקב בחי' תפארת. ראה עוד עד"ז  מיזוג ושילוב דחסד 

לקמן סימן קלא. ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן ר. חלק ב' סימן 

כז. כח. קלח.

32( חיים דבחי' גבורות: מבאר כאן ג' פרטים דהשנים שהשאיר יוסף 

לדוד היו חיי גבורות, והם:

א( יוסף הוא בחי' יסוד, ולצורך השפעת יסוד הוא ע"י גבורות )בחי' 

יצחק(.

ם ס"ג – דמורה על בחי'  ב( מספר ל"ז הוא מילוי )תולדה( ממספר ׁשֵ

גבורות.

ג( מספר ל"ז הי' ממה שיוסף הי' צריך להחיות כיומי דיעקב, ושני 

יעקב הי' “מעט ורעים" בחי' גבורות כנ"ל.

33( כמ"ש )משלי י, כה( “וצדיק יסוד עולם". ראה לעיל סימן ע.

34( ראה לקוטי לוי יצחק הערות לזהר בראשית עמוד קפו וז"ל: יסוד 

בחי' צדיק יסוד עולם כתיב בי' אמרו צדיק כי טוב, טוב הוא בחי' 

חי, צדיק  יצחק קץ  ליסוד,  נמשכים  ומה שידוע שהגבורות  חסדים, 

המלכות,  לצורך  אלא  לצרכו,  אינם  הגבורות  הנה  לשמאלא,  נטיל 

שיסוד נותנם אל המלכות, אבל הוא עצמו שייך לחסדים. ראה הערה 

.39

מועט  הוא  ד"יסוד"  חי".  “קץ  אותיות  הוא  “יצחק"  פירוש:   )35

והמהות  העצמות  כל  נמצא  שביסוד  דבטפה  המרובה,  את  המחזיק 

מכל האברים, רק הכל נתצמצם – גבורה דיצחק – בנקודה )בטפה( 

חי  באבר  “חי"  וגבורה,  צמצום  בבחי'  בא  שהכל  “קץ"  וזהו  אחת. 

שהוא ביסוד.

)שער  א'  הובא בפרדס שער  ב  קז,  בזהר חדש, עמוד  תיקונים  ראה 

עשר ולא תשע( רפב. השמטות לזהר ח"א דף רנב, ב. לקוטי תורה 

מהאריז"ל פרשת וירא – סוד העקידה. אור התורה שיר השירים מו, 

ב. ספר המאמרים ה'תרנ"ט עמוד קלא )הוצאת קה"ת תשע"א(.

36( וז"ל: יצחק לא נתן שבא מסטרא דחשך אבל יוסף... בגין דאיקרי 

צדיק, כי יסוד נקרא ק"ץ חי אותיות יצחק, אך יצחק בבחינה עליונה 

סטרא דחשך כו' נתן לו יצחק בעצמו בבחינתו למטה שהוא יסוד קץ 

חי... כי צדיק עם האותיות בגימטריא יצחק ע"ש.

אורות כאן או"ק א' ע"ש(. ומספר ל"ז הוא מלוי ס"ג37, 

בחי' גבורות, והל"ז שנתן לו יוסף, הוא מה שיוסף הי' 

צריך לחיות קמ"ז כיומי דיעקב, שנתבאר לעיל שהקמ"ז 

דיעקב הם בחי' גבורות, א"כ הל"ז שיוסף שבק לי' הם 

בחי' חיים דגבורות.

חיים  בפ"ע,  בחי'  הם  ויעקב  דאברהם  הל"ג  א"כ 

חיים  בפ"ע  בחי'  הם  דיוסף  והל"ז  ורחמים,  דחסדים, 

וכ"ח  דאברהם  מה'  הכל  סך  שעשה  זהו  דגבורות. 

חיים  ותלת  תלתין  שהם  אחת,  בחלוקה38  דיעקב, 

דחסדים, ואח"כ נקט הל"ז דיוסף שהם חיים דגבורות.

שנים  שהל"ז  אפשר,  בדרך  לומר  רחוק  ולא 

ואח"כ  מלך,  הי'39  לא  שנה  ל'  שעד  דדוד,  הראשונים 

הי' מלך ז' שנים בחברון על יהודה בלבד, ואח"כ הי' 

מלך ל"ג שנה בירושלים על כל ישראל ויהודה כמ"ש 

ראשונים שלו שלא  שנים  הל"ז  ה',  סימן  ב'  בשמואל 

הי' עדיין במעלה כ"כ כמו אח"כ שמלך על כל ישראל 

שנים  שהם  מיוסף,  שקיבל  שנים  הל"ז  הוא  ויהודה, 

37( פירוש: שם הוי' בגי' ס"ג, הוא: “יוד, הי, ואו, הי", והאותיות 

המילוי הם “וד, י, או, י'" בגימטריא ל"ז, ]וידוע דשם ע"ב בחכמה, 

ושם ס"ג בבינה דהוא מקור הגבורות וכנ"ל[. וראה ביאור ל"ז מילוי 

לאדמו"ר  הזהר  ביאורי  רעו.  עמוד  יתרו  פרשת  חיים  בתורת  ס"ג 

האמצעי ל, ג )הוצאת קה"ת ה'תש"ה(.

לוי  בלקוטי  המחבר  דהרב  הנפלא  ביאור  דלפי  יראה,  המעיין   )38

באברהם  הזהר,  בלשון  וחילוק  דיוק  עוד  מתורצת  הזהר,  על  יצחק 

חסרין חמש" ולא כתוב  כתיב “ואתקיים מאה ושבעים וחמש שנין, 

וארבעין  מאה  אלא  אתקיים  “ולא  ביעקב  וכן  שנין",  חמש  “חסרין 

ושבע שנין, חסרים תמניא ועשרין", משא"כ ביוסף כתיב “הוה לי' 

מנהון  וחסר  דיעקב,  כיומי  שנין  ושבע  וארבעין  מאה  לאתקיימא 

תלתין ושבע שנין", למה ביוסף מוסיף תיבת “שנין"?

ובאברהם ויעקב גופא יש לדייק בלשון הזהר, דבשעושה הסך הכל 

משניהם כתוב “אשתכחו דאברהם ויעקב שבקי לי' מחייהון תלתין 

בה"סך  רק  “שנין"  תיבת  להוסיף  מדייק  דהזהר  נמצא  שנין",  ותלת 

הכל" ד"תלתין ותלת שנין" ו"תלתין ושבע שנין"?

לכתוב  מדייק  דהזהר  הדיוק,  בפשטות  מתורצת  כאן  הביאור  ולפי 

סוג  איזה  כנגד  דהם  דהיינו  מיוחד,  ִנים  ׁשָ בסוג  כשהם  רק  “שנין" 

וצירוף שנים מיוחדים בחיי דוד המלך )כדלקמן(. ולכן החמש שנים 

בעצמם של אברהם אינם מיוחדים, וכן ה"כח" שנים בעצמם מיעקב 

אינם מיוחדים, דבחיי דוד המלך לא מצינו שנים מיוחדים של “חמש" 

בפנ"ע, ולא כ"ח שנים בפנ"ע, ורק ב"צירוף" השנים ה + כח ביחד 

“לג" “תלתין ותלת שנין" אז הם בגדר סוג אחד – דחסדים, המרמז 

וכן  )כדלקמן(.  בירושלים  המלך  דוד  דָמַלך  שנין"  ותלת  לה"תלתין 

דוד  ג"כ בסוג בפנ"ע, השנים של  דיוסף הם  שנין"  ושבע  ה"תלתין 

קודם שבא לירושלים – דגבורות.

וכן  חמש",  “חסרין  רק  נקט  באברהם  שחסר  שנים  בהחמש  ולכן 

ביעקב נקט רק “חסרים תמניא ועשרין" ובשניהם בלי תיבת “שנין", 

ותלת  “תלתין  כתוב  ביחד  ויעקב  אברהם  של  הכל  בהסך  משא"כ 

שנין", דמורה על הל"ג ול"ז שנים  שנין", וכן ביוסף “תלתין ושבע 

מיוחדים של דוד וד"ל )ועיין עוד דיוק לקמן הערה 59(.

39( ראה לקמן הערה 59.
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דגבורות, והם הקודמים בו, יען מלכות בחי'40 דוד היא 

סמוכה41 ליסוד בחי' יסוד לכן תחלת שנותיו הל"ז הם 

מיסוד מה ששבק לי' יוסף.

והל"ג42 שאח"כ הוא חיים דחסדים מה ששבקו לי' 

אברהם ויעקב, והוא כשנצטרפו החיים דאברהם ויעקב 

אברה"ם  יעק"ב  יוס"ף  הנה  דיוסף,  הקודמים  להחיים 

אח"כ  שמלך  זהו  במכוון,  ירושל"ם44  מספר43  הוא 

בירושלים.

מספר  עם  יוס"ף  מספר  הוא  חברו"ן45  משא"כ 

שנותיו ק"י, ביחד הוא מספר חברו"ן, זה שמתחלה הי' 

יסוד הוא  כי  וחברון46 הוא לשון חיבור,  דוד בחברון, 

המחבר כמ"ש47 כי כל48 בשמים ובארץ דאחיד בשמיא 

שאין  ביסוד,  מחוברת  היא  דוד  ומלכות  ובארעא, 

להפרידם זה מזה כידוע, ויסוד הוא הנקרא שכן קרוב 

40( ראה גם לקמן סימן קכד.

41( פירוש: דלכאורה דוד הי' צריך לקבל חיים מאברהם ויעקב קודם 

ממה שקיבל מיוסף, דהם קדום בזמן, וכפי סדר השנים שחיו בעוה"ז, 

וכן בספירות חסד )אברהם( ותפארת )יעקב( הוא קודם ליסוד )יוסף(, 

שנים  הכ"ח  ואח"כ  מאברהם  שנים  החמש  יקבל  מתחלה  דהיינו 

מיעקב ואח"כ הל"ז שנים מיוסף.

וספירת  בחי'  בנין  כנגד  הם  האלו  דהשנים  ומבאר,  מתרץ  וע"ז 

המלכות דדוד, ודוד בחי' מלכות, הנה מתחלה מקבל מיסוד ואח"כ 

מקבל מהספירות העליונות חסד ותפארת וד"ל.

42( ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק ב' סימן נח, ביאור המספר לג 

דוקא.

43( פירוש: יוס"ף )בגי' 156(, + יעק"ב )182(, + אברה"ם )248( = 

586, וכן “ירושלם" = 586. ראה גם לעיל סימן נב.

יוד,  בלי  “ירושלם"  דנק'  טעם  הר,  תוד"ה  א,  טז,  תענית  ראה   )44

מלשון יראה-שלם ע"ש. וראה ספר המאמרים תרפ"ט עמוד 122.

45( “חברון" )בגי' 266(, וכן “יוסף" )156( + ק"י )110( = 266.

46( הרב המחבר מקשר “דוד" ו"יוסף" עם “חברון", הן מצד תוכן 

דהשנים  מרומז  והכל  הגימטריא,  מצד  והן  “חברון",  תיבת  פירוש 

שהי' דוד בחברון וכו' )קודם שבא לירושלים( ל"ז שנים הוא ממה 

שקיבל מיוסף.

והגבורה  )חסד(  הגדולה  ה'  “לך  מ"ש  יא.  כט,  הימים-א  דברי   )47

)שם(  ופירוש התרגום  ובארץ"  כל בשמים  וההוד  והנצח  והתפארת 

“דאחיד בשמיא ובארעא". )ראה גם לקמן סימן קעג הערה 7(.

48( כל היינו יסוד, זהר ח"ג דף רנז, סוף עמוד ב )ברעיא מהימנא(. 

ראה תורת לוי יצחק, חידושים וביאורים לש"ס עמוד רנג, יסוד נק' 

כל שכולל הכל )ראה רמב"ם הל' דעות פ"ד הלכה יט: שכבת זרע 

היא כח הגוף וחייו וכו' עיי"ש. ועיין לקוטי שיחות חי"ט עמוד 396(. 

בלקוטי לוי יצחק הערות לזהר בראשית, פרשת לך לך ריש עמוד נח, 

וסוף עמוד סג, “כל" רומז כל הה' זמנים דמילה )שבת פרק יט, משנה 

ה( שקטן נימול לח', ט', י', י"א, י"ב מספר כ"ל, שקאי על יסוד, כי 

מילה הוא ביסוד ברית קודש עיי"ש. “כי כל" קאי על יסוד )ובגי' “כי 

כל", עיין שם עמוד מג( המחבר שמים וארץ. ובהערות לזהר פרשת 

וראה  “כלה".  ומלכות  “כל"  נקרא  יסוד  שלו,  עמוד  שמות-דברים 

כל  נקרא  דיסוד  מ'  סעיף  בהעלותך  פרשת  ה'תשמ"א  קודש  שיחות 

דאין בה פסולת וכו'.

למלכות, כידוע בפירוש49 טוב שכן קרוב כו', והיינו50 

קרית ארבע מלכות ד' אותיות דשם אד', הוא חברון 
שמחוברת ליסוד51.

הא שבעין שנין דשבקו לי' לדוד מלכא לאתקיימא 

לי'  דשבקו  שנין  אינון  בכל  דוד  אתקיים  ובהו  בהון, 

כו' למותר הוא,  דוד  ובהו אתקיים  אבהן. לכאורה מן 

מובן  א"כ  בהון,  לאתקיימא  כו'  לי'  דשבקו  אמר  הרי 

שבהו אתקיים דוד, גם למה נקט עוד הפעם בכל אינון 

לי' אבהן, הרי כבר אמר מקודם ששבקו  שנין דשבקו 

לי', גם מה זה שנקט אבהן, הרי יוסף אינו מהאבות.

אך הפירוש כך הוא. ובהו אתקיים דוד, הוא שבהו 

דוקא דהיינו בהשנים הללו דוקא אתקיים, ולא בהשנים 

שנתנו לו מאדם הראשון, שאמר מקודם, והוא כי הע' 

בנינה52  לצורך  הוא  הראשון  מאדם  לו  שניתן  שנה 

חכמה,  בחי'  הוא  הראשון  אדם  דוד,  בחי'  דמלכות, 

ושרש ובנין המלכות הוא מחכמה כמ"ש53 בחכמה יסד 

ארץ, 54אבא יסד ברתא.

הוא  ויוסף,  יעקב  אברהם  לי'  ששבקו  שנה  והע' 

ולצורך  כאן(,  במק"מ  )עיין  דמלכות  זיווגא  לצורך 

זיווגא היא מקבלת מז"א, מראשיתו ואמצעיתו וסופו, 

דהיינו אברהם יעקב ויוסף, חסד תפארת ויסוד.

ֵכן קרוב מָאח רחוק". מאורי אור מערכת אות  49( משלי כז, י. “טוב ׁשָ

ֵכן נקרא היסוד וגימטריא ש"ע נהורין שלוקח  שין סעיף מא וז"ל: ׁשָ

מהפנים העליונים, כי יוסף יפה תואר. ע"ש.

וראה אור התורה פרשת בהעלותך עמוד שצה וז"ל: איתא בלקוטי 

הש"ס להאריז"ל שעז"א טוב שכן קרוב מאח רחוק, דשכן קרוב הוא 

בחי' היסוד שנמשך לצורך התהוות העולמות וחיותם וקיומם שכל 

זה נמשך בכל עת ואינו מסתלק ח"ו אפי' כרגע ואין הפרש בין זמן 

נק' שכן קרוב, אבל המדות כשהם בבחי' הגדלות  וע"כ  כו'  הגלות 

דכתר עליון נק' אח רחוק דבגלותא אסתלק לעילא כו', ע"ש. ועייג"כ 

שם נ"ך עמוד רעג.

50( בראשית כג, ב. וראה תהלים יהל אור עמוד תפא וז"ל: יש להעיר 

מענין קרית ארבע היא חברון שפירושו ענין חיבור ויחוד שם אדנ"י 

מתייחדים  אדני  שם  אותיות  ד'  ר"ל  ארבע  קרית  שזהו  הוי'  בשם 

חבור  ענין  הוא  דחברון  בזהר  פי'  וכן  הוי',  אותיות  בד'  ומתחברים 

תחלה  בחברון  למלוך  הוצרך  דוד  שלכן  חג"ת,  עם  המלכות  ויחוד 

שבע שנים ואח"כ דוקא ימלוך בירושלים, והיינו שאז יהי' ירושלים 

הבנוי' כעיר שחוברה כו', ע"ש. ועיין עוד אור התורה חיי שרה עמוד 

תשעז-1554.

51( ראה המשך הענין בנוגע יוסף, לקמן סימן קעא. קעג.

52( מבאר ע"ז משל בת ישראל, דיש לה שני שלבים בחיי':

א( מה שהיא נולדה ע"י אבי', ב( בשעת זיווגה לבעל ונעשית ֵאם – 

וזהו העיקר, כן עד"ז אדם הראשון נתן ע' שנה הנק' “בנין דמלכות" 

בחי' דוד, ואברהם יעקב ויוסף הוא שנק' “זווגא דמלכות".

53( משלי ג, יט.

54(  תקוני זהר סא, ב.

ילקוט לוי יצחק על התורה

המשך בעמוד רכר



מי

בא  כי  שם  וילן  במקום  ויפגע   – יא  כח, 
השמש ויקח מאבני המקום וישם מראשתיו 

וישכב במקום ההוא

שבנה  א(  מקדשות:  בתי  ג'  כנגד  מקום  פעמים  ]ג'  א. 
שלמה, ב( שבנו עולי בבל, ג( העתיד ליבנות, ורמזים בזה:[

ולהודיע  לרמוז  הזה  הכתוב  שכיוון  לומר  עוד  אפשר 
שיעקב הי' הראשון שהתחיל להגביל בית המקדש וכמ"ש 
לאביר  נדר  לי"י  נשבע  אשר  ב-ג(  קלב,  )תהלים  המשורר 
יעקב אם אבא באהל ביתי וגו' עד אמצא מקום לי"י וגו'. כי 
יחסו לגבוה, ליעקב לפי שהוא הגביל המקום ההוא ויחסו 
עתיד  שהי'  במקום  ר"ל  במקום  ויפגע  נאמר  ועליו  לגבוה 
להיות בית עולמים כמ"ש )דברים יב, ה( כי אם אל המקום 
באותו  בתים  ג'  להיות  עתידין  שהיו  ולפי  ה',  יבחר  אשר 
עולי  בנו  אשר  והבית  שלמה,  בנה  אשר  הבית  והם  מקום, 
התורה  אמרה  לכן  ויכונן,  יבנה  להיות  העתיד  והבית  בבל, 

כאן שלשה פעמים שם מקום.
כי על הראשון אמר ויפגע במקום וילן שם כי בא השמש 
חשך  ואור  צר  השמש  יבא  המקום  שבאותו  בזה  שנרמז 
בעריפיו בחרבן בית מקדשנו ותפארתנו, וכנגד הבית השני 
וישם מראשותיו לרמוז שבבית  ויקח מאבני המקום  אמר 
השני לא ימצאו המתנות האלהיות כולם בשלמות כי יהיו 

שם מאבני המקום ולא כל אבני המקום.
וכנגד הבית השלישי העתיד להיות אמר וישכב במקום 
ההוא כי בו תהי' המנוחה והנחלה האמתית אשר כינה בשם 
לינה  באותה  ליעקב  שקרה  מה  כל  זכר  א"כ  הנה  שכיבה. 
שקרה  למה  בפועל  שם  לו  שקרה  מה  סימן  שהי'  להגיד 
הי' כמ"ש חז"ל  כי  לזרעו אח"כ בענין מקום בית המקדש 

)תנחומא לך לך ט( כל מה שאירע לאבות סימן לבנים.
אברבנאל

כח, יז – ויירא ויאמר מה נורא המקום הזה 
אין זה כי אם בית אלקים וזה שער השמים

ב. בפרשת ויצא במה שאמר מה נורא המקום הזה אין 
מורה  מה  וקשה  השמים,  שער  וזה  אלקים  בית  אם  כי  זה 
אלו ג' פעמים זה המוזכרים פה. ויתבאר על דרך המדרש 
מלמד שראה יעקב בית המקדש בנוי וחרוב ובנוי, כשראה 

חרוב אמר אין זה ע"ש.
ויתבאר הענין ע"ד מדרש רבה פרשת בשלח על זה אלי 
אמרתם  הזה  בעולם  לישראל,  הקב"ה  להם  אמר  ואנוהו, 
אותו  אומרים  אתם  לבוא  לעתיד  אבל  אלי  זה  אחת  פעם 
דבר ב' פעמים שנאמר )ישעי' כה, ט( ואמר ביום ההוא הנה 

אלקינו זה קוינו לו ויושיענו זה וגומר.
ובזה יתבאר אלו ג' פעמים זה, בתחלה שראה יעקב בית 
המקדש בבנינו בעולם הזה אמר פעם אחת זה, ואמר מה 
נורא המקום הזה, וכשראה החורבן ]אמר[ אין זה, ר"ל אין 
זה כלל אפילו פעם אחת, וכשחזר וראה אותו בנוי לעתיד 

לבוא אמר וזה באות וי"ו, לדרוש זה וזה על ב' פעמים זה.
ווי עמודים סוף פרק י"ח

רק  לו  אין  ב(  ד,  )ברכות  בארבע  אליהו  בגלות  הנה  ג. 
שבה'  ליעקב  למשכון  נתן  ו'  אות  אבל  אותיות  ארבע 
בה'  יעקב  של  שם  ונתמלא  בו'  אליהו  נחסר  מקומות 
מקומות )ברש"י בחוקותי כ"ו מ"ב( זה שאמר ויעקב נסע 
כמ"ש  וי"ו  יעקב  גבי  איתמר  מקומות  בה'  כי  בה'  סכותה 
ויבא יעקב שלם עם אות ו' שכן אליהו האות ו' נתן למשכן, 
ויבן לו בית ר"ל לעתיד לבא שנקרא המקדש על שם יעקב 
שני  ומקדש  הר,  אברהם  לו  שקרא  ראשון  כמקדש  לא 
בית,  שלישי  למקדש  קרא  יעקב  אבל  שדה  יצחק  שקרא 

אל בית אלקי יעקב )פסחים פ"ח ב'(.
זהו שכתוב ויבן לו בית ר"ל על מקדש ראשון אמר יעקב 
מה נורא המקום הזה בה', ועל מקדש ב' אמר אין זה חסר 
ג'  ועל מקדש  נג, א(,  )יומא  ה', שנחסרו ה' דברים בתוכה 
אמר וזה שער השמים אמר בתוספת ו', וזה לפי שו' דברים 
שנחסרו בחטא של אדם הראשון יתמלאו כשיבא תולדות 
פרץ לכן כל תולדות שבמקרא חסירים לבר מן תרין אלה 
תולדות השמים מלא בוי"ו וכן אלה תולדות פרץ )ב"ר פ' 
הארץ,  פרי  קומתו,  חייו,  זיוו,  דברים,  ו'  שם  חשיב  ה',  י"ב 
פרי האילן ומאורות( לכן אמר ויעקב נסע סכותה וגו' ויבא 
יעקב שלם, כשיבן לו בית שהוא מקדש שלעתיד שיקרא 
בית אז ויבא יעקב שלם בוי"ו שיחזרו העטרה ליושנה בסוד 
בראשית ברא-שית, שהם שש מעלות לכסא )מלכים א, י(.
מגלה עמוקות פרשת וישלח

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת ויצא

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc migqt(iyily meil)

:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbdàúééø÷ì ÷ôð äà÷B÷ç ïðçBé¨¨£¨¨§©§¦§¨¨
.ze`eazd avna ze`xl [mixtkl-]àúà ékxirl ay xy`k ± ¦£¨

déì eøîàm`d ,exir ipa edel`y ±eNòð ïéhéçdpydøîà .úBôé ¨§¥¦¦©£¨¨©
,úBôé eNòð íéøBòN ,íäìeyrp mihigdy eixac llkn epiaiy ick ¨¤§¦©£¨

dxeya xyal `ly ick ,yexita ok mdl xnel dvx `le .zerx
.eita drxdéì eøîà,exir ipaøOáe àöz`f,íéøBîçìå íéñeqì ¨§¥¥©¥©¦§©£¦

`le dndal mixeryd z` milik`n zeievn mihigdyk oky
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המשך ביאור למס' גסחים ליום שלישי עמ' ב



vie`מב zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e oey`x meil inei xeriy

ß elqk 'e oey`x mei ß

çë(é):äðøç Cìiå òáL øàaî á÷òé àöiå©¥¥¬©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¥−¤¨¨«¨
i"yx£·˜ÚÈ ‡ˆiÂ∑ ּבנֹות ׁשרעֹות ׁשּבׁשביל עלֿידי «≈≈«¬…ְְְִִֵֶֶַָ

יׁשמעאל, אל עׂשו הל אביו, יצחק ּבעיני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכנען
עׂשו  "וּירא ּוכתיב: יעקב, ׁשל ּבפרׁשתֹו הענין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהפסיק

חזר  ּומּׁשּגמר, וגֹו'" בר הראׁשֹון ּכי ∑iÂˆ‡.לענין ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ«≈≈
חרנה" יעקב וּיל" אּלא לכּתב צרי היה ולּמה לא , ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹ

הּמקֹום  מן צּדיק ׁשּיציאת מּגיד אּלא יציאתֹו? ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָהזּכיר
רׁשם  הֹודּה.עֹוׂשה הּוא ּבעיר, ׁשהּצּדיק הּוא ׁשּבזמן , ְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

הֹודּה ּפנה מּׁשם, יצא הדרּה. הּוא זיוּה,זיוּה, ּפנה , ֲִִִָָָָָָָָָָָָ
וכן  הדרּה. א)ּפנה הּמקֹום",(רות מן האמּור "וּתצא ְֲִֵֵֵַַָָָָָָָ

ורּות  ¯Á‰.ּבנעמי CÏiÂ∑ ללכת .לחרן יצא ְְֳִָ«≈∆»»»ְֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(88 'nr ,i jxk zegiy ihewl)

ׁשבע מּבאר יעקב י)וּיצא (כח, ְֲִֵֵֵֶַַַֹ
ויאמר  אבימל עלי יעמֹוד ׁשּלא אמר: ׁשבּועה. ׁשל ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמּבארּה

זקנ לי ׁשּנׁשּבע ּכׁשם לי רבה)הּׁשבעה (מדרש ... ְְְְְִִִִֵֵֶַָָ
ּכאברהם  ולא ,אבימל עם ּברית מּלכרֹות נמנע ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֹיעקב

לֹומר: יׁש הּדבר ּבטעם עּמֹו. ּברית ׁשּכרתּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָויצחק
ׁשל  זֹו לבין ויצחק אברהם ׁשל עבֹודתם ּבין יסֹודי הבּדל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָיׁש
ּובׁשלילתֹו, הרע ּבדחיית ּבעיקר עסקּו ויצחק אברהם ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָֹיעקב.
נׁשארה  הרע מציאּות עצם א לּקדּוׁשה, יתנּגד לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהרע
ּומּיצחק  יׁשמעאל, לצאת היה יכֹול מאברהם לכן ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָָָּבתקּפּה.

ּדחּו ּבזה ּכי ,אבימל עם ּברית ּכרתּו ּכ מּׁשּום עׂשו. –ְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָ
להם. יתנּגד ׁשּלא הרע ְִֵֶֶֶַַָָֹאת

היינּו לטֹוב, ּובהפיכתֹו הרע ּבזיּכּו עסק יעקב ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָֹלעּומתם,
ׁשלמה". "מטתֹו היתה לכן הרע. מציאּות עצם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשלילת
מלחמּתֹו ׁשהרי ,אבימל עם ּברית יעקב ּכרת לא ּכ ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמּׁשּום

.אבימל ׁשל מציאּותֹו עצם נגד ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶהיא
לבררֹו מקֹום", ׁשל אף ל"חרֹון הל הּוא – חרנה" וּיל" ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָזהּו:

לטֹוב. ְְְָּולהפכֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd elqk c"ei ,`vie t"y zgiyn)

אמר  ׁשבּועה, ׁשל מּבארּה ׁשבע.. "מּבאר ּבמדרׁש: ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָאיתא
ּכׁשם  לי הׁשבעה וּיאמר אבימל עלי יעמד ׁשּלא ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ(יעקב)
ׁשבעה  ּבני ּבׂשמחת מׁשהה נמצאתי ,זקנ לי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּנׁשּבע
לאבימל אברהם ׁשל הּׁשבּועה על־ידי (ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדֹורֹות"
ּדֹורֹות, ׁשבעה ּבמׁש לארץ יׂשראל ּבני ּכניסת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנתעּכבה
נתּת אּתה (לאברהם) הּקּב"ה לֹו "אמר ּבמדרׁש ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָָָּכדאיתא
ּבני ּבׂשמחת מׁשהה ׁשאני חּיי רצֹוני, ּבלי ּכבׂשֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשבע

ּדֹורֹות"). ז'
- חסידּות) ּבדרּוׁשי ׁשהּובא (ּפרּוׁש ּכהּנה' 'מּתנֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֻּובּפירּוׁש

אֹופנים: בב' ְְִֵַָמפרׁש
חּלקּו ׁשאז יהֹוׁשע, עד מאברהם היּו ּדֹורֹות "ׁשבעה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻא)
מׁשה. עמרם קהת לוי יעקב יצחק אברהם הארץ, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹעיּקר

יעּכבם הּוא ּגם יעקב יׁשבע ּדֹורֹות ואם נׁשּבע ז' לא ויצחק . ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹֹ
ּבינֹותינּו ׁשהיא הּקדּומה הּׁשבּועה לֹו: אמר רק ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָמחדׁש,

אֹותּה". ּתפר ואל ּבינֹותינּו, ּתהא ,ְְִֵֵֵֵֵַָָָמאבי
סיחֹון  ארץ ּכּבּוׁש עד אברהם ׁשּמּׁשבּועת לֹומר יׁש "וגם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָב)
הּמה  ּגם יהֹוׁשע ּכּבּוׁש עד יצחק ּומּׁשבּועת ּדֹורֹות, ז' ְְְְִִִֵַַַַָָֻועֹוג
לארץ  הּכניסה את עּכבה יצחק ׁשּׁשבּועת והינּו, ּדֹורֹות", ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָז'

עֹוד יעּכבם יׁשבע, ׁשאם חׁשׁש ויעקב נֹוסף, נֹוסף ּדֹור .ּדֹור ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשבּועה", ׁשל "מּבארּה ׁשבע", מּבאר יעקב ׁש"ויּצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹונמצא,

ׁשל ענין  (יצא ּגאּלה הּוא נׁשּבע ׁשּלא על־ידי־זה ּכי - ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
ז' לארץ ׁשּבכניסה הּגאּלה הקּדמה ׁשבּועה") ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻמ"ּבארּה
הּנ"ל). הּפרּוׁשים ב' (לפי אחד ּדֹור על־ּכל־ּפנים אֹו ְִִִֵֶַַַַָָָּדֹורֹות,
חרן  - למעליּותא חרנה" ויל" ּגם לפרׁש יׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָועל־ּפי־זה
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ß elqk 'e oey`x mei ß

çë(é):äðøç Cìiå òáL øàaî á÷òé àöiå©¥¥¬©«£−Ÿ¦§¥´¨®©©¥−¤¨¨«¨
i"yx£·˜ÚÈ ‡ˆiÂ∑ ּבנֹות ׁשרעֹות ׁשּבׁשביל עלֿידי «≈≈«¬…ְְְִִֵֶֶַָ

יׁשמעאל, אל עׂשו הל אביו, יצחק ּבעיני ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכנען
עׂשו  "וּירא ּוכתיב: יעקב, ׁשל ּבפרׁשתֹו הענין ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהפסיק

חזר  ּומּׁשּגמר, וגֹו'" בר הראׁשֹון ּכי ∑iÂˆ‡.לענין ְְִִִִֵֶַַַָָָָָ«≈≈
חרנה" יעקב וּיל" אּלא לכּתב צרי היה ולּמה לא , ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹ

הּמקֹום  מן צּדיק ׁשּיציאת מּגיד אּלא יציאתֹו? ְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָהזּכיר
רׁשם  הֹודּה.עֹוׂשה הּוא ּבעיר, ׁשהּצּדיק הּוא ׁשּבזמן , ְִִִֶֶֶַַַָָָֹ

הֹודּה ּפנה מּׁשם, יצא הדרּה. הּוא זיוּה,זיוּה, ּפנה , ֲִִִָָָָָָָָָָָָ
וכן  הדרּה. א)ּפנה הּמקֹום",(רות מן האמּור "וּתצא ְֲִֵֵֵַַָָָָָָָ

ורּות  ¯Á‰.ּבנעמי CÏiÂ∑ ללכת .לחרן יצא ְְֳִָ«≈∆»»»ְֶֶָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(88 'nr ,i jxk zegiy ihewl)

ׁשבע מּבאר יעקב י)וּיצא (כח, ְֲִֵֵֵֶַַַֹ
ויאמר  אבימל עלי יעמֹוד ׁשּלא אמר: ׁשבּועה. ׁשל ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמּבארּה

זקנ לי ׁשּנׁשּבע ּכׁשם לי רבה)הּׁשבעה (מדרש ... ְְְְְִִִִֵֵֶַָָ
ּכאברהם  ולא ,אבימל עם ּברית מּלכרֹות נמנע ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֹיעקב

לֹומר: יׁש הּדבר ּבטעם עּמֹו. ּברית ׁשּכרתּו ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָויצחק
ׁשל  זֹו לבין ויצחק אברהם ׁשל עבֹודתם ּבין יסֹודי הבּדל ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָיׁש
ּובׁשלילתֹו, הרע ּבדחיית ּבעיקר עסקּו ויצחק אברהם ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָָָָֹיעקב.
נׁשארה  הרע מציאּות עצם א לּקדּוׁשה, יתנּגד לא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהרע
ּומּיצחק  יׁשמעאל, לצאת היה יכֹול מאברהם לכן ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָָָָּבתקּפּה.

ּדחּו ּבזה ּכי ,אבימל עם ּברית ּכרתּו ּכ מּׁשּום עׂשו. –ְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָ
להם. יתנּגד ׁשּלא הרע ְִֵֶֶֶַַָָֹאת

היינּו לטֹוב, ּובהפיכתֹו הרע ּבזיּכּו עסק יעקב ְְְְֲֲִִַַַַַָָָָָֹלעּומתם,
ׁשלמה". "מטתֹו היתה לכן הרע. מציאּות עצם ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשלילת
מלחמּתֹו ׁשהרי ,אבימל עם ּברית יעקב ּכרת לא ּכ ְְְֲֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹמּׁשּום

.אבימל ׁשל מציאּותֹו עצם נגד ְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶהיא
לבררֹו מקֹום", ׁשל אף ל"חרֹון הל הּוא – חרנה" וּיל" ְְְֲֵֶֶֶַַַָָָָָָזהּו:

לטֹוב. ְְְָּולהפכֹו

ã ycew zegiyn zecewp ã(e"kyz'd elqk c"ei ,`vie t"y zgiyn)

אמר  ׁשבּועה, ׁשל מּבארּה ׁשבע.. "מּבאר ּבמדרׁש: ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָאיתא
ּכׁשם  לי הׁשבעה וּיאמר אבימל עלי יעמד ׁשּלא ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹ(יעקב)
ׁשבעה  ּבני ּבׂשמחת מׁשהה נמצאתי ,זקנ לי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָׁשּנׁשּבע
לאבימל אברהם ׁשל הּׁשבּועה על־ידי (ׁשהרי ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדֹורֹות"
ּדֹורֹות, ׁשבעה ּבמׁש לארץ יׂשראל ּבני ּכניסת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנתעּכבה
נתּת אּתה (לאברהם) הּקּב"ה לֹו "אמר ּבמדרׁש ְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָָָָּכדאיתא
ּבני ּבׂשמחת מׁשהה ׁשאני חּיי רצֹוני, ּבלי ּכבׂשֹות ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָׁשבע

ּדֹורֹות"). ז'
- חסידּות) ּבדרּוׁשי ׁשהּובא (ּפרּוׁש ּכהּנה' 'מּתנֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָֻּובּפירּוׁש

אֹופנים: בב' ְְִֵַָמפרׁש
חּלקּו ׁשאז יהֹוׁשע, עד מאברהם היּו ּדֹורֹות "ׁשבעה ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻא)
מׁשה. עמרם קהת לוי יעקב יצחק אברהם הארץ, ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹֹעיּקר

יעּכבם הּוא ּגם יעקב יׁשבע ּדֹורֹות ואם נׁשּבע ז' לא ויצחק . ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָֹֹ
ּבינֹותינּו ׁשהיא הּקדּומה הּׁשבּועה לֹו: אמר רק ְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָמחדׁש,

אֹותּה". ּתפר ואל ּבינֹותינּו, ּתהא ,ְְִֵֵֵֵֵַָָָמאבי
סיחֹון  ארץ ּכּבּוׁש עד אברהם ׁשּמּׁשבּועת לֹומר יׁש "וגם ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָב)
הּמה  ּגם יהֹוׁשע ּכּבּוׁש עד יצחק ּומּׁשבּועת ּדֹורֹות, ז' ְְְְִִִֵַַַַָָֻועֹוג
לארץ  הּכניסה את עּכבה יצחק ׁשּׁשבּועת והינּו, ּדֹורֹות", ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָז'

עֹוד יעּכבם יׁשבע, ׁשאם חׁשׁש ויעקב נֹוסף, נֹוסף ּדֹור .ּדֹור ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשבּועה", ׁשל "מּבארּה ׁשבע", מּבאר יעקב ׁש"ויּצא ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹונמצא,

ׁשל ענין  (יצא ּגאּלה הּוא נׁשּבע ׁשּלא על־ידי־זה ּכי - ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֻ
ז' לארץ ׁשּבכניסה הּגאּלה הקּדמה ׁשבּועה") ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻֻמ"ּבארּה
הּנ"ל). הּפרּוׁשים ב' (לפי אחד ּדֹור על־ּכל־ּפנים אֹו ְִִִֵֶַַַַָָָּדֹורֹות,
חרן  - למעליּותא חרנה" ויל" ּגם לפרׁש יׁש ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָועל־ּפי־זה
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"ּבן  נעׂשה ׁשעל־ידּה הּתֹורה, לּמּוד על ׁשרֹומז חרּות, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָמּלׁשֹון
מי  אּלא ּבן־חֹורין ל "אין ז"ל רּבֹותינּו כמאמר ְֲִִִֵֵֶֶַַַָחֹורין",

ּתֹורה". ּבתלמּוד ְְֵֶַָׁשעֹוסק
הּוא  חרנה" ויל ׁשבע מּבאר יעקב (ׁש"ויּצא זה ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּופרּוׁש
הּפׁשּוט  לפרּוׁש ּבסתירה אינֹו למעלה) מּלמטה ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָלמעליּותא,
ּגלּות  ׁשל ענין הּוא חרנה" ויל ׁשבע מּבאר יעקב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁש"ויּצא

ּכי: - למּטה) ְְְִִַַָָ(מּלמעלה
חרּות) מּלׁשֹון ("חרן" וחרּות ּגאּלה ׁשל ענין לפעל ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹֻהּצר
ׁשּׁשּי ּבמקֹום ּכפׁשּוטֹו, ּב"חרן" נמצאים ּכאׁשר ּדוקא - ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָהּוא
ּולהבהיר  לׁשלל צרי ולכן וׁשעּבּוד, ּגלּות ׁשל ענין ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֹּבֹו
ולא  חֹורין", "ּבן הּוא הרי הּתֹורה, עם קׁשּור יהּודי ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּכאׁשר

וׁשעּבּוד. ּגלּות ׁשל ענין אצלֹו ְְְְִִֶֶַָָָׁשּי
נּתנּו ּגּופֹותינּו "רק אדמֹו"ר: וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָּוכדברי
לגלּות  נמסרּו לא נׁשמֹותינּו אבל מלכיֹות, ּובׁשעּבּוד ְְְְְְְְֲִִִֵַָָָֹֻּבגלּות
יׂשראל  לתֹורת לדתנּו, ׁשּנֹוגע מה ּכל מלכיֹות.. ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻוׁשעּבּוד
ׁשּום  ואין ּדעּתֹו, עלינּו ׁשּיכפה מיׁשהּו אין ּומנהגיו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּומצֹותיו

לׁשעּבדנּו". רּׁשאי ּכפיה ׁשל ְְְְִֵֶַַַַָֹּכח
יעקב  ׁש"ויּצא הּמדרׁש ׁשּפרּוׁש ד) (סעיף לעיל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹוכאמּור
ּבסתירה  אינֹו הּגאּלה, ענין עם קׁשּור גֹו'" ׁשבע ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָֻמּבאר
ׁשּדוקא  ּכיון וגלּות, ירידה ׁשל ענין ׁשזהּו הּפׁשּוט ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלּפרּוׁש

הּגאּלה. ענין לפעל צרי ְְְִִִַָָָָֹֻׁשם

הרי  ירידה, ׁשל ענין הּוא ׁשּבפׁשטּות אף יֹותר: ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹּובעמק
ּבזה  ׁשהּכונה ּכיון מּזה: ויתירה עליה, צר היא זֹו ְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹירידה
ירידה, זֹו אין ּדבר ׁשל לאמיּתתֹו הרי העליה, ּבּׁשביל ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָָהיא
ּבּׁשּבת, מלאכה אּסּור לענין ׁשמצינּו ועל־דר עליה. ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָּכי־אם
ּבתר  אזלינן ולכן ּתֹורה", אסרה מחׁשבת ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁש"מלאכת
ׁשהּמחׁשבה  ּדכיון לבנֹות, מנת על סֹותר ּוכמֹו ְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמחׁשבה,
טֹוב. הּוא ּבפעל הּמעׂשה ּגם אזי לטֹובה, היא ְְְֲֲִֶַַַַַַַָָָֹוהּכונה
- חרנה" ויל ׁשבע מּבאר יעקב "ויצא ּבענין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹועל־דר־זה

הרי ׁשהּכונה ׁשּכיון (ּכּנ"ל), הּגאּלה ענין ּבּׁשביל היא ּבזה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻ
ּגּופא ּגם זה ּגאּלה.אינ ענין ׁשל ענין אּלא ּגלּות, ׁשל ענין ֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

החרּות  ענין על ׁשּמֹורה ד"חרנה", לענין ּבנֹוגע ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָועל־דר־זה
ּבסתירה  זה ׁשאין ג), (סעיף הּתֹורה לּמּוד על־ידי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּנעׂשה
והּׁשלימּות  העּלּוי עּקר ואּדרּבה, ּכפׁשּוטֹו, ד"חרנה" ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָָלהענין

ּדוקא. ּבחרן הּוא הּתֹורה ְְְִַַָָָָדלימּוד
ׁשאביו  הּמל ּבן ּבּמׁשל תרס"ו ּבהמׁש הּמבאר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹועל־דר
מקֹום  ּברחּוק ּבהיֹותֹו ׁשּדוקא - רחֹוק למקֹום אֹותֹו ְְְְִִֵֶַַָָָָׁשֹולח
והינּו, .הּמל ּבן ׁשל האמּתית מעלתֹו מתגלית הּמל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָמן
ׁשמבין  רּבֹות, מעלֹות לֹו יׁש הּמל ּבבית ּבהיֹותֹו ׁשּגם ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַׁשאף
מעלֹות  לגּלֹות ּכדי מּכל־מקֹום וכּו', וחסדן ידען כֹו', ְְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָּומּׂשיג
העצמּיֹות, למעלֹותיו ועד ּולעמקן, לּבּורין לאמיּתתן, ְְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָאּלּו

ּדוקא. רחֹוק למקֹום לׁשּלחֹו צר ְְְְֵֶַָָָָֹיׁש
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חרנה: וּיל ׁשבע מּבאר יעקב ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֽֽוּיצא
ׁשּבזמן  רׁשם, עֹוׂשה הּמקֹום מן צּדיק ׁשּיציאת ְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֹמּגיד
מּׁשם, יצא הדרּה. הּוא זיוּה, הּוא הֹודּה, הּוא ּבעיר, ֲִִִִֶַַָָָָָָָָׁשהּצּדיק

הדרּה. ּפנה זיוּה, ּפנה הֹודּה, רש"י)ּפנה ובפירוש י. .(כח, ֲִָָָָָָָָָָ
ּפנה  מּׁשם, יצא הדרּה. הּוא זיוּה, הּוא ּבעיר, ׁשהּצּדיק ְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָָָּבזמן
זכּותֹו ּדֹומה לא . . ורבקה? יצחק ּדהוי הכא . . הדרּה ּפנה ְְְְְֲִִִֵָָָָָָָָָָָֹזיוּה,

צּדיקים". ׁשני ׁשל לזכּותן אחד צּדיק הפסוק)ׁשל על רבה .(מדרש ְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
אפׁשר  אי הּמדרׁש, לקׁשית רׁש"י התיחס ׁשּלא מּזה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻהּנה
מּובן  ּבעיר, נׁשארּו ורבקה ּכׁשּיצחק וכּו' זיוּה" ׁש"ּפנה ְְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָלֹומר

קׁשה. זה אין הּפׁשט ְְֵֶֶֶֶֶַָָׁשּבדר
והדרּה זיוּה הֹודּה הּפׁשט, ּבדר הּמפרׁש ׁשּלרׁש"י לֹומר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָויׁש

יֹוׁשבי  על הּצּדיק ׁשל ּופעּלתֹו הׁשּפעתֹו היינּו העיר, ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֻׁשל
הרי  ורבקה ּבביתֹו, וכלּוא סּומא היה ׁשּיצחק ּובהיֹות ְְְְְְֲִִִִֵֵֶָָָָָָָהעיר.
צריכה  ׁשהיתה ּובפרט ּפנימה", מל ּבת ּכבּודה ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָ"ּכל
הׁשּפיעּו לא הרי היה, ׁשסּומא יצחק את לׁשּמׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹלהּׁשאר
ואי־אפׁשר  הנהגתם. לׁשּנֹות העיר ּבני על ּכיעקב ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹּכל־ּכ

והדרּה. וזיוּה הֹודּה ּבׁשם ְְְֲִֵַַָָָָָלכּנֹותם
ׁשל  זכּותֹו על קאי והדר" "זיו הּמדרׁש, לפי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָמה־ּׁשאין־ּכן
ּכל  ּבאֹות ׁשּבזכּותֹו זה ּוכמֹו־כן העיר, על ׁשּמגן ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּצּדיק
הרי  קׁשה ּולפי־זה העיר, על והּברכֹות הּטֹובֹות ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָההׁשּפעֹות
וצרי העיר. על הׁשּפיעה ּוזכּותם ּבעיר נׁשארּו ורבקה ְְְְְְְֲִִִִִִִִַָָָָָָָיצחק

צּדיקים. לב' אחד צּדיק זכּות ּדֹומה ׁשאינֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָלפרׁש

(àé)çwiå LîMä àá-ék íL ïìiå íB÷na òbôiå©¦§©̧©¨¹©¨³¤¨Æ¦¨´©¤½¤©¦©Æ
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:àeää©«
i"yx£ÌB˜na ÚbÙiÂ∑ מקֹום ּבאיזה הּכתּוב הזּכיר ,לא «ƒ¿««»ְְִִֵֶַָָֹ

הּמֹורּיה, הר הּוא אחר, ּבמקֹום הּנזּכר ּבּמקֹום ְְִִֵֶַַַַַָָָָָאּלא
ּבֹו: כב)ׁשּנאמר מרחֹוק"(לעיל אתֿהּמקֹום ."וּירא ְֱֵֶֶֶַַַַָָ

ÚbÙiÂ∑ט"ז:)ּכמֹו ּביריחֹו",(יהושע יט)"ּופגע "ּופגע (שם «ƒ¿«ְִִַַָָ
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vie`מד zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e oey`x meil inei xeriy
ּפרׁשּו ורּבֹותינּו כז)ּבדּבׁשת". ּתפּלה (ברכות ּכמֹו:לׁשֹון , ְְְְְְִֵֵֶַַָָ

ז) ּבי",(ירמיה ּתפּגע ּתפּלת "ואל יעקב ׁשּתּקן ולמדנּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹ
ללּמד 'וּיתּפּלל', ּכתב ולא הּכתּוב וׁשּנה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹערבית,

הארץ, לֹו הּנׁשה'ׁשּקפצה 'ּגיד ּבפרק ׁשּמפרׁש ּכמֹו ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
צא) ‰LÓM.(חולין ‡·ŒÈk∑ וּיבא" לכּתב לֹו היה ƒ»«∆∆ְִַָָָֹֹ

ׁשם" וּילן ׁשּׁשקעה הּׁשמׁש מׁשמע הּׁשמׁש", "ּכיֿבא . ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשם  ׁשּילין ּכדי ּבעֹונתּה, ׁשּלא ּפתאם החּמה .לֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ÂÈ˙L‡¯Ó ÌNiÂ∑ מרזב ּכמין לראׁשֹו,עׂשאן סביב «»∆¿«¬…»ְְְֲִִֵַָָָֹ

זֹו עם זֹו מריבֹות התחילּו רעֹות. חּיֹות מּפני ,ׁשּירא ְְְִִִִִֵֵֶַָָ
אֹומרת: וזאת זאת ראׁשֹו', את צּדיק יּניח 'עלי ְִִֶֶֶַַַָָֹֹֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  עׂשאן מּיד יּניח', 'עלי ֲִִֶֶַַַָָָָָָָאֹומרת:
ׂשם  אׁשר האבן את "וּיּקח ׁשּנאמר: וזהּו אחת, ְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאבן

‰‰e‡.מראׁשתיו" ÌB˜na ·kLiÂ∑,מעּוט לׁשֹון ְֲַָֹ«ƒ¿««»«ְִ
ּבבית  ׁשּׁשּמׁש ׁשנים י"ד אבל ׁשכב, מקֹום ְְֲִִֵֵֶַָָָָּבאֹותֹו

ּבּתֹורה  עֹוסק ׁשהיה ּבּלילה, ׁשכב לא .עבר ְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 61 cenr ,` wlg zegiyÎihewl itÎlr)

zFrx zFIgn dxinXd otŸ̀¤©§¦¨¥©¨

מראׁשתיו  וּיׂשם הּמקֹום מאבני ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹֽֽוּיּקח
רעֹות חּיֹות מּפני ׁשּירא לראׁשֹו, סביב מרזב ּכמין (כח,עׂשאן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

רש"י) ובפירוש יא.

והרי  ראׁשֹו? את רק יעקב הּקיף מּדּוע להבין: ְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹצרי
לא  ׁשהחּיֹות ּבהּקּב"ה ּבּטחֹון לֹו היה אם :ְִִִֶַַַַַָָָָָָֹמּמה־נפׁש
להזּדּקק  רצה לא ואם ראׁשֹו. את הּקיף מּדּוע ְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹיּזיקּוהּו,
ׁשאר  את ּגם הּקיף לא מּדּוע מהּטבע, ׁשלמעלה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלנּסים

ַהּגּוף?
הּדרּוׁש: ּדר על זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶַַָויׁש

אׁשר  ,"ל וטֹוב אׁשרי תאכל ּכי ּכּפי "יגיע ּכתיב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּדהּנה

– ּבפרנסה ּבהתעּסקּות הּנרצה האפן מבאר זה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפסּוק
ּכלֹומר: ."ראׁש "יגיע ולא ּדוקא, "ּכּפי "יגיע להיֹות ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֹׁשּצרי
ּבידיו, רק להיֹות צריכה הּפרנסה ּבעניני ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָההתעּסקּות
להיֹות  צריכים – הּנעלים הּכחֹות היינּו הראׁש, ואּלּו ."ּכּפי"ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ
אזי  ּכזה, ּבאפן היא ּוכׁשעבֹודתֹו ועבֹודה. ּבּתֹורה ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּנחים

."ל וטֹוב אׁשרי" – ההצלחה ְְְְֶַַַַַָָָֻמבטחת
ּבית  להקים על־מנת לחרן יעקב הל ּכאׁשר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹולכן,
ׁשּיהיה  – ראׁשֹו את הּקיף וכּו', ּפרנסה ּבעניני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּולהתעּסק
ּבעניני  ּבעסק ּכלל טרּוד יהיה ולא ּומצֹות, ּבתֹורה רק ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻמּנח

ָָהעֹולם.

ã ycew zegiyn zecewp ã(`"iyz'd ayie zyxt zay zgiyn)

ּבוּדאי  ׁשכב", ׁש"לא נפׁש מסירת ּכדי עד יעקב ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹיגיעתֹו
ּבׁשביל  אּלא לבן, צאן על הּׁשמירה ּבׁשביל היתה ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹֹלא
העֹולם  ׁשּבעניני הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות ּבירּור הּבירּורים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָעבֹודת

ּכל  ּבמׁש ער להיֹות הּוצר זה ׁשּבׁשביל לבן, ּבבית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהיּו
לפעּולת  ׁשהתנּגד לבן על להתּגּבר ּכדי ׁשכב"), ("לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּזמן

הּבירּורים. ּבעבֹודת ֲֲִֵַַַַֹיעקב

(áé)òébî BLàøå äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´©½§¨§Ÿ−©¦´©
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i"yx£ÌÈ„¯ÈÂ ÌÈÏÚ∑ ּתחּלה ועלּועֹולים לארץ, חּוצה יֹוצאים אין ּבארץ ׁשּלּוּוהּו מלאכים יֹורדים, ואחרּֿכ …ƒ¿…¿ƒְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
ללּוֹותֹו-לרקיע  לארץ חּוצה מלאכי .וירדּו ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָ
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מה `vie zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e oey`x meil inei xeriy
ּפרׁשּו ורּבֹותינּו כז)ּבדּבׁשת". ּתפּלה (ברכות ּכמֹו:לׁשֹון , ְְְְְְִֵֵֶַַָָ

ז) ּבי",(ירמיה ּתפּגע ּתפּלת "ואל יעקב ׁשּתּקן ולמדנּו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָֹ
ללּמד 'וּיתּפּלל', ּכתב ולא הּכתּוב וׁשּנה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹערבית,

הארץ, לֹו הּנׁשה'ׁשּקפצה 'ּגיד ּבפרק ׁשּמפרׁש ּכמֹו ְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
צא) ‰LÓM.(חולין ‡·ŒÈk∑ וּיבא" לכּתב לֹו היה ƒ»«∆∆ְִַָָָֹֹ

ׁשם" וּילן ׁשּׁשקעה הּׁשמׁש מׁשמע הּׁשמׁש", "ּכיֿבא . ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
ׁשם  ׁשּילין ּכדי ּבעֹונתּה, ׁשּלא ּפתאם החּמה .לֹו ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ÂÈ˙L‡¯Ó ÌNiÂ∑ מרזב ּכמין לראׁשֹו,עׂשאן סביב «»∆¿«¬…»ְְְֲִִֵַָָָֹ

זֹו עם זֹו מריבֹות התחילּו רעֹות. חּיֹות מּפני ,ׁשּירא ְְְִִִִִֵֵֶַָָ
אֹומרת: וזאת זאת ראׁשֹו', את צּדיק יּניח 'עלי ְִִֶֶֶַַַָָֹֹֹ

הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  עׂשאן מּיד יּניח', 'עלי ֲִִֶֶַַַָָָָָָָאֹומרת:
ׂשם  אׁשר האבן את "וּיּקח ׁשּנאמר: וזהּו אחת, ְֱֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָאבן

‰‰e‡.מראׁשתיו" ÌB˜na ·kLiÂ∑,מעּוט לׁשֹון ְֲַָֹ«ƒ¿««»«ְִ
ּבבית  ׁשּׁשּמׁש ׁשנים י"ד אבל ׁשכב, מקֹום ְְֲִִֵֵֶַָָָָּבאֹותֹו

ּבּתֹורה  עֹוסק ׁשהיה ּבּלילה, ׁשכב לא .עבר ְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
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מראׁשתיו  וּיׂשם הּמקֹום מאבני ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹֽֽוּיּקח
רעֹות חּיֹות מּפני ׁשּירא לראׁשֹו, סביב מרזב ּכמין (כח,עׂשאן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

רש"י) ובפירוש יא.

והרי  ראׁשֹו? את רק יעקב הּקיף מּדּוע להבין: ְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹצרי
לא  ׁשהחּיֹות ּבהּקּב"ה ּבּטחֹון לֹו היה אם :ְִִִֶַַַַַָָָָָָֹמּמה־נפׁש
להזּדּקק  רצה לא ואם ראׁשֹו. את הּקיף מּדּוע ְְְִִִִִֵֶַַַַָָֹֹיּזיקּוהּו,
ׁשאר  את ּגם הּקיף לא מּדּוע מהּטבע, ׁשלמעלה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלנּסים

ַהּגּוף?
הּדרּוׁש: ּדר על זה לבאר ְְְֵֵֶֶֶַַָויׁש

אׁשר  ,"ל וטֹוב אׁשרי תאכל ּכי ּכּפי "יגיע ּכתיב ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּדהּנה

– ּבפרנסה ּבהתעּסקּות הּנרצה האפן מבאר זה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפסּוק
ּכלֹומר: ."ראׁש "יגיע ולא ּדוקא, "ּכּפי "יגיע להיֹות ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֹׁשּצרי
ּבידיו, רק להיֹות צריכה הּפרנסה ּבעניני ְְְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָההתעּסקּות
להיֹות  צריכים – הּנעלים הּכחֹות היינּו הראׁש, ואּלּו ."ּכּפי"ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ
אזי  ּכזה, ּבאפן היא ּוכׁשעבֹודתֹו ועבֹודה. ּבּתֹורה ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹֻמּנחים

."ל וטֹוב אׁשרי" – ההצלחה ְְְְֶַַַַַָָָֻמבטחת
ּבית  להקים על־מנת לחרן יעקב הל ּכאׁשר ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹולכן,
ׁשּיהיה  – ראׁשֹו את הּקיף וכּו', ּפרנסה ּבעניני ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּולהתעּסק
ּבעניני  ּבעסק ּכלל טרּוד יהיה ולא ּומצֹות, ּבתֹורה רק ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֻמּנח

ָָהעֹולם.
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ּבוּדאי  ׁשכב", ׁש"לא נפׁש מסירת ּכדי עד יעקב ׁשל ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹיגיעתֹו
ּבׁשביל  אּלא לבן, צאן על הּׁשמירה ּבׁשביל היתה ְְְְִִִִִֶַַָָָָָָֹֹלא
העֹולם  ׁשּבעניני הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות ּבירּור הּבירּורים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָעבֹודת

ּכל  ּבמׁש ער להיֹות הּוצר זה ׁשּבׁשביל לבן, ּבבית ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשהיּו
לפעּולת  ׁשהתנּגד לבן על להתּגּבר ּכדי ׁשכב"), ("לא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּזמן

הּבירּורים. ּבעבֹודת ֲֲִֵַַַַֹיעקב
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i"yx£ÂÈÏÚ ·v∑לׁשמרֹו.Â˜ÁˆÈ È‰Ï‡∑ אףֿעלּֿפי ƒ»»»ְְָ≈…≈ƒ¿»ִַַ

ׁשמֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ׁשּיחד ּבּמקרא מצינּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּלא
מּׁשּום  ּפלֹוני' 'אלהי לכּתב ּבחּייהם הּצּדיקים ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַַֹֹעל

טו)ׁשּנאמר: יחד (איוב ּכאן יאמין", לא ּבקדֹוׁשיו "הן ְֱֲִִִֵֵֶֶַַָָֹ
והרי  ּבּבית וכלּוא עיניו ׁשּכהּו לפי יצחק, על ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשמֹו

מּמּנּו ּפסק הרע ויצר ּכּמת, ÈÏÚ‰.(תנחומא)הּוא ·ÎL∑ ְִֵֵֶֶַַַָָ…≈»∆»
שם) יׂשראל (חולין ארץ ּכל הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִִֵֵֶֶַָָָָקּפל
לבניו,ּתחּתיו  ליּכבׁש נֹוחה ׁשּתהא לֹו ּכארּבע (רמז ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

אדם  ׁשל מקֹומֹו ׁשּזה .)אּמֹות, ְֶֶֶַָָ
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אברהם  אלהי יהוה אני וּיאמר עליו נּצב יהוה ְְְְֱֲִִִֵֵַַַָָָָָָָֹֹֹֹוהּנה
יצחק ואלהי יג)אבי (כח, ְִִֵֵָָֹֽ

עיניו, ׁשּכהּו לפי יצחק, על ׁשמֹו יחד ּכאן . . – יצחק ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹואלקי
מּמּנּו. ּפסק הרע ויצר ּכמת, הּוא והרי ּבּבית, (תנחומא.וכלּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

הפסוק) על רש"י ובפירוש

יׁש ׁשּלסּומא ּבמּוחׁש, רֹואים אנּו הרי ּדלכאֹורה ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָותמּוּה,
. . עיניו ׁשּכהּו ׁש"לפי לֹומר נּתן וכיצד ויצר־הרע, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתאוֹות

מּמּנּו"? ּפסק הרע ִֵֶֶַַָָיצר
מּפני  הּוא יצחק נתעּור ׁשּבגללּה הּסּבה ּדהּנה לֹומר, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָויׁש
אּלּו", ׁשל "ּבעׁשנן רׁש"י ּופרׁש מראֹות", עיניו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁש"וּתכהין
והּנה  לעבֹודה־זרה, ּומקטירֹות מעּׁשנֹות היּו עׂשו ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּנׁשֹות
היה  לא מסּתמא ׁשהרי התעּור, הּגׁשמי מהעׁשן ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמּובן
מתעּורֹות  עצמן הן היּו חזק, היה ׁשאם חזק, ּכל־ּכ ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָָהעׁשן

לסּבל  יכל היה לא ּׁשּיצחק הּוא, ּבכ הּבאּור אּלא ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹֹֹמּזה.
ּברע" מראֹות עינים "טהֹור היה ּכי לעבֹודה־זרה, עׁשן ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָָָָראּית
ּכ ּכדי עד עבֹודה־זרה, ׁשל ענין לסּבל יכֹול היה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֹֹולא

ּבעיניו". ְְִֵֵֶַָׁש"נתיּסם
לסּבל  יכֹול היה ׁשּלא מּפני נבע יצחק ׁשל ׁשעּורֹונֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֹוכיון
נּטלה  ּבעיניו ׁשּנתיּסם על־ידי־זה לכן עבֹודה־זרה, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכלל
הּבית" ּבתֹו "ּגנּוז ׁשהיה ועל־ידי רע, לראּית הּׁשּיכּות ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָמּמּנּו
יחד  ּכ ּומּׁשּום רע, ּבמקֹום להּמצאּות הּׁשּיכּות מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָנּטלה

ּבחּייו. אף עליו ׁשמֹו את ְְֶַַַָָָָָהּקּב"ה
ׁשּפעם  מּטׁשרנֹוּבל, נחּום רּבי הרה"ק על מסּפר זה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֻּכעין
החלב! את ראה לא והּוא עּכּו"ם, חלב ּבטעּות לֹו ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹהּגיׁשּו
עּכּו"ם  ׁשחלבֹו חלב הּמׁשנה: לׁשֹון ּפי על זאת ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֹוהסּביר

רֹואהּו. יׂשראל אין ְִֵֵֵֵָָו(לכן)
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vie`מו zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 117 'nr b"kg mgpn zxez t"r)

YvxtE - ux`d xtrM Lrxf dide§¨¨©§£©£©¨¨¤¨©§¨

וקדמה  ימה ּופרצּת הארץ, ּכעפר זרע "והיה הּפסּוק ְְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָעל
ונגּבה" יד)וצפֹונה עד (כח, זרע "ּכׁשּיּגיעּו ּבּמדרׁש איתא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ

'מקימי  הוי: וקדמה'. ימה 'ּופרצּת ׁשעה אֹותּה הארץ, ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָעפר
ּדל'" ח)מעפר פכ"ה, רבה .(שמות ֵָָָ

זרע "והיה הּפסּוק הּמדרׁש, ׁשּלדברי נראה, ּפׁשּוטֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּולפי
ׁשּכאׁשר  אּדרּבה, אּלא מהּברכה, חלק אינֹו הארץ", ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכעפר
ׁשל  הּברכה ּתחּול אז ּכזה, ׁשפל למּצב יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָיּגיעּו

גֹו'". ְַָָ"ּופרצּת
הארץ" ּכעפר זרע ׁש"והיה החסידּות, ּדר על לבאר ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָויׁש

אדרּבה: אּלא ירידה, על מרּמז ְְְִֵֵֶַַַַָָָאינֹו
הּקדֹוׁש החּיים' ּב'אֹור מבֹואר יד)ּדהּנה כח, ׁשּכל (ּפרׁשתנּו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

לירידת  מרּמזת גֹו'" ׁשבע מּבאר יעקב ּד"וּיצא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּפרׁשה
וחֹומרי, ּגׁשמי ּגּוף ּבתֹו להתלּבׁש חּוצבּה מּמקֹור ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָהּנׁשמה

עמיקּתא". לבירא רמא "מאיגרא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָׁשהיא
עלּיה. צֹור היא זֹו ׁשּירידה החסידּות, ּבתֹורת ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָּומבֹואר
ועֹוסקת  ּבּגּוף להתלּבׁש יֹורדת ׁשהּנׁשמה על־ידי ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּדוקא
לדרגֹות  הּנׁשמה עֹולה על־ידי־זה הּנה ּולזּככֹו, לבררֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָעּמֹו

ּבּגּוף. ירידתּה קֹודם מּכמֹו יֹותר ְְְִִֵֶֶַָָעליֹונֹות
"ּכׁשּיּגיעּו ׁשּדוקא ליעקב, הּקּב"ה ׁשל ּברכתֹו ּתֹוכן ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוזהּו
להעלֹות  הארץ", ל"עפר הּנׁשמה ׁשּתרד הארץ", לעפר ְְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָזרע
לברּכת  זֹוכה היא הרי ּתחּתֹונֹות, הכי הּדרגֹות את ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָּגם
ועד  מעלֹות. ּבלי־ּגבּול ׁשּתעלה גֹו'", וקדמה יּמה ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ"ּופרצּת

ּבּמדרש ׁשאיתא לפניהם" הּפֹורץ ל"עלה (אגדת ׁשּתזּכה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ספס"ג) ׁשהּמׁשיח בראשית ראׁשֹון ּפרץ יצא . . הּקּב"ה ִִֶֶֶַַַַָָָָָָ"אמר

הּפֹורץ  'עלה ׁשּנאמר מׁשיח, זה ּפרץ . . מּמּנּו ֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָיֹוצא
ְִֵֶלפניהם'".
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lr xarY `NW Dz`vA WtPd raXY¦¨©©¤¤§¥¨¤Ÿ©£Ÿ©
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oeiM ,minXd oiaE DpiA wiqtn oi`W¤¥©§¦¥¨¥©¨©¦¥¨
dnWPd riBY ,oi` mc`A rxd xvIW¤¥¤¨©¨¨¨©¦©¦©©§¨¨
milr midl` ik`ln FxnF`e .minXl©¨©¦§§©§£¥¡Ÿ¦Ÿ¦
miaFh miUrn zpigA l` fnxi 'Fbe§¦§Ÿ¤§¦©©£¦¦
dlrie dGd mlFrA mc` lCYWi xW £̀¤¦§©¥¨¨¨¨©¤§©£¤
WxWA mipFilr zFxF` mzErvn`A§¤§¨¨¤§¦§Ÿ¤
xdf) l"f mdixacA mi`xwp mde FznWp¦§¨§¥¦§¨¦§¦§¥¤Ÿ©
ik`ln `xTi mdl oiawEp oiin (g"i `"g©¦§¦¨¤¦¨¥©§£¥
zFa`) miciqg zpWnA `Ed oke midl ¡̀Ÿ¦§¥§¦§©£¦¦¨
Fl dpw zg` devn dUFrd (c"t¨¤¦§¨©©¨¨
oin Ecxi EN` zFlraE ,cg` hilwxR§©§¦¤¨©£¥¥§©¦
mipFYgYd zExxFrzdA iM oixkEC§¦¦§¦§§©©§¦
riRWdl mipFilrd min ExxFrzi¦§§©¦¨¤§¦§©§¦©
`Ede ,FznWp cFqA mi`xFp zFxF`¨¦§¦§¨§
aSp 'd dPde FxnF`e .FA micxie FxnF`§§Ÿ§¦§§§¦¥¦¨
d`EaPl dlri Ff dbxcOOW WExR¥¤¦©§¥¨©£¤©§¨
dlBY `N` FA xAci mFlgA `le Dnvr©§¨§Ÿ©£§©¥¤¨¦¨¤
l"f Exn`W `vnY dfle ,dpikXd eilr̈¨©§¦¨§¨¤¦§¨¤¨§
lr (d"t daEWY zFkld m"Anx)©§©¦§§¨©
mdn cg` llWd `NW l`xUi¦§¨¥¤Ÿª§©¤¨¥¤
xacl mixWkn oNke d`EaPdn¥©§¨§ª¨ª§¨¦§¨¨

:dfeh dxez ¤



מז `vie zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 117 'nr b"kg mgpn zxez t"r)

YvxtE - ux`d xtrM Lrxf dide§¨¨©§£©£©¨¨¤¨©§¨

וקדמה  ימה ּופרצּת הארץ, ּכעפר זרע "והיה הּפסּוק ְְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָעל
ונגּבה" יד)וצפֹונה עד (כח, זרע "ּכׁשּיּגיעּו ּבּמדרׁש איתא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ

'מקימי  הוי: וקדמה'. ימה 'ּופרצּת ׁשעה אֹותּה הארץ, ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָעפר
ּדל'" ח)מעפר פכ"ה, רבה .(שמות ֵָָָ

זרע "והיה הּפסּוק הּמדרׁש, ׁשּלדברי נראה, ּפׁשּוטֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּולפי
ׁשּכאׁשר  אּדרּבה, אּלא מהּברכה, חלק אינֹו הארץ", ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּכעפר
ׁשל  הּברכה ּתחּול אז ּכזה, ׁשפל למּצב יׂשראל ּבני ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָיּגיעּו

גֹו'". ְַָָ"ּופרצּת
הארץ" ּכעפר זרע ׁש"והיה החסידּות, ּדר על לבאר ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָויׁש

אדרּבה: אּלא ירידה, על מרּמז ְְְִֵֵֶַַַַָָָאינֹו
הּקדֹוׁש החּיים' ּב'אֹור מבֹואר יד)ּדהּנה כח, ׁשּכל (ּפרׁשתנּו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ

לירידת  מרּמזת גֹו'" ׁשבע מּבאר יעקב ּד"וּיצא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהּפרׁשה
וחֹומרי, ּגׁשמי ּגּוף ּבתֹו להתלּבׁש חּוצבּה מּמקֹור ְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָהּנׁשמה

עמיקּתא". לבירא רמא "מאיגרא ְְְֲִִִֵֵֶָָָָָׁשהיא
עלּיה. צֹור היא זֹו ׁשּירידה החסידּות, ּבתֹורת ְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָּומבֹואר
ועֹוסקת  ּבּגּוף להתלּבׁש יֹורדת ׁשהּנׁשמה על־ידי ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּדוקא
לדרגֹות  הּנׁשמה עֹולה על־ידי־זה הּנה ּולזּככֹו, לבררֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָעּמֹו

ּבּגּוף. ירידתּה קֹודם מּכמֹו יֹותר ְְְִִֵֶֶַָָעליֹונֹות
"ּכׁשּיּגיעּו ׁשּדוקא ליעקב, הּקּב"ה ׁשל ּברכתֹו ּתֹוכן ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוזהּו
להעלֹות  הארץ", ל"עפר הּנׁשמה ׁשּתרד הארץ", לעפר ְְְֲֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָזרע
לברּכת  זֹוכה היא הרי ּתחּתֹונֹות, הכי הּדרגֹות את ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָּגם
ועד  מעלֹות. ּבלי־ּגבּול ׁשּתעלה גֹו'", וקדמה יּמה ְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָ"ּופרצּת

ּבּמדרש ׁשאיתא לפניהם" הּפֹורץ ל"עלה (אגדת ׁשּתזּכה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ספס"ג) ׁשהּמׁשיח בראשית ראׁשֹון ּפרץ יצא . . הּקּב"ה ִִֶֶֶַַַַָָָָָָ"אמר

הּפֹורץ  'עלה ׁשּנאמר מׁשיח, זה ּפרץ . . מּמּנּו ֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָיֹוצא
ְִֵֶלפניהם'".

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

FA EkxAzPW mx`A Epivn oMW¤¥¨¦§©¨¤¦§¨§
mcTW l"fe (r"t x"a) mW l"f mxnF`M§§¨¨§¤Ÿ¤
`AW oeike minl miwgcn Eid awri `Ä©£Ÿ¨§Ÿ¨¦§©¦§¥¨¤¨
zrn mixvnA oM mB oke ,minA EkxAzp¦§¨§§©¦§¥©¥§¦§©¦¥¥
EkxAzpe ,arxd zxfB dlHAzp cxIW¤¨©¦§©§¨§¥©¨¨¨§¦§¨§
didW onf lMW LrxfaE FxnF`e .Flbxl§©§§§§©§¤¤¨§¨¤¨¨
zFO` 'r zMxA dzid mIw WCwOd ziA¥©¦§¨©¨¨§¨¦§©ª
EidW l`xUi zErvn`A mnEIwe§¦¨§¤§¨¦§¨¥¤¨
,(:d"p dMq) bgA mixR 'r oiaixwn©§¦¦¨¦¤¨ª¨
mzkinqE zFO`d mEIw oM mB zElBaE©¨©¥¦¨ª§¦¨¨
ipnU ('` y"dy) aizkC l`xUi `id¦¦§¨¥¦§¦¨ª¦

:'Fbe minxMd z` dxhpŸ¥¨¤©§¨¦§
Cøãáeoipr fnxY dWxRd lM fnx §¤¤¤¤¨©¨¨¨¦§Ÿ¦§©

xnFl EligzdW FnkE ,mc`d̈¨¨§¤¦§¦©
awri `vIe (f"nw '` wlg xdf) l"fx DÄ©©Ÿ©¥¤©¥¥©£Ÿ
,oFilrd mlFrn Dz`vA WtPd `id¦©¤¤§¥¨¥¨¨¤§
KExMd rxd xvi mW lr awri `xwpe§¦§¨©£Ÿ©¥¥¤¨©©¨
mFwn raW x`An FxnF`e .eiawrA©£¥¨§§¦§¥¨©¨
min x`A `xTi zFnWPd E`vi EPOOW¤¦¤¥§©§¨¦¨¥§¥©¦
xW` 'd zrEaW l` fnxi raWe ,miIg©¦§¤©¦§Ÿ¤§©£¤
lr xarY `NW Dz`vA WtPd raXY¦¨©©¤¤§¥¨¤Ÿ©£Ÿ©
dpxg KlIe FxnF`e ,(:'l dCp) dxFY xaC§©¨¦¨§§©¥¤¨¨¨
(:`"v oixcdpq) l"f mxnF` KxC lr©¤¤§¨©§¤§¦
mgxn Fz`Sn mc`A qpMi rxd xvi iM¦¥¤¨©¦¨¥¨¨¨¦¥¥¤¤
,'Fbe gzRl ('f 'c lirl) aizkC FO ¦̀¦§¦§¥©¤©§
mc`d Kixv iM mFwOA rBtIe FxnF`e§§©¦§©©¨¦¨¦¨¨¨
mlFr lW FnFwn `EdW 'dl lNRzdl§¦§©¥©¤§¤¨
iM mW olIe FxnF`e .FciA EPafri `NW¤Ÿ©©§¤§¨§§©¨¤¨¦

WnXd `acr oM bdpzdl KixSW ¨©¤¤¤¨¦§¦§©¥¥©
,FWnW aixrIWM dGd mlFrdn FYkl¤§¥¨¨©¤§¤©£¦¦§

oin`Y l` (a"t zFa`) l"f mxnF` `Ede§§¨¨©©£¦
FxnF`e ,LzFn mFi cr LnvrAgTIe §©§§©§§§©¦©

l"f mxnF` KxC lr mFwOd ipa`n¥©§¥©¨©¤¤§¨
oA oFrnW iAx xn` l"fe (:'d zFkxA)§¨§¨©©¦¦§¤
'Eke aFHd xvi mc` fiBxi mlFrl Wiwl̈¦§¨©§¦¨¨¥¤©§
miNdY) aizkC dxFYA wqri e`l m`e§¦¨©£Ÿ©¨¦§¦§¦¦
ipa`n FxnF` `Ede mkaala Exn` ('c¦§¦§©§¤§§¥©§¥
mdW mlFr lW FpipA WExR mFwOd©¨¥¦§¨¤¨¤¥
ipa` mdl qgizi mB ,dxFY ixaC¦§¥¨©¦§©¥¨¤©§¥
rxd xvi mBxpe lwqp mdAW mFwOd©¨¤¨¤¦§¨§¦§¨¥¤¨©
(.`"k dhFq) l"f mxnF` `Ede ,eizFgke§Ÿ¨§§¨¨
onfA oiA rxd xvIn zlSn dxFY¨©¤¤¦¥¤¨©¥¦§©
.DA wqFr Fpi`W onfA oiA DA wqFrW¤¥¨¥¦§©¤¥¥¨
KxC lr oEki eizW`xn mUIe FxnF`e§§©¨¤§©£Ÿ¨§©¥©¤¤
`l m` Wiwl oA oFrnW iAx xn`X dn©¤¨©©¦¦§¤¨¦¦Ÿ
dHOd lrW rnW z`ixw `xwi FgSp¦§¦§¨§¦©§©¤©©¦¨
aMWIe FxnF`e .mkaMWn lr xn`PW¤¤¡©©¦§©§¤§§©¦§©
iAx mIQW dnl oEki `Edd mFwOA©¨©§©¥§¨¤¦¥©¦
mFi Fl xMfi FgSp `l Wiwl oA oFrnW¦§¤¨¦Ÿ¦§¦§Ÿ
daikW aMWIe FxnF` `Ede ,dziOd©¦¨§§©¦§©§¦¨
ux`d lM KxC rEcId mFwOA drEcid©§¨©¨©¨©¤¤¨¨¨¤
mi`pYd lM xg`e ig lkl crFn ziA¥¥§¨©§©©¨©§¨¦
rxd xvId gSpIW `Ed ghan ElNd©¨ª§¨¤§©¥©©¥¤¨©
iE`x didIW aEzMd FxVan dYrnE¥©¨§©§©¨¤¦§¤¨
eil` 'd dlBIW d`EaPd itprn sprl§¨¨¥©§¥©§¨¤¦¨¤¥¨
eizFnFlg cnlE `ve ,FA xAci mFlgA©£§©¥§¥§©£¨
xtqA mi`aEOd Kxr oA xfrl` 'x lW¤¤§¨¨¤£¨©¨¦§¥¤
.(.d"k Kl g"faE h"lw `"g) xdGd©Ÿ©¤
zFidle mc` Wtp cFq `Ed mNQde§©ª¨¤¤¨¨§¦§
xwrY `l FakFWA mc`n Wtp z`vAW¤§¥¤¤¥¨¨§§Ÿ¥¨¥

wlg `N` mc` lW FtEBn hlgdA§¤§¥¦¤¨¨¤¨¥¤
dvx` aSn FxnF` `Ede ,sEBA dPOn¦¤¨©§§ª¨©§¨
df lr crde ,dninXd riBn wlge§¥¤©¦©©¨©§¨§¨¥©¤
ici lr uiwi oWi mc`d didIWM§¤¦§¤¨¨¨¨¥¨¦©§¥
mc`d Wtp m`e oWId sEBd zErrFpzd¦§£©©¨¥§¦¤¤¨¨¨
WiBxY `l Dl dklde dcxtp¦§§¨§¨§¨¨Ÿ©§¦
zaSn iM i`Ce `N` sEBd zErrFpzdA§¦§£©¤¨©©¦ª¤¤

Xd riBn DW`xe dvx`WExR dnin ©§¨§Ÿ¨©¦©©¨©§¨¥
oeiM ,minXd oiaE DpiA wiqtn oi`W¤¥©§¦¥¨¥©¨©¦¥¨
dnWPd riBY ,oi` mc`A rxd xvIW¤¥¤¨©¨¨¨©¦©¦©©§¨¨
milr midl` ik`ln FxnF`e .minXl©¨©¦§§©§£¥¡Ÿ¦Ÿ¦
miaFh miUrn zpigA l` fnxi 'Fbe§¦§Ÿ¤§¦©©£¦¦
dlrie dGd mlFrA mc` lCYWi xW £̀¤¦§©¥¨¨¨¨©¤§©£¤
WxWA mipFilr zFxF` mzErvn`A§¤§¨¨¤§¦§Ÿ¤
xdf) l"f mdixacA mi`xwp mde FznWp¦§¨§¥¦§¨¦§¦§¥¤Ÿ©
ik`ln `xTi mdl oiawEp oiin (g"i `"g©¦§¦¨¤¦¨¥©§£¥
zFa`) miciqg zpWnA `Ed oke midl ¡̀Ÿ¦§¥§¦§©£¦¦¨
Fl dpw zg` devn dUFrd (c"t¨¤¦§¨©©¨¨
oin Ecxi EN` zFlraE ,cg` hilwxR§©§¦¤¨©£¥¥§©¦
mipFYgYd zExxFrzdA iM oixkEC§¦¦§¦§§©©§¦
riRWdl mipFilrd min ExxFrzi¦§§©¦¨¤§¦§©§¦©
`Ede ,FznWp cFqA mi`xFp zFxF`¨¦§¦§¨§
aSp 'd dPde FxnF`e .FA micxie FxnF`§§Ÿ§¦§§§¦¥¦¨
d`EaPl dlri Ff dbxcOOW WExR¥¤¦©§¥¨©£¤©§¨
dlBY `N` FA xAci mFlgA `le Dnvr©§¨§Ÿ©£§©¥¤¨¦¨¤
l"f Exn`W `vnY dfle ,dpikXd eilr̈¨©§¦¨§¨¤¦§¨¤¨§
lr (d"t daEWY zFkld m"Anx)©§©¦§§¨©
mdn cg` llWd `NW l`xUi¦§¨¥¤Ÿª§©¤¨¥¤
xacl mixWkn oNke d`EaPdn¥©§¨§ª¨ª§¨¦§¨¨

:dfeh dxez ¤
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(åè)ézøîLe Cnò éëðà äpäåCìz-øLà ìëa E §¦¥̧¨«Ÿ¦¹¦À̈§©§¦̧Æ§´Ÿ£¤¥¥½
éúáLäåãò Eáæòà àì ék úàfä äîãàä-ìà E ©«£¦´Ÿ¦½¤¨«£¨−̈©®Ÿ¦ µ´Ÿ¤«¡¨§½©µ

:Cì ézøac-øLà úà éúéNò-íà øLà£¤´¦¨¦½¦¥¬£¤¦©−§¦¨«
i"yx£CnÚ ÈÎ‡∑ ירא ׁשהיה ּומּלבן לפי Ú„.מעׂשו »…ƒƒ»ְִִֵֵֵֶָָָָָָ«

È˙ÈNÚŒÌ‡ ¯L‡∑מׁשּמׁש צ)'ּכי'ּבלׁשֹון 'אם' .(גיטין ¬∆ƒ»ƒƒְְִִִֵַ
CÏ Èz¯ac∑ לאברהם ּׁשהבטחּתי מה ,ועלי לצרּכ ƒ«¿ƒ»ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָ

לֹו: אמרּתי ׁשּלא לעׂשו, ולא הבטחּתיו ל זרעֹו, ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹֹעל

ולא  ביצחק", "ּכי אּלא: זרע', ל יּקרא יצחק ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָֹ'ּכי
הּסמּוכים  ו'להם' ו'לֹו' ,'ּו'ל 'לי', ּכל וכן יצחק, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָּכל
ׁשהרי  יֹוכיח, וזה 'על', לׁשֹון מׁשּמׁשים ּדּבּור, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַאצל

ּדּבר  לא יעקב לכן עם .קדם ֲִִֵֶֶַָֹֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(543Î544 'nr ,` jxk g"nyz zeiecreezd ;g"nyz'd `vie t"y zgiyn)

מּבאר־ׁשבע  יֹוצא ּכׁשּיעקב הּׁשליחּות, מילּוי ּבהתחלת ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹמּיד
רק  (לא הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא לֹו ּמבטיח – לחרן ללכת ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּכדי
אל  והׁשיבֹותי" ּגם) אּלא גֹו'", ּוׁשמרּתי עּמ ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָֹׁש"אנכי
– יעקב ׁשל ּבתפילתֹו ועל־ּדר־זה הּזאת", ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהאדמה
אּלא  גֹו'", ּוׁשמרני עּמדי אלקים ׁש"יהיה רק (לא ְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּמבּקׁש

אבי". ּבית אל ּבׁשלֹום "וׁשבּתי ְְְִִֵֶַַָָּגם)
והסּבר: ּביאּור ּדרּוׁש ְְְְִֵֵֶָָולכאֹורה,

לֹו לעׂשֹות היא זֹו, ׁשליחּות ׁשל ּומּטרתּה ׁשּתכליתּה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמּכיון
ענין  את (ּוביֹותר) ההדּגׁשה מהי – ּבתחּתֹונים ּדירה ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָיתּבר
וחׁשיבּות  ער ואיזה גֹו'", ּבׁשלֹום "וׁשבּתי גֹו'", והׁשיבֹותי"ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָ
מילּוי  הּׁשליחּות, ּפעּולת ּגֹודל לגּבי מהּׁשליחּות לׁשיבה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָיׁש
ּדירה  לֹו להיֹות ּדהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא והּתאוה ְְְֲִִַַַָָָָָָהרצֹון

ְְִַּבתחּתֹונים?!
מהּקדֹוׁש־ מקּבל ּכאׁשר ליעקב: ּבנֹוגע היא הּׁשאלה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָֹועיקר
והּתאוה  הרצֹון את למּלא נעלית, הכי ׁשליחּות ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָּברּו־הּוא
ויארי ויבּקׁש יתּפּלל – (ּבחרן) ּבתחּתֹונים ּדירה לֹו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָלהיֹות
זֹו, מּׁשליחּות ההׁשבה עם ּבקׁשר נדר") ׁש"וּיּדר ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָ(ועד
מילּוי  מאׁשר יֹותר נעלה ּדבר יׁש וכי ּבׁשלֹום", ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָ"וׁשבּתי

הּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא?! ּורצֹון ּתאוה ׁשהּוא ּבענין ְְְְֲִִֶַַַָָָָהּׁשליחּות
חלק  היא מהּׁשליחּות ׁשההׁשבה לֹומר, צרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָועל־ּכרח
(אינּה העליֹונה ׁשהּכּונה היינּו, העליֹונה, ּבּכּונה עיקרי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָוענין
ּומּצב  ּבמעמד היֹותֹו (עם חס־וׁשלֹום, ּב"חרן", ְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָָָׁשּיּׁשאר
מאֹוד"), מאֹוד האיׁש ׁש"ויפרֹוץ עד ׁשלימה", ְְְְְִִִֵֶַַָָָּד"מטתֹו
אבֹותי ארץ אל "ׁשּוב האמיּתי, למקֹומֹו ׁשּיחזֹור ְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָאּלא)

..."עּמ ואהיה ְְְְִֶֶֶַָּולמֹולדּת
ּבפׁשטּות: מּזה ְְִֶַַָָההֹוראה

והפצת  הּתֹורה הפצת ׁשליחּות את למּלא יֹוצאים ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָּכאׁשר
אף  "חרֹון מּמּנּו, חּוצה ׁשאין ל"חּוצה" עד חּוצה, ְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָהּמעינֹות

ׁשּיּׁשאר, אינּה ׁשהּכּונה לזּכור יׁש – ּבעֹולם" מקֹום ְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשל
ּומּצב  ּבמעמד נמצא ּכאׁשר (ּגם זה ּבמקֹום ְְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָחס־וׁשלֹום,
אל  ולׁשּוב הּׁשליחּות, מילּוי את לסּים ּכי־אם כּו'), ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָנעלה
ּברצֹון  הּוא חדּור ּופעּולה ּפעּולה ׁשּבכל היינּו אביו, ְְְְְִֵֶַָָָָָָּבית
"וׁשבּתי  – אביו ּבית אל ולׁשּוב הּׁשליחּות את ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָלסּיים
צדקנּו מׁשיח על־ידי ּבּגאּולה – אבי" ּבית אל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּבׁשלֹום

אבינּו").מהּמּצ ("ּבית מארצנּו" "ּגלינּו ׁשל ב ְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מּכיון  – האחרֹון ּדֹור זה, ּבדֹורנּו ּביֹותר מּודגׁש זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָוענין
"דאלאי  רק (לא קיצין" "דאלאי הּקיצין", ּכל "ּכלּו ְִִִִֶַַַַָָָָָֹׁשּכבר
אּלא  נֹותר ׁשּלא ּדֹורנּו, נׂשיא מו"ח כ"ק ּובלׁשֹון ְְִִֵֶֶַָָֹּגלּות"),
עׂשירּיֹות  עֹוד ׁשעברּו ּולאחרי הּכפּתֹורים", את ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָ"לצחצח
ּבׁשליחּותֹו חּוצה הּמעינֹות ּבהפצת התעּסקּות ׁשל ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָׁשנים
– הּכפּתֹורים" "צחצּוח את ּגם ּכבר סּימּו ּדֹורנּו, נׂשיא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָׁשל
אחרֹונה  הכי הּפעּולה אּלא נֹותרה ׁשּלא ּובוּדאי ּבוּדאי ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָֹהרי
"וׁשבּתי  צדקנּו, מׁשיח ּפני לקּבלת ּכּולכם" הכן "עמדּו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשל

אבי". ּבית אל ְִֵֶָָּבׁשלֹום
ְִָּולהעיר:

להיֹות  צריכה האחרֹונים הּגלּות ּברגעי ׁשּגם ּפׁשּוט וגם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָמּובן
(הּיציאה  חּוצה והּמעינֹות הּתֹורה ּבהפצת הּׁשליחּות ְְְְֲֲִִַַַַַַַַָָָָָעבֹודת
ּונתינה  הּמסירה ּובתכלית והּׁשלימּות, הּתֹוקף ּבכל ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָל"חרן")
האחרֹונים  הּגלּות ּברגעי ׁשּנמצאים ׁשּיֹודעים אף־על־ּפי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָכּו',

נגאלין". הן ּו"מּיד ְִִִֵַַָָמּמׁש,
הּגלּות  ּברגעי ׁשּנמצאים ׁשהּידיעה ּבלבד זֹו לא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹואדרּבה:
להיפ אּלא . . חס־וׁשלֹום, מחליׁשה אינּה מּמׁש ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהאחרֹונים
העבֹודה  עניני ּבכל כּו' ּומרץ חּיּות ּתֹוספת ׁשּפֹועלת –ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ
על  כּו' ּודריׁשה ּובּקׁשה והּתפּלה לּגאּולה, הּציּפיה – ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָ(ּכֹולל
הּׁשליחּות, ּוגמר סּיּום מֹוסיפה זֹו ׁשּפעּולה ּבידעֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָהּגאּולה),

מּמׁש. האחרֹונה הּפעּולה ׁשּזֹוהי ׁשּיּתכן אּלא עֹוד, ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹולא

ã ycew zegiyn zecewp ã(173 'nr al jxk zegiy ihewl)

יצחק ּכל טו)ולא כח, (רש"י ְְִָָֹ
ׁשּזֹוהי לפרׁש ּׁשהבטחּתי הבטחהיׁש (מה ּבפעל יהיה ׁשּכן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ

לא הבטחּתיו), ל . נאמר ּתנאי . יׁשמעאל על ּגם ׁשהרי . ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
יג) כג, לעׂשו (וירא אמר ויעקב עׂשו. ּופׁשיטא הּוא", זרע ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָֹ"ּכי

ּבּמערה" חלק ּבׁשביל זה ה)"טל נ, ויחי רז"ל (רש"י ואמרּו . ְְְְְְִִֶֶַַַָָָֹ

א) יח, ּדכתיב(קידושין . . אביו את יֹורׁש עּכּו"ם ה): ב, (דברים ְִִִֵֶַָ
ויׁש ׂשעיר. הר את נתּתי (מאברהם) לעׂשו ירּוׁשה ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָּכי

לזרעֹו יצחק "ועקדת לֹומר ׁשּצריכים יעקב אֹומרים ׁשל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
עׂשו לאפּוקי ּתזּכר", או"ח הּיֹום הזקן אדמו"ר ערוך (שולחן ְְִֵֵַַָֹ

.סתקצ"א)

Ècטו  ¯˙‡ ÏÎa Cp¯h‡Â CcÚÒa È¯ÓÈÓ ‡‰Â¿»≈¿ƒ¿«¿»¿∆¿ƒ»¿»¬«ƒ
‡Ï È¯‡ ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï Cp·È˙‡Â C‰¿̇««¬≈ƒ»¿«¿»»»¬≈»
:CÏ ˙ÈÏlÓc ˙È „ÈaÚ‡ Èc „Ú Cp˜aL‡∆¿¿ƒ»«ƒ∆¿≈»¿«≈ƒ»
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i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï ÈÎ‡Â∑ יׁשנּתי לא ידעּתי, ּכזה ׁשאם קדֹוׁש .ּבמקֹום ¿»…ƒ…»»¿ƒְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ

(æé)ék äæ ïéà äfä íB÷nä àøBp-äî øîàiå àøéiå©¦¨Æ©Ÿ©½©−̈©¨´©¤®¥´¤À¦ µ
:íéîMä øòL äæå íéýìû úéa-íà¦¥´¡Ÿ¦½§¤−©¬©©¨¨«¦

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ˙ÈaŒÌ‡ Èk∑ ּבׁשם אלעזר רּבי אמר ƒƒ≈¡…ƒְְִֵֶַַָָָ
ׁשבע  ּבבאר עֹומד הּזה 'הּסּלם זמרא: ּבן יֹוסי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻרּבי

ׁשּפּועֹו ׁשבע ואמצע ׁשּבאר הּמקּדׁש', ּבית ּכנגד מּגיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
ּבּגבּול  ּבצפֹונּה, וירּוׁשלים יהּודה ׁשל ּבדרֹומּה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָעֹומד
נחלת  ׁשל ּבּצפֹון היה ּוביתֿאל ּובנימין, יהּודה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּבין
נמצא, יֹוסף. ּבני ּובין ּבנימין ׁשּבין ּבּגבּול ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבנימין
מּגיע  ּבביתֿאל, וראׁשֹו ּבבארֿׁשבע ׁשרגליו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻסּלם
רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכלּפי ירּוׁשלים, נגד ׁשּפּועֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאמצע
מלֹוני, לבית ּבא זה 'צּדיק הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשאמר
קראֹו יעקב אמרּו: ועֹוד לינה'? ּבלא ְְְְְֲִִֵַָָָָֹֹויּפטר

ירּוׁשלים.לירּוׁשל  ולא היא לּוז וזֹו ּביתֿאל, ים ְְְִִִִֵֵַַָָֹ
הר  ׁשּנעקר אני אֹומר ּכן? לֹומר למדנּו ְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומהיכן
האמּורה  הארץ קפיצת היא וזֹו לכאן, ּובא ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָהּמֹורּיה
עד  לקראתֹו הּמקּדׁש ּבית ׁשּבא חּלין', ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻּב'ׁשחיטת
ּכׁשעבר  ּתאמר ואם ּבּמקֹום". "וּיפּגע וזהּו: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּביתֿאל,

הּמקּדׁש ּבית על איהּויעקב ׁשם? עּכבֹו לא מּדּוע , ְְֲִִִֵַַַַַָָֹֹ

אבֹותיו, ׁשהתּפּללּו ּבּמקֹום להתּפּלל לּביּה יהיב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָלא
ּכדאמרינן  אזל, חרן עד איהּו יעּכבּוהּו? הּׁשמים ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָּומן
ּכי  חרנה". וּיל" מֹוכיח: ּוקרא הּנׁשה'. 'ּגיד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבפרק
מקֹום  על ׁשעברּתי 'אפׁשר אמר: לחרן, ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָמטא
ּדעּתיּה יהב ּבֹו'? התּפּללּתי ולא אבֹותי ּבֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַֹׁשהתּפּללּו

הארץ לֹו וקפצה ּביתֿאל, עד וחזר אל,(למהּדר ּבית ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

קראּה: האלהים, עיר ׁשהיתה ׁשם ועל לירּוׁשלים, אּלא לעי, הּסמּו הּוא זה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹלא

ּבֹו" ׁשהתּפּלל הּׂשדה והּוא אברהם, ּבֹו ׁשהתּפּלל הּמֹורּיה הר והּוא אל", ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבית

ולא  'הר', ׁשּקראֹו ּכאברהם לא וגֹו'". ונעלה "לכּו ּבסֹוטה: אמרּו וכן ְְְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹיצחק,

רׁש"י  מּפרּוׁש ּכאן עד ּביתֿאל, ׁשּקראֹו ּכיעקב אּלא 'ׂשדה', ׁשּקראֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכיצחק

הדין'.∑BpŒ‰Ó¯‡.)מדּיק  אתרא ּדחילּו 'מה ּתרּגּום: ְָֻ«»ְְְִֵַַַָָ
סֹוכלתנּו. ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם .למלּבׁשּוכסּו'דחילּו', ְְְְְְְִִֵָָָָ

ÌÈÓM‰ ¯ÚL ‰ÊÂ∑ ּתפּלתם לעלֹות ּתפּלה מקֹום ¿∆«««»»ƒְְְֲִִַָָָ
מעלה  ׁשל הּמקּדׁש ׁשּבית ּומדרׁשֹו: מכּון הּׁשמימה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

מּטה  ׁשל הּמקּדׁש ּבית .ּכנגד ְְִֵֶֶֶַַָָ
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מט `vie zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'e oey`x meil inei xeriy

(æè)íB÷na ýåýé Lé ïëà øîàiå BúðMî á÷òé õ÷éiå©¦©´©«£Ÿ»¦§¨¼©ÀŸ¤¨¥Æ¥´§Ÿ̈½©¨−
:ézòãé àì éëðàå äfä©¤®§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¨¨«§¦

i"yx£ÈzÚ„È ‡Ï ÈÎ‡Â∑ יׁשנּתי לא ידעּתי, ּכזה ׁשאם קדֹוׁש .ּבמקֹום ¿»…ƒ…»»¿ƒְְְִִִֶֶַַָָָָָֹ

(æé)ék äæ ïéà äfä íB÷nä àøBp-äî øîàiå àøéiå©¦¨Æ©Ÿ©½©−̈©¨´©¤®¥´¤À¦ µ
:íéîMä øòL äæå íéýìû úéa-íà¦¥´¡Ÿ¦½§¤−©¬©©¨¨«¦

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ˙ÈaŒÌ‡ Èk∑ ּבׁשם אלעזר רּבי אמר ƒƒ≈¡…ƒְְִֵֶַַָָָ
ׁשבע  ּבבאר עֹומד הּזה 'הּסּלם זמרא: ּבן יֹוסי ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻרּבי

ׁשּפּועֹו ׁשבע ואמצע ׁשּבאר הּמקּדׁש', ּבית ּכנגד מּגיע ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
ּבּגבּול  ּבצפֹונּה, וירּוׁשלים יהּודה ׁשל ּבדרֹומּה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָעֹומד
נחלת  ׁשל ּבּצפֹון היה ּוביתֿאל ּובנימין, יהּודה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּבין
נמצא, יֹוסף. ּבני ּובין ּבנימין ׁשּבין ּבּגבּול ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָּבנימין
מּגיע  ּבביתֿאל, וראׁשֹו ּבבארֿׁשבע ׁשרגליו ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻסּלם
רּבֹותינּו ׁשאמרּו ּוכלּפי ירּוׁשלים, נגד ׁשּפּועֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאמצע
מלֹוני, לבית ּבא זה 'צּדיק הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: ְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשאמר
קראֹו יעקב אמרּו: ועֹוד לינה'? ּבלא ְְְְְֲִִֵַָָָָֹֹויּפטר

ירּוׁשלים.לירּוׁשל  ולא היא לּוז וזֹו ּביתֿאל, ים ְְְִִִִֵֵַַָָֹ
הר  ׁשּנעקר אני אֹומר ּכן? לֹומר למדנּו ְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּומהיכן
האמּורה  הארץ קפיצת היא וזֹו לכאן, ּובא ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָהּמֹורּיה
עד  לקראתֹו הּמקּדׁש ּבית ׁשּבא חּלין', ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֻּב'ׁשחיטת
ּכׁשעבר  ּתאמר ואם ּבּמקֹום". "וּיפּגע וזהּו: ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹּביתֿאל,

הּמקּדׁש ּבית על איהּויעקב ׁשם? עּכבֹו לא מּדּוע , ְְֲִִִֵַַַַַָָֹֹ

אבֹותיו, ׁשהתּפּללּו ּבּמקֹום להתּפּלל לּביּה יהיב ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָלא
ּכדאמרינן  אזל, חרן עד איהּו יעּכבּוהּו? הּׁשמים ְְְְֲִִִִִַַַַַַָָָָּומן
ּכי  חרנה". וּיל" מֹוכיח: ּוקרא הּנׁשה'. 'ּגיד ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבפרק
מקֹום  על ׁשעברּתי 'אפׁשר אמר: לחרן, ְְְְִֶֶַַַַָָָָָָמטא
ּדעּתיּה יהב ּבֹו'? התּפּללּתי ולא אבֹותי ּבֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַֹׁשהתּפּללּו

הארץ לֹו וקפצה ּביתֿאל, עד וחזר אל,(למהּדר ּבית ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

קראּה: האלהים, עיר ׁשהיתה ׁשם ועל לירּוׁשלים, אּלא לעי, הּסמּו הּוא זה ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹלא

ּבֹו" ׁשהתּפּלל הּׂשדה והּוא אברהם, ּבֹו ׁשהתּפּלל הּמֹורּיה הר והּוא אל", ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבית

ולא  'הר', ׁשּקראֹו ּכאברהם לא וגֹו'". ונעלה "לכּו ּבסֹוטה: אמרּו וכן ְְְְְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹיצחק,

רׁש"י  מּפרּוׁש ּכאן עד ּביתֿאל, ׁשּקראֹו ּכיעקב אּלא 'ׂשדה', ׁשּקראֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכיצחק

הדין'.∑BpŒ‰Ó¯‡.)מדּיק  אתרא ּדחילּו 'מה ּתרּגּום: ְָֻ«»ְְְִֵַַַָָ
סֹוכלתנּו. ּכמֹו הּוא, ּדבר ׁשם .למלּבׁשּוכסּו'דחילּו', ְְְְְְְִִֵָָָָ

ÌÈÓM‰ ¯ÚL ‰ÊÂ∑ ּתפּלתם לעלֹות ּתפּלה מקֹום ¿∆«««»»ƒְְְֲִִַָָָ
מעלה  ׁשל הּמקּדׁש ׁשּבית ּומדרׁשֹו: מכּון הּׁשמימה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

מּטה  ׁשל הּמקּדׁש ּבית .ּכנגד ְְִֵֶֶֶַַָָ
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xWt`e ,rEcIM dpkd dkixv d`EaPd©§¨§¦¨£¨¨©¨©§¤§¨
uiwdA `Apzn did Fnvr oikn did m ¦̀¨¨¥¦©§¨¨¦§©¥§¨¦
lr opF`zn dfle ,FA xAci mFlgA `le§Ÿ©£§©¥§¨¤¦§¥©
l"f i"Xxe .xaC lr liMUd `NX dn©¤Ÿ¦§¦©¨¨§©¦©
mFwnA iYpWi `l iYrci m`e WxR¥¥§¦¨©§¦Ÿ¨©§¦§¨
xn`p oEMzp cal dfl m`e .k"r WFcẅ§¦¨¤§©¦§©¥Ÿ©
mlFg ziid `l YpWi `l m`e eil ¥̀¨§¦Ÿ¨©§¨Ÿ¨¦¨¥
gxkdaE ,zFghadd lkA i`Eap mFlg£§¦§¨©©§¨§¤§¥©

:iYWxRX dOA dpEMd milWdlfi dxez §©§¦©©¨¨©¤¤¥©§¦
.'Bâå øîàiå àøéiå (æéWiBxd WExR ©¦¨©Ÿ©§¥¦§¦

xn`e Fnvrn `xi didW FAlA§¦¤¨¨¨¥¥©§§¨©
mrh ozpe ,dGd mFwOA `xFn dOM©¨¨©¨©¤§¨©©©
,midl` ziA m` iM df oi` FxnF`A§§¥¤¦¦¥¡Ÿ¦

xFwn `Ed iM midl` mW xnFl wCwC¦§¥©¥¡Ÿ¦¦§
midl`de ('b zldw) aizkC `xFOd©¨¦§¦Ÿ¤¤§¨¡Ÿ¦
mW iM rEci xace ,'Fbe E`xIW dUr̈¨¤¦§§§¨¨¨©¦¥
dfe FxnF`e ,WFp` aal cigti midl ¡̀Ÿ¦©§¦§©¡§§§¤
FCbpM oEknd mFwn WExR 'Fbe xrW©©§¥¨©§ª¨§¤§
xn` dfle ,minXd xrW `Ed dlrnl§©§¨©©©¨¨¦§¨¤¨©
mrh zzl oEMzp cFr .dfe 'a mrR©©§¤¦§©¥¨¥©©
oi` dlrnl dPYWPW mFwOd zlrnl§©£©©¨¤¦§©¤§©£¨¥
eil` dncw xW` midl` ziA m` iM df¤¦¦¥¡Ÿ¦£¤¨§¨¥¨
dOW oMWl ziA di Fl xgA iM dricid©§¦¨¦¨©¨©¦¦§Ÿ¨¨
cFr gikFde ,mFwOd df `Ed iM xn`e§¨©¦¤©¨§¦©
dfe FxnF`M dxigAd ziA df `Ed iM¦¤¥©§¦¨§§§¤
mik`ln EidW d`x iM minXd xrW©©©¨¨¦¦¨¨¤¨©§¨¦
iM Flv` dricid dncwe micxie milrŸ¦§Ÿ§¦§¨§¨©§¦¨¤§¦
xrW cbpM oEkn `Ed WCwnd mFwOd©¨©§ª¨§ª¨§¤¤©©

:minXdgi dxez ©¨¨¦
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(èé)íìeàå ìà-úéa àeää íB÷nä-íL-úà àø÷iå©¦§¨²¤¥«©¨¬©−¥«¥®§¨²
:äðLàøì øéòä-íL æeì¬¥«¨¦−¨¦«Ÿ¨«

(ë)éãnò íéýìû äéäé-íà øîàì øãð á÷òé øciå©¦©¬©«£−Ÿ¤´¤¥®Ÿ¦¦«§¤̧¡Ÿ¦¹¦¨¦À
íçì éì-ïúðå CìBä éëðà øLà äfä Cøca éðøîLe§¨©¸¦Æ©¤³¤©¤Æ£¤´¨«Ÿ¦´¥½§¨«©¦¬¤²¤

:Laìì ãâáe ìëàì¤«¡−Ÿ¤¬¤¦§«Ÿ
i"yx£È„nÚ ÌÈ‰Ï‡ ‰È‰ÈŒÌ‡∑ לי יׁשמר אם ƒƒ¿∆¡…ƒƒ»ƒְִִִֹ

להיֹות  ׁשהבטיחני הּללּו ׁשאמר הבטחֹות ּכמֹו עּמדי, ְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָ
"עּמ אנכי "והּנה לי:∑È¯ÓLe.לי: ׁשאמר ּכמֹו ְִִִִֵָָֹ¿»«ƒְִֶַָ

"אׁשרּֿתל ּבכל ּוׁשמרּתי".ÏÎ‡Ï ÌÁÏ ÈÏŒÔ˙Â∑ ְְְֲִֵֵֶַֹ¿»«ƒ∆∆∆¡…

הּוא  לחם, והּמבּקׁש ,"אעזב לא "ּכי ׁשאמר: ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכמֹו
וזרעֹו נעזב צּדיק ראיתי "ולא ׁשּנאמר: נעזב, ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹקרּוי

לז)מבּקׁשֿלחם" .(תהלים ְֶֶַָ

(àë)éì ýåýé äéäå éáà úéa-ìà íBìLá ézáLå§©§¦¬§¨−¤¥´¨¦®§¨¨¯§Ÿ̈²¦−
:íéýìûì¥«Ÿ¦«

i"yx£Èz·LÂ∑ֿאל והׁשיבתי" לי: ׁשאמר ּכמֹו ¿«¿ƒְֲִִִֶֶַַָֹ
ׁשּלא ∑·ÌBÏL.האדמה" החטא, מן אלמד ׁשלם ֲָָָ¿»ְְִֵֵֶֶַַָֹ

לבן  ÌÈ‰Ï‡Ï.מּדרכי ÈÏ '‰ ‰È‰Â∑ׁשמֹו ׁשּיחּול ְִֵַָָ¿»»ƒ≈…ƒְֶָ
ּפסּול  יּמצא ׁשּלא סֹוף, ועד מּתחּלה ּכמֹועלי ּבזרעי, ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹ

הבטיח  זֹו והבטחה ,"ל "אׁשרּֿדּברּתי ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָׁשאמר:
ּולזרע לאלהים ל "להיֹות ׁשנאמר: ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָֹלאברהם,

"יז)אחרי ּפסּול (.(לעיל ׁשּום ּבֹו יּמצא ׁשּלא מיחס זרע(. ְְְֲֲִֵֶֶַַָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd elqk c"ei ,`vie zyxt zay

הּוא  יעקב ׁשל ּדאביו אבי, ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ענין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹוזהּו
ענין  ׁשהּוא אלקים", לי עׂשה "צחֹוק ׁשם על ּכן ׁשּנקרא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיצחק,
ההעלמֹות  ּבירּור מּצד ׁשּנעׂשה ּדלמעלה והּתענּוג ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָָהּצחֹוק
יהיה  גֹו' לאלקים לי הוי' והיה ּבּכתּוב, ּומסּיים אלקים. ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹּדׁשם
לאכֹול  לחם לי ּד"ונתן העבֹודה ׁשעל־ידי והיינּו, אלקים, ְְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבית
ּבהעלאה  הּצּדיקים עבֹודת ענין ׁשהּוא ללּבֹוׁש" ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַָָּובגד
אֹותּה וּיׂשם גֹו' האבן את וּיּקח ּׁשּכתּוב מה [ׁשּזהּו ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָוהמׁשכה
ראׁשּה, על ׁשמן וּיּצֹוק ואחר־ּכ ההעלאה, ענין ׁשהּוא ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹמּצבה,
לי  הוי' ּדוהיה הּגילּוי נעׂשה אזי ההמׁשכה], ענין ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָָׁשהּוא

על־ידי  אמנם ּכּנ"ל. הוי' ּדׁשם הּגילּוי ענין ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלאלקים,
עבֹודת  ענין ׁשהּוא אבי" ּבית אל ּבׁשלֹום ּד"וׁשבּתי ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָהעבֹודה
המׁשכת  ענין ׁשהּוא אלקים", "ּבית נעׂשה ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֹהּתׁשּובה,
והיינּו, הּכללי. מה'ּסֹובב' ּגם ׁשּלמעלה החדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהּמּקיפים
ּבבחינת  מהעֹולמֹות, למעלה היֹותֹו עם הוי', ׁשם ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּגילּוי
ּבׁשם  נקרא ׁשּלכן לעֹולמֹות, ׁשּיכּות לֹו יׁש מּכל־מקֹום ְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָסֹובב,
הּמּקיף  עד הּפרטים מּקיפים מדריגֹות, ּכּמה ּבזה ויׁש ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָסֹובב,
עבֹודת  על־ידי אמנם לעֹולמֹות. עדין ׁשּי זה ּכל א ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּכללי,

העצמּות. המׁשכת נעׂשה ְְְֲַַַַַָָָָהּתׁשּובה

‡Ïיט  ˙Èa ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ˙È ‡¯˜e¿»»¿»¿«¿»«≈≈
:‡˙ÈÓ„˜a ‡z¯˜„ ‡ÓL ÊeÏ Ì¯·e¿«¿»¿«¿»¿«¿≈»

ÓÈÓ¯‡כ  ‡‰È Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ÌÈ˜ ·˜ÚÈ ÌÈi˜Â¿«ƒ«¬…¿»¿≈»ƒ¿≈≈¿»
‡‡ Èc ÔÈ„‰ ‡Á¯‡a Èp¯hÈÂ ÈcÚÒa ÈÈ„«¿»¿«¿ƒ¿ƒ¿ƒ«ƒ¿»¿»»≈ƒ¬»

) ‡ÓÁÏ ÈÏ ÔzÈÂ ÏÊ‡ נ"יÌÁÏ(eÒÎe ÏÎÈÓÏ »≈¿ƒ∆ƒ«¬»¿≈¿≈«¿
:LaÏÓÏ¿ƒ¿»

ÓÈÓ¯‡כא  ‡‰ÈÂ ‡a‡ ˙È·Ï ÌÏLa ·e˙‡Â¿≈ƒ¿«¿≈«»ƒ≈≈¿»
:‡‰Ï‡Ï ÈÏ ÈÈ„«¿»ƒ≈»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.øîàì øãð á÷òé øciå (ëWExR ©¦©©£Ÿ¤¤¥Ÿ¥
zlEf iM eiztUA xcPd `ivFdW¤¦©¤¤¦§¨¨¦©

Fpi` aNA xcp df:xcp ¤¤¤©¥¥¤¤
íàKxC lr WxRzY df m` .'Fbe didi ¦¦§¤§¦¤¦§¨¥©¤¤

(d"n c"t w"a) l"f Exn`X dn©¤¨§
sqM m` ,xtM m` (`"k zFnW) wEqRA©¨§¦Ÿ¤¦¤¤
i`Ce `N` wtq Fpi`W (a"k mW) delY©§¤¨¤¥¨¥¤¨©©
'Fbe df didi xW`M xn` EN`kE§¦¨©©£¤¦§¤¤§

:(Fxzi t"q `zlikn)§¦§¨¦§
ãBòmiMqY m` KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤¦©§¦

FxnF` `Ede ,xaCd lr oiCd zCn¦©©¦©©¨¨§§

`N` eil` xAC `l iM midl` didi m ¦̀¦§¤¡Ÿ¦¦Ÿ¦¥¥¨¤¨
aSp 'd dPde aizkC mingxd zCOn¦¦©¨©£¦¦§¦§¦¥¦¨
zCn iM rEci xace KOr ikp` dPd 'Fbe§¦¥¨Ÿ¦¦¨§¨¨¨©¦¦©
oiCd zCnE aihdl miMqY mingxd̈©£¦©§¦§¥¦¦©©¦
midl` didi m` xn` dfl xaCA aMrY§©¥©¨¨¨¤¨©¦¦§¤¡Ÿ¦

:'Fbe`k dxez §
.íéäìàì éì 'ä äéäå (àëdYr cre §¨¨¦¥Ÿ¦§©©¨

WxR l"f i"Xxe .e"g midl`l Fpi ¥̀¥Ÿ¦§©¦¥¥
rcFi ip` oi`e .FrxfA lEqR `vOi `NW¤Ÿ¦¨¥§§©§§¥£¦¥©
.'Fbe dide FxnF`A df xaC fEnx okid¥¨¨¨¨¤§§§¨¨§
diElY `id cinY Ff dghad cFre§©§¨¨¨¦¦§¨

zFUrl lEaBd uw didi izni`e zcnFre§¤¤§¥¨©¦§¤¥©§©£
xnFl oEMzPW `Ed oFkPde .daSn oa`d̈¤¤©¥¨§©¨¤¦§©¥©
mWM midl`l 'd mW eil` cgizIW¤¦§©¥¥¨¥¥Ÿ¦§¥
idl` (b"i wEqR) eizFa` lr cgizPW¤¦§©¥©£¨¨¡Ÿ¥
eilr xn`i mB wgvi idl` mdxa ©̀§¨¨¡Ÿ¥¦§¨©¥¨©¨¨
midl`l il FxnF` `Ede ,awri idl ¡̀Ÿ¥©£Ÿ§§¦¥Ÿ¦
awri xAC lFcB xace .cEgiA il WExR¥¦§¦§¨¨¨¦¥©£Ÿ
('k b"l) aizkC did oMW `vnze ,dfÄ¤§¦§¨¤¥¨¨¦§¦
KM xg`e l`xUi idl` l` Fl `xwIe©¦§¨¥¡Ÿ¥¦§¨¥§©©¨
z`Gd oa` zFUrl xcp xW` Fxcp mNW¦¥¦§£¤¨©©£¤¤©Ÿ

:'Fbeak dxez §
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(áë)úéa äéäé äávî ézîN-øLà úàfä ïáàäå§¨¤´¤©ÀŸ£¤©̧§¦Æ©¥½̈¦«§¤−¥´
:Cì epøOòà øOò éì-ïzz øLà ìëå íéýìû¡Ÿ¦®§ŸÆ£¤´¦¤¦½©¥−£©§¤¬¨«

i"yx£˙‡f‰ Ô·‡‰Â∑,"והאבן" ׁשל זֹו וי"ו מפרׁש ּכ ¿»∆∆«…ְְֶֶֶָָָָֹ
זאת  אעׂשה אני ואף אּלה את לי ּתעׂשה Ô·‡‰Â.אם ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֹ¿»∆∆

'B‚Â ‰·vÓ ÈzÓN ¯L‡ ˙‡f‰∑ אהי' ּכתרּגּומֹו: «…¬∆«¿ƒ«≈»¿ְְֵֵַ

וכן  ה'', קדם עלּה ארם,פלח מּפּדן ּבׁשּובֹו עׂשה ְְֲֲֳִֵַַַַָָָָָ
ּביתֿאל" עלה "קּום לֹו: לה)ּכׁשאמר ּנאמר (לקמן מה , ְֱֲֵֵֵֶֶַַַָ

"נס עליה וּיּס וגֹו' מּצבה יעקב "וּיּצב .ׁשם? ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd elqk c"ei ,`vie t"y)

ּדֹוחקא  ּדקּודׁשא ּברּוחא (יעקב) דחמא ּבגין ּבּזהר, ְְְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֹֹואיתא
אל  ּבׁשלֹום וׁשבּתי אמר כּו' יֹומיא ּבסֹוף ּבתראה ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָּדגלּותא
ׁשּובי  הּׁשּולּמית ׁשּובי ׁשּובי ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו אבי. ְִִִִִֵֶֶַַַַָָּבית
ׁשּובי, ּפעמים ד' ּכאן ׁשּנאמר הּמחנים, ּכמחֹולת גֹו' ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָׁשּובי
(וכּמבֹואר  הּגלּיֹות מד' הׁשיבה על ׁשּקאי ז"ל רּבֹותינּו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻואמרּו
ׁשּובי  נאמר זה ועל חתּונה'), ּדרּוׁשי ּב'קּונטרס ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָּבארּוּכה
מה  על־ּדר ּבׁשלֹום, היא ׁשהּׁשיבה היינּו, ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָהּׁשּולּמית,
זה  ּבפסּוק הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ּבׁשלֹום. וׁשבּתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּׁשּכתּוב
ּתחילה  למעלה. ּדמּלמּטה ּובסדר מדריגֹות, ּכּמה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָחׁשיב
עבֹודת  ענין ׁשהּוא ללּבֹוׁש, ּובגד לאכֹול לחם לי ונתן ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָנאמר
ׁשהיא  הּתֹורה, על קאי לחם ׁשהרי ּומצֹות, ּבתֹורה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּצּדיקים
ּובגד  מעי. ּבתֹו ותֹורת ׁשּכתּוב ּכמֹו ּפנימי, מזֹון ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּבבחינת
ואחר־ּכ ּומּקיפים. לבּוׁשים ׁשהם הּמצֹות ענין הּוא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָללּבֹוׁש

ׁשהּו אבי, ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ה'ּבעלי נאמר עבֹודת א ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּצּדיקים, מעבֹודת ׁשּלמעלה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָּתׁשּובה'

יכֹולים  ּגמּורים צּדיקים אין עֹומדים ּתׁשּובה ׁשּבעלי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָּבמקֹום
ּפרטי  ּגם מבאר העבֹודה, סדר ׁשּמבאר ּולאחרי ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלעמֹוד.
הּוא, והּסדר העבֹודה. על־ידי ׁשּנעׂשים מּלמעלה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָההמׁשכֹות
הּמגן  עכׁשיו ּדהּנה לאלקים, לי הוי' והיה נאמר ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּתחילה
הוי' ׁשם היה אילּו ׁשהרי הוי', ׁשם על מעלים אלקים ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּדׁשם
אלקים  ׁשם ולכן המציאּות, ּכל מתּבּטלת היתה אזי ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבגילּוי,
ּבגילּוי, הוי' ׁשם יהיה לעתיד־לבא אבל הוי', ׁשם על ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמעלים
ׁשמׁש ׁשּיאיר היינּו מּנרּתּקּה, חּמה מֹוציא ׁשהּקּב"ה ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּזהּו
אלקים. ּדׁשם ּבנרּתק מכּוסה ואינֹו ּבעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָֹהוי'
ּבגילּוי. יהיה הוי' ׁשּׁשם לאלקים, לי הוי' והיה אֹומרֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹוזהּו
יהיה  מּצבה ׂשמּתי אׁשר הּזאת "והאבן ממׁשי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹואחר־ּכ
ׁשּכבר  ׁשּלאחרי והיינּו, הּב'. המׁשכה ׁשּזֹוהי אלקים" ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבית
מּקיפים  יּומׁשכּו אזי ּבפנימּיּות, הוי') (ּדׁשמׁש הּמּקיף ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָנמׁש
הּוא  זה ּד'אלקים' אלקים", "ּבית ענין ׁשּזהּו יֹותר, ְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹנעלים
ּדוקא. הּתׁשּובה על־ידי מּגיעים זֹו ּולהמׁשכה מהוי'. ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָלמעלה

ß elqk 'f ipy mei ß
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i"yx£ÂÈÏ‚¯ ·˜ÚÈ ‡OiÂ∑,ללכת קל ונעׂשה רגליו את לּבֹו נׂשא ּבׁשמירה, ׁשהבטח טֹובה ּבׂשֹורה מּׁשּנתּבּׂשר «ƒ»«¬…«¿»ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ
רּבה' ּב'בראׁשית מפרׁש ּכ. ְְִִֵַָָָֹ
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i"yx£˙‡f‰ Ô·‡‰Â∑,"והאבן" ׁשל זֹו וי"ו מפרׁש ּכ ¿»∆∆«…ְְֶֶֶָָָָֹ
זאת  אעׂשה אני ואף אּלה את לי ּתעׂשה Ô·‡‰Â.אם ְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַֹ¿»∆∆

'B‚Â ‰·vÓ ÈzÓN ¯L‡ ˙‡f‰∑ אהי' ּכתרּגּומֹו: «…¬∆«¿ƒ«≈»¿ְְֵֵַ

וכן  ה'', קדם עלּה ארם,פלח מּפּדן ּבׁשּובֹו עׂשה ְְֲֲֳִֵַַַַָָָָָ
ּביתֿאל" עלה "קּום לֹו: לה)ּכׁשאמר ּנאמר (לקמן מה , ְֱֲֵֵֵֶֶַַַָ

"נס עליה וּיּס וגֹו' מּצבה יעקב "וּיּצב .ׁשם? ְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"iyz'd elqk c"ei ,`vie t"y)

ּדֹוחקא  ּדקּודׁשא ּברּוחא (יעקב) דחמא ּבגין ּבּזהר, ְְְְְְֲֲִִַַַָָָָָָֹֹואיתא
אל  ּבׁשלֹום וׁשבּתי אמר כּו' יֹומיא ּבסֹוף ּבתראה ְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָּדגלּותא
ׁשּובי  הּׁשּולּמית ׁשּובי ׁשּובי ּׁשּכתּוב מה ּגם וזהּו אבי. ְִִִִִֵֶֶַַַַָָּבית
ׁשּובי, ּפעמים ד' ּכאן ׁשּנאמר הּמחנים, ּכמחֹולת גֹו' ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָׁשּובי
(וכּמבֹואר  הּגלּיֹות מד' הׁשיבה על ׁשּקאי ז"ל רּבֹותינּו ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻואמרּו
ׁשּובי  נאמר זה ועל חתּונה'), ּדרּוׁשי ּב'קּונטרס ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַָָּבארּוּכה
מה  על־ּדר ּבׁשלֹום, היא ׁשהּׁשיבה היינּו, ְְִִִֶֶֶַַַַַַָָהּׁשּולּמית,
זה  ּבפסּוק הּנה יֹותר, ּובפרטּיּות ּבׁשלֹום. וׁשבּתי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּׁשּכתּוב
ּתחילה  למעלה. ּדמּלמּטה ּובסדר מדריגֹות, ּכּמה ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָחׁשיב
עבֹודת  ענין ׁשהּוא ללּבֹוׁש, ּובגד לאכֹול לחם לי ונתן ְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָנאמר
ׁשהיא  הּתֹורה, על קאי לחם ׁשהרי ּומצֹות, ּבתֹורה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּצּדיקים
ּובגד  מעי. ּבתֹו ותֹורת ׁשּכתּוב ּכמֹו ּפנימי, מזֹון ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָּבבחינת
ואחר־ּכ ּומּקיפים. לבּוׁשים ׁשהם הּמצֹות ענין הּוא ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָללּבֹוׁש

ׁשהּו אבי, ּבית אל ּבׁשלֹום וׁשבּתי ה'ּבעלי נאמר עבֹודת א ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ז"ל  רּבֹותינּו ּכמאמר הּצּדיקים, מעבֹודת ׁשּלמעלה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַַָָּתׁשּובה'

יכֹולים  ּגמּורים צּדיקים אין עֹומדים ּתׁשּובה ׁשּבעלי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָּבמקֹום
ּפרטי  ּגם מבאר העבֹודה, סדר ׁשּמבאר ּולאחרי ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלעמֹוד.
הּוא, והּסדר העבֹודה. על־ידי ׁשּנעׂשים מּלמעלה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָההמׁשכֹות
הּמגן  עכׁשיו ּדהּנה לאלקים, לי הוי' והיה נאמר ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּתחילה
הוי' ׁשם היה אילּו ׁשהרי הוי', ׁשם על מעלים אלקים ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּדׁשם
אלקים  ׁשם ולכן המציאּות, ּכל מתּבּטלת היתה אזי ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבגילּוי,
ּבגילּוי, הוי' ׁשם יהיה לעתיד־לבא אבל הוי', ׁשם על ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹמעלים
ׁשמׁש ׁשּיאיר היינּו מּנרּתּקּה, חּמה מֹוציא ׁשהּקּב"ה ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּזהּו
אלקים. ּדׁשם ּבנרּתק מכּוסה ואינֹו ּבעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָֹהוי'
ּבגילּוי. יהיה הוי' ׁשּׁשם לאלקים, לי הוי' והיה אֹומרֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹוזהּו
יהיה  מּצבה ׂשמּתי אׁשר הּזאת "והאבן ממׁשי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹואחר־ּכ
ׁשּכבר  ׁשּלאחרי והיינּו, הּב'. המׁשכה ׁשּזֹוהי אלקים" ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבית
מּקיפים  יּומׁשכּו אזי ּבפנימּיּות, הוי') (ּדׁשמׁש הּמּקיף ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָנמׁש
הּוא  זה ּד'אלקים' אלקים", "ּבית ענין ׁשּזהּו יֹותר, ְֱֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹנעלים
ּדוקא. הּתׁשּובה על־ידי מּגיעים זֹו ּולהמׁשכה מהוי'. ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָלמעלה
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e÷Lé àåää øàaä-ïî ék äéìò íéöáø ïàö-éøãò¤§¥ŸÆ«Ÿ§¦´¨¤½¨¦ µ¦©§¥´©¦½©§−

:øàaä ét-ìò äìãb ïáàäå íéøãòä̈«£¨¦®§¨¤¬¤§Ÿ−̈©¦¬©§¥«

‡‰Èכב  Èc È‰z ‡Ó˜ È˙ÈeL Èc ‡„‰ ‡·‡Â¿«¿»»»ƒ«≈ƒ»»¿≈ƒ≈≈
ÔÓ „Á ÈÏ Ôzz Èc ÏÎÂ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ dÏÚ ÁÏÙ»«¬«ƒ√»¿»¿…ƒƒ∆ƒ«ƒ

:CÓ„˜ dpL¯Ù‡ ‡¯NÚ«¿»«¿¿ƒ≈√»»

(א  È‰BÏ‚¯ ·˜ÚÈ ÏËe נ"יÈ‰BÏ‚È¯(ÏÊ‡Â ¿««¬…«¿ƒƒ¿ƒ«¬«
:‡ÁÈ„Ó Èa Ú¯‡Ï«¬«¿≈»ƒ¿»

Ïz˙‡ב  Ôn˙ ‡‰Â ‡Ï˜Á· ‡¯È· ‡‰Â ‡ÊÁÂ«¬»¿»≈»¿«¿»¿»«»¿»»
‡È‰‰ ‡¯Èa ÔÓ È¯‡ dÏÚ ÔÈÚ·¯ ÔÚc ÔÈ¯„Ú∆¿ƒ¿»¿«ƒ¬«¬≈ƒ≈»«ƒ
‡Óet ÏÚ ‡˙a¯ ‡·‡Â ‡i¯„Ú Ô˜LÓ«¿»¬»«»¿«¿»«¿»«»

:‡¯È·„¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå úàfä ïáàäå (áë`id iM d`xi §¨¤¤©Ÿ§¥¨¤¦¦
(.a"r `"g xdf) dIzXd oa` Ff¤¤©§¦¨Ÿ©

,WCwOl DpinfdWoinfdW Fl EpivnE ¤¦§¦¨©¦§¨¨¦¤¦§¦
`nEgpY) .xAcOA oMWOl miHW ivr£¥¦¦©¦§¨©¦§¨©§¨
EUre FxnF`A 'd oEkIW ilE`e (dnExY§¨§©¤§©¥§§§¨
xaMX dn WExR oOfn oFWl WCwn il¦¦§¨§§ª¨¥©¤§¨
WCwOd ziA mbe oMWOd iM onfdª§©¦©¦§¨§©¥©¦§¨
mkFzA iYpkWe ,awri mpinfd mdipWA¦§¥¤¦§¦¨©£Ÿ§¨©§¦§¨

:El` zFpkd ipW l` xfFg` dxez ¥¤§¥£¨¥

.åéìâø á÷òé àOiå (àiM dfA oEMzp ©¦¨©£Ÿ©§¨¦§©¥¨¤¦
wx `Vl Fl did `le did ipr̈¦¨¨§Ÿ¨¨¦¨©
Fl didi xW` lM dfl xW`e ,eilbx©§¨©£¤¨¤¨£¤¦§¤
'a FxVrl aIge xVrn Fpi`W zwfgA§¤§©¤¥§ª¨§©¨§©§
Exn`e EPxUr` xUr FxnF`M zFxUrn©©§§§£¥£©§¤§¨§
xUrnM `xzA xUrn (.p zFAzM) l"f§ª©£¥©§¨§©£¥

:Wngd `Ede `Ow©¨§©Ÿ¤
ãBò`N` zkll Kxvd `l iM dvxi¦§¤¦Ÿª§©¨¤¤¤¨

Flv` dkld skze eilbx `Up̈¨©§¨§¥¤¨§¨¤§

ux`l xn` `l dfle ,mcw ipa dvx ©̀§¨§¥¤¤§¨¤Ÿ¨©§¤¤
:mcw ipa§¥¤¤

íòèå,oxgl xn` `le mcw ipa FxnF` §©©§§¥¤¤§Ÿ¨©§¨¨
ux` `N` oxg Fl dpOCfp `l iM¦Ÿ¦§©§¨¨¨¤¨¤¤
'dnE ,oxg xir dzid DAW mcw ipa§¥¤¤¤¨¨§¨¦¨¨¥
lgx Fl oOCfY mXW icM z`f dzid̈§¨Ÿ§¥¤¨¦§©¥¨¥
xaFrd lke DPOn mW rcIX dn rcie§¥©©¤¨©¨¦¤¨§¨¨¥
dNbn) l"f mdixacl mdipiA¥¥¤§¦§¥¤§¦¨

:(b"ia dxez

`vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f ipy meil inei xeriy
i"yx£ÌÈ¯„Ú‰ e˜LÈ∑ קצרה הרֹועיםמׁשקים ּבלׁשֹון ּדּבר והּמקרא העדרים, .את «¿»¬»ƒְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

(â)ìòî ïáàä-úà eììâå íéøãòä-ìë änL-eôñàðå§¤«¤§¨´¨¨¨«£¨¦À§¨«£³¤¨¤̧¤Æ¥©Æ
ïáàä-úà eáéLäå ïàvä-úà e÷Läå øàaä ét¦´©§¥½§¦§−¤©®Ÿ§¥¦¯¤¨¤²¤

:dî÷îì øàaä ét-ìò©¦¬©§¥−¦§Ÿ¨«
i"yx£eÙÒ‡Â∑ ׁשהיתה לפי להאסף, היּו רגילים ¿∆∆¿ְְְְִִִֵֵֶָָָָ

ּגדֹולה  ּומגנּדרין,∑eÏÏ‚Â.האבן ותרּגּומֹו וגֹוללין, ְֶֶָָ¿»¬ְְְְְְְִִַַ
ּובלׁשֹון  עתיד ּבלׁשֹון לדּבר מׁשּתּנה הוה לׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹּכל

ועתיד עבר, היה ּכבר ּתמיד, ההוה ּדבר ׁשּכל לפי ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָָֹ
ּומתיבין ∑e·ÈL‰Â.להיֹות  .ּתרּגּומֹו: ְִ¿≈ƒְְִִַ

(ã)ïøçî eøîàiå ízà ïéàî éçà á÷òé íäì øîàiå©³Ÿ¤¨¤Æ©«£½Ÿ©©−¥©´¦©¤®©´Ÿ§½¥«¨−̈
:eðçðà£¨«§

(ä)eøîàiå øBçð-ïa ïáì-úà ízòãéä íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤½©§©§¤−¤¨¨´¤¨®©«Ÿ§−
:eðòãé̈¨«§

(å)ìçø äpäå íBìL eøîàiå Bì íBìLä íäì øîàiå©¬Ÿ¤¨¤−£¨´®©«Ÿ§´¨½§¦¥Æ¨¥´
:ïàvä-íò äàa Bza¦½¨−̈¦©«Ÿ

i"yx£Ô‡v‰ŒÌÚ ‰‡a∑ותרּגּומֹו ּבאל"ף, הּטעם »»ƒ«…ְְֶַַַַָָ
ּבּבי"ת, למעלה, הּטעם ּבאה", "ורחל ְְְְֵֵַַַַַַָָָָָ'אתיא'.

'אתת' לׁשֹון ותרּגּומֹו: והּׁשני 'עֹוׂשה', לׁשֹון הראׁשֹון , ְְְְְִִֵַַַָָָ
.'עׂשתה' ְָָ

(æ)äð÷nä óñàä úò-àì ìBãb íBiä ãBò ïä øîàiå©ÀŸ¤¥¬Æ©´¨½Ÿ¥−¥«¨¥´©¦§¤®
:eòø eëìe ïàvä e÷Lä©§¬©−Ÿ§¬§«

È˙ג  ÔÈ¯c‚Óe ‡i¯„Ú Ïk Ôn˙Ï ÔÈLpk˙Óeƒ¿«¿ƒ¿«»»¬»«»¿«¿¿ƒ»
‡Ú ˙È Ô˜LÓe ‡¯È·„ ‡Óet ÏÚÓ ‡·‡«¿»≈«»¿≈»«¿»»»»
‡¯È·„ ‡Óet ÏÚ ‡·‡ ˙È ÔÈ·È˙Óe¿ƒƒ»«¿»«»¿≈»

:d¯˙‡Ï¿«¿«

e¯Ó‡Âד  Ôez‡ ÔÓ ÈÁ‡ ·˜ÚÈ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¬…««¿»««¬»
:‡Á‡ Ô¯ÁÓ≈»»¬»¿»

BÁ¯ה  ¯a Ô·Ï ˙È ÔezÚ„È‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«¿»»»«»
:ÔÚ„È e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»

Â‰‡ו  ÌÏL e¯Ó‡Â dÏ ÌÏL‰ ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿«¿«≈«¬»¿«¿»
:‡Ú ÌÚ ‡È˙‡ dz¯a ÏÁ»̄≈¿«≈»¿»ƒ»»

LÎÓÏז  ÔcÚ ‡Ï ÈbÒ ‡ÓBÈ „BÚ ‡‰ ¯Ó‡Â«¬«»»«ƒ»ƒ«¿ƒ¿«
:eÚ¯ eÏÈf‡Â ‡Ú e˜L‡ ¯ÈÚa¿ƒ«¿»»¿ƒƒ¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.äìãb ïáàäå (áricFi aEzMd 'iR §¨¤¤§Ÿ¨¥©¨¦©
xnF` did m`e `id dlcB oa`dW¤¨¤¤§Ÿ¨¦§¦¨¨¥
oEkOW zErnWOd did `l dlcB oa`e§¤¤§Ÿ¨Ÿ¨¨©©§¨¤§©¥
ciBOW `N` DzNcB ciBdl aEzMd©¨§©¦§ª¨¨¤¨¤©¦
llWl dlcB oa` x`Ad iR lr dzidW¤¨§¨©¦©§¥¤¤§Ÿ¨¦§Ÿ
oa`de FxnF`n oM oi`X dn ,dPhw§©¨©¤¥¥¥§§¨¤¤
ciBdl `N` aEzMd `A `l dlcB§Ÿ¨Ÿ¨©¨¤¨§©¦
ricFdl xaCd oEknE ,DzNcB zbltd©§¨©§ª¨¨§ª¨©¨¨§¦©
z` lbIe aizkC awri gkAW idl` xfr¥¤¡Ÿ¦¤§Ÿ©©£Ÿ¦§¦©¨¤¤
mc`M ('r dWxR x"a) l"f EWxce oa`d̈¤¤§¨§¨¨¨§¨¨

:zigFlv iR lrn wwR xiarOdb dxez ©©£¦§¨¥©¦§¦
äpäå 'Bâå íBìLä íäì øîàiå (å©Ÿ¤¨¤£¨§§¦¥

.'Bâå ìçøExn` `NW mrhmFlW ¨¥§©©¤Ÿ¨§¨
WIW zFidl .dl`Xd oFWlM Fl¦§©§¥¨¦§¤¥
(` mixaC 'a awri ixaC zErnWnA§©§¨¦§¥©£Ÿ§¨¦
m` (a ,FpFnnaE FtEbA mlW m` `Ed¦¨¥§§¨¦
mFlWd eixaC WExtE .FOr minlW md¥§¥¦¦¥§¨¨£¨
mFlW Exn`e EnMgzp dfle ,eil` mY ©̀¤¥¨§¨¤¦§©§§¨§¨

.mFlW l`FW dY`X dn lkl WExR¥§¨©¤©¨¥¨
dnl daEWY lgx dPde mxnF` mrhe§©©§¨§¦¥¨¥§¨§¨
mdOr Lix`dl `NW ilE` ,l`W `NW¤Ÿ¨©©¤Ÿ§©£¦¦¨¤
Dle FYA lgx dPd Exn` zFl`WA¦§¥¨§¦¥¨¥¦§¨

:l`WY¦§©
ãBòmdOr FnFlW cvl iM xnFl EpEki§©§©¦§©§¦¨¤

o`Sd mr dPhw zA glFW `Ed¥©©§©¨¦©Ÿ
'f glFW didW FxziA did `NX dn©¤Ÿ¨¨§¦§¤¨¨¥©
mirFxd Eid ok iR lr s`e eizFpA§¨§©©¦¥¨¨¦

:mzF` miWxbn§¨§¦¨
ãBòdnl WExR mFlW Fl xnFl EpEMzp¦§©§©¨¥§©

,mFlW EpOr FaSnlE FtEbl rbFPX¤¥©§§©¨¦¨¨
`Ed iM xnFl mpFvxW oiai `NW ickE§¥¤Ÿ¨¦¤§¨©¦
lgx dPde xn` ExnB miqkpaE xWrA§Ÿ¤¦§¨¦¨§Ÿ¤§¦¥¨¥
cin` `l iM rci xaC `vFOnE 'Fbe§¦¨¨¨¥©¦Ÿ¨¦
,zFrxl FYal Kixv iM `Ed miqkpA¦§¨¦¦¨¦§¦¦§
Fp`v zFrxl zg` zA zwRqOW mbe§©¤©§¤¤©©©¦§Ÿ
mixaCd wECwcA mzpEke .md hrn iM¦§©¥§©¨¨¨§¦§©§¨¦

xwW xaC mdiRn E`ivFi `NW icM `id¦§¥¤Ÿ¦¦¦¤§©¤¤
EWWgW F` .zFNBzdl cizrW xacA§¨¨¤¨¦§¦§©¤¨§
eilr E`ivFd dOl oal mdl xn`IW¤Ÿ©¨¤¨¨¨¨¦¨¨
aEzMd xn`W Fnvr mrHnE ,xWr lFwŸ¤¦©©©§¤¨©©¨
lFcB lFwA Edrx Kxan (f"k ilWn)¦§¥§¨¥¥¥§¨
:iprie dAxd Flv` Egx`zi `NW 'Fbe§¤Ÿ¦§¨§¤§©§¥§¥¨¦

BàiM awril ricFdl mzpEMW xWt ¤̀§¨¤©¨¨¨§¦©§©£Ÿ¦
lflfnE FpFnnA `Ed iNM oal̈¨¦©§¨§©§¥
dxwid FYA Fp`v Fl drxYW FnvrA§©§¤¦§¤Ÿ¦©§¨¨
Wi`d z` zrcl WiTi dGnE¦¤©¦¨©©¤¨¦

:EdUrnEf dxez ©£¥
.'Bâå ãBò ïä øîàiå (æxW` Fnrh ©Ÿ¤¥§©££¤

xrv cvl `Ed ,mdl htFW dUrp©£¨¥¨¤§©©©
Wge (:a"l n"a) dxFY xaC miIg ilrA©£¥©¦§©¨§¨
mrh m` zrcl dvx cFre .o`Sd lr©©Ÿ§¨¨¨©©¦©©
zFwWdl onf oi`W cvl `id mzaMr©¨¨¨¦§©¤¥§¨§©§
`id dwFgx xird iM zFrxle o`Sd©Ÿ§¦§¦¨¦§¨¦
Fl rbFp df xace ,dPd zFziA o`Sde§©Ÿ¥¥¨§¨¨¤¥©



vie`נב zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f ipy meil inei xeriy
i"yx£ÏB„b ÌBi‰ „BÚ Ô‰∑,רֹובצים אֹותם ׁשראה לפי ≈«»ְְִִֶָָָ

עֹוד. ירעּו ולא הּביתה הּמקנה לאסף ׁשרֹוצים ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹּכסבּור
ׂשכירי  אם ּכלֹומר ּגדֹול", הּיֹום עֹוד "הן להם: ְְִִֵֵֶַַַָָָאמר

הּבהמֹות  ואם הּיֹום, ּפעּלת ׁשּלמּתם לא אּתם, ְְְְִִֵֶֶַַַַַֹֻיֹום
"לאֿעת  אףֿעלּֿפיֿכן וגֹו'ׁשּלכם, הּמקנה "האסף ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

.(ב"ר)
(ç)íéøãòä-ìk eôñàé øLà ãò ìëeð àì eøîàiå©«Ÿ§»´Ÿ©¼©´£¤³¥¨«§Æ¨¨´£¨¦½

:ïàvä eðé÷Läå øàaä ét ìòî ïáàä-úà eììâå§¨«£Æ¤¨¤½¤¥©−¦´©§¥®§¦§¦−©«Ÿ
i"yx£ÏÎe ‡Ï∑ לפי ּגדֹולה להׁשקֹות, עתיד ∑eÏÏ‚Â.ׁשהאבן לׁשֹון ׁשהּוא לפי 'ויגנּדרּון', מתרּגם .זה …«ְְְְִֶֶֶַָָ¿»¬ְְְְְְִִִֶֶַָָֻ

(è)ìçøå ínò øaãî epãBò|øLà ïàvä-íò äàa ¤−§©¥´¦¨®§¨¥´À̈¨¦©ŸÆ£¤´
:àåä äòø ék äéáàì§¨¦½¨¦¬Ÿ̈−¦«

(é)éçà ïáì-úa ìçø-úà á÷òé äàø øLàk éäéå©§¦¿©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À©¨¨Æ£¦´
ìâiå á÷òé Lbiå Bnà éçà ïáì ïàö-úàå Bnà¦½§¤¬Ÿ¨−̈£¦´¦®©¦©´©«£ÀŸ©¨³¤
éçà ïáì ïàö-úà ÷Liå øàaä ét ìòî ïáàä-úà¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½©©¾§§¤¬Ÿ¨−̈£¦¬

:Bnà¦«
i"yx£Ï‚iÂ ·˜ÚÈ LbiÂ∑ הּפקק את ׁשּמעביר צלֹוחית ּכאדם ּפי ּגדֹולמעל ׁשּכחֹו להֹודיע רבה), .(בראשית «ƒ««¬…«»∆ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

(àé):jáiå Bì÷-úà àOiå ìçøì á÷òé ÷Miå©¦©¬©«£−Ÿ§¨¥®©¦¨¬¤Ÿ−©¥«§§
i"yx£j·iÂ∑ נכנסת ׁשאינּה הּקדׁש ּברּוח ׁשּצפה לפי «≈¿¿ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ריקנּיֹות.עּמֹו ּבידים ׁשּבא לפי אחר: ּדבר לקבּורה. ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

נזמים  ּבידיו היּו אּבא, אבי עבד 'אליעזר, ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָאמר:
ׁשרדף  לפי ּכלּום'. ּבידי אין ואני ּומגּדנֹות, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָּוצמידים

והּׂשיגֹו, להרגֹו, אחריו אביו ּבמצות עׂשו ּבן ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָָאליפז
אמר  ידֹו. מׁש יצחק, ׁשל ּבחיקֹו אליפז ׁשּגדל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָּולפי
יעקב: לֹו אמר אּבא'? ׁשל לּצּוּוי אעׂשה 'מה ֱֲִֶֶֶַַַַָָָֹלֹו:

ּכּמת' חׁשּוב והעני ּׁשּבידי, מה .'טל ְְִִֵֶֶַַָָָֹ

Ïkח  ÔÈLpk˙Ó Èc „Ú Ïek ‡Ï e¯Ó‡Â«¬»»ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»
‡¯È·„ ‡Óet ÏÚÓ ‡·‡ ˙È Ôe¯c‚ÈÂ ‡i¯„Ú¬»«»ƒ«¿¿»«¿»≈«»¿≈»

:‡Ú È˜LÂ¿«¿≈»»

ÌÚט  ˙˙‡ ÏÁ¯Â ÔB‰nÚ ÏlÓÓ ‡e‰c „Ú«¿¿«≈ƒ¿¿»≈»«ƒ
:‡È‰ ‡˙ÈÚ¯ È¯‡ ‰e·‡Ï Èc ‡Ú»»ƒ«¬»¬≈»ƒ»ƒ

Ô·Ïי  ˙a ÏÁ¯ ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬»«¬…»»≈«»»
‡‰eÁ‡ Ô·Ï„ ‡Ú ˙ÈÂ dn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ≈¿»»»¿»»¬»
ÏÚÓ ‡·‡ ˙È ¯c‚Â ·˜ÚÈ ·¯˜e dn‡„¿ƒ≈¿≈«¬…¿«¿«»«¿»≈«
‡‰eÁ‡ Ô·Ï„ ‡Ú ˙È È˜L‡Â ‡¯È·„ ‡Óet»¿≈»¿«¿≈»»»¿»»¬»

:dn‡„¿ƒ≈

Î·e‡:יא  dÏ˜ ˙È Ì¯‡Â ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ˜Le¿««¬…¿»≈«¬≈»»≈¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

FA `A KxC zrcliM rci mzaEWYnE , ¨©©¤¤¨¦§¨¨¥©¦
md xird wEgx zAql `lŸ§¦©¦¨¦¥

:miUFrg dxez ¦
.ínò øaãî epãBò (èxcq itl dPd ¤§©¥¦¨¦¥§¦¥¤

dide eil` mixAcnd md aEzMd©¨¥©§©§¦¥¨§¨¨
xg` iM FOr mixAcn mcFr xnFl Fl©¨§©§¦¦¦©©
xTrW cvl iM ilE`e ,d`A mzaEWY§¨¨¨¨§©¦§©¤¦©
lr xaFrd zrcFd `Ed oiprd xERq¦¨¦§¨¨©¨¥©
`EdW FxTrA xaCd DlY dfl awri©£Ÿ¨¤¨¨©¨¨§¦¨¤

:awri©£Ÿ
Bàlgx z`iAW xnFl aEzMd oEki§©¥©¨©¤¦©¨¥

mOr xAcn `EdW cFrA dzid̈§¨§¤§©¥¦¨
`N` d`A xaC FzF` EaiWIW mcwŸ¤¤¨¦¨¨¨¨¤¨
EdEaiWdX dn xn` xnB aEzMdW¤©¨¨©Ÿ¤©¤¥¦
,Dz`iA ricFd KM xg`e mzaEWzA¦§¨¨§©©¨¦©¦¨¨
`Ed didW zrA `Ed iM FPnf mWxe§¨©§©¦§¥¤¨¨

:mOr xAcn§©¥¦¨

íòo`Sd lM WExR .dia`l xW` o`Sd ¦©Ÿ£¤§¨¦¨¥¨©Ÿ
awril zEcr df ixd ,Fl didW¤¨¨£¥¤¥§©£Ÿ
did xW` hrn iM ('l 'l oOwl) xn`W¤¨©§©¨¦§©£¤¨¨
:mA zbdFp dPhw zA iM 'Fbe iptl Ll§§¨©§¦©§©¨¤¤¨

BàzwRqn dzid o`Sd lMW xn`iŸ©¤¨©Ÿ¨§¨©§¤¤
WExR `id drx iM mdl `id¦¨¤¦Ÿ¨¦¥
oFW`x WExtlE .o`Sd zIrxA d`iwA§¦¨¦§¦©©Ÿ§¥¦
iR lr s`e WExR `id drx iM FxnF`§¦Ÿ¨¦¥§©©¦

:EOY Etq df zlEfe hrn Eid ok¥¨ª¨§©¤¨©
BàeiWgp Wgp `id drx iM xn`iŸ©¦Ÿ¨¦¦¥§¨¨

DzIrxA o`Sd Egilvi iM liMUde§¦§¦¦©§¦©Ÿ¦§¦¨¨
zti FYaA lflfn did `l df zlEfe§©¤Ÿ¨¨§©§¥§¦§©

:o`v zFrxl d`xn ztie x`YŸ©¦©©§¤¦§Ÿ
ãBòd`A lgxe KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤§¨¥¨¨

dzid zip`vi e"g iM xn`Y `le§ŸŸ©¦©§¨¦¨§¨
dfle mzF` drFx `id iM mrhl `N ¤̀¨§©©¦¦¨¨§¨¤

:o`Sd mr dzvii dxez ¨§¨¦©Ÿ

éäéå (é.'Bâå øLàkdWlW FxnF` mrh ©§¦©£¤§©©§§Ÿ¨
xnFl .Kxv `ll FO` ig` minrR§¨¦£¦¦§ŸŸ¤©
FO` ig` FzFid cvl Eid eiUrn lMW¤¨©£¨¨§©¡£¦¦
EdE`xIW cWgd cvl F` .FO` cFakle§¦§¦§©¨£¨¤¦§
dfl ixkp Wi` `Ede lgx mr cqg dUFr¤¤¤¦¨¥§¦¨§¦¨¤
FzF`xA ,xaCd mrh eiRn `ivFn did̈¨¦¦¦©©©¨¨¦§
lW o`Sd ,FO` ig` oal zA xn` lgẍ¥¨©©¨¨£¦¦©Ÿ¤
oM mB d`wWdd zraE ,FO` ig` oal̈¨£¦¦§¥©©§¨¨©¥
zraE .xaC cWg eilrn xiqd dfAW¤¨¤¥¦¥¨¨£©¨¨§¥
FikA cFre ,xn` xaM iM xn` `l wWPW¤¨©Ÿ¨©¦§¨¨©§¦§

:Eid mig` iM eilr ciBi©¦¨¨¦©¦¨
ãBòf"r) l"f mxnF` KxC lr dvxi¦§¤©¤¤§¨

`le oilrn `l zFO`d (.e"k¨ªŸ©£¦§Ÿ
,oal o`v z` wWIe xn` dfl ,oicixFn¦¦¨¤¨©©©§§¤Ÿ¨¨
cvl ,min`l cqg (c"i ilWn) mrhe§©©¦§¥¤¤§ª¦§©
FO` cFaM liaWA FO` ig` mzFid¡¨£¥¦¦§¦§¦

:dwWd`i dxez ¦§¨



נג `vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f ipy meil inei xeriy
i"yx£ÏB„b ÌBi‰ „BÚ Ô‰∑,רֹובצים אֹותם ׁשראה לפי ≈«»ְְִִֶָָָ

עֹוד. ירעּו ולא הּביתה הּמקנה לאסף ׁשרֹוצים ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָֹֹּכסבּור
ׂשכירי  אם ּכלֹומר ּגדֹול", הּיֹום עֹוד "הן להם: ְְִִֵֵֶַַַָָָאמר

הּבהמֹות  ואם הּיֹום, ּפעּלת ׁשּלמּתם לא אּתם, ְְְְִִֵֶֶַַַַַֹֻיֹום
"לאֿעת  אףֿעלּֿפיֿכן וגֹו'ׁשּלכם, הּמקנה "האסף ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ

.(ב"ר)
(ç)íéøãòä-ìk eôñàé øLà ãò ìëeð àì eøîàiå©«Ÿ§»´Ÿ©¼©´£¤³¥¨«§Æ¨¨´£¨¦½

:ïàvä eðé÷Läå øàaä ét ìòî ïáàä-úà eììâå§¨«£Æ¤¨¤½¤¥©−¦´©§¥®§¦§¦−©«Ÿ
i"yx£ÏÎe ‡Ï∑ לפי ּגדֹולה להׁשקֹות, עתיד ∑eÏÏ‚Â.ׁשהאבן לׁשֹון ׁשהּוא לפי 'ויגנּדרּון', מתרּגם .זה …«ְְְְִֶֶֶַָָ¿»¬ְְְְְְִִִֶֶַָָֻ

(è)ìçøå ínò øaãî epãBò|øLà ïàvä-íò äàa ¤−§©¥´¦¨®§¨¥´À̈¨¦©ŸÆ£¤´
:àåä äòø ék äéáàì§¨¦½¨¦¬Ÿ̈−¦«

(é)éçà ïáì-úa ìçø-úà á÷òé äàø øLàk éäéå©§¦¿©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À©¨¨Æ£¦´
ìâiå á÷òé Lbiå Bnà éçà ïáì ïàö-úàå Bnà¦½§¤¬Ÿ¨−̈£¦´¦®©¦©´©«£ÀŸ©¨³¤
éçà ïáì ïàö-úà ÷Liå øàaä ét ìòî ïáàä-úà¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½©©¾§§¤¬Ÿ¨−̈£¦¬

:Bnà¦«
i"yx£Ï‚iÂ ·˜ÚÈ LbiÂ∑ הּפקק את ׁשּמעביר צלֹוחית ּכאדם ּפי ּגדֹולמעל ׁשּכחֹו להֹודיע רבה), .(בראשית «ƒ««¬…«»∆ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

(àé):jáiå Bì÷-úà àOiå ìçøì á÷òé ÷Miå©¦©¬©«£−Ÿ§¨¥®©¦¨¬¤Ÿ−©¥«§§
i"yx£j·iÂ∑ נכנסת ׁשאינּה הּקדׁש ּברּוח ׁשּצפה לפי «≈¿¿ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ריקנּיֹות.עּמֹו ּבידים ׁשּבא לפי אחר: ּדבר לקבּורה. ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

נזמים  ּבידיו היּו אּבא, אבי עבד 'אליעזר, ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָאמר:
ׁשרדף  לפי ּכלּום'. ּבידי אין ואני ּומגּדנֹות, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָּוצמידים

והּׂשיגֹו, להרגֹו, אחריו אביו ּבמצות עׂשו ּבן ְְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָָאליפז
אמר  ידֹו. מׁש יצחק, ׁשל ּבחיקֹו אליפז ׁשּגדל ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָּולפי
יעקב: לֹו אמר אּבא'? ׁשל לּצּוּוי אעׂשה 'מה ֱֲִֶֶֶַַַַָָָֹלֹו:

ּכּמת' חׁשּוב והעני ּׁשּבידי, מה .'טל ְְִִֵֶֶַַָָָֹ

Ïkח  ÔÈLpk˙Ó Èc „Ú Ïek ‡Ï e¯Ó‡Â«¬»»ƒ«ƒƒ¿«¿ƒ»
‡¯È·„ ‡Óet ÏÚÓ ‡·‡ ˙È Ôe¯c‚ÈÂ ‡i¯„Ú¬»«»ƒ«¿¿»«¿»≈«»¿≈»

:‡Ú È˜LÂ¿«¿≈»»

ÌÚט  ˙˙‡ ÏÁ¯Â ÔB‰nÚ ÏlÓÓ ‡e‰c „Ú«¿¿«≈ƒ¿¿»≈»«ƒ
:‡È‰ ‡˙ÈÚ¯ È¯‡ ‰e·‡Ï Èc ‡Ú»»ƒ«¬»¬≈»ƒ»ƒ

Ô·Ïי  ˙a ÏÁ¯ ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«¬»«¬…»»≈«»»
‡‰eÁ‡ Ô·Ï„ ‡Ú ˙ÈÂ dn‡„ ‡‰eÁ‡¬»¿ƒ≈¿»»»¿»»¬»
ÏÚÓ ‡·‡ ˙È ¯c‚Â ·˜ÚÈ ·¯˜e dn‡„¿ƒ≈¿≈«¬…¿«¿«»«¿»≈«
‡‰eÁ‡ Ô·Ï„ ‡Ú ˙È È˜L‡Â ‡¯È·„ ‡Óet»¿≈»¿«¿≈»»»¿»»¬»

:dn‡„¿ƒ≈

Î·e‡:יא  dÏ˜ ˙È Ì¯‡Â ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ˜Le¿««¬…¿»≈«¬≈»»≈¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

FA `A KxC zrcliM rci mzaEWYnE , ¨©©¤¤¨¦§¨¨¥©¦
md xird wEgx zAql `lŸ§¦©¦¨¦¥

:miUFrg dxez ¦
.ínò øaãî epãBò (èxcq itl dPd ¤§©¥¦¨¦¥§¦¥¤

dide eil` mixAcnd md aEzMd©¨¥©§©§¦¥¨§¨¨
xg` iM FOr mixAcn mcFr xnFl Fl©¨§©§¦¦¦©©
xTrW cvl iM ilE`e ,d`A mzaEWY§¨¨¨¨§©¦§©¤¦©
lr xaFrd zrcFd `Ed oiprd xERq¦¨¦§¨¨©¨¥©
`EdW FxTrA xaCd DlY dfl awri©£Ÿ¨¤¨¨©¨¨§¦¨¤

:awri©£Ÿ
Bàlgx z`iAW xnFl aEzMd oEki§©¥©¨©¤¦©¨¥

mOr xAcn `EdW cFrA dzid̈§¨§¤§©¥¦¨
`N` d`A xaC FzF` EaiWIW mcwŸ¤¤¨¦¨¨¨¨¤¨
EdEaiWdX dn xn` xnB aEzMdW¤©¨¨©Ÿ¤©¤¥¦
,Dz`iA ricFd KM xg`e mzaEWzA¦§¨¨§©©¨¦©¦¨¨
`Ed didW zrA `Ed iM FPnf mWxe§¨©§©¦§¥¤¨¨

:mOr xAcn§©¥¦¨

íòo`Sd lM WExR .dia`l xW` o`Sd ¦©Ÿ£¤§¨¦¨¥¨©Ÿ
awril zEcr df ixd ,Fl didW¤¨¨£¥¤¥§©£Ÿ
did xW` hrn iM ('l 'l oOwl) xn`W¤¨©§©¨¦§©£¤¨¨
:mA zbdFp dPhw zA iM 'Fbe iptl Ll§§¨©§¦©§©¨¤¤¨

BàzwRqn dzid o`Sd lMW xn`iŸ©¤¨©Ÿ¨§¨©§¤¤
WExR `id drx iM mdl `id¦¨¤¦Ÿ¨¦¥
oFW`x WExtlE .o`Sd zIrxA d`iwA§¦¨¦§¦©©Ÿ§¥¦
iR lr s`e WExR `id drx iM FxnF`§¦Ÿ¨¦¥§©©¦

:EOY Etq df zlEfe hrn Eid ok¥¨ª¨§©¤¨©
BàeiWgp Wgp `id drx iM xn`iŸ©¦Ÿ¨¦¦¥§¨¨

DzIrxA o`Sd Egilvi iM liMUde§¦§¦¦©§¦©Ÿ¦§¦¨¨
zti FYaA lflfn did `l df zlEfe§©¤Ÿ¨¨§©§¥§¦§©

:o`v zFrxl d`xn ztie x`YŸ©¦©©§¤¦§Ÿ
ãBòd`A lgxe KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤§¨¥¨¨

dzid zip`vi e"g iM xn`Y `le§ŸŸ©¦©§¨¦¨§¨
dfle mzF` drFx `id iM mrhl `N ¤̀¨§©©¦¦¨¨§¨¤

:o`Sd mr dzvii dxez ¨§¨¦©Ÿ

éäéå (é.'Bâå øLàkdWlW FxnF` mrh ©§¦©£¤§©©§§Ÿ¨
xnFl .Kxv `ll FO` ig` minrR§¨¦£¦¦§ŸŸ¤©
FO` ig` FzFid cvl Eid eiUrn lMW¤¨©£¨¨§©¡£¦¦
EdE`xIW cWgd cvl F` .FO` cFakle§¦§¦§©¨£¨¤¦§
dfl ixkp Wi` `Ede lgx mr cqg dUFr¤¤¤¦¨¥§¦¨§¦¨¤
FzF`xA ,xaCd mrh eiRn `ivFn did̈¨¦¦¦©©©¨¨¦§
lW o`Sd ,FO` ig` oal zA xn` lgẍ¥¨©©¨¨£¦¦©Ÿ¤
oM mB d`wWdd zraE ,FO` ig` oal̈¨£¦¦§¥©©§¨¨©¥
zraE .xaC cWg eilrn xiqd dfAW¤¨¤¥¦¥¨¨£©¨¨§¥
FikA cFre ,xn` xaM iM xn` `l wWPW¤¨©Ÿ¨©¦§¨¨©§¦§

:Eid mig` iM eilr ciBi©¦¨¨¦©¦¨
ãBòf"r) l"f mxnF` KxC lr dvxi¦§¤©¤¤§¨

`le oilrn `l zFO`d (.e"k¨ªŸ©£¦§Ÿ
,oal o`v z` wWIe xn` dfl ,oicixFn¦¦¨¤¨©©©§§¤Ÿ¨¨
cvl ,min`l cqg (c"i ilWn) mrhe§©©¦§¥¤¤§ª¦§©
FO` cFaM liaWA FO` ig` mzFid¡¨£¥¦¦§¦§¦

:dwWd`i dxez ¦§¨

`vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f ipy meil inei xeriy

(áé)ä÷áø-ïá éëå àeä äéáà éçà ék ìçøì á÷òé ãbiå©©¥̧©«£¹Ÿ§¨¥À¦´£¦³¨¦̧¨Æ½§¦¬¤¦§−̈
:äéáàì ãbzå õøzå àeä®©−̈¨©©¥¬§¨¦«¨

i"yx£‡e‰ ‰È·‡ ÈÁ‡ Èk∑:ּכמֹו לאביה, (לעיל קרֹוב ƒ¬ƒ»ƒ»ְְִָָָ
לרּמאּות יג) 'אם ּומדרׁשֹו: אנחנּו". אחים ְְְֲֲִִִִַַָָָָ"אנׁשים

הּוא, ּכׁשר אדם ואם ּברּמאּות, אחיו אני ּגם ּבא, ְְֲִִִֵַַָָָָָָהּוא

הּכׁשרה' אחֹותֹו רבקה, ּבן אני È·‡Ï‰.ּגם „bzÂ∑ ְְֲֲִִֵֶַַָָ««≈¿»ƒ»
מתה (ב"ר) ׁשאּמּה לֹולפי אּלא להּגיד לּה היה ולא ,. ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ

(âé)òîL-úà ïáì òîLë éäéå|õøiå Búçà-ïa á÷òé ©§¦Á¦§¸Ÿ©¨¹̈¤¥´©©«£´Ÿ¤£ŸÀ©¨³¨
Búéa-ìà eäàéáéå Bì-÷Mðéå Bì-÷açéå Búàø÷ì¦§¨Æ©§©¤Æ©§©¤½©§¦¥−¤¥®

:älàä íéøácä-ìk úà ïáìì øtñéå©§©¥´§¨½̈¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤
i"yx£B˙‡¯˜Ï ı¯iÂ∑(ב"ר) הּוא ממֹון טעּון,ּכסבּור, «»»ƒ¿»ְָָָ

טעּונים  ּגמּלים ּבעׂשרה לכאן ּבא הּבית עבד .ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
˜aÁÈÂ∑ זהּובים 'ׁשּמא אמר: ּכלּום, עּמֹו ראה ּכׁשּלא «¿«∆ְְְִִֶֶַָָָָֹ

ּבחיקֹו' והּנם LÈÂBÏ.(ב"ר)הביא 'ׁשּמא ∑˜ אמר: ְְִִֵֵָ«¿«∆ֶַָָ
הביא  ּבפיו'מרּגלּיֹות Ô·ÏÏ.(ב"ר)והם ¯tÒÈÂ∑ ׁשּלא ְְְִִִֵֵַָ«¿«≈¿»»ֶֹ

אחיו  אנס מּתֹו אּלא מּמּנּוּבא ממֹונֹו .וׁשּנטלּו ְְִִִֶֶֶֶָָָָָֹ

(ãé)Bnò áLiå äzà éøNáe éîöò Cà ïáì Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©²©§¦¬§¨¦−¨®¨©¥¬¤¦−
:íéîé Lãç¬Ÿ¤¨¦«

i"yx£È¯N·e ÈÓˆÚ C‡∑לאסּפ לי אין מעּתה ««¿ƒ¿»ƒְְְִֵֵַָָ
קּורבה הּביתה  מּפני אּלא ּכלּום, ּביד ואין הֹואיל , ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

ימים  חדׁש ּב עׂשה,אטּפל לחּנם,וכן לא זֹו ואף ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
צאנֹו רֹועה .ׁשהיה ֶֶָָֹ

„‡·e‰יב  ‰Á‡ ¯· È¯‡ ÏÁ¯Ï ·˜ÚÈ ÈeÁÂ¿«ƒ«¬…¿»≈¬≈«¬»¿»»
˙‡ÈeÁÂ ˙Ë‰¯e ‡e‰ ‰˜·¯ ¯· È¯‡Â ‡e‰«¬≈«ƒ¿»¿»«¿«ƒ«

:‰e·‡Ï¿»»

a¯יג  ·˜ÚÈ ÚÓL ˙È Ô·Ï ÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿«»»»≈««¬…«
dÏ ˜ÈMÂ dÏ Ût‚Â d˙eÓc˜Ï Ë‰¯e d˙Á‡¬»≈¿«¿«»≈¿«≈≈¿«ƒ≈
Ïk ˙È Ô·ÏÏ ÈÚzL‡Â d˙È·Ï dÏÚ‡Â¿«¬≈¿≈≈¿ƒ¿»ƒ¿»»»»

:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈

‡zיד  È¯N·e È·È¯˜ Ì¯a Ô·Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»¿«»ƒƒƒ¿ƒ»¿
:ÔÈÓBÈ Á¯È dnÚ ·È˙ÈÂƒ≈ƒ≈¿«ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå á÷òé ãbiå (áéDl ciBd WExR ©©¥©£Ÿ§¥¦¦¨
,lgxl EidW daxETd zFpigA 'a§¦©§¨¤¨§¨¥
ig` iM FxnF` `Ede sEBd zaxEw '`§©©§§¦£¦
`Ede WtPd zaxEw 'Ade ,`Ed dia`̈¦¨§©§©©¤¤§
dwax drEcie ,`Ed dwax oa ike FxnF`§§¦¤¦§¨¦¨¦§¨
:dnFCA EgnUi miwiCSde dizFwcvA§¦§¤¨§©©¦¦¦§§©¤

ãBòdNbn) l"f mxnF` KxC lr fnxi¦§Ÿ©¤¤§¨§¦¨
`Ede i`Ox dia` Fl dxn`W (:b"i¤¨§¨¨¦¨©©§
df itkE ,zE`OxA `Ed eig` iM aiWd¥¦¦¨¦§©¨§¦¤
`Ed i`pB eilr xn`Y iM awri Wg̈©£Ÿ¦Ÿ©¨¨§©
rWx mr wiCv bdpzIW xaCd©¨¨¤¦§©¥©¦¦¨¨
WExR dwax oa ike xn` dfl ,FzrWxM§¦§¨¨¤¨©§¦¤¦§¨¥
zn`e wcv KxcA eilr mMgzIW¤¦§©¥¨¨§¤¤¤¤¤¡¤
,eihRWnA FgSplE eiRn FrlFA F`ivFdl§¦§¦¦§©§§¦§¨¨
dIgY dnkgd ('f zldw) cFq `Ede§Ÿ¤¤©¨§¨§©¤
qE`nE rWx KxcA EdOxi `le dilra§¨¤¨§Ÿ§©¥§¤¤¤©¥

:dkM FzFUrA mlMi xW`bi dxez £¤¦¨¥©£¨¨
.'Bâå ïáì òîLë éäéå (âéidie FxnF` ©§¦¦§Ÿ©¨¨§§©§¦

drxl oEMzPW fnx .xrv oFWl§©©¨©¤¦§©¥§¨¨
mxnF`M`vIW ('f dWxR x"a) l"f §§¨¨¨¨¤¨¨

zrcl FwAg mbe eipERvn WRge Flfbl§¨§§¦¥©§¨§©¦§¨©©
eitA m` FwXp mbe FY` xW` z ¤̀£¤¦§©¦§¦§¦
Fzg` oA awri rnW FxnF`e .zFIlBxn©§¨¦§§¥©©£Ÿ¤£Ÿ
Dl xn`X dn lgx dciBd `l WExR¥Ÿ¦¦¨¨¥©¤¨©¨

FzFid `N` dia` ig` `Ed iM awri©£Ÿ¦£¦¨¦¨¤¨¡
aWg dfaE .zwCv oA wiCv dwax oA¤¦§¨©¦¤©¤¤¨¤¨©
Ed`iaie FxnF` mbe .FzFOxl zFaWgn©§¨§©§©§©§¦¥
eixg` `ai FpFnn ilE` mrHd FziA l ¤̀¥©©©©¨¨Ÿ©£¨

:eiqkp EriBi cr Fzial F`iade§¥¦§¥©©¦§¨¨
øtñéå,F`FA zAq .'Fbe lM z` oall ©§©¥§¨¨¥¨§¦©

eilr xar xW`e ,F`FA mrhe§©©©£¤¨©¨¨
FtcFxA lMd EPOn lhp iM ftil` mr¦¡¦¨¦¨©¦¤©Ÿ§§

:eixg ©̀£¨
ãBòdNbn) l"f mxnF` KxC lr x`Azi¦§¨¥©¤¤§¨§¦¨

iM awri z` dricFd lgxW (b"i¤¨¥¦¨¤©£Ÿ¦
lM Fl xRql mMgzp dfl ,i`Ox dia`̈¦¨©©¨¤¦§©¥§©¥¨
lCgi dfAW icM EdExarW mixaCd©§¨¦¤£¨§¥¤¨¤¤§©
cr mMgzPX dn rcIWM riWxdn¥©§¦©§¤¥©©¤¦§©¥©
mxr iM rci dkxAde dxFkAd gwNW¤¨©©§¨§©§¨¨¥©¦¨Ÿ
xW` FricFd mbe ,KxhvIX dnl mixri©£¦§©¤¦¨¨¥§©¦£¤
`Ed iM ciBi dfe ,oa`d dUrOn Fxar£¨¦©£¥¨¤¤§¤©¦¦
,Fp`v z`wWd dUrn mB .lig xFAB¦©¦©©£¥©§¨©Ÿ
dxWid Fzbdpde FA FzAg ciBi dfe§¤©¦¦¨§©§¨¨©§¨¨

:FOrci dxez ¦
.'Bâå éîöò Cà 'Bâå Bì øîàiå (ãé©Ÿ¤§©©§¦§
liMUd iM Fnvr Fpi`e Fnvr WExR¥©§§¥©§¦¦§¦
dpigAA dncY `NW FzpigAn Fpi`W¤¥¦§¦¨¤Ÿ¦§¤©§¦¨
wIC dfle ,xF` `le KWg oal iM¦¨¨Ÿ¤§Ÿ§¨¤¦¥

wICW ilE`e .hrnl invr K` FxnF`A§§©©§¦§©¥§©¤¦¥
mvr mdW eil` dnci mdAW zFpigA§¦¤¨¤¦§¤¥¨¤¥¤¤

:WtPd `l xUaE¨¨Ÿ©¤¤
ãBòoEMzPX dn lr aiWdl oEki§©¥§¨¦©©¤¦§©¥

xn`e `Ed mkg Wi` iM FricFdl§¦¦¦¨¨§¨©
dOn hErn WExR invr K` Fl`EdW ©©§¦¥¦¦¨¤

ax (.i"w a"a) l"f mxnF` KxC lr©¤¤§¨Ÿ
deWi `l dnFC lke ,minFC mipAd©¨¦¦§¨¤Ÿ¦§¤
wlg zEx`Xd ilAn eiwlg lkA dncPl©¦§¤§¨£¨¨¦§¦¦¨£¥¤
(b"n f"k) wEqRA iYWxRX dnlE .cg ¤̀¨§©¤¥©§¦©¨
cnri `Ed iM 'Fbe oal l` Ll gxA§©§¤¨¨§¦©£Ÿ
xRq mzQd onE ,eUr icin FliSdl§©¦¦¥¥¨¦©§¨¦¥
oMW aiWd dfl ,oall mixaCd awri©£Ÿ©§¨¦§¨¨¨¤¥¦¤¥
aFI`) FnkE FxUaE Fnvr `EdW dUri©£¤¤©§§¨§¦
FnM ,a`ki eilr FxUA K`W (a"k c"i¤©§¨¨¨¦§¨§
eUr `ai m` ('h a"l) awri lr ok¥©©£Ÿ¦¨Ÿ¥¨
hrnl K` xn`e ,la`Y FWtp EdMde§¦¨©§¤¡©§¨©©§©¥

:eilr oMYqi `NW¤Ÿ¦§©¥¨¨
áLiåonf Fl Kix`d .'Fbe Wcg FOr ©¥¤¦Ÿ¤§¤¡¦§¨

,eipipw onGd KWnA dNBzi ilE`©¦§©¤§¤¤©§©¦§¨¨
xxA oFnn zewY oi` iM d`xWkE§¤¨¨¦¥¦§©¨¥¥
FA eipir ozPW itl cFr .FOr Fzbdpd©§¨¨¦§¦¤¨©¥¨
mFi miWlW EPOn oir milrd Fcarl§¨§¤¡¦©¦¦¤§Ÿ¦
FOr dPzd KM xg`e mPg mdA Fcare©£¨¨¤¦¨§©©¨¦§¨¦



vie`נד zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'f ipy meil inei xeriy

(åè)ípç éðzãáòå äzà éçà-éëä á÷òéì ïáì øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ£¦«¨¦´©½¨©«£©§©−¦¦¨®
:EzøkNn-äî él äãébä©¦¬¨¦−©©§ª§¤«

i"yx£‰z‡ ÈÁ‡ŒÈÎ‰∑ ׁשאחי ּבׁשביל 'וכי ּתמּה: לׁשֹון ¬ƒ»ƒ«»ְְְִִִִֵֶַָ
ּתעבדני אּתה  'ותעבדני',∑Èz„·ÚÂ.חּנם'?, ּכמֹו ְִִֵַַַָָ«¬«¿«ƒְְְִֵַַ

ׁשהיא ּתבה ּכל ּבראׁשּה,וכן וי"ו הֹוסיף עבר, לׁשֹון ְְְִֵֵֵֶָָָָָָֹ
להּבא  הּתבה הֹופכת .והיא ְְִֵֶֶַַָָ

(æè)äpèwä íLå äàì äìãbä íL úBðá ézL ïáììe§¨−̈§¥´¨®¥³©§Ÿ¨Æ¥½̈§¥¬©§©−̈
:ìçø̈¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(681 'nr a jxk h"nyz zegiyd xtq)

רחל הּקטּנה וׁשם לאה הּגדֹולה טז)ׁשם מבאר (כט, ְְְְֵֵֵֵַַַָָָָָֹ
האֹות  ּגדֹולה, (ה' הּבינה ספירת ּכנגד היא ׁשּלאה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבחסידּות,
ספירת  ּכנגד היא ורחל הוי') ׁשם ׁשל הראׁשֹונה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָה"א
וזהּו הּׁשם). ׁשל הּׁשנּיה ה"א האֹות קטּנה, (ה' ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָהמלכּות

ללבן יעקב מא)ׁשאמר לא, ּבׁשּתי (להּלן . . עבדּתי" ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
ויׁש ּומלכּות. ּבינה ׁשל הּברּור את ּבעבֹודתי ּפעלּתי :"ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבנֹותי
ל ׁשּנתוּסף מה ּבנֹותי": "הּבנֹות לבן ׁשהׁשיב ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלהֹוסיף,

ּבביתי. ׁשּנעׂשתה מעבֹודה הּוא, מּמּני - זה ּברּור ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָעל־ידי

(æé)úôéå øàz-úôé äúéä ìçøå úBkø äàì éðéòå§¥¥¬¥−̈©®§¨¥¸¨«§½̈§©−Ÿ©¦©¬
:äàøî©§¤«

i"yx£˙Bk¯∑(קכג ּבגֹורלֹו(ב"ב לעלֹות סבּורה ׁשהיתה «ְְְֲֶַָָָָ
עׂשו  ּבנים ׁשל 'ׁשני אֹומרים: הּכל ׁשהיּו ּובכתה, - ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

והּקטּנה  לּגדֹול הּגדֹולה ללבן, ּבנֹות ּוׁשּתי ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָלרבקה

לׁשֹון:∑z‡¯.לּקטן' הּפרצּוף, צּורת מד)הּוא (ישעיה ַָָ…«ְְַַַ
ּבלע"ז  קונפא"ס ּבּׂשרד", הּוא ∑Ó¯‡‰."יתארהּו ְְֲֵֶֶַַַָ«¿∆

קלסּתר  .זיו ְְִֵַ

ÈpÁÏÙ˙Âטו  z‡ ÈÁ‡cÓ‰ ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…¬ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿¿ƒ«ƒ
:C¯‚‡ ‰Ó ÈÏ ÈeÁ ÔbÓ«»«ƒƒ»«¿»

ÌeLÂטז  ‰‡Ï ‡˙a¯ ÌeL Ôa ÔÈz¯z Ô·ÏÏe¿»»«¿≈¿»«¿»≈»¿
:ÏÁ¯ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»»≈

·¯ÂÈ‡יז  ‡¯ÈtL ˙Â‰ ÏÁ¯Â ÔÈ‡È ‰‡Ï ÈÈÚÂ¿≈≈≈»»¬»¿»≈¬««ƒ»¿≈»
:‡ÂÊÁ· ‡È‡ÈÂ¿»¬»¿∆¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oEMzp cFr .eixacA x`a` xW` mrHl©©©£¤£¨¥¦§¨¨¦§©¥
iM `vnze ,FMxcA gilvid FzF` ogal¦§Ÿ£©§¦©§©§§¦§¨¦
`Ed oke ,Fciard Flv` qpkPW mFIn¦¤¦§©¤§¤¡¦§¥
xaMW Ycnl `d mPg ipYcare xnF`¥©£©§©¦¦¨¨¨©§¨¤§¨
Wi` `Ed iM Ed`xe Fcar£¨§¨¨¦¦

:gilvneh dxez ©§¦©
.'Bâå éçà éëä 'Bâå ïáì øîàiå (åè©Ÿ¤¨¨§£¦¨¦§
,FcaFr `Ed mPg Fl xn` in dWẅ¤¦¨©¦¨§
m` KkA dnE eixacM idi El cFre§§¦¦§¨¨©§¨¦
`EdW xnFl FpFvx m`e ,mPg FcaFr§¦¨§¦§©¤
Fl Epivn `ld ,digi oM zFpYn `pFU¥©¨¥¦§¤£Ÿ¨¦
utg didiW oMW lMnE lfBd adF`W¤¥©¤¤¦¨¤¥¤¦§¤¨¥

:oFvxA Fl oYPA©¦¨§¨
ïëà`A `l iM ElNn xExA eizFztU ¨¥¦§¨¨¦§¦Ÿ¨

,awri lW FxkU hirndl `N ¤̀¨§©§¦§¨¤©£Ÿ
m"Anxd azMX dn KxC lr `Ede§©¤¤©¤¨©¨©§©
(g"tE e"t oitYWe oigElW zFkld)¦§§¦§ª¨¦
lrA mr drFxd dpzd `NW lMW¤¨¤Ÿ¦§¨¨¤¦©©
WilW oFcTRd wlgA FxkU lHi ziAd©©¦¦Ÿ§¨§¥¤©¦¨§¦
,miWilW 'a migiqE milbraE gexd̈¤©©£¨¦§¨¦§¦¦
`NW awri lW Fnrh iM oal Wg dfl̈¤¨¨¨¦©£¤©£Ÿ¤Ÿ
'aE milFcBA WilW lHl FYrCW xxA¥¥¤©§¦Ÿ§¦©§¦

rA miWilWi`Oxd cxgIe 'Fbe milb §¦¦¨£¨¦§©¤¡©¨©©
awri did m` zn` ode ,xaCd lr©©¨¨§¥¡¤¦¨¨©£Ÿ

oEMzPW eilr ciRwi `l milkQd cg`M§©©©§¨¦Ÿ©§¦¨¨¤¦§©¥
milrie ,KM xg` FYrC oYIW F` f` dfl̈¤¨¤¦¥©§©©¨§©£¦
dnl `N` ,mPg Fcarl EPOn eipir oal̈¨¥¨¦¤§¨§¦¨¤¨§¨
`Ed mB mixrIW ricFdW Fl mcTW¤¨©¤¦©¤©£¦©
`Ede ,zFNbl dvx dfl mExrd mr¦¤¨¨¤¨¨§©§
izFnM mExr dY` ig` ikd FxnF`§£¦¨¦©¨¨§¦
`Ed dia` ig` (a"i) FxnF` KxcM§¤¤§£¦¨¦¨
xRq xW` eiUrOn Fl rcFPW FnkE§¤©¦©£¨£¤¦¥
carYW oO`id WExR mPg ipYcare ,Fl©£©§©¦¦¨¥©§ª©¤©£Ÿ
sFQal dprhA `aYW i`Ce `d ,mPg¦¨¨©©¤¨Ÿ§©£¨§©
dfl ,hRWnA zgwl iE`xX dn gTze§¦©©¤¨¨©©§¦§¨¨¤
il dciBd LYrC dNbYW dvFx ip £̀¦¤¤§©¤©§§©¦¨¦

:mIw oFnnAW i`pY lke 'Fbefh dxez §§¨§©¤§¨©¨
.'Bâå úBðá ézL ïáììe (æèoEMzp §¨¨§¥¨§¦§©¥

zFxMp EidW xnFl aEzMd©¨©¤¨¦¨
d`l `id dlFcBdW zFnqxtnE§ª§¨¤©§¨¦¥¨
xnFl lFki did `NW lgx `id dPhTde§©§©¨¦¨¥¤Ÿ¨¨¨©
mB .lgx d`ExTd `id dlFcBd iM¦©§¨¦©§¨¨¥©
iM xnFl dPhTd dlFcBd xnFl wCwC¦§¥©©§¨©§©¨©¦
dPhw dUrie mtilgdl xcbA Eid `lŸ¨§¤¤§©£¦¨§©£¤§©¨
d`l Fl zzA awril dOxie dlFcB§¨¦©¤§©£Ÿ§¥¥¨
iM lgx DnXW dPhTd `id iM xn`ie§Ÿ©¦¦©§©¨¤§¨¨¥¦
dPhTde xzFiA dlFcB dzid dlFcBd©§¨¨§¨§¨§¥§©§©¨
dlFcBd FxnF` `Ede ,xzFiA dPhw§©¨§¥§§©§¨

Dnvr iptA dlFcB d`l dzidW WExR¥¤¨§¨¥¨§¨¦§¥©§¨
dPOn dlFcB dzid cal lgx KxrA `NŸ§¥¤¨¥§©¨§¨§¨¦¤¨
xExA Fpi` xMddW mizpW F` dpWA§¨¨§¨©¦¤©¤¥¥¨
xzFiA dPhw dzid oM mB lgxe ,KM lM̈¨§¨¥©¥¨§¨§©¨§¥
FnM cal d`l KxrA `l Dnvr iptA¦§¥©§¨Ÿ§¥¤¥¨§©§
dpW 'k zA dzid d`l iM xn`YW¤Ÿ©¦¥¨¨§¨©¨¨
dYrnE ,'f zaM 'd zaM lgxe dlrnE©§¨§¨¥§©§©¥©¨
awri zFOxl oall mFwn oi ¥̀¨§¨¨§©©£Ÿ

:F`pzAfi dxez ¦§¨
.'Bâå úBkø äàì éðéòå (æéiE`x oi` §¥¥¥¨©§¥¨

wCSd i`pB aEzMd xRqlm` z §©¥©¨§©©©¤¤¥
ricFdl oEMzp `N` e"g Di ihaW mipAd©¨¦¦§¥¨¤¨¦§©¥§¦©
iM mtilgdl oall zE`ivn oi`W¤¥§¦§¨¨§©£¦¨¦
d`l iM ,lgxn d`l dzid ziPWn§ª¥¨§¨¥¨¥¨¥¦¥¨
cFrW `N` dItiti dzid `NW caNn¦§©¤Ÿ¨§¨§¥¦¨¤¨¤
xErMn spr `Ede zFMx dipirW Dl̈¤¥¤¨©§¨¨¦¦
DA did `NW caNn `l lgxe ,sEBd©§¨¥Ÿ¦§©¤Ÿ¨¨¨
ztie x`Y zti dzidW `N` xErM¦¤¨¤¨§¨§©Ÿ©¦©
ot` oal iptA Elrpp ixd dYrnE ,d`xn©§¤¥©¨£¥¦§£¦§¥¨¨Ÿ¤

:eizE`Ox ElhaE zE`Oxd̈©¨¨§©¨¨
úôé'a WIW WExR .d`xn ztie x`Y §©Ÿ©¦©©§¤¥¤¥

hxtE hxR lkA '`d ,itiA zFpigA§¦§Ÿ¦¨§¨§¨§¨
,x`Ev zwxd s`d mipird xn`YW FnM§¤Ÿ©¨¥©¦¨©¨¤¤©¨
KlOd dnlW hxRX dOn cnlE `ve§¥§©¦©¤¥¥§ŸŸ©¤¤
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(åè)ípç éðzãáòå äzà éçà-éëä á÷òéì ïáì øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ£¦«¨¦´©½¨©«£©§©−¦¦¨®
:EzøkNn-äî él äãébä©¦¬¨¦−©©§ª§¤«

i"yx£‰z‡ ÈÁ‡ŒÈÎ‰∑ ׁשאחי ּבׁשביל 'וכי ּתמּה: לׁשֹון ¬ƒ»ƒ«»ְְְִִִִֵֶַָ
ּתעבדני אּתה  'ותעבדני',∑Èz„·ÚÂ.חּנם'?, ּכמֹו ְִִֵַַַָָ«¬«¿«ƒְְְִֵַַ

ׁשהיא ּתבה ּכל ּבראׁשּה,וכן וי"ו הֹוסיף עבר, לׁשֹון ְְְִֵֵֵֶָָָָָָֹ
להּבא  הּתבה הֹופכת .והיא ְְִֵֶֶַַָָ

(æè)äpèwä íLå äàì äìãbä íL úBðá ézL ïáììe§¨−̈§¥´¨®¥³©§Ÿ¨Æ¥½̈§¥¬©§©−̈
:ìçø̈¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(681 'nr a jxk h"nyz zegiyd xtq)

רחל הּקטּנה וׁשם לאה הּגדֹולה טז)ׁשם מבאר (כט, ְְְְֵֵֵֵַַַָָָָָֹ
האֹות  ּגדֹולה, (ה' הּבינה ספירת ּכנגד היא ׁשּלאה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבחסידּות,
ספירת  ּכנגד היא ורחל הוי') ׁשם ׁשל הראׁשֹונה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָה"א
וזהּו הּׁשם). ׁשל הּׁשנּיה ה"א האֹות קטּנה, (ה' ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָהמלכּות

ללבן יעקב מא)ׁשאמר לא, ּבׁשּתי (להּלן . . עבדּתי" ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹ
ויׁש ּומלכּות. ּבינה ׁשל הּברּור את ּבעבֹודתי ּפעלּתי :"ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבנֹותי
ל ׁשּנתוּסף מה ּבנֹותי": "הּבנֹות לבן ׁשהׁשיב ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלהֹוסיף,

ּבביתי. ׁשּנעׂשתה מעבֹודה הּוא, מּמּני - זה ּברּור ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָעל־ידי

(æé)úôéå øàz-úôé äúéä ìçøå úBkø äàì éðéòå§¥¥¬¥−̈©®§¨¥¸¨«§½̈§©−Ÿ©¦©¬
:äàøî©§¤«

i"yx£˙Bk¯∑(קכג ּבגֹורלֹו(ב"ב לעלֹות סבּורה ׁשהיתה «ְְְֲֶַָָָָ
עׂשו  ּבנים ׁשל 'ׁשני אֹומרים: הּכל ׁשהיּו ּובכתה, - ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹ

והּקטּנה  לּגדֹול הּגדֹולה ללבן, ּבנֹות ּוׁשּתי ְְְְְְְִֵַַַַָָָָָָָלרבקה

לׁשֹון:∑z‡¯.לּקטן' הּפרצּוף, צּורת מד)הּוא (ישעיה ַָָ…«ְְַַַ
ּבלע"ז  קונפא"ס ּבּׂשרד", הּוא ∑Ó¯‡‰."יתארהּו ְְֲֵֶֶַַַָ«¿∆

קלסּתר  .זיו ְְִֵַ

ÈpÁÏÙ˙Âטו  z‡ ÈÁ‡cÓ‰ ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…¬ƒ¿»ƒ«¿¿ƒ¿¿ƒ«ƒ
:C¯‚‡ ‰Ó ÈÏ ÈeÁ ÔbÓ«»«ƒƒ»«¿»

ÌeLÂטז  ‰‡Ï ‡˙a¯ ÌeL Ôa ÔÈz¯z Ô·ÏÏe¿»»«¿≈¿»«¿»≈»¿
:ÏÁ¯ ‡z¯ÚÊ¿∆¿»»≈

·¯ÂÈ‡יז  ‡¯ÈtL ˙Â‰ ÏÁ¯Â ÔÈ‡È ‰‡Ï ÈÈÚÂ¿≈≈≈»»¬»¿»≈¬««ƒ»¿≈»
:‡ÂÊÁ· ‡È‡ÈÂ¿»¬»¿∆¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

oEMzp cFr .eixacA x`a` xW` mrHl©©©£¤£¨¥¦§¨¨¦§©¥
iM `vnze ,FMxcA gilvid FzF` ogal¦§Ÿ£©§¦©§©§§¦§¨¦
`Ed oke ,Fciard Flv` qpkPW mFIn¦¤¦§©¤§¤¡¦§¥
xaMW Ycnl `d mPg ipYcare xnF`¥©£©§©¦¦¨¨¨©§¨¤§¨
Wi` `Ed iM Ed`xe Fcar£¨§¨¨¦¦

:gilvneh dxez ©§¦©
.'Bâå éçà éëä 'Bâå ïáì øîàiå (åè©Ÿ¤¨¨§£¦¨¦§
,FcaFr `Ed mPg Fl xn` in dWẅ¤¦¨©¦¨§
m` KkA dnE eixacM idi El cFre§§¦¦§¨¨©§¨¦
`EdW xnFl FpFvx m`e ,mPg FcaFr§¦¨§¦§©¤
Fl Epivn `ld ,digi oM zFpYn `pFU¥©¨¥¦§¤£Ÿ¨¦
utg didiW oMW lMnE lfBd adF`W¤¥©¤¤¦¨¤¥¤¦§¤¨¥

:oFvxA Fl oYPA©¦¨§¨
ïëà`A `l iM ElNn xExA eizFztU ¨¥¦§¨¨¦§¦Ÿ¨

,awri lW FxkU hirndl `N ¤̀¨§©§¦§¨¤©£Ÿ
m"Anxd azMX dn KxC lr `Ede§©¤¤©¤¨©¨©§©
(g"tE e"t oitYWe oigElW zFkld)¦§§¦§ª¨¦
lrA mr drFxd dpzd `NW lMW¤¨¤Ÿ¦§¨¨¤¦©©
WilW oFcTRd wlgA FxkU lHi ziAd©©¦¦Ÿ§¨§¥¤©¦¨§¦
,miWilW 'a migiqE milbraE gexd̈¤©©£¨¦§¨¦§¦¦
`NW awri lW Fnrh iM oal Wg dfl̈¤¨¨¨¦©£¤©£Ÿ¤Ÿ
'aE milFcBA WilW lHl FYrCW xxA¥¥¤©§¦Ÿ§¦©§¦

rA miWilWi`Oxd cxgIe 'Fbe milb §¦¦¨£¨¦§©¤¡©¨©©
awri did m` zn` ode ,xaCd lr©©¨¨§¥¡¤¦¨¨©£Ÿ

oEMzPW eilr ciRwi `l milkQd cg`M§©©©§¨¦Ÿ©§¦¨¨¤¦§©¥
milrie ,KM xg` FYrC oYIW F` f` dfl̈¤¨¤¦¥©§©©¨§©£¦
dnl `N` ,mPg Fcarl EPOn eipir oal̈¨¥¨¦¤§¨§¦¨¤¨§¨
`Ed mB mixrIW ricFdW Fl mcTW¤¨©¤¦©¤©£¦©
`Ede ,zFNbl dvx dfl mExrd mr¦¤¨¨¤¨¨§©§
izFnM mExr dY` ig` ikd FxnF`§£¦¨¦©¨¨§¦
`Ed dia` ig` (a"i) FxnF` KxcM§¤¤§£¦¨¦¨
xRq xW` eiUrOn Fl rcFPW FnkE§¤©¦©£¨£¤¦¥
carYW oO`id WExR mPg ipYcare ,Fl©£©§©¦¦¨¥©§ª©¤©£Ÿ
sFQal dprhA `aYW i`Ce `d ,mPg¦¨¨©©¤¨Ÿ§©£¨§©
dfl ,hRWnA zgwl iE`xX dn gTze§¦©©¤¨¨©©§¦§¨¨¤
il dciBd LYrC dNbYW dvFx ip £̀¦¤¤§©¤©§§©¦¨¦

:mIw oFnnAW i`pY lke 'Fbefh dxez §§¨§©¤§¨©¨
.'Bâå úBðá ézL ïáììe (æèoEMzp §¨¨§¥¨§¦§©¥

zFxMp EidW xnFl aEzMd©¨©¤¨¦¨
d`l `id dlFcBdW zFnqxtnE§ª§¨¤©§¨¦¥¨
xnFl lFki did `NW lgx `id dPhTde§©§©¨¦¨¥¤Ÿ¨¨¨©
mB .lgx d`ExTd `id dlFcBd iM¦©§¨¦©§¨¨¥©
iM xnFl dPhTd dlFcBd xnFl wCwC¦§¥©©§¨©§©¨©¦
dPhw dUrie mtilgdl xcbA Eid `lŸ¨§¤¤§©£¦¨§©£¤§©¨
d`l Fl zzA awril dOxie dlFcB§¨¦©¤§©£Ÿ§¥¥¨
iM lgx DnXW dPhTd `id iM xn`ie§Ÿ©¦¦©§©¨¤§¨¨¥¦
dPhTde xzFiA dlFcB dzid dlFcBd©§¨¨§¨§¨§¥§©§©¨
dlFcBd FxnF` `Ede ,xzFiA dPhw§©¨§¥§§©§¨

Dnvr iptA dlFcB d`l dzidW WExR¥¤¨§¨¥¨§¨¦§¥©§¨
dPOn dlFcB dzid cal lgx KxrA `NŸ§¥¤¨¥§©¨§¨§¨¦¤¨
xExA Fpi` xMddW mizpW F` dpWA§¨¨§¨©¦¤©¤¥¥¨
xzFiA dPhw dzid oM mB lgxe ,KM lM̈¨§¨¥©¥¨§¨§©¨§¥
FnM cal d`l KxrA `l Dnvr iptA¦§¥©§¨Ÿ§¥¤¥¨§©§
dpW 'k zA dzid d`l iM xn`YW¤Ÿ©¦¥¨¨§¨©¨¨
dYrnE ,'f zaM 'd zaM lgxe dlrnE©§¨§¨¥§©§©¥©¨
awri zFOxl oall mFwn oi ¥̀¨§¨¨§©©£Ÿ

:F`pzAfi dxez ¦§¨
.'Bâå úBkø äàì éðéòå (æéiE`x oi` §¥¥¥¨©§¥¨

wCSd i`pB aEzMd xRqlm` z §©¥©¨§©©©¤¤¥
ricFdl oEMzp `N` e"g Di ihaW mipAd©¨¦¦§¥¨¤¨¦§©¥§¦©
iM mtilgdl oall zE`ivn oi`W¤¥§¦§¨¨§©£¦¨¦
d`l iM ,lgxn d`l dzid ziPWn§ª¥¨§¨¥¨¥¨¥¦¥¨
cFrW `N` dItiti dzid `NW caNn¦§©¤Ÿ¨§¨§¥¦¨¤¨¤
xErMn spr `Ede zFMx dipirW Dl̈¤¥¤¨©§¨¨¦¦
DA did `NW caNn `l lgxe ,sEBd©§¨¥Ÿ¦§©¤Ÿ¨¨¨
ztie x`Y zti dzidW `N` xErM¦¤¨¤¨§¨§©Ÿ©¦©
ot` oal iptA Elrpp ixd dYrnE ,d`xn©§¤¥©¨£¥¦§£¦§¥¨¨Ÿ¤

:eizE`Ox ElhaE zE`Oxd̈©¨¨§©¨¨
úôé'a WIW WExR .d`xn ztie x`Y §©Ÿ©¦©©§¤¥¤¥

hxtE hxR lkA '`d ,itiA zFpigA§¦§Ÿ¦¨§¨§¨§¨
,x`Ev zwxd s`d mipird xn`YW FnM§¤Ÿ©¨¥©¦¨©¨¤¤©¨
KlOd dnlW hxRX dOn cnlE `ve§¥§©¦©¤¥¥§ŸŸ©¤¤

`vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iyily meil inei xeriy

ß elqk 'g iyily mei ß

(çé)òáL Eãáòà øîàiå ìçø-úà á÷òé áäàiå©¤«¡©¬©«£−Ÿ¤¨¥®©ÀŸ¤¤«¡¨§Æ¤´©
:äpèwä Eza ìçøa íéðL̈¦½§¨¥¬¦§−©§©¨«

i"yx£ÌÈL Ú·L E„·Ú‡∑(ב"ר),אחדים ימים הם ∆¡»¿∆«»ƒֲִִֵָָ
אּמֹו לֹו ותדע ׁשאמרה אחדים", ימים עּמֹו "ויׁשבּת : ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

בעיניו  "וּיהיּו ּכתיב: ׁשהרי הּוא, ּכימים ׁשּכן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָ
‰pËw‰.אחדים" Eza ÏÁ¯a∑הּללּו הּסימנים ּכל ֲִָ¿»≈ƒ¿«¿«»ִִַַָָָ

לֹו: אמר רּמאי, ׁשהּוא ּבֹו יֹודע ׁשהיה לפי ְִֵֶֶַַַַָָָָָלּמה?

מן  אחרת, 'רחל ּתאמר: וׁשּמא ּברחל", אעבד"ְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּתאמר: וׁשּמא ,"ּבּת" ּתלמּודֿלֹומר: ְְְִֶַַַַָֹהּׁשּוק'?
ּתלמּודֿ רחל'? ׁשמּה ואקרא ׁשמּה, ללאה ְְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָ'אחליף

"הּקטּנה" ׁשהרי לֹומר: הֹועיל, לא ואףֿעלּֿפיֿכן , ְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹ
.רּמהּו ִָ

(èé)dúà ézzî Cì dúà ézz áBè ïáì øîàiå©Ÿ́¤¨À̈µ¦¦´Ÿ¨´½̈¦¦¦¬Ÿ−̈
:éãnò äáL øçà Léàì§¦´©¥®§−̈¦¨¦«

(ë)íéîék åéðéòá eéäiå íéðL òáL ìçøa á÷òé ãáòiå©©«£¯Ÿ©«£²Ÿ§¨¥−¤´©¨¦®©¦«§³§¥¨Æ§¨¦´
dúà Búáäàa íéãçà: £¨¦½§©«£¨−Ÿ¨«

Ú·Lיח  CpÁÏÙ‡ ¯Ó‡Â ÏÁ¯ ˙È ·˜ÚÈ ÌÁ¯e¿≈«¬…»»≈«¬«∆¿¿ƒ»¿«
:‡z¯ÚÊ Cz¯a ÏÁ¯a ÔÈL¿ƒ¿»≈¿«»¿∆¿»

d˙Èיט  Ôz‡cÓ CÏ d˙È Ôz‡c ·Ë Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»«¿∆≈»«»ƒ¿∆≈»«
:ÈnÚ ·Èz Ô¯Á‡ ¯·‚Ïƒ¿«»√»ƒƒƒ

BÂ‰Âכ  ÔÈL Ú·L ÏÁ¯a ·˜ÚÈ ÁÏÙe¿««¬…¿»≈¿«¿ƒ«¬
:d˙È ÌÈÁ¯ „k ÔÈ¯ÈÚÊ ÔÈÓBÈk È‰BÈÚ·¿≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ«¿≈»«

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zEllM `id 'a dpigaE ,mixiXd xiWA§¦©¦¦§¦¨¦§¨
zti xn` dfl ,sEBd zEllkE mipRd©¨¦§¨©¨¤¨©§©
cg` lM dihxR EidW d`xn ztie x`YŸ©¦©©§¤¤¨§¨¤¨¨¤¨
mzEvAwzd KxcA mbe Fnvr iptA dtï¤¦§¥©§§©§¤¤¦§©§¨

:cgi©©
ãBòztie ,DrnWnM x`Y zti dvxi¦§¤§©Ÿ©§©§¨¨¦©

Dl dE`zIW og Dl didW d`xn©§¤¤¨¨¨¥¤¦§©¤¨
:D`Fx lMgi dxez ¨¨

.ìçø úà á÷òé áäàiå (çé`l WExR ©¤¡©©£Ÿ¤¨¥¥Ÿ
`idX dn cvl `N` Diti cvl§©¨§¨¤¨§©©¤¦

:FbEf zA lgẍ¥©
BàzAW) l"f mxnF` KxC lr xn`i¥¨¥©¤¤§¨©¨

KixSW mkg cinlY bEEf oicA (:d"k§¦¦©§¦¨¨¤¨¦
,rxd xvi cbpM d`p dX` Fl didYW¤¦§¤¦¨¨¨§¤¤¥¤¨©
`zEIlrnl awri dPYWi iM mbde©£©¦¦§©¤©£Ÿ§©£¦¨
dxFYd df lM mr ,rxd xvIO llWOW¤ª§¨¦¥¤¨©¦¨¤©¨

:zrC mc`l cOlY§©¥¨¨¨©©
EãáòàcinY oEki df wiCv .mipW raW ¤¡¨§¤©¨¦©¦¤§©¥¨¦

mbe ,raW Fnvr ripkdl§©§¦©©§¤©§©
`Ede ,minrR raW eig`l FziegYWdA§¦§©£¨¨§¨¦¤©§¨¦§
mwe wiCv lFRi raW (c"k ilWn) cFq¦§¥¤©¦©¦¨¨
dOA DieW ozPW ilE`e ,Fltp ixg ©̀£¥¨§§©¤¨©¨§¨©¤
xzFi `EdW mipW 'f Fnvr cArXX¤¦¥¥©§¨¦¤¥

:ixar car ipW icMn¦§¥§¥¤¤¦§¦
ìçøaxA .dPhTd LYA,d`lA `le lg §¨¥¦§©§©¨§¨¥§Ÿ§¥¨

,wEXd on zxg` lgx `le LYA¦§§Ÿ¨¥©¤¤¦©
LizFpA zFnW silgY `NW dPhTd©§©¨¤Ÿ©£¦§§¤
xnF` ip` dPhTd ,lgx dlFcBl `xwze§¦§¨©§¨¨¥©§©¨£¦¥

mXd iEPW Ll lirFi `le ,dlFcBd `le§Ÿ©§¨§Ÿ¦§¦©¥
:lgx Dl `xwYWhi dxez ¤¦§¨¨¨¥

.'Bâå ézz áBè ïáì øîàiå (èéKixv ©Ÿ¤¨¨¦¦§¨¦
,oal oM xn` oipr dfi`l zrcl̈©©§¥¤¦§¨¨©¥¨¨
iYYn Ll iYY aFh xnFl wCvi Ki` mB©¥ª§©©¦¦¨¦¦¦
xTXW ilE`e ,cari `l xg` m` 'Fbe§¦©¥Ÿ©£Ÿ§©¤¦¥
carIW xg` Wi iM Fl fnxe dfA oal̈¨¨¤§¨©¦¥©¥¤©£Ÿ
wCvi Ki` dWw cFre ,lgx crA ok FnM§¥§©¨¥§¨¤¥ª§©
caFr `EdW oeiM dpYn oFWl iYY xnFl©¦¦§©¨¨¥¨¤¥
iM ,dinC icM `EdW mipW raW DcrA©£¨¤©¨¦¤§¥¨¤¨¦
WW ixar car dpFTdW rcY `ld£Ÿ¥©¤©¤¤¤¦§¦¥
crA FieW ozp `Ed ixde cari mipẄ¦©£Ÿ©£¥¨©¨§§©

:lgx ieWŸ¦¨¥
ãBòicOr daW FxnF` zrcl Kixv̈¦¨©©§§¨¦¨¦

:xzi ztU `EdW¤§©¤¤
ïëàeixaC KFYn zxMp drxd FYaWgn ¨¥©§©§¨¨¨¦¤¤¦§¨¨

FnM d`l Fl zzl zFOxl oEMzp iM¦¦§©¥§©¨¥¥¨§
xAcl miCwd dfle ,KM xg` dUrW¤¨¨©©¨§¨¤¦§¦§©¥
xErW `Ed dfe ,dN`d mixaCM eil ¥̀¨©§¨¦¨¥¤§¤¦
oFWl xn` Ll Dz` iYY aFh eixaC§¨¨¦¦Ÿ¨§¨©§
Fl xnFl xkn df oi` iM llWl dpYn©¨¨¦§Ÿ¦¥¤¤¤©
oMW FnM Lnn izipw DzF` od sFQal§©¥¨¨¦¦¦§§¤¥
mW x`a`W FnkE 'Fbe lgxA `ld xn`̈©£Ÿ§¨¥§§¤£¨¥¨
zxFzAW awri oiaIW Wge ,'d zxfrA§¤§©§¨¤¨¦©£Ÿ¤§©
`ai sFQalE DpzFp `Ed zhlgn dpYn©¨¨ª§¤¤§¨§©¨Ÿ
mipW raW xkU dad zprhA eilr̈¨§©£©¨¨§©¤©¨¦
caFrW dcFard iM xn` dfl ,carW¤¨©¨¤¨©¦¨£¨¤¥
xzFi FA xgFAX dn crA didY FOr¦¦§¤§©©¤¥¥

aFh aEzMd xErW `Ed dfe ,xg` Wi`n¥¦©¥§¤¦©¨
dn cvl LA xga`e Ll Dz` iYY¦¦Ÿ¨§§¤§©§§©©
Wi`l DzF` iYYn iOr caFr dY`X¤©¨¥¦¦¦¦¦¨§¦

Far `lA xg`DieW df oi` mlFrlE ,dc ©¥§Ÿ£¨§¨¥¤¨§¨
`Ed xkn zpigaA `le lgx lW¤¨¥§Ÿ¦§¦©¤¤
dpzn icOr daW FxnF`e .Dqipkn©§¦¨§§§¨¦¨¦©§¤
carie ccp wigxi `le FOr aWIW eilr̈¨¤¥¥¦§Ÿ©§¦§Ÿ§©£Ÿ
dcFard onf lM aWi FOr `N` wFgxn¥¨¤¨¦¥¥¨§©¨£¨
cFr .FzcFar lr zFgEwR eipir didYW¤¦§¤¥¨§©£¨
cr FOr aWIW eil` xnFl mixrd¤¡¦©¥¨¤¥¥¦©
mr Fxzi ('` x"y) dpzdW FnkE ,mlFr¨§¤¦§¨¦§¦
xaCd lr FriAWdl Kxvd `le dWnŸ¤§Ÿª§©§©§¦©©¨¨
.dxin`A mipwPd mixaC mdW ipRn¦§¥¤¥§¨¦©¦§¦©£¦¨
oEMzp ,dWnl riAWdl KxvdW Fxzie§¦§¤ª§©§©§¦©§Ÿ¤¦§©¥
zkll dxFRv dSxzY ENt` FaIgl§©§£¦¦§©¤¦¨¨¤¤
.Wi`d z` zaWl FYrC lr FriAWd¦§¦©©§¨¤¤¤¨¦
awri cbpM orhl FYrcA did Ff dprhe§©£¨¨¨§©§¦§Ÿ§¤¤©£Ÿ
`"l) eil` 'd dEv dfle ,KxhvIWM§¤¦§¨¥§¨¤¦¨¥¨
,awri mr xAcY oR Ll xnXd (c"k¦¨¥§¤§©¥¦©£Ÿ
ixaC iM dfl dxinW dUr `l awrie§©£ŸŸ¨¨§¦¨¨¤¦¦§¥
df lr dAg KxcA eil` mxAC oal̈¨¦§¨¥¨§¤¤¦¨©¤
ipA aW LOn aFh iYA oY` inlE KxCd©¤¤§¦¤¥¦¦¦§¥§¦
Epgp` mig` miWp` iM WExR icOr¦¨¦¥¦£¨¦©¦£©§

:aWgi ok `l FaalEk dxez §¨Ÿ¥©§Ÿ
.'Bâå ìçøa á÷òé ãáòiå (ëmrh ©©£Ÿ©£Ÿ§¨¥§©©

mqxtn did WExR lgxA FxnF`§§¨¥¥¨¨§©§¥
caFr did lgx crA iM dcFar zrWA¦§©£¨¦§©¨¥¨¨¥
mqxtn mB ,oaNn FzcFar slg Fl `ide§¦¥¤£¨¦¨¨©§©§¥



vie`נו zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iyily meil inei xeriy

(àë)eàìî ék ézLà-úà äáä ïáì-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£³Ÿ¤¨¨Æ¨¨´¤¦§¦½¦¬¨«§−
:äéìà äàBáàå éîé̈¨®§¨−¨¥¤«¨

i"yx£ÈÓÈ e‡ÏÓ∑,"ימי "מלאּו ועֹוד: אּמי, לי ׁשאמרה »¿»»ְְְִִִֶָָָָָ
ׁשבטים? י"ב אעמיד ואימתי ׁשנה פ"ד ּבן אני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי

ׁשּבּקּלים  קל והלא אליה", "ואבֹואה ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוזהּו
ּכן  אֹומר ּכ?אינֹו אמר ּתֹולדֹות להֹוליד .אּלא ְִֵֵֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr d jxk zegiy ihewl)

ּכן אמר ּתֹולדֹות כא)להֹוליד כט, סֹוף (רש"י סֹוף לכאֹורה, ְְִִֵַָָָ
ׁשהאבֹות  ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש הּצניעּות. הפ היא זֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאמירה

. . הּזה עֹולם מעניני ּומבּדלים "קדֹוׁשים ימיהם היּו "ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

פכ"ג) ּדבר (תניא ׁשּום אליה" ּב"ואבֹואה אבינּו יעקב ראה לא ,ְְֲִֵֶַָָָָָָָָֹֹ
יתּב "ולא ועל־ּדר ּתֹולדֹות. הֹולדת מּלבד ׁשׁשּו"אחר ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

הּדעת עץ חטא פ"א)ׁשּלפני ח"ב נבוכים מורה .(ראה ְְִֵֵֵֶַַַ
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wigxd oM lr xW` ,mW EpazMX¤¨©§¨£¤©¥¦§¦
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(àë)eàìî ék ézLà-úà äáä ïáì-ìà á÷òé øîàiå©¸Ÿ¤©«£³Ÿ¤¨¨Æ¨¨´¤¦§¦½¦¬¨«§−
:äéìà äàBáàå éîé̈¨®§¨−¨¥¤«¨

i"yx£ÈÓÈ e‡ÏÓ∑,"ימי "מלאּו ועֹוד: אּמי, לי ׁשאמרה »¿»»ְְְִִִֶָָָָָ
ׁשבטים? י"ב אעמיד ואימתי ׁשנה פ"ד ּבן אני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָׁשהרי

ׁשּבּקּלים  קל והלא אליה", "ואבֹואה ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוזהּו
ּכן  אֹומר ּכ?אינֹו אמר ּתֹולדֹות להֹוליד .אּלא ְִֵֵֵֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(111 'nr d jxk zegiy ihewl)

ּכן אמר ּתֹולדֹות כא)להֹוליד כט, סֹוף (רש"י סֹוף לכאֹורה, ְְִִֵַָָָ
ׁשהאבֹות  ׁשּמּכיון לֹומר, ויׁש הּצניעּות. הפ היא זֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאמירה

. . הּזה עֹולם מעניני ּומבּדלים "קדֹוׁשים ימיהם היּו "ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻ

פכ"ג) ּדבר (תניא ׁשּום אליה" ּב"ואבֹואה אבינּו יעקב ראה לא ,ְְֲִֵֶַָָָָָָָָֹֹ
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:dgtWl xn` `le§Ÿ¨©§¦§¨
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d`le lgxl dWExiA Eltp ddlaE¦§¨¨§¦¨§¨¥§¥¨
aEzMd xn`W `Ede ,mO` zAzMn¦§ª©¦¨§¤¨©©¨
aEzMd ricFn WExR dgtW FYa d`ll§¥¨¦¦§¨¥¦©©¨
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(äë)ïáì-ìà øîàiå äàì àåä-äpäå ø÷aá éäéå©§¦´©½Ÿ¤§¦¥¦−¥¨®©Ÿ́¤¤¨À̈
änìå Cnò ézãáò ìçøá àìä él úéNò úàf-äî©ŸÆ¨¦´¨¦½£³Ÿ§¨¥¸¨©´§¦¦½̈§−̈¨

:éðúénø¦¦¨«¦
i"yx£‰‡Ï ‡È‰Œ‰p‰Â ¯˜a· È‰ÈÂ∑ לא ּבּלילה אבל «¿ƒ«…∆¿ƒ≈ƒ≈»ְֲַַָָֹ

ּוכׁשראתה  לרחל, סימנים יעקב ׁשּמסר לפי לאה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹהיתה
ּתּכלם  'עכׁשו אמרה: לאה, לֹו ׁשּמכניסין ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָרחל

סימנים  אֹותן לּה ּומסרה עמדה יג)אחֹותי'?! .(מגילה ְְֲִִִָָָָָָָ

(åë)äøéòvä úúì eðîB÷îa ïë äNòé-àì ïáì øîàiå©Ÿ́¤¨½̈Ÿ¥«¨¤¬¥−¦§¥®¨¥¬©§¦−̈
:äøéëaä éðôì¦§¥¬©§¦¨«

Ô·ÏÏכה  ¯Ó‡Â ‰‡Ï ‡È‰ ‡‰Â ‡¯Ùˆ· ‰Â‰Â«¬»¿«¿»¿»ƒ≈»«¬«¿»»
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(æë)äãáòa úàæ-úà-íb Eì äðzðå úàæ òáL àlî©¥−§ª´©®Ÿ§¦§¨̧§¹©¤ÀŸ©«£Ÿ̈Æ
:úBøçà íéðL-òáL ãBò éãnò ãáòz øLà£¤´©«£´Ÿ¦¨¦½−¤«©¨¦¬£¥«

i"yx£˙‡Ê Ú·L ‡lÓ∑ ּבחטף נקּוד  ׁשהרי הּוא, ּדבּוק «≈¿À«…ֲֲֵֶַָָָ
ּבׁשוא ( הּמׁשּתה,)ּפרּוׁש: ימי ׁשבעת והן זאת, ׁשל ׁשבּוע , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

לֹומר  אפׁשר ואי קטן'. ּב'מֹועד ירּוׁשלמית ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבגמרא
ּבפּת"ח  הּׁשי"ן ליּנקד צרי היה ּכן ׁשאם מּמׁש, ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשבּוע

קמץ ( לֹומר ּכדכתיב:)רֹוצה זכר, לׁשֹון ׁשּׁשבּוע ועֹוד (דברים . ְְְְִִֶֶַַַָָָָ

ׁשבּוע טז) מׁשמע אין לפיכ ּתסּפר", ׁשבּועֹות ְְְְְִִִֵַַַָָָָ"ׁשבעה
ּבלע"ז  שטיינ"א ׁשבעה, zÂEÏ.אּלא ‰∑ לׁשֹון ְְִֶַַָָ¿ƒ¿»¿ְ

לׁשֹון רּבים, זה אף ונבלה". "נרדה "ונׂשרפה". ּכמֹו: ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָ
וגֹו' ונּתנה ׁשבעת ∑ÊŒ˙‡ŒÌb‡˙.ונּתן, לאחר מּיד ְְְְִִֵָ«∆…ְְִִַַַָ

הּמׁשּתה  נּׂשּואיה ,ימי לאחר .ותעבד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ

(çë)Bì-ïziå úàæ òáL àlîéå ïk á÷òé Nòiå©©³©©«£ŸÆ¥½©§©¥−§ª´©®Ÿ©¦¤²
:äMàì Bì Bza ìçø-úà¤¨¥¬¦−¬§¦¨«
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לאּׁשה: לֹו ּבּתֹו את־רחל כח)וּיּתן־לֹו (כט, ְִִִֵֶֶַָָֽ
ׁשּלא  עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל האבֹות קּימּו הרי הּקׁשיא, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻידּועה

ועוד)נּתנה ג צה, פרשה רבה מּתר (בראשית היה אי ואם־ּכן , ְְִִֵֵָָָָֻ
הּלאו  על ּבזה עבר ּדלכאֹורה אחיֹות, ב' ליּׂשא ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹליעקב

תּקח" לא אחֹותּה אל יח)ּד"ואּׁשה יח, ּתרצּו(אחרי ּובּספרים . ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ
אֹופּנים. ְִַַָּבכּמה

ׁשּלפני  ּפׁשּוט זה ּדהּנה הּפׁשט, ּבדר ּבזה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָויׁש
הּמצֹות  ׁשבע את לקים צריכים האבֹות היּו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּתן־ּתֹורה
אחת  על יעברּו על־ידי־זה אם אף נח, ּבני ּבהן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹׁשּנתחּיבּו
ּכבר  מחּיבים היּו הּמצֹות ּבׁשבע ּדהרי הּתֹורה. ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻמּמצֹות

רק  עצמם על קּבלּו הּתֹורה ּומצֹות וחּומרא,מּדינא, ּכהּדּור ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָ
מהן. ּפטּורים היּו הּדין ְִִִֵֵֶַַָּומעּקר

נח  ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו והּסיגים הּדינים ּגם מּזֹו: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹויתירה
ׁשּנענׁש ׁשּמצינּו ּוכמֹו מּדינא, ּבהם מחּיבים היּו ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמּצד־עצמם,
מּׁשבע  ׁשאינּה אף ואם, אב ּכּבּוד מצות קּים ׁשּלא על ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹיעקב

לד)הּמצֹות לז, וישב תולדות. פרשת סוף רש"י ּגם (ראה ואם־ּכן . ְְִִֵַַ

ּכיון  מּצד־עצמם, נח ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹחּיּובים
הּתֹורה  מּמצֹות יֹותר חמּורים היּו מּדינא, ּבהם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנתחּיבּו

יחידים. ּכּמה רק עצמם על ְְְִִִֶַַַַָָׁשּקּבלּו
נח  ּבני עצמם על קּבלּו מּתן־ּתֹורה לפני ׁשּגם מצינּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹוהּנה
ׁשיעקב  ׁשּמצינּו ּוכמֹו רעהּו, את איׁש לרּמֹות ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹלהּזהר

רּמיתני" "ולּמה לּלבן כה)טען כט, ׁשּבאּסּור (פרשתנו ונמצא , ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָ
מּדינא. האבֹות ּכבר נתחּיבּו ְְְְִִִִַָָָָָרמּיה

לרחל  הבטיח ׁשּיעקב ׁשּמּכיון לֹומר יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹועל־ּפי־זה
וכּו' הּסימנים לּה ׁשּמסר ועד פרשתנו ׁשּיּׂשאנה, רש"י (ראה ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ

כה) עֹובר כט, היה לאּׁשה, רחל את נֹוׂשא היה לא אם הּנה ,ְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹ
ׁשּלפני  ּומּכיון נח, ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו רמּיה אּסּור ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעל
נדחה  הּתֹורה, מאּסּורי יֹותר חמּור זה אּסּור היה ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמּתן־ּתֹורה

רמּיה. אּסּור מּפני תּקח" לא אחֹותּה אל ּד"ואּׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹהּלאו
עמּוד  ויגׁש, לּפרׁשת א' ׂשיחה ה, חלק ּבלקּוטי־ׂשיחֹות ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ(ועין
אף  וזלּפה, ּבלהה את יעקב ׁשנׂשא זה על ּבאּור ,ואיל 228ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

אחיֹות) היּו הן .ׁשגם ֵֶַַָָ
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לאּׁשה: לֹו ּבּתֹו את־רחל כח)וּיּתן־לֹו (כט, ְִִִֵֶֶַָָֽ
ׁשּלא  עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל האבֹות קּימּו הרי הּקׁשיא, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻידּועה

ועוד)נּתנה ג צה, פרשה רבה מּתר (בראשית היה אי ואם־ּכן , ְְִִֵֵָָָָֻ
הּלאו  על ּבזה עבר ּדלכאֹורה אחיֹות, ב' ליּׂשא ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹליעקב

תּקח" לא אחֹותּה אל יח)ּד"ואּׁשה יח, .(אחרי ְְֲֲִִֵֶַָָָֹ

מביא  לא מקרא" ׁשל "ּפׁשּוטֹו ׁשּמפרׁש ׁשרׁש"י מּזה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹוהּנה
לא  זֹו ׁשאלה מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ׁשעל־ּפי מּובן זֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשאלה

להזּכירּה. צר ׁשאין ועד ְְְִֵֶֶַַָָָֹקׁשה,
אחֹותּה אל "ואּׁשה ׁשל האּסּור ּבטעם ּדהּנה ּבזה לבאר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויׁש
נעׂשֹות  הן ׁשעל־ידי־זה "לצרֹור", הּכתּוב אֹומר תּקח" ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלא
את  רחל מסרה ׁשּבנּדֹון־ּדידן והיֹות לזֹו. זֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָׂשֹונאֹות
ׁשּי היה לא מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו על־ּפי לכן ללאה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּסימנים

האּסּור. ִָָּכאן

c‡כז  ˙È Û‡ CÏ ÔzÂ ‡„„ ‡˙Úe·L ÌÈÏL‡«¿ƒ¿¬»¿»¿ƒ≈»«»»
ÔÈL Ú·L „BÚ ÈnÚ ÁÏÙ˙ Èc ‡ÁÏÙa¿»¿»»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿ƒ

:ÔÈ¯Á‡»√»ƒ

„„‡כח  ‡˙Úe·L ÌÈÏL‡Â Ôk ·˜ÚÈ „·ÚÂ«¬««¬…≈¿«¿≈¿¬»¿»
:ez‡Ï dÏ dz¯a ÏÁ¯ ˙È dÏ ·‰ÈÂƒ«≈»»≈¿«≈≈¿ƒ¿
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(æë)äãáòa úàæ-úà-íb Eì äðzðå úàæ òáL àlî©¥−§ª´©®Ÿ§¦§¨̧§¹©¤ÀŸ©«£Ÿ̈Æ
:úBøçà íéðL-òáL ãBò éãnò ãáòz øLà£¤´©«£´Ÿ¦¨¦½−¤«©¨¦¬£¥«

i"yx£˙‡Ê Ú·L ‡lÓ∑ ּבחטף נקּוד  ׁשהרי הּוא, ּדבּוק «≈¿À«…ֲֲֵֶַָָָ
ּבׁשוא ( הּמׁשּתה,)ּפרּוׁש: ימי ׁשבעת והן זאת, ׁשל ׁשבּוע , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

לֹומר  אפׁשר ואי קטן'. ּב'מֹועד ירּוׁשלמית ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָּבגמרא
ּבפּת"ח  הּׁשי"ן ליּנקד צרי היה ּכן ׁשאם מּמׁש, ְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשבּוע

קמץ ( לֹומר ּכדכתיב:)רֹוצה זכר, לׁשֹון ׁשּׁשבּוע ועֹוד (דברים . ְְְְִִֶֶַַַָָָָ

ׁשבּוע טז) מׁשמע אין לפיכ ּתסּפר", ׁשבּועֹות ְְְְְִִִֵַַַָָָָ"ׁשבעה
ּבלע"ז  שטיינ"א ׁשבעה, zÂEÏ.אּלא ‰∑ לׁשֹון ְְִֶַַָָ¿ƒ¿»¿ְ

לׁשֹון רּבים, זה אף ונבלה". "נרדה "ונׂשרפה". ּכמֹו: ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָ
וגֹו' ונּתנה ׁשבעת ∑ÊŒ˙‡ŒÌb‡˙.ונּתן, לאחר מּיד ְְְְִִֵָ«∆…ְְִִַַַָ

הּמׁשּתה  נּׂשּואיה ,ימי לאחר .ותעבד ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹ

(çë)Bì-ïziå úàæ òáL àlîéå ïk á÷òé Nòiå©©³©©«£ŸÆ¥½©§©¥−§ª´©®Ÿ©¦¤²
:äMàì Bì Bza ìçø-úà¤¨¥¬¦−¬§¦¨«
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לאּׁשה: לֹו ּבּתֹו את־רחל כח)וּיּתן־לֹו (כט, ְִִִֵֶֶַָָֽ
ׁשּלא  עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל האבֹות קּימּו הרי הּקׁשיא, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻידּועה

ועוד)נּתנה ג צה, פרשה רבה מּתר (בראשית היה אי ואם־ּכן , ְְִִֵֵָָָָֻ
הּלאו  על ּבזה עבר ּדלכאֹורה אחיֹות, ב' ליּׂשא ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹליעקב

תּקח" לא אחֹותּה אל יח)ּד"ואּׁשה יח, ּתרצּו(אחרי ּובּספרים . ְְְְֲִִִֵֶַָָָָֹ
אֹופּנים. ְִַַָּבכּמה

ׁשּלפני  ּפׁשּוט זה ּדהּנה הּפׁשט, ּבדר ּבזה לֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָויׁש
הּמצֹות  ׁשבע את לקים צריכים האבֹות היּו ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָמּתן־ּתֹורה
אחת  על יעברּו על־ידי־זה אם אף נח, ּבני ּבהן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָֹׁשּנתחּיבּו
ּכבר  מחּיבים היּו הּמצֹות ּבׁשבע ּדהרי הּתֹורה. ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֻמּמצֹות

רק  עצמם על קּבלּו הּתֹורה ּומצֹות וחּומרא,מּדינא, ּכהּדּור ְְְְְְִִִִִַַַַָָָָ
מהן. ּפטּורים היּו הּדין ְִִִֵֵֶַַָּומעּקר

נח  ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו והּסיגים הּדינים ּגם מּזֹו: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹויתירה
ׁשּנענׁש ׁשּמצינּו ּוכמֹו מּדינא, ּבהם מחּיבים היּו ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֻמּצד־עצמם,
מּׁשבע  ׁשאינּה אף ואם, אב ּכּבּוד מצות קּים ׁשּלא על ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹיעקב

לד)הּמצֹות לז, וישב תולדות. פרשת סוף רש"י ּגם (ראה ואם־ּכן . ְְִִֵַַ

ּכיון  מּצד־עצמם, נח ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹחּיּובים
הּתֹורה  מּמצֹות יֹותר חמּורים היּו מּדינא, ּבהם ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנתחּיבּו

יחידים. ּכּמה רק עצמם על ְְְִִִֶַַַַָָׁשּקּבלּו
נח  ּבני עצמם על קּבלּו מּתן־ּתֹורה לפני ׁשּגם מצינּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹוהּנה
ׁשיעקב  ׁשּמצינּו ּוכמֹו רעהּו, את איׁש לרּמֹות ׁשּלא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹלהּזהר

רּמיתני" "ולּמה לּלבן כה)טען כט, ׁשּבאּסּור (פרשתנו ונמצא , ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָ
מּדינא. האבֹות ּכבר נתחּיבּו ְְְְִִִִַָָָָָרמּיה

לרחל  הבטיח ׁשּיעקב ׁשּמּכיון לֹומר יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹועל־ּפי־זה
וכּו' הּסימנים לּה ׁשּמסר ועד פרשתנו ׁשּיּׂשאנה, רש"י (ראה ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָ

כה) עֹובר כט, היה לאּׁשה, רחל את נֹוׂשא היה לא אם הּנה ,ְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹ
ׁשּלפני  ּומּכיון נח, ּבני עצמם על ׁשּקּבלּו רמּיה אּסּור ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעל
נדחה  הּתֹורה, מאּסּורי יֹותר חמּור זה אּסּור היה ְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמּתן־ּתֹורה

רמּיה. אּסּור מּפני תּקח" לא אחֹותּה אל ּד"ואּׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹהּלאו
עמּוד  ויגׁש, לּפרׁשת א' ׂשיחה ה, חלק ּבלקּוטי־ׂשיחֹות ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ(ועין
אף  וזלּפה, ּבלהה את יעקב ׁשנׂשא זה על ּבאּור ,ואיל 228ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

אחיֹות) היּו הן .ׁשגם ֵֶַַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 145 cenr ,d jxk zegiyÎihewl itÎlr)
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לאּׁשה: לֹו ּבּתֹו את־רחל כח)וּיּתן־לֹו (כט, ְִִִֵֶֶַָָֽ
ׁשּלא  עד ּכּלּה הּתֹורה ּכל האבֹות קּימּו הרי הּקׁשיא, ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֻֻידּועה

ועוד)נּתנה ג צה, פרשה רבה מּתר (בראשית היה אי ואם־ּכן , ְְִִֵֵָָָָֻ
הּלאו  על ּבזה עבר ּדלכאֹורה אחיֹות, ב' ליּׂשא ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָֹליעקב

תּקח" לא אחֹותּה אל יח)ּד"ואּׁשה יח, .(אחרי ְְֲֲִִֵֶַָָָֹ

מביא  לא מקרא" ׁשל "ּפׁשּוטֹו ׁשּמפרׁש ׁשרׁש"י מּזה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֹוהּנה
לא  זֹו ׁשאלה מקרא, ׁשל ּפׁשּוטֹו ׁשעל־ּפי מּובן זֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹׁשאלה

להזּכירּה. צר ׁשאין ועד ְְְִֵֶֶַַָָָֹקׁשה,
אחֹותּה אל "ואּׁשה ׁשל האּסּור ּבטעם ּדהּנה ּבזה לבאר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויׁש
נעׂשֹות  הן ׁשעל־ידי־זה "לצרֹור", הּכתּוב אֹומר תּקח" ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹלא
את  רחל מסרה ׁשּבנּדֹון־ּדידן והיֹות לזֹו. זֹו ְְְְֱִִֵֶֶֶַָָָׂשֹונאֹות
ׁשּי היה לא מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו על־ּפי לכן ללאה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹהּסימנים

האּסּור. ִָָּכאן

c‡כז  ˙È Û‡ CÏ ÔzÂ ‡„„ ‡˙Úe·L ÌÈÏL‡«¿ƒ¿¬»¿»¿ƒ≈»«»»
ÔÈL Ú·L „BÚ ÈnÚ ÁÏÙ˙ Èc ‡ÁÏÙa¿»¿»»ƒƒ¿«ƒƒ¿«¿ƒ

:ÔÈ¯Á‡»√»ƒ

„„‡כח  ‡˙Úe·L ÌÈÏL‡Â Ôk ·˜ÚÈ „·ÚÂ«¬««¬…≈¿«¿≈¿¬»¿»
:ez‡Ï dÏ dz¯a ÏÁ¯ ˙È dÏ ·‰ÈÂƒ«≈»»≈¿«≈≈¿ƒ¿
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(èë)dì BúçôL ääìa-úà Bza ìçøì ïáì ïziå©¦¥³¨¨Æ§¨¥´¦½¤¦§−̈¦§¨®−̈
ì:äçôL §¦§¨«

(ì)äàlî ìçø-úà-íb áäàiå ìçø-ìà íb àáiå©¨ŸÆ©´¤¨¥½©¤«¡©¬©¤¨¥−¦¥¨®
:úBøçà íéðL-òáL ãBò Bnò ãáòiå©©«£´Ÿ¦½−¤«©¨¦¬£¥«

i"yx£˙B¯Á‡ ÌÈLŒÚ·L „BÚ∑(ב"ר)" לראׁשֹונֹות הּקיׁשן האחרֹונֹות .אחרֹות", אף ּבאמּונה, ראׁשֹונֹות מה ∆«»ƒ¬≈ֱֲֲִִִִֵֶַַָָָָָ
עליו  ּבא ׁשּברּמאּות ואףֿעלּֿפי .ּבאמּונה, ְְֱִֶֶַַַָָָָָ

(àì)dîçø-úà çzôiå äàì äàeðN-ék ýåýé àøiå©©³§§Ÿ̈Æ¦«§¨´¥½̈©¦§©−¤©§¨®
:äø÷ò ìçøå§¨¥−£¨¨«

(áì)ék ïáeàø BîL àø÷zå ïa ãìzå äàì øäzå©©³©¥¨Æ©¥´¤¥½©¦§¨¬§−§¥®¦´
:éLéà éðáäàé äzò ék ééðòa ýåýé äàø-ék äøîà̈«§À̈¦«¨¨³§Ÿ̈Æ§¨§¦½¦¬©−̈¤«¡¨©¬¦¦¦«

i"yx£Ô·e‡¯ BÓL ‡¯˜zÂ∑:ּפרׁשּו ז:)רּבֹותינּו (ברכות «ƒ¿»¿¿≈ְֵֵַ
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ולא  עליו, ערער ולא ליֹוסף מכרּה לא וזה ְְְְְְְֲִֵֵֶַָָָָֹֹֹֹליעקב,
הּבֹור' מן להֹוציאֹו ׁשּבּקׁש אּלא עליו ערער ׁשּלא .עֹוד ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(`vie zyxt zegiy ihewl)

ׁשמֹות  לקריאת הּׁשבטים ׁשמֹות קריאת ּבין הפרׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָמצינּו
הּׁשבטים  ׁשל הּׁשמֹות א) ויעקב: יצחק אברהם ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹה'אבֹות',

ה'אבֹות'; ׁשל הּׁשמֹות מה־ּׁשאין־ּכן האּמהֹות, על־ידי ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָניּתנּו
ּבֹו, ׁשּנקרא לּׁשם טעם ניּתן מהּׁשבטים אחד ּבכל ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָב)
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vie`ס zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iyily meil inei xeriy
טעם  ּבהם נאמר ׁשּלא ה'אבֹות', ּבׁשמֹות ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן

גֹו'.מפֹורׁש קרא ּכן על ּבּתֹורה, ְֵַַָָָָ
אׁשר  ׁשהּׁשם ידּוע הּׁשם: ּבענין לבאר ּבהקּדים זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָויּובן
מּמׁש ׁשּיכּות ׁש"יׁש אּלא ּבעלמא", "הסּכמה אינֹו לֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיקראּו
לּנׁשמה  מתיחס הּׁשם ׁשאין אּלא הּדבר"; עצם אל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלּׁשם
ּבגּוף  ּבֹואּה קֹודם עצמּה "הּנׁשמה ׁשהרי לעצמּה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשהיא
הּגּוף  את להחיֹות ּכׁשּבאה ּכי־אם ּכלל", ּבׁשם נקראת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאינּה
מהּנׁשמה  הּנמׁשכת והחּיּות ּבּגּוף, הּנׁשמה מקּׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ"הּׁשם

ּבּׁשם". נׁשרׁשת היא הּגּוף את ְְִִֵֶֶֶַַַָּומחּיה
יׁש ּבּגּוף, החּיּות המׁשכת ׁשעל־ידֹו ּגּופא, הּׁשם ּבענין ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָאמנם
ׁשל  ההתקּׁשרּות ּכללּות ּפֹועל ׁשהּוא ּכמֹו א) ּבחינֹות: ְְְְְִִֵֶֶַַָּב'
ׁשהּוא  ּכמֹו ב) אדם), - הּמין ׁשם ועל־ּדר) ּבּגּוף ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָהּנׁשמה
ערּכֹו לפי וגּוף ּגּוף ּבכל ּפרטי צּיּור ּבבחינת ּבגילּוי ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָּבא

אחד). לכל ׁשּיׁש הּפרטי ְְִֵֵֶֶַַָָָ(הּׁשם
זמן  "ּבכל יׁשנּה ה'אבֹות' ּדבחינת אֹור' ּב'תֹורה מבֹואר ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָוהּנה
והענין  לׁשלׁשה. אּלא אבֹות קֹורין אין הּנה ּכי אדם. ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָָֹּבכל
ּדֹור  ּבכל אחריהם לבניהם ירּוׁשה היא ה'אבֹות' ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבחינת
הּׁשבטים  ּכגֹון הּצּדיקים ּומעלֹות ּבחינֹות ׁשאר אבל . . ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָודֹור
ּבחינֹות  ּכלל ּבֹו ׁשאין אדם ל יׁש . . לוי  ׁשמעֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָראּובן
להיֹות  צרי ה'אבֹות' ּבחינת מה־ּׁשאין־ּכן אּלּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּומדריגֹות

יׂשראל". נׁשמֹות ּכל ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהם אדם ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹּבכל
לבחינת  האבֹות ּבחינת ׁשּבין ּדההפרׁש מּזה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּמּובן
ג' ּכל ׁשל האבֹות, ּבחינת אׁשר ּבזה רק [לא הּוא ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשבטים
ּבחינת  מה־ּׁשאין־ּכן יׂשראל, מּבני אחד ּבכל יׁשנּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאבֹות,

ּבבחינת ה  ּכי־אם אחד ּבכל להיֹות מּוכרחת ׁשאינּה ּׁשבטים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשהם  מּכיון ׁשהאבֹות, היא] ּבזה הּכּונה אּלא ׁשּלֹו, ִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבט
יׁשנּה האבֹות ּבחינת הרי יׂשראל, נׁשמֹות ּכל ּומקֹור ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשרׁש
חלק  להיֹותֹו העצמי ענינֹו מּצד י ׂשראל מּבני אחד ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכל
ּכל  מׁשּתּוים ׁשּבּה ּכללית ּבחינה וזֹוהי יׂשראל, עם ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָמּכללּות
ּגם  (היינּו ׁשּביׂשראל הּׁשבטים ּבחינת אבל יׂשראל; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבני
ּבהתחּלקּות  הּבאה ּבחינה היא ׁשּלֹו) הּפרטי הׁשבט ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבחינת
אחד  ּכל ׁשל הּפרטית ועבֹודתֹו ּבחינתֹו והיא יׂשראל, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבבני

ְֶָואחד.

האבֹות  ׁשמֹות ׁשּבין ההפרׁש לבאר אפׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָועל־ּפי־זה
ׁשּבכל  ּכללית המׁשכה - האבֹות ׁשמֹות הּׁשבטים. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָלׁשמֹות
ּבאה  ׁשההמׁשכה היינּו הּׁשבטים ּוׁשמֹות מּיׂשראל, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד
אחד, ּכל ׁשל הּפרטית למהּותֹו ּבהתאם ּפרטי צּיּור ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבבחינת
ּבחינֹות  לפי ההמׁשכה התחּלקּות ענינם אּלּו ׁשּׁשמֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומּכיון
ּופרטי  ּגלּוי טעם מהם אחד ּבכל נאמר לכן ּפרטיים, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוצּיּורים

הּוא. ועבֹודתֹו לדרּגתֹו ְְְֲִַַַַָָהּמתאים
האּמהֹות: על־ידי נקראּו הּׁשבטים ׁשּׁשמֹות הּטעם ּגם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָוזהּו
ׁשעצם  - הּבן להֹולדת ּבׁשּיכּות לאם אב ּבין ההפרׁש ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָידּוע

האב, מּטיּפת הּוא הּבן וההתחּלקּות והתּגּלּותֹומציאּות ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָ
חדׁשים  ּתׁשעה ׁשהּיתֹו על־ידי ּבאה אברים ּפרטי ׁשל ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבּצּיּור
לאחר  ּגם ּביניהם ההפרׁש הּוא (ועל־ּדר־זה האם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבבטן

היא להּבן האב ׁשל הּפנימית התקׁשרּותֹו עצמית ׁשּנֹולד; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
אּולם האם ּבגילּוי יֹותר, ׁשל והּקירּוב הּקיׁשּור יֹותר מּורגׁש ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָ

הּמּדֹות), (ׁשל ואם אב ּובינה: חכמה נקראים ולכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלהּבן).
הּמּדֹות), ׁשל ה'אב' (ּבחינת הּׂשכל נקּודת היא חכמה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכי
הּמּדֹות), ׁשל (ה'אם' ּבפרטים ׁשּבאה ההּׂשגה היא ְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּובינה
ׁשהתחּלקּות  להּׁשבטים, ּבנֹוגע ּכאן ּגם מּובן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָועל־ּדר־זה

על  היתה ּבפׁשטּות ׁשֹונים לפרטים האּמהֹות הּׁשבטים ־ידי ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ
ׁשל  הּׁשמֹות קריאת ּגם היתה על־ידן ולכן - כּו' ולאה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָרחל
לבחינֹות  יׂשראל ּבני ׁשל התחּלקּות היינּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהּׁשבטים,

ּפרטּיֹות. ְְִֵַָּומדריגֹות
הּמבֹוארים  הּׁשמֹות טעמי הלא להבין: צרי עדין ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹאמנם
לבחינתם  הּׁשמֹות ׁשל ׁשּיכּותם על מֹורים אינם ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבפרׁשתנּו,
אּלּו, ּבׁשמֹות הּנקראים עצמם הּׁשבטים ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָועבֹודתם
ראה  "ּכי זה: ׁשם ׁשּקראּו להאּמהֹות ׁשּלהם הׁשּיכּות ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכי־אם

ׂשנּואה ּבעניי ה' ּכי ה' ׁשמע "ּכי וגֹו'", יאהבני עּתה ּכי ְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָ
ּבזה?אנכי  וכּיֹוצא " ְִֵֶַָָֹ

על  נלמד (ּומּמּנּו ראּובן - הראׁשֹון ּבּׁשם רׁש"י מפרׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָולכן
ּבין מה  ראּו אמרה, - רּבֹותינּו "ּפירׁשּו הּׁשבטים): ּבני ּכל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

ּכי־אם  להאם, רק (לא היא ׁשהׁשּיכּות היינּו כּו'", חמי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלבן
ועבֹודתֹו. ּבחינתֹו מּצד זה ּבׁשם הּנקרא להּבן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּובעיקר)
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סי `vie zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iyily meil inei xeriy
טעם  ּבהם נאמר ׁשּלא ה'אבֹות', ּבׁשמֹות ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמה־ּׁשאין־ּכן

גֹו'.מפֹורׁש קרא ּכן על ּבּתֹורה, ְֵַַָָָָ
אׁשר  ׁשהּׁשם ידּוע הּׁשם: ּבענין לבאר ּבהקּדים זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָויּובן
מּמׁש ׁשּיכּות ׁש"יׁש אּלא ּבעלמא", "הסּכמה אינֹו לֹו ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיקראּו
לּנׁשמה  מתיחס הּׁשם ׁשאין אּלא הּדבר"; עצם אל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלּׁשם
ּבגּוף  ּבֹואּה קֹודם עצמּה "הּנׁשמה ׁשהרי לעצמּה, ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָּכׁשהיא
הּגּוף  את להחיֹות ּכׁשּבאה ּכי־אם ּכלל", ּבׁשם נקראת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאינּה
מהּנׁשמה  הּנמׁשכת והחּיּות ּבּגּוף, הּנׁשמה מקּׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָ"הּׁשם

ּבּׁשם". נׁשרׁשת היא הּגּוף את ְְִִֵֶֶֶַַַָּומחּיה
יׁש ּבּגּוף, החּיּות המׁשכת ׁשעל־ידֹו ּגּופא, הּׁשם ּבענין ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָאמנם
ׁשל  ההתקּׁשרּות ּכללּות ּפֹועל ׁשהּוא ּכמֹו א) ּבחינֹות: ְְְְְִִֵֶֶַַָּב'
ׁשהּוא  ּכמֹו ב) אדם), - הּמין ׁשם ועל־ּדר) ּבּגּוף ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָהּנׁשמה
ערּכֹו לפי וגּוף ּגּוף ּבכל ּפרטי צּיּור ּבבחינת ּבגילּוי ְְְְְְְִִִִִִֶַָָָּבא

אחד). לכל ׁשּיׁש הּפרטי ְְִֵֵֶֶַַָָָ(הּׁשם
זמן  "ּבכל יׁשנּה ה'אבֹות' ּדבחינת אֹור' ּב'תֹורה מבֹואר ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָוהּנה
והענין  לׁשלׁשה. אּלא אבֹות קֹורין אין הּנה ּכי אדם. ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָָָָֹּבכל
ּדֹור  ּבכל אחריהם לבניהם ירּוׁשה היא ה'אבֹות' ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּבחינת
הּׁשבטים  ּכגֹון הּצּדיקים ּומעלֹות ּבחינֹות ׁשאר אבל . . ְְְְֲֲִִִִַַַַָָָָודֹור
ּבחינֹות  ּכלל ּבֹו ׁשאין אדם ל יׁש . . לוי  ׁשמעֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָראּובן
להיֹות  צרי ה'אבֹות' ּבחינת מה־ּׁשאין־ּכן אּלּו, ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּומדריגֹות

יׂשראל". נׁשמֹות ּכל ּומקֹור ׁשרׁש ׁשהם אדם ְְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹּבכל
לבחינת  האבֹות ּבחינת ׁשּבין ּדההפרׁש מּזה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּמּובן
ג' ּכל ׁשל האבֹות, ּבחינת אׁשר ּבזה רק [לא הּוא ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָֹהּׁשבטים
ּבחינת  מה־ּׁשאין־ּכן יׂשראל, מּבני אחד ּבכל יׁשנּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהאבֹות,

ּבבחינת ה  ּכי־אם אחד ּבכל להיֹות מּוכרחת ׁשאינּה ּׁשבטים ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשהם  מּכיון ׁשהאבֹות, היא] ּבזה הּכּונה אּלא ׁשּלֹו, ִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשבט
יׁשנּה האבֹות ּבחינת הרי יׂשראל, נׁשמֹות ּכל ּומקֹור ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשרׁש
חלק  להיֹותֹו העצמי ענינֹו מּצד י ׂשראל מּבני אחד ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּבכל
ּכל  מׁשּתּוים ׁשּבּה ּכללית ּבחינה וזֹוהי יׂשראל, עם ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָמּכללּות
ּגם  (היינּו ׁשּביׂשראל הּׁשבטים ּבחינת אבל יׂשראל; ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבני
ּבהתחּלקּות  הּבאה ּבחינה היא ׁשּלֹו) הּפרטי הׁשבט ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָּבחינת
אחד  ּכל ׁשל הּפרטית ועבֹודתֹו ּבחינתֹו והיא יׂשראל, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּבבני

ְֶָואחד.

האבֹות  ׁשמֹות ׁשּבין ההפרׁש לבאר אפׁשר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָועל־ּפי־זה
ׁשּבכל  ּכללית המׁשכה - האבֹות ׁשמֹות הּׁשבטים. ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָלׁשמֹות
ּבאה  ׁשההמׁשכה היינּו הּׁשבטים ּוׁשמֹות מּיׂשראל, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָאחד
אחד, ּכל ׁשל הּפרטית למהּותֹו ּבהתאם ּפרטי צּיּור ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבבחינת
ּבחינֹות  לפי ההמׁשכה התחּלקּות ענינם אּלּו ׁשּׁשמֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּומּכיון
ּופרטי  ּגלּוי טעם מהם אחד ּבכל נאמר לכן ּפרטיים, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוצּיּורים

הּוא. ועבֹודתֹו לדרּגתֹו ְְְֲִַַַַָָהּמתאים
האּמהֹות: על־ידי נקראּו הּׁשבטים ׁשּׁשמֹות הּטעם ּגם ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָוזהּו
ׁשעצם  - הּבן להֹולדת ּבׁשּיכּות לאם אב ּבין ההפרׁש ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָידּוע

האב, מּטיּפת הּוא הּבן וההתחּלקּות והתּגּלּותֹומציאּות ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָ
חדׁשים  ּתׁשעה ׁשהּיתֹו על־ידי ּבאה אברים ּפרטי ׁשל ְְְְֳִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּבּצּיּור
לאחר  ּגם ּביניהם ההפרׁש הּוא (ועל־ּדר־זה האם ְְְְֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָּבבטן

היא להּבן האב ׁשל הּפנימית התקׁשרּותֹו עצמית ׁשּנֹולד; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָ
אּולם האם ּבגילּוי יֹותר, ׁשל והּקירּוב הּקיׁשּור יֹותר מּורגׁש ְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָ

הּמּדֹות), (ׁשל ואם אב ּובינה: חכמה נקראים ולכן ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָלהּבן).
הּמּדֹות), ׁשל ה'אב' (ּבחינת הּׂשכל נקּודת היא חכמה ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּכי
הּמּדֹות), ׁשל (ה'אם' ּבפרטים ׁשּבאה ההּׂשגה היא ְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָּובינה
ׁשהתחּלקּות  להּׁשבטים, ּבנֹוגע ּכאן ּגם מּובן ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָועל־ּדר־זה

על  היתה ּבפׁשטּות ׁשֹונים לפרטים האּמהֹות הּׁשבטים ־ידי ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָ
ׁשל  הּׁשמֹות קריאת ּגם היתה על־ידן ולכן - כּו' ולאה ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָרחל
לבחינֹות  יׂשראל ּבני ׁשל התחּלקּות היינּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָהּׁשבטים,

ּפרטּיֹות. ְְִֵַָּומדריגֹות
הּמבֹוארים  הּׁשמֹות טעמי הלא להבין: צרי עדין ְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹאמנם
לבחינתם  הּׁשמֹות ׁשל ׁשּיכּותם על מֹורים אינם ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּבפרׁשתנּו,
אּלּו, ּבׁשמֹות הּנקראים עצמם הּׁשבטים ׁשל ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָועבֹודתם
ראה  "ּכי זה: ׁשם ׁשּקראּו להאּמהֹות ׁשּלהם הׁשּיכּות ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּכי־אם

ׂשנּואה ּבעניי ה' ּכי ה' ׁשמע "ּכי וגֹו'", יאהבני עּתה ּכי ְְְְֱִִִִִֶַַַָָָָָ
ּבזה?אנכי  וכּיֹוצא " ְִֵֶַָָֹ

על  נלמד (ּומּמּנּו ראּובן - הראׁשֹון ּבּׁשם רׁש"י מפרׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָולכן
ּבין מה  ראּו אמרה, - רּבֹותינּו "ּפירׁשּו הּׁשבטים): ּבני ּכל ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָ

ּכי־אם  להאם, רק (לא היא ׁשהׁשּיכּות היינּו כּו'", חמי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹלבן
ועבֹודתֹו. ּבחינתֹו מּצד זה ּבׁשם הּנקרא להּבן ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָּובעיקר)

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

,dad`d `idW xqgd milWdl `A df¤¨§©§¦¤¨¥¤¦¨©£¨
'a oA Dl ozpe 'd siqFdW dz`xWkE§¤¨£¨¤¦§¨©¨¥
dOA iziid drFh rxtnl dxn`̈§¨§©§¥©¨¨¦¦©¤
xFqgn `N` il did `NW iYaWgX¤¨©§¦¤Ÿ¨¨¦¤¨©§
`NX dn WExR 'd rnW ixde dad`d̈©£¨©£¥¨©¥©¤Ÿ
ozp dfl ikp` d`EpU iM ip` iYpad¥©§¦£¦¦§¨¨Ÿ¦¨¤¨©
cg`e d`pVd xiqdl cg` mipW§©¦¤¨§¨¦©¦§¨§¤¨

(b"l) dxn` dfle ,dad`d qipkdl§©§¦¨©£¨§¨¤¨§¨
Dl ozPWkE ,'Fbe d`EpU iM 'd rnW iM¦¨©¦§¨§§¤¨©¨
xaCA mrh oi` dYrn dxn` iWilW oA¥§¦¦¨§¨¥©¨¥©©©¨¨
KxcA `l iM cOll `A df ixd `N ¤̀¨£¥¤¨§©¥¦Ÿ§¤¤

,z`f FYW` m` iM di`EVp Eid zErḧ¨¦¤¨¦¦¦§Ÿ
zFElzdl wiCvi mrRd dxnF` `Ede§§¨©©©©§¦§¦§©
zxqd cvl m` iM zEX` zxFzA Dl̈§©¦¦¦§©£¨©
iznilM mEXn dad`d zpizpE d`pVd©¦§¨§¦©¨©£¨¦§¦¨¦
dYrnE mipA 'aA wiRqn did 'd dUr̈¨¨¨©§¦§¨¦¥©¨
di`EVpe FbEf zA ip` iM dwfg dEd 'bA§©¥£¨¨¦£¦©§¦¤¨

:xaCd `vi 'dn¥¨¨©¨¨
ãBòiM iWi` deNi dxnF`A dpEMzp¦§©§¨§§¨¦¨¤¦¦¦

`l dGd mlFrn Dz`ivi onfA mB©¦§©§¦¨¨¥¨©¤Ÿ
mxn`nkE FbEf zA DzFidl EPOn cxRY¦¨¥¦¤¦§¨©§©£¨¨
zFbEGd iM (.a"w mihRWn xdf) l"fŸ©¦§¨¦¦©

dxn`e ,zEcinzA oFilrd mlFrA EElzi¦§©¨¨¨¤§¦§¦§¨§¨
'baE mipA dWlW Fl iYcli iM mrHd©©©¦¨©§¦§Ÿ¨¨¦§

ddztSW cFr ,ip` FbEf zA iM dwfg dE ©¥£¨¨¦©£¦¤¨§¨
awril Eidi miWp rAx`W WcTd gExA§©©Ÿ¤¤©§©¨¦¦§§©£Ÿ
,'b oFAWgd itM Dl milFr df itkE§¦¤¦¨§¦©¤§
mrRd (d"l) dxn` 'c oA Dl oYPWkE§¤¦©¨¥¨§¨©©©
dUFr did dYr cr iM 'd z` dcF`¤¤¦©©¨¨¨¤
z`Gd mrRd la` KixSd hRWn Dl̈¦§¨©¨¦£¨©©©©Ÿ
KxAzi FzaFh zbltd `N` df oi ¥̀¤¤¨©§¨©¨¦§¨©

:daFh ax lr dkxaEbl dxez §¨¨©Ÿ¨

`vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iyily meil inei xeriy

(âì)ýåýé òîL-ék øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤¦«¨©³§Ÿ̈Æ
BîL àø÷zå äæ-úà-íb éì-ïziå éëðà äàeðN-ék¦«§¨´¨½Ÿ¦©¦¤¦−©¤¤®©¦§¨¬§−

:ïBòîL¦§«

(ãì)äålé íòtä äzò øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤©¨³©©̧©Æ¦¨¤³
ìL Bì ézãìé-ék éìà éLéàïk-ìò íéðá äL ¦¦Æ¥©½¦«¨©¬§¦−§¨´¨¦®©¥¬
:éåì BîL-àø÷̈«¨§−¥¦«

i"yx£ÈLÈ‡ ‰ÂlÈ ÌÚt‰∑(ב"ר) נביאֹות ׁשהאּמהֹות לפי «««ƒ»∆ƒƒְְִִִֶָָ
וארּבע ,היּו מּיעקב יֹוצאים ׁשבטים ׁשי"ב ויֹודעֹות ְְְְְְֲִִִֶַַַָָֹ

עלי, ּפה ּפתחֹון לֹו אין 'מעּתה אמרה: יּׂשא, ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָנׁשים
ּבּבנים' חלקי ּכל נטלּתי מי ∑ÔkŒÏÚ.ׁשהרי ּכל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָ«≈ִָ

מּלוי  חּוץ ּבאכלּוסין, מרּבה "עלּֿכן", ּבֹו: ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַֻֻׁשּנאמר
ּבהם היה ׁשהארֹון  ÈÂÏ.מכּלה BÓL ּבכּלם ∑˜¯‡ ְֶֶֶַָָָָָ»»¿≈ƒְָֻ

"וּתקרא", קראה (ּכתיב "קרא",)ׁשהיא ּבֹו: ּכתב וזה , ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָ
ׁשּׁשלח  רּבה, הּדברים" ּב"אּלה אּגדה מדרׁש ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָויׁש

לֹוהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  וקרא לפניו , והביאֹו ּגבריאל ְְְְִִֵֵַַָָָָָָ
ׁשּלּוהּו ׁשם ועל ּכהּנה, מּתנֹות כ"ד לֹו ונתן זה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשם

לוי  קראֹו .ּבמּתנֹות, ְְִֵַָָ

(äì)äãBà íòtä øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©̧©¹©¥´¤¥À©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤´
:úãlî ãîòzå äãeäé BîL äàø÷ ïk-ìò ýåýé-úà¤§Ÿ̈½©¥²¨«§¨¬§−§¨®©©«£−Ÿ¦¤«¤

i"yx£‰„B‡ ÌÚt‰∑ להֹודֹות לי יׁש מעּתה מחלקי, י ֹותר .ׁשּנטלּתי «««∆ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

ì(à)ìçø àp÷zå á÷òéì äãìé àì ék ìçø àøzå©¥´¤¨¥À¦´³Ÿ¨«§¨Æ§©«£½Ÿ©§©¥¬¨¥−
ïéà-íàå íéðá él-äáä á÷òé-ìà øîàzå dúçàa©«£Ÿ¨®©³Ÿ¤¤©«£ŸÆ¨«¨¦´¨¦½§¦©−¦

:éëðà äúî¥¨¬¨«Ÿ¦
i"yx£d˙Á‡a ÏÁ¯ ‡p˜zÂ∑ הּטֹובים ּבמעׂשיה .קּנאה «¿«≈»≈«¬…»ְְֲִִֶַַָָ

לּבנים' זכתה לא מּמּני, ׁשּצדקה 'אּלּולי .(ב"ר)אמרה: ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָָֹ
ÈlŒ‰·‰∑לאּמ אבי עׂשה ּכ התּפּלל ,'וכי והלא »»ƒְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ

‡ÈÎ.עליה'?! ‰˙Ó∑ ּבנים לֹו ׁשאין למי מּכאן ֶָָ≈»»…ƒְִִִֵֶָָ
.(ב"ר)ּכּמת ׁשחׁשּוב  ֵֶַָ

(á)íéýìû úçúä øîàiå ìçøa á÷òé óà-øçiå©¦«©©¬©«£−Ÿ§¨¥®©ÀŸ¤£©³©¡Ÿ¦Æ
:ïèá-éøt Cnî òðî-øLà éëðà̈½Ÿ¦£¤¨©¬¦¥−§¦¨«¤

i"yx£˙Á˙‰∑?'אני ּבמקֹומֹו CnÓ.'וכי ÚÓŒ¯L‡∑ ¬««ְְֲִִִ¬∆»«ƒ≈
אּבא  ּכאּבא, איני אני ּכאּבא, ׁשאעׂשה אמרּת ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ'אּת

מנע  מּמ ּבנים, לי יׁש אני ּבנים, לֹו היּו ולא לא ְֲִִִִִֵֵַָָָָֹֹ
.מּמּני' ִִֶ

‡¯Èלג  ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆¬≈
ÈÏ ·‰ÈÂ ‡‡ ‡˙‡ÈN È¯‡ ÈÈ Ì„˜ ÚÈÓL¿ƒ«√»¿»¬≈¿ƒ¬»¬»ƒ«ƒ

:ÔBÚÓL dÓL ˙¯˜e ÔÈc ˙È Û‡«»≈¿«¿≈ƒ¿

‰„‡לד  ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆»»
‡˙Ïz dÏ ˙È„ÈÏÈ È¯‡ ÈÏÚ· ÈÏ ¯aÁ˙È ‡ÓÊƒ¿»ƒ¿««ƒ«¿ƒ¬≈¿≈ƒ≈¿»»

:ÈÂÏ dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔÈ·¿ƒ«≈¿»¿≈≈ƒ

‰„‡לה  ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆»»
‰„e‰È dÓL ˙¯˜ Ôk ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‰„B‡ ‡ÓÊƒ¿»∆√»¿»«≈¿«¿≈¿»

:„ÏÈÓlÓ ˙Ó˜Â¿»«ƒ¿≈«

Èp˜Â‡˙א  ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï È¯‡ ÏÁ¯ ˙ÊÁÂ«¬«»≈¬≈»¿ƒ«¿«¬…¿«ƒ«
ÔÈ· ÈÏ ·‰ ·˜ÚÈÏ ˙¯Ó‡Â d˙Á‡a ÏÁ»̄≈«¬»««¬∆∆¿«¬…«ƒ¿ƒ

:‡‡ ‡˙ÈÓ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈»¬»

ÈpÓב  ‡‰ ¯Ó‡Â ÏÁ¯a ·˜ÚÈ„ ‡Ê‚e¯ ÛÈ˜˙e¿≈¿»¿«¬…¿»≈«¬«»ƒƒ
ÚÓ Èc ÔÈÚ·z ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ‡Ï‰ ‡ÈÚa z‡«¿«¿»¬»ƒ√»¿»ƒ¿ƒƒ¿«

:ÔÈÚÓ„ ‡„ÏÂ CÈpÓƒƒ«¿»ƒ¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå ìçø àøzå (àawril xnFl wCwC ©¥¤¨¥§¦§¥©§©£Ÿ
oi` dfaE xwr Fpi`W oEgA `Ed iM¦¨¤¥¨¨¨¤¥
`PwYe FxnF`e .DA `N` FA zFlzl¦§¤¨¨§§©§©¥
onE DzFg` `idW cvl WExR Dzg`A©£Ÿ¨¥§©¤¦£¨¦
Ffe dil` Drahe DBfnA dncY mzQd©§¨¦§¤§¦§¨§¦§¨¥¤¨§
dzFg` dzid `l m`W ,`l Ffe dclï§¨§Ÿ¤¦Ÿ¨§¨£¨
dcli `NW mrh iM xnFl dlFY dzid̈§¨¨©¦©©¤Ÿ¨§¨

:dnFCke mibfOd EeWd `NW cvl `Ed§©¤Ÿª§©§¨¦§©¤
ãBòxTr iM awril FxnF`A dvxi¦§¤§§§©£Ÿ¦¦©

m`W awri FzFidl `id DzcRwd©§¨¨¨¦¦§©£Ÿ¤¦
zEwcvA mqxtn Fpi`W xg` mc` did̈¨¨¨©¥¤¥§ª§¨§¦§
miNdY) `Ed mrHdW FA dlFY dzid̈§¨¨¤©©©§¦¦
lr rWxd haW gEpi `l iM (d"kw¦Ÿ¨©¥¤¨¤©©
dfe ,zwCv `id DzFidl miwiCSd lxFB©©©¦¦¦§¨¦©¤¤§¤

oM oi`X dn oFixdd zripn zAq `Ed¦©§¦©©¥¨©¤¥¥
d`Pwzp dfl wdan wiCv awri FzFid¡©£Ÿ©¦ª§¨¨¤¦§©§¨

:dfl dzkGW DzFg`Aa dxez ©£¨¤¨§¨¨¤
.'Bâå óà øçiå (ád`ivFdW itl mrHd ©¦©©§©©©§¦¤¦¨

dzn dxn`W dllw xaC diRn¦¦¨§©§¨¨¤¨§¨¥¨
df xcqA ENt` miwiCSd ixace ,ikp`̈Ÿ¦§¦§¥©©¦¦£¦§¥¤¤
dWxR x"a) cnlE `ve ,mWx EUri©£Ÿ¤§¥§©¨¨¨



vie`סב zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iyily meil inei xeriy

(â)ãìúå äéìà àa ääìá éúîà äpä øîàzå©¾Ÿ¤¦¥²£¨¦¬¦§−̈´Ÿ¥¤®¨§¥¥Æ
:äpnî éëðà-íâ äðaàå ékøa-ìò©¦§©½§¦¨¤¬©¨«Ÿ¦−¦¤«¨

i"yx£Èk¯aŒÏÚ∑'ארּבי 'ואנא a‡Â‰.ּכתרּגּומֹו: «ƒ¿«ְְֱֲֵַַַָ¿ƒ»∆
ÈÎ‡ŒÌ‚∑היּו אברהם זקנ' לֹו: אמרה 'ּגם'? מהּו «»…ƒְְְְֵַַַָָָָָ

מהגר  ּבנים לּה:לֹו אמר ׂשרה'. ּכנגד מתניו וחגר , ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

הּדבר  'אם לֹו: אמרה לביתּה'. צרתּה הכניסה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָ'זקנּתי
אמתי"' "הּנה מעּכב pnÓ‰.הּזה ÈÎ‡ Ì‚ ‰a‡Â∑ ְֲִִֵֵֶַַָ¿ƒ»∆«»…ƒƒ∆»

.ּכׂשרה  ְָָ

(ã)äéìà àáiå äMàì dúçôL ääìa-úà Bì-ïzzå©¦¤²¤¦§¨¬¦§¨−̈§¦¨®©¨¬Ÿ¥¤−¨
:á÷òé©«£«Ÿ

(ä):ïa á÷òéì ãìzå ääìa øäzå©©´©¦§½̈©¥¬¤§©«£−Ÿ¥«

(å)éì-ïziå éì÷a òîL íâå íéýìû épðc ìçø øîàzå©³Ÿ¤¨¥¸¨©´¦¡Ÿ¦½§©Æ¨©´§Ÿ¦½©¦¤¦−
:ïc BîL äàø÷ ïk-ìò ïa¥®©¥²¨«§¨¬§−¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Èpc∑ וחּיבני .(ב"ר)וזּכני ּדנני »«ƒ¡…ƒְְְִִִִִַַַָ

(æ)éðL ïa ìçø úçôL ääìa ãìzå ãBò øäzå©©´©½©¥¾¤¦§−̈¦§©´¨¥®¥¬¥¦−
:á÷òéì§©«£«Ÿ

(ç)íéýìû éìezôð ìçø øîàzå|éúçà-íò ézìzôð ©´Ÿ¤¨¥À©§¥̧¡Ÿ¦¯¦§©²§¦¦£Ÿ¦−
:éìzôð BîL àø÷zå ézìëé-íb©¨®Ÿ§¦©¦§¨¬§−©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÈÏezÙ∑ּפרׁשֹו סרּוק ּבן מנחם «¿≈¡…ƒְְֵֵֶַָ
ּפתיל",רת ּבּמחּב הּמקֹום "צמיד מאת 'חּבּורים ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

מפרׁשֹו ואני לּבנים'. לזּכֹות אחֹותי עם ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָנתחּברּתי
ּפצירֹות  והפצרּתי נתעּקׁשּתי ּופתלּתל", "עּקׁש ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַֹלׁשֹון

לאחֹותי  ׁשוה להיֹות לּמקֹום, הרּבה Ìb.ונפּתּולים ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ«

ÈzÏÎÈ∑ לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ידי. על הסּכים »…¿ƒְְְְְְִִִִֵַָ
החביבֹות  ּבּקׁשֹות נפּתלּתי", אלהים "נפּתּולי ְְְְֱֲִִִִִֵַַַַָָֹּתפּלה:

ּכאחֹותי  ונתעּתרּתי נתקּבלּתי ∑ÈzÏzÙ.לפניו ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָƒ¿«¿ƒ
ּבלׁשֹון  רּבים יׁש אּגדה ּומדרׁשי ּתפּלתי, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָנתקּבלה

.נֹוטריקֹון  ְִ

(è)ätìæ-úà çwzå úãlî äãîò ék äàì àøzå©¥´¤¥½̈¦¬¨«§−̈¦¤®¤©¦©Æ¤¦§¨´
:äMàì á÷òéì dúà ïzzå dúçôL¦§¨½̈©¦¥¬Ÿ¨²§©«£−Ÿ§¦¨«

ÈÏ˙e„ג  d˙ÂÏ ÏBÚ ‰‰Ï· È˙Ó‡ ‡‰ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
:dpÓ ‡‡ Û‡ Èa˙‡Â Èa¯‡ ‡‡Â«¬»¡«≈¿∆¿¿≈«¬»ƒ«

ÏÚÂד  ez‡Ï d˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙È dÏ ˙·‰ÈÂƒ»«≈»ƒ¿»«¿«¿ƒ¿¿«
:·˜ÚÈ d˙ÂÏ¿»««¬…

a¯:ה  ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈÂ ‰‰Ïa ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿«¬…»

ÈÂ‰·ו  È˙BÏˆ ÏÈa˜ Û‡Â ÈÈ Èpc ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈¿«ƒ¿»¿««ƒ¿ƒƒ«
:Ôc dÓL ˙¯˜ Ôk ÏÚ ¯a ÈÏƒ»«≈¿«¿≈»

„¯ÏÁז  ‡˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«ƒ¿»«¿»¿»≈
:·˜ÚÈÏ ÔÈz ¯a»ƒ¿»¿«¬…

È˙epÁ˙‡aח  È˙eÚa ÈÈ ÏÈa˜ ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
Û‡ È˙Á‡k „ÏÂ ÈÏ È‰Èc ˙„ÈÓÁ È˙BÏˆaƒ¿ƒ¬≈«ƒ≈ƒ¿««¬»ƒ«

:ÈÏzÙ dÓL ˙¯˜e ÈÏ ·È‰È˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿«¿≈«¿»ƒ

È˙ט  ˙¯·„e „ÏÈÓlÓ ˙Ó˜ È¯‡ ‰‡Ï ˙ÊÁÂ«¬«≈»¬≈»«ƒ¿≈«¿»«»
:ez‡Ï ·˜ÚÈÏ d˙È ˙·‰ÈÂ d˙Ó‡ ‰tÏÊƒ¿»«¿«ƒ»«»«¿«¬…¿ƒ¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

,'Eke i`pY lr `Ed lNTX dOn (c"r¦©¤¦¥©§©§
lgxA xnFl wCwC dfle ,FR` dxg dfl̈¤¨¨©§¨¤¦§¥©§¨¥
dad dxn`W itl mB ,DliaWA WExR¥¦§¦¨©§¦¤¨§¨¨¨

:ilr lNRzd dxn` `le 'Fbe ilb dxez ¦§§Ÿ¨§¨¦§©¥¨©
.'Bâå éúîà äpä øîàzå (âdwCwC ©Ÿ¤¦¥£¨¦§¦§§¨

xnFlFz`iA dxiMfdW mcw izn` ©£¨¦Ÿ¤¤¦§¦¨¦¨
FnM izn` l` `A dxn` `le dil ¥̀¤¨§Ÿ¨§¨Ÿ¤£¨¦§
iYWxRW FnM ('a f"h) dxU dxn`W¤¨§¨¨¨§¤¥©§¦
xg`W xnFl dpEMzp ('d f"h) ,mẄ¦§©§¨©¤©©

,cFr Dzn` `xTY `l dil` `aIW¤¨Ÿ¥¤¨Ÿ¦¨¥£¨¨
ddlA Fl oYYe KM xg` xn` dfle§¨¤¨©©©¨©¦¤¦§¨
dipaE DA Fl Wi zEX` ,dX`l DzgtW¦§¨¨§¦¨¦¥¨¨¤¨
dpzPW d`l dzUr ok FnkE .oixFg ipA§¥¦§¥¨§¨¥¨¤¨§¨

:dgtW mW dRlGn xwrpe dX`l Fl§¦¨§¤¡¨¦¦§¨¥¦§¨
äîedxiMfdW ('b f"h) dxUl EpivOX ©¤¨¦§¨¨¤¦§¦¨

,xbd lr zEX` mW oM mB©¥¥¦©¨¨
xnFl dwCwCW dOA DCvA DzxiaW§¦¨¨§¦¨©¤¤¦§§¨©
dn ,mW iYazMX dn oIre ,Fl zaY¥©§©¥©¤¨©§¦¨©

:lgx oM dxn` `NX¤Ÿ¨§¨¥¨¥
äîewEqR) aEzMd xiMfOW `vnYW ©¤¦§¨¤©§¦©¨¨

lgx zgtW ddlA KM xg` ('f©©¨¦§¨¦§©¨¥
oEki mB ,lgx zgtW dzidW WExR .'Fbe§¥¤¨§¨¦§©¨¥©§©¥
EpzPW zEwcSd mW xiMfdl mW wEqRd©¨¨§©§¦¥©¦§¤¨§
aEzMd Wg `le .odilral zFdO`d̈©¨§©£¥¤§Ÿ¨©¨
x`an xaCd zFid KnQW ,zErhl§¨¤¨©¡©¨¨§Ÿ¨
iYazMX dn oIre ,mincFTd miaEzMA©§¦©§¦§©¥©¤¨©§¦

:('a f"l) aWIe zWxtAc dxez §¨¨©©¥¤



סג `vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'g iyily meil inei xeriy

(â)ãìúå äéìà àa ääìá éúîà äpä øîàzå©¾Ÿ¤¦¥²£¨¦¬¦§−̈´Ÿ¥¤®¨§¥¥Æ
:äpnî éëðà-íâ äðaàå ékøa-ìò©¦§©½§¦¨¤¬©¨«Ÿ¦−¦¤«¨

i"yx£Èk¯aŒÏÚ∑'ארּבי 'ואנא a‡Â‰.ּכתרּגּומֹו: «ƒ¿«ְְֱֲֵַַַָ¿ƒ»∆
ÈÎ‡ŒÌ‚∑היּו אברהם זקנ' לֹו: אמרה 'ּגם'? מהּו «»…ƒְְְְֵַַַָָָָָ

מהגר  ּבנים לּה:לֹו אמר ׂשרה'. ּכנגד מתניו וחגר , ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָָָ

הּדבר  'אם לֹו: אמרה לביתּה'. צרתּה הכניסה ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָ'זקנּתי
אמתי"' "הּנה מעּכב pnÓ‰.הּזה ÈÎ‡ Ì‚ ‰a‡Â∑ ְֲִִֵֵֶַַָ¿ƒ»∆«»…ƒƒ∆»

.ּכׂשרה  ְָָ

(ã)äéìà àáiå äMàì dúçôL ääìa-úà Bì-ïzzå©¦¤²¤¦§¨¬¦§¨−̈§¦¨®©¨¬Ÿ¥¤−¨
:á÷òé©«£«Ÿ

(ä):ïa á÷òéì ãìzå ääìa øäzå©©´©¦§½̈©¥¬¤§©«£−Ÿ¥«

(å)éì-ïziå éì÷a òîL íâå íéýìû épðc ìçø øîàzå©³Ÿ¤¨¥¸¨©´¦¡Ÿ¦½§©Æ¨©´§Ÿ¦½©¦¤¦−
:ïc BîL äàø÷ ïk-ìò ïa¥®©¥²¨«§¨¬§−¨«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ Èpc∑ וחּיבני .(ב"ר)וזּכני ּדנני »«ƒ¡…ƒְְְִִִִִַַַָ

(æ)éðL ïa ìçø úçôL ääìa ãìzå ãBò øäzå©©´©½©¥¾¤¦§−̈¦§©´¨¥®¥¬¥¦−
:á÷òéì§©«£«Ÿ

(ç)íéýìû éìezôð ìçø øîàzå|éúçà-íò ézìzôð ©´Ÿ¤¨¥À©§¥̧¡Ÿ¦¯¦§©²§¦¦£Ÿ¦−
:éìzôð BîL àø÷zå ézìëé-íb©¨®Ÿ§¦©¦§¨¬§−©§¨¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÈÏezÙ∑ּפרׁשֹו סרּוק ּבן מנחם «¿≈¡…ƒְְֵֵֶַָ
ּפתיל",רת ּבּמחּב הּמקֹום "צמיד מאת 'חּבּורים ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

מפרׁשֹו ואני לּבנים'. לזּכֹות אחֹותי עם ְְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָנתחּברּתי
ּפצירֹות  והפצרּתי נתעּקׁשּתי ּופתלּתל", "עּקׁש ְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַֹלׁשֹון

לאחֹותי  ׁשוה להיֹות לּמקֹום, הרּבה Ìb.ונפּתּולים ְְְְֲִִִֵַַַַָָָ«

ÈzÏÎÈ∑ לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס ידי. על הסּכים »…¿ƒְְְְְְִִִִֵַָ
החביבֹות  ּבּקׁשֹות נפּתלּתי", אלהים "נפּתּולי ְְְְֱֲִִִִִֵַַַַָָֹּתפּלה:

ּכאחֹותי  ונתעּתרּתי נתקּבלּתי ∑ÈzÏzÙ.לפניו ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָƒ¿«¿ƒ
ּבלׁשֹון  רּבים יׁש אּגדה ּומדרׁשי ּתפּלתי, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָנתקּבלה

.נֹוטריקֹון  ְִ

(è)ätìæ-úà çwzå úãlî äãîò ék äàì àøzå©¥´¤¥½̈¦¬¨«§−̈¦¤®¤©¦©Æ¤¦§¨´
:äMàì á÷òéì dúà ïzzå dúçôL¦§¨½̈©¦¥¬Ÿ¨²§©«£−Ÿ§¦¨«

ÈÏ˙e„ג  d˙ÂÏ ÏBÚ ‰‰Ï· È˙Ó‡ ‡‰ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»«¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ
:dpÓ ‡‡ Û‡ Èa˙‡Â Èa¯‡ ‡‡Â«¬»¡«≈¿∆¿¿≈«¬»ƒ«

ÏÚÂד  ez‡Ï d˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙È dÏ ˙·‰ÈÂƒ»«≈»ƒ¿»«¿«¿ƒ¿¿«
:·˜ÚÈ d˙ÂÏ¿»««¬…

a¯:ה  ·˜ÚÈÏ ˙„ÈÏÈÂ ‰‰Ïa ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒƒ«¿«¬…»

ÈÂ‰·ו  È˙BÏˆ ÏÈa˜ Û‡Â ÈÈ Èpc ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈¿«ƒ¿»¿««ƒ¿ƒƒ«
:Ôc dÓL ˙¯˜ Ôk ÏÚ ¯a ÈÏƒ»«≈¿«¿≈»

„¯ÏÁז  ‡˙Ó‡ ‰‰Ïa ˙„ÈÏÈÂ „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«ƒ¿»«¿»¿»≈
:·˜ÚÈÏ ÔÈz ¯a»ƒ¿»¿«¬…

È˙epÁ˙‡aח  È˙eÚa ÈÈ ÏÈa˜ ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈«ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿«»ƒ
Û‡ È˙Á‡k „ÏÂ ÈÏ È‰Èc ˙„ÈÓÁ È˙BÏˆaƒ¿ƒ¬≈«ƒ≈ƒ¿««¬»ƒ«

:ÈÏzÙ dÓL ˙¯˜e ÈÏ ·È‰È˙‡ƒ¿¿ƒƒ¿«¿≈«¿»ƒ

È˙ט  ˙¯·„e „ÏÈÓlÓ ˙Ó˜ È¯‡ ‰‡Ï ˙ÊÁÂ«¬«≈»¬≈»«ƒ¿≈«¿»«»
:ez‡Ï ·˜ÚÈÏ d˙È ˙·‰ÈÂ d˙Ó‡ ‰tÏÊƒ¿»«¿«ƒ»«»«¿«¬…¿ƒ¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

,'Eke i`pY lr `Ed lNTX dOn (c"r¦©¤¦¥©§©§
lgxA xnFl wCwC dfle ,FR` dxg dfl̈¤¨¨©§¨¤¦§¥©§¨¥
dad dxn`W itl mB ,DliaWA WExR¥¦§¦¨©§¦¤¨§¨¨¨

:ilr lNRzd dxn` `le 'Fbe ilb dxez ¦§§Ÿ¨§¨¦§©¥¨©
.'Bâå éúîà äpä øîàzå (âdwCwC ©Ÿ¤¦¥£¨¦§¦§§¨

xnFlFz`iA dxiMfdW mcw izn` ©£¨¦Ÿ¤¤¦§¦¨¦¨
FnM izn` l` `A dxn` `le dil ¥̀¤¨§Ÿ¨§¨Ÿ¤£¨¦§
iYWxRW FnM ('a f"h) dxU dxn`W¤¨§¨¨¨§¤¥©§¦
xg`W xnFl dpEMzp ('d f"h) ,mẄ¦§©§¨©¤©©

,cFr Dzn` `xTY `l dil` `aIW¤¨Ÿ¥¤¨Ÿ¦¨¥£¨¨
ddlA Fl oYYe KM xg` xn` dfle§¨¤¨©©©¨©¦¤¦§¨
dipaE DA Fl Wi zEX` ,dX`l DzgtW¦§¨¨§¦¨¦¥¨¨¤¨
dpzPW d`l dzUr ok FnkE .oixFg ipA§¥¦§¥¨§¨¥¨¤¨§¨

:dgtW mW dRlGn xwrpe dX`l Fl§¦¨§¤¡¨¦¦§¨¥¦§¨
äîedxiMfdW ('b f"h) dxUl EpivOX ©¤¨¦§¨¨¤¦§¦¨

,xbd lr zEX` mW oM mB©¥¥¦©¨¨
xnFl dwCwCW dOA DCvA DzxiaW§¦¨¨§¦¨©¤¤¦§§¨©
dn ,mW iYazMX dn oIre ,Fl zaY¥©§©¥©¤¨©§¦¨©

:lgx oM dxn` `NX¤Ÿ¨§¨¥¨¥
äîewEqR) aEzMd xiMfOW `vnYW ©¤¦§¨¤©§¦©¨¨

lgx zgtW ddlA KM xg` ('f©©¨¦§¨¦§©¨¥
oEki mB ,lgx zgtW dzidW WExR .'Fbe§¥¤¨§¨¦§©¨¥©§©¥
EpzPW zEwcSd mW xiMfdl mW wEqRd©¨¨§©§¦¥©¦§¤¨§
aEzMd Wg `le .odilral zFdO`d̈©¨§©£¥¤§Ÿ¨©¨
x`an xaCd zFid KnQW ,zErhl§¨¤¨©¡©¨¨§Ÿ¨
iYazMX dn oIre ,mincFTd miaEzMA©§¦©§¦§©¥©¤¨©§¦

:('a f"l) aWIe zWxtAc dxez §¨¨©©¥¤

`vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h iriax meil inei xeriy

(é):ïa á÷òéì äàì úçôL ätìæ ãìzå©¥À¤¦§¨²¦§©¬¥−̈§©«£¬Ÿ¥«
i"yx£‰tÏÊ „ÏzÂ∑,מּזלּפה חּוץ 'הריֹון' נאמר: ּבכּלן «≈∆ƒ¿»ְְֱִִֵֶַָָָֻ

הריֹון  ואין ּבׁשנים, ותינקת מּכּלן ּבחּורה ׁשהיתה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻלפי
ׁשּלא  ללאה, לבן נתנּה ליעקב לרּמֹות ּוכדי ּבּה, ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹנּכר

ׁשפחה  ליּתן מנהגן ׁשּכ לאה, את לֹו ׁשּמכניסין ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָיבין
לּקטּנה  והּקטּנה לּגדֹולה .הּגדֹולה ְְְְְַַַַַַָָָָ

(àé):ãb BîL-úà àø÷zå ãâ àa äàì øîàzå©¬Ÿ¤¥−̈¨´¨®©¦§¨¬¤§−¨«
i"yx£„‚ ‡a∑:ּכמֹו טֹוב, מּזל ע"ב)ּבא סז ּגדי (שבת 'ּגד »»ְְִַַָָ

לא' לֹו:וסּנּוק ודֹומה סה). ׁשלחן".(ישעיה לּגד "הערכים ְְְְִִֶַַָָָֹֻ
ׁשּנֹולד  אּגדה ּכמֹו:ּומדרׁש ד)מהּול, אילנא",(דניאל "ּגּדּו ְְִִֶַַַָָָָָֹ

לּמה  אחר: ּדבר אחת. ּתבה ּנכּתב מה על ידעּתי ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָָֹולא
ּכׁשּבאת  ּבי" "ּבגדּת ּכמֹו ּבגד? אחת, ּתבה ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָנקראת

נעּורים  ּבאׁשת ׁשּבגד ּכאיׁש ׁשפחתי, .אל ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָ

(áé):á÷òéì éðL ïa äàì úçôL ätìæ ãìzå©¥À¤¦§¨Æ¦§©´¥½̈¥¬¥¦−§©«£«Ÿ

(âé)àø÷zå úBða éðeøMà ék éøLàa äàì øîàzå©´Ÿ¤¥½̈§¨§¦¾¦¬¦§−¦¨®©¦§¨¬
:øLà BîL-úà¤§−¨¥«

ß elqk 'h iriax mei ß

(ãé)íéàãeã àöîiå íéhç-øéö÷ éîéa ïáeàø Cìiå©¥̧¤§¥¹¦¥´§¦«¦¦À©¦§¨³«¨¦Æ
ìçø øîàzå Bnà äàì-ìà íúà àáiå äãOa©¨¤½©¨¥´Ÿ½̈¤¥−̈¦®©³Ÿ¤¨¥¸

ða éàãecî éì àð-éðz äàì-ìà:C ¤¥½̈§¦¨´¦½¦«¨¥−§¥«
i"yx£ÌÈhÁŒ¯Èˆ˜ ÈÓÈa∑,ׁשבטים ׁשל ׁשבחן להּגיד ƒ≈¿ƒƒƒְְְִִִֶַָָ

חּטים  להביא ּבגזל ידֹו ּפׁשט ולא היה, הּקציר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשעת
ּבֹו מקּפיד אדם ׁשאין ההפקר ּדבר אּלא .ּוׂשעֹורים, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ÌÈ‡„ec∑(צט ּובלׁשֹון (סנהדרין הּוא, עׂשב ׁשיגלי. »ƒְְִִֵֵֶ
יסמי"ן  .יׁשמעאל ְִֵָ

(åè)íb úç÷ìå éLéà-úà Czç÷ èòîä dì øîàzå©´Ÿ¤À̈©«§©Æ©§¥´¤¦¦½§¨©¾©©¬
äìélä Cnò ákLé ïëì ìçø øîàzå éða éàãec-úà¤«¨¥−§¦®©´Ÿ¤¨¥À¨¥Æ¦§©³¦¨Æ©©½§¨

ðá éàãec úçz:C ©−©«¨¥¬§¥«
i"yx£Èa È‡„ecŒ˙‡ Ìb ˙Á˜ÏÂ∑ ולעׂשֹות ּבתמיהה: ¿»«««∆»≈¿ƒְְֲִִַָ

'ותסבין' ותרּגּומֹו ּבני? ּדּודאי את ּגם ליּקח זאת, .עֹוד ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹ
‰ÏÈl‰ CnÚ ·kLÈ ÔÎÏ∑ לילה ׁשכיבת היתה ׁשּלי »≈ƒ¿«ƒ»««¿»ְְְִִֶַַָָָ

ׁשּזלזלה  ּולפי .ּבנ ּדּודאי ּתחת ,ל נֹותנּה ואני ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָזֹו
זכתה  לא הּצּדיק, עּמֹוּבמׁשּכב ל"א)להּקבר .(נדה ְְְְִִִִֵַַַָָָֹ

a¯:י  ·˜ÚÈÏ ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿≈»¿«¬…»

b„:יא  dÓL ˙È ˙¯˜e „‚ ‡˙‡ ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¬»»¿«»¿≈»

ÔÈzיב  ¯a ‰‡Ï„ ‡˙Ó‡ ‰tÏÊ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«ƒ¿»«¿»¿≈»»ƒ¿»
:·˜ÚÈÏ¿«¬…

·ÔÎיג  È¯‡ ÈÏ ˙Â‰ ‡zÁaLz ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»À¿«¿»¬«ƒ¬≈¿≈
:¯L‡ dÓL ˙È ˙¯˜e ‡iL ÈpÁaLÈ¿«¿À«ƒ¿«»¿«»¿≈»≈

ÁkL‡Âיד  ÔÈhÁ „ˆÁ ÈÓBÈa Ô·e‡¯ ÏÊ‡Â«¬«¿≈¿≈¬«ƒƒ¿«¿«
dn‡ ‰‡ÏÏ ÔB‰˙È È˙È‡Â ‡Ï˜Áa ÔÈÁe¯·È«¿ƒ¿«¿»¿«¿ƒ»¿¿≈»ƒ≈
ÈÁe¯·iÓ ÈÏ ÔÚÎ È·‰ ‰‡ÏÏ ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆»≈¿≈»»ƒ¿«ƒƒ«¿≈

:CÈ¯·cƒ¿ƒ

ÈÏÚaטו  ˙È z¯·„c ¯ÈÚÊ‰ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆««¿≈ƒ¿«¿¿»«¿ƒ
ÏÁ¯ ˙¯Ó‡Â È¯·c ÈÁe¯·È ˙È Û‡ ÔÈ·q˙Â¿ƒ¿ƒ«»«¿≈ƒ¿ƒ«¬∆∆»≈
ÈÁe¯·È ÛÏÁ ‡ÈÏÈÏa CÓÚ ·ekLÈ ÔÎa¿≈ƒ¿ƒ»¿≈¿»√««¿≈

:CÈ¯·„ƒ¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå Czç÷ èòîä (åèd`l zpEM ©§©©§¥§©¨©¥¨
't x"a) l"f mxnF` KxC lr `id¦©¤¤§¨
did awri lW FzHn zEriaw iM (g"v¦§¦¦¨¤©£Ÿ¨¨
KYgw hrnd dxn` dfle ,lgx lv ¥̀¤¨¥§¨¤¨§¨©§©©§¥
`Ed Klv` scFrd wlg WExR iWi` z ¤̀¦¦¥¥¤¨¥¤§¥
'Fbe zgwle dxnF`e ,d`l wlgn rxbp¦§©¥¥¤¥¨§§¨§¨©©§
dEdzY dcNd zpigA iM xnFl oEkY§©¥©¦§¦©©¥¨¦§©¤
lrAd zpEkW zcnzdnE wETf axn¥Ÿ¦¥©§¨©§©©©©

dOkA (.`"i oiNg) l"f mxn`nkE§©£¨¨ª¦§©¨
dNbq md mi`cECd dUrnE ,zFnFwn§©£¥©¨¦¥§ª¨
iC dxn` dfl (.f"pw `"g xdf) dcll§¥¨Ÿ©¨¤¨§¨©
xMfPM Klv` zEcinzA iWi` zgiw Kl̈¦©¦¦¦§¦¤§¥©¦§¨

:ipA i`cEC zgw siqFY dOle§¨¨¦©©¨¥§¦
íòèå'a oiA Wxtd dUFr didW awri §©©©£Ÿ¤¨¨¤¤§¥¥

d`l aEIg eilr oi`W cvl eiWp̈¨§©¤¥¨¨¦¥¨
mihRWn) dxFYA dxEn`d dpFr zlEf©¨¨£¨©¨¦§¨¦

FpFvxA d`Up `l iM rxbi `l ('i `"kŸ¦§¨¦Ÿ§¨¨¦§
oM oi`X dn ,didW dUrnkE FzriciaE¦¦¨§©£¤¤¨¨©¤¥¥
dpFW`x mrR car DaE z`f FYW` lgẍ¥¦§Ÿ¨¨©©©¦¨

:dIpWE§¦¨
ïëìlgx oFvxA iM d`xi .'Fbe aMWi ¨¥¦§©§¥¨¤¦¦§¨¥

okl dxnF`e ,iElY xaCd did̈¨©¨¨¨§§¨¨¥
:'Eke mi`cEC il Kzpizp lr WExR¥©§¦¨¥¦¨¦§

BàmdW mEXn drEaW oFWl dvxi¦§¤§§¨¦¤¥



vie`סד zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h iriax meil inei xeriy

(æè)äàì àözå áøòa äãOä-ïî á÷òé àáiå©¨¸Ÿ©«£¬Ÿ¦©¨¤»¨¤¼¤¼©¥¥̧¥¹̈
ézøëN øëN ék àBáz éìà øîàzå Búàø÷ìE ¦§¨À©¸Ÿ¤Æ¥©´¨½¦ µ¨´Ÿ§©§¦½

:àeä äìéla dnò ákLiå éða éàãeãa§«¨¥−§¦®©¦§©¬¦−̈©©¬§¨«
i"yx£EÈz¯ÎN ¯ÎN∑ׂשכרּה לרחל ‰e‡.נתּתי ‰ÏÈla∑סּיעֹו יּׂששכר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מּׁשם .(ב"ר)ׁשּיצא »…¿«¿ƒְְִֵַָָָָ««¿»ְִִִֶַָָָָָָָ

(æé)ïa á÷òéì ãìzå øäzå äàì-ìà íéýìû òîLiå©¦§©¬¡Ÿ¦−¤¥¨®©©²©©¥¬¤§©«£−Ÿ¥¬
:éLéîç£¦¦«

i"yx£‰‡ÏŒÏ‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓLiÂ∑ מתאּוה ׁשבטים ּומחּזרת ׁשהיתה .להרּבֹות «ƒ¿«¡…ƒ∆≈»ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

(çé)ézúð-øLà éøëN íéýìû ïúð äàì øîàzå©´Ÿ¤¥À̈¨©³¡Ÿ¦Æ§¨¦½£¤¨©¬¦
:øëùOé BîL àø÷zå éLéàì éúçôL¦§¨¦−§¦¦®©¦§¨¬§−¦¨¨«

(èé):á÷òéì éML-ïa ãìzå äàì ãBò øäzå©©¬©−¥¨®©¥¬¤¥«¦¦−§©«£«Ÿ

(ë)íéýìû éðãáæ äàì øîàzå|íòtä áBè ãáæ éúà ©´Ÿ¤¥À̈§¨©̧¦¡Ÿ¦¬Ÿ¦»¤¤́¼©©̧©Æ
àø÷zå íéðá äML Bì ézãìé-ék éLéà éðìaæé¦§§¥¦́¦¦½¦«¨©¬§¦−¦¨´¨¦®©¦§¨¬

:ïeìáæ BîL-úà¤§−§ª«
i"yx£·BË „·Ê∑ּכתרּגּומֹו.ÈÏaÊÈ∑ ּבית ּבלע"ז. הורבריי"א זבּול, ּבית עּקר לׁשֹון ּתהא לא 'מעּתה מדֹור, ∆∆ְְַƒ¿¿≈ƒְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֹ

עּמי  אּלא נׁשיו'ּדירתֹו ּכל ּכנגד ּבנים לי ׁשּיׁש ,. ְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ

(àë):äðéc dîL-úà àø÷zå úa äãìé øçàå§©©−¨´§¨©®©¦§¨¬¤§−̈¦¨«

i"yx£‰Èc∑,'הּׁשפחֹות ּכאחת אחֹותי רחל ּתהא לא זכר, זה 'אם ּבעצמּה: ּדין לאה ׁשּדנה רּבֹותינּו, ּפרׁשּו ƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לנקבה  ונהפ עליו ס)והתּפּללה .(ברכות ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָ

(טז  ‡˙‡Â נ"יÏÚÂ(‡LÓ¯a ‡Ï˜Á ÔÓ ·˜ÚÈ «¬»¿««¬…ƒ«¿»¿«¿»
ÏBÚÈ˙ È˙ÂÏ ˙¯Ó‡Â d˙eÓc˜Ï ‰‡Ï ˙˜Ùe¿»«≈»¿«»≈«¬∆∆¿»ƒ≈
·ÈÎLe È¯·c ÈÁe¯·Èa CÈz¯‚‡ ¯‚ÈÓ È¯‡¬≈≈«¬«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

:‡e‰ ‡ÈÏÈÏa dnÚƒ«¿≈¿»

ÈÏÈÂ„˙יז  ˙‡ÈcÚÂ ‰‡Ïc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¿≈»¿«ƒ«ƒƒ«
:‡LÈÓÁ ¯a ·˜ÚÈÏ¿«¬…«¬ƒ»

‡È˙Óיח  ˙È·‰Èc È¯‚‡ ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»«¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ
:¯Î˘NÈ dÓL ˙¯˜e ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ»»

È˙ÈLיט  ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‰‡Ï „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«≈»ƒƒ««ƒ«
:·˜ÚÈÏ¿«¬…

‰„‡כ  ·Ë ˜ÏÁ ÈÏ d˙È ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»»≈ƒ√««»»
˙È„ÈÏÈ È¯‡ È˙ÂÏ ÈÏÚ·c d¯B„Ó È‰È ‡ÓÊƒ¿»¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»ƒ¬≈¿≈ƒ

:ÔeÏ·Ê dÓL ˙È ˙¯˜e ÔÈ· ‡zL dÏ≈ƒ»¿ƒ¿«»¿≈¿À

dÓLכא  ˙È ˙¯˜e ‡z¯a ˙„ÈÏÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿ƒ«¿«»¿«»¿«
:‰Ècƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

iM drEaWA `N` mipwp oi`W mixaC§¨¦¤¥¦§¦¤¨¦§¨¦
oIre ,WOn FA WIW xaC Dl zipwd `lŸ¦§¥¨¨¨¤¥©¨§©¥
draXd (b"l d"k) wEqRA iYazMX dn©¤¨©§¦©¨¦¨§¨

:eUr zxFkA xknA ilfh dxez ¦§¤¤§©¥¨
.'Bâå äàì àözå (æèdzFUr mrh ©¥¥¥¨§©©£¨

dn itl ,xqEOd on `le dkM̈¨§Ÿ¦©¨§¦©
lgx dxn`W okl zazA iYWxRX¤¥©§¦§¥©¨¥¤¨§¨¨¥
DA xfgYW d`l dWWg ,oM lr `EdW¤©¥¨§¨¥¨¤©£Ÿ¨
dn itlE ,dzvie dncw dfle lgẍ¥§¨¤¨§¨§¨§¨§¦©
`NW cvl ,drEaW okl iYWxRX¤¥©§¦¨¥§¨§©¤Ÿ
z`Gd dliNd xnFl lgx dwCwC¦§§¨¨¥©©©§¨©Ÿ
zxg` dlill DzF` dgcYW dWWg̈§¨¤¦§¤¨§©§¨©¤¤

:zxMUpe dfixf Ff ixde©£¥§¦¨§¦§¤¤

ãBòzCn iM d`ll mrh zzl Wi¥¨¥©©§¥¨¦¦©
cr dgiPd `NW dzUr zEciqg£¦¨§¨¤Ÿ¦¦¨©
lgx ld`l wiCv FzF` qpMIW¤¦¨¥©¦§Ÿ¤¨¥
xrve dcRwd dfA Wi iM mXn EP`ivFze§¦¤¦¨¦¥¨¤©§¨¨§©©
dncw dfl dlFcB d`pwe lgxl lFcB̈§¨¥§¦§¨§¨¨¤¨§¨
dCn `N` df oi`e ,Dlv` qpMIW mcwŸ¤¤¦¨¥¤§¨§¥¤¤¨¦¨
dzF` lW DzObn lke dciqge daFh¨©£¦¨§¨§©¨¨¤¨
cr 'de ,on`p irhp cinrdl zwCv©¤¤§©£¦¦§¥¤¡¨©¥
'Fbe rnWIe aizkC DxkU ozp iM xaCA©¨¨¦¨©§¨¨¦§¦©¦§©§

:df wEqtA iYWxRX dn KEnqA oIre§©¥§¨©¤¥©§¦§¨¤
øëNxkU iYzp WExR .'Fbe LiYxkU ¨Ÿ§©§¦§¥¨©¦¨¨

dpEMzp cFr LcrA zlEGl©©©©§¦§©§¨

:dTfe dpil mixaC 'a DxkVW¤¨¨¨§¨¦¦¨§¦¨
.àeä äìélaFYrce FpFvxA WExR ©©§¨¥¦§§©§

:xaCd lr miMqdWfi dxez ¤¦§¦©©¨¨
(æédlNRzdW ciBn .midl` rnWIe©¦§©¡Ÿ¦©¦¤¦§©§¨

:'dl©
ãBòdUrOA DzpEM rcie oiad iM dvxi¦§¤¦¥¦§¨©©¨¨¨©©£¤

Dzad`e devn zilkzl `EdW¤§©§¦¦§¨§©£¨¨
dlwlwe eizFevnaE `Ed KExA WFcTdA§©¨¨§¦§¨§¦§§¨
dxEXd lwlw 'd mB df dUrnA dxEXd©¨§©£¤¤©¦§¥©¨
`N` Dl milFr Eid `l dxEXd itM iM¦§¦©¨Ÿ¨¦¨¤¨
dxEXdn xzFi iWing oA clYe xdYe 'c©©©©¥¤¥£¦¦¥¥©¨

:dCn cbpM dCn iXW oaEgi dxez ¥¦¦¦¨§¤¤¦¨



סה `vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h iriax meil inei xeriy

(æè)äàì àözå áøòa äãOä-ïî á÷òé àáiå©¨¸Ÿ©«£¬Ÿ¦©¨¤»¨¤¼¤¼©¥¥̧¥¹̈
ézøëN øëN ék àBáz éìà øîàzå Búàø÷ìE ¦§¨À©¸Ÿ¤Æ¥©´¨½¦ µ¨´Ÿ§©§¦½

:àeä äìéla dnò ákLiå éða éàãeãa§«¨¥−§¦®©¦§©¬¦−̈©©¬§¨«
i"yx£EÈz¯ÎN ¯ÎN∑ׂשכרּה לרחל ‰e‡.נתּתי ‰ÏÈla∑סּיעֹו יּׂששכר הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מּׁשם .(ב"ר)ׁשּיצא »…¿«¿ƒְְִֵַָָָָ««¿»ְִִִֶַָָָָָָָ

(æé)ïa á÷òéì ãìzå øäzå äàì-ìà íéýìû òîLiå©¦§©¬¡Ÿ¦−¤¥¨®©©²©©¥¬¤§©«£−Ÿ¥¬
:éLéîç£¦¦«

i"yx£‰‡ÏŒÏ‡ ÌÈ‰Ï‡ ÚÓLiÂ∑ מתאּוה ׁשבטים ּומחּזרת ׁשהיתה .להרּבֹות «ƒ¿«¡…ƒ∆≈»ְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ

(çé)ézúð-øLà éøëN íéýìû ïúð äàì øîàzå©´Ÿ¤¥À̈¨©³¡Ÿ¦Æ§¨¦½£¤¨©¬¦
:øëùOé BîL àø÷zå éLéàì éúçôL¦§¨¦−§¦¦®©¦§¨¬§−¦¨¨«

(èé):á÷òéì éML-ïa ãìzå äàì ãBò øäzå©©¬©−¥¨®©¥¬¤¥«¦¦−§©«£«Ÿ

(ë)íéýìû éðãáæ äàì øîàzå|íòtä áBè ãáæ éúà ©´Ÿ¤¥À̈§¨©̧¦¡Ÿ¦¬Ÿ¦»¤¤́¼©©̧©Æ
àø÷zå íéðá äML Bì ézãìé-ék éLéà éðìaæé¦§§¥¦́¦¦½¦«¨©¬§¦−¦¨´¨¦®©¦§¨¬

:ïeìáæ BîL-úà¤§−§ª«
i"yx£·BË „·Ê∑ּכתרּגּומֹו.ÈÏaÊÈ∑ ּבית ּבלע"ז. הורבריי"א זבּול, ּבית עּקר לׁשֹון ּתהא לא 'מעּתה מדֹור, ∆∆ְְַƒ¿¿≈ƒְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֹ

עּמי  אּלא נׁשיו'ּדירתֹו ּכל ּכנגד ּבנים לי ׁשּיׁש ,. ְִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ

(àë):äðéc dîL-úà àø÷zå úa äãìé øçàå§©©−¨´§¨©®©¦§¨¬¤§−̈¦¨«

i"yx£‰Èc∑,'הּׁשפחֹות ּכאחת אחֹותי רחל ּתהא לא זכר, זה 'אם ּבעצמּה: ּדין לאה ׁשּדנה רּבֹותינּו, ּפרׁשּו ƒ»ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לנקבה  ונהפ עליו ס)והתּפּללה .(ברכות ְְְְְֱִִֵֶַַָָָָ

(טז  ‡˙‡Â נ"יÏÚÂ(‡LÓ¯a ‡Ï˜Á ÔÓ ·˜ÚÈ «¬»¿««¬…ƒ«¿»¿«¿»
ÏBÚÈ˙ È˙ÂÏ ˙¯Ó‡Â d˙eÓc˜Ï ‰‡Ï ˙˜Ùe¿»«≈»¿«»≈«¬∆∆¿»ƒ≈
·ÈÎLe È¯·c ÈÁe¯·Èa CÈz¯‚‡ ¯‚ÈÓ È¯‡¬≈≈«¬«¿ƒ¿«¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ

:‡e‰ ‡ÈÏÈÏa dnÚƒ«¿≈¿»

ÈÏÈÂ„˙יז  ˙‡ÈcÚÂ ‰‡Ïc d˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜Â¿«ƒ¿»¿«¿≈»¿«ƒ«ƒƒ«
:‡LÈÓÁ ¯a ·˜ÚÈÏ¿«¬…«¬ƒ»

‡È˙Óיח  ˙È·‰Èc È¯‚‡ ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»«¿ƒƒ»ƒ«¿ƒ
:¯Î˘NÈ dÓL ˙¯˜e ÈÏÚ·Ï¿«¿ƒ¿«¿≈ƒ»»

È˙ÈLיט  ¯a ˙„ÈÏÈÂ ‰‡Ï „BÚ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«≈»ƒƒ««ƒ«
:·˜ÚÈÏ¿«¬…

‰„‡כ  ·Ë ˜ÏÁ ÈÏ d˙È ÈÈ ·‰È ‰‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈»¿«¿»»≈ƒ√««»»
˙È„ÈÏÈ È¯‡ È˙ÂÏ ÈÏÚ·c d¯B„Ó È‰È ‡ÓÊƒ¿»¿≈¿≈¿«¿ƒ¿»ƒ¬≈¿≈ƒ

:ÔeÏ·Ê dÓL ˙È ˙¯˜e ÔÈ· ‡zL dÏ≈ƒ»¿ƒ¿«»¿≈¿À

dÓLכא  ˙È ˙¯˜e ‡z¯a ˙„ÈÏÈ Ôk ¯˙·e»«≈¿ƒ«¿«»¿«»¿«
:‰Ècƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

iM drEaWA `N` mipwp oi`W mixaC§¨¦¤¥¦§¦¤¨¦§¨¦
oIre ,WOn FA WIW xaC Dl zipwd `lŸ¦§¥¨¨¨¤¥©¨§©¥
draXd (b"l d"k) wEqRA iYazMX dn©¤¨©§¦©¨¦¨§¨

:eUr zxFkA xknA ilfh dxez ¦§¤¤§©¥¨
.'Bâå äàì àözå (æèdzFUr mrh ©¥¥¥¨§©©£¨

dn itl ,xqEOd on `le dkM̈¨§Ÿ¦©¨§¦©
lgx dxn`W okl zazA iYWxRX¤¥©§¦§¥©¨¥¤¨§¨¨¥
DA xfgYW d`l dWWg ,oM lr `EdW¤©¥¨§¨¥¨¤©£Ÿ¨
dn itlE ,dzvie dncw dfle lgẍ¥§¨¤¨§¨§¨§¨§¦©
`NW cvl ,drEaW okl iYWxRX¤¥©§¦¨¥§¨§©¤Ÿ
z`Gd dliNd xnFl lgx dwCwC¦§§¨¨¥©©©§¨©Ÿ
zxg` dlill DzF` dgcYW dWWg̈§¨¤¦§¤¨§©§¨©¤¤

:zxMUpe dfixf Ff ixde©£¥§¦¨§¦§¤¤

ãBòzCn iM d`ll mrh zzl Wi¥¨¥©©§¥¨¦¦©
cr dgiPd `NW dzUr zEciqg£¦¨§¨¤Ÿ¦¦¨©
lgx ld`l wiCv FzF` qpMIW¤¦¨¥©¦§Ÿ¤¨¥
xrve dcRwd dfA Wi iM mXn EP`ivFze§¦¤¦¨¦¥¨¤©§¨¨§©©
dncw dfl dlFcB d`pwe lgxl lFcB̈§¨¥§¦§¨§¨¨¤¨§¨
dCn `N` df oi`e ,Dlv` qpMIW mcwŸ¤¤¦¨¥¤§¨§¥¤¤¨¦¨
dzF` lW DzObn lke dciqge daFh¨©£¦¨§¨§©¨¨¤¨
cr 'de ,on`p irhp cinrdl zwCv©¤¤§©£¦¦§¥¤¡¨©¥
'Fbe rnWIe aizkC DxkU ozp iM xaCA©¨¨¦¨©§¨¨¦§¦©¦§©§

:df wEqtA iYWxRX dn KEnqA oIre§©¥§¨©¤¥©§¦§¨¤
øëNxkU iYzp WExR .'Fbe LiYxkU ¨Ÿ§©§¦§¥¨©¦¨¨

dpEMzp cFr LcrA zlEGl©©©©§¦§©§¨

:dTfe dpil mixaC 'a DxkVW¤¨¨¨§¨¦¦¨§¦¨
.àeä äìélaFYrce FpFvxA WExR ©©§¨¥¦§§©§

:xaCd lr miMqdWfi dxez ¤¦§¦©©¨¨
(æédlNRzdW ciBn .midl` rnWIe©¦§©¡Ÿ¦©¦¤¦§©§¨

:'dl©
ãBòdUrOA DzpEM rcie oiad iM dvxi¦§¤¦¥¦§¨©©¨¨¨©©£¤

Dzad`e devn zilkzl `EdW¤§©§¦¦§¨§©£¨¨
dlwlwe eizFevnaE `Ed KExA WFcTdA§©¨¨§¦§¨§¦§§¨
dxEXd lwlw 'd mB df dUrnA dxEXd©¨§©£¤¤©¦§¥©¨
`N` Dl milFr Eid `l dxEXd itM iM¦§¦©¨Ÿ¨¦¨¤¨
dxEXdn xzFi iWing oA clYe xdYe 'c©©©©¥¤¥£¦¦¥¥©¨

:dCn cbpM dCn iXW oaEgi dxez ¥¦¦¦¨§¤¤¦¨

`vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'h iriax meil inei xeriy

(áë)íéýìû äéìà òîLiå ìçø-úà íéýìû økæiå©¦§¬Ÿ¡Ÿ¦−¤¨¥®©¦§©³¥¤̧¨Æ¡Ÿ¦½
:dîçø-úà çzôiå©¦§©−¤©§¨«

i"yx£ÏÁ¯Œ˙‡ ÌÈ‰Ï‡ ¯kÊiÂ∑(ב"ר) ׁשּמסרה לּה זכר «ƒ¿…¡…ƒ∆»≈ְֶַָָָָ
לאחֹותּה ּבגֹורלֹוסימניה ּתעלה ׁשּלא מצרה וׁשהיתה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

ּבנים. לּה ׁשאין לפי יעקב, יגרׁשּנה ׁשּמא עׂשו, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשל

לּה ׁשאין ּכׁשּׁשמע ּבלּבֹו עלה ּכ הרׁשע עׂשו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָָָואף
הּפּיט  ׁשיּסד הּוא חלה,ּבנים, ׁשּלא ּכבט 'האדמֹון : ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ונתּבהלה' לֹו לקחּתּה .צבה ְְְְֲִַַָָָָ

(âë)-úà íéýìû óñà øîàzå ïa ãìzå øäzå©©−©©¥´¤¥®©¾Ÿ¤¨©¬¡Ÿ¦−¤
:éútøç¤§¨¦«

i"yx£ÛÒ‡∑ ּתראה ׁשּלא ּבמקֹום (ישעיה וכן:,הכניסּה »«ְְְִִֵֵֶֶָָָֹ
חרּפתנּו",ד) ט)"אסף הּביתה",(שמות יאסף (יואל "ולא  ְְְֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ
נגהם",ד) ס)"אספּו לא (ישעיה יאסף", לא וירח" ְְִֵֵֵֵָָָָֹֹ

והיּו∑È˙t¯Á.יּטמן  עקרה, ׁשאני לחרּפה ׁשהייתי ִֵָ∆¿»ƒְְְֲֲִִִֶֶֶָָָָָ

ואּגדה: הרׁשע. עׂשו ׁשל לחלקֹו ׁשאעלה עלי ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאֹומרים
לתלֹות  ּבמי לּה אין ּבן, לאּׁשה ׁשאין זמן סרחֹונּה,ּכל ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָ

מי  .ּבנ זה? ּכלי ׁשבר מי ּבֹו: ּתֹולה ּבן, לּה ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָמּׁשּיׁש
ּבנ אּלּו? ּתאנים .אכל ְְִִֵֵַָ

(ãë)ïa éì ýåýé óñé øîàì óñBé BîL-úà àø÷zå©¦§¨¯¤§²¥−¥®ŸŸ¥¯§Ÿ̈²¦−¥¬
:øçà©¥«

i"yx£¯Á‡ Ôa ÈÏ '‰ ÛÒÈ∑ ּבנבּואה היתה יֹודעת …≈ƒ≈«≈ְְִַַָָָ
ׁשבטים. עׂשר ׁשנים אּלא להעמיד עתיד יעקב ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשאין

יהא  להעמיד, עתיד ׁשהּוא ׁשאֹותֹו רצֹון 'יהי ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָאמרה:
אחר  ּבן על אּלא התּפּללה לא לכ .מּמּני'. ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(h"kyz `vie t"y zgiy)

יֹוסף ׁשמֹו את כד)וּתקרא מי (ל, ׁשּכל לעיל ּפרׁש רׁש"י ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
ׁשהיּו ודן, יהּודה והינּו ּבאֹוכלּוסין, מרּבה ּכן" "על ּבֹו ְְְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשּנאמר
מּׁשבעים  יֹותר היּו יֹוסף ּבני הרי וקׁשה, אלף. מּׁשּׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָיֹותר

"יֹוסף". ׁשם לקריאת טעמים ׁשני ּדהּנה לֹומר, ויׁש .א אלף. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
חרּפתי.אסף את אּלא יֹוסף.ב אלקים אחר. ּבן לי ה' ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

רצתה  לא רחל ׁשּכן ּבּכתּוב, נתּפרׁש לא הראׁשֹון ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשהּטעם

ׁשּמעּתה  ׁשּמׁשמעּותֹו ּכזה ּבׁשם לבנּה ׁשּקראה ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלפרסם
ּכּסה  הּכתּוב אף ולכן סרחֹונּה, את לתלֹות ּבמי לּה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָיהיה
לא  ּכן", "על לכּתב אפׁשר ׁשאי אפֹוא, מּובן, זה. ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹטעם
הּטעם  זה אין (ׁשהרי הּׁשני ּבּטעם לא ואף הראׁשֹון ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַָֹּבּטעם

ִַָהּיחיד).

(äë)á÷òé øîàiå óñBé-úà ìçø äãìé øLàk éäéå©§¦¾©«£¤²¨«§¨¬¨¥−¤¥®©³Ÿ¤©«£ŸÆ
:éöøàìe éîB÷î-ìà äëìàå éðçlL ïáì-ìà¤¨½̈©§¥̧¦Æ§¥´§½̈¤§¦−§©§¦«

i"yx£ÛÒBÈŒ˙‡ ÏÁ¯ ‰„ÏÈ ¯L‡k∑ׂשטנֹו מּׁשּנֹולד «¬∆»¿»»≈∆≈ְִֶַָ
ׁשּנאמר: עׂשו, יח)ׁשל א אׁש(עובדיה יעקב ּבית "והיה ְֱֲֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

להבה  ּבלא אׁש לקׁש", עׂשו ּובית להבה, יֹוסף ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹּובית

יעקב  ּבטח יֹוסף מּׁשּנֹולד למרחֹוק, ׁשֹולט ְֲִֵֵֵֵֶַַַָָֹאינֹו
לׁשּוב  ורצה .ּבהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא, ְְַָָָָָ

(åë)ïäa Eúà ézãáò øLà éãìé-úàå éLð-úà äðz§º̈¤¨©´§¤§¨©À£¤̧¨©¯§¦«Ÿ§²¨¥−
ézãáò øLà éúãáò-úà zòãé äzà ék äëìàå:E §¥¥®¨¦ µ©¨´¨©½§¨¤£«Ÿ̈¦−£¤¬£©§¦«

i"yx£'B‚Â ÈLŒ˙‡ ‰z∑ ּברׁשּות ּכיֿאם לצאת רֹוצה .איני ¿»∆»«¿ְִִִִֵֵֶָ

ˆd˙BÏכב  ÏÈa˜Â ÈÈ Ì„˜ ÏÁ¯„ ‡¯Îec ÏÚÂ¿«¿»»¿»≈√»¿»¿«ƒ¿«
:ÈecÚ dÏ ·‰ÈÂ ÈÈ¿»ƒ««ƒ

È˙כג  ÈÈ Lk ˙¯Ó‡Â ¯a ˙„ÈÏÈÂ ˙‡ÈcÚÂ¿«ƒ«ƒƒ«»«¬∆∆¿«¿»»
:È„eqÁƒƒ

ÈÏכד  ÈÈ ÛÒBÈ ¯ÓÈÓÏ ÛÒBÈ dÓL ˙È ˙¯˜e¿«»¿≈≈¿≈»≈¿»ƒ
:Ô¯Á‡ ¯a«»√»

Ó‡Â¯כה  ÛÒBÈ ˙È ÏÁ¯ ˙„ÈÏÈ „k ‰Â‰Â«¬»«¿ƒ«»≈»≈«¬«
:ÈÚ¯‡Ïe È¯˙‡Ï C‰È‡Â ÈÁlL Ô·ÏÏ ·˜ÚÈ«¬…¿»»«¿«ƒ¿≈«¿«¿ƒ¿«¿ƒ

Ô‰aכו  C˙È ˙ÈÁÏÙ Èc Èa ˙ÈÂ ÈL ˙È ·‰«»¿«¿»¿«ƒ¿»ƒ»»¿≈
:CzÁÏÙc ÈÁÏt ˙È zÚ„È z‡ È¯‡ ÏÈÊ‡Â¿≈≈¬≈«¿¿«¿»»»¿»ƒƒ¿»ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå íéäìà økæiå (áëaEzMd ciBn ©¦§Ÿ¡Ÿ¦§©¦©¨
cFr eiptl DpFxkf dlrW mbd iM¦£©¤¨¨¦§¨§¨¨
dil` rnWIe FxnF`M dNtzl dkxvdª§§¨¦§¦¨§§©¦§©¥¤¨

z` xkFf 'd iM aEzMd ricFi cFr :'Fbe§¦©©¨¦¥¤
xn` dfl ,eil` EwrvIW ilAn eiciqg£¦¨¦§¦¤¦§£¥¨¨¤¨©
xnFl 'Fbe rnWIe KM xg`e 'Fbe xMfIe©¦§Ÿ§§©©¨©¦§©§©

eiptl DpFxkf dlr DlNRzdW mcTW¤Ÿ¤¤¦§©§¨¨¨¦§¨§¨¨
:KxAzibk dxez ¦§¨©



vie`סו zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i iying meil inei xeriy

(æë)éðéòa ïç éúàöî àð-íà ïáì åéìà øîàiåE ©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®
:Eììâa ýåýé éðëøáéå ézLçð¦©¾§¦©§¨«£¥¬¦§Ÿ̈−¦§¨¤«

i"yx£ÈzLÁ∑ ׁשּלי ּבנחּוׁש נּסיתי הייתי, מנחׁש ƒ«¿ƒְְִִִִִִִֵֶַָ
לי  היּו לא לכאן ּכׁשּבאת ּברכה, לי ּבאה ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹׁשעלֿיד

ׁשּנאמר: כט)ּבנים, עם (לעיל ּבאה ּבּתֹו רחל "והּנה ְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּבּתֹו ׁשֹולח והּוא ּבנים, לֹו יׁש אפׁשר אצל הּצאן". ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר: ּבנים, לֹו היּו ועכׁשו לא)הרֹועים? (לקמן ְְֱִִֶֶַַָָָָ

לבן  בני ּדברי את .""וּיׁשמע ְְְִִֵֵֶַַָָ

ß elqk 'i iying mei ß

(çë):äðzàå éìò EøëN äá÷ð øîàiå©Ÿ©®¨§¨¯§¨«§²¨©−§¤¥«¨
i"yx£E¯ÎN ‰·˜∑'אגר 'ּפריׁש .ּכתרּגּומֹו: »¿»¿»¿ְְְֵַַָָ

(èë)ézãáò øLà úà zòãé äzà åéìà øîàiåE ©Ÿ́¤¥½̈©¨´¨©½§¨¥−£¤´£©§¦®
ð÷î äéä-øLà úàå:ézà E §¥²£¤¨¨¬¦§§−¦¦«

i"yx£Èz‡ E˜Ó ‰È‰Œ¯L‡ ˙‡Â∑מקנ מעּוט חׁשּבֹון ּכּמה את מּתחּלה לידי .היּוׁשּבא ¿≈¬∆»»ƒ¿¿ƒƒְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָ

(ì)Cøáéå áøì õøôiå éðôì Eì äéä-øLà èòî ék¦¿§©Á£¤¨¨̧§³§¨©Æ©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¯¤
éëðà-íâ äNòà éúî äzòå éìâøì Eúà ýåýé§Ÿ̈²«Ÿ§−§©§¦®§©À̈¨©²¤«¡¤¬©¨«Ÿ¦−

:éúéáì§¥¦«
i"yx£ÈÏ‚¯Ï∑(ב"ר) ּבאת רגלי ּביאת ּבׁשביל רגלי, עם ¿«¿ƒְְְִִִִִִַַַָ

ּכמֹו: הּברכה, יא)אצל ּברגלי",(שמות אׁשר "העם ְְְְְְֲֶֶֶַַָָָָ
ח) עּמי (שופטים הּבאים ּברגלי", אׁשר ‚ÈÎ‡ŒÌ."לעם ְְֲִִִֶַַַָָָ«»…ƒ

È˙È·Ï∑ ּביתי אּלא לצר לצרּכי עֹוׂשין אין עכׁשו , ¿≈ƒְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
וצריּבני  לסמכן,)אני (, עּמהם אני ּגם עֹוׂשה להיֹות ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָ

'ּגם' .וזהּו ְֶַ

(àì)éì-ïzú-àì á÷òé øîàiå Cì-ïzà äî øîàiå©−Ÿ¤¨´¤¤¨®©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤¦´
äòøà äáeLà äfä øácä él-äNòz-íà äîeàî§½¨¦©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨¤§¤¬

ðàö:øîLà E «Ÿ§−¤§«Ÿ

(áì)ðàö-ìëa øáòàäN-ìk íMî øñä íBiä E| ¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹©À¨¥̧¦¹̈¨¤´
ã÷ðå àeìèå íéáNka íeç-äN-ìëå àeìèå ã÷ð̈´Ÿ§¨À§¨¤Æ©§¨¦½§¨¬§¨−Ÿ

:éøëN äéäå íéfòä«¦¦®§¨−̈§¨¦«
i"yx£˜„∑,נקּדֹות ּכמֹו ּדּקֹות ּבחברּבּורֹות מנּמר »…ְְְְֲַַַָֻֻ

ּבלע"ז  חברּבּורֹות ∑eÏË‡.פונטר"א טלאים, לׁשֹון ְַַ»ְְְֲִַָ
ּבלע"ז,ׁשחּום ∑ÌeÁ.רחבֹות  רוש"ו לאדם, ּדֹומה , ְְְֶַַָָָֹ

הּתבּואה  לענין לבנה, ונמצאת ׁשחמּתית מׁשנה .לׁשֹון ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

¯ÔÈÓÁכז  ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ Ô·Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:CÏÈ„a ÈÈ ÈÎ¯·e È˙Èq CÓ„√̃»»«≈ƒ»¿«ƒ¿»¿ƒ»

Ôz‡Â:כח  ÈÏÚ C¯‚‡ LÈ¯t ¯Ó‡Â«¬»»≈«¿»¬«¿∆≈

ÈÂ˙כט  CzÁÏÙc ˙È zÚ„È z‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿¿«¿»»ƒ¿»ƒ»¿»
:ÈnÚ C¯ÈÚ· ‰Â‰c«¬»¿ƒ»ƒƒ

ÈbÒÓÏל  ÛÈ˜˙e ÈÓ„˜ CÏ ‰Â‰ Èc ¯ÈÚÊ È¯‡¬≈¿≈ƒ¬»»√»»¿≈¿ƒ¿≈
Û‡ „ÈaÚ‡ È˙ÓÈ‡ ÔÚÎe ÈÏÈ„a C˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»»¿ƒƒ¿«≈»«∆¿≈«

:È˙È·Ï ‡‡¬»¿≈ƒ

˙Ôzלא  ‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â CÏ Ôz‡ ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«»∆∆»«¬««¬…»ƒ∆
·e˙‡ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÈÏ „aÚz Ì‡ ÌÚcÓ ÈÏƒƒ««ƒ«¿∆ƒƒ¿»»»≈¡

:¯h‡ CÚ ÈÚ¯‡∆¿≈»»∆»

(לב  È„Ú‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÚ ÏÎa ¯aÚ‡ נ"י ∆¿«¿»»»»≈«¬≈
ÈcÚ‡¯n‡ ÏÎÂ ÚB˜¯e ¯BÓ ¯n‡ Ïk ÔnzÓ ( «¿ƒƒ«»»ƒ»¿¿«¿»ƒ»

È‰ÈÂ ‡ifÚa ¯BÓe ÚB˜¯e ‡i¯n‡a ÌeÁL¿¿ƒ¿«»¿«¿¿ƒ«»ƒ≈
:È¯‚‡«¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå íMî øñä (áìgkEn eixaCn ¨¥¦¨§¦§¨¨¨
miCwp `N` Fwlgl didi `l iM¦Ÿ¦§¤§¤§¤¨§ª¦
mEge miGraE miaUMA mi`lhE§ª¦©§¨¦¨¦¦§
,Fwlgl mpi` miCwr la` miaUMA©§¨¦£¨£ª¦¥¨§¤§

rnWn KEnqA aEzMd xn`X dOnE¦©¤¨©©¨§¨©§¨
:miCwrd mB gwNW¤¨©©¨£ª¦

äàøðålHIW dvx `l F`pzA awri iM §¦§¤¦©£Ÿ¦§¨Ÿ¨¨¤¦Ÿ
iM `Ed Fnrhe .miCwr FwlgA§¤§£ª¦§©£¦

mB Fxiqdl Kxhvi cwrd mB gTi m ¦̀¦©©¤¨Ÿ¦§¨¥§¨¦©
oaNd oniq oi` dYrnE ,oal o`Sn oM¥¦Ÿ¨¨¥©¨¥¦©©Ÿ¤
ixde eil` o`Sd dPngil o`Sd lkA§¨©Ÿ§©£¤¨©Ÿ¥¨©£¥
FYrC lr dlr `l iM ,wixl ribi `Ed§¦©¨¦¦Ÿ¨¨©©§



סז `vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i iying meil inei xeriy

(æë)éðéòa ïç éúàöî àð-íà ïáì åéìà øîàiåE ©³Ÿ¤¥¨Æ¨½̈¦¨²¨¨¬¦¥−§¥¤®
:Eììâa ýåýé éðëøáéå ézLçð¦©¾§¦©§¨«£¥¬¦§Ÿ̈−¦§¨¤«

i"yx£ÈzLÁ∑ ׁשּלי ּבנחּוׁש נּסיתי הייתי, מנחׁש ƒ«¿ƒְְִִִִִִִֵֶַָ
לי  היּו לא לכאן ּכׁשּבאת ּברכה, לי ּבאה ְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָֹׁשעלֿיד

ׁשּנאמר: כט)ּבנים, עם (לעיל ּבאה ּבּתֹו רחל "והּנה ְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּבּתֹו ׁשֹולח והּוא ּבנים, לֹו יׁש אפׁשר אצל הּצאן". ְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשּנאמר: ּבנים, לֹו היּו ועכׁשו לא)הרֹועים? (לקמן ְְֱִִֶֶַַָָָָ

לבן  בני ּדברי את .""וּיׁשמע ְְְִִֵֵֶַַָָ

ß elqk 'i iying mei ß

(çë):äðzàå éìò EøëN äá÷ð øîàiå©Ÿ©®¨§¨¯§¨«§²¨©−§¤¥«¨
i"yx£E¯ÎN ‰·˜∑'אגר 'ּפריׁש .ּכתרּגּומֹו: »¿»¿»¿ְְְֵַַָָ

(èë)ézãáò øLà úà zòãé äzà åéìà øîàiåE ©Ÿ́¤¥½̈©¨´¨©½§¨¥−£¤´£©§¦®
ð÷î äéä-øLà úàå:ézà E §¥²£¤¨¨¬¦§§−¦¦«

i"yx£Èz‡ E˜Ó ‰È‰Œ¯L‡ ˙‡Â∑מקנ מעּוט חׁשּבֹון ּכּמה את מּתחּלה לידי .היּוׁשּבא ¿≈¬∆»»ƒ¿¿ƒƒְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָ

(ì)Cøáéå áøì õøôiå éðôì Eì äéä-øLà èòî ék¦¿§©Á£¤¨¨̧§³§¨©Æ©¦§´Ÿ¨½Ÿ©§¨¯¤
éëðà-íâ äNòà éúî äzòå éìâøì Eúà ýåýé§Ÿ̈²«Ÿ§−§©§¦®§©À̈¨©²¤«¡¤¬©¨«Ÿ¦−

:éúéáì§¥¦«
i"yx£ÈÏ‚¯Ï∑(ב"ר) ּבאת רגלי ּביאת ּבׁשביל רגלי, עם ¿«¿ƒְְְִִִִִִַַַָ

ּכמֹו: הּברכה, יא)אצל ּברגלי",(שמות אׁשר "העם ְְְְְְֲֶֶֶַַָָָָ
ח) עּמי (שופטים הּבאים ּברגלי", אׁשר ‚ÈÎ‡ŒÌ."לעם ְְֲִִִֶַַַָָָ«»…ƒ

È˙È·Ï∑ ּביתי אּלא לצר לצרּכי עֹוׂשין אין עכׁשו , ¿≈ƒְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹ
וצריּבני  לסמכן,)אני (, עּמהם אני ּגם עֹוׂשה להיֹות ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָ

'ּגם' .וזהּו ְֶַ

(àì)éì-ïzú-àì á÷òé øîàiå Cì-ïzà äî øîàiå©−Ÿ¤¨´¤¤¨®©³Ÿ¤©«£ŸÆ«Ÿ¦¤¦´
äòøà äáeLà äfä øácä él-äNòz-íà äîeàî§½¨¦©«£¤¦Æ©¨¨´©¤½¨²¨¤§¤¬

ðàö:øîLà E «Ÿ§−¤§«Ÿ

(áì)ðàö-ìëa øáòàäN-ìk íMî øñä íBiä E| ¤«¡¸Ÿ§¨«Ÿ§¹©À¨¥̧¦¹̈¨¤´
ã÷ðå àeìèå íéáNka íeç-äN-ìëå àeìèå ã÷ð̈´Ÿ§¨À§¨¤Æ©§¨¦½§¨¬§¨−Ÿ

:éøëN äéäå íéfòä«¦¦®§¨−̈§¨¦«
i"yx£˜„∑,נקּדֹות ּכמֹו ּדּקֹות ּבחברּבּורֹות מנּמר »…ְְְְֲַַַָֻֻ

ּבלע"ז  חברּבּורֹות ∑eÏË‡.פונטר"א טלאים, לׁשֹון ְַַ»ְְְֲִַָ
ּבלע"ז,ׁשחּום ∑ÌeÁ.רחבֹות  רוש"ו לאדם, ּדֹומה , ְְְֶַַָָָֹ

הּתבּואה  לענין לבנה, ונמצאת ׁשחמּתית מׁשנה .לׁשֹון ְְְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָ

¯ÔÈÓÁכז  ˙ÈÁkL‡ ÔÚk Ì‡ Ô·Ï dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈»»ƒ¿««¿»ƒ«¬ƒ
:CÏÈ„a ÈÈ ÈÎ¯·e È˙Èq CÓ„√̃»»«≈ƒ»¿«ƒ¿»¿ƒ»

Ôz‡Â:כח  ÈÏÚ C¯‚‡ LÈ¯t ¯Ó‡Â«¬»»≈«¿»¬«¿∆≈

ÈÂ˙כט  CzÁÏÙc ˙È zÚ„È z‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿¿«¿»»ƒ¿»ƒ»¿»
:ÈnÚ C¯ÈÚ· ‰Â‰c«¬»¿ƒ»ƒƒ

ÈbÒÓÏל  ÛÈ˜˙e ÈÓ„˜ CÏ ‰Â‰ Èc ¯ÈÚÊ È¯‡¬≈¿≈ƒ¬»»√»»¿≈¿ƒ¿≈
Û‡ „ÈaÚ‡ È˙ÓÈ‡ ÔÚÎe ÈÏÈ„a C˙È ÈÈ CÈ¯·e»ƒ¿»»»¿ƒƒ¿«≈»«∆¿≈«

:È˙È·Ï ‡‡¬»¿≈ƒ

˙Ôzלא  ‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â CÏ Ôz‡ ‰Ó ¯Ó‡Â«¬«»∆∆»«¬««¬…»ƒ∆
·e˙‡ ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÈÏ „aÚz Ì‡ ÌÚcÓ ÈÏƒƒ««ƒ«¿∆ƒƒ¿»»»≈¡

:¯h‡ CÚ ÈÚ¯‡∆¿≈»»∆»

(לב  È„Ú‰ ÔÈ„ ‡ÓBÈ CÚ ÏÎa ¯aÚ‡ נ"י ∆¿«¿»»»»≈«¬≈
ÈcÚ‡¯n‡ ÏÎÂ ÚB˜¯e ¯BÓ ¯n‡ Ïk ÔnzÓ ( «¿ƒƒ«»»ƒ»¿¿«¿»ƒ»

È‰ÈÂ ‡ifÚa ¯BÓe ÚB˜¯e ‡i¯n‡a ÌeÁL¿¿ƒ¿«»¿«¿¿ƒ«»ƒ≈
:È¯‚‡«¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå íMî øñä (áìgkEn eixaCn ¨¥¦¨§¦§¨¨¨
miCwp `N` Fwlgl didi `l iM¦Ÿ¦§¤§¤§¤¨§ª¦
mEge miGraE miaUMA mi`lhE§ª¦©§¨¦¨¦¦§
,Fwlgl mpi` miCwr la` miaUMA©§¨¦£¨£ª¦¥¨§¤§

rnWn KEnqA aEzMd xn`X dOnE¦©¤¨©©¨§¨©§¨
:miCwrd mB gwNW¤¨©©¨£ª¦

äàøðålHIW dvx `l F`pzA awri iM §¦§¤¦©£Ÿ¦§¨Ÿ¨¨¤¦Ÿ
iM `Ed Fnrhe .miCwr FwlgA§¤§£ª¦§©£¦

mB Fxiqdl Kxhvi cwrd mB gTi m ¦̀¦©©¤¨Ÿ¦§¨¥§¨¦©
oaNd oniq oi` dYrnE ,oal o`Sn oM¥¦Ÿ¨¨¥©¨¥¦©©Ÿ¤
ixde eil` o`Sd dPngil o`Sd lkA§¨©Ÿ§©£¤¨©Ÿ¥¨©£¥
FYrC lr dlr `l iM ,wixl ribi `Ed§¦©¨¦¦Ÿ¨¨©©§

`vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i iying meil inei xeriy
È¯ÎN ‰È‰Â∑ נקּדים ּולהּבא מּכאן ׁשּיּולדּו אֹותן ¿»»¿»ƒְְְִִִֶַָָָָֻ

ואֹותן  ׁשּלי, יהיּו ּבּכׂשבים ּוׁשחּומים ּבעּזים ְְְְְִִִִִִִֶַָָָֻּוטלאים
ׁשּלא  ,ּבני ּביד והפקידם מהם הפרׁש עכׁשו, ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּיׁשנן

מּתחּלה' ׁשם היּו 'אּלּו מעּתה: הּנֹולדים על לי ,ּתאמר ְִִִִֵֵַַַַָָָָָֹ
לי: ּתאמר ׁשּלא ׁשהן ועֹוד הּזכרים נקּדים 'עלֿידי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֻ

'ואיל מּכאן ּדגמתן הּנקבֹות ּתלדנה .ּוטלאים, ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָֻֻ

(âì)éøëN-ìò àBáú-ék øçî íBéa éú÷ãö éa-äúðòå§¨«§¨¦³¦§¨¦Æ§´¨½̈¦«¨¬©§¨¦−
éðôìíeçå íéfòa àeìèå ã÷ð epðéà-øLà ìk E §¨¤®´Ÿ£¤¥¤ÁÁ¨¸Ÿ§¨¹¨«¦¦À§Æ

:ézà àeä áeðb íéáNka©§¨¦½¨¬−¦¦«
i"yx£'B‚Â ÈaŒ‰˙ÚÂ∑ נֹוטל ׁשאני ּתחׁשדני אם ¿»¿»ƒ¿ְְֲִִִֵֵֶַ

צדקתי, ּבי ּתענה ּכלּום, צדקתי מּׁשּל ּתבא ותעיד ּכי ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַָָָָֹ
נקּדים  ּכיֿאם ּבעדרי ּתמצא ׁשּלא ,לפני ׂשכרי ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַָָָֹֻעל

טלּוא, אֹו נקד, ׁשאינֹו ּבהן ׁשּתמצא וכל ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֻּוטלאים.
ּובגנבה  ל ׁשּגנבּתיו ּבידּוע חּום, ׁשרּוי אֹו הּוא ְְְְְִִֵֶַַָָָ

.אצלי  ְִֶ

(ãì):Eøáãë éäé eì ïä ïáì øîàiå©¬Ÿ¤¨−̈¥®−§¦¬¦§¨¤«
i"yx£Ô‰∑ ּדברים קּבלת לׁשֹון.E¯·„Î È‰È eÏ∑ הלואיּבכ .ׁשּתחּפץ ≈ְְִַַָָ¿ƒƒ¿»∆ְְְֶַַַָֹ

(äì)íéc÷òä íéLézä-úà àeää íBia øñiå©¨´©©Á©¸¤©§¨¦¹¨«£ª¦´
ìk úàìhäå úBc÷pä íéfòä-ìk úàå íéàìhäå§©§ª¦À§¥³¨¨«¦¦Æ©§ª´§©§ª½Ÿ³Ÿ
:åéða-ãéa ïziå íéáNka íeç-ìëå Ba ïáì-øLà£¤¨¨Æ½§¨−©§¨¦®©¦¥−§©¨¨«

i"yx£¯ÒiÂ∑ וגֹו'ּבּיֹום לבן זכרים ∑‰ÌÈLÈz.ההּוא Ba.עּזים Ô·ÏŒ¯L‡ Ïk∑ חברּבּורֹות ּבֹו היתה אׁשר ּכל «»«ְַַָָ«¿»ƒְִִִָ…¬∆»»ְְֲֲֶַָָָ
ּבניו ∑ÔziÂ.לבנֹות  ּביד .לבן ְָ«ƒ≈ְַָָָָ

(åì)ìL Cøc íNiåá÷òéå á÷òé ïéáe Bðéa íéîé úL ©À̈¤¤µ¤§´¤¨¦½¥−¥´©«£®Ÿ§©«£ÀŸ
:úøúBpä ïáì ïàö-úà äòøŸ¤²¤¬Ÿ¨−̈©«¨«Ÿ

i"yx£˙¯˙Bp‰∑לֹו מסר אֹותן ׁשירים, אּלא ׁשאינן והעקרֹות, החֹולֹות ׁשּבהן, .הרעּועֹות «»…ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

(æì)ìvôéå ïBîøòå æeìå çì äðáì ìwî á÷òé Bì-çwiå©¦©´©«£ÀŸ©©¬¦§¤²©−§´§©§®©§©¥³
:úBì÷nä-ìò øLà ïálä óNçî úBðáì úBìöt ïää¥Æ§¨´§¨½©§Æ©¨½̈£¤−©©©§«

i"yx£‰·Ï ÏwÓ∑ לבנה ּוׁשמֹו הּוא ּדתימא:,עץ ּכמה ««ƒ¿∆ְְְְִֵֵֶַָ
ד) ׁשּקֹורין (הושע הּוא אני, ואֹומר ולבנה". אּלֹון ְְְֲִִִֵֶֶַַַ"ּתחת

לבן  ׁשהּוא ר ∑ÁÏ.טרימב"ל, ∑ÊeÏÂ.טב ּכׁשהּוא ֶָָ«ְֶָֹ¿
לקח  ּדּקים,ועֹוד אגֹוזים ּבֹו ׁשּגדלין עץ לּוז, מּקל ְְֱִִִֵֵֵֶַַַָ

ּבלע"ז  ּבלע"ז ∑ÔBÓ¯ÚÂ.קולדר"י .קשטניי"ר ְַַ¿«¿ְַַ
˙BÏˆt∑ מנּמר עֹוׂשהּו ׁשהיה קּלּופים, .קּלּופים ¿»ְִִִִֵֶָָָֻ

Ô·l‰ ÛNÁÓ∑קֹולפֹו ּכׁשהיה מּקל, ׁשל לבן ּגּלּוי «¿«»»ְְִֵֶֶֶַָָֹ
הּקּלּוף  ּבמקֹום ׁשּלֹו לבן ונגלה נראה .היה ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹ

˙ÏBÚÈלג  È¯‡ ¯ÁÓc ÌBÈa È˙eÎÊ Èa „‰Ò˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿ƒ¿»¬≈≈
ÚB˜¯e ¯BÓ È‰B˙ÈÏ Èc Ïk CÓ„˜ È¯‚‡ ÏÚ««¿ƒ√»»…ƒ≈ƒ¿¿«
:ÈnÚ ‡e‰ ‡·eb ‡i¯n‡a ÌeÁLe ‡ifÚa¿ƒ«»¿¿ƒ¿«»¿»ƒƒ

CÓb˙ÙÎ:לד  È‰È ÈÂÏ Ì¯a Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿»¿≈¿≈¿ƒ¿»»

¯‚iÏB‡לה  ‡iLÈz ˙È ‡e‰‰ ‡ÓBÈ· ÈcÚ‡Â¿«¿ƒ¿»«»¿»«»¿«»
Ïk ‡˙ÚB˜¯e ‡˙¯BÓ ‡iÊÚ Ïk ˙ÈÂ ‡iÚB˜¯e¿«»¿»»ƒ«»¿¿»¿¬»…
„Èa ·‰ÈÂ ‡i¯n‡a ÌeÁLc ÏÎÂ da ¯eÁ Ècƒƒ»≈¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ«¿«

:È‰Ba¿ƒ

ÔÈ·eלו  È‰BÈa ÔÈÓBÈ ‡˙Ïz CÏ‰Ó ÈeLÂ¿«ƒ«¬«¿»»ƒ≈ƒ≈
:Ô¯‡zL‡c Ô·Ï„ ‡Ú ˙È ÈÚ¯ ·˜ÚÈÂ ·˜ÚÈ«¬…¿«¬…»≈»»»¿»»¿ƒ¿»√«

¯ÔÈ·Èhלז  Ô·Ïc ÔÈ¯ËeÁ ·˜ÚÈ dÏ ·ÈÒe¿ƒ≈«¬…¿ƒƒ¿»«ƒƒ
ÔÈ¯ÂÁ ÔÈÙÏ˜ ÔB‰a ÛÈÏ˜Â ÛeÏ„„Â ÊeÏ„cƒ¿¿ƒ¿¿«ƒ¿ƒ¿ƒƒ»ƒ

:‡i¯ËeÁ ÏÚ Èc ¯eÁ ÛeÏƒ̃ƒ»ƒ«¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

mlFrA ot` mEWA oal zFOxl awri lW¤©£Ÿ§©¨¨§Ÿ¤¨¨
EngIW `vni cwrd zErvn`AW aWge§¨©¤§¤§¨¤¨Ÿ¦§¨¤¤¡
`EdW `ElHde cwPd oM mB clil o`Sd©Ÿ¥¥©¥©¨Ÿ§©¨¤
xn`W `vnY ok FnkE .Fnvrl gwFl¥©§©§§¥¦§¨¤¨©

('n) aEzMdcwr l` o`Sd ipR oYIe ©¨©¦¥§¥©Ÿ¤¨Ÿ
mEgde mi`lhE miCwp zFclFi Eide§¨§§ª¦§ª¦§©
mMgzp oal i`Oxde ,xEOPd l` EngIW¤¤¡¤©¦§¨©©¨¨¦§©¥

,`Elhe cwp cwr lMd lhpe Ff zrcl§©©§¨©©Ÿ¨Ÿ¨Ÿ§¨
FA oal xW` lM xiqde mMgzp cFr¦§©¥§¥¦¨£¤¨¨
i`pYd did ok `l iM eizFnvr dpgRY¦©§¨©§¨¦Ÿ¥¨¨©§©
F` cwp F` cwr E`vi oiPn oM m`W¤¦¥¦©¦¨§¨Ÿ¨Ÿ
,awri lW FxkU rwR dYrnE ,`Elḧ¥©¨¨©§¨¤©£Ÿ
xkU zgwl awri mMgzp df mrHn¦©©¤¦§©¥©£Ÿ¨©©§©
mB Fnvrl gwle zFlwOd bSIe Fgxḧ§©©¥©©§§¨©§©§©

dNB oal mxiqdX dOn iM ,miCwrd̈£ª¦¦¦©¤¥¦¨¨¨¦¨
FxnF` `Ede ,awri wlg dN`A iM FYrC©§¦§¥¤¥¤©£Ÿ§§
miCwp miCwr o`Sd oclYe (h"l)©¥©§¨©Ÿ£ª¦§ª¦
lW FwlgA mipiOd zWlW lke mi`lhE§ª¦§¨§Ÿ¤©¦¦§¤§¤
('d ilWn) xn`p oal lre ,awri©£Ÿ§©¨¨¤¡©¦§¥

:KnYi Fz`Hg ilagaEbl dxez §©§¥©¨¦¨¥



vie`סח zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i iying meil inei xeriy

(çì)úBú÷La íéèäøa ìvt øLà úBì÷nä-úà âviå©©¥À¤©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−§¦«£´
ì ïàvä ïàáz øLà íénäïàvä çëðì úBzL ©¨®¦£¤Á¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ
ì ïàáa äðîçiå:úBzL ©¥©−§¨§Ÿ¨¬¦§«

i"yx£‚viÂ∑ ּונעיצה ּתחיבה לׁשֹון 'ּודעיץ', ּתרּגּומֹו: ««≈ְְְְְִִִַָָ
'ּדצּה ּבּגמרא: יׁש והרּבה ארמית, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהיא
אּלא  ּדעצּה, ּכמֹו דצּה מידי', ּביּה 'דץ ְְְְִִֵֶַַָָָָָָוׁשלפּה',

לׁשֹונֹו את הּמים ∑ÌÈË‰¯a.ׁשּמקּצר ,ּבמרּוצֹות ְְֵֶֶַ»¿»ƒְִִַַ
הּצאן  ׁשם להׁשקֹות ּבארץ העׂשּויֹות ‡L¯.ּבּברכֹות ְְְֲֵֶַַַָָָָֹ¬∆

Ô‡·z'B‚Â∑,לׁשּתֹות הּצאן ּתבאנה אׁשר ּברהטים »…»¿ְְֲִִֶַָָָָֹֹ

הּמקלֹות  הּציג הּצאן ׁשם B‚Â'.לנכח ‰ÓÁiÂ∑(ב"ר) ְְִִַַַַָֹֹ«≈«¿»¿
הּמקלֹות  את רֹואה לאחֹוריה הּבהמה נרּתעת ,והיא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָ

אֹומר: אֹוׁשעיא רּבי ּבֹו. ּכּיֹוצא ויֹולדת רֹובעּה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּזכר
לזכר, צריכֹות היּו ולא ּבמעיהן זרע נעׂשין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמים

וגֹו'" "וּיחמנה זכר (וזהּו: לׁשֹון התחּברּו זֹו ּבתבה לֹומר, רצה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

עזרא ּונקבה, ּבן אברהם הרב ׁשּכתב .)ּכמֹו ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ

(èì)íéc÷ò ïàvä ïãìzå úBì÷nä-ìà ïàvä eîçiå©¤«¡¬©−Ÿ¤©©§®©¥©´§¨©½Ÿ£ª¦¬
:íéàìèe íéc÷ð§ª¦−§ª¦«

i"yx£˙BÏ˜n‰ŒÏ‡∑ מראֹות ורגליהן ∑ÌÈc˜Ú.הּמקלֹות אל ידיהן קרסּלי הם עקידתן, ּבמקֹום .מׁשּנים ∆««¿ְְֶַַַ¬Àƒְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻ

(î)ã÷ò-ìà ïàvä éðt ïziå á÷òé ãéøôä íéáNkäå§©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼©Â¦¥Â§¥̧©¯Ÿ¤¨²Ÿ
àìå Bcáì íéøãò Bì úLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå§¨−§´Ÿ¨¨®©¨̧¤³£¨¦Æ§©½§¬Ÿ

:ïáì ïàö-ìò íúL̈−̈©¬Ÿ¨¨«
i"yx£·˜ÚÈ „È¯Ù‰ ÌÈ·Nk‰Â∑עקּד ים הּנֹולדים ¿«¿»ƒƒ¿ƒ«¬…ֲִִַָֻ

עדר  עדר אֹותן ועׂשה לעצמן והפריד הבּדיל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻנקּדים,
ּופני  הּצאן, לפני העקּוד העדר אֹותֹו והֹולי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹלבּדֹו,
וזהּו אליהם. צֹופֹות אחריהם ההֹולכֹות ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַֹהּצאן

הּצאן  ּפני ׁשהיּו אלֿעקד", הּצאן ּפני "וּיּתן ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשנאמר:
ׁשּמצא  חּום ּכל ואל העקּדים לבן אל LiÂ˙.ּבצאן ְְֲִֶֶֶָָָָָָֹֻ«»∆

ÌÈ¯„Ú BÏ∑ ׁשּפרׁשּתי .ּכמֹו ¬»ƒְְִֵֶַ

(àî)á÷òé íNå úBøM÷îä ïàvä íçé-ìëa äéäå§¨À̈§¨©¥»©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧©«£¯Ÿ
äpîçéì íéèäøa ïàvä éðéòì úBì÷nä-úà¤©©§²§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®§©£¥−¨

:úBì÷na©©§«
i"yx£˙B¯M˜Ó‰∑ עד לֹו ואין 'הּבכירֹות', ּכתרּגּומֹו: «¿À»ְְְְִֵֵַַ

עם  חּברֹו ּומנחם טו)ּבּמקרא. ב "אחיתפל (שמואל ְְְֲִִִִֵֶַַָֹ
אֹותן (שם)ּבּקֹוׁשרים", אּמיץ", הּקׁשר "ויהי ְְִִִֶֶַַַַָ

עּבּורן  למהר יחד .הּמתקּׁשרֹות ְְְִִֵַַַַַָ

iË‰¯a‡לח  ÛÈl˜ Èc ‡i¯ËeÁ ˙È ıÈÚ„e¿ƒ»¿«»ƒ«ƒƒ¿»«»
) Ô˙‡c ¯˙‡ ‡iÓ„ ‡È˜L ˙Èa נ"י ‡˙¯ ¬«≈»¿»¿«»¬«¿»»

ÔÈ˙‡c(‡Úc ÔB‰Ï·˜Ï ÈzLÓÏ ‡Ú ¿»¿»»»¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿»»
:ÈzLÓÏ ÔB‰È˙ÈÓa ÔÓÁÈ˙Óeƒ¿«¬»¿≈≈¿ƒ¿≈

Ú‡לט  ‡„ÈÏÈÂ ‡i¯ËeÁa ‡Ú ‡ÓÁÈ˙‡Â¿ƒ¿«¬»»»¿¿«»ƒƒ»»»
:ÔÈÚB˜¯e ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿ƒ¿ƒ

Ïkמ  ‡Ú LÈ¯a ·‰ÈÂ ·˜ÚÈ L¯Ù‡ ‡i¯n‡Â¿ƒ¿«»«¿≈«¬…ƒ«¿≈»»»
dÏ ÈeLÂ Ô·Ï„ ‡Úa ÌeÁLc ÏÎÂ ÏB‚¯cƒ¿¿»ƒ¿¿»»¿»»¿«ƒ≈
‡Ú ÌÚ Ôep·¯Ú ‡ÏÂ È‰B„BÁÏa ÔÈ¯„Ú∆¿ƒƒ¿ƒ¿»¬≈ƒƒ»»

:Ô·Ï„¿»»

z¯k·Ó‡מא  ‡Ú ÔÓÁÈ˙Óc ÔcÚ ÏÎa ÈÂ‰Â«¬≈¿»ƒ«¿ƒ¿«¬»»»¿««¿»
‡Ú ÈÈÚÏ ‡i¯ËeÁ ˙È ·˜ÚÈ ÈeLÓe¿«ƒ«¬…»¿«»¿≈≈»»

:‡i¯ËeÁa ÔB‰˙eÓÁÈÏ ‡iË‰¯aƒ¿»«»¿«»¿¿¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.ã÷ò ìà ïàvä éðt (î`NW mrh §¥©Ÿ¤¨Ÿ©©¤Ÿ
ilE` `Elh l` F` cwp l` xn`̈©¤¨Ÿ¤¨©
'Adn df oin l` o`Sd Engi xzFi iM¦¥¤¡©Ÿ¤¦¤¥©

:mixg £̀¥¦
úLiåicM dfA oEMzp .'Fbe mixcr Fl ©¨¤£¨¦§¦§©¥¨¤§¥

oilMYqn o`Sd Eidi `l cinYW¤¨¦Ÿ¦§©Ÿ¦§©§¦
mipin x`WA `le mipin ozF`A `N ¤̀¨§¨¦¦§Ÿ¦§¨¦¦
,oiOd FzF`n m` iM llM Ecli `l dfAW¤¨¤Ÿ¥§§¨¦¦¥©¦
Fp`Sn zzl awri Kxhvi ok `l m`W¤¦Ÿ¥¦§¨¥©£Ÿ¨¥¦Ÿ
`Elhe cwr Fpi`W oin dpclYWM oall§¨¨§¤¥¥§¨¦¤¥¨Ÿ§¨

:'Eke`n dxez §

.'Bâå íçé ìëa äéäå (àîzrcl Kixv §¨¨§¨©¥§¨¦¨©©
`nlWA dkM awri dUri dOl̈¨©£¤©£Ÿ¨¨¦§¨¨
zFlwOd zbSdA dNgzA dUrX dn©¤¨¨¦§¦¨§©¨©©©§
rbi did df zlEGW gxkdd cvl did̈¨§©©¤§¥©¤©¤¨¨¨¥©
EidW xg` ok `l ,EpazMW FnM wixl̈¦§¤¨©§Ÿ¥©©¤¨
Fl did `l 'Fbe miCwpE miCwr o`SA©Ÿ£ª¦§ª¦§Ÿ¨¨
itM `vnPW 'Eke zFxXwnd `Ed lHl¦Ÿ©§ª¨§¤¦§¨§¦
on Fpi`e gex ivgn xzFi lhFp `Ed df¤¥¥¥£¦¤©§¥¦
o`Sd lrA mr dpzd `NW lMW oiCd©¦¤¨¤Ÿ¦§¨¦©©©Ÿ
WilW `N` lHl drFxl oi` mzQd on¦©§¨¥¨¤¦Ÿ¤¨§¦
h"k) wEqR WExtA EpazMW FnkE gexd̈¤©§¤¨©§§¥¨

ke ,dY` ig` ikd (e"hawril oi` o` £¦¨¦©¨§¨¥§©£Ÿ
Fl rbFPW xaC `N` i`Oxdn liSdl§©¦¥¨©©¦¤¨¨¨¤¥©
xzFi lhFp iM ip`Fxe mzQd on oiCA©¦¦©§¨§©¦¦¥¥
Eid `l zFxXwnd o`v iM ilE`e .ivgn¥£¦§©¦Ÿ©§ª¨Ÿ¨
axd lr `N` 'Fbe miCwr lMd zFclFi§©Ÿ£ª¦§¤¨©¨Ÿ
zFxXwnA cg` wlg lhFp oal dide§¨¨¨¨¥¥¤¤¨©§ª¨
Fwlgl riBn dide mithrd wlg lke§¨¥¤¨£ª¦§¨¨©¦©§¤§
aEzMd xn`W mbde ,miWilW 'a§¦¦©£©¤¨©©¨
.mixEWTd ax WExR awril mixEWTde§©§¦§©£Ÿ¥Ÿ©§¦
didW zFlfB x`W liSdl oEMzPW F`¤¦§©¥§©¦§¨§¥¤¨¨

:Fl dUFran dxez ¤



סט `vie zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i iying meil inei xeriy

(çì)úBú÷La íéèäøa ìvt øLà úBì÷nä-úà âviå©©¥À¤©©§Æ£¤´¦¥½¨«§¨¦−§¦«£´
ì ïàvä ïàáz øLà íénäïàvä çëðì úBzL ©¨®¦£¤Á¨¸Ÿ¨©³Ÿ¦§Æ§´Ÿ©©½Ÿ
ì ïàáa äðîçiå:úBzL ©¥©−§¨§Ÿ¨¬¦§«

i"yx£‚viÂ∑ ּונעיצה ּתחיבה לׁשֹון 'ּודעיץ', ּתרּגּומֹו: ««≈ְְְְְִִִַָָ
'ּדצּה ּבּגמרא: יׁש והרּבה ארמית, ּבלׁשֹון ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהיא
אּלא  ּדעצּה, ּכמֹו דצּה מידי', ּביּה 'דץ ְְְְִִֵֶַַָָָָָָוׁשלפּה',

לׁשֹונֹו את הּמים ∑ÌÈË‰¯a.ׁשּמקּצר ,ּבמרּוצֹות ְְֵֶֶַ»¿»ƒְִִַַ
הּצאן  ׁשם להׁשקֹות ּבארץ העׂשּויֹות ‡L¯.ּבּברכֹות ְְְֲֵֶַַַָָָָֹ¬∆

Ô‡·z'B‚Â∑,לׁשּתֹות הּצאן ּתבאנה אׁשר ּברהטים »…»¿ְְֲִִֶַָָָָֹֹ

הּמקלֹות  הּציג הּצאן ׁשם B‚Â'.לנכח ‰ÓÁiÂ∑(ב"ר) ְְִִַַַַָֹֹ«≈«¿»¿
הּמקלֹות  את רֹואה לאחֹוריה הּבהמה נרּתעת ,והיא ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָ

אֹומר: אֹוׁשעיא רּבי ּבֹו. ּכּיֹוצא ויֹולדת רֹובעּה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּזכר
לזכר, צריכֹות היּו ולא ּבמעיהן זרע נעׂשין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמים

וגֹו'" "וּיחמנה זכר (וזהּו: לׁשֹון התחּברּו זֹו ּבתבה לֹומר, רצה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָ

עזרא ּונקבה, ּבן אברהם הרב ׁשּכתב .)ּכמֹו ְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָ

(èì)íéc÷ò ïàvä ïãìzå úBì÷nä-ìà ïàvä eîçiå©¤«¡¬©−Ÿ¤©©§®©¥©´§¨©½Ÿ£ª¦¬
:íéàìèe íéc÷ð§ª¦−§ª¦«

i"yx£˙BÏ˜n‰ŒÏ‡∑ מראֹות ורגליהן ∑ÌÈc˜Ú.הּמקלֹות אל ידיהן קרסּלי הם עקידתן, ּבמקֹום .מׁשּנים ∆««¿ְְֶַַַ¬Àƒְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻֻ

(î)ã÷ò-ìà ïàvä éðt ïziå á÷òé ãéøôä íéáNkäå§©§¨¦»¦§¦´©«£Ÿ¼©Â¦¥Â§¥̧©¯Ÿ¤¨²Ÿ
àìå Bcáì íéøãò Bì úLiå ïáì ïàöa íeç-ìëå§¨−§´Ÿ¨¨®©¨̧¤³£¨¦Æ§©½§¬Ÿ

:ïáì ïàö-ìò íúL̈−̈©¬Ÿ¨¨«
i"yx£·˜ÚÈ „È¯Ù‰ ÌÈ·Nk‰Â∑עקּד ים הּנֹולדים ¿«¿»ƒƒ¿ƒ«¬…ֲִִַָֻ

עדר  עדר אֹותן ועׂשה לעצמן והפריד הבּדיל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻנקּדים,
ּופני  הּצאן, לפני העקּוד העדר אֹותֹו והֹולי ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹלבּדֹו,
וזהּו אליהם. צֹופֹות אחריהם ההֹולכֹות ְְֲֲֵֵֶֶֶַַַֹהּצאן

הּצאן  ּפני ׁשהיּו אלֿעקד", הּצאן ּפני "וּיּתן ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשנאמר:
ׁשּמצא  חּום ּכל ואל העקּדים לבן אל LiÂ˙.ּבצאן ְְֲִֶֶֶָָָָָָֹֻ«»∆

ÌÈ¯„Ú BÏ∑ ׁשּפרׁשּתי .ּכמֹו ¬»ƒְְִֵֶַ

(àî)á÷òé íNå úBøM÷îä ïàvä íçé-ìëa äéäå§¨À̈§¨©¥»©´Ÿ©«§ª¨¼§¨̧©«£¯Ÿ
äpîçéì íéèäøa ïàvä éðéòì úBì÷nä-úà¤©©§²§¥¥¬©−Ÿ¨«§¨¦®§©£¥−¨

:úBì÷na©©§«
i"yx£˙B¯M˜Ó‰∑ עד לֹו ואין 'הּבכירֹות', ּכתרּגּומֹו: «¿À»ְְְְִֵֵַַ

עם  חּברֹו ּומנחם טו)ּבּמקרא. ב "אחיתפל (שמואל ְְְֲִִִִֵֶַַָֹ
אֹותן (שם)ּבּקֹוׁשרים", אּמיץ", הּקׁשר "ויהי ְְִִִֶֶַַַַָ

עּבּורן  למהר יחד .הּמתקּׁשרֹות ְְְִִֵַַַַַָ

iË‰¯a‡לח  ÛÈl˜ Èc ‡i¯ËeÁ ˙È ıÈÚ„e¿ƒ»¿«»ƒ«ƒƒ¿»«»
) Ô˙‡c ¯˙‡ ‡iÓ„ ‡È˜L ˙Èa נ"י ‡˙¯ ¬«≈»¿»¿«»¬«¿»»

ÔÈ˙‡c(‡Úc ÔB‰Ï·˜Ï ÈzLÓÏ ‡Ú ¿»¿»»»¿ƒ¿≈¿ƒ¿≈¿»»
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אדמּו"ר  מבאר - מאד" מאד האיׁש "ויפרֹוץ הּפסּוק ְְְְְִִֵַַַַָָָֹֹעל
מאד": "מאד הּלׁשֹון ּכפל ְְְִֶֶֶַָָָֹֹהאמצעי

הּגבּורֹות. התחּלקּות מּצד ׁשּבא הרּבּוי ענין הּוא - ְְְְְִִִִֶַַַַָָֹ"מאד"
ׁשּמּצד  ּגׁשמים, ּגבּורֹות ּכמֹו ּדיצחק, עליֹונֹות ּגבּורֹות ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָהיינּו,
ּגם  וזהּו ּבריּבּוי, טיּפין טיּפין הּגׁשמים יֹורדים ְְְְְִִִִִִִֶַַַָהּגבּורֹות
הּגבּורה, ּבחינת האלקים", ל "ויּתן נאמר יצחק ְְְְְְְֱֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשּבברּכת
ּבמּתן־ וגם יׂשראל, לכל הּברכֹות מקֹור היא זֹו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשּבחינה
"מּפי  ז"ל חכמינּו ּובלׁשֹון גֹו'", אלקים "וידּבר נאמר ְְֱֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹּתֹורה

ההׁשּפעה. מקֹור הן ׁשהּגבּורֹות ּכיון ׁשמענּום", ְְְְְֲֵֵֶַַַַַָָָָהּגבּורה
על־ידי  נעׂשה - ּפעמים ּב' מאד" ּד"מאד הענין ְְְְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹאמנם,
הּתיקּון, עֹולם ּבחינת יעקב, אצל ׁשהיתה הּבירּורים ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹעבֹודת
מהּגבּורֹות  ּגם יֹותר נעלית לדרּגא מּגיעים ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשעל־ידי־זה
לבן, מּבחינת ּגם ּולמעלה ּדתהּו, ּגבּורֹות ּדיצחק, ְְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָֹהעליֹונֹות
יׂשראל", ׁשל עוֹונֹותיהם "ׁשּמלּבין ׁשם על העליֹון, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָלֹובן
יֹותר  מאד (יצחק), מאביו יֹותר "מאד ּבּמדרׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹּכדאיתא
מּתהּו. ּגם למעלה הּוא הּתיקּון ׁשּׁשרש לפי והיינּו, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹֹמּלבן".
מּצד  ׁשּזהּו - מאד" מאד הארץ "טֹובה ּׁשּכתּוב מה ּגם ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹוזהּו
"ארץ  מּמּנה לעׂשֹות עממין ׁשבעה ּבארץ הּבירּורים ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָעבֹודת

ְִֵָיׂשראל".
ּבזה: ּפעם והענין מאד, ּכבד ואברם ּבֹו ׁש"ּכתּוב - אברהם ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

לא  - מאד) ּפעמים ּב' ּבֹו ׁשּכתּוב ּכיעקב (ּדלא ְְְְֲִֶַַַָָֹֹֹֹאחת"
הּגׁשמּיים  הּדברים את לברר הּבירּורים, ּבעבֹודת ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהתעּסק
אׁשר  ּד"הּנפׁש הענין ּבאברהם ׁשּמצינּו מה וגם ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּבעֹולם.
ׁשעה, ּולפי עראי ּבדר רק היה זה ענין הרי - ּבחרן" ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָעׂשּו
ׁשל  חלציהם ליֹוצאי אירע מה יֹודעים אנּו ׁשאין הּטעם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוזהּו

אברהם.הּג על־ידי ׁשּנתּגּירּו רים ְְְְִִֵֵֶַַַַָָ
יצא  ולא ּתמימה", "עֹולה היה ׁשהרי - יצחק ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָֹּוכמֹו־כן

הּבירּור). קֹודם עדין ׁשהיתה (אף ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמארץ־יׂשראל
וּיל ׁשבע מּבאר יעקב "וּיצא ּבֹו נאמר - יעקב ְֱֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹמה־ּׁשאין־ּכן

ָָָחרנה":
ּגם  אׁשר יצחק, אצל - ׁשבע ּבבאר יעקב היה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבתחילה
למעלה, ּכמֹו ּומּצב מעמד ּבאֹותֹו היה ּבּגּוף למּטה ְְְְְְֲִַַַַַָָָָָָּבהיֹותֹו

ׁש"אין  אף־על־ּפי יצחק", "אלקי נאמר ּבחּייו ּגם ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּלכן
ּבחּייהם". הּצּדיקים על ׁשמֹו מיחד ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָהּקּב"ה

ּכפי  ועבר, ׁשם ׁשל מדרׁשם ּבבית ׁשנה י"ד היה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָּולאחרי־כן
ההּוא", ּבּמקֹום "וּיׁשּכב הּפסּוק על ז"ל חכמינּו ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָׁשּדרׁשּו
לא  עבר ּבבית ׁשׁשימׁש ׁשנים י"ד אבל ׁשכב, מקֹום ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ"ּבאֹותֹו
מעלת  ּגֹודל ּומּובן ּבּתֹורה", עֹוסק ׁשהיה ּבּלילה, ְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשכב

זמן. ּבאֹותֹו ְְְֵַַָמדרגתֹו
ּב' על נֹוסף אׁשר "חרנה", מּׁשם הל - זאת ְְֲִֶַַַָָָָָָֹולמרֹות
עֹולמֹות  על אֹו מלכּות על קאי אם ׁשּבּזהר, ְִִֵֵֶַַַַַַָָֹהּפירּוׁשים
ּגם  קאי זה הרי ּבהּמאמר), ׁשּנזּכר (ּכפי ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּבריאה־יצירה־עׂשּיה
ׁשּזֹוהי  (ּבעֹולם)", מקֹום ׁשל אף "חרֹון - ּכפׁשּוטֹו "חרנה" ְֲִִֶֶַַָָָָָָעל

ּתחּתֹונה. הּיֹותר ְְֵֵַַַַָָהּמדרגה
מה  ׁשּזהּו כּו', החמרּיּות ּבבירּור עסק - ּבחרן ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּובהיֹותֹו
נעׂשה  על־ידי־זה ודוקא וגֹו'", וחמֹור ׁשֹור לי "ויהי ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָּׁשּכתּוב

"מאד". ּפעמים ּב' מאד", מאד האיׁש ּד"ויפרֹוץ ְְְְְְְִִִִַָָָָֹֹֹהענין
ּבעבֹודה: ְְֲִָָָוענינֹו

ּברּוחנּיּות, היא ׁשהּתֹורה - הּוא למצֹות ּתֹורה ּבין ְְְִִִִֵֶַַָָָהחילּוק
ּבזה. וכּיֹוצא ּגׁשמי ּבצמר ציצית ּכמֹו ּבגׁשמּיּות, הן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָוהּמצֹות
רּבֹותינּו ּכמאמר הּמצֹות, ּבׁשביל היא הּתֹורה ּתכלית ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַַָוהרי
יהיה  ּולעתיד־לבא מעׂשה", לידי ׁשּמביא ּתלמּוד "ּגדֹול ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹז"ל
הּדבר  ּבירּור מּצד היא ּבזה ׁשהּמעלה - ּגדֹול" ֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ"מעׂשה
ענין  ׁשּזהּו הרׁשּות, ּדברי ּבבירּור - מּזה ויתירה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּגׁשמי.

הּמצֹות. מּמעׂשה ּגם יֹותר ְֲֲִִֵֵֶַַַַנעלה
הּׁשליחּות: ּבענין אלינּו הֹוראה ּגם ְְְְִִִֵֵַַַָָוזֹוהי

ׁשהיה  ּכפי - ׁשלּוחים ׁשֹולחים היּו נׂשיאינּו ׁשרּבֹותינּו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָידּוע
לארץ־הּקֹודׁש, ׁשלּוחים ׁשּׁשלח האמצעי, אדמּו"ר ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּבימי

ׁשּבתחיל  לׁשלֹוח וכמסּוּפר ׁשהבטיח עד לנסֹוע, רצּו לא ה ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹ
הּמאמרים  להם ׁשֹולח והיה החסידּות, מאמרי את ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלהם
הרּבה  נמצאּו ׁשּבארץ־יׂשראל  הּסיּבה וזֹוהי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּבכתב־יד־קדׁשֹו.

האמצעי. אדמּו"ר ׁשל מּתֹורתֹו ְְְִִִֶֶַָָָָּביכלא
ׁשעל־ידי־זה  ּבגלל - היא לנסֹוע רצּו ׁשּלא לכ הּסיּבה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹוהּנה,
ואף־על־ּפי־כן  אחת. ּפעם ּד"מאד" ּבהענין להם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָֹיחסר

LÈ˜Ï‡מב  BÂ‰Â ÈeLÓ ‡Ï ‡Ú ˙eLÈwÏ·e¿«ƒ»»»¿«≈«¬«ƒ»
:·˜ÚÈÏ ‡i¯Èk·e Ô·ÏÏ¿»»«ƒ«»¿«¬…

ÔÚמג  dÏ BÂ‰Â ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡¯·b ÛÈ˜˙e¿≈«¿»«¬»«¬»«¬≈»
:ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈÏÓ‚Â ÔÈc·ÚÂ Ô‰Ó‡Â Ô‡ÈbÒ«ƒ»¿«¿»¿«¿ƒ¿«¿ƒ«¬»ƒ



vie`ע zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i iying meil inei xeriy
לטֹובת  ּגם אּלא הּמקֹום, לטֹובת רק לא אֹותם, ְְְֶַַַַַָָָָֹׁשלחּו
ּב' מאד" ּד"מאד להעילּוי מּגיעים ׁשעל־ידי־זה ּכיון ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹעצמם,

ְִָּפעמים.
ׁשּכאׁשר  - האחרֹון לּדֹור עד הּדֹורֹות, ּבכל ּגם הּוא ְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָוכן
צרי הּדֹור, נׂשיא אדמּו"ר מו"ח כ"ק ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִַַָנֹוסעים
לטֹובת  ּגם אּלא הּמקֹום, לטֹובת רק זה ׁשאין ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָלדעת
האיׁש ּד"ויפרֹוץ הענין אצלם נעׂשה ׁשעל־ידי־זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׁשלּוחים,
הפצת  על־ידי ׁשּזהּו הּגדרים, ּכל ּפריצת ּדהיינּו מאד", ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמאד

ּבׁשּופי. ְֲִִַהחסידּות
ׁשּבאחד  האמצעי, אדמּו"ר ׁשל החסידים אֹודֹות ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָּוכהּסיּפּור

חזרּו ּפאגאדע"), ּגּוטע ("א טֹוב האויר מזג ּכׁשהיה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלילֹות
וכאׁשר  ּגׁשם, לרדת התחיל ּובינתים ּבחּוץ, חסידּות ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָמאמר
לׁשם  ה"חֹוזרים" נכנסּו אחד, מּבנין ּגֹוי ׁשּיצא ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָהבחינּו
מקֹום  זה ׁשהיה נֹודע ואחר־ּכ הּמאמר, ּבחזרת ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָלהמׁשי
ונתּבלּבלּו ּתֹורה. לדברי ּובפרט אליו, להּכנס ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשאסּור
ואדמּו"ר  האמצעי, לאדמּו"ר ונכנסּו מּזה, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָהחסידים

המאֹורע. מּכל אֹויסגעלאכט") זי ("האט ׂשחק ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהאמצעי
ׁשּיׁש הּגדרים ׁשאפילּו - ּד"ּופרצּת" הענין אמיּתית ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוזהּו

הם! ּגם נפרצים ,'ערּו ּב'ׁשּולחן אחיזה לכאֹורה ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָלהם

àì(à)á÷òé ç÷ì øîàì ïáì-éðá éøác-úà òîLiå©¦§©À¤¦§¥³§¥«¨¨Æ¥½Ÿ¨©´©«£½Ÿ
úà äNò eðéáàì øLàîe eðéáàì øLà-ìk úà¥−¨£¤´§¨¦®¥«£¤´§¨¦½¨¾̈¥¬

:äfä ãákä-ìk̈©¨−Ÿ©¤«
i"yx£‰NÚ∑:ּכמֹו יד)ּכנס, א עמלק (שמואל את וּי חיל, .""וּיעׂש »»ְֲִֵֶַַַַַַַָָ

(á)ìBîúk Bnò epðéà äpäå ïáì éðt-úà á÷òé àøiå©©¬§©«£−Ÿ¤§¥´¨¨®§¦¥¬¥¤²¦−¦§¬
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:Cnò äéäàå EzãìBîìe§«©§¤®§¤«§¤−¦¨«

i"yx£EÈ˙B·‡ ı¯‡ŒÏ‡ ·eL∑ אפׁשר אי לטמא, מחּבר ּבעֹוד אבל ,"עּמ "אהיה ׁשכינתי להׁשרֹות וׁשם ∆∆∆¬∆ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
(ב"ר)עלי. ֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr eh jxk zegiy ihewl)

עלי ׁשכינתי להׁשרֹות אפׁשר אי לּטמא מחּבר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבעֹוד
ג) לא, היתה (רש"י לא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו רׁש"י ׁשיטת ְְְְִִִִִֶַַָָָֹלפי

ּכאן  ואזיל מיחדת. קדּׁשה האבֹות ּבזמן יׂשראל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻֻלארץ

לּטמא, החּבּור היתה הּׁשכינה להׁשראת ׁשהּמניעה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָלׁשיטתֹו,
לארץ. ּבחּוץ ׁשהּותֹו ְְֶָָֹלא
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לטֹובת  ּגם אּלא הּמקֹום, לטֹובת רק לא אֹותם, ְְְֶַַַַַָָָָֹׁשלחּו
ּב' מאד" ּד"מאד להעילּוי מּגיעים ׁשעל־ידי־זה ּכיון ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹעצמם,

ְִָּפעמים.
ׁשּכאׁשר  - האחרֹון לּדֹור עד הּדֹורֹות, ּבכל ּגם הּוא ְְֲֲֵֶֶַַַַַַָָוכן
צרי הּדֹור, נׂשיא אדמּו"ר מו"ח כ"ק ּבׁשליחּות ְְְְִִִִִַַָנֹוסעים
לטֹובת  ּגם אּלא הּמקֹום, לטֹובת רק זה ׁשאין ְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָלדעת
האיׁש ּד"ויפרֹוץ הענין אצלם נעׂשה ׁשעל־ידי־זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָהּׁשלּוחים,
הפצת  על־ידי ׁשּזהּו הּגדרים, ּכל ּפריצת ּדהיינּו מאד", ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹמאד

ּבׁשּופי. ְֲִִַהחסידּות
ׁשּבאחד  האמצעי, אדמּו"ר ׁשל החסידים אֹודֹות ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָּוכהּסיּפּור

חזרּו ּפאגאדע"), ּגּוטע ("א טֹוב האויר מזג ּכׁשהיה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהּלילֹות
וכאׁשר  ּגׁשם, לרדת התחיל ּובינתים ּבחּוץ, חסידּות ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָמאמר
לׁשם  ה"חֹוזרים" נכנסּו אחד, מּבנין ּגֹוי ׁשּיצא ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָָָהבחינּו
מקֹום  זה ׁשהיה נֹודע ואחר־ּכ הּמאמר, ּבחזרת ְְְֲֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָלהמׁשי
ונתּבלּבלּו ּתֹורה. לדברי ּובפרט אליו, להּכנס ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשאסּור
ואדמּו"ר  האמצעי, לאדמּו"ר ונכנסּו מּזה, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָהחסידים

המאֹורע. מּכל אֹויסגעלאכט") זי ("האט ׂשחק ְְְִִִֶֶַַַָָָָָָהאמצעי
ׁשּיׁש הּגדרים ׁשאפילּו - ּד"ּופרצּת" הענין אמיּתית ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָוזהּו

הם! ּגם נפרצים ,'ערּו ּב'ׁשּולחן אחיזה לכאֹורה ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָלהם

àì(à)á÷òé ç÷ì øîàì ïáì-éðá éøác-úà òîLiå©¦§©À¤¦§¥³§¥«¨¨Æ¥½Ÿ¨©´©«£½Ÿ
úà äNò eðéáàì øLàîe eðéáàì øLà-ìk úà¥−¨£¤´§¨¦®¥«£¤´§¨¦½¨¾̈¥¬

:äfä ãákä-ìk̈©¨−Ÿ©¤«
i"yx£‰NÚ∑:ּכמֹו יד)ּכנס, א עמלק (שמואל את וּי חיל, .""וּיעׂש »»ְֲִֵֶַַַַַַַָָ

(á)ìBîúk Bnò epðéà äpäå ïáì éðt-úà á÷òé àøiå©©¬§©«£−Ÿ¤§¥´¨¨®§¦¥¬¥¤²¦−¦§¬
ìL:íBL ¦§«

(â)éúBáà õøà-ìà áeL á÷òé-ìà ýåýé øîàiåE ©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤©«£½Ÿ²¤¤¬¤£¤−
:Cnò äéäàå EzãìBîìe§«©§¤®§¤«§¤−¦¨«

i"yx£EÈ˙B·‡ ı¯‡ŒÏ‡ ·eL∑ אפׁשר אי לטמא, מחּבר ּבעֹוד אבל ,"עּמ "אהיה ׁשכינתי להׁשרֹות וׁשם ∆∆∆¬∆ְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
(ב"ר)עלי. ֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(201 'nr eh jxk zegiy ihewl)

עלי ׁשכינתי להׁשרֹות אפׁשר אי לּטמא מחּבר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֻּבעֹוד
ג) לא, היתה (רש"י לא מקרא ׁשל ּבפׁשּוטֹו רׁש"י ׁשיטת ְְְְִִִִִֶַַָָָֹלפי

ּכאן  ואזיל מיחדת. קדּׁשה האבֹות ּבזמן יׂשראל ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻֻלארץ

לּטמא, החּבּור היתה הּׁשכינה להׁשראת ׁשהּמניעה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָלׁשיטתֹו,
לארץ. ּבחּוץ ׁשהּותֹו ְְֶָָֹלא

(ã)äãOä äàììe ìçøì àø÷iå á÷òé çìLiå©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®©¨¤−
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È‰B˙ÈÏב  ‡‰Â Ô·Ï Èt‡ ¯·Ò ˙È ·˜ÚÈ ‡ÊÁÂ«¬»«¬…»¿««≈»»¿»≈ƒ
:È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ók dnÚƒ≈¿≈ƒ¿«≈ƒ¿«ƒ

„‡·‰˙Cג  ‡Ú¯‡Ï ·ez ·˜ÚÈÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬…¿«¿»«¬»»»
:CcÚÒa È¯ÓÈÓ È‰ÈÂ C˙„lÈÏe¿«»»»ƒ≈≈¿ƒ¿«¿»

Ï˜ÁÏ‡ד  ‰‡ÏÏe ÏÁ¯Ï ‡¯˜e ·˜ÚÈ ÁÏLe¿««¬…¿»¿»≈¿≈»¿«¿»
:dÚ ˙ÂÏ¿«»≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ìà 'ä øîàiå 'Bâå á÷òé àøiå (á©©§©£Ÿ§©Ÿ¤¤
.á÷òéxWw dn zrcl Kixv ©£Ÿ¨¦¨©©©¤¤

:ElNd zF`xwn 'al zEkIWe§©¨§¦§¨©¨
ïëà'a miCwdl `id aEzMd zpEM ¨¥©¨©©¨¦§©§¦

dn awri dUr mzAQOW mixaC§¨¦¤¦¦¨¨¨¨©£Ÿ©
zlEGW ,oal zrici `lA gxAW dUrX¤¨¨¤¨©§Ÿ§¦©¨¨¤©
F` ,oal zrici `lA KlFd did `l df¤Ÿ¨¨¥§Ÿ§¦©¨¨
m`W `Ede ,mini mW aMrzn did oicr£©¦¨¨¦§©¥¨¨¦§¤¦

mbd Exn`W mdixace oal ipR d`x `lŸ¨¨§¥¨¨§¦§¥¤¤¨§£©
KlFd did zkll d`EaPd eil` d`AW¤¨¨¥¨©§¨¨¤¤¨¨¥
carl awri xMnp `l iM oal zriciA¦¦©¨¨¦Ÿ¦§©©£Ÿ§¤¤
ixaC cvl `N` ,FOr did FpFvxle Fl§¦§¨¨¦¤¨§©¦§¥
lfbIW Wg did zFPWn oal iptE eipÄ¨§¥¨¨§ª¨¨¨¤¦§Ÿ
sFQal xn`W `Ede ,Fribi lM EPOn¦¤¨§¦§¤¨©§©
m`e ,'Fbe lfbY oR iz`xi iM (`"l wEqR)¨¦¨¥¦¤¦§Ÿ§§¦
zkll d`EaPd eil` d`A dzid `lŸ¨§¨¨¨¥¨©§¨¨¤¤

`l oal ipa ixaC rnFW didW mbd£©¤¨¨¥©¦§¥§¥¨¨Ÿ
cr onf FzF`A zkll xdnn did̈¨§©¥¨¤¤§§©©
f` minId Kx`A FpFvx zgwl mMgzIW¤¦§©¥¨©©§§Ÿ¤©¨¦¨
,ot`A mini mW aWie ,EPOn cxRi¦¨¥¦¤§¥¤¨¨¦§Ÿ¤
oal ipa ixaC mixaC 'a zErvn`nE¥¤§¨§¨¦¦§¥§¥¨¨
lM dUr dfl ,'d ixace ,eipR iEPWe§¦¨¨§¦§¥¨¤¨¨¨
aEzMd mknq dfl ,oiprA xEn`d̈¨¨¦§¨¨¤§¨¨©¨

:cgib dxez ©©

`vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i iying meil inei xeriy
i"yx£‰‡ÏÏe ÏÁ¯Ï ‡¯˜iÂ∑ואחרּֿכ ּתחּלה, לרחל «ƒ¿»¿»≈¿≈»ְְְִֵַַָָָ

נזּדּוג  ׁשּבׁשבילּה הּבית, עקרת היתה ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָללאה,
ּבּדבר, מֹודים לאה ׁשל ּבניה ואף לבן, עם ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹיעקב

אֹומרים: יהּודה, מּׁשבט ּדינֹו ּובית ּבעז ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשהרי
הקּדימּו וגֹו'", ׁשּתיהם ּבנּו אׁשר ּוכלאה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָ"ּכרחל

ללאה  .רחל ְֵֵָָ

(ä)epðéà-ék ïëéáà éðt-úà éëðà äàø ïäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤ÀŸ¤³¨«Ÿ¦Æ¤§¥´£¦¤½¦«¥¤¬
ìL ìîúk éìà:éãnò äéä éáà éýìûå íL ¥©−¦§´Ÿ¦§®Ÿ¥«Ÿ¥´¨¦½¨−̈¦¨¦«

(å):ïëéáà-úà ézãáò éçk-ìëa ék ïzòãé äðzàå§©¥−¨§©§¤®¦ µ§¨Ÿ¦½¨©−§¦¤£¦¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 147 cenr ,dk jxk zegiyÎihewl itÎlr)

d"ATd lW FYk`ln§©§¤©¨¨

את־אביכן: עבדּתי ּבכל־ּכחי ו)ּכי (לא, ִ ְְֲִִִֶֶַָָֹֽ
ּבעל־ ׁשּמזהר ּכדר" ׂשכירּות: הלכֹות ּבסֹוף הרמּב"ם ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֻּכתב
ׁשּלא  מזהר העני ּכ יעּכבּנּו, ולא עני, ׂשכר יגזל ׁשּלא ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹֻהּבית
ּבכאן.. ּומעט ּבכאן מעט ויבּטל ּבעל־הּבית, מלאכת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹיגזל
ּבכל  ּכי אמר הּצּדיק יעקב ׁשהרי ּכחֹו, ּבכל לעבד חּיב ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹֹוכן

אביכן...". את עבדּתי ְֲִִִֶֶַָֹּכחי
יעקב  מעבֹודת למדים ּכחֹו" ּבכל לעבד ׁש"חּיב ּדזה ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹנמצא,

ּבחרן. הארּמי לבן ְְֲִֵַָָָָָּבבית
החסידּות: ּבדר זה לבאר ְְְֲִֵֵֶֶֶַָויׁש

ז"ל חכמינּו טז)אמרּו משנה ב פרק ּבעל (אבות הּוא "נאמן ְֱֲֵֶַַַָָָ
הם  יׂשראל ׁשּבני ,"ּפעּלת ׂשכר ל ׁשּיׁשּלם ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻמלאכּת
- ּבעל־הּבית" "מלאכת את לעׂשֹות ׁשחּיבים ְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָה"ּפֹועלים"

ַָָהקּב"ה.
ּבעל־הּבית" ׁש"מלאכת הּדעת על ׁשּיעלה אפׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָוהּנה,
ּכגֹון  נעלים, ּבדברים ּכׁשעֹוסקים ּדוקא היא ה' ְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָּבעבֹודת

זֹו אין הּזה, עֹולם ּבעניני ּכׁשּמתעּסקים א ּותפּלה, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּתֹורה
הּקּב"ה. ׁשל ְְֶַַָָמלאכּתֹו

ּדוקא  ּפֹועל מלאכת ּדיני ׁשּלמדים ההֹוראה, ּבאה זה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָועל
ּכבית  קדֹוׁשה ּבאוירה היתה ׁשּלא לבן, אצל יעקב ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹמעבֹודת
"חרֹון  ׁשהיה ּבחרן אּלא ּבזה, וכּיֹוצא ועבר ׁשם ׁשל ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָמדרׁשֹו
מכֹון  ועׂשהּו יעקב, העלה ּכזה מקֹום ואפילּו מקֹום", ׁשל ְֱֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָֹאף

.יתּבר ְְְִִֵָלׁשבּתֹו
עֹולם  ּבעניני ׁשּכׁשּמתעּסקים יׂשראל, ּבני ּבעבֹודת כן ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּוכמֹו

מּמּנּו" למּטה ּתחּתֹון ׁש"אין מקֹום הזקן הּזה, אדמו"ר (לשון ְְִֵֶֶֶַַַָָ
ל"ו) פרק יתּגּלה בתניא ּבֹו אׁשר מקֹום להיֹות אֹותֹו ּומעלים ,ְְֲֲִִִֶֶַַָ

ׁשל  "מלאכּתֹו" נקראת ּכזֹו עבֹודה הּנה ,יתּבר קדּׁשתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָֻאֹור
ּגם  ׁשכינתֹו ׁשּתתּגּלה יתּבר רצֹונֹו זהּו הרי ּכי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּקּב"ה,

ז"ל חכמינּו ּוכמאמר ּכזה, ובכמה ּבמקֹום טז, נשא (תנחומא ְְֲֲֵֶַַַָָָ
ל"ו) פרק ריש תניא וראה לֹומקומות. להיֹות הּקּב"ה ְְִִַַָָָ"נתאּוה

ּבתחּתֹונים". ְְִִַָּדירה

(æ)-úà óìçäå éa ìúä ïëéáàåúøNò ézøkNî ©«£¦¤Æ¥´¤¦½§¤«¡¦¬¤©§ª§¦−£¤´¤
:éãnò òøäì íéýìû Bðúð-àìå íéðîŸ¦®§«Ÿ§¨´¡Ÿ¦½§¨©−¦¨¦«

i"yx£ÌÈÓ ˙¯NÚ∑'מֹונים' מעׂשרה אין למדנּו∑ÌÈÓ.ּפחֹות עׂשירּיֹות, והן החׁשּבֹון, ּכלל סכּום לׁשֹון ¬∆∆…ƒֲִֵֵָָָ…ƒְְְְְְֲִִֵֶַַַָ
ּתנאֹו ּפעמים ׁשהחליף .מאה ְְֱִִֵֶֶָָָ

(ç)ïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäé íéc÷ð øîàé äk-íà¦´ŸŸ©À§ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ
eãìéå EøëN äéäé íéc÷ò øîàé äk-íàå íéc÷ð§ª¦®§¦´ŸŸ©À£ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬

:íéc÷ò ïàvä-ìë̈©−Ÿ£ª¦«

‡·ÔÎeה  Èt‡ ¯·Ò ˙È ‡‡ ÈÊÁ Ô‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿≈»≈¬»»¿««≈¬≈
È‰Bn˜cÓe ÈlÓ˙‡Ók ÈnÚ È‰B˙ÈÏ È¯‡¬≈≈ƒƒƒ¿≈ƒ¿«ƒƒ¿«ƒ

:ÈcÚÒa ‰Â‰ ‡a‡c d‰Ï‡Â≈»≈¿«»¬»¿«¿ƒ

È˙ו  ˙ÈÁÏt ÈÏÈÁ ÏÎa È¯‡ ÔÈzÚ„È ÔÈz‡Â¿«ƒ¿«¿ƒ¬≈¿»≈ƒ¿»ƒ»
:ÔÎe·‡¬≈

NÚ¯ז  È¯‚‡ ˙È ÈL‡Â Èa ¯wL ÔÎe·‡Â«¬≈««ƒ¿«¿ƒ»«¿ƒ¬«
:ÈnÚ ‡L‡·‡Ï ÈÈ d˜·L ‡ÏÂ ÔÈÓÊƒ¿ƒ¿»»¿≈¿»¿«¿»»ƒƒ

‡‚¯Cח  ‡‰È ÔÈ¯BÓ ¯Ó‡ ‰Â‰ ÔÈ„k Ì‡ƒ¿≈¬»¬«¿ƒ¿≈«¿»
¯Ó‡ ‰Â‰ ÔÈ„k Ì‡Â ÔÈ¯BÓ ‡Ú Ïk Ô„ÈÏÈÂƒƒ»»»»¿ƒ¿ƒ¿≈¬»¬«
:ÔÈÏB‚¯ ‡Ú Ïk Ô„ÈÏÈÂ C¯‚‡ ‡‰È ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿≈«¿»ƒƒ»»»»¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå éëðà äàø ïäì øîàiå (äWExR ©Ÿ¤¨¤Ÿ¤¨Ÿ¦§¥
iM oFkp mrh Fl WIW xn`Y m`e§¦Ÿ©¤¥©©¨¦
YvxtE FNXn lFcB LNW iM d`Fx `Ed¤¦¤§¨¦¤¨©§¨
icOr did ia` idl`e xn` dfl ,c`n§Ÿ¨¤¨©¥Ÿ¥¨¦¨¨¦¨¦

:'d z`n dkxA Ffee dxez §§¨¨¥¥
.'Bâå ïëéáàå (æ`Ed dn zrcl Kixv ©£¦¤§¨¦¨©©©

zxar m`e ,FA lYdn didW lEYdd©¦¤¨¨§©¥§¦£¥©
fB df ,KxCd:ixwn ol ©¤¤¤©§¨¦§¦

éìeàådpFW`x mrRn WiBxd oal iM §©¦¨¨¦§¦¦©©¦¨
oin iEAxA o`Sd EclIW d`xW¤¨¨¤¨§©Ÿ§¦¦
xn`e mMgzp dfl FwlgA awril rbFPd©¥©§©£Ÿ§¤§¨¤¦§©¥§¨©
xnF` did dfl ,`Ed xaC `ld i`CeA§©©£Ÿ¨¨¨¤¨¨¥

o`Sd EOgIW xg`e dNgzA cg` oin Fl¦¤¨¦§¦¨§©©¤¤¡©Ÿ
gwFle dcNl xEAr oiA FA xfFg did̈¨¥¥¦©¥¨§¥©
oin awril cginE ,xn`W oin Fnvrl§©§¦¤¨©§©¥§©£Ÿ¦
lEYd `N` `xTi `l dfle ,xg ©̀¥§¨¤Ÿ¦¨¥¤¨¦

:'Eke minrtE KM xnF` minrRWg dxez ¤§¨¦¥¨§¨¦§
.øîàé äk íà (çi`pYW mbde ¦ŸŸ©©£©¤§©



vie`עב zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk 'i iying meil inei xeriy

(è):éì-ïziå íëéáà äð÷î-úà íéýìû ìviå©©¥¯¡Ÿ¦²¤¦§¥¬£¦¤−©¦¤¦«

(é)íBìça àøàå éðéò àOàå ïàvä íçé úòa éäéå©§¦À§¥Æ©¥´©½Ÿ¨«¤¨¬¥©²¨¥−¤©«£®
íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò íéìòä íéãzòä äpäå§¦¥³¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−

:íécøáe§ª¦«
i"yx£ÌÈ„zÚ‰ ‰p‰Â∑ לבן ׁשהבּדילם אףֿעלּֿפי ¿ƒ≈»«Àƒְִִִֶַַָָָ

הּמלאכים  היּו ּדגמתן, הּצאן יתעּברּו ׁשּלא ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֹֻֻּכּלם,
לבן  ּבני ּביד הּמסּור מעדר אֹותן ׁשּביד מביאין לעדר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

פיישימ"ר ∑ÌÈc¯·e.(ב"ר)יעקב  'ּופּציחין', ּתרּגּומֹו ֲַֹ¿Àƒְִִַַ

וחברּבּורֹות  סביב ּגּופן את מּקיף לבן ׁשל חּוט ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּבלע"ז,
זֹו אל מּזֹו ּומפּלׁשת ּפתּוחה זן (ׁשּלֹו אל מּזן אחרים: ,)ספרים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻ

הּמקרא  מן עד להביא לי .ואין ְְְִִִִֵֵַָָ

(àé)øîàå á÷òé íBìça íéýìûä Càìî éìà øîàiå©¸Ÿ¤¥©¹©§©¯¨«¡Ÿ¦²©«£−©«£®Ÿ¨«Ÿ©−
:éðpä¦¥«¦

(áé)éðéò àð-àN øîàiåíéìòä íéãzòä-ìk äàøe E ©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³§¥Æ¨¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´
úà éúéàø ék íécøáe íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−§ª¦®¦´¨¦½¦¥²

:Cl äNò ïáì øLà-ìk̈£¤¬¨−̈¬Ÿ¤¨«

ÈÏ:ט  ·‰ÈÂ ÔBÎe·‡„ È˙Èb ˙È ÈÈ L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»»≈≈«¬ƒ«ƒ

ÈÈÚי  ˙ÈÙ˜Êe ‡Ú ‡ÓÁÈ˙‡c ÔcÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿ƒ¿«¬»»»¿»ƒ«¿«
‡Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc ‡iLÈ˙ ‡‰Â ‡ÓÏÁa ˙ÈÊÁÂ«¬≈¿∆¿»¿»¿»«»¿»¿ƒ«»»

:ÔÈÁÈvÙe ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿ƒ«ƒƒ

ÚÈ˜·יא  ‡ÓÏÁa ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿»»«¿»¿∆¿»«¬…
:‡‡ ‡‰ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ»¬»

iLÈz‡יב  Ïk ÈÊÁÂ CÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê ¯Ó‡Â«¬«¿¿««¿»«¬≈»¿»«»
È¯‡ ÔÈÁÈvÙe ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¯ ‡Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc¿»¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ¬≈

:CÏ „·Ú Ô·Ï Èc Ïk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚¡ƒ√»«»»ƒ»»»≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`l ,mi`lhE miCwp lHIW did oFW`xd̈¦¨¨¤¦Ÿ§ª¦§ª¦Ÿ
miMqd dPdn zg` `N` xaCA cnr̈©©¨¨¤¨©©¥¥¨¦§¦

:Fl zzl̈¥
ãBòdf oin iM cvl `Ed xaCd mrh©©©¨¨§©¦¦¤

i`pYA xMfd `l miCwr lW¤£ª¦Ÿª§©©§©
`l iM dprhA rWxd eilr `A oFW`xd̈¦¨¨¨¨¨¨§©£¨¦Ÿ
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(è):éì-ïziå íëéáà äð÷î-úà íéýìû ìviå©©¥¯¡Ÿ¦²¤¦§¥¬£¦¤−©¦¤¦«

(é)íBìça àøàå éðéò àOàå ïàvä íçé úòa éäéå©§¦À§¥Æ©¥´©½Ÿ¨«¤¨¬¥©²¨¥−¤©«£®
íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò íéìòä íéãzòä äpäå§¦¥³¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−

:íécøáe§ª¦«
i"yx£ÌÈ„zÚ‰ ‰p‰Â∑ לבן ׁשהבּדילם אףֿעלּֿפי ¿ƒ≈»«Àƒְִִִֶַַָָָ

הּמלאכים  היּו ּדגמתן, הּצאן יתעּברּו ׁשּלא ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֹֻֻּכּלם,
לבן  ּבני ּביד הּמסּור מעדר אֹותן ׁשּביד מביאין לעדר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

פיישימ"ר ∑ÌÈc¯·e.(ב"ר)יעקב  'ּופּציחין', ּתרּגּומֹו ֲַֹ¿Àƒְִִַַ

וחברּבּורֹות  סביב ּגּופן את מּקיף לבן ׁשל חּוט ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָּבלע"ז,
זֹו אל מּזֹו ּומפּלׁשת ּפתּוחה זן (ׁשּלֹו אל מּזן אחרים: ,)ספרים ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֻ

הּמקרא  מן עד להביא לי .ואין ְְְִִִִֵֵַָָ

(àé)øîàå á÷òé íBìça íéýìûä Càìî éìà øîàiå©¸Ÿ¤¥©¹©§©¯¨«¡Ÿ¦²©«£−©«£®Ÿ¨«Ÿ©−
:éðpä¦¥«¦

(áé)éðéò àð-àN øîàiåíéìòä íéãzòä-ìk äàøe E ©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³§¥Æ¨¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´
úà éúéàø ék íécøáe íéc÷ð íéc÷ò ïàvä-ìò©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−§ª¦®¦´¨¦½¦¥²

:Cl äNò ïáì øLà-ìk̈£¤¬¨−̈¬Ÿ¤¨«

ÈÏ:ט  ·‰ÈÂ ÔBÎe·‡„ È˙Èb ˙È ÈÈ L¯Ù‡Â¿«¿≈¿»»≈≈«¬ƒ«ƒ

ÈÈÚי  ˙ÈÙ˜Êe ‡Ú ‡ÓÁÈ˙‡c ÔcÚa ‰Â‰Â«¬»¿ƒ«¿ƒ¿«¬»»»¿»ƒ«¿«
‡Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc ‡iLÈ˙ ‡‰Â ‡ÓÏÁa ˙ÈÊÁÂ«¬≈¿∆¿»¿»¿»«»¿»¿ƒ«»»

:ÔÈÁÈvÙe ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¿̄ƒ¿ƒ«ƒƒ

ÚÈ˜·יא  ‡ÓÏÁa ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ÈÏ ¯Ó‡Â«¬«ƒ«¿»»«¿»¿∆¿»«¬…
:‡‡ ‡‰ ˙È¯Ó‡Â«¬»ƒ»¬»

iLÈz‡יב  Ïk ÈÊÁÂ CÈÚ ÔÚk ÛB˜Ê ¯Ó‡Â«¬«¿¿««¿»«¬≈»¿»«»
È¯‡ ÔÈÁÈvÙe ÔÈ¯BÓ ÔÈÏB‚¯ ‡Ú ÏÚ ÔÈ˜ÏÒc¿»¿ƒ«»»¿ƒ¿ƒ«ƒƒ¬≈

:CÏ „·Ú Ô·Ï Èc Ïk ˙È ÈÓ„˜ ÈÏ‚¡ƒ√»«»»ƒ»»»≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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(âé)äávî íM zçLî øLà ìà-úéa ìàä éëðà̈«Ÿ¦³¨¥Æ¥«¥½£¤̧¨©³§¨¨Æ©¥½̈
õøàä-ïî àö íe÷ äzò øãð íL él zøãð øLà£¤̧¨©¬§¨¦²−̈¤®¤©À̈¬¥Æ¦¨¨´¤

:EzãìBî õøà-ìà áeLå úàfä©½Ÿ§−¤¤¬¤«©§¤«
i"yx£Ï‡Œ˙Èa Ï‡‰∑ יתרה הה"א ּביתֿאל, אל ּכמֹו »≈≈≈ְְֵֵֵֵֵַָ

ּכמֹו: ּכן, לדּבר הּמקראֹות לד)ודר אּתם (במדבר "ּכי ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָ
ּכנען"ּבאים  הארץ ÌL.אל zÁLÓ∑ רּבּוי לׁשֹון ְִֶֶַָָָָ»«¿»»ְִ

על  ׁשמן "וּיּצק :ּכ למלכּות, ּכׁשּנמׁשח ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹֻּוגדּלה,

לּמזּבח  מׁשּוחה להיֹות Èl.ראׁשּה", z¯„ ¯L‡∑ ְְְִִֵַַָָֹ¬∆»«¿»ƒ
אלהים", ּבית "יהיה ׁשאמרּת: לׁשּלמֹו, אּתה ְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹוצרי

קרּבנֹות  ׁשם .ׁשּתקריב ְְִֶַָָָ

(ãé)÷ìç eðì ãBòä Bì äðøîàzå äàìå ìçø ïòzå©©³©¨¥¸§¥½̈©Ÿ©−§¨®©¬¨²¥¬¤
:eðéáà úéáa äìçðå§©«£−̈§¥¬¨¦«

i"yx£eÏ „BÚ‰∑?הּזכרים ּבין ּכלּום אבינּו מנכסי לירׁש מיחלֹות אנּו ּכלּום מּלׁשּוב, יד על נעּכב .לּמה «»ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָָ

(åè)ìëàiå eðøëî ék Bì eðáLçð úBiøëð àBìä£¯¨§¦²¤§©¬§−¦´§¨¨®©¬Ÿ©
:eðtñk-úà ìBëà-íb©¨−¤©§¥«

i"yx£BÏ e·LÁ ˙Bi¯Î ‡BÏ‰∑ׁשּדר ּבׁשעה אפּלּו ¬»¿ƒ∆¿«¿ְֲִֶֶֶָָ
נהג  נּׂשּואין, ּבׁשעת לבנֹותיו נדּוניא לתת אדם ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָּבני

ּכנכרּיֹות  e¯ÎÓ.עּמנּו Èk∑ׁשנה (ל י"ד ּבנּו אֹותֹו ׁשעבדּת ְְִִָָƒ¿»»ְְֶַָָָָָ

אּלא  ל נתננּו הּפעּלה )ולא ׁשעּכב ∑‡˙etÒkŒ.ּבׂשכר ְְְְְִֶַַָָָָֹֻ∆«¿≈ִֵֶ
ׂשכר  .ּפעּלתּדמי ְְְְֵַָֻ

(æè)eðì eðéáàî íéýìû ìévä øLà øLòä-ìë ék¦´¨¨ÀŸ¤£¤̧¦¦³¡Ÿ¦Æ¥«¨¦½¨¬
éìà íéýìû øîà øLà ìk äzòå eðéðáìe àeäE −§¨¥®§©À̈ŸÁ£¤̧¨©¯¡Ÿ¦²¥¤−

:äNò£¥«
i"yx£¯LÚ‰ŒÏÎ Èk∑,'אּלא' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש זה 'ּכי' ƒ»»…∆ְְִִֵֶֶַָ

ּׁשהּציל  מה אּלא ּכלּום, לנּו אין אבינּו 'מּׁשל ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכלֹומר:
הּוא' ׁשּלנּו מאבינּו, לׁשֹון ∑‰ÏÈv.הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ִֵֶַָָָָƒƒְ

לׁשֹון ׁשּבּמקרא, הּצלה לׁשֹון ּכל וכן הפרׁשה,הפריׁש, ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
האֹויב  ּומן הרעה מן .ׁשּמפריׁשֹו ְִִִֵֶַָָָָ

ß elqk `"i iyiy mei ß

(æé)-ìò åéLð-úàå åéða-úà àOiå á÷òé í÷iå©−̈¨©«£®Ÿ©¦¨²¤¨¨¬§¤¨−̈©
:íélîbä©§©¦«

Ècיג  Ï‡ ˙È·a CÏÚ È˙ÈÏb˙‡c ‡‰Ï‡ ‡‡¬»¡»»¿ƒ¿¿≈ƒ¬»¿≈≈ƒ
Ônz ÈÓ„˜ ‡zÓi˜ Èc ‡Ó˜ Ôn˙ ‡zÁLÓ¿«¿»«»»»ƒ«ƒ¿»√»««»
·e˙Â ‡„‰ ‡Ú¯‡ ÔÓ ˜et Ìe˜ ÔÚk ÌÈ¿̃»¿«ƒ«¿»»»¿

:C˙e„lÈ ‡Ú¯‡Ï¿«¿»«»»

‰BÚ„יד  dÏ Ô¯Ó‡Â ‰‡ÏÂ ÏÁ¯ ˙·È˙‡Â«¬ƒ«»≈¿≈»«¬»«≈«
:‡e·‡ ˙È·a ‡ÒÁ‡Â ˜ÏÁ ‡Ï (ÔÚk)¿«»»√»¿«¬»»¿≈¬»

aÊ‡טו  È¯‡ dÏ ‡·LÁ˙‡ Ô‡¯Îe ‡Ï‰¬»¿»»ƒ¿¬«¿»≈¬≈«¿»»
:‡tÒk ˙È ÏÎÈÓ Û‡ ÏÎ‡Â«¬««≈«»«¿»»

e·‡Ó‡טז  ÈÈ L¯Ù‡ Èc ‡¯˙eÚ ÏÎ È¯‡¬≈»¿»ƒ«¿≈¿»≈¬»
CÏ ÈÈ ¯Ó‡ Èc Ïk ÔÚÎe ‡·Ïe ‡e‰ ‡ÏÈcƒ»»¿»»»¿«…ƒ¬«¿»»

:„·Úƒ≈

ÏÚיז  È‰BL ˙ÈÂ È‰Ba ˙È ÏËe ·˜ÚÈ Ì˜Â¿»«¬…¿«»¿ƒ¿»¿ƒ«
:‡iÏÓb«¿«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

xW` lM xn` `l dfle ,mipEzp md¥§¦§¨¤Ÿ¨©¨£¤
lM iM oM mB fnxl oal Ll dUFr¤§¨¨¦§Ÿ©¥¦¨
dfA oi`e ,awri wlgl Eidi miclFPd©¨¦¦§§¥¤©£Ÿ§¥¨¤
lM rcie wcv htFW 'd iM lfB mEXn¦¤¤¦¥¤¤§¥©¨
ozpe dGn `ivFde EdP`e EdOx xW £̀¤¦¨§¦¨§¦¦¤§¨©

:wcvA hRWi `Ede dflbi dxez ¨¤§¦§Ÿ§¤¤
.'Bâå eðì ãBòä (ãéwlg xnFl EltM ©¨§¨§©¥¤

`Ed '`d ,mixaC 'a fnxl ,dlgpe§©£¨¦§Ÿ§¨¦¨
xaMW mO` zWxiA mdl rbFPd wlg¥¤©¥©¨¤¦ª©¦¨¤§¨

Ehilgde ,mdia` zlgp 'Ade ,dzn¥¨§©©£©£¦¤§¤§¦
di`xde mdipXn zlgFY mdl oi`W¤¥¨¤¤¤¦§¥¤§¨§¨¨
EpxkOW xaM Fl EpaWgp zFIxkp `Fld£¨§¦¤§©§§¨¤§¨¨
zbxcnA Flv` Ep` oi`W zF`d Ll dfe§¤§¨¤¥¨¤§§©§¥©
EWxi lal mdilr evi `liOnE mipÄ¦¦¥¨§©£¥¤§©¦§
xWt` miFBd ihRWnAW mbd .FA£©¤§¦§§¥©¦¤§¨
iAx dUrnkE gikFi oF`e EWxi zFpAdW¤©¨¦§§¦©§©£¥©¦
zAW) .FzFg`e l`ilnB oA oFrnW¦§¤©§¦¥©£©¨
'a lFk` mB lk`Ie FxnF`e (.e"hw§§©Ÿ©©¨

'Ade ,mO` zAzM zXxi '` ,zFlik £̀¦§ª©§ª©¦¨§©
dpW c"i awri carX dn©¤¨©©£Ÿ¨¨

:mcrAeh dxez ©£¨
.'Bâå eðì 'Bâå ìévä øLà (æèWExR £¤¦¦§¨§¥

Epl aIg `EdW EppFnn liSd 'd¦¦¨¥¤©¨¨
dlfB lr xn`i dlSd oFWNW ,FcIn¦¨¤§©¨¨¥¨¥©§¥¨
EpNXn WExR Epl FxnF` `Ede ,olfBn¦©§¨§§¨¥¦¤¨

:lfBWfi dxez ¤¨©



vie`עד zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÂÈLŒ˙‡Â ÂÈaŒ˙‡∑ לזכרים נקבֹות הקּדים ועׂשו לנקבֹות, זכרים ׁשּנאמר:הקּדים  לו), עׂשו (לקמן "וּיּקח ∆»»¿∆»»ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

וגֹו' ואתּֿבניו ."אתֿנׁשיו ְְֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 144 'nr l"g 'zegiy ihewl' itÎlr)

?mixkfl zFawp miCwdl Wi izn̈©¥§©§¦§¥¦§¨¦

על  נׁשיו ואת ּבניו את וּיּׂשא יעקב "וּיקם הּפסּוק ְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל
יז)הּגמּלים" ועׂשו (לא, לנקבֹות, זכרים "הקּדים רׁש"י ּפירׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָ

לזכרים". נקבֹות ְְְִִִִֵָהקּדים
למעּלּיּותא, ועׂשו יעקב ׁשל אּלּו הנהגֹות ׁשּתי לבאר ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹויׁש

לקֹונֹו: האדם ְֲַַָָָּובעבֹודת
הּמֹוח  עבֹודת על מֹורים - ואּׁשה איׁש - ּונקבה זכר ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהּנה,
הּוא  הּתֹורה ולימּוד הּמֹוחין ענין עיקר ּכי הּלב. ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָועבֹודת
הרגׁש ּבענין הּוא האיׁש לגּבי האּׁשה ׁשל ויחּודּה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבאיׁש,

ְִַוהּמּדֹות.
זכרים  - "ּב ימׁשל ׁש"הּוא הּוא ּבכלל הרצּוי הּסדר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָוהּנה,

הּלב על יׁשלֹוט ׁשהּמֹוח והיינּו, לנקבֹות. פי"ב קֹודמים (תניא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַ
ּכי ובכ"מ) הּׂשכל. על־ידי מּונהגֹות להיֹות צריכֹות ּדהּמּדֹות ,ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ

הּלב  חמדת אזי הּׂשכל, על־ידי מּונהגֹות הּמּדֹות ּכאׁשר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָרק

זכרים  "הקּדים יעקב ולכן, ּכדבעי. היא האדם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹוהנהגת
הּמֹוח  עבֹודת ּתחילה הּוא הרצּוי הּסדר ּכי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלנקבֹות",

הּלב. לעבֹודת ּבא הּוא ְְֲֵֵֶַַַַָועל־ידי־זה
וצרי ה' ּבעבֹודת ועיּכּובים מניעֹות יׁשנם ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָאמנם
ועל־ּפי  "מסּודרת" ּבעבֹודה ּדי לא אזי עליהם, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלהתּגּבר

ודע  ׁשּלמעלה טעם יֹותר, נעלית לעבֹודה זקּוקים אּלא ת, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּדוקא הּלב על־ידי הּוא זֹו ועבֹודה הּׂשכל. (ראה מהגּבלת ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

ואילך) ס עמ' תרס"ו נקבֹות 'המשך' הקּדים "עׂשו ולכן .ְְְִִֵֵֵָָ
ותאוֹותיו, נטּיֹותיו על להתּגּבר ׁשּצרי אדם ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָלזכרים",
ׁשּבמדידה  ּבעבֹודה להסּתּפק לֹו אי־אפׁשר "עׂשו", ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבחינת
להיֹות  צריכה אּלא ודעת', ו'טעם הּסדר על־ּפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָוהגּבלה

והגּבלה. מּמדידה ּולמעלה מּסדר, ׁשּלמעלה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָעבֹודה

(çé)Lëø øLà BLëø-ìk-úàå eäð÷î-ìk-úà âäðiå©¦§©´¤¨¦§¥À§¤¨§ªÆ£¤´¨½̈
÷çöé-ìà àBáì íøà ïcôa Lëø øLà Bðéð÷ äð÷î¦§¥Æ¦§¨½£¤¬¨©−§©©´£¨®¨²¤¦§¨¬

:ïòðk äöøà åéáà̈¦−©¬§¨§¨«©
i"yx£BÈ˜ ‰˜Ó∑מּצאנֹו ּׁשּקנה וחמֹורים מה ּוגמּלים ּוׁשפחֹות עבדים ,. ƒ¿≈ƒ¿»ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹ

(èé)-úà ìçø áðâzå Bðàö-úà ææâì Cìä ïáìå§¨¨´¨©½¦§−Ÿ¤Ÿ®©¦§´Ÿ¨¥½¤
:äéáàì øLà íéôøzä©§¨¦−£¤¬§¨¦«¨

i"yx£B‡ˆŒ˙‡ ÊÊ‚Ï∑ ּבניו ּביד ימים ׁשּנתן ׁשלׁשת יעקב ּדר ּובין ‡˙ÌÈÙ¯z‰Œ.ּבינֹו ÏÁ¯ ·‚zÂ∑ ƒ¿…∆…ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ«ƒ¿…»≈∆«¿»ƒ
אביה  את אלילים להפריׁש .(ב"ר)נתּכּונה מעבֹודת ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָ

(ë)ãébä éìa-ìò énøàä ïáì áì-úà á÷òé áðâiå©¦§´Ÿ©«£½Ÿ¤¥¬¨−̈¨«£©¦®©§¦Æ¦¦´
:àeä çøá ék Bì½¦¬Ÿ¥−©«

(àë)øäpä-úà øáòiå í÷iå Bì-øLà-ìëå àeä çøáiå©¦§©¬Æ§¨£¤½©−̈¨©©«£´Ÿ¤©¨¨®
:ãòìbä øä åéðt-úà íNiå©¨¬¤¤¨−̈©¬©¦§¨«

˜c‡יח  dÈ˜ Ïk ˙ÈÂ È‰B˙Èb Ïk ˙È ¯·„e¿«»»≈ƒ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿»
˙ÂÏ È˙ÈÓÏ Ì¯‡ ÔcÙa ‡˜ Èc dÈ˜ È˙Èb≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿««¬»¿≈≈¿«

:ÔÚÎ ‡Ú¯‡Ï È‰e·‡ ˜ÁˆÈƒ¿»¬ƒ¿«¿»¿»«

È˙יט  ÏÁ¯ ˙‡ÈqÎÂ dÚ ˙È ÊbÓÏ ÏÊ‡ Ô·ÏÂ¿»»¬«¿ƒ«»»≈¿«ƒ«»≈»
:‡‰e·‡Ï Èc ‡iÓÏ«̂¿»«»ƒ«¬»

Ïc‡כ  ÏÚ ‰‡n¯‡ Ô·Ï„ ‡aÏ ÔÓ ·˜ÚÈ ÈqÎÂ¿«ƒ«¬…ƒƒ»¿»»¬«»»«¿»
:‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ dÏ ÈeÁ«ƒ≈¬≈»≈

t¯˙כא  ˙È ¯·ÚÂ Ì˜Â dÏ Èc ÏÎÂ ‡e‰ ÏÊ‡Â«¬«¿»ƒ≈¿»«¬«»¿»
:„ÚÏ‚„ ‡¯eËÏ È‰Bt‡ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒ¿»¿ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå éìa ìò 'Bâå áðâiå (ëKi` dWw ©¦§Ÿ§©§¦§¨¤¥
gxFA `EdW eil` xnFl wCviª§©©¥¨¤¥©
ilE`e .gxFA iM Fl ciBd ilA lr xnF`W¤¥©§¦¦¦¦¥©§©
xRQWM awri mMgzpW `id dpEMdW¤©©¨¨¦¤¦§©¥©£Ÿ§¤¦¥
milrd eizFbdpde eiUrn lM oall§¨¨¨©£¨§©§¨¨¤¡¦

EPOnllWl siqFde dgixAd znxr ¦¤¨§©©§¦¨§¦¦§Ÿ

EPOn l`FW didX dOA EPOn DzF`¨¦¤©¤¤¨¨¥¦¤
`l iM oal wiCvn did dfA ,FgNWl§©§¨¤¨¨©§¦¨¨¦Ÿ
l`FW did dOl oM `l m`W ,llM gxai¦§©§¨¤¦Ÿ¥¨¨¨¨¥
`Ede ,FAl apB dfaE EdgNWIW EPOn¦¤¤§©§¥¨¤¨©¦§
zAq lr ,apB dOaE 'Fbe apbIe xnF`¥©¦§Ÿ§©¤¨©©¦©
mixri iM eiUrn xERqA Fl ciBd `NW¤Ÿ¦¦§¦©£¨¦©£¦

Epivn dfaE .gxal KxhvIWM gxal¦§Ÿ©§¤¦§¨¥¦§Ÿ©¨¤¨¦
xnFl `AW df aEzM zrcFd xTrA mrh©©§¦©¨©¨¤¤¨©
df zlEf iM ,dgixAd biVd FAW mrh©©¤¦¦©§¦¨¦©¤
gxaNn FzF` xnWl oal al ozFp did̈¨¥¥¨¨¦§Ÿ¦¦§Ÿ©
dfaE FAl apBW `N` didIW ot` dfi`A§¥¤Ÿ¤¤¦§¤¤¨¤¨©¦¨¤
gxaE Fl Wi xW` lM sq`l dpkd `vn̈¨£¨¨¤¡Ÿ¨£¤¥¨©



עה `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÂÈLŒ˙‡Â ÂÈaŒ˙‡∑ לזכרים נקבֹות הקּדים ועׂשו לנקבֹות, זכרים ׁשּנאמר:הקּדים  לו), עׂשו (לקמן "וּיּקח ∆»»¿∆»»ְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

וגֹו' ואתּֿבניו ."אתֿנׁשיו ְְֶֶָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 144 'nr l"g 'zegiy ihewl' itÎlr)

?mixkfl zFawp miCwdl Wi izn̈©¥§©§¦§¥¦§¨¦

על  נׁשיו ואת ּבניו את וּיּׂשא יעקב "וּיקם הּפסּוק ְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹעל
יז)הּגמּלים" ועׂשו (לא, לנקבֹות, זכרים "הקּדים רׁש"י ּפירׁש ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַָָ

לזכרים". נקבֹות ְְְִִִִֵָהקּדים
למעּלּיּותא, ועׂשו יעקב ׁשל אּלּו הנהגֹות ׁשּתי לבאר ְְְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹויׁש

לקֹונֹו: האדם ְֲַַָָָּובעבֹודת
הּמֹוח  עבֹודת על מֹורים - ואּׁשה איׁש - ּונקבה זכר ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָהּנה,
הּוא  הּתֹורה ולימּוד הּמֹוחין ענין עיקר ּכי הּלב. ְְֲִִִִִֵַַַַַַַָועבֹודת
הרגׁש ּבענין הּוא האיׁש לגּבי האּׁשה ׁשל ויחּודּה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבאיׁש,

ְִַוהּמּדֹות.
זכרים  - "ּב ימׁשל ׁש"הּוא הּוא ּבכלל הרצּוי הּסדר ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָוהּנה,

הּלב על יׁשלֹוט ׁשהּמֹוח והיינּו, לנקבֹות. פי"ב קֹודמים (תניא ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַ
ּכי ובכ"מ) הּׂשכל. על־ידי מּונהגֹות להיֹות צריכֹות ּדהּמּדֹות ,ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ

הּלב  חמדת אזי הּׂשכל, על־ידי מּונהגֹות הּמּדֹות ּכאׁשר ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָרק

זכרים  "הקּדים יעקב ולכן, ּכדבעי. היא האדם ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֹוהנהגת
הּמֹוח  עבֹודת ּתחילה הּוא הרצּוי הּסדר ּכי ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָלנקבֹות",

הּלב. לעבֹודת ּבא הּוא ְְֲֵֵֶַַַַָועל־ידי־זה
וצרי ה' ּבעבֹודת ועיּכּובים מניעֹות יׁשנם ּכאׁשר ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָאמנם
ועל־ּפי  "מסּודרת" ּבעבֹודה ּדי לא אזי עליהם, ְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹלהתּגּבר

ודע  ׁשּלמעלה טעם יֹותר, נעלית לעבֹודה זקּוקים אּלא ת, ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
ּדוקא הּלב על־ידי הּוא זֹו ועבֹודה הּׂשכל. (ראה מהגּבלת ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ

ואילך) ס עמ' תרס"ו נקבֹות 'המשך' הקּדים "עׂשו ולכן .ְְְִִֵֵֵָָ
ותאוֹותיו, נטּיֹותיו על להתּגּבר ׁשּצרי אדם ּכי ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָלזכרים",
ׁשּבמדידה  ּבעבֹודה להסּתּפק לֹו אי־אפׁשר "עׂשו", ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבחינת
להיֹות  צריכה אּלא ודעת', ו'טעם הּסדר על־ּפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָוהגּבלה

והגּבלה. מּמדידה ּולמעלה מּסדר, ׁשּלמעלה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָעבֹודה

(çé)Lëø øLà BLëø-ìk-úàå eäð÷î-ìk-úà âäðiå©¦§©´¤¨¦§¥À§¤¨§ªÆ£¤´¨½̈
÷çöé-ìà àBáì íøà ïcôa Lëø øLà Bðéð÷ äð÷î¦§¥Æ¦§¨½£¤¬¨©−§©©´£¨®¨²¤¦§¨¬

:ïòðk äöøà åéáà̈¦−©¬§¨§¨«©
i"yx£BÈ˜ ‰˜Ó∑מּצאנֹו ּׁשּקנה וחמֹורים מה ּוגמּלים ּוׁשפחֹות עבדים ,. ƒ¿≈ƒ¿»ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָֹ

(èé)-úà ìçø áðâzå Bðàö-úà ææâì Cìä ïáìå§¨¨´¨©½¦§−Ÿ¤Ÿ®©¦§´Ÿ¨¥½¤
:äéáàì øLà íéôøzä©§¨¦−£¤¬§¨¦«¨

i"yx£B‡ˆŒ˙‡ ÊÊ‚Ï∑ ּבניו ּביד ימים ׁשּנתן ׁשלׁשת יעקב ּדר ּובין ‡˙ÌÈÙ¯z‰Œ.ּבינֹו ÏÁ¯ ·‚zÂ∑ ƒ¿…∆…ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ«ƒ¿…»≈∆«¿»ƒ
אביה  את אלילים להפריׁש .(ב"ר)נתּכּונה מעבֹודת ְְְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָ

(ë)ãébä éìa-ìò énøàä ïáì áì-úà á÷òé áðâiå©¦§´Ÿ©«£½Ÿ¤¥¬¨−̈¨«£©¦®©§¦Æ¦¦´
:àeä çøá ék Bì½¦¬Ÿ¥−©«

(àë)øäpä-úà øáòiå í÷iå Bì-øLà-ìëå àeä çøáiå©¦§©¬Æ§¨£¤½©−̈¨©©«£´Ÿ¤©¨¨®
:ãòìbä øä åéðt-úà íNiå©¨¬¤¤¨−̈©¬©¦§¨«

˜c‡יח  dÈ˜ Ïk ˙ÈÂ È‰B˙Èb Ïk ˙È ¯·„e¿«»»≈ƒ¿»»ƒ¿»≈ƒ¿»
˙ÂÏ È˙ÈÓÏ Ì¯‡ ÔcÙa ‡˜ Èc dÈ˜ È˙Èb≈≈ƒ¿»≈ƒ¿»¿««¬»¿≈≈¿«

:ÔÚÎ ‡Ú¯‡Ï È‰e·‡ ˜ÁˆÈƒ¿»¬ƒ¿«¿»¿»«

È˙יט  ÏÁ¯ ˙‡ÈqÎÂ dÚ ˙È ÊbÓÏ ÏÊ‡ Ô·ÏÂ¿»»¬«¿ƒ«»»≈¿«ƒ«»≈»
:‡‰e·‡Ï Èc ‡iÓÏ«̂¿»«»ƒ«¬»

Ïc‡כ  ÏÚ ‰‡n¯‡ Ô·Ï„ ‡aÏ ÔÓ ·˜ÚÈ ÈqÎÂ¿«ƒ«¬…ƒƒ»¿»»¬«»»«¿»
:‡e‰ ÏÊ‡ È¯‡ dÏ ÈeÁ«ƒ≈¬≈»≈

t¯˙כא  ˙È ¯·ÚÂ Ì˜Â dÏ Èc ÏÎÂ ‡e‰ ÏÊ‡Â«¬«¿»ƒ≈¿»«¬«»¿»
:„ÚÏ‚„ ‡¯eËÏ È‰Bt‡ ˙È ÈeLÂ¿«ƒ»«ƒ¿»¿ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå éìa ìò 'Bâå áðâiå (ëKi` dWw ©¦§Ÿ§©§¦§¨¤¥
gxFA `EdW eil` xnFl wCviª§©©¥¨¤¥©
ilE`e .gxFA iM Fl ciBd ilA lr xnF`W¤¥©§¦¦¦¦¥©§©
xRQWM awri mMgzpW `id dpEMdW¤©©¨¨¦¤¦§©¥©£Ÿ§¤¦¥
milrd eizFbdpde eiUrn lM oall§¨¨¨©£¨§©§¨¨¤¡¦

EPOnllWl siqFde dgixAd znxr ¦¤¨§©©§¦¨§¦¦§Ÿ

EPOn l`FW didX dOA EPOn DzF`¨¦¤©¤¤¨¨¥¦¤
`l iM oal wiCvn did dfA ,FgNWl§©§¨¤¨¨©§¦¨¨¦Ÿ
l`FW did dOl oM `l m`W ,llM gxai¦§©§¨¤¦Ÿ¥¨¨¨¨¥
`Ede ,FAl apB dfaE EdgNWIW EPOn¦¤¤§©§¥¨¤¨©¦§
zAq lr ,apB dOaE 'Fbe apbIe xnF`¥©¦§Ÿ§©¤¨©©¦©
mixri iM eiUrn xERqA Fl ciBd `NW¤Ÿ¦¦§¦©£¨¦©£¦

Epivn dfaE .gxal KxhvIWM gxal¦§Ÿ©§¤¦§¨¥¦§Ÿ©¨¤¨¦
xnFl `AW df aEzM zrcFd xTrA mrh©©§¦©¨©¨¤¤¨©
df zlEf iM ,dgixAd biVd FAW mrh©©¤¦¦©§¦¨¦©¤
gxaNn FzF` xnWl oal al ozFp did̈¨¥¥¨¨¦§Ÿ¦¦§Ÿ©
dfaE FAl apBW `N` didIW ot` dfi`A§¥¤Ÿ¤¤¦§¤¤¨¤¨©¦¨¤
gxaE Fl Wi xW` lM sq`l dpkd `vn̈¨£¨¨¤¡Ÿ¨£¤¥¨©

`vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i iyiy meil inei xeriy

(áë):á÷òé çøá ék éLéìMä íBia ïáìì ãbiå©ª©¬§¨−̈©´©§¦¦®¦¬¨©−©«£«Ÿ
i"yx£ÈLÈÏM‰ ÌBia∑ ּביניהם היה ימים ׁשלׁשת ּדר .ׁשהרי ««¿ƒƒְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָֹ

(âë)úòáL Cøc åéøçà ócøiå Bnò åéçà-úà çwiå©¦©³¤¤¨Æ¦½©¦§´Ÿ©«£½̈¤−¤¦§©´
:ãòìbä øäa Búà ÷aãiå íéîé̈¦®©©§¥¬Ÿ−§©¬©¦§¨«

i"yx£ÂÈÁ‡Œ˙‡∑ קרֹוביו.ÌÈÓÈ ˙Ú·L C¯c∑ ּכל ∆∆»ְָ∆∆ƒ¿«»ƒָ
הל ללבן, להּגיד הּמּגיד ׁשהל ימים ׁשלׁשה ְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹאֹותן
ימים, ׁשּׁשה מּלבן רחֹוק יעקב נמצא לדרּכֹו. ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָֹֹיעקב

יעקב  ּׁשהל מה ׁשּכל למדנּו לבן, הּׂשיגֹו ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹּובּׁשביעי
ימים  אחד,ּבׁשבעה ּביֹום לבן הל אחריו (, "וּירּדף ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

ימים' ׁשבעת אחריו 'וּירּדף נאמר: ולא ימים", ׁשבעת ּדר(. ְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 18 'nr `"g 'zegiy ihewl' itÎlr)

zEInipRd liaWA zEIpFvigd©¦¦¦§¦©§¦¦

מּמעזריטׁש הּמּגיד מֹורנּו ּבׁשם איתא הּמאיר' 'אֹור ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָּבספר
ׁשּיעקב  מּפני הּוא אבינּו, יעקב אחר לבן ּׁשרדף ּדמה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹנ"ע,

ׁשעדין הּתֹורה אֹותּיֹות אחריו והֹוציאם הׁשאיר ּביררם לא ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
את  לֹו ליּתן - יעקב אחר לרּדֹוף לבן הּוצר ולזאת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָֹֹמּלבן,
ּפרׁשה  ׁשּנֹוספה על־ידי וזאת אצלֹו. ׁשּנׁשארּו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹהאֹותּיֹות

יעקב. אחרי רדיפתֹו סיּפּור - ְֲֲִִֵַַַָָֹּבּתֹורה
הּוא  ּובפֹועל ׁשּבחיצֹונּיּות ענין להיֹות ׁשּיכֹול מהא, ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָוחזינן
היא  ּבזה הּכּונה הרי ּבפנימּיּות אמנם הּקדּוׁשה, היפ ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָלגמרי

ּבקדּוׁשה. להֹוסיף ּכדי - ׁשמים ְְְְִִֵֵַַָָלׁשם
עֹומד  יהּודי ׁשּכאׁשר קּדיׁשא, ּתניא ּבספר המבֹואר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל־ּדר
לעֹוררֹו ּבכדי הרי־זה - ּומבלּבלֹו ּגֹוי לנגּדֹו ועֹומד ְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַּומתּפּלל,

הּתפּלה. ּבכונת ְְִִֶַַַָָׁשּיֹוסיף

ּדבר  ּכל ׁשל (ׁשּׁשרׁשֹו ׁשרׁשֹו מּצד ּבעצמֹו, הּנכרי ּגם ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָּכלֹומר:
ּבקדּוׁשה; ּדבר להֹוסיף ׁשּצרי מרּגיׁש הּוא ּבקדּוׁשה), ְְְְִִִֶַַַָָָָָהּוא
ּבאֹופן  מתּבּטא זה - זאת הּממׁשי הּצינֹור ׁשּלהיֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹאּלא
להֹוסיף  רק זה הרי - ּבפנימּיּות אמנם מּתפּלתֹו. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשמבלּבלֹו

הּכּונה. ֶַַָָאת
לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ְְֲִִַַָָָָָָָָּומּכאן

האמת  הּנה ה', עבֹודת על והסּתרים העלמֹות ּכׁשּיׁשנם ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּגם
הּוא  ּבחיצֹונּיּותֹו ורק טֹוב, הּוא ּבפנימּיּותֹו זה ׁשּדבר ְְְִִִִִִֶֶַָָהיא
ּדבר  ׁשּבּפנימּיּות יֹודע האדם וכאׁשר הּמעלים. ּכדבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָנראה
נפעל  על־ידי־זה עבֹודתֹו, את עֹובד ּכזה ּובאֹופן טֹוב ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָזה

.ּכ יראה ּבגילּוי ְִֵֶֶַָָׁשּגם

(ãë)äìélä íìça énøàä ïáì-ìà íéýìû àáiå©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤¨¨¬¨«£©¦−©«£´Ÿ©¨®§¨
áBhî á÷òé-íò øaãz-ït Eì øîMä Bì øîàiå©Ÿ́¤À¦¨¯¤§²¤§©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬

:òø-ãò©¨«
i"yx£Ú¯Œ„Ú ·BhÓ∑ טֹובתן רׁשעים,ּכל הּצּדיקים ׁשל אצל היא קג)רעה .(יבמות ƒ«»ְִִִִֵֶֶַַָָָָָָ

(äë)øäa Bìäà-úà ò÷z á÷òéå á÷òé-úà ïáì âOiå©©¥¬¨−̈¤©«£®Ÿ§©«£ÀŸ¨©³¤¨«¢Æ¨½̈
:ãòìbä øäa åéçà-úà ò÷z ïáìå§¨¨²¨©¬¤¤−̈§©¬©¦§¨«

‡ÏÊכב  È¯‡ ‰‡˙ÈÏ˙ ‡ÓBÈa Ô·ÏÏ ‰ÂÁ˙‡Â¿ƒ¿¬»¿»»¿»¿ƒ»»¬≈»≈
:·˜ÚÈ«¬…

È‰B¯˙aכג  Û„¯e dnÚ È‰eÁ‡ ˙È ¯·„e¿«»»ƒƒ≈¿««¿ƒ
‡¯eËa d˙È ˜a„‡Â ÔÈÓBÈ ˙Ú·L CÏ‰Ó«¬«ƒ¿«ƒ¿«¿≈»≈¿»

:„ÚÏ‚„¿ƒ¿»

‡¯n‡‰כד  Ô·Ï ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ¯ÓÈÓ ‡˙‡Â«¬»≈«ƒ√»¿»¿«»»¬«»»
CÏ ¯nzÒ‡ dÏ ¯Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ È„ ‡ÓÏÈÁa¿≈¿»ƒ≈¿»«¬«≈ƒ¿««»
:LÈa „Ú ·hÓ ·˜ÚÈ ÌÚ ÏÈlÓ˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»¿«ƒƒ«¬…ƒ««ƒ

È˙כה  Ò¯t ·˜ÚÈÂ ·˜ÚÈ ˙È Ô·Ï ˜Èa„‡Â¿«¿≈»»»«¬…¿«¬…¿«»
È‰BÁ‡ ˙È È¯L‡ Ô·ÏÂ ‡¯eËa dkLÓ«¿¿≈¿»¿»»«¿≈»¬ƒ

:„ÚÏ‚„ ‡¯eËa¿»¿ƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

gxaIe dfl KEnq xn`W `Ede ,rcFi oi`e§¥¥©§¤¨©¨§¤©¦§©
:oade 'Fbe Fl xW` lke `Ed`k dxez §¨£¤§§¨¥

.íéîé úòáL Cøc (âëdOl xwgl Wi ¤¤¦§©¨¦¥©£Ÿ¨¨
`NW Ff dkildA awri dPYWp¦§©¨©£Ÿ©£¦¨¤Ÿ
,FnW iadF`l hRWOM ux`d Fl dvtẅ§¨¨¨¤©¦§¨§£¥§
eia` car xfril`l ENt`W EpivnE¨¦¤£¦¤¡¦¤¤¤¤¨¦
oFkPd onE (h"p x"a) ,ux`d Fl dvtẅ§¨¨¨¤¦©¨

cFxdn FliSdl mB zFUr zE`i eil`s ¥¨¨£©§©¦¥¨¥

Fl ciBd iM ilE`e .oal FbiVn did `le§Ÿ¨¨©¦¨¨§©¦¦¦
gxal Kixv oi`W dfA `Ed KExA oFc`d̈¨¨¨¤¤¥¨¦¦§Ÿ©
eil` xAC lkEId oal FwiAcdW mbd iM¦£©¤¦§¦¨¨©©©¥¥¨
e"g d`xn did df zlEfe ,xEAC ENt £̀¦¦§©¤¨¨©§¤
qPd lFcbe ,oal cIn FliSd lFki `l iM¦Ÿ¨©¦¦©¨¨§¨©¥
rpOi dxigA lrA `EdW mbdW dGd©¤¤£©¤©©§¦¨¦¨©

:awriA FzxigA zFUrn¥£§¦¨§©£Ÿ
íbzzixM oiaEAq dOM aAq 'd dfA ©¨¤¦¥©¨¦¦§¦©

xaCd zErvn`AW wiGi lal FOr zixA§¦¦§©©¦¤§¤§¨©¨¨
mihtFXd iniA l`xUi eilr ExABzp¦§©§¨¨¦§¨¥¦¥©§¦
mizrWx oXM `Ede mdilr `AWM§¤¨£¥¤§ª©¦§¨©¦
dGn mB (.d"w oixcdpq) .l"f mxn`nM§©£¨¨©§¤§¦©¦¤
icM `Edd mFwOA lgx zxEaw KWnp¦§©§©¨¥©¨©§¥
dipA zElbA zF` daFhl didYW¤¦§¤§¨§¨¨¤¨
mrhA (`"k 't x"a) l"f mxnF`M§§¨§©©

:dOW DzxEawck dxez §¨¨¨¨



vie`עו zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i iyiy meil inei xeriy

(åë)éááì-úà áðâzå úéNò äî á÷òéì ïáì øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ¤´¨¦½¨©¦§−Ÿ¤§¨¦®
:áøç úBéáLk éúða-úà âäðzå©§©¥Æ¤§Ÿ©½¦§ª−¨«¤

i"yx£·¯Á ˙BÈ·Lk∑ למל הּבא חיל .חרב קרּוי חמהּכל ƒ¿À»∆ְְִִֶֶַַָָָָָ

(æë)él zãbä-àìå éúà áðâzå çøáì úàaçð änì̈³¨©§¥̧¨Æ¦§½Ÿ©©¦§−ŸŸ¦®§«Ÿ¦©´§¨¦½
:øBpëáe óúa íéøLáe äçîNa EçlLàå̈«£©¥«£²§¦§¨¬§¦¦−§¬Ÿ§¦«

i"yx£È˙‡ ·‚zÂ∑ ּדעּתי את .ּגנבּת «ƒ¿……ƒְְִֶַַָָ

(çë)zìkñä äzò éúðáìå éðáì ÷Mðì éðzLèð àìå§´Ÿ§©§©½¦§©¥¬§¨©−§¦§Ÿ¨®©−̈¦§©¬§¨
:BNò£«

(èë)íëéáà éýìûå òø íënò úBNòì éãé ìàì-Lé¤§¥´¨¦½©«£¬¦¨¤−¨®¥«Ÿ¥̧£¦¤¹
Lîà|á÷òé-íò øacî Eì øîMä øîàì éìà øîà ¤´¤¨©¯¥©´¥ÀŸ¦¨¯¤§²¦©¥¬¦©«£−Ÿ

:òø-ãò áBhî¦¬©¨«
i"yx£È„È Ï‡ÏŒLÈ∑ ורב עּזּוז ׁשם על קדׁש, לׁשֹון ׁשהּוא 'אל' וכל רע, עּמכם לעׂשֹות ּבידי וחיל ּכח יׁש ∆¿≈»ƒְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

הּוא  .אֹונים ִ

(ì)úéáì äzôñëð óñëð-ék zëìä Cìä äzòå§©¨Æ¨´Ÿ¨©½§¨¦«¦§¬Ÿ¦§©−§¨§¥´
éáà:éäìà-úà záðâ änì E ¨¦®¨¬¨¨©−§¨¤¡Ÿ¨«

i"yx£‰zÙÒÎ∑:ּבּמקרא יׁש והרּבה פד)חמדּת, נפׁשי",(תהלים ּכלתה וגם יד)"נכספה ידי(איוב "למעׂשה ƒ¿«¿»ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
."ּתכסף  ְִֹ

(àì)ézøîà ék éúàøé ék ïáìì øîàiå á÷òé ïòiå©©¬©©«£−Ÿ©´Ÿ¤§¨¨®¦´¨¥½¦¦´¨©½§¦
éúBða-úà ìæâz-ït:énòî E ¤¦§¬Ÿ¤§¤−¥«¦¦«

i"yx£'B‚Â È˙‡¯È Èk∑ׁש ראׁשֹון, ראׁשֹון על וגֹו'"הׁשיבֹו ּבנֹותי את "וּתנהג לֹו: .אמר ƒ»≈ƒ¿ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָ

(áì)éäìà-úà àöîz øLà íòãâð äéçé àì E ¦Â£¤̧¦§¨´¤¡Ÿ¤»»´Ÿ¦«§¤¼¤¤́
á÷òé òãé-àìå Cì-ç÷å éãnò äî Eì-økä eðéçà©¥¯©¤§²¨¬¦¨¦−§©¨®§«Ÿ¨©´©«£½Ÿ

:íúáðb ìçø ék¦¬¨¥−§¨¨«©

ÈpÓכו  ‡˙ÈqÎÂ z„·Ú ‰Ó ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¬«¿»¿«≈»ƒƒ
:‡a¯Á ˙BÈ·Lk È˙a ˙È ‡z¯·„e¿«¿»»¿»«¿«¿«¿»

ÏÂ‡כז  ÈpÓ ‡˙ÈqÎÂ ÏÊÈÓÏ z¯ÓË‡ ‰ÓÏ¿»ƒ¿«¿»¿≈«¿«≈»ƒƒ¿»
ÔÁaLe˙·e ‡Â„Áa ÔBt CzÁlLÂ ÈÏ ‡˙ÈeÁ«≈»ƒ¿«»ƒ»¿∆¿»¿¿¿»

:ÔÈ¯pÎ·e ÔÈÙe˙a¿ƒ¿ƒ»ƒ

ÔÚkכח  È˙·ÏÂ È·Ï ‡˜MÏ Èz˜·L ‡ÏÂ¿»¿«¿«ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿»»¿«
:„aÚÓÏ ‡zÏkÒ‡«¿∆¿»¿∆¿»

LÈaכט  ÔBÎnÚ „aÚÓÏ È„È· ‡ÏÈÁ ˙È‡ƒ≈»ƒƒ¿∆¿«ƒ¿ƒ
¯ÓÈÓÏ ÈÏ ¯Ó‡ ‡LÓ¯a ÔBÎe·‡„ ‡‰Ï‡Â≈»»«¬¿«¿»¬«ƒ¿≈«
„Ú ·hÓ ·˜ÚÈ ÌÚ ‡ÏlÓlÓ CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿«»»ƒ«¬…ƒ««

:LÈaƒ

z„nÁ‡ל  ‡„nÁ È¯‡ zÏÊ‡ ÏÊÈÓ ÔÚÎe¿«≈«¬«¿»¬≈«»»«≈¿»
:ÈzÏÁc ˙È ‡z·Ò ‰ÓÏ Ce·‡ ˙È·Ï¿≈»¿»¿ƒ¿»»««¿ƒ

„ÈÏÈÁ˙לא  È¯‡ Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·È˙‡Â«¬≈«¬…«¬«¿»»¬≈¿≈ƒ
:ÈpÓ C˙a ˙È ÒÈ˙ ‡ÓÏÈc ˙È¯Ó‡ È¯‡¬≈¬»ƒƒ¿»»≈»¿»»ƒƒ

(לב  ÌÚ נ"י¯˙‡(‡Ï CzÏÁc ˙È ÁkL˙ Èc ƒ¬«ƒ«¿«»««¿»»
ÈnÚ„ ‰Ó CÏ Ú„BÓzL‡ ‡Á‡ Ì„˜ Ìi˜˙Èƒ¿««√»¬»»ƒ¿¿«»»¿ƒƒ
:ÔB‰˙·ÈÒ ÏÁ¯ È¯‡ ·˜ÚÈ Ú„È ‡ÏÂ CÏ ·ÒÂ¿«»¿»¿««¬…¬≈»≈¿ƒ»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå Cìä äzòå (ìzFidl WExR §©¨¨Ÿ§¥¦§
`Agp dOl eilr law mcTOW¤¦Ÿ¤¨©¨¨¨¨¤§¨
xfg KM xg`e gxFaM FwifgOW gxal¦§Ÿ©¤©£¦§¥©§©©¨¨©
daEWY oFWl WExR dYre xnFl©§©¨¥§§¨
m`e dpEMde (`"k 't x"a) .l"f mxnF`M§§¨§©©¨¨§¦
KFld `N` YgxA `l iM xaC ipaiWY§¦¥¦¨¨¦Ÿ¨©§¨¤¨¨

dYtqkp sqkp iM Ykld dkild KxcM§¤¤£¦¨¨©§¨¦¦§Ÿ¦§©§¨
dgixA KxcA Ll iYxn`W FnM `le 'Fbe§§Ÿ§¤¨©§¦§§¤¤§¦¨
i`Ce `N` idl` z` YapB dOl oM m ¦̀¥¨¨¨©§¨¤¡Ÿ©¤¨©©
`OW zWWgl ,ciBOd `EdW cvl iM¦§©¤©©¦©£¨©¤¨
dfe FzF` YapB YkldW il ciBie ipricFi¦¥¦§©¦¦¤¨©§¨¨©§¨§¤

:YgxAW zF`d Ll`l dxez §¨¤¨©§¨

.'Bâå á÷òé ïòiå (àìip` oi` WExR ©©©©£Ÿ§¥¥£¦
Yxn`X dnE ,iYgxAW Wigkn©§¦¤¨©§¦©¤¨©§¨
lfbY `OW LOn iz`xi iM 'Fbe dOl̈¨§¦¨¥¦¦§¤¨¦§Ÿ
Ff dAql iM xnFl YppFAzdX dnE ,'Fbe§©¤¦§©§¨©¦§¦¨
mr dpr dfl ciBi lal Lidl` iYapB̈©§¦¡Ÿ¤§©©¦¨¤¨¨¦
mitxYd zapB lW Ff dprh iM 'Fbe xW £̀¤§¦©£¨¤§¥©©§¨¦



עז `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i iyiy meil inei xeriy

(åë)éááì-úà áðâzå úéNò äî á÷òéì ïáì øîàiå©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ¤´¨¦½¨©¦§−Ÿ¤§¨¦®
:áøç úBéáLk éúða-úà âäðzå©§©¥Æ¤§Ÿ©½¦§ª−¨«¤

i"yx£·¯Á ˙BÈ·Lk∑ למל הּבא חיל .חרב קרּוי חמהּכל ƒ¿À»∆ְְִִֶֶַַָָָָָ

(æë)él zãbä-àìå éúà áðâzå çøáì úàaçð änì̈³¨©§¥̧¨Æ¦§½Ÿ©©¦§−ŸŸ¦®§«Ÿ¦©´§¨¦½
:øBpëáe óúa íéøLáe äçîNa EçlLàå̈«£©¥«£²§¦§¨¬§¦¦−§¬Ÿ§¦«

i"yx£È˙‡ ·‚zÂ∑ ּדעּתי את .ּגנבּת «ƒ¿……ƒְְִֶַַָָ

(çë)zìkñä äzò éúðáìå éðáì ÷Mðì éðzLèð àìå§´Ÿ§©§©½¦§©¥¬§¨©−§¦§Ÿ¨®©−̈¦§©¬§¨
:BNò£«

(èë)íëéáà éýìûå òø íënò úBNòì éãé ìàì-Lé¤§¥´¨¦½©«£¬¦¨¤−¨®¥«Ÿ¥̧£¦¤¹
Lîà|á÷òé-íò øacî Eì øîMä øîàì éìà øîà ¤´¤¨©¯¥©´¥ÀŸ¦¨¯¤§²¦©¥¬¦©«£−Ÿ

:òø-ãò áBhî¦¬©¨«
i"yx£È„È Ï‡ÏŒLÈ∑ ורב עּזּוז ׁשם על קדׁש, לׁשֹון ׁשהּוא 'אל' וכל רע, עּמכם לעׂשֹות ּבידי וחיל ּכח יׁש ∆¿≈»ƒְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹ

הּוא  .אֹונים ִ

(ì)úéáì äzôñëð óñëð-ék zëìä Cìä äzòå§©¨Æ¨´Ÿ¨©½§¨¦«¦§¬Ÿ¦§©−§¨§¥´
éáà:éäìà-úà záðâ änì E ¨¦®¨¬¨¨©−§¨¤¡Ÿ¨«

i"yx£‰zÙÒÎ∑:ּבּמקרא יׁש והרּבה פד)חמדּת, נפׁשי",(תהלים ּכלתה וגם יד)"נכספה ידי(איוב "למעׂשה ƒ¿«¿»ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָ
."ּתכסף  ְִֹ

(àì)ézøîà ék éúàøé ék ïáìì øîàiå á÷òé ïòiå©©¬©©«£−Ÿ©´Ÿ¤§¨¨®¦´¨¥½¦¦´¨©½§¦
éúBða-úà ìæâz-ït:énòî E ¤¦§¬Ÿ¤§¤−¥«¦¦«

i"yx£'B‚Â È˙‡¯È Èk∑ׁש ראׁשֹון, ראׁשֹון על וגֹו'"הׁשיבֹו ּבנֹותי את "וּתנהג לֹו: .אמר ƒ»≈ƒ¿ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָ

(áì)éäìà-úà àöîz øLà íòãâð äéçé àì E ¦Â£¤̧¦§¨´¤¡Ÿ¤»»´Ÿ¦«§¤¼¤¤́
á÷òé òãé-àìå Cì-ç÷å éãnò äî Eì-økä eðéçà©¥¯©¤§²¨¬¦¨¦−§©¨®§«Ÿ¨©´©«£½Ÿ

:íúáðb ìçø ék¦¬¨¥−§¨¨«©

ÈpÓכו  ‡˙ÈqÎÂ z„·Ú ‰Ó ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¬«¿»¿«≈»ƒƒ
:‡a¯Á ˙BÈ·Lk È˙a ˙È ‡z¯·„e¿«¿»»¿»«¿«¿«¿»

ÏÂ‡כז  ÈpÓ ‡˙ÈqÎÂ ÏÊÈÓÏ z¯ÓË‡ ‰ÓÏ¿»ƒ¿«¿»¿≈«¿«≈»ƒƒ¿»
ÔÁaLe˙·e ‡Â„Áa ÔBt CzÁlLÂ ÈÏ ‡˙ÈeÁ«≈»ƒ¿«»ƒ»¿∆¿»¿¿¿»

:ÔÈ¯pÎ·e ÔÈÙe˙a¿ƒ¿ƒ»ƒ

ÔÚkכח  È˙·ÏÂ È·Ï ‡˜MÏ Èz˜·L ‡ÏÂ¿»¿«¿«ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿»»¿«
:„aÚÓÏ ‡zÏkÒ‡«¿∆¿»¿∆¿»

LÈaכט  ÔBÎnÚ „aÚÓÏ È„È· ‡ÏÈÁ ˙È‡ƒ≈»ƒƒ¿∆¿«ƒ¿ƒ
¯ÓÈÓÏ ÈÏ ¯Ó‡ ‡LÓ¯a ÔBÎe·‡„ ‡‰Ï‡Â≈»»«¬¿«¿»¬«ƒ¿≈«
„Ú ·hÓ ·˜ÚÈ ÌÚ ‡ÏlÓlÓ CÏ ¯nzÒ‡ƒ¿««»ƒ¿«»»ƒ«¬…ƒ««

:LÈaƒ

z„nÁ‡ל  ‡„nÁ È¯‡ zÏÊ‡ ÏÊÈÓ ÔÚÎe¿«≈«¬«¿»¬≈«»»«≈¿»
:ÈzÏÁc ˙È ‡z·Ò ‰ÓÏ Ce·‡ ˙È·Ï¿≈»¿»¿ƒ¿»»««¿ƒ

„ÈÏÈÁ˙לא  È¯‡ Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â ·˜ÚÈ ·È˙‡Â«¬≈«¬…«¬«¿»»¬≈¿≈ƒ
:ÈpÓ C˙a ˙È ÒÈ˙ ‡ÓÏÈc ˙È¯Ó‡ È¯‡¬≈¬»ƒƒ¿»»≈»¿»»ƒƒ

(לב  ÌÚ נ"י¯˙‡(‡Ï CzÏÁc ˙È ÁkL˙ Èc ƒ¬«ƒ«¿«»««¿»»
ÈnÚ„ ‰Ó CÏ Ú„BÓzL‡ ‡Á‡ Ì„˜ Ìi˜˙Èƒ¿««√»¬»»ƒ¿¿«»»¿ƒƒ
:ÔB‰˙·ÈÒ ÏÁ¯ È¯‡ ·˜ÚÈ Ú„È ‡ÏÂ CÏ ·ÒÂ¿«»¿»¿««¬…¬≈»≈¿ƒ»¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå Cìä äzòå (ìzFidl WExR §©¨¨Ÿ§¥¦§
`Agp dOl eilr law mcTOW¤¦Ÿ¤¨©¨¨¨¨¤§¨
xfg KM xg`e gxFaM FwifgOW gxal¦§Ÿ©¤©£¦§¥©§©©¨¨©
daEWY oFWl WExR dYre xnFl©§©¨¥§§¨
m`e dpEMde (`"k 't x"a) .l"f mxnF`M§§¨§©©¨¨§¦
KFld `N` YgxA `l iM xaC ipaiWY§¦¥¦¨¨¦Ÿ¨©§¨¤¨¨

dYtqkp sqkp iM Ykld dkild KxcM§¤¤£¦¨¨©§¨¦¦§Ÿ¦§©§¨
dgixA KxcA Ll iYxn`W FnM `le 'Fbe§§Ÿ§¤¨©§¦§§¤¤§¦¨
i`Ce `N` idl` z` YapB dOl oM m ¦̀¥¨¨¨©§¨¤¡Ÿ©¤¨©©
`OW zWWgl ,ciBOd `EdW cvl iM¦§©¤©©¦©£¨©¤¨
dfe FzF` YapB YkldW il ciBie ipricFi¦¥¦§©¦¦¤¨©§¨¨©§¨§¤

:YgxAW zF`d Ll`l dxez §¨¤¨©§¨

.'Bâå á÷òé ïòiå (àìip` oi` WExR ©©©©£Ÿ§¥¥£¦
Yxn`X dnE ,iYgxAW Wigkn©§¦¤¨©§¦©¤¨©§¨
lfbY `OW LOn iz`xi iM 'Fbe dOl̈¨§¦¨¥¦¦§¤¨¦§Ÿ
Ff dAql iM xnFl YppFAzdX dnE ,'Fbe§©¤¦§©§¨©¦§¦¨
mr dpr dfl ciBi lal Lidl` iYapB̈©§¦¡Ÿ¤§©©¦¨¤¨¨¦
mitxYd zapB lW Ff dprh iM 'Fbe xW £̀¤§¦©£¨¤§¥©©§¨¦

`vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i iyiy meil inei xeriy
i"yx£‰ÈÁÈ ‡Ï∑ּבּדר רחל מתה קללה È„nÚ.(ב"ר)ּומאֹותּה ‰Ó∑מּׁשּל. …ƒ¿∆ְֵֵֵֶֶַָָָָָ»ƒ»ƒְִֶ

(âì)á÷òé-ìäàa ïáì àáiå|ìäàáe äàì ìäàáe ©¨¸Ÿ¨¹̈§«Ÿ¤©«£´Ÿ§´Ÿ¤¥À̈§²Ÿ¤
àáiå äàì ìäàî àöiå àöî àìå úäîàä ézL§¥¬¨«£¨−Ÿ§´Ÿ¨¨®©¥¥Æ¥´Ÿ¤¥½̈©¨−Ÿ

:ìçø ìäàa§¬Ÿ¤¨¥«
i"yx£·˜ÚÈŒÏ‰‡a∑ רחל אהל יעקב ,הּוא ׁשהיה ¿…∆«¬…ֲֵֶֶַָָָֹֹ

אֹומר: הּוא וכן אצלּה, מו)ּתדיר אׁשת (לקמן רחל "ּבני ְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָ
יעקב" "אׁשת נאמר: לא ּובכּלן Ï‰‡a.יעקב", ‡·iÂ ְֱֲֲֵֶֶַַַָֹֹֹֻ«»…¿…∆

ÏÁ¯∑ רחל לאהל לֹו חזר לאה, מאהל קדם ּכׁשּיצא »≈ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹ
האמהֹות ּבאהל הּׁשפחֹות (ׁשחּפׂש אחרים: וכלּֿכ)ספרים . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

מׁשמׁשנית  ׁשהיא ּבּה מּכיר ׁשהיה לפי .לּמה? ְְְִִִִֶֶַַָָָָָָ

(ãì)ìîbä øëa íîNzå íéôøzä-úà äç÷ì ìçøå§¨¥º¨«§¨´¤©§¨¦À©§¦¥²§©¬©¨−̈
àìå ìäàä-ìk-úà ïáì LMîéå íäéìò áLzå©¥´¤£¥¤®©§©¥¬¨¨²¤¨¨−Ÿ¤§¬Ÿ

:àöî̈¨«
i"yx£ÏÓb‰ ¯Îa∑:ּכתרּגּומֹו ּוכסתֹות, ּכרים לׁשֹון ¿««»»ְְְְִַָָ

ּכר. ּכמין העׂשּויה מרּדעת והיא דגמלא', ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָָ'ּבעביטא
יז)ּוב'ערּובין': עביטי (דף והן ּבעביטין', 'הּקיפּוה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵַָ

ּבלע"ז  בסט"ו .ּגמּלים, ְְִַַַ

(äì)àBì ék éðãà éðéòa øçé-ìà äéáà-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¦À¨©¦̧©Æ§¥¥´£Ÿ¦½¦´³
éðtî íe÷ì ìëeààìå Ntçéå éì íéLð Cøã-ék E ©Æ¨´¦¨¤½¦¤¬¤¨¦−¦®©§©¥¾§¬Ÿ

:íéôøzä-úà àöî̈−̈¤©§¨¦«

(åì)ïáìì øîàiå á÷òé ïòiå ïáìa áøiå á÷òéì øçiå©¦¬©§©«£−Ÿ©¨´¤§¨¨®©©³©©«£ŸÆ©´Ÿ¤§¨½̈
:éøçà z÷ìã ék éúàhç äî éòLt-äî©¦§¦Æ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨©«£¨«

i"yx£z˜Ïc∑:ּכמֹו ד)רדפּת, ּוכמֹו:(איכה ּדלקּונּו", ההרים יז)"על א ּפלׁשּתים (שמואל אחרי .""מּדלק »«¿»ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ

(æì)-éìk ìkî úàön-äî éìk-ìk-úà zLMî-ék¦«¦©´§¨¤¨¥©À©¨¨̧¨Æ¦´Ÿ§¥«
éçàå éçà ãâð äk íéN Eúéá:eðéðL ïéa eçéëBéå E ¥¤½¦´½Ÿ¤¬¤©©−§©¤®§¦−¥¬§¥«

i"yx£eÁÈÎBÈÂ∑הּדין,ויבררּו מי ּבלע"ז עם .אפרובי"ר ¿ƒְְִִִִַַַָ

kLÓ·e‡לג  ·˜ÚÈ„ ‡kLÓa Ô·Ï ÏÚÂ¿«»»¿«¿¿»¿«¬…¿«¿¿»
‡ÏÂ ‡˙ÈÁÏ ÔÈz¯˙c ‡kLÓ·e ‰‡Ï„¿≈»¿«¿¿»¿«¿≈¿≈»»¿»
‡kLÓa ÏÚÂ ‰‡Ï„ ‡kLnÓ ˜Ùe ÁkL‡«¿»¿«ƒ«¿¿»¿≈»¿«¿«¿¿»

:ÏÁ¯„¿»≈

ÔepzeLÂלד  ‡iÓÏˆ ˙È ˙·ÈÒ ÏÁ¯Â¿»≈¿ƒ«»«¿»«»¿«ƒƒ
LÈMÓe ÔB‰ÈÏÚ ˙·È˙ÈÂ ‡ÏÓ‚„ ‡ËÈ·Úa«¬ƒ»¿«¿»ƒƒ«¬≈«ƒ

:ÁkL‡ ‡ÏÂ ‡kLÓ Ïk ˙È Ô·Ï»»»»«¿¿»¿»«¿»

¯ÈBaלה  ÈÈÚa Û˜˙È ‡Ï ‡‰e·‡Ï ˙¯Ó‡Â«¬∆∆«¬»»ƒ¿≈¿≈≈ƒƒ
Á¯‡ È¯‡ CÓ„˜ ÔÓ Ì˜ÈÓÏ Ïek‡ ‡Ï È¯‡¬≈»ƒ¿≈«ƒ√»»¬≈…«
:‡iÓÏˆ ˙È ÁkL‡ ‡ÏÂ LÏ·e ÈÏ ÔÈL¿ƒƒ¿«¿»«¿«»«¿»«»

ÚÈ˜·לו  ·È˙‡Â Ô·Ï ÌÚ ‡ˆe ·˜ÚÈÏ ÛÈ˜˙e¿≈¿«¬…¿»ƒ»»«¬≈«¬…
È¯‡ ÈÁ¯eÒ ‰Ó È·BÁ ‰Ó Ô·ÏÏ ¯Ó‡Â«¬«¿»»«ƒ«¿»ƒ¬≈

:È¯˙a ‡zÙ„¿̄«¿»«¿»

‡zÁkL‡לז  ‰Ó ÈÓ Ïk ˙È ‡zLMÓ È¯‡¬≈«ƒ¿»»»»«»«¿«¿»
CÈÁ‡Â ÈÁ‡ Ì„˜ ‡Î‰ ÈeL C˙È· ÈÓ ÏkÓƒ…»≈≈»«ƒ»»√»««¿«»

:‡Â¯z ÔÈa ÔeÁÈÎBÈÂ¿ƒ≈«¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dprh `id `Ed gxFAW ciBi df iM¦¤©¦¤¥©¦©£¨
dllwA dilr Fl rAWp dfl zrnWPd©¦§©©¨¤¦§©¨¤¨¦§¨¨

:wtQd lr mixgOd oicMal dxez §¦©©£¦©©¨¥
.äéçé àì (áìxn`Y m`e ,gp oA oicM Ÿ¦§¤§¦¤Ÿ©§¦Ÿ©

FhRWn `ld DxnF`l Kixv oi ¥̀¨¦§§¨£Ÿ¦§¨
xnFl dprh Fl oi`W xnFl oEMzp ,uExg̈¦§©¥©¤¥©£¨©
dOd migEkW F` Fl dOd mipEzp iM¦§¦¥¨§¦¥¨

:Flv`bl dxez ¤§
øçiå (åì.áøiå á÷òéì`AW cvl WExR ©¦©§©£Ÿ©¨¤¥§©¤¨

zlEfe daixn llkl `A qrM llkl¦§©©©¨¦§©§¦¨§©
:aixn did `l df¤Ÿ¨¨¥¦

áøiåxaCd did oal KxrA WExR .oalA ©¨¤§¨¨¥§¥¤¨¨¨¨©¨¨
Eid m` la` daixn `EdW xMp¦¨¤§¦¨£¨¦¨

,daixn `xTY `l xg` mc`l mixaCd©§¨¦§¨¨©¥Ÿ¦¨¥§¦¨
(c"r 't x"a) l"f Exn`W `vnY oke§¥¦§¨¤¨§
ozEpYepr `le zFa` lW mzEpcRw l"fe§©§¨¨¤¨§Ÿ©§§¨¨
eingl qItn awri miqEIR 'Eke mipA lW¤¨¦§¦¦©£Ÿ§©¥§¨¦
oEki ilE`e .Epxacl oEkn dfe .k"r 'Eke§§¤§ª¨¦§¨¥§©§©¥
`N` miWp` zItpkA FOr ax `NW cFr¤Ÿ¨¦¦§ª¦©£¨¦¤¨
oalA axIe FxnF` `Ede FOr cEgiA§¦¦§§©¨¤§¨¨
:FYgkFzA mlMi `NW FOr cEgiA WExR¥§¦¦¤Ÿ¦¨¥§©§

äîm` `nlWA WExR .'Fbe irWR ©¦§¦§¥¦§¨¨¦
iYrWRW ler iA z`vn LinIn¦¨¤¨¨¨¦¨¤¤¨©§¦
rWtA dapBd lW df xErM WExR ,Ll§¥¦¤¤©§¥¨§¤©
,bbFWA ENt` `N` rWtA cal `le§Ÿ§©§¤©¤¨£¦§¥
ipcWgYW iz`Hg dn FxnF` `Ede§§©©¨¦¤©§§¥¦

mrh iM awri FYrC dNbe ,aPbA§©¨§¦¨©§©£Ÿ¦©©
lM WXnn Ed`xW dzid FzcRwd©§¨¨¨§¨¤¨¨§©¥¨
zapbA Fzrici xCrd cvlE eilke eiqkp§¨¨§¥¨§©¤§¥§¦¨¦§¥©
UERg URgn did `l iM aWgi mitxYd©§¨¦©§Ÿ¦Ÿ¨¨§©¥¦
dn xaC gwl m` zF`xl `N` UERgn¥¦¤¨¦§¦¨©§©¨
eitxY Fl EapBW xnFl mixrde ,FNXn¦¤§¤¡¦©¤¨§§¨¨
,zFnFwOd lkA URgl dAq Fl didIW¤¦§¤¦¨§©¥§¨©§
FA wtQd cv Fl qpkp oiPn FgikFd dfl̈¤¦¦©¦¦§©©©¨¥
iM FxnF` `Ede 'Eke URgl KxvdW¤ª§©§©¥§§§¦

:'Fbe YWXnfl dxez ¦©§¨§
.'Bâå ìk úà zLMî (æìENt` WExR ¦©§¨¤¨§¥£¦

FnM mitxY WEgn mdA oi`W milM¥¦¤¥¨¤¥§¨¦§
mitxYdn miPhw mdW milM xn`YW¤Ÿ©¥¦¤¥§©¦¥©§¨¦



vie`עח zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i iyiy meil inei xeriy
(çì)éìçø Cnò éëðà äðL íéøNò äæéfòå Eàì E ¤Á¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬§¦¤−´Ÿ

ðàö éìéàå eìkL:ézìëà àì E ¦¥®§¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦
i"yx£eÏkL ‡Ï∑:ּכמֹו עּבּורם, הּפילּו ט)לא (הושע …ƒ≈ְִִִָֹ

מׁשּכיל", כא)"רחם תׁשּכל"(איוב ולא ּפרתֹו ."ּתפּלט ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹ
E‡ˆ ÈÏÈ‡Â∑(סה יֹומֹו(ב"ק ּבן איל אמרּו: קרּוי מּכאן ¿≈≈…¿ְִִֶַָָָ

אבל איל, אכל, לא אילים ּׁשבחֹו? מה כן, לא ׁשאם ְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
הּוא  ּגזלן אםּֿכן אכל, .ּכבׂשים ְְִִֵַַָָָ

(èì)éìà éúàáä-àì äôøèéãiî äphçà éëðà E §¥¨Æ«Ÿ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−
:äìéì éúáðâe íBé éúáðb äpL÷áz§©§¤®¨§ª«§¦´½§ª«§¦−¨«§¨

i"yx£‰Ù¯Ë∑ ּוזאב ארי ‡phÁ‰.עלֿידי ÈÎ‡∑ ¿≈»ְְֲִֵֵַ»…ƒ¬«∆»
כ)לׁשֹון: יחטא",(שופטים ולא אלֿהּׂשערה ּבאבן "קלע ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

א) א 'אנכי (מלכים חסרים. חּטאים", ׁשלמה ּובני ְְֲֲִִִִִֵַָָֹֹֹ"אני
חסרה  אם ּתבּקׁשּנה אחּסרּנה' ׁשּמּידי לי, חסרה ,. ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

‰phÁ‡ ÈÎ‡∑,'מּמנינא ׁשגיא 'ּדהוה ּתרּגּומֹו »…ƒ¬«∆»ְְְֲִִַַָָָָָ

ּכמֹו: ּומחּסרת, נפקדת לא)ׁשהיתה נפקד (במדבר "ולא ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹֻ
ׁשגא' 'ולא ּתרּגּומֹו: איׁש", ‚e·.מּמּנּו ÌBÈ È˙·bÈ˙ ְְִִֶַָָָ¿À¿ƒ¿À¿ƒ

‰ÏÈÏ∑ ׁשּלמּתי הּכל לילה, ּגנּובת אֹו יֹום .ּגנּובת »¿»ְְְְִִַַַַַָֹ
È˙·b∑:א)ּכמֹו ּבּמדינֹות",(איכה ׂשרתי ּבּגֹוים, "רּבתי ¿À¿ƒְְִִִִַַַָָָ

א) מׁשּפט",(ישעיה י)"מלאתי לדּוׁש(הושע .""אהבּתי ְְְֲִִִֵַָָֹ

CÈfÚÂלח  CÈÏÁ¯ CnÚ ‡‡ ÔÈL ÔÈ¯ÒÚ Ôc¿«∆¿ƒ¿ƒ¬»ƒ»¿≈»¿ƒ»
:˙ÈÏÎ‡ ‡Ï CÚ È¯Î„Â eÏÈk˙‡ ‡Ï»«¿ƒ¿ƒ¿≈»»»¬»ƒ

È‚L‡לט  ‰Â‰c C˙ÂÏ È˙È˙È‡ ‡Ï ‡¯È·˙cƒ¿ƒ»»«¿≈ƒ¿»»«¬»»¿»
‡ÓÓÈa ˙È¯Ë dÏ ÈÚa z‡ ÈpÓ ‡ÈnÓƒƒ¿»»ƒƒ«¿»≈«¿»ƒƒ»»

:‡ÈÏÈÏa ˙È¯Ëe¿»ƒ¿≈¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zFkixkA URgn didW lWOd F`©¨¨¤¨¨§©¥¦§¦
mdA oi`W uEgAn xiMdl lFkIW¤¨§©¦¦©¤¥¨¤
zgiwlA FcWgW Ycnl `d mitxY§¨¦¨¨©§¨¤£¨¦§¦©

:milM¥¦
äîlMn z`vOipin lMn WExR .'Fbe ©¨¨¨¦Ÿ§¥¦Ÿ¦¥

FA Ll qpMIW minFCA LziA ilM§¥¥§©¦¤¦¨¥§
:LNW `Ed iM xnFl wtQd©¨¥©¦¤§

íéNzFidl dfA dpEMd .'Fbe cbp dM ¦Ÿ¤¤§©©¨¨¨¤¦§
WTal `AW orHWM mcTOW¤¦Ÿ¤§¤¨©¤¨§©¥
icOr dn Ll xMd eil` xn` mitxYd©§¨¦¨©¥¨©¤§¨¦¨¦
`N` FWTan oi` iM FaWFgl Kl gwe§©¨§§¦¥§ª¨¤¨
wCwcnE URgn didW Ed`xWkE eitxY§¨¨§¤¨¨¤¨¨§©¥§©§¥
dGW i`CE `d xn` xace xaC lkA§¨¨¨§¨¨¨©¨©©¤¤
lke dlrnl iYazMW FnkE ipcWFg§©¦§¤¨©§¦§©§¨§¨
`Ed dPde lqFR `Ed FnEnA lqFRd©¥§¥§¦¥
xn` dfl ,dlilrA `al eipir ozFp¥¥¨¨Ÿ©£¦¨¨¤¨©
lr xn`IW Wg iM 'Fbe dM miU eil ¥̀¨¦Ÿ§¦¨¤Ÿ©©
xn` dfl `Ed iNW df dCng xaC lM̈§©¤§¨¤¤¦¨¤¨©
WExR EgikFie Lig`e ig` cbp dM miU¦Ÿ¤¤©©§©¤§¦¥
oin`d `le ,wiCvi dipniq xn`IW¤Ÿ©¦¨¤¨©§¦§Ÿ¤¡¦
`vFIM mNM iM mCal oal ig`A§©¥¨¨§©¨¦ª¨©¥

:FAgl dxez

.'Bâå íéøNò äæ (çìFxnF` mrh ¤¤§¦§©©§
hrn onf cvl iM dpW mixUr¤§¦¨¨¦§©§¨ª¨
la` rx zFUrn i`Oxde aPBd xOYWi¦§©¥©©¨§¨©©¥£©£¨
mixUr df xn` dfl ,onGd Kx`l `lŸ§Ÿ¤©§¨¨¤¨©¤¤§¦
oi` df xace .daFhl mieW mNke dpẄ¨§ª¨¨¦§¨§¨¨¤¥
mr awri did m` dgkFd EPOn zgwl̈©©¦¤¨¨¦¨¨©£Ÿ¦
xn` dfl ,zE`OxA WiBxn iYlA mc`̈¨¦§¦©§¦§©¨¨¤¨©
gikFde ,ler LinIn iA zi`xd KOr¦¨©¨¦¨¦¦¨¤¨¤§¦©
x`a` xW`M zFgikFn zFgkFd¨¦©£¤£¨¥

:`InWC `YrIqA§¦©§¨¦§©¨
éìçøEzpEM zrcl Kixv .Fbe LiGre §¥¤§¦¤§¨¦¨©©©¨©

ihxR xnFl m` ,dfA awri©£Ÿ¨¤¦©§¨¥
mixaC lW onFwn df oi` dglvdd©©§¨¨¥¤§¨¤§¨¦
in 'Fbe Lp`v ili`e FxnF` mB ,EN ¥̀©§§¥¥Ÿ§§¦
cre mc` rci `l m`e olk`l EdgiPi©¦¥§¨§¨§¦Ÿ¥©¨¨§©

:xaCd lr ciri in dYr©¨¦¨¦©©¨¨
ïëàKxC iM zFidl `id awri zpEM ¨¥©¨©©£Ÿ¦¦§¦¤¤

FxnF`A apbl mMgzi aPB drFx¤©¨¦§©¥¦§Ÿ§§
,Ecli o`Sd lM `l iMmdnE Ecli mdn ¦Ÿ¨©Ÿ¨§¥¤¨§¥¤

dgkFd dYrnE ,mnvrl migwFle ElMW¦§§§¦§©§¨¥©¨¨¨
`l LiGre Lilgx awri FxnF` dlFcB§¨§©£Ÿ§¥¤§¦¤Ÿ
iYlk`W cWgl mFwn oi` dfaE ElMW¦¥¨¤¥¨§¨¨¤¨©§¦
did FNXn lk`l utg did m`W 'Eke§¤¦¨¨¨¥¤¡Ÿ¦¤¨¨
,o`Sdn ElMW Kke KM Fl xnFl mFwn Fl¨©¨§¨¦§¥©Ÿ
cWgn Fciqg xnWl xaCd did 'dnE¥¨¨©¨¨¦§Ÿ£¦¥¨¨
`NW icM Fp`Sn zg` dlMW `le§Ÿ¦§¨©©¦Ÿ§¥¤Ÿ
ili` FxnF` mrhe ,Flk`W EPCWgi©§§¤¤£¨§©©§¥¥
li` oFWlA icB d`ivFd dxFYd Lp`vŸ§©¨¦¨§¦¦§©¦
.li` iExw FnFi oA icB o`Mn cnll¦§Ÿ¦¨§¦¤¨©¦
m"Anxd azMX dn iR lr oEki ilE`e§©§©¥©¦©¤¨©¨©§©
dlh lfFBd l"fe (a"t) dlfB zFkldA§¦§§¥¨§©¥¨¤
Edpwe FciA iEPW iEd 'Eke li` dUrpe§©£¨©¦§©¥¦§¨§¨¨
.k"r milrAd EW`izp `NW iR lr s ©̀©¦¤Ÿ¦§¨£©§¨¦
oi`W KxcA ENt`W xnFl oEMzp dfl̈¤¦§©¥©¤£¦§¤¤¤¥
dUr `l oiCd itM FcIn F`ivFdl lFkï§¦¦¨§¦©¦Ÿ¨¨
Flv` lcbe icB EPOn lfB `NW WExR¥¤Ÿ¨©¦¤§¦§¨©¤§
icB xifgd Fl xifgdWkE li` dUrpe§©£¨©¦§¤¤§¦¤§¦§¦
dUrpe lcBX dn lk` `vnpe§¦§¨¨©©¤¨©§©£¨

:li`hl dxez ©¦
.'Bâå àì äôøè (èìwCvi Ki` dWw §¥¨Ÿ§¨¤¥ª§©

cFr .d`ad oFWl sxhPW xacA xnFl©§¨¨¤¦§©§£¨¨
icIn dPHg` ikp` xnFl ltM dOl̈¨¨©©¨Ÿ¦£©¤¨¦¨¦
dn dnNWn did `Ed m` dPWTaY§©§¤¨¦¨¨§©§¨©

:FcIn DWTal mFwÖ§©§¨¦¨
ïëàxaC oiA xnFl `id awri zpEM ¨¥©¨©©£Ÿ¦©¥¨¨

xaC oiA oiCd itM FA aIg `EdW¤©¨§¦©¦¥¨¨
wCwce ,oal EPOn gwl xEhR `EdW¤¨¨©¦¤¨¨§¦§¥
xnFl wCwce ,a`f cbpM dtxh xnFl©§¥¨§¤¤§¥§¦§¥©
ok FnkE ,ix` zqixC cbpM iz`ad `lŸ¥¥¦§¤¤§¦©£¦§¥
`rivn zkQnA minkg oFWlA `vnY¦§¨¦§£¨¦§©¤¤§¦¨
xnFW opAx EpY mpFWl dfe (.b"v)§¤§¨¨©¨¨¥
qxce ix` `aE xirl `aE Fxcr giPdW¤¦¦©¤§¨¨¦¨£¦§¨©
dtxh oFWl Exn` ,k"r sxhe a`f§¥§¨©¨§§§¥¨
dn cgtOW cvl gxFaE sxFh iM a`fA¦§¥¦¥¥©§©¤§©¥©
D`vFOW mFwnAW ix`d oM oi`X¤¥¥¨£¦¤§¨¤§¨
xFr mW giPnE DlkF`e mW DqxFC§¨¨§§¨©¦©¨
mipipr ipW awri fnx ok FnkE ,WxtE¤¤§¥¨©©£Ÿ§¥¦§¨¦
iz`ad `l ,a`f cbpM dtxh FxnF`A§§§¥¨§¤¤§¥Ÿ¥¥¦
giPOW WxtE xFr giPOW ix` cbpM§¤¤£¦¤©¦©¤¤¤©¦©
xcB cbpM dPHg` ikp` xn`e ,DqxcA§¨§¨§¨©¨Ÿ¦£©¤¨§¤¤¨¥
oFbM a`f ztxh `EdW FA aIg `EdW¤©¨¤§¥©§¥§
,xkU xnFW aIge qp` Fpi`W cg` a`f§¥¤¨¤¥Ÿ¤§©¨¥¨¨
cbpM dPWwaY icIn xn`e (a"r n"a)§¨©¦¨¦§©§¤¨§¤¤
aEIg oi`W ix` zqixC `EdW 'a xcB̈¥¤§¦©£¦¤¥¦
xEhtE qp` `EdW mNWl awri lr©©£Ÿ§©¥¤Ÿ¤¨
eilr mN`zn did rWxdW `N ¤̀¨¤¨¨¨¨¨¦§©¥¨¨
df itkE ,awrIn z`f z` mB WTanE§©¥©¤Ÿ¦©£Ÿ§¦¤
l"f i"Xx ixacA WcTd gEx dwxfp¦§§¨©©Ÿ¤§¦§¥©¦
ix` ici lr 'Eke dtxh l"fe azMW¤¨©§§¥¨§©§¥£¦

a`fEFxnF`e .oFkpe Epxacl oEkie ,k"r §¥¦©¥¦§¨¥§¨§§
iwfp oiprA oM mB oEMzp 'Fbe mFi izapB§ª§¦§¦§©¥©¥§¦§©¦§¥



עט `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk `"i iyiy meil inei xeriy
(çì)éìçø Cnò éëðà äðL íéøNò äæéfòå Eàì E ¤Á¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬§¦¤−´Ÿ

ðàö éìéàå eìkL:ézìëà àì E ¦¥®§¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦
i"yx£eÏkL ‡Ï∑:ּכמֹו עּבּורם, הּפילּו ט)לא (הושע …ƒ≈ְִִִָֹ

מׁשּכיל", כא)"רחם תׁשּכל"(איוב ולא ּפרתֹו ."ּתפּלט ְְְְִֵֵֶֶַַַָָֹ
E‡ˆ ÈÏÈ‡Â∑(סה יֹומֹו(ב"ק ּבן איל אמרּו: קרּוי מּכאן ¿≈≈…¿ְִִֶַָָָ

אבל איל, אכל, לא אילים ּׁשבחֹו? מה כן, לא ׁשאם ְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
הּוא  ּגזלן אםּֿכן אכל, .ּכבׂשים ְְִִֵַַָָָ

(èì)éìà éúàáä-àì äôøèéãiî äphçà éëðà E §¥¨Æ«Ÿ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−
:äìéì éúáðâe íBé éúáðb äpL÷áz§©§¤®¨§ª«§¦´½§ª«§¦−¨«§¨

i"yx£‰Ù¯Ë∑ ּוזאב ארי ‡phÁ‰.עלֿידי ÈÎ‡∑ ¿≈»ְְֲִֵֵַ»…ƒ¬«∆»
כ)לׁשֹון: יחטא",(שופטים ולא אלֿהּׂשערה ּבאבן "קלע ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

א) א 'אנכי (מלכים חסרים. חּטאים", ׁשלמה ּובני ְְֲֲִִִִִֵַָָֹֹֹ"אני
חסרה  אם ּתבּקׁשּנה אחּסרּנה' ׁשּמּידי לי, חסרה ,. ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

‰phÁ‡ ÈÎ‡∑,'מּמנינא ׁשגיא 'ּדהוה ּתרּגּומֹו »…ƒ¬«∆»ְְְֲִִַַָָָָָ

ּכמֹו: ּומחּסרת, נפקדת לא)ׁשהיתה נפקד (במדבר "ולא ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָֹֻ
ׁשגא' 'ולא ּתרּגּומֹו: איׁש", ‚e·.מּמּנּו ÌBÈ È˙·bÈ˙ ְְִִֶַָָָ¿À¿ƒ¿À¿ƒ

‰ÏÈÏ∑ ׁשּלמּתי הּכל לילה, ּגנּובת אֹו יֹום .ּגנּובת »¿»ְְְְִִַַַַַָֹ
È˙·b∑:א)ּכמֹו ּבּמדינֹות",(איכה ׂשרתי ּבּגֹוים, "רּבתי ¿À¿ƒְְִִִִַַַָָָ

א) מׁשּפט",(ישעיה י)"מלאתי לדּוׁש(הושע .""אהבּתי ְְְֲִִִֵַָָֹ

CÈfÚÂלח  CÈÏÁ¯ CnÚ ‡‡ ÔÈL ÔÈ¯ÒÚ Ôc¿«∆¿ƒ¿ƒ¬»ƒ»¿≈»¿ƒ»
:˙ÈÏÎ‡ ‡Ï CÚ È¯Î„Â eÏÈk˙‡ ‡Ï»«¿ƒ¿ƒ¿≈»»»¬»ƒ

È‚L‡לט  ‰Â‰c C˙ÂÏ È˙È˙È‡ ‡Ï ‡¯È·˙cƒ¿ƒ»»«¿≈ƒ¿»»«¬»»¿»
‡ÓÓÈa ˙È¯Ë dÏ ÈÚa z‡ ÈpÓ ‡ÈnÓƒƒ¿»»ƒƒ«¿»≈«¿»ƒƒ»»

:‡ÈÏÈÏa ˙È¯Ëe¿»ƒ¿≈¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

zFkixkA URgn didW lWOd F`©¨¨¤¨¨§©¥¦§¦
mdA oi`W uEgAn xiMdl lFkIW¤¨§©¦¦©¤¥¨¤
zgiwlA FcWgW Ycnl `d mitxY§¨¦¨¨©§¨¤£¨¦§¦©

:milM¥¦
äîlMn z`vOipin lMn WExR .'Fbe ©¨¨¨¦Ÿ§¥¦Ÿ¦¥

FA Ll qpMIW minFCA LziA ilM§¥¥§©¦¤¦¨¥§
:LNW `Ed iM xnFl wtQd©¨¥©¦¤§

íéNzFidl dfA dpEMd .'Fbe cbp dM ¦Ÿ¤¤§©©¨¨¨¤¦§
WTal `AW orHWM mcTOW¤¦Ÿ¤§¤¨©¤¨§©¥
icOr dn Ll xMd eil` xn` mitxYd©§¨¦¨©¥¨©¤§¨¦¨¦
`N` FWTan oi` iM FaWFgl Kl gwe§©¨§§¦¥§ª¨¤¨
wCwcnE URgn didW Ed`xWkE eitxY§¨¨§¤¨¨¤¨¨§©¥§©§¥
dGW i`CE `d xn` xace xaC lkA§¨¨¨§¨¨¨©¨©©¤¤
lke dlrnl iYazMW FnkE ipcWFg§©¦§¤¨©§¦§©§¨§¨
`Ed dPde lqFR `Ed FnEnA lqFRd©¥§¥§¦¥
xn` dfl ,dlilrA `al eipir ozFp¥¥¨¨Ÿ©£¦¨¨¤¨©
lr xn`IW Wg iM 'Fbe dM miU eil ¥̀¨¦Ÿ§¦¨¤Ÿ©©
xn` dfl `Ed iNW df dCng xaC lM̈§©¤§¨¤¤¦¨¤¨©
WExR EgikFie Lig`e ig` cbp dM miU¦Ÿ¤¤©©§©¤§¦¥
oin`d `le ,wiCvi dipniq xn`IW¤Ÿ©¦¨¤¨©§¦§Ÿ¤¡¦
`vFIM mNM iM mCal oal ig`A§©¥¨¨§©¨¦ª¨©¥

:FAgl dxez

.'Bâå íéøNò äæ (çìFxnF` mrh ¤¤§¦§©©§
hrn onf cvl iM dpW mixUr¤§¦¨¨¦§©§¨ª¨
la` rx zFUrn i`Oxde aPBd xOYWi¦§©¥©©¨§¨©©¥£©£¨
mixUr df xn` dfl ,onGd Kx`l `lŸ§Ÿ¤©§¨¨¤¨©¤¤§¦
oi` df xace .daFhl mieW mNke dpẄ¨§ª¨¨¦§¨§¨¨¤¥
mr awri did m` dgkFd EPOn zgwl̈©©¦¤¨¨¦¨¨©£Ÿ¦
xn` dfl ,zE`OxA WiBxn iYlA mc`̈¨¦§¦©§¦§©¨¨¤¨©
gikFde ,ler LinIn iA zi`xd KOr¦¨©¨¦¨¦¦¨¤¨¤§¦©
x`a` xW`M zFgikFn zFgkFd¨¦©£¤£¨¥

:`InWC `YrIqA§¦©§¨¦§©¨
éìçøEzpEM zrcl Kixv .Fbe LiGre §¥¤§¦¤§¨¦¨©©©¨©

ihxR xnFl m` ,dfA awri©£Ÿ¨¤¦©§¨¥
mixaC lW onFwn df oi` dglvdd©©§¨¨¥¤§¨¤§¨¦
in 'Fbe Lp`v ili`e FxnF` mB ,EN ¥̀©§§¥¥Ÿ§§¦
cre mc` rci `l m`e olk`l EdgiPi©¦¥§¨§¨§¦Ÿ¥©¨¨§©

:xaCd lr ciri in dYr©¨¦¨¦©©¨¨
ïëàKxC iM zFidl `id awri zpEM ¨¥©¨©©£Ÿ¦¦§¦¤¤

FxnF`A apbl mMgzi aPB drFx¤©¨¦§©¥¦§Ÿ§§
,Ecli o`Sd lM `l iMmdnE Ecli mdn ¦Ÿ¨©Ÿ¨§¥¤¨§¥¤

dgkFd dYrnE ,mnvrl migwFle ElMW¦§§§¦§©§¨¥©¨¨¨
`l LiGre Lilgx awri FxnF` dlFcB§¨§©£Ÿ§¥¤§¦¤Ÿ
iYlk`W cWgl mFwn oi` dfaE ElMW¦¥¨¤¥¨§¨¨¤¨©§¦
did FNXn lk`l utg did m`W 'Eke§¤¦¨¨¨¥¤¡Ÿ¦¤¨¨
,o`Sdn ElMW Kke KM Fl xnFl mFwn Fl¨©¨§¨¦§¥©Ÿ
cWgn Fciqg xnWl xaCd did 'dnE¥¨¨©¨¨¦§Ÿ£¦¥¨¨
`NW icM Fp`Sn zg` dlMW `le§Ÿ¦§¨©©¦Ÿ§¥¤Ÿ
ili` FxnF` mrhe ,Flk`W EPCWgi©§§¤¤£¨§©©§¥¥
li` oFWlA icB d`ivFd dxFYd Lp`vŸ§©¨¦¨§¦¦§©¦
.li` iExw FnFi oA icB o`Mn cnll¦§Ÿ¦¨§¦¤¨©¦
m"Anxd azMX dn iR lr oEki ilE`e§©§©¥©¦©¤¨©¨©§©
dlh lfFBd l"fe (a"t) dlfB zFkldA§¦§§¥¨§©¥¨¤
Edpwe FciA iEPW iEd 'Eke li` dUrpe§©£¨©¦§©¥¦§¨§¨¨
.k"r milrAd EW`izp `NW iR lr s ©̀©¦¤Ÿ¦§¨£©§¨¦
oi`W KxcA ENt`W xnFl oEMzp dfl̈¤¦§©¥©¤£¦§¤¤¤¥
dUr `l oiCd itM FcIn F`ivFdl lFkï§¦¦¨§¦©¦Ÿ¨¨
Flv` lcbe icB EPOn lfB `NW WExR¥¤Ÿ¨©¦¤§¦§¨©¤§
icB xifgd Fl xifgdWkE li` dUrpe§©£¨©¦§¤¤§¦¤§¦§¦
dUrpe lcBX dn lk` `vnpe§¦§¨¨©©¤¨©§©£¨

:li`hl dxez ©¦
.'Bâå àì äôøè (èìwCvi Ki` dWw §¥¨Ÿ§¨¤¥ª§©

cFr .d`ad oFWl sxhPW xacA xnFl©§¨¨¤¦§©§£¨¨
icIn dPHg` ikp` xnFl ltM dOl̈¨¨©©¨Ÿ¦£©¤¨¦¨¦
dn dnNWn did `Ed m` dPWTaY§©§¤¨¦¨¨§©§¨©

:FcIn DWTal mFwÖ§©§¨¦¨
ïëàxaC oiA xnFl `id awri zpEM ¨¥©¨©©£Ÿ¦©¥¨¨

xaC oiA oiCd itM FA aIg `EdW¤©¨§¦©¦¥¨¨
wCwce ,oal EPOn gwl xEhR `EdW¤¨¨©¦¤¨¨§¦§¥
xnFl wCwce ,a`f cbpM dtxh xnFl©§¥¨§¤¤§¥§¦§¥©
ok FnkE ,ix` zqixC cbpM iz`ad `lŸ¥¥¦§¤¤§¦©£¦§¥
`rivn zkQnA minkg oFWlA `vnY¦§¨¦§£¨¦§©¤¤§¦¨
xnFW opAx EpY mpFWl dfe (.b"v)§¤§¨¨©¨¨¥
qxce ix` `aE xirl `aE Fxcr giPdW¤¦¦©¤§¨¨¦¨£¦§¨©
dtxh oFWl Exn` ,k"r sxhe a`f§¥§¨©¨§§§¥¨
dn cgtOW cvl gxFaE sxFh iM a`fA¦§¥¦¥¥©§©¤§©¥©
D`vFOW mFwnAW ix`d oM oi`X¤¥¥¨£¦¤§¨¤§¨
xFr mW giPnE DlkF`e mW DqxFC§¨¨§§¨©¦©¨
mipipr ipW awri fnx ok FnkE ,WxtE¤¤§¥¨©©£Ÿ§¥¦§¨¦
iz`ad `l ,a`f cbpM dtxh FxnF`A§§§¥¨§¤¤§¥Ÿ¥¥¦
giPOW WxtE xFr giPOW ix` cbpM§¤¤£¦¤©¦©¤¤¤©¦©
xcB cbpM dPHg` ikp` xn`e ,DqxcA§¨§¨§¨©¨Ÿ¦£©¤¨§¤¤¨¥
oFbM a`f ztxh `EdW FA aIg `EdW¤©¨¤§¥©§¥§
,xkU xnFW aIge qp` Fpi`W cg` a`f§¥¤¨¤¥Ÿ¤§©¨¥¨¨
cbpM dPWwaY icIn xn`e (a"r n"a)§¨©¦¨¦§©§¤¨§¤¤
aEIg oi`W ix` zqixC `EdW 'a xcB̈¥¤§¦©£¦¤¥¦
xEhtE qp` `EdW mNWl awri lr©©£Ÿ§©¥¤Ÿ¤¨
eilr mN`zn did rWxdW `N ¤̀¨¤¨¨¨¨¨¦§©¥¨¨
df itkE ,awrIn z`f z` mB WTanE§©¥©¤Ÿ¦©£Ÿ§¦¤
l"f i"Xx ixacA WcTd gEx dwxfp¦§§¨©©Ÿ¤§¦§¥©¦
ix` ici lr 'Eke dtxh l"fe azMW¤¨©§§¥¨§©§¥£¦

a`fEFxnF`e .oFkpe Epxacl oEkie ,k"r §¥¦©¥¦§¨¥§¨§§
iwfp oiprA oM mB oEMzp 'Fbe mFi izapB§ª§¦§¦§©¥©¥§¦§©¦§¥

`vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i ycew zayl inei xeriy

(î)ãczå äìéla çø÷å áøç éðìëà íBiá éúééä̈¦¯¦©²£¨©¬¦−Ÿ¤§¤´©©¨®§¨©¦©¬
:éðéòî éúðL§¨¦−¥«¥¨«

i"yx£·¯Á ÈÏÎ‡∑אׁש" קמז)ּכמֹו:∑Á¯˜Â.אֹוכלה"לׁשֹון 'גלידא'(תהלים ּתרּגּומֹו: קרחֹו", מׁשלי".È˙L∑ ¬»«ƒ…∆ְְֵָ¿∆«ְְְְְִִַַַָ¿»ƒ
ׁשנה  .לׁשֹון ְֵָ

(àî)ézãáò Eúéáa äðL íéøNò él-äæ-òaøà E ¤¦º¤§¦´¨¨»§¥¤¼¼£©§¦¹©§©
éúðá ézLa äðL äøNòðàöa íéðL LLå EE ¤§¥³¨¨Æ¦§¥´§Ÿ¤½§¥¬¨¦−§Ÿ¤®

ìçzå:íéðî úøNò ézøkNî-úà ó ©©«£¥¬¤©§ª§¦−£¤¬¤Ÿ¦«
i"yx£Èz¯kNÓŒ˙‡ ÛÏÁzÂ∑ לברּדים ּומעקּדים לטלּוא, מּנקּוד ׁשּבינינּו ּתנאי מׁשּנה .היית ««¬≈∆«¿À¿ƒְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻֻ

(áî)äéä ÷çöé ãçôe íäøáà éýìû éáà éýìû éìeì¥¿¡Ÿ¥´¨¦Á¡Ÿ¥̧©§¨¹̈©³©¦§¨Æ¨´¨
étk òéâé-úàå ééðò-úà éðzçlL í÷éø äzò ék éì¦½¦¬©−̈¥¨´¦©§¨®¦¤¨§¦º§¤§¦¯©©©²

:Lîà çëBiå íéýìû äàø̈¨¬¡Ÿ¦−©¬©¨«¤
i"yx£˜ÁˆÈ „ÁÙe∑,'יצחק 'אלהי לֹומר: רצה לא ««ƒ¿»ְֱִֵַָָָֹֹ

הּצּדיקים  על ׁשמֹו מיחד הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְְִִֵֵֶַַַַַָָׁשאין
ׁשבע: מּבאר ּבצאתֹו לֹו ׁשאמר ואףֿעלּֿפי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּבחּייהם,
ּבׁשביל  יצחק", ואלהי אבי אברהם אלהי ה' ְְְֱֲִִִִִֵֵֵַָָָָֹֹ"אני

לֹומר  נתירא יעקב ּכמת, הּוא והרי עיניו ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָֹׁשּכהּו
יצחק" "ּופחד ואמר: ּתֹוכחה ∑ÁÎBiÂ."אלהי", לׁשֹון ְְֱִֵַַַָָֹ««ְֵָ

הּוא  הֹוכחה לׁשֹון ולא .הּוא, ְְָָֹ

ß elqk a"i ycew zay ß

(âî)íéðaäå éúða úBðaä á÷òé-ìà øîàiå ïáì ïòiå©©̧©¨¹̈©´Ÿ¤¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹§©¨¦³
àeä-éì äàø äzà-øLà ìëå éðàö ïàväå éðä©Æ§©´ŸŸ¦½§²Ÿ£¤©¨¬Ÿ¤−¦®
øLà ïäéðáì Bà íBiä älàì äNòà-äî éúðáìå§¦§Ÿ©º¨¤«¡¤³¨¥̧¤Æ©½¬¦§¥¤−£¤¬

:eãìé̈¨«
i"yx£‰l‡Ï ‰NÚ‡Œ‰Ó∑ לּבי על ּתעלה להן אי .להרע »∆¡∆»≈∆ְֲִִֵֶֶַַַָָ

ÈÏ‚e„‡מ  ‡·¯L ÈÏÎ‡ ‡ÓÓÈ· È˙ÈÂ‰¬≈ƒƒ»»¬«¿ƒ«¿»¿ƒ»
:ÈÈÚÓ ÈzL „„e ‡ÈÏÈÏa ÈÏÚ ˙ÈÁ (‰Â‰)¬»»≈¬«¿≈¿»¿«ƒ¿ƒ≈≈»

‡¯Úaמא  CzÁÏt C˙È·a ÔÈL ÔÈ¯ÒÚ ÈÏ Ôc¿«ƒ∆¿ƒ¿ƒ¿≈»¿»ƒ»«¿«
CÚa ÔÈL zLÂ CÈ˙a ÔÈz¯˙a ÔÈL È¯ÒÚ∆¿≈¿ƒ¿«¿≈¿»»¿ƒ¿¿ƒ¿»»

:ÔÈÓÊ ¯NÚ È¯‚‡ ˙È ‡˙ÈL‡Â¿«¿≈»»«¿ƒ¬«ƒ¿ƒ

‡d‰Ïמב  ‡a‡c d‰Ï‡ ÔBÙ ‡ÏeÏÈ‡ƒ»¡»≈¿«»¡»≈
È¯‡ ÈcÚÒa ‰Â‰ ˜ÁˆÈ dÏ ÏÈÁ„„e Ì‰¯·‡c¿«¿»»¿»ƒ≈ƒ¿»¬»¿«¿ƒ¬≈
È„È ˙e‡ÈÏ ˙ÈÂ ÈÏÓÚ ˙È ÈzÁlL Ô˜È¯ ÔÚÎ¿«≈»ƒ«¿»ƒ»«¿ƒ¿»≈¿«

:‡LÓ¯a ÁÎB‡Â ÈÈ Ì„˜ ÈÏb¡ƒ√»¿»¿«¿«¿»

È˙aמג  ‡˙a ·˜ÚÈÏ ¯Ó‡Â Ô·Ï ·È˙‡Â«¬≈»»«¬«¿«¬…¿»»¿»«
ÈÏÈc ÈÊÁ z‡ Èc ÏÎÂ ÈÚ ‡ÚÂ È· ‡i·e¿«»¿«¿»»»ƒ¿…ƒ«¿»≈ƒƒ
B‡ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈl‡Ï „ÈaÚ‡ ‰Ó È˙·ÏÂ ‡e‰¿ƒ¿»«»∆¿≈¿ƒ≈»≈

:Ô„ÈÏÈc Ô‰È·Ïƒ¿≈∆ƒƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

`EdX dn oiA mNWn didW mc` ipA§¥¨¨¤¨¨§©¥¥©¤
,aIg Fpi`X dn oiA xkU xnFXd aIg©¨©¥¨¨¥©¤¥©¨
dlil izapbE mFi izapB FxnF` `Ede§§§ª§¦§ª§¦©§¨
zrBn dzid il dapBd izapB WExR¥§ª§¦©§¥¨¦¨§¨©©©

:xFhRd cvA mBn dxez ©§©©§
.'Bâå éáà éäìà éìeì (áî`NW mrh ¥¡Ÿ¥¨¦§©©¤Ÿ

,mdxa` ia` idl` xnFl wiRqd¦§¦©¡Ÿ¥¨¦©§¨¨
FzFidl cg` ,mipipr 'a xnFl oEMzp¦§©¥©¦§¨¦¤¨¦§
zEkfA LcIn ipliSde il cnr ia` idl ¡̀Ÿ¥¨¦¨©¦§¦¦©¦¦¨§¦§
giBWnE zlkid lrA FzFidl 'Ade .ia`̈¦§©¦§©©©§Ÿ¤©§¦©
FxnF` `Ede ,wEWr liSnE wcvA htFWe§¥§¤¤©¦¨§§
mqxRW idl` WExR mdxa` idl ¡̀Ÿ¥©§¨¨¥¡Ÿ¥¤¦§¥
ricFde mdxa` FzYn`e FzEdl ¡̀Ÿ©£¦¨©§¨¨§¦©

`Ed `xFAd `Ed xW` eizF`xFp mlFrÄ¨¨¨£¤©¥
m` df zlEfe ,wcvA htFWe riRWOd©©§¦©§¥§¤¤§©¤¦
liSn did `l xg` idl` ia`l did̈¨§¨¦¡Ÿ¥©¥Ÿ¨¨©¦
ElirFi `NW Wi zFdl` dOM iM LcIn¦¨§¦©¨¡Ÿ¥¤Ÿ¦

:`Ed KExA Epidl`M oi` mdicaFrl§§¥¤¥¥Ÿ¥¨
ãBòia` idl` KxCd df lr xnFl oEki§©¥©©¤©¤¤¡Ÿ¥¨¦

xiMfd KM xg`e zFa` zEkf cbpM§¤¤§¨§©©¨¦§¦
zCn mdW Fl EcnrW Fl EidW zFCn 'a¦¤¨¤¨§¤¥¦©
cqgd zCn cbpM oiCd zCnE cqgd©¤¤¦©©¦§¤¤¦©©¤¤
('f dkin) FxnF`M mdxa` idl` xn`̈©¡Ÿ¥©§¨¨§§¦¨
xn` oiCd zCn cbpkE ,mdxa`l cqg¤¤§©§¨¨§¤¤¦©©¦¨©
wgvi idl` xn` `l dfle ,wgvi cgtE©©¦§¨§¨¤Ÿ¨©¡Ÿ¥¦§¨
df zlEfe ,Dl oEMzPW dCOd lr fnxl¦§Ÿ©©¦¨¤¦§©¥¨§©¤

Epivn ixdW wgvi idl` xnF` did̈¨¥¡Ÿ¥¦§¨¤£¥¨¦
.wgvi idl` (c"i g"k) Fl xn` 'dW¤¨©¡Ÿ¥¦§¨
iM xnFl EN` zFCn 'a xiMfdW mrhe§©©¤¦§¦¦¥©¦
hRWn Fl dUr mbe FOr FCqg `iltd¦§¦©§¦§©¨¨¦§¨
mdn cg` zlEfe zFCn 'a mdW oal mr¦¨¨¤¥¦§©¤¨¥¤

:awril aFHd FriBn did `lŸ¨¨©¦©§©£Ÿ
úàFl did `l m`W WExR .'Fbe iipr ¤¨§¦§¥¤¦Ÿ¨¨

did FY` zn`d didW mbd iprd̈Ÿ¦£©¤¨¨¨¡¤¦¨¨
mlFrl FxkU Fl zzle FR` Kix`n 'd©£¦©§¨¥§¨¨¨
mixaC) 'd Fl mIw Fipr cvlE ,oFilrd̈¤§§©¨§¦¥§¨¦
Fl ozpe FxkU oYz FnFiA (e"h c"k§¦¥§¨§¨©

:FRM ribibn dxez §¦©©
.'Bâå ïáì ïòiå (âîdaEWY orIe FxnF` ©©©¨¨§§©©©§¨



vie`פ zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"iyz'd ayie zyxt zay zgiyn)

ּדֹור  ׁשּבכל לבן יֹורׁשי טֹוענים וכ) אבינּו ליעקב טען ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹלבן
צאני": והּצאן ּבני והּבנים ּבנֹותי "הּבנֹות יעקב) ׁשל ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹֹלנכדיו
לּדֹור  ׁשּׁשּי זקן יהּודי – ּבעצמ (יעקב) אּתה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבׁשלמא
ולילה, יֹומם ּתֹורה ללמֹוד ,ּכרצֹונ להתנהג יכֹול – ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָהּיׁשן
ׁשּנמצאים  הּצעירים הּילדים מהּילדים?! רצֹונ מה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָאבל

ׁשיכים – לבן טֹוען – מֹודרני "הּבנֹותלי ּבזמן ּבנֹותי , ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּבעלי־מּום ּבני והּבנים אֹותם עֹוׂשה הּנ ולּמה ," ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

להנהגת  עצמם את להתאים יּוכלּו ׁשּלא ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָֹ("קאליקעס")
עלי אבל ּתתי, מהיכי – יהדּות ללּמדם רצֹונ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹולם?!
ולא  חדיׁשים, ּבאמצעים מֹודרנית, ּבצּורה זאת ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹֹלעׂשֹות

"ּבטלנים"! ְֲִַַָָלעׂשֹותם
ּבנֹוגע  צאני": "הּצאן – לטעֹון ממׁשי – ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַֹֹועל־ּדר־זה
"הּצאן" מסחר, עניני אבל מתערב, אינּני – ּותפּלה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלתֹורה

" לבן צאני – ׁשל ּדרכים ׁשּלי, ּבּדרכים להתנהג עלי ," ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּגבּול  הּׂשגת רּמאּות, ׁשל ּבאיסּורים להתחּׁשב ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהארּמי,
מסחר  ּבעניני לעסֹוק ׁשּל ּבהנהגה ׁשּכן, ּבהם. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא

לעּבן"). א ("מאכן חּיים" "לעׂשֹות קׁשה ּתֹורה, ְֲִִֶֶַַַַַָָעל־ּפי
ׁשל  ּבביתֹו ׁשהיה ׁשנה כ' ּכל נפׁשֹו את יעקב מסר ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹועל־זה
רק  לא – ׁשכב" ׁש"לא ועד מעיני", ׁשנתי "וּתּדד – ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹלבן
ּגם  אּלא עבר, ּבבית הּתֹורה ּכלימּוד רּוחנּיים, ענינים ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשביל
"הּבנֹות  אליו, ׁשּׁשּיכים לבן טֹוען ׁשא ֹודֹותם ענינים ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעל
יעקב  מסר אּלה ענינים על צאני", והּצאן ּבני והּבנים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹּבנֹותי

" (ּכאמרֹו נפׁשֹו ּבׁשּתי עבדּתיאת ׁשנה עׂשרה ארּבע ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשניםּבנֹותי ׁשעל־ידי־ּבצאנוׁשׁש ּתֹורה, על־ּפי ׁשּיהיּו (" ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

לבן, ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשּנמצאים הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות יתּבררּו ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָזה
הּגׁשמּיים. ּבּדברים ּגם אלֹוקּות ְְְְֱִִִַַַַַָויּומׁש
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i"yx£„ÚÏ ‰È‰Â∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו. ¿»»¿≈ַָָ
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i"yx£ÂÈÁ‡Ï∑ ּולמלחמה לצרה אליו נּגׁשים אחים, לֹו ׁשהיּו ּבניו .(ב"ר)הם ¿∆»ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ

(æî):ãòìb Bì àø÷ á÷òéå àúeãäN øâé ïáì Bì-àø÷iå©¦§¨´¨½̈§©−¨«£¨®§©£́½Ÿ¨¬¨−©§¥«
i"yx£‡˙e„‰N ¯‚È∑ ּגלעד ׁשל .ּתרּגּומֹו ¿«»¬»ְְֵֶַַ
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פי `vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"iyz'd ayie zyxt zay zgiyn)

ּדֹור  ׁשּבכל לבן יֹורׁשי טֹוענים וכ) אבינּו ליעקב טען ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָָֹלבן
צאני": והּצאן ּבני והּבנים ּבנֹותי "הּבנֹות יעקב) ׁשל ְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹֹֹלנכדיו
לּדֹור  ׁשּׁשּי זקן יהּודי – ּבעצמ (יעקב) אּתה ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבׁשלמא
ולילה, יֹומם ּתֹורה ללמֹוד ,ּכרצֹונ להתנהג יכֹול – ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָהּיׁשן
ׁשּנמצאים  הּצעירים הּילדים מהּילדים?! רצֹונ מה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָאבל

ׁשיכים – לבן טֹוען – מֹודרני "הּבנֹותלי ּבזמן ּבנֹותי , ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
ּבעלי־מּום ּבני והּבנים אֹותם עֹוׂשה הּנ ולּמה ," ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָ

להנהגת  עצמם את להתאים יּוכלּו ׁשּלא ְְְְְְִֶֶֶַַַַַָָֹ("קאליקעס")
עלי אבל ּתתי, מהיכי – יהדּות ללּמדם רצֹונ ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָהעֹולם?!
ולא  חדיׁשים, ּבאמצעים מֹודרנית, ּבצּורה זאת ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹֹלעׂשֹות

"ּבטלנים"! ְֲִַַָָלעׂשֹותם
ּבנֹוגע  צאני": "הּצאן – לטעֹון ממׁשי – ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַֹֹועל־ּדר־זה
"הּצאן" מסחר, עניני אבל מתערב, אינּני – ּותפּלה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלתֹורה

" לבן צאני – ׁשל ּדרכים ׁשּלי, ּבּדרכים להתנהג עלי ," ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּגבּול  הּׂשגת רּמאּות, ׁשל ּבאיסּורים להתחּׁשב ׁשּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהארּמי,
מסחר  ּבעניני לעסֹוק ׁשּל ּבהנהגה ׁשּכן, ּבהם. ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוכּיֹוצא

לעּבן"). א ("מאכן חּיים" "לעׂשֹות קׁשה ּתֹורה, ְֲִִֶֶַַַַַָָעל־ּפי
ׁשל  ּבביתֹו ׁשהיה ׁשנה כ' ּכל נפׁשֹו את יעקב מסר ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹועל־זה
רק  לא – ׁשכב" ׁש"לא ועד מעיני", ׁשנתי "וּתּדד – ְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹלבן
ּגם  אּלא עבר, ּבבית הּתֹורה ּכלימּוד רּוחנּיים, ענינים ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבׁשביל
"הּבנֹות  אליו, ׁשּׁשּיכים לבן טֹוען ׁשא ֹודֹותם ענינים ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָעל
יעקב  מסר אּלה ענינים על צאני", והּצאן ּבני והּבנים ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹֹֹּבנֹותי

" (ּכאמרֹו נפׁשֹו ּבׁשּתי עבדּתיאת ׁשנה עׂשרה ארּבע ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ׁשניםּבנֹותי ׁשעל־ידי־ּבצאנוׁשׁש ּתֹורה, על־ּפי ׁשּיהיּו (" ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

לבן, ׁשל ּברׁשּותֹו ׁשּנמצאים הּקדּוׁשה ניצֹוצֹות יתּבררּו ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָזה
הּגׁשמּיים. ּבּדברים ּגם אלֹוקּות ְְְְֱִִִַַַַַָויּומׁש
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i"yx£„ÚÏ ‰È‰Â∑ ֿהּואהּקדֹוׁשּֿברּו. ¿»»¿≈ַָָ

(äî):äávî äîéøéå ïáà á÷òé çwiå©¦©¬©«£−Ÿ¨®¤©§¦¤−¨©¥¨«
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:ìbä-ìò íL eìëàiå ìâ-eNòiå©©«£¨®©¬Ÿ§−̈©©¨«

i"yx£ÂÈÁ‡Ï∑ ּולמלחמה לצרה אליו נּגׁשים אחים, לֹו ׁשהיּו ּבניו .(ב"ר)הם ¿∆»ְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָ

(æî):ãòìb Bì àø÷ á÷òéå àúeãäN øâé ïáì Bì-àø÷iå©¦§¨´¨½̈§©−¨«£¨®§©£́½Ÿ¨¬¨−©§¥«
i"yx£‡˙e„‰N ¯‚È∑ ּגלעד ׁשל .ּתרּגּומֹו ¿«»¬»ְְֵֶַַ

È‰ÈÂמד  z‡Â ‡‡ ÌÈ˜ ¯Ê‚ ‡˙‡ ÔÚÎe¿«¡»ƒ¿«¿»¬»¿»¿ƒ≈
:CÈ·e ÈÈa „È‰ÒÏ¿»ƒ≈ƒ≈»

˜Ó‡:מה  dÙ˜Êe ‡·‡ ·˜ÚÈ ·ÈÒe¿ƒ«¬…«¿»¿»«»»

e·ÈÒeמו  ÔÈ·‡ eËe˜Ï È‰BÁ‡Ï ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬ƒ¿«¿ƒ¿ƒ
:‡¯B‚c ÏÚ Ôn˙ eÏÎ‡Â ‡¯B‚„ e„·ÚÂ ÔÈ·‡«¿ƒ«¬»¿»«¬»«»«¿»

˜¯‡מז  ·˜ÚÈÂ ‡˙e„‰N ¯‚È Ô·Ï dÏ ‡¯˜e¿»≈»»¿««¬»¿«¬…¿»
:„ÚÏb dÏ≈«¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dfl ,EgikFie 'Fbe cbp dM miU FxnF`l§§¦Ÿ¤¤§§¦¨¤
eizFpaE eipA milkdl utg Fpi` iM dpr̈¨¦¥¨¥§©§¦¨¨§¨
od ode ,mdOr hRWnl cnri `le§Ÿ©£Ÿ§¦§¨¦¨¤§¥¥
FY` zn`dW gikFi iM xnFl eizE`Ox©¨¨©¦¦©¤¨¡¤¦
eipA cFaM cvl dUFr Fpi`W `N ¤̀¨¤¥¤§©§¨¨

:eizFpaE§¨
ãBòFzprhA wChvi Ki`W fnẍ©¤¥¦§©¥§©£¨

EN` md iziA ilM xn`IWM§¤Ÿ©§¥¥¦¥¥
ilM ipniqA awri rci xzFIW `hiWR§¦¨¤¥¨©©£Ÿ§¦¨¥§¥
mde izpA zFpAd iM mrHde ,EPOn oal̈¨¦¤§©©©¦©¨§Ÿ©§¥
xzFi dnFCke milMd ipniqA mi`iwA§¦¦§¦¨¥©¥¦§©¤¥
:mdA miWOYWn cinY mzFidl iPOn¦¤¦¦§¨¨¦¦§©§¦¨¤

ãBòeilM lM WXOW lr aiWdl dvxi¦§¤§¨¦©¤¦¥¨¥¨
EN`M FaiWgn `Ed lMdW cvl iM¦§©¤©Ÿ©£¦§¦

FNW lMde 'Fbe eizpA zFpAdW cvl FNW¤§©¤©¨§Ÿ¨§§©Ÿ¤
EN` iM FNWA dUFrd mc`M dUFr did̈¨¤§¨¨¨¤§¤¦¦
did `l ixkp Wi`l FzF` aiWgn did̈¨©§¦§¦¨§¦Ÿ¨¨

:oM dUFr¤¥
éúðáìåoi` dN`l zaY .'Fbe dN`l 'Fbe §¦§Ÿ©§¨¥¤§¥©¨¥¤¥

l` xfFgW ilE`e .zErnWn Dl̈©§¨§©¤¥¤
rWe ,d`Fx dY` xW` lk`Ed aEzMd xE ¨£¤©¨¤§¦©¨

izFpA cvlE WExR izpale KxCd df lr©¤©¤¤§¦§Ÿ©¥§©§©
mB miqkPd dN`l zFUrl lFki ip` dn̈£¦¨©£§¥¤©§¨¦©
KxCd df lr dvxi F` .mdipA cvl§©§¥¤¦§¤©¤©¤¤
odW mbde rxdn dUr` dn izpale§¦§Ÿ©¨¤¡¤¥¨©©£©¤¥
mixwFre mixkpl onvr miaWFg mFId©§¦©§¨§¨§¦§§¦
dN`l FxnF` `Ede ,izFpA mW mdn¥¤¥§©§§¨¥¤
dN` ilv` mi`xwp mFIdW WExR mFId©¥¤©¦§¨¦¤§¦¥¤

:md izFpA ok iR lr s` odiUrn cvl§©©£¥¤©©¦¥§©¥
ïäéðáìxW` xnFl wCwC .Ecli xW` ¦§¥¤£¤¨¨¦§¥©£¤

xg` mipAd qgil `NW ,Eclï¨¤Ÿ§©¥©¨¦©©
dn iM xnFl Ecli xW` xn` dfl mO ¦̀¨¨¤¨©£¤¨¨©¦©
mqgil `l mdipA mzF` `xFTX¤¥¨§¥¤Ÿ§©£¨
mzFa` zial mzFgRWnl iM mdixg ©̀£¥¤¦§¦§§¨§¥£¨
mW mdl `xw mzF` EclIW cvl `N ¤̀¨§©¤¨§¨¨¨¨¤¥
lM mr ,oal ixaC mdW mbde ,mdipA§¥¤©£©¤¥¦§¥¨¨¦¨
zErvn`A mipiC cOlY dxFYd df¤©¨§©¥¦¦§¤§¨
EcnNW `vnYW FnM .mixERQd©¦¦§¤¦§¨¤¨§
oi`W oiPn (`"t w"ren inlWExi)§©§¦¦©¦¤¥
`Nn aizkC dgnUA dgnU oiaxrn§¨§¦¦§¨§¦§¨¦§¦©¥
ixaC mdW mbd 'Fbe z`f raW§ª©Ÿ§£©¤¥¦§¥

:oalcn dxez ¨¨

`vie zyxt - `l - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i ycew zayl inei xeriy

(çî)ðéáe éðéa ãò äfä ìbä ïáì øîàiåíBiä E ©Ÿ́¤¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬¥«§−©®
:ãòìb BîL-àø÷ ïk-ìò©¥¬¨«¨§−©§¥«

i"yx£„ÚÏb (BÓLŒ‡¯˜ ÔkŒÏÚ)∑ עד .ּגל «≈»»¿«¿≈ֵַ

(èî)ðéáe éðéa ýåýé óöé øîà øLà ätönäåék E §©¦§¨Æ£¤´¨©½¦¬¤§Ÿ̈−¥¦´¥¤®¦¬
:eäòøî Léà øúqð¦¨¥−¦¬¥«¥¥«

i"yx£'B‚Â ¯Ó‡ ¯L‡ ‰tˆn‰Â∑ ּבהר אׁשר והּמצּפה ¿«ƒ¿»¬∆»«¿ְְְֲִֶַַָ
ׁשּכתּוב: ּוכמֹו יא)הּגלעד, אתֿמצּפה (שופטים "וּיעבר ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ

ּכל  ׁשאמר לפי מצּפה? ׁשמּה נקרא ולּמה ְְְְְְִִִִֶַָָָָָָָָּגלעד".

ּתעבר  אם "ּובינ ּביני ה' '"יצף לחברֹו: מהם ֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָֹאחד
הּברית' q˙¯.את Èk∑רעהּו את איׁש נראה .ולא ְִֶַƒƒ»≈ְְִִֵֵֶֶֹ

(ð)éúða-ìò íéLð çwz-íàå éúða-úà äpòz-íà¦§©¤´¤§Ÿ©À§¦¦©³¨¦Æ©§Ÿ©½
ðéáe éðéa ãò íéýìû äàø eðnò Léà ïéà:E ¥¬¦−¦¨®§¥¾¡Ÿ¦¬¥−¥¦¬¥¤«

i"yx£È˙a È˙a∑ מּפּלגׁשׁשּתי היּו ּבנֹותיו וזלּפה ּבלהה אף ‡˙È˙aŒ.ּפעמים, ‰pÚzŒÌ‡∑ מהם למנע ¿…«¿…«ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָƒ¿«∆∆¿…«ְִֵֶַֹ
ּתׁשמיׁש עז)עֹונת .(יומא ְִַַ

(àð)äpä á÷òéì ïáì øîàiå|äávnä äpäå äfä ìbä ©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ¦¥´©©´©¤À§¦¥Æ©©¥½̈
ðéáe éðéa éúéøé øLà:E £¤¬¨¦−¦¥¦¬¥¤«

i"yx£È˙È¯È∑ החץ יֹורה ׁשהּוא ּכזה בּים", "ירה .ּכמֹו: »ƒƒְֵֶֶֶַַָָָָ

(áð)øáòà-àì éðà-íà äávnä äãòå äfä ìbä ãò¥µ©©´©¤½§¥−̈©©¥¨®¦À̈¦Ÿ¤«¡³Ÿ
éìàéìà øáòú-àì äzà-íàå äfä ìbä-úà E ¥¤̧Æ¤©©´©¤½§¦©ÂÂ̈Ÿ©«£¸Ÿ¥©¹

:äòøì úàfä äávnä-úàå äfä ìbä-úà¤©©¬©¤²§¤©©¥¨¬©−Ÿ§¨¨«
i"yx£È‡ŒÌ‡∑'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' ּכמֹו:הרי כד), ּדברי"(לעיל ּדּברּתי אם לרעה (ב"ר)∑Ú¯Ï‰."עד ƒ»ƒְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָ¿»»ְָָ

לפרקמטיא  עֹובר אּתה אבל עֹובר, אּתה .אי ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(129 'nr d jxk zegiy ihewl)

לרעה . . הּזה הּגל את אלי תעבר לא אּתה (לא,ואם ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹ
נב)

לפרקמטיא עֹובר אּתה (רש"י)אבל ְְְֲִֵַַַָָָ
את  לבאר ויׁש ּבעמר. לל"ג רֹומז ׁש"ּגל" ּבחסידּות, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹמבאר
ּגּלה  ּכיצד קׁשה, לכאֹורה ּדהּנה הּדברים. ׁשני ׁשּבין ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּקׁשר

הּמחּצה רזיןרׁשּב"י אּלא, ׁשּבּתֹורה? הּנסּתר חלק ּדאֹוריתא, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
אינּה הּתֹורה ּפנימּיּות לבין ּדתֹורה ּגליא ּבין ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָהּמבּדילה
מעביר  ּבכ לטֹובה. אֹותֹו לעבר ׁשאפׁשר ּגל, אּלא ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָֹחֹומה,
אֹותֹו', 'לעבר צרי ואף ׁשּמּתר הּמסר את עצמ ֹו ְְֲִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֻה'ּגל'

לטֹובה. אּלא ח"ו לרעה אינֹו הּמחּצה ּבּטּול ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָּכאׁשר

(âð)éýìû eðéðéá eètLé øBçð éýìûå íäøáà éýìû¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¥«Ÿ¥³¨Æ¦§§´¥¥½¡Ÿ¥−
:÷çöé åéáà ãçôa á÷òé òáMiå íäéáà£¦¤®©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«

i"yx£Ì‰¯·‡ È‰Ï‡∑(ב"ר)קדׁש.¯BÁ È‰Ï‡Â∑ חֹול.Ì‰È·‡ È‰Ï‡∑ חֹול. ¡…≈«¿»»ֶֹ≈…≈»¡…≈¬ƒ∆

(ãð)íçì-ìëàì åéçàì àø÷iå øäa çáæ á÷òé çaæiå©¦§©̧©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬§¤−̈¤«¡¨¨®¤
:øäa eðéìiå íçì eìëàiå©Ÿ́§¤½¤©¨¦−¨¨«

CÈ·eמח  ÈÈa „È‰Ò ÔÈ„‰ ‡¯B‚c Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿»»≈»ƒ≈ƒ≈»
:„ÚÏb dÓL ‡¯˜ Ôk ÏÚ ÔÈ„ ‡ÓBÈ»≈«≈¿»¿≈«¿≈

ÈÈaמט  ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ CÒÈ ¯Ó‡ Èc ‡˙eÎÒÂ¿»»ƒ¬«ƒ∆≈¿»«¿»≈ƒ
:d¯·ÁÓ ¯·b Èqk˙ È¯‡ CÈ·e≈»¬≈ƒ¿«ƒ¿«≈«¿≈

È˙aנ  ÏÚ ÔÈL ·qz Ì‡Â È˙a ˙È ÈpÚz Ì‡ƒ¿«≈»¿»«¿ƒƒ«¿ƒ«¿»«
ÈÈa „È‰Ò ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÈÊÁ ‡nÚ L‡ ˙ÈÏ≈¬«ƒ»»»≈≈¿»«¿»»ƒ≈ƒ

:CÈ·e≈»

Â‰‡נא  ÔÈ„‰ ‡¯B‚„ ‡‰ ·˜ÚÈÏ Ô·Ï ¯Ó‡Â«¬«»»¿«¬…»¿»»≈¿»
:CÈ·e ÈÈa ˙ÈÓÈ˜‡ È„ ‡˙Ó«̃¿»ƒ¬≈ƒ≈ƒ≈»

‡‡נב  Ì‡ ‡Ó˜ ‡„‰ÒÂ ÔÈ„‰ ‡¯B‚c „È‰Ò»ƒ¿»»≈¿»¬»»»ƒ¬»
‡Ï z‡ Ì‡Â ÔÈ„‰ ‡¯B‚c ˙È C˙ÂÏ ¯aÚ‡ ‡Ï»∆¿«¿»»»¿»»≈¿ƒ«¿»
‡„‰ ‡˙Ó˜ ˙ÈÂ ÔÈ„‰ ‡¯B‚c ˙È È˙ÂÏ ¯aÚ¿̇ƒ«¿»ƒ»¿»»≈¿»«¿»»»

:eLÈ·Ï¿ƒ

Ôee„Èנג  ¯BÁ„ d‰Ï‡Â Ì‰¯·‡„ d‰Ï‡¡»≈¿«¿»»≈»≈¿»¿
ÏÈÁ„„a ·˜ÚÈ ÌÈi˜Â ÔB‰e·‡„ d‰Ï‡ ‡Èa≈»»¡»≈«¬¿«ƒ«¬…ƒ¿»ƒ

:˜ÁˆÈ È‰e·‡ dÏ≈¬ƒƒ¿»

È‰BÁ‡Ïנד  ‡¯˜e ‡¯eËa ‡˙ÒÎ ·˜ÚÈ ÒÎe¿≈«¬…ƒ¿»»¿»¿»«¬ƒ
:‡¯eËa e˙È·e ‡ÓÁÏ eÏÎ‡Â ‡ÓÁÏ ÏÎÈÓÏ¿≈««¿»«¬»«¿»ƒ¿»



vie`פב zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£Á·Ê ·˜ÚÈ ÁaÊiÂ∑ למׁשּתה ּבהמֹות .ׁשחט «ƒ¿««¬…∆«ְְְִֵֶַָ

ÂÈÁ‡Ï∑ לבן לאֹוהביו ּדבר ∑ÌÁÏŒÏÎ‡Ï.ׁשעם ּכל ¿∆»ְֲִֶָָָ∆¡»»∆ְַָ
לחם  קרּוי ה)ּכמֹו:,מאכל רב",(דניאל לחם (ירמיה "עבד ְְֲֲֶֶֶַַַָָ

ּבלחמֹויא) עץ .""נׁשחיתה ְְְִֵַַָ

áì(à)åéúBðáìå åéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì íkLiå©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²§¦§−̈
:Bî÷îì ïáì áLiå Cìiå íäúà Cøáéå©§¨´¤¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«

(á)bôiå Bkøãì Cìä á÷òéå:íéýìû éëàìî Bá-eò §©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ B·ŒeÚbÙiÂ∑ לארץ ללּוֹותֹו לקראתֹו ּבאּו יׂשראל ארץ  ׁשל .מלאכים «ƒ¿¿«¿¬≈¡…ƒְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

(â)àø÷iå äæ íéýìû äðçî íàø øLàk á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®©¦§¨²
:íéðçî àeää íB÷nä-íL¥«©¨¬©−©«£¨«¦

i"yx£ÌÈÁÓ∑ מחנֹות לקראתֹוׁשּתי ׁשּבאּו יׂשראל ארץ וׁשל ּכאן, עד עּמֹו ׁשּבאּו לארץ חּוצה ׁשל (ב"ר , «¬»ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
:ותנחומא)

סימן מחני"ם חלק"י, פסוקים. קמ"ח ויצא פפפ פרשת חסלת

d˙·ÏÂא  È‰B·Ï ˜Le ‡¯Ùˆa Ô·Ï Ì„˜‡Â¿«¿≈»»¿«¿»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
:d¯˙‡Ï Ô·Ï ·˙Â ÏÊ‡Â Ô‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿≈«¬«¿«»»¿«¿≈

iÎ‡ÏÓ‡ב  d· eÚ¯ÚÂ dÁ¯‡Ï ÏÊ‡ ·˜ÚÈÂ¿«¬…¬«¿»¿≈«¬»≈«¿»«»
:ÈÈ„«¿»

˜„Ìג  ÔÓ ‡˙È¯LÓ ÔeÊÁ „k ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬»«¿ƒ»ƒ√»
:ÌÈÁÓ ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e ÔÈc ÈÈ¿»≈¿»¿»¿«¿»««¬»ƒ

Ù Ù Ù

ãôø ¯ áôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå éëàìî Bá eòbôiå (ázrcl Kixv ©¦§§©§£¥§¨¦¨©©
FxnF` mB .Fa ErBtIe FxnF` zpEM©¨©§©¦§§©§
ricFn WECg dn 'Fbe awri xn`Ie©Ÿ¤©£Ÿ§©¦¦©
dn awri mB .oM awri xn`W aEzMd©¨¤¨©©£Ÿ¥©©£Ÿ©
FxnF` zpEM rEci oi` mB .eixacA WCg¦¥¦§¨¨©¥¨©©¨©§
(c"r 't x"a) l"f EpizFAxe .mipgn©£¨¦§©¥
.WxC `EdW mdixaC mW oIri EWxC̈§§ª©¨¦§¥¤¤§¨
'd glW iM zFidl `Ed aEzMd hWtE§©©¨¦§¦¨©
iptl zFnCdl miWp` zEncA mik`ln©§¨¦¦§£¨¦§¦¨¦§¥

dfl ,dUrOd sFq gikFd xW`M eUr¥¨©£¤¦©©©£¤¨¤
WiBxd EPOOW dUrOd ricFdl miCwd¦§¦§¦©©©£¤¤¦¤¦§¦
`A `NW xn`e ,mik`ln mzFid awri©£Ÿ¡¨©§¨¦§¨©¤Ÿ¨
Eidi mcTW miWp`d KxcM dpgOd©©£¤§¤¤¨£¨¦¤Ÿ¤¦§
lv` EriBIW cr axwe KFld mi`xp¦§¦¨§¨¥©¤©¦¥¤
Egnv cInE skY `N` Flv` mi`Ad©¨¦¤§¤¨¥¤¦¨¨§
WExR Fa ErBtIe FxnF` `Ede ,eiptl§¨¨§§©¦§§¥

x dI`xFlv` FA dribRd dzid dpFW` §¦¨¦¨¨§¨©§¦¨¤§

df KxcA m`x xW`M awri xn`Ie©Ÿ¤©£Ÿ©£¤¨¨§¤¤¤
`N` miWp` dN` oi` midl` dpgn©£¥¡Ÿ¦¥¥¤£¨¦¤¨
mipgn mFwOd mW `xwIe mik`ln©§¨¦©¦§¨¥©¨©£¨¦
EidW eiWp` lW cg` zFpgn 'a WExR¥©£¤¨¤£¨¨¤¨
mik`ln lW 'Ade dngln Kxrl FOr¦©£Ÿ¦§¨¨§©¤©§¨¦
Fcicil 'd zxfrl E`A iM miWp` zEncA¦§£¨¦¦¨§¤§©¦¦

:'d xigA awrib dxez ©£Ÿ§¦
`vIe zWxR zlqg£¨©¨¨©©¥¥

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc migqt(ycew zay meil)

lirl d`aedy dpyna epipyy dn lr `ziixan dywn `xnbd
:oexg`d xg` mikledyàøúa øúa ïðéìæà éîemikled ep` ike ± ¦¨§¦©¨©©§¨

eze`a oexg` gpedy df `ed `vnpd xacdy mileze oexg`d xg`
,mewnàéðz àäå,`ziixaa epipy ixde -,øîBà äãeäé øa éñBé éaø §¨©§¨©¦¥©§¨¥

da eLnzLpL äáézgipdløNòî úBòîe ïéleç úBòî,ipyáBø íà ¥¨¤¦§©§¨§¦§©£¥¦
ly md da egpedy zernd,ïéleçzernd lky milez ep` ¦

ly md da ze`vnpy,ïéleçeáBø íàly md da egpedy zernd ¦¦
,øNòîly od da ze`vnpd zerndy milez ep`.øNòîdwiqn ©£¥©£¥

:dziiyew z` `xnbdéànàå,aexd xg` mikledàøúa øúa ìéæéì §©©¥¦¨©©§¨
,daiza zepexg` egpedy zernd xg` zkll epl yi `ld ±
`l` .dpnn elhip xak zepey`x da epzipy zerndy zelzle
d`aedy dpynd ixack `le ,oexg`d xg` mikled oi`y gxkda

:`xnbd zvxzn .lirlïðé÷ñò éàîa àëä ,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨¨¨§©¨§¦©
,[xaecn dna `zixaa o`k-]da eLnzLpL ïBâk,ef daiza -úBòî §¤¦§©§¨§

òãBé ïéàå ,øNòî úBòîe ïéleçaïäî äæéàda ynzyp,óBqaokle ¦§©£¥§¥¥©¥¤¥¤©
ok` seqal ynzyp zern el`a rceiyk la` ,aexd xg` mikled

eniyd xg` mikled.oexg`d y
:ef `iyew lr mitqep mivexiz d`ian `xnbdïBâk ,øîà ãéáæ áø©§¦¨©§

da eLnzLpLa cg` onfa daizaïéøeaéöe oileg zern lyïéøeaéö ¤¦§©§¨¦¦¦¦
o`k oi`e ,zxg` ziefa el`e ef ziefa el` ,ipy xyrn zern ly

.zepexg`e zepey`xçëzLàc ïBâk ,øîà àtt áø[e`vnpy-] ©¨¨¨©§§¦§§©
odilr miwteqn ep`y zerndàîebazkll oi` ok lre ,daizay ©¨

iptln my egped ze`vnpd zerndy okzi ixdy ,oexg`d xg`
`le milrad oze` d`x `l `neba epnhpy meyne ,miax mini

.myn o`ived
:ung zwica zkxaa dpc `xnbd÷ãBaä ,äãeäé áø øîàungd z` ¨©©§¨©¥

éøöCøáiL C:`xnbd zl`ey .ef devn lr dwicad mcewCøáî éàî ¨¦¤§¨¥©§¨¥
:`xnbd daiyn .dwicad lr jxan `ed dkxa efi` -øîà éôt áø©¨¦¨©

,(øîBà) àáøc déîMîepeive eizevna epycw xy`' jxanøòáì ¦§¥§¨¨¥§©¥
.'õîçe,àáøc déîMî øîà àtt áøjxan.'õîç øeòéa ìò'`xnbd ¨¥©¨¨¨©¦§¥§¨¨©¦¨¥

:mzwelgn z` zyxtnaoeyléâéìt àì àîìò élek 'øòáì'mlek ± ¦§©¥¥¨§¨Ÿ§¦¦
,miwleg mpi`e micenòîLî àaäì éàcåc`id dzernyny - §©©§©¨©§©

ixacl ok lre ,zeyrl cizr `edy xeriad lr ,xnelk ,`adl
,dwicad mcew ef dkxa mikxan ixdy ,df gqepa jxal ie`x lkd

oldl x`eaiy itk(a"r).
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המשך ביאור למס' גסחים ליום שבת קודש עמ' א



פג `vie zyxt - al - mebxz cg`e `xwn mipye elqk a"i ycew zayl inei xeriy
i"yx£Á·Ê ·˜ÚÈ ÁaÊiÂ∑ למׁשּתה ּבהמֹות .ׁשחט «ƒ¿««¬…∆«ְְְִֵֶַָ

ÂÈÁ‡Ï∑ לבן לאֹוהביו ּדבר ∑ÌÁÏŒÏÎ‡Ï.ׁשעם ּכל ¿∆»ְֲִֶָָָ∆¡»»∆ְַָ
לחם  קרּוי ה)ּכמֹו:,מאכל רב",(דניאל לחם (ירמיה "עבד ְְֲֲֶֶֶַַַָָ

ּבלחמֹויא) עץ .""נׁשחיתה ְְְִֵַַָ

áì(à)åéúBðáìå åéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì íkLiå©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²§¦§−̈
:Bî÷îì ïáì áLiå Cìiå íäúà Cøáéå©§¨´¤¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«

(á)bôiå Bkøãì Cìä á÷òéå:íéýìû éëàìî Bá-eò §©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«

i"yx£ÌÈ‰Ï‡ ÈÎ‡ÏÓ B·ŒeÚbÙiÂ∑ לארץ ללּוֹותֹו לקראתֹו ּבאּו יׂשראל ארץ  ׁשל .מלאכים «ƒ¿¿«¿¬≈¡…ƒְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

(â)àø÷iå äæ íéýìû äðçî íàø øLàk á÷òé øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®©¦§¨²
:íéðçî àeää íB÷nä-íL¥«©¨¬©−©«£¨«¦

i"yx£ÌÈÁÓ∑ מחנֹות לקראתֹוׁשּתי ׁשּבאּו יׂשראל ארץ וׁשל ּכאן, עד עּמֹו ׁשּבאּו לארץ חּוצה ׁשל (ב"ר , «¬»ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ
:ותנחומא)

סימן מחני"ם חלק"י, פסוקים. קמ"ח ויצא פפפ פרשת חסלת

d˙·ÏÂא  È‰B·Ï ˜Le ‡¯Ùˆa Ô·Ï Ì„˜‡Â¿«¿≈»»¿«¿»¿«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
:d¯˙‡Ï Ô·Ï ·˙Â ÏÊ‡Â Ô‰˙È CÈ¯·e»ƒ»¿≈«¬«¿«»»¿«¿≈

iÎ‡ÏÓ‡ב  d· eÚ¯ÚÂ dÁ¯‡Ï ÏÊ‡ ·˜ÚÈÂ¿«¬…¬«¿»¿≈«¬»≈«¿»«»
:ÈÈ„«¿»

˜„Ìג  ÔÓ ‡˙È¯LÓ ÔeÊÁ „k ·˜ÚÈ ¯Ó‡Â«¬««¬…«¬»«¿ƒ»ƒ√»
:ÌÈÁÓ ‡e‰‰ ‡¯˙‡„ ‡ÓL ‡¯˜e ÔÈc ÈÈ¿»≈¿»¿»¿«¿»««¬»ƒ

Ù Ù Ù

ãôø ¯ áôø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå éëàìî Bá eòbôiå (ázrcl Kixv ©¦§§©§£¥§¨¦¨©©
FxnF` mB .Fa ErBtIe FxnF` zpEM©¨©§©¦§§©§
ricFn WECg dn 'Fbe awri xn`Ie©Ÿ¤©£Ÿ§©¦¦©
dn awri mB .oM awri xn`W aEzMd©¨¤¨©©£Ÿ¥©©£Ÿ©
FxnF` zpEM rEci oi` mB .eixacA WCg¦¥¦§¨¨©¥¨©©¨©§
(c"r 't x"a) l"f EpizFAxe .mipgn©£¨¦§©¥
.WxC `EdW mdixaC mW oIri EWxC̈§§ª©¨¦§¥¤¤§¨
'd glW iM zFidl `Ed aEzMd hWtE§©©¨¦§¦¨©
iptl zFnCdl miWp` zEncA mik`ln©§¨¦¦§£¨¦§¦¨¦§¥

dfl ,dUrOd sFq gikFd xW`M eUr¥¨©£¤¦©©©£¤¨¤
WiBxd EPOOW dUrOd ricFdl miCwd¦§¦§¦©©©£¤¤¦¤¦§¦
`A `NW xn`e ,mik`ln mzFid awri©£Ÿ¡¨©§¨¦§¨©¤Ÿ¨
Eidi mcTW miWp`d KxcM dpgOd©©£¤§¤¤¨£¨¦¤Ÿ¤¦§
lv` EriBIW cr axwe KFld mi`xp¦§¦¨§¨¥©¤©¦¥¤
Egnv cInE skY `N` Flv` mi`Ad©¨¦¤§¤¨¥¤¦¨¨§
WExR Fa ErBtIe FxnF` `Ede ,eiptl§¨¨§§©¦§§¥

x dI`xFlv` FA dribRd dzid dpFW` §¦¨¦¨¨§¨©§¦¨¤§

df KxcA m`x xW`M awri xn`Ie©Ÿ¤©£Ÿ©£¤¨¨§¤¤¤
`N` miWp` dN` oi` midl` dpgn©£¥¡Ÿ¦¥¥¤£¨¦¤¨
mipgn mFwOd mW `xwIe mik`ln©§¨¦©¦§¨¥©¨©£¨¦
EidW eiWp` lW cg` zFpgn 'a WExR¥©£¤¨¤£¨¨¤¨
mik`ln lW 'Ade dngln Kxrl FOr¦©£Ÿ¦§¨¨§©¤©§¨¦
Fcicil 'd zxfrl E`A iM miWp` zEncA¦§£¨¦¦¨§¤§©¦¦

:'d xigA awrib dxez ©£Ÿ§¦
`vIe zWxR zlqg£¨©¨¨©©¥¥

mildz

:EøácâæéäøîLàå äéçà Ecáò-ìò ìîb §¨¤«§−Ÿ©©§§¬¤« ¹§¤À§¤§§¨¬
:Eøáãçé:EúøBzî úBàìôð äèéaàå éðéò-ìb §¨¤«©¥©¬§©¦®¨¦¹§¨À¦«¨¤«

èééúåöî épnî øzñz-ìà õøàá éëðà øb:E ¥´¨«Ÿ¦´¨¨®¤©©§¥¬¦¹¤À¦¦§Ÿ¤«
ëéètLî-ìà äáàúì éLôð äñøb:úò-ìëá E ¨«§¨´©§¦´§©«£®̈¤¦§¨¤¬§¨¥«

àëéúåönî íéâMä íéøeøà íéãæ zøòb:Eáëìb −¨©§¨¥¦´£¦®©¹Ÿ¦À¦¦§Ÿ¤«©´
éúãò ék æeáå ätøç éìòî:ézøöð EâëeáLé íb −¥«¨©¤§¨´¨®¦−¥«Ÿ¤´¨¨«§¦©³¨«§´

éwça çéNé Ecáò eøaãð éa íéøN:Eãë-íb −¨¦¦´¦§®̈©¹§§À¨¦¬©§ª¤«©
éúãò:éúöò éLðà éòLòL Eãäëøôòì ä÷ác −¥«Ÿ¤©« ¹£ªÀ̈©§¥¬£¨¦«¨«§¨´¤«¨¨´

:Eøáãk éðiç éLôðåëéðãnì éððòzå ézøtñ éëøc ©§¦®©¹¥À¦¦§¨¤«§¨©´−¦©§¦©¹©«£¥À¦©§¥¬¦
éwç:Eæëéãewt-CøcäçéNàå éððéáä E ª¤«¤«¤¦¤¬£¦¥®¦§¹¨¦À¨

éúBàìôða:Eçëéðîi÷ äâezî éLôð äôìc §¦§§¤«¨«§¨´−©§¦¦¨®©¹§¥À¦
Eøáãk:èë:éðpç EúøBúå épnî øñä ø÷L-Cøc ¦§¨¤«¤«¤−¤¤¨¥´¦¤®¦§«¨«§¬¨¥«¦

ìéètLî ézøçá äðeîà-Cøc:éúéeL Eàìéz÷ác ¤«¤¡¨¬¨¨®§¦¦§¨¤¬¦¦«¦¨©¬§¦
éúåãòá:éðLéáz-ìà äåäé Eáìéúåöî-CøcE §¥«§Ÿ¤®§¹Ÿ̈À©§¦¥«¦¤«¤¦§Ÿ¤¬

:éaì áéçøú ék õeøàäâìéwç Cøc ýåýé éðøBäE ¨®¦−©§¦´¦¦«¥´¦−§Ÿ̈¤¬¤ª¹¤À
:á÷ò äpøvàåãìEúøBú äøvàå éððéáä §¤¢¤¬¨¥«¤−£¦¥¦§¤§¨¬«¹¨¤À

:áì-ìëá äpøîLàåäìéúåöî áéúða éðëéøãäE §¤§§¤¬¨§¨¥«−©§¦¥¦¦§¦´¦§Ÿ¤®
:ézöôç Bá-ékåìéúåãò-ìà éaì-èäìàå E ¦¬¨¨«§¦©−¦¦¤¥«¹§Ÿ¤À§©´

:òöa-ìàæìEëøãa àåL úBàøî éðéò øáòä ¤¨«©©«£¥´−¥©¥«§´¨®§¦§¨¤¬
:éðiççì:Eúàøéì øLà Eúøîà Ecáòì í÷ä ©¥«¦¨¥´−§©§§¦§¨¤®£¹¤À§¦§¨¤«

èìéètLî ék ézøâé øLà éútøç øáòäE ©«£¥´−¤§¨¦£¤´¨®Ÿ§¦¦−¦§¨¤´
:íéáBèîéãwôì ézáàz äpä:éðiç Eú÷ãöa E ¦«−¦¥¨©´§¦§¦ª¤®§¦§¨«§¬©¥«¦

åàî:Eúøîàk EúòeLz ýåýé Eãñç éðàáéå¦«Ÿª´¦£¨¤´§Ÿ̈®§¹¨«§À§¦§¨¤«
áîòàå:Eøáãa ézçèá-ék øáã éôøç äðâî-ìàå §¤«¡¤´«Ÿ§¦´¨®̈¦¹̈©À§¦¦§¨¤«§«©

EètLîì ék ãàî-ãò úîà-øáã étî ìvz©¥Ä¦¦´§©¡¤´©§®Ÿ¦−§¦§¨¤´
:ézìçéãî:ãòå íìBòì ãéîú EúøBú äøîLàå ¦¨«§¦§¤§§−̈¨«§¬¹̈¦À§¨¬¨¤«

äîéãwô ék äáçøá äëläúàå:ézLøã E §¤§©§¨¬¨«§¨®̈¦−¦ª¤´¨¨«§¦
åîéúãòá äøaãàå:LBáà àìå íéëìî ãâð E ©«£©§¨´−§¥«Ÿ¤¤¬¤§¹¨¦À§´Ÿ¥«
æîéúåöîa òLòzLàå:ézáäà øLà Eçî-àOàå §¤§©«£©¬§¹¦§Ÿ¤À£¤´¨¨«§¦§¤¨

éúåöî-ìà étëéwçá äçéNàå ézáäà øLà E:E ©©À¤−¦§Ÿ¤£¤¬¹̈À̈§¦§¨¦¬¨§ª¤«
æèî:éðzìçé øLà ìò Ecáòì øác-øëæðúàæ §¨¨¨¬§©§¤®©¹À£¤´¦«©§¨«¦Ÿ́

:éðúiç Eúøîà ék ééðòá éúîçðàðéðöéìä íéãæ ¤¨«¨¦´§¨§¦®¦−¦§¨«§´¦¨«§¦−¥¦¡¦ª´¦
:éúéèð àì EúøBzî ãàî-ãòáðéètLî ézøëæE ©§®Ÿ¦¹¨«§À´Ÿ¨¦«¦»̈©³§¦¦§¨¤−
:íçðúàå äåäé | íìBòîâðéðúæçà äôòìæ ¥«¨¬§¹Ÿ̈À¨«¤§¤¨«©§¨¨´−£¨©§¦

:EúøBz éáæò íéòLøîãðéwç éì-eéä úBøîæE ¥«§¨¦®«¹Ÿ§¥À«¨¤«−§¦¨«¦¬ª¹¤À
:éøeâî úéáaäðýåýé EîL äìélá ézøëæ §¥´§¨«»̈©³§¦©©´§¨¦§´§Ÿ̈®

:EúøBz äøîLàååðéãwô ék él-äúéä úàæE ¹̈«¤§§À̈«¨¤«¬Ÿ¨«§¨¦®¦−¦ª¤´
:ézøöðçæðì ézøîà ýåýé é÷ìçéøác øîL:E ¨¨«§¦¤§¦−§Ÿ̈¬¹̈©À§¦¦§¬Ÿ§¨¤«

çðéðô éúélç:Eúøîàk éðpç áì-ìëá E ¦¦´¦¨¤´§¨¥®¹̈¥À¦§¦§¨¤«
èðéúãò-ìà éìâø äáéLàå éëøã ézáMç:E ¦©¬§¦§¨¨®¨«¨¦¬¨©¹§©À¤¥«Ÿ¤«
ñì ézäîäîúä àìå ézLçéúåöî øîL:E −©§¦§´Ÿ¦§©§¨®§¦¦¹§ÀŸ¦§Ÿ¤«

àñ:ézçëL àì EúøBz éðãeò íéòLø éìáç¤§¥´§¨¦´¦§ª®¦¹¨«§À´Ÿ¨¨«§¦
áñéètLî ìò Cì úBãBäì íe÷à äìéì-úBöç£©À§¨−¨§´¨®©¹À¦§§¥¬

:E÷ãöâñìe Eeàøé øLà-ìëì éðà øáçéøîL ¦§¤«¨¥´−¨¦§¨£¤´§¥®¹§«Ÿ§¥À
éãewt:Eãñéwç õøàä äàìî ýåýé EcñçE ¦¤«©§§´−§Ÿ̈¨«§¨¬¹̈À̈¤ª¤¬
:éðãnìèäñäåäé Ecáò-íò úéNò áBè ©§¥«¦−¨¦´¨¦©§§®§¹Ÿ̈À
:Eøáãkåñéúåöîá ék éðãnì úòãå íòè áeèE ¦§¨¤«³©´©¨©´©©§¥®¦¦−§¦§Ÿ¤´
:ézðîàäæñEúøîà äzòå ââL éðà äðòà íøè ¤«¡¨«§¦¤´¤−¤«¡¤£¦´Ÿ¥®§¹©À̈¦§¨«§¬
:ézøîLçñéwç éðãnì áéèîe äzà-áBè:E ¨¨«§¦©¨¬¹¥¦À©§¥¬¦ª¤«

èñøvà | áì-ìëa éðà íéãæ ø÷L éìò eìôè̈«§Ä¨©´¤´¤¥¦®£¹¦À§¨¥³¡ÄŸ
éãewt:EòEúøBz éðà íaì áìçk Lôè ¦¤«¨©´©¥´¤¦¨®£¹¦À¨«§¬

:ézòLòLàòãîìà ïòîì éúépò-éë éì-áBè ¦«£¨«§¦¦¬¦ª¥®¦§¹©À©¤§©¬
éwç:Eáòét-úøBú éì-áBè:óñëå áäæ éôìàî E ª¤«¦¬«©¦®¥« ¹©§¥À¨¨¬¨¨«¤
éâòéãéäãîìàå éððéáä éðeððBëéå éðeNò E ¨¤´−¨¦©§«§®¦£¹¦¥À¦§¤§§¨¬

éúåöî:EãòéàøéEøáãì ék eçîNéå éðeàøé E ¦§Ÿ¤«−§¥¤¦§´¦§¦§¨®¦−¦§¨«§´
:ézìçéäòéètLî ÷ãö-ék ýåýé ézòãéäðeîàå E ¦¨«§¦¨©´§¦−§Ÿ̈¦¤´¤¦§¨¤®¹¤«¡À̈
:éðúépòåòEúøîàk éðîçðì Ecñç àð-éäé ¦¦¨«¦§¦¨´©§§´§©«£¥®¦§¦§¨«§¬
:Ecáòìæòéîçø éðeàáéEúøBú-ék äéçàå E §©§¤«§Ÿ´¦©«£¤´§¤«§¤®¦¹¨«§À
:éòLòLçòéðà éðeúeò ø÷L-ék íéãæ eLáé ©«£ª¨«¥´Ÿ−¥¦¦¤´¤¦§®¦£¹¦À

éãewôa çéNà:Eèòéàøé éì eáeLéE ¨¦¬©§¦¤«¨´¦´§¥¤®
éúãò éòãéå:Eôéwça íéîú éaì-éäéàì ïòîì E ¹§«Ÿ§¥À¥«Ÿ¤«§¦¦¦´¨¦´§ª¤®¹§©À©´Ÿ

:LBáàëàôEøáãì éLôð EúòeLúì äúìk ¥«¨«§¨´¦§¨«§´©§¦®¦§¨«§¬
:ézìçéáôéúî øîàì Eúøîàì éðéò eìk ¦¨«§¦¨´−¥©§¦§¨¤®¥¹ÀŸ¨©¬
:éðîçðzâôéwç øBèé÷a ãàðk éúééä-ékàì E §«©«£¥«¦¦−¨¦¦§´Ÿ§¦®ª¹¤À´Ÿ
:ézçëLãôéôãøá äNòz éúî Ecáò-éîé änk ¨¨«§¦©¨¬§¥©§¤®¨©Ä©«£¤−§«Ÿ§©´
:ètLîäôàì øLà úBçéL íéãæ éì-eøk ¦§¨«¨«¦´¥¦´¦®£¹¤À´Ÿ

:EúøBúëåôéúåöî-ìkéðeôãø ø÷L äðeîà E §«¨¤«¨¦§Ÿ¤¬¡®̈¤−¤§¨´¦
:éðøæòæôézáæò-àì éðàå õøàá éðelk èòîk ¨§¥«¦−¦§©¦´¦¨¨®¤©«¹£¦ÀŸ¨©¬§¦

המשך תהלים מעמוד פ



mildzפד

éãwô:Eçôét úeãò äøîLàå éðiç Ecñçk:E ¦ª¤«§©§§¬©¥®¦§¹¤§§À̈¥¬¦«
ìèô:íéîMa ávð Eøác ýåýé íìBòìöøãì §¨¬§Ÿ̈®§¹¨«§À¦¨¬©¨¨«¦§´Ÿ

:ãîòzå õøà zððBk Eúðeîà øãåàöéètLîìE −¨Ÿ¡«¨¤®©¬§¨¤¹À¤©©«£«Ÿ−§«¦§¨¤
éãáò ìkä ék íBiä eãîò:EáöEúøBú éìeì ¨«§´©®¦−©´Ÿ£¨¤«¥´−¨«§
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:`xnbd daiyn .xeriad,çñtä úBëìäa ïéLøBãå ïéìàBL ,àéðúãk¦§©§¨£¦§§¦§¦§©¤©
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המשך ביאור למס' גסחים ליום שישי עמ' א



פו

יום ראשון - ו' כסלו
מפרק לה

עד סוף פרק לח

יום רביעי - ט' כסלו
מפרק מט

עד סוף פרק נד

יום שני - ז' כסלו
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום חמישי - י' כסלו
 פרק כ, מפרק נה
עד סוף פרק נט

יום שלישי -ח' כסלו
 מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום שישי - י"א כסלו
מפרק ס

עד סוף פרק סה

שבת קודש - י"ב כסלו
פרק כ

מפרק סו עד סוף פרק סח

שיעורי תהלים לשבוע פרשת ויצא

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

שמעתי מזקני ארץ שבימיהם היה המנהג שכל אחד היה אומר בכל יום 

את הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת 

הכ"א היה אומר פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות 

בניו ובנותיו באמרם שזוהי סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה...     

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת  יקבעו, 

כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו  תהלים  שיעורי 

בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת,  בתקפה  זאת  ובקשתי 

זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של  פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת, 

     ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב  מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו 



פז elqk 'e oey`x mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ו' ראשון יום
קונטרס אחרון  ,312 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úåìùìúùää øãñá ë"àùî,312 'nr cr.íù øùà

ìzLää øãña ïk-ïéàM-äî,úeìLxcq cenile zricia - ©¤¥¥§¥¤©¦§©§§
,dlrnly zexitqde zenlerd ly zelylzyddíà óà©¦

úeàéönä âéOîxcq ly zeipgexd zebixcnd ly - ©¦©§¦
,zelylzyddéãò àìBîöò ãvî óly envr xacd cvn - Ÿ¨¦¦©©§

cenile zrici
,zelylzyddãenìk§¦

úBönäly zekldd - ©¦§
,zeevndñôBzå âéOnL¤©¦§¥
,úeänämrh zpigan - ©¨

xyt` xg`el didiy
itk ,zepeilre zeticr
`ian dfy ,oldl xiaqiy
`idy d`xil ,"mly al"l
j` ,zeevnd lk zilkz

cvnenvrsicr df oi`
ly zekldd ceniln

,zednd z` biyne rcei `ed oday zeevndelàk åéìò äìòîe©£¤¨¨§¦
,Lnî ìòôa íi÷eli`k el aygp ,devnd ly zekldd ecnla - ¦¥§Ÿ©©¨

,ynn lreta devnd z` miiwáeúkL Bîk26äøBzä úàæ" : §¤¨Ÿ©¨
."'eë`xnbd jkÎlr zxne` ,dgpnle dlerl -27wqery in ,

cenilay ,ixd .'eke dgpne dler aixwd eli`k `ed ixd dxeza
xzei daexn dlrn miieqn hxta yi zeevnd zekld ly dlbpd
,zelylzydd xcq ly cenild ,dxezd zeinipt cenila xy`n
,mzedn z` rcei `edy mipipr cenilay ,"zedn" ly oipra dfy
z`e ,miinyb mipipra zeyrpd zeevn ly zeklda xacdy itk
jxazi eznkg ok ,mzedn z` rcei `ed ixd miinybd mipiprd
zeklda mipc mzece`y miinybd mipipra dcxi ixd ,zeklday

zbyda "jxazi eznkg" `ed oian ixd -zedndÎiciÎlr dyrpe ,
'd wxta x`eand ,swene siwn ly xzeia oeilrd cegid ote` df
ly dnkgde lkyd mr zilkza cg`zn mc`d lkyy ,"`ipz"a
ytp ly cegid mb dyrp dfÎiciÎlre ,jxazi eznkg `idy dxez
yaelnd `edÎjexa "seqÎoi`Îxe`" mr (lkyn dlrnly) mc`d
oian `edy dbyddy drya `ed xen`d lk .jxazi eznkga
cenila `wec df ixd ,lirl xen`ke ,zednd zbyd `id dxeza
cenila eli`e ,zednd zbyd dpyi oday dxez ly zeevnd
enk ,zeipgex zebixcna mipcy ,zelylzydd xcq zricie
s` e` ,diyrÎdxiviÎd`ixa zenler ly mitxye zeig ,mipte`

"zeliv`"d mler ly mitevxta - dfn dlrnloi` my - 'eke

- okÎitÎlrÎs` .cala ze`ivnd zrici `l` zednd zbyd
cenile zricia zepeilre dlrn dpyi - oldl owfd epax xiaqi
zeevnd ceniln zltep dpi`y cala ef `ly ,zelylzydd xcq

.dfn dlrnl s` `id `l` - dxez lyúeàéönä úòéãiL àlà¤¨¤§¦©©§¦
ìzLääîàéä ,úeìL ¥©¦§©§§¦

äîø äåöî ïk-íb©¥¦§¨¨¨
äàOðå28äìBò äaøcàå , §¦¨¨§©§©¨¨

,äðlk ìòx`y lk lr - ©ª¨¨
zekld cenile zeevnd

,dxezdáeúkL Bîk29: §¤¨
,"'eë íBiä zòãéå"- §¨©§¨©

zeidl dkixvy ,xnelk
oke ,zewl`a dbyde zrc

aezk30:é÷ìà úà òc"©¤¡Ÿ¥
éáà,"'eë Emby - ¨¦

dkixvy `id ezernyn
,zewl`a dbyde zrc zeidl,'eë "íìL áì"ì äàéáîeitk - §¦¨§¥¨¥

iwl` z` rc"y ,"mly ala edcare" :minid ixaca miiqny
yexitl m`zdae ,"mly ala edcare" didiy `ian "jia`

"dxez ihewl"a "ziayz `le" xe`iaa31`ian dfy ,`id dpeekd ,
aezkk ,zeevnd lk zilkz `idy d`xil32z` zeyrl 'd epevie" :

lk zilkzy ixd - "epiwl` 'd z` d`xil dl`d miwegd lk
zeinipt cenile ."epiwl` 'd z` d`xil"l ribdl `id zeevnd
zrcie" zevn mda miniiwny ,zelylzydd xcq zricie dxezd
z` d`xil" ly "mly al"l mi`ian "jia` iwl` z` rc"e "meid

:owfd epax oeylae ."epiwl` 'd,øwòä àeäLz`xie "mly al" - ¤¨¦¨
"mly al"ly ,lirl xen`ke ,zeevnd lk zilkze xwir md 'd
,zelylzydd xcq zbyde zrici iciÎlr miribn d`xile

,cala ze`ivnd zbyde zrici `idy zexnläåúâO §©¨©
úeàéönä33èéLôäì àeäxcq zebixcn ly mipiprd - ©§¦§©§¦

,zelylzydd.'eë úeiîLbîzeipgexa xeiv didiy ,xnelk - ¦©§¦
zenewn dnke dnka iaxd zxrdl m`zda .mipiprd34cenil ,

"dqpxt" ly ote`a ,"'ipin oeqpxtzi" ly ote`a dxezd zeinipt
mipiprd mixiaqnd mixe`iaa `a dfyk `wec `ed ,dbyde

ly mixaqdadbyde lkydidzy ick - c"ag zeciqg zxez -
,dl` mipipra ziceqi dpade dbydBfL ÷øzrcie" zevn - ©¤

,zewl`a dbyde drici didzy ,"meidúçà äåöî àéä¦¦§¨©©
,â"éøzî,zeevnd 613În -éøö íãàäå,â"éøz ìk íi÷ì C- ¦©§©§¨¨¨¨¦§©¥¨©§©
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àåä úåàéöîä úâùäå ø÷éòä àåäù 'åë íìù áìì
â"éøúî úçà äåöî àéä åæù ÷ø 'åë úåéîùâî èéùôäì
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לז.26. ז, א.27.צו קי, "מצות28.מנחות לפנינו: שצ"ל ¯·‰בתניא שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל ונשאה",
ולא  כבפנים, "רמה", וכותב שלפנינו, זה לשון שם) (ומבאר שמעתיק תשבית, ולא ד"ה ויקרא בלקו"ת גם וכ"ה כבפנים. "רמה",

שלפנינו. לט.29.כבדפוסים ד, ט.30.ואתחנן כח, א' הימים 31.28.דברי כד.32.שבהערה ו, ‡„ÂÓ"¯33.ואתחנן ˜"Î ˙¯Ú‰
Ê"Â„·" :‡"ËÈÏ˘- בגשמיות להשגה מביאה שאינה לבד לא - מהותה להשגת הקדמה שהיא האתרוג מציאות בהשגת משא"כ -

העשי' בעולם (גם) המדובר כ"א‰‚˘ÈÓשהרי במהות), גם (ובמילא -ÍÙÈ‰Ï.מהות להשיג והאפשרות הגשמיות התפשטות ענינה
כאן]". כו'" "והשגת... שייכות מובן - ובכ"מ.34.[עפ"ז ואילך. 42 ע' חט"ו לקו"ש ראה



elqkפח 'f ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ז' שני יום
,312 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úîàáù úàæ ãåòå,fpw 'nr cr.åàøé àì

,zeevndìzLä ïäL éôìíéìëc úéðBöéçc úeänä úeìL §¦¤¥¦§©§§©¨§¦¦§¥¦
,úeìéöàc,dfay dlrnd lirl xiaqdy itk -Cëì,okl - ©£¦§¨

éøöãenìa úBaøäì C ¨¦§©§§¦
â"éøzä ìk,zeevn - ¨©©§©

lk ly zekldd cenll
,zeevndìòôa ïîei÷å§¦¨§Ÿ©

Lnîixd cenildy - ©¨
miiwl ,dyrn icil `ian

,zeevnd lk lreta-äàéøa ïäL ,äNòîe øeac äáLçîa§©£¨¨¦©£¤¤¥§¦¨
,äiNò-äøéöédyrne ,dxivi - xeaic ,d`ixa `id daygn) - §¦¨£¦¨

,(diyr -ïéøeøa øøáì§¨¥¥¦
.íL øLàzenlera - £¤¨

itke ,diyrÎdxiviÎd`ixa
xexiay ,lirl xaqedy
zilkz `ed zevevipd

.zelylzydd xcq

,úàæ ãBòåzeevn ly dlrnd lr lirl xaqedy dn lr sqep - §Ÿ
d`xie dad`d iabl (zeevnd ly zekldd cenil lye) zeiyrn
zeevnd eli`e ,ipgex oipr od d`xie dad`y zexnl) ytpd ly
oipr llba `idy dlrn ,(miinyb mixaca zeyrp zeiyrnd

Îlr miyrpd "mixexia"d
xy`e ,zeiyrn zeevn ici
;zelylzydd zilkz md
dpeekd cvn dlrn ef ixd
,zilkzde dpeilrd
zeevn iciÎlr zrveand

j` ,zeiyrnmvradad`
od ytpd ly d`xie
zeevndn dlrnl
xiaqi oldl .zeiyrnd

mby ,owfd epaxmvrad cvn ,yxeyly mixexiad ,mdly
dn dlrnl md zeiyrnd zeevndyxeyoeylae .ytpd ly

:owfd epaxäiNò-äøéöé-äàéøáaL ïéøeøaä úîàaL¤¤¡¤©¥¦¤¦§¦¨§¦¨£¦¨
,ç"ôøîmixxazn dl` mixexia ,edz ly zevevipd 288În - ¥

,äNòîe øeac äáLçîa úBöîe äøBz éãé-ìòiciÎlr - ©§¥¨¦§§©£¨¨¦©£¤
,zeevnd dyrn iciÎlre xeaice daygna dxezd cenil

dl` mixexiaeék ,íãàaL äîLð-çeø-Lôpî ïLøLa ïéäBáb§¦§¨§¨¦¤¤©§¨¨¤¨¨¨¦
mixexiad -î ïämy -,"ïBîã÷ íãà" úéîéðôaL 'â"ñ' ¥¦¤¦§¦¦¨¨©§

éãé-ìò eð÷úð øákL äîLð-çeø-Lôðåmy -àeä ,"ä"î" §¤¤©§¨¨¤§¨¦§§©§¥©
"d"n" myd -"çön"äî àöBé,"w"`" ly -.àîìòa äøàä ¥¥©¥©¤¨¨§©§¨

."w"`" zeinipt `l ,(oencw mc`) "w"`" zpigan cala dx`d -
mi`veid zenyd zrax`n mdipy md "d"n" mye "b"q" my
`ed 'ied myyk :'ied my ly ze`ixhnibde mipte`d zrax`n
myyke ,"b"q" my `ede ,"b"q" `ixhniba `ed oi'e"`ee ielina
;"d"n" my `ede ,"d"n" `ixhniba `ed oi't"l` ielina `ed 'ied

edz"l jiiy "b"q" mydy ,dlawa recike,"oewiz"n dlrnly "
mixexiady ,xne` owfd epaxy dn dfe ."oewiz"l - "d"n" mye

ay "b"q" mya myxy - zeiyrnd zeevnd lyzeinipt"w"`"
xcq lk zllekd dpey`xd daygnd `idy ,(oencw mc`)

,mc`d ly dnypd e` gexd e` ytpd j` ,zelylzydd
epwzp xak ixd ,"oewizd mler"n ixd od l`xyi zenypy
dx`d `ed "d"n" mye ,(owzn - "d"n"y) "d"n" my iciÎlr

."oencw mc`" ly "gvn"dn d`ad calaáeúkL eäæå35: §¤¤¨
."'eë Cìî Cìî éðôì"- ¦§¥§¨¤¤

dl`e"y - "l`xyi ipal
ux`a ekln xy` miklnd
,dlaw itÎlr ,"mec`
"mikln"d :dpeekd
mler" ly zexitqde

" mdy ,"edzdiptl"
ipal Kln Kln"n dlrnle¦§¨¤¤
mler lr aqend "l`xyi
mler ,oky .oewizd

`ed oewizddx`d`a 'edz'ny) 'edz' eli`e ,"w"`"n cala
ny "b"q" myn `ed (mixexiade zevevipd oiprzeinipt."w"`"

àîòè eðéäå,mrhd df --çîBö-íîBc úBðBæîa éç íãàäL §©§©£¨¤¨¨¨©¦§¥¥©
,BaL 'ä"î'a ïøøáîe ,éçmlern d`a dnypdy oeeik - ©§¨§¨§©¤

ly mixexiad zxxan `id df gekae ,"d"n" my da yie oewizd
,ige gnev ,mnecay zevevipd,íäa éçåmc`dy ixg`l - §©¨¤

zepeilrn mdilr jiynne igÎgnevÎmnecay zevevipd xxan
zeig ztqez el mitiqen md ,mda "ig" `ed - edzay myxy

,zeipgexaíäL éôìig gnev mnecay zevevipde mixexiad - §¦¤¥
.'â"ñ'î`edy ,mc`dy recn ,oaen `l illk ote`a ixdy - ¦

- "ig"n elit`e "gnev"e "mnec"n dlrn dlrnle "xacn"
Îmnecn lawn `edy zepefnl ezeig xear wwcfdl jxhvi
mc`d 'igi ecal mgld lr `l"y :`ed yexitd `l` ?igÎgnev

"mc`d 'igi 'd it `ven lk lr ik36mgld zeinvrn `ly ,
,mxa .mglay "ied it `ven" cvn `l` ,mc`d ig (gnev `edy)

oiicr`ven"d ok mb ea yi envr mc`d ixd :xaqd oerh xacd
"mc` dyrp"dn "'ied it37`ven"l wwcfdl eilr ,`eti` ,recn ,

mglay "'ied it `ven"d ,`l` ?(igae mnecae) mglay "'ied it
mc`d ,oky .mc`ay "'ied it `ven"dn dlrnl eyxya `ed
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

úåìùìúùä ïäù éôì â"éøú ìë íéé÷ì êéøö íãàäå
úåáøäì êéøö êëì 'éöàã íéìëã úéðåöéçã úåäîä
î"åãçîá ùîî ìòåôá ïîåé÷å â"éøúä ìë ãåîéìá

.íù øùà ïéøåøéá øøáì ò"éá ïäù

úîàáù úàæ ãåòå
äáùçîá úåöîå äøåú é"ò ç"ôøî ò"éááù ïéøåøéáä
â"ñî ïä éë íãàáù ï"øðî ïùøùá ïéäåáâ äùòîå øåáã
àöåé àåä ä"î é"ò åð÷úð øáëù ï"øðå ÷"à úéîéðôáù
'åë êìî êåìî éðôì ù"æå .àîìòá äøàä çöîäî
åáù ä"îá ïøøáîå ç"öã úåðåæîá éç íãàäù è"äå
àì éðôå ù"îë úàæ ãåòå .â"ñî íäù éôì íäá éçå
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לא.35. לו, ג.36.וישלח ח, כו.37.עקב א, בראשית



פט elqk 'f ipy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,"oewiz"n dlrnly "edz"a `ed lk`nd yxeye "oewiz"n `ed
" my df zenyaeb"q" myn dlrnly "d"n.",úàæ ãBòåcvn - §Ÿ

dad`d iabl zeiyrnd zeevna zepeilr dpyi xac cer
,ytpd ly d`xideáeúkL Bîk38éðôe" :,ily zeiniptd -àì §¤¨¨©Ÿ

"eàøé39úéîéðtL ¯ ¥¨¤§¦¦
ãøéì ìBëé Bðéà ïBéìòä̈¤§¥¨¥¥

,ähîìxyt` i` - §©¨
,dhnl zelbzda didzy

BúeiðBöéç ÷øly - ©¦¦
,oeilrd,íéøBçà úðéçáe§¦©£©¦

lirl xn`pk ,cala -
,"e`xi `l ipte"àeäL¤

.äàlò äîëç úBìáBð- §¨§¨¦¨¨
ixd .dpeilr dnkg
ly d`xide dad`dy
weac mc`d ociÎlr ytpd

d zecnazepeilrody ,
ly zeinvrde zeiniptd
xyt` i` ,zexitqd
zeiniptn ytpa jyneiy
m`Îik - zecnd zenvre
eli`e ,cala ozeipevign
,zeiyrnd zeevndn
ceqiÎcedÎgvpn ze`ad

leki - zexitqd ly ielibde zeipevigd ody ,zexitqd ly
.zeiyrnd zeevna ozeinvre ozeiniptn jynidl,úàæ ãBòå- §Ÿ

ly d`xide dad`d iabl zeiyrnd zeevna dlrn zniiw
enk lynl od ,ipgex oipr ody d`xide dad`d ,oky .ytpd
wx el ozepy ,ecinlzl rityn axdy ,lky ly drtyde xeaic
`idy ,dtihd zrtydn eli`e ,lkyd mvr `le elkyn dx`d
mby cr ,da `hazn "mvr"d lky "dcled" dpnn yi - zinyb

"a`d gkn oad gk dti" zeidl leki40eid `ly mipiprdy ,
epax xiaqi dfÎjxcÎlr .oaa ieliba zeidl mileki ,a`a ieliba
zeiyrn zeevnl miipgex d`xie dad` oia lcadd `ed ,owfd
lynl enk ,"zexe`" ly oipr od d`xie dad`dy ,zeinyb
,"milk" ly oipr od zeiyrn zeevne ,lkyd xe` ly rtyd
dtiha lynl enk ,"zeinvr" `hazn milkd zx`dae

."mvr"d `hazn zinybdäîëç éøácî øeacä éøäL¤£¥©¦¦¦§¥¨§¨
äàlò,dpeilr dnkg -,ãéìBî Bðéà,"oi`n yi" `xea epi` - ¦¨¨¥¦

dcled mey ziidp `l dnkgde lkyd zrtydn lynl enk
,dycg ze`ivn lyäîëçc éìkäî äëLîpL äthäå§©¦¨¤¦§§¨¥©§¦§¨§¨

äàlòn `idy dtihd mc`a lynl enk -gen,a`dda Lé ¦¨¨¥¨
äàlò äîëç úëLîä íâå .ïéàî Lé äeäîe ãéìBnä çkŸ©©¦§©¤¥¥©¦§©©§¨©¨§¨¦¨¨

lynl enk ,"d`lir dnkg" ly xe`dn -gekdnkgd
,mc`ay.da äìeìkdnkg" ly ilkdn d`ad dtiha - §¨¨
,"d`lir,íòhäå,xac ly enrh -daL éðtî,dtiha - §©©©¦§¥¤¨

.äàlò äîëçc dúeîöòå dúeäî CLîð`ed xen`d lk - ¦§¨¨¨§©§¨§¨§¨¦¨¨
,"dnkg" ly milkdn d`ad dtihl xywaïk-ïéàM-äî©¤¥¥

,äáLçîe øeaãaxdxdn e` xeaica `han `edy lkyay - §¦©£¨¨
,"dnkg"d zenvrn oi` - daygnaìëOä úìkNäa elôàå©£¦§©§¨©©¥¤

äîëç Bæéàazexnl - §¥¨§¨
`ly dlkyd efy
oiicr da "zernyp"
zeize` `l mb ,zeize`
oiicr `id oky ,daygnd
Îs` ,zeize`n dlrnl

,okÎitÎlrBæ äîëç éøä£¥¨§¨
,`id -äøàä ÷ø©¤¨¨

úeänî úèMtúî¦§©¤¤¦¨
LôpaL ìëOä©¥¤¤©¤¤
Bæ äøàäå ,Búeîöòå§©§§¤¨¨
Búeäîì Leáì ÷ø àéä¦©§§¨
,ìëOä ìL Búeîöòå§©§¤©¥¤

ìëOäå,envrlyk - §©¥¤
Leáìe äøàä àeä- ¤¨¨§

,cala.Lôpä úeäîì- §¨©¤¤
lky zlkyda oi`y ixd
`ly ,ytpd zednn df
,dtiha xacdy itk
,zinyb `idy zexnly
:oldl xiaqiy itk ,ytpd zenvre zednn da yi ixd
Lôpä úeänî íb da CLîð ,äthä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©¦¨¦§¨¨©¦¨©¤¤
dì äîBca äãéìBî ïëìå ,ïéçîa úLaìîä dúeîöòå§©§¨©§ª¤¤©Ÿ¦§¨¥¦¨§¤¨

.Lnî.ytpd zenvrn dtiha yi ixdy ,ytpl dneca -eäæå ©¨§¤
"ïé÷éLp"î ïéàöBiä íéëàìnä úãBáò ïéa Løôää- ©¤§¥¥£©©©§¨¦©§¦¦§¦¦

beeif `ed "oiwiyp beeif"yipgexdcear `id mzcear `linae ,
zipgex,.íéìkäî ïéàöBiä úBîLpäìoipr yi milkay - §©§¨©§¦¥©¥¦

zrtyd enk lynl od ,mdn ze`ad zenypde ,"mvr" ly
did jkl m`zda ,mxa ."mvr"dn drtyd da yiy dtihd
dkynd didz zenyp ly d`xie dad`a mby ,xazqdl jixv
oipr yi mday milkdn ze`a ixd zenypy oeeik ,"mvr"dn
ly d`xie dad`dy ,lirl xiaqd owfd epaxe ,"mvr" ly
drtyd `idy ,cinlzl axn lkyd zrtyd enk od zenypd
owfd epax jk lr xiaqi ?"mvr" ly `le cala dx`d ly
Îd`ixal dnyp miyrp "zeliv`"c milkdy oeeiky ,oldl

dn `lina yi ,diyrÎdxividnypdrtyd :drtyd ibeq ipy
ly drtyde ,miilky d`xie dad` `idy "dx`d" ly

.zeiyrn zeevna z`haznd ,"mvr"úeìéöàc íéìkä Cà©©¥¦©£¦
,äiNò-äøéöé-äàéøáì äîLð eNòðipy mpyi dnypdne - ©£§¨¨¦§¦¨§¦¨£¦¨

,drtyd ibeqCëìäå,okle -eîéçøe eìéçãdad`e d`xi - §¦§¨§¦§¦
"ïé÷éLð"c íéëàìîk ïä íéiìëNipgex oipr `edy - ¦§¦¦¥§©§¨¦¦§¦¦

,cala dx`deúòc-äðéa-äîëçc úéðBöéç úøàäî- ¥¤¨©¦¦§¨§¨¦¨©©
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ïåøçà ñøèðå÷
÷ø äèîì ãøéì ìåëé åðéà ïåéìòä úéîéðôù åàøé
äàìéò äîëç úåìáåð àåäù íééøåçà 'éçáå åúåéðåöéç
åðéà äàìéò äîëç éøáãî øåáãä éøäù úàæ ãåòå
çë äá ùé ò"çã éìëäî äëùîðù äôèäå ãéìåî
äá äìåìë ò"ç úëùîä íâå ïéàî ùé äååäîå ãéìåîä
.ò"çã äúåîöòå äúåäî êùîð äáù éðôî íòèäå
åæéàá ìëùä úìëùäá 'éôàå äáùçîå øåáãá ë"àùî
úåäîî úèùôúî äøàä ÷ø åæ äîëç éøä äîëç
ùåáì ÷ø àéä åæ äøàäå åúåîöòå ùôðáù ìëùä
ùåáìå äøàä àåä ìëùäå ìëùä ìù åúåîöòå åúåäîì
úåäîî íâ äá êùîð äôèä ë"àùî .ùôðä úåäîì
äãéìåî ïëìå ïéçåîá úùáåìîä äúåîöòå ùôðä
íéëàìîä úãåáò ïéá ùøôää åäæå .ùîî äì äîåãá
íéìëä êà íéìëäî ïéàöåéä úåîùðäì ïé÷éùðî ïéàöåéä
íééìëù åîéçøå åìéçã êëìäå ò"éáì äîùð åùòð 'éöàã
ò"éáá ã"áçã úéðåöéç úøàäî ïé÷éùðã íéëàìîë ïä
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כג.38. ל, ˘ËÈÏ"‡:39.תשא ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."סי"ט אגה"ק לעיל גם בכ"ז וש"נ.40."ראה סע"א. מח, שבועות



elqkצ 'g iyily mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  ח' שלישי יום
קונטרס אחרון  ,fpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ïéã ìë ïî øáå,314 'nr cr.ïäéúåëìä

dxi`nd.äiNò-äøéöé-äàéøáazexnl ,"mvr" df oi`e - ¦§¦¨§¦¨£¦¨
,"zeliv`"c milkn `a dfy,íòhäå,`ed xac ly enrh - §©©©

-äîëç úéîéðôc íeMî¦¦§¦¦¨§¨
Búeäîe úòc-äðéa¦¨©©¨
øBà ìL Búeîöòå§©§¤
ìBëé Bðéà ¯ éîéðt§¦¦¥¨
éãé-ìò àlà úBlbúäì§¦§©¤¨©§¥
,à÷åc íéìkä úøàä¤¨©©¥¦©§¨
útèk ähîì íéãøBiä©§¦§©¨§¦©

éðôe" :áeúkL Bîëe ,ïéçnî íãàä,ily zeiniptd -àì ¨¨¨¦Ÿ¦§¤¨¨©Ÿ
."eàøé.lynl dtihd enk ,mlrda `eazy gxkdd on okle - ¥¨

cvn mby ,owfd epax xiaqi oldld mvrdceardlrn oexzi yi ,
d`xie dad` ,oky ;miilky d`xie dad` iabl zeiyrn zeevna
ly oipr od miilky
dfe ,cala "d`lrd"
oipr dlrnl jk "lret"
,"zexe`d z`lrd" ly
,dpeekd zilkz ef oi`y
`id dpeekd zilkz `l`
,"dkynd" ly oipr
zeevn iciÎlr dyrpd xac - mlera dhnl zewl` jiyndl

:owfd epax oeylae .zeiyrn

ïéc ìk ïî øáe41,- ©¦¨¥
lirl xen`d lk caln
zeevna opyiy zelrna
dad` iabl zeiyrn

,miilky d`xieelôà£¦
óà ,úeìéöàc äîLða¦§¨¨©£¦©

,úeìéöàc íéìkî àéäL¤¦¦¥¦©£¦
ïëåíéìkî çeø-Lôða §¥§¤¤©¦¥¦

äiNò-äøéöéc42äpä ¯ ¦¦¨£¦¨¦¥
) eîéçø:l"v ilE`eìéçc §¦©§¦
(eîéçøeile`) dad` - §¦
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.41:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ אחרי פרשה התורה" ב"אור שם הביאור תמצית ואילך". תקמ"ט אחרי אוה"ת עיין - לקמן "בהבא
המשכה, של אחת ובחינה למעלה, מלמטה העלאה, של בחינות שתי בחינות, שלש ישנן צדק": ה"צמח הרבי של ואילך) תקמט (עמוד
(תקו"ז  כמאמר הכלים, לגבי "שממה" של ענין  היא זו עליה מהכלים, המסתלקים האורות  של והסתלקות עליה ישנה למטה: מלמעלה
כגוף  הכלי נשאר מהכלי, מסתלק שהאור שבשעה נשמתא", בלא כגופא שמהן כולהו אשתארו מנייהו תסתלק אנת "וכד בהקדמה)
העולמות  בעליית שהדבר כפי דרך על העליונים, לאורות העולים הכלים של העליה - למעלה מלמטה העלאה של שני ענין נשמה. בלא
מלמעלה  המשכה - שלישי ענין וישנו העליונים. האורות אל בעליה אז הכלים שכן העולמות, עליית היא שאז הכפורים, ויום בשבת
כיוון  התורה": ב"אור שם שואל והוא דוקא. מעשיות מצוות ידי על נעשה שהדבר כפי בעולם, למטה עליונים אורות להמשיך למטה,
גופו, לגבי האדם של ונשמה רוח שנפש אחרון" ב"קונטרס אומר הוא והרי הכלים, לגבי שממה של ענין חסרון, היא האורות שעליית
מהכלים  האורות העלאת לפעול מ"ן העלאת שהן האדם של ויראה אהבה ידי שעל הרי ויראה, אהבה גם וכן כלי, לגבי אור של ענין הן

ומסב  והמצוות? התורה לכל "עמוד" היא אהבה הרי - כך לומר יכולים כיצד חסֿושלום; חסרון זה למרות הרי התורה": ב"אור שם יר
בשעת  אדם למשל: יותר. עליונים אורות אחרֿכך נמשכים העלאה ידי על אך האורות, של העלאה היא זו שכן חסרון, זה זמני שבאופן
יותר  שכל להבין יכול שהוא ומחודש, מרוענן שכלו נעשה זה ידי על אך שלו, והשכל המוחין של והסתלקות העלאה זה הרי שינתו,
נמשך  זה ידי שעל ושינה, דורמיטא של ענין דז"א", "דורמיטא של הענין השנה, שבראש העלאה ועלֿדרךֿזה שינתו. לפני מאשר טוב
המשכה  ידה על נמשך מעשית, מצוה שהיא שופר תקיעת של הענין ידי על דוקא זה אך עליון. אור - והתפילות שופר תקיעת ידי על -
נמשך  המצוות, וקיום העבודה ישנם האהבה אחרי כאשר האהבה, בענין הדבר כך זה. לפני שהיתה ההעלאה בגלל יותר וגדולה עליונה
וזאת  למטה, אלקות להמשיך המשכה, של ענין היא האמיתית הכוונה תכלית אך, עליון. אור - האהבה של האורות עליית ידי על אז,
ה'", לפני "בקרבתם ואביהו בנדב שהיה כפי הנפש" "כלות בין ההבדל התורה" ב"אור שם מסביר הוא בכך מעשיות. מצוות ידי על
כפי  ומצוות, מתורה למעלה היא נפש מסירת זה ולעומת - העליונה הכוונה היתה זו שלא מפני לחטא , ונחשבה הנפש, כלות שהיתה
יזכה  לא מסויים ענין שבגלל לו, אמר מכן ולאחר בפועל, נפש מסירת של לענין שיזכה יוסף" ל"בית אמר שה"מגיד" רואים שאנו
שה"בית  לפני היה שזה פעם אמר והרבי שם), התורה" ב"אור הלשון הוא (כך מגירסא" פומי' פסיק "לא היה הרי יוסף" וה"בית לכך.
ההבדל  הרי זה. מכל למעלה היא נפש מסירת זאת ובכל - הבאים  הדורות לכל ישראל כלל את וזיכה ערוך' ה'שולחן את חיבר יוסף"
התורה  קיום של עבודה שום אין מכן ולאחר הנשמה, של כלותה שזאת כיוון הנפש", ש"כלות הוא, נפש" ל"מסירת הנפש" "כלות בין
ואילו  בעולם. אלקות להמשיך המשכה, הרי הוא העליון הרצון שכן האמיתית, הכוונה לפי זה אין הרי "שוב", בלי "רצוא" ומצוות,
למטה  המשכות הממשיך מעשה של ענין היא הגוף ומסירת ונפשו, גופו מוסר שהוא הגוף, מסירת גם הרי ישנה שבה נפש במסירת
העלאה  היא שבזה שההעלאה וכיוון נפש. מסירת של ענין בהם שנדרש ובענינים בזמנים העליונה האמיתית הכוונה לפי זה הרי -
ומצוות. תורה של שונים בענינים שישנה פרטית מהמשכה למעלה זה הרי - הוא ברוך להקדוש ישותו כל את מוסר שהוא כללית,

.42:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ בכלים כו' דבי"ע וכלים נשמה רוח בנפש  וכן וצ"ל: כאן חסר דלכאורה  דקו"א בכת"י לחפש "יש
כבהנדפס". הוא באוה"ת גם אבל בחי'. דבי"ע
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א.43. ועוד.44.רמט, פ''ז. בהקדמה השבת שער ט.45.פע"ח פי"א, דב"ר ראה
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ly ,dpey`xd daygnd ,dnecwd daygnd ,oey`xd sevxtd
opyi df sevxtae ,zelylzydd xcq lk llekd ,"seq oi`"
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,inyb xaca devn dyer `edy dn ,zeevnd dyrn oipry
zxiayn dlrnly "b"q" mya cr yxeya c`n deab xxern
zeinipta mixxern zeevnd ly zekldd cenila mb oke ,milkd
dpeilrd dbixcnd ly
micnelyk oky ,c`n
dlrn" ixd devnd zece`
lreta miiw eli`k eilr
xacd cvik ,j` ;"ynn
zekldd ihxt micnelyk
,dyrzÎ`l xeqi` ly
oiprd jiiy `l ixd jkay
,"miiw eli`k" ly
mpi`y mixaca cgeinae
`l mday ,llk migiky
itk oiprd elit` jiiy
"dyrz `l"a `edy
zerpniddy zeidl lekiy

aeig oipr da yi dpnn- i
dyr eli`k" xky el mipzep "dxiar xar `le ayi" oky

"devn46mpi`y dl` mixaca jiiy `l df iaeig oipr mb -
cenila zeaxdl yiy ,mixne` ep` z`f lkae ,llk migiky
`iand zelylzydd xcq cenila xy`n xzei zekldd
cenila oipr yiy ,oldl owfd epax xiaqi ?d`xile dad`l
,"dyrzÎ`l zeevn"a mbe "dyrÎzeevn"a mb deezynd dxezd
ly dyrn icil `iadl leki epi`yk mb ,cala oiprd cenily
cenil z`f lkae - dyrzÎ`ln xnyidl e` dyrÎdevn meiw
iciÎlry dn ,xzeia dpeilrd dlrnd ea yi envr dkldd
,oky ,(dpeilr) "d`lir dnkg"l xyewn mc`d dyrp cenild
liv`nd ly "d`lir dnkg"n zekynd md zekldd ihxt lk

:owfd epax oeylae .`edÎjexaìéòì økæpä ìëådyrny - §¨©¦§¨§¥
dlrn dlrnl mixxern ,devnd ly dkldd cenil e` devnd

,dxiayd iptly "b"q" mya cràì ìáà ,äNò-úBöîa àeä§¦§£¥£¨Ÿ
èøôáe ,äøBàëì äNòú-àì éøeqà úBëìä éèøt ãenìa§¦§¨¥¦§¦¥Ÿ©£¤¦§¨¦§¨

ììk éçéëL àìãamigiky mpi`y dyrzÎ`l ipic ihxta - ¦§¨§¦¥§¨
ly oiprd my jiiy `l mb `lina ixd ,dyrna eidiy llk
,"devn dyr eli`k xky el mipzep dxiar xar `le ayi"

,iaeig oipr da didi dnvr zerpniddyúBëìä éèøt Bîk§§¨¥¦§
.àðåb éàäëe ìebt,recn ,llk migiky mpi`y ,dnecke - ¦§©©§¨

zekld cenila mb zeaxdl yi ,`eti`el`cenila xy`n xzei
?d`xie dad`l `iand zelylzydd xcq
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ïåøçà ñøèðå÷
'åë õøàä àùãú 'ä øáã àåäù õøàáù çîåöä çë
'éøøåòî äëë åùøùì ï"î úàìòä é"ò 'åë éøô õò
â"ñ íù àåäù úåìòîä íåø ãò âåøúàäå óì÷ä
÷"àáù úåøåà úåîöòå úåäî àåäù äøéáùä éðôìù
ãåîéìá ïëå åçöîîù ä"î íù åîë àîìòá äøàä àìå
ï"åæã íéìëã ñ"òáù ã"áç 'éçá øøåòî ïäéúåëìä ïåéòå
úéîéðôã â"ñáù ã"áç 'éçá ë"â úåìòîä íåø ãòå
ò"îá àåä ì"ðä ìëå 'åë íéðéòä êøã àöåéä ÷"à
äøåàëì ú"ì éøåñéà úåëìä éèøô ãåîéìá àì ìáà
ìåâéô úåëìä éèøô åîë ììë éçéëù àìãá èøôáå
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כסלו  י' חמישי יום
,gpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ ãåò êà,316 'nr cr.úå÷ìà

ìka äåMä úàæ ãBò Cà47,cenila deeyd xac cer epyi - ©Ÿ©¨¨©Ÿ
,dyrzÎ`l zeevn ly mbe dyrÎzeevn ly mb ,zekldd lk

,llk zegiky opi`y el`k mb llekeîéçøe eìéçc ìk ék- ¦¨§¦§¦
,dad`e d`xiíéàøáð úBðéça ïä ¯ íéëàìnä ìL íéiìëN¦§¦¦¤©©§¨¦¥§¦¦§¨¦

úBðéça ïäå ,Léì ïéàî¥©¦§¥§¥§¦
-äàéøác çeø Lôð¤¤©¦§¦¨

,äiNò-äøéöéoipr `l - §¦¨£¦¨
Îik ,zewl`e "dnyp" ly
.`xap ody "gex ytp" m`
xnel wiicn `edy dn
ly d`xie dad`d

mik`lnepevxay zexnl ,
dad`d lr mb xnel
opi`y ,zenyp ly d`xie
zekldd cenill zeezyn
dad`ay iptn df ixd -
(`) ,zenyp ly d`xie
opi` onvr zenypd
itk m`Îik ,ynn mi`xap
ly oipra `a zewl`y
dad`a (a)e ,dnype `xap
epyi zenyp ly d`xie
Îdn ,devn ly oipr ixd

ixd ,devn ly oipr opi`y mik`ln ly d`xie dad`a okÎoi`y
xzei ybcen mydfe ,cala `xap ly oipr od d`xie dad` ji`

,zenypa mby `ianmvrly oipr `ed d`xie dad` ly oiprd
,zewl` ly oipr md zekldd ihxt j` ,`xapéèøt ìáà£¨§¨¥

úBëìää,zeevnd zekld ly mipeyd mipiprd -úBëLîä ïä ©£¨¥©§¨
äàlò äîëç,dpeilr -úLaìîä àeä-Ceøa ìéöànäã ¨§¨¦¨¨§©©£¦¨©§ª¤¤

,úeiîLâasilgnd" enk ,dkldd dpc mda miinyb mipipra - §©§¦
,dnecke "xenga dxt,Bæ äLaìäå"d`lir dnkg"y dn - §©§¨¨

,zekldd ly miinyb mipipra zyaeln (dpeilr)dðéà¥¨
eîéçøe eìéçãa äàlò äîëç úLaìäkdad`ae d`xia - §©§¨©¨§¨¦¨¨¦§¦§¦

,íéiìëN,"d`lir dnkg"n dpyi ixd `xapy dn lkay - ¦§¦¦
miilky d`xiae dad`a cgeinae ,"ziyr dnkga mlek" ixdy

n ze`a ody dn oiprd ixd epyilkynednkgipipr lk yxeye ,
,zxg` `id dyaldd my eli`e ,"d`lir dnkg" `ed dnkgd

ízäcd`xiae dad`a zyaelnd "d`lir dnkg"a ,my - §©¨
,miilky,éøîâì øézñîe íéìòî àeä Leálädnkg"d lr - ©§©§¦©§¦§©§¥
,"d`lirúééøîçä õøàä íìòäå øzñäkdxizqnd - §¤§¥§¤§¥¨¨¤©¨§¦¦

,ixnbl dnilrneBîk ,da úLaìîä äàlò äîëç éaâì§©¥¨§¨¦¨¨©§ª¤¤¨§
áeúkL48,"úéNò äîëça ílk" :eedzp mi`xapd lky - ¤¨ª¨§¨§¨¨¦¨

zinybd ux`a mb zyaeln "d`lir dnkg"y ixd ,"dnkg"a

dnkg"d lr ixnbl dxizqne dqkn ux`dy `l` ,zixnegde
d`xide dad`d zeqkn mb jk ,da zyaelnd "d`lir

,"d`lir dnkg" lr zeilkydúeiðBöéçc úeéðBöéç eðééäå§©§¦¦§¦¦
àéäL ,äiNòaL úeìéöàc úeëìîc íéìëczekln" - §¥¦§©§©£¦¤©£¦¨¤¦

zeipevigd mr "zeliv`c
milkd ly zeipevigc

,dlyéøîâì úøzñî§ª¤¤§©§¥
,äiNòc Lôð çeøa- §©¤¤©£¦¨

"zeliv`c zekln"
elit` ,dnvrlyk
ly zeipevigc zeipevigd
ly oipr od ,dly milkd
dfe ,zewl`e dnyp
gex ytpa ixnbl xzqen

ly oipr ody`xapdfy ,
,"d`lir dnkg" enk
,zellkzda `idy
zellkzd xcql m`zda
dnkg"y zexitqd
zellkzda d`a "d`lir
,"zeliv`c zekln"a
"zeliv`c zekln"e
xyre "diyr"a dxi`n
xzqen df lk ixd ,"dnkg"d oipr ixd yi oday ,dizexitq

,zixnegd ux`a mlrpeéøîâì úøzñî àéä äàéøáa ïëå§¥¦§¦¨¦§ª¤¤§©§¥
,Lôð çeøa,"d`ixa" ly -íäL,"d`ixa" ly ytpe gex - §©¤¤¤¥

odíéàøáð úBðéçamieedznd -àøBaä íìòäå øzñäa §¦¦§¨¦§¤§¥§¤§¥©¥
,àøápäîdf ixd ,`xapdn xzzqne mlrzn `xeady - ¥©¦§¨

dad`a zxzqen "d`lir dnkg"y dn xzqdde mlrdd
d`xiaemiilky.dbydd mler ,"d`ixa"d mlera oyxyy

ïäa äøéàî äîëçä úøàä éøä ,úBëìää ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©£¨£¥¤¨©©¨§¨§¦¨¨¤
,éelâa,oday "dnkg"d zx`d lr zenilrn opi` od -Leáìe §¦§

äiNòäodilr yie dfd mler ly mipipra e`a ixd zeklddy - ¨£¦¨
,"diyr" ly yeald j` ,"diyr"d mlern yealCøc àeä¤¤

,ãáì øáòîdf oi` j` ,"diyr"d yeal jxc zexaer wx od - ©£¨§©
jxca xacdy itk ,ozedna iepiy lret "diyr"d yealy xne`
enk zeidl yaelnd lr lret yialndy ,zeyalzd ly

.yialnd ly zedndúeìéöàc ãñçL ,'áBè íBé'a Bîk§§¤¤¤©£¦
éîLbä äfä íìBò äiçî äàéøác ãñça éøîâì Laìîä- ©§ª¨§©§¥§¤¤¦§¦¨§©¤¨©¤©©§¦

- z`feïk-íb àø÷pä ,äiNòå äøéöéc ãñç øáòî éãé-ìò©§¥©£©¤¤¦¦¨©£¦¨©¦§¨©¥
úeLaìúä49,"dxivi"c cqga yalzn "d`ixa"c cqgy - ¦§©§

,ynn zeyalzd ef oi`y zexnl ,"diyr"c cqgaeàì íàL¤¦Ÿ
.äfä íìBò úeiîLâa ìòBt äéä àì ,ïëa"yxd iaxd - ¥Ÿ¨¨¥§©§¦¨©¤
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ïåøçà ñøèðå÷
åîéçøå åìéçã ìë éë ìëá äåùä úàæ ãåò êà
ùéì ïéàî íéàøáð 'éçá ïä íéëàìîä ìù íééìëù
ïä úåëìää éèøô ìáà .ò"éáã çåø ùôð 'éçá ïäå
úåéîùâá úùáåìîä ä"á ìéöàîäã ò"ç úåëùîä
íúäã íééìëù ø"åãá ò"ç úùáìäë äðéà åæ äùáìäå
íìòäå øúñäë éøîâì øéúñîå íéìòî àåä ùåáìä
ù"îë äá úùáåìîä ò"ç éáâì úééøîåçä õøàä
íéìëã úåéðåöéçã úåéðåöéç åðééäå úéùò äîëçá íìåë
çåøá éøîâì úøúåñî àéäù äéùòáù 'éöàã 'ìîã
çåøá éøîâì úøúåñî àéä äàéøáá ïëå äéùòã ùôð
àøåáä íìòäå øúñäá íéàøáð 'éçá íäù ùôð

.àøáðäîäøéàî äîëçä úøàä éøä úåëìää ë"àùî
åîë ãáì øáòî êøã àåä 'éùòä ùåáìå éåìéâá ïäá
äàéøáã ãñçá éøîâì ùáåìîä 'éöàã ãñçù áåè íåéá
'÷ðä 'éùòå 'éöéã ãñç øáòî é"ò éîùâä æ"äåò äéçî
æ"äåò úåéîùâá ìòåô 'éä àì ë"ìàù úåùáìúä ë"â
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"oirne" qxhpewa xiaqn ,ocrÎeznyp50owfd epax oeyl weic
ynn zeinyb ly dlert didzy icky `id dpeekdy ,o`k
"yi" `xwpd "d`ixa"d mler ly "yi"d witqn `l ,dfd mlera
xe`yk s`e ,(ipgex oiicr df "dxivi" iabl j`) "zeliv`" iabl

xeari "d`ixa"c cqgd
ly zexitqd "xarn jxc"
`l - "diyr"e "dxivi"
drtyd oiicr didz

zinybdf `l` ,ynn
iciÎlr zeidl jixv

zeyalzdmilka
"dxivi" ly miyealae
daexn dcna mixizqnd
ly iwl`d xe`d lr xzei
dyrp `ede ,oeilrd cqgd
ly dpigaa dfÎiciÎlr
`ed okn xg`le ,ze`ivn
miyealae milka yalzn
mixizqnd "diyr" ly

xzei cermilkd xy`n
,"dxivi" ly miyealde

drtyda `eal egekae ,"yi" ly dpigaa xzei dyrp df xe`e
,aehÎmeia xacdy myk ,miptÎlkÎlr .dfd mler ly zinyb
aygp ,"diyr"e "dxivi"a zeyalzdd oipr lr had ilany

xe`dmb jk ,"d`ixa"c cqg ly xe`k aehÎmeia xi`nd
"xarn" ly ote`a wx `id zeklda zeyalzddy ,zeklda

,"d`lir dnkg" ly dx`d zx`yp `ideíìBò úeiîLbL óàå§©¤©§¦¨
elôà éøîâì øézñî éàcå äfälr -,äiNòc ãñçä- ©¤©©©§¦§©§¥£¦©¤¤©£¦¨

,xnelk ,"d`lir dnkg"d zx`d lr dxizqn `idy i`ceae
eizece` inybd xacdylynl ,oldl xikfiy itk ,dxezd dpc

dxt silgnd" ly dkldd dpc mzece` miinybd xengde dxtd
lrae dxtd lra ly) miinybd xengde dxtd ixd ,"xenga
("xenga dxt silgn" ly oipr oiba dxez oicl mi`ad xengd

,"diyr"c cqg ly oipr lr i`cea mixizqníB÷î-ìkî¦¨¨
àéäL ,Lnî úeiîLb dðéà dîöò äëìää,wqtde dkldd - ©£¨¨©§¨¥¨©§¦©¨¤¦

,øéîçäì Bà ì÷äì äàlò äîëçî CLîpä ïBöø úðéça- §¦©¨©¦§¨¥¨§¨¦¨¨§¨¥§©£¦
jxazi epevx didiy `edÎjexaÎyecwd ly eznkg zaiign jky

,xingdl e` lwdl dkldd wqteL ÷øoevxd -øéàîe ãøBi ©¤¥¥¦
,úeiîLâa éelb úðéçáazelbzda `hazn oeilrd oevxd - ¦§¦©¦§©§¦

,inyb oipra,'eë dBáb íB÷nî íéãøBiä íéîkmind mze`y - §©¦©§¦¦¨¨©
,jenpd mewna dzr mi`vnp deabd mewna dlgza eidyøácäå§©¨¨

øézñî àeä úîàa ,äëìää úøaãî BaL Bîöò éîLbä©©§¦©§¤§©¤¤©£¨¨¤¡¤©§¦
Bîk ,éøîâìly dkldd -éìçnä""øBîça äøt ó51ïëå ,- §©§¥§©©£¦¨¨©£§¥
ly dkldd.øLëå ìebt àì Bà ìebtä øNadxtdy - §©©¦Ÿ¦§¨¥

e` lebit `ed m` mipc eizece` inybd xyade miinybd xengde

dn ."d`lir dnkg"d zx`d lr ixnbl zn`a mixizqn - `l
xizqn ,dkldd dpc ezece` envr inybd xacdy xne` epiaxy

` (a ,epw) lirly zexnl - ixnbl i`ceazeevn iabl xn
bexz`d zfig`ayinybdzewl`d zedn miqtez ,devn ly

iptn ,df ixd - "zeliv`"c
bexz`d ixd ,devn iably
on wlg `ed inybd
zeinyb oi` okl ,devnd
df `l` ,dxizqn bexz`d
,zewl`a ixnbl lha
dkldd iabl o`k eli`e
e` zinybd dxtd ixd
wlg mpi` inybd xengd
md okl ,dkldd ly
lkyd j` ,mixizqn
dyalzd ea inybd
wlg `edy oeeik ,dkldd
dklddy ,dkldd on

dyalzdinyb lkyadf
.xizqn epi` ok` -÷ø©

dîöòa äëìääwqtd - ©£¨¨§©§¨
,äìâpä íòhä íò,jke jk `ed wqtd recn -úðéçaî àéä ¦©©©©¦§¤¦¦§¦©

äàéøác úeëìî,`xnbd ly mrhde lkyd wlg -äøéöéå- ©§¦§¦¨¦¦¨
,dpynd ly dkldd wqt wlg,úe÷ìà àeäL ,äîLð úðéçác¦§¦©§¨¨¤¡Ÿ

,äiNò-äøéöé-äàéøác çeø Lôð äeäîe äiçîägexÎytpy - ©§©¤§©¤¤¤©¦§¦¨§¦¨£¦¨
,`xap ly oipr odeîéçøe eìéçc ïäL,dad`e d`xi -ìL ¤¥§¦§¦¤

,íälL úòc-äðéa-äîëçå úBîLpäå íéëàìnädbydd - ©©§¨¦§©§¨§¨§¨¦¨©©¤¨¤
df lk .d`xile dad`l ze`iand 'd zelcba zeppeazdde

zeig lawne deedzn.Léì ïéàîdeedzn `xap lky itk - ¥©¦§¥
,"yi"l "oi`"nïëìåzekln iciÎlr d`ad "dnkg"n dx`dd - §¨¥

"d`ixa"a `idy itk dxez ly oiprd `idy ,"dxivi"e "d`ixa"c
micxeid mind enk ,mlera dhnl d`a `idy iptl "dxivi"e

,jenpl deab mewnníðBàîö äåøî àéämik`lnd ly - ¦©§¨¦§¨
"dxivi"e "d`ixa"d mleray zenypdeíìBòì äãøiL íã÷Ÿ¤¤¨§¨¨¨

íéãøBiä íénk ,äfäjenpl deab mewnn -'eë52L øçà íâå . ©¤©©¦©§¦§©©©¤
,"d`lir dnkg"n dx`dd -äìòî äìòîì àéä ,äiNòì äãøï§¨©£¦¨¦§©§¨©§¨

äîLð úðéçác elôà ,äiNòc úòc-äðéa-äîëç úðéçaî¦§¦©¨§¨¦¨©©©£¦¨£¦¦§¦©§¨¨
.úe÷ìà àéäLdx`dd eli`e ,"diyr" ly zewl` df ,oky - ¤¦¡Ÿ

."zeliv`" ly zewl`d `id zeklday "d`lir dnkg" ly
zyaeln ,dnyp ly "dxivi"e "d`ixa"c zeklnay ,lirl epcnl
zekln" ly dnypd xe`e ,"zeliv`c d`lir dnkg" zedn
,day "d`lir dnkg"d xe` lr milrn epi` "dxivie d`ixac
dk" ligzndÎxeaic xn`na xiaqn r"p a"yx iaxdy itk) oky

f"qxz "'d xn`53`id zeyalzdd m` lcad miiw zeyalzda (
d enk `idy dbixcnazedn`idy xzei dpeilrd dbixcnd ly
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ïåøçà ñøèðå÷
ãñçä åìéôà éøîâì øéúñî éàãå æ"äåò úåéîùâù óàå
àéäù ùîî úåéîùâ äðéà äîöò äëìää î"î äéùòã
ãøåéù ÷ø øéîçäì åà ì÷äì ò"çî êùîðä ïåöø 'éçá
íå÷îî íéãøåéä íéîë úåéîùâá éåìéâ 'éçáá øéàîå
äëìää úøáãî åáù åîöò éîùâä øáãäå 'åë äåáâ

éìçîä åîë éøîâì øéúñî àåä úîàáøåîçá äøô ó
äëìää ÷ø øùëå ìåâéô àì åà ìåâéôä øùá ïëå
äàéøáã úåëìî 'éçáî àéä äìâðä íòèä íò äîöòá
ùôð äåäîå äéçîä úå÷ìà àåäù äîùð 'éçáã 'éöéå
úåîùðäå íéëàìîä ìù åîéçøå åìéçã ïäù ò"éáã çåø
íãå÷ íðåàîö äåøî àéä ïëìå ùéì ïéàî íäìù ã"áçå
äãøéù øçà íâå 'åë íéãøåéä íéîë æ"äåòì äãøéù
'éôà 'éùòã ã"áç 'éçáî äìòî äìòîì àéä 'éùòì

úå÷ìà àéäù äîùð 'éçáã
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צה elqk `"i iyiy mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י"א שישי יום
,316 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ã"áçã íåùî íòèäå,316 'nr cr.àøîâå

`idy e` - da zyalznzxg` zedn.dpeilrd dbixcndn
y dbixcna yalzn iwl`d xe`dy drya ,xnelkdppi`

eli`e ,ef zeyalzda iwl`d xe`d xzzqne mlrzn ,zewl`
d mby dryayialn- (xzei dphw dbixcna `l`) zewl` `ed

ynn zednd `l` ,zxzzqne znlrzn dpeilrd dbixcnd oi`
edf .dpezgzd dbixcna dxi`n - dpeilrd dbixcnd ly
diyrÎdxiviÎd`ixa ly dnypd xe` zeyalzd oia yxtdd

`edyzewl`"r"ia" ly (zrcÎdpiaÎdnkg) zepey`x 'ba
mdy (diyrÎdxiviÎd`ixa)mi`xap`ed dnypd xe`y ,

mlrzn `xeay xzqdde mlrdd enk mdn xzqde mlrda
dxi`n `ly ,xnelk ,`xapn xzzqnezednÎik ,dnypd xe`

m`eze`ivn"d`lir dnkg" zpiga zeyalzd oial - cala

ay "r"ia"c dnypd xe`a (dpeilr)zekldxe`y oeeiky ,
mb ixd `ed dnypdzewl`dxi`n okl ,zedn"d`lir dnkg"

.mlrzne xzzqn epi` dnypd xe`e ,dnypd xe`a ieliba ynn
xi`ny dny zexnl ,okleieliba`ed ,epiptl zekexrd zeklda

okÎitÎlrÎs` ,"dxivie d`ixac zekln" ly dnypd xe` zpiga
("dxivie d`ixac zekln" ly dnypd xe`a) ea zyaelnzedn

,xnelk .znlrzne zxzzqn dpi`y ,"zeliv`c d`lir dnkg"
okle ,dnypd xe` iabl ynn ieliba xi`n "zeliv`"d xe`y
ynn ieliba dxi`n `ly zexnl ixd ,micnel ep`y zeklda
mlrd zpigaa df oi` okÎitÎlrÎs` ,"d`lir dnkg" zpiga

ay ,cala herin zpigaa m`Îik ,xzqdedzlkidpigal `eal
.ynn ielib ly

,íòhäådcxi "d`lir dnkg" zx`dy ixg` mb recn - §©©©
zpiga ly "diyrc c"ag"n mb dlrnl oiicr `id ,"diyr"a

- ?dnypdäîLð úðéçác äiNòc úòc-äðéa-äîëçc íeMî¦§¨§¨¦¨©©©£¦¨¦§¦©§¨¨
çeø Lôðc úòc-äðéa-äîëçc úeiçä øB÷î àeä§©©§¨§¨¦¨©©§¤¤©

,ïäéúBãìBúåytp ly - §§¥¤
,gexïéàî ïúeeäúäå§¦§©¨¥©¦

ãò ,ïäéúBãìBz íò Léì§¥¦§¥¤©
õøàä àéä ,äiNòä óBñ¨£¦¨¦¨¨¤

.dàáö ìëå,ixd - §¨§¨¨
ly "diyrc c"ag"y
xewn `id ,dnypd

mi`xapl.-äîëç ìáà£¨¨§¨
úBëìäc úòc-äðéa¦¨©©©£¨
úeëìîaL ïäéîòèa§©£¥¤¤§©§

,äøéöéå äàéøác- ¦§¦¨¦¦¨
ly dbixcnde mewnd
my - odinrhe zekldd

oi`"c"ag"el`xewn
- m`Îik ,mi`xaplïéðò¦§©

äîëçä,oday -àéä ©¨§¨¦
éôeöøt ïewúa§¦©§¥

ïäaL ,úeìéöàä- ¨£¦¤¨¤
,"zeliv`" ly mitevxta

,íéãñç 'äa äNò-úBöî ,úBönä éîòè ìk ïééeìzly - §¦¨©£¥©¦§¦§£¥§£¨¦
,"zeliv`c `"f".úBøeáb 'äa äNòú-àì úBöîe`"f" ly - ¦§Ÿ©£¤§§

,"zeliv`céëä íeMîe,okle -,éîðmb -Laìúäì eãøiLk ¦¨¥¨¥§¤¨§§¦§©¥
,íéàøápaly mitevxtd md mvray ,zekldd inrhyk - ©¦§¨¦

,mi`xapl zekld ly minrh zeidl ecxi - "zeliv`"ïä¥
,à÷åc äîLð úðéçác äøéöéå äàéøác úeëìîadnypy - §©§¦§¦¨¦¦¨¦§¦©§¨¨©§¨

,zewl` `idàeäL`id dnypd -,úeìéöàc íéìkî'l - ¤¦¥¦©£¦
,"r"ia"l dnyp miyrp "zeliv`c o"ef" ly milkdúðéçáa àìå§Ÿ¦§¦©

.çeø Lôð."`xap" ody ytpe gex zpigaa eyalzd `l ode - ¤¤©

,äîLð úðéçác äøéöé äàéøác úòc-äðéa-äîëçc óàå§©§¨§¨¦¨©©¦§¦¨§¦¨¦§¦©§¨¨
äøéöé äàéøác úeëìî úðéça ìò ïúìòî ãàî ääábL¤¨§¨§Ÿ©£¨¨©§¦©©§¦§¦¨§¦¨

,äîLðcef ,oky -c"agefe ,df mler zexitqa zepeilrd , ¦§¨¨
zekln,df mler zexitqa dpezgzd ,ïë-ét-ìò-óàåc"ag" - §©©¦¥

,"dxivi d`ixacøB÷î ïä¥¨
úòc-äðéa-äîëçì§¨§¨¦¨©©
äøéöé äàéøácìL ¦§¦¨§¦¨¤

ïäL çeø Lôð úBðéça§¦¤¤©¤¥
íéëàìnä,cvik - ©©§¨¦

,lirl ep` mixne` ,`eti`
"l xyt` i`yzekln

,dnypc "dxivi d`ixac
- mi`xapl xewn zeidl

"y dryac"agd`ixac
`idy ,dnypc "dxivi
`id ,dpnn dlrn dlrnl

?mi`xapl xewnäL÷ àìŸ¨¤
,éãéî,llk dyw `l - ¦¦

íéëàìnä úîàác§¤¡¤©©§¨¦
úBîLpäåmieedznd - §©§¨

,"dxivi d`ixac c"ag"n
ätéhî àlà ïðéà¥¨¤¨¦¦¨
-äðéa-äîëçî úëLîpä©¦§¤¤¥¨§¨¦¨

ïzéðå ,"ïétðà øéòæ ãBñé"ì äîLðc úòcjynpe - ©©¦§¨¨¦§¥©§¦§¦©
,"àá÷eð"ì,"zekln"l -eàöé íMîe,zenypde mik`lnd - §§¨¦¨¨§

."äãéì" úðéçáadf oi`y ixd ,dycg ze`ivn dclepy - ¦§¦©¥¨
zehytzdny ,zeklda `ed xacdy itk c"ag ly zehytzd
ly ote`a m`Îik ,mi`xapl xewn didiy zn`a xyt`Îi` efk

,dcile dtihly elit` ,dxivi d`ixac c"agn zeidl leki
,mi`xap ly oipr ,dnypeàøápL øîBì éöîz íà óà ék¦©¦¦§¥©¤¦§§

àá÷eðc íéìkä úøàäî"zekln" -íä éøä ,úeìéöàc ¥¤¨©©¥¦§§¨©£¦£¥¥
íéãøBiä,diyrÎdxiviÎd`ixaa -.äîLð íéNòðåÎd`ixal - ©§¦§©£¦§¨¨
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ïåøçà ñøèðå÷
ã"áçã íåùî íòèäå
ùôðã ã"áçã úåéçä øå÷î àåä äîùð 'éçáã 'éùòã
ïäéúåãìåú íò ùéì ïéàî ïúååäúäå ïäéúåãìåúå çåø
ã"áç ìáà .äàáö ìëå õøàä àéä äéùòä óåñ ãò
äîëçä ïéðò 'éöéå äàéøáã 'ìîáù ïäéîòèá úåëìäã
éîòè ìë ïéåìú ïäáù 'éöàä éôåöøô ïå÷éúá àéä
éîð ä"åùîå â"äá ú"ìîå íéãñç 'äá ò"î úåöîä
'éöéå äàéøáã 'ìîá ïä íéàøáðá ùáìúäì åãøéùë
'éçáá àìå 'éöàã íéìëî àåäù à÷åã äîùð 'éçáã
äîùð 'éçáã äøéöé äàéøáã ã"áçã óàå .çåø ùôð
äøéöé äàéøáã úåëìî 'éçá ìò ïúìòî ãàî ääáâù
ìù äøéöé äàéøáã ã"áçì øå÷î ïä ë"ôòàå äîùðã
íéëàìîä úîàáã î"÷ì .íéëàìîä ïäù çåø ùôð 'éçá
äîùðã ã"áçî úëùîðä äôèî àìà ïðéà úåîùðäå
óà éë äãéì 'éçáá åàöé íùîå '÷åðì ïúéðå à"æ ãåñéì
íä éøä 'éöàã '÷åðã íéìëä úøàäî åàøáðù ì"úà
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elqkצו a"i ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

כסלו  י"ב קודש שבת יום
,316 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...øòùå) ç"òá ù"îå,hpw 'nr cr:ì"ãå

.diyrÎdxiviìáà£¨
-äðéa-äîëç úeîöò©§¨§¨¦¨
èMtúî äîLðc úòc©©¦§¨¨¦§©¥
ïétðà-øéòæã úBåö÷ 'åa§§¨¦§¥©§¦
àúéL íä íLå ,àá÷eðå§§¨§¨¥¦¨

dyy -äðLî éøãñ¦§¥¦§¨

.àøîâezekldd oipr - §¨¨
y ,ixd ,dxez lyzenvr

zeklda `wec d`a c"ag
,zewl` `idy dxez ly
dnyp zpigaa d`a dxeze

.zewl` `idy

'íéiç õò'a áeúkM äîe54'íéãeçiä øòL'å)55éãé-ìòL ( ©¤¨§¥©¦§©©©¦¦¤©§¥
äøBzä éãé-ìòå ,äîLð Leáì äNòð äðekädyrp -Leáì ©©¨¨©£¨§§¨¨§©§¥©¨§

,äðLî éãé-ìò äøéöéc çeøc çeødpynd cenil iciÎlr - ©§©¦¦¨©§¥¦§¨
,gexc gex yeal dyrp "dxivi"a `idyäàéøác äîLðc çeøå§©¦§¨¨¦§¦¨

àøîbä éãé-ìò`xnby - ©§¥©§¨¨
,ixd ."d`ixa"a `id
dyrp dxez iciÎlry
`idy ,"gex" ly yeal

?"`xap" ixdøîBì Lé¥©
éãé-ìò à÷åc eðééäc§©§©§¨©§¥

íãàä úøBz`edy - ©¨¨¨
,cneläfä íìBòä¨©¤

,äìòîì äìBòädyrp - ¨¨§©§¨
oeeik ,dxez ly yeal f`
`edy mc`dn `a dfy

.`xapãeîìzä ìáà£¨©©§
éðéña ïzpL Bîöòitk - ©§¤¦©§¦©

dlrnln dpzip dxezdy
,dhnl,äîLpa àeä- ©§¨¨

,zewl` `idyàeä ïëìå§¨¥
,"cenlz"d cenil -
ïëå ,çeøä øøáî§¨¥¨©§¥

.äøéöéc äðLîaitky - §¦§¨¦¦¨
dlrnln zpzip `idy
.dnyp zpigaa `id ,ipiqn
,øîBì éöîz íà óàå§©¦¦§¥©

éðéqî ïzépä íbL- ¤©©¦©¦¦©
,dhnl dlrnlnàeä

äøéöé äàéøác çeøamey df oi`y dfk ote`a df ixd la` - §©¦§¦¨§¦¨
ze`ivnly ote`a `l` ,`xap ly"gily"ze`ivn eppi`y

enk df oi`y jk ,glynd gek `id eze`ivn `l` ,envrl
:owfd epax oeylae ,mixg` mi`xap ly `xapd ze`ivnéøä£¥

éæà ,äìòîlî çéìL àeäL Càìî ìkL òãBðzrya - ©¤¨©§¨¤¨¦©¦§©§¨£©
,zegilydïk-ïéàM-äî ,Baø÷a ïëBMä Lnî 'ä íLa àø÷ð¦§¨§¥©¨©¥§¦§©¤¥¥

,BúãBáò éôk øçà íL Bì Lé çéìL BðéàLkxfbp eny - §¤¥¨¦©¥¥©¥§¦£¨

j`ln ly ze`ivn `ed f`y ,rval eilry dceard okezn
,ezcear ote` itl lrete'ä LBã÷ LBã÷ LBã÷" àøB÷ éæàå©£©¥¨¨¨

'ä íML øîBìk ,"'eë- e yecw -,epnî ìcáîlekiy ,ixd - §©¤¥ª§¨¦¤
'ied mya `xwp `l` `xap ly ze`ivn mey epi`y `xap zeidl

,zewl` `edyàeä ïëå§¥
úðéçáa Lnî©¨¦§¦©
ãeîìzä úeLaìúä¦§©§©©§

,äàéøác çeø úðéçáa- ¦§¦©©¦§¦¨
ly oipr ixd `id gexe

,`xapçeøa äðLnäå§©¦§¨§©
,'ä éçeìL íä ,äøéöéã¦¦¨¥§¥

àá÷eðc íéìk eðéäc- §©§¥¦§§¨
"zekln",úeìéöàc©£¦

íéðBöéçämilkd - ©¦¦
,mipevigdå ,ãeîìúa- §©§§

milkdíéòöîàä̈¤§¨¦
äðLnä øLà ,äðLna©¦§¨£¤©¦§¨

íäaL ãeîìzäå- §©©§¤¨¤
,"dxivie d`ixac gex"a
,"àaà ãBñé"î íéëLîð¦§¨¦¦©¨
,dnkgay "ceqi"n -
äîëç"î ìa÷îä©§©¥¥¨§¨

"äàîéúñdnkg - §¦¨¨
,'dnezq'éøà"cC §©¦
,"ïétðà"dnkg"n - ©§¦
,xzkayBaLjix`"a - ¤

"oitp`-ïéà øBà Laìî§ª¨¥
àöîðå ,àeä-Ceøa óBñ¨§¦§¨
-äøéöé-äàéøác çeøa ïëBL ,'ä íL àeä ,óBñ-ïéà øBàL¤¥¥¥§©¦§¦¨§¦¨

ãîBì íãàäLëe ,ãeîìúå äðLîe àø÷îa ,äiNò,`xwn - £¦¨§¦§¨¦§¨§©§§¤¨¨¨¥
,cenlz e` ,dpyn e`éLîîíìBòa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà C ©§¦¥¨¨¨

Bàa ìèáe ììëð úBéäì äfäíãàä ìk äæ ék ,Cøaúé Bø56. ©¤¦§¦§¨¨¥§¦§¨¥¦¤¨¨¨¨
lhae llkp zeidl mlerd z` `iadl `id mc`d zilkz lk -

,dxezd cenil iciÎlr dyrpd xac ,jxazi exe`aäúéä úàæå§Ÿ¨§¨
íéàøBîàå íéàpzä ìëå éàçBé ïa ïBòîL éaø úãBáò- £©©¦¦§¤¨¦§¨©©¨¦¤¡¨¦
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ïåøçà ñøèðå÷

ïåøçà ñøèðå÷

äîùðã ã"áç úåîöò ìáà .äîùð íéùòðå íéãøåéä
àøîâå äðùî éøãñ àúéù íä íùå ï"åæã ÷"åá èùôúî

äùòð äðååëä é"òù (íéãåçéä øòùå) ç"òá ù"îå
äðùî é"ò çåøã çåø ùåáì äøåúä é"òå äîùð ùåáì
à÷åã åðééäã ì"é 'îâä é"ò äàéøáã äîùðã çåøå 'éöéã
ãåîìúä ìáà .äìòîì äìåòä æ"äåòá íãàä úøåú é"ò
øøáî àåä ïëìå äîùðá àåä éðéñá ïúéðù åîöò
éðéñî ïúéðä íâù ì"úà óàå 'éöéã äðùîá ïëå çåøä
êàìî ìëù òãåð éøä äøéöé äàéøáã çåøá àåä
ïëåùä ùîî 'ä íùá '÷ð éæà äìòîìî çéìù àåäù
éôë øçà íù åì ùé çéìù åðéàùë ë"àùî åáø÷á
íùù øîåìë 'åë 'ä '÷ '÷ ùåã÷ àøå÷ éæàå åúãåáò
úåùáìúä 'éçáá ùîî àåä ïëå åðîî ìãáåî 'ä
'éöéã çåøá äðùîäå äàéøáã çåø 'éçáá ãåîìúä
íéðåöéçä 'éöàã '÷åðã íéìë åðééäã 'ä éçåìù íä
ãåîìúäå äðùîä øùà äðùîá 'éòöîàäå ãåîìúá
à"àã ñ"çî ìá÷îä àáà ãåñéî íéëùîð íäáù
àåä ñ"à øåàù àöîðå ä"á ñ"à øåà ùáåìî åáù
ãåîìúå äðùîå àø÷îá ò"éáã çåøá ïëåù 'ä íù
úåéäì æ"äåòá ä"á ñ"à øåà êéùîî ãîåì íãàäùëå
äúéä úàæå íãàä ìë äæ éë 'úé åøåàá ìèáå ììëð
êéùîäì äìâðá íéàøåîàå íéàðúä ìëå é"áùø úãåáò
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elqk a"i ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ewqry,äìâpa,dxezc -éLîäì,Cøaúé BøBà C,mlera - ©¦§¤§©§¦¦§¨¥
éøeøa øøáìeztilw -àèìLc úeìbä ïîæ CLî ìk dâð §¨¥¥¥Ÿ©¨¤¤§©©¨§¨§¨

àðìéàoli`d hleyyk -,òøå áBèc`id mlerd zeig - ¦¨¨§¨©
,rxe aeh zaxernd "dbep" ztilwnáeúkL Bîk57øLà úò" : §¤¨¥£¤

íãàä èìLly lrila - ¨©¨¨¨
,dtilwíãàaly - ¨¨¨
,dyecw,"'eëitk dfy -

ick ,"el rxl" weqtd meiq
zevevip zelrdle xxal
mi`vnpd dyecwd
ztilwa - "lrila mc`"a

,"dbep"úéìëz eäæ ék¦¤©§¦
ìzLääúeìLly - ©¦§©§§

,zenlerdïBéìòä ãøiL¤¥¥¨¤§
ähîìcxi d"awdy - §©¨

,mlera dlbzieBì äéäéå§¦§¤
éãk ,íéðBzçza äøéc¦¨©©§¦§¥

éåäîì ïúBìòäìzeidl -.ãçàa ãçàly "cg`"dy - §©£¨§¤¡¥¤¨§¤¨
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היום יום . . . צח

ה'תש"דו כסלויום שישי

חומש: ויצא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לה־לח.

תניא: ועוד זאת . . . קנז לא יראו.

אאמו"ר אמר: קריאת שמע שעל המטה איז, אין זעיר אנפין, ווי דער ווידוי ווָאס 
קודם צאת הנפש מהגוף. נָאר יעמָאלט גייט מען שוין אינגַאנצען אוועק פון יריד, 
און עס ענדיגט זיך שוין דער מסחר פון היום לעשותם, און אין קשעהמ"ט פון יעדער 

נַאכט האלט מען נָאך אין מיטן יריד, און מען קען נָאך אויפטָאן.

אֹוֶפן ָקָטן[  ין' ]=ּבְ 'ְזֵעיר ַאְנּפִ ה ִהיא ּבִ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ "ּב[ ָאַמר: ְקִריַאת ׁשְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ְסָחר  ם ַהּמִ ּיֵ ִריד', ּוְכָבר ִמְסּתַ ָאז עֹוְזִבים ְלַגְמֵרי ֶאת ַה'ּיָ א ׁשֶ ֶפׁש ֵמַהּגּוף. ֶאּלָ ֶטֶרם ֵצאת ַהּנֶ ּבְ ּדּוי ׁשֶ ַהּוִ ּכְ
ִריד,  ל ַהּיָ ִעיצּומֹו ׁשֶ ל ַלְיָלה, ֲעַדִין ִנְמָצִאים ּבְ ל ּכָ ה ׁשֶ ּטָ ַעל ַהּמִ ַמע ׁשֶ ל "ַהּיֹום ַלֲעׂשָֹתם", ּוִבְקִריַאת ׁשְ ׁשֶ

ר ֲעַדִין ִלְפֹעל. ְוֶאְפׁשָ

ה'תש"דז כסלושבת
ָמר. ָמר. ּוְבָנִביא ֶהֱעָלה - ּוְבָנִביא ִנׁשְ ה ׁשָ ָ ְבַרח ַיֲעֹקב - ּוְבִאּשׁ ָדי. ַוּיִ ְלֵמי ׂשָ י - ּתַ ַהְפטֹוָרה: ְוַעּמִ

חומש: ויצא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ובר מן . . . 314 הלכותיהן.

ים  ַהּגּוָפִנּיִ ִעְנָיִנים  ל  ּכָ ְוִתעּוב  ּקּוץ  ׁשִ הֹוָרַאת  ְיֵדי  ַעל  ַהֹחֶמר,  ּטּול  ּבִ ָחְכַמת  ֵהן:  ָחְכמֹות  לֹשׁ  ׁשָ
ים – ָחְכַמת ַהּמּוָסר. ְוַהָחְמִרּיִ

רּוב ֲאֵליֶהם – ָחְכַמת  לֹות ְוהֹוָרַאת ָאְפֵני ַהּקֵ ּכָ ׂשְ ּדֹות ּוַבּמֻ ּמִ ַרת ַמֲעַלת ַהּצּוָרה ְוָהרּוָחִני ּבַ ָחְכַמת ַהּכָ
ַהֲחִקיָרה.

ָעה  ְקּבְ ּנִ ׁשֶ ּכְ ַהּצּוָרה  ּוְבַמֲעַלת  ְך  ְמֻזּכָ ֹחֶמר  ַמֲעַלת  ּבְ הֹוָרָאה  ַהֹחֶמר,  ַעל  ַהּצּוָרה  ַרת  ַהְגּבָ ָחְכַמת 
ְוסֹוָפן  סֹוָפן  ּבְ ָתן  ִחּלָ ּתְ ָנעּוץ  י  ּכִ ִלְהיֹות  ָוסֹוף,  רֹאׁש  ֵצא  ִיּמָ ר  ֲאׁשֶ ִלי  ִמּבְ ַיַחד  לּוָתם  ּלְ ְוִהְתּכַ ַהָחְמִרי,  ּבְ
ֶאָחד  ֵניֶהם ּכְ ֵרְך ִנְבָראּו ּוׁשְ ת ֶחְביֹון ֻעּזֹו ִיְתּבָ ַ ָנה ַאַחת ְלַגּלֹות אֹור ְקֻדּשׁ ָרָאם, ּוְלַכּוָ ָתן, ֵאל ֶאָחד ּבְ ְתִחּלָ ּבִ

ֵרְך – ָחְכַמת ּתֹוַרת ַהֲחִסידּות. ְרצֹונֹו ִיְתּבָ ר ָעָלה ּבִ ֵלמּות, ֲאׁשֶ ְ ִליִמים אֹוָתּה ַהּשׁ ְוָקא ַמׁשְ ּדַ

ה'תש"דח כסלויום ראשון

חומש: וישלח, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: אך להבין . . . קנח וכה"ג.

א מענש זָאל זיך מתבונן זיין, ווי גרויס חסדי הבורא ב"ה זיינען, אז אזא קטן 
שבקטנים ווי דער מענש איז, קען ער מַאכען א נחת רוח גדול צום  גדול הגדולים 
און טָאן די   זיין תמיד באגייסטערט  ולגדולתו אין חקר, דארף דער מענש  וכמ"ש 

עבודה בלב ונפש חפצה.

הּוא  ׁשֶ ִפי  ּכְ ים  ַטּנִ ּקְ ּבַ ׁשֶ ָקָטן  ֶזה  ּכָ ׁשֶ רּוְך־הּוא,  ּבָ ַהּבֹוֵרא  י  ַחְסּדֵ דֹוִלים  ּגְ ה  ּמָ ּכַ ַעד  ָהָאָדם  ִיְתּבֹוֵנן 
תֹו ֵאין ֵחֶקר". ַעל ָהָאָדם  תּוב "ְוִלְגֻדּלָ ּכָ דֹוִלים, ּוְכמֹו ׁשֶ ָהָאָדם, ָיכֹול ִלְגרֹם ַנַחת רּוַח ָגדֹול ִלְגדֹול ַהּגְ

ֵלב ְוֶנֶפׁש ָחֵפָצה. ַע ֶאת ָהֲעבֹוָדה ּבְ ִמיד ִנְלָהב ּוְלַבּצֵ ִלְהיֹות ּתָ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



צט היום יום . . . 

ה'תש"דט כסלויום שני

חומש: וישלח, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: אך עוד . . . קנח מהנברא.

בֹוד  ּכָ ּוְמנּוָחתֹו  תקפ"ח.   – קּותֹו  ּלְ ִהְסּתַ ְויֹום   – תקל"ד   – ָהֶאְמָצִעי  ַאְדמֹו"ר  ֶאת  ֶדת  ֻהּלֶ יֹום 
ין. ִניֶעְזׁשִ ּבְ

ְנָיא(  )ּתַ ינֹוִנים  ּבֵ ל  ׁשֶ ֶפר  ִמּסֵ נ"ג  ֶרק  ּפֶ ֵחֶלק  ְוהּוא   – ַמֲאָמר  ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ָאַמר  תקנ"ד  ִכְסֵלו  ּבְ ט' 
ִמיָרא  ּגְ ַעד  "ל  ַהּנַ ֶרק  ּפֶ ִסּיּום   – ַעם  ַהּפַ עֹוד  ֲחִסידּות  ָאַמר  ְלָמֳחָרתֹו  ִראׁשֹון.  ִית  ּבַ ַבר  ַעל־ּדְ ר  ַהְמַדּבֵ
ִנים  ָ ֶהם ִנְכְללּו ִלּקּוֵטי ֵעצֹות ִמּשׁ ר ּבָ ְסֵלו תקנ"ד )ֲאׁשֶ ָנה תק"ן ַעד י ּכִ ָ ֲאָמִרים ֵמרֹאׁש ַהּשׁ י ַהּמַ ]סֹופֹו[. ּכִ

ינֹוִנים. ל ּבֵ ְרֵקי ֵסֶפר ׁשֶ ַהּקֹוְדמֹות( ֵמֶהם ִנְסְדרּו נ"ג ּפִ

ה'תש"די כסלויום שלישי

חומש: וישלח, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: משא"כ ההלכות . . . 316 אלקות.

ֹחל ַהּמֹוֵעד ֻסּכֹות נֹוַדע  ְסק. ּבְ ִעיר ִוויטֶעּפְ ֲאָסרֹו ּבָ ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ָיָצא ְלֵחרּות – תקפ"ז – ִמּמַ
יּוּבַאִוויְטׁש,  ִקיִדים ִמּלְ ִלְוַית ּפְ ֵרי ָנַסע ּבְ ׁשְ ת ֹנַח כח ּתִ ָרׁשַ יֹום א' ּפָ ינּו ֶאת ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי. ּבְ ר ִהְלׁשִ ֲאׁשֶ
ים ּגֹו'", יֹום ב'  ם דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ "ַמִים ַרּבִ רָאִמיְסל, ָאַמר ׁשָ א ְלדָאּבְ ֳהַרִים ּבָ ּצָ ּבַ
ב  ְוָיׁשַ ְסק,  ְלִוויטֶעּפְ ם  ָ ִמּשׁ ָנַסע  ּגֹו'", יֹום ג'  י  ּפֵ ִרׁשְ ֶפיָה  ם דַא"ח "ְרׁשָ ִליָאְזָנא, ָאַמר ׁשָ ם ַעד  ָ ִמּשׁ ָנַסע 

ְסֵלו. ַלח י ּכִ ׁשְ פּוס ַעד יֹום א' ַוּיִ ם ּתָ ׁשָ

ה'תש"דיא כסלויום רביעי

חומש: וישלח, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והטעם . . . 316 וגמרא.

א'  ֵחֶלק   : ַהדַא"ח(  )ִעם  ה"  ִפּלָ ַהּתְ "ֵסֶדר  ּדּור  ַהּסִ ַעל  "ּב[  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  הֹות  ֵמַהּגָ
ָלא  ּדְ א  ]=ֵריׁשָ רדל"א"  ִחיַנת  ּבְ ן  ֵאין־ּכֵ ֶ "ַמה־ּשׁ  : א(  )צט.  ית"  ְבֵראׁשִ ה  עֹוׂשֶ רּוְך  "ּבָ ְתִחיל  ּבּור־ַהּמַ ּדִ

ִחיַנת רדל"א". רּוׁש ְוִעְנָין ּבְ ה יּוָבן ּפֵ ִאְתָיַדע[ – ִנְתַקן: "ּוֵמַעּתָ

ָנן  "ְלַרּבָ ִנְתַקן:   – ֶרְך"  ּיֶ ּבַ ׁשֶ ַוֲהָלָכה כר"י  ָנן  "ְלַרּבָ  : ל" )פח, ד(  ַהּגַ ְתִחיל "ֵעד  ּבּור־ַהּמַ ּדִ ֵחֶלק ב' 
ֶרְך". ּיֶ ִאם ּבַ

ַעת ר"י ְוֵכן ָהֱאֶמת" – ֶהֱעִביר קֹוְלמֹוס ַעל "ְוֵכן ָהֱאֶמת". ם: "ּדַ ׁשָ

ֲעקּוִדים". ם )פט. א( : "ַהּתֹהּו ִדְנקּוִדים" – ִנְתַקן: "ַהּתֹהּו ּדַ ׁשָ

ה'תש"דיב כסלויום חמישי

חומש: וישלח, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: ומ"ש בע"ח . . . שוכן וכו' וד"ל.

ְוָקא  ֹראׁש ֹחֶדׁש, ְוַלאו ּדַ יֹום ב', ה', ּבְ ם ּבְ ם ּוַמְלכּות, ּוְמָבְרִכים אֹוָתּה ּגַ ֹלא ׁשֵ ָטַרִני" ְמָבְרִכים ּבְ ּפְ ת "ׁשֶ ְרּכַ ּבִ
ת. ּבָ ׁשַ ּבְ

ם  ּגַ ָרֵאל,  ׂשְ ִמּיִ ֶאָחד  ַעל  טֹוב  לֹא  ָבר  ּדָ ׁשֹוְמִעים  ׁשֶ ּכְ ם־טֹוב:  ַעל־ׁשֵ ַהּבַ מֹוֵרנּו  ם  ׁשֵ ּבְ ָיֵדינּו  ּבְ ל  ְמֻקּבָ
ָבר  אי לֹא טֹוב: ִאם ֱאֶמת ַהּדָ ַוּדַ י ֶאָחד ֵמֶהם הּוא ּבְ יִרים אֹותֹו, ָצִריְך ְלִהְצַטֵער ַצַער ַרב, ּכִ ִאם ֵאין ַמּכִ

ב לֹא טֹוב. ַמּצָ ר ִנְמָצא ּבְ לֹוִני, ֲהלֹא הּוא לֹא טֹוב; ְוִאם ֵאינֹו ֱאֶמת, ֲהלֹא ַהְמַסּפֵ ִרים ַעל ּפְ ַסּפְ ּמְ ׁשֶ

יום 
רביעי
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קודש



v"ndqeק ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  כסלו ו' ראשון יום זמנו? כמה - 'אונן'

:Â ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ÈÚ·¯ ÚËÂ È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰äæéà¥¤
áiç àeäL íéáBøwä ïî ãçà ìò ìaàúnä äæ ?ïðBà àeä¥¤©¦§©¥©¤¨¦©§¦¤©¨
,äøBzä ïî ïðBà àeä ¯ ãáìa äúénä íBéáe .íäéìò ìaàúäì§¦§©¥£¥¤§©¦¨¦§©¥¦©¨
áèéiä ,íBiä úàhç ézìëàå" :øîàpL ,íäéøácî ïðBà ¯ äìélìå§©©§¨¥¦¦§¥¤¤¤¡©§¨©§¦©¨©©¦©

.øzî äìélìå øeñà íBiä ,"'ä éðéòa§¥¥©¨§©©§¨ª¨
התורה ? מן ה'אנינות ' נגמרת אימתי 

אונן)ברש "י  ד"ה ב טו, נקבר(זבחים שלא זמן כל – "אונן כתב 

למשנה  בפירושו הרא"ש  כתב  וכך מי"ב)המת ". פ "ה שני :(מעשר

מותר  זה , ולפי לפניו". מוטל שמתו זמן  כל  נקרא (מן "אנינות 

מדבריהתורה) ואילו  הקבורה . לאחר  מיד שני  מעשר לאכול

משמע התורה" מן אונן  הוא  המיתה  "וביום  כאן הרמב "ם

היום . סוף עד  נמשך  'אונן ' שדין

שמת האיש  הוא  "אונן הרמב "ם : כתב המשנה  בפירוש  אך

אונן יהיה  קבורתו וביום  אבילות , עליו ויתחייב מת  לו

xawpמדאורייתא `ly onf lkהרמב "ם לדעת  גם  כי  ומכאן ."

במהדורת אמנם , הקבורה. לאחר  מיד  שני מעשר  לאכול  מותר 

המשנה  לפירוש  קאפח תשכ"ג)הרב  הרמב "ם(ירושלים, כי מעיר 

המלים את  הרמב "ם  מחק  ובכתבֿהיד זה , מפירושו  בו חזר 

נקבר". שלא  זמן  "כל

הרבי  ח'תתצט)ולדעת אגרת כג, קודש שהרמב "ם(אגרות למרות

פליטת בזה  היתה "לא  - במשנה פירושו  על  קולמוס  העביר

הפסק כיֿאם  וכיו "ב, הקולמוס)הקולמוס  והעברת הכתיבה של (בין

דוקא בהם  נכנסה  המשניות  דפוסי  כל  שהרי  כנראה , זמן כמה

באופן המשניות  פירוש  ונלמד הא', המשנה  של  הגירסא 

בפירוש הרמב "ם דעת  האמורה  גירסא "לפי היינו  כזה ",

בזה". רש "י כדעת  שלו המשניות 

מעשר בין  הרבי מחלק  המשניות, בפירוש  גרסתנו ולפי 

ממנו " באוני אכלתי מ"לא נלמד ואיסורו קדשים  שאינו שני 

קדשים לבין  הקבורה , עד  רק  היא  הרמב "ם , לדעת  ו 'אנינות ',

חטאת  מ"אכלתי נלמד  שהאיסורmeidשאיסורם  ובהכרח ,"

ב 'יד  להלכה  הובא  לא  זה  חילוק  אולם, המיתה . יום כל נמשך

תכופות שלפעמים  הרמב "ם , כללי  פי "על וזאת  כאן , החזקה '

בש "ס". בפירוש  הובאו  שלא כיון  חדשים , דינים  כותב  אינו

ה'תשפ"א  כסלו ז' שני יום שקול  אינו הספק כאשר

:‡È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù È˘ ¯˘ÚÓ ˙ÂÎÏ‰LnzLpL äáz¥¨¤¦§©¥
,äöçîì äöçî ...úBòî dëBúa àöîe ,éðL øNòîe ïélç däª¦©£¥¥¦¨¨§¨¨¤¡¨§¤¡¨

.ïélçª¦
מעות מניחים המשתמשים  מחצית אם להבין: וצריך 

ואומרים מקילים  מדוע  מעשר , מעות  ומחציתם  חולין 

ובפרט  לחומרא , דאורייתא ספיקא  והרי  חולין , הן שהמעות 

למעשר " חולין בין הנמצאות  י"ב)שב "מעות  נקט (שבהל'

לחומרא ? הרמב "ם

קורקוס : הר "י  ומבאר 

לקופת חולין של מטבעות  קופת  בין  שנמצאו במעות 

ספק יש  הקופות  מאחת  ונפלו י"ב ) (בהל' מעשר  מטבעות

ולא נשמט החולין  מן  שדווקא  לומר הסתברות  ואין  שקול,

במעות אבל תורה . של  ספק  ככל מחמירים  ולכן  המעשר , מן

מעשר  או חולין הם אם  זוכר ואינו בתיבה  י"א)שהונחו ,(בהל'

ביתר נעשה  בהן  והטיפול הם  קודש  מעשר  שמעות  כיון

ואם אלו במעות  עשה  מה  יזכור  שהאדם מסתבר  לב  תשומת 

הן. חולין  מעות כנראה ספק, מתעורר 

עוד)והצל"ח ד"ה א ז, תירץ :(פסחים

שמא ספק  בהן שיפול עד חולין  בחזקת  הן  מעות סתם 

איזה שקול ספק  יש  כאשר  ולכן, מעשר , פירות  בהן נתחללו 

בתיבה  הונחו  י"א)מעות  חזקתן(בהל' על אותן מעמידים  ,

לקופת חולין  קופת בין שנמצאו מעות  משא"כ הן, וחולין

מאיזה – בקופות  אלא במעות  אינו הספק  (בהי"ב), מעשר

והולכים מאחרת, יותר  אחת לקופה  חזקה  ואין – נפלו  קופה 

תורה . של  ספק  ככל לחומרא

השלחן ' ח)וב 'ערוך קכט, סי' מבאר :(מע"ש

מניחין רוב  ואם  מעשר ... מניחין רוב  "אם  הרמב "ם מלשון 

אלו בו  שמסתפקים אחד  באדם  מדובר  שאין  משמע  חולין "

מעותיהם , כאן  המניחים  רבים  באנשים אלא  הניח, מעות 

כי להיתר , רוב  כאן יש  למחצה ' 'מחצה  הוא  הספק  וכאשר 

גם בה משתמשים  ודאי , מעשר  למעות  בתיבה  המשתמשים

שיתכן חולין  למעות המשתמשים כמו  (לא  חולין  למעות 

הרי להיתר , רוב  שיש  וכיון  בלבד), לחולין הוא  שהשימוש 

המעות את שמצא באדם  מדובר  י "ב  בהלכה  אך חולין. אלו

יש השקול ובספק חולין, ואחת  מעשר אחת  קופותיו, בין 

להחמיר .

ה'תשפ"א  כסלו ח' שלישי יום אפשרויות  ושלוש שנים שלוש

:·"È‰ ,Ë ˜¯Ù ÈÚ·¯ ÚËÂ È˘ ¯˘ÚÓ 'Ï‰òèð̈©
dì äðBî ¯ èáLa íBé øNò äMîç ãò Lãç Làøî äòéèpä©§¦¨¥ŸŸ¤©£¦¨¨¨¦§¨¤¨

ìL.äìøòì íBéì íBiî íéðL L ¨Ÿ¨¦¦§§¨§¨
ראש בתשרי "אחד א . הלכתיים : זמנים  שני יש ערלה לדין 

לערלה " ה"ח).השנה  בהם(לעיל הולכים  הללו.. שנים  ו"שלש 

נתעברה "אם  ולכן  בתשרי", מתחיל שהוא  העולם  שנות  אחר

לערלה " נתעברה  - ס"ד)השנה רצד סי' יש(יור"ד בנוסף, ב . .

וגם לאילנות  השנה  ראש  בשבט, ט"ו  לתאריך גם  משמעות 

להלכה  נוגע  זה  ה"ט)תאריך בנטע(כדלעיל הדין  מה  מעתה , .

את למנות  יש  כיצד – בשבט לט"ו השנה  ראש  בין נטיעה 
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ערלה ? של השנים  שלוש 

בדבר : אפשרויות  שלוש  יש 

תשרי "מראש  תהיינה  הערלה  ששנות  לומר מקום היה 

דין – תשפ "א בכסלו  לדוגמא , נטע , שאם  כך תשרי " לראש 

הראב "ד  אולם  תשפ "ד . של השנה  ראש  עד  רק  יימשך ערלה 

שלימות . שנים  שלוש  כאן  שאין  בנימוק זו  אפשרות  שולל

כן לומר  אין  הרמב "ם לדעת  שאף  המפרשים  והסכימו

לבארו " רבינו הוצרך  ולא  הוא כס"מ)ו "פשוט .(רדב"ז,

מיום שנים שלש  לה  "מונה  הרמב "ם  דברי מפשט אכן,

מתאריך  מדויקות שנים  שלוש  למנות  שיש  משמע ליום"

ה'מנחת למד וכן תשפ "ד . כסלו  עד תשפ "א  מכסלו  הנטיעה ,

רמו)חינוך' מצוה הרמב "ם .(סוף בדעת

"מט "ו השנים  שלוש  את  למנות  יש  הראב "ד לדעת  אולם 

השגה בכך  אין הרדב "ז, ולדברי דווקא". בשבט לט"ו בשבט

אפשר "אי  הרמב "ם : בדעת  הפירוש  גם  זהו אלא  הרמב "ם על 

בשבט  'ט"ו שאמרו  מה  כן  שאם  – ממש  הנטיעה  מיום  לפרש 

שבט  מט"ו  ודאי  אלא הלכתא ? למאי לאילנות ' השנה  ראש 

הש "ך  גם הבין וכן  קאמר ". שבט ויא)לט"ו י ס"ק שם (יור"ד

הרמב "ם . בדעת

ה'תשפ"א  כסלו ט' רביעי יום כהנת? נחשבת אישה האם

:‡ÈŒÈ ˙ÂÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰Lîçä¤¨¥
óàå ...úBá÷ðìå íéøëæì ïéìëàðå ,ïä ïél÷ íéLã÷ ¯ íéìLeøéaL¤¦¨©¦¨¨¦©¦¥§¤¡¨¦¦§¨¦§¦§¥§©
øîLî éLðàì éøäL ,äpäk éøëæì àlà ïéðzð ïéà ,ïë ét ìò©¦¥¥¦¨¦¤¨§¦§¥§ª¨¤£¥§©§¥¦§¨
óñkä zúðå" :Ba øîàð ïkL ,äpäk éøëæì ïaä ïBéãt ïëå ...ïä¥§¥¦§©¥§¦§¥§ª¨¤¥¤¡©§¨©¨©¤¤
,íéøëæk úBá÷ðì ïéðzpL úBðznäL ,zãîì äpä ."åéðáìe ïøäàì§©£Ÿ§¨¨¦¥¨©§¨¤©©¨¤¦¨¦¦§¥¦§¨¦
,äîäa úBðzîe ,älçå ,øNòî úîeøúe ,äîeøz :úBðzî Lîç̈¥©¨§¨§©©£¥§©¨©§§¥¨

.æbä úéLàøå§¥¦©¥
בהמה ' 'מתנות  וקיבה)לגבי  לחיים בגמרא(זרוע מפורש 

ראשונים : נחלקו  הבן פדיון  ולגבי כהנת , לאישה גם  שניתנות

התוספות  ב)לדעת  מט, אולם(פסחים כהנת , אצל לפדות ניתן 

זכרים . לכהנים  רק  ניתן הבן  שפדיון כותב הרמב "ם

יהושע ' א)וה'פני ח, כי(קידושין התוספות , דברי  על תמה

מתנות בכלל  דאשה  פוסק  בשום  ולא מקום  בשום  מצאנו "לא 

ומדבריו וקיבה ". לחיים  בזרוע  אלא  לה מצאנו ולא  כהונה ,

מיוחד  חידוש  הוא וקיבה  לחיים  זרוע  לגבי  שהלימוד נראה 

כאיש . כהונה  קדושת  לאישה  שיש  מלמד ואינו 

שיש משום  לא בתרומה , אוכלת כהן שבת שכתבו יש  וכן

שלה והייחוס  השייכות  מחמת  אלא  כהונה , קדושת  עצמה  לה 

קצג)לאביה  סי' א, יו"ד משה .(אגרות

תרומה מקבלת  שאישה מבואר  כאן הרמב"ם  בדברי  אולם 

מתנות מקבלת  אינה  כי  מלשונו שדייקו יש  ועוד כאיש .

קלים)שבמקדש  כפי(קדשים אלא  בכהונתה חיסרון  מפאת  לא 

כהונה  לזכרי  אלא  ניתנין  ש "אין  odשכתב  xnyn iyp` ixdy"

מקבלים אינם  המשמר  אנשי  שאינם  אחרים  זכרים  כהנים וגם 

המשמר מאנשי אינן שהרי  מקבלות  הכהנות  אין  ולכן אותן ,

מב) עמ' יג, 'מסורה' קובץ סולובייצ'יקֿ .(הגרי"ד

בכלל  האישה שאין  מיוחד דין נאמר הבן  פדיון ולגבי

הכסף  "ונתתה מהפסוק  eipaleהנלמד oxd`lהחילוק ובטעם  "

הנתינה היא המצוה  מהות  כהונה  מתנות  בשאר כי  לפרש  יש 

בפדיון אך בכלל , כהנת  גם  ובזה הכהנים  שבט מכלל  לאחד

הוא ידה שעל  הבן  על  פועלת  שהנתינה  נוסף ענין  יש  הבן

רק כי בפסוק  התחדש  כך ועל בכהן , שלו מהתלות  משתחרר 

זכר זו כהנים  הפקעה לפעול יכולים בסוף ים ביכורים, (עיטור

.ההלכה)

ה'תשפ"א  כסלו י' חמישי יום קובעת? אינה 'חזקה' מתי

:„ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰úBðìéà éðL äðBwä©¤§¥¦¨
CBúa[dcy]÷ôñ øácäL éôì ,àøB÷ Bðéàå àéáî ¯ Bøáç ìL §¤£¥¥¦§¥¥§¦¤©¨¨¨¥

.Bì ïéà Bà ò÷ø÷ Bì Lé íà¦¥©§©¥
"שנאמר ביכורים להביא חייב  אינו  קרקע  לו שאין מי 

מאדמתך" הגידולין שיהיו עד  אדמתך' ה"י)'בכורי פ"ב .(לעיל

אם ספק  חכמים, לדעת  חברו , שדה  בתוך אילנות  שני  והקונה 

ביכורים , ולהביא להחמיר  עליו ולכן, הקרקע . את  גם  קנה 

שב 'מקרא משום הוא שהטעם  אשי רב  ואמר קורא . אינו אבל 

אשר האדמה  פרי ראשית  את "הבאתי  אומר הוא  ביכורים '

כשקר הדבר  נראה  קרקע , לו יש אם שספק  וכיון  ה '" לי נתת 

ב) פא, בתרא .(בבא

אחרונים  ועוד)והקשו  מ"ו, פ"א בכורים ראשונה :(משנה

את להעמיד יש  הקרקע , על בבעלות  ספק  יש  כאשר 

מחזקת להוציאה  יכול הקונה  ואין  המוחזק  ביד הקרקע 

הקרקע , בעל הוא  שהמוכר הלכה שנקבעה  וכיון  המוכר.

'בכורי לו אין  והרי ביכורים, להביא  הקונה  חייב מדוע 

אדמתך '?

לעולם ' ב 'המאיר  יח)ותירץ  עמ' :(ח"ב

הספק כאשר  אמורה  חזקתו  על דבר  להעמיד שיש  ההלכה 

ב בze`ivnהוא הוא הספק  כאשר  אבל ,oicהחזקה אין 

החזקה אין  הבעלים , אינו  המחזיק  הדין  פי על אם  כי קובעת ,

בקרקע אילנות  שני הקונה  ולכן, הדין . את  לשנות  יכולה 

כי בעלותו  את  קובעת  אינה  המוכר  ביד הקרקע  חזקת  חברו ,

וה להביאcoiיתכן  עליו  ומספק  הקרקע , את  גם  שקנה  הוא 

ביכורים .

חמדה ' סק"י)וה'כלי ס"א תבוא מבאר :(פר'

אך  המוחזק, מיד ממון  להוציא  שאין  קובעת  החזקה 

שהוא קרבן כהקרבת  היא למקדש  ביכורים  להביא המצוה 

על  כי  'לגבוה ', מחיוב  לפטור  החזקה  בכוח  ואין  'לגבוה ',

לך'. נתנו ומידך הכל  'שלך לומר  יש  ביכורים  הבאת  חיוב
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ה'תשפ"א  כסלו י"א שישי יום המוקף  מן חלה הפרשת

:·È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰úçà ,úBqò ézL§¥¦©©
àlL äqòî ïäézL úlç éãk ìèBð ¯ äøBäè úçàå äàîè§¥¨§©©§¨¥§¥©©§¥¤¥¦¨¤Ÿ
ïî CLBîe ,äøBähä äqòì Ceîñ òöîàa BðúBðå ,dúlç äîøeä§¨©¨¨§§¨¤§©¨¨¦¨©§¨¥¦

.ówî ïî íøúì éãk ,äöéa éãk äøBähì äàîhä©§¥¨©§¨§¥¥¨§¥¦§Ÿ¦ª¨
התוספות  הואיל)כתבו ד"ה ב מו, היינו(פסחים המוקף ' ש 'מן 

עליה rbizשהחלה  שמפריש  לזו)בעיסה  זו סמוכות שיהיו די (ולא

ביצה כשיעור עיסה  להניח שהצריכו זו מהלכה  כך והוכיחו

כדי הטמאה, העיסה ובין הטהורה  החלה  בין  באמצע ,

הטמאה , העיסה מן תיטמא  ולא המוקף  מן תינטל שהחלה 

שיצרפם . אחד בכלי שמונחות  בכך די  ולא

קורקוס  הי"ג)ומהר "י פ"ה חלה '(לעיל מ 'פסקי הביא 

ראשונים)להרשב"א  שלא(ועוד עליו מקפיד  שהוא  בדבר  שדוקא 

אינו כלי ידי על  וצירוף  נגיעה , שתהא  צריך השני, עם  יתערב

טמאה , ואחת  טהורה  אחת עיסות , בשתי ולכן  מועיל,

נגיעה , להיות צריכה  בטהורה, תיגע לא  שהטמאה  שמקפיד 

ואין הכלי בצירוף  די התערבותו, על  מקפיד שאינו  בדבר אבל 

בנגיעה . צורך

הרע "ב  מ"ד)ולדעת  פ"ב או(חלה כלי  בצירוף צורך יש 

מהן אחת  בכל שאין עיסות  שתי צירוף  לענין רק  בנגיעה 

החלה שתהא  ה 'מוקף ' מן להפריש  אבל חלה, לחיוב שיעור

בצירוף לא  צורך אין  ממנה , שמפריש  לעיסה  סמוכה  הניטלת 

לזו. זו סמוכות  שיהיו  די אלא  בנגיעה  ולא  כלי

ערוך' ב'שלחן  נפסק  ס"אֿב)וכן שכה סי' עיסות(יור"ד בשתי :

בזה , זה שיגעו צריך  חלה , לחיוב  שיעור  מהן  אחת  באף  שאין 

כמבואר בזו, זו מעט נדבקות  שיהיו אלא סתם  נגיעה  ולא 

שם)במשנה כך (חלה כל  "שיהיו היינו , בזו, זו 'נושכות ' שיהיו

וידבק מזו  עיסה  מעט יתלש  להפרישם  ירצה  שאם  עד  דבוקות 

ס"ב)בחברתה " תנז סי' או"ח אדה"ז מעיסה(ש"ע כשמפריש  ואילו  .

ולא כלי  צירוף לא  צריך  "אין חלה , לחיוב  שיעור  בה  שיש 

זו". על  מזו  מפרישין  לפניו, ששתיהן כיון  אלא נגיעה ,

ה'תשפ"א  כסלו י"ב קודש שבת הרוב? אחר בממון הולכים מתי

:ËÈ ‰ÎÏ‰ ,‡È ˜¯Ù ÌÈ¯ÂÎ· ˙ÂÎÏ‰íà ÷ôñ àeäL éî¦¤¨¥¦
Bøáçî àéöBnäL ,øeèt äæ éøä ¯ áiç Bðéà Bà äiãôa áiç àeä©¨¦§¦¨¥©¨£¥¤¨¤©¦¥£¥

.äéàøä åéìò̈¨¨§¨¨
צדק ' 'צמח בשו "ת  קכ"ה)כתב  סי' קרוכמל, אשה(להרמ"מ :

כיון בכור, בן  לה ונולד לוי בת  או כהן בת  היא  אם  שספק

זה שאין  ואף  בפדיון. חייב  בנה  אין ישראלית  היא  אם  שספק

או כהנים  ולא  ישראלים  הם העולם  רוב שהרי שקול, ספק

הרוב אחר  בממון  הולכים שאין כשמואל הלכה הרי לוויים ,

א) מו, .(ב"ק

ציון' ה'בנין  לדעת  ק"ד)(ש אך  סי' הולכיםו"ת כן  כזה  במקרה 

טעמים : מכמה  בפדיון  זה  בכור לחייב  ויש  הרוב , אחר 

התוס' מדברי דיני)א . ד"ה ב, ג, גמור(סנהדרין שברוב משמע 

והישראלים בממון , אף  הרוב  אחר  הולכים  שמואל לפי  גם

גמור . רוב הם  והלוויים הכהנים  לעומת

בממון דנים  כאשר  רק  הרוב אחר  בממון הולכים  אין ב.

לגביו, הוחזק  והרוב  איסור  גם  בו  שיש  במקרה  אבל  בלבד,

והרי הרוב , שהוחזק  כיון וכאן בממון. גם  הרוב  אחר הולכים 

האסורות לנשים  נישואין  היתר  לענין  ישראל בחזקת  הוא 

בפדיון. וחייב לממון גם  הרוב  מועיל לכהן,

נאמר הרוב : אחר שהולכים תורה  חידשה  הבן בפדיון  ג.

עשר שנים  עד  הרי ולכאורה , תפדה ". חודש  מבן "ופדויו 

פטור טריפה  ובכור 'טריפה ', הוא שמא  לחשוש  יש  חודש 

יז)מפדיון הל' גזירת(לעיל הבן שבפדיון  לומר  בהכרח אלא  ?

הרוב . אחר שהולכים  היא  הכתוב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc migqt(ipy meil)

,miizrya enicwd ezlik` xeqi` z`e ,zg` drya dreh mc`y
ipa milelre ,meid zevg ea xkip oi`y opernd mei meyn dxifb
xeq` day ziriayd dryl ziyingd dryd oia ea zerhl mc`
e`eai ziyingd drya ung lek`l xizp m`e .dxezd on ungd
dryd `id oiicry exaqiy meyn ,meid zevg xg`l mb elke`l
epivn `ly ,opaxcn exwir lky xeqi`l dnec epi`e .ziyingd

.meid zvwn z` wx ea exq`iy
:mei `ed 'xe`'y xaeqd `ped ax lr zeywdl dtiqen `xnbd

,éáéúéîeid ycegd z` miycwn oic zia eidyk ,`ziixaa epipy ¥¦¥
ipal ricedl ick ,mixdd iy`xa zewea` miwilcn oic zia igely

e .ycegd ycwzp meidy dlebdúBàeOî ïéàéOî ïéàmiwilcn-] ¥©¦¦©
[zewea`BLc÷ì Bpîæa äàøpL ùãçä ìò àlàdpald dz`xpyk ± ¤¨©©Ÿ¤¤¦§¨¦§©§©§

.ycegd z` ea eyciwe xary ycegd ly miylyd meiaéúîéàå§¥¨©
eidúBàeOî ïéàéOî,el`øBàìmei,Bøeaòmei i`vena ,xnelk ©¦¦©§¦

.cg`e miyly lil `edy miylydàîìày [gkene-]àúøBà 'øBà' ©§¨§¨
[dlil-].àeäitl ,dlila ze`eynd z` mi`iyn eid i`cea ixdy

ok` ,`xnbd dwiqn .wegxnl d`xp oxe` oi` meiaypéî òîLd §©¦¨
.mei `edy `ped ax ixack `le ,dlil `ed 'xe`'y

:dlil `ed 'xe`'y xaeqd dcedi ax lr zeywdl zxfeg `xnbd
,éáéúéîy odk ,`ziixaa epipyìò áéø÷îe äìélä ìk ãîBò äéä ¥¦¥¨¨¥¨©©§¨©§¦©
çaænä,zepaxw ixeni`e dler ixa`døBàì`ed [xweaa-]ïeòè ©¦§¥©§¨¨

íéìâøå íéãé Lecé÷z` yciw xaky s`e .dceara jiyndl ick ¦¨©¦§©§©¦
jixve ,df yeciw zlqet [dlild seq] dpil ,lenz`n eilbxe eici

,aey mycwl.éaø éøáczvxzn .dlil `le mei `ed 'xe`'y ixd ¦§¥©¦
:`xnbd,éðàL 'døBà',dlil `ed 'xe`'y xaeqd dcedi ax s`e ¨¨¦

.mei `ed 'dxe`'y `ed dcen
:mei `ed 'xe`'y xaeqd `ped ax lr zeywdl zxfeg `xnbd

éáéúéî[dywd-],àøèeæ øî ¥¦¥©§¨
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meil miwxt 'b m"anx ixeriyelqk a"iÎ'e -`"tyz'd

ה'תשפ"א  כסלו ו' ראשון יום

ipW xVrn zFkld¦§©£¥¥¦
irax rhpe
ספרזרעים-הלכותמעשרשני

§¤©§¨¦
ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦

זמן.1) בכל נוהג ואם לבעלים. שנאכל שני מעשר יבאר
בירושלים  אותו פודין אין ודין הזה, בזמן אותו פודין ואין
שני  מעשר לירושלים. חוץ ממנו כזית והאוכל הזה. בזמן
שנגמרה  פירות להוציאו. מותר אם לירושלים שנכנס
שני  מעשר פירות ויצאו. ירושלים בתוך ועברו מלאכתן
החומה  מן לפנים שעומד אילן ופדאן. בירושלים שנטמאו

לחומה. חוץ נוטה ונופו

.‡ÏÎ‡ ÈL ¯OÚÓ2ÂÈÏÚ·Ï3˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ «¬≈≈ƒ∆¡»ƒ¿»»ƒ¿ƒ≈«
ÌB˜na EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;ÌÈÏLe¯È¿»«ƒ∆∆¡«¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆«»
˙Èa‰ ÈÙa ‚‰BÂ .¯ÓB‚Â ÌL BÓL ÔkLÏ ¯Á·È ¯L‡¬∆ƒ¿«¿«≈¿»¿≈¿≈ƒ¿≈««ƒ

˙Èa‰ ÈÙa ‡lLÂ4‡l‡ ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡ BÈ‡ Ï·‡ , ¿∆…ƒ¿≈««ƒ¬»≈∆¡»ƒ»«ƒ∆»
˙Èa‰ ÈÙa5E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ ¯Ó‡pL . ƒ¿≈««ƒ∆∆¡««¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆

¯BÎa ‰Ó :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ ;E‡ˆÂ E¯˜a ˙¯Î·e¿……¿»¿¿…∆ƒƒ«¿»»¿«¿
ÏÎ‡È ‡Ï ÈL ¯OÚÓ Û‡ ,˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡≈∆¡»∆»ƒ¿≈««ƒ««¬≈≈ƒ…≈»≈

.˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡∆»ƒ¿≈««ƒ

יוציאוהו 2) שלא ובלבד בו, וסכים אותו ששותים הדין הוא
צרכים. צריך 3)לשאר אין קדוש, שהוא פי על אף כלומר,

הדין  הוא אבל לבעלים. נאכל אלא ללוי או לכהן ליתנו
לאחר. במעשר 4)שנאכל למדו קרח פרשת ובספרי

הבית  בפני נוהגת נחלה "מה - "נחלה" שנאמר ממה ראשון
ושלא  הבית בפני נוהג ראשון מעשר אף הבית, בפני ושלא

הבית". רבינו 5)בפני שכתב ומה מזבח. שצריך [לפי
ש"מקריבין  ט"ו הלכה הבחירה בית מהלכות ו בפרק
מזבח  היינו בנוי", בית שם שאין פי על אף כולן הקרבנות
"ושלושה  ד הלכה ב בפרק שם שכתב וכמו בית, בלי
מקום  על להן העיד אחד הגולה: מן עמהם עלו נביאים
להן  העיד ואחד מדותיו על להן העיד ואחד המזבח
שם  שאין פי על אף הקרבנות כל הזה המזבח על שמקריבין

בית".

.·‰f‰ ÔÓfa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„BtL ,˙e„ÈÒÁ ˙cÓƒ«¬ƒ∆ƒ«¬≈≈ƒ«¿««∆
BÈÂLa6e¯B‰Â .˙Èa‰ ÈÙa B˙B‡ ÔÈ„BtL C¯„k , ¿»¿¿∆∆∆ƒƒ¿≈««ƒ¿

‰Ëe¯Ùa ‰Ó ‰ÂL ˙BcÙÏ ‰ˆ¯ Ì‡L ,ÌÈB‡b‰7 «¿ƒ∆ƒ»»ƒ¿»∆»∆ƒ¿»
ÔÓ ¯eÓÁ ‰Ê ‰È‰È ‡Ï .‰„Bt - ‰f‰ ÔÓfa ‰lÁzÎÏ¿«¿ƒ»«¿««∆∆…ƒ¿∆∆»ƒ

L„w‰8ÏB„b‰ ÌiÏ ‰Ëe¯t‰ CÈÏLÓe .9. «…∆«¿ƒ«¿»«»«»

לומר 6) אפשר ואי בשוויו לפדות האמוראים נהגו שכך
בית  שאין שבזמן אמרו בהקדש שהרי הדין, מן שהוא
ולדעת  משוויו, בפחות לכתחילה פודה - קיים המקדש
כך  ומתוך הקדש, מדין שני מעשר דין למדים להלן, רבינו

החסידות. מדרך כן עשו שהאמוראים רבינו הוכיח
מפרוטה.7) בפחות לא הזה 8)אבל בזמן לפדותם שמותר

בפרוטה. ואפילו מאכלות 9)לכתחילה מהלכות י בפרק
פדיון  של =) פרוטה אותה "ומשליך כתב יז הלכה אסורות
הלכה  ציצית מהלכות ב בפרק וראה המלח". לים רבעי) נטע
שאינה  מכאן ונראה המלח. ים - הגדול לים קורא שרבינו ב
זורקו  אם אבל הגדול, לים שמשליכה כיוון שחיקה, טעונה

שחיקה. טעון - לנהר

.‚ÔÎÂ10ÏlÁ Ì‡11‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ ‰Ó ‰ÂL ¯OÚÓ ¿≈ƒƒ≈«¬≈»∆»∆«»∆¿»
˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ12ÏlÁÓ ‰Ê È¯‰ -13Û¯BOÂ .14˙‡ ƒ≈¬≈¬≈∆¿À»¿≈∆

‰Ïw˙ eÈ‰È ‡lL È„k ,Ì‰ÈÏÚ ÏlÁL ˙B¯t‰«≈∆ƒ≈¬≈∆¿≈∆…ƒ¿«»»
ÌÈ¯Á‡Ï15BÓk ,‰f‰ ÔÓfa ÈÚ·¯ ÚË ÔBÈ„Ùk . «¬≈ƒ¿ƒ¿∆«¿»ƒ«¿««∆¿

.˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»

הגאונים 10) מהוראת זו הלכה שאף נראה רבינו מלשון
אינו  משנה" ה"כסף אבל בהשגות. הראב"ד הבין וכן היא,

כן. על 11)מפרש שני מעשר מחללין להלן שכתב ומה
מינו, על במין אלא אינו הבית בזמן אף לכתחילה פירות
הרע. על היפה מן ולא מינו, שאינו על במין לא אבל

המין.12) מאותו אף רעות פירות או אחר, ממין כלומר,
פחות 13) על שפדה חסרונות, שני כאן שנצטרפו פי על אף

חילול  חילולו זאת ובכל אחר, ממין פירות ועל משוויין,
כתרומה 14)בדיעבד. ודינו המעשר, כשנטמא המדובר

נשרפת. שהיא -15)טמאה בירושלים בטומאה שהאוכלן
לוקה.

.„‰f‰ ÔÓfa ÈL ¯OÚÓ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡L ÌLk¿≈∆≈¿ƒ«¬≈≈ƒ«¿««∆
ÌÈÏLe¯Èa16ÔÈ„Bt ÔÈ‡ Ck ,17ÌL B˙B‡18ÔÈ‡Â , ƒ»«ƒ»≈ƒ»¿≈

B˙B‡ ÔÈÏlÁÓ19B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â20ÒÎ Ì‡Â . ¿«¿ƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ¿«
B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡ - ‰f‰ ÔÓfa Û‡ ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ««¿««∆≈ƒƒ

ÌMÓ21·˜¯iL „Ú ÌL B˙B‡ ÌÈÁÈpÓe ,22Ì‡ ÔÎÂ . ƒ»«ƒƒ»«∆≈»≈¿≈ƒ
·˜¯iL „Ú B˙B‡ ÔÈÁÈpÓ - ÌMÓ B‡ÈˆB‰Â ¯·Ú23. »«¿ƒƒ»«ƒƒ«∆≈¿«

CÎÈÙÏ24ÔÓfa ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÌÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈«¿ƒƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ«¿«
,¯ÈÚÏ ıeÁ ÔÏ·Ëa ˙B¯t‰ ˙‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,‰f‰«∆∆»ƒƒ∆«≈¿ƒ¿»»ƒ

e‰„BÙe ÌL B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓe25ÌL BLÈ¯Ù‰ Ì‡Â .26 «¿ƒƒ»≈¿ƒƒ¿ƒ»
.·˜¯È - ‰f‰ ÔÓfa«¿««∆≈»≈

מזבח.16) שם שאין מעות.17)כיוון מפני 18)על
שאין  וכיוון אכילה. לשם אלא פדייה אין שבירושלים
אותו. מחללים ואין פודים אין הזה, בזמן אותו אוכלים
ולעתיד  לשעתה קדשה עזרא שקדושת לשיטתו ורבינו
הן  כאילו שנחרבו, ירושלים מחיצות את רואין ולכן לבוא,
אף  בפדיה, שמותר לחומה, מחוץ אבל ובנויות. עולות
זה  וכל ומחללים. פודין הזה בזמן אף שם, לאכלו שאסור
אותו  פודין שנטמא, שני מעשר אבל טהור, שני במעשר

בירושלים. פירות.19)אפילו דמ 20)על לו שיש ים,אף
על  ואף אותו מוכרין אין לפדותו, אפשר יטמא, אם שהרי
בקדושתו. נשאר אלא מתחלל, או נפדה שאינו פי
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ירושלים,21) מחיצות שתפסוהו אומרים אנו שלחומרא
עולות. הן כאילו מחיצות,22)שרואין שקלטוהו שכיוון

שירקב. עד יניחו הזה, בזמן לפדותו יכול ואינו
אם23) אף מחיצות, שקלטוהו יחזור שכיוון יצא,

ירקב. לפדותו, יכול שאינו וכיוון כלומר,24)לירושלים,
בירושלים. אותו פודין שאין ואוכלו.25)לפי

בירושלים.26)

.‰‰˙ML B‡ ÈL ¯OÚÓ ˙ÈÊk ÏÎB‡‰ Ïk27epnÓ »»≈¿«ƒ«¬≈≈ƒ∆»»ƒ∆
ÔÈÈ ˙ÈÚÈ·¯28ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ ıeÁ29;‰˜BÏ - ¿ƒƒ«ƒ¿«¿»«ƒ∆

E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿
„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏÚ ‰˜BÏÂ .¯ÓB‚Â E¯‰ˆÈÂ EL¯Èzƒ¿¿ƒ¿»∆¿≈¿∆«»∆»¿∆»

ÔzLÏL ÏÎ‡ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÓˆÚ ÈÙa30ıeÁ ƒ¿≈«¿¿ƒ»ƒ»«¿»¿»
‰ÓBÁÏ31zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL .˙Bi˜ÏÓ LÏL ‰˜BÏ - «»∆»«¿À∆∆¡«¿»«¿»

:¯Ó‡Â ,E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ¯OÚÓ EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆«¿«¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿∆¡«
‰nÏ .¯ÓB‚Â E‚c ¯OÚÓ EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï…«∆¡…ƒ¿»∆«¿«¿»¿¿≈»»
Ïk ÏÚ ·iÁÏ ?EÈ¯ÚLa ÌÏÎ‡˙ ‡Ï ¯Ó‡ ‡ÏÂ ,ÔË¯t¿»»¿…»«……¿≈ƒ¿»∆¿«≈«»

BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡32. ∆»¿∆»ƒ¿≈«¿

לוקה.27) שהסך רבינו כתב מהלכות 28)לא  י בפרק 
בכזית  תרומה שאכילת "כשם רבינו: כתב ב הלכה תרומות

בכזית". שתייה לתוכה.29)כך שנכנס אחר יצא כלומר,
ויצהר.30) תירוש מן 31)דגן, לפנים שנכנסו לאחר

דאכולה 32)החומה. כיוון הווי, לא שבכללות "ולאו
- שבכללות? לאו דמי והיכי וחד, חד אכל לאו הווי קאי,
כל  את כולל (שהלאו אש" צלי אם כי תאכל "לא כגון
היין. מגפן יעשה אשר מכל וכגון מצלי) חוץ הבישול צורות

.Â¯Á‡ epÏÎ‡iL „Ú ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ BÈ‡ÒÎpL ≈∆ƒ«»«∆…¿∆««∆ƒ¿«
EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL .ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ¿«¿»«ƒ∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆
ÌB˜ÓÏ ÒÎpL ÔÂÈk ;EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â ,¯ÓB‚Â¿≈¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆≈»∆ƒ¿«ƒ¿
Ì„˜ BÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡ .‰˜BÏ - ıeÁa BÏÎ‡Â B˙ÏÈÎ‡¬ƒ»«¬»«∆¬»ƒ¬»…∆
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒkiL∆ƒ»¿ƒ»«ƒ«ƒ«««¿

Ì‰È¯·cÓ33. ƒƒ¿≈∆

פי 33) על אף אמר) המתחיל דיבור (שם התוספות לדעת
הכסף", "וצרת עשה איסור על הוא עובר לוקה, שאינו

אסור. פדיון שבלי

.Ê˙ˆ˜Ó34ÏÎB‡‰ :ıeÁaÓ B˙ˆ˜Óe ÌÈÙa ¯OÚÓ ƒ¿»«¬≈ƒ¿ƒƒ¿»ƒ«»≈
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ÒÎ ‡Ï ÔÈ„ÚL ‰fÓ35; ƒ∆∆¬«ƒ…ƒ¿««ƒ«««¿

ÒÎpL ‰fÓ ıeÁa ÏÎB‡‰Â36‰˜BÏ -37. ¿»≈«ƒ∆∆ƒ¿«∆

שני.34) למעשר הדין והוא ביכורים. לעניין שם, ברייתא
בפנים.35) נכנס שמקצת פי על אף התורה, מן לוקה ואינו
יצא.36) - שנכנס נכנס 37)ואחר לא שמקצת פי על אף

עדיין.

.ÁÔk Ì‡ ‡l‡ ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ«¬≈≈ƒƒ»«ƒ∆»ƒ≈
‡ÓË38¯Ó‡pL ;39˜eÁ¯a - ÌB˜n‰ EnÓ ˜Á¯È Èk : ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿«ƒ¿«»¿ƒ

‰È‰ .ÌB˜Ó ·e¯˜a ‰cÙ BÈ‡Â ,‰cÙ ‡e‰ ÌB˜Ó»ƒ¿∆¿≈ƒ¿∆¿≈»»»
ıeÁa B‡OÓe ÌÈÙa ‡e‰40B˙B‡ ÊÁB‡ ‰È‰ elÙ‡ , ƒ¿ƒ«»«¬ƒ»»≈

‰˜a41¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯OÚn‰ ÒÎ ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ , ¿»∆ƒ¿…ƒ¿«««¬≈¬≈∆À»
.‰ÓBÁ‰ „ˆa ÌL B˙BcÙÏƒ¿»¿««»

ונתת 38) וגו', שאתו תוכל לא "כי שנאמר: ממה כן ולמדו
משאות  "וישא שנאמר: אכילה, אלא שאת ואין בכסף",

פניו". פודין 39)מאת שאין ההלכה, ראש על מוסב זה
בירושלים. טהור שני מחוץ 40)מעשר "הוא אמרו שם:

כתיפו), על שני מעשר פירות משא =) בפנים ומשאו
שוב  ירושלים, חומת לתוך שנכנס כיוון =) מחיצות קלטוהו
ההוא  להו תנא מהו? בחוץ ומשאו בפנים הוא נפדה), אינו
- המקום ממך ירחק כי יוחי בן שמעון רבי בדבי סבא
שכיוון  לקולא, רבינו ומפרשה ממשאך)". =) ממילואך
עוד  בחוץ. ופודהו ממלואך, רחוק זה הרי בחוץ, שהמשא
בפנים  הוא היה =) בקניא ליה נקיט פפא רב "בעי שם:
שם  ולהלן תיקו". מאי, קנה) ידי על שבחוץ  המשא ואוחז
ותפשוט  בקניא, ליה דנקיט כגון אומר "רבינא אמרו: כ.
בית  דברי על מוסב שזה רבינו ומפרש פפא", דרב בעיא
נפשטה  זה ולפי מקום", בכל ויאכל "יפדה שאמרו שם הלל

לקולא. ומשאו 41)הבעיא בפנים כשהוא רק לא [כלומר,
צריך  החומה, מן לפנים המשא להכניס שכשרוצה בחוץ,
כי  גו' הדרך ממך ירבה "וכי בכלל והוא ברגליו, ללכת הוא
בקנה, אותו אחז אם אפילו אלא המקום", ממך ירחק
ברגל, הליכה בלי החומה מן לפנים להכניסו לו שאפשר
כן  פי על אף דרך", "ריבוי כאן ואין הקנה, במשיכת אלא

לפדותו]. מותר - המעשר נכנס ולא הואיל

.ËÈ‡Óc ÏL elÙ‡ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ÈL ¯OÚÓ42, «¬≈≈ƒ∆ƒ¿«ƒ»«ƒ¬ƒ∆¿«
¯eÒ‡43˙BvÈÁÓ e‰eËÏ˜ ¯·kL ;ÌMÓ B‡ÈˆB‰Ï44. »¿ƒƒ»∆¿»¿»¿ƒ

¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜Ïp‰ ˙B¯t ÔÎÂ45zÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ; ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿∆∆«¬≈∆∆¡«¿»«¿»
EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ46- ‰‚‚La e‡ˆiL B‡ Ô‡ÈˆB‰Â ¯·Ú . ƒ¿≈¿»¡…∆»«¿ƒ»∆»¿ƒ¿»»

ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ e¯ÊÁÈ47- ˙BˆÈÁÓ ˙ËÈÏ˜e . «¿¿¿≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ«¿ƒ
‰ÂL BLÓÁa ÔÈ‡L ¯OÚÓ elÙ‡ .Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬ƒ«¬≈∆≈¿À¿»∆

‰Ëe¯t48B˙B‡ ˙BËÏB˜ ˙BˆÈÁÓ - Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L , ¿»∆ƒƒ¿≈∆¿ƒ¿
ÔÈÒÎ - ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ Ï·‡ .B‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¬»»«¬≈≈ƒƒ¿»ƒ

ÔÈ‡ˆBÈÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ49. ƒ»«ƒ¿¿ƒ

ויוצא 42) לירושלים נכנס שהדמאי במשנה שאמרו ומה
אבל  לדמאי, טבולין שהם בפירות אלא אינו - ונפדה

מחיצות. תפסוהו דמאי, של שני מדרבנן.43)ממעשר
י 44) חומות אסור 45)רושלים.כלומר, לירושלים, שנכנסו

"מעות  שאמרו: שם במשנה נראה [וכן משם. להוציאם
הרי  יוצאין", ואינן נכנסין פירות ויוצאות, לירושלים נכנסות
אינם  פירות כן ואם למעות, פירות בין אלא חילקו שלא
שעצם  ומכאן מעשר. מכסף הלקוחים אלה אפילו יוצאים,
בכסף  לקוח שהרי פדיון, משום ולא איסור, הוא ההוצאה
מקום]. בריחוק אפילו נפדה אינו טהור, שני מעשר

ואין 46) משם. להוציאם ולא ה', לפני לאכלם מצוה כלומר,
דרבנן. מחיצות קליטת שהרי אסמכתא, אלא שם:47)זו

וכו', דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל לא "דכתיב,
וחזרו  למחיצתן חוץ יצאו אבל תיכול, דלא הוא בשעריך

למזיד. שוגג בין חילקו ולא שאין 48)מותרין", כלומר,
פרוטה. מלגיו, שחומשן פרוטות, ד' שווה המעשר

בפירות.49) אלא חכמים החמירו שלא

.È˙B¯t50ÌÈÏLe¯È CB˙a e¯·ÚÂ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ≈∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿¿¿»«ƒ
˙B¯tÓ ÈL ¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - e‡ˆÈÂ¿»¿≈»¿ƒ¬≈∆«¬≈≈ƒƒ≈
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ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒÎ ‡lL ˙B¯Á‡51¯OÚÓ ¯ÊÁÈ ‡l‡ , ¬≈∆…ƒ¿¿ƒ»«ƒ∆»«¬…«¬≈
ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡ÈÂ Ô‰lL ÈL52ıeÁa ‰cÙ BÈ‡Â ,53. ≈ƒ∆»∆¿≈»≈ƒ»«ƒ¿≈ƒ¿∆«

el‡‰ ˙B¯t‰ Ïk ‰OÚ elÙ‡54¯Á‡ ÈL ¯OÚÓ ¬ƒ»»»«≈»≈«¬≈≈ƒ««
e¯ÊÁÈ - eÒÎ ‡lL ˙B¯Á‡ ˙B¯t ÏÚ e‡ˆiL55 ∆»¿«≈¬≈∆…ƒ¿¿«¿¿

,ÌÈÏLe¯È ˙BˆÈÁÓa ‡e‰ ¯ÓÁ .ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ¿≈»¿ƒ»«ƒ…∆ƒ¿ƒ¿»«ƒ
.eËÏ˜ - eËÏ˜Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿»¿

שני.50) מעשר מהם הופרש בחוץ.51)שלא ולפדותם
ויצא.52) לירושלים שנכנס שני מעשר כדין
תרומות 53) מהן הופרשו שלא =) הורמו שלא ש"מתנות

שהורמו. כמו הן הרי לירושלים 54)ומעשרות) שנכנסו
ופסקה  נפשטה, ולא שם בירושלמי בעיא זו ואף ויצאו,

דרבנן. לקלוט שמחיצה פי על אף לחומרא, כל 55)רבינו
המעשרֿשני. וגם הפירות,

.‡ÈÌÈÏLe¯Èa e¯·ÚL ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ˙B¯t≈∆…ƒ¿¿»¿«¿»∆»¿ƒ»«ƒ
˙bÏ ÌÈ·Ú ÈlÒ ÔB‚k ,e‡ˆÈÂ56‰ˆ˜Óa ÌÈ‡z ÈlÒÂ57 ¿»¿¿«≈¬»ƒ««¿«≈¿≈ƒ¿À¿∆

ıeÁa Ì‰lL ÈL ¯OÚÓ ˙BcÙÏ ¯zÓ -58˙B¯t ÔÎÂ . À»ƒ¿«¬≈≈ƒ∆»∆«¿≈≈
È‡Óc59‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,e¯·ÚÂ ÔzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó ¿«««ƒ∆ƒ¿¿»¿«¿»¿»¿

.ıeÁa Ô‰lL ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt - e‡ˆÈÂ ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿»¿ƒ«¬≈≈ƒ∆»∆«

וסחיטה.56) לדריכה וכן 57)שעומדים למוקצה, כלומר,
לייבוש. והכוונה במשנה, נגמרה 58)הוא שלא שכיוון

לומר  שייך לא במעשר, נתחייבו לא ועדיין מלאכתן,
שהורמו. כמו הם שלהם הופרש 59)שמתנות לא שעדיין

ויאכלהו  יחזור שהופרש, לאחר שאילו שני, מעשר מהם
בירושלים.

.·ÈÔ‡„Ùe ÌÈÏLe¯Èa e‡ÓËpL ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t60: ≈«¬≈≈ƒ∆ƒ¿¿ƒ»«ƒ¿»»
‰‡Óh‰ „ÏÂa e‡ÓË Ì‡61Ô‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡ -62‡l‡ , ƒƒ¿¿ƒ¿««À¿»»¿ƒ»∆»

ÌÈÙa eÏÎ‡È63Ì‰È¯·cÓ ‰‡Óh‰ „ÏeL ÈtÓ ;64. ≈»¿ƒ¿ƒƒ¿≈∆¿««À¿»ƒƒ¿≈∆
e‡ÓË Ì‡Â65‰‡Óh‰ ·‡a66ıeÁa e‡ÓËpL B‡ , ¿ƒƒ¿¿¿««À¿»∆ƒ¿¿«

‰‡Óh‰ „ÏÂa elÙ‡Â67eÒÎpL Èt ÏÚ Û‡ , «¬ƒƒ¿««À¿»««ƒ∆ƒ¿¿
ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈÏÎ‡Â ÔÈcÙ el‡ È¯‰ - ÌÈÏLe¯ÈÏ68. ƒ»«ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ¿»»

בירושלים.60) אפילו לפדותן, מותר שנטמאו, שכיוון
כדלהלן,61) מדבריהם", הטומאה "בוולד רומי: בדפוס

באב  שנטמאו במשקין שנגעו בכלים הפירות שנגעו וכגון
אלא  לטומאה ראשון נעשים הכלים אין שאז הטומאה,

ויצאו 62)מדבריהם. פדאן שכבר פי על אף מירושלים,
לירושלים  שנכנס שני מעשר ראינו יאמרו: שלא לחולין,

בטהרה.63)ויצא. חולין אוכל שאינו למי פדייתם לאחר
הפירות 64) היו בכניסתם א. חסרונות: שני כאן וישנם

מדרבנן  ורק עכשיו, גם טהורים הם התורה מן ב. טהורים.
נשתייר  שעדיין לפי המחיצות, קלטום ולפיכך טמאים. הם
יתפשום  שלא התנה אם ואפילו מעשר, מקדושת קצת בהם
נטמא  אם אלא תנאו מועיל שלא מועיל, תנאו אין מחיצות,

נכנס. כך ואחר בטומאה 66)הפירות.65)בחוץ כלומר ,
קדושת  מהפירות שפקעה ירושלים, בתוך אפילו דאורייתא,
יכול  תנאי בלא ואפילו פדייה, טעונים שעדיין אף מעשר,

בחוץ. ולאכלם שכיוון 68)מדרבנן.67)לפדותם
מדבריהם  אלא שאינה אף בטומאה, הייתה לעיר שכניסתם

ונאכלים  בחוץ נפדים והם מחיצות, תפסום ולא תנאו, מועיל
שם.

.‚ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na69‡lL ˙Ó ÏÚ ÔÒÈÎ‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆ƒ¿ƒ»«¿»∆…
˙BˆÈÁn‰ ÌOt˙z70ÏÈ‡B‰ ,‰˙‰ ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ƒ¿¿≈«¿ƒ¬»ƒ…ƒ¿»ƒ

„ÏÂ ÔÈ‡L] ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯B‰Ë ‡e‰ È¯‰ ÒÎÂ71 ¿ƒ¿«¬≈»ƒ«»∆≈»»
ÈL ‡nËÓ72˙BˆÈÁÓ e‰eËÏ˜ ¯·Îe ,[‰¯Bz‰ ÔÓ ¿«≈≈ƒƒ«»¿»¿»¿ƒ

‡ˆBÈ BÈ‡Â73. ¿≈≈

ונכנסו,69) הטומאה בוולד אפילו בחוץ, שנטמאו שפירות
בחוץ. ונאכלים אבל 70)נפדים הטומאה, בוולד זה וכל

להוציאם. יכול תנאי בלא אף דאורייתא, בטומאה
במשקין.71) שנגעו בכלים שנגע הטומאה, וולד כלומר,
אחר.72) בירושלים.73)כלומר, ונאכל נפדה אלא

.„È‡Ï ¯zÓ - ÈL ¯OÚÓ ÏL ÔzÏzÔÈBÁÓˆ dÏÎ74, ƒ¿»∆«¬≈≈ƒÀ»¿»¿»ƒ¿ƒ
‰ÏÈÎ‡Ï ‰Èe‡¯ ‡È‰ CkL75¯OÚÓ ÈÈL¯k ÔÎÂ . ∆»ƒ¿»«¬ƒ»¿≈«¿ƒ≈«¬≈

ÈL76ÔÈBÁÓˆ eÏÎ‡È -77Ì‡Â .78Ì‰Ó ‰OÚ79‰qÚ ≈ƒ≈»¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»≈∆ƒ»
d‡ÈˆB‰Ïe ÌÈÏLe¯ÈÏ Òk‰Ï ˙¯zÓ BÊ È¯‰ -80, ¬≈À∆∆¿ƒ»≈ƒ»«ƒ¿ƒ»

ÔÈ‡L81˙B¯t‰ ÏÏÎa82e‡ÓË Ì‡Â .83- ÌÈÏLe¯Èa ∆≈»ƒ¿««≈¿ƒƒ¿¿ƒ»«ƒ
.ıeÁa eÏÎ‡ÈÂ e„tÈƒ»¿≈»¿«

בתחילתו.74) כשהוא אבל 75)כלומר, אדם, לאכילת
אדם. לאכילת ראוי אינו מאכל 76)כשנתקשה שאינם

רעבון. בשני אלא כלל, ידי 77)אדם על הם נאכלים שאז
כלל. נאכלת אינה שלהם הפת אבל ירושלמי 78)הדחק,

ולחזור  עיסה לעשות כדי ולחזור עיסה לעשות "כדי שם:
לעשותם  כדי אלא כרשינים להוציא התירו לא [כלומר,
מתניתא  בהשגות]. הראב"ד כפירוש לא, ותו בחוץ, עיסה
אף  אמר גמליאל בן שמעון דרבן גמליאל, בן שמעון דרבן
הוא  קל הכא, הוא, הכל דברי ויוצאין, נכנסין הפירות
ולמסקנא  כאן, מודים חכמים [שאף בכרשינין שהקלו
קודם  עיסה שיהיו והוא פעמים, כמה אפילו הוצאתם הותרה
מחיצות"]. קלטום כבר כרשינים כשנכנסו שהרי שייכנסו,

ממנו 79) עשה אם אף בתלתן אבל מהכרשינים. כלומר,
אוכלים  אדם בני רוב בתחילתו, שתלתן בו, הקלו לא עיסה
כלל  נאכלים אינם בתחילתם אפילו כרשינים אבל אותו,
כדלהלן. בעיסתם, הקלו ולכן רעבון, בשני אלא לאדם

אם 80) אבל עיסה, עשויין כשהן הכרשינין שנכנסו והוא
אם  אף יוצאים אינם ושוב מחיצות קלטום כרשינים, הכניסן

בפנים. עיסה שנעשתה 81)עשאם הכרשינים, כלומר,
מהם. שהכרשינים 82)העיסה כיוון מחיצות, שקלטום

החמירו  לא - רעבון בשני אלא נאכלים אינם עצמם
בטומאה 83)בעיסתם. ואפילו הכרשינים, כלומר,

מדבריהם.

.ÂËıeÁ ‰ËB BÙBÂ ‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ „ÓBÚL ÔÏÈ‡ƒ»∆≈ƒ¿ƒƒ«»¿∆
ÈL ¯OÚÓ BÙB ˙Áz ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ‰ÓBÁÏ84¯OÚÓe . «»≈¿ƒ«««¬≈≈ƒ«¬≈

‡e‰ È¯‰L ,B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - BÙB ˙Áz ÒÎpL ÈL≈ƒ∆ƒ¿«««≈ƒ∆¬≈
.ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ÈÓk¿ƒ∆ƒ¿«ƒ»«ƒ

הוא 84) הרי פדייה, איסור שלגבי כשם אומרים, ואין
אכילה. לגבי הדין הוא כירושלים,
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.ÊË‰ÓBÁ‰ „ˆaL ÌÈza85ÔÓ ÌÈÙÏ Ì‰ÈÁ˙tL , »ƒ∆¿««»∆ƒ¿≈∆ƒ¿ƒƒ
‰ÓBÁ‰86ÔÏÏÁÂ87- ÌÈÙÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓ :ıeÁÏ «»«¬»»«ƒ¿∆∆«»¿ƒ¿ƒ

¯·c ÏÎÏ ÌÈÙÏk88ıeÁÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓe ;89ÔÈ‡ - ¿ƒ¿ƒ¿»»»ƒ¿∆∆«»¿«≈
ÔÈÏÎB‡90¯ÈÓÁ‰Ï ÌL ÔÈ„Bt ÔÈ‡Â ÌL91ÔÏÏÁ ‰È‰ . ¿ƒ»¿≈ƒ»¿«¿ƒ»»¬»»

- ıeÁÏÂ ‰ÓBÁ‰ „‚kÓ :ıeÁÏ Ì‰ÈÁ˙Ùe ÌÈÙÏƒ¿ƒƒ¿≈∆«ƒ¿∆∆«»¿«
ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â Ba ÔÈ„Bt ,ıeÁÏk92‰ÓBÁ‰ „‚kÓe ; ¿«ƒ¿≈¿ƒƒ¿∆∆«»

Bt ÔÈ‡Â ÌL ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ÌÈÙÏÂ.¯ÈÓÁ‰Ï ÔÈ„ ¿ƒ¿ƒ≈¿ƒ»¿≈ƒ¿«¿ƒ
‰ÓBÁ‰ È·ÚÂ ˙BBlÁ‰Â93ÌÈÙÏk -94. ¿««»√ƒ«»¿ƒ¿ƒ

אחד 85) רק אלא החומה, בעובי ופתחו הבית חלל שאין
החומה.86)מהם. עובי בתוך כלומר, ירושלים. חומת

חלול.87) שתוכו עצמו, מעשר 88)הבית לאכול ומותר
לפדותו  ואסור החומה, בעובי שהוא הבית פתח תחת שני
שהוא  מקום וחומרי קולי הפתח מקום על נותנים שאנו שם.

הבית.89)שם. בחלל  חוץ 90)כלומר, כדין שני, מעשר
הפתח 91)לעיר. אחרי הולכים שאנו העיר, תוך כדין

דינו  החומה של אחד לצד והחלל הפתח ואם  להחמיר,
לקולא. אף דבר, לכל צד לקולא 92)כאותו בין כלומר,

לחומרא. זו 93)בין משנה העמידו שם שבפסחים ואף
השווה  ונמוכה קטנה בחומה כלומר, שורא", ובר ב"שורא
רבינו  פסק - נתקדשה, לא החומה גג אבל העזרה, לקרקע
החלונות  "תנינא, שם שאמרו נו. בזבחים הסוגיא כפשטות
שורא" ובר ב"שורא העמידו ולא כלפנים", החומה ועובי
קלים, וקדשים שני מעשר שלעניין משמע שם, כבפסחים
קדשים  קדשי לעניין ורק בירושלים, ועליות גגים נתקדשו
לשון  וכפשטות נתקדשו, לא קלים קדשים ושחיטת

שם. בפסחים י"ב 94)הברייתא בפרק שלהלן ואף
הבנוי  שבית רבינו פסק יב, הלכה ויובל שמיטה מהלכות
לב. בערכין יהודה כר' חומה, ערי כבתי דינו אין בחומה,

ש  כר' ירושלים ולא חומת קדושת שדין לומר, צריך מעון,
מעשרות  בירושלמי וראה לחוד. חומה ערי בתי ודין לחוד,
כלפנים  אינו בחומה הבנוי שבית זה, דין שלמדו ג, פרק סוף
ערי  בתי שבפרשת מיוחד מפסוק חומה, ערי בתי דין לגבי

החומה. קדושת עם עניין זה לדבר ואין חומה,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
מעשר 1) והאוכל לוקה. בטומאה שני מעשר שהאוכל יבאר

לעם  שני מעשר פירות נותנין אם אונן. זהו ואי באנינות, שני
אסור  שני מעשר דמאי. שני מעשר לאכול מותר אם הארץ.
דבר  שאוכל מיעוטו. הוא וכמה מיעוטו. אפילו לאבד
של  שמרים לשתות. שדרכו דבר ושותה לאכול שדרכו
לתוכו  שנפל מעשר של ויין מים, עליהם שנתן שני מעשר
בו  מקדשין ואם לרפואה, ניתן אם שני מעשר ודין דבש.
הבית. לבדק שלו שני מעשר המקדיש בזה. וכיוצא האשה

.‡ÏÎB‡‰2‰˜BÏ - ‰‡ÓËa ÈL ¯OÚÓ3:¯Ó‡pL ; »≈«¬≈≈ƒ¿À¿»∆∆∆¡«
Èz¯Ú· ‡ÏÂ4‡ÓË ¯OÚn‰L ÔÈa .‡ÓËa epnÓ ¿…ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈≈∆««¬≈»≈

.‡ÓË ÏÎB‡‰Â ¯B‰Ë ¯OÚn‰L ÔÈa ,¯B‰Ë ÏÎB‡‰Â¿»≈»≈∆««¬≈»¿»≈»≈
ÌÈÏLe¯Èa epÏÎ‡iL ‡e‰Â5‰„tiL Ì„˜6BÈ‡L , ¿∆…¿∆ƒ»«ƒ…∆∆ƒ»∆∆≈

B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óa ‡l‡ ‰‡ÓËa B˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏ7; ∆«¬ƒ»¿À¿»∆»ƒ¿¬ƒ»
‰‡ÓËa BÏÎ‡ Ì‡ Ï·‡8ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ9ÔÈkÓ - ¬»ƒ¬»¿À¿»ƒ»«ƒ«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡10. «««¿

יט:2) ובמכות עג : ביבמות יג.3)ברייתא במכות משנה
יט: שם המבואר ובמכות 4)לפי וביבמות כד. פסחים

וגו'", בשעריך לאכול תוכל "לא הפסוק מן כן למדו שם,
שם. בגמרא אחרת גירסא היתה שלרבינו להלן וראה

(ששנינו 5) רישא וכו' חנינא בר יוסי רבי "אמר שם: מכות
טמא  שני במעשר לוקה) - נפדה שלא שני מעשר שהאוכל
ליה  אכיל וקא תוספות), - זה או זה (או טמא וגברא

חולין.6)בירושלים". הוא הרי - שפדהו שלאחר
ובפירוש 7) טהור. כשהוא לאכלו, שמצוה במקום כלומר,

שנאמר  מה רבינו זאת למד ג) משנה שם (מכות המשנה
דגנך". מעשר בשעריך לאכול תוכל "לא יז): יב, (דברים
ללמדך  תאכלנו", "בשעריך כז) טו, (שם בבכור ונאמר
שתאכל  כמו בירושלים, בטומאה מעשר לאכול תוכל "שלא
שם, במכות הרש"ש דעת ולפי בשעריך". בטומאה בכור
מן  ללאו המקור נשאר זה, ולפי שם. בגמרא רבינו כן גרס

למעלה. ראה בטמא", ממנו בערתי "ולא אבל 8)הפסוק
ה"ו. פ"ב למעלה לוקה, - שנכנס 9)בטהרה אחר אפילו

ויצא. (אינו 10)לירושלים ויצא לירושלים נכנס אם בין
שם) למעלה (ראה לחומה חוץ שני מעשר אוכל משום לוקה
נכנס  לא אם ובין חזוןֿאיש), לאכילה. ראוי שאינו כיון -

שם. למעלה ראה עדיין,

.·elÙ‡Â11[Ba] ˜ÈÏ„‰Ï12‡ÓËpL ¯Á‡ ¯p‰ ˙‡13 «¬ƒ¿«¿ƒ∆«≈««∆ƒ¿»
¯eÒ‡ -14epnÓ Èz¯Ú· ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰„tiL „Ú »«∆ƒ»∆∆∆¡«…ƒ«¿ƒƒ∆

.‡ÓËa¿»≈

שם.11) שני.12)יבמות מעשר של כלומר,13)בשמן
שהרי  שנטמא, קודם וכלֿשכן אסור, - שנטמא אחר אפילו
כתב  וכן י. בהלכה כדלהלן צרכיו, בשאר להוציאו אסור
בר"ש  וראה והיכן. ד"ה שם: ועוד ואילו, ד"ה רש"י
שם. הגרע"א ובתוספת וברע"ב ב, משנה פ"ח לשביעית

בין 14) מה עיון צריך לוקה, ואינו אסור לומר: הכוונה אם
ולוקה  הנ"ל, מהפסוק נלמד הוא שאף בטומאה, לאוכל זה
הרמב"ם  ובגליון קורקוס, בר"י וראה הקודמת), (בהלכה

להגרע"א.

.‚e¯‡a ¯·k15elÙ‡ ,‡ÓËpL ¯OÚn‰L , ¿»≈«¿∆««¬≈∆ƒ¿»¬ƒ
ÌÈÏLe¯Èa16ÏÎ‡ÈÂ ÔÈ„Bt -17ÂÈÓc ˙‡ ÔÈÏÎB‡Â . ƒ»«ƒƒ¿≈»≈¿¿ƒ∆»»

¯OÚÓ ˙B¯t ˙¯B˙a ‰¯‰Ëa18¯‡a˙iL BÓk ,19. ¿»√»¿«≈«¬≈¿∆ƒ¿»≈
elÙ‡20LÈ¯ÙÓ - Ï·Ë Ô‰Lk Ôlk ˙B¯t‰ e‡ÓË ¬ƒƒ¿¿«≈À»¿∆≈∆∆«¿ƒ

ÈL ¯OÚÓ21e‰„BÙe ‰‡ÓËa22. «¬≈≈ƒ¿À¿»≈

ח.15) הלכה פ"ב מעשר 16)למעלה בה פודין שאין
(שם). לאדם 17)טהור פדייתו, לאחר הטמא המעשר

או  בטהרה.טמא חולין אוכל שאינו כן 18)לטהור שהרי
לא  וגו' דגנך מעשר וגו' "ואכלת כגֿכה) יד, (דברים נאמר
- טמא שהוא מחמת לאכלו, תוכל לא (כלומר, שאתו תוכל
בבקר  וגו' הכסף ונתת וגו' בכסף ונתתה וגו' שם) מכות
שני  שמעשר הרי אלקיך". ה' לפני שם ואכלת וגו' ובצאן
וצאן  בקר בו וקונים כסף, על בירושלים אותו פודין שנטמא
שני. מעשר כפירות ה', לפני בקדושה אותם ואוכלים וכו'

ועיין 19) שני. מעשר אכילת דיני יֿיא הלכות [להלן
"ר'20)כסףֿמשנה]. ג: הלכה פ"ג שני מעשר ירושלמי
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לה'". ופדה המעשרֿשני) את מטמא (היה לה מסאב פנחס
קודש, קרוי הוא שהרי שהופרש, לאחר שטמאו ייתכן ולא
ובפ"ח  ח הלכה להלן ראה לטמאו, ואסור הסמוכה כבהלכה

טבל. בעודו טימאו אלא ה"ב, לולב ואין 21)מהלכות
טמא, המעשר היה כבר הפרשתו, קודם שאף שכיון אומרים,
להפרישו  צורך ואין מע"ש, קדושת המעשר על תחול לא
ובמפרשים  יב משנה ה פרק שני במעשר וראה ולפדותו.

וצ"ע. לפדותו,22)שם. שחייב [יתכן בטהרה. דמיו ואוכל
שני. מעשר פירות בתורת בטהרה דמיו את לאכול בכדי
מה  וזהו שייפסד. הוא גורם כן לא שאם למעלה), (ראה
"אם  טו): הלכה פי"א (להלן שם שני במעשר שאמרו
שהפרישו  היינו להתוודות", יכול אינו בטומאה הפרישו

חדשים]. בתוספות שם ועיין כנ"ל, פדהו, ולא בטומאה

.„‡Óhk - Ï¯Ú‰23‰˜BÏ - ÈL ¯OÚÓ ÏÎ‡ Ì‡Â , ∆»≈«»≈¿ƒ»««¬≈≈ƒ∆
‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BlL C¯„k ,‰¯Bz‰ ÔÓ24; ƒ«»¿∆∆∆∆«¬ƒ«¿»

,L„˜ Èe¯˜ ÈL ¯OÚÓe ,L„˜ ‰Èe¯˜ ‰Óe¯z‰L∆«¿»¿»…∆«¬≈≈ƒ»…∆
ÈÈÏ L„˜ :Ba ¯Ó‡ È¯‰L25‡ÓËÂ .26ÏÎB‡ - Ï·hL ∆¬≈∆¡«…∆«»¿»≈∆»«≈

BLÓL ·È¯Ú‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ÈL ¯OÚÓ27. «¬≈≈ƒ««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿

תרומות 23) מהלכות בפ"ז וראה עד. ביבמות עקיבא כרבי
ובלחםֿמשנה  א הלכה סוף חגיגה מהלכות ובפ"ב י, הלכה

(משנהֿלמלך). שם.24)שם תרומות הלכות
בתרומה,25) אוכל אינו שערל עקיבא, רבי למד שם ביבמות

יאכל" לא בקדשים וגו' אהרן מזרע איש "איש הפסוק מן
אסור  ערל עקיבא שלרבי בגמרא, אמרו ושם ערל. לרבות

זאת. למדו מהיכן אמרו ולא מעשר, נגעים 26)באכילת
שם: ביבמות והובאה ג, משנה שלמדו 27)פי"ד ואף

אכילה  היתר לענין כנ"ל, ערל, לענין מתרומה שני מעשר
מהם, אחד לכל מיוחדים ודינים למדו, לא שטבל לטמא

ב. הלכה שם תרומות בהלכות ראה

.‰ÏÎB‡‰28‰¯Bz ÏL ˙eÈ‡a ÈL ¯OÚÓ29- »≈«¬≈≈ƒ«¬ƒ∆»
epnÓ È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ30‡e‰Â . ∆∆∆¡«…»«¿ƒ¿…ƒƒ∆¿

ÌÈÏLe¯Èa ,B˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Óa epÏÎ‡iL31Ì‡ Ï·‡ ; ∆…¿∆ƒ¿¬ƒ»ƒ»«ƒ¬»ƒ
ıeÁa BÏÎ‡32˙eÈ‡a33˙eÈ‡a ÌÈÙa BÏÎ‡L B‡ , ¬»««¬ƒ∆¬»ƒ¿ƒ«¬ƒ

Ì‰È¯·c ÏL34˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ -35. ∆ƒ¿≈∆«ƒ«««¿

ב.28) משנה פ"ב הסמוכה.29)ביכורים בהלכה ראה
מקום 30) שכל ח, כלל סוף המצוות בספר לשיטתו רבינו

מסוים, דבר עשינו שלא שנכריז, עלינו שהוטל בתורה
הוא  הרי ופלוני, פלוני מעשה מעצמנו שנשלל כלומר,
(כסףֿמשנה), עליו השיג שם והרמב"ן לאֿתעשה. כמצוות
עיין  ב, הלכה פ"ה סוטה בירושלמי רבינו לדברי ומקור

שמח). (אור קרבן מאיסור 31)בשירי נלמד זה דבר
שהאיסורים  שכיון א. הלכה למעלה בטומאה, אכילתו
(כסףֿמשנה). שוים שדיניהם מסתבר בתורה, סמוכים

ויצא.32) בירושלים שהיה לאחר שלא 33)אפילו אבל
ו. הלכה בפ"ב כנ"ל לוקה, - בהלכה 34)באנינות ראה

הכסף 35)הסמוכה. "וצרת קיים שלא על בחוץ, האוכל
על  שעבר על בפנים והאוכל א), הלכה למעלה (ראה בידך"

חכמים. דברי

.ÂÌÈ·B¯w‰ ÔÓ „Á‡ ÏÚ Ïa‡˙n‰ ‰Ê ?ÔB‡ e‰ÊÈ‡≈∆≈∆«ƒ¿«≈«∆»ƒ«¿ƒ

Ô‰ÈÏÚ Ïa‡˙‰Ï ·iÁ ‡e‰L36‡e‰ - ‰˙Èn‰ ÌBÈ·e . ∆«»¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«ƒ»
Ô‰È¯·cÓ ÔB‡ - ‰ÏÈl·e ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔB‡37. ≈ƒ«»««¿»≈ƒƒ¿≈∆
ÈÈ ÈÈÚa ·ËÈi‰ ÌBi‰ ˙‡hÁ ÈzÏÎ‡Â :¯Ó‡pL38; ∆∆¡«¿»«¿ƒ«»««ƒ«¿≈≈¿»

¯zÓ - ‰ÏÈÏÂ ,¯eÒ‡ - ÌBi‰39ÌÈÓÈ ˙n‰ ‰‰zL . «»¿«¿»À»ƒ¿»»«≈»ƒ
ÌBÈ ¯Á‡L ÌÈÓi‰ Ô˙B‡ Ïk - ¯a˜ Ck ¯Á‡Â ÌÈa«̄ƒ¿««»ƒ¿«»»«»ƒ∆««
ÔÈ‡Â .Ô‰È¯·cÓ ÔB‡ ‡e‰ ‰¯e·w‰ ÌBÈ „Ú ‰˙Èn‰«ƒ»««¿»≈ƒƒ¿≈∆¿≈

BÏÈÏ OÙBz ‰¯e·w‰ ÌBÈ40. «¿»≈≈

א.36) הלכה אבל מהלכות בפ"ב וראה התורה. מן
וכן 37) יהודה, כר' ולא שמעון ורבי כרבי וק: צט: זבחים

שם. וברי"ף טז: ובברכות צב. בפסחים הוא 38)הוא כן
וברי"ף  ק: בזבחים וראה יא. הלכה ב פרק שמיני פ' בסיפרא

ב. פרק סוף בברכות יונה אבל 39)ורבינו התורה. מן
הקבורה. עד אונן הוא הרי בזבחים 40)מדרבנן, ברייתא

אותו  כל עליו מתאונן הוא מתי עד הכי, תריץ "אלא שם:
מן  ימים עשרה לאחר ואפילו הקבורה יום (כלומר, היום
שלא  זמן כל אומר, רבי לילו. בלא שם) רש"י - המיתה
ימים, עשרה אחר אפילו מדבריהם אונן הוא (הרי נקבר
כחכמים, והלכה (שלאחריו)". לילו תפס נקבר ואם כנ"ל)
וצריך  מחביריו. לא אבל מחברו, אלא כרבי הלכה שאין
בברייתא  הנזכרים חכמים על חולקים אלו שחכמים לומר
אותו  אלא מתאונן ש"אין הסוברים בסמוך, למעלה שם
מהלכות  בפ"ב להלן וראה המיתה. יום כלומר, בלבד", היום

שם. וכסףֿמשנה טֿי, הלכות מקדש ביאת

.ÊÔlk ÌÈL„w‰ Ïk ‡l‡ ,„·Ïa ÈL ¯OÚÓ ‡ÏÂ41 ¿…«¬≈≈ƒƒ¿«∆»»«√»ƒÀ»
‰˜BÏ - ‰¯Bz ÏL ˙eÈ‡a ÔÏÎ‡ Ì‡42ÏL ˙eÈ‡·e ; ƒ¬»»«¬ƒ∆»∆«¬ƒ∆

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - Ô‰È¯·c43. ƒ¿≈∆«ƒ«««¿

בקדשים.41) מדובר הנזכרים איסור 42)במקומות שאף
אכלתי  "לא הכתוב בכלל הוא באנינות קדשים אכילת
קנא. לאֿתעשה המצוות ובספר קא. בזבחים וראה באוני",

ה.43) הלכה למעלה ראה

.ÁÔÈ‡44ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t ÔÈ˙B45‡ÏÂ ,ı¯‡‰ ÌÚÏ ≈¿ƒ≈«¬≈≈ƒ¿«»»∆¿…
¯OÚÓ ˙BÚÓ ‡ÏÂ ,¯OÚÓ ˙BÚÓa ˙BÁ˜Ïp‰ ˙B¯t46, ≈«ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿…¿«¬≈

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa ‡e‰L ÈtÓ47¯zÓe .48¯OÚÓ ÏÎ‡Ï ƒ¿≈∆¿∆¿«À¿»À»∆¡…«¬≈
˙eÈ‡a È‡Óc ÏL ÈL49ı¯‡‰ ÌÚÏ BzÏÂ ,50‡e‰Â ; ≈ƒ∆¿««¬ƒ¿ƒ¿¿«»»∆¿

Bc‚k ÏÎ‡iL51ÔÈ‡ .52ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„È˜ÙÓ53elÙ‡ ∆…«¿∆¿≈«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ¬ƒ
¯·Á Ïˆ‡54Ba „È ˙Áz ¯OÚn‰ ‡ˆÓÂ ˙eÓÈ ‡nL , ≈∆»≈∆»»¿ƒ¿»««¬≈«««¿
ı¯‡‰ ÌÚ55Ï·‡ ;56È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓ ÌÈ„È˜ÙÓ «»»∆¬»«¿ƒƒ«¬≈≈ƒ∆¿«

ı¯‡‰ ÌÚ Ïˆ‡57. ≈∆«»»∆

סוף 44) פ"א ובדמאי שם. וירושלמי ג, משנה פ"ג מע"ש
ד. הלכה שם ובפ"ב ב ראה 45)הלכה ודאי, פירות של

ד.46)להלן. פרק בראש כדלהלן שני, מעשר כדין שדינם
קודש,47) קרוי שהוא שני, למעשר טומאה לגרום ואסור

ג. הלכה למעלה ראה ב.48)כתרומה, משנה פ"א דמאי
נאכל 49) "תני שם: ובירושלמי תורה. של באנינות אפילו

(כן  בטומאה נאכל ואינו באנינה דמאי) של שני (מעשר
הרי  לעםֿהארץ, שנותנו להלן, שאמרו ממה גם נראה
אנינה  בין מה שם). הפנים מראה - אסור בטומאה שלאכלו
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אינה  אנינה מצויה, טומאה נחמן רב אמר טומאה. בין מה
שאינו  דבר על גזרו ולא מצוי שהוא דבר על וגזרו מצויה,

שם.50)מצוי". משנה טומאה. בחזקת שהוא אףֿעלֿפי
למעלה. ראה התירו, לא בטומאה לאכלו אבל

שנתן)51) (הפירות שהם מה כפי מנכסיו להוציא ש"יצטרך
ואוכל  וכו'"שוים, (בטהרה שני מעשר כמעות בירושלים ם

לעםֿהארץ, בנותן חכמים שהחמירו שם), המשנה פירוש -
ונראה  כן). דעתו שאין שם בר"ש (ועיין בכך רגיל יהא שלא
שביד  מה על שבידו דמאי של שני מעשר שבמחלל
יג, הלכה פ"ח להלן ראה חכמים, החמירו לא עםֿהארץ,

ובחזוןֿאיש. ראשונה" ב"משנה מע"ש 52)וראה תוספתא
ודאי.53)פ"ד. שם.54)של קרויא, בן חלפי כאבא
לא 55) אבל מרובה לזמן אלא לחשוש שאין כתב הראב"ד

כוונת  גם כן כי שייתכן הכסףֿמשנה וכתב מועט, לזמן
כפשוטה. בתוספתא ועיין חסרה 56)רבינו. רומי בדפוס

רבינו. בדברי כן שגרס נראה הראב"ד מלשון אבל זו, פיסקא
אחרת 57) נוסחא לו היתה והראב"ד שם. בתוספתא הוא כן
שם.

.ËÈL ¯OÚÓ58BËeÚÓ elÙ‡ „a‡Ï ¯eÒ‡59 «¬≈≈ƒ»¿«≈¬ƒƒ
ÂÈÓc CÈÏBÓ B‡ ‡e‰L Ïk BÎÈÏBÓ ‡l‡ ,ÌÈÎ¯ca«¿»ƒ∆»ƒ»∆ƒ»»

ÌÈÏLe¯ÈÏ60¯zÓe .61ÏL ÈL ¯OÚÓ ËeÚÓ „a‡Ï ƒ»«ƒÀ»¿«≈ƒ«¬≈≈ƒ∆
ÌÈÎ¯ca È‡Óc62˙BÁt ?ËeÚÓ ‡e‰ ‰nÎÂ . ¿««¿»ƒ¿«»ƒ»

Òe¯Ùa ÔÈa ÌÏL ÏÎ‡a ÔÈa ,˙¯‚B¯‚kÓ63Ï·‡ . ƒƒ¿∆∆≈¿…∆»≈≈¿»¬»
‰Â .B˙B‡ ÔÈ„a‡Ó ÔÈ‡ - ˙¯‚B¯‚kÈL ¯OÚÓ LÈ¯Ùn ƒ¿∆∆≈¿«¿ƒ¿««¿ƒ«¬≈≈ƒ

˙¯‚B¯‚kÓ ˙BÁt È‡Óc ÏL64ÌÚÏ B˙B ‰Ê È¯‰ - ∆¿«»ƒƒ¿∆∆¬≈∆¿¿«
Bc‚k ÏÎB‡Â ı¯‡‰65Ï·‡ ;66epLÈ¯ÙÈ ‡Ï67‰lÁzÎÏ »»∆¿≈¿∆¿¬»…«¿ƒ∆¿«¿ƒ»

B„a‡Ï68„a‡Ï ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ,69. ¿«¿∆≈«¿ƒƒ¿«≈

ודאי.58) להלן.59)של ראה מכגרוגרת, פחות אפי'
פ"א 60) (דמאי במשנה התירו שלא ממה נלמד, זה דין

ראה  דמאי. של שני מעשר מיעוט לאבד אלא ב) משנה
שם.61)להלן. שהקלו 62)משנה לירושלים, המובילות

הדרך. קושי מחמת יוחנן 63)בדמאי, "ר' שם: ירושלמי
גרוגרת". עד בשלם בין בפרוס בין יהוצדק, בן ר"ש בשם

התירו 64) שבדרכים מכגרוגרת, פחות אפילו כלומר,
אם  אלא לעםֿהארץ, ליתנו בו הקלו לא - כנ"ל לאבדו,

כנגדו. דמאי 65)אוכל של שני במעשר שעושה כשם
שמה  רבינו, ודעת הקודמת. כבהלכה מכגרוגרת, יותר שהוא
מוסב  זה כנגדו", ויאכל לעםֿהארץ "ונותנו במשנה שאמרו
וראה  מיעוטו". את "ומאבדין בסמוך שם הנאמר על גם

ובחזוןֿאיש. בכסףֿמשנה, אנשיֿשם. בעיא 66)בתוספות
שם. בירושלמי הושעיא, ר' שני 67)של מעשר כלומר,

מכגרוגרת. פחות דמאי, אףֿעל69ֿ)בדרכים.68)של
עיון: וצריך לחומרא. רבינו פסקה הבעיא, נפשטה שלא פי
אלא  אינו דמאי של שני מעשר איבוד איסור כל הרי

מדרבנן.

.ÈÈL ¯OÚÓ70:¯Ó‡pL ;‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡Ï Ôz «¬≈≈ƒƒ»«¬ƒ»¿ƒ»∆∆¡«
EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â71‰i˙Lk - ‰ÎÈÒÂ .72¯eÒ‡Â .73 ¿»«¿»ƒ¿≈¿»¡…∆¿ƒ»ƒ¿ƒ»¿»

ÌÈ„‚·e ÌÈÏk Ba ÁwÏ ÔB‚k ,ÂÈÎ¯ˆ ¯‡La B‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ¿»¿»»¿ƒ«≈ƒ¿»ƒ
ÌÈ„·ÚÂ74˙ÓÏ epnÓ Èz˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;75,¯ÓBÏk . «¬»ƒ∆∆¡«…»«ƒƒ∆¿≈¿«

Ûeb‰ ˙‡ Ìi˜Ó BÈ‡L ¯·„a B˙B‡ È˙‡ˆB‰ ‡Ï76. …≈ƒ¿»»∆≈¿«≈∆«
,‰ÂˆÓ ¯·„a elÙ‡ ,ÌÈ¯·c ¯‡La epnÓ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ∆ƒ¿»¿»ƒ¬ƒƒ¿«ƒ¿»

˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡ epnÓ Á˜lL ÔB‚k77‰ÂˆÓ78- ¿∆»«ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿≈ƒ¿»
‰Ê È¯‰79¯OÚÓ ˙¯B˙a Bc‚k ÏÎB‡80. ¬≈∆≈¿∆¿¿««¬≈

א.70) משנה פ"ב היא 71)מע"ש אכילה בכלל ושתיה
עו:). יומא ובבלי שם, קט,72)(ירושלמי (תהלים שנאמר

בשבת  (משנה בעצמותיו" וכשמן בקרבו כמים "ותבא יח):
תורה  שאמרה מקום כל (שם) הירושלמי דברי ולפי פו.).
שאסרה  במקום אבל בכלל. סיכה אף ועשה, בקום לאכול
מכתוב  נתרבתה אלאֿאםֿכן בכלל, סיכה אין לאכול, תורה
עשור  שביתת מהלכות בפ"א וראה שמח). (אור מיוחד
ב. הלכה תרומות מהלכות פ"י ולמעלה דֿה, הלכות

כמו 73) שלוקה, כאן רבינו כתב ולא כדלהלן. התורה, מן
ועיין  ואנינות, טומאה לענין אֿה) (הלכות למעלה שכתב

אלא 74)רדב"ז. במשנה נזכרו ולא ז. משנה פ"א שם
וכן  להלן. ותכריכים, מארון נלמדו ובגדים וכלים עבדים.
ולסיכה  ולשתיה לאכילה חוץ שהוא "כל שם: משנה מפורש

כבגדו". יאכל שני, מעשר זאת 75)מדמי למד רבינו
המצוות. בספר רבינו בלשון וראה הרי 76)מדעתו. לכן

נאכל  שהמזון כיון וסיכה, שתיה באכילה, אבל כמת. זה
(כסףֿמשנה). "מת" ולא "חי" קרוי זה הרי באיברים, ונבלע

יבמות 77) ועיין כיֿתבא. לפרשת וספרי יב, משנה פ"ה שם
קנב): (לאֿתעשה המצוות בספר רבינו לשון וזו עד.
שהיא  אע"פ יאמר כאילו לחיזוק, המת את (הכתוב) "והזכיר
שכיון  לי ונראה שני, מעשר מעות עליו יוציא לא מצוה,
כמו  בלבד, במזון שני מעשר דמי להוציא יתעלה שצוה
המזון  בזולת אותו המוציא הרי וכו'" הכסף "ונתת שאמר
לומר: רוצה בכך". למת תועלת שאין למת, נתנו כאילו

להיפך שם) (יבמות חכמים דרשו סיכה, לענין "ולא דוקא
בשמן  מותרת וסיכה נתתי", - לחי "הא - למת" ממנו נתתי
אף  ומותרת כשתיה, היא שסיכה מפני טמא, שני מעשר של
זאת), השמיט שרבינו עיון וצריך (שם. טהור שני במעשר
חי  "הא לדרוש אפשר אי ובגדים, כלים לענין מהֿשאיןֿכן
מצוה  שהוא במת שאם לאסור, ממת חי למדו אלא מותר",
ובחידושי  שם ביבמות ועיין אסור. שלחי כלֿשכן אסור,
העליר  הגר"ח ובהערת בכסףֿמשנה וראה שם. הרמב"ן

שם. המצוות מצוה",78)לספר "מת נאמר לא במשנה
קורקוס). (ר"י מצוה מת גם כולל ש"מת" רבינו סבור אבל
אחרת  ממצוה פטור מצוה מת בקבורת שהעוסק [ואףֿעלֿפי

עבורו]. איסור לעשות לו הותר לא - ג:) שם 79)(מגילה
ז. משנה הכלים 80)פ"א את לו שמכר כשהמוכר זה, כל

לפנינו  קיים הוא אם אבל מת, או ברח והתכריכים, והבגדים
פ"ז  כדלהלן למוכר, הבגדים ויחזרו לבעליהם הדמים יחזיר

טז. הלכה

.‡È¯OÚÓ81‰˙BLÂ ,ÏÎ‡‰Ï Bk¯cL ¯·c ÏÎB‡ - «¬≈≈»»∆«¿¿≈»≈¿∆
˙BzLÏ Bk¯cL ¯·„82‡ÏÂ .CeÒÏ Bk¯cL ¯·c CÒÂ , »»∆«¿ƒ¿¿»»»∆«¿»¿…

ÔÓM‰ ˙‡ ‡e‰ CÒ Ï·‡ ,ıÓÁÂ ÔÈÈ CeÒÈ83‡ÏÂ .84 »«ƒ»…∆¬»»∆«∆∆¿…
ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ ,ÔÈ˜LÓ Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ˙B¯t‰ ˙‡ ËÁÒÈƒ¿«∆«≈¿ƒ≈∆«¿ƒƒ≈ƒ

„·Ïa ÌÈ·ÚÂ85ÔÈ‡Â] .86ÔÓM‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ87Ï·‡ ,88 «¬»ƒƒ¿«¿≈¿«¿ƒ∆«∆∆¬»
ÔÈi‰ ˙‡ ÔÈÓhÙÓ89ÔÈ‡Â [.90˙t ÏÎ‡Ï B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ¿«¿ƒ∆««ƒ¿≈¿«¿ƒ∆¡…«
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ÏÎ‡Ó ÏÒÙpL ÔÂÈk ‡l‡ ,Á¯ÒpL ÔÓLÂ ‰LtÚL∆ƒ¿»¿∆∆∆ƒ¿«∆»≈»∆ƒ¿«≈…∆
epnÓ ‰M„˜ ‰Ú˜t Ì„‡91. »»»¿»¿À»ƒ∆

שני,81) במעשר עושה מה והכוונה, א. משנה פ"ב שם
"במעשר. העתיק: קורקוס והר"י וכו'. אוכל ומפרש,

שני". "מעשר העתיק: לא 82)והכסףֿמשנה שם במשנה
תרומה  לענין בתוספתא הוא כן אבל זו, בבא נאמרה
(פ"ח  שם במשנה והרי שם), (פ"ו בשביעית פ"ט) (תרומות
לשביעית. שני ומעשר תרומה השוו ב) משנה

דרכו 83) אין וזה לסוך) (שמן לכן דרכו "זה שם: בירושלמי
לסוך)". וחומץ (יין "כל 84)לכן ג: משנה פי"א תרומות

שני, ובמעשר בתרומה מברייתן אותם משנים אין הפירות
בלבד". וענבים זיתים הפירות 85)אלא לשנות שאין

שמיטה  מהלכות ופ"ה ג, הלכה פ"ט להלן וראה מברייתם,
ב. הלכה תרומות מהלכות פי"א ולמעלה ג, הלכה ויובל

זו.86) פיסקא חסירה רומי ובדפוס שם. שני במעשר משנה
יוםֿטוב'. ב'תוספות שהוא 87)וראה כיון מרקחת, במיני

המשנה. (פירוש באכילתו וממעט כך, ידי על טעמו מפסיד
לקנות  אסור זה ומטעם ג). הלכה שם תרומות בהלכות וראה

שם). (משנה שני מעשר בדמי מפוטם משנה 88)שמן
אדרבא 89)שם. אלא כך, משום נפסד היין טעם שאין

היא 90)משתבח. [וכן א הלכה שם שני מעשר ירושלמי
ב]. הלכה פ"ז שביעית שם.91)בתוספתא ירושלמי

.·ÈÏk92‰Óe¯˙a BÏÎ‡Ï ÌÈ¯ÊÏ ¯znL93¯zÓ Ck , …∆À»¿»ƒ¿»¿ƒ¿»»À»
ÔÈlÁ ˙¯B˙a BÏÎ‡Ï ÈL ¯OÚÓa94ÌÈ¯ÓL .95ÏL ¿«¬≈≈ƒ¿»¿¿«Àƒ¿»ƒ∆

ÔBL‡¯ - ÌÈÓ Ì‰ÈÏÚ Ô˙pL ÈL ¯OÚÓ96¯eÒ‡ «¬≈≈ƒ∆»«¬≈∆«ƒƒ»
ÈLÂ ,¯OÚnk97ÔÈlÁk ¯zÓ98elÙ‡ - È‡Óc ÏLÂ . ¿«¬≈¿≈ƒÀ»¿Àƒ¿∆¿«¬ƒ

¯zÓ ÔBL‡¯99. ƒÀ»

שם.92) שני מעשר וירושלמי פ"י. תרומות תוספתא
שמח).93) (אור יֿיג הלכות שם תרומות בהלכות כמבואר
בירושלים.94) טמא או לירושלים מחוץ כלומר,
צז.95) בתרא בבא בבבלי והובאה שם. תרומות תוספתא

מאיר. כרבי ולא הראשונים 96)כתנאֿקמא המים כלומר,
השמרים. מן לאחר 97)שהוציא שהוציא המים כלומר,

בשניה. השמרים על החמירו,98)שנתנם בתרומה אבל
יג. הלכה שם תרומות בהלכות למעלה בבא 99)ראה

הקלו. שבדמאי שם. בתרא

.‚ÈÔÈÈ100¯OÚÓ ÏL101ÔÈÏ·˙Â L·„ BÎB˙Ï ÏÙpL102 «ƒ∆«¬≈∆»«¿¿«¿«¿ƒ
eÁÈaL‰Â103ÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ -104ÔÎÂ .105ÌÈ‚c ¿ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ∆¿¿≈»ƒ

˙BËBÏÙ˜ ÌÚ eÏMa˙pL106ÈL ¯OÚÓ ÏL ∆ƒ¿«¿ƒ«¿∆«¬≈≈ƒ
eÁÈaL‰Â107.ÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ - ¿ƒ¿ƒ«∆«¿ƒ∆¿

שם.100) שני בדברי 101)מעשר כן נוסף ובכתבֿיד שני.
קורקוס. בר"י הוא וכן רוקח). (מעשה צ"ל:102)רבינו

הוא  רומי בדפוס אבל בכסףֿמשנה. הוא וכן "ותבלין".
אחר. אדם של חולין של ותבלין בדבש ומדובר כלפנינו.

כדלהלן.103) ובטעמו, במדתו הוסיפו כלומר,
טו.104) בהלכה להלן שם.105)נתבאר משנה
מנוקדת:106) במשנה מצא שלמה' 'מלאכת בעל

(פירוש  הצבי" בארץ הנעשה החציר והם: ֵָ"קפלוטֹות".

פ"א  כלאים בירושלמי כמפורש שדה, כרישי והם המשנה).
ב. למעלה.107)הלכה כמבואר

.„È‰qÚ108- ‰ÁÈaL‰Â d‡Ù‡L ÈL ¯OÚÓ ÏL ƒ»∆«¬≈≈ƒ∆¬»»¿ƒ¿ƒ»
ÏÏk‰ ‰Ê .ÈMÏ Á·M‰109¯k BÁ·ML Ïk :110Ì‡ : «∆««≈ƒ∆«¿»…∆ƒ¿ƒ»ƒ

‰cna ¯È˙B‰111¯È˙B‰ ‡Ï Ì‡Â ,ÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ - ƒ«ƒ»«∆«¿ƒ∆¿¿ƒ…ƒ
‰cn‰112BÁ·L ÔÈ‡L ÏÎÂ ;„·Ïa ÈLÏ Á·M‰ - «ƒ»«∆««≈ƒƒ¿«¿…∆≈ƒ¿

„·Ïa ÈLÏ Á·M‰ - ‰cn‰ ¯È˙B‰ elÙ‡ ,¯k113. ƒ»¬ƒƒ«ƒ»«∆««≈ƒƒ¿«

וכו'108) "עיסא זו פיסקא ליתא רומי ובדפוס שם. משנה
שם.109)לשני". במשנה 111)בטעם.110)משנה

חשבון". לפי השבח ניכר, ששבחו כל הכלל "זה שם:
השבח  מידה הותיר בו שיש "כל יוחנן: ר' אמר ובירושלמי
במדה  המותיר "כל פ"ו: סוף שם בתוספתא הוא וכן לשני".
גם  שניהם: שצריך הרי חשבון", לפי השבח ניכר, שבחו

קורקוס. בר"י ראה בטעם. ניכר וגם במדה אף 112)הוסיף
בטעם. ש"אין 113)שהשביח שכל שם, במשנה כמפורש

מדברת  שהמשנה אףֿעלֿפי לשני", השבח - ניכר שבחו
ועיין  שם. בירושלמי יוחנן ר' כדעת במדה, כשהותיר

ראב"ד.

.ÂËÔBaLÁ ÈÙÏ Á·M‰ „ˆÈk114¯OÚÓ ÏL ÔÈÈ ? ≈««∆«¿ƒ∆¿«ƒ∆«¬≈
‰LÏL ‰ÂML115ÊeÊ ‰ÂL ÔÈÏ·˙Â L·„ BÎB˙Ï ÏÙpL , ∆»∆¿»∆»«¿¿«¿«¿ƒ»∆
eÙÈÒB‰Â ,„Á‡116e‰eÁÈaL‰Â B˙cÓa117Ïk‰ È¯‰Â , ∆»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«¬≈«…

ÚÈ·¯e ‰Úa¯‡a Ïk‰ ÔÈ·LBÁ - ‰MÓÁ ‰ÂL118ÔÎÂ . »∆¬ƒ»¿ƒ«…¿«¿»»¿ƒ«¿≈
.ÌÈ¯·c‰ ¯‡La ‰Ê C¯c ÏÚ«∆∆∆ƒ¿»«¿»ƒ

הקודמות.114) בהלכות בדפוס 116)זוזים.115)הנזכר
והתבלין. הדבש כלומר, "והוסיפו", בטעמו.117)רומי

הוא 118) וכן רביעי". פחות "בארבעה ווינציאה: בדפוס
המשנה. בפירוש וראה וברדב"ז. קורקוס בר"י

.ÊËÈL ¯OÚÓ119‰ÎÈÒÏ ÔzpL Èt ÏÚ Û‡ ,120ÔÈ‡ - «¬≈≈ƒ««ƒ∆ƒ«¿ƒ»≈
˙Èpˆ Èab ÏÚ ‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B121Èab ÏÚ ‡ÏÂ ¿ƒ…««≈ƒƒ¿…««≈

˙ÈÊÊÁ122ÚÈÓ˜ epnÓ ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â ,123,Ba ‡ˆBiÎÂ ¬»ƒ¿≈ƒƒ∆»≈«¿«≈
‰‡eÙ¯Ï Ôz ‡Ï È¯‰L124. ∆¬≈…ƒ«ƒ¿»

מעשר 119) של שמן והיינו א. פרק שני מעשר תוספתא
התוספתא  דברי לפרש אפשר היה רבינו, דברי ולולא שני.
שם. כפשוטה בתוספתא ראה שני, מעשר של בסלע

י.120) הלכה מלמטה"121)למעלה ברגל שיוצאת "מכה
.(36 עמוד התשובות חלק שבת, למסכת הגאונים (אוצר

בתרגום 122) וראה שם). לתוספתא דוד (חסדי ילפת
כ. כא, לויקרא קמיעים 123)אונקלוס גם עושים היו כי

סא. בשבת וראה עשבים), =) עיקרין אלא 124)של
וראה  לרפואה. ולא כשתיה, שהיא וסיכה ושתיה לאכילה
"לאכלה  שדרשו: יא, הלכה ויובל שמיטה מהלכות בפ"ה

לרפואה". ולא

.ÊÈ‡e‰ dB·b ÔBÓÓ - ÈL ¯OÚÓ125ÈÈÏ :¯Ó‡pL , «¬≈≈ƒ»»«∆∆¡««»
‡e‰126‰zÓa ‰˜ BÈ‡ CÎÈÙÏ .127Ôk Ì‡ ‡l‡ ,128 ¿ƒ»≈ƒ¿∆¿«»»∆»ƒ≈

Ï·h‰ BÏ Ô˙129ÔÈ‡Â .¯OÚn‰ LÈ¯ÙÓ Ïa˜Ó‰Â »««∆∆¿«¿«≈«¿ƒ««¬≈¿≈
‰M‡‰ ˙‡ Ba ÔÈLc˜Ó130ÔÈ‡Â ,131ÔÈ‡Â ,B˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ ¿«¿ƒ∆»ƒ»¿≈¿ƒ¿≈
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ÔÈkLÓÓ132ÔÈÙÈÏÁÓ ÔÈ‡Â ,B˙B‡133ÔÈ‡Â ,B˙B‡134 ¿«¿¿ƒ¿≈«¬ƒƒ¿≈
ÔÈÈ‰¯Ó135.B˙B‡ «¿ƒƒ

מעות 125) וגם יהודה. כרבי ולא מאיר כרבי נב: קידושין
להלן  וראה יט. הלכה פ"ז להלן גבוה, ממון הן שני מעשר

כ. נג:126)הלכה נג. ניתן 127)שם "אינו כתב לא
פ"ט  להלן הוא וכן במתנה", נקנה "אינו אלא במתנה"
ההלכה  בסוף (ראה במתנה לתת איסור שאין ב, הלכה
נקנה  אינו אלא א), משנה פ"א שני במעשר הסמוכה
שמח). (אור ברשותו הנותן, משל כאוכל הוא והרי למקבל,
שני. מעשר ד"ה 862 עמ' נד: קידושין במאירי וראה

נד:128) כמי 129)שם הורמו שלא ש"מתנות ואףֿעלֿפי
ופ"ו  ו, הלכה אישות מהלכות פ"ה (למעלה שהורמו"
אין  - י) הלכה פ"ב ולמעלה כא, הלכה מעשר מהלכות
וזוהי  ההפרשה. לאחר אלא גבוה וממון קודש שני המעשר
שלא  שמתנות מודים הכל זה שלענין שם, הגמרא כוונת
עמ' שם בקידושין ומאירי קורקוס (ר"י כמורמות אינן הורמו

שם). למי, נודע לא ושיטה אינה 130)762 קדשה ואם
שם  אישות בהלכות הוא וכן שם. מאיר כרבי מקודשת,

ד. וראה 131)הלכה א. פרק תחילת שני מעשר תוספתא
כ. הלכה הסמוכה.132)להלן בהלכה ראה

כמכר.133) שם.134)שחליפין ראה 135)תוספתא
הסמוכה. בהלכה

.ÁÈ„ˆÈk136B˙È·Ï ÒkÈ ‡Ï ?B˙B‡ ÔÈkLÓÓ ÔÈ‡ ≈«≈¿«¿¿ƒ…ƒ»≈¿≈
BlL ÈL ¯OÚÓ epkLÓÈÂ137- BkLÓe ¯·Ú . ƒ«¿¿∆«¬≈≈ƒ∆»«ƒ¿¿

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ138‡Ï ?B˙B‡ ÔÈÈ‰¯Ó ÔÈ‡ „ˆÈk . ƒƒƒ»≈«≈«¿ƒƒ…
E„Èa ‰È‰ÈÂ ‰Ê ¯OÚÓ EÏ ‡‰ :BÏ ¯Ó‡È139ÈÏ Ô˙Â , …«≈¿«¬≈∆¿ƒ¿∆¿»¿¿≈ƒ

˙BÚÓ ÂÈÏÚ140„ˆÈk .141Ó ÔÈ‡‡Ï ?B˙B‡ ÔÈÙÈÏÁ »»»≈«≈«¬ƒƒ…
¯OÚÓ ÔÓL ÈÏ Ô˙Â ¯OÚÓ ÔÈÈ EÏ ‡‰ :BÏ ¯Ó‡È142. …«≈¿≈«¬≈¿≈ƒ∆∆«¬≈

ÔÈÈ EÏ ‡‰ :BÏ ¯ÓB‡ Ï·‡143Ì‡Â ,ÔÓL ÈÏ ÔÈ‡L ¬»≈≈¿«ƒ∆≈ƒ∆∆¿ƒ
ÛÈÏÁ‰ ‡Ï È¯‰L ;¯zÓ - ÔÓL BÏ ÔzÏ B¯·Á ‰ˆ»̄»¬≈ƒ≈∆∆À»∆¬≈…∆¡ƒ

BÏ ÔÈ‡L BÚÈ„B‰ ‡l‡ ,BnÚ144ÔzÏ ‰l‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â , ƒ∆»ƒ∆≈¿ƒ»»«»ƒ≈
.ÔzÈ -ƒ≈

שם.136) ליכנס 137)תוספתא שמותר באופן (היינו
שכר  חבירו אצל לו שיש כגון אחר, משכון למשכנו לביתו
ונוטל  לביתו ש"נכנס במלוה, עליו זקפו ולא מלאכה
ז). הלכה ולוה מלוה מהלכות (פ"ג בשכרו" המשכון
שלבו  משכון, בתורת לו שנותן היינו שבסמוך, ו"מרהינין"
והשמיענו, בחובו. נוטל ואינו לו, שישלם ובטוח סמוך יהיה
שני). במעשר אסורים הללו המשכון מיני ששני

(רדב"ז).138) א הלכה פ"א שם למשכון 139)ירושלמי
הוא 140)ולבטוחות. וכן "חולין", רומי: בדפוס

שם. שם.141)בתוספתא אפילו 142)תוספתא כלומר,
שהרי  בזה, זה להחליף אסור שני, מעשר ששניהם באופן

כמכר. שני.143)זה "ואין 144)מעשר שם: ירושלמי
היין) נותן (כלומר יכול שאינו מכיון חליפין, משום אסור
חליפין. אלו אין בדין, ממנו השמן) את (כלומר להוציאו
שמן, לי שאין יין לך הא אמר, ולמה) (כלומר: מילה וליידא
הייתי  (כלומר: לך מיתן הוינא שמן) =) משח לי הות דאילו
דבריו  לפרש שאפשר שמכיון לי)". אין אבל שמן, לך נותן

היין, עבור שמן לו יתן שחבירו דבריו לפרש יכול אינו - כך
כדין. ולהוציאו

.ËÈÈL ¯OÚÓ145elÙ‡ Bc‚k ÔÈÏ˜BL ÔÈ‡ -146 «¬≈≈ƒ≈¿ƒ¿∆¿¬ƒ
·‰Ê È¯È„147ÈL ¯OÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÏ elÙ‡Â , ƒ¿≈»»«¬ƒ¿«≈¬≈∆«¬≈≈ƒ

¯Á‡148‰¯Êb .149‡Ï ‡nL150BÏ˜LÓ epnÓ ÔeÎÈ151, «≈¿≈»∆»…¿«≈ƒ∆ƒ¿»
˙BÚÓ Ô‰a Ï˜BL ‡e‰Â ,ÌÈ¯ÒÁ ˙B¯t‰ e‡ˆÓÂ¿ƒ¿¿«≈¬≈ƒ¿≈»∆»

¯OÚÓ Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÏ152¯Á‡153¯OÚÓ ‡ÈˆBÓ ‡ˆÓ , ¿«≈¬≈∆«¬≈«≈ƒ¿»ƒ«¬≈
.ÂÈÓcÓ ˙BÁÙa ÔÈlÁÏ¿Àƒ¿»ƒ»»

ובמאירי 145) כב: בשבת וראה פ"א. שני מעשר תוספתא
ידוע, שמשקלם שני מעשר בפירות כאן ומדובר שם.

הסמוכה. בהלכה וראה במעות, ולא כן 146)כדלהלן.
גורר. ד"ה שם המאירי ואףֿעלֿפי 147)גורס חולין. של

משקלם  ואין יקרים (שהם גדול" למשקל צורך כאן "שאין
בזיון  שהוא "לפי כנגדו, שוקלין אין - שם) מאירי - גדול
אבני  ממנו עושה כשהוא ד) הלכה למעלה (ראה בקדשים
בהלכה  וראה א, משנה פ"א שם המשנה (פירוש משקל"

שני 148)הסמוכה). מעשר לחלל כדי שוקל הוא אם אבל
להלן. ראה מותר, - כנגדו שוקל שהוא [בגמרא 149)זה,

חנוכה  נר להדליק מותר שסובר למי זו, משנה כן פירשו שם
מדליקין  אין שסובר למי אבל קיסם, ידי על גם חנוכה מנר
זו, הלכה כן לפרש הכרח אין - חנוכה מנר חנוכה נר אלא
ואףֿעלֿפי  המעשר, כנגד חולין של דינרים שוקל הוא שהרי

ע  הפירות מחלל הוא נר שאחרֿכך כמדליק הוא הרי - ליהם
שלמי  שם, אמרו שכן קיסם. ידי על חנוכה מנר חנוכה
אפילו  להדליק אסור הדלקה, ולא מצוה עושה הנחה שסובר
יהיה  עצמו זה שנר ואףֿעלֿפי חנוכה, מנר חנוכה  נר
הגמרא  דברי הביא שרבינו ונראה מצוה. של נר אחרֿכך
שהוא  בעת חל החילול אם שאפילו להשמיענו, בכדי הנ"ל
שהרי  כלל, קדשים בזיון כאן שאין משקלו, ויודע שוקל
שכל  בזיון, אינו - המשקל שיודע לפני המשקל, פעולת עצם
יודע  שאינו זמן וכל שני, במעשר ההשתמשות הוא הבזיון
המשקל, יודע שהוא וברגע השתמשות, עדיין אין המשקל,
מנר  חנוכה נר כמדליק הוא והרי שני, מעשר הוא הרי
פ"ד  בלחםֿמשנה כדלהלן. אסור, ואףֿעלֿפיֿכן חנוכה,

ט]. הלכה חנוכה ובכל 150)מהלכות רומי בדפוס
ובכתביֿיד  של"ד) מוויניציא (חוץ העתיקים הדפוסים
ובלחםֿ במאירי הוא וכן יכוין". "שמא כפשוטה): (תוספתא
שם  שבת למסכת בפירושו רבינו כתב וכן שם. משנה

קכג). עמוד ו כרך חדשים 151)("סיני" בדפוסים
"משקולות". הנ"ל: המקורות בכל אבל "משקלו",

קורקוס).152) בר"י (ראה הפירות שחסרו שיידע מבלי
הללו, הפירות אם גם קיימת זו שחששא [ואףֿעלֿפי
- שם) בלחםֿמשנה (וראה חולין של הם כנגדם, ששוקל
חוץ  באכילה שאסורים שני, מעשר של בפירות אלא גזרו לא
לירושלים, להביאם מנת על בביתו ומחזיקם לירושלים,
עומדים  חולין של פירות אבל משקלות, מהם יכוין ובינתיים

למשקלות]. ולא אותו 153)לאכילה, עליהם מחלל [שאם
ממנו  יכוין שמא חששא אין כנגדו, שוקל שהוא שני, מעשר
לאכילה, ועומד חולין, הוא החילול לאחר שהרי משקלות,

למעלה]. ראה
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.ÎÌÈÁ‡‰154ÈL ¯OÚÓ e˜ÏÁL155ÔÈ‡ -156ÔÈÏ˜BL »«ƒ∆»¿«¬≈≈ƒ≈¿ƒ
‰Ê „‚k ‰Ê157˙BÚÓ ÔÎÂ .158ÔÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ∆¿∆∆∆¿≈¿«¬≈≈ƒ≈

Ôc‚k ÌÈÏ˜BL159ÔÈ‡Â ,160Ì˙B‡ ÔÈ¯ÎBÓ161ÔÈ‡Â , ¿ƒ¿∆¿»¿≈¿ƒ»¿≈
ÔÈÈ‰¯Ó ‡ÏÂ ,ÔÈÙÈÏÁÓ162‡ÏÂ .163ÈÁÏLÏ ÌzÈ «¬ƒƒ¿…«¿ƒƒ¿…ƒ¿≈¿À¿»ƒ

˙B‡˙‰Ï164Ô‰a Ïcb˙‰Ï Ô˙B‡ ‰ÂÏÈ ‡ÏÂ ,Ô‰a165. ¿ƒ¿»»∆¿…«¿∆»¿ƒ¿«≈»∆
‰„eÏÁ ‰ÏÚÈ ‡lL ÔÂÏ‰ Ì‡Â166¯zÓ -167. ¿ƒƒ¿»∆…«¬∆¬»À»

(רדב"ז 154) ונפשטה א הלכה פ"א שם בירושלמי בעיא
קורקוס). להלן.155)ור"י וראה שני, מעשר של פירות

בר"י 156) וראה בטעות. זו בבא נשמטה רומי בדפוס
ובכסףֿמשנה. מעשר 157)קורקוס נגד שני מעשר כלומר,

קודש, שניהם שהרי שני, מעשר בזיון משום זה [ואין שני.
בהלכה  (ראה שמותר חנוכה, מנר חנוכה נר כמדליק זה והרי
משקלות", ממנו יכוין "שמא גזירה משום אלא הקודמת),

שם]. ולא 158)ראה - שני "מעשר א: משנה [בפ"א
עליו  לחלל "ואפילו אמרו: שלא ומכיון כנגדו". שוקלין
הקודמת), בהלכה כב: בשבת שאמרו (כמו שני" מעשר
חולין, של מעות או פירות כנגדו בשוקל שהמדובר נראה
זה  ומתוך שם). רבינו פירש (וכן קדשים בזיון מחמת ונאסר
בפירות, ולא שני, מעשר של במעות המדובר כי להוכיח יש
עליו  לחלל דעת על אפילו לשקול אסור בפירות שהרי
מה  גם כן, ואם שם). (למעלה גזירה משום שני, מעשר
ואין  אותו ממשכנין ואין אותו, מוכרין "אין שם: שאמרו
פירות  ודין שני. מעשר של במעות מדובר - אותו" מחליפין
שם  בתוספתא הוא יזֿיט), הלכות (למעלה שני מעשר  של

א]. פרק חולין,159)תחילת של מעות או פירות [היינו
בזיון  כאן שאין שני, מעשר של מעות או פירות אבל כנ"ל.
חנוכה  מנר חנוכה נר כמדליק זה שהרי שני, מעשר של
ממנו  יכוין "שמא וגזירה מותר. - הקודמת) בהלכה (ראה
אלא  במעות שייך לא כן גם שם) (למעלה משקלות"

לחסור]. שדרכם בבא 160)בפירות, חסירה רומי, בדפוס
האשה,161)זו. את בהן מקדשין שאין רבינו כתב לא

שאין  ברור אבל פירות, לגבי יז הלכה למעלה שכתב כמו
ועיין  יט. הלכה פ"ז להלן ראה למעות, פירות בין חילוק

ז. לפסחים אינה 162)צל"ח זו [והלכה שם. למעלה ראה
מעשר  של פירות לגבי שם, בתוספתא אלא שם, במשנה

ההלכה 163)שני]. שבתחילת [ואףֿעלֿפי שם. תוספתא
זה  בדין - למעלה ראה שני, מעשר של בפירות מדובר שם

במעות]. מדובר לשולחני", יתנם "ולא כלומר,164)של
ומתוך  הרבה, ממון לו שיש שנראה בהן, מתנאה שהשולחני
ראש  מציעא בבא בתוספתא וראה אצלו. באים רבים כך

ואסור 165)פ"ד. הבריות. בעיני עשיר להראות כלומר,
מוציא  הלוה אין אם ואף שני, מעשר בזיון משום כן לעשות

שהן. כמות מחזירן אלא המטבעות, שמתוך 166)את
חלודה. מעלים אינם לכולם, מראן תוספתא 167)שהלה

בהן. להתגדל גם מכוין אם אפילו שהמדובר ונראה שם.

.‡ÎÔÈ‡Â168Ì‰Ó ÔÈÚ¯Bt169‰ÂÏn‰ ˙‡170ÔÈ‡Â , ¿≈¿ƒ≈∆∆«ƒ¿»¿≈
Ô‰Ó ÔÈOBÚ171˙eÈ·LBL172Ô‰Ó ÔÈÓlLÓ ÔÈ‡Â , ƒ≈∆¿ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆

ÔÈÏeÓb‰173˙È·a ‰˜„ˆ Ì‰Ó ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡Â , «¿ƒ¿≈¿ƒ≈∆¿»»¿≈
˙Òk‰174ÔÈÓlLÓ Ï·‡ ;175˙eÏÈÓb Ô‰L ÌÈ¯·c Ô‰Ó «¿∆∆¬»¿«¿ƒ≈∆¿»ƒ∆≈¿ƒ

ÌÈ„ÒÁ176ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ .177. ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

מהלכות 168) פ"ו סוף למעלה וראה פ"ז. שביעית תוספתא
י. הלכה ויובל שמיטה מהלכות פ"ו ולהלן עניים, מתנות

להלן.169) וראה שני, מעשר מפירות או שני מעשר ממעות
שלו.170) ואינם הן, גבוה ממון ממעות 171)שהרי

להלן. ראה שני, לחתן 172)מעשר נישואין מתנת כלומר,
ולהלן  קמה: בתרא (בבא בביתֿדין נגבית שהיא לכלה, או
להם  כמלוה הוא והרי ב) הלכה ומתנה זכיה מהלכות פ"ז
אלא  בביתֿדין לגבות שושבינות דין ואין המעות. את
נגבים  ואינם שושבינות דין אין בפירות אבל במעות,
ואם  טו). הלכה (שם חסדים גמילות אלא שאינם בביתֿדין,
לכלה. או לחתן שני מעשר של פירות בנתינת איסור אין כן,

נז. נוספת בהערה שם לו 173)וראה שלח אם כלומר,
לו, לשלם חייב שאינו שושבינות, בתורת פירות חבירו
תמורתם, אחר, שני מעשר לו לשלם למקבל לו אסור כנ"ל,
והרי  לו, לשלם ורוצה מקפיד שהוא בזה מראה הוא שהרי

חוב. כפורע צדקה 174)הוא לשלם יכול שאינו
גבוה. ממון הכנסת, בבית עליו [בתוספתא 175)שפסקו

בהלכות  רבינו בדברי הוא וכן נכון. וכן "משלחין", שם:
שם  עניים מתנות בהלכות למעלה וראה שם. ויובל שמיטה

י). נגבית 176)הלכה שאינה פירות, של שושבינות כגון
כנ"ל. שני 177)בביתֿדין, שמעשר לו, שולח שהוא למי

בו  שינהוג ועוד מדי, יותר טובה לו יחזיק שלא הוא,
שם, שמיטה בהלכות ולהלן כאן רבינו כתב ולא קדושה.
בהלכות  למעלה שכתב כשם שבויין, בהן פודין שאין
שני  מעשר מוסרין שאין הוא שפשוט שם, עניים  מתנות
(פ"ה  לגוי שביעית פירות מאכילים אין שהרי לגוי, ושביעית
מעשר  לפירות והואֿהדין יג), הלכה ויובל שמיטה מהלכות

שם). בשביעית כפשוטה (תוספתא שני

.·Î‡Ï178˙B¯t‰ ˙‡ ÏÚ‰ :B¯·ÁÏ Ì„‡ ¯Ó‡È179 ……«»»«¬≈««∆«≈
E˜ÏÁ Ô‰Ó ÏËÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ el‡‰180‰Ê ‡ˆÓpL ; »≈ƒ»«ƒ¿…≈∆∆¿¿∆ƒ¿»∆

ÌÈÏLe¯ÈÏ B˙‡·‰ ÏÚ ÈL ¯OÚnÓ ¯ÎO ÏËBk181. ¿≈»»ƒ«¬≈≈ƒ«¬»»ƒ»«ƒ
ÌÏÎ‡pL ÌÏÚ‰ :BÏ ¯ÓB‡ Ï·‡182ÌzLpLÂ ¬»≈«¬≈∆…¿≈¿∆ƒ¿≈

ÌÈÏLe¯Èa183. ƒ»«ƒ

א.178) משנה פ"ג שני שני.179)מעשר מעשר של
לירושלים.180) הבאתם עבור המגיע שהרי 181)כשיעור

סב: זרה בעבודה וראה שני. במעשר חובו כפורע הוא
שם. בשכר 182)ובמאירי לא (אבל שנאכלם כדי כלומר,

וכבר 183)שנאכלם). חנם, מתנת כעין אלא אינו "שזה
חנם" מתנות לזה זה ונותנין וכו' א) משנה (פ"א אמרו
בין  "מה אמרו: שם ובירושלמי בתויו"ט). וראה שם, (מאירי
מהן  טול (כלומר, לחלק לאומר ונשתם שנאכלם האומר
היא" עמעום של מהלכות יונתן רבי בשם זעירא רבי חלקך),
היה  צריך "שנאכלם", באומר שאף טעם, להם אין (כלומר
סוף  למעלה רבינו שכתב למה דומה זה ואן (רדב"ז), לאסור
אבל  תמורתו, רוצה שהוא שם מפרש הוא שאין יח, הלכה

ההעלאה). בשכר ש"נאכלם" לפרש הוא קרוב כאן

.‚Î¯ÓB‡184ÌÈÏLe¯Èa B¯·ÁÏ Ì„‡185B˙B‡ CeÒÏ ≈»»«¬≈ƒ»«ƒ»
B„È ‰ÎBqpL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈL ¯OÚÓ ÔÓLa186ÔÈ‡Â , ¿∆∆«¬≈≈ƒ««ƒ∆ƒ»»¿≈
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וכפירוש 184) שמעון, כרבי ולא כחכמים ב, משנה פ"ב שם
שם. כלל,185)רבינו לסוך אסור לירושלים חוץ שהרי

הלכה  ובפ"ב י, הלכה למעלה וראה כנ"ל, כשתיה, שסיכה
השמן.186)ה. את משיחתו אגב הסך, "שאין 187)של

הסך, יד על שנשפך השמן מעט (כלומר, ידו למשיחת דמים
חנם  כמתנת השמן, מעט ונמצא הסיכה, עבור תשלום אינו
שני  שמעשר כיון (כלומר, בזה מקפידים ואין המותרת)
בשמן  אבל ידו. שניסוכה במה לנו איכפת לא לזרים, מותר
ה"ח) (פי"א רבינו התיר לא לזרים, שאסור תרומה, של
עצמו  על הכהן אותו סך אלאֿאםֿכן כהן ע"ג אותו לסוך
התרומה)" נתחללה שכבר גביו, על הישראל שהגעילו קודם
הש"ס, ובגליון שם בירושלמי וראה המשנה. פירוש -

שם. למעלה ובמשנהֿלמלך

.„Îe¯‡a ¯·k188.‡e‰ dB·b ÔBÓÓ ¯OÚn‰L , ¿»≈«¿∆««¬≈»»«
ÌÈ¯ÓB‡ e‡ CÎÈÙÏ189·Bb‰L ,190BÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ¿ƒ»»¿ƒ∆«≈«¬≈≈ƒ≈

ÏÙk ÈÓeÏLz ÌlLÓ191BÏÊBb‰Â ,192ÌlLÓ BÈ‡ - ¿«≈«¿≈∆∆¿«¿≈¿«≈
LÓÁ193. …∆

יז.188) בהלכה אומר".189)למעלה "אני רומי: בדפוס
פ"ז) קמא (בבא בתוספתא שאמרו שמה לומר, כוונתו
האומר  דעת לפי הוא כפל, לשלם חייב שני מעשר שהגונב

שמח). (אור הוא הדיוט ממון שני הוא 190)מעשר
(פ"א  יודעים" הבעלים ואין בסתר אדם ממון "הלוקח

ג). הלכה גניבה שהרי 191)מהלכות משלם. - קרן אבל
א). הלכה פ"ב (שם הקדש כגונב "לקח 192)הוא כלומר:

עליו  ונשבע וכפר שם). (פ"א יד" בחוזק ובפרהסיא בגלוי
גזילה  מהלכות (פ"ז בחומש חייב אחר שבגזלן והודה,

א). כהקדש,193)הלכה הרי גבוה ממון שהוא שכיון
שם  בפ"ח ראה חומש, משלם אינו עליו ונשבע שהגוזלו
נשבעין  שאין וקרקעות, ושטרות עבדים לגבי יד), (הלכה
אין  עליהן שאף להקדשות, שהואֿהדין ופשוט עליהם,

א). הלכה ונטען טוען מהלכות (פ"ה נשבעין

.‰ÎLÈc˜n‰194BlL ÈL ¯OÚÓ195˙Èa‰ ˜„·Ï196 ««¿ƒ«¬≈≈ƒ∆¿∆∆««ƒ
e‰„BtL ÈÓ B˙B‡ ‰„Bt ‰Ê È¯‰ -197ÔzÏ ˙Ó ÏÚ ¬≈∆∆ƒ∆≈«¿»ƒ≈

BlL ˙‡ ÈL ¯OÚÓÏe BlL ˙‡ Lc˜‰Ï198. «∆¿≈∆∆¿«¬≈≈ƒ∆∆

ה.194) פרק שני מעשר של 195)תוספתא לא אבל
מהלכות  (פ"ו שלו שאינו דבר מקדיש אדם שאין חבירו,

כא). הלכה שמפורש 196)ערכין כמו חל, שההקדש
וצ"ע  שם). כפשוטה בתוספתא (וראה פ"ב שם בתוספתא
פ"ז  (להלן למזבח. הואֿהדין הרי הבית, בדק דוקא מדוע
קנו  לא לשלמים מעשר שהמתפיס רבינו כתב יט, הלכה
מעשר, קדושת על חלה אינה שלמים שקדושת שלמים,
סוף  מנחתֿחינוך ועיין וצע"ג. הוא גבוה ממון שהמעשר
קא  עמוד תרצ"ט) (ירושלים "אמנה" ובמאסף תעג, מצוה

ז"ל). סטרליץ הר"ש בזה שכתב מה שכל 197)ואילך,
בפ"ז  וראה המקדיש. רק ולא הקדש, לפדות יכול אחד

בֿד. הלכות ערכין בעליו 198)מהלכות אותו פדו ואם
שני, למעשר וחומש להקדש חומש חומשין: שני ליתן צריך
(תוספתא  צ"ע הרדב"ז ודברי פב. במנחות כמפורש

כפשוטה).

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
או 1) אותו, פודה איך שני מעשר לפדות הרוצה יבאר

פירות  מחללין המחלל ואם מברך. מאי הפודה פירות. על
מעשר  פודין כסף זה באי אחרות. מעות על מעשר מעות
מי  שני. מעשר עליהם מחלל להיות מעות המניח שני.
שני  מעשר האומר בבבל. מעות לו ויש בטבריא שעומד
מעשר  הפודה זה. מכיס בידי שתעלה סלע על מחולל יהיה

בשוויו. אותו ושפודים שיפרישנו, קודם שני

.‡‰ˆB¯‰2ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t ˙BcÙÏ3Ô˙B‡ ‰„Bt - »∆ƒ¿≈«¬≈≈ƒ∆»
Ô‰ÈÓ„a4¯ÓB‡Â5el‡‰ ˙BÚn‰ È¯‰ :6˙Áz7˙B¯t‰ ƒ¿≈∆¿≈¬≈«»»≈«««≈
el‡‰8.el‡‰ ˙BÚn‰ ÏÚ ˙BÏlÁÓ el‡‰ ˙B¯t‰ B‡ , »≈«≈»≈¿À»««»»≈

˙B¯t‰ „‚k „·Ïa ˙BÚÓ LÈ¯Ù‰ ‡l‡ L¯t ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…≈≈∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿«¿∆∆«≈
ÔÈlÁÏ ˙B¯t‰ e‡ˆÈÂ .L¯ÙÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,BÈc -9, «¿≈»ƒ¿»≈¿»¿«≈¿Àƒ

ÌL Ì‡ÈˆBÈÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ ˙BÚn‰ eÏÚÈÂ10:¯Ó‡pL . ¿«¬«»ƒ»«ƒ¿ƒ≈»∆∆¡«
.B˙‡O ÏÎe˙ ‡Ï Èk C¯c‰ EnÓ ‰a¯È ÈÎÂ¿ƒƒ¿∆ƒ¿«∆∆ƒ…«¿≈

יהודה.2) כרבי ולא יוסי כרבי מ"ז, פ"ד שני מעשר
יוסי" כרבי הלכתא יוסי, ורבי יהודה "רבי ב: מו, ובעירובין

כדלהלן.3)(רדב"ז). לירושלים, להעלותם לו שטורח
שבזמן 4) ה"ב, פ"ב למעלה וראה הי"ח. להלן ראה בשויין,

חסידות. מדת אלא אינה הזה ובזמן הדין, מן כן עושה הבית
פדיונו 5) אם בדיעבד, אלא שם במשנה יוסי רבי נחלק שלא

(ביאור  לפרש שצריך מודה הוא אף לכתחילה אבל פדיון,
רו). אות שלא, סי' ליו"ד שהמעות 6)הגר"א דוקא לאו

הלכות  (להלן בהן פודה ברשותו שהן כל אלא ממש, בידו
ולא  כשהפריש הסיפא משום זו לשון רבינו ונקט יאֿיג).

הפירות 7)פירש. "תחת המילים חסרות רומי, בדפוס
מעשר  של מעות במחלל כאן שמדובר יוצא זה ולפי האלו".
השמטה  שזוהי ברור אבל שני. מעשר של ופירות שני
שני, מעשר של בפירות רבינו התחיל שהרי הדומות, בטעות
מעות  מחללין שאין כתב, ה"ה שלהלן ועוד במעות. ולא
יוסף  ר' הרב בתשובת וראה אחרות. מעות על שני מעשר
קלז. סעי' שם ביו"ד יוסף' ה'ברכי שהביא קארו

זו)8) תחת זו (כלומר, תחת אביי, "אמר ב: כו, בתמורה
מהל' בפ"ז וראה חילול). לשון =) דאחולי" ולישנא וכו'

ה"ז. המשנה).9)ערכין (פירוש עליו" יורה שהענין "מפני
ובפ"א  קידושין), (לענין ה"ח אישות מהל' שבפ"ג ואף
אינו  שאם רבינו כתב גירושין), (לענין הי"א גירושין מהל'
גירושין, לשם והגט קידושין, לשם הכסף נותן שהוא מפרש
זהו  ענין, באותו עסוקים היו כן אם אלא כשר, הדבר אין
שתהא  צריך וכן מדעתה, אלא מתקדשת האשה שאין משום
מתגרשת  שהיא (אף מגירושיה יודעת המתגרשת האשה
אחרת  דעת כאן שאין שני, מעשר בפדיון אבל בעלֿכרחה),
מורה  שהענין כיון בלבד, הפודה של עצמו דעת אלא כלל,
ענין  באותו עסוק שיהא צריך אין לפדות, מתכוין שהוא
בפדיון  שאף (שם) הר"ש ודעת שם). יוםֿטוב' ('תוספות
וכן  מפרש. כשאינו ענין באותו עסוק שיהא צריך שני מעשר

הרמב"ם. בגליון מאכל 10)הוא שהוא דבר בהם יקח
ה"ג). פ"ז (להלן הארץ מן וגידוליו אדם

.·˙B¯t ÏÚ ¯OÚn‰ ˙B¯t ÏlÁÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»»¿«≈≈««¬≈«≈
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˙B¯Á‡11˙BiM‰ ˙B¯t‰ eÏÚÈ -12eÏÎ‡ÈÂ ¬≈«¬«≈«¿ƒ¿≈»¿
ÌÈÏLe¯Èa13‡ÏÂ .14,BÈÓ BÈ‡L ÏÚ ÔÈnÓ ÏlÁÈ ƒ»«ƒ¿…¿«≈ƒƒ«∆≈ƒ

‡ÏÂ15Ì‡Â .ÔÈn‰ B˙B‡a elÙ‡Â Ú¯‰ ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ ¿…ƒ«»∆«»««¬ƒ¿«ƒ¿ƒ
˙BÏlÁÓ Ô‰ È¯‰ - ÏlÁ16. ƒ≈¬≈≈¿À»

הדפוס)11) נוסחת (לפי פ"ז שביעית בתוספתא הוא כן
נראה  וכן בלבד". מין באותו אלא מתחלל אין שני "ומעשר
פודין  "אין שאמרו: ה"א) פ"ד שני (מעשר ב'ירושלמי'
פודין  אמרין אנן מה כן דלא מינו, על במין אלא שני מעשר
הרי  החיטין", על השעורין ומן השעורין על החיטים מן
- השעורין על השעורין מן או החיטים על החיטים שמן
ה'ירושלמי' דברי ומפרש רבינו, על חולק (והראב"ד פודין
מעשר  בתוספתא נראה וכן דמאי). של שני במעשר הנ"ל,
אדם  אומר וכו' קרחה בן יהושע רבי "אמר ה"ג: פ"ד שני
ואומר  וחוזר במתנה, לך נתונים האלו הפירות הרי לחבירו,
למעלה  וראה בבית". לי שיש פירות על מחוללין הן הרי לו
פירות  מחללין שאין א מא, בסוכה שאמרו ומה ה"ג. פ"ב
במחלל  מדובר הרי שם - בלבד כסף על אלא שני מעשר
ולכן  מינו. שאינו על מין שהוא ועוף, חיה בהמה על פירות
שאמרו  מה וכן (כסףֿמשנה). כסף על אלא לחלל אין
אין  פירות, של דין לו יש זהב שאם - ב מד, בבאֿמציעא
שפירות  משום כן גם הוא עליו, שני מעשר פירות מחללים

מינו. שאינו על מין הוא זהב הראשונות 12)על אבל
ראב"ד. ועי' שני.13)נתחללו, מעשר תוספתא 14)כדין

שם. ו'ירושלמי' שם, שני שם:15)מעשר ב'ירושלמי'
מן  אפילו וכו' מינו על במין אלא שני מעשר פודין "אין

ע  לבנה) חיטה =) אדומה)האגרו = (שחמתית השמתית ל
רעה, היא חברתה לגבי אחת שכל האגרו", על השמתית ומן
בבאֿ ראה באגרו. הרוצים ויש בשחמתית, הרוצים שיש

קורקוס. מהר"י ראה שם, וברשב"ם פג: [כן 16)בתרא
על  אלא מחללין שאין שם, סוכה במס' שאמרו ממה נראה
ליה  תיפוק - זה לטעם הוצרכו ולמה צורה, בו שיש כסף
שהמחלל  כרחנו על אלא מינו, שאינו על מין דחילל משום
המחלל  ואילו בדיעבד, חילול חילולו - מינו שאינו על מין
וכן  חילול. חילולו אין בדיעבד אף צורה, בו שאין כסף על
אלא  שני מעשר פודין "אין שם: ה'ירושלמי' מלשון נראה
ברם  לכתחילה. משמע פודין" "אין לשון - מינו" על מין
מין  באותו אלא מתחלל אין שני "ומעשר התוספתא לשון

חילול]. חילולו אין בדיעבד שאפילו נראה בלבד",

.‚‰„Bt‰17ÈL ¯OÚÓ18C¯·Ó -19eLc˜ ¯L‡ : «∆«¬≈≈ƒ¿»≈¬∆ƒ¿»
ÔÏlÁ Ì‡Â .ÈL ¯OÚÓ ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa20 ¿ƒ¿»¿ƒ»«ƒ¿«¬≈≈ƒ¿ƒƒ¿»

ÏlÁL B‡ ˙B¯Á‡ ˙B¯t ÏÚ21- ˙B¯t‰ ÏÚ ˙BÚÓ «≈¬≈∆ƒ≈»««≈
¯OÚÓ ÏelÁ ÏÚ :C¯·ÓÏlÁÓ‰ B‡ ‰„Bt‰Â .ÈL ¿»≈«ƒ«¬≈≈ƒ¿«∆«¿«≈

‰Î¯a CÈ¯ˆ BÈ‡ - È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓ22. «¬≈≈ƒ∆¿«≈»ƒ¿»»

שני 17) מעשר =) "ודאי ה"ד): פ"א (דמאי 'ירושלמי'
מברך? הוא כיצד כו'. אותו) כשפודים =) ברכה טעון ודאי)
מעשר  חילול על פירות) על מעות (כלומר: פירות היו אם
מברך  - כסף) על פירות =) כסף על כשפודה כלומר: שני".
או  פירות, על פירות =) פירות על וכשמחלל פדיון", "על
להלן. וראה חילול", "על מברך - פירות) על מעות

כסף.18) על פירות לפדותו,19)כדרכו: כשבא כלומר,
מעשר  מהל' פ"א כנ"ל לעשייתן, עובר תחילה, לברך שצריך

(כנ"ל 20)הט"ז. פירות על פירות מחללין לכתחילה אף
=) השניה הבבא בגלל דיעבד, לשון כאן ונקט ה"ב),

להלן. וראה הפירות"), על מעות בדיעבד.21)"שחילל
ה"ו. להלן ראה כן, לעשות אין לכתחילה אבל

מחללין 22) שאול, בן חלפתא רבי "תני שם: 'ירושלמי'
ברכה". טעון שאינו במרחץ, דמאי

.„ÔÈ„BtLk23ÌLÏ B˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡ - ¯OÚn‰ ˙‡ ¿∆ƒ∆««¬≈≈ƒ¿≈
¯OÚÓ24ÔÈÂL ‰nk :ÔÈ¯ÓB‡Â .ÔÈlÁ ÌLÏ ‡l‡ ,25 «¬≈∆»¿≈Àƒ¿¿ƒ«»»ƒ

Ô‰L ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡Â ?el‡ ÔÈlÁ ˙B¯t≈Àƒ≈¿««ƒ∆«…¿ƒ∆≈
‰fa˙È ‡lL È„k ,¯OÚÓ26. «¬≈¿≈∆…ƒ¿«∆

מעשר 23) פודין אין "תני, פ"ד: ראש שני מעשר 'ירושלמי'
עצמך  הגע בעי, שאול רבי חולין. לשם אלא שני לשם שני
וראה  כן". אפילו - שני? שהוא בו יודעין הכל שהיו

הי"א. פ"ד שם לפרש 24)בתוספתא צריך שהרי
ה"א. כנ"ל של 25)לכתחילה. מחירם שהרי המעשר.

יאמר: ואם חיטין, לפירות ביחס הוא ירוד שני מעשר פירות
את  מבזה זה הרי אלו", שני מעשר פירות שוים "כמה

ראב"ד. ועי' המעשר.26)המעשר.

.‰ÔÈ‡27˙BÚÓ ÏÚ ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ ÔÈÏlÁÓ ≈¿«¿ƒ¿«¬≈≈ƒ«»
el‡Â el‡ B‡ ,ÛÒk el‡Â el‡ eÈ‰L ÔÈa .˙B¯Á‡¬≈≈∆»≈»≈∆∆≈»≈

˙LÁ28B‡] ,29˙LÁ ˙BiM‰Â ÛÒk ˙BBL‡¯‰30, ¿∆»ƒ∆∆¿«¿ƒ¿∆
ÛÒk ˙BiM‰Â ˙LÁ ˙BBL‡¯‰ [B‡31Ì‡Â .32¯·Ú »ƒ¿∆¿«¿ƒ∆∆¿ƒ»«

.ÔÈÏlÁÓ el‡ È¯‰ - ÏlÁÂ¿ƒ≈¬≈≈¿À»ƒ

מ"ב)27) פ"א (דמאי ששנינו ממה רבינו דברי מקור
על  נחושת כסף, על כסף אותו ומחללים וכו' "הדמאי
מינכן. כת"י - כסף על [ונחושת נחושת על כסף נחושת,
בדמאי  שרק הרי הפירות". על ונחושת ה"ח] להלן וראה

(כסףֿמשנה). בוודאי ולא תועלת 28)התירו שום שאין
שם. להלן וראה מחללין. אין הדחק בשעת אף ולכן בדבר,

נחושת")29) והשניות וכו' הראשונות ("או זו פיסקא
הדומות. בטעות רומי בדפוס חריפות 30)נשמטה שהן

בשוק. יותר שיוצאות כסף, ואין 31)משל יותר שחשיבות
שם. להלן ראה זה, באופן מחללים ובדמאי מחלידות.
ומה  ה"ז. סוף להלן ראה זה, באופן גם התירו הדחק ובשעת
(מעשר  כסף של סלע על נחושת של מעות לפרוט שהתירו
(ראה  הדרך משאוי מחמת אלא זה אין מ"ח), פ"ב שני
כשעת  זה והרי הפורט), ד"ה מה. בבאֿמציעא ברש"י
על  תמה להרמב"ם, ומקורים בחידושים [והרש"ש הדחק.
כאן  אין שכתבנו מה ולפי הנ"ל, מהמשנה הנ"ל רבינו דברי
רבינו  בדברי משנה' ה'כסף שפירש מה ולפי כלל. תמיהה
בשיש  שמדובר הנ"ל), מהמשנה (שדבריו הי"ד פ"ה להלן
לכאן, שייך זה אין נחושת, של על ומחללו כסף של סלע לו
על  כסף מחלל כדין הדחק, בשעת שם מדובר כרחנו ועל
שמחללין  שאף היא רבינו שדעת ונראה ה"ז]. להלן נחושת,
יותר  קל הוא שזהב כיון זהו הי"ג) פ"ה (להלן זהב על כסף
אבל  בשוק, הרבה מצויים ואינם יקרים ושניהם למשא,
התירו  לא בשוק, מצויה שנחושת כיון כסף, על נחושת
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וראה  ה"ז. כדלהלן הדחק, בשעת אלא כסף על לחללה
איש'. שאמרו 32)ב'חזון "כל ה"ג: פ"ב מע"ש 'ירושלמי'

מחוללין". וחיללן, עבר בוודאי מחללין, בדמאי

.ÂÔÈ‡33ÔÈÏlÁÓ34Ì‡Â ;˙B¯t‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙BÚÓ ≈¿«¿ƒ¿«¬≈««≈¿ƒ
ÏlÁ35ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ˙B¯t‰ eÏÚÈ -36‡ÏÂ .37 ƒ≈«¬«≈¿≈»¿ƒ»«ƒ¿…

‡Ï - ÏlÁ Ì‡Â ;ÔÈiÁ ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a ÏÚ ÌÏlÁÈ¿«¿≈«¿≈»«»»«ƒ¿ƒƒ≈…
¯OÚÓ ‰˜38ÌÈ¯„Ú ÌÈ¯„Ú Ì‰Ó Ïc‚È ‡nL ,39Ï·‡ . »»«¬≈∆»¿«≈≈∆¬»ƒ¬»ƒ¬»

˙B¯t‰ ¯‡Lk Ô‰ È¯‰ - ÌÈËeÁL ÏÚ ÏlÁ Ì‡40, ƒƒ≈«¿ƒ¬≈≈ƒ¿»«≈
ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆÈÂ ,ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ eÏÚÈÂ41. ¿«¬¿≈»¿ƒ»«ƒ¿≈¿«»¿Àƒ

בדמאי 33) שרק שם, בדמאי נראה וכן מ"ה. פ"א שני מעשר
שם  וב'ירושלמי' בוודאי, ולא הפירות על מעות לחלל התירו
כהֿכו) יד, (דברים שנאמר ממה זאת למדו פ"א סוף
הכסף  ונתת בו אלקיך ה' יבחר אשר המקום אל "והלכת
אתה  ואי מחללו, אתה מקום בקירוב - וגו' ובצאן בבקר וגו'

מקום". בריחוק להלן 34)מחללו ראה לירושלים. חוץ
הט"ו. שם.35)פ"ז להלן וראה (כסףֿמשנה). במזיד

והט"ו.36) ה"א שם להלן וראה שם. שני, מעשר משנה,
וכפירושו 37) מאיר. כרבי ולא כחכמים ב. מ, סוכה ברייתא,

במסקנה. אשי רב חכמים 38)של הימנו הפקיעו כלומר,
המעות  ונשארו המעשר, עליהם יחול שלא כדי הבהמה את

משהה 39)בקדושתן. ונמצא ולדות לגדל אצלו "ישהם
בעלת  בבהמה שמדובר לומר וצריך שם), (רש"י מעשרותיו"
שאינם  ועוף לחיה בדומה לקרבן, ראויה שאינה מום,
שמא, ד"ה שם, (סוכה ה'תוספות' כתבו וכן לקרבן, ראויים
יגדל  שמא מעשר, קנה לא ולכן במזיד) ד"ה נו. ובקידושין
אותה  שלוקחים תמימה בבהמה אבל עדרים. עדרים מהם
עדרים  יגדל שמא חוששים אין הי"ב), שם (להלן לשלמים
בירושלים, ותאכל תעלה במזיד, כן עשה אם ולכן עדרים,
ראשונה' ב'משנה ועי' הט"ז. שם להלן רבינו שכתב כמו

מ"ו. שם שני ההלכה.40)מעשר בראש ראה 41)הנ"ל
לז. הערה

.Ê˙ÚLa42˜Ác‰43ÏL ÏÚ ÛÒk‰ ˙BÚÓ ÏlÁÏ ¯zÓ ƒ¿««¿»À»¿«≈¿«∆∆«∆
˙LÁ44Ôk Ìi˜iL ‡Ï .45ÁÂ¯ ‡ˆÓiL „Ú ‡l‡ ,46 ¿∆…∆¿«≈≈∆»«∆ƒ¿»∆«

ÛÒk‰ ˙BÚÓ ÏÚ ˙LÁp‰ ˙BÚÓ ÏlÁÈÂ ¯ÊÁÈÂ47. ¿«¬…ƒ«≈¿«¿∆«¿«∆∆

מ"ו.42) פ"ב ה"ב.43)שם פ"ו להלן שהן 44)כגון
הדחק. בשעת התירו ולכן בשוק, יותר שבזיון 45)יוצאות

כך  וישאר נחושת על כסף שיתחלל הוא שני מעשר
נו. בבאֿמציעא (רש"י מחלידה שהנחושת ועוד בקביעות,

מפני). בידו.46)ד"ה מצויות כסף מעות כשיהיו כלומר,
חילול 47) דרך ולכן מחלידות, ואינן יותר חשובות שהן

נחושת  כששניהם לא אבל הדחק. בשעת כן והתירו בכך,
יוחנן, רבי בשם כהן בר בא כרבי ה"ה. כנ"ל כסף, או
וראה  יוחנן. רבי בשם חגי כרבי ולא ה"ג, שם בירושלמי

שם. וברש"י שם, בבאֿמציעא

.ÁÈ‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓ48B˙B‡ ÌÈÏlÁÓ - «¬≈≈ƒ∆¿«¿«¿ƒ
‰lÁzÎÏ49ÛÒk ÏÚ ÛÒk50˙LÁ ÏÚ ÛÒÎÂ ,51, ¿«¿ƒ»∆∆«∆∆¿∆∆«¿∆

ÏÚ ˙LÁe ,˙LÁ ÏÚ ˙LÁeeÏÚÈÂ .˙B¯t‰52Ô˙B‡ ¿∆«¿∆¿∆««≈¿«¬»
˙B¯t‰53ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ54. «≈¿≈»¿ƒ»«ƒ

מ"ב.48) פ"א ראה 49)דמאי הדחק, בשעת  שלא אף
הקודמת. שהקלו 50)בהלכה בכך, תועלת שאין אף

המשנה). (פירוש כאן:51)בדמאי נוסף רומי, בדפוס
ודאי  שבמעשר בה"ה, למעלה כתב ולכן כסף". על "ונחושת
שם. בהערות וראה לכתחילה, כסף על נחושת מחללין אין
סופרים' ב'דקדוקי וראה מינכן, כתבֿיד במשנה הוא וכן

מאיר.52)שם. כרבי ולא כחכמים התירו 53)שם, ולא
בבאֿמציעא  ה'תוספות' כדעת רבינו ודעת ולפדותם, לחזור
בכסף  לקוח וכדין שם. כרש"י ולא ויחזור, ד"ה - ב נה,
והט"ו. ה"א פ"ז להלן מקום, בריחוק נפדה שאינו מעשר,
מעות  על הפירות לחלל התירו שלא דברים, של וטעמם
יותר, ולא העלאתם טורח מעליו להקל כדי אחת, פעם אלא
ולא  אותם ישהה זה, על זה ושוב זה  על זה יחלל שאם

שם). דמאי ראשונה', ('משנה לירושלים ואם 54)יעלה
הט"ו). שם (להלן שירקבו עד יניחם מקדש, אין

.ËÔÈ„Bt ÔÈ‡55¯OÚÓ ˙B¯t56ÛÒÎa ‡l‡57, ≈ƒ≈«¬≈∆»¿∆∆
ÛÒk‰ z¯ˆÂ :¯Ó‡pL58BÓˆÚÏ ‰„t Ì‡ ÔÎÂ .59 ∆∆¡«¿«¿»«∆∆¿≈ƒ»»¿«¿

Ô¯wk ,ÛÒÎ ‡l‡ LÓÁ‰ ‰È‰È ‡Ï - LÓÁ ÛÈÒB‰Â60. ¿ƒ…∆…ƒ¿∆«…∆∆»∆∆«∆∆
ÔÈ‡Â61ÚaËÓ BÈ‡L ÛÒÎa ÔÈ„Bt62ÛÒÎa ‡l‡ , ¿≈ƒ¿∆∆∆≈«¿≈«∆»¿∆∆

ÁzÙÓ63¯Ó‡pL] ;·˙k B‡ ‰¯eˆ ÂÈÏÚ LiL64: ¿À»∆≈»»»¿»∆∆¡«
z¯ˆÂ65‡ˆBiÎÂ ÛÒk ÏL ÔBLÏa ‰„t Ì‡Â .[ÛÒk‰ ¿«¿»«∆∆¿ƒ»»¿»∆∆∆¿«≈

ÔBÓÈÒ‡ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,Ba66ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -67. ¿«ƒ¿»¬ƒ…»»¿
ÔÈ‡Â68‰Ëe¯tÓ ˙eÁÙa ÔÈ„Bt69‰„BÙk ‡e‰L ÈtÓ , ¿≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆

ÔBÓÈÒ‡a70. «¬ƒ

כדלהלן.55) התורה, מחללים 56)מן מעשר מעות אבל
מעשר  מעות לחלל אסרו ולא הנחושת, על אף התורה מן
עבר  אם ולפיכך מדרבנן, אלא (ה"ה), אחרות מעות על

(שם). מחולל זה הרי על 57)וחילל כשפודה כלומר,
על  לפדותם יכול אבל בכסף, אלא פודה אינו מטבעות
ברדב"ז. וראה ה"ב), (כנ"ל ירצה אם אחרים, פירות

שם.58) ובר"ח א. מא, בסוכה וראה ראה. פרשת 'ספרי'
שלו 59) שאינו שני מעשר שהפודה שלו. מעשר כלומר,

אֿח). הלכות פ"ה (להלן חומש מוסיף בבא 60)אינו
(וחמישיתו  עליו קרא, אמר (רבא) להו "אמר א: נד, מציעא
בפ"י  וראה הקרן)". (כמו כמותו חומשו לרבות עליו) יוסף

ה"ב. ערכין מהל' ובפ"ז הט"ו, תרומות מז,61)מהל' שם
ישמעאל. ורבי דוסא כרבי ולא עקיבא, ורבי כחכמים ב.
פ"א. שני מעשר ובתוספתא שם, ב'ספרי' וראה

כדלהלן.62) כסף, של לשון הפסוק 63)כלומר, מלשון
חותם". "פתוחי יא): כח, בסוגרים 64)(שמות המוקף

רומי. בדפוס אין צורה"65)מרובעים, עליו שיש "דבר
המשנה). כלומר,66)(פירוש מפותח, שאינו הסלע "הוא

(שם). צורה" בו אלא 67)שאין פודין שאין זה, דין שהרי
בדיעבד  אף ולכן התורה, מן הוא צורה, לו שיש כסף על
מעות  על מעשר פירות פדה אם שאף ונראה כלום. עשה לא
מהפסוק  נלמד זה גם שהרי כלום, עשה לא נחושת, של

רב 68)הנ"ל. "ואמר ה"א: פ"ד שני מעשר 'ירושלמי'
שלא  פרוטה, חצי על מחלל יהא לא מחלל שהוא זה חזקיה,
(כלומר, פרוטה שוה עד אלא אסימון, על כמחלל  יהא
שיעור)". לו יש למטה אבל שיעור, לו אין למעלה
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כמה 69) על פרוטות כמה ששוה שני מעשר שפודה כלומר,
מפרוטה  פחות אלא אינו מהן אחת כל ששווי כסף, מטבעות

כאן 70)(כסףֿמשנה). אין מזה וחוץ שם. 'ירושלמי'
צורה, בה שיש כסף של במטבע המדובר שהרי אחר, חסרון
ליותר  הן ומצטרפות כאלו, מטבעות כמה כאן שיש ומכיון
משנה' ב'כסף וראה כסף, מדין למעטן אין מפרוטה,

ורדב"ז.

.ÈÔÈ‡71ÔÓÊ B˙B‡a ‡ˆBÈ BÈ‡L ÚaËÓa ÔÈ„Bt72 ≈ƒ¿«¿≈«∆≈≈¿¿«
ÌB˜Ó B˙B‡·e73¯L‡ ÏÎa ÛÒk‰ z˙Â :¯Ó‡pL ; ¿»∆∆¡«¿»«»«∆∆¿…¬∆

‰‡ˆB‰Ï Èe‡¯ ‰È‰iL „Ú - ELÙ ‰e‡z74ÚaËÓe .75 ¿«∆«¿¿«∆ƒ¿∆»¿»»«¿≈«
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÎÏÓ76ÌÓMÓ ‡ˆBÈ Ì‡ ,77ÔÈ„Bt - ¿»ƒ»ƒƒƒ≈ƒ¿»ƒ

Ba78.

שם.71) בר 72)משנה, (מתקופת כוזביות מעות כגון
יותר). יוצאות שאינן (עתיקות ירושלמיות ומעות כוכבא)

ה"ו. פ"א שם בתוספתא שם:73)וראה 'ירושלמי'
אחר  (במקום מקבלתו והמלכות זה) (במקום שנפסל "מטבע
וראה  כאסימון" יונתן, רבי בשם יוסי רבי שלטונה), שתחת

שם. הש"ס המשנה 74)בגליון בפירוש גם רבינו כתב כן
ידוע. לא חז"ל בדברי ומקורו תוספתא 75)שם.

שם. שמתו,76)ו'ירושלמי' רומי מלכי של מטבעות כגון
יותר. אותן טובעים ולא 77)ואין זכרונם על גזרו שלא

של  כמטבעות אותן מקבלים אדם ובני צורתם, את פסלו
הראשונים. אלא 78)המלכים משמם, יוצא אינו אם אבל

פודין  אין המלכות, ידיעת בלא בהם משתמשים אדם שבני
וראה  מוציאתו, שהמלכות זה אלא יוצא, נקרא שאינו בו,

שם. כפשוטה' ב'תוספתא

.‡ÈBÈ‡79B˙eL¯a ÔÈ‡L ˙BÚÓa ‰„Bt80:¯Ó‡pL ; ≈∆¿»∆≈»ƒ¿∆∆¡«
E„Èa ÛÒk‰ z¯ˆÂ81ÏÙ .82BÒÈk83ÏBÎÈ ‡e‰Â ¯B·Ï ¿«¿»«∆∆¿»¿»«ƒ¿¿»

B˙eL¯a ‡e‰L ÈtÓ ,Ba ‰„Bt - B‡ÈˆB‰Ï84. ¿ƒ∆ƒ¿≈∆ƒ¿

א.79) צח, ובבאֿקמא שם, ותוספתא ו'ירושלמי' משנה
שם).80) (בבאֿקמא הגדול לים כיסו שנפל כגון
ובבא81ֿ) ו'ירושלמי' ראה, פרשת 'ספרי' ברשותך. - בידך

שם. ה"א 82)קמא סוף שם ב'ירושלמי' שנפשטה בעיא
שם). הפנים' בכדי 83)('מראה בהם והיה מעות. ובו

(שם). הבור מן להוציאם הטורח עבור ומה 84)לשלם
אותו  מחללין אין כו' לבור כיסו "שנפל בתוספתא: שאמרו
בכיס  כשאין מדובר - מעשר" קנה לא חילל ואם עליהן,
כפשוטה'). ('תוספתא הבור מן להוציאו הטורח בכדי מעות

.·È‰È‰85Bc‚k ‡a Òp‡Â ,B„Èa ˙BÚÓe C¯ca ‡a86: »»»«∆∆»¿»¿«»»¿∆¿
˙B¯t Ô‰a ‰„Bt - ˜Ác‰ È„È ÏÚ ÏÈv‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ƒ»¿«ƒ«¿≈«¿»∆»∆≈

B˙È·aL87CB˙a ÈÏ LiL ˙B¯t :¯Ó‡Â ,Â‡Ï Ì‡Â ; ∆¿≈¿ƒ«¿»«≈∆≈ƒ¿
.ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - eÏl‰ ˙BÚn‰ ÏÚ ÔÈÏlÁÓ È˙Èa≈ƒ¿À»ƒ««»«»…»«¿

ב.85) קטו, ובבאֿקמא שם, ישדדם 86)תוספתא ובוודאי
להלן. ראה ואין 87)ממנו, שם. בבבאֿקמא פירשו כן

שם  בתוספתא שהרי לכתחילה, פודה לומר: רבינו כוונת
ורק  כן, לעשות אין שלכתחילה מפורש שם ובבבאֿקמא
וראה  וכסףֿמשנה). קורקוס (ר"י קיימין דבריו בדיעבד

הי"ז. סוף תרומות מהל' פ"ג למעלה

.‚ÈÁÈpn‰88ÈL ¯OÚÓ Ô‰ÈÏÚ ÏlÁÓ ˙BÈ‰Ï ˙BÚÓ ««ƒ«»ƒ¿¿«≈¬≈∆«¬≈≈ƒ
ÌÈÓi˜ Ô‰L ˙˜ÊÁa Ô‰a ‰„Bt ‰Ê È¯‰ -89Ô‡ˆÓ . ¬≈∆∆»∆¿∆¿«∆≈«»ƒ¿»»

.Ú¯ÙÓÏ Ô‰a ‰„tM ‰Ó ÏÎÏ LLBÁ - e„·‡L∆»¿≈¿»«∆»»»∆¿«¿≈«

א.88) לא, גיטין כרבי 89)משנה, ולא כחכמים שם:
ה"ד. מעשר מהל' פ"ז למעלה וראה אלעזר.

.„È(Ï·a) ˙BÚÓ BÏ LÈÂ ‡È¯·Ëa „ÓBÚ ‰È‰L ÈÓ90 ƒ∆»»≈ƒ¿∆¿»¿≈»»∆
Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÓ BÈ‡ - Ï··a91ÚaËnÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰ . ¿»∆≈¿«≈¬≈∆»»ƒ«¿≈«

·ËÏ··a ‡È¯92.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .Ì‰ÈÏÚ ÏlÁÓ - ¿∆¿»¿»∆¿«≈¬≈∆¿≈…«≈»∆

וכוונתו 90) בבל", ממטבע "מעות אברבנאל: [בכת"י
להלן]. וראה בטבריא, אצלן היו בבל [מקור 91)שמעות

להלן]. ראה וה'ירושלמי', התוספתא לפי רבינו, דברי
על 92) לא אותו מחללין "אין פ"א): שני (מעשר [בתוספתא

[כן], שבבבל מעות [על] ולא בבבל, כאן) של =) שכן מעות
אותו  מחללין בבבל, מעות לו והיו כאן) =) כן היה אם אבל
אותו  מחללין "אין ה"א): פ"א (שם וב'ירושלמי' עליהן".
כאן  שיש =) בבבל בעומד - בבבל שכן המעות על לא כו'
ב. יוצאות, שאינן במקום הן שהמעות א. ריעותות: שתי
המעות  על ולא יוצאות). שאינן במקום הוא שהמחלל
כנ"ל)". ריעותות, שתי כאן שאף =) כן בעומד - כן, שבבבל
כאן  לו ויש בטבריא שהעומד רבינו: לדברי מקור ומכאן
על  "ולא מפורש שכן עליהן, מחלל אינו בבל, של מעות
של  מטבעות לו היו ואם כן". בעומד - כן שבבבל המעות
מפורש: שכן עליהם, מחלל - בטבריא והוא בבבל טבריא
שבעומד  הרי בבבל", בעומד - בבבל שכן המעות על "לא
"אין  ב: צז, בבבאֿקמא שאמרו מה וכן מחללים. - כאן
הבעלים  שגם היינו בבבל", והן כאן של מעות על מחללין
בארץ  הבעלים אם אבל שם, רש"י פירש וכן וכנ"ל. בבבל,

ובכסףֿמשנה]. בראב"ד ועי' כנ"ל. מחללים, - ישראל

.ÂË¯ÓB‡‰93‰ÏÚzL ÚÏÒ ÏÚ ÏlÁÓ ÈL ¯OÚÓ : »≈«¬≈≈ƒ¿À»«∆«∆«¬∆
‰Ê ÒÈkÓ È„Èa94,‰Ê ·‰Ê ¯ÈcÓ Ë¯Ù‡L ÚÏÒ ÏÚ , ¿»ƒƒƒ∆«∆«∆∆¿…ƒƒ»»»∆

ÚÏÒÂ ,ÏlÁ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÚÏqÓ Ë¯Ù‡L ÔBÈ„et ÏÚ«¿¿∆∆¿…ƒ∆«∆¬≈∆ƒ≈¿∆«
¯OÚÓ È‰z Ë¯ÙiL B‡ B„Èa ‰ÏÚzL95. ∆«¬∆¿»∆ƒ¿…¿ƒ«¬≈

ב.93) לז, ועירובין פ"ד, שם סלעים 94)תוספתא בו שיש
למפרע.95)אחרים. ולא ומשיפרוט, משתעלה כלומר,

- ברירה" "אין שסובר שלמי שם, בעירובין שאמרו ומה
ולהבא  מכאן אבל מחולל, אינו שלמפרע היינו מחולל, אינו
רבינו  שפסק למה סתירה מכאן ואין ל"ברירה". צורך אין
ברירה" "אין - תורה שבשל ה"א) שם מעשר (הל' למעלה

איש'). ('חזון

.ÊË¯Ó‡96„Èa ‰˙È‰L ÚÏÒ ÏÚ ÏlÁÓ ¯OÚÓ È¯‰ : »«¬≈«¬≈¿À»«∆«∆»¿»¿«
Èa97.‰ÚL d˙B‡a B„Èa ‰˙È‰ ‡Ï ‡nL ,ÏlÁ ‡Ï - ¿ƒ…ƒ≈∆»…»¿»¿»¿»»»

שם.96) בשעה 97)תוספתא, בידו שהיתה כלומר,
היא  אם יודע האב אין ועתה לאחרונה, בידו.שראיתיו

.ÊÈ‰„Bt‰98ÔB‚k ,epLÈ¯ÙiL Ì„˜ ÈL ¯OÚÓ «∆«¬≈≈ƒ…∆∆«¿ƒ∆¿
˙BÚÓa Èe„t el‡ ˙B¯t ÏL ÈL ¯OÚÓ :¯Ó‡L∆»««¬≈≈ƒ∆≈≈»¿»

el‡99¯OÚÓ Ú·˜ ‡ÏÂ ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï -100Ì‡ Ï·‡ . ≈…»«¿¿…»««¬≈¬»ƒ
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ÌB¯„a B‡ ÔBÙˆa Ô‰lL ÈL ¯OÚÓ :¯Ó‡Â Ú·»̃«¿»««¬≈≈ƒ∆»∆¿»¿»
˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ101.Èe„t ‰Ê È¯‰ - el‡ ¿À»««»≈¬≈∆»

שמעון.98) כרבי ולא כחכמים פ"ג שם תוספתא
הר"ש 99) בשם כפשוטה' ב'תוספתא וראה בידו, המסוימות

נתקדש 100)סיריליאו. שלא לפי חילול כאן אין כלומר:
ואין  הי"ז. פ"ג למעלה וראה הורם, שלא זמן כל המעשר
מהל' פ"ג למעלה ראה מקום, קבע שלא לפי הפרשה כאן

ה"ח. "מעות".101)תרומות רומי: בדפוס

.ÁÈÈL ¯OÚÓ ÔÈ„BtLk102BÈÂLa B˙B‡ ÔÈ„Bt -103. ¿∆ƒ«¬≈≈ƒƒ¿»¿
LÈÂ104ÏBf‰ ¯ÚMa ˙BcÙÏ BÏ105ÈÂÁ‰L ˙BÓk : ¿≈ƒ¿««««¿∆«∆¿»ƒ

¯ÎBÓ ‡e‰L ˙BÓk ‡ÏÂ ,Á˜BÏ106˙BÚn‰ Ô˙BÂ .107 ≈«¿…¿∆≈¿≈«»
Ë¯Bt ÈÁÏM‰L ˙BÓk108Û¯ˆÓ ‡e‰L ˙BÓk ‡Ï ,109. ¿∆«À¿»ƒ≈…¿∆¿»≈

‰ÂL ÏlÁ B‡ ,‰Ëe¯Ùa ‰Ó ‰ÂL ‰„Ùe ¯·Ú Ì‡Â¿ƒ»«»»»∆»∆ƒ¿»ƒ≈»∆
‰Ëe¯t ‰ÂL ÏÚ ‰Ó110ÏlÁÓ ‰Ê È¯‰ -111. »∆«»∆¿»¬≈∆¿À»

חסידות,102) מדת נוהג הוא אם הזה בזמן או הבית, בזמן
ה"ב. פ"ב למעלה שכתבה 103)ראה המשנה מן נראה כן

(כסףֿמשנה). ב נב, בבבאֿמציעא הוא וכן בסמוך. רבינו
מ"ב.104) פ"ד בשווי 105)מע"ש מעות על כלומר,

כדלהלן. בזול, כשהן יותר 106)הפירות נוטל שהוא
"מפני  דברים של וטעמם משתכר. הוא שהרי מששילם,
ולפיכך  ה"ג). בתחילת שם ('ירושלמי' ברכה" בו שכתוב
וראה  שם, משה' ('פני הזול כשער לפדותו בפדיונו, הקילו

שם'). אנשי חילול 107)ב'תוספות עבור חולין של מעות
ורע"ב). ר"ש ועי' שם, המשנה (פירוש שני מעשר של סלע

פחות.108) שנותן - עבורו מעות ונותן סלע מקבל
(ראה 109) יותר שמקבל - עבורו מעות ומקבל סלע נותן

קורקוס). ובר"י המשנה פירות 110)בפירוש על כלומר,
ה"ב. למעלה ראה פרוטה, מעשר 111)שוה יהא שלא

"הקדש  נז.): מציעא (בבא בו שאמרו ההקדש, מן חמור שני
למעלה  וראה מחולל". פרוטה, שוה על שחיללו מנה שוה

שם. פ"ב

.ËÈ‰˙È‰112‰¯ÒÁ ÚÏq‰113˙e˙L114˙BÁt B‡ »¿»«∆«¬≈»¿»
Ì‡ ,˙e˙MÓ115ÏlÁÓ - ˜Ác‰ È„È ÏÚ ˙‡ˆBÈ ‰˙È‰ ƒ¿ƒ»¿»≈«¿≈«¿»¿«≈

ÚÏÒ ‰ÂLa ‰lÁzÎÏ ‰ÈÏÚ116‰„t .LLBÁ BÈ‡Â117 »∆»¿«¿ƒ»¿»∆∆«¿≈≈»»
ÚÏÒa118‰Ú¯ ˙‡ˆÓÂ119‰pÙÈÏÁÈ -120. ¿∆«¿ƒ¿≈»»«¬ƒ∆»

ב.112) נב, ודף א. נב, שם מחמת 113)משנה, שנשחקה
הוצאתה. וראה 114)ריבוי שם. במשנה, שמעון כרבי

מכי  מהל' ה"י.בפי"ב דסגי 115)רה הוא מילי "והני שם:
סופרים' ('דקדוקי אחד ובכת"י יוצאות)", שהן =) להו
שם. ברי"ף וכן הדחק", ידי על דנפיק מילי, "והני שם):

הי"ב. שם, מכירה בהל' "כשהוא 116)וראה שם:
- חסרון בלא יפה, הוא כאילו =) ביפה מחללה מחללה,
הגמרא, בה חזרה המסקנה, שלפי שם שמשמע ואף רש"י)".
הוא  וכן שם, ב'תוספות' כריב"ן הסוגיא את מפרש רבינו
פרץ. רבינו תלמיד בשם שם, מקובצת' ב'שיטה

ה"ב.117) פ"ד שני מעשר שהיא 118)תוספתא בחזקת
שתות.119)שלימה. היא שחסירה כלומר,

שכיון 120) השלמה. סלע על החסרה הסלע חילל כלומר:

לגבי  כפירות היא הרי השניה, מן פחותה הראשונה שהסלע
כפשוטה'). ('תוספתא לחללה ומותר כסף,

.ÎÔÈ‡121‰¯ÒÎ‡ ÈL ¯OÚÓ ÔÈ„Bt122˜c˜„Ó ‡l‡ , ≈ƒ«¬≈≈ƒ«¿¿»∆»¿«¿≈
Ì‡ .ÂÈÓc Ô˙BÂ BÏ˜LÓa B‡ B˙cÓa123ÂÈÓ„ eÈ‰ ¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈»»ƒ»»»

„Á‡ Èt ÏÚ ‰„tÈ - ÌÈÚe„È124ÂÈÓc ÔÈ‡L ¯·c Ì‡Â ; ¿ƒƒ»∆«ƒ∆»¿ƒ»»∆≈»»
˙B¯Ùe ,ıÈÓÁ‰Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÈÈ ÔB‚k ,ÌÈÚe„È¿ƒ¿«ƒ∆ƒ¿ƒ¿«¿ƒ≈

e„ÈÏÁ‰L ˙BÚÓ B‡ ,e·È˜¯‰L125Èt ÏÚ ‰„tÈ - ∆ƒ¿ƒ»∆∆¡ƒƒ»∆«ƒ
ÌÈ¯bz ‰LÏL126elÙ‡Â ,127„·BÚ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ ¿»«»ƒ«¬ƒ»»∆»≈∆≈

B‡ ÌÈ·ÎBk128elÙ‡ .¯OÚn‰ ÏÚa129ÂÈL ÈzLe LÈ‡ »ƒ««««¬≈¬ƒƒ¿≈»»
ÔÈÙBÎÂ .Ì‰Èt ÏÚ ÔÈ„Bt -130ÁzÙÏ ÌÈÏÚa‰ ˙‡ ƒ«ƒ∆¿ƒ∆«¿»ƒƒ¿…«

ÔBL‡¯131Lc˜‰‰ ÔÓ ¯OÚÓa ¯ÓÁ ‰ÊÂ .132. ƒ¿∆…∆¿«¬≈ƒ«∆¿≈

פ"ג.121) שם ותוספתא שם, שני "כלומר,122)מעשר
(פירוש  לו" שיזדמן מה כפי אלא ומדה, שיעור בלא באומד
מהל' פי"א למעלה וראה פ"ב. סוף ובדמאי כאן, המשנה
מדקדק  שאינו שכיון נראה, דברים של וטעמם ה"ד). מעשר
משוויים, בפחות לפדותם יבוא הפירות, של בשיעורים
הי"ח). (למעלה בשוויים לפדותם צריך ולכתחילה

ב.123) יד, בסנהדרין והובאה שם. במשנה,124)משנה,
"על  שם שב'ירושלמי' במשנה אבל אחד". עד פי  "על שם:
זה  ולפי שלמה'). ('מלאכת יוסף הר"ר הגיה וכן אחד". פי
שם', אנשי 'תוספות ועי' לכך, כשר המעשר בעל גם כי יתכן
שבהקדש  רבינו כתב ה"ב, ערכין מהל' שבפ"ח ואף שם.
דומה  מעשר אין - ידועים כשדמיו אף בשלשה, פודין
מרויח, נמצא בפדיונו יזלזל שאם מתוך שההקדש, להקדש.
אלא  בעלים, של הכל הרי שני מעשר אבל בכך, לחוש יש
אין  שלו, שהכל ומאחר לירושלים, המעות להעלות שצריך
שם). סנהדרין ('מאירי' זלזול חשש כאן

שכשיעור 125) לפי ערכו, יודע לא להפסד ש"כשהתחיל
המשנה). (פירוש הערך" ישתנה בתוספתא 126)ההפסד

תגרים  ופירוש: לקוחות". "שלושה שם: ובסנהדרין שם,
כ'יש  ולא שם. ה'מאירי' פירש וכן סחורה. בשומת הבקיאים

בשלשה. ד"ה שם ב'תוספות' תוספתא 127)מפרשים'
ה"א. סוף שם שני מעשר וב'ירושלמי' שם, וסנהדרין שם,

(בעיא 128) בעלים שניהם או גויים, כששניהם לא אבל
שם). ב'ירושלמי' רבי 129)שנפשטה "בעי שם: סנהדרין

מהו  שותפים) שהם =) אחד לכיס ומטילין שלשה ירמיה,
שמע, תא ידועים). המעשר דמי כשאין בפניהם, פודין (האם
דילמא  ידועין, דמיו שאין שני מעשר פודין נשיו ושתי איש
לט.) (כתובות פפא רב (אשת סוראה אבא ובת פפא רב כגון
לכיס  כמטילין הם ואין רש"י. - לעצמה עושה והיתה
(כסףֿ בעלמא דחיה אלא זו שאין רבינו ודעת אחד)".
רבינו  סתם ולכן כהר"ח. ולא שם, ב'מאירי' הוא וכן משנה),
אחד. לכיס מטילים שאינם באופן דוקא פירש ולא

שם.130) שני, מעשר מחיר 131)תוספתא את להציע
אדם  וכל ה"א) פ"ה (להלן חומש נותנים שהבעלים המעשר.
הקדש). לענין כז. (ערכין חומש נותנין אין

אם 132) ראשון. לפתוח הבעלים את "כופין שם: בתוספתא
בהקדש  חומר זה בו. לחזור יכול באיסר שליח היא הרי אמר
את  "כופין בתוספתא: גרס שרבינו וכנראה שני". מבמעשר
ההקדש". מן במעשר חומר וזה ראשון, לפתוח הבעלים
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בזמן  אלא לפתוח, הבעלים את כופין אין שבהקדש [וכוונתו
אותו  כופין אין - נוהג שהיובל בזמן אבל נוהג, היובל שאין
שני, במעשר ואילו ה"א), וחרמין ערכין מהל' בפ"ה (ראה
וברדב"ז]. בראב"ד וראה נוהג, שהיובל בזמן אפילו כופין

.‡ÎÔÈ‡133¯OÚÓ ˙B¯t ÔÈÎÈÏBÓ134ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ≈ƒƒ≈«¬≈ƒ»¿»
ÌL Ì˙BcÙÏ135CÈÏBn‰Â .136ÌB˜ÓÏ ¯˜i‰ ÌB˜nÓ ƒ¿»»¿«ƒƒ¿«…∆ƒ¿

¯ÚLk ‰„Bt - ¯˜i‰ ÌB˜ÓÏ ÏBf‰ ÌB˜nÓ B‡ ÏBf‰«ƒ¿«ƒ¿«…∆∆¿««
‰i„t‰ ÌB˜Ó137Ì‡Â .138B˙B‡ ÔÈ„Bt - È‡Ó„ eÈ‰ ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿«ƒ

ÏÈ‡B‰ ,ÏBf‰ ¯ÚMk139ÏBÊa ¯În‰Ï e‡¯Â140. ««««ƒ¿ƒ¿¿ƒ»≈¿

ממקום 133) שני מעשר פירות "המוליך מ"א: שני במעשר
היוקר". למקום הזול ממקום או הזול למקום היוקר
('ירושלמי' אסור לכתחילה אבל דיעבד, משמע ו"המוליך"
ב]. המניח ד"ה ג. חולין ב'תוספות' [וראה רדב"ז). ועי' שם.

מוליכין,134) מעשר מעות אף 135)כדלהלן.אבל
הנ"ל. המשנה מן שמשמע כמו היוקר. למקום הזול, ממקום
מאשר  יותר היוקר במקום הפירות יוזלו שמא משום והיינו
כך  כדי עד להוזיל דרכן אין מעות אבל הזול, במקום

.(751 עמוד כפשוטה' שם.136)('תוספתא משנה,
(רדב"ז),137) מפסידן להוליכם, כדי הוצאות הוציא ואם

הסמוכה. הלכה בסוף שם.138)וראה 'ירושלמי'
במסקנה.139) שם הוא פני 140)כן הפירות שראו כלומר,

הזול. שער מקום

.·ÎeÈ‰141‡ÈˆB‰Â ,Ô¯ba ÈL ¯OÚÓ ˙B¯t BÏ »≈«¬≈≈ƒ«…∆¿ƒ
- eÁÈaL‰Â ¯ÈÚÏ Ô‡È·‰L „Ú B˙ÈaÓ ˙B‡ÈˆÈ Ì‰ÈÏÚ¬≈∆¿ƒƒ≈«∆¡ƒ»»ƒ¿ƒ¿ƒ

¯ÈÚ‰ ¯ÚLk ‰„Bt142ÂÈ˙B‡ÈˆÈ „ÈÒÙ‰Â143. ∆¿««»ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ»

שם.141) ביוקר.142)משנה, של 143)כלומר, וטעמו
שני, מעשר ברשות הן הפירות, את פדה שלא זמן שכל דבר,
ניכוי  בלי חשבונו, על לירושלים ולהביאם בהם לטפל וחייב
או  ישרה בדרך לירושלים מוליכן אם הבדל ואין ההוצאות.
הזול  ממקום או לעיר, הגורן מן מוליכן ואם עקלתון. בדרך
והוצאות  לירושלים, הפירות את כמוליך דינו היוקר, למקום

.(758 עמוד כפשוטה' ('תוספתא חשבונו על הדרך

ה'תשפ"א  כסלו ז' שני יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
האשה 1) ואם חומש, מוסיף לעצמו מעשרו שהפודה יבאר

מעשר  והפודה פרוטה. שוה בחומשו שאין מעשר בו. חייבת
מותר  ואם קודם. בעה"ב בסלע סלע דמיו. על ביותר
שני. מעשר לבעלה שהכניסה אשה מעשרו. בפדיון להערים
מעות  החומש. את נתן ולא לעצמו שני מעשר והפודה
מעשר  כסף יחלל ואם זהב. בדינרי צורפים אם שני מעשר

הכסף. על מעשר פירות עם

.‡BÓˆÚÏ B¯OÚÓ ‰„Bt‰2BlL ‡e‰L ÔÈa -3ÔÈa , «∆««¿¿«¿≈∆∆≈
‰M¯Èa BÏ ÏÙpL4‰zÓ BÏ·Ëa BÏ ÔzpL ÔÈa ,5BÓk ∆»«ƒÀ»≈∆ƒ«¿ƒ¿«»»¿

‰ÂL ‰È‰ Ì‡ .LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê È¯‰ - e¯‡aL∆≈«¿¬≈∆ƒ»»…∆ƒ»»»∆
‰MÓÁ Ô˙B - ‰Úa¯‡6Ï‡‚È Ï‡b Ì‡Â :¯Ó‡pL . «¿»»≈¬ƒ»∆∆¡«¿ƒ»…ƒ¿«

.ÂÈÏÚ ÛÒÈ B˙ÈLÓÁ ,B¯OÚnÓ LÈ‡ƒƒ««¿¬ƒƒ…≈»»

שלו,2) הן עליהן, מחלל שהוא המעות, שגם לומר רוצה
גם  אם אלא חומש מוסיף אינו שלעולם לעצמו, ומחלל

שלו. הם המעות) =) הפדיון וגם שהפרישו 3)הפירות
שהרי  לו, קנוי המעשר שאין פי על ואף שדהו. מפירות
התורה  שחידשה הוא חידוש אלא, הוא, גבוה ממון

חומש. והוספת פדיון לעניין כשלו, כלומר,4)שעשאתו
- הוא גבוה שממון פי על ואף בטבלו). (לא עצמו המעשר
והרי  המעשר, את קונה היורש פדיון שלעניין התורה חידשה

השדה. בבעל שחידשה כשם כשלו, שם:5)הוא במשנה
מאיר  שלרבי נד: בקידושין ואמרו במתנה". לו "שנותן
דיהיב  "כגון המדובר הוא, גבוה ממון שני שמעשר הסובר

בטבליה". אמרו 6)ניהליה וכן מלבר" "חומש היינו
(=מבפנים, מלגיו חומשא להו, "אבעיא נג: מציעא בבבא
מלבר  חומשא או אחד), מוסיף חמישה על כלומר
ובמסקנא  אחד)", מוסיף ארבעה על כלומר (=מבחוץ,

מלבר". "חומשא החליטו:

.·‰M‡Â7dÓˆÚÏ dlL ÈL ¯OÚÓ ˙„tL8dÈ‡ - ¿ƒ»∆»»«¬≈≈ƒ∆»¿«¿»≈»
B¯OÚnÓ LÈ‡ :e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ .LÓÁ ‰ÙÈÒBÓƒ»…∆ƒƒ«¿»»¿ƒƒ««¿

‰M‡ ‡ÏÂ -9ÔÎÂ .10Ì‡11¯OÚn‰ ˙B¯t ÔBÈ„t ‰„t12 ¿…ƒ»¿≈ƒ»»ƒ¿≈««¬≈
LÓÁ ÛÈÒBÓ - BÓˆÚÏ13. ¿«¿ƒ…∆

רחמנא 7) אמר איש דידה, ומעשר דידה "בזוזי כד. קדושין
אשה". שלה,8)ולא המעות וגם הפירות גם כלומר:

זה. באופן חומש מוסיף של 9)שהאיש הפירות ואם
של  ששלוחו חומש, מוסיפה - בשבילו פודה והיא הבעל,

כמותו. שני 10)אדם מעשר פירות שהפודה כשם כלומר,
חומש. מוסיף המעשר, פדיון הפודה כן כמו חומש, מוסיף

שני 11) מעשר מעות "המתפיס פב. במנחות ברייתא
אחת  חומשין, שני עליהן מוסיף פודן כשהוא לשלמים,

למעשר". ואחד שני,12)לקודש, מעשר מעות כלומר,
עליהן. המעשר, פירות על 13)שפדה ולא הקרן, על

הראשון. החומש

.‚‰„Ùe ¯ÊÁÂ ,LÓÁ ÛÈÒB‰Â B¯OÚÓ ˙B¯t ‰„t»»≈««¿¿ƒ…∆¿»«»»
‰iL ÌÚt BÓˆÚÏ ÔBÈ„t‰14ÏÚ ÈL LÓÁ ÛÈÒBÓ - «ƒ¿¿«¿««¿ƒ»ƒ…∆≈ƒ«

LÓÁ‰ ÏÚ LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡Â ,„·Ïa Ô¯w‰15. «∆∆ƒ¿«¿≈ƒ…∆««…∆

חומש.14) מוסיף תרומה 15)שהוא לאוכל בניגוד
חומש. על חומש שמוסיף בשוגג,

.„ÈL ¯OÚÓ16‰Ëe¯t ‰ÂL BLÓÁa ÔÈ‡L17BÈ‡ - «¬≈≈ƒ∆≈¿À¿»∆¿»≈
LÓÁ ÂÈÏÚ ÛÈÒBÓ18ÔÈÚe„È ÂÈÓc ÔÈ‡L ¯OÚÓ ÔÎÂ .19 ƒ»»…∆¿≈«¬≈∆≈»»¿ƒ

¯Ó‡iL Bic -20‰f‰ ÚÏq‰ ÏÚ ÏlÁÓ BLÓÁÂ ‡e‰ :21. «∆…«¿À¿¿À»««∆««∆
ÏÎÂ22BlMÓ e‰„Bt BÈ‡ ‡e‰L ¯OÚÓ23BÈ‡ - ¿»«¬≈∆≈≈ƒ∆≈

LÓÁ ÛÈÒBÓ24ÛÈÒBÓ BÈ‡ - È‡Óc ÏL ÈL ¯OÚÓe . ƒ…∆«¬≈≈ƒ∆¿«≈ƒ
LÓÁ ÂÈÏÚ25. »»…∆

ממעשרו 16) ממעשרו, איש יגאל גאל אם רבנן "תנו נג: שם
פרוטה. שווה בו שאין שני למעשר פרט מעשרו כל ולא
במעשר  פרוטה שווה אין =) בו אין אמר אמי רב איתמר
כרב  רבינו ופסק בחומשו". אין אמר אסי רב עצמו), שני
אינו  פרוטה, שווה בחומש אין שאם שם, רש"י ופירש אסי.
שאין  שני "מעשר מפורש: בירושלמי אבל פדיון. בר
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רבינו. פסק וכן חומש". מוסיף אינו פרוטה, שווה בחומשו
והחומש 17) פרוטות. ארבע שווה אינו עצמו כשהמעשר

מבחוץ). =) מלבר קדוש 18)הוא עצמו הוא אבל
שחילל  מעות לו יש שאם הסמוכה, בהלכה ועיין מדבריהם.
על  מחולל וחומשו "הוא אומר: - אחר שני מעשר עליהן

הראשונות". פרוטות,19)מעות ארבע בו שאין ואפשר
מדבריהם. אלא ואינו פרוטה, שווה בחומשו אין שאז

כמו 20) תגרים, שלושה פי על לפדותו צריך ואין כלומר,
מן  כשהמעשר מדובר ששם יט, הלכה ד בפרק למעלה
אלא  אינו שאז פרוטות, ארבע וודאי בו שיש כגון התורה,
שיהא  עד להמתין צריך אין וכן בפדיונו. הקלו - מדבריהם
שווה  בחומשם ויהא זה, עם שיצטרף שני, מעשר עוד לו

מעשר 21)פרוטה. עליו, חיללו שכבר סלע על כלומר,
אחר  יוחנן,22).שני ר' "אמר ג: הלכה ראש שם ירושלמי

ר' חומש. מוסיף אינו משלו ופדיונו הוא שאינו מעשר כל
גאל  ואם יוחנן, דר' טעמא חנינא, ר' בשם בון ר' בי יוסי
יוסיף  משלו) חמישית (כלומר, חמישיתו ממעשרו איש יגאל

משלו". ופדיונו הוא שיהא כדי מעשה 23)עליו, בכתבֿיד
הירושלמי. וכלשון משלו", ופדיונו הוא "שאינו רוקח:

התורה.24) מן חל הפדיון עיקר שהחומש 25)אבל כיוון
שני  מעשר היה "בדין שם: דמאי ובירושלמי מעכב. אינו
כדרך  אותו פודה (כשהוא חומש עליו שיפריש דמאי, של
אמרו  ולמה דמאי), של מעשר תרומת כשאוכל שמפריש
לו  אומר את שאם גזרה) (כלומר, גדירו מפני יפריש, שלא
"ויאכלנו  עיקר כל [פודה] מפריש אינו הוא אף שיפריש,

פדיון". בלא לירושלים חוץ

.‰¯Á‡ ÈL ¯OÚÓ BÏ ‰È‰Â ,ÈL ¯OÚÓ ‰„Bt‰«∆«¬≈≈ƒ¿»»«¬≈≈ƒ«≈
BLÓÁa ÔÈ‡ Ì‡ ,‰cÙ ‡lL26Bic - ‰Ëe¯t ‰ÂL ∆…ƒ¿»ƒ≈¿À¿»∆¿»«

¯Ó‡iL27;˙BBL‡¯‰ ˙BÚÓ ÏÚ ÏlÁÓ BLÓÁÂ ‡e‰ : ∆…«¿À¿¿À»«»»ƒ
.ÂÈ˙BÚÓ ˙‡ ÌˆÓˆÏ Ì„‡Ï ¯LÙ‡ È‡L ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ∆¿»¿»»¿«¿≈∆¿»

נפדה.26) שלא המעשר אמרינן 27)של "ולא כלומר,
עם  שיצרפנו עד ימתין או לירושלים, שיעלה עד ימתין

אחר".

.ÂÂÈÓc ÏÚ ¯˙BÈa ¯OÚÓ ‰„Bt‰28‰Òt˙ ‡Ï - «∆«¬≈¿≈«»»…ƒ¿¿»
.¯OÚÓÏ ˙ÙÒBz‰«∆∆¿«¬≈

יותר 28) שווים פודה, הוא שעליהם הדמים, כלומר,
ר' "אמר ב: הלכה ד פרק שני מעשר ירושלמי מהפירות.
שני  מעשר הכל, את תפס דמיו על יותר שפדאו הקדש יוחנן
מה  הקדש בין מה הכל. את תפס לא דמיו על יותר שפדאו
מרבה  להיות מצוי אדם שכן אימי, רבי אמר שני? מעשר בין
שנאכל  שני מעשר אבל לגזבר, נותנו שהוא (כיוון בהקדשו
שוויו)". על אלא פודהו אינו גבוה ממון שהוא אף לבעליו,

.Êa‰ ÏÚa¯ÓB‡ ˙È29ÚÏÒa30¯Á‡Â ,31ÚÏÒa ¯ÓB‡ ««««ƒ≈¿∆«¿«≈≈¿∆«
ÏÚa .LÓÁ ÛÈÒBÓ ‡e‰L ÈtÓ ,Ì„B˜ ˙Èa‰ ÏÚa -««««ƒ≈ƒ¿≈∆ƒ…∆««

‰Ëe¯Ùe ÚÏÒa ¯ÓB‡ ¯Á‡Â ,ÚÏÒa ¯ÓB‡ ˙Èa‰32- ««ƒ≈¿∆«¿«≈≈¿∆«¿»
Ô¯w‰ ÏÚ ÛÈÒBnL ÈtÓ ,Ì„B˜ ¯Á‡‰33. »«≈≈ƒ¿≈∆ƒ««∆∆

ראשון.29) לפתוח אותו כופין המעשר.30)שהרי לפדיון
שאחר 31) שם, משנה ובכסף ז הלכה ט פרק להלן ראה

הפירות. בעל מדעת שלא לחלל שם:32)יכול במשנה
ואיסר". זה 33)"בסלע של חומשו "ואין שם: ובירושלמי

אבין  רבי אמר זה? של תוספתו על מרובה (בעלֿהבית)
ולפוטרו  המעשר) (על עליו להערים יכול שהוא היא שנייא

החומש". מן

.ÁÌÈ¯Ú‰Ï ¯zÓ34¯ÓB‡ ?„ˆÈk .B¯OÚÓ ÔBÈ„t ÏÚ À»¿«¬ƒ«ƒ¿««¿≈«≈
È¯·Ú‰ Bc·ÚÏe ÌÈÏB„b‰ Bz·Ïe B·Ï Ì„‡35‡‰ : »»ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈

EÏ36È„k ,¯OÚn‰ Ô‰a EÏ ‰„Ùe el‡‰ ˙BÚn‰ ˙‡ ¿∆«»»≈¿≈¿»∆««¬≈¿≈
Ô‰a ÈÏ ‰„t :BÏ ¯Ó‡È ‡Ï Ï·‡ .LÓÁ ÛÈÒBÈ ‡lL37. ∆…ƒ…∆¬»……«¿≈ƒ»∆

ÛÈÒBÓ BÈ‡ - ElMÓ ÈÏ ‰„t :BÏ ¯Ó‡ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»«¿≈ƒƒ∆¿≈ƒ
LÓÁ38. …∆

תיקרא 34) להיתר, ושאינו הערמה, תיקרא ההיתר "תחבולת
ידיו 35)מרמה". מעשה אלא קנוי, גופו אין עברי "עבד

משנה  כי יתברך השם שאמר כמו שכיר, כמו והוא בלבד.
שאין  שכיוון "אשתו", כאן הזכירו [ולא וכו'". שכיר שכר
אוכל  והבעל קנתה - להחזיר מנת על אלא גמורה מתנה זו
פירות", אוכל הבעל ואין קנתה "במתנה שאמרו ומה פירות.
נותן, הוא יפה בעין שהנותן גמורה במתנה אלא זה אין
מהלכות  א ובפרק כן. אמרו לא להחזיר מנת על ובמתנה
במתנה  מדובר ששם לפי "אשתו", הזכירו כ, הלכה עירובין

היא 36)גמורה]. שזו סה. בגיטין רש"י מדברי [נראה
להחזיר]. מנת על אלא 37)מתנה מתנה לשון זו שאין

בחומש. וחייב שליחות מעות 38)לשון לך הא כלומר:
שאמר  שכיוון שלך. המעות על שלי שני מעשר פירות ופדה

מתנה. זו הרי - שלך" המעות "על לו:

.Ë˙BcÙÏ ˙BÚn‰ ÔzÈ ‡Ï Ï·‡39Bz·Ïe B·Ï ¬»…ƒ≈«»ƒ¿ƒ¿¿ƒ
ÌÈpËw‰40Ô„iL ÈtÓ ,ÌÈÚk‰ B˙ÁÙLÂ Bc·ÚÏe «¿«ƒ¿«¿¿ƒ¿»«¿«¬ƒƒ¿≈∆»»

B„Èk41‰Ê ÈL ¯OÚÓ Ì‡ ,‰i¯·Ú‰ B˙ÁÙLÏ Ô˙ . ¿»»«¿ƒ¿»»ƒ¿ƒ»ƒ«¬≈≈ƒ∆
ÂÈ¯·c - ·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚÓ ‰È‰L ÔB‚k ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¿∆»»≈»ƒ∆≈»¿»»
‰ÎBÊ ÔËw‰ ÔÈ‡Â ,‡È‰ ‰pË˜ ‰i¯·Ú‰ ‰Ó‡L ;ÔÈÓi«̃»ƒ∆»»»ƒ¿ƒ»¿«»ƒ¿≈«»»∆

ÌÈ¯Á‡Ï42Ì‰È¯·cÓ ‡e‰L ¯·„a ‡l‡43. «¬≈ƒ∆»¿»»∆ƒƒ¿≈∆

לעונת 40)עליהן.39) בשהגיעו המדובר התוספות, לדעת
פדיון. שפדיונו הדין והוא תרומה שתרומתם נדרים,

בחומש.41) וחייב ברשותו, שהמעות כלומר,42)ונמצא
אחרת  שדעת כיוון התורה, מן לעצמו זוכה שהוא פי על אף
לפדות  כן וכמו לאחרים. להקנות יכול אינו - להן מקנה

אחרים. של שני מן 43)מעשר שהוא בדבר לא אבל
התורה.

.ÈBÏ·Ëa ‡e‰Lk ‰zÓ ¯OÚn‰ Ô˙BÂ ÌÈ¯ÚÓ ÔÎÂ44, ¿≈«¬ƒ¿≈««¬≈«»»¿∆¿ƒ¿
˙BÚÓ ÏÚ ÔÈÏlÁÓ el‡‰ ˙B¯t‰ È¯‰ :Ô˙Bp‰ ¯ÓB‡Â¿≈«≈¬≈«≈»≈¿À»ƒ«»

˙ÈaaL45. ∆««ƒ

שכיוון 44) מכן, לאחר ולא הכרי, מן שהפריש קודם
במתנה. נקנה אינו הוא, גבוה ממון שני שמעשר

מקנה 45) היה (כלומר, במעות כן עושין היו "בראשונה
נוטלין  היו מעותיו) על הפירות פודה והלה לחבירו, המעות
בפירות  כן עושין שיהו התקינו ובורחין, המעות) (את אותן

ובריחה]". לתפיסה כך כל נוחים [שאינם
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.‡ÈB·e ·‡] ,ÔÈÙzL ÈL B‡ ÔÈÁ‡ ÈL46ÔÈ„Bt - [ ¿≈«ƒ¿≈À»ƒ»¿ƒ
‰M‡ .LÓÁ ÛÈÒBÈ ‡lL È„k ,ÈL ¯OÚÓ ‰ÊÏ ‰Ê∆»∆«¬≈≈ƒ¿≈∆…ƒ…∆ƒ»
ÔBÓÓ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÈL ¯OÚÓ dÏÚ·Ï ‰ÒÈÎ‰L∆ƒ¿ƒ»¿«¿»«¬≈≈ƒƒ¿»

dB·bÌ‡ ,CÎÈÙÏ .ÏÚa ‰˜ ‡Ï - e¯‡aL BÓk »«¿∆≈«¿…»»««¿ƒ»ƒ
e‰„t47LÓÁ ÛÈÒBÓ BÈ‡ -48. »»≈ƒ…∆

פודה 46) שבן ח), הלכה (למעלה רבינו כתב שכבר ואף
פי  על אף לבנו, פודה האב שאף כאן, וכתב הוסיף לאביו,

לבנו. קרוב משהאב יותר אביו, ללב קרוב על 47)שהבן
שלו. מוסיפה 48)מעות אינה האשה, פדתה אם כן וכמו

חומש.

.·ÈÈL ¯OÚÓ ‰„Bt‰49‡ÏÂ Ô¯w‰ ˙‡ Ô˙Â ,BÓˆÚÏ «∆«¬≈≈ƒ¿«¿¿»«∆«∆∆¿…
È¯‰Â ·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙»«∆«…∆««ƒ∆≈«…∆¿«≈«¬≈
.˙aLa elÙ‡Â ,LÓÁ‰ ÔziL „Ú ÏÎ‡È ‡Ï - ÏlÁ˙ƒ¿«≈……««∆ƒ≈«…∆«¬ƒ¿«»

.ÔzÈ ‡ÏÂ ÚLÙÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ¿«¿…ƒ≈

חומש.49) מוסיף שהוא

.‚ÈÌÙ¯ˆÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ50·‰Ê È¯È„a ¿«¬≈≈ƒƒ»»¿»¿»¿ƒ»≈»»
BÈ‡ - BÓˆÚÏ ÔÙ¯ˆ Ì‡Â .ÔÙ¯ˆÓ - Ô‡OÓ Ï˜‰Ï È„k¿≈¿»≈«»»¿»¿»¿ƒ≈¿»¿«¿≈

.‰i„t C¯c ‰Ê ÔÈ‡L ,LÓÁ ÛÈÒBÓƒ…∆∆≈∆∆∆¿ƒ»

לפרטם.50)

.„ÈÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ÚÏÒ Ë¯Bt‰51ÔÈa , «≈∆«ƒ»«¬≈≈ƒ≈
‰pÙ¯ˆÈ ‡Ï - ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÔÈa ÌÈÏLe¯Èa52dlk ƒ»«ƒ≈ƒ»«ƒ…¿»¿∆»À»

˙LÁ ˙BÚÓa53Ï˜L·e ÛÒk ˙BÚÓ Ï˜La ‡l‡ , ƒ¿¿∆∆»¿∆∆¿∆∆¿∆∆
˙LÁ ˙BÚÓ54. ¿¿∆

על 51) לפרטו ורוצה שני מעשר של סלע לו יש כלומר:
נחושת. של שאינו 53)יפרטנה.52)מעות שכיוון

במעות  כולו לפרוט התירו לא אחת, בבת הכסף כל מוציא
כסף. על מחולל כשהוא למעשר הוא שכבוד נחושת,

אין 54) שהרי הדחק, בשעת כאן שמדובר לומר, וצריך
כסף  וכשמחלל הדחק. בשעת אלא נחושת על כסף מחללין
מחללין  שאין אף כסף, על כסף לחלל גם התירו נחושת על
זו  משנה נמנתה לא ולכן הדחק. בשעת אפילו כסף על כסף
שמאי  ובית לחומרא הלל שבית הדברים בין א, פרק בעדיות
לחלל  שהתירו קולא, הלל בית בדברי שיש כיוון לקולא,

נחושת. על כסף חילול אגב הדחק, בשעת כסף על כסף

.ÂËÏÚ ¯OÚÓ ˙B¯t ÌÚ ¯OÚÓ ÛÒk ÏlÁÏ ¯zÓÀ»¿«≈∆∆«¬≈ƒ≈«¬≈«
ÛÒk‰55‡e‰Â .56¯È„ ‰ÂMÓ ˙BÁt ˙B¯ta e‰iL57; «∆∆¿∆¿«≈»ƒ»∆ƒ»

¯È„ ‰ÂL Ô‰a ‰È‰ Ì‡ Ï·‡58ÌÚ ÌÏlÁÈ ‡Ï - ¬»ƒ»»»∆»∆ƒ»…¿«¿≈ƒ
ÛÒk‰59‰ÂL ˙B¯t BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk .ÔÓˆÚ ÈÙa ‡l‡ , «∆∆∆»ƒ¿≈«¿»≈«»≈»∆

ÏlÁÓ BÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ÏL ÔÈ¯È„ ‰LÏLe ¯È„ƒ»¿»ƒ»ƒ∆«¬≈≈ƒ≈¿«≈
˙B¯t ¯È„ ÈˆÁ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Á‡ ÚÏÒ ÏÚ Ïk‰«…«∆«««¬»ƒ»»¬ƒƒ»≈
.„Á‡ ¯Èc ÏÚ Ì‰ÈL ÏlÁÓ - ˙BÚÓ ¯È„ ÈˆÁÂ«¬ƒƒ»»¿«≈¿≈∆«ƒ»∆»

עם 55) ביחד - כסף על מחללין אין לבדו מעשר שכסף אף
מותר. לקיש 56)הפירות, בן שמעון "רבי שם: ירושלמי

כסף  כדי בהן שאין בפירות ורבנן, מאיר רבי פליגין אוקמה
חשובה), כסף מטבע על חילולם כדי שווים שאינם (כלומר,

(שאין  מודו רבנן אף כסף כדי בהם שיש בפירות אבל
מותר, פירות, דינר וחצי כסף דינר חצי עמהם). כסף מחללין
ושני  כסף דינרי שני שכן כל אסור, פירות, ודינר כסף דינר

שאסור". פירות עצמם.57)דינרי בפני לחללם שקשה
עצמם.58) בפני לחללם כסף 59)שאפשר מחללים שאין

כסף. על

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מכאן 1) ולקט שנתפזרו מעשר ומעות חולין מעות יבאר

האומר  שנתערבו. חולין ושל שני מעשר של סלע ומכאן.
או  שנשתתק מי אחרת. בזוית ונמצא זו בזוית מעשר לבנו
פלוני. במקום אביך של שני מעשר בחלום לו שאמרו מי
בפניהם  מעות טמן או פלונית בזוית תגעו אל לבניו האומר
או  ד' או מ' עליו וכתוב כלי המוציא הם. פלוני של ואמר
תיבה  ודין בירושלים. הנמצאות ומעות ק'. או ת' או ט'
ושל  ודאי של ומעשר שני, ומעשר חולין בה שנשתמש
לירושלים. שנכנס אחר שני מעשר הזורע שנתערבו. דמאי

.‡˙BÚÓ2ÔkÓ ËwÏÂ ,e¯ft˙pL ¯OÚÓ ˙BÚÓe ÔÈlÁ ¿Àƒ¿«¬≈∆ƒ¿«¿¿ƒ≈ƒ»
ÔkÓe3¯OÚÓÏ ËwÏ ËwlM ‰Ó -4ÌÈÏLiL „Ú ,5, ƒ»«∆ƒ≈ƒ≈¿«¬≈«∆«¿ƒ

ÔÈlÁ ¯‡M‰Â6ÔÙÁÂ ÏÏa Ì‡Â .7B‡8„vÓ ËwlL ¿«¿»Àƒ¿ƒ»«¿»«∆ƒ≈ƒ«
„Á‡9Á ‡ˆÓeeÈ‰ ?„ˆÈk .ÔBaLÁ ÈÙÏ ‰Ê È¯‰ - ¯Ò ∆»»»»≈¬≈∆¿ƒ∆¿≈«»

ÔÙÁÂ ÔÏÏ·e e¯ft˙ ,ÔÈlÁ ‰‡Óe ÈL ¯OÚÓ ÌÈ˙‡Ó»«ƒ«¬≈≈ƒ≈»Àƒƒ¿«¿¿»»¿»«
ÌÈÚ·LÂ ÌÈ˙‡Ó e‡ˆÓ ,Ïk‰10ÌÈBÓLe ‰‡Ó È¯‰ - «…ƒ¿¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¬≈≈»¿ƒ

ÔÈËwÏ˙n‰ :ÏÏk‰ ‰Ê .ÔÈlÁ ÌÈÚL˙Â ,¯OÚÓ Ô‰Ó11 ≈∆«¬≈¿ƒ¿ƒÀƒ∆«¿»«ƒ¿«¿ƒ
ÔÈÏÏ·p‰Â ,ÈL ¯OÚÓÏ -12‰˙Ó .ÔBaLÁ ÈÙÏ -13 ¿«¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒ∆¿«¿∆

ÔÈlÁ ¯‡M‰ - ¯OÚn‰ Ô‰ È„ÈaL el‡ Ì‡ :¯ÓB‡Â14; ¿≈ƒ≈∆¿»ƒ≈««¬≈«¿»Àƒ
ÔÈlÁ Ô‰ Ì‡Â15Ô‰L ÌB˜Ó ÏÎa ¯OÚn‰ ˙BÚÓ È¯‰ - ¿ƒ≈Àƒ¬≈¿««¬≈¿»»∆≈

Ì‰ÈÏÚ ÔÈÏlÁÓ16. ¿À»ƒ¬≈∆

ה.2) משנה פ"ב שני רבי 3)מעשר "אמר שם: ירושלמי
למעשר") לקט שלקט "מה במשנה: שאמרו (זה והוא יונה,
אחד, ממקום מלקט שאינו (שכיון ומכאן מכאן שליקט
להתנות, צריך ומכלֿמקום המעשר. מעות בידו שעלו ייתכן
בידו, חולין מעות ואולי ברור, הדבר אין שהרי כדלהלן,
(כלומר, אומן על לקט אם אבל הקרקע), גבי על ומעשר

הוא". וחופן כבולל אחד) מצד שם:4)בשורה, ירושלמי
"לקט  שאמרו מה (כלומר, שני לשכר כדי זעירא רבי "אמר
השאר  יאבדו שמא ישתכר), שני שמעשר כדי הוא למעשר",
השני  על תפוסין שבידו אלו ויהיו עדיין) לקט (שלא

להלן). וראה שני, כבמעשר בהן וינהוג "מנין 5)(כלומר,
המשנה). (פירוש שני" מעשר של מהן 6)- נאבד "ואם

(שם). נאבד" חולין של ולקטן 7)דבר, יחד עירבן כלומר,
חפניו. למעלה.8)מלא שהוא בירושלמי ראה

ביחד.9) שני וממעשר מחולין שחפן שאבדו 10)שוודאי
כנ"ל.11)שלשים. ומכאן, מצד 12)מכאן שנלקטו או

כנ"ל. שזה 13)אחד, רבינו, מדברי ונראה שם. ירושלמי
רוקח  (מעשה הנבללים על וגם המתלקטים על גם מוסב

רע"ב). ועיין הפנים, חולין.14)ומראה הן ממילא כלומר,
חלקן.15) או כסף 16)כולן מחללים אין הרי עיון: צריך

כמפורש  הדחק, בשעת אף נחושת, על נחושת או כסף על
התיר  [ושמא יוםֿטוב). (תוספות הֿז הלכות פ"ד ו למעלה
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כשם  המעשר, הן שבידו אלו שמא ספק, שהדבר מפני כאן
כתב  רוקח ומעשה ח]. הלכה שם כמפורש בדמאי, שהתירו
ועיין  בדיעבד. זה הרי וכאן לכתחילה. אלא אסרו שלא

חולין. ד"ה י: בביצה תוספות

.·ÚÏÒ17- e·¯Ú˙pL ÔÈlÁ ÏLÂ ÈL ¯OÚÓ ÏL ∆«∆«¬≈≈ƒ¿∆Àƒ∆ƒ¿»¿
˙BÚÓ ÚÏÒa ‡È·Ó18˙LÁ ˙BÚÓ elÙ‡Â ,19:¯ÓB‡Â , ≈ƒ¿∆«»«¬ƒ¿¿∆¿≈

ÏÚ ˙ÏlÁÓ ‡È‰L ÌB˜Ó ÏÎa ÈL ¯OÚÓ ÏL ÚÏÒ∆«∆«¬≈≈ƒ¿»»∆ƒ¿À∆∆«
Ô‰ÈzLaL ‰Ùi‰ ˙‡ ¯¯Ba Ck ¯Á‡Â ;el‡‰ ˙BÚn‰20 «»»≈¿««»≈∆«»»∆ƒ¿≈∆

‰Ùi‰ ÚÏq‰ ¯ÊÁ˙Â ,‰ÈÏÚ ˙LÁ ÏL ˙BÚn‰ ÏlÁÓe¿«≈«»∆¿∆»∆»¿«¬…«∆««»»
.¯OÚÓÏ¿«¬≈

ו.17) משנה הקודמת 18)שם בהלכה וראה כסף. של
לקחת  יכול ואינו כסף. על כסף לחלל כאן התירו מה משום
שמא  גזירה - בתנאי ולחלל הנ"ל הסלעים משני אחד סלע
שנתערבו  הקודמת, ובהלכה (רע"ב). תנאי בלי ויקח ישכח
שם  לו שיש מכיון ישכח, שמא חששו לא מעות, הרבה
יוםֿטוב). (תוספות ייזכר - מעות הרבה ללקט רבה טירחא

עיון,19) צריך וזה קל, יותר כסף של מעות שעל נראה
בשעת  אפילו מחללים אין כסף על כסף אדרבה שהרי
(למעלה  הדחק בשעת מחללין נחושת על כסף ואילו הדחק,

קורקוס. בר"י וראה וֿז). הלכות היתה 20)פ"ד היא שמא
שני. מעשר של

.‚¯ÓB‡‰21‡ˆÓÂ ,BÊ ˙ÈÂÊa ÈL ¯OÚÓ :B·Ï »≈ƒ¿«¬≈≈ƒ¿»ƒ¿ƒ¿»
ÔÈlÁ el‡ È¯‰ - ˙¯Á‡ ˙ÈÂÊa22ÌL È¯‰ :BÏ ¯Ó‡ . ¿»ƒ«∆∆¬≈≈Àƒ»«¬≈»

ÔÈlÁ ¯‡M‰ - ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ ,‰Ó23ÌL È¯‰ . »∆¿ƒ¿»»«ƒ«¿»Àƒ¬≈»
ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰ - ‰Ó ‡ˆÓÂ ,ÌÈ˙‡Ó24ÁÈp‰ .25‰Ó »«ƒ¿ƒ¿»»∆¬≈Àƒƒƒ«»∆

elÙ‡ ,‰Ó ‡ˆÓÂ ÌÈ˙‡Ó ,ÌÈ˙‡Ó ‡ˆÓÂ ¯OÚÓ26 «¬≈¿ƒ¿»»«ƒ»«ƒ¿ƒ¿»»∆¬ƒ
Ô‰27ÔÈlÁ Ïk‰ - ÔÈÒÈk ÈLa28. ≈ƒ¿≈ƒƒ«…Àƒ

יב.21) משנה פ"ד פי 22)שם אומר מעשר שאני רות
הם. אחרים ואלו היה 23)נלקחו, יודע אומרים: שאנו

לו  להזכיר הוצרך לא אבל חולין, מנה עוד שם שיש האב
בקדושה, שיאכלו להזהירו בכדי שני, מעשר של המנה אלא
שוודאי  דלהלן, מאתים, ונמצא מנה בהניח מהֿשאיןֿכן

חולין. והכל הן, "הכל 24)אחרים שם: שלפנינו במשנה
מינכן  בכתבֿיד אבל הראב"ד. השיגו ועלֿפיֿזה מעשר",
בתוספתא  וכחכמים כפשוטה), (תוספתא חולין, "הכל שם:
וראה  מוטל", ומנה מונח "מנה שאמר: כרבי ודלא שם,

שם.25)למעלה. וביצה שם שם:26)תוספתא בביצה
(רבי  מחלוקת כיסין בשני אמר חד אלעזר, ור' יוחנן "דרבי
שנטל  (שכיון חולין הכל דברי אחד בכיס אבל וחכמים),
אחד  בכיס אמר וחד הם). אחרים ואלו שניהם, נטלו הכיס,
ומנה  מונח מנה הכל דברי כיסין בשני אבל מחלוקת,
בשני  שהמחלוקת הראשון, כמאןֿדאמר רבינו ופסק מוטל".
שרב  ואף חולין. הכל זה באופן שאפילו וכחכמים, כיסין,
רבינו  דעת מקושרים, בכיסים התוספתא העמיד שם אשי
על  שם שהקשו מה לתרץ אלא זאת אשי רב אמר שלא

וכן  מחלוקת. אחד בכיס ולא האומר ובמאירי, ברש"י הוא
לא  שם שאף ו, הלכה יו"ט מהלכות בפ"ב וראה כהר"ח.
יג. סי' אורחֿחיים ובביתֿיוסף "מקושרים", רבינו הזכיר

המנים.27) ומצא 28)שני במנה שאמר שם, כרבי שלא

(וראה  בזה" זה מעורבין שני ומעשר "חולין - מאתים
מונח  "מנה - מנה ומצא ובמאתים עיון), וצריך למעלה,
הנ"ל: האופנים בשני שאמרו כחכמים אלא מוטל", ומנה
אחרים  ואלו ניטלו, מעשר של אומר: שאני חולין", "הכל

הם.

.„¯Ó‡29ÈL ¯OÚÓ ÒÈk :ÂÈ·‡ BÏ30CÏ‰ ,˙Èaa ÈÏ »«»ƒƒ«¬≈≈ƒƒ««ƒ»«
¯OÚÓ ÔlÎaL ÏB„b‰ - ÌÈÒÈk ‰LÏL ÌL ‡ˆÓe31, »»»¿»ƒƒ«»∆¿À»«¬≈

ÌÈpËw‰ ÔÓ ÏÎ‡È ‡Ï ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .ÔÈlÁ ¯‡M‰Â¿«¿»Àƒ¿««ƒ≈……«ƒ«¿«ƒ
ÏB„b‰ ÏÚ ÌÏlÁiL „Ú32. «∆¿«¿≈««»

ה.29) הלכה פ"ה שם שני,30)תוספתא מעשר פירות
להלן. אומרים,31)וראה אין לבנו, המצווה באב שהרי

הקודמת), (בהלכה הם אחרים ואלו ניטל, שהיה מה שמא
ואם  מתחילה. שהניח המעשר על הוסיף ודאי אומרים, אלא
הוא  לגדול ודאי בבית", לי מעשר "כיס סתם כשאומר כן,

ואינו 32)מתכוין. תנאי, בלא שמחלל נראה, זה מלשון
עליו" מחוללים הללו יהיו מעשר, אינו זה כיס "ואם אומר
בתוספתא  וראה המעשר, הוא שהגדול לוודאי שקרוב כיון

כפשוטה.

.‰ÈÓ33˜zzLpL34ElL ÈL ¯OÚÓ :BÏ e¯Ó‡Â , ƒ∆ƒ¿«≈¿»¿«¬≈≈ƒ∆¿
ÈBÏt ÌB˜Óa35LÏL B˙B‡ ÔÈ˜„Ba - BL‡¯a ÔÈk¯‰Â , ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿…¿ƒ»

ÌÈÓÚt36ÔÈh‚Ï ÔÈ˜„BaL C¯„k ,37ÂÈ¯·„ È¯‰Â , ¿»ƒ¿∆∆∆¿ƒ¿ƒƒ«¬≈¿»»
ÔÈÓi˜38. «»ƒ

ח.33) הלכה אבל 34)שם הדיבור, כח ממנו ניטל כלומר,
שומע. שאלה.35)הוא בלשון "שירמוז 36)כלומר,

לגיטין  המשנה (פירוש לשאלה" נכונה תשובה וכו' בראשו
א). משנה וראה 37)פ"ז טז. הלכה גירושין מהלכות פ"ב

ג. הלכה מכירה מהלכות בפכ"ט עמד 38)גם אם כלומר,
בבדיקות.

.Âe¯Ó‡39ÌBÏÁa BÏ40‰z‡L EÈ·‡ ÏL ÈL ¯OÚÓ : »¿«¬«¬≈≈ƒ∆»ƒ∆«»
‡ˆnL Èt ÏÚ Û‡ ,ÈBÏt ÌB˜Óa ‡e‰ È¯‰ Lw·Ó¿«≈¬≈ƒ¿¿ƒ««ƒ∆»»

¯OÚÓ BÈ‡ - BÏ ¯Ó‡pM ‰Ó ÌL41˙BÓBÏÁ È¯·c . »«∆∆¡«≈«¬≈ƒ¿≈¬
ÔÈ„È¯BÓ ‡ÏÂ ÔÈÏÚÓ ‡Ï42. …«¬ƒ¿…ƒƒ

ל.).39) בסנהדרין (הובאה ט הלכה שם, תוספתא
כפשוטה.40) בתוספתא בלי 41)ראה לכתחילה ואוכלו

שצודקת 42)חילול. אףֿעלֿפי המדמה "שפועלת
עד  לו חוששין ואין עמו, מתערב פסולת הרבה במקצת,
מהלכות  בפ"י וראה .(821 עמוד לסנהדרין (מאירי שיתברר"
בהגהות  ו סעיף רנט סי' וביו"ד ז, הלכה ומתנת זכיה

שם. תשובה ובפתחי הרמ"א,

.Ê¯ÓB‡‰43ÌÈ˙Ó Ìz‡ elÙ‡ :ÂÈ·Ï44eÚbz Ï‡ »≈¿»»¬ƒ«∆≈ƒ«ƒ¿
ÔÈlÁ el‡ È¯‰ - ˙BÚÓ ÌL e‡ˆÓÂ ,BÊ ˙ÈÂÊa45. ¿»ƒ¿ƒ¿¿»»¬≈≈Àƒ

ÔÓË46B‡ ,Ô‰ ÈBÏt ÏL :Ì‰Ï ¯Ó‡Â Ì‰ÈtÓ ˙BÚÓ »«»ƒ¿≈∆¿»«»∆∆¿ƒ≈
ÌÈ¯ÚÓk Ì‡ ,Ô‰ ÈL ¯OÚÓ ÏL47ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - ∆«¬≈≈ƒ≈ƒ¿«¬ƒ≈¿ƒ

Ôek˙Ók Ì‡Â ,ÂÈ¯·„Ï48ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c -49. ƒ¿»»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»»«»ƒ

י.43) הלכה שם, (תוספתא 44)תוספתא ברעב כלומר,
אףֿעלֿפי 45)כפשוטה). להלן), (ראה כמערים שהוא
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זאת, לפרש לו היה מעשר, המעות היו שאם כן, נראה שאינו
להלן. יא.46)וראה הלכה שלא 47)שם, "שעושה

מרדכי  (הגהות בניו" יקחו שלא כדי או כעשיר, יחזיקוהו
תרנח). סי' סוף פ"א בתרא עדות.48)לבבא להם למסור

שם,49) ומתנת זכיה ובהלכה כפשוטה, בתוספתא וראה
שם  שכתב מה כאן, רבינו כתב לא מדוע וצ"ע, ה. הלכה

ו. בהלכה

.Á‡ˆBn‰50ÈÏk51‰Ó È¯‰ - 'Ó ÂÈÏÚ ·e˙ÎÂ «≈¿ƒ¿»»»¬≈«
ÈL ¯OÚÓ BÎB˙aM52- '˙ .Ï·Ë - 'Ë .È‡Óc - '„ . ∆¿«¬≈≈ƒ¿«∆∆
Ôa¯˜ - '˜ .‰Óe¯z53Ì‡Â .54‡e‰ ? ˙ÎzÓ ÏL ‰È‰ ¿»»¿»¿ƒ»»∆«∆∆
Ôa¯˜ BÎB˙aM ‰Óe55ÔkL .56˙Á‡ ˙B‡ ÔÈ·˙Bk eÈ‰ «∆¿»¿»∆≈»¿ƒ««

‰kq‰ ˙ÚLa ÌM‰ ÔÓ57. ƒ«≈ƒ¿«««»»

כחכמים 50) פ"ה, שם ותוספתא יא, משנה פ"ד שני מעשר
יוסי. כרבי להלן.51)ולא וראה חרס. ואין 52)של

הם  שהרי שני, למעשר או ראשון למעשר שהכוונה לומר
תרומת  משום ואם כלל. עליו יכתוב ומדוע לזרים מותרים
שני, למעשר הכוונה ודאי אלא ת"מ. כותב היה שבו, מעשר
כתבו  לירושלים מחוץ באכילה בו יכשל שמא החשש ומפני

שם). אנשי (תוס' ש"דמי 53)כן חולין. עצמו, הכלי אבל
כל  גרוע אדם בני אצל והוא הכלי, מדמי יותר שבתוכו מה
שחלקו  ומה הבית. לבדק אדם שום אותם מקדיש שאין כך,
מתכת  של בכלי הוא י), משנה (שם יהודה רבי על (חכמים)
פירוש  - חולין" שהוא בו שמודים חרס בכלי לא (אבל

יהודה.54)המשנה). כרבי ולא כחכמים שכלי 55)שם,
להקדיש. אדם בני דרך מתכת וזה 56)של יא. משנה שם

ההלכה. כל על ה 57)מוסב על ופחדו שגזרו מצוות
הסכנה  שעת "ומשום ברמז. רק כתבו ולכן במפורש, לכתוב
(משנה  השם" מן אחת אות לכתוב לעולם, בכך הורגלו

ראשונה).

.Ë˙BÚÓ58ÌÈÏLe¯Èa ˙B‡ˆÓp‰59·‰Ê È¯È„ elÙ‡ , »«ƒ¿»ƒ»«ƒ¬ƒƒ¿≈»»
ÔÈlÁ el‡ È¯‰ - ˙BÚn‰ ÌÚÂ ÛÒk‰ ÌÚ60ÏÈ‡B‰ ,61 ƒ«∆∆¿ƒ«»¬≈≈Àƒƒ

ÌBÈ ÏÎa ÔÈ„ak˙Ó ÌÈÏLe¯È È˜eLÂ62‡ˆÓ .63ÔÎB˙a ¿≈¿»«ƒƒ¿«¿ƒ¿»»»¿»
ÈL ¯OÚÓ el‡ È¯‰ - ¯OÚÓ Ba ·e˙ÎÂ Ò¯Á64‰na . ∆∆¿»«¬≈¬≈≈«¬≈≈ƒ«∆

?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c65‰M‰ ˙BÓÈ ¯‡La66Ï·‡ ; ¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿«»»¬»
Ï‚¯a67¯OÚÓ Ïk‰ -68. »∆∆«…«¬≈

שקלים 58) פי על בירושלים, רבינו ופירשה ט, משנה שם
(מלאכת  במשנתנו כן כתוב נוסחאות ובקצת ב, משנה פ"ז

לשקלים 59)שלמה). המשנה (פירוש השווקים" "בכל
דלהלן. בהמה, סוחרי לפני ולא מעשר 60)שם), ירושלמי

כן  לעשות אדם בני דרך ואין הואיל תאמר "שלא שם: שני
לפום  שני, (מעשר) יהא מטבעות) של שונים מינים (לערב
שמא  ונאמר נחוש ("ולא חולין" מימר, צריך (לפיכך) כן
- הזהב" על או הזה הכסף על וחיללן חזר המעות אלו
פירוש  - הרגל משעת כאן שנשתיירו הן מעשר ומעות

להלן. וראה שם), שני למעשר ז.61)המשנה פסחים
זירא. בר שמעיא רבי בשם כו. מציעא ולכן 62)ובבא

אזלי  ברגל) שנפלו המעשר (מעות קמאי "קמאי אומרים:
רבינו  ודעת ושם). (שם נינהו" אחריני והני נתכבדו) (כבר
ירושלים  ושווקי "הואיל לטעם שמעיא רב הוצרך שלא היא,

עם  זהב דינרי מצא אם לומר, כדי אלא יום", בכל מתכבדים
שהם  לומר מקום שיש אף חולין, שהם מעות, ועם כסף
פשוט  מעות, סתם מצא אם אבל למעלה), (ראה מעשר
כדעת  ולא הנ"ל. לטעם צורך ואין הרוב, אחר שהולכין
יא. בהלכה להלן וראה שם. בפסחים והמאירי רש"י

שם.63) שני וזה 64)מעשר חולין, הן שמא נאמר "ולא
עליו  וכתבו בתוכו נתון מעשר בו שהיה מכלי הוא החרס
שם). המשנה (פירוש הקודמת כבהלכה - מעשר"

הרישא.65) על וקאי שם. המעות 66)שקלים שרוב
הן. חולין מי 67)שבעיר וכל לרגל, עולין ישראל "שכל

(פירוש  עמו" אותן מעלה שני, מעשר מעות אצלו שיש
עליו:68)המשנה). שכתוב חרס היה כשלא אף כלומר,

וראה  שבתערובת. המעות ואף המעות, בין "מעשר",
הירושלמי. על המשנה פירוש בשם נב הערה למעלה

.È˙BÚÓ69ÌÈÏLe¯Èa ‰Ó‰a È¯ÁBÒ ÈÙÏ ˙B‡ˆÓp‰ »«ƒ¿»ƒ¿≈¬≈¿≈»ƒ»«ƒ
ÌÏBÚÏ -70˙BÚÓ ÔÈ‡È·Ó ÌÚ‰ ·¯ ˙˜ÊÁL ;¯OÚÓ ¿»«¬≈∆∆¿«…»»¿ƒƒ¿

˙BÓ‰a Ba ÔÈB˜Â ¯OÚÓ71- ˙Èa‰ ¯‰a ˙B‡ˆÓp‰Â . «¬≈¿ƒ¿≈¿«ƒ¿»¿«««ƒ
ÌÏBÚÏ72ÔÈlÁ73Ô˙˜ÊÁL ;74‰kLl‰ ˙Óe¯zÓ ¿»Àƒ∆∆¿»»ƒ¿««ƒ¿»

‰Ó‰a ÏÚ ÔÈ¯aÊb‰ ÌeÏlÁL75. ∆ƒ¿«ƒ¿»ƒ«¿≈»

שם.69) השנה.70)שקלים ימות בשאר אף
תאוה 71) אשר בכל הכסף "ונתת כו): יד, (דברים שנאמר

ז. לפסחים ובר"ח ברש"י וראה וגו'". ובצאן בבקר נפשך
לפני  שימצא מה "וכל שם. גרשום וברבינו פב. ובמנחות
וכאן  ספק, (לשון שמא נאמר וצאן, בקר הבהמות סוחרי
מיד  נפלו שני מעשר ממעות ודאי) מעשר שהן משמע
על  המעות קדושת ונתחללה הבהמות שקנו (קודם הקונה
בתוס' כו. מציעא בבבא וראה המשנה. פירוש - הבהמות)"

לעולם. ברגל.72)ד"ה יהא 73)אף אומרים: ואין
(רשב"ם  להקדש חצר שאין חצר, מדין המעות קונה הקדש
ר  סימן בקצותֿהחושן וראה עט. בתרא בבבא ותוספות

א). רבי 74)סעיף בשם חייא רבי בא "רבי שם: ירושלמי
מחללן  שהוא עד מעות הלשכה מן מוציא הכהן שאין יוחנן,

הבהמה". באו 75)על שהמעות רבינו, כתב שלא ומזה
ובבא  (פסחים הבית להר בצינעא שהכניסום אדם מבני
שמה  נראה הבית), בהר ד"ה ותוספות ברש"י שם מציעא
אדם  יכנס "לא ב, הלכה הבחירה בית מהלכות בפ"ז שכתב
בין  כוונתו בסדינו", לו הצרורין במעות וכו' הבית להר
ברכות, מסכת סוף בירושלמי וראה בצינעא. ובין בפרהסיא
של  1 נוספת הערה 67 עמ' שם פישל הערי מכון ובמשנת

זק"ש. הגרמי"ל

.‡È‰·z76‡ˆÓÂ ,ÈL ¯OÚÓe ÔÈlÁ da LnzLpL ≈»∆ƒ¿«≈»Àƒ«¬≈≈ƒ¿ƒ¿»
¯OÚÓ ÔÈÁÈpÓ ·¯ Ì‡ :˙BÚÓ dÎB˙a77˙BÚn‰ È¯‰ - ¿»»ƒ…«ƒƒ«¬≈¬≈«»

¯OÚÓ78‰ˆÁÓ ;ÔÈlÁ - ÔÈlÁ ÔÈÁÈpÓ ·¯ Ì‡Â ;79 «¬≈¿ƒ…«ƒƒÀƒÀƒ∆¡»
‰ˆÁÓÏ80ÔÈlÁ -81. ¿∆¡»Àƒ

שם.76) בפסחים והובאה פ"ב, שני מעשר תוספתא
בה 77) מניחין זו, בתיבה המניחין אדם בני רוב כלומר,

חולין. רוב אם ד"ה שם ברש"י וראה מעשר. מעות
מעשר,78) מהמניח יותר מניח חולין, שהמניח אףֿעלֿפי

המעות  רוב הסתם מן מעשר, מכניסין שרוב כיון מכלֿמקום
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בברייתא.79)מעשר. אינה זו כלומר,80)פיסקא
מעשר. ומחציתם חולין, מניחין המשתמשים, מחצית

ובסוף 81) כאן, ברדב"ז וראה חולין. המעות שרוב כיון
רבינו, בדברי כתביֿהיד בכל הגירסא וכן הסמוכה. ההלכה
המהרי"ק  ברם שם. לפסחים המאירי רבינו, בדברי גרס וכן
מחצה  על מחצה בהן כתוב ישנות השגות "מצאתי כתב:
מעשר  אחרים, ספרים (הראב"ד) אברהם אמר חולין.
שם), כפשוטה תוספתא - רבינו בדברי הגירסא כך (כלומר,
שם, ובפסחים וכו'". האמיתית הנוסחא שהיא ובוודאי
ולא  אחרון, אחר שהולכים שם, לנאמר זו מברייתא הקשו
ורבינו  שונות, באוקימתות הברייתא והעמידו הרוב, אחר

(כסףֿמשנה). למה עיון וצריך השמיטן,

.·È‡ˆÓ82- ‰Óe¯z ˙B¯ÙÏ ¯OÚÓ ˙B¯t ÔÈa ˙B¯t »»≈≈≈«¬≈¿≈¿»
·B¯wÏ eÏtÈ83È¯ÓÁk eÏÎ‡È - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ . ƒ¿«»∆¡»¿∆¡»≈»¿¿À¿≈

ÌÈ„È ˙ˆÈÁ¯ ÔÈeÚËe ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡ :Ô‰ÈL84·¯Ú‰Â ¿≈∆¬ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«»«ƒ¿∆¡≈
‰Óe¯˙k - LÓL85˙‡·‰ ÌÈeÚËe ÔB‡Ï ÌÈ¯eÒ‡Â ; ∆∆ƒ¿»«¬ƒ¿≈¿ƒ¬»«
¯OÚÓk - ÌB˜Ó86ÔÎÂ .87ÔÈlÁ ÔÈa ˙B‡ˆÓp‰ ˙BÚn‰ »¿«¬≈¿≈«»«ƒ¿»≈Àƒ

¯OÚÓÏ88. ¿«¬≈

שם.82) מאחת 83)תוספתא הפירות כשנפלו המדובר אין
היה  לא כן לא שאם מהן, מאיזה יודעים אנו ואין הערימות
הולכים  וקרוב רוב שהרי הקרוב, אחר שהולכים פוסק רבינו
מהלכות  ופט"ו וֿז, הלכות רוצח מהלכות (פ"ט הרוב אחר
פירות  להוסיף שרצו באופן המדובר אלא יח), הלכה גזילה
מה  יודעים אנו ואין זה, של מידו ונפלו הללו הערימות על
ערימת  על אותם לתת רצה ואםֿכן שני, מעשר אם בידו היו
התרומה, ערימת על להוסיפם ורצה תרומה, או שני, מעשר
נראה  וכן הרוב. אחר ולא הקרוב אחר ללכת בזה פסקו ולכן
בסוף  רבינו (שכתב מ"א פ"ז לשקלים המשנה מפירוש
בין  הנולד הספק (התנא) שזכר "לפי שם: שכתב זו) הלכה
השקלים  שופרות בין שנמצאו מעות (כלומר, השופרות
חולין  מעות בין לאדם בו כיוצא כשנפל כן גם זכר לנדבה),
ברדב"ז  וראה שיהיה". מקום באיזה שני מעשר מעות ובין

שם. כפשוטה תרומות 84)ובתוספתא מהלכות פי"א
ז. ב.85)הלכה הלכה פ"ז הלכה 86)שם פ"ב למעלה

ה. הלכה ופ"ג א.87)א, משנה סוף פ"ז שקלים
פב.88) בהערה למעלה ראה

.‚ÈÈL ¯OÚÓ89e·¯Ú˙pL È‡cÂ ÏLÂ È‡Óc ÏL90- «¬≈≈ƒ∆¿«¿∆««∆ƒ¿»¿
Ô‰aL ¯eÓÁk eÏÎ‡È91. ≈»¿∆»∆»∆

שם.89) את 90)תוספתא לבטל מהם באחד שאין באופן
כמו 91)חבירו. שניהן" "כחומרי כאן: רבינו כתב (לא

שכאן  לפי שבהן", "כחמור אלא הקודמת, בהלכה שכתב
ודאי, של שני במעשר ורק אך אלא בשניהם חומר אין
שם), פ"ג (למעלה באנינות נאכל שאינו בזה וחומרתו
(שם  באנינות ונאכל קל שהוא דמאי של שני למעשר בניגוד
בפ"ו  גם זה וכעין כפשוטה). בתוספתא וראה ח, הלכה
קדשי  של בחתיכות כב, הלכה המוקדשין פסולי מהלכות
ליום  הנאכלין או קלים, קדשם בחתיכות שנתערבו קדשים
שם  שגם - שבהן כחמור שיאכלו ימים, לשני בנאכלין אחד
ולא  אחד, ליום כנאכלין או קדשים כקדשי לאכלו הכוונה

חומר  שום אין קלים בקדשים שהרי שבשניהם, כחמור
חומר  שום אין ימים לשני ובנאכלים קדשים, בקדשי שאינו

אחד). ליום בנאכלין שאינו

.„ÈÔÈlÁ ˙B¯Ùa e·¯Ú˙pL ¯OÚÓ ˙B¯t92ÏÎ‡È - ≈«¬≈∆ƒ¿»¿¿≈Àƒ≈»≈
‰¯‰Ëa Ïk‰93ÌB˜na94.¯OÚn‰ ˙‡ ‰cÙÈ B‡ «…¿»√»«»ƒ¿∆∆««¬≈

CÎÈÙÏ95Ì‡ ,96e·¯Ú˙97ÏÎa ÔÈ¯eÒ‡ - ÌÈÏLe¯Èa ¿ƒ»ƒƒ¿»¿ƒ»«ƒ¬ƒ¿»
ÔÈÓk Ô‰L98ÌÈÏLe¯Èa ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ;99‡e‰ È¯‰ , ∆≈¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»«ƒ¬≈

ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„k100.‰¯‰Ëa Ïk‰ ÏÎ‡ÈÂ ; ¿»»∆≈«ƒƒ¿≈»≈«…¿»√»

חבירו,92) את לבטל באחד שאין ובאופן לירושלים. חוץ
הוא  הרי המעשר, את לבטל כדי בחולין יש אם אבל כנ"ל.
לירושלים, מחוץ באכילה אסור שהמעשר שכיון מבטלו,
שהוא  ואף מתבטל. שהוא מתירין, לו שאין כדבר הוא הרי
כיון  באכילה, מותר הוא ושם לירושלים, להעלותו עומד
(רע"ב  מתירין" לו "יש קרוי זה אין בהעלאתו, טורח שיש
המשנה  בפירוש רבינו דברי עלֿפי ב, משנה פ"ב לביכורים
מתירין, לו שיש כדבר אינו לפדותו, שאפשר ומשום שם).
וראה  שם). שם, אנשי (תוספות בפדייתו מצוה שאין כיון

א.93)להלן. הלכה פ"ג למעלה כלומר,94)ראה
א). הלכה פ"ב (למעלה לפי 95)בירושלים כלומר

בירושלים. נאכל שם.96)שהמעשר פירות 97)ביכורים
כנ"ל. חולין בפירות "במנין".98)מעשר רומי: בדפוס

ביכורים  מהלכות בפ"ד להלן כתב וכן "במינן", וצ"ל:
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות בפט"ו פסק וכן טו. הלכה
זה  אין בטל, אינו מתירין לו שיש דבר שאמרו: שמה יב,
כאן). ומשנהֿלמלך שם, יוםֿטוב (תוספות במינו במין אלא

לירושלים 99) חוץ נתערבו אם אבל אכילתו. מקום שהוא
להלן. ועיין למעלה. ראה מתירין, לו שיש כדבר אינו

אסורות 100) מאכלות (הלכות במינו במין תערובתו שאוסר
שם).

.ÂËÚ¯Bf‰101- ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ¯Á‡ ÈL ¯OÚÓ «≈««¬≈≈ƒ««∆ƒ¿«ƒ»«ƒ
ÈL ¯OÚÓ ÌÈÏecb‰102ÔÈÏecb‰ - ÒkiL Ì„˜ BÚ¯Ê . «ƒƒ«¬≈≈ƒ¿»…∆∆ƒ»≈«ƒƒ

ÔÈlÁ103elÙ‡Â ,104ÔÈ„BÙe .‰Ïk BÚ¯Ê ÔÈ‡L ¯·„a105 Àƒ«¬ƒ¿»»∆≈«¿»∆ƒ
B˙B‡106B˙ÚÈ¯Ê ˙ÚLa107. ƒ¿«¿ƒ»

שם.101) ראה 102)ביכורים כלה, שזרעו בדבר אפילו
שם. חד 103)בירושלמי "אתא ב: הלכה שם בירושלמי

גידוליהן  אמר את ד) משנה פ"ט (תרומות תמן וכו' שאל סב
אמר  את שם) (בכורים והכא מותרין, שני) מעשר (של
שמעון  רבי בשם אימי רבי ירמיה רבי וכו' אסורין גידוליהן
מחיצה  איסור אסורין גידוליהן דתימר הן לקיש, בן
היתר  מותרין, גידוליהן דתימר והן לירושלים), (כשנכנס
של  וטעמם כסףֿמשנה. - לירושלים)" שיכנס (קודם זרות
מעשר  של דינו שבירושלים למעלה, כמבואר הוא, דברים
כדבר  אינו לירושלים חוץ אבל מתירין, לו שיש כדבר שני

בגידולין. הזרע ומתבטל מתירין, לו ירושלמי 104)שיש
ב. הלכה שם ובתרומות שם, שם.105)ביכורים תרומות

המעשר.106) לפדותו 107)את צריך לכתחילה כלומר,
איסור  "מבטל בכלל הוא הרי כן, לא שאם הזריעה, בשעת
הלכה  אסורות מאכלות מהלכות (פט"ז שאסור לכתחילה"
כמו  חולין, הגידולין - פדה לא בדיעבד אם אולם יב).
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הקדש, לענין יא, הלכה מעילה מהלכות בפ"ה רבינו שכתב
במסכת  זה בענין יחד נשנו הקדש, ודין שני מעשר דין שהרי

שם. תרומות

.ÊËÈL ¯OÚÓ108?e¯Ó‡ ¯OÚÓ ‰ÊÈ‡a .·¯a ÏËa «¬≈≈ƒ»≈¿…¿≈∆«¬≈»¿
˙BˆÈÁÓ eÏÙÂ ,‡ˆÈÂ ÌÈÏLe¯ÈÏ ÒÎpL ¯OÚÓa109. ¿«¬≈∆ƒ¿«ƒ»«ƒ¿»»¿»¿¿ƒ

È‡ È¯‰LÌLÏ B¯ÈÊÁ‰Ï ˙BˆÈÁÓ ÌL Ô110¯LÙ‡ È‡Â , ∆¬≈≈»¿ƒ¿«¬ƒ¿»¿ƒ∆¿»
ÒÎpL ¯Á‡Ó B˙BcÙÏ111Èt ÏÚ Û‡Â112Ba ÔÈ‡L113 ƒ¿≈««∆ƒ¿«¿««ƒ∆≈

ÏË·e ,ÔÈ¯ÈzÓ BÏ ÔÈ‡L ¯·„ ‡ˆÓÂ ;‰Ëe¯t ‰ÂL»∆¿»¿ƒ¿»»»∆≈«ƒƒ»≈
˙BÏÎ‡Ó È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,·¯a114. ¿…¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬»

נג.108) מציעא בבבא במסקנת 109)ברייתא שם:
אם  לבין מחיצות ישנן אם בין חכמים חילקו שלא הגמרא,
שוב. נפדה ואינו במחיצות הוא נקלט לעולם אלא אינן,

שאין 110) מירושלים, אחת פסיעה רק כשיצא המדובר
מתירין, לו שיש דבר אינו ואףֿעלֿפיֿכן להחזירו, טורח
נפלו  לא אם אבל להחזירו. אפשר ואי מחיצות, שנפלו כיון
הוציאוהו  ואם מתירין. לו שיש דבר הוא הרי מחיצות,
שיש  דבר אינו מחיצות, נפלו לא אם אפילו רחוק, למקום
שכתבנו  כמו בהעלאתו, רב טורח שיש כיון מתירין, לו
ס"ק  קב סימן ליו"ד בפריֿחדש וראה יד, בהלכה למעלה

לו 111)ח. שיש כדבר דינו לפדותו, יכול שאם משמע
מדברי  נראה שם, למעלה שהרי עיון, צריך וזה מתירין.
מצד  לא מתירין, לו שיש כדבר אינו לירושלים שחוץ רבינו
לפי  פדייה, של אפשרות מצד ולא העלאה של אפשרות
מעמוד  לוין לרב"מ היובל בספר וראה בפדייתו, מצוה שאין

ואילך. שוה 112)מו (בחומשו בו יש מיבעיא "לא שם:
בו  אין אבל מחיצות, ליה דקלטן דאורייתא, פרוטה)
לא  אימא מדבריהם), אלא המעשר (שאין דרבנן (בחומשו)
ט. הלכה פ"ב למעלה וראה קאֿמשמעֿלן". מחיצות, קלטו

שם. כנ"ל.113)ובהערות בחומשו, פט"ו.114)כלומר,

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושאין 1) עצמם, מפירות מעשר מכסף הלקוח חומר יבאר

תרומות  לוקחין אין אדם. מאכל אלא מעשר בכסף לוקחים
חוץ  בהמה או פירות הלוקח בזה. וכיוצא מעשר בכסף
בה  ונפל לשלמים בהמה לקח ואם מעשר. בכסף לירושלים

חולין. בתורת שני מעשר האוכל מום.

.‡˙B¯t2˙BÁ˜Ïp‰3ÔÈcÙ ÔÈ‡ - ÈL ¯OÚÓ ÛÒÎa4 ≈«ƒ¿»¿∆∆«¬≈≈ƒ≈»ƒ¿ƒ
Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌB˜Ó ˜eÁ¯a5‰‡Óh‰ ·‡a e‡ÓË6; ¿ƒ»∆»ƒ≈ƒ¿¿¿««À¿»

eÏÚÈ ‡l‡7ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ÔÓˆÚ Ô‰8. ∆»«¬≈«¿»¿≈»¿ƒ»«ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

wegixa oictp opi` ,ipy xyrn sqka zegwlpd zexit"
."milyexia elk`ie onvr od elri `l` ...mewn

מהלכה  העולה לקונו, האדם בעבודת ההוראה לבאר ויש
ניתן  אחד שמצד קצוות, שני חיבור רואים שני, במעשר זו:
עיר  בירושלים לאוכלו יש השני ומצד הבעלים, לאכילת
בעלים  אכילת היינו, ה'". יבחר אשר "המקום - הקודש
ישנה  גופא ובזה הרוחניות. בתכלית מצוה אכילת שהיא
תוכל  לא כי הדרך ממך ירבה "כי הטבע בדרכי התחשבות

גו  שהתורה שאתו כלומר כו'", בכסף "ונתתה אז "'
הגבלה  ישנה אעפ"כ והגבלותיו. הטבע בלבושי מתחשבת
אין  שני, מעשר בכסף פירות כבר נלקחו שאם אחת:

בירושלים". ויאכלו עצמן הן "יעלו אלא שוב לפדותן
בדרך  כבר נעשה שהדבר שאף היא, בזה הביאור ונקודת
הטבע. בלבושי יותר עמוק ולהורידו להוסיף אסור הטבע,
הטבע  בדרכי מלובשת להיות צריכה האדם עבודת גם כך
וישתכל  שיבין אפשר "אי שהרי כו'", בריא הגוף "היות
הברכות  כל את ה' נותן ולכן כו'", וחולה רעב והוא בחכמות
ההוראה  באה וכאן רויחי, ומזוני חיי  בבני המצטרך בכל
הטבע  בדרכי יותר לעומק ענייניו את עוד להוריד שלא
בתכלית  ית', מאתו הברכות כל עם להישאר אלא

והקדושה. השלימות
(`"k oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

מ"ה.2) ופ"א מ"י, פ"ג שני לירושלים,3)מעשר חוץ
הט"ו. ולהלן ה"ו, פ"ד למעלה ראה כן, לעשות ואסור

כדלהלן.4) יהודה.5)מדרבנן, כרבי ולא כחכמים שם,
ייפדה".6) שנטמא, מעשר בכסף "הלקוח שם: במשנה

ההלכה  בסוף ראה הטומאה, באב רבינו אותה ופירש
נטמאו.7)הסמוכה. לא להם 8)אם אמר שם: במשנה

שהוא  שני במעשר אמרתם אם לא, לחכמים): יהודה (רבי
בלקוח  תאמרו מקום, בריחוק טהור) (כשהוא בטהור נפדה
ופירש  מקום". בריחוק בטהור נפדה שאינו מעשר בכסף
– א לח, בפסחים וראה הכל", לדברי "וזה שם: רבינו
וראה  שם. הש"ס ובגליון יהודה, רבי ד"ה סוף ב'תוספות'
פירות  שפדה כיון דבר: של וטעמו ה"ח. פ"ד למעלה עוד
וכיון  לירושלים, הכסף להעלות לו היה כסף, על המעשר
כאילו  חכמים עשאום פירות, בכסף לקח אלא כן עשה שלא
לו  התירו ולא הסמוכה), בהלכה (וראה בירושלים קנאם
ד"ה  ה"ד, פ"ד איש' וב'חזון ברדב"ז, וראה שוב . לפדותם

ובלקוח.

.·‰Ê9¯ÓÁ10¯OÚÓ ÛÒÎa Áe˜Ïa11¯OÚÓ ˙B¯tÓ ∆…∆¿»«¿∆∆«¬≈ƒ≈«¬≈
ÔÓˆÚ12Ì‡Â .13‡ÓË14Ì‰È¯·cÓ ‰‡Óh‰ „ÏÂa15- «¿»¿ƒƒ¿»ƒ¿««À¿»ƒƒ¿≈∆

ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ e„tÈ16. ƒ»¿≈»¿ƒ»«ƒ

בכסף 9) הנלקחים פירות שאין למעלה. הנזכר בדין כלומר,
להלן. הנזכר בדין וכן מקום, בריחוק נפדין מעשר

ב:10) מח, בזבחים שאמרו למה רבינו כיוון זה, בלשון
כלום  אהבה, בר אדא לרב ליה קשיא הא רבינא, "אמר
דרב  בריה זוטרא מר ליה אמר העיקר, מן חמור טפל מצינו
מקום  (בריחוק נפדה דהוא מעשר והרי ולא, לרבינא, מרי
וכו'" נפדה אינו מעשר בכסף לקוח ואילו בפ"ד), כנ"ל

שמח'). טפל.11)('אור לו.12)שהוא כעיקר שהם
כן 13) ללוקח אף בעי, יונה "רבי ה"ה: סוף שם 'ירושלמי'

נפדים  שאינם מעשר, בכסף פירות בלוקח האם (כלומר,
הטומאה, באב נטמאו אם בין חילקו כנ"ל, מקום, בריחוק
בוולד  נטמאו אם לבין מקום, בכל ונאכלים שנפדים
בפירות  שחילקו כמו בירושלים, ויאכלו יפדו שאז הטומאה,
מנא, רבי אמר לא). או הי"ב, בפ"ב כנ"ל עצמן, מעשר
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תופס  והלוקח ה"ט) שם כנ"ל (מדבריהם, תופסת מחיצה
ראה  בירושלים, הפירות לקח כאילו שעשאוהו (מדבריהם,
אלאֿאםֿכן  תופסת, (שאינה במחיצה שנאמר כשם למעלה),
בלוקח". נאמר כך הטומאה), באב המעשר פירות נטמאו

וברידב"ז. שמח' ב'אור בכסף 14)וראה שלקח הפירות
שלפנינו 15)מעשר. ולגירסא זו. מילה ליתא רומי, בדפוס

לטומאה), ראשון (כלומר: הטומאה ולד שאין הכוונה,
הי"בֿיג, בפ"ב וראה מדרבנן, אלא לטומאה שני עושה

ופירות 16)ובהערות. טהורים, הפירות התורה שמן שכיון
חכמים  החמירו כנ"ל, מקום, בריחוק נפדים אינם טהורים

מקום. בקירוב ויאכלם שיפדם שלהם, בטומאה אף

.‚ÔÈ‡17Ì„‡ ÏÎ‡Ó ‡l‡ ¯OÚÓ ÛÒÎa Á˜Ï18 ≈ƒ¿»¿∆∆«¬≈∆»«¬«»»
ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL19ÂÈÏec‚ ÈÏecb B‡ ,20,ı¯‡‰ ÔÓ ∆ƒ»ƒ»»∆ƒ≈ƒ»ƒ»»∆

Ë¯t‰ ÔB‚k21ÔÈi·e Ô‡v·e ¯˜aa :‰¯Bza L¯ÙÓ‰ ¿«¿»«¿…»«»«»»«…««ƒ
.¯ÎM·e«≈»

תאוה 17) אשר בכל הכסף "ונתתה ב: כז, בעירובין ברייתא
אשר  ובכל פרט. ובשכר, וביין ובצאן בבקר כלל. נפשך,
אלא  דן אתה אי כלל, ופרט כלל וכלל. חזר נפשך, תשאלך
גידולי  (כלומר, מפרי פרי מפורש, הפרט מה הפרט. כעין
קרקע". וגידולי מפרי פרי כל אף קרקע, וגידולי גידולין)

ושכר)18) יין וצאן בקר =) בתורה המפורש הפרט שהרי
שני  שמעשר הי"א, פ"ג למעלה וראה אדם. מאכל הם
קלֿוחומר  כן ואם ממנו, קדושה פקעה אדם מאוכל שנפסל
בקדושתו, ולקדשו שני מעשר בכסף אותו ליקח שאין הוא
ב'ספרי  הוא וכן מ"ה). פ"א (שביעית המשנה בפירוש ועי'
תשמח) רמז שלח, פ' שמעוני' ב'ילקוט (הובא זוטא'
עיסת  וכו' חייבת אינה חיה של כו' עריסותיכם "ראשית
ונקחית  וכו' בחלה חייבת ממנה אוכלין שהרועים הכלבים
הרועים  אין ואם אוכלין, טומאת ומטמא מעשר בכסף
נא, בנדה אמרו [וכן וכו'". בחלה חייבת אינה ממנה אוכלין
אוכלין, טומאת בדין תלויה מעשר במעות שלקיחה - ב
ושאינו  מעשר, בכסף נלקח אוכלין, בטומאת שהמיטמא
(וראה  מעשר בכסף נלקח אינו אוכלין, בטומאת מיטמא
אוכלין  בטומאת מיטמא אינו והרי אם). ד"ה שם ב'תוספות'
מהל  בפ"א ראה בהמה, מאכל ולא אדם, מאכל 'אלא

הי"ד]. ובפ"ב ה"א, אוכלין מן 19)טומאת שניזונים
המחובר. מן שאוכלות בהמות, כמו הוא 20)הקרקע,

הנ"ל. בברייתא הנזכר מפרי", פסק 21)"פרי שרבינו הרי
"ריבוי  ולא וכלל", ופרט "כלל שדרשו הנ"ל, כהברייתא
להלן  וראה שם. בגמרא קודמת (כברייתא וריבוי" ומיעוט

ה"ח.

.„ÁÏÓÂ ÌÈÓ ¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜BÏ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ22, ¿ƒ»≈¿ƒ¿∆∆«¬≈«ƒ»∆«
˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰Ók23ı¯‡‰ ÔÓ Ì‰ÈÏecb ÔÈ‡L ÈÙÏ ,24. ¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆≈ƒ≈∆ƒ»»∆

‡ÏÂ25ÔÈ‡L ˙B¯t ‡ÏÂ ,Ú˜¯wÏ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t ¿…≈¿À»ƒ««¿«¿…≈∆≈»
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÚÈb‰Ï ÌÈÏBÎÈ26¯˜·Ï ÔÈÓBc ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿ƒ¿«ƒ«ƒ»«ƒ¿ƒ∆≈»ƒ¿»»

Ô‡ˆÂ27. »…

מ"ה.22) פ"א שני מעשר במס' וכן ב. כו, עירובין משנה,
להלן  ראה (רדב"ז), מעורבין והמלח כשהמים אף והכוונה

ובהערות. ה"י מברכים 23)בסוף שהרי מאכל, שהם אף

מ:). (ברכות ויקרא 24)עליהם פרשת תחילת 'ספרא'
שהוא  דבר כל אלא לי אין וכו', וכלל ופרט "כלל ז) (הלכה
ופטריות". כמהין יצאו קרקע, וגידולי הארץ וולדות וולד
רבי  לדעת ה"ג פ"א שני מעשר ב'ירושלמי' הוא וכן
א. כז, בעירובין גם כן מפורש הגר"א ולדעת ישמעאל.

שהרי עיי" צ"ע אבל רנשבורג. מהר"ב בהגהות ש
וכן  ופטריות, ככמהין דינם שדגים מפורש שם ב'ירושלמי'
מערבים  שאין - א כח, שם בבבלי הגמרא במסקנת הוא
שמח'). ו'אור ראשונה' ('משנה זאת השמיט ורבינו בהם,
ציר  שהוא במורייס, שמערבין ה"ח להלן שכתב [ומה
ראה  יין, גם בו כשמעורב היינו דגים, קרבי בו שמעורבים

ב]. כט, זרה ועבודה א. ו, שני,25)בחולין מעשר מס'
בדרך.26)שם. ירקבו והם 27)אלא הארץ, מן שגדלים

טעם  שזה מקום בשום נזכר שלא ואף קיימא. ובני תלושים
ממה  רבינו, זאת למד שם'), אנשי ב'תוספות (ראה משנתנו
ומלח", מים "הלוקח של הדין גם זו במשנה שנסמכה
גם  זהו כן, אם וכלל, ופרט מכלל זאת למדו שם ובעירובין

המשנה. בפירוש ועיי"ש במשנה. המנויים ליתר טעם

.‰L·c‰28;Ô‡ˆÂ ¯˜·k Ô‰ È¯‰ - ·ÏÁ‰Â ÌÈˆÈa‰Â «¿«¿«≈ƒ¿∆»»¬≈≈¿»»»…
ÈÏecb Ô‰ È¯‰ ,Ú˜¯˜ ÈÏecb ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡L∆««ƒ∆≈»ƒ≈«¿«¬≈≈ƒ≈

.‰ÈÏec‚ƒ∆»

הי"ח.28) ופ"ב ה"י, פ"א שני מעשר בתוספתא מפורש כן
את  כונסין שהדבורים לפי הוא שהטעם הרדב"ז וכתב
ואינו  בכוורת, אותו ומקיאין פיהן בתוך העשבים מן הדבש
מאכלות  מהל' בפ"ג רבינו שכתב כמו גופן, מתמצית
מן  אוכלים הדבורים גם הרי מזה, וחוץ ה"ג. אסורות
מדברי  נראה וכן וצאן, כבקר הם והרי לקרקע, המחובר

רבינו.

.Â„Óz‰29ÛÒÎa Á˜Ï BÈ‡ - ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú , «∆∆«∆…∆¿ƒ≈ƒ¿»¿∆∆
ÌÈÓk ‡e‰L ÈtÓ ,¯OÚÓ30Á˜Ï - ıÈÓÁ‰MÓe ; «¬≈ƒ¿≈∆¿«ƒƒ∆∆¿ƒƒ¿»

¯ÎLÎe ÔÈÈk31BÁ˜Ï .32- ıÈÓÁ‰Â ıÈÓÁ‰ ‡lL „Ú ¿«ƒ¿≈»¿»«∆…∆¿ƒ¿∆¿ƒ
.¯OÚÓ ‰»̃»«¬≈

הענבים 29) פסולת היא "התמד, מ"ג. שם, שני מעשר מס'
חומץ" ונעשה ידוע זמן אותם ומניחים מים, עליהם שנותנין

המשנה). למדו 31)שם.30)(פירוש - ב כז, בעירובין
"ובשכר". המילה מייתור רבה 32)זאת "אמר שם: חולין

קנה  - החמיץ ולבסוף מעשר בכסף שלקחו תמד אבוה, בר
הוא  דפירא למפרע מילתא איגלאי טעמא: מאי מעשר,
וחילול  נגמר, לא שעדיין אלא החרצנים, כח במים (שנכנס
לעולם  מחמיץ היה לא בחרצנים יין היה לא שאם הוא, טוב

רש"י)". -

.Ê?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na33Ô˙a34ÌÈÓ ‰LÏL35 «∆¿»ƒ¬ƒ¿»«¿»«ƒ
‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ˆÓe36‰LÏL Ô˙ Ì‡ Ï·‡ ; »»»≈«¿»»¬»ƒ»«¿»

ÛÒÎa Á˜ÏÂ ‚eÊÓ ÔÈÈk ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ‡ÈˆB‰Â¿ƒ«¿»»¬≈∆¿«ƒ»¿ƒ¿»¿∆∆
¯OÚÓ37. «¬≈

מעשר.33) בכסף נלקח אינו החמיץ, שלא עד שתמד
א.34) צז, ודף ב. צו, מדות 35)בבאֿבתרא שלש

מים. של ממה 36)מסוימות יותר שמצא ואףֿעלֿפי
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יין. ולא "קיוהא", אלא זה אין יין, טעם בו ויש שנתן,
ה"ז.37) מעשר מהל' בפ"ב וראה החמיץ. שלא אף

.ÁÈ·ÏeÏ38ÔÈ„¯Ê39ÔÈ·e¯Á‰Â40e˜ÈzÓÈ ‡lL „Ú ,41 ¿≈¿»ƒ¿∆»ƒ«∆…«¿ƒ
ÔÈÁ˜Ï ÔÈ‡ -42e˜ÈzÓiL ¯Á‡ ;43ÔÈÁ˜Ï -44Ï·‡ .45 ≈ƒ¿»ƒ««∆«¿ƒƒ¿»ƒ¬»

Ûel‰46ÔÈÒBÓ¯z‰Â Ïc¯Á‰Â47,ÌÈLaÎp‰ Ïk ¯‡Le «¿««¿»¿«À¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
ÔÈÁ˜Ï - e˜ÈzÓ‰ ‡lL „Ú ÔÈa e˜ÈzÓiMÓ ÔÈa48. ≈ƒ∆«¿ƒ≈«∆…ƒ¿ƒƒ¿»ƒ

¯Bw‰Â49¯OÚÓ ÛÒÎa Á˜Ï -50. ¿«ƒ¿»¿∆∆«¬≈

הי"ג.38) פ"א שני מעשר הענפים 39)תוספתא קצוות
ע"י  אותם אוכלים והיו קנה. מין והם הזרדים, של הרכים
לעוקצין  המשנה בפירוש וראה מלח. במי או בחומץ כבישה

מ"ד. החרובים.40)פ"ג של הלולבים כלומר,
אדם.41) בידי (כלומר, בכבישה הלולבים) (של "טעמם

(פירוש  עפיצותן" ותסור מתמתקים), אינם מעצמם אבל
להלן. וראה שם). אינם 42)המשנה, מרירותם שמחמת

אבל  החרובים. של בלולבים דוקא זה וכל לאכילה, ראויים
מעשר. בכסף ונלקחים הם, אדם מאכל עצמם, החרובים

ה"ג. פ"א למעלה כנ"ל.43)וראה אדם, לא 44)בידי
קנה  והמתיקו, המתיקו שלא עד "לקחם כאן רבינו כתב
אמרו  שלא תמד, לענין ה"ו סוף למעלה שכתב כמו מעשר",
אלא  להחמיץ, שעמד למפרע הדבר שנתברר בתמד, אלא כן
אלא  מתמתקים שאינם כאן אבל הדבר, נגמר לא שעדיין
ובפי"ח  למפרע". מילתא "איגלאי לומר שייך לא אדם, בידי
פ"ט  שבת במס' התוספתא לפי רבינו כתב ה"ו, שבת מהל'
והחרובין  זרדין "לולבי (120 עמ' פ"ח צוקרמנדל ד' (לפי
גדי". פי כמלא ומשימתיקו כגרוגרת, – ימתיקו שלא עד
הם  ימתיקו שלא עד כאן: שכתב ממה להיפך כתב הרי
הרי  ומשימתיקו ה"א) (שם כגרוגרת ששיעורו אדם אוכל
[וראה  ה"ג). (שם גדי פי כמלא ששיעורו בהמה כאוכל הם
אנונימי  מפירוש שהביא רוקח' 'מעשה ספר בהקדמת
רב) בי מהר"י שזהו קבעו ישראל" "פרדס הוצאת (ברמב"ם
וזה  שם), עה בהערה קצת (הובא שם רבינו דברי שעל
ראויין  ואינן מתוקים, אינן בתחילתם "החרובין שם: לשונו
ראויים  שהם ואפשר בהמה, למאכל ולא אדם למאכל לא
אףֿעלֿ שימתיקו, ואחר כגרוגרת. שיעורם לפיכך לרפואה,
ברוב  אותם אוכל ואין הואיל אדם, למאכל ראויין שהם פי
אין  זה ולפי גדי". פי כמלא שיעורן לפיכך הבהמות, אלא
שמשימתיקו  כאן שכתב ומה רבינו, בדברי סתירה כל
למאכל  גם ראויים שהם משום היינו מעשר, בכסף נלקחין
שלא  "עד שם: כתוב ששון, כת"י הרמב"ם ובספר אדם.
"עד  כלומר גדי", פי כמלא ימתקו שלא ומי כגרוגרת, ימתקו
אדם, כאוכל הם הרי להמתקה, ראויים אבל ימתקו", שלא
אלה  כלומר, ימתקו", שלא "ומי בכגרוגרת, עליהם וחייבים
סוף  כן, ואם גדי". פי "כמלא - להמתקה ראויים שאינם
תחילת  אבל כאן, רבינו לדברי סותרים אינם הדברים
בכסף  קנייה שלעניין לומר שאין ליישב, קשה הדברים
ראוי  שיהיה ולא אוכל, יהא קנייה שבשעת צריך מעשר
בסוף  להלן שכתבנו ממה נסתר זה שהרי המתקה, לאחר
מס' כפשוטה' ב'תוספתא וראה "קור". בענין זו הלכה

שם]. שני, שם.45)מעשר בצל"46)תוספתא, "מין
שם). ועוקצין מ"א, פ"ז שביעית המשנה, (פירוש

כמין 47) עגול קטנית והוא "מין קטנה, כמעה ורחב עדשה
וטוב  מתוק ונעשה פעמים שבע אותו ששולקין עד מאד מר
ד"ה  כה: ביצה (רש"י סעודה" בקינוח למטעמים שיאכל עד

ולענין 48)תורמוס). שם), שבת, (הל' שבת לענין הוא כן
הט"ו). שם אוכלין טומאת (הל' אוכלין טומאת

דבר,49) לכל כעץ הוא הרי "הקור מ"ז: פ"ג עוקצין משנה,
מס' בתוספתא הוא וכן מעשר". בכסף נלקח שהוא אלא
לבן  עץ והוא דקל, ראש "הוא והקור ה"יד. שם שני מעשר
ואוכלין  יבשה גבינה בדמות הדקל מעלי אותו כורתין רך,

שם). המשנה, (פירוש אדם" בני ואףֿעלֿפי 50)אותו
(ראה  דבר" לכל כעץ הוא ש"הרי טומאה, מקבל שאינו
לאכילה  ראוי הוא וטיגון שליקה שעלֿידי כיון - למעלה)
וצאן, מבקר גרוע אינו ה"י), שם אוכלין טומאת בהל' (ראה
ובישול, שחיטה עלֿידי אלא לאכילה ראויים אינם הם שאף
למעלה  וראה שם). הרא"ש, (פירוש מעשר בכסף ונלקחים

וחרובין. זרדין לולבי לענין זו בהלכה

.ËÌBk¯k‰51Á˜Ï BÈ‡ -52‰‡¯ÓÏ ‡l‡ BÈ‡L ,53. ««¿≈ƒ¿»∆≈∆»¿«¿∆
ÏÈ‡B‰ ,ÌÚËÂ ‰‡¯Óe ÁÈ¯ È˙BpÓ Ba ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ54 ¿≈…«≈ƒ¿≈≈««¿∆¿««ƒ

ÔÈ‡ - ÔÈ˙BpL ÌÚËÏ ‡l‡ ,ÔÙeb ˙ÏÈÎ‡Ï ÔÈ‡Â¿≈»«¬ƒ«»∆»¿««∆¿ƒ≈»
ÌÈÓOa ÈL‡¯ ,CÎÈÙÏ .¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜Ï55 ƒ¿»ƒ¿∆∆«¬≈¿ƒ»»≈¿»ƒ

ËLw‰Â ÔÈÏtÏt‰Â56˙ÈzÏÁ‰Â57ÚÈ¯Á ˙BlÁÂ58ÏÎÂ ¿«ƒ¿¿ƒ¿«¿¿¿«ƒ¿ƒ¿«»ƒ«¿…
.¯OÚÓ ÛÒÎa ÔÈÁ˜Ï ÔÈ‡ - el‡a ‡ˆBik«≈»≈≈»ƒ¿»ƒ¿∆∆«¬≈

יד)51) (ד, השירים בשיר שנאמר מה והוא שם. תוספתא
זאפראן. לו וקוראים וכרכום". מעשר.52)"נרד בכסף

('תוספתא 53) לאוכלין צבע לתת כדי בו משתמשים
ובתוספתא: לנוי. באגרטל אותו שנותנים או כפשוטה'),
את  רבינו והשמיט למראה". אלא טעם, בו שאין "לפי
ולא  לטעם שהוא דבר אפילו שלדעתו, כיון הרישא,
להלן. שכתב כמו מעשר, בכסף נלקח אינו לאכילה,

שאני 54) "יכול :(78 עמוד (סוף ראה לפרשת תנאים מדרש
תלמודֿלומר: והפלפלין, חריע וחלות וכו' הקושט מרבה
לאכילת  כל [אף גופו, לאכילת אלו מה וכו', ובצאן בבקר
ריח  או לטעם אלא גופן, לאכילת שאינן אלו יצאו גופו].

שם. כפשוטה' ב'תוספתא וראה "צמחי 55)שבהן".
הבושם, קצות לומר, רצונו בשמים. ראשי נקראים הבושם
וכיוצא  וכו' ונרד הבושם ואגוז והקנמון הקנה כגון וזה

שם). המשנה, (פירוש הצמחים" בושם,56)באלו מין
א. ו, בכריתות בברייתא נזכר חריף.57)והוא פרי מין

שם. המשנה ובפירוש מ"ו, פ"ב זרה בעבודה וראה
ועושין 58) אותו ושוחקין תוכו) =) לבו שמוציאין "זה

המשנה, (פירוש בטעמם" בו ומשתמשים עוגות ממנו
כרבי  פסק ורבינו כפשוטה'. ב'תוספתא וראה שם). עוקצין
וכמו  עקיבא, כרבי ולא מ"ה, שם בעוקצין נורי בן יוחנן
שם  אוכלין טומאת בהל' וראה ב. נא, בנדה וגמרו שנמנו

ה"ו.

.È˙·M‰59˙Á˜Ï dÈ‡ - ‰¯„˜a ÌÚË ÔzÏ Ì‡ , «∆∆ƒƒ≈««ƒ¿≈»≈»ƒ¿««
¯OÚÓ ÛÒÎa60Ì‡Â ;61CÓÎÏ62‡e‰L ,Ba ‡ˆBiÎÂ ¿∆∆«¬≈¿ƒ¿»»¿«≈∆

·¯Ú .¯OÚÓ ÛÒÎa ˙Á˜Ï - dÙeb ÏÎB‡63ÌÈÓ ≈»ƒ¿««¿∆∆«¬≈≈≈«ƒ
ÒÈ¯eÓk Ô‰ È¯‰ - ÔÓL BÎB˙Ï Ô˙ Ì‡ ,ÁÏÓÂ64, »∆«ƒ»«¿∆∆¬≈≈¿¿»
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¯OÚÓ ÛÒÎa Ô‰Ó Á˜BÏÂ65ÌÈn‰ ÈÓc ÚÈÏ·Óe . ¿≈«≈∆¿∆∆«¬≈«¿ƒ«¿≈««ƒ
ÔÓM‰ ÈÓ„a ÁÏn‰Â66. ¿«∆«ƒ¿≈«∆∆

הי"ב.59) תרומות מהל' בפט"ו ראה "אניס", הוא
הקודמת.60) בהלכה הנזכרים אלו ככל שם. נדה,
שם.61) ומי 62)נדה, לחם מתערובת הנעשה מאכל הוא

כמך. ערך ב'ערוך' ראה "כותח". גם ונקרא חלב,
יוסף.63) רב של מימרא ב. כז, הנזכר 64)עירובין

אותו  שלוקחין הי"ח), ופ"ב ה"י, פ"א שני (מעשר בתוספתא
[וראה  שם). כפשוטה' ב'תוספתא (וראה מעשר בכסף
אם  אלא אמורים הדברים שאין שכתבנו, כג בהערה למעלה

יין]. בו אף 65)עירב מהם, לוקח אינו שמן בלי אבל
שם. ובהערות ה"ד, למעלה וראה מעורבים, כשהם

הריני 66) לו, ואומר איסר, חצי לבדו השמן ששוה "פירוש,
בחינם" והמלח והמים באיסר, לבדו השמן מאצלך קונה

שם). עירובין, (ר"ח

.‡ÈÔÈ‡67ÔÈÁ˜BÏ68ÈtÓ ,¯OÚÓ ÛÒÎa ˙BÓe¯z ≈¿ƒ¿¿∆∆«¬≈ƒ¿≈
B˙ÏÈÎ‡ ËÚÓÓ ‡e‰L69d˙ÏÈÎ‡Â70ÔÈ‡L .71ÔÈÏÎB‡ ∆¿«≈¬ƒ»«¬ƒ»»∆≈¿ƒ

‰k ‡l‡ d˙B‡LÓL È·¯ÚÓ ÌÈ72ÔB‡Ï ˙¯zÓe ,73, »∆»…¬ƒ¿…¿≈∆∆À∆∆¿≈
Ïe·ËÏÂ ÌÈ¯ÊÏ ¯zÓ ¯OÚn‰Â ;ÌB˜Ó ÏÎa ˙ÏÎ‡Â¿∆¡∆∆¿»»¿««¬≈À»¿»ƒ¿ƒ¿

ÌBÈ74ÔB‡Ï ¯eÒ‡Â ,75ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ÏÎ‡ BÈ‡Â ,76; ¿»¿≈¿≈∆¡»∆»ƒ»«ƒ
‰Óe¯z‰ ˙ÏÈÎ‡Â ¯OÚÓ ˙ÏÈÎ‡ ËÚÓÓ ‡ˆÓ77. ƒ¿»¿«≈¬ƒ««¬≈«¬ƒ««¿»

שמעון.67) כרבי ולא כת"ק מ"ב, פ"ג שני מעשר
וה'משנה 68) אין, ד"ה עו. זבחים (רש"י כהנים אפילו

להלן. וראה מדעתו). כן כתב המעשר.69)ראשונה' של
"מפני 70) אלא: אמרו לא שם במשנה והנה התרומה. של

"וכשם  אמרו: שם ב'ירושלמי' אבל אכילתו", ממעט שהוא
וכו'. באכילתה ממעט הוא כך באכילתו, ממעט שהוא
וראה  ומאכילתה". מאכילתו ממעט שהוא מפני תני, אשכח

שם. במשנה שלמה' שם.71)ב'מלאכת 'ירושלמי'
ה"ב.72) תרומות מהל' פ"ז למעלה ראה טבילתם. אחר
הט"ו.73) הטומאות אבות מהל' ולא 74)פי"ב שטבל

ה"ד. סוף פ"ג למעלה ראה שמשו, ה"ה.75)העריב שם
ה"א.76) פ"ב קדשים 77)למעלה מביאין שאין וכשם

מהל' בפ"ו וראה באכילתן. ממעטין אין כן הפסול , לבית
הי"ב. סוף המוקדשין פסולי

.·ÈÔÈÁ˜BÏ78ÛÒkÓ ÌÈÓÏM‰ ÈÁ·ÊÏ ‰Ó‰a ¿ƒ¿≈»¿ƒ¿≈«¿»ƒƒ∆∆
¯OÚn‰79ÌÈ¯ÊÏ ÌÈÏÎ‡ ÌÈÓÏM‰L ,80‰BL‡¯a .81 ««¬≈∆«¿»ƒ∆¡»ƒ¿»ƒ»ƒ»

,ÈL ¯OÚÓ ÛÒkÓ ÔÈlÁ ÔÏÎ‡Ï ˙BÓ‰a ÔÈÁ˜BÏ eÈ‰»¿ƒ¿≈¿»¿»Àƒƒ∆∆«¬≈≈ƒ
ÁaÊn‰ ÏÚÓ ÌÁÈ¯·‰Ï È„k82ÔÈ‡L ,ÔÈc ˙Èa e¯Êb ; ¿≈¿«¿ƒ»≈««ƒ¿≈«»¿≈ƒ∆≈

Ï·‡ .ÌÈÓÏLÏ ‡l‡ ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ‰Ó‰a ÔÈÁ˜BÏ¿ƒ¿≈»ƒ¿«¬≈∆»ƒ¿»ƒ¬»
ÔÈÁ˜BÏ - ÛBÚÂ ‰iÁ83ÌÈÓÏLÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L ,84. «»»¿ƒ∆≈»¿ƒƒ¿»ƒ

בכל 78) הכסף "ונתת כו): יד, (דברים תורה אמרה שהרי
ושמחת  אלקיך ה' לפני שם ואכלת וגו' נפשך תאוה אשר
'ילקוט  (לפי שם ב'ספרי' זה על ואמרו וביתך", אתה
להלן  ונאמר שמחה, כאן "נאמר תתצז): רמז שם שמעוני'
ושמחת  שם ואכלת שלמים "וזבחת =) שמחה ז) כז, (שם
אף  שלמים, - להלן האמורה שמחה מה אלקיך"). ה' לפני
שם. שני במעשר הוא וכן שלמים", - כאן האמורה שמחה

בהמה  לוקחין שאין שנינו מ"ד, אלא ובפ"ב תאוה לבשר
בלוקח  ומדובר רבינו. בדברי כדלהלן שלמים, לזבחי
מטעם  וחיה, בהמה קונים אין לה מחוצה אבל בירושלים,

הט"ז. ולהלן ה"ו פ"ד למעלה ראה על 79)אחר, וחלו
המעשר. וקדושת השלמים קדושת הקדושות: שתי הבהמה

הי"ט. להלן אוכלי 80)וראה ממעט שאינו ונמצא
זה  אין המזבח, גבי על נקטרים שהאימורים ומה המעשר.
מים  כעירב בבשר, האימורים דמי הוא מבליע אלא מיעוט,
(להלן  עורו גב על בקר וכקונה ה"י), (למעלה ושמן ומלח
הרי  צ"ע, אבל שם). פ"ג ישראל' 'תפארת – ה"א פ"ח
כן  ואם אחד, ולילה ימים לשני אלא נאכלים אינם השלמים
שביעית  כבפירות המעשר, אכילת זמן ממעט הוא הרי

שם. שלמה' ב'מלאכת וראה שם 81)דלהלן. 'ירושלמי'
לבשר  בהמה לוקחין אומרין היו "בראשונה ה"ב: סוף פ"א
לא  לומר חזרו המזבח. גבי מעל אותה מבריחין והיו תאוה,
רבי  בשם ירמיה רבי וכו', עופות אפילו חיה אפילו יקחו
ירעו  שלא ועופות) (חיה אותן גזרו יצחק רב בר שמואל

ליר  (מחוץ עדרים עדרים אבל אותן ה"ו, פ"ד כנ"ל ושלים,
משנה' ב'כסף וראה כדלהלן)". ועוף חיה קונים בירושלים

שם. הפנים' כהונה 82)וב'מראה מתנות יפסידו שלא
המזבח. על כשמקריבים ליתן חולין.83)שצריכין לאכלן

עופות  שלוקחים - א כח, בעירובין אחת ברייתא וכדעת
שני. מעשר הנ"ל.84)בכסף הגזירה, בכלל ואינם

.‚ÈÔÈ‡85ÈÙÏ ,¯OÚÓ ÛÒÎa ˙ÈÚÈ·L ˙B¯t ÔÈÁ˜BÏ ≈¿ƒ≈¿ƒƒ¿∆∆«¬≈¿ƒ
¯Ú·Ï ·iÁ ‡e‰L86¯‡a˙iL BÓk ,87. ∆«»¿«≈¿∆ƒ¿»≈

ה"ב.85) פ"ג שם השביעית 86)'ירושלמי' פירות את
אינו  שני מעשר כסף ואילו השמיטה. שנת שלאחר בשנה

ה"ג). פי"א (להלן הרביעית בשנה אלא בפ"ז 87)מתבער
המעשר. אכילת ממעט ונמצא ה"א. ויובל שמיטה מהל'

.„ÈÁ˜Bl‰88˙B¯t B‡ ,ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t B‡ ,ÁÏÓÂ ÌÈÓ «≈««ƒ»∆«≈¿À»ƒ≈
ÌÈÏLe¯ÈÏ ÚÈb‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L89‰˜ ‡Ï - ∆≈»¿ƒ¿«ƒ«ƒ»«ƒ…»»

¯OÚn‰90ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆiL Èt ÏÚ Û‡ ,91. ««¬≈««ƒ∆»¿«»¿Àƒ

מ"ה.88) פ"א שני מעשר אינם 89)מס' אלה שכל
כמהין  שגם ואףֿעלֿפי ה"ד. כנ"ל מעשר, בכסף נלקחים
המשנה  כלשון רבינו כתב - (שם) אלה ככל דינם ופטריות

המעשר.90)והשמיטם. קדושת עליהם חלה לא כלומר,
אלא 91) והמלח, המים על המעות שנתחללו כלומר,

בתורה, המפורש כפרט שאינם כיון מהם, הקדושה שפקעה
יצאו  שהמעות כן, רבינו ולמד איש'). ('חזון שם כנ"ל
אמרו: ולא מעשר", קנה "לא שם: המשנה, מלשון לחולין,
שאין  משמע שם, השניה בבא כמו למקומם", דמים "יחזרו
והמעות  המעשר, קנה לא ואףֿעלֿפיֿכן חוזרים, הדמים
ממנה  שנראה ה"ג) תחילת (שם ב'ירושלמי' והסוגיא חולין.
מים  "הלוקח על סובבת אינה למקומם, חוזרים שהדמים
(רדב"ז). וכו'" פירות "לוקח הסיפא על אלא וכו'", ומלח

.ÂËÁ˜Bl‰92:¯OÚÓ ÛÒÎa ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ˙B¯t «≈«≈ƒ»«ƒ¿∆∆«¬≈
‚‚BLa93ÌÈÓc‰ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯ÎBn‰ ˙‡ ÔÈÙBk - ¿≈ƒ∆«≈¿«¬ƒ«»ƒ

ÌÈÏÚaÏ94Ô‰Â ,95eÈ‰L ˙BÓk ¯OÚÓ96„ÈÊÓa ;97- «¿»ƒ¿≈«¬≈¿∆»¿≈ƒ
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ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ˙B¯t‰ eÏÚÈ98Lc˜Ó ÔÈ‡ Ì‡Â .99 «¬«≈¿≈»¿ƒ»«ƒ¿ƒ≈ƒ¿»
e·˜¯iL „Ú ÌÁÈpÈ -100. «ƒ≈«∆≈»¿

למקומן".92) דמים יחזרו שוגג, פירות "הלוקח שם: משנה,
בירושלים  שהרי לירושלים, חוץ בלוקח רבינו אותה ומפרש
רבינו  וכתב (רדב"ז). פירות לקנות המצוה, עיקר זהו
כן, לעשות אסור שלכתחילה מפני דיעבד, לשון "הלוקח"

ה"ו. פ"ד למעלה שכתב מ 93)כמו שהן ידע עות "שלא
המשנה). (פירוש שני" פירותיו 94)מעשר [המוכר] "ויקח

(שם). טעות,96)המעות.95)שמכר" כמקח שהוא
בהם  לוקח היה לא מעשר, דמי שהם הלוקח יודע היה שאם

שם). (רע"ב הללו המעות 97)הפירות שאלו יודע "שהוא
המשנה). (פירוש שני" מעשר מעות הפקיעו 98)הן שלא

יעלו  אלא ה"א), (למעלה לפדותם אסור אבל המקח, חכמים
בירושלים. רוקח').99)ויאכלו ('מעשה מזבח כלומר,

ה"א. פ"ב למעלה למעלה 100)וראה וראה שם. משנה,
ה"ד. שם

.ÊËÔÈ‡ ÔÎÂ101‰Ó‰a ÔÈÁ˜BÏ102ıeÁ ¯OÚÓ ÛÒÎa ¿≈≈¿ƒ¿≈»¿∆∆«¬≈
ÌÈÏLe¯ÈÏ103Ì‡Â .104‚‚BLa :Á˜Ï105e¯ÊÁÈ - ƒ»«ƒ¿ƒ»«¿≈«¿¿

ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÓc‰106.ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡˙Â ‰ÏÚz „ÈÊÓa ; «»ƒƒ¿»¿≈ƒ«¬∆¿≈»≈ƒ»«ƒ
d¯BÚÂ ‡È‰ ¯·wz - Lc˜Ó ÔÈ‡ Ì‡Â107. ¿ƒ≈ƒ¿»ƒ»≈ƒ¿»

ב.101) נח, בקידושין הברייתא תמימה 102)לשון בהמה
שמא  חשש אין ובזה הי"ב). למעלה (ראה שלמים לזבחי
אם  ולפיכך ה"ו), פ"ד למעלה (ראה עדרים עדרים יגדל

בירושלים. ותאכל תעלה - במזיד כן כשם 103)עשה
הקודמת). (בהלכה לירושלים חוץ פירות לקנות שאסור

מ"ו.104) וכתביֿהיד,105)שם, הישנים הדפוסים ברוב
הגירסא  היתה וכן "בשוגג", ולהלן "במזיד", כאן הגירסא
וצריך  היא, סופר וטעות ,(270 עמ' (קידושין 'המאירי' לפני
וראה  (כסףֿמשנה. בדפוס לפנינו שהוא כמו להיות

.(73 הערה 727 עמ' כפשוטה' שהמקח 106)ב'תוספתא
כנ"ל. בטעות, תקבר 107)היה מקדש, אין "ואם במשנה:

בעורה  שתקבר "ענינה, רבינו: שם ופירש עורה". ידי על
בעורה". אדם יהנה שלא כדי מתה, אם

.ÊÈÁ˜Ï108ÌÈ„·Ú109‰‡ÓË ‰Ó‰·e ˙BÚ˜¯˜Â110ÔÈa , »«¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»≈
‚‚BLa ÔÈa „ÈÊÓa111Ì‡ ,112‰Ê È¯‰ - ¯ÎBn‰ Á¯a ¿≈ƒ≈¿≈ƒ»««≈¬≈∆

ÏÎ‡È113Ún‰ Ô˙B‡ „‚k˙B114˙¯B˙a ÌÈÏLe¯Èa …«¿∆∆»«»ƒ»«ƒ¿«
¯OÚÓ115ÏÏk‰ ‰Ê .116‰ÏÈÎ‡Ï ıeÁ ‡ÈˆB‰L Ïk : «¬≈∆«¿»…∆ƒ«¬ƒ»

‰ÎÈÒÂ ‰i˙Le117¯OÚÓ ÈÓcÓ118B‡ ¯ÎBn‰ Á¯·e , ¿ƒ»¿ƒ»ƒ¿≈«¬≈»««≈
˙Ó119Bc‚k ÏÎ‡È -120Ìi˜ ¯ÎBn‰ ‰È‰ Ì‡Â ;121- ≈…«¿∆¿¿ƒ»»«≈«»

ÔÓB˜ÓÏ ÌÈÓc‰ e¯ÊÁÈ122ÔÎÂ .123˙BÏBÚ ‡È·‰ Ì‡124 «¿¿«»ƒƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ
Ôc‚k ÏÎ‡È - ¯OÚÓ ÈÓcÓ ˙BÓL‡Â ˙B‡hÁÂ125. ¿«»«¬»ƒ¿≈«¬≈…«¿∆¿»

מ"ז.108) גם:109)שם, שם, שלפנינו במשנה
בחילופי  וראה איננה, נוסחאות בכמה אבל "ושפחות".

שלמה'. וב'מלאכת שם אותם 110)גרסאות ליקח שאין
לפי  מעשר, פ"ג בכסף למעלה ראה למאכל, ניתנים שאינם

כמו 111)ה"י. ומזיד, שוגג בין כאן חילקו לא שהרי
מפירושו  רבינו בו וחזר להלן. וראה הקודמות. במשניות

חדשים'. ב'תוספות וראה ב:112)למשנה, נו, קידושין

יחזרו  ואמאי, כנגדן. יאכל לקח אם (במשנתנו), מר "אמר
שם  בתוספתא שאמרו כמו (כלומר, התם כי למקומם, דמיו
בשוגג  בין מום, בעלת בהמה היתה "אם הט"ו: סוף פ"א
בין  טמאין, פירות היו אם למקומם. דמים יחזרו במזיד בין
בהגהות  ועיי"ש למקומם", דמים יחזרו במזיד בין בשוגג
מעשר  ב'ירושלמי' הוא וכן כשברח". שמואל אמר הגר"א)

ה"ג. שם שביד 114)הלוקח.113)שני המעשר, של
העבדים,115)המוכר. על המעות נתחללו שלא ואף

ועבדים  טמאה בהמה ש"הרי במזיד, המקח היה אם אפילו
מתחללין  שני מעשר מעות שאין יודע דאדם וקרקעות
מעות  על המוכר שביד המעות לחלל יכול הוא ואין עליהן",
מכלֿמקום  הי"א), פ"ד (למעלה ברשותו שאינן כיון שבידו
להקל  יבואו שלא כדי חכמים, אותו שקנסו כנגדן, אוכל
איש'. ה'חזון בשם שהעירונו מה ה"חֿט, בפ"ג וראה בכך.

שם.116) בהם.117)משנה, וכיוצא עבדים כגון
כנ"ל.118) במזיד, בין בשוגג בגמרא 119)בין זה אין

בידם, המעות כשאין ומדובר מדעתו. רבינו והוסיפו שם,
ראשונה' 'משנה ועי' להחזיר, אותם כופים - בידם הן שאם

ברחו.121)כנ"ל.120)שם. ולא בין 122)לפנינו
כנ"ל. טעות, מקח שהוא משום בשוגג, במזיד. ובין בשוגג
(שאוכל  דברח "וטעמא ב: נו, בקידושין אמרו ובמזיד,
ונקנסיה  למוכר. קנסינן ברח, לא הא המעות). כנגד הלוקח

כל  מסתברא וכו', בירושלים) כנגדן (שיאכל היכא ללוקח
זה  וכל קנסינן". התם, המעשר) (מעות איסורא דאיכא
פירות  לקח אם אבל וסיכה, ושתיה לאכילה חוץ כשהוציא
בהלכות  כנ"ל לירושלים, חוץ מעשר בכסף ובהמה
אותם  לקחת שאסור אלא לאכילה, ראויים שהם הקודמות,
לאכול  הלוקח את לחייב החמירו לא כנ"ל, אחרת, מסיבה
אם  וכן בשוגג, היה והמקח המוכר כשברח המעות, כנגד
למקומם, הדמים להחזיר אותו קנסו לא לפנינו, המוכר

במזיד. היה שם.123)כשהמקח "אין 124)משנה, שם:
יולדות, וקיני (כשנטהרו), זבות וקיני זבים קיני מביאין
כנגדם". יאכל הביא ואם שני, מעשר מדמי ואשמות חטאות
בני  שני או תורים שתי (הקינים) "הם שם: רבינו ופירש
אחד  והם בהם, חייבים הם והיולדות) (הזבים שאלו יונה,
בעליהם, אותם אוכלים אין אלו וכל לעולה. ואחד לחטאת
כן  וכמו החטאת, אוכלין והכהנים נשרפות, העולה אבל
קונים  שאין ביארנו, וכבר הכהנים, אותו אוכלין האשם
וכו'". ולשתיה לאכילה הראוי דבר אלא שני מעשר במעות
חטאות, בכלל הוא הרי חטאת, הוא התורים שאחד וכיון

"עולות". כאן כתב ולכן הוא, עולה כשברח 125)והשני
למקומם, הדמים יחזרו קיים, הוא אם אבל מת, או המוכר

כנ"ל.

.ÁÈÁ˜Ï126ÌÈÓÏL ÈÁ·ÊÏ ‰iÁ127‰Ó‰·e ,128¯O·Ï »««»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿≈»ƒ¿«
‰Â‡z129‰Ê È¯‰ -130‰LÈ¯ÁÏ ¯BL ‰wL ÈÓk131, «¬»¬≈∆¿ƒ∆»»«¬ƒ»

‰˜ ‡ÏÂ132ÌÈÓÏL133Á˜Ï .134ÌÈÓÏLÏ ‰Ó‰a135 ¿…»»¿»ƒ»«¿≈»ƒ¿»ƒ
¯OÚÓ ˙M„˜ ‰pnÓ ‰Ú˜t - ÌeÓ da ÏÙÂ136, ¿»«»»¿»ƒ∆»¿À««¬≈

d˙B‡ ‰„BÙe137ÔÈ‡Â138Èt ÏÚ Û‡Â .¯OÚÓ ÌÈÓc‰ ∆»¿≈«»ƒ«¬≈¿««ƒ
ÔÎ139BÓˆÚÏ d‡„t Ì‡ ,140.LÓÁ ÛÈÒBÓ - ≈ƒ¿»»¿«¿ƒ…∆

מ"ד.126) מן 127)שם, בא אינו הקרבן כי אסור, "וזה
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ומן  הבקר מן ב) א, (ויקרא יתברך השם למאמר החיה,
המשנה). (פירוש לשלמים.128)הצאן" הראויה תמימה

הי"ב).129) (למעלה כן לעשות פב,130)שאסור מנחות
רבה. בשם - שאין 131)א שכיון שני, מעשר בכסף

(וקדוש  לחולין" העור "יצא בו אמרו לא כן, לעשות
אלא  לחולין", העור "יצא אמרו שלא שני), מעשר בקדושת
מ"ג), (שם תאוה לבשר חיה או שלמים לזבחי בהמה בלוקח
כדין, שלא בלוקח אבל וכתורה, כדין עשה אלה שבשני
לבשר  ובהמה שלמים לזבחי חיה או לחרישה, שור כלוקח
וראה  לחולין", העור "יצא שלא חכמים קנסוהו תאוה,

שם. ראשונה' ו'משנה קנו".132)רדב"ז "ולא צ"ל אולי
שלמים".133) לזבחי "חיה על מוסב וזה שם. מנחות,
בכסף 134) שלקחן "שלמים ה"ב: סוף פ"ג שם 'ירושלמי'

רבינו  אותה ומפרש מעשר", קדושת מהן פקע מעשר,
ראה  שלמים, לעשותה מעשר מכסף חולין בהמת כשקנה

כדלהלן. כשהוממה, ומדובר לקח 135)להלן. כלומר,
קדושות: שתי עליה וחלו מעשר, מכסף חולין בהמת

שלמים. וקדושת מעשר אותה 136)קדושת קנה [שלא
לפדותה  דעת על לא אבל שלמים, להקריבה דעת על אלא
ממנה]. המעשר קדושת פקעה ולכן חולין, ולאכלה

שהוממו.137) שלמים כדין שלמים, שם:138)מקדושת
בכסף  שלקחן שלמים יוחנן, רבי בשם חייא רבי בא "רבי
המעות) =) חוזרין אין עוד ופדאן, הוממו שני מעשר
פוקעת  המעשר שקדושת שני", להיעשות שהיו לכמות

כנ"ל. פדיה, קודם אף מום, בה שנפל כלומר,139)לאחר
ולא  ראשון בהקדש אלא חומש מוסיפין שאין אףֿעלֿפי
לוי  בן יהושע כרבי ה"ד, ערכין מהל' (פ"ז שני בהקדש
השלמים  שקדושת לומר מקום והיה שם), ב'ירושלמי'
שני, כהקדש היא הרי המעשר, קדושת עם ביחד שחלה
נמצאת  פקעה, המעשר שקדושת שכיון קאֿמשמעֿלן
שם  הפנים' ב'מראה (ראה ראשון כהקדש השלמים קדושת

שלמים). מוסיף 140)ד"ה אינו לאחר, פודה אם אבל
שם. ערכין בהל' ראה חומש,

.ËÈÒÈt˙n‰141ÌÈÓÏLÏ ¯OÚÓ ˙BÚÓ142e˜ ‡Ï - ««¿ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒ…»
ÌÈÓÏL143˙M„˜ ÏÚ ‰ÏÁ dÈ‡ ÌÈÓÏL ˙M„wL ; ¿»ƒ∆¿À«¿»ƒ≈»»»«¿À«

‡e‰ dB·b ÔBÓÓ ¯OÚn‰L ,¯OÚÓ144CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â . «¬≈∆««¬≈»»«¿≈»ƒ
ÔÓˆÚ ¯OÚn‰ ÒÈt˙‰ Ì‡ ,¯ÓBÏ145‡lL - ÌÈÓÏLÏ «ƒƒ¿ƒ««¬≈«¿»ƒ¿»ƒ∆…
ÌÈÓÏL e˜146. »¿»ƒ

יוחנן.141) כרבי ולא אמי ורבי אלעזר כרבי א. פב, מנחות
משנה'. ב'כסף שלמים.142)וראה לשם הקדישן כלומר,

שירצה.143) מה כל בהן לקנות שם.144)ויכול מנחות,
ממון  הן שני מעשר מעות שאף [ומכאן הי"ז . בפ"ג וראה
אלה]. רבינו דברי הביא לא - א ז, בפסחים והצל"ח גבוה,

נראה,145) ומכאן פדום. לא שעדיין הפירות כלומר,
כתב  וכן המעשר. קדושת את ומקלישה גורעת שהפדיה

ולקוח. ד"ה סוף ה"ב, פ"ד איש' ודוקא 146)ה'חזון
שקדושת  רוצה אינו שאז לשלמים, המעשר מעות כשהתפיס
בהמה  כשלוקח אבל השלמים, קנו לא ולכן תפקע, המעשר
שוב  המעשר, קדושת שפוקעת כיון לשלמים, מעשר, בכסף
אזי  מתפיס, שכשהוא ועוד, לחול. השלמים קדושת יכולה

ולכן  ייתכן, לא וזה זו, אחר זו לחול צריכות הקדושות שתי
ששתי  לשלמים, בהמה כשלוקח אבל השלמים, קנו לא

ברדב"ז. וראה השלמים. קנו אחת, בבת חלות הקדושות

.ÎÏÎB‡‰147ÔÈlÁ ˙¯B˙a ÈL ¯OÚÓ148elÙ‡ , »≈«¬≈≈ƒ¿«Àƒ¬ƒ
„ÈÊÓa149È„È ‡ˆÈ - ÏÎ‡ ÔÓˆÚ ¯OÚn‰ ˙B¯t Ì‡ : ¿≈ƒƒ≈««¬≈«¿»»«»»¿≈
ÌÈÓL150ÏÎ‡ ¯OÚÓ ÛÒk Ì‡Â ;151ÌÈÓ„ e¯ÊÁÈ - »«ƒ¿ƒ∆∆«¬≈»««¿¿»ƒ

ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ eÏÚÈÂ ÌÓB˜ÓÏ152Ôc‚k ÏÎ‡È B‡ , ƒ¿»¿«¬¿≈»¿ƒ»«ƒ…«¿∆¿»
ÏBÎÈ ÔÈ‡ Ì‡ ,ÌÈÏLe¯Èa153.ÌÈÓc‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ƒ»«ƒƒ≈»¿«¬ƒ∆«»ƒ

שם 147) ב'ירושלמי' הובאה ה"ט, פ"ג שני מעשר תוספתא
ה"א. לירושלים.148)פ"א חוץ 'ירושלמי'149)כלומר,

(שהאוכל  במעות כרבי הלכה חזקיה, בשם זריקא "רבי שם:
למקומן), דמים יחזרו מזיד, בין שוגג בין מעשר, מעות
מעשר, פירות (שהאוכל בפירות גמליאל בן שמעון וכרבן

לשמים). יצעק מזיד, בין שוגג ב'ירושלמי'150)בין
בספרים  הנוסחא וכן לשמים", "יצעק שם: ותוספתא
כתביֿיד  ובכמה קורקוס) (מהר"י רבינו בדברי מדוייקים
(כסףֿ הנכונה הגירסה היא וכך כפשוטה'). ('תוספתא
ורוצה  רומי). בדפוס (וראה הראב"ד. הגיה וכן משנה),
לו, אין אחרת תקנה אבל לו, שימחול מהשי"ת יבקש לומר:
אכל, מעשר כסף ואם בעולם, אינם כבר הפירות שהרי

כדלהלן. קנסוהו, בעין, עדיין בכסף 151)שהמעות שקנה
יצאו  ולא חוב בכסף ששילם או חולין, בתורת ואכלם פירות
ובשני  שם). ה'ירושלמי' על הניר (ספר לחולין המעות
הראשון  שבאופן אלא בעולם, המעות ישנן הנ"ל האופנים
קנסוהו  ולפיכך נתחללו, לא - השני ובאופן נתחללו, -
ראה  במזיד, בין בשוגג בין ומדובר להלן. ראה  חכמים.

המעשר,152)למעלה. בכסף פירות שקנה באופן
לקדושת  שיחזרו א) כפול: קנס כאן יש המעות, שנתחללו
שני. כמעשר בירושלים ויאכלום שיעלום ב) שני; מעשר
הוא  שדין למעלה), (ראה נתחללו שלא בחוב, שילמם ואם
לירושלים. שיעלם אחד: קנס אלא כאן אין קודם, שהם

יכול".153) "אם בטעות: רומי, בדפוס

ה'תשפ"א  כסלו ח' שלישי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
והלוקח 1) תגר. שאינו ממי לשלמים בהמה הלוקח יבאר

יין  לו שהיה מי כך. להמכר שדרכן במקום סתומות יין כדי
שלקחו  צבי מעשר. לאותו קנקניו והשאיל שני מעשר של
כנגדו  אוכל להיות מעשר דינר והמניח ומת. מעשר בכסף
הפירות  ומשך מעשר של פירות הלוקח לחולין. שיצא עד
חולין  פירות לו שהיו מי שהוקרו. עד הסלע נתן ולא
מעשר  לחלל מותר אם ממנה. חוץ מעשר ומעות בירושלים
שהיו  וטהורים טמאים מעותיו. על או ע"ה פירות על שני

בירושלים. כאחד שותים או אוכלים

.‡‰Â‡z ¯O·Ï ‰iÁÂ ÌÈÓÏL ÈÁ·ÊÏ ‰Ó‰a Á˜Bl‰2 «≈«¿≈»¿ƒ¿≈¿»ƒ¿«»ƒ¿««¬»
ÈnÓ3˜c˜„Ó BÈ‡Â ¯bz BÈ‡L4ÔÈlÁÏ ¯BÚ‰ ‡ˆÈ -5, ƒƒ∆≈«»¿≈¿«¿≈»»»¿Àƒ

¯Oa‰ ÈÓc ÏÚ ÔÈa¯Ó ¯BÚ‰ ÈÓ„ eÈ‰ elÙ‡6Ï·‡ . ¬ƒ»¿≈»¿Àƒ«¿≈«»»¬»
ÔÈlÁÏ ¯BÚ‰ ‡ˆÈ ‡Ï - ¯bz‰ ÔÓ Á˜Bl‰7. «≈«ƒ««»…»»»¿Àƒ
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עשה.2) וכתורה "אמר 3)וכדין א: הלכה שם ירושלמי
לחולין) והקנקן העור (שיצאו דתימא הדא זעירא, רבי
חושב  אינו כי בסחורה, יודע (שאינו הדיוט המוכר כשהיה
העור  על מקפיד ואינו בלבד, והיין הבשר אלא  שמכר,
מעשר  במעות קנאם שלא לפי לחולין, יצאו ולפיכך והקנקן.
הבשר  דמי שיודע (סוחר, אומן המוכר היה אם אבל שני).
(ולא  עצמו בפני וזה עצמו בפני זה כמוכר נעשה והעור),

לחולין)". העור.4)יצאו על מקפיד אינו כלומר,
לפי 5) בירושלים, בקדושה, דמיו לאכול צריך אין כלומר,

כמתנה  הוא שהרי שני, מעשר בקדושת כלל נתקדש שלא
העור  ודין כך, על מקפיד המוכר שאין הלוקח, בידי

סתומות. חביות כדין הבהמה, לגוף שנבלעים 6)המחובר
הבשר. בדמי העור וקרקעות 7)דמי עבדים כלוקח ודינו

טמאה. ובהמה

.·˙BÓe˙Ò ÔÈÈ Èck Á˜Bl‰ ÔÎÂ8Ìk¯cL ÌB˜nÓ ¿≈«≈««≈«ƒ¿ƒ»∆«¿»
˙BÓe˙Ò ¯În‰Ï9Ô˜w‰ ‡ˆÈ - ¯bz BÈ‡L ÈnÓ ¿ƒ»≈¿ƒƒ∆≈«»»»««¿«

ÔÈlÁÏ10CÎÈÙÏ .11CÈ¯ˆ12ÈL‡¯ ÁzÙÏ ¯ÎBn‰ ¿Àƒ¿ƒ»»ƒ«≈ƒ¿…«»≈
ÌÈck‰13ÔÈlÁÏ Ô˜w‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k ,14‰ˆ¯ Ì‡Â .15 ««ƒ¿≈∆…≈≈««¿«¿Àƒ¿ƒ»»

‰cÓa ¯kÓÏÂ BÓˆÚ ÏÚ ¯ÈÓÁ‰Ï16Ô˜w‰ ‡ˆÈ - ¿«¿ƒ««¿¿ƒ¿…¿ƒ»»»««¿«
ÔÈlÁÏ17. ¿Àƒ

לחולין.8) הקנקן יצא לא פתוחות, הלוקח 9)אבל אבל
לחולין. הקנקן יצא לא פתוחות, להימכר שדרכם במקום

שבתוכו.10) היין אגב בחינם ונותנו עליו, מקפיד אינו שאז
ומכר 11) תגר, אינו המוכר שאם שאמרנו לפי כלומר,

הקנקנים  יצאו סתומות, להימכר שדרכם ובמקום סתומות
שאמרו:12)לחולין. הלל כבית יג. משנה ג פרק שם

שמאי  כבית ולא לערות", צריך ואינו (=פותח), "מפתח
היין. את לערות גם שדרכה 13)שהצריכו במקום ומדובר

הוא  פתוחות, מוכרם שהוא ובזה כנ"ל, סתומות להימכר
בכסף  משלם והלוקח עליהם, מקפיד שהוא דעתו מגלה

הכדים. עבור גם שיתרבה 14)המעשר כדי זה וכל
שהוא  ונראה הקנקן, כנגד בקדושה יאכל שהרי המעשר,
בפני  העור מוכר שהוא בפירוש שיאמר בהמה, במוכר הדין

לחולין. יצא שלא כדי תגר.15)עצמו, שאינו המוכר
להונות 16) יבוא שלא כדי בדיוק, היין את למדוד כלומר,

פחות  לו ולמכור אחת), בבת לו מוכר (כשהוא חבירו את
עבורו. משלם שהוא ממה פותח 17)יין שהוא פי על אף

אין  זה שבנידון היין, את למדוד כדי הכדים ראשי את
הקנקנים. על מקפיד שהוא לכך הוכחה הכדים ראשי פתיחת

.‚˙BÁe˙t ÔÁ˜Ï18˙BÓe˙Ò B‡19Ôk¯cL ÌB˜Óa ¿»»¿¿¿»∆«¿»
˙BÁe˙t ¯În‰Ï20˜c˜„nL ¯bz‰ ÔÓ Á˜lL B‡ , ¿ƒ»≈¿∆»«ƒ««»∆¿«¿≈

ÔÈlÁÏ Ô˜w‰ ‡ˆÈ ‡Ï - B˙¯ÈÎÓa21ÌÈ‡z ÈlÒ Á˜Ï . ƒ¿ƒ»…»»««¿«¿Àƒ»««≈¿≈ƒ
ÈÏk‰ ÌÚ ÌÈ·ÚÂ22ÔÈlÁÏ ÈÏk‰ ÈÓ„ e‡ˆÈ ‡Ï -23. «¬»ƒƒ«¿ƒ…»¿¿≈«¿ƒ¿Àƒ

לחוד.18) הקנקן נמכר תגר.19)שאז אינו והמוכר
בפני 20) אחד כל שמוכרין הוכחה היא פתוחות, שמכירתן

עבור 21)עצמו. גם המעשר בכסף הלוקח ששילם ונמצא
בירושלים. כנגדו לאכול וצריך שמניחים 22)הקנקן,

בתוכו. אף 23)הסלים עצמו בפני הכלי הוא מוכר שוודאי

הסלים  אבל פתוחות. חביות כמוכר הוא והרי תגר, אינו אם
תגר. הוא אם אף עליהם, מקפיד שאינו לחולין, יצאו

.„Ô˙tÏ˜ e‡ˆÈ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„˜Le ÌÈÊB‚‡ Á˜Ï»«¡ƒ¿≈ƒ¿«≈»∆»¿¿ƒ»»
ÔÈlÁÏ24Ï˙BÁ Á˜Ï .25Ï˙BÁ‰ ‡ˆÈ - ÌÈ¯Óz ÏL ¿Àƒ»«»∆¿»ƒ»»«»
ÔÈlÁÏ26˙BÒe¯c Ì‡ ,ÌÈ¯Óz ÏL ‰t˜ .27e‡ˆÈ - ¿ÀƒÀ»∆¿»ƒƒ¿»¿

˙Btw‰28ÔÈlÁÏ29ÔÈlÁÏ e‡ˆÈ ‡Ï - Â‡Ï Ì‡Â ,30. «À¿Àƒ¿ƒ»…»¿¿Àƒ

תגר.24) הוא אם אף עליהם, מקפיד המוכר אין שוודאי
כסלי 26)סל.25) הוא והרי עליו, מקפיד המוכר שאין

וענבים. מחמת 27)תאנים לקופה מחוברות הן שאז
לו. וצריכות בלשון 28)דריכתן, וסיים יחיד בלשון פתח

מקפיד 29)רבים. המוכר ואין לתמרים, הקופות שטפלות
בסוף 30)עליהן. הנזכר התאנים סלי של הכלי כדין ודינן

הקודמת. ההלכה

.‰ÔÈÈ BÏ ‰È‰L ÈÓ31ÈL ¯OÚÓ ÏL32ÏÈ‡L‰Â , ƒ∆»»«ƒ∆«¬≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ
¯OÚÓ B˙B‡Ï ÂÈp˜˜33Ì‰Èt ˙‡ Ì˙qL Èt ÏÚ Û‡ ,34 «¿«»¿«¬≈««ƒ∆»«∆ƒ∆

ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯OÚÓ ‰˜ ‡Ï -35ÔÈi‰ Òk .36ÔÎB˙Ï …»»«¬≈∆««¿«ƒ»«««ƒ¿»
Ì˙Ò37¯OÚÓ e‰OÚÂ ÌL ‡¯˜ Ì‡ ,38Ì˙Ò ‡lL „Ú ¿»ƒ»»≈¿»»«¬≈«∆…»«

ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯OÚÓ ‰˜ ‡Ï - Ì‰Èt ˙‡39Ì‡Â ; ∆ƒ∆…»»«¬≈∆««¿«ƒ¿ƒ
¯OÚÓ ‰˜ - ¯OÚÓ e‰OÚÂ ÌL ‡¯˜ Ô‰Èt Ì˙qMÓƒ∆»«ƒ∆»»≈¿»»«¬≈»»«¬≈

Ô˜w‰ ˙‡40ÔÈlÁ ˙ÈÚÈ·¯ Ô˜w‰ CB˙Ï „È˜Ù‰ .41B‡ , ∆««¿«ƒ¿ƒ¿««¿«¿ƒƒÀƒ
ÒkL42ÔÓL ÔÎB˙Ï34¯Èˆ B‡ ıÓÁ B‡44ÏL L·„ B‡ ∆»«¿»∆∆…∆ƒ¿«∆

Ì˙Ò ÈL ¯OÚÓ45ÔÈa ,46Ì˙qMÓ47‡lL „Ú ÔÈa «¬≈≈ƒ¿»≈ƒ∆»«≈«∆…
ÌÈp˜w‰ ˙‡ ¯OÚÓ ‰˜ ‡Ï - Ì˙Ò48. »«…»»«¬≈∆««¿«ƒ

יין.31) אחר.32)דווקא יין על שני מעשר שעשאו
שני.33) מעשר בהם להוליך מושאלים שהם במפורש אמר
אם 34) שיתקלקל ליין בטלים שהם ונמצא הקנקנים, של

הקנקנים. משאילם,35)ייפתחו רק שהוא שפירש כיוון
ואחר  קליפתם, בלי פירות מעשר כמפריש הוא שהרי ועוד
הפרי  כנגד אלא פודה אינו שבוודאי לקליפתם, הכניסם כך

לגריעותא. תרתי כאן והרי יין 36)גרידא עתה שהוא
שני. ולא 37)מעשר הקנקנים, משאיל שהוא פירש שלא

שני. למעשר טבול כשהוא כנסו אלא עדיין, שם לו קרא
אחר.38) יין היין 39)על צריך הסתימה שלאחר אף

מש  אלא שאינו פירש שלא ואף בכל לקנקן, הקנקנים, איל
מעשר  כמפריש הוא שהרי הקנקן את מעשר קנה לא זאת
לקליפתם. מכניסם כך ואחר קליפתם, בלי פירות

רמון 40) כמפריש הוא הרי לקנקן, היין שצריך שכיוון
הוא  פשוט אבל הקליפה. עם הפרי כל את שפודה בקליפתו,
שלאחר  אומרים ואין מעשר בקדושת נתפס הקנקן שאין
מקליפות  הוא עדיף שלא בקדושתו, יישאר היין שתיית

הפירות. מן יפריש 41)שנקלפו (שלבסוף טבל כלומר,
הוסיף  זו רביעית ועל אחר), ממקום ומעשרות תרומות עליה
הקנקן, פי שסתם לאחר מעשר ועשאו שם קרא ואפילו יין,
טבל  יין רביעית לו שיש שכיוון הקנקן, את המעשר קנה לא
המעשר. לגבי הקנקן בטל לא המעשר, מן חוץ

את 42) המעשר (שקנה אמורים דברים "במי שם: בתוספתא
ציר, של אבל כנ"ל) לקנקן, צריך (שהיין יין בשל הקנקן),
שלא  בין גפם בין דבש, של שמן, של מוריס, של חומץ, של
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מעשר". קנה בלי 43)גפם "רימון אמרו: קח: בכתובות
קנקנים". בלא מינטר שמן נשמר), (אינו מינטר לא קליפתו

נזכר 44) ולא במעשר, כלל חייב ואינו דגים. שמן הוא
(תוספתא  שם א מפרק באשגרה אלא שם בתוספתא

זית. שמן בו שעירבו או שהוא 45)כפשוטה). פירש שלא
עדיין. שם קרא ולא הקנקנים שם.46)משאיל שקרא

הקנקנים.47) פי הצריך 48)את כיין אינם  אלו שכל
בקליפתו. פרי כמפריש ואינם בלעדו, נשמרים אלא לקנקן,

.ÂBÁ˜lL È·ˆ49¯·wÈ - ˙ÓÂ ¯OÚÓ ÛÒÎa ¿ƒ∆¿»¿∆∆«¬≈»≈ƒ»≈
B¯BÚa50BËÁLe ÈÁ BÁ˜Ï .51‰Ê È¯‰ - ‡ÓËÂ ¿¿»«¿»¿ƒ¿»¬≈∆

e‡ÓËpL ˙B¯t ¯‡Lk ‰„tÈ52¯OÚÓ ¯Èc ÁÈpn‰ . ƒ»∆ƒ¿»≈∆ƒ¿¿««ƒ«ƒ»«¬≈
Bc‚k ÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï ÈL53ÔÈlÁÏ ‡ˆiL „Ú54, ≈ƒƒ¿≈¿∆¿«∆≈≈¿Àƒ

‰ÚÓ ÌÈ¯OÚa ‡ˆBÈ ¯Èc‰ ‰È‰Â55ÂÈÏÚ ÏÎ‡ , ¿»»«ƒ»≈¿∆¿ƒ»»»«»»
‰ÚÓ ¯OÚa56eÏÊe‰Â57È¯‰Â ÔÓÊ ¯Á‡Ï ˙BÚn‰ ¿∆∆»»¿¿«»¿««¿««¬≈

‰ÚÓ ÌÈÚa¯‡a ‡ˆBÈ ¯Èc‰58ÏÎ‡Ï CÈ¯ˆ -59 «ƒ»≈¿«¿»ƒ»»»ƒ∆¡…
ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ‰ÚÓ ÌÈ¯OÚa ÂÈÏÚ60. »»¿∆¿ƒ»»¿««»≈≈¿Àƒ

- ÔÈÚÓ ¯OÚa ‡ˆBÈ ¯Èc‰ È¯‰Â ˙BÚn‰ e¯˜e‰¿«»«¬≈«ƒ»≈¿∆∆»ƒ
ÔÈÚÓ LÓÁa ÂÈÏÚ ÏÎB‡61.ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ≈»»¿»≈»ƒ¿««»≈≈¿Àƒ

תאווה.49) הקדשים 50)לבשר את פודין "שאין
פי  על ואף "קדש". קרוי שני ומעשר לכלבים", להאכילם
ממי  תאווה לבשר חיה שהלוקח א, בהלכה רבינו שכתב
כשרה  כשהיא אלא אינו זה לחולין, העור יצא תגר, שאינו
כשמת, אבל לבשר, אלא דעתו נותן אינו שאז לאכילה,
ולכן  בעור, עיניו נתן כאילו זה הרי לאכילה, ראוי שאינו

עורו. עם לקברו פודה 51)החמירו ואינו לאכילה, שראוי
שחוט. כשלקחו וחומר וקל לכלבים. שהם 52)להאכיל

מחלל 53)נפדים. בירושלים פירות שכשקונה כלומר,
הפירות. על שבדינר המעשר כשיאכל 54)מעות כלומר,

הדינר. כל של בשוויו עשרים 55)פירות היו כלומר,
בדינר. חולין.56)מעות וחציו מעשר הדינר חצי ונמצא

אכל  אם אבל הדינר, של חציו כנגד אלא אכל כשלא ודווקא
כנגדו. לאכול יכול אינו ושוב נתחלל, הרי כולו, כנגד

ששם 57) ולפי וכו'". אחר למקום "והלך שם: במשנה
רבינו  דברי ואילו לירושלים, וחוץ חולין של באיסור מדובר
זו  בבא השמיט ולפיכך בירושלים, שני מעשר של בדינר

ירושלים. לחומת חוץ להוציאו אסור והשאלה 58)שהרי
וכפי  בדינר, שנותרו מעות עשר כנגד רק יאכל אם היא

עליו שחלל לפני שווה שיאכל שהיה או המעשר, פירות את
המעשר  ונמצא עתה, שווה שהוא וכפי מעות, כ' כנגד

חולין.59)נפסד. בתורת מעשר מוציא יהא כן לא שאם
אחר 60) הולכין כן הפדייה, מקום אחר שהולכין שכשם

הפדייה. "צריך",61)זמן רבינו כתב לא וכאן יותר, ולא
מעות, מחמש ביותר עליו יאכל אם כלום בכך שאין כיוון

מעשר. בתורת חולין שאכל יימצא שאז

.ÊÁ˜Bl‰62˙B¯t63CLÓe ,¯OÚÓ ÛÒk ÏL ÚÏÒa «≈«≈¿∆«∆∆∆«¬≈»«
˙B¯t‰64‰ ‡ÏÂÚÏq‰ ÔzÏ ˜ÈtÒ65e¯˜e‰L „Ú «≈¿…ƒ¿ƒƒ≈«∆««∆¿

ÚÏÒ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈzLa e„ÓÚÂ ˙B¯t‰«≈¿»¿ƒ¿«ƒ¬≈∆«¿ƒ¬≈∆∆«
„·Ïa66˙È˙a - BÏ Ì˜Â ÛÒk‰ ˙‡ Ô˙Â :¯Ó‡pL ; ƒ¿«∆∆¡«¿»«∆«∆∆¿»ƒ¿ƒ«

‰B˜ ÛÒk‰67¯OÚnÏ ¯ÎO‰Â ,68. «∆∆∆¿«»»««¬≈

בירושלים.62) בלוקח דעת 63)והמדובר על חולין של
שבידו. שני מעשר של סלע עליהם לא 64)לחלל ואילו

כדין  במשיכה אותם קונה היה לחלל, דעת על משך
דעת  על שמשך כיוון אבל במשיכה, הנקנים מטלטלין
הכסף. בנתינת אלא החילול, לגבי נגמר הקניין אין לפדות,

בקדושת 65) הפירות אז ונתפסו מייד, הסלע נתן ואילו
שני. למעשר נתייקרו נתייקרו, שאם ספק כל אין המעשר,

מקח 66) דין שגבי לפי בלבד, סלע למוכר נותן כלומר,
ובזה  המטלטלין, כל כדין במשיכה הפירות קנה וממכר,
שהם  פי על אף הפירות, כל על הסלע קדושת נתפסה
אין  המעשר קדושת שלגבי לפי סלעים, שני עתה שווים

בכסף. אלא נגמר, המחלל) (שהוא קידושין 67)המקח
כמותו. והלכה גבוה, ממון שני שמעשר מאיר לרבי נד:

נתפסים 68) סלעים, שני עתה ששווים הפירות, כל כלומר,
המעשר. בקדושת

.ÁÔzÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÚÏÒ ÈzLa ˙B¯t CLÓ»«≈ƒ¿≈¿»ƒ¿…ƒ¿ƒƒ≈
BÈ‡ - ÚÏÒa e„ÓÚÂ ˙B¯t‰ eÏÊe‰L „Ú ˙BÚn‰«»«∆¿«≈¿»¿¿∆«≈

Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ69ÚÏÒ ‡l‡ ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ «¿ƒ¬≈∆ƒ¿«¬≈≈ƒ∆»∆«
˙Á‡70ÔÈlÁ‰ ÔÓ ‰iL ÚÏÒ ‰ÈÏÚ ÛÈÒBÓe ,71Ô˙BÂ ««ƒ»∆»∆«¿ƒ»ƒ«Àƒ¿≈

¯ÎBnÏ72ı¯‡‰ ÌÚ ¯ÎBn‰ ‰È‰ Ì‡Â .73‰Ê È¯‰ - «≈¿ƒ»»«≈«»»∆¬≈∆
ÏL ÈL ¯OÚÓ ˙BÚnÓ ‰iL ÚÏÒ ÔzÏ ¯zÓ74 À»ƒ≈∆«¿ƒ»ƒ¿«¬≈≈ƒ∆

È‡Óc75BÏ Ô˙ .76˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,¯OÚÓ ÏL ÚÏÒ ¿«»«∆«∆«¬≈¿…ƒ¿ƒ
‰„tM ‰Ó - ÌÈzLa e„ÓÚL „Ú ˙B¯t‰ CLÓÏƒ¿…«≈«∆»¿ƒ¿«ƒ«∆»»

‰„t77Ô‰ÈÈa ÔÈc‰Â ,78. »»¿«ƒ≈≈∆

עליהם.69) מחלל אינו בשעת 70)כלומר, עתה, שהרי
אחד. סלע אלא שווים הפירות אין לא 71)החילול אבל

אחד  סלע אלא הפירות על מתחלל אינו שהרי המעשר, מן
ששוויו  מעשר ולא חולין לקבל צריך המוכר והרי בלבד,

חולין. של משוויו וממכר 72)פחות מקח לעניין שהרי
סלעים. שני שווים היו ואז במשיכה, אבל 73)קנה

יכול  אינו דמאי, של שני מעשר בקדושת הנזהר לחבר
שנתחייב. כפי בחולין, אלא בדמאי עצמו לפטור

וחזקתו 74) המכשול, בזה ברוב נופל הארץ שעם "לפי
[כלומר, מעשר ממנו מוציא ואינו בדמאי, משמש שהוא
שהוא  וכיוון מספק, דמאי של מעשר מעות מחלל אינו
לו  נמציא אם כלום בכך אין בדמאי, מזלזל וכה כה בין
אלא  הארץ, לעם דמאי למכור אסרו ולא דמאי]". מעות

במעות. לא אבל עצמן, לא,75)בפירות וודאי של אבל
הארץ. לעם וודאי של שני מעשר מעות מוסרין שאין לפי

למוכר.76) כי 77)הלוקח למעשר, השכר כלומר,
מעשר. נעשו - שנים ועכשיו סלע, אז שווים שהיו הפירות
בו. לחזור המוכר שיכול אף משיכתו, היא מעשר שפדיית

כמו 78) היא ההלכה הרי הפירות, קניין לעניין כלומר,
ואם  במשיכה, אלא נקנים שאינם מטלטלין שאר בקניין
את  ללוקח לו מחזיר שפרע", "מי לקבל רוצה המוכר
של  בשווי מעשר פירות בידו ונשארים שנתחלל, הסלע
הממון  בקנייני קשור המעשר פדיון שאין סלעים, שני

הרגילים.

.Ë˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,¯OÚÓ ÏL ÌÈzL ÌÈÚÏÒ BÏ Ô˙»«¿»ƒ¿«ƒ∆«¬≈¿…ƒ¿ƒ
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‰„tM ‰Ó - ÚÏÒa ˙BÈ‰Ï e¯ÊÁL „Ú ˙B¯t‰ CLÓÏƒ¿…«≈«∆»¿ƒ¿¿∆««∆»»
‰„t79t - ÈL ¯OÚn‰L .Ì‰ÈÈa ÔÈc‰ ˙cÓe ,B˙i„ »»ƒ««ƒ≈≈∆∆««¬≈≈ƒ¿ƒ»

B˙ÎÈLÓ ‡È‰80. ƒ¿ƒ»

שווים 79) שעתה והפירות לחולין, יצאו הסלעים כלומר,
המעשר. והפסיד מעשר, פירות הם אחד, סלע

המשיכה 80) כמו קונה, שני במעשר הכסף נתינת כלומר:
בחולין.

.È˙BÚÓ BÏ eÈ‰Â ,ÌÈÏLe¯Èa ÔÈlÁ ˙B¯t BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»≈Àƒƒ»«ƒ¿»¿
ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÈL ¯OÚÓ81˙BÚn‰ È¯‰ :¯ÓB‡ - «¬≈≈ƒƒ»«ƒ≈¬≈«»

ÌL ÌÏÎ‡ÈÂ ;el‡‰ ˙B¯t‰ ÏÚ ÔÈÏlÁÓ Ì‰‰82 »≈¿À»ƒ««≈»≈¿…¿≈»
ÔÓB˜Óa ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ Ô˙B‡ e‡ˆÈÂ ,‰¯‰Ëa83. ¿»√»¿≈¿»«»¿Àƒƒ¿»

ופירש 81) במדינה". ומעות בירושלים "פירות במשנה:
ארץ  ממדינת ומדינה מדינה כל נקראת, "מדינה שם: רבינו

מירושלים". לבד אנו 83)בירושלים.82)ישראל שאין
בשעת  אחד במקום יהיו והפירות שהמעות צריכים

החילול.

.‡ÈBÏ LÈÂ ,ÌÈÏLe¯Èa ÈL ¯OÚÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰»¿«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¿≈
˙B¯t84¯ÓB‡ - ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ85el‡‰ ˙BÚn‰ È¯‰ : ≈ƒ»«ƒ≈¬≈«»»≈

eÏÚÈÂ ,ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆÈÂ ;Ì‰‰ ˙B¯t ÏÚ ÔÈÏlÁÓ¿À»ƒ«≈»≈¿≈¿«»¿Àƒ¿«¬
ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ˙B¯t‰86˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L . «≈¿≈»¿ƒ»«ƒ∆≈»ƒƒ¿

.ÏelÁ‰ ˙ÚLa „Á‡ ÌB˜Óa ˙B¯t‰Â ˙BÚn‰«»¿«≈¿»∆»ƒ¿««ƒ

הלכה 85)חולין.84) ד בפרק למעלה רבינו שכתב ומה
חולין  של פירות על שני מעשר מעות מחללין שאין ו,
מעשר  של המעות שגם באופן אלא זה אין לירושלים, חוץ
כן  ולמדו לירושלים, מחוץ חולין של הפירות וגם שני
את  ונתת וגו' המקום אל "והלכת שנאמר ממה בירושלמי
מקום  בקירוב אלא שאינו ובצאן", בבקר וגו' הכסף
מעשר  מעות אם אבל מקום. בריחוק ולא (=בירושלים)
- לה מחוצה חולין שפירות פי על אף בירושלים, שני
מחוץ  שני מעשר המעות אם שמחללים כשם מחללים,

בירושלים. חולין ופירות כשפירות 86)לירושלים ודווקא
פירות  אם אבל בירושלים, שני מעשר מעות או חולין
מעות  על לא אותם מחללים אין בירושלים, שני מעשר

לה. שמחוצה ולא שבירושלים חולין

.·ÈCÈ¯ˆÂ ÌÈÏLe¯Èa ¯OÚÓ ˙BÚÓ BÏ eÈ‰L ÈÓƒ∆»¿«¬≈ƒ»«ƒ¿»ƒ
Ì‰Ï87ÔÈlÁ ˙B¯t B¯·ÁÏ LÈÂ ,88ÔÏÎ‡Ï ‰ˆB¯L89 »∆¿≈«¬≈≈Àƒ∆∆¿»¿»

ÏÚ ÔÈÏlÁÓ el‡‰ ˙BÚn‰ È¯‰ :B¯·ÁÏ ¯ÓB‡ -≈«¬≈¬≈«»»≈¿À»ƒ«
ÛÒÎa ˙BÁe˜Ï ˙B¯t‰ Ì˙B‡ e‡ˆÓÂ .EÈ˙B¯t≈∆¿ƒ¿¿»«≈¿¿∆∆

‰¯‰Ëa B¯·Á Ì˙B‡ ÏÎ‡ÈÂ ,¯OÚÓ90„ÈÒÙ‰ ‡ÏÂ «¬≈¿…«»¬≈¿»√»¿…ƒ¿ƒ
ÌeÏk91.ÔÈlÁÏ ˙BÚn‰ e‡ˆÈÂ , ¿¿≈¿«»¿Àƒ

שאסור 87) וסיכה, שתייה אכילה, בכלל שאינם לדברים
שני. מעשר מעות עבורם ובין 88)להוציא בירושלים בין

לה. אחרים,89)מחוצה דברים בהם ולקנות למכרם ולא
שאינו  שני מעשר בקדושת להתפיסם לו איכפת לא כן ואם

לאכילה. אלא מעשר 90)עומד בכסף שנקנו פירות כדין
שאף 91)שני. שני, מעשר לשם טבילה אלא הפירות, בעל

טבל  אם אלא שני, במעשר אוכל אינו לחולין, שטבל פי על
שני. מעשר לשם

.‚ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na92ÏÚa B¯·Á ‰È‰La ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»¬≈««
¯·Á ˙B¯t‰93ÈL ¯OÚÓ ÏL ˙B¯t ÔÈ¯ÒBÓ ÔÈ‡L ; «≈»≈∆≈¿ƒ≈∆«¬≈≈ƒ

¯·ÁÏ ‡l‡ È‡cÂ ÏL94CÎÈÙÏ .95ÏL ˙BÚn‰ eÈ‰ Ì‡ , ∆««∆»¿»≈¿ƒ»ƒ»«»∆
ı¯‡‰ ÌÚÏ Û‡ Ôk ¯ÓB‡ - È‡Óc96ÏlÁÏ ¯zÓe . ¿«≈≈«¿«»»∆À»¿«≈

ÈL ¯OÚÓ97˙B¯t ÏÚ98ÂÈ˙BÚÓ ÏÚÂ ı¯‡‰ ÌÚ99, «¬≈≈ƒ«≈«»»∆¿«¿»
Ì‰ ÈL ¯OÚÓ ÏL ‡nL Ì‰Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â100. ¿≈¿ƒ»∆∆»∆«¬≈≈ƒ≈

של 92) חולין פירות על שלו, מעשר מעות לחלל שהתירו
של 93)חבירו. שני במעשר ליתן אסור הארץ לעם אבל
טומאה.94)וודאי. בחזקת שהוא הארץ, לעם לא אבל

של 95) כשהמעות אלא לחבירו, לומר אסרו שלא לפי
וודאי. פירותיו.96)מעשר על מחלל פירות 97)כלומר,

דמאי. של שני מעשר ד 98)ומעות פרק למעלה ראה
ב פירות.הלכה על פירות מחללים רבינו שלדעת

(מעות 99) מחללין אומרים, היו "בראשונה שם: במשנה
על  אף לומר, חזרו הארץ. עם פירות על דמאי) מעשר של

קודש".100)מעותיו". פודה קודש "ואין

.„ÈBc‚k ÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï ¯OÚÓ ÏL ¯Èc ÁÈpn‰101 ««ƒ«ƒ»∆«¬≈ƒ¿≈¿∆¿
‡l‡ epnÓ ¯‡L ‡lL „Ú ÂÈÏÚ ÏÎ‡L ÔÂÈk - CÏB‰Â¿≈≈»∆»«»»«∆…ƒ¿«ƒ∆∆»
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ ‰Ëe¯tÓ ˙BÁt»ƒ¿»»»¿Àƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

È‡Óc ÏLa102„Ú ÔÈlÁÏ ‡ˆÈ ‡Ï - È‡cÂ ÏLa Ï·‡ ; ¿∆¿«¬»¿∆««…»»¿Àƒ«
ÔÈÙÈÒBnL ¯Á‡ ‰Ëe¯t ‰ÂMÓ ˙BÁt epnÓ ¯‡MiL∆ƒ»≈ƒ∆»ƒ»∆¿»««∆ƒƒ
‰Úa¯‡Ó ˙BÁt epnÓ ¯‡LpL ÔB‚k ,LÓÁ‰ ˙‡∆«…∆¿∆ƒ¿«ƒ∆»≈«¿»»

‰Ëe¯t ‰ÂL ÈLÓÁ103. À¿≈»∆¿»

שם.101) ואוכלם בירושלים, הפירות על מחללו כלומר,
חומש.102) עליו מוסיף בו 103)שאינו יש אם אבל

פירות  עוד כנגדו לאכול יכול פרוטה, שווה חומשי ארבעה
שהוא  מלבר, חומש עליו מוסיף הוא שהרי פרוטה, בשיווי

שלמה. פרוטה ביחד, הכל והרי מלגיו, רובע

.ÂËÔÈ˙BL B‡ ÔÈÏÎB‡ eÈ‰L ÔÈ¯B‰Ëe ÔÈ‡ÓË104 ¿≈ƒ¿ƒ∆»¿ƒƒ
ÔÈÏÎB‡ ˙BÈ‰Ï ÔÈ¯B‰h‰ eˆ¯Â ,ÌÈÏLe¯Èa „Á‡k¿∆»ƒ»«ƒ¿»«¿ƒƒ¿¿ƒ
ÈL ¯OÚÓ ÏL ÚÏÒ ÔÈÁÈpÓ - Ì‰lL ÈL ¯OÚÓ«¬≈≈ƒ∆»∆«ƒƒ∆«∆«¬≈≈ƒ
BÊ ÚÏÒ - ÔÈ˙BLÂ ÌÈÏÎB‡ ÌÈ¯B‰h‰L Ïk :ÔÈ¯ÓB‡Â¿¿ƒ…∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆«
e˙LÂ eÏÎ‡ È¯‰L ,ÔÈlÁÏ ÚÏq‰ ‡ˆ˙Â .ÂÈÏÚ ÏlÁÓ¿À»»»¿≈≈«∆«¿Àƒ∆¬≈»¿¿»

‰¯‰Ëa dÈÂLa105ÌÈ‡Óh‰ eÚbÈ ‡lL „·Ï·e . ¿»¿»¿»√»ƒ¿«∆…ƒ¿«¿≈ƒ
.e‰e‡nËÈ ‡lL ,ÏÎ‡na¿«¬»∆…¿«¿

מקבל 104) שאינו חרס, של בכד כשהמעשר המדובר
שמטמאים  זבים היו לא והטמאים מתוכו, אלא מגבו טומאה
מערה  מהם אחד וכל מת. טמאי אלא בהיסט חרס כלי גם
אל  הכד מן כשמערה תופש והחילול שלו, הכלי אל מהכד
או  אחד, שולחן על מסובים שאינם לומר [וצריך שלו. הכלי
ביחד  לאכול אסורים כן לא שאם זה, את זה מכירים אינם

טמאים]. חולין וזה טהור, שני מעשר [מכאן 105)זה
שאם  טמאים, פירות על שני מעשר של מעות חילל שאם
מעשר  כדין באכילה, אסורים יהיו מעשר בקדושת יתפשו
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טמאה, ובהמה וקרקעות עבדים כקונה זה הרי - טמא שני
למקומן]. הדמים יחזרו כאן המוכר שאם

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ואם 1) להאכל, דינו והיכן קודש, הוא רבעי שנטע יבאר

ואם  מברייתו אותו משנים אם במחובר. אותו פודים
כרם  מעלים יום שמהלך ומעשרות. תרומה ממנו מפרישין
רבעי  נטע לו שהיה מי אותו. פודין וכיצד לירושלים. רבעי
לערלה  ר"ה הוא אימתי הערלה. בשני או השמיטה בשנת
אם  והגפנים והלולבין העלין להם. מונין ומאימתי ולרבעי,

וברבעי. בערלה מותרין

.‡ÈÚ·¯ ÚË2‰M·e :¯Ó‡pL ;L„˜ ‡e‰ È¯‰ - ∆«¿»ƒ¬≈…∆∆∆¡««»»
BÈ„Â .ÈÈÏ ÌÈÏel‰ L„˜ BÈ¯t Ïk ‰È‰È ˙ÚÈ·¯‰»¿ƒƒƒ¿∆»ƒ¿…∆ƒƒ«»¿ƒ

ÌÈÏLe¯Èa ÏÎ‡‰Ï3ÂÈÏÚ·Ï4ÈL ¯OÚÓk ,5ÌLÎe . ¿≈»≈ƒ»«ƒƒ¿»»¿«¬≈≈ƒ¿≈
‡È¯eÒa ÈL ¯OÚÓ ÔÈ‡L6ÈÚ·¯ ÚË ÔÈ‡ Ck , ∆≈«¬≈≈ƒ¿¿»»≈∆«¿»ƒ

‡È¯eÒa7ÂÈL„˜ ˙‡ LÈ‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ ÈÚ·¯ ÚË·e . ¿¿»¿∆«¿»ƒ≈¿ƒ∆√»»
‰¯Bza BÈc L¯t˙ ‡lL L„˜ EÏ ÔÈ‡L ;eÈ‰È BÏƒ¿∆≈¿…∆∆…ƒ¿»≈ƒ«»

‡e‰L ÈÓÏ8ÈÚ·¯ ÚËpÓ ıeÁ9. ¿ƒ∆ƒ∆«¿»ƒ

לה.2) ובברכות א). משנה פ"א (פרה שנים ארבע בת נטיעה
וחד  רבעי, כרם תני חד ברבי: שמעון ורבי חייא "רבי אמרו:
ופסק  רש"י) - רבעי בתורת האילן פירות (כל רבעי נטע תני
הפנים  במראה וראה רבעי". "נטע כמאןֿדאמר רבינו

חייא. רבי ד"ה פ"ו ראש פרשת 3)לברכות, בספרי הוא כן
ב. משנה פ"ה שני במעשר וראה י), ה, (לבמדבר נשא

ג 4) פרשה קדושים פרשת ובספרא שם, בספרי הוא כן
קיט. עשה המצוות, בספר וראה ט. פ"ב 5)הלכה למעלה

שם. בספרי הוא כן א. הלכה 6)הלכה פ"א למעלה ראה
הלכה 7)יד. פ"ז פאה (ירושלמי שני למעשר הוקש שהרי

ב). הלכה פ"ה שני ומעשר צריך 8)ה, שהוא למי כלומר,
ספרי,9)להנתן. "ולשון רבינו: כתב שם, המצוות בספר

ונתנם  הקדשים כל הכתוב משך יהיו, לו קדשיו את ואיש
ומעשר  ופסח ושלמים תודה אלא מהם שייר ולא לכהן,

לבעלים". שיהיו רבעי, ונטע שני ומעשר בהמה

.·¯OÚÓk ,e‰„Bt - ÈÚ·¯ ÚË ˙BcÙÏ ‰ˆB¯‰»∆ƒ¿∆«¿»ƒ≈¿«¬≈
ÈL10LÓÁ ÛÈÒBÓ - BÓˆÚÏ e‰„t Ì‡Â .11ÔÈ‡Â . ≈ƒ¿ƒ»»¿«¿ƒ…∆¿≈

ÔÈ„Bt12:¯Ó‡pL ;¯OÚn‰ ˙BÚÏ ÚÈbiL „Ú B˙B‡ ƒ«∆«ƒ«¿«««¬≈∆∆¡«
ÔÈ‡Â .‰‡e·z ‰OÚiL „Ú - B˙‡e·z ÌÎÏ ÛÈÒB‰Ï¿ƒ»∆¿»«∆≈»∆¿»¿≈

¯aÁÓa B˙B‡ ÔÈ„Bt13ÈL ¯OÚÓk ,14‡e‰ È¯‰Â . ƒƒ¿À»¿«¬≈≈ƒ«¬≈
dB·b ÔBÓÓ15¯OÚÓk ,16CÎÈÙÏ .17‰˜ BÈ‡ »»«¿«¬≈¿ƒ»≈ƒ¿∆

‰zÓa18¯Òa B˙ Ì‡ ‡l‡ ,19ÌÈ¯·c‰ ¯‡La BÈ„Â . ¿«»»∆»ƒ¿»…∆¿ƒƒ¿»«¿»ƒ
¯OÚÓk - ‰i„Ùe ‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÔÈÚÏ -20. ¿ƒ¿«¬ƒ»¿ƒ»¿ƒ»¿«¬≈

שם.10) כביתֿהלל 11)ספרי ג, משנה פ"ה שני מעשר
א. הלכה בפ"ה למעלה וראה כביתֿשמאי. ספרא 12)ולא

תבואה. אלא נפדין שאין מלמד "תבואתו, י: הלכה שם
לעונת  שיבוא עד הרבעי את פודין אין אמרו מכאן
גֿה. הלכות מעשר מהלכות פ"ב למעלה וראה המעשרות".
ואין  פודה, אתה פרי "תני, א: פרק סוף ערלה ובירושלמי
שאין  ענבים הם ובוסר פגים". ולא בוסר לא פודה אתה
'תוספות  - שם (למעלה מבחוץ נראה שלהם החרצן

זמן  כל או דבריו). בסוף ה משנה שם, שני מעשר יוםֿטוב'
בפ"ה  וראה דבריו, בתחילת (שם הלבן לכפול הגיעו שלא

יד). הלכה כלאים פ"ה 13)מהלכות שני מעשר תוספתא
שאין  וביתֿהלל), (ביתֿשמאי מודים "הכל יט: הלכה סוף
בירושלמי  משמע וכן לקרקע". במחובר רבעי) (נטע פודין

ב. הלכה פ"א 14)שם בתרומות כמפורש במחובר, שאינו
בדיעבד  אפילו כן, ואם ד. משנה פ"ב ובביכורים ה, משנה
ה. משנה שם שני במעשר הר"ש כדעת ולא פדוי, אינו

כביתֿהלל.15) שם, הלכה 16)מע"ש פ"ג למעלה ראה
גבוה.17)יז. ממון שהוא לפי למעלה 18)כלומר, ראה

שלו 19)שם. רבעי נטע הפודה שמע, "תא נד: בקידושין
מני, במתנה. לו שניתן בין משלו בין חמישיתו, עליו מוסיף
מי  הוא), גבוה ממון שני מעשר (הסובר, מאיר רבי אילימא
ממעשר, קודש קודש גמרי והא (במתנה), ליה יהיה מצי
דיהיב  כגון עסקינן, במאי והכא מאיר, רבי לעולם וכו'.
- הפרח שנפל לאחר ניכרים, (כשהענבים סמדר כשהוא
גדול  שהוא בוסר אבל פרי, אינו סמדר שרק הרי רש"י)".
והספרא  הירושלמי על סמך ורבינו פרי. הוא הרי מסמדר
מאירי  ועיין וצ"ע. יג הלכה להלן וראה למעלה. שהובאו
וחזוןֿאיש. ובכסףֿמשנה (862 (עמ' שם לקידושין

כנ"ל.20) לזה, זה הוקשו שהרי

.‚‰„Bt‰Â21ÌÈ·Ú e‰„Bt ‰ˆ¯ - ÈÚ·¯ Ì¯k22‰ˆ¯ , ¿«∆∆∆¿»ƒ»»≈¬»ƒ»»
ÌÈ˙Èf‰ ÔÎÂ .ÔÈÈ e‰„Bt23Ï·‡ .24ÔÈ‡ - ˙B¯t‰ ¯‡L ≈«ƒ¿≈«≈ƒ¬»¿»«≈≈

Ô˙i¯aÓ Ô˙B‡ ÔÈpLÓ25. ¿«ƒ»ƒ¿ƒ»»

שם.21) שני מעשר כבית22ֿ)תוספתא ולא כביתֿהלל,
שומת  שגם יין, אלא ענבים אותו פודים שאין שמאי,
וראה  שלהם. בשומא לזלזל יבואו ולא ידועה, הענבים

כפשוטה. מזיתים,23)בתוספתא לעשות מותר שהרי
ג. משנה פי"א בתרומות כמפורש שם.24)שמן, תרומות

של 25) אוכל כשהאוכל משקה, האוכל להחזיר לו "שאסור
שני, מעשר של או ב) הלכה תרומות מהלכות (פי"א תרומה
חלב  כל יתברך, השם למאמר בלבד, והענבים הזיתים אלא
השמן, הוא ויצהר היין, הוא ותירוש ויצהר. תירוש דגן
וחייב  ראשית הביכורים שקרא כמו ראשית, הכתוב וקראו
בין  משקה מהם להוציא מותר ולפיכך בתרומה, אותה
ולמדו  שם). המשנה (פירוש שני" מעשר או תרומה שיהיו

כנ"ל. בגזירהֿשוה, שני ממעשר רבעי נטע

.„ÈÚ·¯ Ì¯k26‰ÁÎL ‡Ï BÏ ÔÈ‡ -27‰‡t ‡ÏÂ28 ∆∆¿»ƒ≈…ƒ¿»¿…≈»
Ë¯t ‡ÏÂ29˙BÏÏBÚ ‡ÏÂ30epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡Â . ¿…∆∆¿…≈¿≈«¿ƒƒƒ∆

˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z31¯OÚnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ÌLk , ¿»««¿¿≈∆≈«¿ƒƒƒ«¬≈
ÈL32eÏÚÈÂ ‰cÙ B‡ ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ‰ÏBÚ Blk ‡l‡ ; ≈ƒ∆»À∆ƒ»«ƒƒ¿∆¿«¬

.¯OÚÓk ,ÌÈÏLe¯Èa eÏÎ‡ÈÂ ÌÈÓc‰«»ƒ¿≈»¿ƒ»«ƒ¿«¬≈

ולא 26) כביתֿהלל ו, משנה פ"ז ופאה שם, שני מעשר
עניים.27)כביתֿשמאי. מתנות מהלכות בפ"ה ראה

פ"א.28) שם טו.29)ראה הלכה פ"ד שם 30)שם
ארבע  ישנן שבכרם מפני רבעי", "כרם רבינו ונקט יז. הלכה

ז. הלכה פ"א שם ראה לעניים, אלו "לפי 31)מתנות
שם  בירושלמי וראה המשנה). (פירוש גבוה" ממון שהוא
(לכרם  לו יש אומרים "ביתֿשמאי ובמשנה: ב, הלכה סוף
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הלל  ובית לעצמן. פודין והעניים עוללות, לו ויש פרט רבעי)
אלא  במשנה נזכר שלא ואףֿעלֿפי לגת". כולו אומרים,
ביתֿהלל: שאמרו כיון ועוללות, מפרט פטור רבעי שכרם
שני  כמעשר המתנות מכל שפטור משמע לגת", "כולו

שם). לפאה שם, אנשי בשבלים 32)(תוספות שהקדימו
לתרומות  בר"ש ראה המעשרות, ומן התרומות מן שפטור

ה. משנה פ"א

.‰ÌÈ·Ú33·¯ Ì¯k ÏLÈÚ34ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ -35, ¬»ƒ∆∆∆¿»ƒƒ¿ƒ≈ƒ
ÔÈÏBÚ eÈ‰iL36È„k ,„ˆ ÏÎÏ ÌBÈ CÏ‰Ó ÌÈÏLe¯ÈÏ ∆ƒ¿ƒƒ»«ƒ«¬«¿»«¿≈

¯hÚÏ37˙B¯Ùa ÌÈÏLe¯È È˜eL38˙Èa ·¯ÁMÓe . ¿«≈≈¿»«ƒ¿≈ƒ∆»«≈
Lc˜n‰39Ïk ¯‡Le .‰ÓBÁÏ CeÓÒ elÙ‡ ‰cÙ - «ƒ¿»ƒ¿∆¬ƒ»«»¿»»
˙B¯t‰40CeÓÒ ÔÈcÙ Lc˜n‰ ˙Èa ÔÓÊa elÙ‡ - «≈¬ƒƒ¿«≈«ƒ¿»ƒ¿ƒ»

.‰ÓBÁÏ«»

רבינו 33) והדגיש יד, הלכה שם ותוספתא ב, משנה שם
בסוף  להלן ראה תקנו, לא הפירות שביתר מפני "ענבים",

שני,34)ההלכה. במעשר ולא ברבעי אלא התקינו לא
ההלכה. בסוף להלן רבעי 35)ראה כרם "והא ה: בביצה

רש"י)". - עצמן הפירות להעלות שהוצרך (זה דרבנן
במעות.36) יפדם ולא עצמם, ותוספתא 37)הפירות שם.

שם. שני החנויות 38)מעשר לבעלי אותם ימכרו כלומר,
אסור  שני שמעשר ואףֿעלֿפי בשוק. אותם ימכרו והם
(וכן  לרבעי והואֿהדין יז) הלכה פ"ג (למעלה במכירה
במשנה  וראה אסור, במתנה שאפילו נד: בקידושין מפורש
אבל  בקדושתם, למכרם אלא אינו זה כל - שם) ראשונה
ראה  מדרבנן. איסור אלא אינו חולין ולעשותם לפדותם
עיטור  ומשום דרבנן". - לקלוט ש"מחיצה נג: מציעא בבבא
כפשוטה). (תוספתא חכמים התירו בפירות, ירושלים שוקי

שם. רע"ב לא 39)ועיין - האויבים ביד ניתנה והעיר
במשנה: והנה המשנה). (פירוש בפירות לעטרה חששו
סמוך  נפדה שיהא התקינו (בירושלים) הפירות "ומשרבו
צורך  שאין לקדמותו, הדין את החזירו (כלומר, לחומה
אומר, יוסי רבי וכו'. לירושלים) עצמם הפירות להעלות
רבינו  והביא וכו'". הזה התנאי היה המקדש בית משחרב
יוםֿטוב  תוספות ועיין תנאֿקמא, דברי והשמיט יוסי כרבי
כרם. ד"ה ב הלכה שם לירושלמי הפנים ומראה שם,

האילן,40) כל "ושאר ידֿטו): הלכות פ"ה (שם בתוספתא
רבעי  נטע האילן כל ושאר - לחומה סמוך נפדה זה הרי
לענבים, הפירות שאר בין החילוק וטעם שני". כמעשר
עושין  היו בראשונה הילא, רב "אמר שם: בירושלמי מצאנו
שיהו  התקינו מצויות, ענבים היו ולא לנסכים, בטהרה יין
הרי  וכו'". צד לכל יום מהלך לירושלים (הענבים) עולין
כן, ואם הנסכים. מחמת היה בירושלים, הפירות שמיעוט
התקינו  שלא ומה הפירות. בשאר ולא בענבים אלא זה אין
עומדים  שסתמם שענבים מפני הוא, שני, במעשר גם כן
אלא  לכתחילה, ומעשרות, תרומות מהם מפרישים אין ליין,
פ"ה  למעלה (ראה מלאכתם ותיגמר יין שייעשו לאחר
שוקי  עיטור ואין יח). ו, ד, הלכות תרומות, מהלכות

שם. לביצה צל"ח ראה ביין, ולא בפירות, אלא ירושלים

.Â„ˆÈk41Ïq‰ ˙‡ ÁÈpÓ ?ÈÚ·¯ ÚË ÔÈ„Bt42Èt ÏÚ ≈«ƒ∆«¿»ƒ«ƒ«∆«««ƒ
‰LÏL43ÔÈ„ÓB‡Â ,44‰nk45BÏ ˙BcÙÏ ‰ˆB¯ Ì„‡ ¿»¿¿ƒ«»»»∆ƒ¿

ÚÏÒa46ÌÈ¯ÓBM‰ ˙B‡ÈˆÈ ‡ÈˆBiL ˙Ó ÏÚ ¿∆««¿»∆ƒ¿ƒ«¿ƒ
˙‡ ÔÈ·ˆBwL ¯Á‡Â .B˙ÈaÓ ÌÈÏÚBt‰Â ÌÈ¯nÁ‰Â¿««»ƒ¿«¬ƒƒ≈¿««∆¿ƒ∆

¯ÚM‰47Ë˜Ïp‰ Ïk :¯ÓB‡Â ˙BÚn‰ ˙‡ ÁÈpÓ , ««««ƒ«∆«»¿≈»«ƒ¿»
‰fÓ48el‡ ˙BÚn‰ ÏÚ ÏlÁÓ49ÌÈlÒ CÎÂ Ck ¯ÚMÓ ƒ∆¿À»««»≈ƒ««»»»«ƒ

ÚÏÒa50˙ÈÚÈ·M·e .51e‰„Bt52BÈÂLa53ÌL ÔÈ‡L , ¿∆««¿ƒƒ≈¿»¿∆≈»
ÌÈÏÚBt ‡ÏÂ ÌÈ¯ÓBL ‡Ï54Ì‡Â .55¯˜Ù‰ ‰È‰56- …¿ƒ¿…¬ƒ¿ƒ»»∆¿≈

.„·Ïa ‰ËÈ˜Ï ¯ÎO ‡l‡ BÏ ÔÈ‡≈∆»¿«¿ƒ»ƒ¿«

ד.41) משנה כדלהלן.42)שם בו, לשער רבעי, פירות עם
אם  שוה, הוא כמה פי על ומשערים ריק, סל מפרשים ויש

ישראל). (תפארת מלא בשומא.43)הוא הבקיאים אנשים,
ואחד  תגרים שלשה על סומכים אין זה שבענין אומרים ויש
הלכה  פ"ד למעלה ראה שני, במעשר שאמרו כמו וכו', גוי
ידועים  הפירות דמי אם בין רבינו חלק ולא קורקוס). (ר"י כ
שני. מעשר לענין שם למעלה שחילק כמו ידועים, אינם או
אותו  מפרישין שאין כיון שני שמעשר הוא, הדבר וטעם
פני  ראה אלאֿאםֿכן חל חיובו אין בתלוש ואף במחובר,
והפועלים, החמרים השומרים, על ההוצאות כל ולכן הבית,
נטע  פירות אבל כב, הלכה שם המעשר, חשבון על אינם
על  ההוצאות אין באילן מחוברים בעודם שקדושים רבעי,
(ראה  כדלהלן הפירות, חשבון על אלא המלקט, חשבון
ומה  ראשונה). ומשנה יוםֿטוב תוספות קורקוס, בר"י
שאין  שני ומעשר רבעי "נטע ב.): (סנהדרין במשנה שאמרו
אלא  ידועים") דמיו "אין =) הזה התנאי אין - ידועים" דמיו
ד"ה  יד: שם תוספות (ועיין רבעי בנטע ולא שני, במעשר
דמיו" "שאין שאמרו: המשנה לשון מוכיח וכן נטע).
גרס  ב. שם ורש"י דמיהם". "שאין ולא: יחיד), (בלשון

דמיהן". שם 44)"שאין ובמשנה "ואומרין", רומי: בדפוס
שם. ראשונה" ב"משנה ראה כמה 45)"ואומר". כלומר,

פירות. עם את 46)סלים פודה אדם היה אלו כלומר,
את  עליהם שהוציאו לפני מחוברים, כשהם הפירות
עם  בהתחשב פודה, היה פירות כמה דלהלן, ההוצאות

(שם). להוציא שעליו הפירות 47)ההוצאות כמות כלומר,
אחד. סלע זו.48)עבור שם:49)משדה במשנה

לכל 50)"האלו". כן אחד, לסלע מתחילה שאמדו כפי
שישנם. הסלים כמספר וסלע, ה,51)סלע משנה שם

שם). המשנה (פירוש נשמרת ואינה נעבדת אינה שהארץ
הפירות,52) של הרביעית השנה חלה אם הרבעי, נטע את

הנ"ל.53)בשביעית. ההוצאות ניכוי בלי כלומר,
השנים,54) כל שקוצרין כדרך בשביעית קוצרין אין שהרי

שמיטה  מהלכות (פ"ד ואוכל וחובט מעט מעט קוצר אלא
מלקט  אחד שכל לפי כאן, אין לקיטה שכר וגם א). הלכה
שם. ראשונה במשנה וראה שם). המשנה (פירוש לעצמו
נטע  שהרי הקדש, של בפירות נוהגת ששביעית [ומכאן
בתוספתא  הוא וכן ב) הלכה (למעלה גבוה ממון הוא רבעי
להקדש  שהנוטע ז הלכה פ"ז שם ובירושלמי פ"ג, פאה
שומרי]. ד"ה פד. מנחות בתוספות וראה בשביעית. חייב

(לא 56)שם.55) השנים שבשאר רבעי פירות כלומר:
הפקר. שהיו השמיטה) בשנת

.ÊBÏ ‰È‰L ÈÓ57ÈÚ·¯ ÚË58‰hÓM‰ ˙La59„iL , ƒ∆»»∆«¿»ƒƒ¿««¿ƒ»∆«
‰ÂL Ïk‰60BiˆÏ CÈ¯ˆ -61‰Ó„‡ ˙BÊÊB˜a62È„k , «…»»»ƒ¿«¿¿¿¬»»¿≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17



ipyקלד xyrn zekld - mirxf xtq - elqk 'g iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ecÙiL „Ú epnÓ eÏÎ‡È ‡ÏÂ Ba e¯ÈkiL63‰È‰ Ì‡Â .64 ∆«ƒ¿……¿ƒ∆«∆ƒ¿¿ƒ»»
‰Ï¯Ú ÈL CB˙a65ÌÈÒ¯Áa B˙B‡ ÔÈiˆÓ -66È„k , ¿¿≈»¿»¿«¿ƒ«¬»ƒ¿≈

epnÓ eL¯ÙiL67‡nL ,‰Ó„‡ ˙BÊÊB˜a Biˆ Ì‡L . ∆ƒ¿¿ƒ∆∆ƒƒ¿¿¿¬»»∆»
e¯¯t˙È68‡È‰L ,‡e‰ ¯eÓÁ ‰Ï¯Ú ¯eq‡L ;69‰¯eÒ‡ ƒ¿»¿∆ƒ»¿»»∆ƒ¬»
‰È‰a70ÔÈÚev‰Â .71˙BÚn‰ ˙‡ ÔÈÁÈpÓ eÈ‰72˙La «¬»»¿«¿ƒ»«ƒƒ∆«»ƒ¿«
‰hÓL73Ë˜Ïp‰ Ïk :ÔÈ¯ÓB‡Â74el‡ ÈÚ·¯ ˙B¯tÓ ¿ƒ»¿¿ƒ»«ƒ¿»ƒ≈¿»ƒ≈
ÏlÁÓ75B˙BcÙÏ ¯LÙ‡ È‡ È¯‰L ;el‡‰ ˙BÚn‰ ÏÚ ¿À»««»»≈∆¬≈ƒ∆¿»ƒ¿

e¯‡aL BÓk ,¯aÁÓa76. ƒ¿À»¿∆≈«¿

א.57) משנה פסק 58)שם, ורבינו רבעי", "כרם במשנה:
רבעי". "נטע כמאןֿדאמר א) הלכה שם,59)(למעלה

גמליאל. בן שמעון אבל 60)כרבן הפקר. הפירות שכל
צורך  אין גזלן, הוא הפירות מן שהנוטל השנים, בשאר
סט.), קמא (בבא וימות" לרשע "הלעיטהו אלא לציין,
לידי  יבוא שלא לגזלן תקנה לעשות לנו "אין כלומר:
המשנה). (פירוש גדול" יותר הגזלנות שעוון לפי מכשול,

האדמה"62)לסמנו.61) מן עפר] של [גושים "תלותיות
המשנה). אף63ֿ)(פירוש באכילה, הוא אסור אז שעד

הלכה  פ"ב למעלה ראה לירושלים, נכנס לא שעוד עלֿפי
גם  שעבר אומרים ושיש מרדות, מכת זה על שלוקה ו,

הראשונות 65)שם.64)בעשה. השנים  בשלש
המשנה).66)לנטיעות. (פירוש השרוף" הטיט "הוא

הערלה.67) נטע מן (מעשר 68)כלומר, בירושלמי [מקורו
אדמה  בקזוזות אותו מציינים רבע "כרם א) הלכה פ"ה שני
שהוא  לשעה, אלא אינו שהציון רבינו (ומפרש לשעה שהוא
יותר  שהוא בחיוורא בחרסית ערלה ושל להתפרר), עשוי
במפרשים]. וראה יותר), מחזיק הזה הציון (כלומר, מיכן"
מציינין  היו רבעי "כרם בזה: אמרו סט. קמא בבא ובבבלי
איכא  אדמה מה אדמה, כי סימנא אדמה. בקזוזות אותו
מינה". לאיתהנויי שרי מפרקא כי נמי האי אף מינה, הנאה
היא  הוספה אלא הגמרא, מגוף זה אין כי אומרים יש אבל
פרשת  לשאילתות שאלה (העמק גדולות הלכות מבעל

טז). אות ק שאילתא הערלה.69)קדושים כלומר,
ולהלן 70) י, הלכה אסורות מאכלות מהלכות פ"י למעלה

למעט  ורוצה כ. הלכה ממנו,פ"י קל שהוא רבעי נטע איסור
בפירוש  (כמפורש בהנאה ולא באכילה אלא אסור שאינו
להלכות  המלך שער - ח משנה פ"א לערלה המשנה
התוספות  שכתבו [ומה טז). הלכה שם אסורות מאכלות
אינו  - בהנאה אסור שרבעי והואֿהדין) ד"ה לח. (קידושין
אבל  באכילה אלא אסור שאינו חדש, לאיסור ביחס אלא
שדינו  רבעי, ואילו שבעולם. ההנאות בכל הוא מותר
צרכיו, בשאר להוציאו אסור א), הלכה (למעלה שני כמעשר
במעשר  שאסור כשם ועבדים, ובגדים כלים בו ליקח כגון
נמצא  אם בין בזה הבדל ואין י), הלכה פ"ג (למעלה שני
שם, המלך בשער וראה לה. חוצה הוא אם ובין בירושלים

שם). שאלה שהם 71)ובהעמק אדם "בני והם שם. משנה
המשנה). (פירוש בדת" עצמם על כלומר,72)מדקדקים

שמא  - אדמה בקזוזות מסתפקין היו ולא חולין. מעות
-73)יתפררו. שבוע שני בשאר אבל שוה, הכל שיד

בתוס' שם קמא בבבא וראה כנ"ל, וימות", לרשע "הלעיטהו
והצנועין. הווה 74)ד"ה גם מתפרש שהוא נפעל, בינוני

מה  כל כלומר, עתיד. הפירוש, וכאן עבר. וגם עתיד גם
אפשטיין  להרי"נ המשנה לנוסח במבוא וראה שיילקט.

.145 לדין 75)עמוד ענין שום לזה אין ולפיכך כשיתלקט.
(רדב"ז). למפרע הדבר לברר אלא שאינו "ברירה",

גזל 76) יוחנן, רבי "אמר אמרו: שם קמא ובבבא ב. בהלכה
לפי  זה להקדיש, יכולים אינם שניהם הבעלים, נתייאשו ולא
יוחנן  רבי אמר ומי ברשותו. שאינו לפי וזה שלו, שאינו
רבעי  כרם ותנן, משנה, כסתם הלכה יוחנן רבי והאמר הכי,
הפירות  את מחללים הצנועין והרי משנתנו. (כלומר, וכו'
אחרינא  סתמא יוחנן ורבי ברשותם), אינם אז לכשילקטו,
רבינו  שסמך ונראה משנתנו)". נגד עליה, (וסמך וכו' אשכח
יוחנן  רבי דאמר לאו אי רבא, "אמר שם: שאמרו מה על
אמר  לאו היא, מאיר רבי צנועין תנא מאן אמינא, הוא וכו'
פדייה  לעניין הכי ואפילו הוא, גבוה ממון מעשר מאיר רבי

ל  אדם (שיכול ברשותיה רחמנא שני אוקמיה מעשר פדות
אע"ג  וכו', ממעשר קדש קדש גמר נמי רבעי כרם וכו', שלו)
שאינו  דבר (לחלל אחולי לענין הוא דידיה ממון דלאו
דהא  ברשותיה, רחמנא אוקמיה הנ"ל) בצנועין כמו ברשותו,
ממון  (שהרי הוא דידיה לאו הא נמי ברשותיה, איתיה כי
אחיל  מצי הכי משום אחיל, מצי והא כמעשר) הוא, גבוה
אלמלא  אלא רבא כן אמר שלא ואף ברשותו)". כשאינו (אף
ר' של לכבודו אלא כן אמר לא כי יתכן יוחנן, רבי דברי
וראיה  יוחנן. ר' על הוא חולק דבר של לאמיתו אבל יוחנן,
של  כסברא אמרו שם שגם שם, שני מעשר מירושלמי לכך
לחילול  הבעלים, נתייאשו שלא גזל בין לחלק שיש רבא,
"אמר  א: הלכה סוף שם הירושלמי לשון וזה רבעי. כרם
(כלומר, בשחרית דאמר למאן לי, מקשי דאת עד ירמיה, רבי
שהפירות  אף בשחרית, מיד חל הצנועין של שחילולם
(לכשילקטו, ערב לעיתותי דאמר למאן קשייתה מחוברים)
ליה  דאית מאן ליה, אמר ברשותם). הפירות אין הרי
הפירות  אין שהרי קשייתא" לאילין ליה לית ערב, לעיתותי
להאומר, אבל כנ"ל. לגזל, חילול בין לחלק ויש מחוברים,
פודין  אין הרי להקשות יש בשחרית, מיד חל שהחילול

ובחזוןֿאיש. בכסףֿמשנה, וראה משה). פני - במחובר

.Á„Á‡a77‰Ï¯ÚÏ ‰M‰ L‡¯ È¯L˙a78ÈÚ·¯ÏÂ79. ¿∆»¿ƒ¿≈…«»»¿»¿»¿ƒ¿»ƒ
Ì‰Ï ÔÈBÓ È˙ÓÈ‡Óe80‰ÚÈË ˙ÚMÓ ?81‰BÓ BÈ‡Â . ≈≈»«ƒ»∆ƒ¿«¿ƒ»¿≈∆

‰M‰ L‡¯Ï ‰M‰ L‡¯Ó82‡ ,‡l83ÌBÈ ÌÈLÏL ≈…«»»¿…«»»∆»¿ƒ
Ì„˜ ‰ÚÈËp‰ ËÏwzL ‡e‰Â .‰L ÔÈ·eLÁ ‰La84 ¿»»¬ƒ»»¿∆ƒ»≈«¿ƒ»…∆

Ì˙Ò ‡e‰ ‰nÎÂ .ÌBÈ ÌÈLÏL85ÏÎÏ ‰ËÈÏw‰ ¿ƒ¿«»¿»«¿ƒ»¿»
˙B˙aL ÈzL ?˙BÏÈ‡‰86. »ƒ»¿≈«»

וכו'77) השנה ראש בתשרי "באחד ב. השנה בראש משנה
לרבעי, והואֿהדין (רש"י). ערלה" שני "למנין - לנטיעה"
הוא  בשבט "טו שאמרו: ומה הערלה. שנות לאחר מיד שבא
אלא  זה אין - ב) הלכה פ"א (למעלה לאילנות" השנה ראש
י.). שם (רש"י נטיעות אלא אינן ואלו באילנות,

השנה 78) מראש אותן שמונים הערלה, שנות לשלש
יֿיא. בהלכות כדלהלן מסוימים, לשנה 79)במקרים

לאחריהן. הבאה כשנוהגים 80)רביעית הערלה, לשנות
יב. בהלכה כדלהלן שלמות, שנים תוספתא 81)שלש

בתוספתא  ראה ווין, כ"י (לפי ערלה מסכת בתחילת
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ללמד  ובא ג. הלכה ג פרשה קדושים פ' וספרא כפשוטה)
(רבינו  פירות שמוציא משעה ולא נטיעה משעת שמונין
אב  נתן רב כתב וכן קלז, סימן פריימן הוצאת בתשובה,

כב). עמ' בשביעית אומרים 82)הישיבה אין כלומר,
מראש  שלמות שנים שלש ימנה השנה, מאמצע שהנוטע

הבא. הנוטע 83)השנה אחד רבנן, "תנו ט: השנה ראש
(למנין  שנה לו עלתה השנה, ראש לפני יום שלשים וכו'

רש"י)". - ערלה לה,84)שני עולין אין הקליטה "וימי
בבית), הנטיעה מונחת (כאילו דמיא בביתא דמנח דכמאן
שלשים). ד"ה י: שם (רש"י קלטה" שלא זמן כל

רוקח).85) (מעשה "זמן" שבועות 86)בכ"י: שני כלומר,
ש  יום. עשר ארבעה שאינה = הרכבה כל אומר, "ר"י י: ם

שמעון  ורבי יוסי רבי קולטת. אינה שוב ימים, בג' קולטת
לדברי  וכו', אבוה בר נחמן רב ואמר שבתות. שתי אומרים,
שנה, לנטיעה שתעלה (כדי צריך שבתות, שתי האומר
פג. וביבמות יום". ושלשים (לקליטה) שבתות שתי כנ"ל),
באנדרוגינוס  יוסי כרבי הלכה דרב, משמיה רב בי "אמרי
היינו  ובהרכבה ובהרכבה". כד) הלכה אישות מהלכות (פ"ב
ובראש  לדברי, ד"ה שם (תוספות שלפנינו הרכבה לענין
ר' דברי שלכאורה ואףֿעלֿפי שלשים). ד"ה שם השנה
שאין  רבינו, סובר - בהרכבה שם, יהודה ר' כדברי יוסי,
להגרמי"ל  "זמנים" בספר וראה לנטיעה, הרכבה בין לחלק

ואילך. קט מע' זק"ש

.Ë„ÓÏ ˙‡ˆÓ87ÌBÈ ÌÈÚa¯‡Â ‰Úa¯‡ ÚËBp‰L ,88 ƒ¿≈»»≈∆«≈««¿»»¿«¿»ƒ
,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â .‰L BÏ ‰˙ÏÚ - ‰M‰ L‡¯ Ì„…̃∆…«»»»¿»»»¿««ƒ≈

ÔÈ‡89˙‡f‰ ‰ÚÈËp‰ ˙B¯t90‰Ï¯Úa ˙B¯zÓ91‡l‡ ≈≈«¿ƒ»«…À»¿»¿»∆»
˙ÈÚÈ·¯·92Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ „Ú93L‡¯ ‡e‰L , ƒ¿ƒƒ«¬ƒ»»»ƒ¿»∆…

˙BÏÈ‡Ï ‰M‰94. «»»»ƒ»

כשנה.87) חשובים בשנה יום ששלשים הנ"ל, מההלכה
של 88) ושלשים קליטה של שבתות שתי היינו: לעת. מעת

יום  מד עד בשבט מטו כשנטע והואֿהדין ראשונה. שנה
בביאור  רצד, סימן יו"ד בשו"ע וראה השנה. ראש קודם

יג. אות זו 89)הגר"א נטיעה "ופירות שם. השנה ראש
ערלה, ערלה) שני (בתוך לערלה אם בשבט, טו עד אסורין
אבא  בא חייא ר' אמר מילי, הני מנא רבעי. - לרבעי אם
מוסיף  (וי"ו הרביעית ובשנה קרא, אמר וכו', יוחנן, ר' אמר
- רביעית שנה בתוך אף ערלים, לכם יהיה ראשון, ענין על
ענין  על מוסיף וי"ו כאן (אף החמישית ובשנה רש"י)
משום  אסורה ועדיין שברביעית פעמים שם), ראה ראשון,
רבעי". משום אסורה ועדיין בחמישית ופעמים ערלה,

מיד,90) המותרת אחרת נטיעה שישנה לפי זאת, דווקא
כדלה  השנה, יא.בראש הלכה ערלה.91)לן מאיסור

וטעות 92) ברבעי". "אלא רומי: ובדפוס ברביעית. בשנה
(ראה  ברבעי" לאלא) נשתבשה זו (תיבה "או וצ"ל: היא,
"וברבעי" ובכתבֿיד: אחרים). ספרים בשם הרמב"ם בגליון
מדברי  נראה וכן שם, בברייתא הוא וכן רוקח). (מעשה

להלן. בהלכה 93)רבינו (ראה נחנטו אם כלומר,
ואילך. בכלל) בשבט (וטו בשבט מטו הסמוכה)

נטיעתו 94) שבתחילת ואףֿעלֿפי ב. הלכה פ"א למעלה
כאילן  הוא הרי שגדל כיון בתשרי, אחד אחר בו הלכו

הלכה  פ"א השנה ראש ובירושלמי שם). השנה בראש (רש"י
רב  אמר בשבט). טו עד אסרו למה (כלומר, כדון "מאי ב
מטו  (שהיא אילן של שנתו בתוך עומד שהוא מכיון מנא,

שנתו". משלים בשבט), לטו בשבט

.È„ˆÈk95ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ÚËBp‰ ?96¯OÚ ‰MÓÁa ≈««≈«ƒ««¬»«¬ƒ»»»
·‡a97‡e‰ È¯‰ - Ï·Bia ˙È¯ÈOÚ ‰MÓ98ÈL CB˙a ¿»ƒ»»¬ƒƒ«≈¬≈¿¿≈

,‰¯OÚ LÏL ˙MÓ Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ „Ú ‰Ï¯Ú»¿»«¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿≈
‡ÈˆBiM ‰Ó ÏÎÂ99‡e‰ È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ÔÏÈ‡‰ ¿»«∆ƒ»ƒ»¿¿«∆¬≈

‰Ï¯Ú100e¯Ó‚pL Èt ÏÚ Û‡ ,101ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡Ï102. »¿»««ƒ∆ƒ¿¿¿«««»»ƒ
Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁÓe103Ï·Bia ‰¯OÚ LÏL ˙MÓ ≈¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿«¿∆¿≈«≈

‡e‰ - ‰¯OÚ Úa¯‡ ˙MÓ Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ „Ú«¬ƒ»»»ƒ¿»ƒ¿««¿«∆¿≈
ÈÚ·¯ ÚË104‡ÈˆBiM ‰Ó ÏÎÂ ,105È¯‰ - ‰Ê ÔÓÊ CB˙a ∆«¿»ƒ¿»«∆ƒ¿¿«∆¬≈

Ì‡Â .ÔBÈ„t CÈ¯ˆÂ ÈÚ·¯ ‡e‰106- ‰M‰ ‰¯aÚ˙ ¿»ƒ¿»ƒƒ¿¿ƒƒ¿«¿»«»»
‰Ï¯ÚÏ ‰¯aÚ˙107.ÈÚ·¯Ï B‡ ƒ¿«¿»¿»¿»ƒ¿»ƒ

כנ"ל.95) בשבט, טו עד הן אסורות אופן באיזה כלומר,
מאכל 96) עץ כל "ונטעתם כג): יט, (ויקרא שנאמר כמו

הרביעית  ובשנה וגו' שנים שלש פריו, את ערלתו וערלתם
ב). הלכה פ"י (להלן למאכל שייטע גם וצריך קודש". וגו'
ט. הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפ"י וראה

וארבעה 97) ארבעים שישנם היום, בסוף אפילו כלומר,
יום  ושלשים לקליטה, יום עשר ארבעה =) לעת מעת ימים
טו  מסוף היינו בתשרי, האחד לפני כנ"ל) שנה, שיחשבו
וכן  ימים, שני - יז סוף עד אחד, יום בו, טז סוף עד באב
סוף  עד כח, כז, כו, כה, כד, כג, כב, כא, כ, יט, יח, הלאה:
אב  (שחודש באב ל סוף עד לקליטה. עשר ארבעה הרי כט,
ד, ג, ב, באלול, א אחד, הרי יום) שלשים = מלא לעולם
כא, כ, יט, יח, יז, טז, טו, יד, יג, יב, יא, י, ט, ח, ז, ו, ה,
אלול  חודש (שהרי כט סוף עד כח, כז, כו, כה, כד, כג, כב,
הרי  ימים), ותשעה עשרים אלא בו ואין חסר, לעולם
סימן  ליורהֿדעה ש"ך (ועיין השנה ראש לפני יום שלושים

ח). קטן סעיף הפירות 99)האילן.98)רצד, שהגיעו
מעשר  (לענין ב הלכה בפ"א למעלה וכן המעשרות. לעונת
(לענין  ט הלכה שמיטה בהלכות בפ"ד ולהלן שני),

ל  הפירות כשהגיעו היא, שחנטה רבינו פירש עונת שביעית),
צ"ע. כאן החזוןֿאיש ודברי להלן. וראה המעשרות,

שם).100) אסורות מאכלות (הלכות לעולם בהנאה ואסור
המעשרות.101) לעונת טו 102)שהגיעו לאחר כלומר,

בשבט.103)בשבט. מטו האילן שיוציא מה כלומר,
צא.104) הערה למעלה לעונת 105)ראה שיגיעו כלומר,

ובמעשר  שני, למעשר הוקש רבעי נטע שהרי המעשרות,
כנ"ל. המעשרות עונת פירושה, חנטה ירושלמי 106)שני,

שלשים  נטעו ואפילו כיני, ואין ליה "אמר שם: השנה ראש
ראש  לפני יום שלשים עד אסור יהא השנה, ראש לפני יום
שלש  אין והרי שלמות, שנים שלש לאחר (כלומר, השנה
פ"ב  ביכורים ובירושלמי ביניהן)". מעוברת שנה שאין שנים
(כפי  שנים של כסדרן יונתן, לרבי שאל יוחנן "רבי ה"ד:
של  כסדרן ליה אמר תקופות. של כסדרן או מונים) שאנו
בפניֿמשה. וראה מעוברת". שנה ואפילו שנים,

חדש 107) כולל שלמות, שנים משלש נגרע אין כלומר,
העיבור.
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.‡ÈBÚË108¯OÚ ˙MÓ ·‡a ¯OÚ ‰MLa109‡Ï - ¿»¿ƒ»»»¿»ƒ¿«∆∆…
¯OÚ ˙L BÏ ‰˙ÏÚ110˙L ‰Ï¯Ú ‡e‰ È¯‰ ‡l‡ , »¿»¿«∆∆∆»¬≈»¿»¿«

dlk ‰¯OÚ LÏLe ‰¯OÚ ÌÈzLe ‰¯OÚ ˙Á‡111; ««∆¿≈¿≈∆¿≈¿∆¿≈À»
Úa¯‡ ˙L ÏL ‰M‰ L‡¯Ó ÈÚ·¯ ÚË ‡e‰ È¯‰Â«¬≈∆«¿»ƒ≈…«»»∆¿««¿«

.dÙBÒ „Ú ‰¯OÚ∆¿≈«»

המאכל.108) אילן כנ"ל.109)את שהרי 110)ביובל,
גידול  של יום שלשים ישארו לא קליטה, של יום יד לאחר

זו. השנה 111)בשנה ראש מירושלמי רבינו זאת למד
זעירא, רבי לפני) =) קומי ממל בר בא רבי "אמר שם:
בשנטע  בשבט), טו עד אסורים (שהפירות דברים נראים
משלשים  פחות נטע אם אבל השנה, ראש לפני יום שלשים
(כגירסת  לו" מונין שלימה שנה השנה, ראש לפני יום
אין  שלמות, שנים שלש שכשמונה זה, לפי ונמצא הראב"ד.
סימן  ביו"ד הגר"א בביאור וראה שם. - יותר לו מוסיפין

רבינו. לדברי נוספות ראיות בראב"ד וראה יג). אות רצד

.·È‰MÓÁ „Ú È¯Lz L„Á L‡¯Ó ‰ÚÈËp‰ ÚË»««¿ƒ»≈……∆ƒ¿≈«¬ƒ»
ÌBÈÏ ÌBiÓ ÌÈL LÏL dÏ ‰BÓ - Ë·La ¯OÚ112 »»ƒ¿»∆»»»ƒƒ¿
ÌÈB‡‚Ï È˙È‡¯Â .ÈÚ·¯Ï ÌBÈÏ ÌBiÓe ,‰Ï¯ÚÏ113 ¿»¿»ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»ƒƒƒ¿ƒ

CÈ¯‡‰Ï Èe‡¯ ÔÈ‡ ,ÈÚ·¯e ‰Ï¯Ú ÔBaLÁa ÌÈ¯·c¿»ƒ¿∆¿»¿»¿»ƒ≈»¿«¬ƒ
˙Ó‡‰Â ,Ì‰ ÌÈ¯ÙBÒ ˙eÚË È‡cÂ·e ,Ô‰ÈÏÚ ·ÈL‰Ïe¿»ƒ¬≈∆¿««»¿ƒ≈¿»¡∆

.dk¯„ e¯‡a ¯·k¿»≈«¿«¿»

למעלה 112) וראה הקליטה. קודם אף ממש, הנטיעה משעת
הוא  "מאימתי כהנים: בתורת הוא וכן ובהערות. ח בהלכה
פ"א  ערלה בירושלמי הוא וכן נטיעתו", משעת לו, מונה
אלא  קליטה ימי מחסרין ואין יג). א, אות שם הגר"א (ביאור
שבהלכה  וצ"ע, י. בהלכה כנ"ל לשנה, יום ל כשחושבין
שנים  ג' מונים אבל לשנה, יום חושבין כשאין הקודמת,
בחזוןֿאיש. וראה ליום. מיום מונים אין מדוע שלמות,

בה"ג 113) בשם ופירות, ד"ה י. השנה ראש בתוס' ראה
הלכות  אסורות מאכלות מהלכות בפ"י וראה (כסףֿמשנה).

יח. טו,

.‚ÈÔÈÏÚ‰114ÔÈ·Ïel‰Â115ÌÈÙ‚ ÈÓe116¯„Óq‰Â117- ∆»ƒ¿«»ƒ≈¿»ƒ¿«¿»«
ÈÚ·¯·e ‰Ï¯Úa ÔÈ¯zÓ118ÌÈ·Ú‰Â .119ÌÙ¯OL À»ƒ¿»¿»»¿»ƒ¿»¬»ƒ∆¿»»

ÌÈ„w‰120Ô„ÈÒÙ‰Â121ÌÈpˆ¯Á‰Â ,122ÔÈbf‰Â123„Óz‰Â «»ƒ¿ƒ¿ƒ»¿««¿«ƒ¿««ƒ¿«∆∆
Ô‰lL124ÔBn¯ ÈtÏ˜e ,125ıp‰Â126ÈtÏ˜e ,BlL ∆»∆¿ƒ≈ƒ¿«≈∆¿ƒ≈
ÌÈÊB‚‡127ÌÈÈÚ¯b‰Â128‰Ï¯Úa ÔÈ¯eÒ‡ -129ÔÈ¯zÓe , ¡ƒ¿««¿ƒƒ¬ƒ¿»¿»À»ƒ

ÈÚ·¯a130˙BÏ·Bp‰Â .131˙B¯eÒ‡ Ôlk -132. ƒ¿»ƒ¿«¿À»¬

ז.114) משנה פ"א הרכים 115)ערלה הענפים "הם
(פירוש  מאד" רכים והם הקשים, הבדים בראשי היוצאים

שם). כשפוצעין 116)המשנה הגפנים מן היוצאים "המים
(שם). ניסן" בימי הזמורות או הגפן "הוא 117)וחותכין

כרבי  ולא כתנאֿקמא רבינו (ופסק הפרי יהיה שממנו הפרח
אמר  יתברך והשם אסור, שהוא חולק אין בבוסר אבל יוסי),
בספרא: ואמר פריו, את ערלתו וערלתם כג) יט, (ויקרא
פרי" ("שאינם וסמדר גפנים ומי ולולבים לעלים פרט פריו,
מפירושו  רבינו בו שחזר ונראה שם). המשנה פירוש -
וכתב  ב), בהלכה (כנ"ל פרי אינו בוסר שאף ודעתו למשנה,

המשנה. לשון שנקט משום "בוסר", ולא "סמדר", כאן:
אבל  פרי, קרוי סמדר אף יוסי שלרבי לחדש רצו ובמשנה
כנ"ל. פרי, אינו בוסר אף שלתנאֿקמא, נמי הכי אין

בלא 118) רבעי מנטע הדברים אלו כל לאכול "שמותר
קודש  פריו כל יהיה (שם): בו אמר שהשם לפי פדיון,

(שם). פרי" אינם ואלו לה', א:119)הולולים משנה שם
ענבים  רב, בשם וכו' זעירא "רבי ובירושלמי: "ענקוקלות".
אמר  שם) רבינו פירש (וכן שליש הביאו שלא עד שלקו,
שליש". משהביאו לקו אפילו בון, רבי בי יוסי רבי

האילנות.120) את המפסדת מזרחית קודם 121)רוח בין
בירושלמי  יוסי כרבי מכן, לאחר ובין שליש שהביאו

להלן 122)(רדב"ז). וראה הענבים, (של הגרעינים" "הם
המשנה). פירוש גרגירי 123)- על שהם "הקליפות

וראה  א. משנה פ"ו בנזיר יוסי כרבי ופסק (שם). הענבים"
שם. ובהערות ב, הלכה נזירות מהלכות בפ"ה

(שם).124) במים" והזגים החרצנים "השריית
(שם).125) החיצונה" "קליפתו אפילו כלומר,
(שם).126) לפי 127)"הפרח" שלהם", "והנץ כתב: ולא

ובביאור  א, סעיף שם יו"ד בשו"ע וראה פרח. להם שאין
ג. אות וש"ך ד, אות מכל 128)הגר"א הפרי, "שבתוך

והאפרסקים  והזיתים התמרים כגון גרעינים, לו שיש דבר
את  רבינו הזכיר ולמעלה שם). המשנה (פירוש ודומיהן"
הגרעינים, כל בכלל כללם ולא עצמם. בפני הענבים גרעיני

בכלל. והתמד הזגים אף שבענבים "וטעם 129)כיון
שהם  מפני לא וכו', בערלה וכו', הדברים אלו כל איסור
ראויים  שאינם (ואלו לצבוע ראויים שהם לפי אלא פרי,
ואמר  בערלה, לצבוע ואסור אחרת), להנאה ראויים לצביעה,
יצבע  שלא מנין יאכל, שלא אלא לי אין יאכל, "לא בספרי:
את  לרבות ערלים, ערלתו וערלתם לומר, תלמוד יהנה, ולא
שנאמר: הנ"ל, הקליפות כל של איסורם וטעם (שם). כולם"
הטפל  לרבות "את, ודרשו: פריו", את ערלתו "וערלתם

הקליפות. כלומר, אינו 130)לפרי", רבעי שנטע "לפי
וכו', לבעליו, ונאכל שני כמעשר הוא אבל בהנאה, אסור
(שם). לאכילה" הראוי פרי אלא בו יתקדש ולא

שיגמר 131) קודם הפרי, מן האילנות "מן הנופלות כלומר,
המלה  בביאור ז, משנה סוף שם וראה (שם). בישולו"

ח. הלכה ברכות מהלכות ובפ"ח "אסורות 132)"פגין",
המשנה  (פירוש וכו'" וברבעי בערלה לומר, רצונו בכל,
לא  שעדיין אף פרי, נקראים שהם לפי הדבר, וטעם שם).
אות  ובש"ך ט, אות שם הגר"א בביאור וראה בישולם. נגמר

ה.

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
אילן 1) הנוטע רבעי. לו יש בערלה חייב שהוא שכל יבאר

הנוטע  למאכל. עליו וחשב לסייג נטעו או לסייג מאכל
שנטעו. גזלן או ונכרי בר"ה. והנוטע שדהו, בתוך לרבים
גוי  איפכא. או נטעו, ואח"כ הקדישו או למצוה, הנוטע
או  גרעינה הנוטע סרק. אילן גבי על מאכל אילן שהרכיב
מטפח. פחותה ילדה ערלה. לעניין ממקומו האילן מן ייחור
ונטע  עבר ודין ערלה. אגוז ולא ערלה של ייחור נוטעין ודין

ערלה. של אגוז
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ÈÚ·¯a ·iÁ BÈ‡ - ‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯eËtL5¯Ó‡pL ;6: ∆»ƒ»»¿»≈«»ƒ¿»ƒ∆∆¡«
‰M·e ,¯ÓB‚Â ÌÈÏ¯Ú ÌÎÏ ‰È‰È ÌÈL LÏL»»ƒƒ¿∆»∆¬≈ƒ¿≈«»»

.˙ÚÈ·¯‰»¿ƒƒ

רבי 2) דברי יוחנן, רבי "אמר ה"א: פ"א ערלה 'ירושלמי'
רבעי". לו אין ערלה לו שאין כל כל 3)ישמעאל, כלומר,

רבינו  כוונת אין אבל רבעי. לו יש בערלה, שחייב אילן
ערלה  שהרי ברבעי, חייב בערלה שחייב מקום שכל לומר,
ורבעי  מסיני, למשה הלכה עלֿפי לארץ בחוץ אף נוהגת
וט"ו). ה"י אסורות מאכלות מהל' (פ"י כלל שם נוהג אינו
ברבעי, אסור בערלה, האסור שכל לומר, כוונתו אין וכן
בערלה  שאסורים דברים נזכרו הי"ג, בפ"ט למעלה שהרי

ברבעי. שרבעי 4)ומותרים רבעי, לו יש ממילא כלומר,
שדיניהם  אלא הערלה, שנות לשלש המשך אלא אינו
נאכל  או נפדה ורבעי בהנאה, אסורה ערלה שונים:

למעלה:5)בירושלים. וכן מרבעי", "פטור רבינו כתב לא
אלא  מערלה, נפרד דין רבעי שאין כיון ברבעי", "חייב
דין  כאן יש ממילא בערלה חייב אם ולכן כנ"ל, לו המשך
כלל. רבעי חיוב שייך לא מערלה פטור אם וכן רבעי,

הפסוק.6) מן זאת למדו לא שם ב'ירושלמי'

.·ÚËBp‰7ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡8ÂÈÏÚ BzÚ„Â9‚ÈÒ ‰È‰iL «≈«ƒ««¬»¿«¿»»∆ƒ¿∆¿»
BÚËpL B‡ ,‰È‚Ï10‰Ê È¯‰ - ˙B¯ÙÏ ‡Ï ˙B¯B˜Ï ¿ƒ»∆¿»¿…¿≈¬≈∆

BÚË .‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯eËt11¯ÊÁÂ ‚ÈÒÏ12ÂÈÏÚ ·LÁÂ »ƒ»»¿»¿»ƒ¿»¿»«¿»«»»
‚ÈÒÏ ÂÈÏÚ ·LÁÂ ¯ÊÁÂ ÏÎ‡ÓÏ BÚËpL B‡ ,ÏÎ‡ÓÏ¿«¬»∆¿»¿«¬»¿»«¿»«»»ƒ¿»

ÔÂÈk -13Ba ·¯ÚL14·iÁ ·eiÁ ˙·LÁÓ15BÚË .16 ≈»∆≈≈«¬∆∆ƒ«»¿»
ÏÎ‡ÓÏ CÏÈ‡Â Ô‡kÓe ,‚ÈÒÏ ÌÈL LÏL17BÏ ÔÈ‡ - »»ƒƒ¿»ƒ»¿≈≈¿«¬»≈

ÈÚ·¯18‰Ï¯Ú BÏ ÔÈ‡L ÏkL ;19ÈÚ·¯ BÏ ÔÈ‡ -20. ¿»ƒ∆…∆≈»¿»≈¿»ƒ

יתברך,7) השם "אמר שם: רבינו ופירש מ"א. פ"א ערלה
כשנתכוון  ולפיכך, ערלתו. וערלתם מאכל, עץ כל ונטעתם
בשעת  נתכוון אם אבל בערלה, יתחייב אז לאכילה, בנטיעתו
קורות  ממנו ליקח או לגינה), (גדר סייג שיהיה האילן נטיעת
חייב  אינו טוב'), יום 'תוספות – (להסקה עצים או (לבנין)

שם. ב'ירושלמי' זה וכל נוהגת 8)בערלה". ערלה שאין
אל  תבואו "וכי כג) יט, (ויקרא שנאמר מאכל, באילנות אלא
פריו". את ערלתו וערלתם מאכל, עץ כל ונטעתם הארץ

ה"ט. שם אסורות מאכלות בהל' נטיעה,9)וראה בשעת
אכילת 10)כנ"ל. בשביל נטיעתו עיקר היתה לא כלומר,

('בית  חייב - לעצים גם חישב אם אף כזה שבאופן הפירות,
מאכל). עץ הנוטע ד"ה רצד, סי' יורהֿדעה ל'טור' יוסף'

ה'ירושלמי'. בדברי ה"ז להלן שם.11)וראה 'ירושלמי'
לנטיעתו.12) שנים שלש תוך זמן, שם.13)לאחר
('ספרא'15)באילן.14) נטיעתו משעת לו ומונה בערלה.

שלש  תוך למאכל שחשב שכיון ה"ג), פ"ג קדושים פ'
נטיעה  בשעת למפרע הערלה חיוב חל הראשונות, השנים
ב'חזון  וראה כג. סעיף שם יו"ד בשו"ע המחבר בלשון (ועי'

שם.16)איש'). שלש 17)'ירושלמי' ולאחר כלומר,
איש'). ('חזון כנ"ל למאכל, עליו וחישב חזר שנים

שלש 18) בתוך למאכל עליו חשב אם אבל הרביעית. בשנה
למפרע  שמתחייב אז אומרים אנו שהרי רבעי, לו יש שנים,

שם. וראה כנ"ל, נטיעה, החיוב 19)משעת מחשבת שהרי

מה  על ערלה לחיוב ואין ראשונות, שנים שלש לאחר באה
שם. המחבר בלשון ועי' ההלכה 20)לחול. בראש כנ"ל,

הקודמת.

.‚ÚË21BlL ÈÓÈt‰ „v‰ ‰È‰iL ·LÁÂ ÔÏÈ‡ »«ƒ»¿»«∆ƒ¿∆«««¿ƒƒ∆
ÏÎ‡ÓÏ22‰È‰iL B‡ ,‚ÈÒÏ ÔBˆÈÁ‰Â23ÔBzÁz‰ „v‰ ¿«¬»¿«ƒƒ¿»∆ƒ¿∆««««¿
ÏÎ‡ÓÏ24- ‚ÈÒÏ ÔBÈÏÚ‰ÂÏÎ‡ÓÏ ÂÈÏÚ ·LÁL ‰Ê ¿«¬»¿»∆¿ƒ¿»∆∆»«»»¿«¬»

ÌÈˆÚÏ B‡ ‚ÈÒÏ ÂÈÏÚ ·LÁL ‰ÊÂ ,‰Ï¯Úa ·iÁ«»¿»¿»¿∆∆»«»»ƒ¿»¿≈ƒ
ÛÏv‰Â .ÚËB ÏL BzÚ„a ÈeÏz ¯·c‰L ;¯eËt25- »∆«»»»¿«¿∆≈«¿«»»

˙BBi·‡‰ ‰Ï¯Úa ·iÁ26ÔÈÒÈ¯Ùw‰ Ï·‡ ,„·Ïa27- «»¿»¿»»¬ƒƒ¿«¬»««¿ƒƒ
˙B¯zÓ28. À»

שבא 21) המשנה, מלשון שנראה ואף יוסי. כרבי שם, משנה
ששקלוֿוטרו  כיון כמותו, רבינו פסק חכמים, על לחלוק
וברדב"ז, משנה' ב'כסף וראה שם. ב'ירושלמי' בדבריו
טוב' יום וב'תוספות נט, אות שם ליו"ד הגר"א ובביאור
"ואין  שם: שכתב למשנה, מפירושו רבינו בו וחזר שם.

יוסי". כרבי לסייג 22)הלכה שהחיצוני להיפך, והואֿהדין
בשו"ע  וראה כן. לעשות דרך שאין אלא למאכל, והפנימי

רבי 23)שם. קומי בעא יקים, בן "ר"ש שם: 'ירושלמי'
התחתון  צד למאכל, והעליון לסייג תחתון צד נטעו יוחנן,
הדא  היא הדא היא ליה, אמר לסייג. והעליון למאכל
למאכל  הפנימי צד וחשב הנוטע כדין זה דין (כלומר,
זעירא: ר' הקשה ששם ואף וכו'". הנ"ל לסייג, והחיצוני

ג  לסייג, והעליון למאכל תחתון ואת "צד איסור, מתוך דל
עלו  שלא כיון יוחנן, כרבי רבינו פסק וכו'", הכין אמרת
ד"ה  - ב נב, בבאֿבתרא ברשב"ם וראה בתיובתא. דבריו
כלאים  מהל' שבפ"ה ואף ס. אות שם הגר"א ובביאור ופסק,
הרי  מאיסור, הגדל שהיתר רבינו כתב הט"ז, ולהלן ה"ד,
שייך  והולך שגדל שמה במקום אלא אינו זה – איסור הוא
אילן  ואינו לסייג עשוי שיגדל שמה כאן אבל האיסור, בו
יוחנן  שרבי לדבר, וראיה ערלה. איסור בו שייך לא מאכל,
שכתב  המימרא בעל הוא זו, הלכה של המימרא בעל שהוא

איש'). ('חזון בהט"ז להלן אפילו 24)רבינו כלומר,
מן  גדל שההיתר כיון לאסור, מקום שיש שכזה באופן
יודע  הוא "כיצד שם: וב'ירושלמי' למעלה ראה האסור,
זמורה  מביא יונה, רבי אמר התחתון), מסתיים (היכן

למאכל". ואילך מכאן לסייג, כאן עד עץ.25)ומסיים, מין
ויש 26) קפריסין, הנקרא והוא עלין ממנו יש וכו' "הצלף

אביונות" הנקרא והוא וכו' צרכו כל מבושל פרי ממנו
מ"ו). פ"ד מעשרות המשנה, כנ"ל.27)(פירוש עלין,

הי"ג. בפ"ח ולא 28)וראה עקיבא כרבי שם, מעשרות
עקיבא  כרבי רב פסק - א לו, שבברכות ואף אליעזר. כרבי
בחוץֿלארץ, כמותו הלכה בארץ שהמיקל בחוץֿלארץ, רק
רב  בר כמר פסק רבינו - אסורות הקפריסין אף בארץ אבל
וראה  בארץ. אף עקיבא כרבי כסובר שנראה שם , אשי

יא. אות הגר"א ובביאור ס"ג שם בשו"ע

.„ÚËBp‰29ÌÈa¯Ï30e‰„O CB˙a31;‰Ï¯Úa ·iÁ - «≈«¿«ƒ¿»≈«»¿»¿»
ÌÈa¯Ï elÙ‡ - ÌzÚËe :¯Ó‡pL32ÌÈ¯·c ‰na . ∆∆¡«¿«¿∆¬ƒ»«ƒ«∆¿»ƒ

?ÌÈ¯eÓ‡33- ı¯‡Ï ‰ˆeÁa Ï·‡ ;Ï‡¯OÈ ı¯‡a ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈¬»¿»»»∆
¯eËt34. »
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יהודה.29) כרבי ולא כחכמים מ"ב, פ"א "ענינו 30)ערלה
כוונתו  אלא לעצמו, ולא שלו בתוך אילנות נוטע אדם שיהא
הצומח  הפרי אותו הפקיר וכאילו כולם, אדם בני שיאכלוהו

שם). המשנה, (פירוש שנטע" אילן 'ירושלמי'31)באותו
בנוטע  אבל שלו". בתוך בנוטע חייב, לרבים "הנוטע שם:
כדלהלן. מערלה, פטור לחכמים אף הרבים, ברשות לרבים

"לכם"32) מהמילה כן למדו - א כג, ודף ב כב, בפסחים
משמע  ליחיד "ונטעתם, שם: אמרו שכן ערלים), לכם (יהיה
כתב  משמע. לא לרבים רש"י), - לנטוע רבים דרך (שאין
ב'ספרא' הוא וכן לרבים". הנטוע את לרבות "לכם", רחמנא

המשנה. בפירוש וראה ה"ד). (פ"ג קדושים שחייב 33)פ'
ישראל 34)בערלה. בארץ גם פוטר יהודה רבי שהרי

בחוץֿלארץ" כמותו הלכה בארץ, המיקל "וכל שם), (משנה
שכנים  הל' שמח' וב'אור איש' ב'חזון וראה לו.). (ברכות
ההלכה  בסוף וראה שם. לפסחים ב'מאירי' הוא וכן פ"ד,

הקודמת.

.‰ÚËBp‰35ÌÈa¯‰ ˙eL¯a36‰ÈÙÒa B‡37‰ÏBÚ‰Â , «≈«ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ»¿»∆
ÂÈÏ‡Ó38„ÈÁi‰ ˙eL¯a39ÔÈa ,ÚËpL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ , ≈≈»ƒ¿«»ƒ¿≈»ƒ∆»«≈

BÓˆÚÏ ÔÈa Ï‡¯OÈÏ40ÚËpL ÔÏÊb‰Â ,41ÔÈ·iÁ - ¿ƒ¿»≈≈¿«¿¿««¿»∆»««»ƒ
.ÈÚ·¯·e ‰Ï¯Úa¿»¿»ƒ¿»ƒ

שם.35) הרבים 36)משנה, לצורך אבל עצמו. לצורך
הקודמת. בהלכה וראה כן. לנטוע דרך שאין מערלה, פטור

כדין 37) דינה זרעים שלענין בקרקע, גוששת שאינה אף
לענין  - הכ"ג) תרומות מהל' בפ"א (ראה נקוב שאינו עציץ

ה"ח. כדלהלן נקוב, כעציץ היא הרי "הצומח 38)אילן,
המשנה). (פירוש אדם" שום נטעו שלא שאז 39)מאליו,

הרבים, ברשות מאליו העולה אבל השדה, בעל של האילן
כוונת  וזוהי בערלה. חייב אינו שהפקר מערלה, פטור
היינו  מאליו", לעולה פרט "ונטעתם, (ה"ב): שם ה'ספרא'
שם, בתוספתא וראה (כסףֿמשנה). כנ"ל הרבים, ברשות

כפשוטה'. פטרו 40)וב'תוספתא לא שם, בערלה שהרי
ישראל  שנכנסו לפני גויים ידי על שניטעו אילנות אלא
חייב  לארץ, משבאו הגויים שנטעו שמה משמע לארץ,
פ"ג  (שם ב'ירושלמי' מפורש וכן ה"ט, להלן וראה בערלה.
אף  תנינן לא ולמה יוסי, רבי קומי בעי יונה "רבי ה"ז):
בחוץ  שנוהגים וכלאים ערלה עם (כלומר, עמהן החלה
נוהג  שהוא דבר אלא מתניתא אתינן לא ליה אמר לארץ),
גויים. בשל גם נוהגת שערלה הרי וכו'". ובגויים בישראל
ב'תוספתא  וראה הי"ג). פ"ב (תרומות בתוספתא הוא וכן
אות  שם הגר"א ובביאור ס"ח, שם ובשו"ע שם, כפשוטה'
בפירוש  שכתב ממה רבינו בו וחזר איש'. וב'חזון לא,

פטור. לעצמו שנטע שגוי נתייאשו 41)המשנה, אם בין
נתייאשו, לא אם ובין שלו, שהוא שגזל, השתיל מן הבעלים

הבעלים. של שהוא

.Â‰ÏBÚ‰42ÌÈL¯Ë ÌB˜Óa ÂÈÏ‡Ó43¯eËt -44elÙ‡ . »∆≈≈»ƒ¿¿»ƒ»¬ƒ
ÚËBp‰45·eMÈ BÈ‡L ÌB˜Óa46‡lL ‡e‰Â .¯eËt - «≈«¿»∆≈ƒ»¿∆…
‰È‰È47‰OBÚ48ÏetË È„k49Ú ÂÈ˙B¯Ùa ÏtËnL„ ƒ¿∆∆¿≈ƒ∆¿«≈¿≈»«

·eMÈÏ Ô‡È·nL50BÏetË È„k ‰OBÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ∆¿ƒ»¿ƒ¬»ƒ»»∆¿≈ƒ
.‰Ï¯Úa ·iÁ -«»¿»¿»

שמעון 42) רבי בשם יוחנן "רבי ה"א: פ"א ערלה 'ירושלמי'
גרס  רבינו כי (ויתכן חורשין במקום שעלתה גפן יוצדק, בן
רבי  אמר הערלה. מן פטורה קורקוס), ר"י - "טרשין" שם
תמן  בערלה, חייב מאליו העולה והתנינן, נטעה. אפילו יוסי,
חורשין. במקום שנוטעה הכא ברם יישוב, במקום בשנטעה
טפילתה, כדי עושה כשאינה דתימר, הדא ליעזר, רבי אמר
להלן. וראה חייבת". טפילתה, כפי עושה היתה אם אבל

שאילו 43) שלו. שהמקום אף ישוב, בו שאין במקום כלומר,
מקום  הוא אם אפילו מאליו, העולה פטור - הרבים ברשות
רבינו  בלשון הביא משנה' וה'כסף (רדב"ז). כנ"ל ישוב,
למעלה  וראה רדב"ז. הגיה וכן יערות. היינו "חורשין",

ה'ירושלמי'. אין 44)בלשון טובה, הקרקע שאין שכיון
להתעסק  כדאי שאין מועטים פירות אלא מגדלים האילנות
איש'). ('חזון למאכל שאינו אילן כנוטע הוא והרי בהם,

שם.45) או 46)'ירושלמי' טרשים, במקום כלומר,
כנ"ל. כלומר,49)פירות.48)האילן.47)חורשין,

בו. לטפל כדאי גם 50)שיהא מתעסק שהנוטע ואף
ואין  אדם, כל אצל דעתו בטלה שגדלו, המועטים בפירות

מאכל. אילן קרוי זה אילן

.ÊÚËBp‰51‚B¯˙‡ ÚËpL ÔB‚k ,‰ÂˆÓÏ52·ÏeÏÏ53B‡ «≈«¿ƒ¿»¿∆»«∆¿¿»
˙ÈÊ54‰¯BnÏ55‰Ï¯Úa ·iÁ -56LÈc˜‰ .57Ck ¯Á‡Â «ƒ«¿»«»¿»¿»ƒ¿ƒ¿««»

‰Ï¯Ú‰ ÔÓ ¯eËt - ÚË58- LÈc˜‰ Ck ¯Á‡Â ÚË ; »«»ƒ»»¿»»«¿««»ƒ¿ƒ
‰Ï¯Úa ·iÁ59. «»¿»¿»

שנטעו 51) אתרוג ואמר, הונא רב "חזר שם: 'ירושלמי'
לעצים  פירותיו למשמר בינו מה וכו', בערלה חייב למצוותו
הוא  כך בפריו, רוצה שהוא כשם בערלה), חייב (שאינו
בשביל  נטיעתו עיקר אין (כלומר: [בעצו] (בעצמו) רוצה
בפריו  הוא רוצה הכא ברם ה"ב), למעלה ראה הפירות,
עיקר  (כלומר, [בעצו]" (בעצמו) רוצה ואינו (האתרוג),

הפירות). בשביל אתרוג.52)נטיעתו עץ כלומר,
העיקר 53) שהלולב המינים, ארבעת של לאגודה כלומר,

"על  עליהם מברכים שכן שמו, על נקראים וכולם שבהם
פ"א) ערלה (הלכות [והרא"ש לז:). (סוכה לולב" נטילת
גרס  כן כי ויתכן חייב" ולאתרוג, ללולב למצוה "נטעו כתב:
[ל]אתרוג  שנטע כגון למצוה, "הנוטע רבינו: בדברי
סוכה  (ראה כעץ אלא אינו שהלולב ואףֿעלֿפי [ו]לולב".
חובתו  ידי יוצא אדם אין שהרי לעצים, כנוטע אינו מ.),
(ויקרא  שנאמר משום פירות, עושה הדקל אם אלא בלולב
(פ"ז  ה'צפנתֿפענח' שכתב כמו תמרים", "כפות מ) כג,
ולפירות, עצים כנוטע הוא הרי כן ואם ה"א), לולב מהל'
- שם) למעלה (ראה חייב אינו זה באופן שגם ואףֿעלֿפי
זה  הרי המצוה, לקיום כתנאי הם האלו שהפירות כיון
ו"אור  עה, עמ' "זמנים" בספרי מש"כ ראה לפירות. כעיקרו

.[31ֿ21 עמ' א' חוברת ב שנה 'ירושלמי'54)המזרח"
המקדש.55)שם. בבית המנורה  שאינו 56)לשמן אף

שעיקר  כיון השמן, את שותה ואינו האתרוג את אוכל
חייב  לאכלו, רוצה שאינו אף לעצים, ולא לפרי נטיעתו

ה"ד.57)בערלה. פ"א שם ותוספתא ה"ג, שם 'ירושלמי'
כג)58) יט, (שם שנאמר משום בערלה, חייב אינו שהקדש

קורקוס). (ר"י "לכם" אינו והקדש ערלים", לכם "יהיה
בשעת 59) שחל הערלה חיוב להפקיע בהקדש כח שאין
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שמח' וב'אור ה"ג, שחיטה מהל' בפי"ד וראה הנטיעה.
כפשוטה'. ו'תוספתא

.ÁÚËBp‰60Û‡ .‰Ï¯Úa ·iÁ - ·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚa «≈«¿»ƒ∆≈»«»¿»¿»«
ÌÈÚ¯ÊÏ ı¯‡k BÈ‡L Èt ÏÚ61ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ , «ƒ∆≈»»∆ƒ¿»ƒ¬≈»»∆
˙BÏÈ‡Ï62. ¿ƒ»

ה"ב.60) סוף שם לינוק 61)'ירושלמי' בכוחם שאין
נקוב. בעציץ אלא מפני 62)מהארץ אמר, יוסי "רבי שם:

מן  יונקים שהאילנות והכוונה, אותו". מפעפעין שהשרשין
ספינה. לענין בה"ה, למעלה וכן הארץ.

.ËÔÏÈ‡63‰Ê .‰Ï¯Úa ·iÁ - ˙Èa‰ CB˙a BÚËpL64 ƒ»∆¿»¿««ƒ«»¿»¿»∆
ı¯‡Ï eÈ˙B·‡ e‡a ‡lL „Ú ÌÈ·ÎBk È„·BÚ eÚËpL∆»¿¿≈»ƒ«∆…»¬≈»»∆

¯eËt -65ı¯‡Ï e‡aMÓ Ï·‡ ;66eÚËpM ‰Ó Û‡ , »¬»ƒ∆»»»∆««∆»¿
·iÁ - ÌÈ·ÎBk È„·BÚ67ı¯‡‰ Ï‡ e‡·˙ Èk :¯Ó‡pL ; ¿≈»ƒ«»∆∆¡«ƒ»…∆»»∆

‰‡Èa ˙ÚMÓ - ÌzÚËe68. ¿«¿∆ƒ¿«ƒ»

שנטעו 63) אילן ינאי, רבי בשם יוחנן "רבי שם: 'ירושלמי'
עשר  דכתיב, המעשרות. מן ופטור בערלה, חייב הבית בתוך
לא  בערלה [אבל השדה היוצא זרעך תבואת כל את תעשר
בפ"א  וראה חייב]". בבית הנטוע אף ולכן כלל, "שדה" נזכר

ה"י. מעשר מ"ב.64)מהל' פ"א [ונפקאֿמינה 65)שם
לארץ  ויבואו ישראל גליות כל שכשיתקבצו בדורנו, גם
חייב  אינו כולם, ביאת לפני מקודם, נטוע וימצאו ישראל
תרומות  מהל' (בפ"א רבינו דעת כן כי התורה, מן בערלה
ל"ביאת  הכוונה תבואו", "כי שנאמר שבמקום הכ"ו),
חייב, אינו מסיני למשה מהלכה גם כי ויתכן כולכם".
מסיני  למשה מהלכה בערלה חייב לארץ שחוצה אףֿעלֿפי
לארץ  חוצה כי שיתכן ה"י), אסורות מאכלות מהל' (פ"י
מן  חייבת ישראל כשארץ אלא ההלכה, מצד חייבת אינה
אינה  ישראל שארץ כולכם ביאת לפני כן ואם התורה,
גם  מההלכה, חייבת אינה לארץ וחוצה התורה, מן חייבת
חינוך' 'מנחת וראה מדרבנן. אלא חייבת אינה ישראל ארץ

כאן]. ישראל' וב'תפארת ח, אות רמו אפילו 66)מצוה
וחילקו. שכבשו בה"ה.67)קודם למעלה ועל 68)ראה

שבאו  לאחר שנטעו גויים על גם מדבר שהפסוק כרחנו
למה  שנטע, ישראל אלא לחייב בא לא שאם לארץ, ישראל
שיבואו? קודם יטעו איך וכי תבואו", "כי לכתוב הוצרך
דרשו: ה"ב) פ"ג קדושים (פ' וב'ספרא' שם). אליהו' ('שנות
יכול  או לארץ. באו שלא עד גויים לשנטען פרט "ונטעתם,
לומר, תלמוד לארץ. משבאו גוים שנטעו את מוציא שאני
ומצאו  לארץ אבותינו שבאו [עת] (עד) אמרו: מכאן עץ, כל

חייב". - כיבשו שלא אףֿעלֿפי נטעו פטור, - נטוע

.ÈÌÈ·ÎBk „·BÚ69ÔÏÈ‡ Èab ÏÚ ÏÎ‡Ó ÔÏÈ‡ ·Èk¯‰L ≈»ƒ∆ƒ¿ƒƒ««¬»««≈ƒ«
˜¯Ò70‰Ï¯Úa ·iÁ -71LÈÂ .72ÚË ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ73 ¿»«»¿»¿»¿≈¿≈»ƒ∆«

‚‰Ï ‡a Ì‡L .ÈÚ·¯74L„˜ ‡e‰ È¯‰ - BÊ ‰ÂˆÓa ¿»ƒ∆ƒ»ƒ¿…¿ƒ¿»¬≈…∆
Ú·¯ ÚËkÈ75.Ï‡¯OÈ ÏL ¿∆«¿»ƒ∆ƒ¿»≈

שם.69) שייך 70)'ירושלמי' לא מאכל, על בסרק אבל
פירות. לו אין סרק שהרי הי"ד,71)ערלה, להלן כמבואר

אמרו: שם ב'ירושלמי' והנה חדשה. כנטיעה היא שהרכבה

שאין  אףֿעלֿפי סרק, אילן גבי על מאכל אילן שהרכיב "גוי
השמיט  ורבינו בערלה", חייב - כן לעשות ראוי ישראל
מאכל  אילן הרכבת איסור כתב ולא ה"ה) (פ"א כלאים בהל'
הרכבת  אלא שם, ב'ירושלמי' הנאמר בישראל, סרק, באילן
(פ"א  כלאים ב'ירושלמי' הנאמר מאכל, באילן סרק אילן
כאן  שכתב שמה הרי אלה, בשני להיתר דעתו ואם ה"ז),

נקט. ה'ירושלמי' ולשון דוקא, לאו הוא תרומות 72)"גוי"
יהודה. כרבי ולא כחכמים מ"ט, "כרם 73)פ"ג שם:

(למעלה  שפסק כיון המשנה, מלשון רבינו ושינה רבעי".
רבעי". "נטע ה"א) ה"י.74)פ"ט מלכים מהל' בפ"י ראה

ה"א).75) (למעלה רבעי לו יש בערלה, חייב שהוא שכל

.‡È‰ÈÚ¯b ÚËBp‰ „Á‡76¯eÁÈ B‡77B‡ ,ÔÏÈ‡‰ ÔÓ ∆»«≈««¿ƒ»ƒƒ»ƒ»
BÓB˜nÓ ÔÏÈ‡‰ Ïk ˙‡ ¯˜ÚL78¯Á‡ ÌB˜Óa BÚËe79 ∆»«∆»»ƒ»ƒ¿¿»¿»«≈

‰Ï¯Úa ·iÁ ‰Ê È¯‰ -80.B˙ÚÈË ˙ÚMÓ ‰BÓe . ¬≈∆«»¿»¿»∆ƒ¿«¿ƒ»
BÚÊÚÊ81B¯˜Ú ‡ÏÂ82¯ÙÚ ÂÈ˙B·È·Ò ‡lÓ Ck ¯Á‡Â83: ƒ¿¿¿…¬»¿««»ƒ≈¿ƒ»»»

‰Ê È¯‰ - ÂÈ˙B·È·Ò ‡lÓ ‡Ï el‡ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ Ì‡ƒ»ƒ¿ƒ…ƒ≈¿ƒ»¬≈∆
¯eËt84.·iÁÂ ,ÚËÂ ¯˜ÚL BÓk ‰Ê È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ; »¿ƒ«¬≈∆¿∆»«¿»«¿«»

שלש 76) בתוך פרי שעושה החמות, בארצות ומדובר גרעין.
(רדב"ז). אלא 77)שנים לי "אין שם: וב'ספרא' ענף.

עץ". כל תלמודֿלומר: מנין, ייחור נטע ושקד, אגוז שנטע
לקרקע,78) מחובר אחד שורש אפילו ממנו נשאר ולא

שם. כדלהלן הסלע, אתו נשאר וכשלא הסמוכה, כבהלכה
וראה 79) כדלהלן. חייב, במקומו, נטעו אם אף הרי צ"ע,

מ"ג. פ"א ערלה ראשונה' כנטיעה 80)ב'משנה שהיא
המשנה.81)חדשה. בסוף פשוט 82)שם עקרו, שאם

כנ"ל. ונטעו, חזר אם בערלה, שחייב לכסות 83)הוא כדי
הזעזוע. מן שנוצרו לא 84)הבקעים כאילו הוא שהרי

כשהיה. נטוע אלא כלל, זעזעו

.·ÈÔÎÂ85,„Á‡ L¯L epnÓ ¯‡LÂ ¯˜ÚpL ÔÏÈ‡ ¿≈ƒ»∆∆¡«¿ƒ¿«ƒ∆…∆∆»
ËÁÓk elÙ‡86,ÈM‰ ˙‡ ÔÈÓ˜B¯‰ ÂÈÏÚ ÔÈÙtÏnL ¬ƒ¿««∆¿«¿ƒ»»»¿ƒ∆«»ƒ

ÏBÎiL ÈtÓ ,¯eËt - BÚËe BÓB˜ÓÏ B¯ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒƒ¿¿»»ƒ¿≈∆»
˙BÈÁÏ87¯˜Ú .88ÚÏq‰ ‰¯˜ÚÂ Blk89da ÂÈL¯ML ƒ¿∆¡«À¿∆∆¿»«∆«∆»»»»

‡e‰L ‰Ók BÚËe ¯ÊÁÂ ,BnÚ90‰Ó„‡‰ ÏÎa ƒ¿»«¿»¿»∆¿»»¬»»
d˙B‡Ó ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ ‰È‰ Ì‡ :ÂÈL¯L ˙B·È·qL∆¿ƒ»»»ƒ»»»ƒ¿≈»

ÚË ‡Ï el‡ ‰Ó„‡91¯˜Ú ‡lL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ -92; ¬»»ƒ…»«¬≈¿ƒ∆…∆¡«
.·iÁ - Â‡Ï Ì‡Â¿ƒ»«»

מ"ד.85) מיתון".86)שם, של "כמחט שם: במשנה,
קצותיו  בשתי עץ, או קנה האורגים "אצל שם: רבינו ופירש
דקים  שניים כמו מהם אחד לכל ויש ארוכים, ברזלים שני
וכו'". אותו כשאורגין הבגד רוחב בו ומותחין כמחט,

נוטעו.87) היה לא אם מ"ג.88)אף "העפר 89)שם,
זה  קראו והם סלע, אותו קורין האילן, עיקר על המתעבה
לחפור, אדם שמעמיק אחר היוצא הקשה שהעפר לפי השם,
שרשיהם  שיימשכו האילנות וממנהג אצלם, סלע נקרא
האילן  סביב שיהיה עד העפר, עליהם ויתעבה הרבה, בארץ
שם). המשנה, (פירוש עקירתו" אחר אפילו האבן, כמו

בעפר.90) סביבותיו למלא בלא לא 91)כלומר, כלומר,
ונטע. ופטור.92)חזר
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.‚ÈÔÏÈ‡93ÛÈÏÁ‰Â ı¯‡‰ ÌÚÓ BˆvwL94·iÁ - ƒ»∆ƒ¿≈ƒ»»∆¿∆¡ƒ«»
‰Ï¯Úa95‰ˆÈˆ˜ ˙ÚMÓ BÏ ÔÈBÓe .96. ¿»¿»ƒƒ¿«¿ƒ»

בר 93) שמואל רבי "דאמר פ"א: סוף שביעית 'ירושלמי'
את  (הקוצץ) הגומם יעקב, בן אליעזר רבי בשם וכו' נחמן
מפני  בערלה, חייב כך), נשתייר (אם מטפח פחות  כרמו,
עד  אומרים) וחכמים (כלומר, חכמים דברי העין. מראית
חוששין  אין הקרקע, פני עד (כלומר, הארץ מעם שיגום
כחכמים. רבינו ופסק מערלה)". ופטור העין למראית

וגדל.94) האילן מחדש.95)שחזר כנטוע הוא שהרי
בהי"ט. כדלהלן השרשים, מן החדש האילן ביוצא ומדובר

ה"ח,96) שמיטה מהל' שבפ"ג ואףֿעלֿפי כנטיעתו. שהיא
נשתייר  אם שאף שם, בשביעית שמעון כרבי רבינו פסק
כיון  שביעית, לענין שם - כנטיעה הוא הרי מטפח פחות
כנטיעה  דינו נטיעה, ונקרא קציצה לאחר מאד נמוך שהוא
לענין  אבל אילן. שם עליו ואין בשביעית, חרישה לגבי
ונטיעה  חדשה, נטיעה היא אלאֿאםֿכן לחייב אין ערלה
שם, ה'ירושלמי' על הש"ס בגליון וראה אינה. - חדשה

שם. שמיטה להל' איש' וב'חזון

.„È„Á‡97- ·Èk¯n‰ „Á‡Â CÈ¯·n‰ „Á‡Â ÚËBp‰ ∆»«≈«¿∆»««¿ƒ¿∆»««¿ƒ
„a C˙ÁLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .·iÁ98ÔÓ „Á‡ «»«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»««∆»ƒ

Ï·‡ ;¯Á‡ ÔÏÈ‡· B·Èk¯‰ B‡ ı¯‡a BÎÈ¯·‰Â ÔÏÈ‡‰»ƒ»¿ƒ¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈¬»
Á˙Ó Ì‡99ı¯‡a CÈ¯·‰Â Ô˜f‰ ÔÏÈ‡‰ ÔÓ „Á‡ „a ƒ»««∆»ƒ»ƒ»«»≈¿ƒ¿ƒ»»∆

ÔÏÈ‡a ‰¯ÚÓ „a‰ ¯wÚÂ ,¯Á‡ ÔÏÈ‡a B·Èk¯‰ B‡ƒ¿ƒ¿ƒ»«≈¿ƒ«««¿…∆»ƒ»
¯eËt ‰Ê È¯‰ - Ô˜f‰100. «»≈¬≈∆»

הנוטע 97) אחד רבנן, "תנו ב: ט, השנה בראש הוא כן
בעפר  ומכסהו בארץ הזמורות את (כופף המבריך ואחד
שלשים  בחבירו), (אילן המרכיב ואחר בארץ) משריש והוא
ערלה)". שנת (כלומר שנה לו עלתה השנה, ראש לפני יום

על 99)ענף.98) וסיפוק הגפנים, "סיפוק מ"ה: פ"א ערלה
פטור  (כלומר, מותר בארץ, שהבריכן אףֿעלֿפי סיפוק, גבי
מזו  ענף אדם שיקח "הוא, שם: רבינו ופירש מערלה)".
בה. קצתו וירכיב אחרת, בגפן שיגיע עד אותו וימתח הגפן,
וטמנו  הענף לקח אפילו לומר, רצונו בארץ, הטמינו אפילו
זה  ענף קצת שירכיב הוא סיפוק גבי על וסיפוק בארץ.
האילן, בזה האילן זה ענף וקצץ האחר, האילן בזה האילן
ונטעתם, ב'ספרא': ואמר הערלה. מן פטור הענין זה וכל
וכו', הגפנים סיפוק אמרו, מכאן וכו', ולמרכיב למבריך פרט
חייבין  שאין ב'ספרא', שזכר וההרכבה ההברכה וזו מותר.
הטמינו  או באילן והרכיבו ענף פסק אם אבל וכו'. בערלה
שם, השנה לראש בר"ן וראה בערלה". חייב זה הרי בארץ,

מח. אות רצד סי' ליו"ד הגר"א שכיון 100)ובביאור
חדשה. נטיעה זו אין הזקן, לאילן מחובר שהוא

.ÂËÏ„b101„Ïi‰ ‰Ê102¯Á‡Â ,˙B¯t ‰OÚÂ CÈ¯·‰L »«∆«∆∆∆ƒ¿ƒ¿»»≈¿««
‰BÓ - Ô˜f‰ ÔÏÈ‡a ‰¯ÚÓ ‡e‰L B¯wÚ ˜Òt Ck»»«ƒ»∆¿…∆»ƒ»«»≈∆

˜ÒÙpL ‰ÚMÓ103ÈtÓ ,ÔÈ¯zÓ - ˙B¯t‰ Ô˙B‡Â . ƒ»»∆ƒ¿«¿»«≈À»ƒƒ¿≈
¯z‰a eÏ„bL104Ì‡Â .105¯wÚ‰ ˜ÒÙpL ¯Á‡ ÔÁÈp‰ ∆»¿¿∆≈¿ƒƒƒ»««∆ƒ¿«»ƒ»

ÌÈ˙‡Óa eÙÈÒB‰L „Ú106ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ -107. «∆ƒ¿»«ƒ¬≈≈¬ƒ

בקרקע)101) שהבריך (ענף בריכה "וכן שם: ערלה

חוזר  "וזהו פירות". מלאה והיא הזקן), האילן (מן שנפסקה
(פירוש  שנפסקה" משעה מונה ההלכה בתחילת מאמרם על

שם). שכתבו 102)המשנה, הזה, האילן מן שמתח הבד
בתורה  נקרא הוא [וכן הקודמת. ההלכה בסוף רבינו
ראה  וגו'", פורה "ענף - יוסף" פורת "בן כב) מט, (בראשית

רצב]. סי' שם שלמה' נטעו 103)ב'תורה שלא אףֿעלֿפי
עצמו, בפני לאילן זו פסיקה ידי על שעשאו כיון עכשיו,

בהי"ז. להלן וראה חדשה, כנטיעה הוא בהיותם 104)הרי
הזקן. לאילן חלק 106)שם.105)מחוברים כלומר,

העיקר, פסיקת בשעת הפירות שהיו ממה ממאתיים אחד
זה. שיעור משערין כיצד הכ"ב, כלאים מהל' בפ"ה וראה

אבל 107) בטיל. ראשון) (ראשון, קמא קמא אומרים: ואין
מאכלות  מהל' בפט"ו ראה נאסר, לא ממאתיים בפחות

בערלה. האוסר שיעור שזהו הי"ד, אסורות

.ÊË‰cÏÈ108dÎaqL109‰˜Êa110˙B¯t eÈ‰Â ,111 «¿»∆ƒ¿»ƒ¿≈»¿»≈
eÙÈÒB‰ elÙ‡ ,‰cÏia112ÌÈ˙‡Ó113˙B¯t‰ el‡ È¯‰ - ««¿»¬ƒƒ»«ƒ¬≈≈«≈

ÔÈ¯eÒ‡ ‰cÏÈ ÏL114˙‡ ÔÈÏÚÓ ¯z‰ ÈÏecb ÔÈ‡L , ∆«¿»¬ƒ∆≈ƒ≈∆≈«¬ƒ∆
¯eÒ‡‰ ¯wÚ‰115. »ƒ»»»

ב.108) נז, בנדרים יוחנן רבי בשם אבהו רבי של מימרא
שנים. שלש לה מלאו לא שעדיין והכוונה

שנים.110)שהרכיבה.109) שלש לה של 111)שמלאו
הזקנה, לגבי היא בטילה פירות, בה היו לא אם אבל ערלה.

להלן. שסיבכוה.הפיר 112)ראה לאחר שבילדה, ות
הפירות 113) שהיו מה כנגד מאתיים יש שעתה כלומר,

הילדה. את שסיבכו מתבטלת 114)בשעה הערלה ואין
ב: מג, בסוטה אבהו רבי שאמר ומה תמיד. כמו במאתיים,
דין  בה ואין בזקינה, ילדה בטלה בזקינה, שסיבכה "ילדה
שם). (ר"ן כלל פירות בילדה שאין המדובר ערלה",

וטפל 115) עיקר שאין תערובת בכל אבל עיקר. שהוא כיון
בפ"ו  וראה ממאתיים. באחד הערלה מתבטלת בה, שייך

ובהערות. הכ"א תרומות מהל' ובפי"א ה"ו, מעשר מהל'

.ÊÈÔÏÈ‡116¯˜Ú Ck ¯Á‡Â ,ı¯‡a „a epnÓ CÈ¯·‰L ƒ»∆ƒ¿ƒƒ∆«»»∆¿««»∆¡«
- ı¯‡a CÈ¯·‰L „a‰ ÔÓ ÈÁ ‡e‰ È¯‰Â Blk ÔÏÈ‡‰»ƒ»À«¬≈«ƒ««∆ƒ¿ƒ»»∆

‰Ï¯Úa ·iÁÂ ,Úh ‰zÚ el‡k ÔÏÈ‡ B˙B‡ ‰OÚ117. «¬»ƒ»¿ƒ«»ƒ«¿«»¿»¿»
‰BÓe118vM ‰ÓÏe ÔÏÈ‡Ï‰ÚMÓ ‰Î¯·‰‰ ÔÓ ÁÓ ∆»ƒ»¿«∆»«ƒ««¿»»ƒ»»

.¯˜ÚpL∆∆¡«

מ"ה.116) פ"א שכתב 117)ערלה מה לגבי כאן והחידוש
בפני  אילן האילן, היה שנעקר לפני שגם שאף בהט"ו,
והבד  לו, טפל הוא הרי הבד, מן חי הוא שעתה כיון עצמו,

שם. כנ"ל מחדש, כנטוע הוא ערלה.118)הרי שנות שלש

.ÁÈÈ¯‰119„a CÈ¯·‰Â ,ÁÓˆÂ ı¯‡a „a CÈ¯·‰L ¬≈∆ƒ¿ƒ«»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ«
ÔÓ CÈ¯·‰Â ¯ÊÁÂ ,ÁÓˆÂ ı¯‡a ÁÓvM ‰nÓ „Á‡∆»ƒ«∆»«»»∆¿»«¿»«¿ƒ¿ƒƒ
ÏÈ‡B‰ ,‰Êa ‰Ê ÔÈ¯ÚÓ [‰‡Ó] Ô‰ elÙ‡ ,ÈLÈÏM‰«¿ƒƒ¬ƒ≈≈»¿…ƒ∆»∆ƒ

¯zÓ Ïk‰ - ÔBL‡¯‰ ¯wÚ‰ ÔÓ e˜ÒÙ ‡ÏÂ120Ì‡Â .121 ¿…ƒ¿¿ƒ»ƒ»»ƒ«…À»¿ƒ
.˜ÒÙpL ‰ÚMÓ ÏkÏ ‰BÓ - ÔBL‡¯‰ ¯wÚ ˜ÒÙƒ¿«ƒ«»ƒ∆«…ƒ»»∆ƒ¿«

הבדים 120)שם.119) הם שרבים כיון אומרים: ואין
וימנה  לאילן, טפלים יהיו לא שוב זה, אחר זה שהבריכו
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מותר. הכל אלא ממנו, שנפסקו קודם אף ערלה שנות
שם.121)

.ËÈÔÏÈ‡122ÚÊb‰ ÔÓ ‡ˆBi‰123ÔÓ ¯eËt - ƒ»«≈ƒ«∆«»ƒ
‰Ï¯Ú‰124·iÁ - ÌÈL¯M‰ ÔÓ ;125‰cÏÈ .126‰˙eÁt »»¿»ƒ«»»ƒ«»«¿»¿»
ÁÙhÓ127‰È˙BL Ïk ‰Ï¯Úa ˙·iÁ -128ÈtÓ , ƒ∆««∆∆¿»¿»»¿∆»ƒ¿≈

d˙L ˙· ‰ÚÈËk ˙È‡¯pL129ÌÈ¯·c ‰na . ∆ƒ¿≈ƒ¿ƒ»«¿»»«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡130˙Á‡ ‰ÚÈËa131ÌÈzL „‚k ÌÈzL B‡ , ¬ƒƒ¿ƒ»««¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ

·Ê ‰‡ˆBÈ ˙Á‡Â132˙BÁt Blk Ì¯k‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿««¿»»»¬»ƒ»»«∆∆À»
ÏB˜ BÏ LÈ ‰Ê È¯‰ - ÁÙhÓ133ÔÈBnL C¯„k ÔÈBÓe , ƒ∆«¬≈∆≈ƒ¿∆∆∆ƒ

.˙BÏÈ‡‰ ¯‡LÏƒ¿»»ƒ»

כרבי 122) קיט.), בבבאֿמציעא (הובאה ערלה תוספתא
מאיר. כרבי ולא "היכי 123)יהודה א: פב, בבבאֿבתרא

כל  יוחנן, רבי אמר השרשין. מן דמי והיכי הגזע, מן דמי
- הקרקע מן חוץ האילן כל (היינו, חמה פני שרואה
מתחת  (היינו, חמה פני רואה ושאינו הגזע. מן זהו רשב"ם),
עברו  שכבר באילן ומדובר השרשין", מן זהו שם) - לקרקע
בהי"ג. כנ"ל לקרקע. עד ונקצץ ערלה, שנות עליו

מן 124) כהמשך הוא הרי הגזע, מן יוצא שהוא שכיון
כנ"ל. ערלה, שנות עליו עברו שכבר הקודם, האילן

כנ"ל.125) חדשה, כנטיעה הוא שם,סו 126)שהרי טה
יעקב. בן אליעזר רבי קומה,127)בשם שפל[ת] "שהיא

שם). (רש"י טפח" עד לעולם תגבה מדרבנן.128)ולא
(שם). הערלה שנוח עליה שעברו "והרואה 129)אף

(שם). מותרין" ערלה שפירות אומר פירותיה, שאוכלין
שם.130) כרם.131)סוטה, בתוך או עצמה, בפני
זנב 132) יוצאה ואחת שתים כנגד שתים מילי, "והני שם:

כרם  כולו אבל ה"ז), כלאים מהל' פ"ז - קטן כרם (שהוא
רש"י  הוכרח הגמרא דברי פשטות ולפי ליה". אית קלא
לה.) (ברכות רבעי נטע ולא רבעי כרם שלמאןֿדאמר לפרש,
רבינו  אבל אחת, בנטיעה ולא בכרם אלא נוהגת ערלה אין
שתים  או אחת בנטיעה אמורים, דברים "במה וכתב: הוסיף
שתים", כנגד "שתים שאמרו מה ולפי"ז וכו'", שתים כנגד
מראית  משום איסור יש קטן בכרם שגם חידוש, להשמיענו

אחת. בנטיעה וכלֿשכן כרם 133)העין, אומרים, "הכל
(רש"י  זקינה" שהיא ויודעין הכרמים מכל משונה לפלוני יש

שם).

.ÎÔÈÚËB134¯eÁÈ135‰Ï¯Ú ÏL136ÔÈÚËB ÔÈ‡Â , ¿ƒƒ∆»¿»¿≈¿ƒ
ÊB‚‡137tÓ ,‰Ï¯Ú ÏL‰Ï¯Ú ˙B¯Ùe ,È¯t ‡e‰L È ¡∆»¿»ƒ¿≈∆¿ƒ≈»¿»

‰‡‰a ÔÈ¯eÒ‡138È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk , ¬ƒ«¬»»¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈
˙BÏÎ‡Ó139ÚËÂ ¯·Ú Ì‡Â .140È¯‰ - ‰Ï¯Ú ÏL ÊB‚‡ «¬»¿ƒ»«¿»«¡∆»¿»¬≈

¯zÓ ÁÓBv‰141˙BÏÈ‡‰ ¯‡Lk142. «≈«À»ƒ¿»»ƒ»

שם.134) ותוספתא מ"ט, פ"א ענף.135)ערלה
והטעם:136) שנים. שלש לו מלאו לא שעדיין אילן של

(פירוש  העץ" לא הפרי, אלא בהנאה אסור שאינו "לפי
שם). האגוז.137)המשנה, האגוז 138)פרי יטע ואם

זרה  בעבודה וראה האגוז. מן נהנה נמצא פירות, ויצמיח
ד"ה  מה: שם ורש"י ב, נטע שאם ד"ה תוספות - א מט,

נטע. ה"ט.139)שאם שם 140)בפ"י זרה בעבודה

שם  ב'תוספות' וראה מותר, בדיעבד יוסי, לרבי שאף הסיקו,
כפשוטה'. וב'תוספתא ואין, באכילה.141)ד"ה אף

כבסוף 142) מותר, גורם וזה שזה כיון דבר, של וטעמו
הסמוכה. ההלכה

.‡ÎÔÎÂ143˙BiÙk ÔÈ·Èk¯Ó ÔÈ‡144‰Ï¯Ú ÏL ¿≈≈«¿ƒƒ«¿ƒ∆»¿»
È¯Ùk Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈÏ˜„a145.¯zÓ - ·Èk¯‰Â ¯·Ú . ƒ¿»ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿ƒÀ»

¯·c ÏkL146„Á‡Â ¯eÒ‡ „Á‡ ,ÔÈÓ¯B‚ ÈL BÏ LiL ∆»»»∆≈¿≈¿ƒ∆»»¿∆»
ÁÓBv‰ ,CÎÈÙÏ .¯zÓ Ì‰ÈMÓ Ì¯‚p‰ ‰Ê È¯‰ - ¯zÓÀ»¬≈∆«ƒ¿»ƒ¿≈∆À»¿ƒ»«≈«

‰Ï¯Ú ˙B¯tÓ147È¯t‰ ÁenvÏ Ì¯‚ È¯‰L ,¯zÓ - ƒ≈»¿»À»∆¬≈»««ƒ««¿ƒ
.˙¯zn‰ ı¯‡‰Â ¯eÒ‡‰»»¿»»∆«À∆∆

שם.143) ותוספתא (פירוש 144)משנה תמרים" "לולבי
מאן 145)המשנה). שאל, יצחק "רבי שם: וב'ירושלמי'

יוסי  רבי [ומתרץ], ערלה של כפניות מרכיבין אין תנא
שרבינו  ואף פרי]". משום אסור שסמדר מ"ז, בפ"א [הסובר
הי"ג, בפ"ט כנ"ל מותר, סמדר אלא יוסי, כרבי שלא פוסק
יוסי, כרבי שמשנתנו יצחק כרבי סובר רבינו שאין נראה
ואף  כך). הסוברים שם ב'ירושלמי' (ויש עלמא ככולי אלא
שכיון  לכתחילה, החמירו בהרכבה בערלה, מותר שסמדר
הפנים' ('מראה ערלה כנוטע הוא הרי מאד, ניכר שהדבר

שם.146)שם). זרה, שעבר 147)עבודה מאגוז כלומר,
הקודמת. ההלכה כסוף ונטעו,

ה'תשפ"א  כסלו ט' רביעי יום

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ואם 1) הוידוי. הוא שנה ובאיזו מעשר, וידוי מהו יבאר

ישאר  שלא עד מתודה שאינו ודין בלילה. או ביום מתודה
שצריך  נשארו. אם עושה הוא וכיצד מהמתנות. אחת אצלו
טבלו  נשרף יתודה. ואח"כ הסדר, על המתנות כל להפריש
אלא  לו שאין מי מתודה. אם לכהן ראשון מעשר נתן אם או
פסוקי  מתודה. הוא אם תרומה, אלא לו שאין או ביכורים

הוידוי.

.‡˙BcÂ˙‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2ÔÈ‡ÈˆBnL ¯Á‡ ÈÈ ÈÙÏ3 ƒ¿«¬≈¿ƒ¿«ƒ¿≈¿»««∆ƒƒ
˙Bzn‰ Ïk4ı¯‡‰ Ú¯ÊaL5‡¯˜p‰ e‰ÊÂ .6ÈecÂ »««»∆¿∆«»»∆¿∆«ƒ¿»ƒ

¯OÚÓ7. «¬≈

חטא 2) אשר "והתוודה כמו החטא על הם הוידויים כל
כאן  ואף ישראל", בני עוונות כל את עליו "והתוודה עליה",
הוסרה  אבותינו ובעוונות בחטאינו כי על מתוודה הוא
ומעשרות  תרומות ראויות היו להם אשר מהבכורות העבודה
רחם" פטר כל בהעביר במתנותם, אותם "ואטמא כאמרו
לקרוא  הוא: והוידוי ז"ל. רבותינו שהזכירו מעשר וידוי וזהו
וגו' הבית מן הקודש "בערתי בדברים: התורה פסוקי את
אומר  ואינו ודבש". חלב זבת ארץ לאבותינו נשבעת כאשר

שני. שבמעשר מרשותו:3)הדרשות מוציאין כלומר,
ללויים, לכהנים, - ופאה שכחה ולקט ומעשרות, תרומות
זריקה  ידי על מבער הוא רבעי ונטע שני ומעשר ולעניים,

באש. שריפה או ולוייה 4)לים כהונה מתנות היינו
שנאמר  לה' מתנה שהוא זה, בכלל שני מעשר ואף ועניים.
קודש  הוא לה' העץ מפרי הארץ מזרע הארץ מעשר "וכל
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גבוה. ממון והוא ומעשרות 5)לה'", תרומות היינו
ושבאדם, שבבהמה אחרות מתנות לאפוקי עניים, ומתנות

הוידוי. עם קשר כל להן חכמים.6)שאין אף 7)בלשון
הארץ, שבזרע המתנות כל ביעור על הוא שהוידוי פי על
במעשר  הוא הוידוי שעיקר מפני מעשר", "וידוי קראוהו

שני.

.·ÔÈLÈ¯ÙnL ‰M‰ ¯Á‡ ‡l‡ ‰Ê ÈecÂ ÔÈcÂ˙Ó ÔÈ‡Â¿≈ƒ¿«ƒƒ∆∆»«««»»∆«¿ƒƒ
ÈÚ ¯OÚÓ da8¯OÚÏ ‰lÎ˙ Èk :¯Ó‡pL ;9z¯Ó‡Â10 »«¿«»ƒ∆∆¡«ƒ¿«∆«¿≈¿»«¿»

.˙Èa‰ ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆ƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒ

השלישית 8) השנה לאחר שהן ובשביעית ברביעית כלומר,
עני. מעשר שנות שהן כל 9)והשישית, "את וגומר:

עני. מעשר אף היינו וכו', תבואתך" היא 10)מעשר וזו
מעשר. וידוי מצוות

.‚‰ÁÓa ?ÔÈcÂ˙Ó È˙ÓÈ‡11ÏL ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈa ≈»«ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿»«¬∆
ÁÒt12‰lÎ˙ Èk :¯Ó‡pL .˙ÈÚÈ·L ÏLÂ ˙ÈÚÈ·¯ ÏL ∆«∆¿ƒƒ¿∆¿ƒƒ∆∆¡«ƒ¿«∆

Ba ÌÈÏk ˙B¯OÚn‰ ÏkL Ï‚¯a - ¯OÚÏ13ÔÈ‡Â ; «¿≈»∆∆∆»«««¿»ƒ¿≈
ÁÒt‰14Ïk ‡l‡ ˙ÈÚÈ·¯ ‰MÓ ÚÈbÓ15˙B¯t «∆««ƒ«ƒ»»¿ƒƒ∆»»≈

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t ÔÈa ,e¯OÚ˙ ˙ÈLÈÏL16˙B¯t ÔÈa ¿ƒƒƒ¿«¿≈≈»ƒ»≈≈
.ı¯‡‰»»∆

לוידוי 11) איחרוהו - לוידוי" כשר היום ש"כל פי על ואף
אלא  טוב ביום מאוחר זמן לך ואין לאחרו. שיכולים עוד כל

כדי 12)מנחה. - פסח של ראשון טוב ביום "ויתוודה
ונטע  שני מעשר (כגון ברגל (=לאכול) לוכל מה לו שיהיה
מערב  ביער שכבר פי על שאף לבעלים, נאכלים שהם רבעי
טוב, יום סעודת לצורך לעצמו להשאיר מותר טוב, יום
ויתוודה  הבית") מן הקודש "ביערתי לומר יכול ואינו
של  שחרית סעודת (כלומר, לאכול מצוה כאן עד - בשחרית
טוב, ביום אינה שלישית סעודה אבל מצוה. שהיא טוב יום

במנחה)". מתוודה כבר 13)ולכן בא כשהרגל כלומר,
הקודמת. השנה של הפירות כל את לעשר הספיק

כל 14) את לעשר מכלה הוא "אימתי ג: הלכה שם ירושלמי
שישית  של הדין והוא רביעית", של בפסח הפירות,

כ 15)בשביעית. גם 16)שכל.כלומר, רבינו לדעת
התורה. מן מתעשרים האילן פירות

.„ÌBia ‡l‡ ÔÈcÂ˙Ó ÔÈ‡17ÌBi‰ ÏÎÂ ,18ÈecÂÏ ¯Lk ≈ƒ¿«ƒ∆»«¿»«»≈¿ƒ
- ˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈ·e ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈ·e .¯OÚn‰««¬≈≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

˙BcÂ˙‰Ïe ¯Ú·Ï ·iÁ19. «»¿«≈¿ƒ¿«

בלילה.17) שמצוותו 18)ולא דבר הכלל, שם:"זה משנה
היום". כל כשר מצוה 19)ביום, הבית שבפני אלא

בפני  שאף וכיוון ה', לפני שנאמר: במקדש, להתוודות
מתוודה  לכן בדיעבד, יצא, מקום בכל התוודה אם הבית,
זה  הרי מקדש, לנו שאין שכיוון הבית, בפני שלא אף
נש  בר "חד ד: הלכה א פרק תענית ובירושלמי כדיעבד.
מעשרותיו  (=שהוציא כתיקנן מעשרותיו מפיק הווה
מן  הקודש ביערתי אמור: קום מנא, רבי ליה אמר כתיקונן),
חולק  והראב"ד הבית. בפני שלא אף שמתוודין הרי הבית".

במקדש. אלא מעשר וידוי שאין וסובר

.‰‰Ê ÈecÂ20ÔBLÏ ÏÎa ¯Ó‡21z¯Ó‡Â :¯Ó‡pL ; ƒ∆∆¡«¿»»∆∆¡«¿»«¿»

„Á‡ ÏÎÂ .¯ÓB‡ ‰z‡L ÔBLÏ ÏÎa - EÈ‰Ï‡ ÈÈ ÈÙÏƒ¿≈¿»¡…∆¿»»∆«»≈¿»∆»
BÓˆÚ ÈÙa B¯ÓB‡ „Á‡Â22˙BcÂ˙‰Ï ÌÈa¯ eˆ¯ Ì‡Â , ¿∆»¿ƒ¿≈«¿¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿«
„Á‡k23.ÔÈcÂ˙Ó - ¿∆»ƒ¿«ƒ

הקודש.20) בלשון אלא אינו בכורים וידוי אבל
וידוי 21) וכו', לשון בכל נאמרין "אלו לב. סוטה במשנה

ד' לפני "ואמרת דכתיב, "מנלן, שם: ובגמרא מעשר".
אמירה  (=לומד) ויליף הבית", מן הקודש ביערתי אלוקיך

אומר". שהוא לשון בכל שניים 22)מסוטה, שיתוודו ולא
יחיד, בלשון הפרשה כל שנאמרה ממה כן ולמד אחת, בבת

ז"ל. חכמינו בדברי רבינו כן מצא אחד 23)ואולי כלומר,
שומעים. וכולם אומר

.ÂB˙ÂˆÓe24‰cÂ˙‰ Ì‡Â ;ÈÈ ÈÙÏ :¯Ó‡pL ,Lc˜na ƒ¿»«ƒ¿»∆∆¡«ƒ¿≈¿»¿ƒƒ¿«»
ÌB˜Ó ÏÎa25‡ˆÈ -26. ¿»»»»

לכתחילה.24) הוידוי, הבית.25)של בזמן אפילו
מעשר 26) שוידוי בירושלמי, שאמרו ממה רבינו, כן למד

יצא  הבית בזמן שאף משמע הבית, בפני שלא אף נוהג
למקדש. חוץ התוודה אם בדיעבד

.ÊMÈ ‡lL „Ú ‰cÂ˙Ó BÈ‡ÔÓ ˙Á‡ BÏˆ‡ ¯‡ ≈ƒ¿«∆«∆…ƒ»≈∆¿««ƒ
ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa :Èecea ¯ÓB‡ ‡e‰ ÔkL ,˙Bzn‰««»∆≈≈«ƒƒ«¿ƒ«…∆ƒ

˙Èa‰27ÔB¯Á‡‰ ·BË ÌBÈ ·¯ÚÂ .28¯eÚa‰ ‰È‰29, ««ƒ¿∆∆»«¬»»«ƒ
.ÔÈcÂ˙Ó ¯ÁÓÏe¿»»ƒ¿«ƒ

משקר.27) הוא הרי מתנות, בידו נשתיירו של 28)ואם
לא 29)פסח. עדיין שאם עצמו, טוב ביום מבער ואינו

בחג. להפריש אסור הפריש

.Á˙Óe¯˙e ‰Óe¯z BÏˆ‡ ¯‡L Ì‡ ?‰OBÚ ‡e‰ „ˆÈk≈«∆ƒƒ¿«∆¿¿»¿«
ÈÂlÏ B˙B - ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ;Ô‰kÏ d˙B - ¯OÚÓ30; «¬≈¿»«…≈«¬≈ƒ¿«≈ƒ

¯OÚÓ ˙B¯t BÏˆ‡ e¯‡L .ÌÈiÚÏ B˙B - ÈÚ ¯OÚÓ«¿«»ƒ¿»¬ƒƒƒ¿¬∆¿≈«¬≈
Ô˙i„t ˙BÚÓ B‡ ÈÚ·¯ ÚË B‡ È‡cÂ ÏL ÈL31È¯‰ - ≈ƒ∆««∆«¿»ƒ»¿ƒ»»¬≈

¯OÚÓ BÏˆ‡ ¯‡L .Û¯BO B‡ ÌiÏ CÈÏLÓe Ô¯Ú·Ó ‰Ê∆¿«¬»«¿ƒ«»≈ƒ¿«∆¿«¬≈
B¯Ú·Ï ·iÁ BÈ‡ - È‡Óc ÏL ÈL32BÏˆ‡ ¯‡L . ≈ƒ∆¿«≈«»¿«¬ƒ¿«∆¿

ÌB˜Ó ÏÎa ÔÈ¯Úa˙Ó Ô‰ È¯‰ - ÌÈ¯eka33. ƒƒ¬≈≈ƒ¿«¬ƒ¿»»

אלא 30) ראשון, מעשר ללויים יתנו שלא עזרא, קנס שלא
נטע 31)בזמנו. או שני מעשר עליהן שחילל מעת כלומר,
לו 32)רבעי. ואין וכו' "הדמאי ב: משנה א פרק דמאי

דמאי  של מעשר ותרומת שני, במעשר שם והמדובר ביעור.
ומעשר  לכהן, נותנו הביעור בשעת גם - לכהן שנותנו
נותנם  אינו בתחילה שאף דמאי, של עני ומעשר ראשון

נותנם. אינו הביעור בשעת גם אף 33)לכהן, כלומר,
בכל  לבערם יכול למקדש, ביכורים להביא עשה שמצוות

הביעור. זמן כשמגיע מקום

.Ë¯Ú·Óe Û¯BOL ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na34e¯‡LpLk ? «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈¿«≈¿∆ƒ¿¬
˙B¯t BÏˆ‡35ÌBÈ ÒkiL Ì„˜ Ôlk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ∆¿≈∆≈»∆¡…À»…∆∆ƒ»≈

ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ ÏL ÏÈL·z ¯‡L Ì‡ Ï·‡ ;·BË¬»ƒƒ¿««¿ƒ∆«¬≈≈ƒ¿∆«
¯Ú·Ók ÏÈL·z‰L ,B¯Ú·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÈÚ·¯36ÔÎÂ .37 ¿»ƒ≈»ƒ¿«¬∆««¿ƒƒ¿…»¿≈

ÔÈ¯Ú·Ók Ô‰ È¯‰ - ÔÈÏ·˙Â ÔÈÈ38. «ƒ¿¿»ƒ¬≈≈ƒ¿…»ƒ

לבער.34) שחייב מבושלים.35)כלומר, ולא חיים כשהם
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יפסיד".36) התבשיל), (את וישהה יישאר שאם "לפי
צריך 37) שהוא ושמן בפת מודים "הכל שם: ירושלמי

במים  לרככה אפשר שהתקשתה שפת לומר, [צריך לבער
[=במה  פליגין מה כמבוער. שהוא ותבלין ביין נפסדה] ולא

בתבשיל". והתבלין,38)נחלקו] יחמיץ ישהה אם שהיין
טעמו. יפוג

.È˙ÚLa ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ ‡lL ˙B¯t≈∆…ƒƒ¿««««¿ƒ¿«
¯eÚa‰39·iÁ BÈ‡Â ,˙BcÂ˙‰Ï B˙B‡ ÔÈ·kÚÓ ÔÈ‡ - «ƒ≈¿«¿ƒ¿ƒ¿«¿≈«»

.Ô¯Ú·Ï¿«¬»

פסח.39) של אחרון טוב יום בערב כלומר,

.‡ÈÂÈ˙B¯t eÈ‰L ÈÓ40ÌBÈ ÚÈb‰Â epnÓ ÔÈ˜BÁ¯ ƒ∆»≈»¿ƒƒ∆¿ƒƒ«
ÌL ‡¯B˜ ‰Ê È¯‰ - ¯eÚa‰41Ô‰Ï ‰kÊÓe ,˙BznÏ «ƒ¬≈∆≈≈««»¿«∆»∆

Ú˜¯˜ ·b ÏÚ Ô‰ÈÏÚ·Ï42Ô‰Ï ‰ÎBfL ÈÓÏ B‡43 ¿«¿≈∆«««¿«¿ƒ∆∆»∆
ÏÚ ÔÈÏËÏhn‰ ˙È˙pL .¯ÁÓÏ ‰cÂ˙Óe ,Ô‰ÈÏÚ·Ï¿«¿≈∆ƒ¿«∆¿»»∆¿ƒ««ƒ«¿¿ƒ«

˜efÁ da LiL ‰zÓ ‡l‡ dÈ‡ Ú˜¯˜ Èab44Ï·‡ . «≈«¿«≈»∆»«»»∆≈»ƒ¬»
ÈtÓ ,ÔÈÙÈÏÁa ¯OÚn‰ Ì‰Ï ˙B˜‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡≈»¿«¿»∆««¬≈«¬ƒƒƒ¿≈

˙B¯OÚn‰Â ,‰¯ÈÎÓk ‰‡¯pL45˙Bzn‰Â ˙BÓe¯z‰Â46 ∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ»¿«««¿¿«¿¿««»
‰È˙ Ô‰a ¯Ó‡ -47.‰¯ÈÎÓ ‡Ï , ∆¡«»∆¿ƒ»…¿ƒ»

טבל.40) בכרי:41)שהם המתנות מקום לציין וצריך
כלום. אמר לא מקום ציון בלי אבל בדרומו". או "בצפונו

רבן 42) מדרבנן, ההוא ליה "אמר יא: מציעא בבבא
להם". הקנה קרקע אגב מטלטלי שזיכה 43)גמליאל, כמו
יוסף. בן עקיבא ביד לעניים, גמליאל אף 44)רבן כלומר,

אינן  המתנות, כמכר זה והרי בכסף, נקנית עצמה שהקרקע
תמורת  הקרקע עם יחד נקנו ולא הקרקע, אגב מתנה אלא

מעשר.45)הכסף. ותרומת גדולה תרומה ראשון, מעשר
עניים.46) "זה 47)מתנות ללוי" "נתתיו במעשרות:

ותרומת  תרומה "זו נתתיו" "וגם ובתרומות: לוי". מעשר
"זה  ולאלמנה" ליתום "ולגר עניים: ובמתנות מעשר".

והפאה". והשכחה הלקט עני, מעשר

.·ÈÏk ‡ÈˆBiL „Ú ˙BcÂ˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆≈»¿ƒ¿««∆ƒ»
L„w‰ .˙Èa‰ ÔÓ L„w‰ Èz¯Úa :¯Ó‡pL ?˙Bzn‰««»∆∆¡«ƒ«¿ƒ«…∆ƒ««ƒ«…∆
˙Èa‰ ÔÓ .L„˜ Èe¯w‰ ,ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ ‰Ê -∆«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒ«»…∆ƒ««ƒ
ÂÈz˙ .˙Èaa ÌÈ‰k ÏL ‰zn‰ ‡È‰L ,‰lÁ BÊ -«»∆ƒ««»»∆…¬ƒ««ƒ¿«ƒ
ÏÏkÓ - ÂÈz˙ Ì‚Â .ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ‰Ê - ÈÂlÏ«≈ƒ∆«¬≈ƒ¿«¿«ƒƒ¿»

˙¯Á‡ ‰zÓ ezÓ„wL48‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ‡È‰Â , ∆¿»««»»«∆∆¿ƒ¿»¿»
¯OÚÓ ˙Óe¯˙e49¯OÚÓ ‰Ê - ‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ ¯bÏ . ¿««¬≈«≈«»¿»«¿»»∆«¿«

ÈÚ50‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜ÏÂ51Ë˜Ï ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ . »ƒ¿∆∆ƒ¿»≈»««ƒ∆≈∆∆
Èece‰ ˙‡ ÔÈ·kÚÓ ‰‡Ùe ‰ÁÎL52. ƒ¿»≈»¿«¿ƒ∆«ƒ

קדמה 48) שניה מעלה על יורה ללוי, נתתיו וגם "ואמרו:
כמו  תוספת, אצלם, "וגם" שמלת לפי ראשון], [למעשר לו

עליו". מדבר 49)הנוסף נתתיו" ש"וגם לומר הכוונה אין
הפרשת  חלה שבדיעבד פי על אף שהרי מעשר, תרומת על
הרי  אבל ראשון, מעשר הפרשת לפני מעשר תרומת
תרומת  שלמדים הכוונה אלא כן, לעשות אין לכתחילה

גדולה. מתרומה הבית.50)מעשר בתוך [המתחלק
זה. פסוק בכלל אינו בגורן המתחלק עני מעשר אבל

"עזיבה"51) שהרי נתינה, מצוות בהם שאין פי על [אף
שלא  לכתחילה, למצוה כן תקנו שחכמים נראה - בהם נאמר
עני  מעשר גם כן ואם אלו. מצוות גם שיקיים עד יתוודה
אף  עזיבה אלא נתינה נאמרה לא בו שגם בגורן, המתחלק

מדרבנן]. זה, בכלל "נתינה",52)הוא נאמרה שלא כיוון
בפרשת  האמור נתתיו", "וגם בכלל אינם ולכן "עזיבה" אלא

הוידוי.

.‚ÈCk ¯Á‡Â ¯„q‰ ÏÚ ˙Bzn‰ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿«¿ƒ««»««≈∆¿««»
Ì‡ ‡‰ ;È˙Èeˆ ¯L‡ E˙ÂˆÓ ÏÎk :¯Ó‡pL .‰cÂ˙Èƒ¿«∆∆∆¡«¿»ƒ¿»¿¬∆ƒƒ»ƒ»ƒ

ÔBL‡¯Ï ÈL ¯OÚÓ ÌÈc˜‰53ÏBÎÈ BÈ‡ - ƒ¿ƒ«¬≈≈ƒ¿ƒ≈»
˙BcÂ˙‰Ï54,˙BcÂ˙‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ - BÏ·Ë Û¯O . ¿ƒ¿«ƒ¿«ƒ¿≈»¿ƒ¿«

ÔÓf·e .Ô‰ÈÏÚ·Ï Ô˙ ‡ÏÂ ˙BzÓ LÈ¯Ù‰ ‡Ï È¯‰L∆¬≈…ƒ¿ƒ«»¿…¿»»¿«¿≈∆«¿«
ÌÈ‰kÏ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÈ˙B eÈ‰L55eÈ‰ ‡Ï - ∆»¿ƒ«¬≈ƒ«…¬ƒ…»

ÈÂlÏ ÂÈz˙ Ì‚Â :¯Ó‡pL ;ÔÈcÂ˙Ó56. ƒ¿«ƒ∆∆¡«¿«¿«ƒ«≈ƒ

תעשה.53) לא על "עשיתי 54)שעבר לומר: יכול שאינו
צויתני". אשר עזרא.55)ככל של בזמנו היינו

לכהן.56) נותנו הוא שהרי

.„È;‰cÂ˙Ó - „·Ïa ÈL ¯OÚÓ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L ÈÓƒ∆≈∆»«¬≈≈ƒƒ¿«ƒ¿«∆
‡e‰ ¯OÚÓa Èece‰ ¯wÚL57BÏ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ÔÎÂ . ∆ƒ««ƒ¿«¬≈¿≈ƒ…»»

‰cÂ˙Ó - „·Ïa ÌÈ¯eka ‡l‡58Èz¯Úa :¯Ó‡pL ; ∆»ƒƒƒ¿«ƒ¿«∆∆∆¡«ƒ«¿ƒ
ÔBL‡¯‰ L„w‰ - L„w‰59ÈÓ Ï·‡ .ÌÈ¯eka‰ ‡e‰L , «…∆«…∆»ƒ∆«ƒƒ¬»ƒ

;‰cÂ˙Ó BÈ‡ - dÓˆÚ ÈÙa ‰Óe¯z ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L∆≈∆»¿»ƒ¿≈«¿»≈ƒ¿«∆
¯‡L ÏÏÎa ‡l‡ ÈecÂ ‰eÚË ‰Óe¯z‰ ÔÈ‡L∆≈«¿»¿»ƒ∆»ƒ¿«¿»

˙Bzn‰60. ««»

מכולן.57) יותר בו שייך "ביערתי", ולשון אותו, ששורפין
מתבערים.58) ביכורים מפרישים 59)שאף שהביכורים

לכל. תחילה מעשר 60)אותם לו היה אם שאף ונראה
נותנן  המתנות שכל הדבר, וטעם מתוודה. אינו לבד ראשון
"ביערתי  עליהן לומר יכול ואינו מבערם, ואינו לבעליהם

הבית". מן הקודש

.ÂËÏÚ ÔÈnÓ LÈ¯Ù‰ ‡lL - EÈ˙BˆnÓ Èz¯·Ú ‡Ï…»«¿ƒƒƒ¿∆∆…ƒ¿ƒƒƒ«
ÔÓ ‡ÏÂ ,¯aÁÓ‰ ÏÚ LeÏz‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,BÈÓ BÈ‡L∆≈ƒ¿…ƒ«»««¿À»¿…ƒ
‡ÏÂ ,ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,LeÏz‰ ÏÚ ¯aÁÓ‰«¿À»««»¿…ƒ∆»»««»»¿…
ÁÎL ‡lL - ÈzÁÎL ‡ÏÂ .L„Á‰ ÏÚ ÔLi‰ ÔÓ61 ƒ«»»«∆»»¿…»»¿ƒ∆…»«

BÎ¯·lÓ62BÓL ¯ÈkÊ‰lÓe63ÂÈÏÚ64È‡· ÈzÏÎ‡ ‡Ï . ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ¿»»…»«¿ƒ¿…ƒ
‰cÂ˙Ó BÈ‡ - ‰È‡a BÏÎ‡ Ì‡ ‡‰ .epnÓ65‡ÏÂ . ƒ∆»ƒ¬»«¬ƒ»≈ƒ¿«∆¿…

‰‡ÓËa BLÈ¯Ù‰ Ì‡ ‡‰ .‡ÓËa epnÓ Èz¯Ú·66- ƒ«¿ƒƒ∆¿»≈»ƒƒ¿ƒ¿À¿»
Á˜Ï ‡lL - ˙ÓÏ epnÓ Èz˙ ‡ÏÂ .‰cÂ˙Ó BÈ‡≈ƒ¿«∆¿…»«ƒƒ∆¿≈∆…»«

ÌÈ¯Á‡ ÌÈB‡Ï B˙ ‡ÏÂ ,ÔÈÎÈ¯Î˙Â ÔB¯‡ epnÓ67. ƒ∆»¿«¿ƒƒ¿…¿»¿¿ƒ¬≈ƒ
‰¯ÈÁa‰ ˙È·Ï B‡È·‰L - È‰Ï‡ ÈÈ ÏB˜a ÈzÚÓL68. »«¿ƒ¿¿»¡…»∆¡ƒ¿≈«¿ƒ»

ÁÓOL - È˙Èeˆ ¯L‡ ÏÎk È˙ÈOÚ69Ba ÁnOÂ70; »ƒƒ¿…¬∆ƒƒ»ƒ∆»«¿ƒ«
.·Bh‰ ÏÎ· zÁÓOÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»¿»«

פושע.61) להיות הוא קרוב ולפיכך לשכוח, לו היה ולא
המזון,62) שלאחר המזון לברכת הכוונה כי אומרים יש

התורה. מן ברכה 63)שהיא שכל הקב"ה, של מלכותו וכן
ברכה. אינה ומלכות, השם הזכרת בה על 64)שאין
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לבעלים. שהם רבעי ונטע שני מעשר כגון שאכל, הפירות
מתוודה, אינו עליהם עבר שאם כאן נאמר שלא ומכיוון
אין  אלה שבכל לפי הוידוי, את מעכבים שאינם נראה
קלקל  לא כן ואם מעשר, מעשרותיו ואין תרומה תרומתו

כלום. עצמם עצמה,65)במתנות במתנה שקלקל כיוון
כדין. שלא "דבר 66)שאכלה כד: הלכה שם, [בתוספתא

הבית  מן שהפרשתו כיוון הבית], מן הקודש [ביערתי אחר
הבית  מן שהפרשתו התוספתא, וכוונת לו", זקוק אתה אין

ביעורו. הבית זו מן שהפרישן שכיוון כאן, המשנה כוונת וזו
שני  מעשר שנתן או לתיתן, שחייב למי המתנות ונתן
שהיו  או טמאות, היו והמתנות הביעור, זמן קודם לחבירו
בטומאה  המתנות שיאכלו ונמצא הטמא, וימצאם טהורות

לזה]. שגרם הוא הבית מן להם,67)והמפרישן נתן שאם
ו  באנינות. באכילה הכשילם מה הרי עבר אם כאן נאמר לא

לא. או מתוודה אם אבל 68)דינו: הביכורים. כלומר,
החומה. מן לפנים הביאו אם דיו שני, בין 69)מעשר

ובין  וביתך" אתה "ושמחת בו שנאמר שני במעשר
הטוב". בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים

אתה 70) וגו' הטוב בכל "ושמחת בהם שנאמר בביכורים
בקרבך". אשר והגר והלוי

.ÊË¯L‡k „Ú ,ÌÈÓM‰ ÔÓ EL„˜ ÔBÚnÓ ‰ÙÈ˜L‰«¿ƒ»ƒ¿»¿¿ƒ«»«ƒ««¬∆
‰Lwa BÊ - L·„e ·ÏÁ ˙·Ê ı¯‡ eÈ˙·‡Ï zÚaLƒ¿«¿»«¬…≈∆∆»«»»¿»«»»

ÔziL71˙B¯ta ÌÚË72. ∆ƒ≈«««≈

הטעם.72)הקב"ה.71) וטובות שמנות שיהיו "עניינו,
מלה  הפרשה זו [במשנה] בכאן דורש שהוא הדרש וזה
יודיענו  אבל הוידוי, בשעת זה אדם שיאמר רצונו אין במלה
בשעת  אבל הפרשה, זאת ענייני הפירוש דרך על בכאן
על  שניתנה כמו בלשונה הפרשה אלא קורא אינו הקריאה
רבינו  השמיט למה עיון וצריך רבינו]". [משה הנביא ידי
ישראל  עמך את "וברך שם במשנה שנזכרו הבקשות יתר
(רדב"ז). בהמה"? ובוולדות ומטר בטל וכו' ובבנות בבנים

.ÊÈÌÈ¯ÊÓÓe Ï‡¯OÈ73ÌÈ¯‚ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈcÂ˙Ó - ƒ¿»≈«¿≈ƒƒ¿«ƒ¬»…≈ƒ
,ı¯‡a ˜ÏÁ Ì‰Ï ÔÈ‡L ÈtÓ ;ÌÈ¯¯ÁLÓ ÌÈ„·ÚÂ«¬»ƒ¿À¿»ƒƒ¿≈∆≈»∆≈∆»»∆
ÌÈ‰k .eÏ z˙ ¯L‡ ‰Ó„‡‰ ˙‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰Â«¬≈≈¿≈»¬»»¬∆»«»»…¬ƒ
˜ÏÁ eÏË ‡lL Èt ÏÚ Û‡L ;ÌÈcÂ˙Ó - ÌÈiÂÏe¿ƒƒƒ¿«ƒ∆««ƒ∆…»¿≈∆

.L¯‚Ó È¯Ú Ì‰Ï LÈ ,ı¯‡a»»∆≈»∆»≈ƒ¿»

זרע 73) הוא שאין כיוון נאמר שלא כאן, שהחידוש נראה
את  אחריך ולזרעך לך "ונתתי הכתוב: בכלל הוא אין כשר,
הרי  אלא אחריך", המיוחס "זרע בו: שדרשו מגוריך", ארץ

דבר. לכל כבנו הוא

ÈÚ·¯ ÚËÂ ÈL ¯OÚÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¬≈≈ƒ¿∆«¿»ƒ

x`W mr mixEMA zFkld¦§¦¦¦§¨
oilEaBAW dPdM zFpYn

mixekiazekld-mirxfxtq
©§§ª¨¤©§¦

˙Á‡Â ,‰OÚ ˙BˆÓ ‰BÓL .˙BˆÓ ÚLz ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»≈«ƒ¿¿∆ƒ¿¬≈¿««
ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙ÂˆÓÌÈ¯eka LÈ¯Ù‰Ï (‡ :ÔË¯Ù e‰ ƒ¿«…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒƒƒ

ÌÈ¯eka Ô‰k‰ ÏÎ‡È ‡lL (· .Lc˜na Ô˙BÏÚ‰Ïe¿«¬»«ƒ¿»∆……««…≈ƒƒ
‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï („ .Ô‰ÈÏÚ ˙B¯˜Ï (‚ .ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁƒ»«ƒƒ¿¬≈∆¿«¿ƒ«»
ÔzÏ (Â .‰·˜Â ÌÈÈÁÏe ÚB¯Ê Ô‰kÏ ˙˙Ï (‰ .Ô‰kÏ«…≈»≈«…≈¿«¿»«ƒ¿≈»ƒ≈
BBÈ„t ÔzÏÂ Ôa‰ ¯BÎa ˙BcÙÏ (Ê .Êb‰ ˙ÈL‡¯ BÏ≈ƒ«≈ƒ¿¿«≈¿ƒ≈ƒ¿
(Ë .Ô‰kÏ BBÈ„t ÔzÏÂ ¯BÓÁ ¯Ët ˙BcÙÏ (Á .Ô‰kÏ«…≈ƒ¿∆∆¬¿ƒ≈ƒ¿«…≈

.B˙BcÙÏ ‰ˆ¯ ‡Ï Ì‡ ¯BÓÁ ¯Ët Û¯ÚÏ«¬…∆∆¬ƒ…»»ƒ¿
:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 1ּפרק ¤¤¦
מודה 1) שאינו והכהן לכהנים. ניתנו מתנות שכ"ד יבאר

מברך. מאי מהן והאוכל בהן.

.‡ÌÈ¯OÚ2ÔlÎÂ ,ÌÈ‰kÏ ez ˙BzÓ Úa¯‡Â ∆¿ƒ¿«¿««»ƒ¿«…¬ƒ¿À»
‰¯Bza ÔÈL¯ÙÓ3Ô¯‰‡Ï ˙È¯a ‰˙¯Î Ôlk ÏÚÂ ,4ÏÎÂ . ¿…»ƒ«»¿«À»ƒ¿¿»¿ƒ¿«¬…¿»

Ô‰k5ÌÈ‰ka ˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ - Ô‰a ‰„BÓ BÈ‡L6ÔÈ‡Â , …≈∆≈∆»∆≈≈∆«…¬ƒ¿≈
Ô‰Ó ‰zÓ BÏ ÔÈ˙B7. ¿ƒ«»»≈∆

ובבבא 2) קלג: בחולין הובאה ח, הלכה פ"ב חלה תוספתא
כתב  מדוע טעם ליתן כדי זה, פרק רבינו והקדים קי:. קמא
ופטר  הבן ופדיון הגז וראשית ומתנות וחלה ביכורים הלכות

(רדב"ז). כאחד וארבע 3)חמור, "עשרים שם: בתוספתא
מלח". ובברית ובפרט בכלל ובניו לאהרן כהונה מתנות
יח, (במדבר שנאמר בכללן, בתורה שנתפרשו היינו "בכלל"
היינו  "ובפרט", נתתים". לך ישראל, בני קדשי "לכל ח)
שם, כפשוטה (תוספתא בתורה נתפרשה ומתנה מתנה שכל

גאון). חנינאי רב "כל 4)בשם יט) (שם, שנאמר כמו
היא". עולם מלח ברית וגו' הקדשים בחולין 5)תרומות

שאינו  כהן כל כהונה, מתנות כ"ד חסדא, רב "ואמר קלב:
וכו' דתניא, היא. מילתא ולאו מתנה. לו נותנין אין בהן, בקי
בכהונה. חלק לו אין (בעבודה), בה מודה שאינו כהן וכל
בקי  דאינו אףֿעלֿגב בה מודה הא בה, מודה דאינו טעמא,
במתנות)". בבקיאות הדבר שתלה חסדא לרב (וקשה בהן
אלא  חסדא לרב קשה היה שלא נראה, הגמרא ומדברי
חסדא  רב היה אם אבל כנ"ל, בבקיאות, הדבר שתלה משום
מתנה, לו נותנין אין בהן מודה שאינו כל מתנות כ"ד אומר,
בעבודה, מודה שאינו מי רק שלא הרי כלום. קשה היה לא
במתנות. מודה שאינו מי אף אלא בכהונה, חלק לו אין

ובמעשהֿרוקח. בכסףֿמשנה נותנים 6)וראה אין כלומר,
שהקשו  הנ"ל, מהברייתא הדבר, ומקור עבודה. לעבוד לו

חסדא. רב על הנ"ל.7)ממנה חסדא כרב

.·‰M„˜ da LiL ‰zÓ ÏÎB‡‰ ÏÎÂ8¯L‡ :C¯·Ó - ¿»»≈«»»∆≈»¿À»¿»≈¬∆
.CÎÂ Ck ÏÎ‡Ï eeˆÂ Ô¯‰‡ ÏL B˙M„˜a eLcƒ̃¿»ƒ¿À»∆«¬…¿ƒ»∆¡…»»»

תרומות 8) מהלכות (פ"ז קודש שהן וחלה תרומה כמו
בה, וכיוצא הגז ראשית לא אבל ו). הלכה ולהלן א, הלכה
מצוה, שאכילתן וֿז), הלכות (להלן קודש קרויים שאינם
מהלכות  ובפ"י כב, הלכה תרומות מהלכות בפט"ו ראה

ואילך. א הלכה הקרבנות מעשה

.‚‰ÓL9Ì‰Ó ˙BzÓ10Ô˙B‡ ÌÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ¿…∆«»≈∆≈¿ƒ»
Lc˜na ‡l‡ ÌÈ‰k‰11‰¯ÊÚ‰ ˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ12. «…¬ƒ∆»«ƒ¿»ƒ¿ƒ≈«»¬»»

LÓÁÂ13ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ - ˙BzÓ ¿»≈«»≈¿ƒ»∆»ƒ»«ƒ
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¯ÈÚ‰ ˙ÓBÁÓ ÌÈÙÏ14LÓÁÂ .15ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ - ˙BzÓ ƒ¿ƒ≈«»ƒ¿»≈«»≈ƒ
Ô‰a16‰¯Bz‰ ÔÓ17.„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ »∆ƒ«»∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«

LÓÁÂ18‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa Ô‰a ÔÈÎBÊ - ˙BzÓ ¿»≈«»ƒ»∆≈»»∆≈¿»
˙Á‡ ‰zÓe .ı¯‡Ï19.Lc˜n‰ ÔÓ da ÔÈÎBÊ - »»∆«»»««ƒ»ƒ«ƒ¿»

וכתבו 9) אחר, באופן המתנות את חלקו שם, בתוספתא
יב. בהלכה להלן הנ"ל.10)רבינו המתנות מכ"ד

העיר.11) בכל נשים.12)ולא עזרת ולא ישראל עזרת
לאכול  אין שלכתחילה שם, הקרבנות מעשה בהלכות וראה

ה.13)בהיכל. בהלכה להלן ועובי 14)ראה והחלונות
הלכה  סוף שם הקרבנות מעשה (הלכות כלפנים - החומה

ו.15)ה). הלכה להלן דקדק 17)הכהנים.16)ראה
וחלה, מעשר ותרומת תרומה משום התורה", "מן לכתוב
אף  מדרבנן ונוהגות שם), (להלן הנ"ל המתנות מחמש שהן
הלכות  תרומות מהלכות פ"א למעלה ראה לארץ, בחוצה

ז.18)דֿו. הלכה להלן ח.19)ראה הלכה להלן ראה

.„?Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰ÓM‰ Ô‰ ‰Ó»≈«¿…∆∆≈∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»
˙‡hÁ „Á‡Â ÛBÚ‰ ˙‡hÁ „Á‡ ,˙‡hÁ‰ ¯Oa¿«««»∆»««»¿∆»««

‰Ó‰a‰20È‡cÂ ÔÈa ÈeÏz ÔÈa ,ÌL‡‰ ¯O·e ;21; «¿≈»¿«»»»≈»≈««
Â¯eaˆ ÈÓÏL ÈÁ·Ê22¯ÓÚ‰ ¯˙BÓe ;23È¯ÈLe ; ¿ƒ¿≈«¿≈ƒ«»…∆¿»≈

˙BÁÓ24Ï‡¯OÈ25ÌÁl‰ ÈzLe ;26ÌÁÏÂ ; ƒ¿ƒ¿»≈¿≈«∆∆¿∆∆
ÌÈt‰27ÔÓL ‚ÏÂ ;28ÔÈ‡ el‡ .Ú¯ˆÓ ÏL «»ƒ¿…∆∆∆¿…»≈≈»

.Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»

(לבמדבר 20) קרח לפרשת ובספרי שם, בתוספתא הוא כן
בשתים. מנאן יג בהלכה להלן אבל כ). כנ"ל.21)יח,

ובפ"י 22) ד, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות בפ"א ראה
ג. הלכה סוף הקמיצה 23)שם לאחר הנשאר כלומר,

יב. הלכה ומוספין תמידין מהלכות בפ"ז וראה וההקטרה,
כנ"ל.24) וההקטרה, הקמיצה אחר אבל 25)הנשאר

(פי"ב  כולה נשרפת אלא נקמצת, אינה כהנים מנחת
ט). הלכה הקרבנות מעשה בפ"ח 26)מהלכות ראה

הי"א. ומוספין תמידין ט.27)מהלכות הלכה פ"ד שם
ג.28) הלכה כפרה מחוסרי מהלכות בפ"ד ראה

.‰?ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆≈»∆¡»ƒ∆»ƒ»«ƒ
ÌÈÓÏL ÏL ˜BLÂ ‰ÊÁ29;‰„Bz‰ ÔÓ Ì¯en‰Â ; »∆»∆¿»ƒ¿«»ƒ«»

¯ÈÊ ÏÈ‡Ó Ì¯en‰Â30‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ¯BÎ·e ;31; ¿«»≈≈»ƒ¿¿≈»¿»
ÌÈ¯eka‰Â32.ÌÈÏLe¯Èa ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡ el‡ . ¿«ƒƒ≈≈»∆¡»ƒ∆»ƒ»«ƒ

דֿה.29) הלכות הקרבנות מעשה מהלכות בפ"י ראה
שם.30) הקרבנות מעשה מהלכות 31)הלכות בפ"א ראה

ב. הלכה ג.32)בכורות הלכה פ"ג להלן

.Â,‰Óe¯z‰ ?Ï‡¯OÈ ı¯‡aL LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆¿∆∆ƒ¿»≈«¿»
‰lÁ‰Â ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e33L„˜ ÔzLÏLe .34. ¿««¬≈¿««»¿»¿»…∆

Êb‰ ˙ÈL‡¯Â35‰fÁ‡ ‰„Oe ,36ÔÈlÁ Ô‰ÈLe .37. ¿≈ƒ«≈¿≈¬À»¿≈∆Àƒ
ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ el‡≈≈»ƒ»∆ƒ«»∆»¿∆∆

Ï‡¯OÈ38ı¯‡ ÏL ˙BlÁÂ ˙BÓe¯z ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡Â . ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿¿«∆∆∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ Ï‡¯OÈ39. ƒ¿»≈∆»¿∆∆ƒ¿»≈

יג.33) הלכה בפ"ה כדלהלן תרומה, ראה 34)שנקראת

כ. הלכה שם ופט"ו א, הלכה תרומות מהלכות בפ"ז
א.35) הלכה פ"י ערכין,36)להלן מהלכות בפ"ד ראה

יט. אֿב, הוא,37)הלכות חולין אחוזה שהרי שדה
הגז, ראשית ולענין יט). הלכה (שם אותו פודין הכהנים

יז. הלכה פ"י להלן ג.38)ראה בהלכה למעלה ראה
(פ"ב 39) מיד נטמאו - לשם שכשיצאו בחוצהֿלארץ, ולא

יז). הלכה תרומות מהלכות

.ÊÏÎa ÌÈ‰k‰ Ô‰a ÔÈÎBfL LÓÁ‰ Ô‰ ‰Óe»≈∆»≈∆ƒ»∆«…¬ƒ¿»
ÌB˜Ó40˙Bzn‰ ?41Ôa‰ ÔBÈ„Ùe ,42¯BÓÁ ¯ËÙe ,43, »««»ƒ¿«≈∆∆¬

¯b‰ ÏÊ‚Â44ÌÈÓ¯Á‰Â ,45¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ ÔzLÓÁÂ .46. ¿∆∆«≈¿«¬»ƒ«¬ƒ¿»Àƒ¿»»»

ãycew zegiyn zecewpã

שפודין  הוא חמור פטר פדיון שגדר משמע, פשט פי על
מיד  לכהן שייך חמור שפטר היינו הכהן, מן החמור את
"כל  קורח בפרשת הכתובים מפשטות כדמוכח כשנולד,
יהיה  ובבהמה באדם לה' יקריבו אשר בשר לכל רחם פטר
בהמה  ופטר אדם פטר הכתוב ממעט שאח"כ אלא לך.."
ונמצא  פדיונם. רק אלא לכהן ניתנים אינם עצמם שהם
לו  ששייך הכהן מיד החמור פדיית הוא חמור פטר שגדר
הל' בצפע"נ אבל אלגאזי. במהרי"ט וכ"כ כשנולד, מיד
רק  חל לא כהונה מתנות "דמצות : כתב ד) (יט, כלאיים

פדיון". לאחר
בהן  שזוכין "החמש כאן הרמב"ם לשון דיוק זהו ואולי
נקט  ולא חמור" ופטר הבן ופדיון כו' מקום בכל הכהנים
על  שחל הוא כהונה מתנות גדר כי חמור", פטר "פדיון
הכהן). מיד אותו לפדות שחייבים (אלא עצמו חמור פטר
(b"deye 39 dxrde 63 cenr e"l wlg y"ewl itÎlr)

בחוץֿלארץ.40) בין בארץ וקיבה 41)בין לחיים זרוע
מקום  בכל הנקראות והן טהורה. בהמה זובח כל שנותן

א). הלכה פ"ט (להלן ומצות 42)מתנות פי"א. להלן
א). הלכה פי"ב (להלן בחוץֿלארץ אף נוהגת הבן פדיון

שם.43) מההלכה 44)להלן גזילה, מהלכות בפ"ח ראה
ואילך. מהלכות 45)ה בפ"ו וראה כהנים. חרמי כלומר,

ואילך. ד מהלכה כ,46)ערכין, הלכה פ"ט להלן ראה
שם  ערכין ובהלכות ח, הלכה ראש שם גזילה ובהלכות

ה. הלכה

.ÁLc˜n‰ ÔÓ da ÔÈÎBfL ‰zn‰Â47˙B¯BÚ ‡e‰ ¿««»»∆ƒ»ƒ«ƒ¿»
˙BÏBÚ‰48ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙B¯BÚ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â . »¿«ƒƒ¿»»¿≈«√»ƒ

ÌÈ‰kÏ Ôlk -49. À»«…¬ƒ

מן 47) חלקם נוטלין אלא לכהן, נותן הישראל שאין כלומר,
קדשים.48)המקדש. קדשי בפ"ה 49)שהן ראה

יט. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות

.Ë˙BzÓ ‰ÓM‰50- Lc˜na ‡l‡ ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L «¿…∆«»∆≈»∆¡»ƒ∆»«ƒ¿»
È¯ÎÊÏ ‡l‡ ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡Â ,Ô‰ ÌÈL„˜ ÈL„˜ ÔlkÀ»»¿≈»»ƒ≈¿≈»∆¡»ƒ∆»¿ƒ¿≈

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,‰p‰k51¯ÎÊ Ïk :¯Ó‡ Ô‰·e . ¿À»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿»∆∆¡«»»»
B˙‡ ÏÎ‡È ÌÈ‰ka52.¯ÓB‚Â «…¬ƒ…«…¿≈
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mixekiaקמו zekld - mirxf xtq - elqk 'h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ד.50) בהלכה שם 51)הנ"ל הקרבנות מעשה הלכות ראה
ה"ג. ופי"ב ה"ג, פ"י ה"א, פ"ט ג. אותה.52)הלכה צ"ל:

.ÈÌÈÏLe¯ÈaL LÓÁ‰53ÔÈÏÎ‡Â ,ÌÈl˜ ÌÈL„˜ Ô‰ - ∆»≈∆ƒ»«ƒ≈»»ƒ«ƒ¿∆¡»ƒ
˙B·˜ÏÂ ÌÈ¯ÎÊÏ54EÈ·Ïe ÌÈz˙ EÏ :¯Ó‡ Ô‰·e . ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈»∆∆¡«¿¿«ƒ¿»∆

ÌÏBÚ ˜ÁÏ Ez‡ EÈ˙·ÏÂ55ÔÈz ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿ƒ¿…∆ƒ¿¿»»¿««ƒ≈≈ƒ»ƒ
Ô‰ ¯ÓLÓ ÈL‡Ï È¯‰L ,‰p‰k È¯ÎÊÏ ‡l‡56. ∆»¿ƒ¿≈¿À»∆¬≈¿«¿≈ƒ¿»≈

¯BÎa‰Â57‡l‡ B·È¯˜Ó ÔÈ‡Â ,BÓ„Â BaÏÁ ÔÈ·È¯˜Ó - ¿«¿«¿ƒƒ∆¿¿»¿≈«¿ƒ∆»
LÈ‡58ÌÈL„w‰ ÈL„˜ ˙B¯BÚ ÔÎÂ .59‰fÁ‡ ‰„Oe ,60, ƒ¿≈»¿≈«√»ƒ¿≈¬À»

ÌÈÓ¯Á‰Â61¯b‰ ÏÊ‚Â ,62ÈL‡ ‡l‡ Ô‰a ÔÈÎBÊ ÔÈ‡ - ¿«¬»ƒ¿∆∆«≈≈ƒ»∆∆»«¿≈
¯‡a˙iL BÓk ,¯ÓLÓ63È¯ÎÊÏ - Ôa‰ ÔBÈ„t ÔÎÂ . ƒ¿»¿∆ƒ¿»≈¿≈ƒ¿«≈¿ƒ¿≈

ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï ÛÒk‰ z˙Â :Ba ¯Ó‡ ÔkL ;‰p‰k64. ¿À»∆≈∆¡«¿»«»«∆∆¿«¬…¿»»
Ôlk ˙B¯BÎa‰ ÔÈcL ;‰p‰k È¯ÎÊÏ - ¯BÓÁ ¯ËÙe∆∆¬¿ƒ¿≈¿À»∆ƒ«¿À»

‰ÂL65.˙B·˜Ï ‡ÏÂ ÌÈ¯ÎÊÏ : »∆ƒ¿»ƒ¿…ƒ¿≈

ה.53) בהלכה דֿה.54)הנ"ל  הלכות שם בפ"י ראה 
ד).55) הלכה (שם שלמים של ושוק בחזה נאמר זה פסוק

"כל  יט) יח, (במדבר נאמר נזיר ואיל מתודה ובמורם
לך  נתתי לה' ישראל בני ירימו אשר הקדשים תרומות
יזֿיח) (שם, נאמר ובבכור ד). הלכה (שם ולבנותיך" ולבניך
וכשוק  התנופה כחזה לך, יהיה ובשרם וגו' שור בכור "אך
"ביכורי  יג) (שם, נאמר ובביכורים ה). הלכה (שם הימין"
טהור" ו"כל יאכלנו" בביתך טהור כל וגו' בארצם אשר כל

פד: מנחות ראה אשתו, פ"ג 56)לרבות להלן כמפורש
אותם  "נותנין ביכורים: סוף במשנה הוא וכן א, הלכה
והם  המקדש", כקדשי ביניהם מחלקין והם משמר, לאנשי

בחזוןֿאיש. וראה לנשים. גם אותם שאינו 57)נותנים
וראה  טו). הלכה בכורות מהלכות (פ"א משמר לאנשי ניתן

ט. משנה פ"ד לחלה המשנה את 58)בפירוש נותנים ולכן
לכהנות  יתנוהו ירצו אם והללו בלבד, כהונה לזכרי הבכור

(רדב"ז). הקרבנות 59)לאכלו מעשה מהלכות בפ"ה ראה
יטֿכ. בפ"ד 60)הלכות וראה ד. הלכה פ"ד חלה ירושלמי

כד. הלכה ערכין והלכות 61)מהלכות שם, ירושלמי
שם. ה.62)ערכין הלכה גזילה מהלכות בפ"ב ראה

הנ"ל.63) רבי:64)במקומות ליה "אמר קלב. ובחולין
כהן  מנחת רק (ולכן בפרשה כתובין ובניו אהרן מטונך,
כן  רבינו וכדעת נאכלת)". כהנת מנחת אבל כולה, קרבה
התוספות  אבל (משנהֿלמלך), והרשב"א הרא"ש דעת
וסוברים  חולקים מקומות, ובעוד אמר ד"ה מט: בפסחים

לכהנות. אף ניתן הבן ד.65)שפדיום בבכורות הוא כן
אדם. לבכור הוקשה טמאה בהמה שבכור

.‡ÈÌÈ¯ÎÊk ˙B·˜Ï ÔÈzpL ˙Bzn‰L ,z„ÓÏ ‰p‰ƒ≈»«¿»∆««»∆ƒ»ƒƒ¿≈ƒ¿»ƒ
¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ,‰Óe¯z :˙BzÓ LÓÁ -66‰lÁÂ ,67, »≈«»¿»¿««¬≈¿«»

‰Ó‰a ˙BzÓe68Êb‰ ˙ÈL‡¯Â ,69¯ÓB‡ ‰z‡ ÔÈpÓe . «¿¿≈»¿≈ƒ«≈ƒ«ƒ«»≈
E‚c ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ?˙B‰ÎÏ ˙z Êb‰ ˙ÈL‡¯L∆≈ƒ«≈ƒ∆∆¿…¬∆∆¡«≈ƒ¿»¿
‰Ó ;BÏ Ôzz E‡ˆ Êb ˙ÈL‡¯Â C¯‰ˆÈÂ EL¯Èzƒ¿¿ƒ¿»∆¿≈ƒ≈…¿ƒ∆»

ÌÈ¯ÎÊk ˙B·˜Ï ˙z Ô‚c ˙ÈL‡¯70˙ÈL‡¯ Û‡ , ≈ƒ»»ƒ∆∆ƒ¿≈ƒ¿»ƒ«≈ƒ
Êb‰71. «≈

א.66) הלכה תרומות מהלכות בפ"ו היא 67)ראה
יג. הלכה בפ"ה כדלהלן הלכה 68)כתרומה, פ"ט להלן

יז.69)כ. הלכה פ"י תרומות 70)להלן בהלכות כנ"ל
כחולין,71)שם. שהיא הגז שראשית שם, פ"י להלן ראה

ואילו  לישראל, נשואה שהיא אףֿעלֿפי לכהנת ניתנת
לישראל  הנשואה לכהנת אסורה קדושה, בה שיש תרומה
משנהֿלמלך. וראה ז). הלכה שם תרומות (הלכות באכילה

.·ÈÌÈÓÎÁ eÓ72:e¯Ó‡Â ˙¯Á‡ C¯c ÏÚ el‡ ˙BzÓ »¬»ƒ«»≈«∆∆«∆∆¿»¿
:Ô‰ el‡Â ,Ô¯‰‡Ï ez ‰p‰k ˙BzÓ Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚ∆¿ƒ¿«¿««¿¿À»ƒ¿¿«¬…¿≈≈

Lc˜na ¯OÚ73ÔÈÏe·ba ¯OÚÂ ,ÌÈÏLe¯Èa Úa¯‡ ,74. ∆∆«ƒ¿»«¿«ƒ»«ƒ¿∆∆«¿ƒ

ז.72) הלכה פ"ב חלה שאין 73)בתוספתא כלומר,
ד. בהלכה כנ"ל במקדש, אלא מחוץ 74)נאכלים

לה. מחוצה אף ומהן ישראל, ארץ בתוך מהן לירושלים.

.‚ÈÛBÚ‰ ˙‡hÁÂ ,‰Ó‰a ˙‡hÁ :Lc˜na ¯OÚ75, ∆∆«ƒ¿»««¿≈»¿««»
ÈeÏz ÌL‡Â ,ÌL‡76ÔÓL ‚ÏÂ ,¯eaˆ ÈÓÏL ÈÁ·Ê , »»¿»»»ƒ¿≈«¿≈ƒ¿…∆∆

,˙BÁÓ È¯ÈL ,ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ,ÌÁl‰ ÈzL ,Ú¯ˆÓ ÏL∆¿…»¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿»≈¿»
.¯ÓÚ‰ ¯˙BÓe«»…∆

שתי 75) רבינו מנה שם, ולמעלה בתוספתא. הוא כן
כאחת. מנאן 76)החטאות שם ולמעלה בתוספתא, הוא כן

כאחת. רבינו

.„ÈÌ¯eÓe ,ÌÈ¯eka‰Â ,¯BÎa‰ :ÌÈÏLe¯Èa Úa¯‡77 «¿«ƒ»«ƒ«¿¿«ƒƒ»
ÌÈL„˜ ˙B¯BÚÂ ,¯ÈÊ ÏÈ‡Â ‰„BzÓ78. ƒ»¿≈»ƒ¿»»ƒ

טו.77) הלכה להלן בעורות 78)ראה זוכין שכהנים אף
מקום  בכל דמיהן את ואוכלים ח), בהלכה (כנ"ל המקדש מן
שדרך  כיון שבירושלים, המתנות בין רבינו מנאן שירצו,
בירושלים  דמיהם ולאכול העורות למכור היתה הכהנים
ד"ה  קלג: חולין בתוספות וראה ג). בהלכה למעלה (רדב"ז

קי: קמא לבבא וברש"י ועורות,

.ÂË,‰lÁÂ ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ,‰Óe¯z :ÔÈÏe·ba ¯OÚ∆∆«¿ƒ¿»¿««¬≈¿«»
¯Ët ÔBÈ„Ùe ,Ôa‰ ÔBÈ„Ùe ,˙Bzn‰Â ,Êb‰ ˙ÈL‡¯Â¿≈ƒ«≈¿««»ƒ¿«≈ƒ¿∆∆
ÈÙÏe .¯b‰ ÏÊ‚Â ,‰fÁ‡ ‰„Oe ,ÌÈÓ¯Á ‰„O ,¯BÓÁ¬¿≈¬»ƒ¿≈¬À»¿∆∆«≈¿ƒ
‰zÓ ÌÈl˜ ÌÈL„wÓ Ì¯en‰ Ïk ·LÁ ,‰Ê ÔBaLÁ∆¿∆»«»«»ƒ»»ƒ«ƒ«»»
ÌÚ ,ÌÈÓÏL Á·Ê ÏkÓ Ì¯en‰ ˜BLÂ ‰ÊÁ :Ô‰Â .˙Á‡««»≈»∆»«»ƒ»∆«¿»ƒƒ

Ì‰nÚ Ì¯en‰ ÌÁl‰79‰È‰ Ì‡]80ÚB¯f‰ ÌÚ ,‰„Bz «∆∆«»ƒ»∆ƒ»»»ƒ«¿«
[dnÚ Ì¯en‰ ÌÁl‰ ÌÚ ¯ÈÊ ÏÈ‡Ó ˙Ó¯en‰81ÌÚ «∆∆≈≈»ƒƒ«∆∆«»ƒ»ƒ

˜BLÂ ‰ÊÁ82ÏÈ‡B‰ .83ÔzLÏLe84·eLÁ ,Ô‰ ÌÈÓÏL »∆»ƒ¿»¿»¿»ƒ≈»
Ì‰Ó Ì¯en‰85.˙Á‡ ‰zÓ «»≈∆«»»««

והשוק.79) החזה עם ופיסקא 80)כלומר, השלמים. זבח
ראשונים. בדפוסים ישנה אבל רומי, בדפוס איננה זו

הזרוע.81) הנזיר.82)עם מאיל הזרוע, עם המורמים
להו 83) חשיב להדדי, דדמיין "כיון שם: בחולין הוא כן

נזיר.84)כחדא". ואיל תודה משלמים,85)שלמים,
נזיר. ואיל ותודה,

.ÊËÏk ¯‡a˙z - ˙Ba¯˜a ˙BÈeÏz Ô‰L ˙Bzn‰ Ïk»««»∆≈¿¿»¿»ƒ¿»≈»
˙Ba¯˜ ˙BÎÏ‰a dÓB˜Óa ˙Á‡Â ˙Á‡86ÏÊb ÔÎÂ . ««¿««ƒ¿»¿ƒ¿»¿»¿≈∆∆

‰ÏÊb ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙È ¯b‰87‰„O ÔÈc e¯‡a ¯·Îe . «≈ƒ¿»≈¿ƒ¿¿≈»¿»≈«¿ƒ¿≈
‰Óe¯z ÔÈ„Â ,ÔÈÎ¯Ú ˙BÎÏ‰a ÌÈÓ¯Á‰ ÔÈ„Â ‰fÁ‡¬À»¿ƒ«¬»ƒ¿ƒ¿¬»ƒ¿ƒ¿»
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קמז mixekia zekld - mirxf xtq - elqk 'h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

el‡ ˙BÎÏ‰·e .˙BÓe¯z ˙BÎÏ‰a - ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e¿««¬≈¿ƒ¿¿«¬»≈
:Ô‰Â ,˙Ba¯˜a ÔÈÈeÏz ÔÈ‡L ˙Bzn‰ ÈËtLÓ ¯‡·‡¬»≈ƒ¿¿≈««»∆≈¿ƒ¿»¿»¿≈

‰lÁ‰Â ,ÌÈ¯eka‰88˙Bzn‰Â ,89Êb‰ ˙ÈL‡¯Â ,90, «ƒƒ¿««»¿««»¿≈ƒ«≈
Ôa‰ ÔBÈ„Ùe91¯BÓÁ ¯ËÙe ,92. ƒ¿«≈∆∆¬

גֿה.86) הלכות הקרבנות מעשה מהלכות ח 87)פ"י פרק
ואילך. ה ואילך.88)הלכה ה פרק פרק 89)להלן להלן

י.90)ט. פרק יא.91)להלן פרק פרק 92)להלן להלן
יב.

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
והיכן 1) למקדש, ביכורים להביא שמצותֿעשה יבאר

ואם  המינין. משבעת אלא ביכורים מביאין אין נוהגין.
מביאין  ואם הביכורים. מביאין אימתי משקין. אותה מביאין
והנוטע  נקוב בעציץ הגדל להיפך. או החדש על הישן מן
ובעלי  האריסין חבירו. שדה לתוך והבריכו שדהו לתוך אילן
בתוך  אילן הקונה בפחות. הארצות ולוקחין שאונסין זרוע
המוכר  הקרקע. ולקח תלושין פירות הלוקח או חבירו שדה
הביכורים  שביטלה. ואשרה ממנו. ולקחה וחזר לגוי שדהו
והוסיף  ביכוריו הפריש התורה. מן שיעור להן יש אם
כולם. הפירות נטמאו אם הביכורים מפרישין וכיצד עליהן.
ביכוריו  המפריש נבוזו. או ונמוחו ביכוריו הפריש ואם

לירושלים. בידו להעלותן

.‡ÌÈ‡Â ,Lc˜nÏ ÌÈ¯eka ‡È·‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈¿»ƒƒƒ«ƒ¿»¿≈»
˙Èa‰ ÈÙa ‡l‡ ÔÈ‚‰B2„·Ïa Ï‡¯OÈ ı¯‡·e3; ¬ƒ∆»ƒ¿≈««ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿«

E˙Ó„‡ È¯eka ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL4ÈÈ ˙Èa ‡È·z ∆∆¡«≈ƒƒ≈«¿»¿»ƒ≈¿»
EÈ‰Ï‡5ÔÈ‡È·Óe .6Ì‰È¯·c ÏL ÌÈ¯eka7ÔBÁÈÒ È¯ÚÓ ¡…∆¿ƒƒƒƒ∆ƒ¿≈∆≈»≈ƒ
‚BÚÂ8‡È¯eqÓe9‰Bw‰L ;10‰B˜k - ‡È¯eÒa »ƒ¿»∆«∆¿¿»¿∆

ÌÈÏLe¯Èa11Ï·‡] .12·‡BÓe ÔBnÚ13[Ï··e14ÏÚ Û‡ , ƒ»«ƒ¬»«»»∆««
Ì‰È¯·cÓ ˙B¯OÚÓ·e ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ Ô‰L Èt15ÔÈ‡ - ƒ∆≈«»ƒƒ¿»¿««¿ƒƒ¿≈∆≈

ÔÈ‡È·Ó16ÌÈ¯eka Ô‰Ó17ıeÁÓ ÌÈ¯eka ‡È·‰ Ì‡Â . ¿ƒƒ≈∆ƒƒ¿ƒ≈ƒƒƒƒ
ÌÈ¯eka ÔÈ‡ - ı¯‡Ï18. »»∆≈»ƒƒ

פרשת 2) ו'ספרי' פ"ג, שם ותוספתא מ"ח, פ"ח שקלים
ד). כו, (דברים קלו,3)כיֿתבוא וחולין מ"ו, פ"א כלים

חוצהֿלארץ 4)א. יצאה לגוי. ולא לך המיוחדת משמע,
ושם  ארצך). ד"ה שם, חולין ברש"י (ראה לגוי גם שהיא
וכן  מארצך". תביא "אשר ב) (שם, שנאמר ממה כן למדו

שם. לכלים המשנה בפירוש רבינו הוא 5)הביא כן
שנאמר  ממה כן למדו שם ב'ספרי' אבל שם. בתוספתא
לך  שיש זמן "כל - אלקיך" ה' מזבח לפני "והניחו (שם):
לך  אין מזבח לך שאין זמן וכל ביכורים, לך יש מזבח
ה"א. שני מעשר מהל' פ"ב למעלה וראה ביכורים".

חובה.6) בתורת סופרים.7)לכתחילה שלא 8)דברי
בבל  עולי וגם מצרים עולי גם וכבשון ומואב, עמון של היו
בביכורים  שאמרו ומה עמון). ד"ה טז. יבמות ('תוספות'
יוסי  רבי הירדן, מעבר וכו' וקורין "מביאין מ"י: פ"א
ארץ  שאינה הירדן, מעבר ביכורים מביאין אין אומר הגלילי
אלא  חכמים חייבו שלא רבינו סובר - ודבש" חלב זבת
שלמה' ו'מלאכת (כסףֿמשנה ב'ספרי' נראה וכן מדרבנן.
מפירוש  אבל נב). עמוד "זמנים" בספר וראה מהרי"ק, בשם

המצוות' וב'ספר התורה. מן שחייבים נראה שם, המשנה
שערי  מפורש נראה צא), (מצוה ב'חינוך' וכן קכה) (עשה
ל'ספר  בהערות וראה התורה, מן חייבין וסוריא ועוג סיחון
משנהֿ ובהערות קוק), הרב מוסד (הוצאת שם המצוות'

שם. ה'חינוך' על וראה 9)למלך מ"יא, סוף פ"ד חלה
איש'. וב'חזון שם, המשנה בפ"א 10)בפירוש וראה שם.

וט"ו. ה"ד תרומות כנ"ל.11)מהל' מדבריהם, זה וכל
רומי.12) בדפוס אינן המוקפות שטהרו 13)המלים

כבשוה  ולא מ"ג) פ"ד לידים המשנה בפירוש (ראה בסיחון
אחרת  ובנוסחא שם. יבמות ב'תוספות' ראה בבל, עולי

רוקח'). ('מעשה "ומצרים" לא 14)נוסף: בתוספתא
לדין  שוה דינה שלעולם מדעתו, רבנו וכתבה "בבל", נזכרה

ומואב. שכתב 15)עמון ושנער ה"א. שם תרומות הל'
בבל. היא שם, ה"ז.16)רבינו פ"א ביכורים תוספתא

אלא 17) נאכלים אינם טהורים ביכורים גם [שהרי
ה"גֿד), פ"ג (להלן בעזרה ההנחה אחרי בירושלים,
באכילה  ואסורים העמים, ארץ מחמת טמאים אלה וביכורים
ביכורים  להפריש חכמים חייבו לא ולפיכך בירושלים, גם
להביאן  צורך שאין וחלה תרומה ורק לארץ, בחוצה
להפריש, חכמים חייבו - במקומן נאכלות והן לירושלים
טמאות  שהן אףֿעלֿפי נאכלות, הן בחוצהֿלארץ שהרי
ולהלן  ה"ח, תרומות מהל' פ"ז ראה העמים, ארץ בטומאת
על  ולא גושה על אלא טומאה גזרו שלא וסוריא ה"י. פ"ה
טמאים, אינם שבה שהביכורים יתכן ח:), (גיטין אוירה
שתרומה  ואףֿעלֿפי כנ"ל. ביכורים, ממנה מביאים ולפיכך
אין  הי"ז), תרומות מהל' (פ"ב מסוריא אפילו מביאים אין

אח  הכהנים ירדפו שמא גזירה, משום אלא וייצאו זה ריה
להביא, הבעלים על שהחיוב ביכורים, אבל לארץ. לחוצה
דשביעית]. פ"ו סוף ב'ירושלמי' ראה זה, חשש אין

ביכורים 18) חכמים תיקנו שלא למעלה, [כמבואר
לשריפה].

.·ÔÈ‡19ÔÈÈn‰ ˙Ú·MÓ ‡l‡ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ≈¿ƒƒƒƒ∆»ƒƒ¿««ƒƒ
‡‰ÌÈ¯eÓ20ÌÈhÁ‰ :Ì‰Â ,ı¯‡‰ Á·La21, »¬ƒ¿∆«»»∆»≈«ƒƒ

,ÌÈBn¯‰Â ,ÌÈ‡z‰Â ,ÌÈ·Ú‰Â ,ÌÈ¯BÚO‰Â¿«¿ƒ¿»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒƒ
ÌÈ¯Óz‰Â ,ÌÈ˙Èf‰Â22‡È·‰ Ì‡Â .23˙Ú·MÓ ıeÁ ¿«≈ƒ¿«¿»ƒ¿ƒ≈ƒƒƒ¿«

.eLc˜˙ ‡Ï - ÔÈÈn‰«ƒƒ…ƒ¿«¿

ומ"י.19) מ"ג פ"א של 20)ביכורים וטעמו ח. ח, בדברים
פרי  כל "מראשית ה"ג), (שם ב'ירושלמי' אמרו דבר,
שנאמר  "ארץ", אף וכו', ראשית כל ולא מראשית, האדמה,

מדבר". הכתוב המינים בשבעת אףֿעל21ֿ)כאן, וכוסמין
יהושע' ('פני המינים שבעת בכלל אינן חיטים, מין שהן פי
ברכות  בתוספתא הוא [וכן בשמו). הגרע"א - ב לו, בפסחים

שבעה"]. ממין אינן "וכוסמין נאמר:22)פ"ד: שם בפסוק
דבש  יכול התמרים. אלו "ודבש, שם: וב'ירושלמי' "ודבש".
ובפירוש  ה"ד, להלן וראה התמרים". אלו אלא וכו', ממש

וצ"ע. ג, למשנה שם "פשיטא 23)המשנה שם: 'ירושלמי'
חוץ  ביכורים הפריש זה), דבר הוא פשוט =) מילתא הדא

קדשו". לא המינים, משבעת

.‚ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡24ÌÈ¯‰aL ÌÈ¯ÓzÓ ‡Ï25‡ÏÂ , ≈¿ƒƒ…ƒ¿»ƒ∆∆»ƒ¿…
ÔÓ ÔÈ‡L ÔÓL È˙ÈfÓ ‡ÏÂ ,ÌÈ˜ÓÚaL ˙B¯tÓƒ≈∆»¬»ƒ¿…ƒ≈≈∆∆∆≈»ƒ
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mixekiaקמח zekld - mirxf xtq - elqk 'h iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

¯Á·n‰26‡l‡ ;27˙B¯tÓe ÌÈ˜ÓÚaL ÌÈ¯ÓzÓ «À¿»∆»ƒ¿»ƒ∆»¬»ƒƒ≈
‡È·‰ Ì‡Â] .¯Á·n‰ ÔÓ Ô‰L ÈÙÏ ,ÌÈ¯‰aL28‡lL ∆∆»ƒ¿ƒ∆≈ƒ«À¿»¿ƒ≈ƒ∆…

˙B¯eÒ ÌÈ‡˙e ,ÌÈ¯‰aL ÌÈ¯Óz ÔB‚k ,[¯Á·n‰ ÔÓƒ«À¿»¿¿»ƒ∆∆»ƒ¿≈ƒ
˙B·w¯Óe29˙BMÚÓe ˙B˜a‡Ó ÌÈ·ÚÂ ,30‡Ï - ¿À»«¬»ƒ¿À»¿À»…

eLc˜˙31. ƒ¿«¿

מ"ג.24) בהרים.25)שם, ב'ירושלמי'26)שגדלים
נקרא  ולמה וכו'. אגורי זה בכתוב), (הנזכר שמן זית שם:
מאבדין  הזיתים וכל לתוכו, שמנו אוגר שהוא אגורי, שמו
במשנהֿלמלך. וראה מביכורים. פטורין אלו וכל שמנן.

מ"י.27) ונוסף 28)שם, רומי, בדפוס אינו המוקף
הביא  וכן (משנהֿלמלך). להיות צריך וכן אחרים, בדפוסים
"בתמרים  שם: וב'ירושלמי' אחר. נוסח בשם רוקח' 'מעשה
קדשו, לא אמר יוחנן רבי וכו', שבעמקים ובפירות שבהרים
ולמד  יוחנן, כרבי והלכה קדשו". אמר לקיש בן שמעון ורבי
ארצך". כל ולא - "מארצך" שנאמר "ממה פד:) (מנחות כן

שם. עולא אמר סוכות 29)וכן "תאנים שם: [ב'ירושלמי'
וזה מ"ה,מנוקבות", (פ"ב בשביעית המשנה פי על מתפרש

הפגין  את "סכין ה"ה) שמיטה מהל' פ"א להלן והובאה
בשמן  מושחין "סכין, שם: רבינו ופירש אותם". ומנקבים
מנהג  וכן נקבים, בתאנים עושין ומנקבין, בישולן. למהר
שימשחו  עד מתבשלין שאינן אצלנו מקומות בקצת התאנים
ובדפוס  מהם". תאנה כל מקצת בו ונוקבין דק עץ בשמן
רוקח' 'מעשה הביא וכן ומנוקבות", סוכות "ותאנים רומי

הנ"ל]. כב'ירושלמי' וצ"ל אחר, נוסח 'ירושלמי'30)בשם
"מאבקין, מ"ב) (שם, המשנה עלֿפי מתפרש זה ואף שם.
שמפזרים  היינו ו"מאבקין" שם). להלן (והובא מעשנין"
עשן  תחתיהם שעושים היינו ו"מעשנין" האבק, עליהם

שם). המשנה, (פירוש התולעים ב'ירושלמי'31)להרוג
ומזה  שבהרים, בתמרים כן אמרו שם מנחות מס' ובבבלי

(כסףֿמשנה). סורות לתאנים רבינו למד

.„ÔÈ‡32ÔÈ˜LÓ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó33ÌÈ˙ÈfÓ ıeÁ , ≈¿ƒƒƒƒ«¿ƒƒ≈ƒ
È¯t :¯Ó‡pL ;„·Ïa ÌÈ·ÚÂ34‡ÏÂ] - ‰Ó„‡‰ «¬»ƒƒ¿«∆∆¡«¿ƒ»¬»»¿…

[‰˜LÓ35‡È·‰ Ì‡Â .36.epnÓ ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈ˜LÓ «¿∆¿ƒ≈ƒ«¿ƒ≈¿«¿ƒƒ∆

ולא 32) ב. קכ, חולין הבבלי וכדעת מ"ג. פי"א תרומות
המשנה  בפירוש וראה ה"ג). שם (תרומות ה'ירושלמי' כדעת

מי"א. פ"ד ביכורים 33)לחלה פירות מפריש כלומר,
המשקה. ומביא רבי 34)וסוחטם, "דתני שם: בחולין

הביא  משקה. מביא אתה ואי מביא, אתה פרי "פרי", יוסף
מזיתים  היוצאים שמשקין מנין (כלומר, מנין ודרכן, ענבים
=) תביא לומר: תלמוד ביכורים), אותם מביאים וענבים
רש"י)". - מארצך אשר לכתוב: לו והיה מארצך. תביא אשר

אלו.35) תיבות ליתא רומי, "יוסף 36)בדפוס שם: בחלה
שרבינו  ואף ממנו". קיבלו ולא ושמן יין ביכורי הביא הכהן
רבינו  למד - ושמן יין שמביאין הנ"ל, תרומות כמשנת פסק

(כסףֿמשנה). אותם מקבלין אין משקין ששאר מכאן

.‰ÌÈ·B¯w‰37ÌÈ·ÚÂ ÌÈ‡z ÔÈ‡È·Ó ÌÈÏLe¯ÈÏ «¿ƒƒ»«ƒ¿ƒƒ¿≈ƒ«¬»ƒ
ÌÈÁÏ38Ô˙B‡ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ˜BÁ¯‰Â ,39˙B¯‚B¯b40 «ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ»¿»

ÔÈ˜enˆÂ41. ¿ƒƒ

מ"ג.37) פ"ג הגרוגרות 38)ביכורים מן יפים שהם

והענבים.39)והצימוקים. התאנים תאנים 40)את
בדרך 41)יבשות. יותר מתקיימים שהם מיובשים ענבים

גרוגרות  הקרובים הביאו שאם רבינו מדברי ונראה הרחוקה.
אותם  מביאים הרחוקים שהרי - מהם שמקבלים וצימוקים,

לכתחילה.

.ÂÔÈ‡42‚ÁÂ :¯Ó‡pL ;˙¯ˆÚÏ Ì„˜ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ≈¿ƒƒƒƒ…∆«¬∆∆∆∆¡«¿«
¯Èˆw‰43EÈOÚÓ È¯eka44‡È·‰ Ì‡Â .45ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡ - «»ƒƒ≈«¬∆¿ƒ≈ƒ≈¿«¿ƒ

‡l‡ ,epnÓ46ÌL ÌÁÈpÈ47‡¯˜ÈÂ ˙¯ˆÚ ‡B·zL „Ú ƒ∆∆»«ƒ≈»«∆»¬∆∆¿ƒ¿»
Ô‰ÈÏÚ48ÔÎÂ .49‰kÁ ¯Á‡ ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡50, ¬≈∆¿≈≈¿ƒƒƒƒ««¬À»

‰MÓ ÔÈ·eLÁ Ô‰ ‰kÁ ¯Á‡ e¯kaL ÌÈ¯eka‰L∆«ƒƒ∆ƒ¿««¬À»≈¬ƒƒ»»
‰‡a‰51ÌÁÈpÈÂ ,52„Ú53.˙¯ˆÚ ¯Á‡ «»»¿«ƒ≈«««¬∆∆

מ"י.42) פ"ד וחלה מ"ג, פ"א חג 43)ביכורים הוא
לך  תעשה שבועות "וחג כב) לד, (שמות שנאמר השבועות,

חטים". קציר ביום 44)ביכורי בו הקרבים הלחם שתי הן
הלחם  שתי כלומר, בשדה". תזרע "אשר וגו': יז) כג, (ויקרא
בשדה, תזרע אשר לביכורים קודמין והם מעשיך, ביכורי הם

להלן. צבועים 45)וראה הר "אנשי שם: וחלה ביכורים
מהם". קיבלו ולא לעצרת, קודם ביכוריהם הביאו

(כסףֿמשנה).ת 46) ה"א פ"א ביכורים כלומר,47)וספתא
סח:, (מנחות חובתו ידי יצא - הביאם שכבר שכיון בעזרה,

הי"ז). ומוספין תמידין מהל' אינו 48)ופ"ז לכן וקודם
- למעלה) (ראה יצא שבדיעבד אףֿעלֿפי עליהן, קורא
קודם  ביכורים להביא לחובה הדבר יקבעו שמא חששו

חלה). סוף ('ירושלמי' מ"ו:49)לעצרת שם בביכורים
החג  מן וקורא. מביא הסוכות), חג =) החג ועד "מעצרת
- ואילך שמחנוכה משמע קורא". ואינו מביא חנוכה, ועד

(כסףֿמשנה). מביא לפני 50)אינו שביכרו אלו ואילו
כלל, יביאם ולא לגמרי, נדחו להבא, ראויים והיו חנוכה,
ועבר  לחנוכה, קודם "הפרישן שם: ב'ירושלמי' אמרו וכן
והכוונה, המדוייקת. הגירסא היא (כן ירקבו חנוכה, עליהן
ראויים  שהיו בזמן חנוכה קודם שהפרישם כיון שנתקדשו
(כלומר  חנוכה לאחר להביאם). שאסרו אלא להבאה,
לא  חנוכה) קודם שביכרו אףֿעלֿפי החנוכה, אחר הפרישם
חג  שבין הזמן את חכמים שקבעו דבר, של וטעמו קדשו".
בכלל: הוא הזה שהזמן לפי להבאה, לחנוכה השבועות
לאחר  אבל בשדה, מצויין פירות שעדיין כיון הקציר", "וחג
כלל. מביאין אין בשדה, מצויין הפירות אין ששוב חנוכה,

שם. ברע"ב עתה 51)וראה להביאם שאין זה לענין
אבל  לצמוח. שהקדימו השנה כפירות הם והרי למקדש,
שחנטו  פירות על כביכורים אותם מביאין שאין הוא פשוט
להלן. ראה החדש, על הישן מן הוא שזה בשבט, טו לאחר

הפנים'.52) ב'מראה וראה שם, ב'ירושלמי' והוא כנ"ל.
לא  חנוכה לאחר שביכרו שהפירות וסובר חולק והראב"ד
תאנים  כדין ודינם בלבד, פסולת שהם כיון כלל, נתקדשו

בה"ג. הנ"ל ליתא.53)סורות זו תיבה רומי, בדפוס

.ÊÔÈ‡54i‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ ‡Ï ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó‡ÏÂ ÔL ≈¿ƒƒƒƒ…ƒ∆»»««»»¿…
L„Á‰ ÏÚ ÔLi‰ ÔÓ55˙B¯tÓ ‡È·È ‡Ï ?„ˆÈk . ƒ«»»«∆»»≈«…»ƒƒ≈

eËÁL ˙B¯t ÏÚ Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ Ì„˜ eËÁL∆»¿…∆¬ƒ»»»ƒ¿»«≈∆»¿
Ba ¯OÚ ‰MÓÁ ¯Á‡56ÚeËp‰ „Á‡ .57‰ÏBÚ‰ „Á‡Â ««¬ƒ»»»∆»«»«¿∆»»∆

.Ìˆ¯‡a ¯L‡ Ïk È¯eka :¯Ó‡pL ;ÂÈÏ‡Ó≈≈»∆∆¡«ƒ≈»¬∆¿«¿»
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שם.54) כב)55)'ירושלמי' יד, (דברים במעשר שנאמר
מעשרין  שאין שנה", שנה השדה היוצא וגו', תעשר "עשר
(תרומות  החדש על הישן מן ולא הישן על החדש מן לא
עג:). (יבמות למעשר הוקשו וביכורים מ"ה), פ"א

שם).56) ('ירושלמי' להיפך וכן החדש, על ישן הוא שזה
(פ"ה  בשבט בטו שלהם השנה שראש האילן בפירות זה וכל
אבל  ה"ב), שני מעשר מהל' ופ"א הי"א, תרומות  מהל'
(שם  בתשרי באחד שלהן השנה ראש - בהן וכיוצא תבואות

רדב"ז. ועי' אלא 57)ושם). לי "ואין פד: במנחות
טז) כג, (שמות לומר תלמוד מנין, מאליהן עלו שתזרע,
אלא  לי ואין מאליו). בשדה הצומח (כלומר, "בשדה"
לומר  תלמוד וכו' ושבחרובה שבגג לרבות מנין בשדה,
הביא  ורבינו בארצם". אשר כל בכורי יג) יח, (במדבר
כולל  שהוא מאליו, עולה לגבי גם בארצם" "אשר הפסוק

(רדב"ז). הכל

.Á˙B¯Ùe58ÔÈÙzL ÏL59:¯Ó‡pL ;ÌÈ¯ek·a ÔÈ·iÁ - ≈∆À»ƒ«»ƒ¿ƒƒ∆∆¡«
.[e‡È·È ¯L‡] Ìˆ¯‡a ¯L‡ Ïk È¯ekaƒ≈»¬∆¿«¿»¬∆»ƒ

כו,58) (דברים דכתיב אףֿעלֿגב "ביכורים, א: קלו, בחולין
כתב  לא, דשותפות אין, דידך יחיד) (בלשון [מ]ארצך  ב)
לרבות  רבים, (לשון בארצם אשר כל בכורי רחמנא:

שאין 59)שותפים)". לפי וגוי, ישראל שותפות אפילו
פ"א  (למעלה מקדושתה להפקיעה ישראל, בארץ לגוי קנין
בחולין  מעטו לא ולכן הט"ו). ולהלן ה"י, תרומות מהל'
ועוד  בכור לענין שם שמעטו כדרך גוי, עם שותפות שם,

רוקח'). 'מעשה כתב וכן שמח', ('אור דברים

.ËÏ„b‰60·e˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ıÈˆÚa61Ï„b‰Â , «»≈¿»ƒ««ƒ∆»¿«»≈
‰ÈÙÒa62:¯Ó‡pL ;¯wÚ Ïk epnÓ ‡È·Ó BÈ‡ - ƒ¿ƒ»≈≈ƒƒ∆»ƒ»∆∆¡«
Ìˆ¯‡a63‡È·Ó Ï·‡ .64‰a¯Áa B‡ ‚‚a Ï„b‰ ÔÓ65. ¿«¿»¬»≈ƒƒ«»≈¿«¿»¿»

א.60) פה, מנחות ריש 61)ברייתא שלדעת אףֿעלֿפי
סתירה  פי על נקוב, לאינו נקוב בין פד:) (שם חילקו לקיש,
"מביא  שבעציץ אומרת שהאחת ברייתות, שתי שבין
הברייתא  לפי - קורא" ואינו "מביא אומרת והאחת וקורא",
האומרת  יוחנן, רבי סמך שעליה פה.), (שם האחרונה
"מביא  ובחורבה ובגג עיקר", כל מביא "אינו שבעציץ
"שאינו  נקוב, אינו בין גופו בעציץ מחלקת ואינה וקורא",
מפורש, נראה - וקורא" ש"מביא נקוב לבין עיקר" כל מביא
וראה  קורקוס). (ר"י עיקר כל מביא אינו נקוב בעציץ שאף

רוקח'. וב'מעשה ספר' הספינה 62)ב'קרית סוגי כל
נלמד  זה ואף בארץ. גוששת עץ, ושל חרס של למיניה:
כל  מביא אינו "ושבספינה וכתבה שסתמה הנ"ל, מהברייתא
ריש  לדעת פד: שם (למעלה הגמרא כסוגיית ולא עיקר"
ספינה  בין המחלקת ברייתות) שתי שבין הסתירה ע"פ לקיש
ואינו  שמביא עץ של ספינה לבין וקורא, שמביא חרס, של

וראה 63)קורא. בארצכם), =) בארצכ' רומי: בדפוס
במנחות  שהוא כמו "מארצך", שצ"ל ונראה רוקח'. ב'מעשה
שלא  למעט ארצך", כל ולא "מארצך, יוחנן: רבי לדעת שם
ובספינה  בעציץ הגדל ואף ה"ג), למעלה (ראה המובחר מן

שם. במנחות ראה המובחר, מן כמפורש 64)אינו וקורא.
הי"ג. ובפ"ד הי"ג, סוף להלן וראה שם. אף 65)בברייתא

חורבה  ובין בית, של לגג מערה של גג בין חילוק אין כאן
שם  שחילקו כמו ולא עבודה, שאינה לחורבה עבודה
(ר"י  ביניהם מחלקת אינה הנ"ל הברייתא שהרי בגמרא,

קורקוס).

.ÈÚËBp‰66BÎÈ¯·‰Â e‰„O CB˙a ÔÏÈ‡67‰„O CB˙Ï «≈«ƒ»¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈
B¯·Á68ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡69‰„Oa ÚËB ‰È‰L B‡ , ¬≈ƒ¿»«ƒ∆»»≈«ƒ¿≈

B‡ ,e‰„O CB˙a BÎÈ¯·‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B‡ B¯·Á¬≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈
ˆ˜ CÈ¯·‰Â e‰„O CB˙a B¯wÚ ‰È‰Le‰„O CB˙a B˙ ∆»»ƒ»¿»≈¿ƒ¿ƒ¿»¿»≈
˙˜ÒÙÓ „ÈÁi‰ C¯„ B‡ ÌÈa¯‰ C¯„Â70ÔÈa ÚˆÓ‡a ¿∆∆»«ƒ∆∆«»ƒ«¿∆∆»∆¿«≈

‰nÓ ‡Ï ÌÈ¯eka ‡È·Ó BÈ‡ - C¯·n‰ „v‰Â ¯wÚ‰71 »ƒ»¿«««À¿»≈≈ƒƒƒ…ƒ«
BÊ ˙eL¯a ‡ÈˆB‰M72˙eL¯aL „v‰ ÔÓ ‡ÏÂ ∆ƒƒ¿¿…ƒ««∆ƒ¿

ÔB¯Á‡‰73Ïk eÈ‰iL „Ú - E˙Ó„‡ È¯eka :¯Ó‡pL ; »«¬∆∆¡«ƒ≈«¿»¿«∆ƒ¿»
E˙Ó„‡Ó ÔÈÏecb‰74. «ƒƒ≈«¿»¿

ãycew zegiyn zecewpã

."jznc`n oilecibd lk eidiy cr ,jznc` ixekia xn`py..."

בכיבוש  תלוי החיוב חלות בארץ, התלויות המצוות ברוב
משא"כ  המצוה. חיוב את הגורמים שהם ובחלוקתה, הארץ
בלבד, לארץ בביאה תלוי החיוב חלות ביכורים לגבי
אלא  החיוב חלות גורם אינו בה" וישבת "וירשתה והתנאי
המצוה  קיום כי עליה", דרביע "ארי כהסרת רק שהוא
את  "הבאתי שאומר כמו שדה, לאדם כשיש רק אפשרי
ירושה  לאחר היינו ה'", לי נתת אשר האדמה פרי ראשית
החיוב  חלות אבל בארץ, מבורר חלק לו כשיש שלו וישיבה

וישיבה. בירושה תלוי ואינו לארץ בביאה מיד הוא
(149 cenr c"l wlg y"ewl itÎlr)

מ"א.66) פ"א אילן 67)ביכורים של יחור הטמין כלומר,
הרבים. ברשות והוציאו שדהו ברשות.68)בתוך שלא

הסמוכה. בהלכה כן.69)וראה לעשות רשאי שאינו
היחיד 70) שדרך באופן כן לעשות רשאי שאינו שכשם

מפסקת, הרבים שדרך באופן כן לעשות אסור כן באמצע,
ה"א, ('ירושלמי' הרבים רשות תחת חלל עושין אין שהרי
כרבי  ולא הכ"ג) ממון נזקי מהל' בפי"ג רבינו פסק וכן
סבר  שהוא לפי מביא", "כזה שאמר שם) (במשנה יהודה

שם). ('ירושלמי' הרבים רשות תחת חלל שם.71)עושין
העיקר.72) מן שיצאו הפירות מן מן 73)כלומר, כלומר,

מ"ב.74)המוברך. שם,

.‡ÈÔ˙75B¯·Á BÏ76CÈ¯·‰Ï ˙eL¯77,BlL CB˙a »«¬≈¿¿«¿ƒ¿∆
‰ÚLÏ elÙ‡78ÌÈ¯eka ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -79Ì‡Â .80‰È‰ ¬ƒ¿»»¬≈∆≈ƒƒƒ¿ƒ»»

B¯·Á ¯ˆÓÏ CeÓÒ ÔÏÈ‡‰81,B¯·Á ‰„OÏ ‰ËB B‡ »ƒ»»¿∆∆¬≈∆ƒ¿≈¬≈
˜ÈÁ¯‰Ï ·iÁL Èt ÏÚ Û‡82epnÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ««ƒ∆«»¿«¿ƒ¬≈∆≈ƒƒ∆

Ôk ˙Ó ÏÚL ;‡¯B˜Â83ı¯‡‰ ˙‡ ÚLB‰È ÏÈÁ‰84. ¿≈∆«¿»≈ƒ¿ƒ¿À«∆»»∆

שם.75) מועילה 76)'ירושלמי' לא הרבים ברשות [אבל
=) העיר טובי ששבעת כו.) (מגילה אמרו שלא רשות,
בית  למכור רשות להם יש העיר אנשי במעמד העיר) נבחרי
שאינו  בכרכים אבל בכפרים, אלא - (שם) רבים של הכנסת
למכור  הכרך לבני רשות אין - ישראל לכל אלא הכפר של
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ברשב"א  (הובא חננאל רבינו וכדעת (שם). הכנסת בית
למחול. רשאים אינם הרבים רשות שבני ס.) בבאֿבתרא
רשות  בני אחיל "אחולי כג.) (בבאֿבתרא שאמרו ומה
אינו  וכן ברא"ש, ולא ברי"ף לא אינו זה גביה", הרבים
לומר  יש נוסחתנו ולפי שם). (דק"ס שם כתביֿיד בשני
ד"ה  שם ב'תוספות' ועי' כנ"ל. בכרך, ולא בכפר שמדובר

שנטילת 77)אחולי]. [ונראה שם. ב'ירושלמי' הוא כן
בתוך  לנטיעה לא אבל להברכה, אלא מועילה אינה רשות

בהי"ג]. להלן הראב"ד דעת וכן חבירו. כלומר,78)של
שם. יונה רבי וכדעת מסוימת. מן 79)לתקופה אפילו

הרי  רשות, לו שנתן שכיון חבירו. ברשות שגדלו הפירות
קורא, וגם מביא שהוא ופשוט אדמתך". "ביכורי בכלל: זה
השגת  בשם קורקוס בר"י (ועי' שם ב'ירושלמי' מפורש וכן
הי"ג: בפ"ד להלן שכתב מה על סמך ורבינו כ"י). הראב"ד
עוד  וראה וקורין". מביאין - מאלו חוץ המביאין "ושאר

קורקוס). (ר"י הי"ג בשם 80)להלן - ב כז, בבאֿבתרא
יוחנן. אמות.81)רבי ד' בתוך כמפורש 82)כלומר,

(וראה  א. כו, שם משנה וכסתם ה"ח. שכנים מהל' בפ"י
כז, ושם גזלן) ד"ה כו: ושם אומר, ד"ה ב. שם ב'תוספות'

יחשב 83)ב. ולא עליהם, ולקרוא ביכורים להביא שיוכל
עשרה 84)כגזלן. רבינו מנה ה"ג, ממון נזקי מהל' בפ"ה

שם  מנה ולא הארץ, את שחלק בשעה יהושע שהתנה תנאים
תנאי  נמנה לא מדוע הקשו - א פב, ובבבאֿקמא זו. תקנה
כן, ואם בדבר. היא שמחלוקת ותירצו התנאים, בכלל זה
שמח' וב'אור (משנהֿלמלך). צריכיםֿעיון רבינו דברי
אלו  תנאים עשרה הרי נכון: על יישב שם) (בבאֿקמא
אינה  זו תקנה ואילו ה"ה), (שם בחוצהֿלארץ גם נוהגים

ישראל. בארץ אלא ואינה ביכורים, מצות משום אלא

.·ÈÔÈ¯ÈÎÁ‰Â ÔÈÒÈ¯‡‰85ÚB¯Ê ÈÏÚ·e ,86˙‡ ÔÈÒB‡L »¬ƒƒ¿«¬ƒƒ«¬≈¿«∆¿ƒ∆
˙BÁÙa Ì˙Bˆ¯‡ Ô‰Ó ÔÈÁ˜BÏÂ ÌÈÏÚa‰87ÔÈÏÊb‰Â ,88 «¿»ƒ¿¿ƒ≈∆«¿»¿»¿««¿»ƒ

elÙ‡Â ,ÌÈ¯eka ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ -89ÌÈÏÚa‰ eL‡È˙90; ≈»¿ƒƒƒƒ«¬ƒƒ¿»¬«¿»ƒ
Ó„‡ È¯eka :¯Ó‡pLE˙91. ∆∆¡«ƒ≈«¿»¿

מי"א).85) שם יהודה, כרבי (ודלא מ"ב פ"ב ביכורים
או  מחצה תמורת אחרים בשדה העובדים הם האריסים
השדה  החוכרים הם והחכירין התבואה. מן רביע או שליש
מעשר  מהל' בפ"ו וראה תבואה. של קצוב סכום תמורת
וצ"ע. להיפך, פירש שם המשנה ובפירוש הי"ג.

והסיקריקון.86) שאנסוהו 87)במשנה: שמי אמרו ולא
המקח, דמי כשלקח אלא ממכר, ממכרו שדהו, שמכר עד

ה"א. מכירה מהל' בפ"י וראה פחות. שגוזלים 88)ולא
כלל. כסף נותנים שם.89)ואינם 'ירושלמי'

ברשות 90) אלא לגזלן, לעולם נקנית אינה ש"הקרקע
מהל' (פ"ח הבעלים" ונתייאשו וכו' ואפילו עומדת, בעליה

הי"ד). (משנה,91)גזילה שלהם הקרקע אין אלו, וכל
שם).

.‚È‰Bw‰92,‡È·Ó BÈ‡ - B¯·Á ‰„O CB˙a ÔÏÈ‡ «∆ƒ»¿¿≈¬≈≈≈ƒ
Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ93‰LÏL .94Ú˜¯˜ BÏ LÈ -95. ¿ƒ∆≈«¿«¿»≈«¿«

„·Ïa ˙BÏÈ‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â96‡e‰ È¯‰ , ¿««ƒ∆≈∆»ƒ»ƒ¿«¬≈
Ú˜¯˜ ‰wL ÈÓk97‰˜ .98BÚ˜¯˜Â „Á‡ ÔÏÈ‡99- ¿ƒ∆»»«¿«»»ƒ»∆»¿«¿»

‡È·Ó ‰Ê È¯‰100. ¬≈∆≈ƒ

כרבי 92) ולא חכמים (כדעת ה"ב פ"א ביכורים תוספתא
ה"ו. שם ו'ירושלמי' שאין 93)מאיר), הדבר ברור כלומר,

- אילנות שני שבקונה ה"ד, פ"ד להלן (וראה קרקע לו
שימוש  זכות שום לו שאין לומר ורוצה בספק), הדבר
זה  אין ולכן חבירו, בקרקע האילן יניקת מעצם חוץ בקרקע

"אדמתך". בתוך 94)בכלל אילנות שלשה קנה כלומר,
חבירו. הראוי 95)שדה קרקע כלומר, מי"א. פ"א שם

השימוש  זכות והיא ה"אֿב). מכירה מהל' (פכ"ד להם
בזה  וכיוצא פירות לשטוח האילנות, שבסביבות בקרקע
הסתם  מן אילנות, שלשה לו שמכר שכיון כג), הערה (שם,
האילנות. שסביב בשטח השימוש זכות את גם מכר

זכות 96) אלא הקרקע, בגוף בעלות קנין לו שאין כלומר,
ראב"ד). ועי' (רדב"ז. בלבד בכלל 97)שימוש זה והרי

וקורא. ומביא שם.98)"אדמתך", כלומר,99)משנה,

הקנייה. בשעת כן לו 100)התנה יש שהרי קורא, וגם
שכתב  מה על סמך ורבינו וכסףֿמשנה). קורקוס (ר"י קרקע

עח. הערה למעלה וראה הי"ג, פ"ד להלן

.„ÈÁ˜Bl‰101ÔÈLeÏz ˙B¯t102Ú˜¯w‰ Á˜ÏÂ103- «≈«≈¿ƒ¿»«««¿«
ÌÈ¯eka ‡È·Ó ‰Ê È¯‰104BÏ LÈ È¯‰L ,105Ú˜¯˜ ¬≈∆≈ƒƒƒ∆¬≈≈«¿«

BÏ ¯ÎÓ .‰È˙B¯Ùe106Ú˜¯w‰ ÔÓ ıeÁ ˙B¯t107elÙ‡ , ≈∆»»«≈ƒ««¿«¬ƒ
ÌÈ¯aÁÓ108;˙B¯t BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ,‡È·Ó BÈ‡ ¯ÎBÓ - ¿À»ƒ≈≈≈ƒ∆¬≈≈≈

‡È·Ó BÈ‡ Á˜BÏÂ109¯ÊÁ .Ú˜¯˜ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L , ¿≈«≈≈ƒ∆¬≈≈«¿«»«
,‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - Á˜Bl‰ ÔÓ ˙B¯t‰ Á˜ÏÂ ¯ÎBn‰«≈¿»««≈ƒ«≈«¬≈∆≈ƒ

¯˜ BÏ LÈ È¯‰L‰È˙B¯Ùe Ú˜110. ∆¬≈≈«¿«≈∆»

קומי 101) בעי כהנא, בר בון "רבי ה"ח: פ"א שם 'ירושלמי'
מהו  לקרקע) (המחוברת בקמתה שדה לו מכר אילא, רבי
לחה, כדון עד לאו. למה ליה אמר ביכורים, ממנה שיביא
אפילו  יבישה, אפילו ליה, אמר (בתמיה), יבישה אפילו
חיטים, אפילו מעתה תלושה), שתבואתה (כלומר, קצורה
כלומר: ביכורים". מביא השוק מן הלוקח אומרים אנו כך
מביא  זה הרי - הקרקע גם קנה ושוב השוק, מן פירות קנה

ורדב"ז). קורקוס (ר"י אפילו 102)ביכורים כלומר,
למעלה.103)תלושין. ראה הפירות, שלקח אחר אפילו

עח.104) הערה למעלה ראה הבאת 105)וקורא. בשעת
לו 106)הביכורים. ושייר פירות לו "מכר שם: 'ירושלמי'

הדא  וכו' פירות לו שאין להביא יכול אינו המוכר קרקע,
מביא". ממנו, ולקחן חזר הוא 107)אמרה, דין כי

שלא  אילן מקונה קלֿוחומר קרקע. קנה לא פירות, שהקונה
הי"ג). (למעלה קרקע לגבי 108)קנה הוא בזה החידוש

מביא. אינו מחוברים, שהפירות שאףֿעלֿפי הלוקח,
ומקורה 109) שם, ב'ירושלמי' אינה לוקח, של זו בבא

מן  פירות שהלוקח שם שאמרו - א פא, בבאֿבתרא בבבלי
ביכורים. מביא אינו חזר 110)השוק, אם כאן כתב ולא

למעלה  כן כתב שכבר דינו, מה הקרקע ולקח הלוקח
ההלכה. בתחילת

.ÂË¯ÎBn‰111dÁ˜Ïe ¯ÊÁÂ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ e‰„O «≈»≈¿≈»ƒ¿»«¿»»
epnÓ112‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ¯eka ‰pnÓ ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -113; ƒ∆¬≈∆≈ƒƒ∆»ƒƒƒ«»

ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÈ˜a ‰Âˆn‰ ÔÓ ˙Ú˜Ù dÈ‡L114, ∆≈»ƒ¿««ƒ«ƒ¿»¿ƒ¿«»≈»ƒ
e¯‡aL BÓk115. ¿∆≈«¿
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לגוי,111) שדהו "המוכר שם: וגרס א. מז, גיטין משנה,
וכן  ביכורים". ממנו מביא הלוקח ישראל, ממנו ולקחה וחזר

שם. במשניות את 112)הוא ממנו וקנה חזר כלומר,
קנה  לא [שאם ה"י. תרומות מהל' בפ"א כתב וכן השדה,
בהלכה  ראה קרקע. לו אין שהרי מביא, אינו - השדה

אבל 113)הקודמת]. העולם". תיקון "מפני שם: במשנה
אלא  התורה, מן חייב הוא שבאמת ביארו, (שם:) בגמרא
בכורים  יביא שלא תיקנו מתחילה היו: תקנות ששתי
לגוי), קנין שאין לפי הוא, חייב התורה שמן (אףֿעלֿפי

שיביא. ותיקנו חזרו קנין 114)ואחרֿכך לו יש שאם
זה  הרי ממנו, וקנה שחזר אףֿעלֿפי – ישראל בארץ

שם). תרומות (הל' יחיד ר"י 115)ככיבוש וכתב שם.
נתמרח  אם ומעשרות, שבתרומות שכשם שאפשר קורקוס
לענין  כן כמו הי"א), (שם ומעשרות מתרומות פטור גוי, ביד
והראב"ד  מביכורים. פטורים - גוי ביד ביכרו אם ביכורים,
מדרבנן. לחייב [וכוונתו גוי". ברשות שביכרו "אע"פ כתב:
מרחו  אם מדרבנן, חייב במעשרות שגם לשיטתו, הולך והוא

הראב"ד]. בהשגת הט"ו מעשר מהל' פי"א ראה הגוי,

.ÊË‰¯L‡116dÏhaL117‰pnÓ ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡ - ¬≈»∆ƒ¿»≈¿ƒƒƒ∆»
ÌÈ¯eka118Ô‰ Lc˜Ó ÈL„˜k ÌÈ¯eka‰L ;119. ƒƒ∆«ƒƒ¿»¿≈ƒ¿»≈

ה"ב.116) פ"א ביכורים באשירה 117)'ירושלמי' מדובר
יֿיא) ה"ח, זרה עבודה מהל' פ"ח (ראה שביטלה גוי של
אבל  הקודמת), בהלכה (ראה ממנו ולקחה ישראל וחזר
עבודה  (הלכות עולמית בטילה אינה ישראל של אשירה

ה"ט). שם אחר 118)זרה, הפירות שחנטו אףֿעלֿפי
אסור  שבנעבד כשם ביכורים, ממנה מביאין אין שנתבטלה,
חפירות  אולם, הי"בֿיג). מזבח איסורי מהל' (פ"ג העובר גם
שכשר  שנעבדה, אחר לנתעברה דומים הבאה השנה של

רדב"ז. ועי' הי"ג). (שם לקרבן להלן 119)הוולד ראה
ה"א. פ"ג

.ÊÈÌÈ¯eka‰120Ï·‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL Ì‰Ï ÔÈ‡ «ƒƒ≈»∆ƒƒ«»¬»
Ì‰È¯·cÓ121‰ˆB¯‰Â .ÌÈMMÓ „Á‡ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ122 ƒƒ¿≈∆»ƒ¿«¿ƒ∆»ƒƒƒ¿»∆

e‰OBÚ - ÌÈ¯eka e‰„O Ïk ˙BOÚÏ123. «¬»»≈ƒƒ≈

מ"א.120) פ"א פ"ב 121)פאה (שם שבמשנה אףֿעלֿפי
וכו' שיעור להם ויש וכו' והמעשר "שהתרומה אמרו: מ"ג)
אינו  גדולה שבתרומה השיעור והרי בביכורים", שאין מה
ביכורים  כן, ואם ה"אֿב), תרומות מהל' (פ"ג מדרבנן אלא
המשניות  בפירוש (וראה מדרבנן אפילו שיעור להם אין
ביכורים  ב'ירושלמי' כברייתא רבינו פסק - שם) וברע"ב
חגיגה, 'מאירי' ועי' מ"ג). בפ"ב שלמה' ('מלאכת ה"א פ"ג
שם  זק"ש ניסן הרב ובהערת יא, עמוד "מוריה" הוצאת

סא. מ"ד.122)עמוד פ"א ב'ירושלמי'123)ביכורים
הכל  אם (אף כל" בכורי כל וראשית "דכתיב, ה"ג: שם

ביכורים).

.ÁÈLÈ¯Ù‰124¯ÊÁÂ ÂÈ¯eka125B‡ Ô‰ÈÏÚ ÛÈÒB‰Â ƒ¿ƒƒ»¿»«¿ƒ¬≈∆
Ô¯hÚ126ÌÈ¯ek·k ˙ÙÒBz‰ È¯‰ -127ÌÈ¯·c ‰na . ƒ¿»¬≈«∆∆¿ƒƒ«∆¿»ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ‡È·‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡128·‡ ;‡È·‰ Ì‡ Ï ¬ƒ¿∆≈ƒ≈∆∆ƒ¿»≈¬»ƒ≈ƒ
‡È¯eqÓ B‡ Ôc¯i‰ ¯·ÚÓ129Û‡Â .ÌÈ¯ek·k dÈ‡ - ≈≈∆««¿≈ƒ¿»≈»¿ƒƒ¿«

‡l‡ ˙ÏÎ‡ dÈ‡ ,ÌÈ¯ek·k dÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈»¿ƒƒ≈»∆¡∆∆∆»

‰¯‰Ëa130ÔÈ‡Â .131ÏÎa ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ÔÈ¯hÚÓ ¿»√»¿≈¿«¿ƒ∆«ƒƒ¿»
ÌB˜Ó132.ÌÈÈn‰ ˙Ú·MÓ ‡l‡ »∆»ƒƒ¿««ƒƒ

מי"א.124) פ"ג או 125)שם להוסיף שנמלך כלומר,
הביכורים  על להוסיף לא חייב שאינו הוא ופשוט לעטר.
ב'תוספות  וראה מצוה, הידור אלא זה ואין לעטרם, ולא

שם. מ"י שם' הביכורים,126)אנשי "תוספת : מ"י שם,
ועיטור  ביכורים). שמביא פירות מאותן (שמוסיף במינו מין
כדלהלן)". המינים משבעת =) מינו בשאינו מין הביכורים,

נאכלת 127) - במינו מין הביכורים "תוספת שם: במשנה,
מין  ביכורים: עיטור אבל הדמאי", מן ופטורה - בטהרה
עיטור  בדין להלן וראה עיי"ש. בדמאי, וחייב מינו בשאינו

בטהרה. אכילה לענין שם.128)ביכורים משנה,
(למעלה 129) מדבריהם אלא מהם ביכורים מביאים שאין

ההבאה 130)ה"א). את במשנה מיעטו לא [שהרי
(וראה  העיטור מדין ולא התוספת, מדין אלא מחוצהֿלארץ
כמו  בטהרה נאכל שהעיטור נראה שם ובמשנה להלן),
(וראה  דמאי מפטור אלא שם מיעטוהו לא שהרי התוספת,
לא  שבחוצהֿלארץ העיטור ואם שם), טוב' יום ב'תוספות
שלא  שבחו"ל לתוספת קלֿוחומר בטהרה, מאכילה נתמעט
שאמרו  מה רבינו שלדעת הרדב"ז שכתב ומה נתמעטה.
בחוצהֿ היינו בטהרה", נאכלת הביכורים "תוספת (מ"י)
הדמאי", מן "פטורה אמרו בסיפא שהרי תמוה - לארץ
כמפורש  הדמאי, על כלל גזרו לא בחוצהֿלארץ ואילו

קורקוס]. בר"י ועי' ה"ג. מעשר מהל' שם 131)בפי"ג
עקיבא. כרבי הביאם 132)מ"ט, אם אפילו כלומר,

אלא  סוריא לבין ישראל ארץ בין חילוק [שאין מסוריא.
למעלה]. ראה העיטור, לענין ולא התוספת, לענין

.ËÈ„ˆÈk133„¯BÈ ?ÌÈ¯eka‰ ÔÈLÈ¯ÙÓ134CB˙Ï Ì„‡ ≈««¿ƒƒ«ƒƒ≈»»¿
e‰„O135‰¯kaL ‰‡z ‰‡B¯Â136ÌÈ·Ú ÏBkL‡ , »≈¿∆¿≈»∆ƒ¿»∆¿¬»ƒ

ÈÓ‚a Ô¯LB˜ - ¯kaL ÔBn¯ ,e¯kaL137È¯‰ :¯ÓB‡Â ∆ƒ¿ƒ∆ƒ≈¿»¿∆ƒ¿≈¬≈
¯aÁÓa ÌÈ¯eka ÌÈOÚ Ì‰Â .ÌÈ¯eka el‡138‡¯wMÓ ≈ƒƒ¿≈«¬ƒƒƒƒ¿À»ƒ∆»»

ÌL Ô‰Ï139Èt ÏÚ Û‡Â ,140Ïk eÏL· ‡Ï ÔÈ„ÚL »∆≈¿««ƒ∆¬«ƒ…»¿»
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ú˜¯w‰ ÔÓ ÌLÏ˙ÈÂ e¯ÓbiMÓe .Ôk¯ˆ141 »¿»ƒ∆ƒ»¿¿ƒ¿¿≈ƒ««¿«≈»ƒ

¯aÁÓa ÔLÈ¯Ù‰ ‡Ï .ÌL Ì‰Ï ˙B¯˜ÏÂ ¯ÊÁÏ142‡ÏÂ «¬…¿ƒ¿»∆≈…ƒ¿ƒ»ƒ¿À»¿…
ÌL Ì‰Ï ‡¯˜143¯Á‡ ÌLÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - ÌLÏ˙e »»»∆≈¿»»¬≈∆«¿ƒ»««

eLÏ˙pL144BÈ‡ - Ôlk ˙B¯t‰ e‡ÓË Ì‡Â . ∆ƒ¿¿¿ƒƒ¿¿«≈À»≈
LÈ¯ÙÓ145LÈ¯ÙÓ ‡l‡ ,‰‡ÓËa ÌÈ¯eka146ÔÓ «¿ƒƒƒ¿À¿»∆»«¿ƒƒ
¯B‰h‰147˙B¯t BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ «»««»≈¿«¿ƒ»¿ƒ≈≈
˙B¯Á‡148LÈ¯ÙÓ BÈ‡L ,ÈÏ ‰‡¯È - Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï ¬≈¿«¿ƒ≈∆≈»∆ƒ∆≈«¿ƒ

„ea‡Ï ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;‰‡ÓËa149ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .150, ¿À¿»∆≈«¿ƒƒ¿ƒ¿≈≈»∆ƒ
¯epz‰ Ô‰a ˜ÈqÓ BÈ‡ - e‡ÓËpL ÌÈ¯eka‰L151 ∆«ƒƒ∆ƒ¿¿≈«ƒ»∆««

‰‡ÓË ‰Óe¯˙k152Lc˜Ó ÈL„˜k Ô‰L ÈtÓ ,153. ƒ¿»¿≈»ƒ¿≈∆≈¿»¿≈ƒ¿»

מ"א.133) פ"ג ולקרוא 134)שם להקדים חייב כלומר,
בבבאֿבתרא  ב'תוספות' וראה באילן. בעודם שם, לפירות

שם. למשנה שם' אנשי וב'תוספות א. כלומר,135)פא,
הי"ד). למעלה (ראה שלו והפירות כשהקרקע

כדלהלן.136) צרכה, כל בשלה לא אם ואף שבשלה,
המשנה 137) (פירוש ג ב, שבשמות עשב) (מין גומא הוא
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ראה  במחובר, הביכורים הפרשת וזוהי מ"ב). פ"ח לשבת
ולא 138)להלן. חכמים כדעת שם, ופ"ג מ"ד. פ"ב שם,

שמעון. הפירות 139)כרבי אין שם, קריאת בלי אבל
ביכורים. "מה 140)נעשים ה"א: פ"ג שם 'ירושלמי'

האדמה, פרי ראשית את הבאתי הנה ועתה דרבנין, טעמא
כל  מבושל פרי שיהא צריך (כלומר, פרי הבאה, בשעת
פגין". אפילו בוסר, אפילו הפרשה, בשעת הא צרכו).

שמעון.141) כרבי ולא כתנאֿקמא שם, פ"ג משנה
כנ"ל.142) בגמי, קשרן אלו 143)שלא הרי אמר: שלא

כנ"ל. "הפריש 144)ביכורים, ה"ה: פ"א פאה ב'ירושלמי'
'קרית  בתלוש. הוא (ומרוח וכו'" ממורח מכרי ביכורים
הפירות  "נטמאו להלן: רבינו שכתב ממה נראה וכן מלך').
אלא  אינה וטומאה בטומאה", ביכורים מפריש אינו כולן,
וראה  ה"א). אוכלין טומאת מהל' (פ"ב במחובר ולא בתלוש
אומרים, אנו ואין מ"ה. פ"ב ביכורים המשנה בפירוש
ולא  במחובר דוקא הוא להפריש החיוב חכמים שלדעת
אלא  - בתלוש דוקא הוא החיוב שמעון רבי ולדעת בתלוש,
להפריש, יכול במחובר שאפילו הוא, החידוש שלתנאֿקמא

בתלוש. גם להפריש שאפשר הם מודים דבר 145)אבל
שוה  מעשר "תרומת שם: במשנה שאמרו ממה נלמד זה
הטמא". על הטהור מן ניטלת וכו' דרכים בשתי לביכורים
וטעמו  (כסףֿמשנה). מפריש אינו עצמו הטמא שמן משמע

להלן. ראה דבר, הנ"ל.146)של במשנה הוא כן
טהורים.147) א.149)טהורים.148)מפירות י, מעילה

הטמא  מן מפרישים שני ומעשר תרומה אבל א. עד, ומנחות
מעשר  מהל' ופ"ג הי"דֿטו, תרומות מהל' (פ"ב הטמא על
טמאה  תרומה שהרי לאיבוד, הפרשתם שאין לפי ה"ג), שני
שם), תרומות, (הל' שריפתה בשעת בה ליהנות לכהן ניתנת
ואילו  שם), שני, מעשר (הל' לפדיון ניתן שני ומעשר
וראה  נפדים. ואינם כדלהלן, להנות, ניתנים אינם ביכורים

להלן.150)להלן. ו'ירושלמי'151)ראה א. עג, יבמות
ה"א. פ"ב ופי"א 152)ביכורים שם, תרומות בהל' ראה

(שם  כתרומה שהביכורים אע"פ לומר: ורוצה ה"א. שם
כתרומה, אינם זה לענין - ה"אֿה) פ"ג ולהלן ה"כ, פט"ו

אסור 153)כדלהלן. למה הטעם נתבאר לא שם, ביבמות
שני, למעשר שהוקשו מפני אם בטומאה, ביכורים לבער
החולק  שמעון כרבי ולא חכמים, לדעת אלא זה אין כן ואם
(ביכורים  המקדש כקדשי שהם מפני או (שם:) זה היקש על
אסור  וקודש יהודה), כרבי ולא חכמים כדעת מי"ב, פ"ג
גם  כי יתכן זה ולפי שם), ביבמות (עי ' בטומאה בו לבער
אסור  (שם), שני למעשר ביכורים מקיש שאינו שמעון לרבי
מפורש: שם ב'ירושלמי' אבל בטומאה. ביכורים להבעיר
דברי  שנטמאו, בביכורים אף) = ) אוף יהודה, רבי "אמר
ביכורים  המקישים לחכמים בין היינו לבער)", אסור =) הכל
לבער  אסור מקיש, שאינו שמעון לרבי ובין שני, למעשר
רבינו  שכתב ומה המקדש. כקדשי שהם מפני בטומאה, בהם
שהן  "מפני טעמה: על אלא ההלכה גוף על אינו לי" "יראה
למחוק  שיש כתב שמח' ו'אור (כסףֿמשנה). מקדש" כקדשי

לי". יראה "וכן המילים

.ÎLÈ¯Ùn‰154ewÓÂ ÂÈ¯eka155eÊÊ· B‡156e„·‡ B‡ ««¿ƒƒ»¿»«ƒ¿¿»¿
e‡ÓËpL B‡ e·‚pL B‡157ÌÈ¯Á‡ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ - ∆ƒ¿¿∆ƒ¿¿«»¿«¿ƒ¬≈ƒ

Ì‰ÈzÁz158¯Ó‡pL ;159- EÈ‰Ï‡ ÈÈ ˙Èa ‡È·z : «¿≈∆∆∆¡«»ƒ≈¿»¡…∆
Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ ‡e‰L ,„nÏÓ160¯‰Ï Ì‡È·iL „Ú ¿«≈∆«»¿«¬»»«∆¿ƒ≈¿«

˙Èa‰161. ««ƒ

מ"ח.154) פ"א בשרו 155)ביכורים המק נמסו. "כמו
רבים" ואחרים לט), כו, (ויקרא ימקו אתם יב), יד, (זכריה
ה"ג. למעלה רקובים, פירות מביא ואינו המשנה). (פירוש

שנסמך 156) ב'ירושלמי' המשנה וכגירסת נגזלו. כלומר,
טוב'. יום 'תוספות ועי' ואבדו, לנגנבו "נבזזו"

הם 157) והרי ה"ה) פ"ג (להלן לאכילה ראויים [שאינם
(למעלה  שבהרים ובתמרים שם) (למעלה מרוקבות כתאנים
תביא  "אשר ב) כו, (דברים הפסוק מן שנתמעטו ה"ב),

במ  כמפורש ארצך", כל ולא "מארצך, - פד,מארצך" נחות
ה"ט).158)ב]. פ"ד (להלן קורא ואינו ומביאם

מ"ט.159) להעמיד 160)שם, חייב מהבאה, יפסלו שאם
כנ"ל. תחתיהם, אלא 161)אחרים דוקא, לאו הבית הר

יוםֿ ('תוספות ה"י שם להלן נראה וכן לעזרה, הכוונה
טוב').

.‡ÎLÈ¯Ùn‰162- ÌÈÏLe¯ÈÏ B„Èa Ô˙BÏÚ‰Ï ÂÈ¯eka ««¿ƒƒ»¿«¬»¿»ƒ»«ƒ
ÁÈÏL „Èa ÌÁÏLÈ ‡Ï163ÏÚ ‰lÁzÓ ÔËwÏ Ì‡Â . …¿¿»≈¿«»ƒ«¿ƒƒ¿»ƒ¿ƒ»«

ÌÁlLÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÁÈÏL „Èa ÌÁlLÏ ˙Ó164. ¿»¿«¿»¿«»ƒ«¬≈∆À»¿«¿»

יוחנן.162) רבי בשם ה"ה, פ"א ביכורים 'ירושלמי'
אותם 163) להתיר =) ליתור שנראו הביכורים "שכל שם:

שליח  שהרי בקרייה", אלא ניתרים אינם בקרייה, באכילה)
שהפירות  וכיון ה"ד), סוף שם (להלן קורא ואינו מביא
יהיו  לא שוב - בעצמו הוא להעלותם דעת על הופרשו
ביכורים. פרשת עליהם משיקרא אלא באכילה, מותרים

בקריאה.164) נתחייבו לא הפרשתם שבשעת

ה'תשפ"א  כסלו י' חמישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ושהם 1) משמר, לאנשי אותם נותנין שהביכורים יבאר

אחרי  לירושלים, חוץ ביכורים שאכל כהן תרומה. קרויין
מעכבת  הקריאה ואם לכהן. הותרו מאימתי לחומה. שנכנסו
בין  ומה וחזרו. למחיצתן חוץ שיצאו ביכורים אכילתן.
ושלא  כלי, טעונין שהביכורים לתרומה. ביכורים אכילת
יונה  ובני תורים לכהן. הוא הכלי ואם בערבוביא. יביאם
לאדם  יש אם עליהם. ושיתודה הביכורים. עם שמביאין
אם  התנופה. של והסדר בדרך. לעבדו הביכורים ליתן רשות

לינה. טעונים הביכורים

.‡¯ÓLÓ ÈL‡Ï [Ô˙B‡] ÔÈ˙B ÌÈ¯eka‰2Ô‰Â «ƒƒ¿ƒ»¿«¿≈ƒ¿»¿≈
Lc˜n‰ ÈL„˜k ,Ô‰ÈÈa Ô˙B‡ ÌÈ˜lÁÓ3¯·Îe . ¿«¿ƒ»≈≈∆¿»¿≈«ƒ¿»¿»
¯Ê ,CÎÈÙÏe .‰Óe¯z ÔÈÈe¯˜ Ô‰L e¯‡a4ÏÎ‡L ≈«¿∆≈¿ƒ¿»¿ƒ»»∆»«

ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ¯eka5ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ -6‡e‰Â . ƒƒ¿»»«»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿
.ÌÈÏLe¯È ˙ÓBÁÏ eÒÎpL ¯Á‡Ó ÌÏÎ‡iL∆…¿≈≈««∆ƒ¿¿¿«¿»«ƒ

שעה.2) באותה העובד המשמר של לכהנים כלומר,
בפני 3) ואחד אחד כל של ביכורים לחלק באו אם כלומר,

אין  - שני של ביכורים כנגד אחד של ביכורים אבל עצמם,
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כהן.4)מחלקים. שאינו בעזרה,5)מי כלומר:
להן. וחוצה כתרומה.6)בירושלים

.·Ô˙ˆ˜Ó eÈ‰7ÌÈÙa8ÌÈÙaL ‰Ê :ıeÁa Ô˙ˆ˜Óe »ƒ¿»»ƒ¿ƒƒ¿»»«∆∆ƒ¿ƒ
ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ -9Lc˜‰ ‡e‰ È¯‰Â ,‰˙ÈÓ10;ÂÈ¯·c ÏÎÏ «»ƒ»»ƒ»«¬≈∆¿≈¿»¿»»

.ÂÈ¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰ - ıeÁaL ‰ÊÂ¿∆∆«¬≈Àƒ¿»¿»»

הביכורים.7) פירות החומה.8)של זרים 9)בתוך
מלקות. אלא עליו חייבים אינם כהנים אבל אותו. האוכלים

שהרי 10) ועוד "קודש", קרוייה ותרומה כתרומה הם שהרי
המקדש. כקדשי הם

.‚Ô‰k11¯Á‡Ó ÌÈÏLe¯ÈÏ ıeÁ ÌÈ¯eka ÏÎ‡L …≈∆»«ƒƒƒ»«ƒ≈««
‰ÓBÁ‰ ÔÓ ÌÈÙÏ eÒÎpL12.‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ∆ƒ¿¿ƒ¿ƒƒ«»∆ƒ«»

˙Óe¯˙e ¯ÓB‚Â EÈ¯ÚLa ÏÎ‡Ï ÏÎe˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…«∆¡…ƒ¿»∆¿≈¿«
.‰Óe¯z ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,ÌÈ¯eka‰ Ì‰Â ;E„È»∆¿≈«ƒƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿¿»

ÔÎÂ13‰¯ÊÚa ‰Áp‰ Ì„˜ ÌÈÏLe¯Èa Ô‰k‰ ÔÏÎ‡ Ì‡ ¿≈ƒ¬»»«…≈ƒ»«ƒ…∆«»»»¬»»
Ô‰L ÈÙÏ ;ıeÁa ÔÏÎ‡L ÈÓk ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ -∆ƒ«»¿ƒ∆¬»»«¿ƒ∆≈
ÁaÊÓ ÈÙÏ BzÁp‰Â :¯Ó‡pL ,‰¯ÊÚa ‰Áp‰ ÔÈeÚË¿ƒ«»»»¬»»∆∆¡«¿ƒ«¿ƒ¿≈ƒ¿«

.EÈ‰Ï‡ ÈÈ¿»¡…∆

אין 11) וחומר) קל (=מדין הדין מן עונשין שאין ולפי
המפורש  מן אלא שני, ממעשר וחומר מקל מלקות לחייבו

כחולין.12)בפסוק. הם לכן קודם משנה 13)שהרי
וכו' עליהם קרא שלא עד ביכורים "האוכל שם: במכות
רבי  דברי זו יוחנן רבי "אמר ובגמרא: ארבעים". לוקה
הנחה  ביכורים אומרים, חכמים אבל סתימתאה, עקיבא
רבינו  שינה ולכן בהן", מעכבת אין קריאה בהן, מעכבת

בעזרה". הנחה "קודם וכתב המשנה מלשון

.„ÏÚ Û‡Â Ô‰kÏ e¯z‰ ‰¯ÊÚa Ì‡È·n‰ ÌÁÈpiMÓeƒ∆«ƒ≈«¿ƒ»»¬»»À¿«…≈¿««
˙·kÚÓ ‰‡È¯w‰ ÔÈ‡L ,Ô‰ÈÏÚ ‰cÂ˙‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL Ètƒ∆¬«ƒ…ƒ¿«»¬≈∆∆≈«¿ƒ»¿«∆∆

Ô˙ˆÈÁÓÏ ıeÁ e‡ˆiL ÌÈ¯ek·e .Ô˙ÏÈÎ‡14e¯ÊÁÂ15- ¬ƒ»»ƒƒ∆»¿ƒ¿ƒ»»¿»¿
‰ÏÈÎ‡a ÔÈ¯zÓ16. À»ƒ«¬ƒ»

אכילתם.14) מקום שהיא לירושלים, בחוץ 15)חוץ אבל
פי16)אסורים. על הם,ואף מקדש כקדשי שביכורים

התורה: שאמרה כיוון קדשים, כשאר ביוצא נפסלים אינם
דלא  הוא "בשעריך משמע: בשעריך" לאכול תוכל "לא

מותרין". וחזרו למחיצתן חוץ יצאו אבל תיכול,

.‰.ÂÈ¯·c ÏÎÏ ‰Óe¯z ˙ÏÈÎ‡k - ÌÈ¯eka ˙ÏÈÎ‡¬ƒ«ƒƒ«¬ƒ«¿»¿»¿»»
ÌÈ¯ekaa ¯˙È17Ô‰L :18ÔÈeÚËe ,ÔB‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ »≈«ƒƒ∆≈¬ƒ¿≈¿ƒ
ÌB˜Ó ˙‡·‰19Ô‰ÎÂ ,20ÌÈ‡ÓË ÌÈ¯eka ÏÎ‡L ¯B‰Ë ¬»«»¿…≈»∆»«ƒƒ¿≈ƒ

ÌLk ,‰˜BÏ -21¯OÚÓ ÏÎ‡L ¯B‰Ë Ï‡¯OÈ ‰˜BlL ∆¿≈∆∆ƒ¿»≈»∆»««¬≈
‰Óe¯za Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .‡ÓËpL ÈL22. ≈ƒ∆ƒ¿»«∆≈≈«¿»

התרומה.17) "ושמת 19)הביכורים.18)על שנאמר
ה'". יבחר אשר המקום אל והלכת עג:20)בטנא ביבמות

ואילו  וכו', בתרומה כן שאין מה וביכורים במעשר "יש
(שהאדם  עצמן בטומאת ואוכלן בטומאה, מהן לבער אסור
קתני, לא בביכורים, כן שאין מה לוקה, טמאים) והם טהור
ביכורים  האוכל שזר לפי "כהן" וכתב ושייר". תני אלמא
טמאה. תרומה כאוכל שמים, בידי מיתה חייב טמאים

שני.21) למעשר ביכורים הוקשו אסורה 22)שהרי שאינה
טמאה, תרומה שאכל וכהן מקום, הבאת טעונה ואינה לאונן
ביכורים  שאוכל טמא לכהן וחומר וקל בעשה אלא אינו

לוקה. הוא בתרומה גם שהרי לוקה, שהוא טהורים,

.Â¯Ó‡ È¯‰L ?ÔB‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈ¯eka‰L ÔÈpÓeƒ«ƒ∆«ƒƒ¬ƒ¿≈∆¬≈∆¡«
ÔÏÎ‡Ï ·iÁ ‡e‰L ÏÏkÓ ;·Bh‰ ÏÎ· zÁÓOÂ :Ô‰a»∆¿»«¿»¿»«ƒ¿»∆«»¿»¿»

‰ÁÓOa23˙eÈ‡a ‡Ï ,24ÔÈkÓ - ˙eÈ‡a ÔÏÎB‡‰Â . ¿ƒ¿»…«¬ƒ¿»¿»«¬ƒ«ƒ
˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡25. «««¿

בהיקש 23) כן למדו שם, ביבמות אבל לו: בפסחים הוא כן
התורה, מן שלוקה לומר לרבינו היה כן ואם שני. ממעשר

שני. במעשר תורה.24)כמו של אנינות אפילו
שדינו 25) עשה, מכלל הבא לאו אלא בהם שאין כיוון

כעשה.

.Ê.‡h· zÓOÂ :¯Ó‡pL ,ÈÏk ÔÈeÚË ÌÈ¯eka‰«ƒƒ¿ƒ¿ƒ∆∆¡«¿«¿»«∆∆
ÔÈÓÂ ÔÈÓ Ïk ‡È·‰Ï ¯Á·n‰ ÔÓ ‰ÂˆÓe26ÈÙa ÈÏÎa ƒ¿»ƒ«À¿»¿»ƒ»ƒ»ƒƒ¿ƒƒ¿≈

BÓˆÚ27Ì‡È·È ‡ÏÂ .‡ˆÈ - „Á‡ ÈÏÎa Ì‡È·‰ Ì‡Â ; «¿¿ƒ¡ƒ»ƒ¿ƒ∆»»»¿…¿ƒ≈
·ea¯Úa28‰hÓlÓ ÌÈ¯BÚO ‡l‡ ,29ÏÚ ÌÈhÁÂ , ¿ƒ¿∆»¿ƒƒ¿«»¿ƒƒ«

,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈ¯Ó˙e ,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈ˙ÈÊÂ ,Ô‰Èab«≈∆¿≈ƒ««≈∆¿»ƒ««≈∆
‰È‰ÈÂ .Ïk‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ÌÈ‡˙e ,Ô‰Èab ÏÚ ÌÈBn¯Â¿ƒƒ««≈∆¿≈ƒ¿«¿»ƒ»…¿ƒ¿∆

ÔÈˆe‰ ÔB‚k ,ÔÈÓÂ ÔÈÓ ÔÈa ˜ÈÒÙÓ „Á‡ ¯·„30ÛÏÁÂ31 »»∆»«¿ƒ≈ƒ»ƒ¿ƒ¿≈∆
ÏL ˙BÏBkL‡ ÌÈ‡zÏ ÛÈwÓe .Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÈÏÚ B‡»ƒ¿«≈»∆«ƒ«¿≈ƒ∆¿∆

ıeÁaÓ ÌÈ·Ú32. ¬»ƒƒ«

בביכורים.26) שחייבים המינים בתוספתא 27)משבעת
לו  כשיש והיינו כלים", בשבעה להביאם "מצוה שם:

המינים. שבעת מכל יחד.28)ביכורים המינים כל
(=אינו 29) הנשמר שכל זה, לסדר וטעם בתוספתא. הוא כן

למעלה. ניתן נשמר שאינו וכל למטה, ניתן מתקלקל)
דקל.30) מחצלאות.31)עלי ממנו עושים שהיו בר, עשב
מנה 32) לא עדיין (שהרי מהמינים אחד בתורת כלומר,

ענבים).

.ÁÌ‡È·‰33ÌÈ¯eka‰ Ô‰k‰ ÏËB - ˙BÎzÓ ÈÏÎa ¡ƒ»ƒ¿ƒ«»≈«…≈«ƒƒ
ÂÈÏÚ·Ï ÈÏk‰ ¯ÊBÁÂ34‰·¯Ú ÈÏÎa Ì‡È·‰ Ì‡Â . ¿≈«¿ƒƒ¿»»¿ƒ¡ƒ»ƒ¿ƒ¬»»

ÌÈlq‰Â ÌÈ¯eka‰ È¯‰ - Ô‰· ‡ˆBiÎÂ ÛÏÁÂ¿≈∆¿«≈»∆¬≈«ƒƒ¿««ƒ
ÌÈ‰kÏ35e‡ÓË Ì‡Â .36ÌÈ¯eka‰37ÌÈlq‰ ÔÈ‡ -38 «…¬ƒ¿ƒƒ¿¿«ƒƒ≈««ƒ

ÌÈ‰kÏ39. «…¬ƒ

ביכוריהם 33) מביאים "העשירים ח: משנה שם בביכורים
בסלי  אותם מביאים והעניים וכו', כסף של (סלים) בקלתות
ובבבא  לכהנים". ניתנים והביכורים והסלים וכו', נצרים
אזלא  ענייא בתר אינשי, דאמרי מילתא הא "מנא צב. קמא
וכו'". ביכוריהם מביאים עשירים דתנן, ליה אמר עניותא,
לכהן  קלתותיהן נותנין היו לא והעשירים שם: וברש"י
ולא  אותם מחזירים היו והכהנים להם נותנין היו (כלומר,
וזהב  כסף שסלי דבר, של וטעמו אצלם), אותם מניחים
אגב  בטלים נצרים סלי אבל לביכורים, טפלים אינם
הטנא  הכהן "ולקח הפסוק מן כן שלמדו ויש הביכורים.
את  גם נוטל הכהן הרי נצרים, של סל הוא וטנא מידך",
לא  כסף ובכלי זהב בכלי ואילו הטנא את וגם הביכורים
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הטנא  הכהן "ולקח שם: בספרי שאמרו מה וזהו כן. נאמר
ניתנים  וסלים וכו' ועניים וכו' העשירים אמרו מיכן מידך,

מחמת 34)לכהנים". הביכורים, אגב בטל שאינו כיוון
ד 35)יקרו. שבפרק ואף הביכורים. אגב בטלים שהסלים

עשירים  חכמים שהשוו רבינו, כתב א הלכה אבל מהלכות
תקנו  לא כאן - נצרים של בסלים מביאים שכולם לעניים
יפים). בסלים יובאו (שהביכורים המקדש כבוד מפני כן,
הוא  כבוד במתנה, הסלים את הכהנים שנוטלים שזה ועוד,

"נטמאו 36)לעניים. ז: הלכה א פרק ביכורים בירושלמי
הטנא  הכהן ולקח דכתיב: לכהנים, ניתנים הסלים הביכורים,
לכהנים". ניתנים הסלים "אין גרס שרבינו ונראה מידך".

נופצם.37) שהם 38)שהוא וחלף, מערבה העשויים
נתינת 39)לכהנים. אין עיקר, שהם ביכורים, שאין שכיוון

כן: הוא הירושלמי דברי וביאור לביכורים. טפל שהם סלים,
ה', לפני כשמניחו - וגו'" והניחו מידך הטנא הכהן "ולקח
הכהן  אין מניף, שאינו כשנטמאו, אבל הטנא, הוא לוקח אז

הטנא. לוקח

.ËÌ„Èa ÔÈ‡È·Ó eÈ‰ ,ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ÔÈ‡È·Ó eÈ‰Lk¿∆»¿ƒƒ∆«ƒƒ»¿ƒƒ¿»»
‰BÈ È·e ÔÈ¯Bz40ÌÈlq‰ ÈcvÓ ÔÈÏBz eÈ‰ ÔÎÂ .41 ƒ¿≈»¿≈»ƒƒƒ≈««ƒ

ÌÚL el‡ .ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ¯hÚÏ È„k ,‰BÈ È·e ÔÈ¯Bzƒ¿≈»¿≈¿«≈∆«ƒƒ≈∆ƒ
˙BÏBÚ ÌÈ·¯˜ eÈ‰ ÌÈlq‰42ÔÈz eÈ‰ Ô‰È„ÈaL el‡Â , ««ƒ»¿≈ƒ¿≈∆ƒ≈∆»ƒ»ƒ

ÌÈ‰kÏ43. «…¬ƒ

מצוה.40) גבי 41)להידור על אותן נותנין היו ולא
הביכורים. ינבלו שלא אינה 42)הסלין, עוף נדבת שהרי

עולה. אלא בעזרה,43)באה חולין מביא משום בזה [ואין
כלל]. הקרבה פעולת שום בהם שאין כיוון

.È‰OÚ ˙ÂˆÓ44˙BcÂ˙‰Ï45ÌÈ¯eka‰ ÏÚ Lc˜na ƒ¿«¬≈¿ƒ¿««ƒ¿»««ƒƒ
Èz„b‰ :‡¯B˜Â ÏÈÁ˙Ó .Ì‡È·nL ‰ÚLa46ÈÈÏ ÌBi‰ ¿»»∆¿ƒ»«¿ƒ¿≈ƒ«¿ƒ««»
Èn¯‡ .¯ÓB‚Â ı¯‡‰ Ï‡ È˙‡· Èk EÈ‰Ï‡47.È·‡ „·‡ ¡…∆ƒ»ƒ∆»»∆¿≈¬«ƒ…≈»ƒ

ÈÈ Èl z˙ ¯L‡ „Ú ‰L¯t‰ Ïk ¯Ó‚iL „Ú48ÔÈ‡Â .49 «∆ƒ¿…»«»»»«¬∆»«»ƒ¿»¿≈
˙ÈÚÂ :¯Ó‡pL ;L„w‰ ÔBLÏa ‡l‡ d˙B‡ ÔÈ¯B˜ƒ»∆»ƒ¿«…∆∆∆¡«¿»ƒ»

˙‡f‰ ÔBLla - z¯Ó‡Â50. ¿»«¿»«»«…

וענית 44) וגו' אליו ואמרת וגו' הכהן אל "ובאת שנאמר
אלוקיך". ה' לפני לה'.45)ואמרת להודות היינו

שכתוב 46) שמה מתחילתו, ולא הפסוק מאמצע מתחיל
אלא  אינו ההם", בימים יהיה אשר הכהן אל "ובאת שם:

לפני 47)ציווי. ואמרת "וענית הכתוב: על שמדלג דהיינו,
ציווי. אלא אינו הוא שאף אלוקיך", מסיים 48)ה' ואינו

אלא  אינו הוא שאף וגו'", אלוקיך ה' לפני "והנחתו הפסוק:
בלשון 49)ציווי. נאמרים "ואלו לב. בסוטה משנה

לומדים  היכן (כלומר, כיצד וכו' ביכורים מקרא הקודש,
וענו  אומר הוא ולהלן אלוקיך. ה' לפני ואמרת וענית זאת),
אף  הקודש, בלשון להלן האמורה ענייה מה וכו', הלויים

הקודש". בלשון זאת 50)כאן למדו לג. שם בגמרא
בברכות  ונאמר ואמרת" "וענית כאן: נאמר שווה, בגזירה
שווה, בגזירה עוד למדו ושם ואמרו", הלויים "וענו וקללות
ידבר  "משה תורה במתן ונאמר רם" "קול שם נאמר
כאן  אף הקודש בלשון להלן מה בקול" יעננו והאלוקים

הקודש". בלשון

.‡È˙B¯˜Ï Ú„BÈ ‰È‰L ÈÓ Ïk ,‰BL‡¯a51,‡¯B˜ - »ƒ»»ƒ∆»»≈«ƒ¿≈
˙B¯˜Ï Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓ ÏÎÂ52eÚÓ .B˙B‡ ÔÈ¯˜Ó - ¿»ƒ∆≈≈«ƒ¿«¿ƒƒ¿¿

‡È·‰lÓ ˙B¯˜Ï ÔÈÚ„BÈ ÔÈ‡L el‡53‡lL È„k , ≈∆≈¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿≈∆…
‡e‰L ÈÓ ˙‡ ÔÈ¯˜Ó eÈ‰iL ,ÔÈc ˙Èa eÈ˜˙‰ .eÓÏkÈƒ»¿ƒ¿ƒ≈ƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆

.Ú„BÈ BÈ‡L ÈÓk Ú„BÈ≈«¿ƒ∆≈≈«

הקודש.51) בלשון ביכורים בני 52)פרשת שכל "מפני
יודעים) היו אדם בני כל לא (כלומר: יודעים היו לא אדם

הקודש. ביכורים.53)לשון

.·ÈÌzÏ ˙eL¯ BÏ LÈ - ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ‡È·n‰«≈ƒ∆«ƒƒ≈¿ƒ¿≈
C¯c‰ ÏÎa B·B¯˜e Bc·ÚÏ54.˙Èa‰ ¯‰Ï ÚÈbnL „Ú ¿«¿¿¿»«∆∆«∆«ƒ«¿«««ƒ

‡e‰ BÙ˙k ÏÚ Ïq‰ ÏËB - ˙Èa‰ ¯‰Ï ÚÈb‰ƒƒ«¿«««ƒ≈«««¿≈
BÓˆÚ·55Ï‡¯OÈaL ÏB„b CÏÓ ‰È‰ elÙ‡Â ,56, ¿«¿«¬ƒ»»∆∆»∆¿ƒ¿»≈
ÒÎÂ57ÏÚ Ïq‰ e‰„BÚÂ ‡¯B˜Â ,‰¯ÊÚÏ ÚÈbnL „Ú ¿ƒ¿»«∆«ƒ«»¬»»¿≈¿≈«««

¯ÓB‚Â EÈ‰Ï‡ ÈÈÏ ÌBi‰ Èz„b‰ :BÙ˙k58Ïq‰ „È¯BÓe , ¿≈ƒ«¿ƒ««»¡…∆¿≈ƒ««
ÂÈzÁz B„È ÁÈpÓ Ô‰k‰Â ,ÂÈ˙ÙO· BÊÁB‡Â BÙ˙k ÏÚÓ≈«¿≈¿¬ƒ¿»»¿«…≈«ƒ«»«¿»

‡¯B˜Â ,ÛÈÓe59‰ÓÈ¯ˆÓ „¯iÂ È·‡ „·‡ Èn¯‡ : ≈ƒ¿≈¬«ƒ…≈»ƒ«≈∆ƒ¿«¿»
ÁaÊn‰ „ˆa BÁÈpÓe ,‰L¯t‰ Ïk ¯ÓBbL „Ú ,¯ÓB‚Â¿≈«∆≈»«»»»«ƒ¿««ƒ¿≈«

,Ô¯˜ ÏL dÓB¯„a ˙È·¯ÚÓ ˙ÈÓB¯c Ô¯˜a‰ÂÁzLÈÂ60 ¿∆∆¿ƒ«¬»ƒƒ¿»∆∆∆¿ƒ¿«¬∆
Ô‰L ÔÈpÓe .‡ˆÈÂ61Á˜ÏÂ :¯Ó‡pL ?‰Ùez ÔÈeÚË ¿≈≈ƒ«ƒ∆≈¿ƒ¿»∆∆¡«¿»«

E„iÓ ‡h‰ Ô‰k‰62ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ˙Ba¯Ï - «…≈«∆∆ƒ»∆¿«∆«ƒƒ
Ôa¯˜ ÔÈeÚË Ck ,‰Ùez ÔÈeÚhL ÌLÎe .‰Ùe˙Ïƒ¿»¿≈∆¿ƒ¿»»¿ƒ»¿«
,·Bh‰ ÏÎ· zÁÓOÂ :Ô‰a ¯Ó‡pL .[¯ÈLÂ] ÌÈÓÏL¿»ƒ»ƒ∆∆¡«»∆¿»«¿»¿»«
‚Á‰ ˙ÁÓO ‰Ó ;EbÁa zÁÓOÂ :¯ÓB‡ ÌÈÏ‚¯·e»¿»ƒ≈¿»«¿»¿«∆«ƒ¿«∆»

ÌÈÓÏLa -63Ôa¯w‰ ÔÈ‡Â .ÌÈÓÏLa - Ô‡k Û‡ , ƒ¿»ƒ«»ƒ¿»ƒ¿≈«»¿»
.·kÚÓ¿«≈

פרשת 54) מכן לאחר לקרוא ויכול משאו, על להקל
אין שאם אמרו שלא והבאתם ביכורים. הביכורים לקיחת

על  לשליח כשמסר אלא לקרוא, שאין אחד, אדם ידי על
יביאם  אם אפילו שאז השליח, ומת לעזרה, שיביאם מנת
ידי  על היו לא וההבאה שהלקיחה לפי קורא, אינו בעצמו,
משאו, על להקל כדי לשעה, לקרובו, מוסרם אם אבל אחד.
באחד. והבאה לקיחה זו והרי כלל, לקיחה זו אין

הביכורים 55) נושא בעצמו אדם שיהיה הוא, התורה "לשון
הטנא  הכהן ולקח יתברך: השם אמר הכהן, ביד ונותנן

אגריפס 56)מידך". רבינו: ופירש המלך, אגריפס אפילו
רבה. ושררה גדולה נפש בעל שני, בית ממלכי המלך

הבית.57) לנו".58)להר "לתת הפסוק: סוף עד
"והשתח 60)הבעלים.59) אלוקיך".שנאמר: ה' לפני וית
"ידֿיד"62)הביכורים.61) שווה בגזירה (שם) ולמדו

הטוב,63)משלמים. בכל כאן, "נאמר שם: למדו ושיר
נגן". ומיטיב וכו' עגבים כשיר להם והנך להלן ונאמר

.‚ÈeÚÈbiMÓ ?Ô‰ÈÏÚ ¯ÈLa ÔÈ¯B˜ È˙ÓÈ‡Â64‰¯ÊÚÏ ¿≈»«ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ∆«ƒ»¬»»
eÈ‰ ÌiÂÏ‰65Èk ÈÈ EÓÓB¯‡ :ÔÈ¯B˜Â ÔÈÏÈÁ˙Ó «¿ƒƒ»«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿¿»ƒ

È˙Èl„66. ƒƒ»ƒ

הביכורים.64) זה 66)הלויים.65)מביאי מזמור
כדרך  חסדיו, על לה' הודאה בתורת הלויים אמרוהו

תודה. של בשיר שאמרוהו
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.„ÈÂÈ¯eka ‡È·‰ ?„ˆÈk .‰ÈÏ ÌÈeÚË ÌÈ¯eka‰«ƒƒ¿ƒƒ»≈«≈ƒƒ»
ÂÈÓÏL ·È¯˜‰Â ‡¯˜Â Lc˜nÏ67B˙B‡a ‡ˆÈ ‡Ï - «ƒ¿»¿»»¿ƒ¿ƒ¿»»…≈≈¿

¯ÊÁÈÂ ÌL ÔÈÏÈ ‡l‡ ,BÓB˜ÓÏ ¯ÊÁÏ ÌÈÏLe¯ÈÓ ÌBi‰«ƒ»«ƒ«¬…ƒ¿∆»»ƒ»¿«¬…
EÈÏ‰‡Ï zÎÏ‰Â ¯˜a· ˙ÈÙe :¯Ó‡pL ;B¯ÈÚÏ ¯ÁÓÏ¿»»¿ƒ∆∆¡«»ƒ»«…∆¿»«¿»¿…»∆
BÏ ‡B·zLÎÏ Lc˜n‰ ÔÓ ‰Bt ‰z‡L ˙BBt Ïk -68 »∆«»∆ƒ«ƒ¿»ƒ¿∆»

¯˜aa ‡l‡ eÈ‰È ‡Ï69ÌÈ¯eka‰L ,¯ÓB‡ ˙‡ˆÓ . …ƒ¿∆»«…∆ƒ¿≈»≈∆«ƒƒ
,‰‡È¯˜e ,ÈÏÎe ,ÌB˜Ó ˙‡·‰ :ÌÈ¯·„ ‰Ú·L ÔÈeÚË¿ƒƒ¿»¿»ƒ¬»«»¿ƒ¿ƒ»

.‰ÈÏÂ ,‰Ùe˙e ,¯ÈLÂ ,Ôa¯˜Â¿»¿»¿ƒ¿»¿ƒ»

אם 67) אלא בלינה חייב שאינו לומר, רבינו כוונת אין
קרבן, הביא לא שאם בירושלמי מפורש שהרי קרבנו, הקריב
של  הדברים סדר כתב אלא הביכורים, משום לינה טעון
שאינם  לפי ותנופה, שיר רבינו הזכיר ולא ביכורים. מביא
ותנופה  בלויים, שיר אלא הביכורים, מביא של חובותיו
שאינם  לפי העולה, קרבנות רבינו הזכיר לא וכן בכהן.

הביכורים. את לעטר כדי מנהג אלא אליו.68)חובה,
לינה.69) שטעונים הקרבנות, לכל בניןֿאב וזהו

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
קורא,1) ואינו מביא ושיש בכל, שוה אינו שהוידוי יבאר

המוכר  או חבירו, שדה בתוך אילנות שני הקונה הוא. ומי
הבאת  וזמן כאחת. והבאה לקיחה צריך אם לפירות. שדהו
נכסי  הם אם והביכורים והחלה התרומות ודין הביכורים.
מעלין  וכיצד שהן. בכל אוסרין אם הביכורים ממש. כהן

לירושלים. אותם

.‡‡È·n‰ Ïk2¯ÈLÂ Ôa¯˜ ÔeÚË ÌÈ¯eka3‰Ùe˙e4 »«≈ƒƒƒ»»¿»¿ƒ¿»
‰ÈÏÂ5LiL ÈÙÏ ,Ïka ‰ÂL BÈ‡ Èece‰ Ï·‡ ,6 ¿ƒ»¬»«ƒ≈»∆«…¿ƒ∆≈

.Ì‰ÈÏÚ ÔÈ¯B˜ ÔÈ‡Â ÌÈ¯eka ‡È·‰Ï ÔÈ·iÁL∆«»ƒ¿»ƒƒƒ¿≈»ƒ¬≈∆

על 2) עוד לדבר אין כן ואם בעזרה, הביא כשכבר המדובר
כלי" "טעונין ועל ה) הלכה פ"ג (למעלה מקום" "הבאת

קיימן. כבר שהרי ז), הלכה יבֿיד.3)(שם הלכות שם
ביכורים,4) ואנדרוגינוס טומטום אשה, של ביכוריהם ואף

מעשה  מהלכות בפ"ט ראה להניף, יכולות אינן עצמן שהן
כהן  עלֿידי תנופה טעון קרבנן – טז הלכה הקרבנות

שם). הקרבנות מעשה והלכות סא: כן 5)(מנחות למד
ששנינו  ממה הנ"ל), הדברים טעונים הביכורים (שכל רבינו
מביאין  (ויש) וקורין, מביאים "יש א): משנה פ"א (ביכורים
קריאה  לענין שרק הרי וכו'". מביאין שאינן ויש קורין, ולא
לא  – טעונים שהביכורים דברים בשאר אבל חילוק , יש

שם.6)חלקו. משנה

.·‰M‡‰ :ÔÈ¯B˜ ‡ÏÂ ÔÈ‡È·Ó el‡Â7ÌeËÓh‰Â8 ¿≈¿ƒƒ¿…ƒ»ƒ»¿«À¿
ÒBÈ‚B¯c‡‰Â9‰M‡ ˜ÙÒ Ô‰L ÈÙÏ ,10ÔÈ‡Â , ¿»«¿¿ƒ¿ƒ∆≈¿≈ƒ»¿≈»

ÈÈ Èl z˙ ¯L‡ :¯ÓBÏ ÔÈÏBÎÈ11ÔÎÂ . ¿ƒ«¬∆»«»ƒ¿»¿≈
ÔÈÙB¯ËBt‡‰12„·Ú‰Â13ÔÈ‡L ÈÙÏ ,ÁÈÏM‰Â »«¿ƒ¿»∆∆¿«»ƒ«¿ƒ∆≈»

ÈÈ Èl z˙ ¯L‡ :¯ÓBÏ ÔÈÏBÎÈ14. ¿ƒ«¬∆»«»ƒ¿»

וקורא,7) אשתו מנכסי הבעל מביא אבל ה. משנה שם
ו. הלכה (פירוש 8)כדלהלן נקבה" או זכר אם ניכר "אינו

לזכר 9)המשנה). הידועים הזרע אברי לו שיש "מי

(שם). מסופק" והוא וכו' מהלכות 10)ולנקבה בפ"ב ראה
שם. הראב"ד ובהשגות ב, הלכה שארץ 11)שופר "לפי

השם  שאמר והוא וכו' לזכרים אלא נתחלקה לא ישראל
(פירוש  ינחלו" אבותם מטות לשמות נה) כו, (במדבר יתברך
לא  הבאה שלענין מביאות, הן [ואףֿעלֿפיֿכן המשנה).
בכורי  "ראשית יט) כג, (שמות אלא ה'" נתן "אשר נאמר
בבא  ותוספות רשב"ם (ועיין אלקיך" ה' בית תביא אדמתך
ה'", לי נתת אשר "האדמה והפסוק מביא), ד"ה קלו: בתרא
אם  מספיק שבזה הפירות, הביא שממנה לקרקע מכוון אינו
מקום  בכל ישראל בארץ לחלקו הכוונה אלא אותה, קנה
שזוהי  ביכורים מביאה קרקע, שקנתה האשה ולפיכך שהוא.

ש  קוראה ואינה ה'"."אדמתך", לי נתת "אשר כאן אין
קנה  אם ספק שהדבר חבירו, של בתוך אילנות שני והקונה
מביא  ישראל, בארץ חלק לו שיש אףֿעלֿפי לא, או קרקע
לי" נתת אשר "האדמה לומר יכול שאינו קורא, ואינו
כמשקר, נראה כלומר, פב.) בתרא (בבא כשיקרא" "דמיחזי
ישראל  יצאו שממנה האדמה, על אומר כאילו שנראה
למה  טוריֿאבן בשם שהביא הגרע"א בתוספות וראה כנ"ל].
גרמא, שהזמן מצותֿעשה משום מהבאה, גם פטורה אינה

שם. על 12)עיין שממנים "הממונים והם שם. משנה
ביתֿדין" או היתומים אבי אותם שמינה בין היתומים,
טומטום  אשה חוברו שם במשנה [והנה המשנה). (פירוש
ורבינו  ושליח, עבד אפוטרופסין עם אחת בבבא ואנדרוגינוס
נתמעטו  הראשונות שלוש שוה: טעמם שאין לפי חילקם,
בארץ. חלק להם שאין לפי ה'", לי נתת אשר "האדמה מן
לא  – בארץ חלק להם שיש והשליח, האפוטרופסים ואילו
אינו  שהפרי ה'", לי נתת אשר האדמה מ"פרי אלא נתמעטו
עבד  וגם אחרים, בשביל שלוחים אלא אינם שהרי שלהם,
ויהיה  גר יהיה כשישתחרר שהרי מ"פרי", אלא נתמעט  לא

הסמוכה]. בהלכה ראה בארץ, חלק כנעני 13)לו [עבד
למעלה). (ראה מ"פרי" ונתמעט רבו, של ביכורים המביא
קנה  עבד שקנה מה שהרי יתכן, לא שלו, מקרקע ולהביא
ולדעת  יג. הלכה ומתנה זכיה מהלכות בפ"ג ראה רבו,
מביא  – כג:) (קידושין רבו קנה שלא מציאות שיש הסובר
הסמוכה]. בהלכה גר, כמו וקורא, ביכורים הוא

למעלה.14) כמבואר שלהם, אינם הפירות כלומר,

.‚¯b‰15ÔBÓ‰ ·‡ :Ì‰¯·‡Ï ¯Ó‡pL .‡¯B˜Â ‡È·Ó - «≈≈ƒ¿≈∆∆¡«¿«¿»»«¬
ÔÈÒÎpL Blk ÌÏBÚ‰ Ïk ·‡ ‡e‰ È¯‰ - EÈz˙ ÌÈBbƒ¿«ƒ¬≈«»»»À∆ƒ¿»ƒ

‰ÈÎL ÈÙk ˙Áz16‰Úe·M‰ ‰˙È‰ Ì‰¯·‡Ïe ; «««¿≈¿ƒ»¿«¿»»»¿»«¿»
‰lÁz17ÔÎÂ .ı¯‡‰ ˙‡ ÂÈa eL¯ÈiL18ÌiÂÏe ÌÈ‰k ¿ƒ»∆ƒ¿»»∆»»∆¿≈…¬ƒ¿ƒƒ

L¯‚Ó È¯Ú Ô‰Ï LiL ÈtÓ ,ÔÈ¯B˜Â ÔÈ‡È·Ó -19. ¿ƒƒ¿ƒƒ¿≈∆≈»∆»≈ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

"...elek mlerd lk a` `ed ixd..."

הוא  להקב"ה אבינו אברהם של קירובו והתחלת יסוד
לא  שעדיין בשעה כו'", וממולדתך מארצך "לך־לך הציווי
בעבודת  גדול עיקר הוא כי האחרות, מעלותיו כלל נודעו
מוחלט  ציות על־ידי היא הקב"ה עם לחיבור שהדרך ה'

פשוטה. עול וקבלת באמונה לציוויו
קירובו  כי לגרים, אב הוא אבינו אברהם מדוע יובן ולכן
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זה, לפני הקדמה שום בלי חדשה כמציאות הוא להקב"ה
להתגייר. שבא גר וכמו

(46 dxrde 50 cenr d"k wlg y"ewl itÎlr)

ãycew zegiyn zecewpã

,jizzp miieb oend a` mdxa`l xn`py ,`xewe `ian xbd"
dpikyd itpk zgz oiqpkpy elek mlerd lk a` `ed ixd

."'ek

חלק  היותו מצד לא קורא שהגר לומר, יש דבריו ובביאור
בבעלות  כי אביו. את שיורש בן מגדר אלא ישראל, מכלל
בעלות  פרטים: שני ישנם ישראל ארץ על ישראל עם
כולו. ישראל לעם הארץ כל שייכת שבגללה כללית
פרטי  חלק לו יש מישראל ואחד אחד שכל פרטית ובעלות

אליו. רק השייך בארץ,
הבעלות  שונים: אופנים בשני בפועל באו אלו קניינים שני
ירושה  על־ידי והפרטית יהושע, על־ידי בכיבוש הכללית

בחלקו. אחד כל של פרטית וחזקה
בפרשת  אבינו לאברהם הובטחו אלו, בעלות אופני שני
מדבר  הזאת" הארץ את אתן "לזרעך הפסוק לך־לך.
ואילו  ישראל. ארץ על ישראל עם של הכללית בבעלות
אברהם  כי הפרטית. בבעלות מדובר אתננה" "לך בפסוק
כראש  גם היינו האופנים, בשני הארץ את קיבל אבינו
אחד  כל של כאב וגם ישראל, עם כל את הכוללת האומה

פרטי. באופן מישראל ואחד
ולכן  ישראל, בארץ חלק הגר יורש זה שמגדר לומר, ויש

מאביו. יורש בתור וקורא, ביכורים מביא
(c"k oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ולא 15) מביא הגר קורין, ולא מביאין "אלו ד: משנה שם
לנו". לתת לאבותינו ה' נשבע אשר לומר יכול שאינו קורא,
מביא  עצמו גר יהודה, רבי בשם "תני שם: ובירושלמי
אב  היית לשעבר נתתיך, גויים המון אב כי טעם, מה וקורא.
רבי  גויים. להמון אב אתה ואילך מכאן ועכשיו לארם,
רבינו  פסק וכן יהודה". כרבי הלכה אמר, לוי בן יהושע

בעיניים וראה מב). סימן פריימן (הוצאת למשפט בתשובה
ובמשנהֿלמלך. יט. למכות אריאלי יכול 16)להגר"י ולכן

"לתת  לומר: ויכול לאבותינו", ה' נשבע "אשר לומר: הוא
כמפורש  בארץ, חלק הגרים יקבלו שלעתידֿלבוא לנו",
תמרים). כפות בשם במשנהֿלמלך (הגהה כב מז, ביחזקאל
שהבטיח  כיון לי", נתת אשר "האדמה אומר: שהוא [ומה
הבטיח  שלא נשים אבל נתן, כבר כאילו זה הרי הקב"ה,

זה]. בכלל אינן ליצחק 17)להן, שנשבע לפני כלומר,
לאברהם, הכוונה לאבותינו" "נשבעת כן ואם וליעקב.
סימן  אריה (שאגת וליעקב ליצחק ולא לגרים, אב שהוא

יוסי.18)מט). כרבי ב, הלכה פ"א ביכורים תוספתא
שנתנו 19) כיון המגרש, ערי את לכהנים נתנו שישראל ואף

(רדב"ז). ה'" לי נתת "אשר בכלל: זה הרי ה', צווי עלֿפי
שם. כפשוטה בתוספתא וראה

.„‰Bw‰20- B¯·Á ÏL [‰„O] CB˙a ˙BÏÈ‡ ÈL «∆¿≈ƒ»¿»∆∆¬≈

ÈÙÏ ,‡¯B˜ BÈ‡Â ‡È·Ó21BÏ LÈ Ì‡ ˜ÙÒ ¯·c‰L ≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆«»»»≈ƒ≈
BÏ ÔÈ‡ B‡ Ú˜¯˜22LÈc˜Ó ?‰OBÚ „ˆÈÎÂ .23Ì˙B‡ «¿«≈¿≈«∆«¿ƒ»

‰lÁz24˙Èa‰ ˜„·Ï25ÔÈ‡Â ÔÈlÁ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ , ¿ƒ»¿∆∆««ƒƒ¿≈∆≈¿≈Àƒ¿≈
‰¯ÊÚÏ ÔÈlÁ ÔÈÒÈÎÓ26„iÓ Ô˙B‡ ‰„Bt Ô‰k‰Â , «¿ƒƒÀƒ»¬»»¿«…≈∆»ƒ«

LÈ¯ÙÓe .ÔÏÎB‡ Ck ¯Á‡Â Lc˜‰‰27‰Óe¯z Ô‰Ó «∆¿≈¿««»¿»«¿ƒ≈∆¿»
ÔÈlÁ ˜ÙÒ Ô‰L ÈtÓ ,¯OÚÓe28˙B¯OÚn‰ Ô˙BÂ .29 «¬≈ƒ¿≈∆≈¿≈Àƒ¿≈«««¿

ÌÈ‰kÏ Ô‰lL30ÌÈ¯ÊÏ ÔÈ¯eÒ‡Â Ì‰ ÌÈ¯eka ‡nL ,31. ∆»∆«…¬ƒ∆»ƒƒ≈«¬ƒ¿»ƒ
ÁÈÏL „Èa ÔÁlLÓ ‡l‡ ,BÓˆÚa Ô˙B‡ ‡È·Ó BÈ‡Â32, ¿≈≈ƒ»¿«¿∆»¿«¿»¿«»ƒ«

Ô˙B‡ ·kÚz ‡lL È„k33ÏkL ;ÔÏÎ‡lÓ ‰‡È¯w‰34 ¿≈∆…¿«≈»«¿ƒ»ƒ¿»¿»∆…
L˙·kÚÓ ‰‡È¯w‰ - ˜Ùq‰ ÈtÓ ‰‡È¯wÏ Èe‡¯ BÈ‡∆≈»«¿ƒ»ƒ¿≈«»≈«¿ƒ»¿«∆∆

.Ba

מאיר.20) כרבי ולא כחכמים ו, משנה פ"א ביכורים
פא:21) בתרא אין 22)בבא אם שהרי קורא, אינו ולכן

"מכדי  פב. שם ושאלו כלל. בביכורים חייב אינו קרקע, לו
הפסוקים  את יקרא אם בכך מה (כלומר, ליקרי נינהו, פסוקי
=) כשיקרא דמיחזי משום ליה, אמר ביכורים). פרשת של
(וראה  לי") נתת אשר "האדמה שאומר כמשקר נראה
דלמא  אמר, חייא דרב בריה משרשיא רב א). הלכה למעלה
הם  שהביכורים (יחשוב ומעשר מתרומה לאפקועי אתי
כדלהלן). כן, הדבר ואין ומעשר, מתרומה ופטורים ודאי,
פא. שם (משנה קרקע קנה לא למעשה הרי עיון: צריך אבל
אמרו: ספק, שהדבר שכיון ו), הלכה מכירה מהלכות ופכ"ד
אין  הרי להביא, חייב ולמה הראיה" עליו מחבירו "המוציא
שם, ראשונה במשנה ראה אדמתך", ביכורי "ראשית כאן

יג. הלכה לפ"ב שמביא 24)שם.23)ובאורֿשמח קודם
אם 25)למקדש. אבל הם. חולין שמא מספק, וקדושתם

אדם  ואין כהן, ממון הם שהרי קודש, אינם הם, ביכורים
הלכה  וחרמין ערכין מהלכות (פ"ו שלו שאינו דבר מקדיש

שם). ורדב"ז הלכה 26)טז שחיטה מהלכות בפ"ב ראה
דילמא. ד"ה שם: בתרא בבא וברשב"ם כלומר,27)ג,

(שם). הפירות ביכ 28)מביא מתרומות אבל פטורים ורים
שהפרשת  כג, הלכה תרומות מהלכות בפ"ג ראה ומעשרות,
חיובי  מכל פטורים הם כן, ואם לכל. קודמת ביכורים

שאחריהם. והמעשרות אפילו 29)התרומות כלומר,
ללוי. שהוא ראשון ומעשר לבעלים, תמיד שהוא שני מעשר

לכהנים. שניתנות הוא פשוט תרומות, בבא 30)אבל
ניתן  ראשון שמעשר עזריה, בן אלעזר כרבי שם, בתרא
הלכה  מעשר, מהלכות בפ"א וראה לכהן. אף הדין, מעיקר

א.31)ד. הלכה בפ"ג קורא,32)כנ"ל אינו והשליח
ב. בהלכה הביכורים.33)כנ"ל שם:34)את בתרא בבא

כל  זירא ר' והאמר (בתמיה), ולא מעכבת. לא "קריאה
לבילה  ראוי ושאינו בו. מעכבת בילה אין לבילה, הראוי

בו". מעכבת בילה הספק), מחמת קורא שאיו כאן, (כמו

.‰LÈ¯Ù‰35‡È·Ó - e‰„O ¯ÎÓe ÂÈ¯eka36BÈ‡Â ƒ¿ƒƒ»»«»≈≈ƒ¿≈
ÈÈ Èl z˙ ¯L‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ;‡¯B˜37È¯‰L , ≈∆≈»«¬∆»«»ƒ¿»∆¬≈

BÏ ÔÈ‡38Á˜Bl‰Â .39ÌÈ¯eka LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ BÈ‡ ≈¿«≈«≈«»¿«¿ƒƒƒ
;¯ÎBn‰ epnÓ LÈ¯Ù‰ ¯·kL ÔÈn‰ B˙B‡Ó ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ≈«ƒ∆¿»ƒ¿ƒƒ∆«≈

‡È·Ó - LÈ¯Ù‰ Ì‡Â40‡¯B˜ BÈ‡Â41¯Á‡ ÔÈnÓ Ï·‡ . ¿ƒƒ¿ƒ≈ƒ¿≈≈¬»ƒƒ«≈
‡¯B˜Â ‡È·Óe LÈ¯ÙÓ -42. «¿ƒ≈ƒ¿≈ 1
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ובירושלמי 35) ג. הלכה ותוספתא ז, משנה שם, ביכורים
למכור  דעת על כשהפריש משנתנו העמידו ה הלכה שם
מתחילה  אם אבל בקריאה. נתחייבו לא שמתחילה שדהו,
אחרי  מקריאה אחרֿכך שנדחו כיון – בקריאה נתחייבו
יגֿיד. בהלכות להלן וראה שיירקבו. דינם שדהו, שמכר

וראה 37)המוכר.36) בידי. ישנה ועדיין לי, נתת כלומר,
על  אלא זו, קרקע על לא זה פסוק שעיקר ב, הלכה למעלה
שהוא  הכוונה כאן גם כי לפרש צריך ואםֿכן בארץ, חלקו

הקודמת. בהלכה וראה כמשקר. ואףֿעלֿפיֿכן 38)נראה
נפטר. אינו שוב נתחייב שכיון מביא, שם,39)הוא

דרבינן  טעמון "מה ובירושלמי: יהודה. כרבי ולא כחכמים
ואינו  מגיד הוא אחת פעם היום, הגדתי מביא), השני (שאין
ואינו  מביא הוא אחת פעם הבאתי, הנה שניה. פעם מגיד
ופירושו, הגר"א). גירסת היא (כן שנית" פעם מביא
מהם  שהביאו לאחר שניה, מהבאה נפטרו עצמם שהפירות

אחת. למעלה)40)פעם (ראה בירושלמי כן למדו שהרי
למ  זה ומתוך היום", "הגדתי שנאמר שלא ממה רבינו ד

כן  וכמו אנשיֿשם). (תוספות ההגדה אלא ההבאה, נתמעטה
ביכוריו  – אחר ממין עצמו הוא והביא וחזר ביכורים המביא
יא  הלכה להלן כמפורש קורא, שאינו אלא ביכורים,
ובתוספות  המשנה בפירוש וראה כפשוטה). (תוספתא

כן 41)הגרע"א. ואם כנ"ל, קרא, לא שהמוכר אףֿעלֿפי
קורא  אינו מכלֿמקום כלל, זו שזה פירות על קראו לא עדיין
האדמה", פרי ראשית את הבאתי "הנה לומר: יכול שאינו
ברדב"ז. וראה ט. בהלכה כדלהלן ראשית, שאינם לפי

את 42) פוטרים אינם המוכר, שהביא אחד, מין שביכורי
ביכורים. מהפרשת השני המין

.Â¯ÎBn‰43˙B¯ÙÏ e‰„O44BÈ‡Â ‡È·Ó Á˜Bl‰ - «≈»≈¿≈«≈«≈ƒ¿≈
Ûeb‰ ÔÈ˜k BÈ‡ ˙B¯t ÔÈwL ;‡¯B˜45Ï·‡ .46‡È·Ó ≈∆ƒ¿«≈≈¿ƒ¿««¬»≈ƒ

BzL‡ ÈÒÎpÓ Ì„‡47ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‡¯B˜Â ÌÈ¯eka »»ƒƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈««ƒ∆≈
EÈ‰Ï‡ ÈÈ EÏ Ô˙ ¯L‡ :¯Ó‡pL ;Ú˜¯w‰ Ûe‚ BÏ««¿«∆∆¡«¬∆»«¿¿»¡…∆

E˙È·Ïe48‰˙nL Èt ÏÚ Û‡ .49LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ BzL‡ ¿≈∆««ƒ∆≈»ƒ¿««∆ƒ¿ƒ
C¯ca ‡e‰Â50‡¯B˜Â ‡È·Ó -51. ¿«∆∆≈ƒ¿≈

אומר 43) שרבא כיון יוחנן, כרבי ולא לקיש כריש מז: גיטין
וכו'" לקיש לריש ליה מסייעי ומתניתא "קרא מח. שם

מוכר 44)(רדב"ז). שאינו ופירש נוהג. היובל שאין בזמן
השדה. לגוף גם כוונתו סתם, מכר אם אבל לפירות, אלא

הסמוכה. בהלכה שאינו 45)וראה קורא, אינו ולפיכך
גם  נתן הקב"ה [שהרי לי" נתת אשר "האדמה לומר יכול
"ביכורי  אלא נאמר שלא הבאה, לענין אבל הגוף, קנין
ועיין  מביא. הוא הרי פירות קנין לו שיש כיון אדמתך",
הפסוק  הרי שצ"ע אלא מביא. ד"ה קלו: בתרא בבא תוספות
זו  לקרקע מכוון אינו ה'") לי נתת אשר האדמה =) הזה
ראה  ישראל, בארץ לחלקו אלא הפירות, יצאו שממנה

ב]. הלכה שם.46)למעלה מלוג,47)ברייתא נכסי
אישות  מהלכות בפי"ב וראה פירות. אלא בהם לו שאין

ג. שאוכל 48)הלכה הפירות אכילת שאין ואףֿעלֿפי
שכך  כיון מכלֿמקום שם), (כנ"ל מדבריהם אלא הבעל
(בראשית  ומתן מהר לתת הראשונים, דורות של דרכם היתה
(מאירי  וקורא שמביא התורה חידשה לכן פ), פרשה רבה

ולביתך. ד"ה שם תוספות ועיין .(205 עמ' לגיטין
שם.49) לעלות 50)ברייתא כדי מביתו יצא שכבר

כדלהלן.לירושלים, בדרך, שהוא בכהאיֿגוונא ודוקא
אמרו 51) בזה, והחידוש הקרקע. גוף גם לו יש שהרי

יוסי  דרבי משום ליגזור אמינא, דעתך "סלקא שם: בגיטין
שליח  ומת שליח ביד ושגרן בדרך וכו', דאמר חנינא בר
ואינו  מביא בדרך") "והוא למעלה: רבינו נקט (ולכן בדרך
כלומר: לן". משמע קא וכו', ח) הלכה להלן (ראה קורא
ולאחר  פירות, רק לו היו הבית מן לקיחה שבשעת כיון
שאין  לטעות מקום היה הקרקע, גוף גם לו יש אשתו מיתת
רבינו, שדעת ואףֿעלֿפי כאחת". והבאה "לקיחה זה
נחלות  מהלכות (פ"ו מדבריהם אלא אינה הבעל שירושת
שכיון  קורא, מכלֿמקום שם), אישות והלכות ח, הלכה
ביתֿדין  "הפקר מדין לבעל, האשה ירושת חכמים שתיקנו
הפקר", ביתֿדין ש"הפקר התורה. מן שלו היא הרי הפקר",
סימן  קידושין להלכות באבניֿמילואים וראה תורה. דין הוא

לג. את כח

.Ê¯ÎBn‰52e‰„O53¯ÎnL B‡54ÔÚ˜¯˜Â ˙BÏÈ‡55 «≈»≈∆»«ƒ»¿«¿»»
Ï·BÈa ‡¯B˜Â ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊaƒ¿«∆«≈≈¬≈∆≈ƒ¿≈¿≈

„·Ïa ÔBL‡¯56¯ÎBÓ ÏL BzÚ„ ‰ÎÓÒ ‡Ï ÔÈ„ÚL , ƒƒ¿«∆¬«ƒ…»¿»«¿∆≈
Ú˜¯w‰ BÏ ¯ÊÁzL57Ï·BÈa d¯ÎÓe ¯ÊÁ Ì‡ Ï·‡ . ∆«¬…««¿«¬»ƒ»«¿»»¿≈

ÈL58‡¯B˜ BÈ‡Â ‡È·Ó ‰Ê È¯‰ -59‰ÎÓÒ È¯‰L ; ≈ƒ¬≈∆≈ƒ¿≈≈∆¬≈»¿»
BzÚ„60ÔÈ˜k BÈ‡ ˙B¯t ÔÈ˜Â ,˙B¯t‰ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡L «¿∆≈∆»«≈¿ƒ¿«≈≈¿ƒ¿«

Ûeb‰61. «

שם.52) ובין 53)גיטין לקרקע בין הכוונה שאז סתם,
הקודמת. בהלכה וראה מח.54)לפירות. שם

שהוא 55) ופירש אילנות, שני או אחר אילן מכר כלומר,
עמהם. הקרקע גם חסדא.56)מוכר כרב כיון 57)שם,

גם  לו מכר ולכן ביובל, השדות להחזיר עדיין הורגלו שלא
מן  השדה את הפקיעה שהתורה אלא הקרקע, גוף את
שמיטה  מהלכות בפי"א וראה למוכר. והחזירתו הלוקח

א. הלכה שדותיהם 58)ויובל להחזיר הורגלו שכבר
הראשון. יוחנן.59)ביובל כרבי ולא לקיש כריש שם,

המוכר.60) הקודמת.61)של כבהלכה

.ÁLÈ¯Ù‰62ÔkÒÓ ‡e‰ È¯‰Â ‰ÏÁÂ ÂÈ¯eka63‰Ê - ƒ¿ƒƒ»¿»»«¬≈¿À»∆
‡È·Ó BL¯ÈÏ Èe‡¯L64‡¯B˜ BÈ‡Â65LÈ¯Ù‰ .66 ∆»¿»¿≈ƒ¿≈≈ƒ¿ƒ

ÏÚ Û‡ ,C¯ca ÁÈÏM‰ ˙Óe ,¯Á‡ „Èa ÔÁlLÂ ÂÈ¯ekaƒ»¿ƒ¿»¿««≈≈«»ƒ««∆∆««
‡e‰ ¯ÊÁL Èt67:¯Ó‡pL ;‡¯B˜ BÈ‡ - Ô‡È·‰Â ƒ∆»«∆¡ƒ»≈≈∆∆¡«

‰ÁÈ˜Ï ‰È‰zL „Ú - ˙‡·e zÁ˜ÏÂ68.˙Á‡k ‰‡·‰Â ¿»«¿»»»«∆ƒ¿∆¿ƒ»«¬»»¿««

יוחנן.62) רבי בשם ה, הלכה פ"א ביכורים ירושלמי
גרס:63) ורבינו מסוכן". או "חולה בירושלמי: לפנינו

(כסףֿמשנה). ומסוכן" רצונו 64)"חולה הסתם שמן
ולכן  הביכורים. להבאת שלוחו ליורשו, הראוי הקרוב שיהא
והוא  חלה אם אבל דלהלן. שליח לדין זה דין רבינו סמך
במפורש. שליח שיעשה עד ביכוריו להביא אין מסוכן, אינו

בזה 65) והשמיענו ב. בהלכה למעלה הנזכר שליח כדין
היורש  מביא ההפרשה, אחר המשלח מת שאם שאףֿעלֿפי
שהוא  אףֿעלֿפי מת, שלא זמן כל – שלו שהם וקורא,
החולה  מת ואם שם). (ירושלמי כשליח אלא אינו מסוכן,
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היא  הלקיחה שהרי קורא, אינו כן גם השליח, שיצא אחר
יורשו, הוא שהרי בעלים בתורת וההבאה שליח, בתורת

כדלהלן. כאחת", והבאה "לקיחה זה של 66)ואין מימרא
מז: בגיטין חנינא בר יוסי בעל 67)ר' המשלח, כלומר,

שם,68)הפירות. תם כרבינו הבית. מן לקיחה כלומר,
כרשב"ם. ולא בצרן ד"ה בתוס'

.ËLÈ¯Ù‰69e„·‡Â ÂÈ¯eka70,˙Èa‰ ¯‰Ï ÚÈbiL Ì„˜ ƒ¿ƒƒ»¿»¿…∆∆«ƒ«¿«««ƒ
Ô‰ÈzÁz ÌÈ¯Á‡ LÈ¯Ù‰Â71BÈ‡Â ÌÈiM‰ ‡È·Ó - ¿ƒ¿ƒ¬≈ƒ«¿≈∆≈ƒ«¿ƒƒ¿≈

È¯t Ïk ˙ÈL‡¯ ˙‡ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ BÈ‡L ÈÙÏ ;‡¯B˜≈¿ƒ∆≈»«∆≈ƒ»¿ƒ
ÔÈ‡ - ÌÈiM‰ el‡Â .˙ÈL‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Ó„‡‰»¬»»¿ƒ∆≈»≈ƒ¿≈«¿ƒƒ≈

ÌÈ¯ek·k LÓÁ Ô‰ÈÏÚ ÌÈ·iÁ72. «»ƒ¬≈∆…∆¿ƒƒ

ח.69) משנה פ"א וכיוצא 70)ביכורים נבזזו או נמקו או
על  (המגיה כאן רבינו וקיצר כ, הלכה פ"ב למעלה בזה,

שם. יוםֿטוב' ב'תוספות וראה רבינו). כיון 71)גליון
שם. כנ"ל באחריותם, חייב כתרומה 72)שהוא שדינם

חומש  מוסיף בשוגג תרומה והאוכל ה), הלכה פ"ג (למעלה
ועיין  שם, במשנה הוא כן ו). הלכה תרומות מהלכות (פ"ו

ברע"ב. שם

.È‡È·‰73‰¯ÊÚa e‡ÓËÂ ÂÈ¯eka74ÌˆÙB -75ÌL ≈ƒƒ»¿ƒ¿¿»¬»»¿»»
‡¯B˜ BÈ‡Â76. ¿≈≈

שם.73) באחריותם,74)ביכורים חייב אינו ששוב
שם. עיין שם, ב פרק הסל,75)למעלה מן מריקם [כלומר

ג  פרק (למעלה לכהנים הסל אין – שנטמאו זה שבאופן
תרומה  כדין נשרפים, הם כן שלאחר ונראה ח). הלכה
מהם  ליהנות שאסור אלא כה.) (שבת שנטמאו וקדשים
למעלה  כמפורש שמים, כקדשי שדינם לפי שריפה, בשעת
סובר  שם), (למעלה והראב"ד ראשונה). (משנה ג הלכה שם
כאן  לפרש הוכרח ולכן לכהנים, ניתן הכל זה באופן שאף
ועיין  שיתמסמסו". עד או שירקבו עד "יניחו – "נופצם"

קורקוס]. (להלן 76)ר"י שמחה בשעת אלא קריאה שאין
שם). (הר"ש שמחה כאן אין שנטמאו וכיון יג), הלכה

.‡È‡È·‰77ÌÈÈn‰ ÔÓ „Á‡Ó ÂÈ¯eka78¯ÊÁÂ ,‡¯˜Â ≈ƒƒ»≈∆»ƒ«ƒƒ¿»»¿»«
;Ô‰ÈÏÚ ‡¯B˜ BÈ‡ - ¯Á‡ ÔÈnÓ ÌÈ¯eka ‡È·‰Â¿≈ƒƒƒƒƒ«≈≈≈¬≈∆
,„ÈbÓ ‡e‰ ‰Ma ˙Á‡ ÌÚt - ÌBi‰ Èz„b‰ :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ«¿ƒ««««««»»«ƒ

ÌÈzL ‡ÏÂ79. ¿…¿«ƒ

ט.77) משנה סוף המינים.78)שם משבעת כלומר,
ובתוספתא 79) ה"ד פ"א בתוספתא וראה ה"ז. שם ירושלמי

שם. כפשוטה

.·ÈLÈ¯Ù‰80ÂÈ¯eka81ÔÈÚn‰ L·ÈÂ82ıˆ˜pL B‡ ƒ¿ƒƒ»¿»≈««¿»∆ƒ¿«
ÔÏÈ‡‰83‡È·Ó -84ÔÈ‡L ÈÓk ‰fL ÈÙÏ ;‡¯B˜ BÈ‡Â »ƒ»≈ƒ¿≈≈¿ƒ∆∆¿ƒ∆≈

Ú˜¯˜ BÏ85‰„·‡ È¯‰L ,86. «¿«∆¬≈»¿»

שבברכות 80) ואע"פ יהודה. כרבי ולא כחכמים מ"ו, שם
משנתנו  על רבינו סמך – יהודה כרבי משנה סתם העמיד מ.
כסתם  זה (והרי רבים. כנגד הוא יחיד יהודה שרבי כאן,
ר"י  בתוספות וראה כסתם). הלכה שאין מחלוקת, ואחרֿכך
שם, לברכות ובשיטהֿמקובצת הרא"ש ובתוספות שירליאו

יהודה. כרבי העמידו 81)שפסקו ה, הלכה שם בירושלמי

כן, לא שאם ביכוריו, שהפריש קודם המעיין שיבש משנתנו
(ראה  וירקבו נדחו שכן, וכיון לקריאה. נראו כבר הרי
הסמוכה. בהלכה וראה שם). ראשונה" ב"משנה

המשנה).82) (פירוש שדהו" משקה היה "שממנו
ביכוריו.83) הביא ההפרשה,84)שממנו שבשעת כיון

יד. הלכה ובפ"ב ה הלכה למעלה וראה קרקע. לו היתה
על 85) ברך אם ברכות, שלענין שם בברכות אמרו זה לפי

מתאים  וזה יצא. לא – האדמה" פרי "בורא העץ פרי
שם  ועיין ה"י, ברכות מהלכות פ"ח רבינו בדברי לנוסחא

קרקע 86)בכסףֿמשנה. קרויה שאינה הקרקע. כלומר,
ולכן  בה. גדלים ואילנות המשקה מעיין לה יש אלאֿאםֿכן
בה"ה, למעלה כמבואר ה'", לי נתת "אשר לומר: יכול אינו

שם. לברכות ברש"י ועיין שם. עי'

.‚È‡È·n‰87‰kÁ „ÚÂ ˙Bkq‰ ‚Á ¯Á‡Ó ÌÈ¯eka88, «≈ƒƒƒ≈««««À¿«¬À»
‚Á‰ Ì„˜ ÔLÈ¯Ù‰L Èt ÏÚ Û‡89‡È·Ó -90BÈ‡Â ««ƒ∆ƒ¿ƒ»…∆∆»≈ƒ¿≈

ÔÈ‡Â ;·Bh‰ ÏÎ· zÁÓOÂ :¯Ó‡pL .‡¯B˜91‰‡È¯˜ ≈∆∆¡«¿»«¿»¿»«¿≈¿ƒ»
˙BÚe·M‰ ‚ÁÓ - ‰ÁÓO ˙ÚLa ‡l‡92ÛBÒ „Ú ∆»ƒ¿«ƒ¿»≈««»«

‚Á‰93el‡Ó ıeÁ ÔÈ‡È·n‰ ¯‡Le .94ÔÈ‡È·Ó - ∆»¿»«¿ƒƒ≈≈¿ƒƒ
.ÔÈ¯B˜Â¿ƒ

בתירא.87) בן יהודה כרבי ולא כחכמים שם, משנה
כנ"ל.88) ביכורים, מביאין אין חנוכה לאחר שהרי
קריאה.89) זמן הוא שאז הסוכות ואףֿעלֿפי 90)חג

הושעיא, רבי אמר אלעזר רבי אמר יח: הפריש שבמכות
שהיו  כיון ירקבו, החג, עליהן ועבר לחג קודם ביכורים
לבילה, ראוי שאינו שכל זירא, וכרבי ונדחו, לקריאה ראויים
שמביא. כאן רבינו כתב מדוע כן, ואם בו. מעכבת בילה
רבינו  (כתבו מז: בגיטין שאמרו מה על רבינו שסמך ונראה,
אחר  ביד ושלחן ביכורים הפריש שאם ח), בהלכה למעלה
הפריש  בין חילקו ולא קורא, שאינו והביאן, הוא וחזר ומת
שאז  לשלחן, דעת על שלא הפריש לבין לשלחן, דעת על
סוברת  אינה שם שהגמרא הרי לקריאה, הביכורים נראו כבר
ה  הלכה למעלה וראה (כסףֿמשנה). שם במכות כהגמרא

הקודמת. הוא 91)וההלכה וכן כיֿתבוא. לפרשת ספרי
"אמר  ז: הלכה סוף פ"א ביכורים ובירושלמי לו: בפסחים
"ושמחת", "ואמרת", כן, יוחאי בן שמעון רבי תני יונתן רבי
באורֿשמח. וראה השמחה". על ביכורים) (וידוי אומר הוי

"ושמחת 92) בהם: ונאמר ביכורים, בו להביא שמתחילין
הטוב". לפני 93)בכל "ושמחתם בו: שנאמר הסוכות, חג

המשנה. בפירוש וראה אלהיכם". בפרק 94)ה' שהזכרנו
יג. הלכה סוף פ"ב למעלה וראה זה.

.„ÈÌÈ¯eka‰95˙BÓe¯z‰Â96‰lÁ‰Â97Ô¯w‰Â «ƒƒ¿«¿¿««»¿«∆∆
LÓÁ‰Â98‰Ó‰a ˙BzÓe99BÏ LÈ .Ô‰k ÈÒÎ Ì‰100 ¿«…∆«¿¿≈»≈ƒ¿≈…≈≈

‰‡ÓË ‰Ó‰·e ˙BÚ˜¯˜Â ÌÈ„·Ú Ô‰Ó ˙B˜Ï101ÏÚ·e , ƒ¿≈∆¬»ƒ¿«¿»¿≈»¿≈»««
Ô‰a ‰B˜Â ,d˙a˙Îa ‰M‡‰Â ,B·BÁa ÔÏËB ·BÁ¿»¿¿»ƒ»ƒ¿À»»¿∆»∆

‰¯Bz ¯ÙÒ102. ≈∆»

א.95) משנה פ"ב ותרומת 96)ביכורים גדולה תרומה
ט.97)מעשר. משנה פ"א האוכל 98)חלה זר שמשלם

תרומות  מהלכות (פ"י כתרומה שדינם בשגגה, תרומות
קלא. חולין – טו) וקיבה 99)הלכה ולחיים זרוע הם
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יב.100)(שם). משנה פ"ג מהֿשאיןֿכן 101)ביכורים
מעשר  מהלכות בפ"ג כנ"ל גבוה, ממון שהוא שני, במעשר

יֿיז. הלכות וקרקעות 102)שני עבדים רק לא כלומר:
צרכי  בדמיהם ולקנות שוב למכרם שאפשר טמאה, ובהמה
שאסור  תורה ספר אפילו אלא בהם, לקנות מותר אכילה,
זאת  בכל ב), הלכה תורה ספר מהלכות (פ"י אותו למכור

רוקח). (מעשה לקנותו מותר

.ÂËÈ¯eka‰L Èt ÏÚ Û‡¯eÒ‡ ˙BÓe¯z‰Â Ì103 ««ƒ∆«ƒƒ¿«¿»
ÌÈ¯ÊÏ ÏÎ‡‰Ï104ÔÈÏBÚ ÌÈ¯eka‰L Èt ÏÚ Û‡Â , ¿≈»≈¿»ƒ¿««ƒ∆«ƒƒƒ
‰‡Óe „Á‡a105‰Óe¯˙k106e·¯Ú˙ Ì‡ ,107ÔÈlÁa ¿∆»≈»ƒ¿»ƒƒ¿»¿¿Àƒ

Ô‰L ÏÎa ÔÈ¯eÒ‡ - ÌÈÏLe¯Èa108ÌÈÓa109¯OÚÓk , ƒ»«ƒ¬ƒ¿»∆≈¿ƒ»¿«¬≈
ÈL110ÈtÓ .111Ô˙ÏÈÎ‡ ÌB˜Ó ‡e‰L112Ìe‡OÚ ,113 ≈ƒƒ¿≈∆¿¬ƒ»»¬»

ÔÈ¯ÈzÓ BÏ LiL ¯·„k114ÌÈ¯eka‰L Èt ÏÚ Û‡Â ; ¿»»∆≈«ƒƒ¿««ƒ∆«ƒƒ
ÌÈÏLe¯Èa Û‡ ÌÈ¯ÊÏ ÌÈ¯eÒ‡115ÔÈ¯ÒB‡ Ô‰ È¯‰ - ¬ƒ¿»ƒ«ƒ»«ƒ¬≈≈¿ƒ

Ô‰L ÏÎa116ÌÈ¯eka‰ Ú¯Ê elÙ‡ .117eÒÎpL ¯Á‡ ¿»∆≈¬ƒ»««ƒƒ««∆ƒ¿¿
Ô‰L ÏÎa ÔÈ¯ÒB‡Â ,ÔÈ¯eÒ‡ ÔÈÏecb‰ È¯‰ - ÌÈÏLe¯ÈÏƒ»«ƒ¬≈«ƒƒ¬ƒ¿¿ƒ¿»∆≈

e·¯Ú˙ Ì‡118ÌÈÏLe¯Èa119ÌÈ¯eka Ú¯Bf‰ Ï·‡ ; ƒƒ¿»¿ƒ»«ƒ¬»«≈«ƒƒ
ÔÈlÁ ÔÈÏecb‰ - ÌÈÏLe¯ÈÏ eÒkiL Ì„˜120. …∆∆ƒ»¿ƒ»«ƒ«ƒƒÀƒ

אסורים.103) וראה 104)צ"ל: א, משנה פ"ב ביכורים
הלכות 105)להלן. תרומות מהלכות בפט"ו וראה שם.
מתרומה,106)כֿכא. נלמד ומאה" "אחד דין [שעיקר

למדו  ומזה ממנו", מקדשו "את כט) יח, (במדבר בה שנאמר
מרים  שאתה "דבר ו) הלכה פ"ד תרומות (ירושלמי חז"ל

מקדשו"]. לתוכו נפל אם ב,107)ממנו, משנה שם,
שמעון. כרבי ולא אסורים 108)כחכמים לזרים כלומר:

בקדושה  לאכלם חייבים וכהנים כביכורים, באכילה,
אם 109)(רדב"ז). אפילו בטל, מינו בשאינו מין שהרי

מהלכות  בפט"ו שכתב כמו מתירין, לו שיש דבר הוא
(כסףֿמשנה). י הלכה אסורות בפ"ו 110)מאכלות ראה

ובהערות. ידֿטו, הלכות שני מעשר מהלכות
שם.111) לכהנים.112)ירושלמי חכמים.113)כלומר,
(הלכות 114) בטל" אינו אלפים בכמה אחד "שאפילו

שיכולים  כהנים, שלגבי כיון י). הלכה שם, אסורות מאכלות
מתירין. לו שיש דבר הם בקדושה, כנ"ל 115)לאכלם

לו  שאין דבר הם הרי כן ואם כלומר, א. הלכה בפ"ב
בתערובת. להתבטל להם והיה שהם 116)מתירין, כיון

שם. המשנה בפירוש וראה כנ"ל. לכהן, מותרים
המעשר 117) (של וגידוליהן שם: ביכורים במשנת

פ"ט  ובתרומות וכו'. בירושלים מלאכול אסורים והביכורים)
בירושלמי  והקשו חולין". גידוליהן "והביכורים ד משנה
ותירצו: הנ"ל, ביכורים משנת על זו ממשנה שם ביכורים
איסור  אסורים, גידוליהן שאמרו) מה = ) דתימר "הן
דתימר  והן ירושלים), מחיצת בתוך (שזרעם מחיצה
לחומה). מחוץ (שזרעם זרות" היתר מותרים, גידוליהן

בירושלים 118) מלאכול אסורים "וגידוליהן שם: במשנה
בתרומה". מהֿשאיןֿכן וביכורים, במעשר אלו הרי וכו'
גידוליה  תרומה גם שהרי יוםֿטוב', ה'תוספות זה על (ותמה
בתוספות  וראה כא). הלכה תרומות מהלכות (פי"א אסורים
והרע"ב  (הר"מ) פירשוה זו תמיהה שליישב שכתב, חדשים
מותרים  תרומה גידולי זה שבאופן תערובתם, בזרע שם

גידוליהן  וכו' "והמדומע הכ"ב שם תרומות (הלכות
שנתערבו. בגידולין להיפך: רבינו פירשה וכאן מותרין").
(הלכות  גידולין גידולי אסרו שלא שכשם רבינו וסובר
תרומה, תערובת גידולי אסרו שלא וכשם שם) תרומות

גידולים). תערובת אסרו לא כנ"ל.119)כמו"כ
חכמים 120) גזרו שבתרומה שאע"פ שם. בתרומות משנה

לזרעה, אותה ישהה שמא כהן, ביד טמאה תרומה משום
בביכורים  – הכ"א) שם תרומות (הלכות לאכלה ויבוא
בשבעת  אלא נוהגים אינם שהרי כך, כל שכיחים שאינם
מהלכות  בפ"ו וראה שם). בתרומות (רע"ב גזרו לא המינים,

טו. הלכה שני מעשר

.ÊË„ˆÈk121˙B¯ÈÚ‰ Ïk ?ÌÈ¯eka‰ ˙‡ ÔÈÏÚÓ ≈««¬ƒ∆«ƒƒ»»¬»
„ÓÚnaL122È„k ,„ÓÚÓ ÏL B¯ÈÚÏ ˙BÒpk˙Ó123 ∆««¬»ƒ¿«¿¿ƒ∆«¬»¿≈

.CÏÓ ˙¯„‰ ÌÚ ·¯a :¯Ó‡pL ;ÌÈ„ÈÁÈ eÏÚÈ ‡lL∆…«¬¿ƒƒ∆∆¡«¿»»«¿«∆∆
eÒkÈ ‡ÏÂ .¯ÈÚ ÏL d·BÁ¯a ÌÈÏÂ ÌÈ‡·e124,ÌÈzaÏ »ƒ¿»ƒƒ¿»∆ƒ¿…ƒ»¿«»ƒ

‰‡Óh‰ Ï‰‡ ÈtÓ125eÓe˜ :¯ÓB‡ ‰pÓÓ‰ ¯ÁM·e . ƒ¿≈…∆«À¿»««««¿À∆≈
eÈ‰Ï‡ ÈÈ Ï‡ ÔBiˆ ‰ÏÚÂ126¯BM‰Â .127CÏB‰ ¿«¬∆ƒ∆¿»¡…≈¿«≈

,BL‡¯a ˙ÈÊ ÏL ‰¯ËÚÂ ,·‰Ê ÔÈtˆÓ ÂÈ¯˜Â ,Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿«¿»¿Àƒ»»«¬»»∆«ƒ¿…
ÚÈ„B‰Ï128ÔÈÈn‰ ˙Ú·MÓ ÌÈ¯eka‰L129ÏÈÏÁ‰Â . ¿ƒ«∆«ƒƒƒƒ¿««ƒƒ¿∆»ƒ

.ÌÈÏLe¯ÈÏ ·B¯˜ ÔÈÚÈbÓ Ì‰L „Ú ,Ì‰ÈÙÏ ‰kÓ«∆ƒ¿≈∆«∆≈«ƒƒ»ƒ»«ƒ
ÈÏ ÌÈ¯Ó‡a ÈzÁÓO :ÔÈ¯B˜Â C¯c‰ ÏÎa ÔÈÎÏB‰ Ì‰Â¿≈¿ƒ¿»«∆∆¿ƒ»«¿ƒ¿…¿ƒƒ

CÏ ÈÈ ˙Èa130eÈ‰ ‡ÏÂ .131ÌBia ÔÈÎl‰Ó132ÈzL ‡l‡ ≈¿»≈≈¿…»¿«¿ƒ«∆»¿≈
˙B„È133eÁÏL ,ÌÈÏLe¯ÈÏ ·B¯˜ eÚÈb‰ .„·Ïa »ƒ¿«ƒƒ»ƒ»«ƒ»¿

e¯hÚÂ ,ÌÈÏLe¯È ÈL‡Ï ÚÈ„B‰Ï ÔÈÁeÏL Ì‰ÈÙÏƒ¿≈∆¿ƒ¿ƒ«¿«¿≈¿»«ƒ¿ƒ¿
eÒk¯Ùe Ì‰È¯eka ˙‡134ÁÏ Ì‰Ï ‰È‰ Ì‡Â .Ô˙B‡ ∆ƒ≈∆ƒ¿¿»¿ƒ»»»∆«

Ál‰ ˙‡ ÔÈ‡¯Ó - L·ÈÂ135˙BÁt‰Â .‰ÏÚÓÏÓ136 ¿»≈«¿ƒ∆««ƒ¿«¿»¿««
ÌÈ‚q‰Â137ÌÈ¯aÊb‰Â138.ÌÈÏLe¯ÈÓ Ô˙‡¯˜Ï ÔÈ‡ˆBÈ ¿«¿»ƒ¿«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿»»ƒ»«ƒ

ÌÈ‡a‰ ÈÙÏ139- ‰a¯‰ ÌÈL‡ e‡a Ì‡ .ÔÈ‡ˆBÈ Ì‰ ¿ƒ«»ƒ≈¿ƒƒ»¬»ƒ«¿≈
.ËÚÓ - ËÚÓ Ì‡Â ,ÌÈa¯ Ô˙‡¯˜Ï ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ¿»»«ƒ¿ƒ¿«¿«

eÒkiMÓe140:˙B¯˜Ï eÏÈÁ˙È ÌÈÏLe¯È È¯ÚLa Ôlk ƒ∆ƒ»¿À»¿«¬≈¿»«ƒ«¿ƒƒ¿
.ÌÈÏLe¯È CÈ¯ÚLa eÈÏ‚¯ eÈ‰ ˙B„ÓÚ…¿»«¿≈ƒ¿»«ƒ¿»»ƒ

ח.121) הלכה פ"ב שם ותוספתא ב, משנה פ"ג ביכורים
ה"א.122) המקדש כלי מהלכות בפ"ו להלן ראה
שם.123) שם.124)תוספתא ירושלמי 125)משנה

מת  עם שיהיו עלֿידי יטמאו שלא כלומר, שם . ותוספתא
שיטמאו  ועוד, לעזרה. להכנס יוכלו ולא אחד, אהל תחת

בית 126)הביכורים. "אל במשנה: ה. לא, בירמיה כ"ה
המקרא. לפי תיקן שם, ובמלא"ש אלהינו". שם 127)ה'

שם.128)מ"ג. באילנות 129)ירושלמי שאין "ולפי
ל  הזית מענפי העטרה עושין היו הזית, כמו (פירוש נאה בד"

ב.130)המשנה). הלכה שם תוספתא 131)ירושלמי
היום".132)שם. "כל שם שני 133)בתוספתא כלומר,

כפשוטה. בתוספתא וראה היום. למעלה 134)שלישי ראה
ט. הלכה לו 135)בפ"ג שהיו מי תני, ובירושלמי:

מעטרן  היה וצמוקים, תאנים. מעטרו היה גרוגרות, ביכורים
היבש. מן יותר ומהודר נאה שהלח דבר, של וטעמו ענבים.

ה. הלכה בפ"ב למעלה וראה 136)וראה הכהנים. סגני
כג. נא, יו"ט).137)בירמיהו (תוס' הלויים סגני

(פירוש 138) נכסיו ועל ההקדש עסקי על הממונים הם
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יוצאים".139)המשנה). היו הנכנסים כבוד "לפי במשנה:
הגר"א), גורס (כן בישראל גדול קטן יש "וכי ובירושלמי:

יוצאין". היו הנכנסים, רוב לפי וכו' ירושלמי 140)אלא
ב. הלכה שם

.ÊÈÈÏÚa Ïk141ÔÈ„ÓBÚ ÌÈÏLe¯ÈaL ˙Bin‡ »«¬≈À»ƒ∆ƒ»«ƒ¿ƒ
Ì‰ÈtÓ142ÌB˜Ó ÈL‡ ,eÈÁ‡ :ÔÓBÏLa ÔÈÏ‡BLÂ ƒ¿≈∆¿¬ƒƒ¿»«≈«¿≈¿

ÌÈÏLe¯È CB˙a ÔÈÎl‰Ó Ì‰Â .ÌBÏLa ÌÎ‡Ba ,ÈBÏt¿ƒ¬∆¿»¿≈¿«¿ƒ¿¿»«ƒ
ÏÈÏÁ‰Â143¯‰Ï ÌÈÚÈbÓ Ì‰L „Ú ,Ì‰ÈÙÏ ‰kÓ ¿∆»ƒ«∆ƒ¿≈∆«∆≈«ƒƒ¿«

„Á‡Â „Á‡ Ïk ÏËB ,˙Èa‰ ¯‰Ï eÚÈb‰ .˙Èa‰144BlÒ ««ƒƒƒ¿«««ƒ≈»∆»¿∆»«
ÔÈ¯ÓB‡Â BÙ˙k ÏÚ145'eÎÂ BL„˜a Ï‡ eÏÏ‰ dÈeÏÏ‰ : «¿≈¿¿ƒ«¿»«¿≈¿»¿¿

‰ÓLp‰ Ïk „Ú146ÌÈÎl‰Ó Ì‰Â .dÈeÏÏ‰ dÈ Ïl‰z «…«¿»»¿«≈»«¿»¿≈¿«¿ƒ
eÚÈb‰ .‰¯ÊÚÏ ÔÈÚÈbnL „Ú ,ÔÈ‡¯B˜Â ˙Èa‰ ¯‰a¿«««ƒ¿¿ƒ«∆«ƒƒ»¬»»ƒƒ

ÌiÂÏ‰ e¯ac ,‰¯ÊÚÏ147È˙Èl„ Èk ÈÈ EÓÓB¯‡ :¯ÈLa »¬»»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ¿¿»ƒƒƒ»ƒ
.¯ÓB‚Â¿≈

שם.141) כמה 142)משנה וראה "בא לג. בקידושין
מפניהם  שהרי בשעתה, ביכורים) הבאת (של מצוה חביבה
אינם  חכמים תלמידי מפני עומדים, הביכורים) מביאי (של
מהלכות  פ"ו – במלאכתם עוסקין שהם (בשעה עומדים"

ב). הלכה תורה ד.143)תלמוד משנה אפילו 144)שם,
יב. הלכה בפ"ג למעלה מלך, שם.145)היה ירושלמי

שם 146) בירושלמי אבל בכלל. וכו'" הנשמה ו"כל כלומר,
הנשמה". כל אומרים היו "בעזרה ראה 147)אמרו:

יג. הלכה שם למעלה

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
וליתנה 1) העיסה מן חלה להפריש שמצותֿעשה יבאר

באונס. או בשוגג שנטמאה עיסה שיעור. לה יש ואם לכהן,
דינין  שלשה להיפך. או לארץ שנכנסו לארץ חוצה ופירות
ורצה  לארץ בחוצה קטן כהן היה ואם ארצות. בשלש לחלה
הערומה  ואם מברך. מה חלה המפריש חלה. להפריש
חלה  ומפרשת מברכת הנדה ואם חלה, ומפרשת מברכת
תחילה  לאכול רצה ואם מדמעת. היא אם לארץ. בחוצה

בהם. שוים ותרומה שחלה והדברים יפריש. ואח"כ

.‡‰qÚ‰ ÔÓ ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ô‰kÏ3, ƒ¿«¬≈¿«¿ƒ¿»ƒ»ƒ»«…≈
ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL4.‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ ∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL dÏ ÔÈ‡ BÊ ˙ÈL‡¯Â5LÈ¯Ù‰ elÙ‡ . ¿≈ƒ≈»ƒƒ«»¬ƒƒ¿ƒ
‰¯BÚOk6‰OBÚ‰Â .‰qÚ‰ ˙‡ ¯Ët -7‰lÁ B˙qÚ Ïk ƒ¿»»«∆»ƒ»¿»∆»ƒ»«»

B˙ˆ˜Ó ¯iLiL „Ú ,ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï -8. …»»¿«∆¿«≈ƒ¿»

ה"ב).2) פ"ו (להלן דגן מיני חמשת לתתה 3)של מנת על 
רבינו  שכתב כמו הן, אחת מצוה והנתינה וההפרשה לכהן.
ולדעת  א). הערה מד עמוד (עיי"ש יב כלל המצוות' ב'ספר

מצוות. שתי הן שם, תרומות 4)הרמב"ן מהל' בפ"ג ראה
דגנך". "ראשית שנאמר ממה כן למדו שם שגם ה"א,

גדולה.5) מתרומה כן למדו ושם שלח. לפרשת 'ספרי'
(שם).6) "חיטה" רבינו כתב גדולה, חלה 7)בתרומה

מ"ט. כלום 8)פ"א עשה שלא "מניין : שם ב'ירושלמי'
כל  ולא מראשית, תלמודֿלומר: מקצת, שישייר עד
כתב  ביכורים ובענין ה"ה. שם תרומות בהל' וראה ראשית",
ולמדו  שדהו, כל אדם שעושה הי"ז), פ"ב (למעלה רבינו

הערה  שם וראה כל", בכורי כל "וראשית שנאמר ממה כן
קכב.

.·‰Úa¯‡Ó „Á‡ ÔÈLÈ¯ÙnL ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓeƒƒ¿≈¿ƒ∆«¿ƒƒ∆»≈«¿»»
ÌÈ¯OÚÂ9È„k ,‰qÚ‰ ÔÓ10‰zÓ È„k da ‰È‰iL ¿∆¿ƒƒ»ƒ»¿≈∆ƒ¿∆»¿≈«»»

¯Ó‡pL ;Ô‰kÏ11BÏ Ôzz :12BzÏ Èe‡¯‰ ¯·c BÏ Ôz - «…≈∆∆¡«ƒ∆≈»»»»ƒ¿
„Á‡ LÈ¯ÙÓ - ˜eMa ¯kÓÏ ‰OBÚ‰ ÌBzÁp‰Â .‰zÓ«»»¿««¿»∆ƒ¿…««¿ƒ∆»

‰a¯Ó B˙qÚL ÈÙÏ ;ÌÈÚa¯‡Â ‰BÓMÓ13¯eÚLa LÈ , ƒ¿»¿«¿»ƒ¿ƒ∆ƒ»¿À»≈¿ƒ
.‰zÓ È„k ‰Ê∆¿≈«»»

מ"ז.9) פ"ב שם 10)שם, ובתוספתא שם, ב'ירושלמי'
מתנה  כדי בה ואין מעוטה, עיסתו הבית "בעל : ה"ז פ"א
עיסתו  נחתום מכ"ד), אחד יפריש (אלאֿאםֿכן לכהן
אחד  רק מפריש אם (אפילו לכהן מתנה כדי בה ויש מרובה,
אמרו  יהודה לרבי אבל לחכמים, הוא זה וטעם ממ"ח)".
כפשוטה' וב'תוספתא המשנה, בפירוש וראה אחר. טעם שם

שלח.11)שם. פרשת שם:12)'ספרי' ב'ספרי'
לה'". תתנו עריסותיכם סי'13)"מראשית בש"ך ראה

ב. ס"ק ס"א שכב

.‚‰OBÚ‰14‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ba ‰zLÓÏ ‰qÚ »∆ƒ»¿ƒ¿≈¿««ƒ∆ƒ
‰a¯Ó15‡lL ;‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡ LÈ¯ÙÓ - ¿À»«¿ƒ∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»∆…
˜lÁÏ16‰qÚ ‰OÚL ÌBzÁp‰Â .˙Èa‰ ÏÚa ˙qÚa ¿«≈¿ƒ«««««ƒ¿««¿∆»»ƒ»
‰pË˜17˜lÁÏ ‡lL ;‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ -18 ¿«»∆»≈«¿»ƒ¿»∆…¿«≈

.ÌBzÁp‰ ˙qÚa¿ƒ«««¿

שם.14) מתנה.15)משנה, כדי ממ"ח, באחד ויש
שם.16) עושה 17)'ירושלמי' שהיא האשה וכן במשנה:

בשוק. וראה 18)למכור הגר"א. לגירסת שם 'ירושלמי'
ברידב"ז.

.„˙‡ÓË19‰qÚ‰20„Á‡ LÈ¯ÙÓ - Ò‡a B‡ ‚‚BLa ƒ¿»»ƒ»¿≈¿…∆«¿ƒ∆»
‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó21LÈ¯ÙÓ - ÔB„Êa d‡nË Ì‡Â . ≈«¿»ƒ¿»¿ƒƒ¿»¿»«¿ƒ

‡ËBÁ ‰È‰È ‡lL È„k ,‰Úa¯‡Â ÌÈ¯OÚÓ „Á‡∆»≈∆¿ƒ¿«¿»»¿≈∆…ƒ¿∆≈
¯kO22,‰˜q‰Ï (Ô‰kÏ) [˙¯zeÓ] ‰‡ÓË ‰lÁÂ . ƒ¿»¿«»¿≈»∆∆«…≈¿«»»

‰‡ÓË ‰Óe¯˙k23. ƒ¿»¿≈»

שם.19) הבית.20)משנה, בעל שאינה 21)של כיון
- כדלהלן בלבד, בה להסיק אלא לכהן, לאכילה ראויה

בשיעורה. החוטא 22)הקילו ירויח שלא "פירוש,
עבר  לא אילו מוציא שהיה ממה פחות ויוציא שטימאה,

המשנה). (פירוש בפ 23)וטימאה" תרומות ראה מהל' י"א
הי"ג). (להלן תרומה נקראת וחלה ה"א,

.‰ÔÈ‡24Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰lÁa ÔÈ·iÁ ≈«»ƒ¿«»ƒ«»∆»¿∆∆ƒ¿»≈
;¯ÓB‚Â ı¯‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a ‰È‰Â :¯Ó‡pL ,„·Ïaƒ¿«∆∆¡«¿»»«¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿≈

ÔÓÊ·e25˙‡Èa - ÌÎ‡·a :¯Ó‡pL ,ÌL Ï‡¯OÈ ÏkL ƒ¿«∆»ƒ¿»≈»∆∆¡«¿…¬∆ƒ«
,‰f‰ ÔÓfa ‰lÁ ,CÎÈÙÏ .ÌÎ˙ˆ˜Ó ˙‡Èa ‡ÏÂ ,ÌÎlkÀ¿∆¿…ƒ«ƒ¿«¿∆¿ƒ»«»«¿««∆
‡l‡ dÈ‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡¯ÊÚ ÈÓÈa elÙ‡¬ƒƒ≈∆¿»¿∆∆ƒ¿»≈≈»∆»

Ì‰È¯·cÓ26‰Óe¯˙a e¯‡aL BÓk ,27. ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿ƒ¿»

ה"א.24) תרומות מהל' בפ"א וראה שם. ב'ספרי' הוא כן
שם.25) ובראב"ד הכ"ו, שם למעלה וראה א. כה, כתובות
שם).26) (גמרא מקצתם אלא עלו שלא שם.27)כיון
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.Âı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t28ı¯‡Ï eÒÎpL29ÔÈ·iÁ - ≈»»»∆∆ƒ¿¿»»∆«»ƒ
ı¯‡‰ ˙B¯Ùe ,‰lÁa30ı¯‡Ï ‰ˆeÁ e‡ˆiL31- ¿«»≈»»∆∆»¿»»»∆

ÔÈ¯eËt32- ‰nL ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È‡ ¯L‡ :¯Ó‡pL ; ¿ƒ∆∆¡«¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»
˙B¯t ÏÚ ÔÈa ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÚ ÔÈa ÔÈ·iÁ Ìz‡ ‰nL»»«∆«»ƒ≈«≈»»∆≈«≈

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁ»»»∆

מ"א.28) פ"ב בשעת 29)חלה שהיא חלה, חיוב ושעת
הל' ובמשנהֿלמלך ברדב"ז, וראה בארץ. היתה לישה,
למשנה  איגר' עקיבא רבי וב'תוספות הכ"ב, שם תרומות

אליעזר.30)שם. כרבי ולא עקיבא כרבי שם,
הנ"ל).31) (המפרשים שם הראב"ד 32)ונילושו לדעת

תרומות  ובהל' כאן, משנה' 'כסף ועי' מדרבנן, הם חייבים
שם.

.ÊÔÈLÈ¯ÙÓ33ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ‰lÁ34,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ «¿ƒƒ«»¿»»»∆ƒƒ¿≈¿ƒ
ÔÈ‡Â .Ï‡¯OiÓ ‰lÁ ˙¯Bz ÁkzLz ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿««««»ƒƒ¿»≈¿≈

ÔÈ‡È·Ó35ÔÈ‡L ÌLk ,ı¯‡Ï ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙BlÁ ¿ƒƒ«»»»∆»»∆¿≈∆≈
‰Óe¯z ÔÈ‡È·Ó36ÌÈ¯ek·e37- ‡È·‰ Ì‡Â .ÌMÓ ¿ƒƒ¿»ƒƒƒ»¿ƒ≈ƒ

‰Óe¯˙k ,Û¯O˙Â ÁÒt‰ ·¯Ú „Ú dÁÈpÓ38. «ƒ»«∆∆«∆«¿ƒ»≈ƒ¿»

א.33) כז, שכיחה 34)בכורות שחלה הארצות, בכל היינו
שאינה  מבתרומה, יותר גזרו ולכן עיסה, העושה אדם בכל
אלא  הארצות, כל על גזרו לא ולפיכך שדות, בבעלי אלא
וראה  ה"ו). שם תרומות הל' (ראה ובבל מצרים על
ה'תוספות'. בשם מ"ח, פ"ד חלה יוםֿטוב' ב'תוספות

חלותיהן 35) הביאו אלכסנדריה "אנשי : מ"י שם
שנטמאו  משום והיינו מהן". קיבלו ולא מאלכסנדריה

העמים. ארץ בטומאת תרומות 36)החלות מהל' פ"ב
העמים. ארץ בטומאת טמאה היא שהרי למעלה 37)הי"ז.

ביכורים  מפרישים שאין הטעם עיקר שכל [עיי"ש, ה"א פ"ב
לארץ  טמאה תרומה מביאים שאין משום הוא לארץ, בחוצה

באכילה]. שם אסורה הביאה ואם 'ירושלמי'38)ישראל,
שם. חלה,

.Á‰LÏL39ı¯‡‰ Ïk :˙Bˆ¯‡ LÏLa ‰lÁÏ ÔÈÈ„ ¿»ƒƒ¿«»¿»¬»»»»∆
Ï·a ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L40·ÈÊk „Ú41da ÔÈLÈ¯ÙÓ - ∆∆¡ƒ»≈»∆«¿ƒ«¿ƒƒ»

˙Á‡ ‰lÁ42¯eÚMk43¯‡Le .ÌÈ‰kÏ ˙ÏÎ‡ ‡È‰Â , «»«««ƒ¿ƒ∆¡∆∆«…¬ƒ¿»
È ı¯‡ÈÏBÚ ‡ÏÂ ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L Ï‡¯O ∆∆ƒ¿»≈∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ¿…≈

‰Ó‡ „ÚÂ ·ÈÊkÓ ‡È‰L ,Ï·a44ÈzL da ÔÈLÈ¯tÓ - »∆∆ƒƒ¿ƒ¿«¬»»«¿ƒƒ»¿≈
‰Ó ÈtÓe .˙ÏÎ‡ ˙Á‡‰Â ,˙Ù¯O ˙Á‡‰ :˙BlÁ«»««ƒ¿∆∆¿»««∆¡∆∆ƒ¿≈»
‰BL‡¯‰ ‰lÁ‰L ÈtÓ ?˙BlÁ ÈzL da ÔÈLÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ»¿≈«ƒ¿≈∆««»»ƒ»

‰‡ÓË45ÈÓÈa ı¯‡‰ d˙B‡ ‰Lc˜˙ ‡Ï È¯‰L , ¿≈»∆¬≈…ƒ¿«¿»»»»∆ƒ≈
‡¯ÊÚ46eÏbMÓ ‰ÏËa ‰BL‡¯ ‰M„˜e ,47ÏÈ‡B‰Â ; ∆¿»¿À»ƒ»»¿»ƒ∆»¿ƒ

Ï‡¯OÈ ı¯‡ ‡È‰Â48„Á‡ ‰lÁ da ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¿ƒ∆∆ƒ¿»≈«¿ƒƒ»«»∆»
‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó49ÔÈLÈ¯ÙÓe ;d˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ ≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒ»«¿ƒƒ

‡lL È„k ,dÏÎ‡Ï Ô‰kÏ d˙B‡ ÔÈ˙BÂ ‰iL ‰lÁ«»¿ƒ»¿¿ƒ»«…≈¿»¿»¿≈∆…
e¯Ó‡È50‰Ù¯O È¯‰L ,˙Ù¯O ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z : …¿¿»¿»ƒ¿∆∆∆¬≈ƒ¿¿»

‰Úe„È ‰‡ÓË ‰‡ÓË ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ‰BL‡¯‰»ƒ»««ƒ∆…ƒ¿¿»À¿»¿»
ÏkÏ51‰ˆB¯L Ïk ‡l‡ ,¯eÚL dÏ ÔÈ‡ ‰iL BÊÂ . «…¿¿ƒ»≈»ƒ∆»…∆∆

LÈ¯ÙÓ52Ì‰È¯·cÓ ‡È‰L ÈtÓ ,53ı¯‡‰ ÏÎÂ . «¿ƒƒ¿≈∆ƒƒƒ¿≈∆¿»»»∆

ıeÁÏÂ ‰Ó‡Ó54‡È¯eÒa ÔÈa ,55˙Bˆ¯‡‰ ¯‡La ÔÈa ≈¬»»¿«≈¿¿»≈ƒ¿»»¬»
‡lL È„k ,‰Ù¯OÏ ˙Á‡ :˙BlÁ ÈzL ÔÈLÈ¯ÙÓ -«¿ƒƒ¿≈«««ƒ¿≈»¿≈∆…

‰‡ÓË ‰Óe¯z eÈ‡¯ :e¯Ó‡È56˙Á‡Â ;˙ÏÎ‡ …¿»ƒ¿»¿≈»∆¡∆∆¿««
‰lÁ ˙¯Bz ÁkzLz ‡lL È„k ,‰ÏÈÎ‡Ï57.Ï‡¯OiÓ «¬ƒ»¿≈∆…ƒ¿««««»ƒƒ¿»≈

ÏÈ‡B‰Â58Ì‰È¯·cÓ BÊÂ BÊÂ59.˙ÏÎ‡pa ˙Ba¯Ï ·ËeÓ , ¿ƒ¿»ƒƒ¿≈∆»¿««∆¡∆∆
Ïk ‡l‡ ,¯eÚL dÏ ÔÈ‡ - ‰Ù¯O ÏL :CÎÈÙÏ¿ƒ»∆¿≈»≈»ƒ∆»»

‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ - ‰ÏÈÎ‡ ÏLÂ ;‡e‰L60. ∆¿∆¬ƒ»∆»≈«¿»ƒ¿»
ÌÈ·ÊÏ ˙¯zÓe61¯‡LÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,˙B·ÊÏe À∆∆¿»ƒ¿»¿≈»ƒ«ƒ¿»

ÌÈ‡ÓË62. ¿≈ƒ

מ"ח.39) עזרא.בזמ 40)שם, לא 41)ן עצמה וכזיב
ה"ח). תרומות מהל' (פ"א בה פעם 42)החזיקו כלומר,

ה"ב).43)אחת. (למעלה ממ"ח או מכ"ד ראה 44)אחד
ה"ז. שם תרומות ראה 45)בהל' העמים. ארץ בטומאת

ה"א. מת טומאת מהל' ה"ה.46)בפי"א שם.47)שם
העמים. ארץ כעל טומאה עליה גזרו כלומר,48)ולפיכך

חייבת  והיתה ישראל, ארץ היתה מצרים עולי בה כשהחזיקו
ה"ד). שם ('ירושלמי' התורה מן בחלה עיסה 49)אז כדין

וברע"ב  המשנה בפירוש וראה בה"ד. כנ"ל שנטמאת,
שם. שם.50)ותוי"ט טמאה 51)'ירושלמי' אינה שהרי

ארץ  פעם שהיתה ובארץ העמים, ארץ בטומאת אלא
ידועה. זו טומאה ממש, שבחוצהֿלארץ להלן וראה ישראל.

להלן.52) וראה נאכלת, שהיא 'ירושלמי'53)אףֿעלֿפי
"שלא  אלא נתקנה שלא מדבריהם, עיקרה כלומר שם.
שהיא  אףֿעלֿפי הזה, בזמן חלה אבל כנ"ל. יאמרו",
התורה. מן עיקר לה שיש כיון שיעור, לה יש מדבריהם,

רבינו 54) שלפני וכנראה ולפנים". אמנה "ועד שם: במשנה,
בשם  שם שלמה' ב'מלאכת ועי' כנ"ל. הגירסא היתה

אליעזר.55)הרשב"א. כרבי ולא גמליאל כרבן מ"ז, שם
חוצהֿלארץ 56) שהיא שכיון כנ"ל. העמים, ארץ בטומאת

להלן. ראה לכל, טומאתה ידועה - כז,57)ממש בכורות
נשרפת, טהורה תרומה יאמרו שמא לגזור, שייך לא וכאן א.
לפי  - (למעלה) מצרים עולי שכבשוה בארץ שגזרו כמו
שם). שם', אנשי ('תוספות ידועה טומאתה שחוצהֿלארץ

שם.58) התורה.59)'ירושלמי', מן עיקר להן שאין
וב'ירושלמי'60) המשנה, בפירוש וראה הקודמת, כבהלכה

משה'. ה'פני וכפירוש "ואסורה 61)שם, שם: במשנה,
שם  גרס שרבינו ונראה וליולדת". לנדה ולזבות, לזבים
שאמרו  מה אלא בהלכה, מחלוקת כאן אין כי ויתכן כנ"ל.
שהיא  הנשרפת בחלה היינו וכו'", לזבות "אסורות
"מותרת  רבינו שאמר ומה בה, החמירו ולכן הראשונה,
שהיא  כיון בה שהקילו הנאכלת, בחלה מדובר וכו'", לזבים
וראה  ד. אות שכב סי' ליו"ד הגר"א וביאור (רדב"ז שניה

ה"ח). תרומות מהל' הטומאה,62)בפ"ז במגע שנטמאו
וראה  מגופם, יוצאת שהיא אלו, מטומאת קלה שטומאתם

שם. בבכורות

.Ë˙‡ÓË ÈtÓ ‰¯B‰Ë ‰qÚ ÌL ÔÈ‡L ,‰f‰ ÔÓfa«¿««∆∆≈»ƒ»¿»ƒ¿≈À¿«
˙n‰63Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÏÎa ˙Á‡ ‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓ -64 «≈«¿ƒƒ«»««¿»∆∆ƒ¿»≈

‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡65ÈtÓ ,d˙B‡ ÔÈÙ¯BOÂ ∆»≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒ»ƒ¿≈
‰¯Bz‰ ÔÓ ÌL dÏ LÈÂ ‰‡ÓË ‡È‰L66„Ú ·ÈÊkÓe . ∆ƒ¿≈»¿≈»≈ƒ«»ƒ¿ƒ«
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‰Ó‡67dÏ ÔÈ‡Â ,‰ÏÈÎ‡Ï Ô‰kÏ ‰iL ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¬»»«¿ƒƒ¿ƒ»«…≈«¬ƒ»¿≈»
Ì„wÓ ¯·c‰ ‰È‰Lk ,¯eÚL68. ƒ¿∆»»«»»ƒ…∆

אדומה 63) פרה אפר בידינו ואין מתים, טמאי שכולנו
עלינו. עולי 64)להזות בה שהחזיקו בארץ אף כלומר,

ה"ד.65)בבל. למעלה באונס, שנטמאה חלה כדין
מן 66) בחלה חייבים עליה ישראל שכל בזמן כלומר,

ויש  כשיעור. הזה בזמן אף מפרישים ולפיכך התורה,
יוסף' ('ברכי כלשהו אלא מפרישים אין הזה שבזמן אומרים

ס"ד). שם עולי 67)ליו"ד בו שהחזיקו במקום כלומר,
בבל. עולי בו החזיקו ולא אףֿעלֿפי 68)מצרים כלומר,

שייך  ולא לכל. הידועה מת טומאת טמאה היא שעתה
בהלכה  (ראה נשרפת טהורה תרומה יאמרו שמא לחשוש
ובכל  שניה, הפרשה להצריך שלא הדין מן והיה הקודמת),

שהיה. כפי הדבר השאירו זאת

.Èı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙lÁ69‰‡ÓË ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,70, ««»»»∆««ƒ∆ƒ¿≈»
Ì‰È¯·cÓ d·eiÁ ¯wÚÂ ÏÈ‡B‰71‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ƒ¿ƒ«ƒ»ƒƒ¿≈∆≈»¬»

‰ÏÈÎ‡a72ÂÈÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡ÓhL Ô‰k ÏÚ ‡l‡ «¬ƒ»∆»«…≈∆À¿»¿»»»
BÙebÓ73˙BcÂ ˙B·ÊÂ ÌÈ·ÊÂ ÔÈÈ¯˜ ÈÏÚa :Ì‰Â , ƒ»≈«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ

ÔÈÚ¯ˆÓe ˙B„ÏBÈÂ74¯‡L ÚbÓa ÌÈ‡Óh‰ ¯‡L Ï·‡ ; ¿¿¿…»ƒ¬»¿»«¿≈ƒ¿««¿»
dÏÎ‡Ï ÌÈ¯zÓ - ˙Ó È‡ÓË elÙ‡ ,˙B‡Óh‰75. «À¿¬ƒ¿≈≈≈À»ƒ¿»¿»

ÌL ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ76ÔÈa ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔË˜ Ô‰k ¿ƒ»ƒ»»»…≈»»¿»»»∆≈
‡È¯eÒa77‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï ‰ˆ¯Â ,˙Bˆ¯‡ ¯‡La ÔÈa ¿¿»≈ƒ¿»¬»¿»»¿«¿ƒ«»

˙ÏÎ‡Â ,‰BÓLe ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ LÈ¯ÙÓ - ˙Á‡«««¿ƒ∆»≈«¿»ƒ¿»¿∆¡∆∆
‡Ï ÔÈ„ÚL ‰pË˜Ï B‡ È¯˜ ‰‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔË˜Ï¿»»∆¬«ƒ…»»∆ƒƒ¿«»∆¬«ƒ…

‰c ‰˙‡¯78‰iL LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,79. »¬»ƒ»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

ומדובר 69) ה"ח. כנ"ל ולחוץ, מאמנה הארץ כל כלומר,
למעלה. ראה ראשונה. המופרשת בחלה בטומאת 70)כאן

טומאת  מפני התורה, מן טמאה היא הזה ובזמן העמים. ארץ
כנ"ל. מן 71)המת, שם חלה חיוב אין שלעולם כלומר,

שטומאה 72)התורה. למי אפילו מותר בנגיעה אבל
שם). (בכורות, מגופו תרומות 73)יוצאה בהל' וראה שם.

לארץ 74)שם. חוץ שחלת ה"ח, בסוף רבינו שכתב ומה
ס. בהערה ראה השניה, החלה היינו וזבות, לזבים מותרת

תרומת 75) ואוכל שיטבול מהו מת טמא : שם בבכורות,
בתרומת  ואוכל טובל מת טמא רב, אמר וכו'. חוצהֿלארץ
טבילה). בלא אוכל (אלא כוותיה הלכתא ולית לארץ, חוצה

שם. תרומות בהל' לארץ.76)וראה שאינה 77)בחוץ
בה"ח. כנ"ל חלה, לענין לארץ שלא 78)כחוץ שחזקתן

בלא  תמיד אוכלים הם ולכן עליהם, עדיין טומאה יצאה
שם). תרומות, (הל' נאכלת,79)בדיקה שהראשונה שכיון

ראינו  יאמרו שמא חששו ולא חלה, תורת תשתכח לא שוב
נאכלת. טמאה תרומה

.‡ÈÔÎÂ80ÌL ‰È‰ Ì‡81ÏB„b Ô‰k82˙·ÎMÓ Ï·hL ¿≈ƒ»»»…≈»∆»«ƒƒ¿«
B˙·ÈfÓ B‡ BÚ¯Ê83·È¯Ú‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,84,BLÓL «¿ƒƒ»««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿

˙Ó ‡ÓË ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â85ÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿««ƒ∆¿≈≈¬≈∆À»∆¡…
‰BL‡¯‰ ‰lÁ‰86‰iL LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,87 ««»»ƒ»¿≈»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁa88LÈ¯Ùn‰ Ïk .89‰lÁ90C¯·Ó -91 ¿»»»∆»««¿ƒ«»¿»≈

‰lÁz92LÈ¯Ù‰Ï eeˆÂ ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ : ¿ƒ»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ»¿«¿ƒ
‰lÁ93ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa .94ÌLÎe .95 «»≈»»∆≈¿»»»∆¿≈

.‰‡Óh‰ ÏÚ C¯·Ó Ck ,‰¯B‰h‰ ÏÚ C¯·nL∆¿»≈««¿»»¿»≈««¿≈»
CÎÈÙÏ96ÏBÎÈ BÈ‡L ,‰lÁ LÈ¯ÙÓ Ì¯Ú LÈ‡‰ ÔÈ‡ ¿ƒ»≈»ƒ»…«¿ƒ«»∆≈»
C¯·Ï97Ï·‡ .98‰·LiL ‰n¯Ú‰ ‰M‡‰99‰Èt ÏÎÂ100 ¿»≈¬»»ƒ»»¬À»∆»¿»¿»»∆»

˙BÁeË101‰lÁ ˙L¯ÙÓe ˙Î¯·Ó - Ú˜¯wa102. ««¿«¿»∆∆«¿∆∆«»

חלה 80) המפריש "כל להלן: מתחילה י"א שהלכה נראה
כאן. ציינוה ובטעות לארץ.81)וכו'", בחוץ

קרי.82) עוד ראה שלא לקטן ביחס כלומר,83)כלומר,
כנ"ל. מגופו, עליו שיצאה טמאים 84)מטומאה ואין

(הל' שמשן שיעריב עד כתרומה) - (וחלה בתרומה אוכלים
ה"ב). שם היום 85)תרומות לו ואיֿאפשר הזאה, וטעון

אוכלה".86)להטהר. יום "וטבול מ"ח פ"ד בחלה
טמאי  שהרי וטבל, מגופו טומאה עליו שיצאה למי והכוונה

כנ"ל. כלל, טבילה טעונים אינם כנ"ל.87)מגע,
כנ"ל.88) מדבריהם, אלא אינו בה חלה חיוב שעיקר

שזבים  וסובר - חולק ה"ח, שם תרומות בהל' והראב"ד
ביו"ד  וראה טבילה. לאחר אף חלה באכילת אסורים וזבות

שם. הגר"א וביאור וט"ז ובש"ך ס"ה, שכב נראה 89)סי'
עט. הערה ראה כאן, מתחילה י"א כלומר,90)שהלכה

כנ"ל  טומאתו, מחמת לאכלה לו שאסור אותו אפילו
הסמוכה. ההלכה בראש ח"א 91)וכדלהלן זרוע' ה'אור

ה'ירושלמי' בשם כן הביאו רל, סי' והריקנטי רכה, סי'
ה"ג. פ"ט עובר 92)בברכות המצוות על שמברכין כדרך

הט"ז. מעשר מהל' בפ"א וראה סי'93)לעשייתן. ביו"ד
ו"חלה" הכתוב, לשון הוא שכן תרומה, להפריש ס"א: שכח
על  להקפיד שאין כתב הסמ"ק אבל העוגה. שם אלא אינו
עמ' פ"ו ברכות כפשוטה' ב'תוספתא וראה (כסףֿמשנה). כך

.52 הערה אלא 94)116 שם חלה חיוב שאין אףֿעלֿפי
(שבת  דרבנן מצוות כל על שמברך כדרך מברך מדבריהם,
לפרשת  (שאילתות גאון אחאי רב בשם כתב והראב"ד כג.).
ונראה  לחלה. שם לקרוא חייב הברכה שמלבד עג), צו,
קורקוס). (ר"י שם קריאת היא עצמה שהברכה רבינו שדעת

טמאה 95) בין הבדל שאין מ"ג, פ"ב בחלה נראה כן
(כסףֿמשנה). על 96)לטהורה לברך שחייב לפי כלומר,

חלה. ברכות 97)הפרשת מהל' ופ"א מ"ו, פ"א תרומות
שם.98)ה"ט. המצוות 99)חלה, שברכת אףֿעלֿפי

אבל  המצוה, לעשות כשחייב אלא אינו זה במעומד, היא
(גליון  גרידא אכילה הכשר אלא החלה הפרשת אין כאן

אברהם'). 'מגן בשם שם, ליו"ד בברכות 100)מהרש"א
משום  בהם אין אחוריים) =) עגבות הונא רב "דאמר א. כד,
ראה  "לימא", רבינו: גורס אינו הגר"א (לדעת לימא ערוה.
חלתה  לה וקוצה יושבת האשה הונא, לרב ליה מסייע להלן)
האיש. לא אבל בקרקע, פניה לכסות שיכולה מפני ערומה

כגון יצחק, בר נחמן רב בקרקע".תרגמה טוחות פניה שהיו
באו"ח  אברהם' ה'מגן לדעת רבינו. בדעת אחרונים ונחלקו
רב  דחה שהרי הונא, כרב שלא רבינו פוסק ה, ס"ק רו סי'
בהם  יש עגבות אף כן ואם ראייתו, את יצחק בר נחמן
בקרקע". טוחות פניה "וכל רבינו: כתב ולכן ערוה, משום
כרב  רבינו פוסק ג, אות שם ליו"ד בביאוריו הגר"א ולדעת
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קסג mixekia zekld - mirxf xtq - elqk `"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כן  ואם "לימא". המילה: את שם בברכות גורס ואינו הונא,
ענין  הם שם נחמן רב ודברי הונא. לרב ראיה הגמרא הביאה
בהל' רבינו ולשון הונא. רב לדברי דחיה ואינם עצמו, בפני

הגר"א. לדעת נוטה שם ומכוסות.101)ברכות דבוקות
לברך 102) לו אסור האיש אבל מברכת, כשהיא זה וכל

ערוה. באשה טפח שהרי ערומה, אשה כנגד

.·Èda ‡ˆBiÎÂ ‰cp‰103˙lÁ ˙L¯ÙÓe ˙Î¯·Ó - «ƒ»¿«≈»¿»∆∆«¿∆∆««
ı¯‡Ï ‰ˆeÁ104˙¯‰ÊÓ dÈ‡L ;105‡l‡ ,dÚbÓ ÏÚ »»»∆∆≈»À¿∆∆««»»∆»

,Ï·hL Ô‰k B‡ ÔË˜ Ô‰k ÌL ‰È‰ Ì‡Â .d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ«¬ƒ»»¿ƒ»»»…≈»»…≈∆»«
e¯‡aL BÓk ‰ÏÈÎ‡Ï BÏ ˙¯zÓ ‡È‰L106‰Ê È¯‰ - ∆ƒÀ∆∆«¬ƒ»¿∆≈«¿¬≈∆

dÏÎ‡Ï ¯zÓ107¯f‰ ÌÚ108ÈÙÏ ,„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ À»¿»¿»ƒ«»«À¿»∆»¿ƒ
˙Ún„Ó dÈ‡L109‰ÂLa ‰ÂL ‰·¯Ú˙ elÙ‡Â110. ∆≈»¿««««¬ƒƒ¿»¿»»∆¿»∆

ÔÈ˙BÂ111ı¯‡‰ ÌÚ Ô‰ÎÏ d˙B‡112‡È‰L ÈtÓ , ¿¿ƒ»¿…≈«»»∆ƒ¿≈∆ƒ
ÔÈ‡Â] .ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ¯ÈÂ‡a ‰‡ÓË113Ô‰k ÌeMÓ da ¿≈»«¬ƒ∆∆»«ƒ¿≈»ƒ…≈

ÚiÒÓ‰114‰ˆ¯ Ì‡Â .¯eÒ‡ ‡e‰L ÂÈ˙BzÓa115ÏÎ‡Ï «¿«≈«¿«¿»∆»¿ƒ»»∆¡…
;¯zÓ - ı¯‡Ï ıeÁa ‰lÁ‰ LÈ¯ÙÈ Ck ¯Á‡Â [‰lÁz¿ƒ»¿««»«¿ƒ««»¿»»∆À»

.Ì‰È¯·cÓ ‡l‡ d¯wÚ ÔÈ‡L∆≈ƒ»»∆»ƒƒ¿≈∆

מגופם,103) עליהם היוצאת בטומאה הטמאים שאר כלומר,
ה"י. אבל 104)כנ"ל העמים. ארץ בטומאת טמאה שהיא

נדה  במגע אפילו אסורה הזה, בזמן אפילו ישראל, ארץ חלת
בה. א.105)וכיוצא כז, בה"י.106)בכורות

וראה 107) ראשונה. המופרשת החלה את אפילו כלומר,
ה"ח. מ"ח.108)בסוף סוף פ"ד חלה וראה כהן. שאינו

ואם 109) ישראל. ארץ כחלת תערובתה אוסרת אינה כלומר,
"חד  הכהן של החלה עם הזר של לחמו יתערב אם אף כן,

ייאסר. לא - ברוב.110)בחד" נתערבה אם וכלֿשכן
מתניתא  זעירא, רבי "אמר שם: ב'ירושלמי' זה דין ומקור
החלה  נתערבה אפילו (כלומר, באחד" אחד אפילו אמרה
שמואל, אמר שם: בבכורות, שאמרו ומה בשוה). שוה
בידיים, כשמבטל הכוונה ברוב, בטילה חוצהֿלארץ תרומת
בשוה  שוה אפילו מעצמו, בנתערב אבל שם, רש"י וכפירוש
ב). אות שכג סי' ליו"ד הגר"א וביאור (כסףֿמשנה,

שם.111) לתרומת 112)משנה, בניגוד שם. 'ירושלמי'
יטמאנה  שמא עםֿהארץ לכהן ניתנת שאינה ישראל ארץ

והואֿהדין  ה"ב), תרומות מהל' ישראל.(פ"ו ארץ לחלת
משנה'.113) ה'כסף ע"פ נוסף בסוגריים, המוקף כל
(משנה114ֿ) הי"ט תרומות מהל' בפי"ב וראה שם. בכורות,

א.115)למלך). ט, ביצה

.‚È‰Óe¯z ˙‡¯˜ ‰lÁ‰116˙Ïh dÈ‡ CÎÈÙÏ .117 ««»ƒ¿≈¿»¿ƒ»≈»ƒ∆∆
‰Óe¯˙k ,Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡118¯B‰h‰ ÔÓ ˙Ïh dÈ‡Â ; ∆»ƒ«À»ƒ¿»¿≈»ƒ∆∆ƒ«»
‡Óh‰ ÏÚ119‰lÁzÎÏ120. ««»≈¿«¿ƒ»

תרומה 116) מדוע (כלומר, טעמא "מאי ב: טו, במעילה
חולין  של עיסה לאסור זה עם זה מצטרפים וחלה וכו'
כתיב: חלה גבי תרומה, איקרו כולהו לתוכה), שנפלו
וראה  וגו'". תרומה תרימו חלה עריסותיכם ראשית

פ"ב. תחילת ערלה, מ"ט.117)ב'ירושלמי' פ"א חלה
פ"ג 118) מעשר, כתרומת ולא גדולה, כתרומה כלומר:

ה"כ. ועיי"ש הי"ז. תרומות גדולה 119)מהל' כתרומה

מ"ח, ובפ"ב שם, משנה ה"ז). פ"ה (שם מעשר כתרומת ולא
אליעזר. כרבי ולא חלתו 120)כחכמים בדיעבד אבל

שם. למעלה ראה בתרומה, כמו חלה,

.„È- Ì¯z Ì‡Â ,Ì¯˙È ‡Ï :‰Óe¯˙a e¯Ó‡L ÏÎÂ¿…∆»«¿ƒ¿»…ƒ¿…¿ƒ»«
‰Óe¯z dÈ‡121‰lÁa Ck ,122e¯Ó‡L ÏÎÂ . ≈»¿»»¿«»¿…∆»«¿

‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯˙È ‡Ï :‰Óe¯˙a123ÏÎÂ .‰lÁa Ck , ƒ¿»…ƒ¿…ƒ∆«∆»¿«»¿…
‰Óe¯z ÏÎB‡ BÈ‡L124ÏÎÂ ;‰lÁ ÏÎB‡ BÈ‡ - ∆≈≈¿»≈≈«»¿»

‰Óe¯z ÏÎB‡‰125.‰lÁ ÏÎB‡ - »≈¿»≈«»

ה"ב),121) פ"ד (שם בהם וכיוצא וקטן שוטה חרש כגון
ה"ב). פ"ה (שם מינו שאינו על ממין שנקראת 122)או

כנ"ל. דבר 123)תרומה, על מלאכתו שנגמרה מדבר כגון
ה"ד). פ"ד (שם מלאכתו נגמרה (שם 124)שלא זר כגון

ה"א). פ"ז (שם טמא או ה"ה), שם.125)פ"ו

.ÂË¯BkM‰Â ‡Óeq‰126;‰lÁzÎÏ ‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓ «»¿«ƒ«¿ƒƒ«»¿«¿ƒ»
ÔÓ eL¯ÙÈÂ eeÎiL È„k ‰ÙÈÂ Ú¯ ‰qÚa ÔÈ‡L∆≈¿ƒ»«¿»∆¿≈∆¿«¿¿ƒ¿¿ƒ

‰Ùi‰127. «»∆

יכולים 126) שאינם מפני גדולה, תרומה מפרישים שאינם
בשיכור  ומדובר ה"ד). פ"ד (שם היפה את ולהפריש לכוון
כשוטה  הוא הרי - הגיע שאם לוט, של לשכרותו הגיע שלא

הי"ח). מכירה מהל' (פכ"ט דבריו ראה 127)לכל
שם. ובמפרשים ה"ג, פ"ד חלה ב'ירושלמי'

ה'תשפ"א  כסלו י"א שישי יום

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מינים 1) וכמה בחלה. חייב הנחתום מן שהלוקח יבאר

הביאה  שלא ותבואה ופאה שכחה לקט בחלה. חייבים
ועיסת  נזיר ורקיקי תודה חלות בחלה. חייבין אם שליש
כלבים. עיסת ודין הטבל. מן עיסה והעושה השותפין.
ואורז, חטים קמח המערב בה. שותפין וגוי שישראל ועיסה
העשוי  ולחם בחמה לייבשה עיסה העושה עשירה. ועיסה
לעשות  אסור בחלה. החייבת העיסה שיעור וכמה לכותח.
קמח  בזו. זו שנושכות והככרות מכשיעור. פחות עיסתו

בצק. לחלקה עיסה והעושה שלו. בסובין שלשו

.‡ÌBzÁp‰ ÔÓ Á˜Bl‰2ÔÓ LÈ¯ÙÓe .‰lÁa ·iÁ - «≈«ƒ««¿«»¿«»«¿ƒƒ
‰nÁ‰3˙Bv‰ ÏÚ4elÙ‡ ,‰nÁ‰ ÏÚ ˙Bv‰ ÔÓe ««»««∆∆ƒ«∆∆«««»¬ƒ

ÔÈÒeÙcÓ5.‰a¯‰ ƒ¿ƒ«¿≈

חבר.2) החם".3)שהוא הלחם הלחם 4)"הוא "הוא
בין 5)הקר". ישנם שמא לחשוש שיש רבות, מצורות

על  החדש מן חלה מפרישין ואין ישנה, מחיטה הכיכרות
הצוננת), על החמה מן (שמפריש דבר של וטעמו הישן.
נוטל  אלא ישנה, מחיטה הנחתום שיאפה מצוי זה שאין
מעשרין  שאין החמירו מעשר לגבי ורק ואופה. חדשה חיטה
שמעשר  כיוון אחד, בדפוס אפילו הצוננת על החמה מן
בידו  שיהיו הדבר מצוי ושם ופירות, תבואה בקונה גם שייך
לא  ולכן הרבה, אדם מבני קונה שהרי ישנים, גם חדשים
אחד, בדפוס ואפילו מנחתום בלוקח גם והחמירו חילקו
חששו. לא - מנחתום בלוקח אלא שייכת שאינה בחלה אבל
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.·,„·Ïa ‰‡e·z ÈÈÓ ‰MÓÁ ‡l‡ ‰lÁa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡≈«»ƒ¿«»∆»¬ƒ»ƒ≈¿»ƒ¿«
,ÏÚeL ˙ÏaLÂ ,ÔÈÓqk‰Â ,ÌÈ¯BÚO‰Â ,ÔÈhÁ‰ :Ì‰Â»≈«ƒƒ¿«¿ƒ¿«À¿ƒ¿ƒ…∆»

ı¯‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a :¯Ó‡pL ;ÔBÙÈM‰Â6ÔÈ‡Â , ¿«ƒ∆∆¡««¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿≈
˙t ‰OBÚ‰ Ï·‡ .el‡Ó ˙ÈOÚp‰ ˙t ‡l‡ ÌÁÏ Èe¯»̃∆∆∆»«««¬≈≈≈¬»»∆«
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ˙BiËw‰ ÔÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÔÁ„ B‡ Ê¯‡…∆…«¿«≈»∆ƒ«ƒ¿ƒ≈»«»ƒ

.ÏÏk ‰lÁa¿«»¿»

לחם 6) ונאמר עוני), (לחם בפסח לחם "נאמר שם: ירושלמי
מצה  לידי בא שהוא דבר בפסח שנאמר לחם מה בחלה,
מצה  לידי בא שהוא דבר בחלה שנאמר לחם אף וחמץ,
אלא  וחמץ מצה לידי בא לך שאין ומצאו ובדקו וחמץ,
לידי  באים אינם הדברים כל ושאר בלבד, המינים חמשה

סירחון". לידי אלא וחמץ, מצה

.‚‡lL ‰‡e·˙e ¯˜Ù‰‰Â ‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰«∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«∆¿≈¿»∆…
‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,LÈÏL ‰‡È·‰7 ≈ƒ»¿ƒ««ƒ∆≈¿ƒƒ«¿»

‰lÁa ÔÈ·iÁ -8eÓÈc˜‰L ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ÔÎÂ . «»ƒ¿«»¿≈«¬≈ƒ∆ƒ¿ƒ
B˙Óe¯z ‰ÏhpL ÌÈÏaMa9˜ÏÁ Ba LiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ√ƒ∆ƒ¿»¿»««ƒ∆≈≈∆

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z10ÈL ¯OÚÓe ,11,ecÙpL Lc˜‰Â ¿»¿»«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆ƒ¿
¯ÓÚ‰ ¯˙BÓe12ÌÈt‰ ÌÁÏÂ ÌÁl‰ ÈzLe13e„tiLk «»…∆¿≈«∆∆¿∆∆«»ƒ¿∆ƒ»

‰lÁa ÔÈ·iÁ Ïk‰ - ˙B¯˙Bn‰ Ô˙B‡ Ïk14. »»«»«…«»ƒ¿«»

חלק 7) לו אין כי הלוי ובא "שנאמר: דבר, של וטעמו
יצא  לו ליתן חייב אתה לו ואין לך שיש מה עימך. ונחלה
פאה  היא שכחה היא לקט היא בו, שווין וידו שידך הבקר
משום  פטרוה שליש הביאה שלא ותבואה הבקר". היא
נתינת  לאחר שהפקיר זה, ובאופן תבואה. בכלל שאינה
היה  אם אבל בחלה, חייב כשיבלים, דינה שאז בקמח, המים

החלה. מן גם פטור בהפקר שבשעת 8)הגלגול כיוון
יכולה  שליש הביאה שלא אף ותבואה הפקר. היו לא גלגול

בחלה. חייבת ולכן חמץ לידי מעשר.9)לבוא תרומת
מלהפרישה.10) הלוי את 11)שפטור  העמידו בירושלמי

אלא  אינו זה אבל בשיבלים. שהקדימו שני במעשר המשנה
שום  אין כן לא שאם הדיוט, ממון שני מעשר להאומר:
מעשר  הפוסק: לרבינו אבל בחלה, שחייב לדבריו חידוש
בשיבלים  הקדימן לא אם אפילו - הוא גבוה ממון שני
ופטור. קדוש היה לכן שקודם אף בחלה שחייב הוא חידוש
הוא  שאילו לירושלים, מחוץ שהוא שני במעשר והמדובר

נפדה. לא אם אפילו בחלה הוא חייב כי 12)בירושלים
שנשאר  עד אותו מנפים והיו סאים שלוש קוצרים היו
היה  זה ומותר העומר. מותר הוא והשאר לעומר, עישרון

אדם. לכל ונאכל שלא 13)נפדה עד כשנטמאו המדובר
עוד  חלה שלא כיוון פדיון, להם יש שאז שרת בכלי קדשו
ולפיכך  תחתיהם אחרים ולוקחים הגוף, קדושת עליהם

הפנים". ולחם הלחם שתי "מותר להם כיוון 14)קורא
הייתה  חלה, חיוב שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת
שבשעת  כיוון פטורים, - ממעשרות אבל חולין. העיסה

הקדש. התבואה הייתה מירוח

.„ÈL ¯OÚÓ ÏL ‰qÚ15˙qÚÂ ,ÌÈÏLe¯Èa ƒ»∆«¬≈≈ƒƒ»«ƒ¿ƒ«
˙ÈÚÈ·L16Ún„Ó ˜ÙÒe ,17Ï·‡ .‰lÁa ÔÈ·iÁ - ¿ƒƒ¿≈¿À»«»ƒ¿«»¬»

Ún„Ó‰18‰lÁ‰ ÔÓ ¯eËt -19. «¿À»»ƒ««»

ממון 15) שני שמעשר מאיר, כר' פוסק שרבינו פי על אף
אפילו  שני מעשר עיסת פטורה ולדבריו הוא גבוה
מנוח  רבינו ותירצו בחלה? חייב מדוע כן ואם בירושלים,
לה. בסוכה חייא כר' פוסק שרבינו כאן, קורקוס ומהר"י
שיהא  אלא בחלה, חייב שיהא כדי ממונו שיהיה צורך שאין
לאכול  לו שמותר בירושלים ולכן בעיסה, אכילה היתר לו
הוא. גבוה ממון דאמר למאן אף בחלה, חייב שני, מעשר

הפקר.16) של עיסה כדין זו עיסה שדין הדבר, וטעם
חולין 17) של ואחת תרומה של אחת קופות שתי כגון

שאנו  נפלה, לאיזו ידוע ואין מהן אחת לתוך תרומה ונפלה
מותרת  חולין של והקופה נפלה תרומה של לתוך אומרים

בחלה. היא תרומה 18)וחייבת של סאה כשנפלה והיינו
זה  שדימוע פי על ואף נאסרו. שכולם חולין ממאה לפחות
גם  שהרי חלה, מחיוב הוא מפקיע מדרבנן, אלא אוסר אינו

הזה. בזמן מדרבנן אלא אינה תרימו 19)חלה שנאמר:
נתרמה. שכבר ולא תרומה,

.‰¯ÈÊ È˜È˜¯e ‰„Bz ˙BlÁ20- BÓˆÚÏ Ô‡OÚ : «»¿ƒ≈»ƒ¬»»¿«¿
˘„˜ Ô‰L ÈtÓ ,‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt21˜eMa Ô¯ÎÓÏ ; ¿ƒƒ««»ƒ¿≈∆≈…∆¿»¿»«

ÈÙÏ ,‰lÁa ÔÈ·iÁ - ‰„Bz È·È¯˜ÓÏe ÌÈ¯ÈÊÏƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ≈»«»ƒ¿«»¿ƒ
.‰pÏÎ‡È - ¯Înz ‡Ï Ì‡L ,BzÚ„aL∆¿«¿∆ƒ…ƒ»≈…¿∆»

חלות 20) מיני שני שישנם כיוון "חלות" לשון תפסו בתודה
מין  אלא אין בנזיר אבל רבוכה), וסולת בשמן (=בלולות

"רקיקין". לשון תפסו ולכן חלות של פי 21)אחד על אף
שחיטת  בשעת אלא הגוף, קדושת מתקדשות החלות שאין

מיד. בהן יש דמים קדושת - הקרבן

.ÂÔÈÙzM‰ ˙qÚ22ÌÈa¯Ï ‰qÚ ‰OBÚ‰Â23˙·iÁ - ƒ««À»ƒ¿»∆ƒ»»«ƒ«∆∆
‰lÁa24. ¿«»

ואחד 22) אחד לכל שאין פי על שאף בזה והחידוש
כשלא  והמדובר בחלה. חייבת - עיסה שיעור מהשותפים
בדעתם  היה שאם אפייה, לאחר עד לחלקה בדעתם היה

החלה. מן פטורה זו הרי בצק, נותן 23)לחלקה כלומר,
מפקירה. אינו אבל שלו, העיסה מן לאכול לרבים רשות

פטורה 24) שהיא להפקר ומגלגלה עיסה כמפקיר זה שאין
הפקירה. לא שהרי - מחלה,

.ÊÏ·h‰ ÔÓ ‰qÚ ‰OBÚ‰25‰lÁ ÌÈc˜‰L ÔÈa , »∆ƒ»ƒ«∆∆≈∆ƒ¿ƒ«»
‰lÁÏ ‰Óe¯z ÌÈc˜‰L ÔÈa ‰Óe¯˙Ï26‰OÚM ‰Ó - ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ¿»¿«»«∆»»

ÈeOÚ27„Ú ÏÎ‡z ‡Ï - ‰lÁz ‰lÁ‰ LÈ¯Ù‰ Ì‡Â . »¿ƒƒ¿ƒ««»¿ƒ»…≈»≈«
LÈ¯Ù‰ Ì‡Â ;¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL∆ƒ»∆»¿»¿««¬≈¿ƒƒ¿ƒ
.‰lÁ ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ÏÎ‡z ‡Ï - ‰Óe¯z ‰lÁz¿ƒ»¿»…≈»≈«∆ƒ»∆»«»

תרומות 25) מהן הוציאו לא שעדיין מחיטים כלומר,
שבזה 26)ומעשרות. וחלה, תרומה על אלא דיברו [לא

אין  - החלה מן פטור שמדומע פי על שאף השמיעונו
הייתה  לא גלגול שבשעת כיוון החלה, מן פטורה התרומה
שני  במעשר אבל פקע, לא ושוב בחלה, ונתחייבה תרומה,
בחלה]. חייב בירושלים שני מעשר שהרי חידוש, שום אין

שכבר 27) תרומה, להקדים שצריך פי על אף כלומר:
בשעת  עתה זה בה שמתחייב לחלה, מקודם, בה נתחייב

הפרשה. הפרשתו זאת בכל גלגול,
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Á.‰OBÚ‰28dlL ˙t‰ ÏÈÎ‡‰Ï ‰qÚ29B‡ ‰Ó‰·Ï »∆ƒ»¿«¬ƒ««∆»ƒ¿≈»
ÌÈÚB¯‰L ÔÓÊa ,ÌÈ·Ïk‰ ˙qÚ .‰¯eËt - ‰iÁÏ¿«»¿»ƒ««¿»ƒƒ¿«∆»ƒ

‰lÁa ˙·iÁ - ‰pnÓ ÔÈÏÎB‡30ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙qÚ . ¿ƒƒ∆»«∆∆¿«»ƒ«»≈»ƒ
‰¯eËt -31. ¿»

חייבת,28) שלכם "עריסותיכם, שלח: לפרשת זוטא בספרי
חייבת". אינה חיה כדרך 29)של נאפתה הפת אם אפילו

אדם. לבני אוכלים 30)שאופים הרועים אין אם אבל
- יפה עוגה כלומר, גלוסקין, שעשאוה פי על אף ממנה,

מחלה. "עריסותיכם"31)פטורה שנאמר: ממה כן למדו
ישראל. עשאה ואפילו גוי", של ולא "עריסותיכם -

.ËÌ‡ ,‰qÚa ÔÈÙzL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ Ï‡¯OÈ eÈ‰»ƒ¿»≈¿≈»ƒÀ»ƒ¿ƒ»ƒ
È¯‰ - ‰lÁa ˙·iÁ‰ ‰qÚ ¯eÚL Ï‡¯OÈ ˜ÏÁa ‰È‰»»¿≈∆ƒ¿»≈ƒƒ»««∆∆¿«»¬≈

BÊ32‰lÁa ˙·iÁ33. «∆∆¿«»

שיש 32) כיוון הגוי, חלק אף כולה העיסה כל כלומר,
כולה. העיסה בכל של 33)לישראל בחלקו אין אם אבל

מחלה. פטורה היא הרי עיסה, שיעור ישראל,

.È‰lÁ LÈ¯Ù‰L ÌÈ·ÎBk „·BÚ34ı¯‡a elÙ‡ , ≈»ƒ∆ƒ¿ƒ«»¬ƒ¿∆∆
Ï‡¯OÈ35‰lÁ dÈ‡ -36BÈ‡L B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓ ‡l‡ ; ƒ¿»≈≈»«»∆»ƒƒ∆≈
CÈ¯ˆ37¯ÊÏ ÏÎ‡˙Â ,38dÏ eLLÁ ‡Ï ‰nÏÂ .39‡nL »ƒ¿≈»≈¿»¿»»…»«¿»∆»

„·BÚ „Èa d˙B‡ ‰Ï˙Â ‡È‰ Ï‡¯OÈ ÏL ‰qÚƒ»∆ƒ¿»≈ƒ¿»»»¿«≈
ÌÈ·ÎBk40d¯ËÙÏ È„k41¯ËÙÈ - Ï‡¯OÈ ‰ˆ¯È Ì‡L ? »ƒ¿≈¿»¿»∆ƒƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿…

‰lÁ ¯eÚMÓ ˙BÁt B˙qÚ Ï‡¯OÈ ‰OÚÈÂ BÓˆÚ42. «¿¿«¬∆ƒ¿»≈ƒ»»ƒƒ«»

שברשותו.34) מן 35)מעיסה בחלה בה חייב שישראל
שם. ישראל כשכל פטורה.36)התורה, עיסתו שהרי

יחשוד 37) שלא כדי זה וכל מחלה. פטור שהוא כלומר,
בקדשים. מזלזלים שהם חלתו, את שאכלו ואף 38)באלו

המצוות, מן להפקיע ישראל בארץ לגוי קניין שאין פי על
לא  ברשותו, היה החיוב, שעת שהוא העיסה שגלגול כיוון
שמירוח  ומעשרות, תרומות לעניין הוא וכן חלה. חיוב חל

ומעשרות.. מתרומות פוטר גוי לעיסה.39)של
אותה.40) ללוש לו נתנה זה 41)כלומר, וישראל כלומר,

זה, באופן פטורה שהעיסה וחושב חלה הלכות יודע אינו
פטורה  גוי שעיסת שכשם פטורה, שאינה היא האמת אבל
כן  כמו גוי, של עיסה שהיא כיוון ישראל, כשלשה אפילו

גוי. לשה אפילו חייבת ישראל פי 42)עיסת על ואף
שאין  כיוון - טו בהלכה כדלהלן כן, לעשות שאסור
יודע. אינו זה דין אף כנ"ל, חלה, הלכות יודע הישראל
ידי  על החלה מן להפקיע שאסור כשם כי עוד [וייתכן
(=כפי  החלה מן להפקיעה אסור כן מכשיעור, פחות עשייה

לגוי]. מסירה ידי על טעותו)

.‡ÈÔÈhÁ ÁÓ˜ ·¯ÚÓ‰43Ê¯‡ ÁÓ˜Â44Ô‰Ó ‰OÚÂ «¿»≈∆«ƒƒ¿∆«…∆¿»»≈∆
Ô‚c ÌÚË da LÈ Ì‡ :‰qÚ45‰lÁa ˙·iÁ -46Ì‡Â , ƒ»ƒ≈»««»»«∆∆¿«»¿ƒ

ÌÈhÁ ¯B‡O‰ ‰È‰ elÙ‡ .‰¯eËt - Â‡Ï47˙qÚ CB˙Ï «¿»¬ƒ»»«¿ƒƒ¿ƒ«
Ê¯‡48‰lÁa ˙·iÁ - Ô‚c ÌÚË da LÈ Ì‡ :49Ì‡Â , …∆ƒ≈»««»»«∆∆¿«»¿ƒ

.‰¯eËt - Â‡Ï«¿»

בחלה.43) החייבים דגן מיני מחמשת שאינו 44)שהם

המינים. חיטים.45)מחמשת טעם על 46)כלומר, אף
לבד  בחיטים שאין פי על ואף אורז, רוב בעיסה שיש פי
את  גוררות שהחיטים - בחלה החייבת עיסה שיעור כדי
"חיטים  המשנה תפסה ולכן לדגן. אותו ומהפכות האורז
אחריהן  גוררות שהן החיטים, של דרכן שכן דווקא, ואורז"

האורז. חלה.47)את ממנה הורמה לא שעדיין
אורז.48) עיסת לתוך ונתן חיטים מעיסת שאור נטל כלומר,
בשאינו 49) שמין כיוון האורז, בעיסת מתבטל השאור ואין

טעם. בנותן מינו

.·È‰qÚ50L·„ B‡ ÔÓL B‡ ÔÈÈa ‰LBlpL51ÌÈÓ B‡ ƒ»∆ƒ»¿«ƒ∆∆¿««ƒ
ÌÈÁ˙B¯52ÔÈÏ·z dÎB˙Ï Ô˙pL B‡ ,53ÁÈz¯‰ B‡ , ¿ƒ∆»«¿»¿»ƒƒ¿ƒ«

d‡Ù‡ Ì‡ ,BLÏÂ BÎB˙Ï ÁÓw‰ CÈÏL‰Â ÌÈn‰54- ««ƒ¿ƒ¿ƒ«∆«¿¿»ƒ¬»»
¯epza ÔÈa55Ú˜¯wa ÔÈa ,56˙·Án‰ ÏÚ ÔÈa , ≈««≈««¿«≈«««¬«

˙·Ána ˜ˆa‰ ˙‡ ˜Èa„‰L ÔÈa ,˙LÁ¯n‰Â¿««¿∆∆≈∆ƒ¿ƒ∆«»≈««¬«
ÔÁÈz¯‰ Ck ¯Á‡Â ˙LÁ¯n·e57‰hÓlÓ L‡a58„Ú ««¿∆∆¿««»ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«»«

˜Èa„‰ Ck ¯Á‡Â dÁÈz¯‰L ÔÈa ,˙t‰ ˙Ù‡pL∆∆¡»««≈∆ƒ¿ƒ»¿««»ƒ¿ƒ
˜ˆa‰59‰qÚ ‰OBÚ‰ Ï·‡ .‰lÁa ÔÈ·iÁ el‡ Ïk - «»≈»≈«»ƒ¿«»¬»»∆ƒ»

‰nÁa dLaÈÏ60‰¯„˜a dÏM·Ï B‡ ,„·Ïa61È¯‰ - ¿«¿»««»ƒ¿«¿«¿»ƒ¿≈»¬≈
ÔÈa .ÌÁÏ ‰nÁ ‰OÚÓ ÔÈ‡L ;‰lÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt ‡È‰ƒ¿»ƒ««»∆≈«¬≈«»∆∆≈

ÔÈ˜LÓ ¯‡La dLlL ÔÈa ,ÌÈÓa dLlL62ÈÏ˜ ÔÎÂ .63 ∆»»¿«ƒ≈∆»»ƒ¿»«¿ƒ¿≈»ƒ
L·„a B‡ ÌÈÓa B˙B‡ ÔÈLlL64‡Ïa B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ∆»ƒ¿«ƒƒ¿«¿¿ƒ¿…

‰iÙ‡65dÙBqL ‰qÚ ‡l‡ ˙·iÁ ÔÈ‡L .¯eËt - ¬ƒ»»∆≈«∆∆∆»ƒ»∆»
Ì„‡ ÏÎ‡ÓÏ ÌÁÏ ˙BÙ‡‰Ï66. ¿≈»∆∆¿«¬«»»

חוץ 50) המשקין בכל (כלומר, פירות במי שנילושה "עיסה
מים) וכו' טל חלב שמן דבש יין שהן: המשקין משבעת

בחלה". המשקים,51)חייבת משבעת שהוא דבורים דבש
מחייב. ואינו פירות מי אלא אינו תמרים דבש אבל

ולשו.52) לקמח המים שפך מב.53)כלומר, בברכות
תבלין) לתוכה שנתנו (כלומר, בכסנין הבאה שפת אמרו
זו  שפת הרי עליה. סעודתו קבע אם המוציא עליה מברך
רבינו  שפירשם ודובשנין, וסופגנין בחלה. וחייבת היא, לחם
החלה, מן ופטורים בתבלין, או בדבש הנילושים שהם שם
במינים  אותם "אופים שבמשנה שאלו לכאן, עניין אינם
בפירושו, רבינו שם שהוסיף כמו האפייה". ממיני משונים
הלחם. כדרך הנאפית היא רבינו שבדברי העיסה ואילו

מחלה.54) פטור אפייה בלא שאופים 55)אבל כדרך
יוחנן,56)לחם. ר' אמר רבין אתא "כי לז: בברכות

כובא  אביי אמר טרוקנין מאי בחלה. חייבין טרוקנין
בה). ואופים בקרקע חפירה (שעושין כלומר,57)דארעא"

מדביקים  מכן ולאחר שמרתיחים בתנור שאופים כדרך לא
-58)הבצק. בתנור כמו הצד מן אף מהלכת האש ואם

בחלה. שחייב מודה לקיש ריש ריש 59)אף שאף
בזה. מודה שפטור 60)לקיש בזה, מודה יוחנן ר' שגם

אותה.61)מחלה. לאפות שם 62)ולא  חלה ירושלמי
מהלך  שהאור כל אמר, לקיש בן שמעון "רבי ג: הלכה
אמר  וכו' בחלה חייב אינו במחבת), נאפה (כלומר, תחתיו
את  שמבשל (כלומר, משקה ידי על ובלבד יוחנן, ר' ליה

אותה)". אופה ואינו הלכה 63)העיסה סוף שם בירושלמי
רבי  בשם יוסי רבי בחלה. חייב בצק שעשאו קלי "קמח ד:
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פת. לאפותו דעת על כלומר, שאפיין", והוא יוחנן,
לש 64) אם אבל לחלה. חיבור שהם המשקים משבעת שהם

אפה. אם אפילו מחלה פטור פירות לש 65)במי כלומר,
לחם. יאפהו שלא כן, דעת דעת 66)על על לש כלומר,

אותה. אפה לא שלמעשה פי על אף כן,

.‚ÈdLlL ‰qÚ67‰lÁz68‰nÁ ‰OÚÓ d˙BOÚÏ69 ƒ»∆»»¿ƒ»«¬»«¬≈«»
dÓÈÏL‰Â70˙t ˙BOÚÏ71d˙BÙ‡Ï da ÏÈÁ˙‰L B‡ , ¿ƒ¿ƒ»«¬«∆ƒ¿ƒ»∆¡»

˙t72BLlL ÈÏ˜ ÔÎÂ ,‰nÁ ‰OÚÓ ˙BOÚÏ dÓÈÏL‰Â «¿ƒ¿ƒ»«¬«¬≈«»¿≈»ƒ∆»
.‰lÁa ÔÈ·iÁ - ˙t B˙BÙ‡Ï∆¡««»ƒ¿«»

עבה.67) עיסה אותה אותה.68)עשה ללוש התחיל
מחלה.69) פטורה היא רבינו 70)שאז פירש שכן [כנראה

וכו' עיסה וסופה סופגנין "תחילתה שם: במשנה שאמרו מה
סופגנין  לעשותה חשב הלישה שבתחילת היינו חייבת".
פי  על אף חייבת, עיסה, לעשותה חשב הלישה ובסוף

פת]. עשאה לא שתחילתה 71)שלמעשה "עיסה זו והרי
עשאה  בסוף אם אבל שחייבת. עיסה", וסופה סופגנין
וסופה  סופגנין שתחילתה עיסה היא הרי חמה מעשה
במחשבה  לא שם, תם רבינו לדעת אבל שפטורה. סופגנין,
עשה  אם ולפיכך מחייב, העיסה מעשה אלא תלוי, הדבר
ועשאה  סופגנין, לעשותה דעת על חשב אפילו עיסה,
זה  והרי בתחילה, עיסה שעשאה כיוון חייבת, - סופגנין
אותה  לש לא אם ורק סופגנין". וסופה עיסה "תחילתה
אותם  אפה ולבסוף רכה, שבלילתם כסופגנין, אלא כעיסה,

פטורים. הם אז וסופה 72)כסופגנין, עיסה "תחילתה זהו
שחייבת. סופגנין",

.„ÈÁ˙eÎÏ ÈeOÚ‰ ÌÁÏ73:‰ÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ ‰ÈOÚÓ - ∆∆∆»¿»«¬∆»ƒƒ»∆»
ÔÈÎÚk d‡OÚ74‰lÁa ˙·iÁ -75ÔÈ„enÏk d‡OÚ ;76 ¬»»¿»ƒ«∆∆¿«»¬»»¿ƒƒ

‰lÁ‰ ÔÓ ‰¯eËt -77. ¿»ƒ««»

שבחלב 73) (=השיריים דחלבא נסיובי של תערובת הוא
מנת  על אותו ואופה לחם. ופירורי החמאה) עשיית לאחר

כותח. ממנו ולעשות דקות.74)לשוחקו עוגות
לכותח.75) ולא ללחם שעשאה בזה דעתו שגילה
נראה 76) ובזה קצתן, אל קצתן בצק חתיכות שחיבר כלומר,

ולשוחקן. מכן לאחר להפרידם רוצה שאינה 77)שהוא
לחם. נקראת

.ÂË¯ÓÚ‰ ‡ÏÓ ?‰lÁa ˙·iÁL ‰qÚ‰ ¯eÚL ‰nk78 «»ƒ»ƒ»∆«∆∆¿«»¿…»…∆
- ÔzLÓÁÓ ÔÈa ÌÈÈÓ ‰MÓÁÓ „Á‡Ó ÔÈa .ÁÓ∆̃«≈≈∆»≈¬ƒ»ƒƒ≈≈¬ƒ¿»

Ìlk79?¯ÓÚ‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .¯eÚMÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ À»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿«»ƒ»…∆
LÓÁ ˙BÁt ÔÈa˜ ÈL80‚l‰Â ,ÔÈbÏ ‰Úa¯‡ - ·w‰Â . ¿≈«ƒ»…∆¿«««¿»»Àƒ¿«…

ÌÈÚaˆ‡ ÏÚ ÌÈÚaˆ‡ - ˙ÈÚÈ·¯‰Â ,˙BiÚÈ·¯ Úa¯‡ -«¿«¿ƒƒ¿»¿ƒƒ∆¿»«ƒ«∆¿»«ƒ
Úaˆ‡ LÓÁÂ Úaˆ‡ ÈˆÁÂ ÌÈÚaˆ‡ ÌB¯a81ÏÎÂ , ¿∆¿»«ƒ«¬ƒ∆¿«¿…∆∆¿«¿»

„È ÏL Ï„eb ·Á¯ Ì‰ ˙BÚaˆ‡‰82,„ÓÏ ˙‡ˆÓ . »∆¿»≈…«»∆»ƒ¿≈»»≈
˙BÚaˆ‡ ¯OÚ ÏÚ ˙BÚaˆ‡ ¯OÚ da LiL ‰cn‰L∆«ƒ»∆≈»∆∆∆¿»«∆∆∆¿»

·e¯˜a Úaˆ‡ ÚÈL˙e ˙BÚaˆ‡ LÏL ÌB¯a83‡e‰ - ¿»∆¿»¿ƒ«∆¿«¿≈
ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ Ú·L da LiL ‰cÓ ÔÎÂ .¯ÓÚ‰»…∆¿≈ƒ»∆≈»∆«∆¿»»¿≈
ÈÚÈLz ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ Ú·L ÏÚ Úaˆ‡ ÈÚÈLz¿ƒ≈∆¿««∆«∆¿»»¿≈¿ƒ≈
Úaˆ‡ ÈÚÈLz ÈL ˙BÁt ˙BÚaˆ‡ Ú·L ÌB¯a Úaˆ‡∆¿«¿∆«∆¿»»¿≈¿ƒ≈∆¿«

¯ÓÚ‰ ˙cÓ ‡È‰ -84Ì‰ „Á‡k ˙Bcn‰ ÈzLe . ƒƒ«»…∆¿≈«ƒ¿∆»≈

ÌÈÏBÚ85LÏLÂ ÌÈÚa¯‡ BÓk ?BÊ ‰cÓ ‰ÏÈÎÓ ‰nÎÂ . ƒ¿«»¿ƒ»ƒ»¿«¿»ƒ¿»
‰ˆÈa LÓÁÂ ˙BiBÈa ÌÈˆÈa86‰ML Ï˜LÓ Ì‰Â . ≈ƒ≈ƒ¿…∆≈»¿≈ƒ¿«ƒ»

ÌÈhÁ‰ ÁÓwÓ ÚÏÒ ÈLÈÏL ÈLe ÌÈÚÏÒ ÌÈBÓLe¿ƒ¿»ƒ¿≈¿ƒ≈∆«ƒ∆««ƒƒ
ÊeÊ ÌÈ¯OÚÂ ˙B‡Ó LÓÁ Ï˜LÓ Ì‰L ,ÌÈ¯ˆÓaL87 ∆¿ƒ¿«ƒ∆≈ƒ¿«¬≈≈¿∆¿ƒ

Ï˜Lnk ‰ÏÈÎnL ‰cÓe .‰f‰ ÔÓfa ÌÈ¯ˆÓ ÈÊefÓƒ≈ƒ¿«ƒ«¿««∆ƒ»∆¿ƒ»«ƒ¿»
ÏÎa ‰lÁÏ ÔÈ„„BÓ da - ‰f‰ ÌÈhÁ‰ ÁÓwÓ ‰f‰«∆ƒ∆««ƒƒ«∆»¿ƒ¿«»¿»

.ÌB˜Ó»

חלה 78) עריסותיכם "ראשית שנאמר: ממה כן למדו
לגולגולת. עומר שהיא מדבר, עיסת כדי היינו תרימו",

האיפה. עשירית יחד,79)והעומר כשנילושו המדובר
מצטרפים. כולם אין לחוד, נשיכה ידי על שהרי 80)אבל

ועשירית  קבים, עשר שמונה שהן סאים שלוש היא האיפה
ארבע  שהן עשיריות, ושמונה קב כלומר .1,8 היא מזה

מעוקבות.81)חמישיות. אצבעות 10,8 הכל בסך שהן
אחד 82) שאמרו אצבע תנא, אמרו: לט: במנחות שהרי

האדם. כל של בטפח פחות,83)מארבעה מעט כלומר,
ואילו  מעוקבות. אצבעות 309,44 הוא: העומר נפח שהרי

.311,1 זו: 84.310,11)מדה זו: מדה שהרי בערך.
כנ"ל.85) 866)בערך, - הסאה סאים, 3 - האיפה שהרי

432 איפה בכל הרי ביצים, 6 - והלוג לוגים 4 - הקב קבים,
- האפה עשירית הוא חלה, שיעור שהוא והעומר, ביצים,

ביצים. ולפי 87)43,2 דרהם. ועשרים מאות חמש הם
אוקיה. 7.2 שהם גרם, קילו 1.728 בערך: הם שלנו המדה
עמודים  נאה חיים להרב תורה" "שיעורי בספר וראה

קעֿקעג.

.ÊË˙BÁt ˙BÁt B˙qÚ ˙BOÚÏ Ì„‡Ï ¯eÒ‡»¿»»«¬ƒ»»»
‰lÁ‰ ÔÓ d¯ËÙÏ È„k ,¯eÚMkÓ88‰lÁ LÈ¯Ùn‰Â . ƒ«ƒ¿≈¿»¿»ƒ««»¿««¿ƒ«»

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - ¯eÚMkÓ ‰˙eÁt ‡È‰L ‰qÚÓ89, ≈ƒ»∆ƒ¿»ƒ«ƒ…»»¿
‡È‰ È¯‰Â90‰˙eÁt ‰qÚ ‰OÚ .‰˙È‰Lk ÔÈlÁ «¬≈ƒÀƒ¿∆»¿»»»ƒ»¿»

˙t ‰Ù‡Â ¯ÊÁÂ ,ÏqÏ ˙t‰ Ô˙Â d‡Ù‡Â ¯eÚMkÓƒ«ƒ«¬»»¿»«««««¿»«¿»»«
Ïq‰ - ‰lÁ ¯eÚL Ïqa ıa˜˙ Ì‡ ,ÏqÏ Ô˙Â ˙¯Á‡«∆∆¿»«««ƒƒ¿«≈««ƒ«»««

‰lÁÏ ÔÙ¯ˆÓ91:¯Ó‡pL .˙t‰ ÔÓ ‰lÁ‰ LÈ¯ÙÓe , ¿»¿»««»«¿ƒ««»ƒ««∆∆¡«
LÈ¯ÙÓ ‡e‰L ,„nÏÓ - ı¯‡‰ ÌÁlÓ ÌÎÏÎ‡a ‰È‰Â¿»»«¬»¿∆ƒ∆∆»»∆¿«≈∆«¿ƒ

¯epz‰ ÔÈ‡Â .ÈeÙ‡‰ ÔÓ92‰lÁÏ ÔÙ¯ˆÓ93. ƒ»»¿≈««¿»¿»¿«»

לפטור 88) רוצה והוא חלה, שיעור כדי לו יש כלומר,
אלא  חלה, חיוב להפקיע כדי כן עושה אינו אם אבל עצמו,

שמותר. הוא פשוט קטנה, עיסה אלא לו שאם 89)שאין
בהפרשה  נפטר אינו חלה, כשיעור וצירף כך אחר הוסיף

מחדש. חלה להפריש וחייב החלה 90)ראשונה,
לא 91)שהפריש. (כלומר, בזה זה נשכו שלא פי על אף

בעיסה. בעודם רבי 92)נדבקו) חולקים שם, בפסחים
מצרפן, הסל אליעזר, ר' שלדעת יהושע, ורבי אליעזר

מצרפן. התנור יהושע, ר' דבר,93)ולדעת של וטעמו
כבר  "עריסותיכם" ומכלל "לחם", קרוי אינו עדיין שבתנור

בזו. זו נושכות אם אפילו מצרף ואינו יצא,

.ÊÈ˙B¯kk‰ eÈ‰94BÊa BÊ ˙BÎLB95Ïk‰ ÔÓ ıa˜˙Â »«ƒ»¿»¿ƒ¿«≈ƒ«…
‰lÁa ÔÈ·iÁ - ‰lÁ ¯eÚL96.ÏÒa ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ƒ«»«»ƒ¿«»««ƒ∆≈»¿«

ËÚÓ ËÚÓ ‰Ù‡97CBz BÏ ÔÈ‡L ÁeÏ ÏÚ Ïk‰ ıa˜Â »»¿«¿«¿ƒ≈«…««∆≈
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˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -98Ì‰È¯·c ÏL ‰lÁ Ì‡Â .99- ‡È‰ ¬≈∆»≈¿ƒ«»∆ƒ¿≈∆ƒ
BÏ LiL ÈÏk B˙B‡ Û¯ˆiL „Ú LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ BÈ‡≈«»¿«¿ƒ«∆¿»≈¿ƒ∆≈

CBz100.

חלה.94) שיעור לבד, מהם אחד בכל בעודן 95)שאין
אמרו: ב הלכה א פרק טהרות בתוספתא והנה עיסה.
אפשר  אי כלומר, שהוא". כל ממנו התולש הנשוך, "ואיזהו

השני. מן קצת שיתלוש מבלי פי 96)שיפרידם על ואף
הייתה  חלה, חיוב שעת שהיא העיסה, גלגול שבשעת
שעת  אחר הולכים שאין בחלה, חייבת פטורה, העיסה
היא  כן פי על ואף חלה. שיעור בעיסה כשיש אלא הגלגול

ליי  שעשאה כגון צדדית, מסיבה וכיוצא פטורה, בחמה בשה
לכלל  באה לא הרי חלה, שיעור בעיסה כשאין אבל בזה.
בעיסה  כשנשכה ולכן שנפטרה, לומר שייך ולא כלל, חיוב
בחלה. עכשיו נתחייבה גלגול, לאחר אפילו אחרת

חלה.97) מכשיעור והא 98)פחות בעינן כלי תוך שם:
איכא. והא בעינן כלי אוויר דילמא או כמו 99)ליכא,

הזה. לקולא.100)בזמן - דרבנן שספק

.ÁÈÏÈ‡B‰ ,BlL ÔÈaqa BLÏ ‡l‡ B„w¯ ‡lL ÁÓ∆̃«∆…ƒ¿∆»»«Àƒ∆ƒ
¯ÓÚ ÁÓw‰ ÏÎa LÈÂ101ÏË Ì‡ Ï·‡ .‰lÁa ·iÁ - ¿≈¿»«∆«…∆«»¿«»¬»ƒ»«

ÔÒ¯n‰102‰qÚ‰ ¯eÚL ÌÈÏL‰Â ¯ÊÁÂ ÁÓw‰ ÔÓ «À¿»ƒ«∆«¿»«¿ƒ¿ƒƒ»ƒ»
‰lÁa ·iÁ BÈ‡ - ÁÓwÏ B¯ÈÊÁ‰L ÔÒ¯na103. «À¿»∆∆¡ƒ«∆«≈«»¿«»

חלה.101) שיעור דווקא 102)שהוא אם עיון, צריך
- דקים שהם בסובין אבל מחלה פטור שהחזירו במורסן

דווקא. לאו או חייב 103)חייב, אינו שהמורסן "לפי
עיסה  דרך יוחנן, רבי "אמר ג הלכה שם ובירושלמי בחלה".
לתוכן  וחזר מורסן שניטל מכיוון וכאן כאן, (בתורה) שנו

עיסה". דרך זה אין

.ËÈ‰qÚ ‰OÚL ÌBzÁ104¯B‡O d˙BOÚÏ105 «¿∆»»ƒ»«¬»¿
d˜lÁÏ106‰pOÚÈ ,¯Înz ‡Ï Ì‡L ;‰lÁa ˙·iÁ - ¿«¿»«∆∆¿«»∆ƒ…ƒ»≈«¬∆»

˙t107‰OBÚ‰ Ï·‡ .108˜ˆa d˜lÁÏ ‰qÚ109- «¬»»∆ƒ»¿«¿»»≈
‰¯eËt110. ¿»

חלה.104) שיעור בה דעתו 105)שיש אפילו כלומר,
לאפותה. חפץ שאינו לבצק, ולא אם 106)לשאור ואפילו

חלה. כשיעור השאור מחלקי אחד בכל יהא והרי 107)לא
כך. לשם גלגלה כאילו נחתום.108)זה שאינו מי כלומר,

שיעור 109) יהיה לא וחלק חלק שבכל באופן אנשים, לכמה
עיסה 110)חלה. אותה לעשות יימלך שמא חוששין ואין
אחת.

.Î,¯B‡O Ì‰Ï ˙BOÚÏ ÌBzÁÏ ÁÓ˜ e˙pL ÌÈL»ƒ∆»¿∆«¿«¿«¬»∆¿
Ô‰Ó ˙Á‡ ÏLa ÔÈ‡ Ì‡111LiL Èt ÏÚ Û‡ ,¯eÚMk ƒ≈¿∆««≈∆«ƒ««ƒ∆≈

‰¯eËt - ¯eÚMk ÔÏÏÎa112. ƒ¿»»«ƒ¿»

מהן.111) באחת אף כעושה 112)כלומר, הוא שהרי
מחייבת  הלישה הייתה זאת ולולא לחלקה. מנת על עיסה
שהרי  הבעלים, מדעת שלא שערבה פי על אף בחלה,
טבלו  אלו הרי וכו' מדעתו שלא חבירו של פירותיו "הגומר

למעשר".

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
באחת 1) ולא חלה חיוב בשתיהן שיש עיסות שתי יבאר

מין  עם מצטרפת אם אחד מין עיסת מצטרפות. אם מהן,
ועיסה  מכאן מכשיעור פחותה עיסה ישן. עם חדש או אחר,
שעשו  גויים שני באמצע. ואחרת מכאן מכשיעור פחותה
מעיסה  שאור הנוטל נתגיירו. ואח"כ וחלקוה כשיעור עיסה
כחולין  היא ואם לחלה. הטבולה עיסה חלתה. הורמה שלא

טומאה. לעניין

.‡˙BqÚ ÈzL2Ô‰ÈzLa LiL3‰lÁa ·iÁ‰ ¯eÚL4, ¿≈ƒ∆≈ƒ¿≈∆ƒ««»¿«»
eÎLÂ BÊ· BÊ eÚ‚Â ,¯eÚMk Ô‰Ó ˙Á‡a ÔÈ‡Â5˙‡ BÊ ¿≈¿««≈∆«ƒ¿»¿¿¿»¿∆

„Á‡ ÔÈnÓ Ô‰ elÙ‡ ,ÌÈL ÏL eÈ‰ Ì‡ :BÊ6- ƒ»∆¿«ƒ¬ƒ≈ƒƒ∆»
Ì˙qL ;‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt7Ì‡Â .ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈL ¿ƒƒ««»∆¿»¿«ƒ«¿ƒƒ¿ƒ

el‡ È¯‰ - ˙BqÚ‰ ·e¯Ú ÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÔÈ‡L Úe„È»«∆≈»«¿ƒƒ«≈»ƒ¬≈≈
˙BÙ¯ËˆÓ8. ƒ¿»¿

א.2) משנה פ"ד בפ"ו 4)ביחד.3)חלה למעלה ראה
טו. מצטרפות 5)הלכה אחד, אדם של היו אם זה שבאופן

יז). הלכה ג.6)(שם הלכה להלן שם.7)ראה ירושלמי
אחת.8) כאשה אותן עשו מקפידות, שאינן נשים שתי שם:

להלן. וראה

.·Ô‰ÈzL eÈ‰9„Á‡ ÔÈnÓ eÈ‰ Ì‡ :„Á‡ LÈ‡ ÏL10 »¿≈∆∆ƒ∆»ƒ»ƒƒ∆»
ÔÈÙ¯ËˆÓ -11- eÈ‰ ÔÈÈÓ ÈMÓ Ì‡Â ,‰lÁa ˙B·iÁÂ ƒ¿»¿ƒ¿«»¿«»¿ƒƒ¿≈ƒƒ»

Ì˙qL ;ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡12„Èt˜Ó BÈ‡ „Á‡13Ì‡Â . ≈ƒ¿»¿ƒ∆¿»∆»≈«¿ƒ¿ƒ
„Èt˜Ó ‰È‰14·¯Ú˙z ‡ÏÂ BÊ· BÊ ‰qÚ Úbz ‡lL »»«¿ƒ∆…ƒ«ƒ»¿¿…ƒ¿»≈

˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - „Á‡ ÔÈnÓ eÈ‰ elÙ‡ ,dnÚ15. ƒ»¬ƒ»ƒƒ∆»≈ƒ¿»¿

שם.9) הסמוכה.10)משנה בהלכה והמדובר 11)ראה
למעלה  ראה אדם, בני לכמה העיסה לחלק בדעתו כשאין

יט. הלכה שם.12)שם ולכן 13)ירושלמי כלומר,
אחד. ממין היו אם העיסות ידוע 14)מצטרפות כלומר,

מקפיד. עשו 15)שהוא מקפדת, שהיא אחת אשה שם:
נשים. כשתי אותה

.‚˙BÙ¯ËˆÓ „ˆÈÎÂ16„Á‡ ÏL eÈ‰ Ì‡17ÔÈnÓ ¿≈«ƒ¿»¿ƒ»∆∆»ƒƒ
‰Ú‚pL ÌÈhÁ‰ ˙qÚ ?„Á‡18- ÔÈÓqk‰ ˙qÚa ∆»ƒ««ƒƒ∆»¿»¿ƒ««À¿ƒ

˙BÙ¯ËˆÓ19˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - ÔÈÈn‰ ¯‡La ‰Ú‚ ;20. ƒ¿»¿»¿»ƒ¿»«ƒƒ≈ƒ¿»¿
ÔÈÓqk‰ ˙qÚa ‰Ú‚pL ÔÈ¯BÚO ˙qÚ ÔÎÂ21˙ÏaL B‡ ¿≈ƒ«¿ƒ∆»¿»¿ƒ««À¿ƒƒ…∆

ÔÈÓqk ˙qÚ ÔÎÂ ,ÔBÙÈL B‡ ÏÚeL22˙ÏaL ÏLÂ »ƒ¿≈ƒ«À¿ƒ¿∆ƒ…∆
k ‰Ú‚pL ÔBÙÈL ÏLÂ ÏÚeLÔzLÏMÓ ˙Á‡ Ï »¿∆ƒ∆»¿»»««ƒ¿»¿»

˙BÙ¯ËˆÓ el‡ È¯‰ - dz¯·Áa23. «¬∆¿»¬≈≈ƒ¿»¿

ב.16) משנה א.17)שם, בהלכה למעלה ראה
שם.18) כנ"ל ונשכה, נגעה אףֿעלֿפי 19)כלומר,

כלאים  מהלכות בפ"ג (ראה אחד מין אינם כלאים שלענין
שהעיסות  לפי אחד, מין הם חלה, לענין כאן - ג) הלכה
ולא  א). משנה פ"א בכלאים ורע"ב ר"ש (עיין דומות שלהם
אין  ובאמת זה, על מזה לתרום יבואו שמא חכמים גזרו
בהלכות  ראה בזה, זה כלאים שהם כיון זה, על מזה תורמין
שהכל  - ג הלכה תרומות מהלכות ובפ"ה שם, כלאים
חלה  (ירושלמי מינו שאינו על ממין תורמין שאין יודעים
וחדש. ישן לענין הסמוכה, בהלכה וראה ב). הלכה פ"ד
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קמח 20) הבולל אבל זו, את זו בנושכות אלא אינו זה וכל
ההלכה  כבסוף מצטרפים, המינין חמשת כל - עיסה ועושה

מין 21)הסמוכה. "כוסמין ע.) (מנחות שאמרו וממה
ד. הלכה פ"ח להלן ראה כרבי 22)חיטין", שם, משנה

בן  יוחנן רבי על תנאֿקמא נחלק שלא ויתכן נורי. בן יוחנן
שכד  סימן ליו"ד הגר"א וביאור (כסףֿמשנה, זה בענין נורי

י). מין 23)אות וגם חיטים מין גם הם שהכוסמין

שעורים.

.„L„Á ˙qÚ24˙Ù¯ËˆÓ dÈ‡ -25ÔLÈ ÏLÏ26Û‡ , ƒ«»»≈»ƒ¿»∆∆¿∆»»«
e¯Ó‡È ‡lL È„k ;„Á‡ ÔÈnÓ Ô‰L Èt ÏÚ27: «ƒ∆≈ƒƒ∆»¿≈∆……¿

ÔÈÓ¯Bz28ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ29Ì¯˙È ‡ÏÂ .30ÚˆÓ‡Ó ¿ƒƒ∆»»««»»¿…ƒ¿…≈∆¿«
Ô‰ÈzL31‡È·È ‡l‡ ,32ÔLÈ B‡ L„Á ˙¯Á‡ ‰qÚ ¿≈∆∆»»ƒƒ»«∆∆»»»»

¯eÚM‰ ÌÈÏL‰Ï Ì‰Ï Û¯ËˆÈÂ33ÌÈ¯·c ‰na . ¿ƒ¿»≈»∆¿«¿ƒ«ƒ«∆¿»ƒ
?ÌÈ¯eÓ‡34‰Ú‚pL ‰qÚa35Ï·‡ ;˙¯Á‡ ‰qÚa ¬ƒ¿ƒ»∆»¿»¿ƒ»«∆∆¬»

˙Á‡ ‰qÚ Ì‰Ó ‰OBÚÂ ÔÈÈn‰ ˙LÓÁ ÁÓ˜ ÏÏBa‰«≈∆«¬≈∆«ƒƒ¿∆≈∆ƒ»««
BÓk ,‰lÁ ˙qÚ ¯eÚLÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔzLÓÁ È¯‰ -¬≈¬ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿ƒƒ««»¿

e¯‡aL36. ∆≈«¿

זו.24) שנה של וקב 25)מתבואה חדש "קב ד: משנה שם
האמצע  מן יטול אומר ישמעאל רבי בזה, זה שנשכו ישן
- משתיהן מפריש ונמצא זה, את זה שנושכים (ממקום
לדברי  זה, על מזה להפריש אבל אוסרים". וחכמים רע"ב),

אפשר. אי הקודמת.26)שניהם, השנה של מתבואה
שם.27) גדולה.28)ירושלמי הוא 29)תרומה דין והלא

הלכה  תרומות מהלכות בפ"ה ראה זה, על מזה תורמין שאין
ישמעאל.30)יא. כרבי ולא הנ"ל, שגם 31)כחכמים

על  החדש מן תורמין יאמרו: שמא חשש, יש זה באופן
(של 32)הישן. זו עיסה נתחייבה התורה שמן כיון כלומר,

עיסות. שתי ולעשותה להפרידה אין בחלה, וישן) חדש
מכאן,33) וחדש שחדש נצא חדש, עיסת יביא אם כלומר,

ה"ו. בסוף כדלהלן להיפך, וכן מצרפם, והוא באמצע, וישן
כזה, שבאופן כיון העיסה, כל על מפריש מפריש, וכשהוא
שבני  הישן, על החדש מן תורמין יאמרו: שמא חשש אין
אלא  מתקן שאינו וחושבים נוספת, עיסה שצירף רואים אדם

ברדב"ז. ועיין ישן. על ומישן חדש על שאין 34)מחדש
הקודמת). (הלכה בלבד הכוסמין עם אלא מצטרפים חיטים

א.35) הלכה פ"א חלה ירושלמי כנ"ל. ונשכה,
כאן,36) רבינו שכתבו ומזה טו. הלכה ראש בפ"ו למעלה

ועיסת  חדש עיסת שאפילו נראה הקודמת, הלכה בסוף ולא
ו"משנה  קורקוס ר"י ועיין יחד. נילושו אם מצטרפות, ישן,

שם. ראשונה"

.‰‰qÚ37Ô‡kÓ ¯eÚMkÓ ‰˙eÁt ‡È‰L38‰qÚÂ , ƒ»∆ƒ¿»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»
‰lÁa ˙·iÁ dÈ‡L ‰qÚÂ ,Ô‡kÓ ¯eÚMkÓ ‰˙eÁt¿»ƒ«ƒƒ»¿ƒ»∆≈»«∆∆¿«»

Ê¯‡ ˙qÚ ÔB‚k ,ÚˆÓ‡a39‰Óe¯z ˙qÚ B‡40B‡ »∆¿«¿ƒ«…∆ƒ«¿»
Ún„Ó41ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙qÚ B‡42Èt ÏÚ Û‡ , ¿À»ƒ«≈»ƒ««ƒ

˙BÚ‚BpL43¯·„ È¯‰L ;˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ - BÊa BÊ ∆¿»≈»ƒ¿»¿∆¬≈»»
ÚˆÓ‡a ÏÈc·Ó ‰lÁ‰ ÔÓ ¯eËt‰44. «»ƒ««»«¿ƒ»∆¿«

ג.37) משנה פ"ד אחד.38)חלה ממין ושתיהן
ב.39) הלכה בפ"ו למעלה ראה בחלה, חייבת שאינה

והתרומה 40) תרומה. של מקמח העשויה עיסה כלומר,
שכבר  ולא תרומה, תרימו שנאמר: משום החלה מן פטורה

ד. הלכה סוף שם למעלה וראה שם 41)נתרמה. ירושלמי
פטור  הוא שהרי ד. הלכה פ"ב שם ותוספתא ג, הלכה

שם. למעלה ראה שפטורה 42)מחלה, שם. ירושלמי
ח. הלכה סוף שם למעלה ראה וראה 43)מחלה, ונושכות.

ז, הלכה סוף להלן וברדב"ז ובהערות, יז, הלכה שם
ג. והלכה א הלכה כשהעיסות 44)ולמעלה זה וכל

החייבות  בעיסות ויש בלולות, הן אם אבל זו, את זו נושכות
חייבות  שאינן העיסות אין בחלה, החייב כשיעור בחלה
ט, הלכה שם למעלה וראה החלה. חיוב את מעכבות בחלה

יג. ס"ק שם הגר"א ובביאור ואילך, ו סעיף שם וביו"ד

.Â‰È‰45;˙BÙ¯ËˆÓ - d˙lÁ ‰Ó¯e‰L ‰qÚ ÚˆÓ‡a »»»∆¿«ƒ»∆¿»«»»ƒ¿»¿
‰lÁa ˙·iÁÓ ‰˙È‰ ¯·k Ô‰ÈÈaL ‰qÚ‰L46ÔÎÂ .47 ∆»ƒ»∆≈≈∆¿»»¿»¿À∆∆¿«»¿≈

ÈtÓ ;˙BÙ¯ËˆÓ - Lc˜‰ ˙qÚ Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆ƒ«∆¿≈ƒ¿»¿ƒ¿≈
‰lÁa ·iÁ˙˙Â d˙BcÙÏ Èe‡¯L48ÔÎÂ .49‰˙È‰ Ì‡ ∆»ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿«»¿≈ƒ»¿»

¯Á‡ ÔÈÓ ˙qÚ Ô‰ÈÈa50˙qÚ B‡ ¯Á‡ LÈ‡ ˙qÚ B‡ ≈≈∆ƒ«ƒ«≈ƒ«ƒ«≈ƒ«
˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ„„vaL ˙BqÚ‰ ÈzL È¯‰ - L„Á»»¬≈¿≈»ƒ∆«¿»ƒƒ¿»¿

‰lÁÏ51. ¿«»

שם.45) "תרימו 46)משנה מהכתוב: מיעטו ולא
עתה  שייכת שאינה עיסה אלא נתרמה, שכבר ולא תרומה",
חלתה, שהורמה עיסה אבל תרומה. עיסת כמו חלה, בחיוב
לאחר  שנפטרה אלא חלה, לחיוב עכשיו גם שייכת

ממנה. שם.47)שהפרישו "קב 48)ירושלמי שם:
לפדותו  ראוי הקדש וכו' מצרף אינו חלה קב מצרף, הקדש
[והוצרכו  ולחייבה". לפדותה ראויה אינה חלה ולחייבו,
לאחר  הקדישוה שוודאי אףֿעלֿפי בהקדש, זו לסברא
מן  פטורה והיא הפדיון מועיל לא כן, לא שאם הגלגול,
היתה  "כבר הרי ואםֿכן ז), הלכה פ"ח (להלן החלה
חלתה  שהורמה בעיסה בסמוך, (כמפורש בחלה" מחוייבת
לה  ואין החלה מן שנפטרה הקדש עיסת לדמות שאין -
זיקה  לה שיש חלתה, שהורמה לעיסה כלל, לחלה זיקה
החלה, על להשאל שיכול ואףֿעלֿפי להלן. וראה לחלה,
בחלה  שאלה לדמות אין - התרומה על להשאל שיכול כדרך
לפדותו  הוא שחייב הקדש, לפדיון להשאל, חייב שאינו
תרומה, ד"ה שם ובר"ן נט. בנדרים ראה הבית, בדק לטובת
מחוייבת  היתה ש"כבר הסברא אין ובחלה כאן. וברדב"ז
(ראה  כן אמרו חלתה שהורמה בעיסה שרק בחלה",
אותה, פוטרת אינה ההפרשה עצמה חלה אבל למעלה),
שכשם  אותה, פוטר חלה שם עצמה ולגבי העיסה, את אלא
עוד  חייבת אינה חלה כן כמו בחלה, חייבת אינה שתרומה

חלה]. להפרשת זיקה לה ואין ירושלמי 49)בחלה,
שם. שאין 50)ותוספתא ואףֿעלֿפי המינים. מחמשת

(אם  חלה לשיעור שעורים עיסת עם מצטרפת חיטין עיסת
עיסת  אין זאת בכל ד), בהלכה כנ"ל יחד, בללן לא
אחת  בכל שאין חיטים עיסות שתי בין מפסיקה השעורים
עיסות  שתי שיצטרפו שכדי דבר, של וטעמו כשיעור. מהן
בת  האמצעית שתהא די תפסיק, לא שביניהן ושהשלישית
כנ"ל, בעצמה, להצטרף יכולה שאינה אףֿעלֿפי חלה, חיוב

כפשוטה. בתוספתא איש 51)וראה עיסת שאין אףֿעלֿפי

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22



קסט mixekia zekld - mirxf xtq - elqk `"i iyiy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

- אֿד בהלכות כנ"ל בעצמן, מצטרפות חדש ועיסת אחד
כנ"ל. מפסיקות, אינן

.Ê˙BqÚ ÈzL52,¯eÚMkÓ ‰˙eÁt Ô‰Ó ˙Á‡ ÏkL , ¿≈ƒ∆»««≈∆¿»ƒ«ƒ
eÚ‚Â e¯ÊÁÂ ,BfÓ ‰lÁÂ BfÓ ‰lÁ LÈ¯Ù‰L53BÊa BÊ ∆ƒ¿ƒ«»ƒ¿«»ƒ¿»¿¿»¿»

Ô‰Ó LÈ¯Ù‰Ï ÔÈ·iÁ - ¯eÚMk Ì‰ÈzLa È¯‰Â;‰lÁ «¬≈ƒ¿≈∆«ƒ«»ƒ¿«¿ƒ≈∆«»
ÌeÏk ÔÈ‡ ˙BBL‡¯‰ ˙BlÁ‰L54. ∆««»ƒ≈»¿

עקיבא.52) כרבי ולא כחכמים ה, משנה וגם 53)שם
כנ"ל. פטור.54)נשכו, בשעת הופרשו שהרי

.ÁÈL55¯eÚMk ‰qÚ eOÚL ÌÈ·ÎBk È„·BÚ56 ¿≈¿≈»ƒ∆»ƒ»«ƒ
‰e˜lÁÂ57e¯ib˙ Ck ¯Á‡Â ,58ÏÚ „Á‡ Ïk ÛÈÒB‰Â , ¿ƒ¿»¿««»ƒ¿«¿¿ƒ»∆»«

¯eÚMÏ BÓÈÏL‰L „Ú ¯ib˙pL ¯Á‡ B˜ÏÁ59BÊ È¯‰ - ∆¿««∆ƒ¿«≈«∆ƒ¿ƒ«ƒ¬≈
dÏ ‰˙È‰ ‡lL ;˙·iÁ60È„·BÚ eÈ‰Lk ‰·BÁ ˙ÚL «∆∆∆…»¿»»¿«»¿∆»¿≈

„Á‡ Ïk „Èa ‰È‰ ¯eÚMkÓ ˙BÁÙ È¯‰L ,ÌÈ·ÎBk»ƒ∆¬≈»ƒ«ƒ»»¿«»∆»
Ô‰Ó61. ≈∆

ד.55) הלכה פ"ג חלה שותפין 56)ירושלמי [שעיסת
פ"ו  (למעלה חייבת - אחד שיעור אלא בה שאין ישראלים
גויים, שותפים אבל לחובה. צירוף כאן שיש לפי ו), הלכה
אינה  בחלה, לחייבה לכשיעור מצטרפת עיסתם שאין
שגלגלו  ישראלים שני כעיסת ולפוטרה להקל גם מצטרפת

הסמוכה]. בהלכה לחלקה, דעת שהמדובר 57)על כנראה
הסמוכה. בהלכה ראה לחלקה, דעת על זו עיסה  כשעשו
שפטור  לחלק עלֿמנת גלגול א. פטורים: שני כאן וישנם
(שם  החלה מן הפוטר גוי גלגול ב. יט): הלכה שם (למעלה

ח). בעיסה.58)הלכה שיעור היה לא כבר [שכשנתגיירו
אחר  שהוסיפו אףֿעלֿפי חלקו, ואחרֿכך נתגיירו אם אבל
כשנתגיירו, כשיעור העיסה היתה שהרי מחלה, פטורים כך,
לפי  אז, הם פטורים זאת ובכל לחיוב לצרפה בדין והיה
ישראלים  שני של כעיסה דינה - בגיותם היה שהגלגול
לעולם]. פוטרה פטור של שגלגול הסמוכה) (בהלכה

כן,59) לא שאם כשיעור, לבדה השנייה בעיסה ואין כלומר,
ט. הלכה שם כנ"ל חייבת, לעיסה.60)בוודאי

כשיעור,61) שהיה באופן אלא פוטר, הגוי גלגול (ואין
לחלק  עלֿמנת הגלגול אין כן וכמו הגלגול. ידי על ונפקע
שאין  בגוי כאן אבל המחייב, שיעור כשיש אלא פוטר,
קולא, לגרום גם מצטרפת אינה לחיוב, מצטרפת עיסתם

כנ"ל).

.ËÌÈÏ‡¯OÈ ÈL Ï·‡62Ck eOÚL63„Á‡ Ïk ¯ÊÁÂ , ¬»¿≈ƒ¿¿≈ƒ∆»»¿»«»∆»
¯eÚMÏ BÓÈÏL‰L „Ú B˜ÏÁ ÏÚ ÛÈÒB‰Â e˜ÏÁL ¯Á‡««∆»¿¿ƒ«∆¿«∆ƒ¿ƒ«ƒ

‰·BÁ ˙ÚL dÏ ‰˙È‰ ¯·kL ;‰¯eËt BÊ È¯‰ -64Ô‰Â , ¬≈¿»∆¿»»¿»»¿«»¿≈
˜lÁÏ ‰e‡OÚL ÈtÓ ‰ÚL d˙B‡a ÔÈ¯eËt eÈ‰65. »¿ƒ¿»»»ƒ¿≈∆¬»»¿«≈

שם.62) בצק.63)ירושלמי לחלקה בשעת 64)עלֿמנת
ישראל. עיסת והיא שיעור, בה היה שהרי ראה 65)לישה,

יט. הלכה בפ"ו למעלה

.È‰˙È‰66Ï‡¯Oi‰Â ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ „Èa ‰qÚ‰ »¿»»ƒ»¿«»≈»ƒ¿«ƒ¿»≈
˙eÙzLa67,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â ,e˜lÁÂ ¿À»¿ƒ¿¿««»ƒ¿«≈»≈»ƒ

„Ú [BlL ÏÚ Ï‡¯OÈÂ] BlL ÏÚ ¯b‰ ÛÈÒB‰Â¿ƒ«≈«∆¿ƒ¿»≈«∆«

Ï‡¯OÈ ÏL - ¯eÚMÏ B˙qÚ „Á‡ Ïk ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ»∆»ƒ»«ƒ∆ƒ¿»≈
˙·iÁ68‰¯eËt ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏLÂ ,69. «∆∆¿∆≈»ƒ¿»

שם.66) על 67)ירושלמי שלא שלשוה משמע, זה מלשון
ו, סעיף של סימן וביו"ד בכסףֿמשנה ראה לחלקה, דעת

ז. אות שם הגר"א הישראל 68)ובביאור של בחלקו שהרי
א). סעיף שם (יו"ד פוטר הגוי גלגול עיון,69)אין צריך

היתה  מכשיעור פחות שהרי חובה, שעת לה היתה לא הרי
רק  כי [ויתכן בראב"ד. וראה ח. הלכה למעלה ראה בידו,
לחלק, עלֿמנת גלגול פטורים: שני שישנם שם, למעלה
גלגול  כלומר: לשני, סותר מהם אחד וכל גוי, של וגלגול
שעת  לה היתה שלא החיוב, מפקיע אינו לחלק עלֿמנת
אינו  גוי של וגלגול גוי, של גלגול כאן שיש כיון חובה
עלֿמנת  הגלגול מצד חובה שעת לה היתה שלא מפקיע,
למעלה), (ראה לחלק עלֿמנת גלגלו שלא וכאן לחלק.
לא  בלבד הגוי של שבחלקו אףֿעלֿפי מפקיע, הגוי גלגול
שהעיכוב  נראה שם, למעלה רבינו מלשון אבל כשיעור. היה
לחלק]. עלֿמנת שגלגל מצד ולא מכשיעור, פחות מצד הוא

.‡ÈÏËBp‰70d˙lÁ ‰Ó¯e‰ ‡lL ‰qÚÓ ¯B‡O71 «≈¿≈ƒ»∆…¿»«»»
d˙lÁ ‰Ó¯e‰L ‰qÚ CB˙Ï B˙e72‡È·Ó ‰Ê È¯‰ - ¿»¿ƒ»∆¿»«»»¬≈∆≈ƒ

‰iL ‰qÚ73‰qÚ ¯eÚL ‰Ê ¯B‡O ÌÚ da ‰È‰iL , ƒ»¿ƒ»∆ƒ¿∆»ƒ¿∆ƒƒ»
‰qÚ‰ CB˙a d˙BÂ ,‰lÁa ˙·iÁL74‰Ó¯e‰L ∆«∆∆¿«»¿¿»¿»ƒ»∆¿»

‰ÈÏÚ ‰lÁ ¯eÚL ‰iM‰ ‰qÚ‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓe ,d˙lÁ«»»«¿ƒƒ»ƒ»«¿ƒ»ƒ«»»∆»
ÏhiL È„k ,¯B‡O‰ ÏÚÂ75BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ûwn‰ ÔÓ ¿««¿¿≈∆ƒ…ƒ«À»¿ƒ≈

ÏÚ ‰lÁ LÈ¯ÙÓe Ï·Ë dlk BÊ ˙ÈOÚ - ‰iL ‰qÚƒ»¿ƒ»«¬≈À»∆∆«¿ƒ«»«
‡e‰L ÏÎa ¯ÒB‡ BÈÓa Ï·h‰L ;Ïk‰76. «…∆«∆∆¿ƒ≈¿»∆

ב.70) הלכה פ"ב שם, ותוספתא ח, משנה פ"ג חלה
לחלה.71) טבל השאור כן, הוא 72)ואם תורה ודין

ראה  בטל, אינו שהטבל אמרו חכמים אבל ברוב, שתיבטל
אפשר 73)להלן. אי חלתה, הורמה שלא הנ"ל מהעיסה

בחלה  מחוייבת הנ"ל העיסה שהרי שנתערב, זה על להפריש
מדרבנן. אלא חייב אינו הנ"ל, השאור ואילו התורה. מן
הנ"ל, השאור בלי כשיעור בה שאין השנייה, מהעיסה אבל

ראשונה). (משנה להפריש מערבבה 74)יכול כלומר,
החדשה, העיסה מן להפריש שיוכל כזה באופן בעיסה,
שתי  בין הנמצאת חלתה שהורמה שעיסה שאףֿעלֿפי
(למעלה  מצרפתן היא הרי כשיעור, אחת בכל שאין עיסות
שיש  אחת כעיסה העיסות שתהיינה לענין זה כל ו), הלכה
מפסקת. העיסה המוקף, מן זה שיהא לענין אבל שיעור, בה
העתיק  זה וכעין קורקוס, (ר"י לעיסה" "סמוך מוגה: ובספר
מצרפת  חלתה שהורמה העיסה זה, ולפי קמא). עשין הסמ"ג
כלל  הרא"ש בשו"ת הוא וכן המוקף, מן שיחשב לענין אף
"כדי  רבינו שסיים מה מובן לא זה, שלפי אלא ב. סימן ב
את  להסמיך צריך מוקף, מדין חוץ הרי המוקף", מן שיטול
כשיעור  יחד ויהיו לשאור שתצטרף כדי השניה העיסה

שם). 21 בהערה וראה כפשוטה, כלומר,75)(תוספתא
די  ולא העיסה", בתוך "ונותנה שכתב: למה הטעם זהו

כנ"ל. לה, סמוך השנייה העיסה שכיון 76)בנתינת
באלף  ואפילו מתירין, לו שיש דבר הוא הרי לתקנו, שאפשר
ו. הלכה אסורות מאכלות מהלכות בפט"ו וראה בטל. אינו
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.·È‰lÁk dÈ‡ - ‰lÁÏ ‰Ïe·h‰ ‰qÚ77‡È‰ È¯‰Â , ƒ»«¿»¿«»≈»¿«»«¬≈ƒ
ÈLÈÏL ‰OBÚ ÈM‰ ÔÈ‡L ,‰‡Óh‰ ÔÈÚÏ ÔÈlÁk¿Àƒ¿ƒ¿««À¿»∆≈«≈ƒ∆¿ƒƒ

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,ÔÈlÁa78¯zÓe .79Ì¯‚Ï ¿Àƒ¿∆ƒ¿»≈ƒ¿À»ƒ¿…
ÓËÔÈlÁÏ ‰‡80ÈzL ,CÎÈÙÏ .Ï‡¯OÈ ı¯‡aL À¿»¿Àƒ∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈

˙BqÚ81‰‡ÓË ˙Á‡ ,82‰¯B‰Ë ˙Á‡Â83È„k ÏËB - ƒ««¿≈»¿««¿»≈¿≈
d˙lÁ ‰Ó¯e‰ ‡lL ‰qÚÓ Ì‰ÈzL ˙lÁ84B˙BÂ ««¿≈∆≈ƒ»∆…¿»«»»¿¿

‰¯B‰h‰ ‰qÚÏ CeÓÒ ÚˆÓ‡a85CLBÓe ,86ÔÓ »∆¿«»»ƒ»«¿»≈ƒ
‰ˆÈa È„k ‰¯B‰hÏ ‰‡Óh‰87ÔÓ Ì¯˙Ï È„k , «¿≈»«¿»¿≈≈»¿≈ƒ¿…ƒ

Ûwn‰88. «À»

ל:77) בסוטה הגמרא מסקנת היא מהלכות 78)כן בפי"א
טו. ב, הלכות הטומאות זרה 79)אבות ועבודה שם, סוטה

ט. הלכה פט"ז אוכלין טומאת בהלכות וראה נו.
מתוקנים,80) חולין אבל מתוקנים, שאינם חולין כלומר,

שם. כנ"ל בידים, גם לטמא ח,81)מותר משנה פ"ב חלה
כחכמים. ולא כמותו, בירושלמי שפסקו אליעזר כרבי

שם).82) (סוטה לטומאה ראשונה לא 83)כלומר, ועדיין
מהן. חלה שם 84)הורמה ופירש שם. במשנה הוא כן

שלפניו, הטהורה העיסה מן מפריש שאינו דוד, בית בספר
לא  למה וצ"ע אנשיֿשם). (תוספות אחרת מעיסה אלא

שם. רע"ב ועיין הטהורה, עיסה מאותה ונוגע 85)יפריש
נגיעה  צריך שאין ואףֿעלֿפי המוקף. מן שיתרום כדי בה
תערובתו, על מקפיד שהוא כדבר דינם וטהור טמא - במוקף
ראה  נשיכה, צריך אין וכאן קורקוס). (ר"י נגיעה וצריך

במשנה 86)להלן. ועיין להלן. וראה "ומנשך", [צ"ל
כגוף  הכל נעשה נשיכה שעלֿידי ואףֿעלֿפי שם. ראשונה
(פ"ו  לטומאה כראשון מעשה בעת טמאים וכולם אחד
לא  שפירשו לאחר - יח) הלכה אוכלין טומאת מהלכות
שם]. כמפורש בלבד, מגע טומאת אלא בהם נשאר

כדי 87) כן ועושה הטהורה, מן הוא זה ["כדיֿביצה"
ועם  ה"כדיֿביצה", עם נושכת תהא הטמאה שהעיסה
ורק  אחת, כעיסה נעשות הן ועלֿידיֿזה ה"כדיֿחלה",
על  הטהור מן לתרום מותר אחד, גוף כשהכל זה, באופן
ז, הלכה תרומות מהלכות בפ"ה למעלה כמפורש הטמא,
וראה  יג. הלכה פ"ה למעלה ראה אסור, אחר באופן אבל
ונותן  אמרו, שם שבמשנה ואףֿעלֿפי ראשונה. במשנה
שם, בסוטה כברייתא רבינו פסק - באמצע" מכביצה פחות
שלישי  עושה שני שאין מפני: באמצע, כביצה שנותן
כחולין, אלא כחלה אינה לחלה הטבולין וחולין בחולין,
טומאה  לגרום מותר וגם כנ"ל, בהם שלישי אין ולפיכך
אלא  "גורם", זה שאין שצ"ע (אלא ישראל שבארץ לחולין
שאףֿעלֿפי  ביצה, כדי לתת מותר ולפיכך בידים), מטמא
אף  שני, ונעשה ומיטמא בראשון, נוגע זה ש"כדיֿביצה"
ה"כדיֿ את מטמא הוא אין למעלה), (ראה שפירש לאחר
חלה]. שם עליה קורא ואחרֿכך שמפרישה חלה",

לעיסה 88) סמוך באמצע "ונותנו שכתב למה טעם [זהו
שהכביצה  שכיון נשיכה, צריך אין וכאן כנ"ל. הטהורה",
להתיר  בכך די הטמאה, לעיסה כולם נשוכים וה"כדיֿחלה"

הטמא]. על הטהור מן לתרום

.‚ÈÌ„‡ ‰OBÚ89‰¯B‰Ë ‰qÚ90LÈ¯ÙÓ BÈ‡Â ∆»»ƒ»¿»¿≈«¿ƒ
LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï d˙ˆ˜Ó ÁÈpÓ B‡ dÁÈpÓe ,d˙lÁ«»»«ƒ»«ƒ«ƒ¿»»ƒ¿«¿ƒ

e‡ÓË elÙ‡Â ˙B¯Á‡ ˙BqÚ ÏL ˙BlÁ CÏB‰Â ‰ÈÏÚ»∆»¿≈«∆ƒ¬≈«¬ƒƒ¿¿
˙BqÚ‰91‰lÁ dlk ÁÈp‰L ‰qÚ‰ ‰OÚzL „Ú , »ƒ«∆≈»∆»ƒ»∆ƒƒ«À»«»

Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÏÒtz ‡lL ‡e‰Â .Ô‰kÏ ‰pzÈÂ92Ï·‡ ; ¿ƒ¿∆»«…≈¿∆…ƒ»≈≈…∆»»¬»
Á¯ÒzMÓ93ÌÈ¯·c ‰na .‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ BÈ‡ ƒ∆ƒ¿«≈«¿ƒ»∆»«∆¿»ƒ

˜ÙÒ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙnL ˙BqÚ‰ Ì˙B‡ eÈ‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆»»»ƒ∆«¿ƒ¬≈∆»≈
‰Ó¯e‰ ‡Ï B‡ Ô‰Ó ‰lÁ ‰Ó¯e‰ Ì‡94˙lÁL ; ƒ¿»«»≈∆…¿»∆««

È‡Óc95‡lLÂ ‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ ¯B‰h‰ ÔÓ ˙Ïh ¿«ƒ∆∆ƒ«»««»≈¿«¿ƒ»¿∆…
.Ûwn‰ ÔÓƒ«À»

ו.89) משנה פ"ד שיפריש,90)חלה החלה שתהא כדי
מן 91)טהורה. שמפריש ריעותות: שתי כאן שיש כלומר,

(רדב"ז). המוקף מן ושלא הטמא, על הטהור
שם.92) שם.93)ירושלמי עדים 94)משנה ששני כגון

אין  אבל הורמה. לא אומרים ושנים שהורמה, אומרים
מפרישין  הארץ עמי שהרי הארץ, מעם שלקחה הכוונה
וראה  ראשונה). (משנה גדולה תרומה שמפרישין כשם חלה,

שלקחו 95)באורֿשמח. ולא ספק, פירושו, "דמאי" כאן
כנ"ל  הארץ, א,מעם הלכה מעשר מהלכות בפ"ט וראה .

שם. ובמשנהֿלמלך

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
מפרישין 1) ואימתי חלה. היא אם קמח חלתו המפריש יבאר

בחטים  נתגלגלה ואם בחלה. העיסה תתחייב מאימתי חלה.
לשין  אם בטומאה, שנדמעה עיסה בשעורים. ונטמטמה
לו  ואמר בסוריא עםֿהארץ מנחתום הלוקח עמה. ועורכין
מבעל  או מנחתום לארץ בחוצה והלוקח חלה. הפרשתי

הבית.

.‡LÈ¯Ùn‰2‰lÁ dÈ‡ - ÁÓ˜ B˙lÁ3„Èa ÏÊ‚Â , ««¿ƒ«»∆«≈»«»¿»≈¿«
Ô‰k4‰lÁa ˙·iÁ ‰qÚ‰ ¯‡Le ,5ÁÓw‰ B˙B‡Â . …≈¿»»ƒ»«∆∆¿«»¿«∆«

¯ÓÚ Ba LÈ Ì‡ ,‰lÁ ÌLÏ LÈ¯Ù‰L6‰qÚ e‰OBÚÂ7 ∆ƒ¿ƒ¿≈«»ƒ≈…∆¿≈ƒ»
ÔÈlÁ ÁÓ˜ Ïk ¯‡Lk ,‰lÁ epnÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ -8. ¬≈∆«¿ƒƒ∆«»ƒ¿»»∆«Àƒ

מ"ה.2) פ"ב רחמנא 3)חלה אמר "עריסותיכם" שהרי
.(231 עמ' קידושין, לבעל 4)('מאירי' להחזיר וחייב

שאין  ויודע חכם, תלמיד שהוא ואףֿעלֿפי הקמח.
גזרו  - מתנה בתורת לו נתן ובוודאי קמח, חלה מפרישים
שאין  יודעים שאינם אלה מחמת בידו, גזל שתהא חכמים
שנתקנה  יחשבו כהן ביד תשאר ואם קמח, חלה מפרישים
בקידושין  הגמרא ע"פ א, ס"ק שכז סי' ליו"ד (ט"ז עיסתם

כיון 5)מו:). בחלה, חייבת אינה העיסה זו נאמר: "ולא
המשנה). (פירוש הכוונה" בו היתה חלה שלה שהקמח

הט"ו).6) פ"ו (למעלה חלה שיעור בעודו 7)שהוא אבל
כנ"ל. חלה, חלתו אין אסורה 8)קמח זו וחלה כלומר,

לא  הקמח מן הראשונה שהפרשתו כיון התורה, מן לזרים
(רדב"ז). כלום היתה

.·?‰lÁ ÔÈLÈ¯ÙÓ È˙ÓÈ‡9ÌÈn‰ ˙‡ ÔziLk10 ≈»««¿ƒƒ«»¿∆ƒ≈∆««ƒ
¯·c ˙lÁzÓ ‰lÁ‰ LÈ¯ÙÓ ,ÌÈna ÁÓw‰ ·¯Ú˙ÈÂ¿ƒ¿»≈«∆«««ƒ«¿ƒ««»ƒ¿ƒ«»»

LBlpL11ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ;12‡lL ‡e‰Â . ∆ƒ∆∆¡«≈ƒ¬ƒ…≈∆¿∆…
¯eÚL ÌÈna ·¯Ú˙ ‡lL ÁÓ˜ ‰·¯Úa ÌL ¯‡MÈƒ»≈»»¬≈»∆«∆…ƒ¿»≈««ƒƒ

¯ÓÚ13¯Ó‡ Ì‡Â .14‰lÁ BÊ È¯‰ :15‰qÚ‰ ÏÚ16ÏÚÂ …∆¿ƒ»«¬≈«»«»ƒ»¿«
Â ¯B‡O‰‰qÚ dlk ‰OÚzLÎÏÂ ,¯izLpL ÁÓw‰ ÏÚ «¿¿««∆«∆ƒ¿«≈¿ƒ¿∆≈»∆À»ƒ»
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˙Á‡17B„ÈaL BÊ Lc˜˙z18‰Ê È¯‰ - ‰lÁ ÌLÏ ««ƒ¿«≈∆¿»¿≈«»¬≈∆
¯zÓ19. À»

בון,9) רבי בי יוסי רבי "אמר ה"ג: פ"ג פסחים ב'ירושלמי'
בסוף  אלא חלתה יפריש שלא טהורה בעיסה היה בדין
תקנה  - בה"ד) כדלהלן אחד, גוף העיסה כשתעשה (כלומר,
העיסה". את תטמא שלא תחילה, שיפרישנה בה תיקנו
החלה  שחובת לומר כאן רבינו כוונת ואין הי"א. להלן וראה
תתחייב  מאימתי (ה"ד) להלן כתב שהרי עכשיו, באה
חושש  הוא אם אלא אחד, גוף משתעשה בחלה, העיסה
(כסףֿמשנה  הלישה בתחילת מפריש - העיסה תיטמא שמא

מ"א.10)ורדב"ז). סוף פ"ג מתחילת 11)חלה כלומר,
נתערב  לא שעדיין הקמח ממעט יפריש לא אבל הלישה.

להלן. וראה ה"א.12)במים. שם שכיון 13)'ירושלמי'
עצמו, בפני נחשב הוא אין חלה, שיעור במשוייר שאין
בכלל  והכל במים, נתערב שכבר לקמח ומצטרף
שיהא  "ובלבד שם: במשנה אחרים, ובספרים "עריסותיכם".
רבינו  נוסחת ולפי במעורב. כלומר, קמח", רבעי חמשה שם
שיעור  במעורב אין אם שאף יתכן וכו'", יהא שלא "ובלבד
בקמח  ואין ללוש, התחילה ומכלֿמקום "הואיל חלה
עמ' שם, חלה ('מאירי' כנילוש" נידון - חלה כדי הנשאר

בעריבה 14)27). כשנשאר אפילו ומדובר שם. 'ירושלמי'
במים. נתערב שלא עומר שיעור ומדובר 15)קמח,

שנשתייר, ממה ולא במים, שנתערב הקמח מן שהפריש
במים.16)כנ"ל. המעורב הקמח על כלומר,

כנ"ל.17) במים, הקמח כל לכשיתערב כלומר,
יכול 18) אינו מדוע וצ"ע, אחת. בבת החלה כל כלומר,

היתר  ועל מיד, יחול במים, נתערב שכבר החלק שעל לומר,
עיסה. כולה לכשתעשה על 19)יחול כמפריש זה ואין

הקמח  לערב הדבר שבידו שכיון לעולם, בא שלא דבר
מהל' בפ"ה כנ"ל לעולם, כבא זה הרי בחלה, ולחייבו במים
רי"ד' וב'תוספות ב. סב, לקידושין בר"ן וראה ה"ט. תרומות
על  איגר' עקיבא רבי וב'תוספות שם, ה'ירושלמי' על
רבינו: כתב שם, תרומות שבהל' ואףֿעלֿפי שם. המשנה
שלא  בערוגה - שאמר" בעת שליש שתיהן שיביאו "והוא
אבל  שליש. הבאת לידי להביאה בידו זה אין שליש, הביאה

הוא. בידו במים, הקמח עירוב

.‚ÁÈp‰20Ck ¯Á‡Â d·¯ÚÂ Ïk‰ LlL „Ú ‰qÚ‰ ƒƒ«»ƒ»«∆»«…¿≈¿»¿««»
ÌeÏk CÎa ÔÈ‡ - LÈ¯Ù‰21‰lÁ‰ LÈ¯Ù‰ ‡Ï Ì‡Â . ƒ¿ƒ≈¿»¿¿ƒ…ƒ¿ƒ««»

,˙t‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ ‰Ê È¯‰ - Ïk‰ ‰Ù‡ ‡l‡ ,˜ˆa»≈∆»»»«…¬≈∆«¿ƒƒ««
e¯‡aL BÓk22. ¿∆≈«¿

קי.20) פיסקה שלח, פרשת חלה 21)'ספרי' חלתו כלומר,
עם  מיד להפריש שתיקנו חכמים, תקנת על שעבר אףֿעלֿפי

כנ"ל. לקמח, המים הט"ז.22)נתינת סוף פ"ו, למעלה

.„È˙ÓÈ‡Ó23‰qÚ‰ ·iÁ˙z24ÏbÏ‚zMÓ ?‰lÁa25 ≈≈»«ƒ¿«≈»ƒ»¿«»ƒ∆¿«¿≈
ÌÈna ÁÓw‰ ·¯Ú˙ÈÂ ÌÈhÁa26ÌËÓËzL B‡ ,27 ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈«∆«««ƒ∆ƒ«¿≈

È‡¯Ú ÔÈÏÎB‡Â .„Á‡ Ûeb dlk ‰OÚ˙Â ÌÈ¯BÚOa28ÔÓ ƒ¿ƒ¿≈»∆À»∆»¿¿ƒ¬«ƒ
.ÌÈ¯BÚOa ÌËÓh˙Â ÌÈhÁa ÏbÏb˙zL „Ú ‰qÚ‰»ƒ»«∆ƒ¿«¿≈¿ƒƒ¿ƒ«¿≈ƒ¿ƒ

ÌÈhÁk - ÔÈÓqk‰Â29- ÔBÙÈM‰Â ÏÚeL ˙ÏaLÂ , ¿«À¿ƒ¿ƒƒ¿ƒ…∆»¿«ƒ
.ÌÈ¯BÚOkƒ¿ƒ

שם.23) מעיקר 24)חלה, חלה חיוב חל מאימתי כלומר,
המים  נתינת עם מיד להפריש התקנה שנתקנה קודם הדין,
אפילו  לאסור והיינו ובהערות, ה"ב למעלה ראה בקמח,

כדלהלן. עראי, וראה 25)אכילת רומי. בדפוס הוא כן
שם'. אנשי יישאר 26)ב'תוספות ולא הקמח, כל כלומר,

שם. למעלה ראה מעורב, בלתי "פירוש,27)קמח
"שעיסת  המשנה). (פירוש בקצתם" קצתם חלקם שידבקו
תטמטם, להכי נסדקת, אלא יפה נגבלת אינה שעורים
סדקיה" יסתמו) יאטמו, (כלומר, שיטמטמו עד שמגבלה
טם  ערך ב'ערוך' וראה שם). ל'ספרי' בפירושו הלל (רבינו

.800 עמ' פ"א, חלה כפשוטה' וב'תוספתא משנה,28)ב,
א  נותנת שהיא משעה אסורה קבע אכילת ואילו ת שם.

גמר  לפני הותרה לא ומעשרות תרומות לענין גם וכן המים.
מהל' פ"ג למעלה ראה בלבד, עראי אכילת אלא מלאכה

שם. ראשונה' 'משנה ועי' ה"א. א:29)מעשר ע, במנחות
מין  ושיפון שועל שבולת חיטים, מין כוסמין "תנא,
צירוף, לענין ולא לישה, לענין רבינו ומפרשה שעורים".
הובא  מ"ב, פ"ד בחלה שנאמר ממה לנו יקשה שלא בכדי
ה"א) פ"ג (שם שב'ירושלמי' ואףֿעלֿפי ה"ג. פ"ז למעלה
הטימטום", אחר בהן מהלך את דברים, כל "ושאר אמרו:
סי' יו"ד יוסף' ('בית הנ"ל במנחות כהברייתא רבינו פסק

שכז).

.‰‰ÏbÏb˙30ÏÎB‡‰ ,ÌÈ¯BÚOa ‰ÓËÓhÂ ÌÈhÁa ƒ¿«¿¿»¿ƒƒ¿ƒ«¿¿»ƒ¿ƒ»≈
‰˙ÈÓ ·iÁ - ‰lÁ ˙L¯Ù‰ Ì„˜ ‰pnÓ31‡È‰L ÈtÓ , ƒ∆»…∆«¿»««»«»ƒ»ƒ¿≈∆ƒ

Ï·Ë32ÔÓ ‰lÁa ˙·iÁ ‰qÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡ :CÎÈÙÏ . ∆∆¿ƒ»ƒ»¿»»ƒ»«∆∆¿«»ƒ
‰˜BÏ - ‰pnÓ ÏÎB‡‰ ,‰¯Bz‰33Ï·Ë ÏÎB‡ ÏÎk ,34; «»»≈ƒ∆»∆¿»≈∆∆

˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - Ì‰È¯·cÓ ˙·iÁ ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»«∆∆ƒƒ¿≈∆«ƒ««
.˙ec¯Ó«¿

שם.30) בפ"ג, -31)משנה בו התרו ואם שמים. בידי
כדלהלן. פ"ה 32)לוקה, כנ"ל כתרומה, דינה חלה שהרי

מן  האוכל אולם, ה"ה. מעשר מהל' בפ"א וראה הי"ג.
אףֿעלֿפי  מיתה, חייב אינו וטמטום, גלגול לפני העיסה
זה  שאין ה"ב), (למעלה להפריש ואפשר המים את שנתנו
מלאכתה  נגמרה שלא מתבואה כאוכל אלא טבל, כאוכל

שלמה'. ו'מלאכת רדב"ז ועי' שם 33)למעשר, 'ירושלמי'
תורה". דבר חלתן על שלוקין אומרת, "זאת ה"ב: פ"א

הֿו.34) אותיות ה"ב סנהדרין מהל' ופי"ט א. יג, מכות

.Â‰qÚ35‰ÚÓ„pL36‰¯eËt - ÏbÏb˙z ‡lL „Ú37; ƒ»∆ƒ¿¿»«∆…ƒ¿«¿≈¿»
˙·iÁ - ÏbÏb˙zMÓ38LÈc˜n‰ ÔÎÂ .39B‡ B˙qÚ ƒ∆ƒ¿«¿≈«∆∆¿≈««¿ƒƒ»

d˙B‡ ¯È˜Ùn‰40‰ÎÊ B‡ d‡„Ùe ,‰ÏbÏb˙pL Ì„˜ ««¿ƒ»…∆∆ƒ¿«¿¿»¿»»»»
dÏbÏb Ck ¯Á‡Â d·41d˙B‡ ¯È˜Ù‰ B‡ dLÈc˜‰ B‡ , »¿««»ƒ¿¿»ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ»

˙·iÁ BÊ È¯‰ - da ‰ÎÊ B‡ d‡„Ùe ,‰ÏbÏb˙pL ¯Á‡««∆ƒ¿«¿¿»¿»»»»»¬≈«∆∆
‰lÁa42. ¿«»

ב'אור 35) ראה בקמח, המים נתינת לאחר ומדובר מ"ב. שם,
תרומה.36)שמח'. בה פטור 37)שנתערבה שהמדומע

בזמן  בחלה ומדובר ה"ד. סוף פ"ו למעלה ראה החלה, מן
ב'תוספות  ועי' כג, בהערה (שם מדרבנן אלא שאינה הזה,

איגר'). עקיבא גלגול,38)רבי בשעת שנתחייבה שכיון
נפטרת. אינה מ"ג.39)שוב נזכר 40)שם, לא הפקר דין
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מ"ג  שם שבפ"א כיון הקדש, מדין רבינו ולמדו שם, במשנה
ה"ג, שם למעלה וראה חלה. חיוב לענין כאחד שניהם נזכרו

שם. הגר"א ובביאור ס"ז, של סי' אם 41)וביו"ד אבל
פטורה, זו הרי הקדש, או הפקר העיסה היתה גלגול בשעת
חינוך' ב'מנחת וראה הסמוכה. בהלכה הנזכר הטעם מן
וב'תרומת  ,800 עמ' חלה כפשוטה' ב'תוספתא שפה, מצוה
שבפ"ב  ואףֿעלֿפי ואילך. ז עמ' אליעזרי להר"ש חלה'
וזכה  שבלים הפקיר "אם רבינו: כתב הי"ב, תרומה מהל'
נראה  תרומה", אינה - תרומה מהן והפריש ועבר בהן
הכ"ב, בפ"א שם שהרי זה, לענין וחלה תרומה שחלוקים
חייבין  לארץ, שנכנסו חוצהֿלארץ פירות "וכן : רבינו כתב
היה  העיסה כשגלגול התורה, מן (כלומר, וכו' בחלה
לארץ  שנכנסו אחר ישראל ביד למעשר נקבעו ואם בארץ),
בפירוש  כסףֿמשנה (לפי מדבריהם" במעשרות חייבין -
חובת  עם שייכות לעיסה לה אין גלגול שלפני הרי אחד),
ב'אור  (ראה חלה חלתו - חלה הפריש שאם לזה פרט חלה,

חובת 42)שמח'). את מפקיעים וההפקר ההקדש ואין
כנ"ל. להם, שקדם הגלגול בשעת שחלה החלה,

.ÊdLÈc˜‰43„Èa ‰ÏbÏb˙Â ,ÏbÏb˙zL Ì„˜ ƒ¿ƒ»…∆∆ƒ¿«¿≈¿ƒ¿«¿¿»¿«
‰¯eËt - d‡„t Ck ¯Á‡Â Lc˜‰‰44˙ÚLaL ; «∆¿≈¿««»¿»»¿»∆ƒ¿«

.‰¯eËt ‰˙È‰ d˙·BÁ»»»¿»¿»

שם.43) ממה 44)משנה, זאת למדו - א סז, במנחות
וכן  הקדש. עיסת ולא גוי עיסת ולא "עריסותיכם", שנאמר
אדם  שיגלגל מצוי זה שאין אלא כנ"ל, הפקר לענין הדין
הקדישה  : רבינו כתב לא ולכן בה, יזכה ולא הפקר עיסת
יו"ד  בשו"ע אבל הקודמת. בהלכה כמו וכו', הפקירה או
חובה, בשעת פטור של דין להשמיענו "הפקר", כתב שם,

הזה. בזמן נוהג שאינו כיון כתב, לא "הקדש" דין ואילו

.ÁÌÈ·ÎBk „·BÚ ÔÎÂ45BÏ ˙BOÚÏ Ï‡¯OÈÏ Ô˙pL ¿≈≈»ƒ∆»«¿ƒ¿»≈«¬
zÓa BÏ d˙e ,‰qÚ˙·iÁ - dÏbÏ‚ ‡lL „Ú ‰46; ƒ»¿»»¿«»»«∆…ƒ¿¿»«∆∆

‰¯eËt - dÏbÏbMÓe47. ƒ∆ƒ¿¿»¿»

עיסת 45) כדין גוי עיסת שדין רבינו, וכוונת מ"ה. שם,
שנאמר  ממה שם, במנחות נתמעטו ושניהם הקדש,

כנ"ל. היתה 46)"עריסותיכם", גלגול שבשעת כיון
ישראל. של העיסה 47)העיסה היתה גלגול שבשעת כיון

והחידוש  ה"ה. סוף פ"ו כנ"ל פטורה. גוי ועיסת גוי, של
ולא  לחיוב לא המגלגל, אחר חלה לענין הולכים שאין בזה,
יו"ד  (ש"ך גלגול בשעת שלו שהעיסה מי אחר אלא לפטור,

ה"י). שם למעלה וראה ב, אות שם

.Ë¯b48‡lL „Ú ‰ÏbÏb˙ :‰qÚ BÏ ‰˙È‰Â ¯ib˙pL ≈∆ƒ¿«≈¿»¿»ƒ»ƒ¿«¿¿»«∆…
‰¯eËt - ¯ib˙49˜ÙÒ Ì‡Â .˙·iÁ - ¯ib˙pMÓ Ì‡Â ; ƒ¿«≈¿»¿ƒƒ∆ƒ¿«≈«∆∆¿ƒ»≈

ÈÙÏ ,‰lÁa ˙·iÁ -50ÏÎ‡L ¯ÊÂ .‰˙ÈÓ ÔBÚ ‡e‰L «∆∆¿«»¿ƒ∆¬ƒ»¿»∆»«
.LÓÁ ‰ÈÏÚ ·iÁ ÔÈ‡ - da ‡ˆBiÎÂ BÊ ˜ÙÒ ˙lÁ««»≈¿«≈»≈«»»∆»…∆

מ"ו.48) כנ"ל.49)שם, פטורה, גוי שעיסת
שם 50) וברש"י א. קלד, בחולין וראה ה"ד. שם 'ירושלמי'

מתנות, לענין הי"ג, בפ"ט שלהלן ואףֿעלֿפי חלה. ד"ה
קודם  הבהמה נשחטה אם הוא ספק שאם רבינו כתב
עליו  מחבירו והמוציא פטור שנתגייר, אחר או שנתגייר

ספק  בין הבדל שיש ותירצו זאת, הקשו שם בגמרא הראיה,
לבין  לחומרא, שהוא קדושה) שהיא חלה (כלומר, איסורא
שהוא  ה"ז) בפ"א כנ"ל חולין, שהן (מתנות ממון ספק
חייב  הגר שאין נראה, רבינו ומלשון שם). (חולין, לקולא
אצלו  להשהותה הוא יכול אלא לכהן, הספק חלת את לתת
תרומת  שלגבי ואףֿעלֿפי שם). ('ירושלמי' לכהן למכרה או
ה"ה): מעשר מהל' (פ"ט רבינו כתב דמאי, של מעשר
יבא  שלא חכמים שהחמירו הוא, הטעם שם לכהן", "ונותנה
ראשון  מעשר אוכל שהוא כדרך אצלו, ישהנה אם לאכלה
שהם  וישכח ה"ב), (שם ולעני ללוי נותנם שאינו עני ומעשר
ויש  שם). (משנהֿלמלך תרומה ולא לזרים, מותרים
אברהם' ו'יד שם, ה'ירושלמי' על הפנים' ('מראה אחרונים
הי"ז) תרומות מהל' פ"ז המשנהֿלמלך ע"פ של, סי' יו"ד
מספק  החלה את שמפריש היא, רבינו שדעת שסוברים
בה  שיש שכיון ודאי, בחלת נוהג שהוא כדרך לכהן, ונותנה
לא  שם), (חולין שבבבלי וכיון בה. החמירו מיתה, עון
על  בזה סומכים אין לכהן, למכרה שמותר הזכירו
אות  שם ליו"ד בש"ך וראה כן. לעשות שהתיר ה'ירושלמי'

ח.

.È‰qÚ51‰‡ÓË ˜ÙÒ da „ÏBpL52- ÏbÏb˙zL Ì„˜ ƒ»∆«»¿≈À¿»…∆∆ƒ¿«¿≈
‰‡ÓËa ‰pOÚÈ53ı¯‡aL ÔÈlÁ ‡nËÏ ¯znL ÈÙÏ , «¬∆»¿À¿»¿ƒ∆À»¿«≈Àƒ∆¿∆∆

Ï‡¯OÈ54d˙lÁ Û¯O˙Â ,55‰ÏbÏb˙pL ¯Á‡ dÏ „ÏB . ƒ¿»≈¿ƒ»≈«»»«»««∆ƒ¿«¿¿»
ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ d‡ceL ‰‡ÓË ˜ÙÒ56‰¯Bz‰ ÔÓ ¿≈À¿»∆«»»¿«≈∆«Àƒƒ«»

ÏkL ;‰¯‰Ëa ‰p¯Ó‚È -57ÔÈlÁ‰ ˙‡ ‡nËÓ d‡ceL ƒ¿¿∆»¿»√»∆…∆«»»¿«≈∆«Àƒ
e‡nËÈ ‡lL ‰lÁÏ ÌÈÏe·h‰ ÔÈlÁa B˜ÙÒ ÏÚ e¯Êb -»¿«¿≈¿Àƒ«¿ƒ¿«»∆…¿«¿

‰È‰˙Â .‰lÁÏ eÏaËÂ ÏÈ‡B‰ ,Ô˙B‡58,‰ÈeÏz ‰lÁ‰ »ƒ¿ƒ¿¿¿«»¿ƒ¿∆««»¿»
˙ÏÎ‡ ‡Ï59˙Ù¯O ‡ÏÂ60. …∆¡∆∆¿…ƒ¿∆∆

פ"א.51) סוף שם ותוספתא מ"ב, שהעיסה 52)שם כיון
על  להלן, כמבואר כחולין, דינה שנתגלגלה, קודם הזו,
ספק  ואילו חולין, אפילו שמטמא כזה בספק שמדובר כרחנו
לעשותה  הותר לא חולין, ולא תרומה אלא מטמא שאינו
שרק  בידים, לטמאה ואסור כלל, נטמאו לא שהרי בטומאה,
ובפט"ז  הי"ב, פ"ז למעלה כמבואר מותר, טומאה לה לגרום
בדברי  להלן וראה (רדב"ז). ה"ט אוכלין טומאת מהל'

דוד'. שנולד 53)'חסדי שכיון גלגול, לאחר אפילו כלומר,
מותר  - למעלה כמבואר חולין, גם המטמא טומאה ספק בה
אסור  טומאה ספק בהם שנולד ותרומה חלה שרק לטמאה,

אבל ה"ג), תרומות מהל' (פי"ב הטבולים לטמאן חולין לא
להלן. וראה לחלה,54)לחלה. טבולים שהם אףֿעלֿפי

כנ"ל. מספק, שטמאה (למעלה 55)כיון טמאה חלה כדין
ה"ד). את 56)פ"ה מטמא ודאה רק כלומר, א. לז, נדה

ולפיכך  החולין, את מטמא אינה ספיקה אבל החולין,
מפני  אלא אינה זו עיסה טומאת כל שהרי בטהרה, יגמרנה
ולפיכך  כחלה, הם הרי לחלה הטבולין חולין אומרים: שאנו
שנולד  שאףֿעלֿפי ממש, בחלה כמו בהם להחמיר עלינו
תרומות  מהל' בפי"ב כמבואר לטמאה, אין טומאה, ספק בה
טומאה  ספק בה נולד אם אבל למעלה), (ראה ה"ג
כמו  בטהרה לעשותה להחמיר אין החולין, את גם שמטמאה
חולקה  למה היטב מתבאר זה, [ולפי שם). דוד' ('חסדי חלה
ספק  לה "נולד אחת: לבבא ולא בבות לשתי זו הלכה
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ומשגלגלה  בטומאה, תעשה גלגלה שלא עד - טומאה
מותר  הגלגול, לפני שנולד שבספק לפי בטהרה", תעשה

כנ"ל]. הגלגול, לאחר גם בטומאה א.57)לעשותה ז, שם
עובר 59)שם.58) האוכלה וכהן טמאה, היא שמא

ה"ג. תרומות מהל' בפ"ז כנ"ל טהורה 60)בעשה, שמא
היא.

.‡È‰OÚÈ ‡Ï61‡l‡ ,‰lÁzÎÏ ‰‡ÓËa B˙qÚ Ì„‡ …«¬∆»»ƒ»¿À¿»¿«¿ƒ»∆»
¯‰fÈ62ÏczLÈÂ63¯‰hÈÂ64LÈ¯Ù‰Ï È„k ,ÂÈÏÎÂ ‡e‰ ƒ»≈¿ƒ¿«≈¿ƒ«≈¿≈»¿≈¿«¿ƒ

‰È‰ .‰¯B‰Ë ‰lÁ65ÌÈn‰ ÔÈ·e BÈa66ÏÚ ¯˙È «»¿»»»≈≈««ƒ»≈«
ÔÈÏÈÓ ‰Úa¯‡67‰‡ÓËa ‰pOÚÈ -68‰lÁ LÈ¯ÙÈÂ «¿»»ƒƒ«¬∆»¿À¿»¿«¿ƒ«»

‰‡ÓË69. ¿≈»

בטהרה,61) עיסתו לעשות יכול שאינו "מי מ"ג: פ"ב בחלה
יעשנה  אומר עקיבא ורבי בטומאה, יעשנה ואל קבין יעשנה
יעשנה  לא בטהרה, לעשות יכול שאם הרי וכו'". בטומאה

הכל. לדברי לטומאה.62)בטומאה, יתקרב שלא
אליו.63) הקרבה מטומאה אם 64)להתרחק כלומר,

ה"ב.65)נטמא. שם, המקוה 66)'ירושלמי' בין כלומר,
בה. להטהר רוצה מילין 67)שהוא "ד' ב: קכב, בחולין

ידיים  ולנטילת ולתפלה בטהרה), עיסה לגבל (כלומר, לגבל
מיל  אפילו לאחריו אבל לפניו, אלא שנו לא וכו'. מילין, ד'
על  קאי לא שזה היא רבינו שדעת ונראה חוזר". אינו אחד
(כסףֿ שם רש"י כדעת בלבד, היתר על אלא "לגבל",
בין  חילקו שלא שם ה'ירושלמי' מלשון נראה וכן משנה),
בפ"ד  וראה ה"א). סוף הפנים' ('מראה לאחריו ובין לפניו

ה"בֿג. תפילה עקיבא 68)מהל' כרבי שם, חלה משנה,
בטומאה", יעשנה ואל קבין "יעשנה שאמרו כחכמים ולא
ספק  בה "נולד ה"י) למעלה והובאה מ"ב, (פ"ג ששנינו כיון
אמרו: ולא בטומאה", יעשנה גלגלה שלא עד טומאה
וב'חזון  שמח' ב'אור וראה ראשונה'. ('משנה קבין" "יעשנה

ה"ד.69)איש'). פ"ה כנ"ל ויסיקנה, לכהן ותנתן

.·ÈÌÈOBÚ ÔÈ‡70ı¯‡‰ ÌÚ ˙lÁ71Ï·‡ ,‰¯‰Ëa ≈ƒ«««»»∆¿»√»¬»
‰Ê ‰qÚ‰ Ïa‚Ó ?„ˆÈk .‰¯‰Ëa ÔÈlÁ ˙qÚ ÌÈOBÚƒƒ«Àƒ¿»√»≈«¿«≈»ƒ»∆
ÈÏÎa dÁÈpÓe ,d˙lÁ È„k ‰pnÓ LÈ¯ÙÓe ,¯·Á‰∆»≈«¿ƒƒ∆»¿≈«»»«ƒ»ƒ¿≈

‰Ó„‡ ÈÏÎa B‡ ÌÈ·‡ ÈÏÎ B‡ ÌÈÏÏ‚72ÔÈ‡L ¿»ƒ¿≈¬»ƒƒ¿≈¬»»∆≈
˙‡ ÏËB - ı¯‡‰ ÌÚ ‡B·iLÎe ;‰‡ÓË ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒÀ¿»¿∆»«»»∆≈∆
¯‰f‰ :BÏ ÌÈ¯ÓB‡Â ,‰lÁ‰ ˙‡Â ‰qÚ‰ ˙‡ ,Ô‰ÈzL¿≈∆∆»ƒ»¿∆««»¿¿ƒƒ»≈

dÏ·ËÏ ¯ÊÁ˙ ‡nL ,‰lÁa Úbz ‡lL73‰Ó ÈtÓe . ∆…ƒ«««»∆»«¬…¿ƒ¿»ƒ¿≈»
?‰Ê BÏ e¯Èz‰74Ïab ÏL ÂÈiÁ È„k ÌeMÓ75. ƒƒ∆ƒ¿≈«»∆«»

א.70) סב, בגיטין הובאה פ"ג, דמאי כלומר,71)תוספתא
שיוכל  כדי עםֿהארץ, בשביל שלמה עיסה לגבל אסור
שלו  העיסות שאר על חלה כולה את לעשות עםֿהארץ
וראה  פירושו. את הראשונים רוב וקיבלו חננאל, (רבינו
של  וטעמו כפשוטה'). וב'תוספתא שם, ו'תוספות' ברש"י
שהחבר  נמצא ויטמאה, חלה יפריש שעםֿהארץ שכיון דבר,

לחלה. טומאה מקבלים 72)גורם אינם האלה הכלים שכל
ה"ו). כלים מהל' (פ"א תחבולה 73)טומאה אלא זו אין

שהרי  בחלה, מליגע שיפחד עםֿהארץ על שוא של ואיום
נטמאה. אם אפילו לטבלה חוזרת אינה דבר של לאמיתו

והזהיר 74) החלה, את החבר שהפריש באופן דוקא כלומר,

גורם  אלא הוא אין שאז כנ"ל, בה, יגע לבל עםֿהארץ את
הי"ב. בפ"ז כנ"ל מותר, זה ודבר חולין, שאם 75)לטמא

פרנסתו  נמצאת עמיֿהארץ, עיסות לגבל עליו נאסור
מקופחת.

.‚È¯·Á ˙L‡76ÌÚ ˙L‡ ÌÚ ˙¯¯B·e ˙„w¯Ó ≈∆»≈¿«∆∆∆∆ƒ≈∆«
ı¯‡‰77‰qÚa ÌÈÓ ÏÈËzMÓ Ï·‡ ;78ÚiÒz ‡Ï »»∆¬»ƒ∆«ƒ«ƒ»ƒ»…¿««

‰‡ÓËa d˙qÚ ‰OBÚ ‡È‰L ÈtÓ ,d˙B‡79ÔÎÂ . »ƒ¿≈∆ƒ»ƒ»»¿À¿»¿≈
ÌBzÁp‰80‰‡ÓËa ‰OBÚL81ÔÈÎ¯BÚ ‡ÏÂ ÔÈLÏ ‡Ï - ««¿∆∆¿À¿»…»ƒ¿…¿ƒ

BnÚ82‰¯·Ú È¯·BÚ È„È ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡L ,83Ï·‡ ; ƒ∆≈«¬ƒƒ¿≈¿≈¬≈»¬»
¯ËÏtÏ ˙t BnÚ ÔÈÎÈÏBÓ84. ƒƒƒ«««¿»

א.76) סא, וגיטין מ"ט, פ"ה שם 77)שביעית במשנה
זאת  התירו ולא שלום". דרכי מפני אלא אמרו "לא ושם:

שרוב  כיון עםֿהארץ, באשת הן אלא מעשרין עמיֿהארץ
החשודה  באשה לא אבל ה"א), מעשר מהל' בפ"ט (ראה
ה"ז). ויובל שמיטה מהל' בפ"ח להלן (ראה השביעית על

המשנה).78) (פירוש טומאה" העיסה תקבל "שאז
מהל'79) בפ"י וראה בהי"א. כנ"ל כן, לעשות ואסור

ה"א. ומושב משכב ב.80)מטמאי נה, זרה עבודה
כנ"ל.81) עםֿהארץ, שהוא ובוררין 82)כיון מרקדין אבל

עםֿהארץ. אשת עם כמו שלום, דרכי מפני כנ"ל 83)עמו
י"א. אצלו 84)בהלכה מוליך שהנחתום למי כלומר,

לאופה, פת עמו מוליכים אין אבל שימכרום. כדי ככרותיו
אבל, ד"ה שם ה'תוספות' (כפירוש הלישה סוף היא שאפיה

פ"ח. שם בתוספתא מפורש וכן שם). רש"י כפירוש ולא

.„ÈÁ˜Bl‰85¯Ó‡Â ,‡È¯eÒa ı¯‡‰ ÌÚ ÌBzÁpÓ «≈«ƒ«¿«»»∆¿¿»¿»«
BÏ86‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ‰lÁ ÈzL¯Ù‰ :ƒ¿«¿ƒ«»≈»ƒ¿«¿ƒ«»

ÏÚ ı¯‡a Ï‡¯OÈ Ïk e„LÁ ‡lL ÌLk .˜ÙqÓƒ»≈¿≈∆…∆¿¿»ƒ¿»≈»»∆«
‰ÏB„‚ ‰Óe¯z87‰lÁ‰ ÏÚ ‡È¯eÒa e„LÁ ‡Ï Ck ,88. ¿»¿»»…∆¿¿¿¿»«««»

ה"ו,85) פ"ב שם ותוספתא ה"ד, פ"ד חלה 'ירושלמי'
גמליאל. כרבן ולא לו 86)כחכמים אמר לא שאם

טמאה  חלה כדין חלה, להפריש הלוקח חייב שהפריש,
סוריא  על טומאה חכמים גזרו שהרי ה"א), פ"ו (למעלה

ה"ו). מת טומאת מהל' מהל'87)(פי"א פ"ט למעלה ראה
ה"א. וכלֿשכן 88)מעשר התורה. מן שיעור לה שאין

כמו  מיתה בה יש שהרי עליה, נחשדו לא ישראל שבארץ
לא  עור "ולפני של לאו על נחשדו ולא (רדב"ז). בתרומה

מכשול". תתן

.ÂËÁ˜Bl‰89ı¯‡Ï ‰ˆeÁa90ÌBzÁp‰ ÔÓ91CÈ¯ˆ - «≈«¿»»»∆ƒ««¿»ƒ
LÈ¯Ù‰Ï92˙Èa‰ ÏÚaÓ Á˜Bl‰ Ï·‡ .˜ÙqÓ ‰lÁ93, ¿«¿ƒ«»ƒ»≈¬»«≈«ƒ««««ƒ

¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â94BÏˆ‡ Á¯‡˙n‰95CÈ¯ˆ BÈ‡ - ¿≈»ƒ««ƒ¿»≈«∆¿≈»ƒ
˜ÙqÓ ‰lÁ LÈ¯Ù‰Ï96. ¿«¿ƒ«»ƒ»≈

ה"ח.89) פ"א שם ותוספתא שם, שם,90)'ירושלמי'
החלה, על נחשדו לא ישראל ובארץ בסוריא אבל מנא. כרבי

הפרשתי 92)עםֿהארץ.91)כנ"ל. הנחתום  אמר ואפילו
וכן  (רדב"ז). עור" "ולפני של לאו על חשודים שהם חלה,
בשבת  אלא שהפריש, לומר נאמן אינו במעשרות גם

ה"א. מעשר מהל' בפי"ב כנ"ל עליו, עם93ֿ)שאימתה
נתארח 94)הארץ. "אם ב: לט, זרה בעבודה בברייתא
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לוי, בן יהושע לרבי ליה מסייע מותר. - הבית בעל אצל
- לביתו הבית בעל לו שגר לוי, בן יהושע רבי דאמר
על  להוסיף בא לוי בן יהושע שרבי משמע מותר".
צריך  ואין מותר, הבית בעל אצל הלוקח שאפילו הברייתא,

אצלו. המתארח הבית.95)לומר בעל ואפילו 96)אצל
אינו  והוא אוכל, שהוא ממה לו נתן שוודאי בחוץֿלארץ.
מפני  להפריש צריך הנחתום מן לוקח אבל החלה. על חשוד
לא  עור "ולפני של ללאו חש ואינו להכשילו, חשוד שהוא

כנ"ל. מכשול", תתן

ה'תשפ"א  כסלו י"ב ש"ק יום

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לכהן.1) והקיבה והלחיים הזרוע ליתן שמצותֿעשה יבאר

או  כלאים בהמת ונפדו. להקדשן קבוע מום שקדם הקדשים
כהנים  של או שביעית, פירות בהמת או שותפין בהמת
שנתגייר  גר הכהן. עם והמשתתף ולכהן, לגוי השוחט ולוים.
מתנותיה. הורמו שלא ובהמה שחוטה, בהמה לו והייתה
כהן. בו שאין ומקום מתנות, בה והיו לחבירו בשר השולח
לחיים  זרוע ואיזהו כהנים, לשני המתנות ליתן הרוצה
אותם  מזכה ואם המתנות. את לאכול הכשר הוא מי וקיבה.
בפיו. לישראל ישאל או המנות, הכהן יחטוף אם לישראל.

.‡Ô‰kÏ ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a Á·BÊ Ïk ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2 ƒ¿«¬≈ƒ≈»≈«¿≈»¿»«…≈
ËtLÓ ‰È‰È ‰ÊÂ :¯Ó‡pL ,‰·w‰Â ÌÈÈÁl‰Â ÚB¯f‰«¿«¿«¿»«ƒ¿«≈»∆∆¡«¿∆ƒ¿∆ƒ¿«
˙BzÓ ÌB˜Ó ÏÎa ÌÈ‡¯˜p‰ Ì‰ el‡Â .ÌÈ‰k‰3. «…¬ƒ¿≈≈«ƒ¿»ƒ¿»»«»

‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,„ÈÓz ˙‚‰B BÊ ‰ÂˆÓeƒ¿»∆∆»ƒ≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…
˙Èa‰ ÈÙa4‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎ·e ; ƒ¿≈««ƒ¿»»≈»»∆≈¿»

ÔÈLc˜Óa ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈlÁ·e ;ı¯‡Ï5. »»∆¿Àƒ¬»…¿À¿»ƒ

נותנין 2) שאין יונתן רבי אמר קל: שבחולין פי על אף
שהן  המשנה כדברי רבינו סתם - הארץ עם לכהן מתנה

כהן. לכל לכהן 3)ניתנות "ונתן הפסוק: לפי כן נקראות
(רדב"ז). והקיבה" והלחיים בהם 4)הזרוע נזכר לא שהרי
בביכורים. שנזכר כמו בית תלמוד 5)בתורה שם: במשנה

הכהן  לאהרן שלמים) של ושוק (חזה אותם "ואתן לומר:
בעניין, שאמור מה אלא (לכהן) לו אין עולם", לחק ולבניו

וקיבה. ולחיים זרוע ולא ושוק, חזה רק כלומר:

.·ÔLc˜‰Ï Úe·˜ ÌeÓ Ì„wL ÌÈL„w‰ Ïk6ecÙÂ »«√»ƒ∆»«»«¿∆¿≈»¿ƒ¿
˙BzÓa ÔÈ·iÁ -7ÔLc˜‰Ï ¯·BÚ ÌeÓ Ì„˜ Ì‡Â ;8, «»ƒ¿«»¿ƒ»«≈¿∆¿≈»

ÌeÓ Ì‰a „ÏB Ck ¯Á‡Â ÌÈÓÈÓz ÔLÈc˜‰L B‡9, ∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ¿««»«»∆
˙Bzn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - ecÙÂ10. ¿ƒ¿¬≈≈¿ƒƒ««»

נתפסה 6) שלא קבוע, מום בהם היה כשהקדישם כלומר,
דמים. קדושת אלא הגוף, קדושת שלא 7)בהם שכיוון

כחולין  הם הרי שנפדו כיוון דמים, קדושת אלא בהם נתפסה
ועבודה. בגיזה אז מותרים הם שהרי שדינם 8)גמורים,
פדיונם. לאחר אף ועבודה בגיזה קבוע.9)להיאסר

בהם 10) נותר שנפדו לאחר ואף חמורה, שקדושתם כיוון
ועבודה. גיזה איסור

.‚¯BÎa ˜ÙÒ11„ˆ ÏkÓ ˙BzÓa ·iÁ -12Ì‡L : »≈¿«»¿«»ƒ»«∆ƒ

ÂÈ˙BzÓ - ¯BÎa BÈ‡ Ì‡Â ,Ô‰kÏ Blk - ‡e‰ ¯BÎa¿À«…≈¿ƒ≈¿«¿»
ÌÈLa ˜tzÒ Ì‡Â .Ô‰kÏ13„Á‡‰ Ô‰k‰ Á˜ÏÂ , «…≈¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«ƒ¿»««…≈»∆»

ÈÓk e‰e‡OÚ ;˙Bzn‰ ÔÓ ¯eËt ÈM‰ È¯‰ - ˜ÙqÓƒ»≈¬≈«≈ƒ»ƒ««»¬»¿ƒ
B˙e Ô‰k‰ Ba ‰ÎfL14ÂÈÏÚ·Ï BÓeÓa15˜ÙÒ Ï·‡ . ∆»»«…≈¿»¿ƒ¿»»¬»¿≈

¯OÚÓ16ÌB˜Ó ÏkÓ ¯eËt -17B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L , «¬≈»ƒ»»∆«ƒ≈¬≈
‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ18. »»»¿»»

ולא 11) ונקבה, זכר שילדה ביכרה שלא ברחל והמדובר
הנקבה. או הזכר תחילה, יצא מי ממה 12)ידוע כלומר,

קדם 13)נפשך. שלא אפשר שאי זכרים שני שילדה וכגון
הכהן  ראשון, יצא מהם איזה ידוע ואין והואיל מהם. אחד

בכור. ספק והשני הכחוש, את שהכהן 14)נוטל שכיוון
הראשון. כחליפי השני את עשו מספק, אחד לקח

מתנותיו 15) בכור אינו ש"אם בלבד אחד צד אלא כאן שאין
איננו  לכהן" כולו הוא בכור "שאם השני הצד אבל לכהן",

לישראל. שמכרו כיוון לכהן 16)כאן, שאין בהמה מעשר
לבעליו. כולו אלא בו באחד 17)חלק נסתפק בין כלומר,

בשניים. נסתפק שאם 18)ובין צד, מכל לחייבו שייך ולא
לבעלים. כולו - הוא מעשר

.„dÓeÓa ‰ÏÒÙpL ÌÈL„˜ ˙Ó‰a19˙·iÁ dÈ‡Â ∆¡«»»ƒ∆ƒ¿¿»¿»¿≈»«∆∆
˙Á‡ elÙ‡ ,˙B¯Á‡ ˙BÓ‰·a ‰·¯Ú˙pL ˙BzÓa¿«»∆ƒ¿»¿»ƒ¿≈¬≈¬ƒ««

¯Á‡Ï Ô‰Ó ‰Ó‰a ÏkL ÔÓÊa ,‰‡Óa20Ôlk - ¿≈»ƒ¿«∆»¿≈»≈∆¿«≈À»
ÔÈ¯eËt21B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â ,˜ÙÒ „Á‡Â „Á‡ ÏkL ; ¿ƒ∆»∆»¿∆»»≈¿«ƒ≈¬≈

- Ìlk ˙‡ ËÁBM‰ ‡e‰ „Á‡ ‰È‰ .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ»»»¿»»»»∆»«≈∆À»
„·Ïa Ô‰Ó ˙Á‡ ˙BzÓ ¯ËBt22. ≈«¿««≈∆ƒ¿«

שהקדישה.19) לאחר מום בה שנולד כלומר,20)כלומר,
אחר. לאדם שייכת בהמה לבוא 21)שכל יכול הכהן שאין

בבהמת  לכהן אין שהרי בבכור, כמו צדדין משני עליו
כלום. בהמת 22)קדשים (היא הבהמות מן אחת שהרי

פטורה. הנ"ל) הקדשים

.‰‰Ó‰a ‡l‡ ˙BzÓa ·iÁ ÔÈ‡23‰¯B‰Ë24 ≈«»¿«»∆»¿≈»¿»
‰O Ì‡ ¯BL Ì‡ :¯Ó‡pL ;„·Ïa25‡a‰ ÌÈ‡Ïk . ƒ¿«∆∆¡«ƒƒ∆ƒ¿«ƒ«»

ÊÚÂ O·kÓ26˙BzÓa ·iÁ -27ÈBk‰Â .28Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆∆»≈«»¿«»¿«««ƒ
epnÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ˜ÙÒ ‡e‰L29˙Bzn‰ Ïk30. ∆»≈«¿ƒƒƒ∆»««»

È·ˆ31ÊÚ‰ ÏÚ ‡a‰32ÈˆÁa ·iÁ „Ïe‰ - ‰„ÏÈÂ ¿ƒ«»«»≈¿»¿»«»»«»«¬ƒ
˙BzÓ33.‰O ˙ˆ˜Ó elÙ‡ - ‰O Ì‡ :¯Ó‡pL ; «»∆∆¡«ƒ∆¬ƒƒ¿»∆

˙Bzn‰ ÔÓ ¯eËt „Ïe‰ - ‰i·v‰ ÏÚ ‡a‰ LÈz34. «ƒ«»««¿ƒ»«»»»ƒ««»

עוף.23) ולא חיה טמאה.24)ולא זה 25)ולא אין
הבא  שכלאיים שאמרו ממה ללמדו יש אבל בגמרא, מפורש
פטורה  שחיה הרי המתנות. מן פטור הצבייה ומן התייש מן

המתנות. שני 26)מן שהן אלא טהורות, בהמות ששתיהן
והלחיים 27)מינים. הזרוע רבנן, "תנו שם: ברייתא

שם: הביאו אחרת וברייתא ובכוי". בכלאיים נוהגים והקיבה
ולא  בתורה כתוב להיות צריך היה כך (כלומר, שור דתניא,
הכלאיים. את לרבות שור", "אם לומר תלמוד מה יותר),

ברייה 28) שהוא רבינו, ודעת בהמה, ספק חיה ספק שהוא
עצמה. לכהן.29)בפני ונותנים מפרישים כלומר,

חציין.30) טהורה.31)ולא חיה בהמה 32)שהוא שהיא
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האב 33)טהורה. לזרע חוששין אם הוא ספק שהרי
חוששין  אם או המתנות, מן ופטור חיה מין גם הוא והוולד

במתנות. וחייב בהמה אלא הוא ואין האם כרב 34)לזרע
לזרע  חוששין אם ספק שהדבר שכיוון דבר, של וטעמו פפא.
חיה  כולו הוולד ואז חוששין, שאין ייתכן לא, או האב
הראיה. עליו מחבירו שהמוציא ממתנות פטור ולכן כאמו,

.Â˙ÏÈÎ‡Ï B‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙ÏÈÎ‡Ï ËÁBM‰ „Á‡∆»«≈«¬ƒ«≈»ƒ«¬ƒ«
‰‡eÙ¯Ï B‡ ÌÈ·Ïk35˙Bzna ·iÁ -36. ¿»ƒƒ¿»«»««»

לאכילה.35) שוחט נקרא זה פי 36)שאין על שאף
שנאמר  משום המתנות, מן פטור בידו ונתנבלה שהשוחט
כשרה, שהשחיטה כאן - לכלבו" ולא "לו - לכהן" "ונתן
חייב  לרפואה, או לכלבים או לגוי להאכילה שנתכוון אלא

במתנות. הוא

.Ê.Á·f‰ ÈÁ·Ê :¯Ó‡pL ;˙·iÁ - ÔÈÙzL ˙Ó‰a∆¡«À»ƒ«∆∆∆∆¡«…¿≈«∆«

.Á˙BzÓa ·iÁ - ˙ÈÚÈ·L ˙B¯tÓ ‰Ó‰a Á˜Bl‰37. «≈«¿≈»ƒ≈¿ƒƒ«»¿«»
ÌÈ‰k38ÌiÂÏe39:¯Ó‡pL ;˙Bzn‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - …¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ««»∆∆¡«

B‡ ÌÚ‰ ÏÏÎa Ì‰ Ì‡ ÌiÂÏ‰ Ì‰ ˜ÙÒÂ .ÌÚ‰ ˙‡Ó≈≈»»¿»≈≈«¿ƒƒƒ≈ƒ¿«»»
Ô‰k‰ ÏË Ì‡Â ,Ì‰Ó ÔÈÏËB ÔÈ‡ CÎÈÙÏ ,‡Ï40‡Ï - …¿ƒ»≈¿ƒ≈∆¿ƒ»««…≈…

¯ÈÊÁÈ41. «¬ƒ

תהא 37) שאם שלקח, הבהמה פטורה הבכורה מן אבל
מלבערו. פטור שהוא בבכור משתכר שהוא נמצא חייבת
משתכר  אינו בביעור, וחייבת חולין, היא שהבהמה כאן אבל

שביעית. "מאת 38)בפירות רבא דרש קלב: בחולין
הכהנים. מאת ולא ליואה 39)העם", "ההוא קלא. שם

להו, אמר לרב. ליה אמרו אתו מתנתא, חטף דהווה (=לוי)
נמי  מיחטף אלא מיניה, שקלינן דלא דיו) (=לא מסתייה לא
"עם". איקרו לא אי "עם", אקרו אי ליה מספקא וכו', חטף,

דרב". כוותיה הלכתא מרימר, דרש - ושם: לוי 40)- אבל
משפט  יהיה "וזה שנאמר כהונה, מתנות לקבל זכות לו אין

לאחר 41)הכהנים". אפילו מועילה שתפיסה רבינו דעת
הספק. שנולד

.ËÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na42BÓˆÚÏ ËÁBLa ?43Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ¿≈¿«¿¬»
ÁaË Ô‰k44ËÁBML45BÏ ÔÈÈzÓÓ - ˜eMa ¯ÎBÓe …≈«»∆≈≈««¿ƒƒ

˙B˙aL LÏLÂ ÌÈzL46epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ CÏÈ‡Â ÔkÓ , ¿«ƒ¿»«»ƒ»¿≈»ƒƒƒ∆
ÌÈ¯Á‡ ÌÈ‰ÎÏ Ì˙B‡ ÔÈ˙BÂ ˙BzÓ47Ú·˜ Ì‡Â . «»¿¿ƒ»¿…¬ƒ¬≈ƒ¿ƒ»«

‡l‡ ,BÏ ÔÈÈzÓÓ ÔÈ‡ - ¯kÓÏ ÌÈÁaËÓ ˙Èa≈ƒ¿»«ƒƒ¿…≈«¿ƒƒ∆»
„iÓ epnÓ ÔÈ‡ÈˆBÓ48ÔzlÓ ÚÓ Ì‡Â .49ÔÈcÓ - ƒƒƒ∆ƒ»¿ƒƒ¿«ƒƒ≈¿«ƒ

.ÔziL „Ú B˙B‡«∆ƒ≈

ממתנות.42) פטורים שלו.43)שכהנים בהמה כלומר,
שחייב  הוא פשוט ישראל, בהמת לעצמו שוחט אם אבל

ישראל. של שהבהמה כיוון "דרש 44)במתנות, קלב: שם
אומר, הוי הזבח", זובחי "מאת אומר כשהוא וכו', רבא,
היא  שהכוונה רבינו, ופירשה במשמע". כהן טבח אפילו

ומוכרן. שלו בהמות שלו.45)בשוחט בהמות
כרב,46) ובמלקיות בנישואין פסקו סה.) (סד: [ביבמות

שמעון  כרבן המועד ושור ובווסתות הוחזק, פעמים שבשתי
כאן  גם כי וייתכן הוחזק, פעמים שבשלוש גמליאל, בן

פעמים  כמה תלוי והדבר גמליאל, בן שמעון כרבן הלכה
ו  יום עד ו מיום היינו שבתות" ו"שתי בשוק, למכור שחט
השבת, יום לצורך פעמים שלוש לשחוט שהספיק השני,
אז  שרק השלישי, א יום עד א מיום היינו שבתות" ו"שלוש
אין  השני, א יום עד א מיום אבל פעמים. שלוש לו נזדמנו

פעמים. שלוש שכיוון 47)שם לעצמו, נוטלו הכהן ואין
כישראל  המתנות לעניין דינו בשוק, המוכר טבח שהוא

לשחוט 48)גמור. מיד, מוחזק שהוא בזה דעתו שגילה
בשוק. למכור מנת ושלוש49)על שתיים שבתות,לאחר

ומיד. מטבחיים, בית הקובע או

.ÈËÁBM‰50Ô‰ÎÏe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ51ÔÓ ¯eËt - «≈¿≈»ƒ¿…≈»ƒ
˙Bzn‰52ÛzzLn‰Â .53ÌL¯iL CÈ¯ˆ - Ô‰k‰ ÌÚ ««»¿«ƒ¿«≈ƒ«…≈»ƒ∆ƒ¿…

B˜ÏÁ54Ô‰k‰ ˜ÏÁa ˙Bzn‰ ÁÈpiL È„k ,55Ì‡L ; ∆¿¿≈∆«ƒ«««»¿≈∆«…≈∆ƒ
˙BzÓa ·iÁ - B˜ÏÁ Ôiˆ ‡Ï56Ïk‰ ÔÈ‡L ÈtÓ , …ƒ≈∆¿«»¿«»ƒ¿≈∆≈«…

Ô‰k‰ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .BÏ ÛzL Ô‰k‰L ÔÈÚ„BÈ¿ƒ∆«…≈À»¿ƒ»ƒ»»«…≈
CÈ¯ˆ BÈ‡ - BnÚ Ô˙BÂ ‡OBÂ ÌÈÁaËna BnÚ „ÓBÚ≈ƒ«ƒ¿»«ƒ¿≈¿≈ƒ≈»ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ÛzzLn‰Â .ÌL¯Ïƒ¿…¿«ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ≈»ƒ

ÌL¯Ï57ÚÈ„BÓe ÌÈ¯·„ ‰a¯Ó ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ì˙qL ; ƒ¿…∆¿»≈»ƒ«¿∆¿»ƒƒ«
˙ÚLa BnÚ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÛzL ‡e‰L ÏkÏ«…∆À»¿««ƒ∆≈ƒƒ¿«

.‰¯ÈÎÓ¿ƒ»

ישראל.50) בשוחט שכולה 51)ומדובר בהמה כלומר,
כהן. של או גוי אלא 52)של בשוחט תלוי הדבר שאין

הדין  והוא פטורה. היא הרי כהן של שהיא וכיוון בבהמה,
מספק. פטור שהוא לוי של בהמה שוחט הוא אם

מן 53) פטור ולנכרי לכהן "השוחט קלב. שם במשנה
הגמרא  ובמסקנת שירשום". צריך עמהן והמשתתף המתנות,
שותף)" שהוא לכל (=מודיע פעי מפעא עכו"ם "סתם קלג.
המטבחיים  בבית עומד באינו אפילו שהמדובר רבינו ומפרש
של  שותפו שהוא ידוע כן פי על ואף ונותן, נושא ואינו
במתנות  חייב שהוא בישראל חושדות הבריות ואין הישראל,
ברבים  מודיע ואינו הוא שצנוע כהן אבל נותנן, ואינו
את  לרשום הישראל את חייבו ישראל], של שותפו [=שהוא
שם  במשנה שאמרו מה זה, ולפי העין. מראית מפני חלקו,
הכהנים, עם הכוונה, שירשום", צריך עמהן "והמשתתף

לרשום. צריך אינו פעם אף הגוי, עם שיסמן 54)אבל
העין. מראית מפני חשד.55)חלקו, לידי יבוא ולא

הכהן 56) עם שותף שהוא כיוון התורה, מן אבל מדרבנן.
ממתנות. פטור הוא הרי הגוי, עם שהכל 57)או כיוון

בישראל. חושדים ואין שותף שהוא יודעים

.‡ÈBnÚ Ô‰k‰ ‰˙‰58˙Bzn‰ ÔÓ ıeÁ ÛzL ‡e‰L ƒ¿»«…≈ƒ∆À»ƒ««»
È¯‰ - ıeÁ BÏ ¯Ó‡L ÔÂÈk ;Ô‰kÏ ˙Bzn‰ È¯‰ -¬≈««»«…≈≈»∆»«¬≈

˙Bzna ˜ÏÁ Ô‰k‰ BÏ ¯iL59BlL Ì‰ CÎÈÙÏe ,60. ƒ≈«…≈≈∆««»¿ƒ»≈∆
ÈlL ˙Bzn‰L ˙Ó ÏÚ :Ô‰k‰ BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡61 ¬»ƒ»««…≈«¿»∆««»∆ƒ

‰Ê Ï‡¯OÈ ÏL ˙Bzn‰ È¯‰ -62Ô‰k ÏÎÏ Ô˙BÂ , ¬≈««»∆ƒ¿»≈∆¿¿»¿»…≈
‡Ï - BlL Ô‰L BnÚ ‰˙‰L Èt ÏÚ Û‡ .‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆««ƒ∆ƒ¿»ƒ∆≈∆…

˙Bzn‰ ÔÓ ¯ËÙ63BÏ ¯iL ‡Ï - ˙Ó ÏÚ ¯ÓB‡‰L . ƒ¿«ƒ««»∆»≈«¿»…ƒ≈
Ô‰k BÏ ¯iL ‡ÏÂ ÏÈ‡B‰ .ÌeÏk ˙BzÓ ÏL ÔÓˆÚa¿«¿»∆«»¿ƒ¿…ƒ≈…≈

˙eÙzL64.‰Ê È‡˙a Ô‡˜ ‡Ï - À»…¿»»ƒ¿«∆
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הישראל.58) המתנות,59)עם כל את משאיר כלומר,
לאו 60)לחלקו. מנת, על שיורא. "חוץ, קלד. שם

מנת 61)שיורא". על הבהמה את לך מוכר הריני כלומר,
שלי. שלו.62)שהמתנות שהכהן 63)רק פי על ואף

המקח  היה כן ואם זה, בתנאי השותפות או המקח את התנה
בטלים, השותפות או המקח אין מקום מכל להתבטל, צריך
הרשתו  שהתורה בתורה, שכתוב מה על מתנה הוא שהרי

בטל. ותנאו שירצה, כהן לכל בכל 64)ליתנם כמו
הבהמה.

.·ÈL‡¯a ÛzL Ô‰k‰ ‰È‰65;ÈÁl‰ ÔÓ ¯eËt - »»«…≈À»»…»ƒ«∆ƒ
- ÌÈÚÓ È·a ÛzL ;ÚB¯f‰ ÔÓ ¯eËt - „ia ÛzLÀ»«»»ƒ«¿«À»ƒ¿≈≈«ƒ
dlk ‰Ó‰a‰ È¯‰ :Ô‰k‰ BÏ ¯Ó‡ .‰·w‰ ÔÓ ¯eËt»ƒ«≈»»««…≈¬≈«¿≈»À»
È¯‰ ·iÁ‰ ¯·c‰L ;ÈÁla ·iÁ - ElL L‡¯‰Â ÈlL∆ƒ¿»…∆¿«»«∆ƒ∆«»»««»¬≈

Ï‡¯OÈ ÏL ‡e‰66. ∆ƒ¿»≈

בלבד.65) הישראל של הייתה הבהמה וכל הבהמה. של
הכהן.66) של הבהמה שעיקר פי על אף

.‚ÈÌ‡ :‰ËeÁL ‰Ó‰a BÏ ‰˙È‰Â ¯ib˙pL ¯b≈∆ƒ¿«≈¿»¿»¿≈»¿»ƒ
¯eËt - ¯ib˙ ‡lL „Ú ‰ËÁL67¯ib˙pL ¯Á‡ Ì‡Â , ƒ¿¬»«∆…ƒ¿«≈»¿ƒ««∆ƒ¿«≈

ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L ,¯eËt - ˜ÙÒ Ì‡Â .·iÁ -«»¿ƒ»≈»∆«ƒ≈¬≈»»
.‰È‡¯‰»¿»»

מן 67) ופטורה גוי, של הבהמה הייתה שחיטה בשעת שהרי
המתנות.

.„ÈÏÎ‡Ï ¯zÓ - ‰È˙BzÓ eÓ¯e‰ ‡lL ‰Ó‰a¿≈»∆…¿«¿∆»À»∆¡…
Ï·ËÏ ‰ÓBc dÈ‡L .‰pnÓ68‰p‰k ˙BzÓ È¯‰L , ƒ∆»∆≈»»¿∆∆∆¬≈«¿¿À»

ÔÏÎ‡Ï Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡ - ÔÓˆÚ ˙Bzn‰Â .ÔÈÏc·ÓÀ¿»ƒ¿««»«¿»»¿ƒ¿»≈¿»¿»
Ô‰k ˙eL¯a ‡l‡69ÔÏÎ‡Â ¯·Ú .70Ô¯ÎÓ B‡ Ô˜Èf‰ B‡ ∆»ƒ¿…≈»«««»»ƒƒ»¿»»

ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ -71BÏ ÔÈ‡L ÔBÓÓ ‡e‰L ÈtÓ , ≈«»¿«≈ƒ¿≈∆»∆≈
Úe„È Ú·Bz72BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,Ì˙B‡ ‰Bw‰Â . ≈«»«¿«∆»««ƒ∆≈

È‡M¯73‰p‰k ˙BznL ÈtÓ ,ÔÏÎ‡Ï ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ««¬≈∆À»¿»¿»ƒ¿≈∆«¿¿À»
.˙BÏÊ‚ƒ¿»

הפירות.68) מן בחלק ומובדל מסויים שהרי 69)שאינו
לכהן, נתינה של עשה מצוות לו שחסרה אלא הוא. ממונו

כהונה. ממכירי איננו חסדא,70)אם רב "אמר קל: חולין
מלשלם". פטור שאכלן או כהונה מתנות המזיק

חייב.71) שמים בדיני אבל אדם, בדיני חייב אינו כלומר,
אתננו.72) לאחר לומר: יכול כהן שלכל כיוון
לקנותן.73)

.ÂËeÈ‰Â ,‰¯t ÏL ‰ÈÚÓ Èa ÈÏ ¯ÎÓ :ÁaËÏ ¯Ó‡»«¿«»¿…ƒ¿≈≈∆»∆»»¿»
˙BzÓ da74Ô˙B -75BÏ ‰kÓ BÈ‡Â Ô‰kÏ76ÔÓ »«»¿»«…≈¿≈¿«∆ƒ

ÌÈÓc‰77Ï˜LÓa epnÓ ÌÁ˜Ï .78Ô‰kÏ Ì˙B - «»ƒ¿»»ƒ∆¿ƒ¿»¿»«…≈
ÁahÏ ‰kÓe79.ÌÈÓc‰ ÔÓ ¿«∆««»ƒ«»ƒ

הקיבה.74) הטבח.76)הלוקח.75)כלומר,
שילם 77) לא ששילם ומה שם, שהמתנות הלוקח ידע שהרי

הבשר. שאר עבור אלא הקיבה, לו 78)עבור נתן והטבח
הקיבה. את בני 79)גם בין שהקיבה ידע לא שהרי

שלו. שאינו דבר הטבח לו שמכר ונמצא המעיים,

.ÊËa eÈ‰Â B¯·ÁÏ ¯Oa ÁlLÓ‰d80˙BzÓ81BÈ‡ - «¿«≈«»»«¬≈¿»»«»≈
ÔÏÊ‚e ‰Ê ¯·Ú ‡nL LLBÁ82- Ô‰k Ba ÔÈ‡L ÌB˜Ó . ≈∆»»«∆¿»»»∆≈…≈

‰ÏÚÓ83Ô‰k „ÒÙ‰ ÈtÓ ,ÔÏÎB‡Â ÌÈÓ„a ˙Bzn‰84, «¬∆««»¿»ƒ¿¿»ƒ¿≈∆¿≈…≈
.‰ˆ¯iL Ô‰k ÏÎÏ ÌÈÓc‰ ÔzÈÂ¿ƒ≈«»ƒ¿»…≈∆ƒ¿∆

לו.80) ששלח וקיבה.81)במתנה לחיים ואם 82)זרוע
המתנות  את שקנה להניח יש אלא, לקבלם, רשאי אינו כן
המתנות  והעלה במקומו, כהן היה שלא או הכהן, מן

את 83)בדמים. ומניח בשוויין המתנות את שם כלומר,
שלושה  של דין בית בפני לשומן שצריך ואפשר דמיהן.

בשומא. היודעים יתקלקלו 84)נאמנים - יניחם אם
וייפסדו.

.ÊÈÌ‡Â .Ô˙B - „Á‡ Ô‰ÎÏ ˙Bzn‰ ÔzÏ ‰ˆB¯‰»∆ƒ≈««»¿…≈∆»≈¿ƒ
ÈˆÁ B‡ „Á‡Ï ‰·˜ ÈˆÁ ÔzÈ ‡Ï - Ô˙B‡ ˜ÏÁÏ ‰ˆ»̄»«¬…»…ƒ≈¬ƒ≈»¿∆»¬ƒ
ÌÈÈÁÏe ,„Á‡Ï ‰·˜Â ,„Á‡Ï ÚB¯Ê ‡l‡ ,ÚB¯Ê¿«∆»¿«¿∆»¿≈»¿∆»¿»«ƒ

ÌÈLÏ85È„k da ‰È‰iL - BÏ Ôzz :¯Ó‡pL ; ƒ¿«ƒ∆∆¡«ƒ∆∆ƒ¿∆»¿≈
‰zÓ86¯BL ÏL eÈ‰ Ì‡Â .87;˙BÎÈ˙Á Ô˙B‡ ˜ÏBÁ - «»»¿ƒ»∆≈»¬ƒ

.‰zÓ È„k ‰ÎÈ˙Á ÏÎa ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆¿»¬ƒ»¿≈«»»

כהן.85) לכל אחד לחי מן 86)כלומר, הוא זה ודין
הזרוע 87)התורה. אף ביותר, גדול שהוא כיוון ושור

נתינה. כדי מהן בחלק אף ויש גדולים, והקיבה והלחיים

.ÁÈÔÈÓÈ ÏL ÚB¯Ê ?ÚB¯f‰ e‰Ê È‡88ÏL ˜¯t‰ ÔÓ , ≈∆«¿«¿«∆»ƒƒ«∆∆∆
‰aÎ¯‡89B„È ÏL Ûk „Ú90ÌÈ¯·È‡ ÈL Ô‰L ,91‰Ê «¿À»««∆»∆≈¿≈≈»ƒ∆

‰˜Èt „ÚÂ ÈÁÏ ÏL ˜¯t‰ ÔÓ - ÌÈÈÁl‰Â .‰Êa ‰¯ÚÓ¿…∆»∆¿«¿»«ƒƒ«∆∆∆¿ƒ¿«ƒ»
˙¯b¯b ÏL92‰ÏB„b ˙ÚaË ,93,Ô‰ÈÈaL ÔBLl‰ ÌÚ ∆«¿∆∆«««¿»ƒ«»∆≈≈∆

.Ô‰kÏ Ïk‰«…«…≈

תלמודא,88) מאי וכו', ימין, זרוע זה הזרוע, רבנן, תנו
"הזרוע" נמי הכא שבירך, המיומנת "הירך", רבא, כדאמר

שבזרוע. הפרסות.89)המיומן שבו התחתון החלק הוא
כתף.90) של רחב המתחילה 91)עצם השוק היינו,

עד  הימנה שלמעלה והקולית ולמעלה הארכובה של מהפרק
זרוע. בכלל אינו ולמטה מהארכובה אבל הכתף,

בגרון.92) הבולטת ובית 93)הבליטה נוטלה שם:
יותר  באלכסון הצוואר בעומק תופס (כלומר, עמה שחיטה

הפיקה). מן

.ËÈÔ˙B‡ ÔÈ‚ÏBÓ ÔÈ‡94‡l‡ ,Ô˙B‡ ÔÈËÈLÙÓ ÔÈ‡Â ≈¿ƒ»¿≈«¿ƒƒ»∆»
‰·w‰Â ,Ô¯Óˆ·e Ô¯BÚa BÏ ezÈ95‰ÈÏÚL ·ÏÁa ƒ¿¿»¿«¿»¿«≈»«≈∆∆»∆»

·ÏÁ ÁÈp‰Ï ÌÈ‰k‰ e‚‰ ¯·Îe .dÎB˙aL ·ÏÁ·e«≈∆∆¿»¿»»¬«…¬ƒ¿«ƒ«≈∆
ÌÈÏÚaÏ ‰·w‰96. «≈»«¿»ƒ

נתרבו 94) שלא פי על ואף הלחיים. ואת הזרוע את כלומר,
סמיכותם  מחמת שווה שדינם נראה הלחיים, רק מהכתוב,

חלב 95)בכתוב. להביא אתא, למאי "והקיבה", שם:
הקיבה. שבתוך וחלב הקיבה גבי שכיוון 96)שעל

הישראל. אצל להניח רשות להם יש כהנים, ממון שהמתנות

.Î˙ÏÎB‡ ˙‰k‰97‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙Bzn‰ «…∆∆∆∆««»««ƒ∆ƒ
‰‡eO98Ï‡¯OÈÏ99‰M„˜ Ô‰a ÔÈ‡L ÈtÓ ,100. ¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈»∆¿À»

˙BzÓ ÏÎB‡ ÏÚa‰ ‡l‡ ,„BÚ ‡ÏÂ101ÏÏ‚a ¿…∆»«««≈«»ƒ¿«
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‰ÏÏÁ Ï·‡ .BzL‡102ÔÈ‡L ,˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ƒ¿¬»¬»»≈»∆∆∆≈
ÌÈ‰k ÏÏÎa ÌÈÏÏÁ103‰ˆ¯ Ì‡Â .104¯kÓÏ Ô‰k‰ ¬»ƒƒ¿«…¬ƒ¿ƒ»»«…≈ƒ¿…

,ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ elÙ‡ ,‰zÓa ÔzÏ B‡ ˙Bzn‰««»ƒ¿»¿«»»¬ƒ¿≈»ƒ
Ô‰a ÔÈ‡L ,ÌÏÈÎ‡Ó - ÌÈ·ÏkÏ ÌÏÈÎ‡‰Ï B‡¿«¬ƒ»«¿»ƒ«¬ƒ»∆≈»∆

.ÏÏk ‰M„¿̃À»¿»

(ומה 97) לכהנתא" מתנתא יהיב הוה "עולא קלא: שם
רש"י). - במשמע כהנת אפילו קסבר לכהן, ונתן שכתוב:

כל 98) אשתו. בגלל מתנות אוכל עצמו הבעל אפילו שהרי
אוכלת. עצמה שהיא כהונה,99)שכן קדושת בה ואין

ותרומה  לעולם, קדשים של ושוק חזה לאכול אסורה שהרי
זר. אשת אין 100)בהיותה כהונה שקדושת פי על שאף

לה. יש כהנת דין - כנ"ל כהנא 101)בה, "רב קלב. שם
עשו  וכן כהנת). ואשתו היה, (ישראל אשתו בשביל אכל
היא  שהכוונה לומר, וצריך שם. שנזכר כמו אמוראים  עוד
בזה  קיים אותן לו שנתן ומי אשתו במקום מתנות שקיבל
לקבל  הרשאה צריך ואינו כגופו, שאשתו כיוון נתינה. מצות

המתנות. קדושת 102)את ופקעה לה, לאסור שנבעלה
דבר. לכל כזרה היא והרי ממנה, עד:103)כהונה ביבמות

דאי  כיוון כהנת מז. ובבכורות היא. דאהרן זרעו לאו חללה
חומש  משלמת שאינה ומה זרה, הויא (=הפסול) לה בעיל
מפני  אלא כהנת דין לה שיש מפני זה אין תרומה, אכלה אם

מתחילתה. זרה פרק 104)שאינה תחילת חולין תוספתא
לעובד  מוכרן אפילו קדושה, משום בהם אין "מתנות ט:
כהונה  מצוות אלא בהן אין כלבו, לפני נותנן אפילו כוכבים

ממונו). שהן כיוון לכהן לתיתן צריך (כלומר, בלבד"

.‡ÎÔ‰k105˙Bzn‰ BÏ ÌÈ˙BpL ÌÈ¯·Á BÏ eÈ‰L106, …≈∆»¬≈ƒ∆¿ƒ««»
‰kÊÓ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á Ï‡¯OÈÏ Ô‰a ˙BkÊÏ ‰ˆ¯ Ì‡ƒ»»¿«»∆¿ƒ¿»≈¬≈¬≈∆¿«∆
ÌÈ¯·Á‰ Ì˙B‡ eÈ‰ÈÂ ,B„ÈÏ e‡a ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â BÏ¿««ƒ∆…»¿»¿ƒ¿»«¬≈ƒ
.Ô‰a ‰ÎfL Ï‡¯Oi‰ ‰ÊÏ ˙Bzn‰ ÔÈ˙BÂ ÌÈÁ·BÊ¿ƒ¿¿ƒ««»¿∆«ƒ¿»≈∆»»»∆

˜Á„a ‰Ê Ï‡¯Oi‰ ‰È‰iL ‡e‰Â107˙B˜Ï BÏ ÔÈ‡Â ¿∆ƒ¿∆«ƒ¿»≈∆¿…«¿≈ƒ¿
B¯·Á BÏ ‰ÎfL Ô‰k‰ ‰È‰ÈÂ ,¯Oa108‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; »»¿ƒ¿∆«…≈∆»»¬≈¬»ƒ»»

‰Ê Ï‡¯OÈ ÏL BLnL Ô‰k‰109BËÈ˜Ï B‡ B¯ÈÎO B‡ «…≈«»∆ƒ¿»≈∆¿ƒ¿ƒ
ÏÚa ‰kÊÈ ‡nL ,B„ÈÏ e‡B·iL „Ú BÏ ‰kÊÓ BÈ‡ -≈¿«∆«∆»¿»∆»¿«∆¿«

BÁ¯k110. »¿

יו 105) רב "אמר קלג. צורבא שם ליה דאית כהנא האי סף,
ליזכי  מילתא, ליה ודחיקא (=בשכנותו) בשבבותיה מרבנן
כהונה  במכרי לידיה אתי דלא גב על ואף מתנתא ליה
אותו  אוהבים אדם בני ורוב בעיר, ניכר שהיה (בכהן ולויה"

המתנות). לו שבעולם 106)ונותנין הכהנים כל ולכן
אין  שהרי שלו, שהמתנות ונמצא חלקם, על מוותרים

בלבד. הנאה טובת אם כי במתנותיו חולין 107)לישראל
שהוא  רבינו סובר מרבנן", "צורבא שם שהזכירו ומה שם.

דווקא. שמשו.108)לאו ורב 109)ולא "רבא שם:
וכו', אדא, בר חנא דרב בריה יוחנא מר לבי איקלעו ספרא
(כלומר, לשמעיה רבא ליה אמר תילתא. עגלא להו עביד
לתת  רגיל היה הבית שבעל וכנראה כהן, שהיה שלו לשמש
אכל  רבא וכו', מתנתא, לן זכי רבו), של לשמשו מתנותיו
ספרא), לרב יוסף (רב ליה אמר וכו', אכל, לא ספרא ורב

וכו'". מזכי, כרחיה בעל שמעא באחר, אנא אמרי כי
ליד 110) המתנות הגיעו לא כשעוד אלא אינה זו וחששא

שלו, לבעלים אף לאחרים, מזכה אינו לידו, הגיעו אבל כהן,
הטוב. ברצונו אלא

.·ÎÛËÁÈ ‡Ï111,ÂÈÙa Ï‡LÈ ‡ÏÂ ˙Bzn‰ Ô‰k‰ …«¿…«…≈««»¿…ƒ¿«¿ƒ
Ì‰L ÔÓÊ·e .ÏËB - „B·Îa BÏ ÔÈ˙B Ôk Ì‡ ‡l‡∆»ƒ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿«∆≈
,Ì‰È„È ÔÈÎLBÓ ÌÈÚev‰ - ÌÈÁaËn‰ ˙È·a ÌÈa«̄ƒ¿≈«ƒ¿»«ƒ«¿ƒ¿ƒ¿≈∆

Úeˆ Ô‰k ‰È‰ Ì‡Â .ÔÈÏËB ÌÈ¯b¯b‰Â112ÔÈ‡Â ¿««¿¿»ƒ¿ƒ¿ƒ»»…≈»¿≈
Ú„eiL È„k ,ÏËB ‰Ê È¯‰ - Ô‰k ‡e‰L B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ«ƒƒ∆…≈¬≈∆≈¿≈∆ƒ»«
‡l‡ ˙Bzn‰ ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡Â .Ô‰k ‡e‰L ÏkÏ«…∆…≈¿≈«…¬ƒ¿ƒ««»∆»

Ó‡pL ;Ïc¯Áa ÈÏˆ‰ÁLÓÏ ¯113ÌÈÏÎB‡L C¯ck - »ƒ¿«¿»∆∆¡«¿»¿»¿∆∆∆¿ƒ
ÌÈÎÏn‰114. «¿»ƒ

אביי,111) אמר מעצמו. שיטול ולא "ונתן, שם: בחולין
מחביבנא  קא חבובי אמינא מתנתא, חטיפנא הוה מריש
מיחטף  בעצמו, שיטול ולא ונתן להא, דשמענא כיוון מצוה.
להא  דשמענא כיוון לי, הבו אמרי מימר חטיפנא, לא
חלקם  שמואל בני אומר, מאיר ר' הבצע. אחרי ויטו דתניא:
שקילנא  לי יהבו ואי אמינא. לא נמי מימר בפיהם, שאלו
כיוון  המטבחיים), בבית רבים כהנים כשהיו אפילו (כלמר,
ידיהם, את מושכין הצנועין דתניא, להא דשמענא
ממעלי  לבר שקילנא, לא נמי משקל חולקים, והגרגרנים
ומצוה  טוב יום שהוא כיפור, יום (=בערב דכפורי יומי
ואם  מתאספים, רבים וכהנים מרובות, ומתנות בו, לאכול
נפשאי  לאחזוקי שם), תוספות - כהן שאינו יאמרו יטול, לא

שהובאו 112)בכהני". אביי, מדברי רבינו כן למד
להחזיק  בכדי הכיפורים יום בערב מתנות שנטל למעלה,

ומכאן לכהן, לקחת עצמו לו מותר ידוע, ואינו צנוע שכהן
עצמו  להחזיק כדי הכיפורים, יום מערב חוץ אחר בזמן גם

כהונה,113)לכהן. במתנות ולא בקדשים נאמר זה פסוק
"כל  - למשחה" נתתים "לך שנאמר: ממה זאת למדו אבל
לגדולה". לך נתתי בכהונתך, לך שנתתי מתנות

הקדשים),114) בכל (כלומר, "ובכולן צ: בזבחים משנה
ושלוקין  צלויין לאכלן באכילתן לשנות רשאין הכהנים
"למשחה, קרא אמר טעמא, מאי ובגמרא: וכו'". ומבושלין,
התוספות  כתבו זה ולפי אוכלין". שהמלכים כדרך לגדולה,
כשנהנה  אלא אמורים הדברים אין מתנות, לעניין שגם
נהנה  אם אבל מבושל, מאכילת שנהנה כמו צלי מאכילת

לו. שטוב כמו מבושל יאכל מבושל, באכילת יותר

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
לו 1) יש ואם הגז, ראשית לכהן ליתן שמצותֿעשה יבאר

הצמר  היה ואם ובמקודשין. בחולין נוהגת אם ודין שיעור.
נוהג  ואם בידו. רחלים צמר התולש שחור. או אדום או קשה
של  צאנו גז הלוקח באחריותו. חייב אם ובטרפה. בכלאים
שנתגייר  וגר חבירו. של צאנו גז הלוקח הגוי. שגזזן אחר גוי
הגז. בראשית חייב ויהיה לו יהיה צאן כמה גיזות. לו והיו
מפרישין  ואם בתחילה. מצותה הגז ראשית השותפין. וצאן
הוא  ואם לכהנים. גיזותיו לחלק הרוצה ישן. על  מחדש

דבר. לכל חולין

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ô‰kÏ ÔzÏ3:¯Ó‡pL ,Êb‰ ˙ÈL‡¯ ƒ¿«¬≈ƒ≈«…≈≈ƒ«≈∆∆¡«
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Ï‡¯OÈ ÏÏÎa ÌiÂÏe .BÏ Ôzz E‡ˆ Êb ˙ÈL‡¯Â4 ¿≈ƒ≈…¿ƒ∆¿ƒƒƒ¿«ƒ¿»≈
‰ÂˆÓa¿ƒ¿»

קלז.2) ובחולין קמד), (עשה המצוות בספר ראה
בספר 3) וראה הן. אחת מצוה - והנתינה ההפרשה כלומר,

שם. ומצותֿעשה יב, כלל "ושאר 4)המצוות קלא: שם
מוציאין  אין והקיבה, והלחיים הזרוע כגון כהונה, מתנות
לכהן  מלוי הא ללוי. מלוי ולא לכהן מכהן לא אותן
ומאי  וכו', זרוע, ולא הזרוע כגון עם, איקרו אלמא מוציאין,
שדין  שאףֿעלֿפי דבר, של וטעמו הגז", ראשית ניהו,
יז, בהלכה כדלהלן הוא, אחד – בהמה ומתנות הגז ראשית
שנאמר  משום פטורים, שבמתנות לויים, לענין ביניהם הבדל
והמוציא  עם, בכלל הם אם הוא וספק העם", "מאת בהם
– כלל "עם" נזכר שלא הגז ובראשית הראיה, עליו מחבירו

ורדב"ז). (כסףֿמשנה חייבים

‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÚL BÊ Êb‰ ˙ÈL‡¯Ï ÔÈ‡Â .BÊ5È¯·cÓe . ¿≈¿≈ƒ«≈ƒƒ«»ƒƒ¿≈
ÌÈMMÓ „Á‡Ó ˙ÁÙÈ ‡lL ,ÌÈ¯ÙBÒ6˙‚‰B dÈ‡Â . ¿ƒ∆…ƒ¿…≈∆»ƒƒƒ¿≈»∆∆

ı¯‡a ‡l‡7˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,8,˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ∆»»»∆≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ
Ô‚c‰ ˙ÈL‡¯k9‡Ï Ï·‡ ,ÔÈlÁa ˙‚‰BÂ . ¿≈ƒ«»»¿∆∆¿Àƒ¬»…

ÔÈLc˜Ó·10. «À¿»ƒ

אין 5) ראשית שנאמר מקום וכל "וראשית", בה שנאמר כיון
ולמעלה  א, הלכה תרומות מהלכות בפ"ג ראה שיעור, בו

א. הלכה תרווייהו,6)בפ"ה דאמרי ושמואל רב קלז: שם
לו, תתן כאן: שנאמר משום כן ותיקנו בששים. הגז ראשית
טז. הלכה בסוף כדלהלן מתנה, ליתנו הראוי דבר לו תן

יז. הלכה ופ"ט ב, הלכה פ"ה למעלה קלו:7)וראה שם
כר' וכו', עלמא, נהוג האידנא יצחק, בר נחמן רב "אמר
הגז  ראשית אומר, אילעאי רבי דתניא, הגז. בראשית אלעאי
(שם.): אמרו אלעאי ר' של וטעמו בארץ". אלא נוהג אינו
בארץ  תרומה מה מתרומה, נתינה נתינה יליף רבא, "אמר
בחוצה  אין, בארץ הגז, ראשית אף לא. לארץ בחוצה אין,
זרוע, אבל הגז, בראשית אלא כן נהגו ולא לא". לארץ
(למעלה  לארץ בחוצה ובין בארץ בין נוהגות וקיבה לחיים
כמו  שדינה ומכיון ו). בהערה שם עיין א, הלכה פ"ט
כשבאו  אלא נוהגת אינה שתרומה שכשם יתכן, תרומה,
אין  כן כמו כו), הלכה פ"א תרומות (הלכות לארץ כולם
אלא  אינה הזה, ובזמן כולם, כשבאו אלא נוהגת הגז ראשית

תקח). מצוה (מנחתֿחינוך קלה.8)מדרבנן שם משנה
כו.9) והלכה א הלכה שם תרומות בהלכות ראה

א.10) הלכה פ"ט למעלה וראה שם. משנה

.·?„ˆÈk11LÈc˜‰L È¯‰12˙Èa‰ ˜„·Ï ˙BÓ‰a13 ≈«¬≈∆ƒ¿ƒ¿≈¿∆∆««ƒ
˙BcÙÏ ·iÁ ‰È‰È ÏBÎÈ ,ÔÊÊ‚e14B‡ ?Ô‰kÏ ÔzÏÂ ¿»»»ƒ¿∆«»ƒ¿¿ƒ≈«…≈

‰Ó‰a LÈc˜‰15d˙fbÓ ıeÁ16·iÁ ‰È‰È ÏBÎÈ , ƒ¿ƒ¿≈»ƒƒ»»»ƒ¿∆«»
.B‡ˆ el‡ ÔÈ‡ - E‡ˆ :¯ÓBÏ „eÓÏz ?Êb‰ ˙ÈL‡¯a¿≈ƒ«≈«¿«…¿≈≈…

במוקדשין.11) נוהגת הגז ראשית אין כיצד כלומר,
שם.12) אלא 13)חולין ועבודה בגיזה אסורים שאינם

אבל  "צאנך", הפסוק מן למעטם הוצרכו לפיכך מדרבנן.
פטורים  התורה, מן ועבודה בגיזה שאסורים מזבח קדשי
(שם). גיזה בני שאינם אחר: מטעם הגז מראשית

הבית 14) בדק קדשי שסובר שלמי אמרו, שם בגמרא
בפ"ה  רבינו פסק (וכן פדיונם בעת והערכה העמדה טעונים
"צאנך", הפסוק בלי אפילו – יב) ה, הלכות ערכין מהלכות
הגז  להעמיד יכול אינו שהרי הגז, מראשית פטור הוא
שם, במנחתֿחינוך וראה (מהרי"ק). ולפדותו ולהעריכו

שם).15)ובחזוןֿאיש. (חולין הבית בגמרא 16)לבדק
הניטלת שם הגיזה (וברש"י: כחשו נמי הבית בדק הקשו:

וכחשה. מגיזה חוץ דאמר לגוזזה), ואסור הבשר, מכחשת
סלקאֿ עצמה, גיזה במקדיש אמר, רבא שם: אמרו ועוד
צאנך  גז קרא אמר ליה, וליתיב ולפרוק ליגזוז דעתךֿאמינא
זה  יצא ונתינה, גזיזה אלא מחוסר שאינו מי לו, תתן
וראה  זאת. כל השמיט ורבינו ונתינה. פדייה גזיזה שמחוסר

ובשערֿהמלך. שם במנחתֿחינוך

.‚ÌÈL„w‰ Ïk17ecÙÂ ÔLc˜‰Ï Úe·˜ ÌeÓ Ì„wL »«√»ƒ∆»«»«¿∆¿≈»¿ƒ¿
a ÔÈ·iÁ -˙‡ ÔLc˜‰ Ì„˜ Ì‡ Ï·‡ ;Êb‰ ˙ÈL‡¯ «»ƒ¿≈ƒ«≈¬»ƒ»«∆¿≈»∆

„ÏB Ck ¯Á‡Â ÔLc˜‰Ï ¯·BÚ ÌeÓ Ì„wL B‡ ,ÔÓeÓ»∆»«≈¿∆¿≈»¿««»«
Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ÌÈ¯eËt - ecÙÂ ,Úe·˜ ÌeÓ Ô‰Ï18. »∆»«¿ƒ¿¿ƒ≈≈ƒ«≈

הגליון).17) על (הגהה פ"י חולין ראה 18)תוספתא
שם. ובהערות ב הלכה בפ"ט

.„„·Ïa ÌÈO·k‰ ‡l‡ Êb‰ ˙ÈL‡¯a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡19, ≈«»ƒ¿≈ƒ«≈∆»«¿»ƒƒ¿«
˙B·˜k ÌÈ¯ÎÊ20Èe‡¯‰ ‡e‰ Ô‰lL ¯Óv‰L , ¿»ƒƒ¿≈∆«∆∆∆»∆»»

ÌÈ„‚·Ï21‰L˜ Ô¯Óˆ ‰È‰ .22- ‰LÈ·ÏÏ Èe‡¯ BÈ‡Â ƒ¿»ƒ»»«¿»»∆¿≈»ƒ¿ƒ»
È„k ‡l‡ Ô‰kÏ BÊ ‰zÓ ÔÈ‡L ;Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ÔÈ¯eËt¿ƒ≈≈ƒ«≈∆≈«»»«…≈∆»¿≈

‰pnÓ LaÏÏ23. ƒ¿ƒ∆»

"לעמוד 19) במסקנא: קלז. שם ובגמרא שם. בחולין משנה
שאינם  כהונה, בגדי היינו לשירות". הראוי דבר לשרת,
פ"ח  (להלן בלבד ומפשתן רחלים, מצמר אלא כשרים

יב). הלכה המקדש כלי וכו',20)מהלכות לו, מכר שם:
לעצמו. נותן וזה לעצמו נותן זה נקבות, לא אבל זכרים

קורקוס).21) (מהר"י כנ"ל כהונה, לבגדי כלומר,
שצמרן 22) "כבשים שם: ישמעאל ר' דבי תנא של ברייתא

כבשי  ומגז כ) לא, (איוב שנאמר הגז, מראשית פטורים קשה
"גז" בגזירהֿשוה כן שלמדו אמרו, שם ובגמרא יתחמם".
צאנך". גז "וראשית נאמר כאן גם שהרי "גז", –

ממה 23) כן ולמדו חימום, בה שיש כדרכה לבישה כלומר,
למעלה. ראה יתחמם", כבשי "ומגז שנאמר

.‰Ô‰L ,˙BÓe¯za ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ BÏ ‰kfL ÔÂÈk≈»∆ƒ»«»»«¿∆≈
BÈÈÂ BÓÁÏ24‰Ó‰a ˙BzÓa BÏ ‰kÊÂ ,25ÈL„˜Â «¿¿≈¿ƒ»¿«¿¿≈»¿»¿≈

Lc˜Ó26Êb‰ ˙ÈL‡¯a BÏ ‰kÊ - BlL ¯Oa‰ Ô‰L , ƒ¿»∆≈«»»∆ƒ»¿≈ƒ«≈
¯b‰ ÏÊ‚·e ,BLe·ÏÏ27ÔBÈ„Ùe ‰fÁ‡ ‰„Oe ÌÈÓ¯Á‰Â ƒ¿¿∆∆«≈¿«¬»ƒ¿≈¬À»ƒ¿

˜ÏÁ BÏ ÔÈ‡ È¯‰L ;ÂÈÎ¯ˆ ¯‡Le ÂÈ˙B‡ˆB‰Ï ˙B¯BÎa¿¿»»¿»¿»»∆¬≈≈≈∆
‰fa·e ‰ÏÁpa28. ««¬»«ƒ»

לכם 24) "ונחשב כז) יח, (במדבר הכתוב לשון תפס
שמן  גם אבל היקב". מן וכמלאה הגורן מן כדגן תרומתכם
ד) יח, (דברים אחר בפסוק כמפורש בתרומות, חייב
רבינו  ולדעת לו" תתן – ויצהרך תירושך דגנך "ראשית
מעשר  מהלכות ופ"א ט, הלכה מעשר מהלכות פ"א (למעלה
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בתרומות. חייבים האילנות פירות כל ג) הלכה שני
הלכה 25) פ"ט (למעלה חולין מבהמת וקיבה ולחיים זרוע
קלים.26)א). קדשים מבהמת ושוק כל 27)חזה

י. הלכה פ"א למעלה נזכרו האלו, בדברים 28)המתנות
ונחלה  חלק לוי שבט כל הלויים לכהנים יהיה "לא א: שם,
נחלת  זו ונחלה, ביזה. זו "חלק, שם: ובספרי ישראל". עם

פי"ג  להלן וראה י.הארץ". הלכה ויובל שמיטה מהלכות

.Â- ÌeÁL B‡ ¯BÁL B‡ Ì„‡ Ô‰lL ¯Óv‰ ‰È‰»»«∆∆∆»∆»…»»
Êb‰ ˙ÈL‡¯a ˙B·iÁ29ÊÊb Ì‡ Ï·‡ .30BÚ·ˆe ¯Óv‰ «»¿≈ƒ«≈¬»ƒ»««∆∆¿»

Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ¯ËÙ - ÔziL Ì„˜31Ì„˜ BÈaÏ‰ . …∆∆ƒ≈ƒ¿«≈≈ƒ«≈ƒ¿ƒ…∆
LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ - ÔziL32LÏBz‰ .BalL ¯Á‡33¯Óˆ ∆ƒ≈«»¿«¿ƒ««∆ƒ¿«≈∆∆

.Êb‰ ˙ÈL‡¯a ·iÁ - ÊÊ‚ ‡ÏÂ B„Èa ÌÈÏÁ¿̄≈ƒ¿»¿…»««»¿≈ƒ«≈

להלן.29) קלה.30)ראה שם שכיון 31)במשנה
פג: קמא בבבא וראה פטור, הוא הרי בשינוי, שקנאו

שם. שינוי.32)וברש"י זה כרבנן 33)שאין קלז. חולין
ב, הלכה עניים מתנות מהלכות בפ"ד וראה יוסי. כר' ולא

שם. ובכסףֿמשנה ו הלכה פ"ב ושם

.ÊÌÈ‡ÏÎa ‚‰B Êb‰ ˙ÈL‡¯34ÈBÎ·e35‰Ù¯Ë·e36; ≈ƒ«≈≈¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿≈»
‰˙n‰ ˙‡ ÊÊBb‰ Ï·‡37.¯eËt - ¬»«≈∆«≈»»

ועז.34) מכבש הבא בכלאיים ומדובר פ"י. חולין תוספתא
בחצי  אפילו חייב הולד אין וילדה, הכבש על הבא צבי אבל
ה) הלכה פ"ט (למעלה במתנות שאמרו שמה הגז, ראשית
אפילו  שה, "אם מיוחד: מפסוק הוא מתנות, בחצי שחייב

שה". ובהערות.35)מקצת שם למעלה וראה שם.
הגז 36) בראשית חומר "וליתני קלו: ובחולין שם. תוספתא

"ונתן  (שנאמר במתנות מהֿשאיןֿכן בטריפות, שנוהג
מני  הא רבינא, אמר שם). רש"י – לכלבו ולא לו, – לכהן"
הטריפות  את פוטר שמעון ר' דתניא, היא, שמעון ר'
שלא  היא, רבינו ודעת כחכמים. רבינו ופסק הגז". מראשית
שכיון  אלא שמעון, כר' שמשנתינו לומר רבינא בא
(כסףֿמשנה). במשנה התנא הזכירה לא היא, שמחלוקת

באורֿשמח. דבר,37)וראה של וטעמו שם. תוספתא
וכסףֿמשנה). קורקוס (ר"י "צאנך" ולא "גז" נקרא זה שאין
(פ"ט  חייב המת מן שהגוזז רבינו, פסק שבת [ולענין
פ"ט), תחילת שבת התוספתא ע"פ ז הלכה שבת מהלכות

עיון]. וצריך

.ÁLÈ¯Ùn‰38„·‡Â Êb‰ ˙ÈL‡¯39Ô˙eÈ¯Á‡a ·iÁ - ««¿ƒ≈ƒ«≈¿»««»¿«¬»»
Ô‰kÏ ÔziL „Ú40¯ÓB‡‰ .41- ˙ÈL‡¯ È˙Bfb Ïk : «∆ƒ≈«…≈»≈»ƒ«≈ƒ

ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c42. ¿»»«»ƒ

שם.38) שאר 39)תוספתא אבל שהפריש, מה כלומר,
קיים. שלא 40)הגז הגז משאר שנית שיפריש כלומר,

מסוים, חלק להפריש החיוב שאין הגז בראשית ודוקא אבד.
כיון  דוקא, וקיבה ולחיים זרוע הוא שהחיוב במתנות אבל
אותו  מחייבים ואין באחריותן, חייב אינו שוב שאבדו
בפ"ט  (כנ"ל תובעין לו שאין ממון שהוא מפני לשלם,
אבד  אם אבל הגז, ראשית רק כשאבדה זה וכל יד). הלכה
(משנה  כהונה במתנות כמו באחריותו, חייב אינו הגז, כל
שם. רע"ק ובחידושי ה, סעיף שלג סימן ביו"ד וראה למלך).

להלן.41) וראה אלעאי, כרבי ולא כחכמים קלו: חולין
גיזיי 42) כל שהאומר נאמר באחת ברייתות, שתי הביאו שם

קיימין, שדבריו נראה ובשנייה כלום, אמר לא הגז ראשית
אלעאי  ר' לדעת ורבנן: אלעאי ר' בפלוגתת זאת ותלו
כן  ולמדו ישראל, בארץ אלא נוהגת אינה הגז שראשית
אמר  לא הגז ראשית גיזיי כל שהאומר הואֿהדין מתרומה,
אמר  לא תרומה גרני כל שהאומר בתרומה, כמו כלום,
לארץ  בחוץ גם נוהגת הגז שראשית חכמים ולדעת כלום.
דבריו  הגז ראשית גיזיי כל אמר אם – מתרומה למדו ולא
רבינו  פסק לארץ, וחוצה ארץ שלענין ואףֿעלֿפי קיימין.
נוהגת  אינה הגז שראשית אלעאי כר' א) הלכה (למעלה
(חולין  העולם נהגו שכן משום אלא זה אין בארץ, אלא
מנהג  לנו שאין הגז" ראשית גיזיי "כל לענין אבל שם).
שם  ביו"ד והגר"א קורקוס (ר"י כרבנן הלכה בזה העולם,

ד). ס"ק

.ËÁ˜Bl‰43ÔÊÊbL ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B‡ˆ Êb «≈«≈…∆≈»ƒ««∆¿»»
Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ¯eËt - ÌÈÎÎBk „·BÚ‰44Ô‡v‰ Á˜Ï . »≈»ƒ»≈≈ƒ«≈»««…

·iÁ - Ô˙f‚Ï45˙eL¯a ‰fb‰ ‰Ï„bL Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»»«»««ƒ∆»¿»«ƒ»ƒ¿
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰46„·BÚÏ Ô‡v‰ ÔÈ¯ÊBÁL Èt ÏÚ Û‡Â , »≈»ƒ¿««ƒ∆¿ƒ«…»≈

˙BÊÈÊb‰Â Ï‡¯OÈ ÊÊBb‰Â ÏÈ‡B‰ .‰ÊÈÊb ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk»ƒ««¿ƒ»ƒ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
BlL47.‰fb‰ ˙ÚLa ‡l‡ ·eiÁ‰ ÔÈ‡L ;·iÁ - ∆«»∆≈«ƒ∆»ƒ¿««ƒ»

קלה.43) שם שעת 44)משנה (שהיא הגיזה שבשעת כיון
הגוי. של הגז היה להלן), ראה כר'45)החיוב, קלח. שם

הגוי  ששייר ואףֿעלֿפי אושעיא. בר נתן כר' ולא חסדא
החזקה: שאין להפריש, הלוקח חייב להגזז, מצאנו מעט
להלן  וראה בגוי, שייכת כהונה", מתנות מוכר אדם "אין
הצאן  גוף את לו שהקנה רבינו כוונת ואין טו. בהלכה
את  הגוי לו שנתן אףֿעלֿפי אלא שם), רש"י (כדעת לגיזתו
שיש  שכיון דבר, של וטעמו חייב. אותן, לגזוז כדי רק הצאן
אבל  "צאנך". בכלל זה הרי הצאן, את לגזוז רשות לו
שלא  כיון הגז, מראשית פטור מגיזתה חוץ בהמה המקדיש

בחזוןֿאיש. וראה לגזוז. רשות לו קלו.46)ניתנה שם
בפטור, הגדל הגז שראשית (כלומר, נמי הכי תימא "וכי
הא  הגז, מראשית פטור גוי, צאן גז הלוקח והתנן, פטור),
אצל  בפטור, שגדל אףֿעלֿפי (כלומר, חייב לגזוז צאנו
כר' שהלכה העירונו וכבר אלעאי". כר' דלא מתניתין הגוי),
בארץ. רק נוהגת הגז שראשית זה לענין אלא אלעאי

סעיף 47) שם ביו"ד וראה כנ"ל. לגיזתן, הצאן גוף לא אבל
שם. וש"ך הגר"א ובביאור ז,

.ÈÁ˜Bl‰48¯ÎBn‰ ¯iL Ì‡ :B¯·Á ÏL B‡ˆ Êb «≈«≈…∆¬≈ƒƒ≈«≈
ËÚÓ49ÔÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ¯ÎBn‰ - ÊÊb‰Ï B‡vÓ ¿«ƒ…¿ƒ»≈«≈«»¿«¿ƒƒ

¯ÎBn‰ ÏÈÁ˙‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ïk‰ ÏÚ ¯‡LÓ‰«¿…»««…¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ«≈
ÊÊ‚Ï50‰˜ÊÁ .51Ì‡Â .‰p‰k ˙BzÓ ¯ÎBÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ƒ¿…¬»»≈»»≈«¿¿À»¿ƒ

LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ Á˜Bl‰ - ÌeÏk ¯iL ‡Ï52. …ƒ≈¿«≈««»¿«¿ƒ

שם.48) כשיעור 49)משנה מעט באותו ויש כלומר,
יג. הלכה להלן ראה הגז, "וכי 50)ראשית קלח. שם

(כלומר, התם בשלמא לגוז, שהתחיל והוא נמי, הכא תימא
דאתחיל  מעידנא כתיב, ארצכם קציר את ובקוצרכם בפאה),
דאתחיל  מעידנא הכא, אלא שדה. בכולה מיחייב לקצור
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מתחייב  ואינו (כלומר, עדריה" בכוליה מיחייב לא למיגז
אחת  בכל שיש צאן חמש גיזת לאחר אלא הגיזה בתחילת
אם  בין הבדל אין כן ואם כדלהלן) סלע, יב משקל מהן

התחיל. לא אם לבין לגזוז המוכר שם:51)התחיל
מתנה  לוקח, ליה דאמר וכו', איניש מזבין לא דכהן "מתנות
למכרן  הוא שאיסור דבר, של וטעמו היא". גבך דכהן
פ"ט  למעלה וראה כך. ידי על כהונה ממתנות ולהפטר

יד. לא 52)הלכה דכהן מתנה מוכר, ליה "דאמר שם:
שם, ובמפרשים ח סעיף שם ביו"ד וראה לך". זבני

ובאורֿשמח.

.‡È‰f‚ ÈÈÓ ÈL eÈ‰53‰f‚Â ‰·Ï ‰fb ÔB‚k , »¿≈ƒ≈ƒ»¿ƒ»¿»»¿ƒ»
‰ÓeÁL54‰Ê ÔÈÓ ¯ÎÓe ,˙B·˜ ˙f‚Â ÌÈ¯ÎÊ ˙f‚ B‡ , ¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ«¿≈»«ƒ∆

Ô˙B ‰ÊÂ ,BÓˆÚÏ Ô˙B ‰Ê - ¯Á‡‰ ÔÈn‰ ÁÈp‰Â¿ƒƒ««ƒ»«≈∆≈¿«¿¿∆≈
Ô˙B ‰ÊÂ ,Á˜lM ‰Ó ÏÚ - [BÓˆÚÏ Ô˙B ‰Ê] .BÓˆÚÏ¿«¿∆≈¿«¿««∆»«¿∆≈

¯iMM ‰Ó ÏÚ - BÓˆÚÏ55. ¿«¿««∆ƒ≈

שם.53) "שחופות".54)משנה שם: ובמשנה אדומה.
(רש"י). לבן ולא שחור לא אףֿעלֿפי 55)כלומר,

כדלהלן  מינו, שאינו על ממין הגז ראשית שמפרישין
אףֿעלֿפי  עליו, מפריש אינו אחד מין מכר אם – טו בהלכה
ששייר  המוכר, של חיובו שהרי אחר. מין לעצמו ששייר
הוא  שמכר, מה על להפריש להגזז, מצאנו מעט לעצמו
כשמכר  דוקא וזהו כהונה. מתנות מוכר אדם אין משום
ובוודאי  כהונה, מתנות מצות לקיים הוא שרוצה מין, מאותו

דמים הלוקח מן אבל לקח חלקו. שכנגד המתנות עבור
וזכרים, משחומות טובות יותר שהן ונקבות, לבנות במוכר
יקבל  שהכהן המוכר רוצה שהרי לוקח, ביד שהמתנות ודאי
המתנות  וזכרים, שחומות מכר אם וכן והטוב. היפה מן גם
מצמר  לכהן ולתת להפסיד רוצה המוכר שאין לוקח, ביד
והזכרים, השחומות של על יקר שהוא והנקבות הלבנות
אלא  למוכר דמים הלוקח יתן לא שהרי יותר, זולים שהם
הוא  והרי לו, שיש הצמר ולפי חלקו, שכנגד המתנות בעד

ואורֿשמח. ברדב"ז וראה יותר. זול

.·È¯ib˙pL ¯b56„Ú Ì‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙Bf‚ BÏ eÈ‰Â ≈∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿≈»«ƒ«
eÊÊ‚ ¯ib˙ ‡lL57,¯eËÙ ‰Ê È¯‰ - ¯ib˙pMÓ B‡ ∆…ƒ¿«≈ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿«≈¬≈∆»

‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰Â58. ¿«ƒ≈¬≈»»»¿»»

קלד:56) קלד. שעת 57)חולין שהיא הגזיזה והיתה
ופטור. גוי בהיותו ט), הלכה (למעלה בחולין 58)החיוב

רב  דאמר לקולא, ממונא ספק לחומרא, איסורא "ספק שם:
ארבע  בגר, נאמרו ספקות שמונה חייא, ר' תני וכן חסדא
וכו', ומתנות הגז ראשית וכו', לפטור וארבע לחיוב

יג. הלכה בפ"ט למעלה וראה לפטור".

.‚È?Êb‰ ˙ÈL‡¯a ˙B·iÁ eÈ‰ÈÂ BÏ ‰È‰È Ô‡ˆ ‰nk«»…ƒ¿∆¿ƒ¿«»¿≈ƒ«≈
LÓÁÓ ˙BÁt ÔÈ‡59ÔÈ‡ Ô‰lL ‰fba ‰È‰iL ‡e‰Â . ≈»≈»≈¿∆ƒ¿∆«ƒ»∆»∆≈

ÚÏÒ ÌÈML Ï˜LnÓ ˙BÁt60˙Á‡ Ïk ˙f‚ ‰È‰˙Â , »ƒƒ¿«ƒƒ∆«¿ƒ¿∆ƒ«»««
ÔzLÓÁÓ61.ÚÏÒ ‰¯OÚ ÌÈzL Ï˜LnÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ≈¬ƒ¿»≈»ƒƒ¿«¿≈∆¿≈∆«

,ÚÏÒ ‰¯OÚ ÌÈzLÓ ˙BÁt ˙ÊÊBb Ì‰Ó ˙Á‡ ‰˙È‰»¿»««≈∆∆∆»ƒ¿≈∆¿≈∆«
- ¯˙È B‡ ÚÏÒ ÌÈML ˙BÊÊBb ÔzLÓÁL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆¬ƒ¿»¿ƒƒ∆«»≈

.Êb‰ ˙ÈL‡¯Ó ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰¬≈≈¿ƒ≈≈ƒ«≈

וחכמים,59) דוסא ורבי כביתֿהלל קלה. שם משנה
ורבי  כביתֿשמאי ולא כמותם, קלז: שם הגמרא שסוגיית
הגר"א. ובביאור שם ביו"ד וראה ורבי. יוסי בר' ישמעאל

סלע 60) כל שלנו: המשקל לפי ושיעורם כשמואל. שם,
בכסףֿמשנה) טו, הלכה פ"ו (למעלה דרהמים ששה הוא
מאות  שלש סלעים: ששים נמצאו גרמים, עשרים דהיינו
ק"ג). 1,200 =) גרמים ומאתיים אלף שהם דרהמים וששים

הגיזות)61) (כלומר, שיהו ובלבד וכו', רב, אמר שם:
וראה  (כסףֿמשנה. זה בדין רב על חולק ואין מחומשות.

יב). אות שם ליו"ד הגר"א בביאור

.„ÈÔÈ·iÁ - ÔÈÙzM‰62‰È‰iL ‡e‰Â .Êb‰ ˙ÈL‡¯a «À»ƒ«»ƒ¿≈ƒ«≈¿∆ƒ¿∆
„·Ïa Ô‡ˆ LÓÁ Ï·‡ ;¯eÚMk Ô‰Ó „Á‡ Ïk ˜ÏÁa¿≈∆»∆»≈∆«ƒ¬»»≈…ƒ¿«

.ÔÈ¯eËt - ÔÈÙzL ÈL ÏL∆¿≈À»ƒ¿ƒ

בראשית 62) חייב(ת) השותפין "בהמת קלה. שם ברייתא
קרא  אמר אלעאי, דר' טעמא מאי פוטר. אלעאי ור' הגז,
ור' גוי. שותפות למעוטי ורבנן, שותפות. של ולא "צאנך"
דקרא  מרישא ליה נפקא ליה, מנא גוי שותפות אלעאי
אלעאי, כר' רבינו ופסק גוי". שותפות ולא דגנך", "ראשית
יש  אם ורק גוי, עם ובין ישראל עם בין פטורה, שהשותפות
וגוי  שישראל בעיסה הוא וכן חייב. – חלק בכל שיעור
מצוה  (מנחתֿחינוך ט הלכה פ"ו למעלה ראה בה, שותפין

א). בהלכה למעלה ואורֿשמח תקח,

.ÂËÊb‰ ˙ÈL‡¯63‰lÁza d˙ÂˆÓ64LÈ¯Ù‰ Ì‡Â ; ≈ƒ«≈ƒ¿»»«¿ƒ»¿ƒƒ¿ƒ
eÈ‰ .‡ˆÈ - ÛBqa ÔÈa ÚˆÓ‡a ÔÈa65Ô‡ˆ LÓÁ BÏ ≈»∆¿«≈«»»»»≈…

‰iL ÊÊb Ck ¯Á‡Â ,d˙fb ¯ÎÓe „·Ïa Ô‰Ó ˙Á‡ ÊÊ‚Â¿»«««≈∆ƒ¿«»«ƒ»»¿««»»«¿ƒ»
- d˙fb ¯ÎÓe ˙ÈLÈÏL ÊÊb Ck ¯Á‡Â ,d˙fb ¯ÎÓe»«ƒ»»¿««»»«¿ƒƒ»«ƒ»»

Êb‰ ˙ÈL‡¯Ï ˙BÙ¯ËˆÓ Ïk‰66¯Á‡Ï elÙ‡ ·iÁÂ , «…ƒ¿»¿¿≈ƒ«≈¿«»¬ƒ¿««
ÌÈL ‰nk67ÔLi‰ ÏÚ L„Á‰ ÔÓ LÈ¯Ù‰Ï BÏ LÈÂ .68, «»»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ∆»»««»»

‰Ê ÏÚ ‰fÓe69˙Á‡ ÏÁ¯ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ .70dÊÊ‚e ƒ∆«∆¬»ƒ»¿»»≈««¿»»
d˙fb ÁÈp‰Â dÊÊ‚e ‰iL ‰˜ Ck ¯Á‡Â ,d˙fb ÁÈp‰Â¿ƒƒ«ƒ»»¿««»»»¿ƒ»¿»»¿ƒƒ«ƒ»»

˙BÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -71. ≈»ƒ¿»¿

(63.(35 511 עמ' צוקרמנדל (הוצאת פ"י חולין תוספתא
צאנך".64) גז "ראשית חסדא 65)שנאמר: כרב קלח. שם

נתן  כר' אושעיא.ולא התחלת 66)בר שבשעת כיון
צאן. חמש לו היו הגיזה 67)הגיזה, מן המוכר ומפריש

כל  על סלע, ששים שיעור נעשה אתה שיחד האחרונה,
הישן, על החדש מן להפריש לו שיש שמכר, הגיזות
חייב  הגיזה, מן מעט לעצמו המוכר שייר לא ואם כדלהלן.
מוכר  אדם אין וחזקה בידו, שהמתנות כיון להפריש, הלוקח
ובביאור  שם ביו"ד וראה י. בהלכה כנ"ל כהונה, מתנות
מהחמש  אחת גזז אם שהואֿהדין ונראה טו. אות הגר"א
כל  את שגזז לאחר שחייב הלאה, וכן אותה, ומכר לו שיש
הגז, ראשית מצות עיקר שאז הגיזה, שבתחילת כיון החמש,
הקשו  שהרי שם). רש"י פירש (וכן צאן חמש לו היו כנ"ל,
גוי  של צאנו גז הלוקח תנינן אושעיא: בו נתן ר' על שם
וחד  חד כל אמאי, חייב. לגזוז צאנו הא הגז, מראשית פטור
לו  שיהיו צריך נתן, (ולר' מרשותיה ליה נפקא גיזה בתר
לא  חסדא ולר' גיזה). כשיעור לו שיש בשעה צאן חמש
לאחר  מהן אחת כל מכר אם שלדבריו משמע משם, הקשו
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לומר  אחר, באופן כתב ורבינו הגז. בראשית חייב גיזתה,
בכסףֿמשנה. וראה הצאן. או הגיזות מכר אם חילוק שאין

אלעאי.68) כר' ולא כחכמים קלו. בספרים 69)שם
שם: בחולין והוא אחר". מין על גיזה "ומן אחרים:
נד. ובהערה יא בהלכה למעלה וראה כחכמים.

והניח,70) גזז והניח גזז צאן, שתי לו "היו שם: תוספתא
ביו"ד  וראה מצטרפות". אין עליהן להוסיף שעתיד אע"פ

הגר"א. ובביאור יב, סעיף גיזה 71)שם שבתחילת כיון
חמש, לפחות לו שיהיו וצריך אחת, רחל רק לו היתה לא

שם. במנחתֿחינוך וראה יג. בהלכה כנ"ל

.ÊËBÏ eÈ‰L ÈÓ72‰ˆB¯Â Êb‰ ˙ÈL‡¯ ÏL ˙Ba¯ ˙Bf‚ ƒ∆»ƒ«∆≈ƒ«≈¿∆
ÌÈ‰kÏ ˜lÁÏ73˙BÁt „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ÔzÈ ‡Ï - ¿«≈«…¬ƒ…ƒ≈¿»∆»¿∆»»

ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ï˜LnÓ74ÔË˜ „‚a È„k ,ÔaÏÓ75‡Ï . ƒƒ¿«»≈¿»ƒ¿À»¿≈∆∆»»…
BaÏiL76‰fb‰ ¯ÓvÓ BÏ ÔzÈ ‡l‡ ,BÏ ÔzÈ Ck ¯Á‡Â ∆¿«¿¿««»ƒ≈∆»ƒ≈ƒ∆∆«ƒ»

È‡Bˆ ‡e‰Lk77LÓÁ Ôeal‰ ¯Á‡ Ba ‰È‰iL È„k ¿∆ƒ¿≈∆ƒ¿∆«««ƒ»≈
È„k Ba ‰È‰iL - BÏ Ôzz :¯Ó‡pL .¯˙È B‡ ÌÈÚÏÒ¿»ƒ»≈∆∆¡«ƒ∆∆ƒ¿∆¿≈

.˙ÏÚBn‰ ‰zÓ«»»«∆∆

סלעים 72) חמש משקל לו, נותנין "וכמה קלה. שם במשנה
כדי  צואי ולא מלובן בגליל, סלעים עשר שהן ביהודה,
כדי  בו שיהא לו, תתן שנאמר, קטן. בגד ממנו לעשות
תרוייהו, דאמרי ושמואל "רב קלז: שם ובגמרא מתנה".
לכהן. ליתנן ומבקש עסקינן, הרבה גיזין לו שיש בישראל
סלעים". מחמשת ליה תבצר לא וחד חד כל ואמרינן,

פ"ט 73) (למעלה אחד לכהן הכל לתת בידו הלכה שהרי
ראה 74)יז). גרמים, מאה שהם דרהמים, שלשים דהיינו

נט. הערה ר'75)למעלה אמר מילי, הני "מנא קלח. שם
ראוי  שהוא דבר לשרת, לעמוד קרא, אמר לוי, בן יהושע
בכהנים  מדובר הנ"ל בפסוק אבנט". ניהו, מאי לשירות.
אלא  צמר בבגדיהם שאין הדיוטים, כהנים שהם סתם,
ופ"ח  יב: ביומא רבי (כדעת כלאים שהוא לבד, באבנט
וידוע  בכסףֿמשנה) שם עיין א, הלכה המקדש כלי מהלכות
צמר  כלאים, שהוא לאבנט הדרוש הצמר כי לחכמים היה
גרם), 100 =) סלעים חמשת כשיעור הוא יחדיו, ופשתים
צורך  שאין [ומכאן ניהו. מאי ד"ה שם בחולין רש"י ראה
הרלב"ג  כדעת בלבד, אחד במין אלא צמר, מיני בשלשה
אחרת, שם). המקדש כלי בהלכות במשנהֿלמלך (שהובאה
לאבנט  יספיק בלבד, גרמים מאה שמשקלו שצמר יתכן לא
(שם  אצבעות כשלש ורחבו אמה ושתים שלשים שארכו
טז]. אות פי"א לחולין ישראל בתפארת וראה יט). הלכה

שם).76) (ברייתא הצמר ללבן מחויב הישראל אין כלומר,
מלובן.77) בלתי

.ÊÈ¯·c ÏÎÏ ÔÈlÁ - Êb‰ ˙ÈL‡¯78È‡ CÎÈÙÏ . ≈ƒ«≈Àƒ¿»»»¿ƒ»¬ƒ
‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ˙‰ÎÏ B˙B‡ ÌÈ˙BpL ,¯ÓB‡≈∆¿ƒ¿…∆∆««ƒ∆ƒ

‰Ó‰a ˙BzÓk ,Ï‡¯OÈÏ ‰‡eO79ÔÈcL ,ÈÏ ‰‡¯ÈÂ . ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿¿≈»¿≈»∆ƒ∆ƒ
‡e‰ „Á‡ Ô‰ÈL80. ¿≈∆∆»

לגירסת 78) קסה, סימן שופטים לפרשת בספרי הוא כן
כא. אות שם, ליו"ד הגר"א בביאור וראה שם. הגר"א

כ.79) הלכה פ"ט למעלה אינה 80)ראה הגז שראשית

נוהגות  מתנות ואילו א), בהלכה (למעלה בארץ אלא נוהגת
נא. בנדה וראה א). הלכה בפ"ט (למעלה לארץ בחוצה אף

עּׂשר  אחד 1ּפרק ¤¤©©¨¨
ואם 1) בנו. מישראל אחד כל לפדות שמצותֿעשה יבאר

עצמו, את לפדות הבן חייב ואם בנה. בפדיון חייבת האשה
שהוא  לכהן האב כתב אם הפדיון. הוא וכמה מברך. ואם
סלעים. חמש בשוק שוים שאינם כלים לו נתן ואם לו. חייב
לו  להחזיר הכהן רצה ואם כהנים. לעשרה סלעים חמש נתן
פטר  שיהיה ושצריך הבן. בפדיון החייב הוא מי הפדיון.
חייב  אם ספק שהוא ומי בפדיון. יתחייב מאימתי רחם.
או  זכרים שני וילדו ביכרו שלא נשים שתי לאו. אם בפדיון
ב' וילדו ביכרה לא ואחת ביכרה אחת נשים ב' ונקבה. זכר
שלשה  בעלה אחר שהתה שלא מבכרת ונתערבו. זכרים
נקבות  שתי או וזכר נקבות שתי ילדו ואם וילדה. חדשים

זכרים. ושני

.‡‰OÚ ˙ÂˆÓ2Ï‡¯OiÓ LÈ‡ Ïk ˙BcÙÏ3Ba4 ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒƒƒ¿»≈¿
Bn‡Ï ¯BÎa ‡e‰L5˙ÈÏ‡¯Oi‰6¯Ët Ïk :¯Ó‡pL . ∆¿¿ƒ«ƒ¿¿≈ƒ∆∆¡«»∆∆

ÈÏ ÌÁ¯7Ì„‡‰ ¯BÎa ˙‡ ‰cÙ˙ ‰„t C‡ :¯Ó‡Â ;8. ∆∆ƒ¿∆¡««»…ƒ¿∆≈¿»»»

פ.2) עשה המצוות' ב'ספר וראה א. כט, קידושין משנה,
הסמוכה.3) כבהלכה בנה, את מלפדות פטורה אשה אבל

ה"ט. כדלהלן בניהם. מלפדות פטורים ולויים כהנים וכן
ולא 4) בניך תפדה, בניך בכור כל קרא, "דאמר בתו. ולא

שם). (בגמרא לאביו,5)בנותיך" בכור שאינו אףֿעלֿפי
הכ"א. להלן פטור,6)ראה - לויה או כהנת היא אם אבל

ה"י. לפדותו.7)כדלהלן צריך - לה' שייך שהוא וכיון
לא 8) שם, בקידושין אבל שם. המצוות' ב'ספר הוא כן

כ) לד, (שמות מהפסוק אלא זה מפסוק פדיה מצות למדו
דרשו  תפדה" "פדה הפסוק ומן תפדה", בניך בכור "כל
את  האב פדה לא שאם - "תפדה" בנו, את לפדות "פדה"
כבהלכה  לכשיגדל, עצמו את לפדות הוא חייב - בנו

הסמוכה.

.·ÔÈ‡Â9‰M‡‰10·iÁ‰L ;da ˙‡ ˙BcÙÏ ˙·iÁ ¿≈»ƒ»«∆∆ƒ¿∆¿»∆««»
BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ11Ba ˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁL ‡e‰ -12. ƒ¿∆«¿∆«»ƒ¿∆¿

·‡‰ ¯·Ú13Ïc‚iLk - e‰„t ‡ÏÂ14BÓˆÚ ˙‡ ‰cÙÈ15. »«»»¿…»»¿∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«¿

שם.9) וגמרא, הישראלית.10)משנה אפילו כלומר,
פדאו 11) לא אם עצמו, את שפודה האיש כלומר, שם.

כדלהלן. את 12)אביו, לפדות חייבת אינה האשה אבל
את  לפדות מצווה - לפדותו מצווים שאחרים ש"כל עצמה,
לפדות  מצווה אין - לפדותו מצווים אחרים שאין וכל עצמו,
בהלכה  כמבואר לפדותה, חייב אביה אין ואשה עצמו", את

שם). (קידושין, מצותֿעשה 13)הקודמת בטל כלומר,
עליו. החלה אחד.14)הנ"ל, ויום שנים יג בן שיהיה

כה, אות תשובה' וב'פתחי סט"ו, שה סי' ביו"ד וראה
שצב. מצוה חינוך' שם.15)וב'מנחת קידושין,

.‚‰È‰16˙BcÙÏ ‡e‰17˙BcÙÏ B·e18BÓˆÚ ‰cÙÈ - »»ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿∆«¿
BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â .Ba Ck ¯Á‡Â ‰lÁz19ÔBÈ„t È„k ‡l‡ ¿ƒ»¿««»¿¿ƒ≈∆»¿≈ƒ¿

.BÓˆÚ ‰cÙÈ - „Á‡∆»ƒ¿∆«¿

ולא 16) קודמת, גופו שעל שמצוה כחכמים, שם, ברייתא

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



mixekiaקפב zekld - mirxf xtq - elqk a"i w"y mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

יהודה. אביו.17)כרבי פדאו לו 18)שלא ויש כלומר,
שניהם. פדיון מודין 19)כדי הכל ירמיה, רבי אמר שם:

חמש  אלא דליכא היכא כל יהודה), רבי אפילו (כלומר,
עדיפא  דגופיה מצוה טעמא מאי לבנו, קודם הוא סלעים,
על  פדיונו מצות - שהאב קודמו, בנו אומרים: ואין (כלומר,

האב). על פדיונו מצות - והבן אביו,

.„Ba ‰È‰20ÔÈ‡Â ,Ï‚¯Ï ˙BÏÚÏ ˙Ú ÚÈb‰Â ˙BcÙÏ »»¿ƒ¿¿ƒƒ«≈«¬¿∆∆¿≈
‰ÏBÚ Ck ¯Á‡Â Ba ˙‡ ‰„Bt - ‰ÊÏÂ ‰ÊÏ È„k BÏ¿≈»∆¿»∆∆∆¿¿««»∆

Ï‚¯Ï21:Ck ¯Á‡Â ,‰cÙz EÈa ¯BÎa Ïk :¯Ó‡pL ; ¿∆∆∆∆¡«…¿»∆ƒ¿∆¿««»
Ì˜È¯ ÈÙ e‡¯È ‡ÏÂ22. ¿…≈»»«≈»

וקלֿוחומר 20) יהודה. כרבי ולא כחכמים שם: ברייתא,
פדיונו  שהרי קודם, שפדיונו לפדות, הוא היה שאם הוא,
פ"ו  בכורות בתוספתא הוא וכן כנ"ל. בנו, לשל קודם
שם. דוד' 'חסדי ועי' .(540 38 עמ' צוקרמנדל (הוצאת

ובהלכה 21) לרגל. עליה הוצאת אחר לחזור ישתדל כלומר,
שניהם. פדיון כדי לו כשיש זה, לשון רבינו תפס הקודמת
של  זה מלשון דייק (176 (עמוד שם לקידושין וה'מאירי'
לעלות, יוכל לא יפדה שאם בוודאי יודע ש"אם הברייתא

שעליה 22)עולה". שאףֿעלֿפי התורה חידשה כלומר,
(ראה  עוברת מצוה אינה הבן ופדיון עוברת, מצוה היא לרגל
כאן  קודמת, עוברת מצוה מקום, ובכל הי"ז), בסוף להלן

ו  לרגל. לעליה הבן פדיון שאין יקדים רבינו מדברי נראה
כשיש  אבל ולזה. לזה כדי לו כשאין אלא אמורים הדברים
וראה  בנו. את יפדה ואחרֿכך לרגל יעלה ולזה, לזה כדי לו
ובהערות  עג) (עמוד שם לקדושין למי, נודע לא בשיטה

שם.

.‰‰„Bt‰23ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ :C¯·Ó - Ba ˙‡ «∆∆¿¿»≈¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»
Ôa‰ ÔBÈ„t ÏÚ eeˆÂ24eÈÁ‰L C¯·Óe ¯ÊBÁÂ ,25, ¿ƒ»«ƒ¿«≈¿≈¿»≈∆∆¡»

Ô˙B Ck ¯Á‡Â26BÓˆÚ ‰„t Ì‡Â .Ô‰kÏ ÔBÈ„t‰27- ¿««»≈«ƒ¿«…≈¿ƒ»»«¿
¯BÎa‰ ˙BcÙÏ C¯·Ó28.eÈÁ‰L C¯·Óe , ¿»≈ƒ¿«¿¿»≈∆∆¡»

ב.23) קכא, בפי"א 24)פסחים והנה שם. מפורש כן 
אם  וכו', מצוה העושה "כל רבינו כתב הי"א, ברכות מהל'
לאחרים, אותה עשה לעשות. מברך: לעצמו, אותה עשה
וכן  בהי"ב, שם שהרי צריךֿעיון, אבל העשיה". על מברך
מברך: בנו את שהמל רבינו, כתב ה"א מילה מהל' בפ"ג
ז:), בפסחים מפורש (וכן המילה על ולא הבן, את למול
זה  הרי כט.), (קידושין עליו מוטלת בנו שמילת מכיון הרי
את  לפדות מברך: אינו מדוע כן ואם לעצמו, מצוה כעושה
בה"א. כנ"ל מוטל, הדבר עליו הרי פודהו, כשהוא הבן,
ס"ב, רסה ובסי' הגר"א, ובביאור ס"י, שה סי' ביו"ד וראה
ולומר  לחלק שיש [ונראה שצב. מצוה חינוך' וב'מנחת
לקיימו  יכול שאינו שכיון אלא הבן, על עיקרו - הבן שפדיון
הפדיון  אותו שהרי האב, על התורה אותו הטילה בקטנותו,
ביום  שמצוותה מילה אבל כשגדל. הבן מבצע הרב, שמבצע
על  עיקרה אלא הבן, על שעיקרה לומר מקום אין השמיני,
ולכשיגדל  זו, מצוה ביטל בשמיני, האב מל לא ואם האב,

עצמו, את למול חייב אינו הבן בשמיני מילה מצות אבל
ועל  העבדים על אינה שבוודאי וגרים עבדים ומילת מקיים.
"למול" מברך ביתֿהדין, על או הרב על אלא עצמם, הגרים

הדברים  אין זו, סברא שלפי אלא ה"דֿה). שם מילה (הל'
יום  לאחר בנו מל אם אבל בשמיני, במילה אלא אמורים

וצ"ע]. המילה", "על אלא מברך אינו פסחים 25)השמיני,
הוא  הרי בנו, את לפדות מוטל שעליו שכיון ב. קכא,

ה"י. שם ברכות בהל' וראה לעצמו. מצוה כדי 26)כעושה
בפ"א  שם וראה המצוה. לעשיית קודמת הברכה שתהא

הט"ז. מעשר מהל' ובפ"א אביו.27)ה"ג. פדאו כשלא
ה"ב. מהל'28)כנ"ל (פי"א לעצמו מצוה העושה כדין

שם). ברכות

.ÂÌB˜Ó ÏÎa ˙‚‰B BÊ ‰ÂˆÓ29ÔÓÊ ÏÎ·e30‰nÎ·e . ƒ¿»∆∆¿»»¿»¿«¿«»
ÌÈÚÏÒ LÓÁa ?e‰„Bt31L„Á ÔaÓ ÂÈe„Ùe :¯Ó‡pL ; ≈¿»≈¿»ƒ∆∆¡«¿»ƒ∆…∆

‰cÙz32ÛÒk ‰ÂLa ÔÈa ÛÒÎa ÔÈa .33ÔÈÏËÏhn‰ ÔÓ ƒ¿∆≈¿∆∆≈¿»∆∆∆ƒ«ƒ«¿¿ƒ
ÌÈÏ˜M‰ ÔÈÚk ,ÔBÓÓ ÔÙebL34ÔÈ„Bt ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ∆»»¿ƒ¿««¿»ƒ¿ƒ»≈ƒ

˙BÚ˜¯˜a35˙BÚ˜¯˜k Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ„·Úa ‡ÏÂ ;36; ¿«¿»¿…«¬»ƒƒ¿≈∆≈¿«¿»
˙B¯ËLa ‡ÏÂ37ÔBÓÓ ÔÙeb ÔÈ‡L ÈÙÏ ,38e‰„t Ì‡Â . ¿…ƒ¿»¿ƒ∆≈»»¿ƒ»»

Èe„t BÈ‡ - Ô‰a39. »∆≈»

שהוא 29) ו"כל הגוף, חובת היא הבן פדיון מצות שהרי
(קידושין  בחוץֿלארץ" בין בארץ בין נוהגת הגוף, חובת
לרב  זוזי שבסר ליה שדר אשי "רב א: נ, ובבכורות לז.).

דר  בריה בבבל.אחא היה הרי אשי ורב הבן", בפדיון בינא
ה"ז. פ"א למעלה הבית.30)וראה בפני שלא אפילו

ב.31) מט, בכורות :32)משנה, כתוב מכן ולאחר
מקום  "כל א: נא, ושם שקלים". חמשת כסף "בערכך
פרט  הטל לזה, זה הסמוכים כללות שתי מוצא שאתה
כלל. חודש, מבן "ופדויו : ושם ופרט". בכלל ודונם ביניהם
פרט  שהטיל לאחר (כלומר, וכלל חזר תפדה, פרט. בערך,
דן  אתה אי וכלל, ופרט כלל כנ"ל). הסמוכים, הכללות בין
וגופו  המיטלטל דבר מפורש הפרט מה הפרט, כעין אלא
ממון, וגופו המיטלטל דבר כל אף כסף), שוה (כלומר, ממון

שם.33)וכו'". השקל,34)משנה, על חכמים שהוסיפו
ה"ד, ערכין מהל' בפ"א וראה סלע. כמשקל משקלו ועשו

ה"ב. שקלים מהל' שם.35)ובפ"א שהרי 36)משנה,
לבניכם  אותם "והתנחלתם מו): כה, (ויקרא בהם נאמר

כב:). (קידושין אחוזה" לרשת כלומר,37)אחריכם
לכהן. לתתם ורוצה אחרים, על לו שיש חוב בשטרי

מטלטלין.38) שהם תורה 39)אףֿעלֿפי אמרה שהרי
שם. ברש"י וראה כנ"ל. כסף, ובשוה בכסף רק נפדה שהבן

.Ê·˙k40ÏÒ LÓÁ BÏ ·iÁ ‡e‰L Ô‰kÏ ·‡‰- ÌÈÚ »«»»«…≈∆«»»≈¿»ƒ
BÏ ÔzÏ ·iÁ41Èe„t BÈ‡ B·e ,42BÏ Ô˙ .43BÈ‡L ÈÏk «»ƒ≈¿≈»»«¿ƒ∆≈

ÌÈÚÏÒ LÓÁa Ô‰k‰ BÏa˜Â ÌÈÚÏÒ LÓÁ ˜eMa ‰ÂL»∆«»≈¿»ƒ¿ƒ¿«…≈¿»≈¿»ƒ
Ô˙ .Èe„t Ba È¯‰ -44‰¯OÚÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ ¬≈¿»»«»≈¿»ƒ«¬»»

ÌÈ‰k45˙Á‡ ˙·a ÔÈa ,46‰Ê ¯Á‡ ‰Êa ÔÈa47‡ˆÈ -48. …¬ƒ≈¿«««≈»∆««∆»»

שם.40) בכורות בשטר 41)משנה, לחבירו הכותב כדין
שם  שאין ואףֿעלֿפי לו, הוא חייב מנה, לך חייב הריני
הט"ו). מכירה מהל' ופי"א קא: (כתובות עדים

פדוי 42) בנו נחמן, דרב קמיה תנא "תני שם: בכורות
אבל  וכו', יוסי, רבי דברי זו נחמן, רב ליה אמר לכשיתן.
פדוי  בנו אין והלכתא: פדוי. בנו אין אומרים, חכמים
אלא  זו שאין דבר, של וטעמו לכשיתן)". אפילו (כלומר,
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פדיון  בכסף שמדובר בה נזכר לא שהרי חדשה, התחייבות
עבור  נוספים סלעים חמשה לכהן לתת צריך ולכן הבן.

בנו. לפדיון 43)פדיון זה "עגל אמרו: - א ח, בקידושין
לפדיון  סלעים בחמשה זה עגל כלום. אמר לא וכו', בני,
שוי  דלא אילימא דמי, היכי פדיון האי פדוי. בנו וכו', בני,
דשוי, אףֿעלֿגב לאו אלא כמיניה. כל סלעים), (חמשה
ורישא  שוי, דלא לעולם רבא אמר לא. - קייצי דלא וכיון
כהנא  דרב הא כי עילויה. כהן דקבלי וסיפא הבן, אבי דאמר
בסודר  בנו את פדה כלומר, - בה"ג (כנוסחת בסודרא פריק
שאמרו  ומה סלעים". חמשה שוה לדידי אמר, מאד). יקר
פדיון  לדין ענין אינו וכו'", כהנא רב אלא אמרן "לא שם
והגר"א  ה, ס"ק שה סי' ליו"ד (ש"ך אונאה לדין אלא הבן

הבה"ג). לגירסת ח ס"ק שם,44)שם בבכורות ברייתא,
כהן.45)ב. לכל סלע חצי הנותן 46)כלומר, שמצד

שמצד  אףֿעלֿפי סלעים, חמשה של נתינה כאן היתה
אחד. לכל סלע חצי של קבלה אלא היתה לא המקבלים

סלעים.47) חמשה של נתינה היתה לא הנותן מצד שאף
יצא,48) בדיעבד שרק משמע, "יצא" שמהלשון אףֿעלֿפי

כהונה  ממתנות וראיה כן, לעשות יכול לכתחילה שאף נראה
כדי  אחד לכל נותן אם לחלקם, שאפשר הגז ומראשית
תשובה' ב'פתחי ראה הט"ז), ופ"י הי"ז, פ"א (למעלה נתינה
שם, מהברייתא נראה וכן אדם'. 'חכמת בשם י ס"ק שם
יצא", - לו והחזירו "נטלו : עוד נאמר הנ"ל, הדין שאחרי
"אם  מפורש: (שם.) במשנה שהרי דוקא, לאו בוודאי וזה
לכתחילה  שגם הרי רשאי", - במתנה לו ליתן הכהן רצה
הברייתא  בראש שנאמר למה והואֿהדין כן, לעשות מותר
לאו  "יצא" כן שגם וכו'" יצא כהנים, לעשרה "נתנו הנ"ל

לכתחילה. הואֿהדין אלא דוקא,

.Á‰ˆ¯49¯ÈÊÁÓ - ÔBÈ„t‰ BÏ ¯ÈÊÁ‰Ï Ô‰k‰50‡ÏÂ ; »»«…≈¿«¬ƒ«ƒ¿«¬ƒ¿…
‡e‰ BÏ ÔzÈ51¯ÈÊÁ‰Â Ôk ‰OÚ Ì‡Â .¯ÈÊÁiL BzÚ„Â ƒ≈¿«¿∆«¬ƒ¿ƒ»»≈¿∆¡ƒ

Èe„t Ba ÔÈ‡ - BÏ52‰zÓ BÏ ÔzÏ BaÏa ¯Ó‚iL „Ú , ≈¿»«∆ƒ¿…¿ƒƒ≈«»»
¯ÈÊÁ‰Ï Ck ¯Á‡ Ô‰k‰ ‰ˆ¯ Ì‡Â ;‰¯eÓ‚53.¯ÈÊÁÈ - ¿»¿ƒ»»«…≈««»¿«¬ƒ«¬ƒ

Ba È¯‰ - ¯ÈÊÁ‰Ï ˙Ó ÏÚ BÏ Ô˙Â L¯t Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ≈≈¿»««¿»¿«¬ƒ¬≈¿
Èe„t54. »

רשאי".49) - במתנה לו ליתן הכהן רצה "אם שם: במשנה,
בנו.50) נפדה - במתנה לכהן הפדיון שנתן שכיון
ושקיל 51) רגיל היה חנינא "רבי ושם: הבן. אבי כלומר,

(שנתן  גברא לההוא חזייה ומחזירו). הפדיון (=נוטל ומהדר
לא  ליה, אמר קמיה. ואתי אזיל קא דהוה בנו), פדיון לו
בנו  אין הילכך ביש), עסק =) ביש מידעם ויהייבת, גמרת

עלֿמנת 52)פדוי". לו נותן שהוא פירש שלא שכיון
במתנה  הפדיון את לתת בדעתו גמר לא כדלהלן, שיחזיר,
לו, החזיר לא אם אבל לו, החזיר אם ודווקא כנ"ל. גמורה,
במתנה  הכסף לתת בדעתו גומר הוא שעתה פדוי, בנו הרי
וראה  הראשון. הלשון לפי שם רש"י שכתב וכמו גמורה.

ובש"ך. ס"ח שם ב.53)ביו"ד ו, כיון 54)קידושין
לו  שיחזיר שהתנה אלא גמורה, מתנה לו לתת בלבו שגמר
מפני  כן, לעשות "ואסור : אמרו שם ובגמרא מכן. לאחר
זה, השמיט ורבינו הגרנות", בבית המסייע ככהן שנראה

בלבד, בתרומה אלא אמורים הדברים שאין שסובר מפני
יב. ס"ק שם ליו"ד הגר"א ובביאור בכסףֿמשנה, ראה

.ËÌÈ‰k55ÌiÂÏe56ÏwÓ Ôa‰ ÔBÈ„tÓ ÌÈ¯eËt - …¬ƒ¿ƒƒ¿ƒƒƒ¿«≈ƒ«
Ï‡¯OÈ ÏL e¯Ët Ì‡ :¯ÓÁÂ57‡e‰ ÔÈc ,¯a„na »…∆ƒ»¿∆ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ
ÔÓˆÚ e¯ËÙiL58. ∆ƒ¿¿«¿»

ב.55) ג, בכורות תלוי 56)משנה, הדבר "שאין אףֿעלֿפי
פטור  זאת בכל הסמוכה, כבהלכה באם", אלא באב

כדלהלן. קדושת 57)מקלֿוחומר, הפקיעה אם כלומר,
הבכורה, מן שפטרום ישראל, בכורי קדושת את הלויים
בבני  בכור כל תחת הלויים את "קח מה) ג, (במדבר שנאמר

שם. המשנה, בפירוש וראה ד,58)ישראל". שם ובגמרא
בן  יהושע רבי דאמר לוי, בן יהושע כרבי מנלן, "כהנים א:
מהן, אחד וזה לויים, כהנים נקראו מקומות בכ"ד לוי,
מהקלֿ (שהרי מנלן ולדורות צדוק. בני הלויים והכהנים
במדבר) אלא והלויים, הכהנים את לפטור אין הנ"ל וחומר

יהו". בהוייתן הלויים, לי והיו קרא, אמר

.È‰iÂl‰ ÔÓe ˙‰k‰ ÔÓ ‡a‰ Ï‡¯OÈ59¯eËt -60. ƒ¿»≈«»ƒ«…∆∆ƒ«¿ƒ»»
¯Ët :¯Ó‡pL ;Ì‡a ‡l‡ ,·‡a ÈeÏz ¯·c‰ ÔÈ‡L∆≈«»»»»»∆»»≈∆∆¡«∆∆

Ï‡¯OÈa ÌÁ¯61. ∆∆¿ƒ¿»≈

ישראל.59) בנו גם ואםֿכן ישראל, א.60)והאב מז, שם
דרב  בריה מר של כפירושו אהבה בר אדא רב של מימרא
בר  אדא רב של כמימרתו פסקו - א קלב, ובחולין יוסף.

מר. ד"ה ב'תוספות' שם בבכורות וראה ראה 61)אהבה.
עד. הערה להלן

.‡È‰iÂÏ62¯eËt da - ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˙¯aÚÓ‰63. ¿ƒ»«¿À∆∆≈≈»ƒ¿»»
˙‰ÎÂ64Ó ˙¯aÚÓ‰·iÁ da - ÌÈ·ÎBk „·BÚ65; ¿…∆∆«¿À∆∆≈≈»ƒ¿»«»

‰p‰k‰ ÔÓ Bn‡ ‰ÏÒÙ È¯‰L66„·BÚ‰ ˙ÏÈÚ·a ∆¬≈ƒ¿¿»ƒƒ«¿À»ƒ¿ƒ«»≈
ÌÈ·ÎBk67. »ƒ

אהב 62) בר אדא כרב פפא.שם, רב של לפירושו ה,
את 63) מזהמין אין דמאןֿדאמר אליבא תימא ולא שם:

אחר  אלא הגוי, האב אחר הולך הוולד אין (כלו', הוולד
ביאה  איסורי מהל' בפט"ו רבינו פסק וכן הוא, וכשר האם
פסול  לוי הוולד, את מזהמין למאןֿדאמר אפילו אלא ה"ג),
כיון  האם, מן פוקעת לויה קדושת שאין (כלומר, מיקרי

כלֿכך). חמורה עצמו 65)שם.64)שאינה הוא כלומר,
חייבת  אמו אין שהרי לכשיגדיל, עצמו את לפדות חייב
נתעברה  ולא לגוי, נבעלה ואם בה"ב. למעלה לפדותו,
ליו"ד  (ש"ך לפדותו חייב הישראל - לישראל ונשאה ממנו,

כב). ס"ק שה קיימא,66)סי' בקדושתה "לוייה : שם
למעלה  וראה זרה". הויא דאיבעלה כיון כהנת, אלא וכו'.

ה"ב. מעשר מהל' ובפ"א ה"כ, חללה.67)בפ"ט ונעשתה
ב]. נט, בגיטין [וראה בה אין לויה דין ואפילו

.·ÈÔ‰k68ÏÏÁ Ôa BÏ „ÏBpL69CB˙a ·‡‰ ˙Ó : …≈∆«≈»»≈»»¿
BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁ Ôa‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL70‡lL , ¿ƒ«≈«»ƒ¿∆«¿∆…

BBÈ„Ùa ·‡‰ ‰ÎÊ71ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ ˙Ó ;BÈ‡ - »»»»¿ƒ¿≈««¿ƒ≈
·‡‰ ‰ÎÊ È¯‰L ,BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ Ôa‰ ·iÁ«»«≈ƒ¿∆«¿∆¬≈»»»»

BBÈ„Ùa72. ¿ƒ¿
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שם.68) על 69)בכורות, או הגרושה על הכהן שבא
(ראה  לוי ולא ישראל הוא שהרי ממנה זה ונולד החללה,
ביאה  איסורי מהל' בפי"ט וראה כהן. ולא הקודמת), בהלכה

הונא.70)ה"ג. רב בר כרבה ולא חסדא כרב שם,
יום,71) שלשים משישלים רק חלה הבן פדיון חובת שהרי

הוא, חייב) (שהבן דבר של וטעמו בהי"ז. כדלהלן
בלבד, הוא חובתו זו הרי הבן, על פדיון חובת שמשחלה
שאביו  כיון לומר יכול אינו ולפיכך אביו, מכח בא הוא ואין

יפטר. הוא אף חי, היה אילו פטור הוא 72)היה שהרי
בכך, המצוה וקיים לעצמו בנו פדיון שנתן ונמצא כהן,
ביו"ד  וראה שלו. הוא והרי לבנו, הכסף את הוריש ומשמת

שם. הגר"א ובביאור סי"ט, שם

.‚È‰ÁÙM‰73Ô‰Lk ‰¯ib˙pL ˙È˙eÎÂ ‰¯¯ÁzLpL «ƒ¿»∆ƒ¿«¿¿»¿ƒ∆ƒ¿«¿»¿∆≈
‰M„˜· ‡lL B˙¯B‰L Èt ÏÚ Û‡ ,e„ÏÈÂ ˙B¯aÚÓ74, ¿À»¿»¿««ƒ∆»∆…ƒ¿À»

·iÁ - ‰M„˜a „ÏBÂ ÏÈ‡B‰75ÌÁ¯ ¯Ët :¯Ó‡pL ; ƒ¿«ƒ¿À»«»∆∆¡«∆∆∆∆
Ï‡¯OÈa76ÌÁ¯Â ¯Ët È¯‰Â ,77Úe„È ÔÈ‡ .Ï‡¯OÈa78 ¿ƒ¿»≈«¬≈∆∆»∆∆¿ƒ¿»≈≈»«

‰„ÏÈ ‰¯ib˙pL Ì„˜ Ì‡79‰„ÏÈ ‰¯ib˙pL ¯Á‡ B‡ ƒ…∆∆ƒ¿«¿»»¿»««∆ƒ¿«¿»»¿»
.‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰ -«ƒ≈¬≈»»»¿»»

נשתחררה 73) מעוברת, "נתגיירה א: מו, שם משנה,
לכהן". בכור וכו' רחם 74)מעוברת "פטר נאמר שהרי

ישראל. בכלל אינן והן חייב כ 75)בישראל", לומר,
רגמ"ה  בפירוש וראה בה"ב. כנ"ל כשיגדל, עצמו לפדות

כזה 76)שם. פסוק אין אבל שם. המשנה, לשון הוא כן
בבני  רחם כל "פטר נאמר: ב יג, בשמות שהרי התורה, בכל
ישראל. מבני רחם "פטר נאמר: יב ג, ובבמדבר ישראל",

רחם".77) "פטרו ס"כ: שם ממה 78)ביו"ד רבינו למדו
ופ"י  הי"ג, פ"ט למעלה (הובא א. קלד, בחולין שאמרו
פטור, ממון שספק הגז, וראשית כהונה מתנות לענין הי"ב),

הראיה. עליו - מחבירו שהמוציא ופטור 79)משום
הביא: שם, ביו"ד ה'טור' "בישראל". זה שאין מפדיון,
- לאו אם ונתגיירה, שנשתחררה קודם ילדו אם "ספק

פטור".

.„È˙È˙ek‰80e¯ib˙ Ck ¯Á‡Â ,e„ÏiL ‰ÁÙM‰Â «ƒ¿«ƒ¿»∆»¿¿««»ƒ¿«¿
:¯Ó‡pL ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - ¯Á‡ „ÏÂ e„ÏÈÂ e¯¯ÁzLÂ¿ƒ¿«¿¿¿»¿»»«≈¬≈∆»∆∆¡«

ÌÁ¯ ¯Ët ‰Ê ÔÈ‡Â ,ÌÁ¯ ¯Ët81¯Á‡ ‡a‰ ÔÎÂ . ∆∆∆∆¿≈∆∆∆∆∆¿≈«»««
ÌÈÏÙp‰82ÏÙ Ïk :83‰„Ï ‰‡ÓË Bn‡L84‡a‰ - «¿»ƒ»≈∆∆ƒ¿≈»≈»«»

ÌÁ¯ ¯Ët BÈ‡ ÂÈ¯Á‡85‰‡ÓË Bn‡ ÔÈ‡L ÏÙ ÏÎÂ ; «¬»≈∆∆∆∆¿»≈∆∆≈ƒ¿≈»
ÌÈ·‚ÁÂ ÌÈ‚c ÔÈÓk ˙Ïtn‰ BÓk ,‰„Ï86˙Ïtn‰ B‡ ≈»¿««∆∆¿ƒ»ƒ«¬»ƒ««∆∆

ÌÈÚa¯‡ ÌBÈ87Ô‰a ‡ˆBiÎÂ88¯BÎa ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ - «¿»ƒ¿«≈»∆«»«¬»¿
˙BcÙÏ ·iÁÂ Ô‰kÏ89. «…≈¿«»ƒ¿

הגלילי.80) יוסי כרבי ולא כחכמים שם, שהרי 81)משנה
ובעבודתה. בגויותה לידתה עלֿידי רחמה נפטר כבר

שנולד 82) והכוונה מאיר. כרבי ולא כחכמים שם, משנה
אמו. שהפילה יוצא 83)לאחר בדין הט"ז, להלן ראה

גופו 84)דופן. ששאר אףֿעלֿפי אדם, פני כצורת כשפניו
איסורי  מהל' בפ"י וראה עוף. או חיה או בהמה כצורת

ח. ה"א, נפטר 85)ביאה וכבר לידה, נקראת כזאת הפלה
ב.86)רחמה. מז, שם לו 87)משנה, מלאו שלא שכל

איסורי  בהל' וראה צורתו. נגמרה לא שלמים, יום ארבעים
ה"א. שם ה"ד.88)ביאה שם שההפלה 89)ראה

בדין  הט"ז להלן וראה לידה. בכלל אינה לוולד  שקדמה
דופן. יוצא

.ÂËC˙Á90‡a‰ - ¯·‡ ¯·‡ B‡ÈˆB‰Â ‰ÈÚÓa ¯aÚ‰ »«»À»¿≈∆»¿ƒ≈∆≈∆«»
ÌÁ¯ ¯Ët BÈ‡ ÂÈ¯Á‡91‰ÓL Ôa .92‡ÈˆB‰L ÌÈL„Á «¬»≈∆∆∆∆∆¿…»√»ƒ∆ƒ

ÈÁ ‡e‰Â BL‡¯93˙nL ‰ÚLz Ôa ÔÎÂ ,˙ÓÂ B¯ÈÊÁ‰Â94 …¿«¿∆¡ƒ»≈¿≈∆ƒ¿»∆≈
‰„ÏÈÂ ÂÈÁ‡ ‡ˆÈ Ck ¯Á‡Â ,B¯ÈÊÁ‰Â BL‡¯ ‡ˆÈÂ95- ¿»»…¿∆¡ƒ¿««»»»»ƒ¿»¿»

ÏL BL‡¯a ¯ËÙ È¯‰L ,ÌÁ¯ ¯Ët BÈ‡ ‰„ÏiL ‰Ê∆∆»¿»≈∆∆∆∆∆¬≈ƒ¿«¿…∆
ÔBL‡¯96BzÁct ‡ˆzMÓe .97.ÂÈ¯Á‡ ‡a‰ ¯ËBt ƒƒ∆≈≈««¿≈«»«¬»

א.90) מו, שם לאחר 91)משנה, לידה טמאה שאמו כיון
ה"ו). שם ביאה איסורי (הל' החתוך העובר הוצאת

לכהן,92) בכור ואינו לנחלה בכור "איזהו שם: במשנה,
ט' ובן חי, ראשו את שיצא אףֿעלֿפי נפלים אחר הבא

להלן. וראה מת", ראשו רבינו,93)שיצא מלשון משמע
הבא  את פוטר זה אין מת, והוא ראשו ח' בן הוציא שאם
באות  שם והגר"א סכ"ג. שם ביו"ד הוא וכן מפדיון, אחריו
חי  כשהוא ראשו הוציא בין הבדל שאין וסובר - חולק לט,
בין  - ב מז, שם במשנה נמנה לא ולכן מת. כשהוא או
גם  הבן, מפדיון אחריהם הבא את פוטרים שאינם הנפלים
בזה. שהאריך ועיי"ש מת. והוא ראשו שהוציא ח' בן

חי.94) הוא אם וכלֿשכן שמת, אףֿעלֿפי כלומר,
אחיו.95) כמו חזר לא ומאי 96)כלומר, ב: מו, שם

וראה  לידה. הוה רישיה, ליה דמפיק דכיון קאֿמשמעֿלן,
הט"ו. סוף אסורות, מאכלות מהל' נדה 97)בפ"ה משנה,

"משתצא  רבינו: כתב ה"ו, שם ביאה איסורי ובהל' א. כח,
מצא  שם, משנה' ה'כסף אבל כילוד". זה הרי פדחתו, רוב

"רוב". תיבת בו שנמחקה מוגה, רבינו בספר

.ÊËÔÙ„ ‡ˆBÈ98Bk¯„k ÂÈ¯Á‡ ‡a‰Â99Ì‰ÈL - ≈…∆¿«»«¬»¿«¿¿≈∆
ÌÁ¯‰ ÔÓ ‡ˆÈ ‡lL ÈÙÏ - ÔBL‡¯‰ :ÌÈ¯eËt100, ¿ƒ»ƒ¿ƒ∆…»»ƒ»∆∆

¯Á‡ BÓ„wL ÈtÓ - ÈM‰Â101. ¿«≈ƒƒ¿≈∆¿»«≈

ושם 98) שמעון. כרבי ולא כחכמים - ב מז, בכורות משנה,
דרך  יצא שלא ולד הוא דופן", ו"יוצא עקיבא. כרבי - א יט,
פתיחתה. עלֿידי אמו בטן מדופן הוצא אלא הרחם,

הרחם.99) דרך (גמרא,100)כלומר, בעינן" רחם ו"פטר
מז). זה 101)שם (כגון אחד לדבר בכור "קסבר, שם:

שהרי  לוולדות בכור ואינו הרחם, מן ליציאה בכור שהוא
ואףֿעלֿפי  בכור. הוי לא שם), רש"י ראה לו, קודם ולד היה
שם  ביאה איסורי (הל' לידה טמאה אמו אין דופן שיוצא
שמי  י"ד, בהלכה רבינו כתב שלא כלום, בכך אין ה"ה),
בנפל  אלא לפדות חייב אחריו הבא לידה טמאה אמו שאין

קיימא. בבר ולא בלבד,

.ÊÈ·iÁ˙È È˙ÓÈ‡Ó102ÌÈÏLiMÓ ?ÔBÈ„Ùa103ÌÈLÏL ≈≈»«ƒ¿«≈¿ƒ¿ƒ∆«¿ƒ¿ƒ
ÌBÈ104Ôa‰ ˙Ó .‰cÙz L„Á ÔaÓ ÂÈe„Ùe :¯Ó‡pL ;105 ∆∆¡«¿»ƒ∆…∆ƒ¿∆≈«≈

ÌÈLÏL ÌBÈa elÙ‡Â ,ÌÈLÏL CB˙a106‰OÚ Ì‡ ÔÎÂ , ¿¿ƒ«¬ƒ¿¿ƒ¿≈ƒ«¬»
Ù¯Ë‰107ÌÈc˜‰ Ì‡Â .ÌÈÚÏÒ LÓÁa ·iÁ BÈ‡ -108 ¿≈»≈«»¿»≈¿»ƒ¿ƒƒ¿ƒ

Ô‰kÏ Ô˙Â109˙Ó Ì‡Â] .ÔBÈ„t‰ BÏ ¯ÈÊÁÈ -110¯Á‡ ¿»««…≈«¬ƒ«ƒ¿¿ƒ≈««
.ÔzÈ - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â [;ÔBÈ„Ùa ·iÁ - ÌBÈ ÌÈLÏL¿ƒ«»¿ƒ¿¿ƒ…»«ƒ≈
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ובפדיון 103)האב.102) בערכין "אין יב: שם ברייתא,
(כלומר, עולם" עד ומוסיפין יום, משלשים פחות וכו', הבן
בחיובו  אלא חיובו, פקע לא ל"א, ביום בנו את פדה לא אם
ובביאור  סי"א, שה סי' ביו"ד וראה לעולם). עומד הוא

ל"א.104)הגר"א. ליום משיכנס משנה,105)כלומר,
א. מט, הסובר 106)שם עקיבא כרבי ולא כחכמים שם,

לא  נתן לא ואם יטול, לא נתן אם שלשים, ביום מת שאם
"חודש" גמרי דרבנן, טעמייהו מאי : שם ובגמרא יתן.
"חודש" הבן) בפדיון האמור תפדה" חודש "מבן (כלומר,
ומעלה", חודש "מבן (כלומר, "ומעלה" התם מה ממדבר,

"ומעלה". נמי הכא אף ממש), חודש בן בבא107ֿ)ולא
אין  שנטרף בכור אלעזר, רבי אמר עולא "ואמר ב: יא, קמא
כלומר, טריפה, נעשה "שנטרף", מפרש ורבינו אותו". פודין
יב  בתוך למות שסופו בזה, וכיוצא ריאתו או מוחו שניקב
כרש"י. ולא שם, ב'תוספות' פירשו וכן חודש,

הכסף 108) את לכהן שנתן והכוונה שם. בכורות, משנה,
פדוי, בני יום שלשים לאחר לו: ואמר שלשים, בתוך

בהי"ח. שלשים.109)כדלהלן בתוך הבן ומת
שם.110)

.ÁÈ‰„tL ÈÓ111ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a Ba112¯Ó‡ Ì‡ : ƒ∆»»¿¿¿ƒƒ»«
BÏ113ÂÈLÎÚÓ114Èe„t Ba ÔÈ‡ -115BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â ; ≈«¿»≈¿»¿ƒ»«

ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï116ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡Â ,Èe„t Ba - ¿««¿ƒ¿»¿««ƒ∆≈
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ÔÈÓi˜ ˙BÚn‰117. «»«»ƒ¿««¿ƒ

הקודמת.112)שם.111) כבהלכה ל, ביום וכן
הפדיון.114)לכהן.113) יחול עכשיו כלומר,
יח),115) ס"ק שם ליו"ד (ש"ך קיימין שהמעות אףֿעלֿפי

נחלקו  לא ובזה ואילך. ל"א מיום אלא פדיון חובת שאין
להלן. וראה שם. ושמואל יחול 116)רב אז כלומר,

כרב 117)הפדיון. שהלכה כשמואל, ולא כרב שם,
דקיימאֿלן  "ואףֿעלֿגב : שם בגמרא שאמרו ומה באיסורי.
כוותיה  הלכתא הכא בדיני, וכשמואל באיסורי כרב הלכתא
כתב  וכן (כסףֿמשנה), כן גרס לא שרבינו כנראה דשמואל",

כי שם, מקובצת' ושכן ב'שיטה זה, אין ישנים, ספרים בקצת
יב  שם שהקשו ממה נראה וכן הרא"ש'. מ'תוספות  משמע

כמותו. שהלכה משמע נחמן, רב על מרב :

.ËÈ˜ÙÒ ‡e‰L ÈÓ118È¯‰ - ‡Ï B‡ ÔBÈ„Ùa ·iÁ Ì‡ ƒ∆»≈ƒ«»¿ƒ¿…¬≈
¯eËt ‰Ê119˙Ó .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ ‡ÈˆBn‰L , ∆»∆«ƒ≈¬≈»»»¿»»≈

·‡‰120‡lL ˙˜ÊÁa Ôa‰ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a »»¿¿ƒ¬≈«≈¿∆¿«∆…
‰cÙ121Ì„˜ e‰„tL ÂÈ·‡Ó ‰È‡¯ ‡È·iL „Ú , ƒ¿»«∆»ƒ¿»»≈»ƒ∆»»…∆

˙eÓiL122‡e‰ È¯‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ï ·‡‰ ˙Ó ; ∆»≈»»¿««¿ƒ¬≈
Èe„t ˙˜ÊÁa123.‰cÙ ‡lL e‰eÚÈ„BiL „Ú , ¿∆¿«»«∆ƒ∆…ƒ¿»

עו.118) ובהערה הי"ג בסוף למעלה וראה א. קלד, חולין
הסלעים,119) חמשה את הכהן, תפס אם שגם אומרים ויש

בכור  ספק שתפס לכהן דומה זה ואין מידו, אותם מוציאים
(פ"ה  מידו אותו מוציאין שאין היא, רבינו שדעת בהמה,
אבל  הספק. שבו הבכור, את תפס ששם ה"ג), בכורות מהל'
על  הוא הספק כי כלל, ספק אין ובו הכסף את תפס כאן
לחובותיו, ערב אלא אינו והכסף חייב, הוא אם האדם
שתפס  ונמצא ערב, נעשה הכסף אין - בחוב ספק וכשיש

זכיה  הל' אפרים' וב'מחנה ברדב"ז, ראה אחר, של כספו
ח. סי' שם.120)ומתנה בכורות, שאין 121)משנה,

וראה  חיובו. זמן קודם שלשים, תוך לפדות עשוי אדם
וברדב"ז. שם פדוי 122)ברש"י בני הרי לכהן: שאמר

הקודמת. כבהלכה יום, ל' פדה 123)לאחר הסתם שמן
וראה  המצוה, את השהה ולא כדינו, ל"א ביום מיד בנו את

יח. אות סוף הגר"א ובביאור סי"א, שם ביו"ד

.ÎÈÓ124BzL‡ ‰¯ka ‡lL125ÔÈ‡Â ‰·˜e ¯ÎÊ ‰„ÏÈÂ ƒ∆…ƒ¿»ƒ¿¿»¿»»»¿≈»¿≈
Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ - ÔBL‡¯ ‡ˆÈ Ô‰Ó ‰Ê È‡ Úe„È»«≈∆≈∆»»ƒ≈»«…≈

ÌeÏk126ÌÈ¯ÎÊ ÈL ‰„ÏÈ .127Úe„È ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»¿»¿≈¿»ƒ««ƒ∆≈»«
Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B - ¯BÎa‰ Ô‰Ó ‰Ê È‡128˙Ó . ≈∆≈∆«¿≈»≈¿»ƒ«…≈≈

Ô‰Ó „Á‡129¯eËt - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a130‡ÈˆBn‰L , ∆»≈∆¿¿ƒ»∆«ƒ
·‡‰ ˙Ó .‰È‡¯‰ ÂÈÏÚ B¯·ÁÓ131ÌÈLÏL CB˙a ÔÈa , ≈¬≈»»»¿»»≈»»≈¿¿ƒ

ÌBÈ132ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡ ÔÈa133e˜ÏÁ ‡lL ÔÈa , ≈««¿ƒ≈∆…»¿
e˜ÏÁL ÔÈa ÌÈÁ‡‰134LÓÁ ÌÈÒÎp‰ ÔÓ Ô˙pÈ - »«ƒ≈∆»¿ƒ»≈ƒ«¿»ƒ»≈

.ÌÈÒÎp‰ e·iÁ˙ ¯·kL ;Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ¿»ƒ«…≈∆¿»ƒ¿«¿«¿»ƒ

א.124) מח, שם בכור.125)משנה, ילדה לא עוד כלומר,
שמא 126) כשיגדל, עצמו מלפדות פטור הבן אף כלומר,

(למעלה  מפדיון פטורה הרי והיא ראשונה, יצאה הנקבה
והמוציא  בכור, אינו אחריה שבא שהזכר ונמצא ה"א),

הכ"ז. להלן וראה הראיה. עליו שם.127)מחבירו
הוא,128) והחידוש בכור. ודאי הוא משניהם אחד שהרי

(רדב"ז). הבכור הוא מי ידוע שיהא צורך שם.129)שאין
הבכור. מהן איזה ידוע שאין מאלה אחד כלומר,

כנ"ל 130) מלפדותו, פטור והאב שמת, הוא הבכור שמא
האב  פטור ספק ומחמת בכור, אינו החי שהשני ונמצא הי"ז,

מאיר.131)לגמרי. כרבי ולא יהודה כרבי שם,
האב,132) שהוריש הנכסים יתחייבו ל"א יום שמשיגיע

כהלשון  ולא שם, הראשון וכהלשון לכהן. סלעים בחמשה
ורדב"ז). (כסףֿמשנה כרבי 134)כנ"ל.133)השני

כנ"ל. יהודה,

.‡ÎÂÈL ÈzL135ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ e¯ka ‡lL136- ¿≈»»∆…ƒ¿¿»¿¿≈¿»ƒ
Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ ¯OÚ Ô˙B137CB˙a Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó . ≈∆∆¿»ƒ«…≈≈∆»≈∆¿

ÌBÈ ÌÈLÏL138 „Á‡ Ô‰ÎÏ Ì‡ :Ô˙139BÏ ¯ÈÊÁÈ - ¿ƒƒ¿…≈∆»»««¬ƒ
ÌÈÚÏÒ LÓÁ140Ô˙ ÌÈ‰k ÈLÏ Ì‡Â ;141BÈ‡ - »≈¿»ƒ¿ƒƒ¿≈…¬ƒ»«≈

Ôa ÏÚ ‰Ê ÔBÈ„t Ôiˆ ‡Ï È¯‰L ;Ô‰Ó ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ»¿ƒ≈∆∆¬≈…ƒ≈ƒ¿∆«≈
È¯·ÁÓ ¯ÊÁ‰ :¯ÓBÏ ÏBÎÈ Ô‰Ó „Á‡ ÏÎÂ ,‰Ê142. ∆¿»∆»≈∆»««¬≈≈¬≈ƒ

שם.135) זכר.136)משנה, אחת כל שילדה כלומר,
אין 137) לאביו, בכור הוא משניהם אחד שרק אףֿעלֿפי

ה"י), למעלה (ראה האם אחר אלא האב, אחר הולכים אנו
אמותיהם. רחם את פטרו פטור 138)ושניהם שאביו

הי"ז. כנ"ל בתוך 139)מלפדותו, הסלעים עשרת את
כנ"ל  פדוי, בני יהא יום שלשים לאחר לו: ואמר שלשים,

שלשים.140)הי"ח. בתוך שמת זה עבור שקיבל
בן 141) על זה פדיון : ציין ולא סלעים, חמשה אחד לכל

להלן. ראה זה, על זה ופדיון לו 142)זה, שנתן שהפדיון
בפדיון  חייב אם שבספק ואףֿעלֿפי שמת. הזכר עבור הוא
בתחילת  למעלה (ראה מידו מוציאים כהן תפס אם הבן,
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שידוע  תפס אחד כשכהן אלא אינו זה קיז), ובהערה הט"ו,
בתורת  לכהן נתן שמתחילה כאן אבל להוציא, וממי תפס מי
היה  לא שאם נתברר שאחרֿכך אףֿעלֿפי כהונה, מתנות
היו  נוטל היה (ואם עתה ליטול ראוי היה לא לו, נותן
ב'תוספות' (שם, מידו מוציאין אין זאת בכל מידו), מוציאין

ואם). ד"ה

.·ÎÂÈL ÈzL143B‡ ,‰·˜e ¯ÎÊ e„ÏiL e¯ka ‡lL ¿≈»»∆…ƒ¿∆»¿»»¿≈»
‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ ÈL144È‡L ;Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B - ¿≈¿»ƒ¿≈»≈»≈¿»ƒ«…≈∆ƒ

Ô‰Ó „Á‡ ¯ÎÊ ‰È‰È ‡lL ¯LÙ‡145.ÌÁ¯ ¯Ët ∆¿»∆…ƒ¿∆»»∆»≈∆∆∆∆∆

שם.143) ראשון.144)משנה, יצא מי ידוע ולא כלומר,
שם. ברש"י הזכרים 145)וראה משני אחד כלומר,

הדבר  ברור ונקבה, זכר שילדו הראשון ובאופן שנולדו.
ואף  הוא. אשה איזו של ידוע שלא אלא בכור, הוא שהזכר
וראה  ידוע. להיות צריך הבכור שאין הוא החידוש כאן

קכו. ובהערה בה"כ למעלה

.‚Î¯ÎÊÂ ˙B·˜ ÈzL e„ÏÈ146ÈzLe ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ , »¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿»ƒ¿≈
Ô‡k ÔÈ‡ - ÔBL‡¯ „ÏB ‰Ê È‡ Úe„È ÔÈ‡Â ,˙B·˜¿≈¿≈»«≈∆«ƒ≈»

ÌeÏk Ô‰kÏ147‰lÁz ‰„ÏB ‰·˜ :¯ÓB‡ È‡L ; «…≈¿∆¬ƒ≈¿≈»¿»¿ƒ»
¯ÎÊ ‰È¯Á‡Â148. ¿«¬∆»»»

לכשיגדל,147)שם.146) עצמו מלפדות פטור הבן שאף
באופן 148)כנ"ל. זהו נקבה, ילדה והשניה כלומר,

זכר  ילדה ואחת אחת שכל ייתכן השני, ובאופן הראשון.
הזכרים, ואחריהן תחילה, יצאו הנקבות ושתי ונקבה,

הראיה. עליו מחבירו והמוציא

.„ÎÂÈL ÈzL149‰¯ka ˙Á‡ ,150,‰¯ka ‡Ï ˙Á‡Â ¿≈»»««ƒ¿»¿««…ƒ¿»
ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B - e·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ¿»¿¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿≈»≈¿»ƒ

Ô‰kÏ151·‡‰ - ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a Ì‰Ó „Á‡ ˙Ó . «…≈≈∆»≈∆¿¿ƒ»»
¯eËt152·‡‰ ˙Ó .153ÌÈÒÎp‰ ÔÓ Ô˙pÈ -154LÓÁ »≈»»ƒ»≈ƒ«¿»ƒ»≈

.ÌÈÚÏÒ¿»ƒ

בת.150)שם.149) או בן בכור, כבר ילדה כלומר,
בכור.151) כאן שיש ברור מת.152)שהרי הבכור שמא
והבנים 153) שלשים, לאחר ובין יום שלשים בתוך בין

כרבי 154)קיימים. חילקו, שלא ובין הנכסים שחילקו בין
הערה  למעלה וראה נכסים". "נתחייבו שאמר: שם יהודה

קל.

.‰Îe„ÏÈ155‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ ÈL B‡ ‰·˜e ¯ÎÊ156- »¿»»¿≈»¿≈¿»ƒ¿≈»
‰¯ka ‡lL BÊ :¯ÓB‡ È‡L ;ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡≈»«…≈¿∆¬ƒ≈∆…ƒ¿»

¯ÎÊ ‰È¯Á‡Â ‰lÁz ‰·˜ ‰„ÏÈ157‰„ÏÈ ‰¯kaL BÊÂ , »¿»¿≈»¿ƒ»¿«¬∆»»»¿∆ƒ¿»»¿»
.¯ÎÊ»»

שם.155) משנה, ביכרה. לא ואחת ביכרה שאחת נשיו שתי
ונקבה,156) זכרים שני הונא, רב "תנא א: מט, שם בגמרא

כלום". לכהן כאן ובאופן 157)אין השני, באופן הוא כן
שביכרה  וזו נקבה, ילדה ביכרה שלא זו אומר, אני הראשון
אלא  נפטר האיש אין כאן גם הרי עיון, וצריך זכר. ילדה
חייב, בלבד זכר ילדה ביכרה שלא אשתו אם ספיקות, בשני
נקבה  ילדה אלאֿאםֿכן חייב, ונקבה זכר ילדה היא ואם

בנו, פדיון לתת לו היה רחוק והדבר והואיל תחילה,
באיש  מדובר אם בין לחלק יש סברא ומה ה"ל. כדלהלן
ולדעת  נשים. ושתי אנשים שני לבין נשים, ושתי אחד
חייב  נשים, ושתי אחד באיש : להיפך הוא הדין הראב"ד
נשים  ושתי אנשים ובשני לכהן, סלעים חמשה לשלם האיש
שם. בגמרא הנוסחא בקביעות תלוי וזה כלום. לכהן אין
שם  וביו"ד למלך' ב'משנה ברדב"ז, משנה', ב'כסף ועי'

שם. הגר"א וביאור וט"ז כחֿלא, סעיפים

.ÂÎÌÈL ÈzL158e„ÏÈÂ ,e¯ka ‡lL ÌÈL‡ ÈL ÏL ¿≈»ƒ∆¿≈¬»ƒ∆…ƒ¿¿»¿
‰ÊÂ ,ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B ‰Ê - e·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÎÊ ÈL¿≈¿»ƒ¿ƒ¿»¿∆≈»≈¿»ƒ¿∆

ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B159e˙ .160ÔÓ „Á‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â ≈»≈¿»ƒ»¿¿««»≈∆»ƒ
ÌBÈ ÌÈLÏL CB˙a ÌÈa‰161e˙ ÌÈ‰k ÈLÏ Ì‡ :162 «»ƒ¿¿ƒƒƒ¿≈…¬ƒ»¿

Ô„iÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ -163e˙ „Á‡ Ô‰ÎÏ Ì‡Â ; ≈»¿ƒ¿ƒƒ»»¿ƒ¿…≈∆»»¿
Ô‰Ó „Á‡ ·˙Bk -164‰‡L¯‰ B¯·ÁÏ165‰Ê CÏÈÂ , ≈∆»≈∆«¬≈«¿»»¿≈≈∆

ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô‰k‰ ÔÓ ¯ÈÊÁÈÂ ‰‡L¯‰a166. ««¿»»¿«¬ƒƒ«…≈»≈¿»ƒ

שם.158) ששניהם 159)משנה, הדבר ברור שהרי
של  אמו ומי זה של אמו מי ידוע שלא ואףֿעלֿפי בכורים,

כֿכד. בהלכות למעלה וראה יום,160)זה, שלשים בתוך
הי"ח. הנ"ל כנ"ל 161)ובאופן מלפדותו, פטור שאביו

האבות  שנתנו, קודם הבנים מן אחד מת אם אבל הי"ז.
חייב  הבן אבל מת. שלי לומר: יכול אחד שכל פטורים,
(תוספתא  בכור ודאי הוא שהרי לכשיגדל, עצמו, לפדות

הסמוכה). בהלכה וראה ה"ג. פ"ו כלומר,162)בכורות
אחר. לכהן בנו פדיון נתן אחד ידחה 163)שכל כהן שכל

עבור  הם שקיבלתי הסלעים חמשה : ויאמר השני אצל אותו
הראיה. עליו מחבירו והמוציא החי, גמרא 164)הבכור

כשמואל. א. מט, והוצא 165)שם וזכה דון לו: וכותב
ואףֿעלֿפי  גמורה. הקנאה בה שיש אחרת לשון או לעצמך,
שלוחין  מהל' בפ"ג וראה שליח, אלא אינו כן, לו שכתב
חמשה  בקבלת כופר הכהן כשאין זה וכל ה"א. ושותפין
עליו, הרשאה לכתוב יכול אינו כופר הוא אם אבל הסלעים,
אחד, לכהן כשנתנו אלא מועילה הרשאה ואין ה"ו. שם
חמשה  להם: לומר כהן כל יכול כהנים לשני נתנו אבל
שם. גרשום' ב'רבינו וראה החי. עבור שקבלתי, הסלעים

(166- המת הוא בני אם ממהֿנפשך, לו: יאמר כלומר,
מורשה  אני הרי שמת, הוא חבירי בן ואם הכסף, לי החזר
ביניהם. וחולקים הכסף ונוטל עבורו, הכסף לקחת ידו על
באו  כשלא זה וכל מת. ד"ה שם, במשנה ברש"י וראה
לתבוע  יחד שניהם באו אם אבל ממנו, לתבוע יחד שניהם
שם  ('תוספות' בהרשאה צורך אין כנ"ל, "ממהֿנפשך" ממנו
וב'חזון  ובש"ך, סכ"ט שם ביו"ד וראה מילי. הני ד"ה

איש').

.ÊÎe„ÏÈ167ÔÈ¯eËt ˙B·‡‰ - e·¯Ú˙Â ‰·˜e ¯ÎÊ168, »¿»»¿≈»¿ƒ¿»¿»»¿ƒ
BÓˆÚ ˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁ Ôa‰Â169˙¯k·Ó ÔÎÂ .170‡lL ¿«≈«»ƒ¿∆«¿¿≈¿«∆∆∆…

ÌÈL„Á ‰LÏL dÏÚa ¯Á‡ ‰˙‰L171ÔÈ‡Â ,‰„ÏÈÂ »¬»«««¿»¿»√»ƒ¿»¿»¿≈
‰ÚLz Ôa Ì‡ Úe„È172ÔBL‡¯Ï173‰Ú·L Ôa B‡ »«ƒ∆ƒ¿»»ƒ∆ƒ¿»

ÔÈ¯eËt Ô‰ÈL - ÔB¯Á‡Ï174˙‡ ˙BcÙÏ ·iÁ Ôa‰Â , »«¬¿≈∆¿ƒ¿«≈«»ƒ¿∆
BÓˆÚ175. «¿

שם.167) משנה ביכרו, שלא אנשים, שני של נשים שתי
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שלי.168) הנקבה לומר, יכול מהם אחד שכל
בכור.169) שהוא ודאי שהרי ה"ב, כנ"ל לכשיגדל,
וראה 170) ה"ג. פ"ו שם תוספתא בכור. ילדה עתה שזה

א. מו, בבכורות המשנה זרעו 171)בסוף בין להבחין כדי
הי"ח. גירושין מהל' בפי"א וראה שני. של לזרעו ראשון של

הריון.172) חדשי תשעה אחר חייב 173)שנולד והראשון
חבירו.174)לפדותו. אל הכהן את לדחות יכול אחד שכל

ודאי.175) בכור הוא שהרי

.ÁÎe„ÏÈ176ÈLe ˙B·˜ ÈzL B‡ ¯ÎÊÂ ˙B·˜ ÈzL »¿¿≈¿≈¿»»¿≈¿≈¿≈
ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ - ÌÈ¯ÎÊ177. ¿»ƒ≈»«…≈¿

הגר"א.176) ובביאור ס"ל, שה סי' ביו"ד וראה שם. משנה,
וטעמו 177) עצמו. את לפדות חייב אינו הבן אף כלומר,

למספר  שווה החיוב אפשרויות שמספר כיון דבר, של
שני  אשתו ילדה שמא א. לחיוב: הן ואלו הפטור. אפשרויות
נקבות; שתי ילדה שמא א. ולפטור: ונקבה. זכר ב. זכרים;
המוחזק. מיד מוציאין אין ספק, שהדבר וכיון וזכר. נקבה ב.

שם. ובהערות כהֿל, בהלכות וראה

.ËÎÌÈL ÈzL178‰¯ka ˙Á‡ ,ÌÈL‡ ÈL ÏL ¿≈»ƒ∆¿≈¬»ƒ««ƒ¿»
‰¯ka ‡lL ‰Ê - ÌÈ¯ÎÊ ÈL e„ÏÈÂ ,‰¯ka ‡Ï ˙Á‡Â¿««…ƒ¿»¿»¿¿≈¿»ƒ∆∆…ƒ¿»

Ô‰kÏ ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B BzL‡179‰·˜e ¯ÎÊ e„ÏÈ . ƒ¿≈»≈¿»ƒ«…≈»¿»»¿≈»
ÌeÏk Ô‰kÏ Ô‡k ÔÈ‡ -180. ≈»«…≈¿

שם.178) הוא 179)משנה, אחד שזכר הוא שוודאי
כנ"ל. ידוע, שאינו אףֿעלֿפי פטור 180)בכורו, הבן שאף

לאשה  נולד שמא הוא, ספק שהרי כנ"ל, עצמו את מלפדות
שביכרה.

.Ïe„ÏÈ181‰¯ka ‡lL ‰Ê - ‰·˜e ÌÈ¯ÎÊ ÈL »¿¿≈¿»ƒ¿≈»∆∆…ƒ¿»
BzL‡182ÈLa ‡l‡ ¯ËÙ ‡lL .ÌÈÚÏÒ LÓÁ Ô˙B ƒ¿≈»≈¿»ƒ∆…ƒ¿»∆»ƒ¿≈

„·Ïa ¯ÎÊ ‰„ÏÈ BzL‡ Ì‡ :˙B˜ÙÒ183Ì‡Â ,·iÁ - ¿≈ƒƒ¿»¿»»»ƒ¿««»¿ƒ
‰„ÏÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,·iÁ - ‰·˜p‰Â ¯Îf‰ ‰„ÏÈ ‡È‰ƒ»¿»«»»¿«¿≈»«»∆»ƒ≈»¿»

BBÈ„t ÔzÈ - ˜BÁ¯ ¯·c‰Â ÏÈ‡B‰Â ;‰lÁz ‰·˜184. ¿≈»¿ƒ»¿ƒ¿«»»»ƒ≈ƒ¿

ביכרה,181) שלא ואחת ביכרה שאחת הנ"ל, הנשים שתי
אנשים. שני של גירסת 182)והן לפי א. מט, שם גמרא

קנה. בהערה למעלה וראה נקבה 183)רבינו. ולא כלומר,
זכרים. שני ילדה אם הואֿהדין אבל כלומר,184)בלבד,

שלא  זו שילדה א. שלפנינו: במקרה אפשרויות חמש ישנן
ד. נקבה; ואחריו זכר ג. זכרים; שני ב. אחד; זכר ביכרה,
האפשרויות, שרוב וכיון זכר. ואחריה נקבה ה. בלבד; נקבה
בעלה  חייב לחיוב, הן הראשונות, האפשרויות שלש כלומר,
וחזקה, ו"רובא הבעל, חזקת נגד כרוב זה שהרי הבן, בפדיון

הראב"ד רו  ולדעת קנה. בהערה למעלה וראה עדיף". בא
חייב. - כה בהלכה ולמעלה פטור, כאן להיפך: הדבר



meil cg` wxt m"anx ixeriyelqk a"iÎ'e -`"tyz'd

ה'תשפ"א  כסלו ו' ראשון יום

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨

ועׂשרים  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨§¤§¦
ואיכות 1) התחומין, בחשבון עולה שאינו מה בו נתבאר

ביאור  בזה ונכלל ובגיאיות, ובהרים העיירות סביב המדידה
נסמוך. מי על המודדין נחלקו ואם סומכין, מודד זה אי על

.‡˙Èa Ïk2‰¯Èc3‰È„n‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‡e‰L4Ì‡ , »≈ƒ»∆≈ƒ«¿ƒ»ƒ
ÈLÈÏL ÈLe ‰n‡ ÌÈÚ·L ‰È„n‰ ÔÈ·e BÈa ‰È‰»»≈≈«¿ƒ»ƒ¿ƒ«»¿≈¿ƒ≈

‰n‡5ÚÏˆ ‡e‰L ,6˙Úa¯Ó‰ ÌÈ˙‡Ò ˙Èa7˙BÁt B‡ , «»∆∆«≈»«ƒ«¿À««»
‰È„nÏ Û¯ËˆÓ ‰Ê È¯‰ - ‰fÓ8;‰pnÓ ·LÁÂ ƒ∆¬≈∆ƒ¿»≈«¿ƒ»¿∆¿»ƒ∆»

ıeÁ ÔÈ„„BÓ ,Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BnLÎe¿∆¿ƒ»«¿«ƒ«»¿»«¿ƒ
.‰Ê ‰¯Èc ˙ÈaÓƒ≈ƒ»∆

נז.).2) (עירובין ('מעשה 3)משנה בתוכו דרים אין אפילו
בתוכו.4)רוקח'). שובת שהוא אמה 5)הישוב שבעים

(בפט"ז  טפחים וארבעה אמה שבעים על טפחים וארבעה
שביעיות  וחמש אמה "שבעים . . . שם משנה' וב'מגיד ה"א,

המרובע.6)בקירוב"). של אחד -7)צד סאה "בית
חמשת  - סאתים בית נמצא אמה, חמשים על אמה חמשים
שבעים  של הריבוע ושטח ה"ג). בפט"ז (רבינו אמה" אלפים

אמה  שלישי ושני אמה שבעים על אמה שלישי ושני אמה
למעלה. בפט"ז כמבואר בקירוב, אמה אלפים חמשת הוא -

יוחנן 8) רבי שאמר כעיר, ונחשב עיר" של "עיבורה ונקרא
יהושע  בהיות "ויהי יג): ה, (יהושע קרא אמר נו:) (נדרים
כתוב  והרי ממש, ביריחו אי - ביריחו? מאי ביריחו",
ישראל, בני מפני ומסוגרת סוגרת "ויריחו א): ו, (יהושע
דרשו  וכן בעיבורה. - שמעֿמינה אלא בא" ואין יוצא אין
וחוצה, העיר "מקיר ד) לה, (במדבר מהכתוב יז.) (עירובין
מחוץ  יתנו וכמה מדוד!". ואחרֿכך חוצה תן תורה: אמרה
המשכן  בחצר שכתוב ממה כג:) (עירובין למדו לעיר,
חמשים  ורוחב באמה מאה החצר "אורך יח): כז, (שמות
ועיין  (הריב"ש. סאתים בית שיעור שהוא בחמשים",

מגידֿמשנה).

.·‰È‰9‰È„nÏ ·B¯˜ ‰Ê ˙Èa10‰n‡ ÌÈÚ·La11, »»«ƒ∆»«¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«»
˙È·e ,‰n‡ ÌÈÚ·La ÔBL‡¯ ˙È·Ï ·B¯˜ ÈL ˙È·e«ƒ≈ƒ»¿«ƒƒ¿ƒ¿ƒ«»«ƒ
CÏ‰Ó „Ú ÔÎÂ ,‰n‡ ÌÈÚ·La ÈMÏ ·B¯˜ ÈLÈÏL¿ƒƒ»¿≈ƒ¿ƒ¿ƒ«»¿≈««¬«

˙Á‡ ‰È„Ók Ïk‰ È¯‰ - ÌÈÓÈ ‰nk12,ÔÈ„„BnLÎe ; «»»ƒ¬≈«…ƒ¿ƒ»««¿∆¿ƒ
‡e‰Â .ÔB¯Á‡‰ ˙ÈaÏ ıeÁÓ ÔÈ„„BÓ13˙Èa ‰È‰iL , ¿ƒƒ««ƒ»«¬»∆ƒ¿∆≈

˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ‰Ê ‰¯Èc14.¯˙È B‡ ƒ»∆«¿««««¿««»≈

א.9) כא, בתוכו.10)עירובין ששובת לישוב
שקיצר 11) אלא - טפחים" וארבעה אמה ל"שבעים כוונתו
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ושיריים". אמה "שבעים הפוסקים: ובדברי בלשון,
מפוזרים.12) ב.13)שבתיה ג, שבפחות 14)סוכה

דירה. שם עליו אין מזה,

.‚˙Òk‰ ˙Èa ÔÎÂ15ÔÈfÁÏ ‰¯Èc ˙Èa Ba LiL16, ¿≈≈«¿∆∆∆≈≈ƒ»««»ƒ
‰¯Èc ˙Èa Ba LiL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·e≈¬«»ƒ«»∆≈≈ƒ»

Ì‰È‰ÎÏ17˙B¯ˆB‡‰Â ,18‰¯Èc ˙Èa Ô‰a LiL19, ¿…¬≈∆¿»»∆≈»∆≈ƒ»
˙BvÁÓ LÏLÂ ,‰¯Èc ˙Èa Ô‰a LiL ¯·w‰Â ¯Lb‰Â¿«∆∆¿«∆∆∆≈»∆≈ƒ»¿»¿ƒ

‰¯˜z Ô‰ÈÏÚ ÔÈ‡L20Úa¯‡ ÏÚ Úa¯‡ Ô‰a LÈÂ ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿≈»∆«¿«««¿«
ÔÈb¯a‰Â ,˙Bn‡21Ìia Èea‰ ˙Èa‰Â ,22ÈzLe , «¿«À¿»ƒ¿««ƒ«»«»¿≈

‰¯˜z Ô‰ÈÏÚ LiL ˙BvÁÓ23ÏÚ ÔÈa LiL ‰¯ÚÓe , ¿ƒ∆≈¬≈∆ƒ¿»¿»»∆≈ƒ¿»«
,dnÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ el‡ Ïk - ‰¯Èc ˙Èa da LÈÂ ‰Ètƒ»¿≈»≈ƒ»»≈ƒ¿»¿ƒƒ»

‰n‡ ÌÈÚ·L CB˙a eÈ‰ Ì‡˙Èa‰ B˙B‡Óe .ÌÈ¯ÈLÂ ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ≈««ƒ
‰È„n‰ Ïk Èt ÏÚ Áe˙Ó ËeÁ el‡k ÔÈ‡B¯ ‡ˆBi‰24, «≈ƒ¿ƒ»««¿≈»«¿ƒ»

.‰n‡ ÌÈtÏ‡ ËeÁ‰ B˙B‡Ï ıeÁ ÔÈ„„BÓe¿ƒ¿««¿«ƒ«»

בתוכו.15) לדור עשוי אינו שסתמו ב. נה, עירובין
פרשת 16) ב'סיפרי' (ראה התיבה לפני העומדים ציבור שלוחי

כתב ˘‰ÔÊÁנשא כפים מנשיאות ובפי"ד להם, לומר צריך
להם). אומר ששליחֿציבור של 18)לכמריהם.17)רבינו

לשומר. דירה בית בהם שיש ושמן, יין לגובה 19)תבואה
דירה" בו "שיש אחר: בנוסח הקברות; בית ולשומר המכס

התימנים). -20)(כת"י ונהרס תחילה, דירה בית שם שהיה
תקרה. בלא מחיצות שלש שומרים 21)ונשארו סוכות

לעיר,22)בגינה. ושירים אמה שבעים בתוך הים, באיי
שבספינה. כלים בו לפנות דירה 23)ועשוי בית שהיה

ותקרה. מחיצות שתי ממנו ונשארו ונהרס, על 24)בתחילה
הבנין. נמצא שבו העיר של הצד כל פני

.„dnÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡L el‡Â25ÔÈ‡L ˙BvÁÓ ÈzL : ¿≈∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»¿≈¿ƒ∆≈
¯Lb‰Â ,Ô‰ÈÈa ÔÈ¯cL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯˜z Ô‰ÈÏÚ26 ¬≈∆ƒ¿»««ƒ∆»ƒ≈≈∆¿«∆∆

¯·w‰Â27˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ˙È·e ˙Òk‰ ˙È·e ¿«∆∆≈«¿∆∆≈¬«»ƒ«»
ÁÈM‰Â ¯Ba‰Â ,‰¯Èc ˙Èa Ô‰a ÔÈ‡L ˙B¯ˆB‡‰Â28 ¿»»∆≈»∆≈ƒ»¿«¿«ƒ«

‰¯Ún‰Â29C·BM‰Â30‰ÈÙÒaL ˙È·e31el‡ Ïk - ¿«¿»»¿«»«ƒ∆ƒ¿ƒ»»≈
.dnÚ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»

דירה.25) בית שם עליהם השומר 26)שאין שם שגר אף
המכס. את הקברות.27)הגובה שומר שם אם גם

ארוכה.28) בו 29)חפירה יסתתרו סלע, או הר בתוך חלל
אדם. יונים.30)בני שפעמים 31)קן קבוע, שאינו כיון

אמה. לשבעים מחוץ הספינה הולכת

.‰eÈ‰32˙B¯ÈÚ ÈzL33LÈ Ì‡ - BÊÏ ‰ÎeÓÒ BÊ , »¿≈¬»¿»»ƒ≈
‰È‰iL È„k ,LÈÏLe ˙Á‡Â ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó Ô‰ÈÈa≈≈∆≈»¿«¿»ƒ¿««¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆

ÌÈ¯ÈLÂ ‰n‡ ÌÈÚ·L34ÌÈ¯ÈLÂ ‰n‡ ÌÈÚ·LÂ BÊÏ ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ»¿ƒ¿ƒ«»¿ƒ«ƒ
¯ÈÚ Ïk ‡ˆÓÂ ,˙Á‡ ¯ÈÚk Ô‰ÈzL ÔÈ·LBÁ - BÊÏ»¿ƒ¿≈∆¿ƒ««¿ƒ¿»»ƒ
ÌÈtÏ‡ dÏ ‰ˆeÁÂ ‰iM‰ ¯ÈÚ‰ Ïk ˙‡ ˙Îl‰Ó Ô‰Ó≈∆¿«∆∆∆»»ƒ«¿ƒ»¿»»«¿«ƒ

ÔÈLlLÓ ÌÈ¯Ùk ‰LÏL eÈ‰ .‰n‡35ÔÈa LÈ Ì‡ - «»»¿»¿»ƒ¿À»ƒƒ≈≈
ÌÈtÏ‡ ÌÈBˆÈÁ‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ Ïk ÔÈ·e ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ≈»∆»¿∆»ƒ«ƒƒ«¿«ƒ

‰n‡36ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈM‰ ÔÈ·e ,Ô‡kÓ ˙BÁt B‡ «»»ƒ»≈«¿«ƒ«ƒƒ
LÈÏL ˙BÁt ÌÈBÓLe LÏL ÌÈ˙‡Ó37‰È‰iL È„k , »«ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿≈∆ƒ¿∆

B˙B‡ ‰‡¯zLk ,ÈÚˆÓ‡‰ ÔÈ·e Ô‰Ó „Á‡ Ïk ÔÈa≈»∆»≈∆≈»∆¿»ƒ¿∆ƒ¿∆

‰n‡ ˙Á‡Â ÌÈÚa¯‡Â ‰‡Ó ,Ô‰ÈÈa ‡e‰ el‡k¿ƒ≈≈∆≈»¿«¿»ƒ¿«««»
ÌÈtÏ‡ ÔÈ„„BÓe ,˙Á‡ ‰È„Ók ÔzLÏL È¯‰ - LÈÏLe¿ƒ¬≈¿»¿»ƒ¿ƒ»««¿ƒ«¿«ƒ

¯ÈÚ .ÔzLÏLÏ ıeÁÓ Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡38‰Ùw‰L39 «»¿»«ƒƒ¿»¿»ƒ∆À¿»
‰·LÈ ÛBq·Ïe40d˙·ÈLÈÓ dÏ ÔÈ„„BÓ -41‰·LÈ ; ¿«»¿»¿ƒ»ƒƒ»»»¿»

‰È˙BÓBÁÓ dÏ ÔÈ„„BÓ - ‰Ùw‰ ÛBq·Ïe42. ¿«À¿»¿ƒ»≈∆»

ב.32) נז, ארבע 33)עירובין או שלש היו אם הדין וכן
רוקח'). ('מעשה בשורה לזו זו סמוכות וכולן עיירות,

אמה.34) שלישי שלפנינו:35)שני כבציור
רואים 36) עירוב, בלי לשניהם מהאמצעי לבוא שאפשר

אחת. בשורה החיצונים שני בין נתון האמצעי כאילו
האמצעי.37) הכפר רוחב א.38)מלבד כו, עירובין
תושבים.39) עדיין בה היו ולא מסביב, בחומה
החומה.40) עד כולה מיושבת ואינה כיון 41)נתיישבה

כל  את לעשות חשובה החומה אין לדירה, הוקפה שלא
מן  אמה אלפים מודדים ואין אמות, כארבע כולה העיר

המיושבים. הבתים מן אלא רחוקה 42)החומה היא אפילו
שהעיר  אחרי הוקפה שהחומה מכיון הבתים, מן הרבה

מיושבת. היתה

.Â¯ÈÚ43‰k¯‡ ‰˙È‰L44Úa¯Ó B‡dÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ - ˙ ƒ∆»¿»¬À»¿À««ƒ¿≈»
,‡È‰L ˙BÓk d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ,˙BÂL ˙BiÂÊ Úa¯‡«¿«»ƒ»«ƒƒ»¿∆ƒ
.‰È˙BÁe¯ Úa¯‡Ó Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BÓe¿ƒ»«¿«ƒ«»¿»«≈«¿«∆»

˙BiÂÊ dÏ ÔÈNBÚ - ‰l‚Ú ‰˙È‰45el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯Â , »¿»¬À»ƒ»»ƒ¿ƒ»¿ƒ
Úa¯Ó B˙B‡ ˙BÚÏvÓ ıeÁ ÔÈ„„BÓe ,Úa¯Ó‰ CB˙a ‡È‰ƒ¿«¿À»¿ƒƒ«¿¿À»
.˙BiÂf‰ ¯kzNÓ ‡ˆÓpL ;Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡«¿«ƒ«»¿»«∆ƒ¿»ƒ¿«≈«»ƒ

א.43) נה, ואין 44)עירובין אמה אלפים ארכה שהיה
שתהיה  עד ירחיבנה אומרים אין אמה, אלף אלא ברחבה

שהיא. כמות אותה מניח אלא יפה, ממלאים 45)מרובעת
ומודדים  מרובעת, היתה כאילו אותה ומרחיבים הקרנות את
יוצא  ואם א), (ציור שלפנינו כבציור מהעיגול ולא מהריבוע

בהליכתו. מרוויח הוא העיר קרנות דרך

.ÊÔÎÂ46˙LlLÓ ¯ÈÚ‰ ‰˙È‰ Ì‡47dÏ LiL B‡ , ¿≈ƒ»¿»»ƒ¿À∆∆∆≈»
˙Ba¯ ˙BÚÏˆ48d˙B‡ ÔÈÚa¯Ó -49ÔÈ„„BÓ Ck ¯Á‡Â , ¿»«¿«¿ƒ»¿««»¿ƒ

dÚa¯Ó ‡e‰LÎe .Áe¯ ÏÎÏ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ Úa¯ÓÏ ıeÁ«¿À»«¿«ƒ«»¿»«¿∆¿«¿»
ÌÏBÚ‰ Úea¯a dÚa¯Ó -50Áe¯ Ïk ‡‰zL È„k , ¿«¿»¿ƒ«»»¿≈∆¿≈»«

˙eÎÓe ÌÏBÚ‰ ˙BÁe¯Ó Áe¯ „‚k ‰ÎeLÓ ‰pnÓƒ∆»¿»¿∆∆«≈»»¿À∆∆
.dc‚k¿∆¿»

מרובעת.46) אותה ב).47)עושין (ציור משולש כצורת
ג).48) (ציור שלפנינו את 49)כבציור ומשווים מושכים

הארוך. כפי הקצר צפונה 50)הצד "נותן א: נו, עירובין
אחר: בנוסח העולם"; לדרום ודרומה העולם, לצפון

(שונצינו). העולם" "כריבוע

.Á‰˙È‰51‰·Á¯52- „Á‡ „vÓ ‰¯ˆ˜e „Á‡ „vÓ »¿»¿»»ƒ«∆»¿»»ƒ«∆»
‰ÈeNÚ ‰˙È‰ .‰·Á¯ dlk ‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ƒ»¿ƒƒÀ»¿»»»¿»¬»

Ì"b ÔÈÓk53˙L˜k ‰ÈeNÚ ‰˙È‰L B‡ ,54ÔÈa LÈ Ì‡ : ¿ƒ«∆»¿»¬»¿∆∆ƒ≈≈
˙BÁt ‰ÈL‡¯ ÈL55ÔÈ„„BÓ - ‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡Ó ¿≈»∆»»≈«¿««¬»ƒ«»¿ƒ

¯˙i‰ ÔÓ dÏ56¯˙i‰ ÔÈaL ·Á¯‰ Ïk ˙‡ ÔÈ‡B¯Â , »ƒ«∆∆¿ƒ∆»»…«∆≈«∆∆
˙Lw‰Â57ÈL ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â ;ÌÈza ‡ÏÓ ‡e‰ el‡k ¿«∆∆¿ƒ»≈»ƒ¿ƒ»»≈¿≈
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ÌÈÙÏ‡ ˙Úa¯‡ ‰ÈL‡¯58ÔÓ ‡l‡ dÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - »∆»«¿««¬»ƒ≈¿ƒ»∆»ƒ
.˙Lw‰«∆∆

א.51) נה, בצד 52)עירובין התחומין את למדוד כשבא
על  תחילה מוסיפים אלא החומה, מן מודדים אין הקצר,
מתחילים  ולהלן ומשם הרחב, הצד עם שוה שתהא עד העיר

התחומין. יוונית,53)למדוד שלישית אות היא "גממא"
(רש"י). שלנו" ך כעין כחצי 54)"וצורתה בנויים הבתים

פנוי. המקום ראשיה שני ובין ראשה 55)עיגול, שתחום
האחר, ראשה תחום בתוך מובלע אמה), (אלפים זו של

זה. ידי על אחת כעיר החבל 56)נעשית נקרא - יתר
אותה. ומותח הקשת קצות בשני שני 57)האוחז ובין

הג"ם. בזה.58)ראשי זה מובלעים התחומים שאין

.Ë¯ÈÚ59ÏÁp‰ ˙ÙN ÏÚ ˙·LBiL60‰ÈÙÏ LÈ Ì‡ : ƒ∆∆∆«¿««««ƒ≈¿»∆»
‰wc61È„k ,ÏÁp‰ ˙ÙN ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ ·Á¯ «»…««¿«««¿««««¿≈

ÏÁpa eLnzLÈÂ ‰ÈÏÚ e„ÓÚiL62ÏÁp‰ ‡ˆÓ - ∆««¿»∆»¿ƒ¿«¿«««ƒ¿»«««
ÏÁp‰ ˙ÙNÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡ dÏ ÔÈ„„BÓe ,¯ÈÚ‰ ÏÏÎaƒ¿«»ƒ¿ƒ»«¿«ƒ«»ƒ¿««««
ÈtÓ ‰È„n‰ ÏÏÎa Blk ÏÁp‰ ‰NÚÈÂ ,‰iM‰«¿ƒ»¿≈»∆«««Àƒ¿««¿ƒ»ƒ¿≈
ÔÈ‡ - ‰wc ÌL ‰È‰ ‡Ï Ì‡Â ;BcvÓ ‰Èea‰ ‰wc‰««»«¿»ƒƒ¿ƒ…»»»«»≈

Ô‰Èza Á˙tÓ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ„„BÓ63ÏÁp‰ ‡ˆÓÂ , ¿ƒ»∆∆»ƒ∆«»≈∆¿ƒ¿»«««
Ì‰lL ÌÈtÏ‡‰ ÔÓ „cÓ64. ƒ¿»ƒ»«¿«ƒ∆»∆

א.59) סא, בימי 60)עירובין באפיק שוטפים מים מקום
הקיץ. בימי ומתייבש או 61)הגשמים, קטנה במה כעין

הכ"ד). פ"ה עירובין בהל' רבינו (כלשון בעת 62)"מצבה"
(ריטב"א). מים מלא העיר.63)שהנחל זוהי 64)מקיר

רש"י  דעת אבל הגאונים, דעת וכן זו, בהלכה רבינו שיטת
מפחד  קבועה, ישיבתה אין הנחל, שפת על היושבת שעיר
בגובה  (מחיצה דקה עשו אם לפיכך הנחל, של השטפונות
ישיבת  נחשבת השטפון, מפני הישוב על להגן אמות) ארבע
לא  ואם התחומין, את העיר מקיר לה ומודדים קבועה, העיר
אלא  אחד לכל מודדים ואין קבועה, ישיבתה אין דקה, עשו
נחשב  אופן בכל אבל י'. בהלכה הצריפין כדין ביתו, מפתח

(מגידֿמשנה). אמה אלפים בתוך הנחל

.ÈÔÈÙÈ¯ˆ È·LBÈ65Á˙tÓ ‡l‡ Ô‰Ï ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡ - ¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ»∆∆»ƒ∆«
Ô‰Èza66ÌÈza ÈL ÈL ÏL ˙B¯ˆÁ LÏL ÌLLÈ Ì‡Â .67 »≈∆¿ƒ≈»»¬≈∆¿≈¿≈»ƒ

Ìlk eÚa˜‰ -68ÌÈtÏ‡ Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ,d˙B‡ ÔÈÚa¯Óe , À¿¿À»¿«¿ƒ»¿¿ƒ»∆«¿«ƒ
ÏÎÏ ‰n‡.˙B¯ÈÚ‰ ¯‡Lk Áe¯ «»¿»«ƒ¿»»¬»

בצריפין 65) וחונים הם מקנה "אנשי ב: נה, עירובין
בהם  וחונים ערבה) וענפי מקנים עשויים ארעיים (מעונות
משם  ונוסעים לבהמות, המרעה שכלה עד חדשים, או חודש

(רש"י). אחר" במקום קבועים 66)ונקבעים שאין לפי
עיר. דין להם ואין אחד, אבן.67)במקום או עץ בתי

קבע.68) למקום הצריפין את גם עושים הקבועים הבתים

.‡ÈÔÈ‡69‰n‡ ÌÈMÓÁ ÏL Ï·Áa ‡l‡ ÔÈ„„BÓ70, ≈¿ƒ∆»¿∆∆∆¬ƒƒ«»
˙BÁt ‡Ï71¯˙È ‡ÏÂ72ÔzLt ÏL Ï·Á·e ;73È„k , …»¿…»≈¿∆∆∆ƒ¿»¿≈

‡È‚Ï ÚÈb‰ .ÈcÓ ¯˙BÈ CLnÈ ‡lL74BaÁ¯ ‰È‰ Ì‡ - ∆…ƒ»≈≈ƒ«ƒƒ«¿«¿ƒ»»»¿
BÚÈÏ·‰Ï ÏBÎiL ,‰n‡ ÌÈMÓÁ75- ‰cn‰ Ï·Áa ¬ƒƒ«»∆»¿«¿ƒ¿∆∆«ƒ»

BÚÈÏ·Ó76˙Úa¯‡Ó ˙BÁt B˜ÓÚa ‰È‰iL ,‡e‰Â . «¿ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿»≈«¿««
ÌÈÙÏ‡77. ¬»ƒ

נז:).69) (עירובין "אורך 70)משנה יח): כז, (שמות כתוב
תורה: אמרה בחמשים", חמשים ורוחב באמה מאה החצר
נח.). (עירובין מדוד" אמה חמשים של בחבל

"שהוא 71) שם) (עירובין, מרבה" שהוא "מפני מחמשים.
קצר  כשהחבל ה"ג) פ"ה עירובין ('ירושלמי' ונשכר" נמתח

(רש"י). המדה ומאריך למתחו שממעט"72)יכול "מפני
שם) ('ירושלמי' ומפסיד" נקמז "שהוא שם). (עירובין,

באמצעיתו. ומתקצר כבדו, מפני רבי 73)מתקפל "אמר
בנביאים  וכתוב אעשה מה אבל כו' מדה לך אין יהושע,
המדה" וקנה בידו פשתים "ופתיל ג): מ, (יחזקאל חבלים

שם). בחשבון 75)בקעה.74)('ירושלמי' להכניסו
(פירוש  הגיא" עומק למדידת יצטרך "ולא מלמעלה

משפתו 76)המשניות). אמה חמשים רחב אינו "אם
מאלפים, יותר במדרונו שיש אףֿעלֿפי מלמעלה, לשפתו
יעמוד  אלא התחום, למדת מדרונו מדת יעלה אומרים אין
ויבליע  מכאן שפתו על ואחד מכאן הגיא שפת על אחד

(רש"י). אחד" בחבל כקשת 77)מדרונו העשויה עיר כדין
(רשב"א). ח' בהלכה

.·ÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na78˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ‰È‰L ?79 «∆¿»ƒ¬ƒ∆»»«ƒ¿…∆
Bc‚k „¯BÈ80Ì‡ Ï·‡ ;Ba LnzL‰Ï ¯LÙ‡ È‡L , ≈¿∆¿∆ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈¬»ƒ

BÚÈÏ·Ó BÈ‡ - Bc‚k „¯BÈ ˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ÔÈ‡81, ≈«ƒ¿…∆≈¿∆¿≈«¿ƒ
kÓ ˙BÁt B‡ ÌÈtÏ‡ B˜ÓÚ ‰È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡.Ô ∆»ƒ≈»»»¿«¿«ƒ»ƒ≈

המדה.78) בחבל העמוק הגיא את שמבליע א. נח, עירובין
בו.79) תלויה הבנאים של האנך שאבן שהיה 80)החוט

משפתו  המשקולת חוט משליכים שאם עד ישר, הגיא עומק
להלוך  ראוי הגיא שאין נמצא עיכוב, בלי יורד ולמטה,

(רש"י). בו בגיא,81)ולהשתמש להשתמש שנוח מכיון
ומודדו. בתוכו נכנס

.‚È‰È‰82ÌwÚÓ ‡Èb83¯c˜Ó -84¯c˜Ó ,‰ÏBÚÂ »»«¿¿À»¿«≈¿∆¿«≈
ÏBÎÈ BÈ‡L ,ÌÈMÓÁÓ ·Á¯ ‡È‚ ‰È‰ .„¯BÈÂ¿≈»»«¿»»≈¬ƒƒ∆≈»

ÌB˜ÓÏ CÏB‰ - BÚÈÏ·‰Ï85ÏBÎÈ ‡e‰L86,BÚÈÏ·‰Ï ¿«¿ƒ≈¿»∆»¿«¿ƒ
B˙cÓ „‚k ‰ÙBˆÂ ,BÚÈÏ·Óe87.¯ÊBÁÂ , «¿ƒ¿∆¿∆∆ƒ»¿≈

א.82) נח, נוח 83)עירובין אבל משופע, מדרונו "שהיה
רוקח'). ו'מעשה (רש"י מודד 84)להילוך" המדה, "מחתך

(פיר  וקירוב" ט"ז באומד בהלכה ולהלן המשניות). וש
ובגיאיות. בהרים מקדרים כיצד שאפשר 85)מפורש אחר

למדוד. משם של 86)לו בחבל אלא מודדים שאין מכיון
אמה. שמדתו 87)חמשים המקום כנגד ומביט "מכוון

(רש"י). התחום" סימני ומציין הגיא, בתוך העיר כנגד כלה

.„ÈÚÈb‰88·wÈ :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - Ï˙ÎÏ89Ï˙k‰ ˙‡90; ƒƒ«¿…∆≈¿ƒƒ…∆«…∆
„ÓB‡ ‡l‡91LnzL‰Ï ¯LÙ‡ Ì‡Â .BÏ CÏB‰Â BaÁ¯ ∆»≈»¿¿≈¿ƒ∆¿»¿ƒ¿«≈

‰ÙÈ ‰„È„Ó B„„BÓ - Ba92˙Ï˜Ln‰ ËeÁ ‰È‰ Ì‡Â . ¿¿ƒ»»»¿ƒ»»«ƒ¿…∆
Bc‚k „¯BÈ93.‰ÙÈ ‰„È„Ó BaÁ¯ „„BÓ - ≈¿∆¿≈»¿¿ƒ»»»

א.88) נח, כמבואר 89)עירובין קידור, ידי על ימדוד
טז. שאיֿאפשר 90)בהלכה וישר, זקוף כשהכותל
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בו. עליו 91)להשתמש לעלות טורח כשיש מעריך,
(רש"י).92)(הרא"ש). חלקה" "כיון 93)"כקרקע

הכותל" בראש רחבו למדוד יכול כך, כל זקוף שהוא
(מגידֿמשנה).

.ÂËÚÈb‰94ËwÏ˙Ó ¯‰ ‰È‰ Ì‡ :¯‰Ï95dB·b epnÓ ƒƒ«¿«ƒ»»«ƒ¿«≈ƒ∆»«
˙Bn‡ LÓÁ C¯‡a ÌÈÁÙË ‰¯NÚ96BÚÈÏ·Ó -97 ¬»»¿»ƒ¿…∆»≈««¿ƒ

ËwÏ˙iL „Ú ‰a¯‰ dB·‚ ‰È‰ Ì‡Â ;B˙cÓÏ ¯ÊBÁÂ¿≈¿ƒ»¿ƒ»»»««¿≈«∆ƒ¿«≈
n‡ Úa¯‡ CLÓ CBzÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ epnÓ- ˙B ƒ∆¬»»¿»ƒƒ∆∆«¿««

B„ÓB‡98ÔB‚k ,BÚÈÏ·‰Ï ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .BÏ CÏB‰Â ¿¿≈¿ƒ≈»¿«¿ƒ¿
B¯c˜Ó - ÌÈMÓÁÓ ¯˙È BaÁ¯ ‰È‰L99.ËÚÓ ËÚÓ ∆»»»¿»≈≈¬ƒƒ¿«¿¿«¿«

.ÌÈ¯‰a ÔÈ¯c˜Ó :e¯Ó‡L ‡e‰ ‰ÊÂ¿∆∆»¿¿«¿ƒ∆»ƒ

שבת.94) תחום של אמה אלפים במדידת א, נח, עירובין
ההר 96)מגביה.95) עולה רוחב, אמות חמש שבהילוך

בגובה. טפחים מודד 97)עשרה ואינו השיפוע, את מבליע
ההר. בתחתית למטה רחבו לפי זקוף 98)אלא שהוא כיון

לו. והולך מעריכו המדה,99)מאד, בחיתוך מודדו
יז. בהלכה כמבואר

.ÊË„ˆÈk100ÔÈ¯c˜Ó101BÈ‡L ˙BÈ‡‚a B‡ ÌÈ¯‰a ≈«¿«¿ƒ∆»ƒ¿≈»∆≈
,˙Bn‡ Úa¯‡ ÏL Ï·Á ÌÈL ÔÈÊÁB‡ ?ÔÚÈÏ·‰Ï ÏBÎÈ»¿«¿ƒ»¬ƒ¿«ƒ∆∆∆«¿««

B˙ˆ˜ ÊÁB‡ ÔBÈÏÚ‰102ÔBzÁz‰Â ,ÂÈ˙BÏb¯Ó „‚kÓ »∆¿≈¿»ƒ¿∆∆«¿¿»¿««¿
BaÏ „‚k ÈM‰ ‰ˆwa ÊÁB‡103„ÓÚÏ ÔBÈÏÚ‰ ¯ÊBÁÂ ; ≈«»∆«≈ƒ¿∆∆ƒ¿≈»∆¿«¬…

˙cÓ epnÓ ˜ÈÁ¯Óe „¯BÈ ÔBzÁz‰Â ,ÔBzÁz‰ ÌB˜Óaƒ¿««¿¿««¿≈«¿ƒƒ∆ƒ«
˙‡ ÔÈ„„BnL „Ú ÔÈÎÏB‰Â ÌÈÏbÏb˙Ó ÔÎÂ ;Ï·Á‰«∆∆¿≈ƒ¿«¿¿ƒ¿¿ƒ«∆¿ƒ∆

Blk104ÚÈÏ·‰Ï „„Bn‰ CÏiLÎe .‡Ï - ‡Èb‰ B‡ ¯‰‰ À¿∆≈≈«≈¿«¿ƒ«»»««¿…
,ÌÈ¯·BÚ‰ B˙B‡ e‡¯È ‡lL ;ÌeÁzÏ ıeÁ ‡ˆÈ≈≈«¿∆…ƒ¿»¿ƒ

Ô‡ÎÏ ‰‡a ÔÈÓeÁz ˙cÓ :e¯Ó‡ÈÂ105. ¿…¿ƒ«¿ƒ»»¿»

בזו 100) להבליעו, יכול אינו "אם א: נח, בעירובין משנה,
שמעתי  מאיר, רבי משום ינאי רבי בשם דוסתאי רבי אמר

בהרים". בחבל 101)שמקדרין שמודד המדה את מחתכים
המשניות), (פירוש אמה חמשים בשל ולא אמות ארבע של
נקוב  הוא כאילו ההר מדת משוה "נוקבים" פירש: ורש"י

שיתבאר. וכמו העליון, רגלי מעמד קצה 102)במקום
ארבע 103)החבל. כל של מדרונו מתמעט עלֿידיֿזה

(רש"י). איש קומת בחצי (עירובין 104)אמות בתוספתא
מישור, שם היה שלא אמורים, דברים "במה מובא: ד) פרק
את  ומניח המישור, את מודד ומישור הר שם היה אם אבל

נשכר". ונמצא אדם 105)ההר, בני ויטעו כאן. עד מגיעה
לתחום. מחוץ בשבת לצאת

.ÊÈÔÈ‡106‰ÁÓÓ Ì„‡ ˙„È„Ó ÏÚ ‡l‡ ÔÈÎÓBÒ107, ≈¿ƒ∆»«¿ƒ«»»À¿∆
˙aL ÈÓeÁz eÏ eÈ‰ .Ú˜¯w‰ ˙cÓ Ú„BÈ ‡e‰L∆≈«ƒ«««¿«»»¿≈«»

Ô‰Ó ÌeÁza ‰a¯ ,„„Óe ‰ÁÓÓ ‡·e ,ÔÈ˜ÊÁÓ108 À¿»ƒ»À¿∆»«ƒ»«¿≈∆
‰a¯L ÌeÁza BÏ ÔÈÚÓBL - ÌeÁza ËÚÓe109ÔÎÂ . ƒ≈«¿¿ƒ«¿∆ƒ»¿≈

‰a¯ „Á‡ ,ÌeÁz‰ e„„Óe ÔÈÁÓÓ ÌÈL e‡a Ì‡ƒ»¿«ƒÀ¿ƒ»¿«¿∆»ƒ»
‰a¯ÓÏ ÔÈÚÓBL - ËÚÓ „Á‡Â110‰a¯È ‡lL „·Ï·e . ¿∆»ƒ≈¿ƒ«¿«∆ƒ¿«∆…¿«∆
dBÒÎÏ‡ ˙cnÓ ¯˙È111.¯ÈÚ ÏL »≈ƒƒ«¬«¿»∆ƒ

נח:).106) (עירובין "אין 107)משנה המשנה לשון

החכם  האדם הוא "מומחה", המומחה": מן אלא מודדין
מן  בחכמה או שתהיה, מלאכה באיזו במלאכתו המהיר
מהיר  בתשבורת, חכם שיהיה בכאן ורוצה החכמות,

המשניות). (פירוש קרקעות" "כשאומר 108)במדידת
עכשיו" עד חושבים שהיינו ממה יותר הוא שבת שתחום

המשניות). הדבר 109)(פירוש את חכמים אמרו "שלא
יט. בהלכה וראה (משנה), להקל" אלא להחמיר

במדידה.110) טעה השני - אומרים מפורש 111)שאנו
יח. בהלכה

.ÁÈÔBL‡¯‰ ‡nL :¯Ó‡ ,‰Ê ‰a¯iL ˙Úa ?„ˆÈk≈«¿≈∆¿«∆∆…«∆»»ƒ
ÔBÒÎÏ‡ Ô¯wÓ112CÎÈÙÏe ,ÌÈtÏ‡‰ „„Ó ¯ÈÚ ÏL ƒ∆∆¬«¿∆ƒ»«»«¿«ƒ¿ƒ»

‰È„n‰ ÔÈ·e BÈa ÌeÁz‰ ÚÏˆ ‡ˆÓÂ ,B˙cÓ ËÚÓƒ≈ƒ»¿ƒ¿»∆««¿≈≈«¿ƒ»
ÚÏvÓ ÌÈtÏ‡ „„Ó ÔB¯Á‡‰ ‰ÊÂ ;ÌÈtÏ‡Ó ˙BÁt»≈«¿«ƒ¿∆»«¬»««¿«ƒƒ∆«

‰È„n‰113¯˙BÈa ‰ÚhL ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÔÈ˜ÈÊÁÓ ÔÈ‡Â . «¿ƒ»¿≈«¬ƒƒ«»ƒ∆»»¿≈
ÔBL‡¯‰ ÏÚ ¯˙È ÔB¯Á‡‰ ‰Ê ‰a¯ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰Ê ÏÚ«∆¿ƒ»ƒƒ»∆»«¬»≈«»ƒ

·e¯˜a ‰n‡ ÌÈBÓLe ˙B‡Ó LÓÁa elÙ‡114- ¬ƒ«¬≈≈¿ƒ«»¿≈
.BÏ ÔÈÚÓBL ÔÈ‡ - ‰Ê ÏÚ ¯˙BÈa ;BÏ ÔÈÚÓBL¿ƒ¿≈«∆≈¿ƒ

כזה.112) באלכסון, העיר של מהקרן שמדד 113)שמדד
כזה: ישר, בקו העיר חמש 114)מאמצע לומר רוצה

מאלף  חמשיות שתי שיעור אמה, ושתים ושבעים מאות
שלפי  אלפיים). ביחד (שהם ושתים ועשרים מאות וארבע
אמה  שהרי מהמדה, חמישיות שתי הפסיד באלכסון, שמדד
משנה'. 'מגיד – באלכסון חמישיות ושתי אמה היא בריבוע

.ËÈelÙ‡115‰ÁÙL elÙ‡ ,„·Ú116¯ÓBÏ ÔÈÓ‡ ,117: ¬ƒ∆∆¬ƒƒ¿»∆¡»ƒ«
ÏB„b‰ ÔÓ‡Â .˙aM‰ ÌeÁz Ô‡k „Ú118¯eÎÊ :¯ÓBÏ «»¿««»¿∆¡»«»«»

‡;ÔË˜ È˙ÈÈ‰Lk ˙aLa ÌÈ‡a eÈÈ‰ Ô‡k „ÚL ,È ¬ƒ∆«»»ƒ»ƒ¿«»¿∆»ƒƒ»»
B˙e„Ú ÏÚ ÔÈÎÓBÒÂ119‡lL .‰Ê ¯·„a120e¯Ó‡ ¿¿ƒ«≈¿»»∆∆…»¿

¯eÚML ÈtÓ ;Ï˜‰Ï ‡l‡ ,¯ÈÓÁ‰Ï ¯·ca ÌÈÓÎÁ¬»ƒ«»»¿«¿ƒ∆»¿»≈ƒ¿≈∆ƒ
Ì‰È¯·cÓ ‰n‡ ÌÈtÏ‡121. «¿«ƒ«»ƒƒ¿≈∆

נח:).115) (עירובין כנענים,116)משנה ושפחה עבד
פ"ט  עדות בהל' (כמבואר דברים בשאר לעדות הפסולים

את 117)ה"ד). מדדו שהם להם להאמין הכוונה אין
נאמנים  אלא המומחה, על אלא סומכין אין שהרי התחומין,
בפעם  ובוודאי כאן, עד בשבת ללכת מוחזקים שהיו לומר
סי' ברורה' ('משנה מומחה ידי על התחום נעשה ראשונה

להעיד 118)שצט). נאמנים "ואלו כח. בכתובות משנה
אלא  כזאת עדות מקבלים ואין בקטנם", שראו מה בגדלם

בהם. והקילו דרבנן שהיא תחומין על 119)לענין אבל
שצט). סי' או"ח ושו"ע ('טור' סמכו לא קטן של עדותו

נח:).120) (עירובין הוא 121)משנה מיל עשר שנים אבל
פרק  (למעלה התורה מן הוא מיל עשר שנים השיעור, מן

ה"א). כז

ה'תשפ"א  כסלו ז' שני יום

ועׂשרים  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨§¤§¦
זכירת 1) כולל שהוא זכור של מצותֿעשה בו נתבאר

מן  שהוא במה ענייניהם, בו ונתבארו וההבדלה, הקידוש
הפרק. נסתיים ובזה דבריהם, ושל התורה
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.‡˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ Lc˜Ï ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰NÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈ƒ«»¿«≈∆««»
ÌÈ¯·„a2.BLc˜Ï ˙aM‰ ÌBÈ ˙‡ ¯BÎÊ :¯Ó‡pL , ƒ¿»ƒ∆∆¡«»∆««»¿«¿

e‰¯ÎÊÏ CÈ¯ˆÂ .Lec˜Â Á·L ˙¯ÈÎÊ e‰¯ÎÊ ,¯ÓBÏk¿«»¿≈¿ƒ«∆«¿ƒ¿»ƒ¿»¿≈
,ÌBi‰ Lec˜a - B˙ÒÈÎa :B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎaƒ¿ƒ»ƒƒ»ƒ¿ƒ»¿ƒ«

B˙‡ÈˆÈ·e3.‰Ïc·‰a - ƒƒ»¿«¿»»

בספרא:2) הוא וכן הלב. בהרהור די ולא דווקא בדברים
אומר  כשהוא בלבך, יכול לקדשו. השבת יום את "זכור
זכור, מקיים אני מה הא אמורה, הלב שמירת הרי שמור,
הוא  וכן ג). הלכה בחקותי פרשת (ריש בפיך" שונה שתהיה
בכניסתו  דברים "ולאמור קנה: מצוה המצוות' ב'ספר
אינו  היין על שקידוש ו' הלכה להלן וראה וביציאתו".

דרבנן. מצוה אלא התורה מן רבינו 3)מצותֿעשה כתב כן
קדשהו  כן גם "ואמרו קנה) (מצותֿעשה המצוות' ב'ספר גם
נמצאה  ולא הבדלה". כלומר ביציאתו, וקדשהו בכניסתו
דרב  בשאילתות אלא שלפנינו התלמודית בספרות זו מימרא
לרש"י  המיוחס בפירוש (וראה הברכה וזאת בפ' גאון אחאי

י'). סי' התשובות חלק שם הגאונים ובאוצר א', ד' נזיר

.·eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :ÌBi‰ Lec˜ ÁÒ e‰ÊÂ¿∆…«ƒ«»«»¡…≈
eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ4e· ‰ˆ¯Â ÂÈ˙BˆÓa5, ∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»¿»»»

BL„˜ ˙aLÂ6ÔBˆ¯Â ‰·‰‡a7ÔB¯kÊ ,eÏÈÁ‰ ¿««»¿¿«¬»¿»ƒ¿ƒ»ƒ»
˙ÈL‡¯· ‰NÚÓÏ8‰lÁz .9L„˜ È‡¯˜ÓÏ10¯ÎÊ , ¿«¬≈¿≈ƒ¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆≈∆

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ11z¯Á· e· Èk .12zLc˜ e˙B‡Â13 ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»»«¿»¿»ƒ«¿»
EL„˜ ˙aLÂ ,ÌÈnÚ‰ ÏkÓ14ÔBˆ¯·e ‰·‰‡a15 ƒ»»«ƒ¿««»¿¿¿«¬»¿»

ezÏÁ‰16˙aM‰ Lc˜Ó ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .17. ƒ¿«¿»»«»¿«≈««»

ביוםֿטוב 4) כמו בנו" בחר "אשר בשבת אומרים ואין
ישראל, לבחירת קדמה ששבת משום יט), הלכה (להלן
יב): ה, (דברים שכתוב נו:) (סנהדרין במרה ניתנה שבת
היכן  אלהיך", ה' צוך כאשר לקדשו השבת יום את "שמור
חוק  לו ׂשם "ׁשם כה) טו, (שמות שכתוב כמו במרה, - צוך?
במתן  התחילה האומות מכל ישראל ובחירת ומשפט".
מכל  סגולה לי "והייתם ה): יט, (שמות ה' כשאמר תורה,

('אבודרהם'). "כי 5)העמים" ד): קמט, (תהילים שנאמר
אתכם". "ורציתי כז) מג, (יחזקאל וכתוב בעמו", ה' רוצה

להם".6) הודעת קדשך שבת "ואת יד): ט, (נחמיה שנאמר
בכפיית 7) בסיני ניתנו - המועדים ובכללם המצוות, כל

ההר", בתחתית "ויתיצבו יז): יט, (שמות שכתוב כמו ההר,
ההר  את הקב"ה עליהם "שכפה פח.): (שבת חז"ל ודרשו
ואם  מוטב, התורה מקבלים אתם אם להם: ואמר כגיגית,
במרה  ניתנה שבת מצות אבל קבורתכם", תהיה שם - לאו

ברצון. כיֿאם אונס חֿיא):8)בלי כ, (שמות שנאמר
את  ה' עשה ימים ששת כי לקדשו... השבת יום את "זכור
ביום  וינח בם אשר כל ואת הים את הארץ ואת השמים
ויקדשהו". השבת יום את ה' ברך כן על השביעי,

יום 9) הוא "כי הנוסחא: ווניציאה, שונצינו בדפוסי
ז:). (כתובות ברש"י וכ"ה נאמרה 10)תחילה", שבת
כג). (ויקרא המועדים בפרשת (דברים 11)תחילה שנאמר

ה' ויוציאך מצרים, בארץ היית עבד כי "וזכרת טו): ה,
אלהיך  ה' צוך כן על נטויה, ובזרוע חזקה ביד משם אלקיך
"כי  שם: הרמב"ן שהסביר וכמו השבת", יום את לעשות

מחדש, קדמון, אלוה על מורה מצרים יציאת היות בעבור
המורה  השבת על ספק בלבך יעלה ואם . . . ויכול חפץ,
ביציאת  עיניך שראו מה תזכור והיכולת, והחפץ החידוש על
"צריך  אמרו: קיז: ובפסחים לראיה. לך שהוא מצרים,
טז, (דברים הכא כתיב היום, בקידוש מצרים יציאת להזכיר
התם  וכתיב מצרים, מארץ צאתך יום את תזכור למען ג):
שם  ועיין לקדשו", השבת יום את זכור ח): כ, (שמות

למען. ד"ה (דברים 12)ב'תוספות' בכם" "ויבחר שנאמר
ז). יט).13)ז, כו, (דברים קדוש" עם "ולהיותך

להלן 14) וראה קד.). (פסחים הפתיחה מעין לחתימה סמוך
כמו 15)הכ"ב. עוונות המזכיר חטאת קרבן אין שבשבת

לרצון  שהיא עולה אלא כט.) כח. (במדבר במועדים שיש
('מעשה  ובששון" "בשמחה אחר: ובנוסח ג). א, (ויקרא
שמחתכם  "וביום בהעלותך פרשת ב'ספרי' וכ"ה רוקח').
עמ' ח"ב מו"ק על שיטה [ועיין השבתות" אלו ובמועדיכם,

מט.]. לברכות הרא"ש ותוס' שנאמר:16)סב. כמו
טז). לא, (שמות עולם" ברית קיז,17)"לדורותם פסחים

"מקדש  וביוםֿטוב השבת", "מקדש אומרים בשבת ב.
ימי  מששת ועומדת קבועה שבת כי והזמנים", ישראל
אבל  דין. בבית ולקדשה לקבעה צריך ואין בראשית,
ובמסכת  החדשים. את הקובע דין, בבית תלוי יוםֿטוב
אלא  ישראל, בחתימה מזכיר אינו "בשבת (פי"ג): סופרים

לישראל" קדמה שהשבת השבת, מקדש

.‚‰ÊÂ18CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :‰Ïc·‰‰ ÁÒ ¿∆…«««¿»»»«»¡…≈∆∆
ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰ ,ÌÏBÚ‰19CLÁÏ ¯B‡ ÔÈ·e ,20, »»««¿ƒ≈…∆¿…≈¿∆

ÌÈnÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈ·21ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ÔÈ·e , ≈ƒ¿»≈»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈
‰NÚn‰22.ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a . ««¬∆»«»««¿ƒ≈…∆¿…

ב.18) קג, "ולהבדיל 19)פסחים י.): י. (ויקרא שנאמר
החול". ובין הקודש ד):20)בין א, (בראשית שנאמר

במוצאי  נברא והאור החושך", ובין האור בין אלהים "ויבדל
נד.). (פסחים "ואבדיל 21)שבת כו): כ, (ויקרא שנאמר

יג): לא, (שמות בשבת וכתוב לי", להיות העמים מן אתכם
ה' אני כי לדעת לדורותיכם, וביניכם ביני היא אות "כי
האומות. מן ישראל נבדלים שבשבת הרי מקדשכם",

לומר 22) שצריך מפני תקנוהו אלא הבדלות, ממנין אינו זה
להלן  וראה קד.). (פסחים לחתימה סמוך הפתיחה מעין

שם. ובהערה כב הלכה

.„¯wÚ23‰ÏÈla - Lecw‰24- ‰ÏÈla Lc˜ ‡Ï Ì‡ . ƒ««ƒ««¿»ƒ…ƒ≈««¿»
.Blk ÌBi‰ Ïk CÏB‰Â Lc˜Ó - „ÈÊÓa ÔÈa ,‚‚BLa ÔÈa≈¿≈≈¿≈ƒ¿«≈¿≈»«À

‰ÏÈla ÏÈc·‰ ‡Ï Ì‡Â25¯ÁÓÏ ÏÈc·Ó -26ÏÈc·Óe ; ¿ƒ…ƒ¿ƒ««¿»«¿ƒ¿»»«¿ƒ
ÍÏB‰ÂÈLÈÏL ÌBÈ ÛBÒ „Ú27ÏÚ C¯·Ó BÈ‡ Ï·‡ . ¿≈¿«¿ƒƒ¬»≈¿»≈«

.„·Ïa ˙aL È‡ˆBÓ ÏÈÏa ‡l‡ ¯B‡‰»∆»¿≈»≈«»ƒ¿«

א.23) קו, השבת 24)פסחים יום את "זכור שכתוב
(הרשב"ם). היום כשמתקדש השבת כניסת בשעת לקדשו",

יום 25) את "זכור שכתוב בלילה, היא ההבדלה שעיקר
- השבת ויציאת וביציאתו, בכניסתו זכרהו לקדשו", השבת

הבדיל 26)בערב. שלא "מי קז. פסחים במסכת הוא כן
כולו". היום כל והולך מבדיל שבת, שלשה 27)במוצאי

(פסחים  שעברה לשבת שייכים שבוע, של ראשונים ימים
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ותנו  כתבו לעדים: "האומר גיטין: לענין שאמרו כמו קו.),
אמר  שלישי. יום סוף עד כותבין שבת! לאחר לאשתי גט
מיום  כותבין השבת! קודם לאשתי גט ותנו כתבו להם:
הכ"ג). פ"ט גירושין בהל' (רבינו ששי" יום סוף עד רביעי
ושונצינו). (ויניציאה הרביעי" יום סוף "עד אחר: ובנוסח
[ומה  הנכונה היא שלנו שהנוסחא משנה' ה'כסף וכתב
סוף  עד והולך ומבדיל למחר "מבדיל וכתב רבינו שחילק
ראשון  ביום שההבדלה נראה ביחד, כללם ולא שלישי" יום
הוא  ראשון יום כי תשלומין, משום ולא בזמנה הבדלה היא
חלאוה  מהר"ם בחידושי הובא הרמב"ן, (וכ"כ שבת מוצאי
הוא  שלישי יום סוף עד ההבדלה ואילו קו:), לפסחים
סי' או"ח לשו"ע הגרע"א בהגהות וראה תשלומין. מטעם
במוצאי  הבדלה שכח שאם לפסוק שרוצה ו' סעיף רצ"ט

דין יוםֿטו  אין שביו"ט אףֿעלֿפי למחר, להבדיל יכול ב,
יוםֿטוב]. אחר ימים שלשה של

.‰¯eÒ‡28ÔÈÈ ˙BzLÏ B‡ ÏÎ‡Ï Ì„‡Ï29L„wMÓ »¿»»∆¡…ƒ¿«ƒƒ∆»«
BÏ ¯eÒ‡ - ÌBi‰ ‡ˆiMÓ ÔÎÂ .Lc˜iL „Ú ÌBi‰««∆¿«≈¿≈ƒ∆»»«»

‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏÂ ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ÏÈÁ˙‰Ï30ÌÚËÏ B‡ ¿«¿ƒ∆¡…¿ƒ¿¿«¬¿»»ƒ¿…
¯zÓ - ÌÈÓ ˙BzLÏÂ .ÏÈc·iL „Ú ,ÌeÏk31ÁÎL .32B‡ ¿«∆«¿ƒ¿ƒ¿«ƒÀ»»«

- ÏÈc·iL Ì„˜ B‡ Lc˜iL Ì„˜ ‰˙LÂ ÏÎ‡Â ¯·Ú»«¿»«¿»»…∆∆¿«≈…∆∆«¿ƒ
.ÏÎ‡L ¯Á‡ ÏÈc·Óe Lc˜Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿«≈«¿ƒ««∆»«

א.28) קה, לאכול 29)פסחים לאדם "אסור אחר: בנוסח
ה'ירושלמי' בשם הרשב"א כתב וכן (ויניציאה), לשתות" או
"אסור  רבינו כתב שלא מובן ובזה לשתות, אסור מים שגם
התיר  שבהבדלה מכיון בהבדלה, שפסק כמו כלום" לטעום
שאסור  בקידוש אבל טעימה. איסור כתב מים, לשתות
טעימה  איסור לכתוב הוצרך לא מים, אף ולשתות לאכול

ב.30)(מהרי"א). קנ, לא 31)שבת אשי, רב דבי "רבנן
שם). (פסחים מים) לשתות (התירו אמיא" קפדי

אסי,32) רב לבית נזדמן אבא בר ירמיה "רב ב: קו, פסחים
והבדיל". כוס לו נתנו הבדלה, קודם מאכל דבר וטעם שכח

.ÂÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ33ÏÚ ÏÈc·‰Ïe ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ï ƒƒ¿≈¿ƒ¿«≈«««ƒ¿«¿ƒ«
ÏÈc·‰Ï CÈ¯ˆ ,‰lÙza ÏÈc·‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .ÔÈi‰««ƒ¿««ƒ∆ƒ¿ƒ«¿ƒ»»ƒ¿«¿ƒ

ÒBk ÏÚ34¯Á‡Óe .35"ÏÁÏ L„˜ ÔÈa" ¯Ó‡ÈÂ ÏÈc·iL «≈««∆«¿ƒ¿…«≈…∆¿…
ÏÈc·‰ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ BÏ ¯zÓ -À»«¬¿»»««ƒ∆…ƒ¿ƒ

C¯·Óe .ÒBk‰ ÏÚ36‰lÁz ÔÈi‰ ÏÚ37Ck ¯Á‡Â , ««¿»≈«««ƒ¿ƒ»¿««»
Lc˜iL „Ú ÂÈ„È ˙‡ ÏËB BÈ‡Â .Lc˜Ó38. ¿«≈¿≈≈∆»»«∆¿«≈

לקדשו,33) השבת יום את "זכור קו.) (פסחים שאמרו ומה
הוא  היין על שקידוש ראיה מכאן אין - היין" על זוכרהו
אסמכתא  אלא גמורה דרשה זו אין כי התורה, מן מצוה
במסכת  בפירש"י וראה זוכרהו). ד"ה שם ('תוספות' בעלמא
התורה. מן מצוה היא היין על שקידוש שדעתו ד. נזיר

מן 34) (כשעלו בתחילה יוחנן: רבי "אמר א: לג, ברכות
(לקנות  העשירו בתפילה, הבדלה קבעו דחוקים) והיו הגולה
להבדיל  עזרא תקנת נשתכחה (ואז הכוס על קבעוה יין)
אמרו: והם בתפילה, קבעוה - והענו חזרו בתפילה),

הכוס". על להבדיל צריך בתפילה קנ,35)המבדיל שבת
נא:).משנ 36)ב. (ברכות לקידוש 37)ה גורם "שהיין

שתדיר  ועוד: קידוש), אין - פת או יין אין (שאם ֵֵָשּתאמר

ששותה  עת שבכל תדיר, הוא (יין קודם" תדיר תדיר, ושאינו
שבת). בליל אלא אינו קידוש אבל עליו, מברך כי 38)יין

קו:), (פסחים המוציא לברכת נטילה בין הפסק הוא הקידוש
לקדש  שיכול הסובר לרב דוקא שזה הרשב"ם דעת אבל
קידוש  שאין שפוסקים מה לפי אבל סעודה, במקום שלא
הקידוש  כן אם ח), בהלכה (כמבואר סעודה במקום אלא
ידיו  שנטל הרא"ש נהג וכן הפסק, כאן ואין לסעודה שייך

רעא). סי' ורמ"א או"ח ('טור' קידוש קודם

.Ê„ˆÈk39˜ÈÊÁÓ ‡e‰L ,ÒBk Á˜BÏ ?‰NBÚ ‡e‰ ≈«∆≈«∆«¬ƒ
˙ÈÚÈ·¯40BÁÈ„Óe ,¯˙È B‡41BÙËBLÂ ÌÈÙaÓ ¿ƒƒ»≈¿ƒƒƒ¿ƒ¿¿
ıeÁaÓ42BÈÓÈa BÊÁB‡Â ,ÔÈÈ e‰‡ÏÓÓe ,43B‰Èa‚Óe , ƒ«¿«¿≈«ƒ¿¬ƒƒ«¿ƒ

Ú˜¯w‰ ÔÓ44ÁÙË45Ï‡ÓNa ÚiÒÈ ‡ÏÂ ,¯˙È B‡46, ƒ««¿«∆«»≈¿…¿«≈ƒ¿…
ËeLt ‚‰Óe .Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÙb‰ ÏÚ C¯·Óe¿»≈««∆∆¿««»¿«≈ƒ¿»»

"elÎÈÂ" ˙L¯t ‰lÁza ˙B¯˜Ï Ï‡¯NÈ ÏÎa47¯Á‡Â , ¿»ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»»»««¿À¿««
‡BÏÓ ‰˙BLÂ .Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó Ck»¿»≈«««ƒ¿««»¿«≈¿∆¿

ÂÈÓ‚Ï48‰¯e·Á Èa ÏÎÏ ‰˜LÓe ,49ÏËB Ck ¯Á‡Â . À¿»«¿∆¿»¿≈¬»¿««»≈
.ÏÎB‡Â "‡ÈˆBn‰" C¯·Óe ,ÂÈ„È»»¿»≈«ƒ¿≈

ב.ברכ 39) נא, שיעור 40)ות שהוא הלוג, רביעית הוא
וחומש  אצבע וחצי אצבעים, ברום אצבעים על אצבעים
עשר  מעוקבות, אצבעות 10.8 שהן קט.) (פסחים אצבע
ומחצה  ביצה שיעור והוא חמישיות וארבע אצבעות
קידוש  של הכוס תהא לא ולכתחילה ה"ב), בפ"ח (כמבואר

גרם. מתשעים ברכות 41)פחותה מהל' בפ"ז כמבואר
נקיה 42)הט"ו. שתהיה ומבחוץ מבפנים במפה מקנחו או

קפג). סי' החשובה.43)(או"ח מיסב 44)בידו הוא ואם
שכתוב  משום טפח, השולחן מן מגביהו השולחן, על
אקרא". ה' ובשם אשא ישועות "כוס יב): קטז , (תהלים

סנטימטרים.45) כעשרה עליו 46)שהוא יראה שלא
כל 47)כמשא. המנונא, רב "דאמר ב: קיט, שבת

הכתוב  עליו מעלה - ויכולו ואומר שבת בערב המתפלל
בראשית". במעשה להקדושֿברוךֿהוא שותף נעשה כאילו

לצד 48) מסלקו שאילו כל כלומר לוגמיו", "כמלוא היינו
"מלוא  ואילו רביעית. רוב והוא לוגמיו כמלוא יראה אחד,
בפ"ז  רבינו בדברי ועיין מרביעית. יותר הוא לוגמיו"
הוא  השתיה ששיעור מדבריו שנראה ה"ט, מצה מהלכות
אם. ד"ה קז. פסחים 'תוספות' ועיין רביעית. רוב

צריכים 49) החבורה בני כל שאין נראה, הגאונים "מדברי
(מגידֿמשנה). לוגמם" מלוא

.ÁÔÈ‡50‰cÚÒ ÌB˜Óa ‡l‡ Lec˜51‡Ï ?„ˆÈk . ≈ƒ∆»ƒ¿¿À»≈«…
¯Á‡ ˙È·a ÏÎ‡ÈÂ ‰Ê ˙È·a Lc˜È52Lc˜ Ì‡ Ï·‡ ; ¿«≈¿«ƒ∆¿…«¿«ƒ«≈¬»ƒƒ≈

‰iL ˙ÈÂÊa ÏÎB‡ - BÊ ˙ÈÂÊa53˙È·a ÔÈLc˜Ó ‰nÏÂ . ¿»ƒ≈¿»ƒ¿ƒ»¿»»¿«¿ƒ¿≈
˙Òk‰54ÔÈ˙BLÂ ÔÈÏÎB‡L ,ÔÈÁ¯B‡‰ ÈtÓ ?55.ÌL «¿∆∆ƒ¿≈»¿ƒ∆¿ƒ¿ƒ»

א.50) קא, "וקראת 51)פסחים יג): נח, (ישעיה "שכתוב
בקריאה  כלומר לשבת, קורא שאתה במקום עונג", לשבת
משום  וגם הוא, חכמים ומדרש עונג, יהא שם קידוש, של
היין  על בוודאי היין", על "זכריהו היין: על קידוש שנקבע
(הרשב"ם). חשוב" שהוא נקבע הסעודה שבשעת

כי 52) אחרות, דיעות ויש זו. הלכה בשיטת רבינו דעת זוהי
הקידוש  אחרי יצא אפילו הראשון, מקומו את הרואה כל
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רעג). סי' (או"ח אחד מקום חשוב לחצר, מהבית
לסעודה.53) קידוש בין להפסיק ולא מיד לאכול וצריך

רעא). סי' קידוש 54)(רמ"א ואין שם, אוכלים אין שהרי
סעודה. במקום ממש,55)אלא הכנסת בבית הכוונה אין

ה"ו), תפילה מהל' בפי"א (כמבואר בו לאכול אסור שהרי
ושומעים  הכנסת, לבית הסמוך בבית אוכלים שהיו אלא
קנא), סי' (או"ח ובט"ז (מגידֿמשנה), הכנסת, בבית קידוש
או  להאכיל העיר בני הוצרכו שאם רמב"ן בשם הביא
תנאי  שעל מותר, הכנסת, בבית זמני באופן אורחים להשכיב

נבנה. זה

.Ë‰È‰56‰È‰ ‡lL B‡ ,ÔÈi‰ ÔÓ ¯˙BÈ ˙ÙÏ ‰e‡˙Ó »»ƒ¿«∆¿«≈ƒ««ƒ∆…»»
C¯·Óe ,‰lÁz ÂÈ„È ÏËB ‰Ê È¯‰ - ÔÈÈ BÏ«ƒ¬≈∆≈»»¿ƒ»¿»≈
ÔÈ‡Â .ÏÎB‡Â ÚˆBa Ck ¯Á‡Â ,Lc˜Óe ,"‡ÈˆBn‰"«ƒ¿«≈¿««»≈«¿≈¿≈

˙t‰ ÏÚ ÔÈÏÈc·Ó57ÒBk‰ ÏÚ ‡l‡ ,58. «¿ƒƒ«««∆»««

ב.56) קו, ומר 57)פסחים ינוקא "מר א: קז, פסחים
בא  אחת פעם אשי: לרב סיפרו חסדא רב של בניו קשישא
שכר  לו הבאנו להבדלה, יין לנו היה ולא למקומנו אמימר
יין; לו להביא טרחנו למחר טעם, ולא הבדיל ולא להבדיל
להבדלה  יין לנו היה ולא אצלנו, נזדמן שוב אחרת לשנה
אצלכם  הוא השכר כן אם אמימר, אמר שכר; לו ונתנו
השכר", על והבדיל היין), במקום (משקה מדינה" "חמר
שלא  כיון יין, אין אם גם הפת על מבדילים שאין הרי
קו:). פסחים ('תוספות' הפת על אמימר הבדיל

שמקדשים 58) כיון שבת, במוצאי יוםֿטוב חל אם "אמנם
גם  מבדילים הקידוש אגב העיקר, הוא והקידוש הפת, על

מי  ('הגהות הפת" ימוניות').על

.ÈÈÓ59ÁÎLÂ ,˙aL ÈÏÈÏa ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ï Ôek˙pL ƒ∆ƒ¿«≈¿«≈«««ƒ¿≈≈«»¿»«
,˙t‰ ÏÚ Lc˜Ó ‰Ê È¯‰ - Lc˜iL Ì„˜ ÂÈ„È ÏËÂ¿»«»»…∆∆¿«≈¬≈∆¿«≈«««
.‰cÚÒÏ ÂÈ„È ÏËpL ¯Á‡ ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ó BÈ‡Â¿≈¿«≈«««ƒ««∆»«»»ƒ¿À»
„ÚÒiL Ì„˜ ˙aM‰ ÌBÈa ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ï ‰ÂˆÓeƒ¿»¿»≈«««ƒ¿««»…∆∆ƒ¿…

‰iL ‰cÚÒ60"‰a¯ ‡Lec˜" ‡¯˜p‰ ‡e‰ ‰ÊÂ .61. ¿À»¿ƒ»¿∆«ƒ¿»ƒ»«»
Ck ¯Á‡Â ,‰˙BLÂ „·Ïa "ÔÙb‰ È¯t ‡¯Ba" C¯·Ó¿»≈≈¿ƒ«»∆ƒ¿«¿∆¿««»
Ì„˜ ÌeÏk ÌÚËiL Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡Â .„ÚÒÈÂ ÂÈ„È ÏhÈƒ…»»¿ƒ¿…¿»»»»∆ƒ¿…¿…∆

Lc˜iL62ÌB˜Óa ‡l‡ ‰È‰È ‡Ï ‰Ê Lec˜ Ì‚Â . ∆¿«≈¿«ƒ∆…ƒ¿∆∆»ƒ¿
.‰cÚÒ¿À»

(59- ידיו הנוטל רב, אמר ברונא רב "אמר א: קו, פסחים
נטילה  בין הפסק הוא שהקידוש רשב"ם ופירש יקדש"; לא

ה"ו. למעלה וראה רז"ל:60)ל"המוציא", שאמרו כמו
אלא  לי אין היין, על זוכרהו לקדשו, השבת יום את "זכור
השבת" יום את זכור תלמודֿלומר – מנין? ביום בלילה,
בכניסת  אלא התורה מן קידוש חיוב ואין קו.) (פסחים

מדרבנן. רק הוא היום קידוש אבל בלילה, כמו 61)השבת
שהיא  יום של קידוש גם כך נהור", "סגי לעיור שקוראים
אותה  כינו בלבד, הגפן פרי בורא ברכת אלא שאינה קצרה

(מגידֿמשנה). רבה" "קידושא שתיקנו 62)בשם: שכל
ביום, קידוש שתיקנו וכיון תיקנו, תורה בדבר כמו - רבנן
ולקדש  קידוש, קודם לטעום שלא בלילה, כמו בו נוהגים
שלא  וסובר רבינו, על חולק הראב"ד אבל סעודה. במקום
בלילה, קידש לא אם אלא קידוש קודם ביום לטעום אסרו

ביום  לקדש חייב שהחסיר שאז מה להשלים התורה מן
בלילה.

.‡ÈÌ„‡Ï BÏ LÈ63„BÚaÓ ˙aL ·¯Ú ÒBk‰ ÏÚ Lc˜Ï ≈»»»¿«≈««∆∆«»ƒ¿
ÏÈc·Ó ÔÎÂ ;˙aM‰ ‰ÒÎ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌBÈ64ÏÚ ««ƒ∆…ƒ¿¿»««»¿≈«¿ƒ«

;˙aL ‡È‰ ÔÈ„ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ ÒBk‰«ƒ¿««ƒ∆¬«ƒƒ«»
B˙‡ÈˆÈÂ B˙ÒÈk ˙ÚLa ÔÈa d¯Ó‡Ï - ‰¯ÈÎÊ ˙ÂˆnL∆ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»≈ƒ¿«¿ƒ»ƒƒ»

ËÚÓk BÊ ‰ÚLÏ Ì„˜ ÔÈa65. ≈…∆¿»»ƒ¿«

שבת 63) ערב של אדם מתפלל שמואל, "אמר ב: כז, ברכות
הכוס". על קדושה ואומר שם:64)בשבת, בברכות,

הכוס". על הבדלה ואומר שבת, מוצאי של אדם "מתפלל
התימנים).65) (כת"י "במעט" אחר: בנוסח

.·ÈÈÓ66ÂÈÏÚ L„˜Â ,˙aL ·¯Úa ÏÎB‡ ‰È‰L ƒ∆»»≈¿∆∆«»¿»«»»
ÌBi‰67‰tÓ Ò¯Bt - ‰cÚq‰ CB˙a ‡e‰Â68ÏÚ «¿¿«¿À»≈«»«

C¯·Ó Ck ¯Á‡Â ,B˙cÚÒ ¯ÓB‚Â ,Lc˜Óe ÔÁÏM‰«À¿»¿«≈¿≈¿À»¿««»¿»≈
‰È‰ .ÔBÊn‰ ˙k¯a69‡e‰Â ˙aM‰ ‡ˆÈÂ ,˙aLa ÏÎB‡ ƒ¿««»»»≈¿«»¿»»««»¿

B˙cÚÒ ¯ÓBb - B˙cÚÒ CB˙a70ÂÈ„È ÏËBÂ ,71C¯·Óe , ¿¿À»≈¿À»¿≈»»¿»≈
ÂÈÏÚ ÏÈc·Ó Ck ¯Á‡Â ,ÒBk‰ ÏÚ ÔBÊn‰ ˙k¯a72Ì‡Â . ƒ¿««»««¿««»«¿ƒ»»¿ƒ

‰i˙M‰ CB˙a ‰È‰73˜ÒBt -74Ck ¯Á‡Â ,ÏÈc·Óe »»¿«¿ƒ»≈«¿ƒ¿««»
.B˙i˙LÏ ¯ÊBÁ≈ƒ¿ƒ»

א.66) ק, שאסור 67)פסחים אכילתו, את להפסיק צריך
קידוש. קודם בשבת לאחר 68)לאכול עד הפת את לכסות

השבת  לכבוד סעודה עכשיו שהביא היכר שיהיה הקידוש,
צריך  היין על קידוש בכל וכן רעא); סי' אברהם' ('מגן
עליה  לברך צריך מכוסה, הפת אין שאם הפת, את לכסות
"ארץ  ח): ח, (דברים בפסוק הקודם כל "כי היין, קודם
ברכות  בהל' (רבינו לברכה" קודם וגפן", ושעורה חיטה

מיימוניות'). ו'הגהות הי"ג א.69)פ"ח קה, פסחים
חכמים 70) שדרשו סעודתו, באמצע להפסיק צריך ואינו

"שמור" ח) כ, (שמות "זכור" ז) פרשה יתרו (מכילתא
אמרו  מכאן מלאחריו, ושמור מלפניו זכור יב) ה, (דברים
שילך  רוצה שאינו כאדם הקודש", על מחול שמוסיפים
נראה  - באמצע מפסיק ואם שיכול, זמן כל מאצלו אוהבו

המלך. את אחר 71)כמגרש הידים את ליטול שצריך
פ"ז  ברכות בהל' (כמבואר המזון ברכת לפני הסעודה

אסור 72)הי"ב). כוסות, שני לו יש שאם סובר הראב"ד
עושין  שאין מפני אחד, כוס על והבדלה המזון ברכת לברך
נפש  ושמירת רוצח בהל' (כמבואר חבילות חבילות מצוות
אבל  כמשא, עליו המצוות קיום נראה יהא שלא ה"ה), פ"ו
קידוש  אחד כוס על לומר רוצה אם שרק - רבינו דעת
כי  מזה, זה ונפרדים שונים ענינים שני שהם המזון, וברכת
על  המזון וברכת השבת), (קדושת להבא על הוא  הקידוש
הבדלה  אבל קב:), פסחים (ראה שאכל) (הסעודה העבר
כוס  על לומר מותר נתקנו, העבר על ששניהם המזון וברכת

(מגידֿמשנה). מותר 73)אחד מים שאילו יין, שתיית
ה"ה). (למעלה הבדלה לפני א.פסחים74)לשתות קה,

בה. מפסיק ולפיכך חשובה, אינה ששתייה

.‚È‰È‰75- ˙aL ˙ÒÎ‰ ÌÚ B˙ÏÈÎ‡ ¯Ó‚Â ÏÎB‡ »»≈¿»«¬ƒ»ƒ«¿»««»
C¯·Ó76ÏÚ Lc˜Ó Ck ¯Á‡Â ,‰lÁz ÔBÊn‰ ˙k¯a ¿»≈ƒ¿««»¿ƒ»¿««»¿«≈«
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ÔÈ‡L ,„Á‡ ÒBk ÏÚ Lc˜ÈÂ C¯·È ‡ÏÂ .ÈL ÒBk≈ƒ¿…¿»≈ƒ«≈«∆»∆≈
„Á‡ ÒBÎa ˙BˆÓ ÈzL ÔÈNBÚ77Lec˜ ˙ÂˆnL ; ƒ¿≈ƒ¿¿∆»∆ƒ¿«ƒ

‰¯Bz ÏL ˙BˆÓ ÈzL ÔBÊn‰ ˙k¯a ˙ÂˆÓe78.Ô‰ ƒ¿«ƒ¿««»¿≈ƒ¿∆»≈

ב.75) קב, בברכת 76)פסחים שבת של להזכיר וצריך
(שו"ע  שבת שעכשיו כיון - עדיין קידש שלא אף המזון,

רעא). סי' חבילות 77)או"ח מצוות עושים שאין לפי
שונים  ענינים שני שהם הקודמת, בהלכה כמבואר חבילות,
כוס  על לומר מותר וקידוש הבדלה אבל מזה, זה ונפרדים
כב, בהלכה כמבואר שבת, במוצאי יוםֿטוב כשחל אחד,

הקודמת. שהן 78)ובהלכה נישואין ברכות להוציא
עוז'). ('מגדל אחד כוס על ונאמרות מדרבנן,

.„ÈÔÈ‡79ÏÚ CqÏ Èe‡¯‰ ÔÈi‰ ÏÚ ‡l‡ ÔÈLc˜Ó ≈¿«¿ƒ∆»«««ƒ»»¿«≈«
,¯B‡N B‡ L·c Ba ·¯Ú˙ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÁaÊn‰ Èab«≈«ƒ¿≈«¿ƒ»ƒƒ¿»≈¿«¿
ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ‰ÏB„‚ ˙È·Áa Ïc¯Á‰ ˙tËk elÙ‡¬ƒ¿ƒ«««¿»¿»ƒ¿»≈¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ80·¯Ún‰ ÏÎa ÔÈ¯BÓ e‡ Ck .81¯ÈznL ÈÓ LÈÂ . »»»»ƒ¿»««¬»¿≈ƒ∆«ƒ
ÂÈÏÚ Lc˜Ï82CqÏ Èe‡¯‰ ÔÈi‰' ¯Ó‡ ‡Ï :¯ÓB‡Â , ¿«≈»»¿≈…∆¡«««ƒ»»¿«≈

B‡ ,Ú¯ BÁÈ¯L ÔÈÈ ‡ÈˆB‰Ï ‡l‡ 'ÁaÊn‰ Èab ÏÚ««≈«ƒ¿≈«∆»¿ƒ«ƒ∆≈«
‰l‚Ó83Ô‰Ó „Á‡ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡L ,ÏM·Ó B‡ ,84. ¿À∆¿À»∆≈¿«¿ƒ«∆»≈∆

א.79) צז, יא):80)בבאֿבתרא ב, (ויקרא התורה שאמרה
לה'", אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל שאור כל "כי
ה"א. פ"ה מזבח איסורי בהל' כמבואר שהוא, בכל ואוסרים

ה"י 81) פי"א אסורות מאכלות בהל' רבינו כתב זה וכעין
גאוני  "הורו לשונו: וזה גוי, של יין שאם באיסור המערב,

למזבח, ראוי ואינו הואיל דבש, מעט ישראל ביין נתערב
הגוי". עם לשתותו ומותר מתנסך 'ירושלמי'82)אינו

המעורב  יין והוא קונדיטון" ביין "יוצאין ה"א: פ"י פסחים
פ"ה. ח"א בתשב"ץ ראה מהם 83)בדבש, שתה "שמא

רוצח  בהל' (רבינו וימות" עפר, מזוחלי וכיוצא נחש
ה"ו). פי"א נפש לנסכים 84)ושמירת פסולין שכולן

מחמת  ופסולם וה"י) ה"ט מזבח מאיסורי פ"ו (רמב"ם
(מגידֿמשנה). עצמם

.ÂËÔÈÈ85ÁÈ¯ BÁÈ¯L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ıÓÁ ÌÚË BÓÚhL «ƒ∆«¿««…∆««ƒ∆≈≈«
ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈÈ86Ô‰ÈÏÚ Ô˙pL ÌÈ¯ÓL ÔÎÂ . «ƒ≈¿«¿ƒ»»¿≈¿»ƒ∆»«¬≈∆

ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡ - ÔÈÈ ÌÚË Ô‰a LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÌÈÓ«ƒ««ƒ∆≈»∆«««ƒ≈¿«¿ƒ
Ô‰ÈÏÚ87ÌÈ¯ÓM‰ ÏÚ Ô˙pLa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»«««¿»ƒ

‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÓ ‰LÏL¿»«ƒ¿ƒ»≈«¿»»¬»ƒƒ
‰Úa¯‡88.ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Óe ,‚eÊÓ ÔÈÈ ‰Ê È¯‰ - «¿»»¬≈∆«ƒ»¿«¿ƒ»»

א.85) צז, וכיון 86)בבאֿבתרא הטעם, אחר הולך שהכל
להלן  וראה צו.), (ב"ב עליו מקדשים אין - חומץ שטעמו

יז. הגפן"87)הלכה פרי "בורא עליהם מברכים שאין כיון
ה"ט. פ"ח ברכות בהל' כמבואר "שהכל", אלא -

בהל'88) כמבואר הגפן", פרי "בורא עליהם מברכים שאז
והוציא  מים) (מדות שלשה עליהם שנתן "שמרים ברכות:
עליהם  מברך המים), עם השמרים יין (שנמזג ארבעה מהם
מים  חלקים (שלשה הוא מזוג יין שזה הגפן, פרי בורא
טעם  בהם שיש אףֿעלֿפי מארבעה פחות הוציא יין), ואחד

תחילה". שהכל עליהן מברך - יין

.ÊËÈÏk89‰nk ˜ÈÊÁÓ elÙ‡ ,ÔÈÈ ‡ÏÓ ‰È‰L ¿ƒ∆»»»≈«ƒ¬ƒ«¬ƒ«»
BÓ‚t ‰Ê È¯‰ - ËÚÓ epnÓ ‰˙L Ì‡ ,˙BiÚÈ·¿̄ƒƒƒ»»ƒ∆¿«¬≈∆¿»

¯‡M‰ ÏÚ ÔÈLc˜Ó ÔÈ‡Â ,ÏÒÙÂ90‡e‰L ÈtÓ ; ¿ƒ¿«¿≈¿«¿ƒ««¿»ƒ¿≈∆
˙BÒBk È¯eiLk91. ¿ƒ≈

א.89) קו, לקדש 90)פסחים יכול אחר, יין לו אין ואם
(הרשב"ם). שאינו 91)עליו יין קצת לתוכו שופכים ואם

(פוסקים). הראשון להכשרו חזר מים, קצת או פגום

.ÊÈÔÈÈ92ÔÈÈ ÌÚË BÓÚËÂ ıÓÁ‰ ÁÈ¯ BÁÈ¯L93- «ƒ∆≈≈««…∆¿«¿«««ƒ
ÔÈÈ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó94ÌÈ˜enˆ ÔÈÈ ÔÎÂ .‚eÊÓ95- ¿«¿ƒ»»¿≈«ƒ»¿≈≈ƒƒ

Ô‰a LiL ÌÈ˜enˆ eÈ‰iL ,‡e‰Â ;ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó¿«¿ƒ»»»∆ƒ¿ƒƒ∆≈»∆
C¯„È Ì‡L ,˙ÈÁeÏÁÏÔL·c Ô‰Ó ‡ˆÈ Ô˙B‡96ÔÎÂ . «¿ƒ∆ƒƒ¿…»≈≈≈∆ƒ¿»¿≈

BzbÓ L„Á ÔÈÈ97Ì„‡ ËÁBÒÂ .ÂÈÏÚ ÔÈLc˜Ó - «ƒ»»ƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈»»
B˙ÚLa ÂÈÏÚ Lc˜Óe ,ÌÈ·Ú ÏL ÏBkL‡98‰È„Ó .99 ∆¿∆¬»ƒ¿«≈»»ƒ¿»¿ƒ»

Lec˜Ï ÏeÒt ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ¯ÎL dÈÈ ·¯L100, ∆…≈»≈»««ƒ∆»¿ƒ
‰È„Ó ¯ÓÁ ‡e‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÂÈÏÚ ÏÈc·‰Ï ¯zÓ101. À»¿«¿ƒ»»ƒ¿¬«¿ƒ»

א.92) צז, בריח,93)בבאֿבתרא ולא בטעם, תלוי שהכל
טו. הלכה למעלה יהיה 94)וראה לפחות אולם במים,

רד). סי' (או"ח במים בששה מאחד יותר ענבים 95)היין
הענבים.96)מיובשים. ראשונים 97)מיץ ימים ארבעים
סי'98)לדריכתו. (או"ח ישן ביין המובחר מן מצוה אבל

א.99)רעב). קז, על 100)פסחים לקדש שיכול כיון
ט'. בהלכה כמבואר המדינה 101)הפת, שתיית שעיקר

יין. במקום שכר הוא

.ÁÈÈ‡ˆBÓa ÔÈÏÈc·Óe ˙aL ÈÏÈÏa ÔÈLc˜nL ÌLk¿≈∆¿«¿ƒ¿≈≈«»«¿ƒƒ¿»≈
ÌÈ·BË ÌÈÓÈ ÈÏÈÏa ÔÈLc˜Ó Ck ,˙aL102ÔÈÏÈc·Óe «»»¿«¿ƒ¿≈≈»ƒƒ«¿ƒƒ

˙B˙aL ÌlkL ;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓ·e Ô‰È‡ˆBÓa¿»≈∆¿»≈«ƒƒ∆À»«¿
Ô‰ '‰103ÏL BlÁÏ ÌÈ·BË ÌÈÓÈ È‡ˆBÓa ÔÈÏÈc·Óe . ≈«¿ƒƒ¿»≈»ƒƒ¿À∆

ÌÈÏÈc·Ó ÔÈ‡ Ï·‡ ;·BË ÌBÈÏ ˙aL È‡ˆBÓ·e ,„ÚBÓ≈¿»≈«»¿¬»≈«¿ƒƒ
˙aLÏ ·BË ÌBÈ È‡ˆBÓa104. ¿»≈¿«»

לקדשו"102) השבת יום את "זכור ז): פרשה (יתרו מכילתא
לי  אין - בכניסתו. היין על מקדשין אמרו מכאן בברכה,
לז) כג, (ויקרא תלמודֿלומר מנין? ימיםֿטובים שבת, אלא
הקידוש  אין אבל לשבת, מועדים הוקשו ה'". מועדי "אלה

(מגידֿמשנה). התורה מן (חולין 103)ביוםֿטוב משנה
הכ"א.104)כו:). פ"א למעלה מבואר

.ËÈCÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰ ‰z‡ Ce¯a :·BË ÌBÈ Lec˜ ÁÒ…«ƒ»«»¡…≈∆∆
ea ¯Áa ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰105eÓÓB¯Â ,ÌÚ ÏkÓ106ÏkÓ »»¬∆»«»ƒ»»¿¿»ƒ»

LÏÔB107ea ¯Áa .108e¯‡ÙÈÂ e· ‰ˆ¯ ,eÏc‚ÈÂ109. »»«»«¿«¿≈»»»«¿»¬≈
‰ÁÓNÏ ÌÈ„ÚBÓ ‰·‰‡a eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ ÔzzÂ110, «ƒ∆»¡…≈¿«¬»¬ƒ¿ƒ¿»

L„˜ ‡¯˜Ó ·BË ÌBÈ ˙‡ ,ÔBNNÏ ÌÈpÓÊe ÌÈbÁ«ƒ¿«ƒ¿»∆ƒ¿»…∆
‰f‰111‰f‰ ˙Bvn‰ ‚Á ÌBÈ ˙‡ ,112˙BÚe·M‰ ‚Á B‡ «∆∆««««∆««»

˙Bkq‰ ‚Á B‡113e˙e¯Á ÔÓÊ ,114e˙¯Bz ÔzÓ ÔÓÊ B‡ ««À¿«≈≈¿«««»≈
e˙ÁÓN ÔÓÊ B‡115ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ,‰·‰‡a ,116. ¿«ƒ¿»≈¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒ

ÌÈnÚ‰ ÏkÓ zLc˜ e˙B‡Â z¯Á· e· Èk117È„ÚBÓe , ƒ»»«¿»¿»ƒ«¿»ƒ»»«ƒ¬≈
EL„˜118,'‰ ‰z‡ Ce¯a .ezÏÁ‰ ÔBNN·e ‰ÁÓNa »¿¿¿ƒ¿»¿»ƒ¿«¿»»«»
Lc˜Ó119Ï‡¯NÈ120ÌÈpÓf‰Â121˙BÈ‰Ï ÏÁ Ì‡Â . ¿«≈ƒ¿»≈¿«¿«ƒ¿ƒ»ƒ¿
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:‰lÙza Ì˙BÁL C¯„k Ì˙BÁÂ ,˙aL ¯ÈkÊÓ - ˙aLa¿«»«¿ƒ«»¿≈¿∆∆∆≈«¿ƒ»
ÌÈpÓf‰Â Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó122. ¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«¿«ƒ

אלקיך,105) לה' אתה קדוש עם "כי ז): ז, (דברים שנאמר
אשר  העמים מכל סגולה לעם לו להיות אלקיך ה' בחר בך

האדמה". פני אתכם 106)על "רק ב): ג, (עמוס שנאמר
(תהילים  שם על רוממות האדמה", משפחות מכל ידעתי
('אבודרהם'). צדיק" קרנות "תרוממנה יא) עה,

יחזיקו 107) אשר ההמה "בימים כג): ח, (זכריה שנאמר
איש  בכנף והחזיקו הגוים לשונות מכל אנשים עשרה

(כת"י 108)יהודי". עם" מכל קדשנו "אשר אחר: בנוסח
שתי  בנו" "בחר להזכיר שאין נכון, והנוסח התימנים),

רוקח'). ('מעשה בנו 109)פעמים רצה "ויגדלנו המלים:
מאוחרת  הוספה אלא הברכה ממטבע אינן ויפארנו",

ההגדה). בפירוש טז,110)('אבודרהם' (דברים שנאמר
בחגך". "ושמחת "אלה 111)יד): ד): כג, (ויקרא שנאמר

קודש". מקראי ה' (דברים 112)מועדי בתורה שנקרא כמו
חצות  עד רק היא פסח אכילת כי הפסח", "חג ולא טז), טז,

כ  - מצות אכילת אבל הראשון, שבעה.הלילה ל
יג.113) טז, ממצרים.114)דברים יצאנו שבפסח
יד):115) טז, (דברים הסוכות בחג מפורשת החג שמחת

החגים. לשאר למדים ומשם בחגך", בפסח 116)"ושמחת
מיום  שבועות שבעה אחרי השבועות חג ממצרים, יצאו
ידעו  "למען מג): כג, (ויקרא שנאמר וסוכות, מצרים. יציאת
אותם  בהוציאי ישראל בני את הושבתי בסוכות כי דורותיכם
זכר" קודש מקרא "באהבה אחר: בנוסח מצרים"; מארץ

התימנים). ב.117)(כת"י בהלכה פסחים 118)מבואר
החתימה. מעין לפתיחה סמוך לומר שצריך ב. קד,

ב.119) קיז, "כי 120)פסחים כח): לז, (יחזקאל שנאמר
ישראל". את מקדש ה' את 121)אני מקדשים שישרא

אשר  . . . ה' מועדי "אלה ד): כג, (ויקרא שנאמר המועדים,
במועדם". אותם תלויים 122)תקראו התורה מועדי "כל

קציר  בזמן שבועות שעורים, קציר בזמן פסח בזמנים,
בא). פ' בחיי (רבינו האסיף" בזמן וסוכות חיטים,

.Î‰·‰‡a eÈ‰Ï‡ '‰ eÏ ÔzzÂ :¯ÓB‡ ‰M‰ L‡¯a¿…«»»≈«ƒ∆»¡…≈¿«¬»
·BË ÌBÈ ˙‡123L„˜ ‡¯˜Ó124ÔB¯ÎÊ ,‰f‰125,‰Úe¯z ∆ƒ¿»…∆«∆ƒ¿¿»

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈÏ ¯ÎÊ ,‰·‰‡a ,L„˜ ‡¯˜Ó126e· Èk . ƒ¿»…∆¿«¬»≈∆ƒƒ«ƒ¿»ƒƒ»
˙Ó‡ E¯·„e ,ÌÈnÚ‰ ÏkÓ zLc˜ e˙B‡Â z¯Á·127 »«¿»¿»ƒ«¿»ƒ»»«ƒ¿»¿¡∆

Ìi˜Â128,ı¯‡‰ Ïk ÏÚ CÏÓ ,'‰ ‰z‡ Ce¯a .„ÚÏ ¿«»»«»«»∆∆«»»»∆
˙aLa ˙BÈ‰Ï ÏÁ Ì‡Â .ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈ Lc˜Ó¿«≈ƒ¿»≈¿«ƒ»¿ƒ»ƒ¿¿«»
C¯„k ,ÔB¯kf‰ ÌBÈÂ Ï‡¯NÈÂ ˙aM‰ Lc˜Ó :Ì˙BÁ -≈¿«≈««»¿ƒ¿»≈¿«ƒ»¿∆∆

‰lÙza Ì˙BÁL129. ∆≈«¿ƒ»

בכלל 123) הוא גם שהרי ראשֿחודש, להזכיר צריך ואינו
שמחתכם  "וביום י): י, (במדבר שנאמר הזכרון, יום
לפני  לזכרון לכם והיו . . חדשיכם ובראשי ובמועדיכם

מ.). (עירובין יום 124)אלהיכם" "את אחר: בנוסח
שונצינו). (ויניציאה, הזה" גם 125)הזכרון רבינו כתב כן

סופרים  במסכת אבל 'אהבה'. ספר בסוף התפילות בסדר
תרועה", "זכרון ובשבת תרועה", "יום יאמר בחול פי"ט:
וכן  ה"ו). פ"ב שופר בהל' (כמבואר בשבת תוקעים שאין

הפוסקים. השנה 126)הסכימו בראש ב: יא, השנה ראש
ו): (שמות כאן כתוב במצרים, מאבותינו עבודה בטלה
(תהלים  שם וכתוב מצרים", סבלות מתחת אתכם "והוצאתי

שכמו". מסבל "הסירותי קיט,127)פא): (תהלים שנאמר
אמת". דברך "ראש הגאולה 128)קט): הבטחת שיאמת

('אבודרהם'). הנביאים ובדברי כמבואר 129)שבתורה
השנה. לכל תפילות בסדר 'אהבה' ספר בסוף

.‡Î˙aL·k ÔÈi‰ ÏÚ Lc˜Ó ·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa130Ì‡Â . ¿≈≈¿«≈«««ƒƒ¿«»¿ƒ
.˙t‰ ÏÚ Lc˜Ó - ˙ÙÏ ‰e‡˙Ó ‰È‰L B‡ ,ÔÈÈ BÏ ÔÈ‡≈«ƒ∆»»ƒ¿«∆¿«¿«≈«««
Lc˜nL C¯„k ,‡a¯ ‡Lec˜ Lc˜Ó ·BË ÌBÈa ÔÎÂ¿≈¿¿«≈ƒ»«»¿∆∆∆¿«≈

.˙aLa¿«»

וראה 130) ז. פרשה יתרו (מכילתא לשבת מועדים שהוקשו
הי"ח). למעלה

.·Î„ˆÈk131˙BÈ‰Ï ÏÁL ·BË ÌBÈ ÈÏÈÏa ÔÈÎ¯·Ó ≈«¿»¿ƒ¿≈≈∆»ƒ¿
˙aLa „Á‡a132ÔÙb‰ ÏÚ C¯·Ó ‰lÁza ?133Ck ¯Á‡Â , ¿∆»¿«»«¿ƒ»¿»≈««∆∆¿««»

Lc˜Ó134,¯p‰ ÏÚ C¯·Ó Ck ¯Á‡Â ,·BË ÌBÈ Lec˜ ¿«≈ƒ¿««»¿»≈««≈
·Ó Ck ¯Á‡ÂÏÈc·n‰ :‰Ïc·‰a Ì˙BÁÂ ,ÏÈc135ÔÈa ¿««»«¿ƒ¿≈««¿»»««¿ƒ≈

L„˜Ï L„˜136."eÈÁ‰L" C¯·Ó Ck ¯Á‡Â , …∆¿…∆¿««»¿»≈∆∆¡»

א.131) קג, לשבת,132)פסחים הבדלה לעשות שצריך
ליוםֿטוב. שם:133)וקידוש בתלמוד סימן לזה ונתנו

(=שהחיינו, ז'מן ה'בדלה נ'ר, ק'ידוש, י'יין, = "יקנה"ז"
הכ"ג). יוםֿטוב.134)להלן בכניסת למהר שמצוה

השבת.135) יציאת את לאחר קדושת 136)שמצוה בין
לשון  ומצאנו ממנה, הקלה יוםֿטוב לקדושת החמורה שבת
ובין  הקודש בין לכם הפרוכת "והבדילה זה מעין הבדלה
שצריך  רבינו הביא [ולא לג). כו, (שמות הקדשים" קודש
יוםֿטוב  לקדושת שבת קדושת "בין החתימה לפני לומר
צריך  שאין קד.) (פסחים כפומבדיתאי שסובר לפי הבדלת",
ב"בירור  מש"כ ראה הפתיחה. מעין אלא לחתימה לסמוך
יב, והערה ב הלכה ולמעלה ד ציון יז. ביצה למסכת הלכה"

יט]. והערה ג והלכה

.‚ÎÈÏÈÏ Ïk137·BË ÌBÈ138ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ ÏÈÏ·e139 »≈≈¿≈«ƒƒ
"eÈÁ‰L" ÌÈ¯ÓB‡140ÔÈ‡ ÁÒt ÏL ÈÚÈ·L·e . ¿ƒ∆∆¡»ƒ¿ƒƒ∆∆«≈

,BÓˆÚ ÈÙa Ï‚¯ BÈ‡L ÈtÓ ;"eÈÁ‰L" ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ∆∆¡»ƒ¿≈∆≈∆∆ƒ¿≈«¿
C¯a ¯·Îe141.ÁÒt‰ ˙lÁ˙a ÔÓf‰ ÏÚ ¿»≈«««¿«ƒ¿ƒ««∆«

ב.137) מ, בתפילה.139)בקידוש.138)עירובין
"זמן".140) התלמוד: בלשון זו ברכה ונקראה
לאמרו 141) יכול - ראשון ביום אמרו לא שאם משמע,

מז:). (סוכה החג כל במשך

.„Î‰Ïc·‰ ¯„Ò142,ÔÈi‰ ÏÚ C¯·Ó :˙aL È‡ˆBÓa ≈∆«¿»»¿»≈«»¿»≈«««ƒ
„ˆÈÎÂ .¯p‰ ÏÚ Ck ¯Á‡Â ,ÌÈÓNa‰ ÏÚ Ck ¯Á‡Â¿««»««¿»ƒ¿««»««≈¿≈«

È¯B‡Ó ‡¯Ba - ?¯p‰ ÏÚ C¯·Ó143Ck ¯Á‡Â .L‡‰ ¿»≈««≈≈¿≈»≈¿««»
ÏÈc·Ó144. «¿ƒ

נ'ר 142) ב'שמים, י'יין, - "יבנה" וסימנה ב. נא, ברכות
רצו). סי' (או"ח גוונים 143)ה'בדלה שהרבה רבים, לשון
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נב:). (ברכות באור כמבואר 144)יש הבדלה, ברכת אומר
ג. בהלכה

.‰ÎÔÈ‡145e˙B‡iL „Ú ¯p‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó146B¯B‡Ï ≈¿»¿ƒ««≈«∆≈¿
‰È„Ó ÚaËÓÏ BÊ ‰È„Ó ÚaËÓ ÔÈa ¯ÈkiL È„k¿≈∆«ƒ≈«¿≈«¿ƒ»¿«¿≈«¿ƒ»

ÔÈ‡Â .˙¯Á‡147ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ¯p‰ ÏÚ ÔÈÎ¯·Ó148 «∆∆¿≈¿»¿ƒ««≈∆¿≈»ƒ
.˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ Ô˙aÒÓ Ì˙qL ;˙BÏfÓe«»∆¿»¿ƒ»»«¬«»ƒ«»
ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÏL ¯p‰ ÏÚ ‡Ï ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡Â¿≈¿»¿ƒ…««≈∆¬«»ƒ

fÓeÌÈ˙Ó ÏL ¯p‰ ÏÚ ‡ÏÂ ,˙BÏ149. «»¿…««≈∆≈ƒ

ב.145) נא, ברכות משנה,147)יהנו.146)משנה,
ב. נא, ותקרובת 148)ברכות ומשמשיה "עבודתֿכוכבים

ולא  שנאמר: בהנאה, אסורים בשבילה, הנעשה וכל שלה
פ"ז  כוכבים עבודת בהל' (רבינו ביתך" אל תועבה תביא

המת.149)ה"ב). לכבוד אלא להאיר נעשה שלא

.ÂÎB‡ ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˜ÈÏ„‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ≈≈»ƒ«»
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - Ï‡¯NiÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ150; ≈»ƒ«»ƒƒ¿»≈¿»¿ƒ»»

ÔÈ‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»≈≈»ƒ«»≈
ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó151:¯B‡ ‰‡¯Â C¯kÏ ıeÁ Cl‰Ó ‰È‰ . ¿»¿ƒ»»»»¿«≈«¿»¿»»

·¯ Ì‡152BÈ‡ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ C¯k‰ ÈL‡ ƒ…«¿≈«»»¿≈»ƒ«»≈
Ï‡¯NÈ ·¯ Ì‡Â ,C¯·Ó153,ÔL·k ÏL ¯B‡ .C¯·Ó - ¿»≈¿ƒ…ƒ¿»≈¿»≈∆ƒ¿»

‰lÁzÎÏ - ÌÈ¯Èk ÏLÂ ¯epz ÏL154ÂÈÏÚ C¯·È ‡Ï155. ∆«¿∆ƒ«ƒ¿«¿ƒ»…¿»≈»»
- ÂÈÏ‡Ó ˜ÏBc Ô‰ÈÈa ÌÒÈ˜ ÒÈÎiLk Ì‡ ,ÌÈÏÁb‰«∆»ƒƒ¿∆«¿ƒ≈»≈≈∆≈≈≈»

Ô‰ÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó156L¯„n‰ ˙Èa ÏL ¯B‡ .157LÈ Ì‡ , ¿»¿ƒ¬≈∆∆≈«ƒ¿»ƒ≈
;ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - BÏÈ·La ÌÈ˜ÈÏ„nL ·eLÁ Ì„‡ ÌL»»»»∆«¿ƒƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»»
- ÌL ¯„ ‡e‰L ÔfÁ ÌL LÈ Ì‡ ,˙Òk‰ ˙Èa ÏL∆≈«¿∆∆ƒ≈»«»∆»»

‰˜e·‡Â .ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó158ÔÓ ‰ÂˆÓ - ‰Ïc·‰Ï ¿»¿ƒ»»«¬»¿«¿»»ƒ¿»ƒ
¯B‡‰ ÏÚ ÔÈ¯fÁÓ ÔÈ‡Â .¯Á·n‰159¯„kÔÈ¯fÁnL C «À¿»¿≈¿«¿ƒ«»¿∆∆∆¿«¿ƒ

.ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - BÏ LÈ Ì‡ ‡l‡ ,˙Bˆn‰ Ïk ÏÚ«»«ƒ¿∆»ƒ≈¿»¿ƒ»»

מסיבתם 150) סתם שהרי גויים, של במסיבה היה לא אם
(מגידֿמשנה). על 151)לעבודהֿזרה אלא מברכים שאין

- בשבת הגוי שהדליק ואור עבירה, ממלאכת ששבת אור
עליו. מברכים אין לפיכך עובר, ישראל הדליקו שאם כיון

(מגידֿמשנה).152) מחצה על מחצה אפילו או
הוא.153) ישראל של שהאור תולים בתחילת 154)שאנו

הלבנים. לשרוף 155)שריפת אלא להאיר, עשוי שאינו
הלבנים. עשויים 156)את אם אבל להאיר, עשויים אם

עליהן. מברכים אין - לכבוד 157)לחמם נרות מדליקים
להאיר. ולא נרות 158)המקום או עץ קסמי ב. קג, פסחים

ביחד. דולקים ב.159)רבים נג, ברכות

.ÊÎ¯B‡160‰ÏBÁÏ ˙aLa ˜Ï„‰L161‰iÁÏe162- ∆À¿«¿«»¿∆¿«»
Ác˜‰L ¯B‡ .˙aL È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó163ÔÓ ¿»¿ƒ»»¿»≈«»∆À¿«ƒ

È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ÌÈ·‡‰ ÔÓe ÌÈˆÚ‰»≈ƒƒ»¬»ƒ¿»¿ƒ»»¿»≈
˙aL164Ì„‡ È„Èa B˙i¯a ˙lÁz ‰˙È‰ ‡È‰L ;165. «»∆ƒ»¿»¿ƒ«¿ƒ»ƒ≈»»

ÔÈ‡L ;ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó ÔÈ‡ Ï·‡¬»≈¿»¿ƒ»»¿»≈«ƒƒ∆≈
¯B‡ ÏÚ ‡l‡ ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÔÈÎ¯·Ó¿»¿ƒ¿»≈«ƒƒ∆»«

˙·ML166ÌBÈa ‰iÁÏ B‡ ‰ÏBÁÏ ˜Ï„‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ∆»«««ƒ∆À¿«¿∆¿«»¿
‰¯·ÚÓ ˙·L È¯‰L ,ÂÈÏÚ ÔÈÎ¯·Ó - ÌÈ¯etk‰167. «ƒƒ¿»¿ƒ»»∆¬≈»«≈¬≈»

א.160) נג, ב 161)ברכות פרק (למעלה סכנה בו שיש
ב). יא).162)הלכה הלכה ב פרק (למעלה יולדת

ואבנים.163) מעצים נר 164)שהוצא צריכים בשבת כי
- שבת במוצאי שהוציאו וזה עבירה, ממלאכת ששבת

החמה במדרש165)מותר. ששקעה "כיון מובא:
החושך  התחיל הראשון), אדם (לבריאת במוצאיֿשבת
הקב"ה? עשה מה . . . הראשון אדם ונתיירא ובא, ממשמש
ובירך  אור, מהן ויצא לזה זה והקישן רעפים שני לו זימן -
וכעין  יב). פרשה רבה (בראשית האש" מאורי בורא עליה

נד. פסחים במס' יום 166)זה מערב דלוק שהיה
שם). (פסחים, ושבת אחר:167)הכיפורים בנוסח

התימנים). (כת"י "מעבודה"

.ÁÎ·BË ÌBÈ168˙aL ÚˆÓ‡a ˙BÈ‰Ï ÏÁL169¯ÓB‡ , ∆»ƒ¿¿∆¿««»≈
,CLÁÏ ¯B‡ ÔÈ·e ,ÏÁÏ L„˜ ÔÈa ÏÈc·n‰ :‰Ïc·‰a««¿»»««¿ƒ≈…∆¿…≈¿∆
ÈÓÈ ˙LLÏ ÈÚÈ·M‰ ÌBÈ ÔÈ·e ,ÌÈnÚÏ Ï‡¯NÈ ÔÈ·e≈ƒ¿»≈»«ƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆¿≈
¯„qL ;˙aL È‡ˆBÓa ¯ÓB‡L C¯„k - ‰NÚn‰««¬∆¿∆∆∆≈¿»≈«»∆≈∆
ÏÚ ‡Ï C¯·Ï CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .‰BÓ ‡e‰ ˙BÏc·‰‰««¿»∆¿≈»ƒ¿»≈…«

ÌÈÓNa‰170ÏÚ C¯·Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ÔÎÂ .¯p‰ ÏÚ ‡ÏÂ «¿»ƒ¿…««≈¿≈≈»ƒ¿»≈«
.ÌÈ¯etk‰ ÌBÈ È‡ˆBÓa ÌÈÓNa‰«¿»ƒ¿»≈«ƒƒ

ב.168) כו, בשבת 169)חולין חל יוםֿטוב מוצאי שאם
יח). הלכה (למעלה מבדילים איסור,170)- בזה אין אבל

הבשמים. על ומברך נהנה רוצה ואם

.ËÎ?˙aL È‡ˆBÓa ÌÈÓNa‰ ÏÚ ÌÈÎ¯·Ó ‰nÏÂ¿»»¿»¿ƒ««¿»ƒ¿»≈«»
˙·‡Bc LÙp‰L ÈtÓ171ÔÈÁnNÓ ,˙aL ˙‡ÈˆÈÏ ƒ¿≈∆«∆∆∆∆ƒƒ««»¿«¿ƒ

.·BË ÁÈ¯a d˙B‡ ÔÈ·MÈÓe d˙B‡»¿«¿ƒ»¿≈«

יתירה 171) נשמה לקיש, בן שמעון רבי "אמר א: טז, ביצה
שבת  ולמוצאי שבת, ערב באדם הקדושֿברוךֿהוא נותן

ממנו". אותה נוטלין

ה'תשפ"א  כסלו ח' שלישי יום

ׁשלׁשים  1ּפרק ¤¤§¦
והדברים 1) הם. מה ועינוגו השבת כבוד חיובי בו נתבארו

ונסתיימו  ועינוגו. השבת כבוד מפני מלעשותם המוזהרים
חמורה  מצוה והיותו השבת מצוות מעלת בהפלגת ההלכות
ומכופל. צב.) סמן תהילים במדרש (ראה כפול ושכרה מאוד

.‡‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈL ,˙aLa e¯Ó‡ ÌÈ¯·„ ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆∆¿¿«»¿«ƒƒ«»
È„È ÏÚ ÔÈL¯ÙÓ Ô‰Â ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ÌÈLe¿«ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿≈¿…»ƒ«¿≈

¯BÓLÂ ¯BÎÊ - ‰¯BzaL .ÌÈ‡È·p‰2ÏÚ eL¯t˙pLÂ ; «¿ƒƒ∆«»»¿»¿∆ƒ¿»¿«
„B·k - ÌÈ‡È·p‰ È„È3‚ÚÂ4˙aMÏ ˙‡¯˜Â :¯Ó‡pL , ¿≈«¿ƒƒ»»…∆∆∆¡«¿»»»««»

'‰ LB„˜ÏÂ ,‚Ú5.„aÎÓ …∆¿ƒ¿¿À»

והיא 2) ח') פסוק כ' פרק (שמות הראשונות בדברות זכור
בדברות  ושמור א') הלכה כ"ט פרק (למעלה קידוש מצות
"לא  מצות והיא י"ב) פסוק ה', פרק (דברים האחרונות

מלאכה". כל השבת 3)תעשה קודם השייכים הענינים הם
כתב  וכן בסמוך רבינו שביאר כמו השבת כבוד לצורך להכין

תקכ"ט. חיים באורח מוילנה אליהו רבינו ענינים 4)הגאון
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רבינו  שביאר כמו השבת, לצורך עצמו בשבת השייכים
שם. מוילנה הגאון כתב וכן כמו 5)בסמוך השבת הוא

יום  את אלקים "ויברך ג') פסוק ב' פרק (בראשית שנאמר
אותו". ויקדש השביעי

.·ÏÚ ‰ÂˆnL ,ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L ‰Ê ?„B·k e‰ÊÈ‡≈∆»∆∆»¿¬»ƒ∆ƒ¿»«
,˙aL ·¯Úa ÔÈnÁa ÂÈÏ‚¯Â ÂÈ„È ÂÈt ıÁ¯Ï Ì„‡»»ƒ¿…»»»»¿«¿»¿«ƒ¿∆∆«»

˙ÈˆÈˆa ÛhÚ˙Óe .˙aM‰ „B·k ÈtÓ6„·Îa ·LBÈÂ , ƒ¿≈¿««»ƒ¿«≈¿ƒƒ¿≈¿…∆
‡ˆBÈ ‡e‰L BÓk ,˙aM‰ Èt ˙Ïa˜‰Ï ÏÁÈÓ ,L‡…̄¿«≈¿«¿»«¿≈««»¿∆≈
ÔÈˆa˜Ó eÈ‰ ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁÂ .CÏn‰ ˙‡¯˜Ïƒ¿««∆∆«¬»ƒ»ƒƒ»¿«¿ƒ
e‡Ba :ÌÈ¯ÓB‡Â ÌÈÙhÚ˙Óe ,˙aL ·¯Úa Ô‰È„ÈÓÏz«¿ƒ≈∆¿∆∆«»ƒ¿«¿ƒ¿¿ƒ

CÏn‰ ˙aL ˙‡¯˜Ï ‡ˆÂ7. ¿≈≈ƒ¿««»«∆∆

לו 6) מביאים אלעאי, בר' יהודה רבי של מנהגו היה "כך
ורגליו, ידיו פניו ורוחץ חמים) (=מים חמין מליאה עריבה
צבאות" ה' למלאך ודומה המצוייצין בסדינין ויושב ומתעטף

ב'). עמוד כ"ה דף שבת קי"ט 7)(מסכת דף שבת מסכת
אבל  המלכה" שבת לקראת ונצא "בואו כתוב: ושם א'. עמוד
הוא  (וכן מלכא" שבת "לקראת רבינו גרסת היתה כנראה

"מלך". של תרגום והוא משנה) במגיד

.‚‰È‰È ‡ÏÂ .‰i˜ ˙eÒk LaÏiL - ˙aM‰ „B·kÓeƒ¿««»∆ƒ¿«¿¿ƒ»¿…ƒ¿∆
˙aM‰ LeaÏÓk ÏÁ‰ LeaÏÓ8ÛÈÏÁ‰Ï BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â . «¿«…¿«¿««»¿ƒ≈¿«¬ƒ

B˙ÈlË ÏLÏLÓ -9LeaÏÓk BLeaÏÓ ‡‰È ‡lL È„k , ¿«¿≈«ƒ¿≈∆…¿≈«¿¿«¿
Ôwz ‡¯ÊÚÂ .ÏÁ‰10ÈLÈÓÁa ÌÈÒaÎÓ ÌÚ‰ e‰iL ,11, «…¿∆¿»ƒ≈∆¿»»¿«¿ƒ«¬ƒƒ

.˙aM‰ „B·k ÈtÓƒ¿≈¿««»

במלבושים 8) "וכבדתו ב') פרק (בראשית תנחומא במדרש
דף  ובשבת בחול". כמו נראה יהא שלא נקיה ובכסות נאים
שבת  של מלבושך יהא שלא "וכבדתו אמרו: א '. עמוד קי"ג
לה  שהיו רות על חכמים אמרו וכן חול" של כמלבושך
הלכה  ח' פרק פאה מסכת (ירושלמי לשבת מיוחדים בגדים

היושבים 9)ז'). העשירים מדת והוא ארוכים, "שיראו
בשביל  הארץ מן בגדיהם לסלק צריכים ואינם בביתם
שם). שבת במסכת (רש"י הוא" שבת וכבוד מלאכה,

ב'.10) עמוד פ"ב דף קמא בבא בערב 11)מסכת ולא
אברהם). (מגן שבת בצרכי להתעסק פנויים שיהיו כדי שבת,
ג' עמ' ב' חלק קטן מועד על ידידיה רבינו בשיטת [וראה

.[10 הערה

.„‰zLÓe ‰cÚÒ Úa˜Ï ¯eÒ‡12ÈtÓ ,˙aL ·¯Úa »ƒ¿…«¿À»ƒ¿∆¿∆∆«»ƒ¿≈
˙aM‰ „B·k13;CLÁzL „Ú ˙BzLÏÂ ÏÎ‡Ï ¯zÓe . ¿««»À»∆¡…¿ƒ¿«∆∆¿«

ÔÓ Ì„‡ ÚniL ˙aM‰ „B·kÓ ÔÎŒÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ≈ƒ¿««»∆ƒ»«»»ƒ
‰cÚÒ Úa˜lÓ ‰ÏÚÓÏe ‰Án‰14˙aMÏ ÒkiL È„k , «ƒ¿»¿«¿»ƒƒ¿…«¿À»¿≈∆ƒ»≈««»

ÏÎ‡Ï ‰e‡˙Ó ‡e‰Lk15. ¿∆ƒ¿«∆∆¡…

סעודת 12) כגון בחול, לעשות רגיל שאין כזה משתה
א'). הלכה א' פרק כתובות מסכת (ירושלמי ודומיהן אירוסין

רבי 13) "אמר – שבת. סעודת צרכי מהכנת יתבטל שלא
סעודתה  קבעה אחת בירושלים, היו משפחות שתי יוחנן,
יושבים  והם בשבת לרבים דרשות דורש (כשהחכם בשבת
קבעה  ואחת לאחר) או הסעודה להקדים להם והיה בסעודה,
ל"ח  דף גיטין (מסכת נעקרו" ושתיהן שבת. בערב סעודתה

ב'). (וראה 14)עמוד חול בימות בה שנוהג רגילה

והכוונה 15)למעלה). ב' עמוד צ"ט דף פסחים מסכת
מה  (ראה ולמעלה ומחצה שעות מתשע שהוא קטנה, למנחה

המגיד). הרב ג'. פרק תפילה בהלכות רבינו שכתב

.‰ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aL ·¯Úa BÁÏL Ì„‡ ¯cÒÓ¿«≈»»À¿»¿∆∆«»¿««ƒ
˙ÈÊÎÏ ‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L16BÁÏL ¯cÒÓ ÔÎÂ ; ∆≈»ƒ∆»ƒ¿«ƒ¿≈¿«≈À¿»

‡l‡ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,˙aL È‡ˆBÓa¿»≈«»¿««ƒ∆≈»ƒ∆»
˙ÈÊÎÏ17CÈ¯ˆÂ .B˙‡ÈˆÈ·e B˙ÒÈÎa B„aÎÏ È„k ; ƒ¿«ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»ƒƒ»¿»ƒ

˙aM‰ „B·k ÈtÓ ,ÌBÈ „BÚaÓ B˙Èa Ôw˙Ï18‰È‰ÈÂ . ¿«≈≈ƒ¿ƒ¿≈¿««»¿ƒ¿∆
ÏkL ;˙ÚvÓ ‰hÓe ,ÏÎ‡Ï Ce¯Ú ÔÁÏLÂ ,˜eÏc ¯≈»¿À¿»»∆¡…ƒ»À««∆»

Ô‰ ˙aL „B·ÎÏ el‡19. ≈ƒ¿«»≈

ב'.16) עמוד קי"ט דף שבת שם.17)מסכת שבת מסכת
הוא  שבת שמכבוד מלכה", "מלוה סעודת הנקראת והיא
המלך  את המלווה כאדם כבוד, דרך ביציאתה ללוותה

(רש"י). העיר מן ומסודר 18)בצאתו ערוך שימצאנו כדי
רסב). (או"ח הכנסת מבית יהודה 19)בבואו בר' יוסי "רבי

מבית  שבת בערב לאדם לו מלוין השרת מלאכי שני אומר,
נר  ומצא לביתו, וכשבא רע, ואחד טוב אחד לביתו, הכנסת
רצון  יהי אומר: טוב מלאך מוצעת, ומטה ערוך ושלחן דלוק
כרחו" על אמן עונה רע ומלאך כך, אחרת לשבת שתהא
שיושבים  המטה היינו מוצעת "ומטה שם). שבת (מסכת
הקדמונים. בימים מנהגם היה שכך הסעודה, בשעת עליה
מוצעת  תהיה עליה ששוכב המטה שגם כתב (רסב) והב"ח
לאכול  ערוך "ושלחן כתב שהרי רבינו מדברי נראה [וכן
ולא  לאכול הוא הערוך השלחן שרק משמע – מוצעת" ומטה
ג' הלכה אישות מהלכות י"ג בפרק וראה המוצעת. המטה

המאירי]. בשם שם שכתבנו ומה

.ÂBk¯c ÔÈ‡Â ,¯˙BÈa ·eLÁ Ì„‡ ‰È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆»»»»»¿≈¿≈«¿
˙BÎ‡ÏÓa ˜qÚ˙‰Ï ‡ÏÂ ˜eM‰ ÔÓ ÌÈ¯·c ÁwÏƒ«¿»ƒƒ«¿…¿ƒ¿«≈ƒ¿»
˙aM‰ C¯ˆÏ Ô‰L ÌÈ¯·c ˙BNÚÏ ·iÁ - ˙ÈaaL∆««ƒ«»«¬¿»ƒ∆≈¿…∆««»
Ì‰Ó - ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ .B„B·k ‡e‰ ‰fL ,BÙe‚a¿∆∆¿¬»ƒ»ƒƒ≈∆
‰È‰L ÈÓ Ô‰Óe ;Ô‰a ÏM·Ï ÌÈˆÚ‰ ÏvÙÓ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»¿«≈»≈ƒ¿«≈»∆≈∆ƒ∆»»
˜ÈÏ„Ó B‡ ,˙BÏÈ˙t Ï„Bb B‡ ,¯Na ÁÏBÓ B‡ ,ÏM·Ó¿«≈≈«»»≈¿ƒ«¿ƒ
C¯ˆÏ Ô‰L ÌÈ¯·„ ‰B˜Â ‡ˆBÈ ‰È‰L ÈÓ Ô‰Óe ;˙B¯≈≈∆ƒ∆»»≈¿∆¿»ƒ∆≈¿…∆
Îa Bk¯c ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰˜LÓe ÏÎ‡nÓ ˙aM‰.C ««»ƒ«¬»«¿∆««ƒ∆≈«¿¿»

ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ¯·„a ‰a¯n‰ ÏÎÂ20. ¿»««¿∆¿»»∆¬≈∆¿À»

עוסק 20) (שאם מבשלוחו" יותר בו מצוה יוסף רב "אמר
ב'). עמוד מ"א דף קידושין יותר. שכר מקבל במצוה גופו

.ÊÌÈÓÎÁ e¯Ó‡L e‰Ê ?‚Ú e‰ÊÈ‡21Ôw˙Ï CÈ¯vL , ≈∆…∆∆∆»¿¬»ƒ∆»ƒ¿«≈
ÔÓL ÏÈL·z22Ïk‰ - ˙aLÏ ÌN·Ó ‰˜LÓe ¯˙BÈa «¿ƒ»≈¿≈«¿∆¿À»¿«»«…

˙aL ˙‡ˆB‰a ‰a¯n‰ ÏÎÂ .Ì„‡ ÏL BBÓÓ ÈÙÏ¿ƒ»∆»»¿»««¿∆¿»««»
ÁaLÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈ·BËÂ ÌÈa¯ ÌÈÏÎ‡Ó Ôew˙·e23. ¿ƒ«¬»ƒ«ƒ¿ƒ¬≈∆¿À»

˜ÏL ‡l‡ ‰NÚ ‡Ï elÙ‡ - ˙‚NÓ B„È ÔÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«∆∆¬ƒ…»»∆»∆∆
˙aL ‚Ú ‰Ê È¯‰ ,˙aL „B·k ÌeMÓ Ba ‡ˆBiÎÂ24. ¿«≈ƒ¿«»¬≈∆…∆«»

È„k ÌÈ¯Á‡Ó Ï‡LÏÂ BÓˆÚÏ ¯ˆ‰Ï ·iÁ BÈ‡Â¿≈«»¿»≈¿«¿¿ƒ¿…≈¬≈ƒ¿≈
˙aLa ÏÎ‡Óa ˙Ba¯‰Ï25ÌÈÓÎÁ e¯Ó‡ . ¿«¿¿«¬»¿«»»¿¬»ƒ

ÌÈBL‡¯‰26ÏÁ EzaL ‰NÚ :27C¯Ëˆz Ï‡Â , »ƒƒ¬≈««¿…¿«ƒ¿»≈
˙Bi¯aÏ28. «¿ƒ
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ב'.21) עמוד קי"ח דף שבת רב 22)מסכת בדברי הוא [כן
ברכות:"ואכילת  למסכת המפתח לספר בהקדמתו גאון נסים
רז"ה  כתב וכן מהנשים". אפילו נעלם לא והאליה הטמון
את  ולענג ולהטמין, לבשל "ולהזמין, דשבת: ג' בפרק

ולהשמין"]. לו 23)השבת קצובין אדם של מזונותיו "כל
בניו  והוצאת טוב, ויום שבת מהוצאת חוץ השנה, מראש
מוסיפין  הוסיף ואם לו, פוחתין פחת שאם תורה, לתלמוד

א'). עמוד ט"ז דף ביצה (מסכת דף 24)לו" שבת מסכת
ב'. עמוד (נחמה 25)קי"ח "כתוב חכמים שאמרו ומה

ושלחו  ממתקים ושתו משמנים אכלו לכו י') פסוק ח' פרק
כי  תעצבו ואל לאדוננו, היום קדוש כי לו נכון לאין מנות
בני, לישראל, הוא ברוך הקדוש אמר מעוזכם, היא ה' חדות
היינו  - פורע", ואני בי והאמינו היום קדושת וקדשו עלי לוו
ידו  תחת כסף לו שאין רק חובו, לפרוע משכנות לו כשיש
חייב  כן פי על ואף ב'). עמוד ט"ו דף ביצה (תוספות
השבת  את לכבד כדי החול ימות בשאר אכילתו לצמצם

תבשילין. א'.26)בתוספת עמוד קי"ב דף פסחים מסכת
כמו 27) סעודות בשתי ודיו בצמצום סעודותיו שיאכל

החול. מי 28)בימות אבל צדקה. של מקופה ליטול
גבאי  על חובה מוטלת אז החול, ימות כל גם לקופה שנצרך
או"ח  (טור החול מבימות יותר בשבת לפרנסו הצדקה

ט'. הלכה להלן וראה רמ"ב),

.Á- ˙aLk ÂÈÓÈ Ïk È¯‰Â ,¯ÈLÚÂ ‚Ú ‰È‰L ÈÓƒ∆»»»…¿»ƒ«¬≈»»»¿«»
È‡ Ì‡Â .ÏÁ‰ ÏÎ‡nÓ ˙aL ÏÎ‡Ó ˙BpLÏ CÈ¯»̂ƒ¿««¬««»ƒ«¬««…¿ƒƒ

‰ÏÈÎ‡‰ ÔÓÊ ‰pLÓ - ˙BpLÏ ¯LÙ‡29ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡ : ∆¿»¿«¿«∆¿«»¬ƒ»ƒ»»»ƒ
¯Á‡Ó - ÌÈc˜‰Ï30.ÌÈc˜Ó - ¯Á‡Ï ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«¿ƒ¿«≈¿ƒ»»»ƒ¿«≈«¿ƒ

היכר 29) שיהא כדי א'. עמוד קי"ט קף שבת מסכת
השבת. לכבוד שהוא מדאי 30)בסעודתו יותר לא אבל

רפ"ח). סימן או"ח (שו"ע שבת מעונג ויתבטל ירעב שלא

.Ë˙aLa ˙BcÚÒ LÏL ÏÎ‡Ï Ì„‡ ·iÁ31˙Á‡ : «»»»∆¡…»¿À¿«»««
‰ÁÓa ˙Á‡Â ,˙È¯ÁL ˙Á‡Â ,˙È·¯Ú32CÈ¯ˆÂ . «¿ƒ¿«««¬ƒ¿««¿ƒ¿»¿»ƒ

.ÏÏk Ô‰Ó ˙ÁÙÈ ‡lL ,el‡ ˙BcÚÒ LÏLa ¯‰f‰Ï¿ƒ»≈¿»¿À≈∆…ƒ¿…≈∆¿»
LÏL „ÚBÒ ,‰˜„v‰ ÔÓ Ò¯t˙n‰ ,ÈÚ elÙ‡Â«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ«¿»»≈»

˙BcÚÒ33‰È‰L B‡ ,‰ÏÈÎ‡‰ ·¯Ó ‰ÏBÁ ‰È‰ Ì‡Â . ¿À¿ƒ»»∆≈…»¬ƒ»∆»»
‰pÚ˙Ó34„ÈÓz35˙BcÚÒ LÏMÓ ¯eËt -36CÈ¯ˆÂ . ƒ¿«∆»ƒ»ƒ»¿À¿»ƒ

ÔÈi‰ ÏÚ ÔzLÏMÓ ‰cÚÒ Ïk Úa˜Ï37ÏÚ Úˆ·ÏÂ , ƒ¿…«»¿À»ƒ¿»¿»«««ƒ¿ƒ¿…««
˙B¯kk ÈzL38ÌÈ·BË ÌÈÓÈa ÔÎÂ .39. ¿≈ƒ»¿≈¿»ƒƒ

בשבת,31) סעודות שלש לאכול אדם חייב רבנן, "תנו
שבת  כי היום, "אכלוהו כ"ה) פסוק ט"ז פרק (שמות שנאמר
היום, פעמים שלש – בשדה" תמצאוהו לא היום לה', היום
עמוד  קי"ז דף שבת (מסכת בשבת" סעודות לשלש מכאן
ארבע  שהצריך חידקא רבי על החולקים רבנן לדעת ב'

הללו,32)סעודות). בזמנים חיוב שאין אומרים ויש
המגיד). (הרב סעודות שלש בשבת לאכול רק והעיקר

ז'.33) הלכה למעלה וראה ז' משנה ח' פרק פאה מסכת
ולהלן 34) תענית) מהלכות א' בפרק (ראה חלום תענית כגון

י"ב. בכסף 35)בהלכה וראה "תמיד" תיבת חסרה בכ"י
שישתה 36)משנה. והיינו ב' עמוד מ"ב דף ברכות מסכת

אינה  היין על קידוש חובת אבל שלישית. בסעודה גם יין

(כ"מ). ובלילה ביום עמוד 37)אלא מ"ב דף ברכות מסכת
חובת  אבל שלישית. בסעודה גם יין שישתה והיינו ב'

(כ"מ). ובלילה ביום אלא אינה היין על "אמר 38)קידוש
דכתיב  בשבת, ככרות שתי על לבצוע אדם חייב אבא רבי
אשי: רב ואמר משנה", "לחם כ"ב) פסוק ט"ז פרק (שמות
אחד  ובצע הברכה בשעת ככרות שתי שאחז לרב ראיתי
ב'). עמוד קי"ז דף שבת (מסכת כתיב "לקטו" אמר: מהם,
לחם  צריך אין שלישית שבסעודה כתב הלקט שבלי ובס'
בתשובת  וכתב כן. הכריעו לא הפוסקים כל אבל משנה,
די  ככר וחצי אחד שלם ככר רק לו יש שאם יעקב, שבות
משמורה  ב') עמוד ג' דף ברכות (מסכת שמבואר בזה,
נחשבים  וחצי ככר כן כמו להו, חשיב משמורות תרי ופלגא

טוב 39)לשתים. יום ובערב המן ירד לא טוב ביום שגם
ב' עמוד ב' דף ביצה מסכת (תוספות משנה לחם להם היה

בשלח). המכילתא מדברי

.ÈBÏ ‡e‰ ‚Ú - ˙aLa ÔÈÈ ˙i˙Le ¯Na ˙ÏÈÎ‡40. ¬ƒ«»»¿ƒ««ƒ¿«»…∆
˙‚NÓ B„È ‰˙È‰L ,‡e‰Â41ÏÚ ‰cÚÒ Úa˜Ï ¯eÒ‡Â . »∆»¿»»«∆∆¿»ƒ¿…«¿À»«

L¯„n‰ ˙Èa ˙ÚLa ÌÈ·BË ÌÈÓÈ·e ˙aLa ÔÈi‰42. ««ƒ¿«»¿»ƒƒƒ¿«≈«ƒ¿»
Ïlt˙Ó :ÌÈBL‡¯‰ ÌÈ˜Ècv‰ ‚‰Ó ‰È‰ Ck ‡l‡∆»»»»ƒ¿«««ƒƒ»ƒƒƒ¿«≈
‡B·ÈÂ ,˙Òk‰ ˙È·a ÛÒeÓe ˙È¯ÁL ˙aLa Ì„‡»»¿«»«¬ƒ»¿≈«¿∆∆¿»
‡¯˜È ,L¯„n‰ ˙È·Ï CÏÈÂ ,‰iL ‰cÚÒ „ÚÒÈÂ B˙È·Ï¿≈¿ƒ¿…¿À»¿ƒ»¿≈≈¿≈«ƒ¿»ƒ¿»
Úa˜È Ck ¯Á‡Â ,‰ÁÓ Ïlt˙ÈÂ ,‰Án‰ „Ú ‰LÈÂ¿ƒ¿∆««ƒ¿»¿ƒ¿«≈ƒ¿»¿««»ƒ¿«
È‡ˆBÓ „Ú ‰zLÈÂ ÏÎ‡ÈÂ ,ÔÈi‰ ÏÚ ˙ÈLÈÏL ‰cÚÒ¿À»¿ƒƒ«««ƒ¿…«¿ƒ¿∆«»≈

.˙aL«»

(40– עונג שהוא שכיון א'. עמוד קי"ט דף שבת מסכת
פסוק  נ"ח פרק (ישעיה נאמר שהרי בשבת, לעשותו מצוה
א'. בהלכה למעלה וראה עונג". לשבת "וקראת י"ג):

ז'.41) הלכה למעלה עמוד 42)ראה ל"ח דף גיטין מסכת
ד'. בהלכה למעלה והובאה ב'

.‡È¯˙BÈ ˙B˙aL È·¯Úa Cl‰iL Ì„‡Ï BÏ ¯eÒ‡»»»»∆¿«≈¿«¿≈«»≈
˙B‡Ò¯t LÏMÓ43B˙È·Ï ÚÈbiL È„k ,ÌBi‰ ˙lÁzÓ44 ƒ»«¿»ƒ¿ƒ««¿≈∆«ƒ«¿≈

˙aLÏ ‰cÚÒ ÔÈÎÈÂ ,·¯ ÌBi‰ „BÚÂ45ÔÈ‡ È¯‰L ; ¿««¿»ƒ¿À»¿«»∆¬≈≈
‡ÔÈ‡Â .BÏ ÔÈÎ‰Ï È„k ‡B·È ÌBi‰L ÔÈÚ„BÈ B˙Èa ÈL «¿≈≈¿ƒ∆«»¿≈¿»ƒ¿≈

‡e‰L ;ÌÈ¯Á‡ Ïˆ‡ Á¯‡˙Ó ‰È‰ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«ƒ»»ƒ¿»≈«≈∆¬≈ƒ∆
.ÔÈÁ¯B‡Ï Èe‡¯‰ ¯·c Ô‰Ï eÈÎ‰ ‡lL ÈtÓ ,ÔLi·Ó¿«¿»ƒ¿≈∆…≈ƒ»∆»»»»¿¿ƒ

ארבעה 43) – פרסה וכל ב' עמוד מ"ד דף סוכה מסכת
אמה. אלפים שמונת שהן או 44)מילין, בעגלה וכשמהלך

שלש  הילוך זמן משך בה שיש דרך לנסוע אסור ברכבת
רמט). (ב"ח ברגל ס"ח 45)פרסאות דף פסחים מסכת

ב'. עמוד ל"א דף ברכות ומסכת ב' עמוד

.·È˙BpÚ˙‰Ï ¯eÒ‡46Lw·Ïe ÔpÁ˙‰Ïe ˜ÚÊÏÂ »¿ƒ¿«¿ƒ¿…¿ƒ¿«≈¿«≈
¯eav‰L ,˙B¯v‰ ÔÓ ‰¯ˆa elÙ‡Â .˙aLa ÌÈÓÁ«̄¬ƒ¿«»«¬ƒ¿»»ƒ«»∆«ƒ
ÔÈÚÈ¯˙Ó ‡ÏÂ ÔÈpÚ˙Ó ÔÈ‡ - Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙Óe ÔÈpÚ˙Óƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¬≈∆≈ƒ¿«ƒ¿…«¿ƒƒ

˙aLa47ıeÁ ;ÌÈ·BË ÌÈÓÈa ‡ÏÂ ,48‰eÙÈw‰L ¯ÈÚÓ ¿«»¿…¿»ƒƒ≈ƒ∆ƒƒ»
˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒ B‡ ,¯‰ B‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ49 ¿≈»ƒ«»»»¿ƒ»«ƒ»∆∆

Ìia50Ô¯ÊÚÏ ˙aLa Ô‰ÈÏÚ ÔÈÚÈ¯˙nL -51ÔÈpÁ˙Óe , «»∆«¿ƒƒ¬≈∆¿«»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ
.ÌÈÓÁ¯ Ô‰ÈÏÚ ÔÈL˜·Óe¿«¿ƒ¬≈∆«¬ƒ
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על 46) בחצוצרות ולהריע לזעוק התורה מן עשה ש"מצות
סופרים  מדברי ומצוה . . . הצבור על תבא שלא צרה כל
מהלכות  א' בפרק (רבינו ". . . צרה כל על להתענות

לענין 47)תענית). אבל ותרועות, תענית לענין זה וכל
בפני  העומד דבר לך שאין ב') (פרק רבינו כתב כבר הצלה,
מישראל. יחיד אפילו להציל שבת ומחללין נפש, פקוח

א'.48) עמוד י"ט דף תענית במסכת שהסער 49)משנה
להשתבר. וקרובה ואילך ב'50)טורפה פרק למעלה ראה

כ"ד. ו'51)הלכה הלכה תענית מהלכות א' בפרק [ראה
יש  וכן ולהצילן". אותם לעזור – אלא תוקעין "אין שכתב:

כאן]. לפרש

.‚È˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÏL ˙B¯ÈÚ ÏÚ ÔÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»ƒ«¬»∆¿≈»ƒ«»
˙aM‰ Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓ ˙BÁt52·MÈ˙zL È„k ; »ƒ¿»»ƒ…∆««»¿≈∆ƒ¿«≈

ÌÈÏ‰·Ó eÈ‰È ‡ÏÂ ,Ô‰ÈÏÚ ‰ÓÁÏn‰ ÈL‡ ˙Úc«««¿≈«ƒ¿»»¬≈∆¿…ƒ¿¿…»ƒ
ÔÈ‚ÈÏÙÓ ÔÈ‡ .˙aLa ÌÈ„e¯Ëe53˙BÁt ‰ÈÙÒa ¿ƒ¿«»≈«¿ƒƒƒ¿ƒ»»

BzÚc ·MÈ˙zL È„k ;˙aM‰ Ì„˜ ÌÈÓÈ ‰LÏMÓƒ¿»»ƒ…∆««»¿≈∆ƒ¿«≈«¿
ÈcÓ ¯˙BÈ ¯ÚËˆÈ ‡ÏÂ ,˙aM‰ Ì„˜ ÂÈÏÚ54¯·„ÏÂ . »»…∆««»¿…ƒ¿«≈≈ƒ«¿ƒ¿«

˜ÒBÙe .˙aL ·¯Úa elÙ‡ Ìia ‚ÈÏÙÓ - ‰ÂˆÓ55BnÚ ƒ¿»«¿ƒ«»¬ƒ¿∆∆«»≈ƒ
˙·BL BÈ‡Â ,˙aLÏ56ÔB„ÈˆÏ ¯vÓe .57- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ƒ¿…¿≈≈ƒ…¿ƒ¿«≈»∆

.˙aL ·¯Úa ‚ÈÏÙ‰Ï ¯zÓ ˙eL¯‰ ¯·„Ï elÙ‡¬ƒƒ¿«»¿À»¿«¿ƒ¿∆∆«»
ÔÈ‡ - ÏÏk ˙aL ·¯Úa ‚ÈÏÙÈ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Óe¿∆»¬∆…«¿ƒ¿∆∆«»¿»≈

ÔÈ‚ÈÏÙÓ58. «¿ƒƒ

מלחמה 52) עמהן "ועושין א'. עמוד י"ט דף שבת מסכת
פסוק  כ' פרק (דברים שנאמר בשבת, ואפילו ויום יום בכל
מלחמת  בין מצוה מלחמת בין בשבת, ואפילו רדתה, עד כ')

מלכים). מהלכות ו' פרק (רבינו שבת 53)הרשות" מסכת
מפליגין". אין זה "ומפני הגירסא ובכ"י לפי 54)שם.

ימים  בג' להם יש המלוחים בימים המפליגים שכל
מנענוע  משתבר וגופם וסת ושנוי ובלבול צער הראשונים

ימים. שלשה עד חוזרת רוחם ואין ומתנה 55)הספינה,
בשבת. שישבות הנכרי ישבות 56)עם לא כך אחר אם

אחד.57)הגוי. יום מהלך אלא ביניהן מסכת 58)שאין
אסור  זה, מנהג אבותם שקבלו שכיון ב' עמוד נ' דף פסחים
מוסר  בני "שמע ח') פסוק א' פרק (משלי שנאמר לבטלו,

אמך". תורת תטוש ואל אביך

.„È‡e‰ ˙aL ‚ÚÓ - ‰hn‰ LÈÓLz59˙BÚ CÎÈÙÏ . «¿ƒ«ƒ»≈…∆«»¿ƒ»«
˙aL ÈÏÈlÓ ÔÈLnLÓ ,ÌÈ‡È¯a‰ ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏz«¿ƒ≈¬»ƒ«¿ƒƒ¿«¿ƒƒ≈≈«»

˙aL ÈÏÈÏÏ60,˙aLa ‰lÁzÎÏ ‰Ïe˙a ÏÚ·Ï ¯zÓe . ¿≈≈«»À»ƒ¿…¿»¿«¿ƒ»¿«»
dÏ ¯Úˆ ÌeMÓ ‡ÏÂ Ï·BÁ ÌeMÓ ‡Ï ‰Êa ÔÈ‡Â61. ¿≈»∆…ƒ≈¿…ƒ««»

ב'.59) עמוד ס"ב דף כתובות על 60)מסכת דרשו חכמים
זה  בעתו" יתן פריו "אשר ג') פסוק א' פרק (תהילים הכתוב
ושביתה  תענוג ליל שהוא שבת, בליל חכמים תלמידי עונת

(רש"י). הגוף א'.61)והנאת עמוד ז' דף כתובות מסכת
אלא  הרחם, בית בכותלי מובלע אינו הבתולים שדם מפני
שיצא  פתחו וזה הכלי, בתוך ומוצנע כמופקד שם הוא כנוס

חבורה. עושה ואינו מתוכו, הדם

.ÂË˙Á‡ Ïk - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÂ ˙aM‰««»«¬«»ƒ«»»««
‰¯Bz‰ ˙BˆÓ Ïk ¯‡L „‚k ‰Ïe˜L Ô‰ÈzLÓ62. ƒ¿≈∆¿»¿∆∆¿»»ƒ¿«»

eÈ·e ‡e‰ Ce¯a LB„w‰ ÔÈaL ˙B‡‰ ‡È‰ ˙aM‰Â¿««»ƒ»∆≈«»»≈≈
È¯‰ - ˙Bˆn‰ ¯‡L ÏÚ ¯·BÚ‰ Ïk ,CÎÈÙÏ .ÌÏBÚÏ¿»¿ƒ»»»≈«¿»«ƒ¿¬≈
˙aL ÏlÁÓ‰ Ï·‡ ;Ï‡¯NÈ ÈÚL¯ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿»≈¬»«¿«≈«»
,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚk ‡e‰ È¯‰ - ‡ÈÒ‰¯Ùa¿«¿∆¿»¬≈¿≈¬«»ƒ«»
.Ì‰È¯·c ÏÎÏ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚk Ì‰ÈLe¿≈∆¿¿≈»ƒ«»¿»ƒ¿≈∆
‰NÚÈ LB‡ È¯L‡ :¯ÓB‡Â ‡È·p‰ ÁaLÓ CÎÈÙÏ¿ƒ»¿«≈««»ƒ¿≈«¿≈¡«¬∆
.¯ÓB‚Â BÏlÁÓ ˙aL ¯ÓL ,da ˜ÈÊÁÈ Ì„‡ŒÔ·e ,˙‡f…∆»»«¬ƒ»…≈«»≈«¿¿≈
d‚pÚÓe d„aÎÓe ,d˙ÎÏ‰k ˙aM‰ ˙‡ ¯ÓBM‰ ÏÎÂ¿»«≈∆««»¿ƒ¿»»¿«¿»¿«¿»

Ó ¯·k - BÁk ÈÙk‰f‰ ÌÏBÚa B¯ÎN ‰Ïawa L¯Ù ¿ƒ…¿»¿…»««»»¿»»»«∆
Ê‡ :¯Ó‡pL ,‡a‰ ÌÏBÚÏ ÔeÙv‰ ¯ÎN‰ ÏÚ ¯˙È»≈««»»«»»»«»∆∆¡«»
EÈzÏÎ‡‰Â ,ı¯‡ È˙Óa ÏÚ EÈz·k¯‰Â ,'‰ ÏÚ ‚pÚ˙zƒ¿«««ƒƒ¿«¿ƒ«»√≈»∆¿«¬«¿ƒ

.¯ac '‰ Èt Èk ,EÈ·‡ ·˜ÚÈ ˙ÏÁ«¬««¬…»ƒƒƒƒ≈

סיני 62) הר "ועל י"גֿי"ד) פסוקים ט' פרק (נחמיה שנאמר
ישרים  משפטים להם ותתן משמים, עמהם ודבר ירדת
הודעת  קדשך שבת ואת טובים, ומצות חוקים אמת ותורות
עבדך" משה ביד להם צוית ותורה וחוקים ומצוות להם
שהשבת  הרי ט'), הלכה ג' פרק נדרים מסכת (ירושלמי
א'. עמוד ה' דף בחולין הוא וכן המצוות. כל כנגד שקולה
"וכי  כ"ב) פסוק ט"ו פרק (במדבר שנאמר זרה, ועבודה
ביד  ה' דבר אשר האלה המצות כל את  תעשו ולא תשגו
א') עמוד ח' דף הוריות (מסכת חכמים ואמרו משה"

מדבר. הכתוב זרה עבודה שבעובד

ה'תשפ"א  כסלו ט' רביעי יום

-mipnfxtq
oiaExr zFkld¦§¥¦

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡È‰Â ,˙Á‡ ‰NÚ ˙ÂˆÓ1ÔÓ dÈ‡Â , ƒ¿«¬≈««¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ¿≈»ƒ
ÔÈn‰2.

-mipnfxtqoiaExirzFkld
«ƒ¿»

¦§¥¦:el‡ ÌÈ˜¯Ùa BÊ ‰ÂˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿»ƒ¿»ƒ≈
הימיםֿא 1) דברי ראה סופרים, נקראים הראשונים חכמים

למה  ה"א) (פ"ה שקלים ב'ירושלמי' ועיין ו. ז, ועזרא נה. ב,
סופרים. הראשונים חכמים מצוות 2)נקראו תרי"ג של

'הלכות  לבעל בניגוד כג:). (מכות בסיני למשה שנאמרו
דרבנן. מצוות כמה גם המצוות תרי"ג בין שמנה גדולות'
אסתר' ו'מגילת וברמב"ן ראשון, שרש המצוות' ב'ספר וראה

שם.

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
זה 3) ומאי הוא, וכיצד מהו, העירוב עניין בכלל, בו נתבאר

העושהו. הוא ומי עשייתו, וזמן הנחתו, ומקום הוא, דבר
המבואות. ושיתוף החצרות עירובי בעניין זה כל ונתבאר

.‡ÌÈÎL da LiL ¯ˆÁ4Ì‰Ó „Á‡ Ïk ,‰a¯‰ »≈∆≈»¿≈ƒ«¿≈»∆»≈∆
ÔÈ¯zÓ Ôlk eÈ‰iL ,‡e‰ ‰¯Bz ÔÈc - BÓˆÚÏ ˙È·a¿«ƒ¿«¿ƒ»∆ƒ¿À»À»ƒ
¯ˆÁ‰Óe ,¯ˆÁÏ ÌÈzaÓe ,¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ¿«¿≈¿»∆»≈ƒ»ƒ∆»≈≈∆»≈
¯zÓe ,˙Á‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯ ¯ˆÁ‰ ÏkL ÈtÓ ;ÌÈzaÏ«»ƒƒ¿≈∆»∆»≈¿«»ƒ««À»

ÈB·Óa ÔÈc‰ ÔÎÂ .dlÎa ÏËÏËÏ5B‡ ÈÁÏ BÏ LiL ¿«¿≈¿À»¿≈«ƒ¿»∆≈¿ƒ
‰¯B˜6,BlÎa ÏËÏËÏ ÌÈ¯zÓ ÈB·n‰ Èa Ïk eÈ‰iL , »∆ƒ¿»¿≈«»À»ƒ¿«¿≈¿À

ÈB·n‰ ÏkL ;˙B¯ˆÁÏ ÈB·nÓe ,ÈB·nÏ ˙B¯ˆÁÓe≈¬≈«»ƒ»«¬≈∆»«»
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„ÈÁi‰ ˙eL¯7˙ÙwÓ ‡È‰L ‰È„Óa ÔÈc‰ ÔÎÂ .‡e‰ ¿«»ƒ¿≈«ƒƒ¿ƒ»∆ƒÀ∆∆
˙B˙Ïc dÏ LiL ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·b ‰ÓBÁ»¿»¬»»¿»ƒ∆≈»¿»

˙BÏÚÂ8‡e‰ ‰Ê .‡È‰ „ÈÁi‰ ˙eL¯ dlkL ,‰ÏÈla ¿ƒ¿»««¿»∆À»¿«»ƒƒ∆
.‰¯Bz ÔÈcƒ»

חצר.4) אותה בתוך הגרים בנויים 5)דיירים היו הבתים
ריוח  לאותו ופתוחים חצר, של רוחות לשלש סביב
שנקרא  לרחוב נכנסים החצר ומן 'חצר'. שנקרא שבאמצע
מפני  מבוי, ונקרא למבוי. פתוחות חצרות והרבה 'מבוי',
מבוא  את נא "הראנו מלשון והוא לחצרות, באים שעלֿידו

כד). א, (שופטים מהלכות 6)העיר" (פי"ז רבינו לשון זה
רוחותיו], [משלש הסתום מבוי מתירים "היאך ה"ב): שבת
כמחיצה  (שהוא אחד (קרש) לחי רביעית ברוח לו עושה
היכר, יהיה (שעלֿידיֿזה קורה עליו עושה או רביעית) ברוח
שלא  וגם גמורה, הרבים ברשות ולטלטל לטעות יבואו שלא
או  קורה אותה ותחשב ודיו, ולחוץ) משם לטלטל יבואו
היחיד  רשות ויעשה רביעית, רוח סתם כאילו לחי אותו

מחיצות וי  בשלש - תורה שדין בכולו, לטלטל מותר היה
הרביעית, הרוח היא סופרים ומדברי לטלטל, מותר בלבד

קורה". או בלחי לה די "רשות 7)ולפיכך הגירסא: בכת"י
ב'מגיד 8)אחת". הוא וכן "ננעלות", הגירסא: בכת"י

שבת  מהל' בפי"ז רבינו שכתב למה מתאים וזה משנה'.
שיהיו  צריך אבל בלילה, הדלתות לנעול צריך "ואינו ה"י:
נעולות  שיהיו שצריך נראה נוסחתנו, ולפי להנעל". ראויות

הרשב"א). בשם שם פי"ז כסףֿמשנה (ועיין

.·ÏËÏËÏ ÌÈÎLÏ ¯eÒ‡ ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡¬»ƒƒ¿≈¿ƒ»ƒ¿≈ƒ¿«¿≈
e·¯ÚiL „Ú ,ÔÈ¯BÈ„a ‰wÏÁ da LiL „ÈÁi‰ ˙eL¯a9 ƒ¿«»ƒ∆≈»¬À»¿¿ƒ«∆¿»¿
„Á‡Â ,¯ˆÁ „Á‡ .˙aL ·¯ÚÓ Ôlk ÌÈÎM‰ Ïk»«¿≈ƒÀ»≈∆∆«»∆»»≈¿∆»
˙È·e ‰ÓÏL ˙wz ‰Ê ¯·„Â .‰È„n‰ „Á‡Â ,ÈB·Ó»¿∆»«¿ƒ»¿»»∆«»«¿……≈

BÈc10. ƒ

חצרות.9) אמר 10)עירובי יהודה רב "אמר כא: בעירובין
בתֿקול  יצתה - עירובין שלמה שתיקן בשעה שמואל,
אני  גם לבי ישמח לבך, חכם אם בני טו) כג, (משלי ואמרה
היו  כי העירוב, ענין נתקן לא המלך שלמה "ועד וכו'".
מלחמה  ובמחנה האויבים, עם במלחמות אז עד שרויים
נתן  ובימיו שלמה, שבא עד בסמוך) (ראה מלערב פטורין
בתשובה  גאון האי (רב בארץ" שלום הקדושֿברוךֿהוא

עירובין). הלכות תחילת בסמ"ג המובאה

.‚ÔÎÂ11ÌÈÏ‰‡ È·LBÈ12‰ÁÓ B‡ ˙BkÒ B‡13 ¿≈¿≈…»ƒÀ«¬∆
„Ú Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - ‰vÁÓ e‰eÙÈw‰L∆ƒƒ¿ƒ»≈¿«¿¿ƒ≈…∆¿…∆«

ÚiLÔlk e·¯14‡¯iL Ï·‡ .15ÔÈ‡ - ‰vÁÓ ‰ÙÈw‰L ∆¿»¿À»¬»«»»∆ƒƒ»¿ƒ»≈
‡Ïa Ï‰‡Ï Ï‰‡Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ‡l‡ ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯¿̂ƒƒ¿»≈∆»ƒƒ≈…∆¿…∆¿…
ÌÈÏ‰‡ Ô˙B‡ ÔÈ‡Â ,ÔÈ·¯ÚÓ Ôlk Ô‰L ÈÙÏ ;·e¯Ú≈¿ƒ∆≈À»¿…»ƒ¿≈»…»ƒ

.Ô‰Ï ÔÈÚe·¿̃ƒ»∆

ה"י).11) פ"א (עירובין (מגיד12ֿ)'ירושלמי' הקבועים
אבל 13)משנה). להילחם, שלא אנשים שם שחונים

מלכים  (הל' רבינו שכתב כמו מלערב, פטורין מלחמה במחנה
שפטורים  מהם ואחד במחנה, פטרו דברים ארבעה הי"ג) פ"ו
לאוהל  מאוהל מטלטלין אלא במחנה, חצרות עירובי מלערב

לסוכה. כל 14)ומסוכה ולפיכך הם, קבועים אלו שכל לפי
לעצמו. רשות הוא ואחד ואין 15)אחד לדרכה שהולכת

משנה'. 'מגיד ועיין אחת, כרשות כולם - קבועים האהלים
מעירובין: ראשון פרק סוף ב'ירושלמי' רבינו דברי ומקור
אינן  - שבשיירה אהלים עירוב, צריכין - שבמחנה "אהלים
וכן  להיפך. הגירסא ב, פרק בתוספתא אבל עירוב", צריכין

הריטב"א. נוסחת לפי ב'ירושלמי' הוא

.„eÚËÈ ‡lL È„k ?‰Ê ¯·c ‰ÓÏL Ôwz ‰Ó ÈtÓeƒ¿≈»ƒ≈¿……»»∆¿≈∆…ƒ¿
˙B¯ˆÁ‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰Ï ¯znL ÌLk :e¯Ó‡ÈÂ ÌÚ‰»»¿…¿¿≈∆À»¿ƒƒ«¬≈

‰È„n‰ ˙B·BÁ¯Ï16,˙B¯ˆÁÏ Ì‰Ó ÒÈÎ‰Ïe ‰È˜ÂLe ƒ¿«¿ƒ»¿»∆»¿«¿ƒ≈∆«¬≈
‰„NÏ ‰È„n‰ ÔÓ ‡ÈˆB‰Ï ¯zÓ Ck17ÔÓ ÒÈÎ‰Ïe »À»¿ƒƒ«¿ƒ»«»∆¿«¿ƒƒ

- ˙B·BÁ¯‰Â ÌÈ˜ÂM‰L ,e·LÁÈÂ ;‰È„nÏ ‰„N‰«»∆«¿ƒ»¿«¿¿∆«¿»ƒ¿»¿
˙eL¯ Ô‰Â ÏÈ‡B‰˙B¯a„nÎÂ ˙B„Nk Ô‰ È¯‰ ,ÏkÏ18; ƒ¿≈¿«…¬≈≈«»¿«ƒ¿»

,en„ÈÂ ;„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ô‰ „·Ïa ˙B¯ˆÁ‰L ,e¯Ó‡ÈÂ¿…¿∆«¬≈ƒ¿«≈¿«»ƒƒ«
ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ¯znLÂ ‰Î‡ÏÓ ‰‡ˆB‰‰ ÔÈ‡L∆≈«»»¿»»¿∆À»¿ƒ¿«¿ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó19. ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

(למעלה 16) טפחים עשרה גבוהה חומה מוקפת כשהיא
הוא 17)ה"א). שדה שהרי עיון, צריכים אלו [דברים

המדינה  "מן לכתוב לו והיה ה"ד), משבת (פי"ד כרמלית
הרבים"]. ה"א.18)לרשות שבת מהלכות פי"ד ראה

הם 19) שהשווקים שיחשבו מבואות שיתופי לענין זה כל
שגם  שיחשבו חצרות עירובי גם תיקן ושוב הרבים, רשות
ה'. בהלכה בסמוך שכתב וכמו הרבים, רשות כמו היא החצר

.‰,ÔÈ¯BÈ„a ˜ÏÁzL „ÈÁi‰ ˙eL¯ ÏkL ,Ôwz CÎÈÙÏ¿ƒ»ƒ≈∆»¿«»ƒ∆≈»≈¿¿ƒ
¯‡MÈÂ ,BÓˆÚÏ ˙eL¯ da „Á‡Â „Á‡ Ïk ÊÁ‡ÈÂ¿…«»∆»¿∆»»¿¿«¿¿ƒ»≈

Ôlk ˙eL¯a ÌB˜Ó ‰pnÓ20ÔB‚k ,Ba ‰ÂL Ôlk „ÈÂ ƒ∆»»ƒ¿À»¿«À»»»¿
‰ÂL Ôlk „iL ÌB˜n‰ B˙B‡ ·LÁpL - ÌÈzaÏ ¯ˆÁ»≈«»ƒ∆«¿…«»∆«À»»»
ÌB˜Ó Ïk ·LÁÂ ,ÌÈa¯Ï ˙eL¯ ‡e‰ el‡k Ba¿ƒ¿»«ƒ¿∆¿»»»
,BÓˆÚÏ B˜ÏÁÂ ÌÈÎM‰ ÔÓ „Á‡ Ïk ÊÁ‡L ,ÌB˜Óe»∆»«»∆»ƒ«¿≈ƒ«¬»¿«¿
‡ÈˆB‰Ï ¯eÒ‡ ‰È‰ÈÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ „·Ïa ‡e‰L∆ƒ¿«¿«»ƒ¿ƒ¿∆»¿ƒ
,Ba ‰ÂL Ìlk „iL ˙eL¯Ï BÓˆÚÏ ˜ÏÁL ˙eL¯Ó≈¿∆»«¿«¿ƒ¿∆«À»»»
;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡L BÓk¿∆≈ƒƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ
,„·Ïa BÓˆÚÏ ˜ÏÁL ˙eL¯a „Á‡ Ïk LnzLÈ ‡l‡∆»ƒ¿«≈»∆»»¿∆»«¿«¿ƒ¿«
.„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ïk‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ôlk e·¯ÚiL „Ú«∆¿»¿À»««ƒ∆«…¿«»ƒ

חצר 20) להם שיש בבתים רק עירוב תיקנו שלא רבינו דעת
(במסכת  והגמרא המשנה מדברי נראה וכן משותפת,
או  חצרות" "עירובי אלא מקום בכל הוזכר שלא עירובין)
('תפארת  בתים" "עירובי מצינו ולא מבואות", "שיתופי
(שם) טוב' יום ה'תוספות אבל ז), פרק עירובין ישראל'
דין  יש משותפת חצר בלי בדירות שגם המשנה, מן הוכיח

עליו. חולקים הפוסקים אבל עירוב,

.Â‰Óe21ÏÎ‡Óa e·¯Ú˙iL ‡e‰ ?‰f‰ ·e¯Ú‰ ‡e‰ «»≈«∆∆ƒ¿»¿¿«¬»
elkL ,¯ÓBÏk .˙aL ·¯ÚÓ B˙B‡ ÔÈÁÈpnL ,„Á‡∆»∆«ƒƒ≈∆∆«»¿«∆À»
˜ÏBÁ epnÓ „Á‡ Ïk ÔÈ‡Â ,elÎÏ „Á‡ ÏÎ‡Â ÔÈ·¯ÚÓ¿…»ƒ¿…∆∆»¿À»¿≈»∆»ƒ∆≈
‰Ê ÌB˜Óa ‰ÂL elk „iL ÌLk ‡l‡ ,B¯·ÁÓ ˙eL¿̄≈¬≈∆»¿≈∆«À»»»¿»∆
ÊÁ‡iL ÌB˜Ó ÏÎa ‰ÂL elk „È Ck ,elÎÏ ¯‡LpL∆ƒ¿«¿À»»«À»»»¿»»∆…«
‰NÚn·e .„Á‡ ˙eL¯ elk È¯‰Â ,BÓˆÚÏ „Á‡ Ïk»∆»¿«¿«¬≈À»¿∆»««¬∆
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‡ÈˆB‰Ï ¯znL ,˙Bn„Ïe ˙BÚËÏ e‡B·È ‡Ï ‰f‰«∆…»ƒ¿¿«∆À»¿ƒ
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÒÈÎ‰Ïe¿«¿ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ

א.21) מט, עירובין

.Ê‡e‰ - ‰Ê ÌÚ ‰Ê ¯ˆÁ‰ Èa ÌÈNBÚL ·e¯Ú‰»≈∆ƒ¿≈∆»≈∆ƒ∆
ÌÚ ‰Ê ÈB·Ó ÈL‡ ÔÈNBÚLÂ ;˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ‡¯˜p‰«ƒ¿»≈≈¬≈¿∆ƒ«¿≈»∆ƒ

ÛezL ‡¯˜p‰ ‡e‰ - ‰È„n‰ Èa Ïk B‡ ‰Ê. ∆»¿≈«¿ƒ»«ƒ¿»ƒ

.ÁÔÈ‡22‰ÓÏL ˙Ùa ‡l‡ ˙B¯ˆÁa ÔÈ·¯ÚÓ23.„·Ïa ≈¿»¿ƒ«¬≈∆»¿«¿≈»ƒ¿«
ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ‰Òe¯Ù ‡È‰Â ‰‡Ò ‰Ù‡Ó ¯kk elÙ‡¬ƒƒ»«¬≈¿»¿ƒ¿»≈¿»¿ƒ

¯q‡k ‡È‰Â ‰ÓÏL ‰˙È‰ ;da24ÌLÎe .da ÔÈ·¯ÚÓ - »»¿»¿≈»¿ƒ¿ƒ»¿»¿ƒ»¿≈
Ê¯‡ ˙Ùa ÔÈ·¯ÚÓ Ck ,‰‡e·z ˙Ùa ÔÈ·¯ÚnL25˙Ù·e ∆¿»¿ƒ¿«¿»»¿»¿ƒ¿«…∆¿«

ÔÁc ˙Ùa ‡Ï Ï·‡ ;ÌÈL„Ú26ÛezLÂ .27˙Ùa ÔÈa - ¬»ƒ¬»…¿«…«¿ƒ≈¿«
ÔÈÙzzLÓ ÏÎ‡ ÏÎa .ÌÈÏÎ‡ ¯‡La ÔÈa28ÔÓ ıeÁ , ≈ƒ¿»√»ƒ¿»…∆ƒ¿«¿ƒƒ
BÓˆÚ ÈÙa ÁÏÓ B‡ ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈn‰29ÔÈ‰Ók ÔÎÂ . ««ƒƒ¿≈«¿»∆«ƒ¿≈«¿¿≈¿≈ƒ

ÔÈ·eLÁ ÔÈ‡L ,Ô‰a ÔÈÙzzLÓ ÔÈ‡ - ˙Bi¯ËÙeƒ¿ƒ≈ƒ¿«¿ƒ»∆∆≈»¬ƒ
ÌÈÏÎ‡k30ÒÈ¯eÓk ‰NÚ - ÁÏÓ ÌÚ ÌÈÓ ·¯Ú .31 »√»ƒ≈««ƒƒ∆««¬»¿¿»

.ÔÈÙzzLÓeƒ¿«¿ƒ

ב.22) פ, בעירובין שלימה 23)משנה, אחת חלה "שגובין
שיבואו  איבה" "משום טז) הלכה (להלן ובית" בית  מכל
פרוסה?" וחברי שלמה נותן "אני שיאמר: מחלוקת, לידי

פא.). "איסר 24)(עירובין התלמוד בלשון הנקרא
שם), (רש"י כסף של מטבע והוא ב.), (קידושין האיטלקי"
4 ומשקלו נא:), (בבאֿמציעא בדינר וארבעה מעשרים אחד
פ"ט). מקוואות המשניות בפירוש (רבינו שעורות

הדין 25) והוא יהונתן'), ('רבינו לחם מהם לאפות שדרך
פת 26)עדשים. ממנו לעשות דרך שאין "הירזע", שנקרא

ה"י). ברכות בפ"ג למעלה זה 27)(ראה מבוי, אנשי של
זה. ב.28)עם כו, בעירובין חשוב 29)משנה שאינו

כז.). (שם בביאוריו 30)מאכל מוילנה אליהו רבינו הגאון
כמהין  הלא זה, על תמה סקט"ז) שפו (סי' או"ח לשו"ע
כי  הגאון, החליט ולכן אוכלים? הם מבושלים, ופטריות
כי  בדפוס, חסרון ע"י הגמרא דברי בהבנת כאן נפלה טעות
ומן  המים מן חוץ - ומשתתפין מערבין "בכל אמרו במשנה
והמלח", המים מן חוץ - מעשר בכסף ניקח והכל המלח,
(הלא  איכא והוא ליכא? "ותו בתלמוד שם שאלו זה ועל
מן  למדין אין שמעֿמינה אלא ופטריות? כמהין יש)
במשנה  וכשאמרו חוץ", בו שנאמר במקום אפילו הכללות
ופטריות, כמהין גם הכוונה המלח", ומן המים מן "חוץ
המוזכר  הראשון הדין על סובב שזה התלמוד מפרשי וחשבו
שכאן  היא האמת אבל ומשתתפין", מערבין "בכל במשנה

הענין  וכל "וכו'", התיבה של חסרה השני הדין על סובב
דבר  רק ניקח מעשר בכסף כי מעשר", בכסף ניקח "הכל
האויר, מן גדלים ופטריות וכמהין קרקע", "גידולי שהוא
קרקע, גידולי להיות צריך שאין מבואות, שיתופי לענין אבל
ופטריות. בכמהין גם להשתמש אפשר מאכל, דבר רק

לחם.31) עם לאכלו וראוי מלוחים, דגים של ציר

.Ë‰nÎÂ32˙¯‚B¯‚k ?Ba ÔÈÙzzLnL ÏÎ‡‰ ¯eÚL33 ¿«»ƒ»…∆∆ƒ¿«¿ƒƒ¿∆∆
.‰È„n‰ ÈaÓ B‡ ÈB·n‰ ÈaÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ¿»∆»¿∆»ƒ¿≈«»ƒ¿≈«¿ƒ»

‡e‰Â34‰¯NÚ ‰BÓL eÈ‰iL ,35Ï·‡ .˙BÁt B‡36Ì‡ »∆ƒ¿¿∆∆¿≈»¬»ƒ
Ô‰L ,˙BcÚÒ ÈzL B¯eÚL - ‰Ê ÏÚ ÌÈa¯Ó eÈ‰»¿Àƒ«∆ƒ¿≈¿À∆≈
ÌÈˆÈa LLk Ô‰L ,˙B¯‚B¯b ‰¯NÚ ‰BÓLkƒ¿∆∆¿≈¿»∆≈¿≈≈ƒ

˙B··¯e ÌÈÙÏ‡ ÔÈÙzzLn‰ eÈ‰ elÙ‡ .˙BiBÈa37- ≈ƒ¬ƒ»«ƒ¿«¿ƒ¬»ƒ¿»
.ÔlÎÏ ˙BcÚÒ ÈzL¿≈¿À¿À»

ב.32) פב, עירובין לפי 33)משנה, ושיעורה יבשה, תאנה
דציֿליטר. שישית היום הנהוגה משנה,34)המדה

ב. פ, כגרוגרת.35)עירובין שיעור אחד לכל מגיע שאז
שם.36) עירובין שם.37)משנה, עירובין,

.ÈÏÎ‡ Ïk38˙t ÔB‚k ,‡e‰L ˙BÓk ÏÎ‡ ‡e‰L »…∆∆∆¡»¿∆¿«
Ô‚„ ÈÈÓe39ÔBÊÓ B¯eÚL - Ba eÙzzL Ì‡ ,ÈÁ ¯N·e ƒ≈»»»»«ƒƒ¿«¿ƒ¿

ÔzÙÏ ‡e‰L ÏÎÂ ;˙BcÚÒ ÈzL40ÏÎ‡Ï ÌÚ‰ C¯„Â ¿≈¿À¿…∆ƒ¿»¿∆∆»»∆¡…
,ÒÈ¯eÓe ,ıÓÁÂ ,ÈÏˆ ¯N·e ,ÏM·Ó ÔÈÈ ÔB‚k ,Ôzt Baƒ»¿«ƒ¿À»»»»ƒ¿…∆¿»
Ba ÏÎ‡Ï È„k B¯eÚL - ÌÈÏˆa ÏL ˙B‰n‡Â ,ÌÈ˙ÈÊÂ¿≈ƒ¿ƒ»∆¿»ƒƒ¿≈∆¡…

˙BcÚÒ ÈzL41. ¿≈¿À

א.38) כט, ('מעשה 39)עירובין, "דגים" אחרת: נוסחא
לחם.40)רוקח'). עמו שאוכלים תבשיל קדירה, מעשה

סעודות.41) שתי שיעור בעצמו מזה צריך ואין

.‡ÈeÙzzL42ÈÁ ÔÈÈa43˙BiÚÈ·¯ ÈzL B¯eÚL -44 ƒ¿«¿¿«ƒ«ƒ¿≈¿ƒƒ
ÎLa ÔÎÂ .ÔlÎÏ¯45;ÌÈzL - ÌÈˆÈa .˙BiÚÈ·¯ ÈzL - ¿À»¿≈¿≈»¿≈¿ƒƒ≈ƒ¿«ƒ

˙BiÁ Ô‰ elÙ‡Â Ô‰a ÔÈÙzzLÓe46.ÌÈL - ÌÈBn¯Â . ƒ¿«¿ƒ»∆«¬ƒ≈«¿ƒƒ¿«ƒ
‰MÓÁ .„Á‡ - ‚B¯˙‡47ÌÈ˜Ò¯Ù‡ ‰MÓÁ .ÌÈÊB‚‡48. ∆¿∆»¬ƒ»¡ƒ¬ƒ»¬«¿¿ƒ

‡¯ËÈÏ49ÏÈLa ‰È‰ Ì‡Â .˜eÏL ÔÈa ÈÁ ÔÈa ,˜¯È ÏL ƒ¿»∆»»≈«≈»¿ƒ»»»ƒ
Ba ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ÏÈLa ‡ÏÂ50Èe‡¯ ÔÈ‡L ÈÙÏ , ¿…»ƒ≈¿»¿ƒ¿ƒ∆≈»

‡ÏÎeÚ .‰ÏÈÎ‡Ï51·˜ .ÔÈÏ·z52·˜ .ÌÈ¯Óz «¬ƒ»¿»¿»ƒ«¿»ƒ«
˙B¯‚B¯b53‰Ï·c ‰Ó .54˙eLk .ÔÈÁetz ·˜ .55- ¿»»∆¿≈»««ƒ¿

ÊÈÊÁ .„i‰ ‡ÏÓk - ÔÈÁÏ ÔÈÏBt .„i‰ ‡ÏÓk56- ƒ¿…«»ƒ«ƒƒ¿…«»»ƒ
ÔÈ·¯ÚÓe ˜¯i‰ ÏÏÎa Ô‰ È¯‰ - ÔÈ„¯z‰Â .‡¯ËÈÏƒ¿»¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿««»»¿»¿ƒ
Ì‡ ‡l‡ ,Ô‰a ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ÌÈÏˆa ÈÏÚ .Ô‰a»∆¬≈¿»ƒ≈¿»¿ƒ»∆∆»ƒ
˙BÁt Ï·‡ ;˙¯Ê Ô‰Ó ‰ÏÚ Ïk C¯‡ ‰NÚÂ eÏÈˆ·‰ƒ¿ƒ¿«¬»…∆»»∆≈∆∆∆¬»»
- ÔÈ¯eÓ‡‰ ÌÈ¯·c‰ el‡ ÏÎÂ .ÏÎ‡ BÈ‡ Ô‡kÓƒ»≈…∆¿»≈«¿»ƒ»¬ƒ
ÏÎÂ ;el‡ ÔÈ¯eÚL Ô‰a e˙ CÎÈÙÏe ,Ô‰ ÔzÙÏk¿ƒ¿»≈¿ƒ»»¿»∆ƒƒ≈¿…

ÛezM‰ ¯eÚLÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈÏÎ‡‰ ÏÎÂ .Ô‰a ‡ˆBik57. «≈»∆¿»»√»ƒƒ¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ

שם.42) שתי 43)עירובין, מזון שיעורו - מבושל יין אבל
י. בהלכה כמבואר רביעית 44)סעודות, היא רביעית

הנהוגה  המדה ולפי ומחצה, ביצה שיעור שהיא הלוג,
דציֿליטר. רבעי שלושת היא בכל 45)בזמננו הדין והוא

שפו). סי' או"ח (שו"ע המים מן חוץ המשקין שאר
בישול.46) בלי אותה אוכלים לפעמים בכת"י:47)כי

ו  בגמרא. הוא וכן משנה'."עשרה", ב'מגיד הם 48)ראה
אגוזים. עשרה כמו הוא מהם וחמשה שם 49)גדולים,

זו. שלאחר בהלכה ראה כט,50)משקל, עירובין בגמרא
לשאר  שהואֿהדין רבינו וסובר תרדין, לענין כן אמרו א

עליו. חולק והראב"ד המבואר 51)ירקות, משקל שם
זו. שלאחר יג.52)בהלכה בהלכה שיבואר מדה שם

יבשות.53) אותן 54)תאנים כותשים לחות תאנים
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פת  כעיגולי מהן ועושים בידים אותן ומעמלין במכתשת,
צמח.55)(הערוך). "חזרת".56)מין הגירסא: בכת"י

ירק  כשהוא תבואה של שחת והיא "חזיז", ב כח, ובעירובין
כח.). שם (רש"י אותו ואוכלין א:57)וגוזזין כט, עירובין

לעירוב", סעודות שתי במזון . . . מצטרפין האוכלין "כל
מדין  מדברת שם המשנה כי זה, דין על חולק והראב"ד
בשיתופי  אבל אחד. לכל זה שיעור ששם תחומין, עירובי
הרבה. מינים מצטרפין אין - הרבה לאנשים שהם מבואות

.·È‡¯ËÈÏ58ÈzL ‡ÏÓ - ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ƒ¿»»¬»¿»»¿…¿≈
‰¯eÓ‡‰ ‰Óe .˙ÈÚÈ·¯ ÈˆÁ - ‡ÏÎeÚÂ .˙BiÚÈ·¿̄ƒƒ¿¿»¬ƒ¿ƒƒ»∆»¬»
‰Ún‰Â .ÔÈÚÓ LL - ¯Èc‰Â .¯Èc ‰‡Ó - ÌB˜Ó ÏÎa¿»»≈»ƒ»¿«ƒ»≈»ƒ¿«»»
‰Úa¯‡ - ÚÏq‰Â .˙B¯BÚN ‰¯NÚ LL Ï˜LÓ -ƒ¿«≈∆¿≈¿¿«∆««¿»»
ÔÈi‰ ÔÓ B‡ ÌÈn‰ ÔÓ ˙˜ÊÁÓ ˙ÈÚÈ·¯‰Â .ÔÈ¯Ècƒ»ƒ¿»¿ƒƒ«¬∆∆ƒ««ƒƒ««ƒ
:‡ˆÓ .·e¯˜a ¯È„ ÈˆÁÂ ÔÈ¯Èc ¯NÚ ‰Ú·L Ï˜LÓƒ¿«ƒ¿»»»ƒ»ƒ«¬ƒƒ»¿≈ƒ¿»
‡ÏÎeÚ‰Â ,¯Èc ÌÈLÏLe ‰MÓÁ Ï˜LÓ - ‡¯ËÈl‰«ƒ¿»ƒ¿«¬ƒ»¿ƒƒ»¿»¿»

.ÚÈ·¯ ˙BÁt ÔÈ¯È„ ‰ÚLz Ï˜LÓ -ƒ¿«ƒ¿»ƒ»ƒ»¿ƒ«

בדברי 58) מקורם זו, בהלכה האמורים השיעורים כל
היה  רבינו ואף ומדדו, ושקלו מדעתם בזה שדקדקו הגאונים
המשנה  פירוש בהקדמת זאת והזכיר המדקדקים, מן

(מגידֿמשנה). למנחות

.‚ÈÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ‰‡Ò59·w‰Â .ÔÈa˜ ˙LL - ¿»»¬»¿»»≈∆«ƒ¿««
e¯‡a ¯·Îe .˙BiÚÈ·¯ Úa¯‡ - ‚l‰Â .ÔÈbÏ ‰Úa¯‡ -«¿»»Àƒ¿«…«¿«¿ƒƒ¿»≈«¿
CÈ¯ˆ Ì„‡L ÔÈ¯eÚM‰ el‡Â .dÏ˜LÓe ˙ÈÚÈ·¯‰ ˙cÓƒ«»¿ƒƒƒ¿»»¿≈«ƒƒ∆»»»ƒ

.„ÈÓz Ô˙B‡ ¯kÊÏƒ¿…»»ƒ

חכמים.59) ובדברי בתורה שהוזכרה

.„ÈÏÎ‡60‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ ‡e‰L …∆∆À»«¬ƒ»««ƒ∆
Ba ·¯ÚÓ ‰Ê È¯‰ - ·¯ÚÓ‰ ‰ÊÏ ¯eÒ‡61ÛzzLÓe »»∆«¿»≈¬≈∆¿»≈ƒ¿«≈

- Ï‡¯NÈÂ ,ÔÈÈa ¯ÈÊp‰ ÛzzLÓ ?„ˆÈk .Ba≈«ƒ¿«≈«»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈
‰Óe¯˙a62‡lL ÚaLpL B‡ ‰Ê ÏÎ‡Ó ¯„Bp‰ ÔÎÂ . ƒ¿»¿≈«≈≈…∆∆∆ƒ¿«∆…

Èe‡¯ BÈ‡ Ì‡L ;Ba ÛzzLÓe Ba ·¯ÚÓ - epÏÎ‡È…¿∆¿»≈ƒ¿«≈∆ƒ≈»
.¯Á‡Ï Èe‡¯ ‡e‰ È¯‰ ,‰ÊÏ»∆¬≈»¿«≈

ב.60) כו, עירובין שהרי 61)משנה, תחומין, עירובי
בפת. אלא אינם חצרות שהיא 62)עירובי טהורה כשהיא

אפר  ואין מתים, טמאי שהכהנים הזה ובזמן לכהן, מותרת
('קובץ'). א"י בתרומת מערבין אין להזאה, פרה

.ÂËÏ·‡63Ï·Ë ÔB‚k ,ÏkÏ ¯eÒ‡‰ ¯·c64Ï·Ë elÙ‡ , ¬»»»»»«…¿∆∆¬ƒ∆∆
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·c ÏL65‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ ÔÎÂ , ∆ƒ¿≈¿ƒ¿≈«¬≈ƒ∆…ƒ¿»

Ô‚‰k B˙Óe¯z66ecÙ ‡lL Lc˜‰Â ÈL ¯NÚÓ ÔÎÂ , ¿»«…∆¿≈«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿
‰ÎÏ‰k67ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ -68Ï·‡ .Ô‰a ÔÈÙzzLÓe «¬»»≈¿»¿ƒƒ¿«¿ƒ»∆¬»

È‡Ó„a ÔÈÙzzLÓe ÔÈ·¯ÚÓ69;ÌÈiÚÏ Èe‡¯L ÈtÓ , ¿»¿ƒƒ¿«¿ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»«¬ƒƒ
B˙Óe¯z ‰ÏhpL ÔBL‡¯ ¯NÚÓ·e70ÈL ¯NÚÓ·e ; ¿«¬≈ƒ∆ƒ¿»¿»¿«¬≈≈ƒ

ecÙpL Lc˜‰Â71,LÓÁ‰ ˙‡ Ô˙ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , ¿∆¿≈∆ƒ¿««ƒ∆…»«∆«…∆
ÔÈ·¯ÚÓe .·kÚÓ LÓÁ‰ ÔÈ‡L72ÈL ¯NÚÓa ∆≈«…∆¿«≈¿»¿ƒ¿«¬≈≈ƒ

‡Ï Ï·‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï ÌL Èe‡¯ ‡e‰L ÈtÓ ,ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒƒ¿≈∆»»«¬ƒ»¬»…
ÔÈÏe·‚a73. ƒ¿ƒ

א.63) לא, עירובין הפרישו 64)משנה, שלא תבואה
לאכול  טוב לא לא, - "טב ומעשרות, תרומות ממנה
פ"ז). ברכות המשניות בפירוש (רבינו זו" מתבואה

חכמים.65) מדברי רק הוא שלה ומעשרות תרומה שחיוב
מהתבואה 66) שהפרישו לפני שלו המעשר את לקח שהלוי

גדולה. שאין 67)תרומה מטבע על שני מעשר שפדה כגון
קרקע. על שפדאו והקדש צורה, חצרות 68)עליו עירובי

הפריש 69)ותחומין. שלא לחשוש שיש עםֿהארץ פירות
זה. מה יודעין אנו אין דאֿמאי, 'דמאי' מעשר. ממנה

תרומה 70) ממנו ניטלה שלא אףֿעלֿפי מעשר תרומת
עוד  היתה כשהתבואה שלו המעשר את לקח שהלוי גדולה,
בפרק  למעלה וראה גדולה, בתרומה חייבת שאינה בשבלים,

וה"כ. הי"ט ברכות מהל' הקרן.)71א' תוספתא 72)רק
ולא  העיר, בתוך שהם חצירות עירובי והיינו פ"ב. בעירובין

לעיר. מחוץ שהם תחומין לירושלים.73)עירובי חוץ

.ÊË„ˆÈk74˙Á‡ ‰lÁ ÔÈ·Bb ?˙B¯ˆÁa ÔÈ·¯ÚÓ ≈«¿»¿ƒ«¬≈ƒ«»««
˙È·e ˙Èa ÏkÓ ‰ÓÏL75„Á‡ ÈÏÎa Ïk‰ ÔÈÁÈpÓe , ¿≈»ƒ»«ƒ«ƒ«ƒƒ«…ƒ¿ƒ∆»

„Á‡ ˙È·a76˙È·a B‡ Ô·z‰ ˙È·a elÙ‡ ,¯ˆÁ‰ ÈzaÓ ¿«ƒ∆»ƒ»≈∆»≈¬ƒ¿≈«∆∆¿≈
¯ˆB‡‰ ˙È·a B‡ ¯˜a‰77¯ÚL ˙È·a B˙ Ì‡ Ï·‡ .78, «»»¿≈»»¬»ƒ¿»¿≈««

˙Òt¯Óa B‡ ‰¯„ÒÎ‡a B‡ ,„ÈÁÈ ÏL ¯ÚL ˙Èa elÙ‡¬ƒ≈««∆»ƒ¿«¿«¿»¿ƒ¿∆∆
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ˙È·a B‡79- ¿«ƒ∆≈«¿««««¿««

·e¯Ú BÈ‡80·e¯Ú‰ ıa˜nLÎe .81‰z‡ Ce¯a :C¯·Ó ≈≈¿∆¿«≈»≈¿»≈»«»
ÂÈ˙BˆÓa eLc˜ ¯L‡ ,ÌÏBÚ‰ CÏÓ eÈ‰Ï‡ '‰¡…≈∆∆»»¬∆ƒ¿»¿ƒ¿»

eeˆÂ82‰È‰È ‰Ê ·e¯Úa :¯ÓB‡Â .·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ ¿ƒ»«ƒ¿«≈¿≈¿≈∆ƒ¿∆
˙È·Ï ˙ÈaÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ¯ˆÁ‰ Èa ÏÎÏ ¯zÓ83 À»¿»¿≈∆»≈¿ƒ¿«¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ

˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ˙Ba‚Ï ÔË˜Ï LÈÂ .˙aLa84˙È·e . ¿«»¿≈¿»»ƒ¿≈≈¬≈«ƒ
˙t‰ ˙‡ ÔzÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ ,·e¯Ú Ba ÔÈÁÈpnL85Ì‡Â . ∆«ƒƒ≈≈»ƒƒ≈∆««¿ƒ

ÈÎ¯c ÈtÓ ,B˙B‡ ÔÈpLÓ ÔÈ‡ - Ba ÁÈp‰Ï ÔÈÏÈ‚¯ eÈ‰»¿ƒƒ¿«ƒ«≈¿«ƒƒ¿≈«¿≈
ÌBÏL86. »

ב.74) סה, עירובין צורך 75)משנה, שאין הראב"ד ודעת
מכל  קמח גובים אלא ובית בית מכל שלימה חלה לגבות
(מגידֿמשנה). לכולם אחת שלימה חלה ועושים אחד

(ראה 76) זה בבית דרים כולם כאילו נחשב ועלֿידיֿזה
ו). לדירה.77)בהלכה ראויים שהם ששם כ 78)כיון יון

דירה. חשוב לא החצר, בני לכל הרגל סוכה 79)דריסת
בתוכו. לדור ראוי שאינו ב. הזה 80)ג, בזמן "והמנהג

אףֿעלֿפי  הקדמונים, נהגו וכן הכנסת, בבית העירוב להניח
לאכול  שאסור קדושתו, מפני לדירה ראוי אינו הכנסת שבית
מבואות, שיתופי דין להם יש שלנו העירובין בתוכו, ולישון
וראה  שסו, סי' או"ח (רמ"א דירה" בבית להניחו צריך שאין

יז). המצוות 81)בהלכה כל על כי במקומו, שמניחו לפני
ז:). (פסחים לעשייתן (לפני) עובר - לברך אף 82)צריכים

- התורה מן ולא המלך שלמה מתקנת הוא עירוב שמצות
יא) יז, (דברים בתורה צונו ה' כי "וצונו", מברך זאת בכל
לך  יאמרו אשר המשפט ועל יורוך אשר התורה פי "על
ושמאל", ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא תעשה,
חכמים  שאמרו והמנהגות התקנות הגזירות הם זה ובכלל

פ"א). ממרים בהל' (רבינו ויניציא,83)לעשות בדפוס

לבית". ומחצר לחצר "ומבית א.84)נוסף לא, עירובין
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כאילו 85) שייחשב דירה", משום "עירוב כי א. מט, עירובין
ובעל  מאכלם, שם ששמים עלֿידי בית באותו גרים כולם

שם. ממילא גר "מערבין 86)הבית א: נט, גיטין משנה,
אמרו: (ס:) שם ובתלמוד שלום". דרכי מפני - ישן בבית
והורגל  "הואיל רש"י ופירש חשדא", מפני - טעמא? "מאי
הנכנסין  מקומו, את לשנות באת אם בית, באותו העירוב
החצר  בני את יחשדו העירוב את שם יראו ולא בית לאותו
יאמרו  "שלא מפרש ורבינוֿתם עירוב", בלא שמטלטלין
עירוב, של הפת את שגונב הבית בעל את שחושדים מפני
המשניות: בפירוש מפרש ורבינו שם", אותו מניחין אין
העירוב  בו שמניחים שהבית הנאה, בזה להם שיש "לפי

כאן. מדבריו נראה וכן הפת", את ליתן צריך אינו

.ÊÈ„ˆÈÎÂ87Bb ?ÈB·Óa ÔÈÙzzLÓ˙¯‚B¯‚k ÏÎ‡ ‰· ¿≈«ƒ¿«¿ƒ¿»∆…∆ƒ¿∆∆
eÈ‰ Ì‡ ˙¯‚B¯‚kÓ ˙BÁt B‡ ,„Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»»ƒƒ¿∆∆ƒ»
ÈB·n‰ ˙B¯ˆÁÓ ¯ˆÁa „Á‡ ÈÏÎa Ïk‰ ÁÈpÓe ,ÔÈa¯Ó¿Àƒ«ƒ««…ƒ¿ƒ∆»¿»≈≈«¿«»

ÔË˜ ˙Èa elÙ‡ .ÌÈza‰ ÔÓ ˙È·a B‡88‰¯„ÒÎ‡ B‡ ¿«ƒƒ«»ƒ¬ƒ«ƒ»»«¿«¿»
¯ÈÂ‡a BÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ .ÛezL ‰Ê È¯‰ - ˙Òt¯Ó B‡ƒ¿∆∆¬≈∆ƒ¬»ƒƒƒ«¬ƒ

Ì‡Â .ÛezL BÈ‡ - ÈB·Ó89¯ˆÁa ÈÏk‰ ÁÈp‰90CÈ¯ˆ , »≈ƒ¿ƒƒƒ««¿ƒ¿»≈»ƒ
¯k ‰È‰iL È„k ,ÁÙË Ú˜¯w‰ ÔÓ ÈÏk‰ dÈa‚‰Ï91. ¿«¿ƒ««¿ƒƒ««¿«∆«¿≈∆ƒ¿∆ƒ»

·e¯Ú ˙ÂˆÓ ÏÚ :C¯·Óe92‰È‰È ÛezM‰ ‰Êa :¯ÓB‡Â . ¿»≈«ƒ¿«≈¿≈¿∆«ƒƒ¿∆
ÈB·n‰ Èa ÏÎÏ ¯zÓ93˙B¯ˆÁÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï À»¿»¿≈«»¿ƒ¿«¿ƒ≈¬≈

.˙aLa ÈB·nÏ«»¿«»

ב.87) פה, ארבע 88)עירובין על אמות ארבע בו שאין
ג.). (סוכה ב.89)אמות עט, אם 90)עירובין הואֿהדין

(כסףֿמשנה). בבית פירשו 91)הניחו וכן לעירוב. שהוא
לזכות  צריך אין אם אפילו זה, ולפי (רשב"א). הגאונים
מפרשים  ויש המבוי. בני מכל אוכל שגבו כגון בשבילם,
ועוד). (רש"י משלו להם במזכה אלא להגביה צריך שאין

ומשותפין 92) שמעורבין עירוב, לשון שייך שיתוף על שגם
שצו). סי' ברורה' ('משנה יחד שבמבוי החצירות כל

יאמרו 93) עירוב, במקום שיתוף על לסמוך רוצים ואם
שצו). סי' (רמ"א להם" ומבתים לבתים "ומהם

.ÁÈÈt ÏÚ Û‡ ,ÛezM‰ ˙‡ B‡ ·e¯Ú‰ ˙‡ e˜ÏÁ»¿∆»≈∆«ƒ««ƒ
·e¯Ú BÈ‡ - „Á‡ ˙È·a ‡e‰L94˙‡ e‡ÏÓ Ì‡ Ï·‡ . ∆¿«ƒ∆»≈≈¬»ƒƒ¿∆

ÈÏÎa e‰eÁÈp‰Â ËÚÓ epnÓ ¯‡LÂ ·e¯Ú‰ ÔÓ ÈÏk‰«¿ƒƒ»≈¿ƒ¿«ƒ∆¿«¿ƒƒƒ¿ƒ
¯zÓ - ¯Á‡95. «≈À»

מחולק.94) ולא מעורב שיהיה מט.) (עירובין שמו" "עירוב
בבית 95) הכלים שני אם ודוקא בכוונה. חלקוהו שלא כיון

(מגידֿמשנה). אחד

.ËÈÔÈÙzzLn‰96˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÈB·Óa97, «ƒ¿«¿ƒ¿»¿ƒƒ¿»≈«¬≈
ÔÈ‡ È¯‰L ;·e¯Ú ˙¯Bz ˙B˜BÈz‰ eÁkLÈ ‡lL È„k¿≈∆…ƒ¿¿«ƒ«≈∆¬≈≈

ÈB·na ‰NÚp ‰Ó ÔÈ¯ÈkÓ ˙B˜BÈz‰98Ì‡ ,CÎÈÙÏ . «ƒ«ƒƒ««¬∆«»¿ƒ»ƒ
˙Ùa ÈB·na eÙzzL99ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ - ƒ¿«¿«»¿«¿ƒ»»¿≈¿ƒƒ

˙Ùa ÔÈ¯ÈkÓ ˙B˜BÈz‰ È¯‰L ;˙B¯ˆÁa ·¯ÚÏ100. ¿»≈«¬≈∆¬≈«ƒ«ƒƒ¿«
Èa101‰¯e·Á102ÔÈaÒÓ eÈ‰L103ÌBi‰ Ô‰ÈÏÚ L„˜Â104 ¿≈¬»∆»¿Àƒ¿»«¬≈∆«

ÔÁÏM‰ ÏÚL ˙t -105È·e¯Ú ÌeMÓ ‰ÈÏÚ ÔÈÎÓBÒ «∆««À¿»¿ƒ»∆»ƒ≈≈
- ÛezL ÌeMÓ ‰ÈÏÚ CÓÒÏ eˆ¯ Ì‡Â .˙B¯ˆÁ¬≈¿ƒ»ƒ¿…»∆»ƒƒ

.¯ˆÁa ÔÈaÒÓ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈÎÓBÒ¿ƒ««ƒ∆≈¿Àƒ∆»≈

ב.96) עא, הבתים.97)עירובין -98)עם ויאמרו
עירבו. לא שבחצר,99)אבותינו בבית שלימה פת שהניחו

חצירות. עירובי לפיכך 100)כדין האדם, חיי שהפת מתוך
יוסף').מכירים ('בית בו כשמשתתפים עירובין 101)בו
ב. מבוי.102)פה, בין 103)מאותו שבת ערב בבית,

לא 104)השמשות. והרי סעודתם, באמצע השבת נכנסה
ביניהם. אם 105)עירבו אף הרשב"א ולדעת המשותף,

ושיתוף, עירוב משום עליו סומכים הבית בעל של הוא הפת
ונעשה  בפת חלק להם הקנה לאכול, שהזמינם בזה כי

שלהם.

.ÎÁ˜Ï106BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ˙Á‡ ˙t ¯ˆÁ‰ ÈaÓ „Á‡ »«∆»ƒ¿≈∆»≈«««¿»«¬≈
,˙BcÚÒ ÈzLk ÏÎ‡ ‡e‰L B‡ ;¯ˆÁ‰ Èa ÏÎÏ¿»¿≈∆»≈∆…∆ƒ¿≈¿À
˙Ba‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÈB·n‰ Èa ÏÎÏ ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â¿»«¬≈∆¿»¿≈«»≈»ƒƒ¿
È„È ÏÚ Ba Ô‰Ï ˙BkÊÏ CÈ¯ˆ Ï·‡ .„Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»¬»»ƒƒ«»∆«¿≈

¯Á‡107,ÌÈÏB„b‰ Bz·e Ba È„È ÏÚ ˙BkÊÏ BÏ LÈÂ . «≈¿≈ƒ««¿≈¿ƒ«¿ƒ
ÏÚ ‡Ï Ï·‡ ;BzL‡ È„È ÏÚÂ ,È¯·Ú‰ Bc·Ú È„È ÏÚÂ¿«¿≈«¿»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿¬»…«
B˙ÁÙLÂ Bc·Ú È„È ÏÚ ‡ÏÂ ,ÌÈpËw‰ Bz·e B· È„È¿≈¿ƒ«¿«ƒ¿…«¿≈«¿¿ƒ¿»

B„Èk Ô„iL ÈtÓ ,ÌÈÚk‰108Ô‰Ï ˙BkÊÏ BÏ LÈ ÔÎÂ . «¿«¬ƒƒ¿≈∆»»¿»¿≈≈ƒ«»∆
B˙ÁÙL È„È ÏÚ;‰pË˜ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙È¯·Ú‰ «¿≈ƒ¿»»ƒ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿«»

È¯·cÓ ‡e‰L ¯·„a ÌÈ¯Á‡Ï ‰ÎBÊ ÔËw‰L∆«»»∆«¬≈ƒ¿»»∆ƒƒ¿≈
ÌÈ¯ÙBÒ109È·Ï B‡ ¯ˆÁ‰ È·Ï ÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â . ¿ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈∆»≈ƒ¿≈

‡È‰ ˙eÎfL ;Ô‰ÈÏÚ ·¯ÚÂ Ô‰Ï ‰kÊ È¯‰L ÈB·n‰«»∆¬≈ƒ»»∆¿≈≈¬≈∆∆¿ƒ
Ô‰Ï110.ÂÈÙa ‡lL Ì„‡Ï BÏ ÔÈÎÊÂ , »∆¿»ƒ»»»∆…¿»»

ב.106) עט, עירובין זה 107)משנה, פת קיבל לו שיאמר
לזכות, יכול אינו עצמו ידי ועל החצר. בני לכל בו וזכה

מרשותו. יצא לא בידו שהוא זמן הפת 108)שכל יצא ולא
אלא 109)מרשותו. תורה מדברי אינו עירוב ענין כל כי

ה"ב). (למעלה המלך שלמה מותר 110)תקנת שיהיה
החצר. בכל לטלטל

.‡Î„BÚaÓ ‡l‡ ,˙aLa ÔÈÙzzLÓ ‡ÏÂ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡≈¿»¿ƒ¿…ƒ¿«¿ƒ¿«»∆»ƒ¿
ÌBÈ111˙B¯ˆÁ È·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓe .112˙B‡B·Ó ÈÙezLÂ ¿»¿ƒ≈≈¬≈¿ƒ≈¿

˜ÙÒ ÌBi‰ ÔÓ ˜ÙÒ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BLÓM‰ ÔÈa≈«¿»««ƒ∆»≈ƒ«»≈
ÛezM‰ B‡ ·e¯Ú‰ ‡‰iL CÈ¯ˆ ÌÏBÚÏe .‰ÏÈl‰ ÔÓƒ««¿»¿»»ƒ∆¿≈»≈«ƒ

CÎÈÙÏ .˙BLÓM‰ ÔÈa Ïk BÏÎ‡Ï ¯LÙ‡Â ÈeˆÓ113, »¿∆¿»¿»¿»≈«¿»¿ƒ»
Ïb ÂÈÏÚ ÏÙ Ì‡114‡ B‡ ,‰È‰L B‡ ,Û¯N B‡ ,„· ƒ»«»»«»«ƒ¿«∆»»

,·e¯Ú BÈ‡ - ÌBÈ „BÚaÓ :˙‡ÓËÂ ‰Óe¯z¿»¿ƒ¿≈ƒ¿≈≈
‰ÎLÁMÓ115˜ÙÒ Ì‡Â .·e¯Ú ‰Ê È¯‰ -116‰Ê È¯‰ - ƒ∆»≈»¬≈∆≈¿ƒ»≈¬≈∆

.¯Lk - ·e¯Ú‰ ˜ÙqL ;·e¯Ú≈∆¿≈»≈»≈

א.111) לד, שבת עירוב 112)משנה, אלא שאינם
(שבת  אסור בית כקנין שהם תחומין עירובי אבל רשויות.

להר"ן). המיוחסים בחידושים ועיי"ש משנה,113)שם,
א. לה, אבנים.114)עירובין קדש 115)של שכבר

ויש 116)השבת. שבת, לפני שם הניחו שבוודאי היינו
את  מעמידים השבת, כניסת בעת קיים היה העירוב אם ספק
שם  הניחו אם ספק יש אם אבל וכשר, בחזקתו העירוב

שצד). סי' או"ח (שו"ע אסור - העירוב את בכלל

.·ÎÔ˙117Ïc‚Óa ÛezM‰ B‡ ·e¯Ú‰118,ÂÈÏÚ ÏÚÂ »«»≈«ƒ¿ƒ¿»¿»«»»
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BÏ ¯LÙ‡ È‡ Ì‡ ,‰ÎLÁL Ì„˜ ÁzÙn‰ „·‡Â¿»«««¿≈«…∆∆»≈»ƒƒ∆¿»
‰Î‡ÏÓ ‰NÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ ·e¯Ú‰ ‡ÈˆB‰Ï119ÔÈa ¿ƒ»≈∆»ƒ≈»»¿»»≈

È¯‰L ;·e¯Ú BÈ‡Â ,„·‡L ÈÓk ‰Ê È¯‰ - ˙BLÓM‰«¿»¬≈∆¿ƒ∆»«¿≈≈∆¬≈
LÈ¯Ù‰ .BÏÎ‡Ï ¯LÙ‡ È‡120B‡ ¯NÚÓ ˙Óe¯z ƒ∆¿»¿»¿ƒ¿ƒ¿««¬≈

„Ú ‰Óe¯z ‰È‰z ‡lL ‰ÈÏÚ ‰˙‰Â ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z¿»¿»¿ƒ¿»»∆»∆…ƒ¿∆¿»«
ÔÈa Ïk Ï·Ë ‡È‰ ÔÈ„ÚL ;da ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - CLÁzL∆∆¿«≈¿»¿ƒ»∆¬«ƒƒ∆∆»≈
.ÌBÈ „BÚaÓ ‰Èe‡¯‰ ‰cÚÒ ‰È‰zL CÈ¯ˆÂ ,˙BLÓM‰«¿»¿»ƒ∆ƒ¿∆¿À»»¿»ƒ¿

ב.117) לד, עירובין לסתרו 118)משנה, שאסור בנין, של
בהל'119)בשבת. (ראה התורה מן שאסורה גמורה,

על  משם להוציאו אפשר אם אבל ואילך). ז מפרק שבת,
"כל  שסובר רבי כדעת עירוב, עירובו - דרבנן איסור ידי
השמשות". בין עליו גזרו לא - שבות משום שהוא דבר

א.120) לו, עירובין

ה'תשפ"א  כסלו י' חמישי יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
בחצרות,1) העירוב עשיית חיסרון דיני רבינו בו כלל

מהיעדרו, המגיע האיסור הוא מה נעשה, לא אם רצונוֿלומר
הרשות  ביטול והוא נעשה, כשלא בדבר, שיש והתקנה
תקנה  או ושעירוב עירוב, הצריכין הם ומי מהם. לאחד
- האסור לביטול שצריכין הוא ומי להם. מועילה הנזכרת
מקום. שכירות במקומו שצריך כגוי רצונוֿלומר, אחר, דבר

הפרק.ו  נסתיים בזה

.‡¯ˆÁ‰ ÈL‡2‡lL Ô‰Ó „Á‡Ó ıeÁ ,Ôlk e·¯ÚL «¿≈∆»≈∆≈¿À»≈∆»≈∆∆…
„ÈÊÓ ÔÈa ,Ô‰nÚ ·¯Ú3¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ÁÎBL ÔÈa ≈«ƒ»∆≈≈ƒ≈≈«¬≈∆≈

Ô‰ÈÏÚ4B‡ ¯ˆÁÏ Ô‰ÈzaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔlÎÏ ¯eÒ‡Â , ¬≈∆¿»¿À»¿ƒƒ»≈∆∆»≈
B¯ˆÁ ˙eL¯ ·¯Ú ‡lL ‰Ê Ô‰Ï Ïha .Ô‰Èz·Ï ¯ˆÁÓ≈»≈¿»≈∆ƒ≈»∆∆∆…≈«¿¬≈

„·Ïa5Ô‰ÈzaÓ ÒÈÎ‰Ïe ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ƒ¿«¬≈≈À»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ»≈∆
Ïha .¯eÒ‡ - B˙È·Ï Ï·‡ ;Ô‰Èz·Ï ¯ˆÁÓe ¯ˆÁÏ∆»≈≈»≈¿»≈∆¬»¿≈»ƒ≈
,Ô‰ .ÔÈ¯zÓ Ìlk È¯‰ - B¯ˆÁ ˙eL¯e B˙Èa ˙eL¯ Ô‰Ï»∆¿≈¿¬≈¬≈À»À»ƒ≈

ÈtÓ6;B¯ˆÁÂ B˙Èa ˙eL¯ Ô‰Ï Ïha È¯‰Â ,e·¯ÚL ƒ¿≈∆≈¿«¬≈ƒ≈»∆¿≈«¬≈
‡e‰ È¯‰Â ,˙eL¯ BÏ ¯‡L ‡lL ÈtÓ ,¯zÓ ‡e‰ Ì‚Â¿«À»ƒ¿≈∆…ƒ¿«¿«¬≈

Á¯B‡k7¯ÒB‡ BÈ‡ Á¯B‡‰Â ,ÌÏˆ‡8. ¿≈«∆¿»¿»≈«≈≈

ב.2) סט, עירובין שנאמר 3)משנה, ומה לערב, רצה שלא
חצר "אנשי הואֿ˘˘ÁÎבמשנה: עירב", ולא מהם אחד

החצר, בני עם לערב רגיל אחד שכל ומשום במזיד, הדין
"שכח". נאמר - החצר תשמישי על להקל לפי 4)כדי

עירב. שלא לאחד רשות יש החצר, מן חלק שבכל
(או"ח 5) מרשותו ומסתלק לכם", מבוטלת "רשותי שאומר

על  לאסור שלא כדי חצרו, רשות לבטל מצוי, וכך שפ). סי'
חכמים: שלמדונו כמו ביתו, רשות לבטל ולא האחרים,

ישראל'). ('תפארת ביתך" מתוך רבים בנוסח 6)"מנע
התימנים). (כת"י מפני" מותרין הן מותרין, "כולם אחר:

לא 7) אם עצמו, בפני בבית נתארח אפילו בחצר. "המתארח
אוסר  אינו פחות, או יום לשלושים אלא קבע דרך נתארח
בביתם, בין בביתו בין מותרים והם והוא החצר, בני על
יש  אם אבל אחד. הבית ובעל רבים האורחים אם ואפילו

אוסרים  ביניהם, אחד הבית בעל אף שאין בלבד, אורחים
עו). סי' הדשן' ('תרומת זה" על "אינו 8)זה אחר: בנוסח

רוקח'). ('מעשה נאסר"

.·Ïh·Ó‰9Ì˙Ò B˙eL¯10˙eL¯ ,Ïha B¯ˆÁ ˙eL¯ - «¿«≈¿¿»¿¬≈ƒ≈¿
Ïha ‡Ï B˙Èa11CÈ¯ˆ ,¯ˆÁ È·Ï B˙eL¯ Ïh·Ó‰Â . ≈…ƒ≈¿«¿«≈¿ƒ¿≈»≈»ƒ

Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Ïh·ÏÈ˙eL¯ :¯ÓB‡Â ,Le¯Ùa „ ¿«≈¿»∆»¿∆»¿≈¿≈¿ƒ
EÏe EÏe EÏ ˙Ïh·Ó12˙eL¯ Ïh·Ó L¯Bi‰Â .13Û‡ ¿À∆∆¿¿¿¿«≈¿«≈¿«

˙Áz Ì˜ L¯Bi‰L ;˙aLa BLÈ¯BÓ ˙nL Èt ÏÚ«ƒ∆≈ƒ¿«»∆«≈»««
¯zÓ - ˙aLa ˙eL¯ Ïeh·e .¯·c ÏÎÏ BLÈ¯BÓƒ¿»»»ƒ¿¿«»À»

‰lÁzÎÏ14. ¿«¿ƒ»

ב.9) סט, אלא 10)עירובין מבטל, הוא מה פירש שלא
מבוטלת. רשותי הקודמת.11)אמר: בהלכה כמבואר

"רשותי 12) אומר אם מספיק רש"י, ולדעת א. ע, עירובין
ככולו", "רובו שלפעמים רבינו ודעת לכולכם", מבוטלת
וזה  הרוב, אל אלא נתכוון לא אולי "כולכם" אומר אם לכן

על "מלוך ראשֿהשנה בתפלת אומרים שאנו ÏÎהטעם
(ט"ז ÂÏÂÎהעולם רובו על נפרש שלא לשון, כפל בכבודך"

שפ). סי' ב.13)או"ח ע, עירובין 14)עירובין משנה,
מבעוד  אומרים שמאי בית רשות? נותנין "מאימתי ב: סט,
קנין  לעשות ואסור רשות, הקנאת הוא רשות ביטול (כי יום
בשבת, אף (מותר משחשיכה אומרים הלל ובית בשבת).
אם  מקום שבכל ואף הקנאה). ולא רשות סילוק רק שזהו
רשותו  ביטל אם כאן - השבת לכל אסור שבת למקצת נאסר

ע:). (עירובין בשבת לטלטל מותר בשבת,

.‚eÏha15- ·¯Ú ‡lL ‰ÊÏ Ô˙eL¯ ÔÈ·¯ÚÓ‰ el‡ ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿»»∆∆…≈«
Ó ‡e‰‡lL ,ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰Â ;Bc·Ï ¯‡L È¯‰L ,¯zÀ»∆¬≈ƒ¿»¿«¿≈¬ƒ∆…

ÌÈÁ¯B‡k eÈ‰È :ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â .˙eL¯ Ô‰Ï ¯‡Lƒ¿«»∆¿¿≈¿ƒƒ¿¿¿ƒ
BÏˆ‡16„Á‡ Ïˆ‡ ÔÈÁ¯B‡ ÌÈa¯ ÔÈ‡L ;17. ∆¿∆≈«ƒ¿ƒ≈∆∆»

ב.15) סט, עירובין הבדל 16)משנה, אין ממש באורחים
אין  - יחיד אצל מתארחים רבים אם ואף ליחיד, רבים בין
שייכים  והבתים החצר באמת הרי כאן אבל עליו, אוסרים
('חיי  מרשותם נסתלקו - לטלטל מותר שיהא כדי אלא להם

היחיד 17)אדם'). אצל אורח היחיד שאין והואֿהדין
(רשב"א).

.„eÈ‰18eÏha Ì‡ ,¯˙È B‡ ÌÈL e·¯Ú ‡lL el‡ »≈∆…≈¿¿«ƒ»≈ƒƒ¿
‡lL el‡Â ,ÔÈ¯zÓ ÔÈ·¯ÚÓ‰ - ÔÈ·¯ÚÓÏ Ì˙eL¿̄»«¿»¿ƒ«¿»¿ƒÀ»ƒ¿≈∆…

ÔÈ¯eÒ‡ e·¯Ú19Ì˙eL¯ Ïh·Ï ÌÈÏBÎÈ ÔÈ·¯ÚÓ‰ ÔÈ‡Â . ≈¿¬ƒ¿≈«¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈¿»
ÏÚ ¯ÒB‡ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;e·¯Ú ‡lL ÌÈMÏ«¿«ƒ∆…≈¿∆»∆»≈∆≈«

B¯·Á20B˙eL¯ Ïh·e ·¯Ú ‡lL „Á‡‰ ¯ÊÁ elÙ‡Â . ¬≈«¬ƒ»«»∆»∆…≈«ƒ≈¿
·¯Ú ‡lL ÈMÏ21eÏhaL ‰ÚLaL ;¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - «≈ƒ∆…≈«¬≈∆≈∆¿»»∆ƒ¿

·¯ÚL „Á‡ .‰È‰ ¯eÒ‡ ÔÈ·¯ÚÓ‰ BÏ22Ïh·Ó BÈ‡ «¿»¿ƒ»»»∆»∆≈«≈¿«≈
·¯Ú ‡lL „Á‡‰ Ï·‡ ,·¯Ú ‡lL „Á‡Ï B˙eL¿̄¿∆»∆…≈«¬»»∆»∆…≈«

.·¯ÚL „Á‡Ï B˙eL¯ Ïh·Ó¿«≈¿¿∆»∆≈«

ב.18) סט, אורחים 19)עירובין נעשים הרבים שאין
רשותם 20)(רשב"א). את ביטלו שהמערבים אחרי גם

שפ). סי' (או"ח המערבים.21)להם שביטלו אחרי
עירב 22) לא והשלישי יחד עירבו כששנים מדובר כאן
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השנים  מותרים - רשותו מבטל השלישי אם לכן עמהם,
אינו  שעירבו, מהשנים אחד - שעירב" "אחד אבל בטלטול.
שנים  נשארים שעדיין מפני לשלישי, רשותו לבטל יכול
לאחד  רשותו "מבטל רבינו ודברי זה, עם זה עירבו שלא
ויש  חי, כשהוא אבל מהשנים, אחד כשמת כוונתו - שעירב"
כמבואר  ואחד אחד לכל לבטל צריך עירבו, שלא שנים

וראב"ד). (מגידֿמשנה למעלה

.‰ÌLk23a‰ ÏÚ·Ï B˙eL¯ Ïh·Ó ‰Ê ˙Èa‰ ÏÚaL˙È ¿≈∆««««ƒ∆¿«≈¿¿««««ƒ
¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ÔÈÏh·Ó Ck ,˙Á‡ ¯ˆÁa ‰Ê24ÔÈÏh·Óe . ∆¿»≈««»¿«¿ƒ≈»≈¿»≈¿«¿ƒ

„ˆÈk .ÔÈÏh·Óe ÔÈ¯ÊBÁÂ25,¯ˆÁa ÌÈÈe¯ML ÌÈL ? ¿¿ƒ¿«¿ƒ≈«¿«ƒ∆¿ƒ¿»≈
‡ˆÓÂ ,ÈMÏ B˙eL¯ Ïh·Ó - Ô‰Ó „Á‡ ·¯Ú ‡ÏÂ¿…≈«∆»≈∆¿«≈¿«≈ƒ¿ƒ¿»
‰NÚiL „Ú B¯·Á BÏ ÏhaL B˙eL¯a ÏËÏËÓ ÈM‰«≈ƒ¿«¿≈ƒ¿∆ƒ≈¬≈«∆«¬∆

ÂÈÎ¯ˆ26,ÔBL‡¯Ï B˙eL¯ Ïh·Óe ÈM‰ ¯ÊBÁÂ ; ¿»»¿≈«≈ƒ¿«≈¿»ƒ
‰nk ÔÎÂ .BÏ ÏhaL B˙eL¯a ÔBL‡¯‰ ÏËÏËÓe¿«¿≈»ƒƒ¿∆ƒ≈¿≈«»

‰a¯Áa ˙eL¯ Ïeha LÈÂ .ÌÈÓÚt27‡e‰L C¯„k ¿»ƒ¿≈ƒ¿¿»¿»¿∆∆∆
¯ˆÁa28. ¿»≈

ב.23) סו, לזו 24)עירובין זו פתוחות חצרות "ששתי
על  אוסרת אחת שאין אףֿעלֿפי הרבים, לרשות ופתוחות
היא  - השניה אצל רשותה לבטל האחת רצתה אם חברתה,

(מגידֿמשנה). מותרת" וחברתה וחוזר 25)אסורה מבטל
ורשותו.26)ומבטל. בחצרו זכה שוב שאין 27)ובזה

על  זה ואוסרים לתוכה פתוחים בתים ושני בתוכה, דיירים
שמועיל  כדרך ביניהם מועיל והביטול עירבו, לא אם זה

(מגידֿמשנה). אינו 28)בחצר רשות שביטול אומרים ואין
אדם  בני של תשמישם עיקר ששם בחצר אלא מועיל

שפא). סי' או"ח ברורה' ('משנה

.ÂÈÓ29:ÏhaL B˙eL¯a ÏËÏËÂ ¯ÊÁÂ B˙eL¯ ÏhaL ƒ∆ƒ≈¿¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿∆ƒ≈
‡Ï È¯‰L ,Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ‡ÈˆB‰ „ÈÊÓa Ì‡ƒ¿≈ƒƒ¬≈∆≈¬≈∆∆¬≈…

BÏeh·a „ÓÚ30,¯ÒB‡ BÈ‡ - ‡ÈˆB‰ ‚‚BLa Ì‡Â ; »«¿ƒ¿ƒ¿≈ƒ≈≈
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .BÏeh·a „ÓBÚ ‡e‰ È¯‰L∆¬≈≈¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ
eÓ„˜ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰Ï ÏhaL el‡ e˜ÈÊÁ‰Â eÓ„˜ ‡lL∆…»¿¿∆¡ƒ≈∆ƒ≈»∆¬»ƒ»¿
‚‚BLa ÔÈa ,‡ÈˆB‰Â ‡e‰ ¯ÊÁ Ì‡ ,e‡ÈˆB‰Â e˜ÈÊÁ‰Â¿∆¡ƒ¿ƒƒ»«¿ƒ≈¿≈

Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - „ÈÊÓa ÔÈa31. ≈¿≈ƒ≈≈¬≈∆

ב.29) סט, עירובין מעשיו"30)משנה, ביטל "שהרי
המשניות). רבן 31)(פירוש "אמר ב: סא, עירובין משנה,

במבוי  עמנו דר שהיה אחד בצדוקי מעשה גמליאל,
מהרו  אבא: לנו ואמר רשותו). להם (וביטל בירושלים
אין  ברשותו, החזקתם אם (כי למבוי הכלים את והוציאו
עליכם  ויאסור יוציא שלא עד מביטולו), לחזור יכול הצדוקי

שביטל)". ברשותו ויזכה (שיחזור

.ÊÈL32ÌeÙÈw‰Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa ÌÈza ¿≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ¿ƒƒ
‰vÁÓ ÌÈ¯Î33ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÏh·Ó ÔÈ‡ - ˙aLa »¿ƒ¿ƒ»¿«»≈¿«¿ƒ∆»∆ƒ

LÓ‡Ó ·¯ÚÏ Ì‰Ï ¯LÙ‡ È‡Â34¯ˆÁ ÈaÓ „Á‡ .35 ¿ƒ∆¿»»∆¿»≈≈∆∆∆»ƒ¿≈»≈
˙nL36˜eM‰ ÔÓ „Á‡Ï B˙eL¯ ÁÈp‰Â37˙Ó Ì‡ : ∆≈¿ƒƒ«¿¿∆»ƒ«ƒ≈

ÌBÈ „BÚaÓ38¯ÒB‡ ¯ˆÁ‰ ÈaÓ BÈ‡L L¯Bi‰ È¯‰ - ƒ¿¬≈«≈∆≈ƒ¿≈∆»≈≈
Ì‰ÈÏÚ39.Ì‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ‰ÎLÁMÓ ˙Ó Ì‡Â ; ¬≈∆¿ƒ≈ƒ∆»≈»≈≈¬≈∆

˜eM‰ ÔÓ „Á‡Â40ÈaÓ „Á‡Ï B˙eL¯ ÁÈp‰Â ˙nL ¿∆»ƒ«∆≈¿ƒƒ«¿¿∆»ƒ¿≈

,Ì‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ˙Ó ÌBÈ „BÚaÓ Ì‡ :¯ˆÁ‰∆»≈ƒƒ¿≈≈≈¬≈∆
‰ÎLÁMÓ ˙Ó Ì‡Â ;ÌÈ·¯ÚÓ Ôlk È¯‰L41¯ÒB‡ - ∆¬≈À»¿…»ƒ¿ƒ≈ƒ∆»≈»≈

.Ô‰Ï BLÈ¯BÓ ˙eL¯ Ïh·iL „Ú ,Ì‰ÈÏÚ¬≈∆«∆¿«≈¿ƒ»∆

ב.32) ע, פתוחים 33)עירובין בתים ששני כחצר ונעשו
זה. על זה ואוסרים למקצת 34)לתוכה, שנאסרו וכיון
השבת. לכל נאסרו החצר.35)השבת, בני עם שעירב

חצר.36) באותה ביתו מבני נשאר רשותו 37)ולא שנפלה
לגור  בשבת בא והוא אחר, במקום הגר מבניו לאחד בירושה

(מגידֿמשנה). המת של ביתו כניסת 38)בתוך לפני
לכל 39)השבת. הותר - שבת למקצת שהותר שכיון
בחצר.40)השבת. דירה לו יכול 41)שהיתה שאינו

עוד. לערב

.ÁÏ‡¯NÈ42‰¯ÚÓa ÌÈÈe¯ML ¯‚Â43˙Óe ,˙Á‡ ƒ¿»≈¿≈∆¿ƒƒ¿»»««≈
¯b‰44Ï‡¯NÈ ˜ÈÊÁ‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌBÈ „BÚaÓ «≈ƒ¿««ƒ∆…∆¡ƒƒ¿»≈

ÂÈÒÎa ¯Á‡˜ÈÊÁn‰ ‰Ê È¯‰ - ‰ÎLÁL „Ú45¯ÒB‡46 «≈ƒ¿»»«∆»≈»¬≈∆««¬ƒ≈
L¯BÈk ‡e‰ È¯‰L ;Ïh·iL „Ú47¯b‰ ˙Ó Ì‡Â . «∆¿«≈∆¬≈¿≈¿ƒ≈«≈

‰ÎLÁMÓ48¯Á‡ Ï‡¯NÈ ˜ÈÊÁ‰L Èt ÏÚ Û‡ , ƒ∆»≈»««ƒ∆∆¡ƒƒ¿»≈«≈
‡e‰ ÔBL‡¯‰ B¯z‰a ‡l‡ ,ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ÂÈÒÎaƒ¿»»≈≈»»∆»¿∆≈»ƒ

„ÓBÚ49. ≈

ב.42) ע, "בחצר 43)עירובין אחר: ובנוסח יחד. ועירבו
ומבאר  אחת", "במגורה ובברייתא: רוקח'). ('מעשה אחת"
פתחו  אחד לכל והיה לחדרים, וחלוק גורן "כמין רש"י:

זה". על זה ואוסרים הוליד 44)בחצר ולא שמת "וגר
הקודם  כל אלא יורשים, לו אין שנתגייר, אחר ישראל
ה"ו). ומתנה זכיה מהל' בפ"א (רבינו זכה" - בנכסיו והחזיק

הגר.45) בנכסי השבת,46)שזכה שבכניסת אףֿעלֿפי
אףֿעלֿפיֿ – אוסרת היתה ולא בעלים בלא זו דירה היתה
הותרה  - השבת בכניסת שהותרה "כיון בה: אומרים אין כן
הישראל  בה שיחזיק ראויה והיתה הואיל השבת", לכל

יום. כניסת 47)מבעוד שעם אףֿעלֿפי לבטל יכול ויורש
ז). הלכה (למעלה חי מורישו היה קנה 48)השבת שכבר

השבת. בכניסת -49)העירוב שבת למקצת שהותר כיון
לכולה. הותר

.ËÏ‡¯NÈ50ÌÚ B‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ ¯c‰ ƒ¿»≈«»ƒ»≈»ƒ«»ƒ
·LBz ¯b51„·BÚ‰ ˙¯ÈcL ;ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ - ¯ˆÁa ≈»¿»≈≈≈»»∆ƒ«»≈

‡e‰ ‰Ó‰·k ‡l‡ ,‰¯Èc dÈ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»≈»ƒ»∆»ƒ¿≈»
·eLÁ52„·BÚÂ ¯˙È B‡ ÌÈÏ‡¯NÈ ÈL eÈ‰ Ì‡Â . »¿ƒ»¿≈ƒ¿¿≈ƒ»≈¿≈

.Ì‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - Ô‰nÚ ÔÎL ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»»≈ƒ»∆¬≈∆≈¬≈∆
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ eÈkLÈ ‡lL ,‰¯Êb ‰Ê ¯·„Â¿»»∆¿≈»∆…«¿ƒ≈»ƒ«»
e¯Ê‚ ‡Ï ‰nÏÂ .ÂÈNÚnÓ e„ÓÏÈ ‡lL ,Ô‰nÚƒ»∆∆…ƒ¿¿ƒ«¬»¿»»…»¿
ÈtÓ ?„Á‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ „Á‡ Ï‡¯NÈa¿ƒ¿»≈∆»¿≈»ƒ«»∆»ƒ¿≈
BnÚ „ÁÈ˙È ‡nL „ÁÙÈ È¯‰L ,ÈeˆÓ ¯·c BÈ‡L∆≈»»»∆¬≈ƒ¿«∆»ƒ¿«≈ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ „ÁÈ˙‰Ï e¯Ò‡ ¯·Îe ;ep‚¯‰ÈÂ¿««¿∆¿»»¿¿ƒ¿«≈ƒ»≈»ƒ

˙BÏfÓe53. «»

ב.50) סא, עירובין פ"ו 51)משנה, עירובין 'ירושלמי'
לעבוד  שלא עליו שקיבל אלא נתגייר שלא נכרי והוא ה"ב.

אדם 52)עבודהֿזרה. מרעיתי, צאן צאני "ואתן שנאמר:
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עכו"ם  ואין אדם קרוים אתם לא) לד, (יחזקאל אתם"
זה  לענין כגוי דינו תושב, וגר סא.). (יבמות אדם קרויים

'ירושלמי'). בשם עם 53)(מגידֿמשנה מתייחדים "אין
אמר  ולכן דמים, שפיכות על חשודים שמקצתם מפני הגוים,
שהיהודי  עליו, אוסר אינו - ישראל ואחד גוי אחד כשיהיה
שפיכות  על חשוד שהוא לפי לו, ולהשכיר אתו לגור ימנע
להתייחד  להם שמותר ישראלים, שני היו אם אבל דמים,
ילמד  שמא גזירה עמו, ידור שלא כדי אסור, נאמר אז עמו,

המשניות). (פירוש ממעשיו"

.ÈÈL54,„Á‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NÈ ¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»∆»
- ÔÓˆÚÏ ÌÈÏ‡¯Ni‰ e·¯ÚÂ ,˙Á‡ ¯ˆÁa ÌÈÎBM‰«¿ƒ¿»≈««¿≈¿«ƒ¿¿≈ƒ¿«¿»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ eÏha Ì‡ ÔÎÂ .ÌeÏk eÏÈÚB‰ ‡Ï…ƒ¿¿≈ƒƒ¿¿≈»ƒ
‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÏ‡¯Ni‰ eÏha B‡ ,Ô‰Ï Ïha B‡ ˙BÏfÓe«»ƒ≈»∆ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ∆»∆
‡Ï - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌÚ „ÈÁÈk eNÚÂ¿«¬¿»ƒƒ»≈»ƒ«»…
„·BÚ ÌB˜Óa ÏÈÚBÓ ·e¯Ú ÔÈ‡L ;ÌeÏk eÏÈÚB‰ƒ¿∆≈≈ƒƒ¿≈
ÌB˜Óa ÏÈÚBÓ ˙eL¯ Ïeha ÔÈ‡Â ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¿≈ƒ¿ƒƒ¿
‡l‡ ,‰wz Ô‰Ï ÔÈ‡Â .˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»¿≈»∆«»»∆»
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰NÚÈÂ ,B˙eL¯ epnÓ e¯kNiL∆ƒ¿¿ƒ∆¿¿«¬∆»≈»ƒ

Ô‰nÚ Á¯B‡ ‡e‰ el‡k ˙BÏfÓe55È„·BÚ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . «»¿ƒ≈«ƒ»∆¿≈ƒ»¿≈
Ì˙eL¯ ÔÈ¯ÈkNÓ - ÌÈa¯ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«ƒ«¿ƒƒ¿»
Ï‡¯NÈÂ .ÔÈ¯zÓe ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈÏ‡¯Ni‰Â ,ÌÈÏ‡¯NÈÏ¿ƒ¿¿≈ƒ¿«ƒ¿¿≈ƒ¿»¿ƒÀ»ƒ¿ƒ¿»≈
ÌÚ ·¯ÚÓ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯ÎNL „Á‡∆»∆»«ƒ»≈»ƒ«»¿»≈ƒ
CÈ¯ˆ „Á‡ Ïk ÔÈ‡Â ;Ìlk e¯zÈÂ ÌÈÏ‡¯Ni‰ ¯‡L¿»«ƒ¿¿≈ƒ¿À¿À»¿≈»∆»»ƒ

.˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¯kNÏƒ¿…ƒ»≈»ƒ«»

א.54) סב, מפני 55)עירובין בזה והטעם א. סו, עירובין
החמירו  לכן הגוים, מן ישראל דירת להרחיק חכמים שרצו
אינו  שהגוי ומאחר רשות, ממנו שישכור עד תקנה לו שאין
שלא  כדי עמו מלדור הישראל ימנע להשכיר, בקלות רוצה

בשבת. הטלטול את עליו יאסור

.‡ÈÈzL56BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ˙B¯ˆÁ57„·BÚÂ Ï‡¯NÈÂ , ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿ƒ¿»≈¿≈
¯Á‡ Ï‡¯NÈÂ ,˙ÈÓÈta ÌÈ¯c ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk58 »ƒ«»»ƒ«¿ƒƒ¿ƒ¿»≈«≈

˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ Ï‡¯NÈ ‰È‰L B‡ ;‰BˆÈÁa«ƒ»∆»»ƒ¿»≈¿≈»ƒ«»
ÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÓÈta ¯Á‡ Ï‡¯NÈÂ ,‰BˆÈÁa«ƒ»¿ƒ¿»≈«≈«¿ƒƒ¬≈∆≈«

epnÓ ¯kNiL „Ú ‰BˆÈÁ‰59ÈL ÈÏ‚¯ È¯‰L , «ƒ»«∆ƒ¿…ƒ∆∆¬≈«¿≈¿≈
;ÌL ÌÈÈeˆÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NÈƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»¿ƒ»

˙ÈÓÈta ¯zÓ ÈÓÈt‰Â60. ¿«¿ƒƒÀ»«¿ƒƒ

ב.56) סה, צריכים 57)עירובין הפנימית החצר ודיירי
החיצונה. החצר דרך "אחד"58)לצאת אחר: בנוסח

התימנים). החיצונה,59)(כת"י דרך הולכים שכולם כיון
ביחד  דרים וגוי ישראלים שני והרי שם, דרים כאילו נחשב

ה"י). (כדלעיל עליהם בחיצונה 60)שאוסר גר הגוי שהרי
או  לבדו ישראל בה היה אם בין הפנימית, על אוסר ואינו

ה"ט). (כדלעיל וגוי ישראל

.·ÈÔÈ¯ÎBN61elÙ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ¿ƒƒ»≈»ƒ«»¬ƒ
˙aLa62dÈ‡L ;‡È‰ ˙eL¯ Ïeh·k ˙e¯ÈÎN‰L , ¿«»∆«¿ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈»

„·Ïa ¯k‰ ‡l‡ ,˙È‡cÂ ˙e¯ÈÎN63ÔÈ¯ÎBN ,CÎÈÙÏ . ¿ƒ«»ƒ∆»∆≈ƒ¿«¿ƒ»¿ƒ
‰ÂMÓ ˙BÁÙa elÙ‡ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓƒ»≈»ƒ«»¬ƒ¿»ƒ»∆

‰Ëe¯t64˙¯kNÓ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL BzL‡Â , ¿»¿ƒ¿∆≈»ƒ«»«¿∆∆
BzÚ„Ï ‡lL65‡lL ÔÈ¯ÈkNÓ BLnLÂ B¯ÈÎN ÔÎÂ , ∆…¿«¿¿≈¿ƒ¿«»«¿ƒƒ∆…

È¯‰ - ÈÏ‡¯NÈ BLnL B‡ B¯ÈÎN ‰È‰ elÙ‡Â ;BzÚ„Ï¿«¿«¬ƒ»»¿ƒ«»ƒ¿¿≈ƒ¬≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Ï‡L .BzÚ„Ï ‡lL ¯ÈkNÓ ‰Ê∆«¿ƒ∆…¿«¿»«ƒ»≈»ƒ
È¯‰ - BÏÈ‡L‰Â ,ÂÈˆÙÁ Ba ÁÈp‰Ï ÌB˜Ó ˙BÏfÓe«»»¿«ƒ«¬»»¿ƒ¿ƒ¬≈
eÈ‰ .BzÚ„Ï ‡lL ¯ÈkNÓe ,B˙eL¯a BnÚ ÛzzLƒ¿«≈ƒƒ¿«¿ƒ∆…¿«¿»
B‡ ÌÈLnL B‡ ÌÈ¯ÈÎN ‰Ê ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ¿≈»ƒ«»∆¿ƒƒ«»ƒ

Bic - Ô‰Ó „Á‡ ¯ÈkN‰ Ì‡ ,ÌÈa¯ ÌÈL66. »ƒ«ƒƒƒ¿ƒ∆»≈∆«

ב.61) סה, עבור 62)עירובין מאכל דבר לו ונותנים
הטלטול  להתיר כדי שהוא לו לפרש צריך ואין השכירות,
סי' (או"ח השכירות על כתב לעשות הגוי צריך ואין בשבת,

למקח 63)שפב). דומה זה ואין בחצר, טלטול להתיר
בשבת. שאסור פחות 64)וממכר גם נחשב גוי, שלגבי

ט). הלכה פ"ט מלכים בהל' (רבינו ממון פרוטה משוה
מועילה 65) להשכיר, הנכרי מסרב אם ואפילו א. ס, עירובין

(מגידֿמשנה). מאשתו א.66)שכירות סו, עירובין

.‚ÈÈL67ÌÈ¯c‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NÈ ¿≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»«»ƒ
˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ e¯ÎNÂ ,˙Á‡ ¯ˆÁa¿»≈««¿»¿ƒ»≈»ƒ«»

„Á‡‰ ¯ÊBÁ - ˙aLa68ÈMÏ B˙eL¯ Ïh·Óe69, ¿«»≈»∆»¿«≈¿«≈ƒ
¯zÓe70˙aLa ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙Ó Ì‡ ÔÎÂ . À»¿≈ƒ≈»≈»ƒ«»¿«»

¯Á‡‰ Ï‡¯NÈÏ ÈÏ‡¯Ni‰ Ïh·Ó -71¯zÓ ‰È‰ÈÂ , ¿«≈«ƒ¿¿≈ƒ¿ƒ¿»≈»«≈¿ƒ¿∆À»
.ÏËÏËÏ¿«¿≈

ב.67) סח, שעשו,69)הישראלי.68)עירובין שהעירוב
ביניהם. גוי שהיה כיון - הועיל לבטל 70)לא שמותר

ב. הלכה למעלה שכתב כמו בשבת, שמת 71)רשות כיון
בכניסת  חי שהיה אף חצר, באותה רשותו בטלה הגוי,

השבת.

.„È˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ72ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ¯ÈkN‰L ≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿≈»ƒ
„·BÚ‰ ‡ÈˆB‰Ï ÏBÎÈ ÔBL‡¯‰ ÔÈ‡ Ì‡ :˙BÏfÓe«»ƒ≈»ƒ»¿ƒ»≈
- B˙e¯ÈÎN ÔÓÊ ÌÈÏLiL „Ú ÈM‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»«≈ƒ«∆«¿ƒ¿«¿ƒ
È¯‰L ,ÈM‰ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ‰fÓ ÔÈ¯ÎBN¿ƒƒ∆»≈»ƒ«»«≈ƒ∆¬≈
‡ÈˆB‰Ï ÔBL‡¯Ï ˙eL¯ LÈ Ì‡Â ;ÌÈÏÚa‰ ˙Áz ÒÎƒ¿««««¿»ƒ¿ƒ≈¿»ƒ¿ƒ

·ÎBk „·BÚ‰˙Ú ÏÎa epnÓ ¯ÎBN‰ ˙BÏfÓe ÌÈ »≈»ƒ«»«≈ƒ∆¿»≈
‰ˆ¯iL73„ÓBÚ ÈM‰ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ ,74e¯ÎNÂ , ∆ƒ¿∆ƒ…»»«≈ƒ≈¿»¿

.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ÔBL‡¯‰ ÔÓ ÌÈÏ‡¯Ni‰«ƒ¿¿≈ƒƒ»ƒ¬≈≈À»ƒ

חנינא,72) דרבי ותלמידי לקיש "ריש ב: סה, עירובין
והוה  שוכר הוה ולא (מלון), פונדק לההוא (נזדמנו) איקלעי
לשכור  מועיל (האם מיניה? למיגר מהו אמרו: משכיר,
(כשאין  ליה מסלק מצי דלא היכא כל - מהמשכיר) רשות
לא  מדירה) השוכר את עכשיו להוציא יכול המשכיר
רשות), ממנו לשכור שאין (ברור אגרינא דלא לך תיבעיא
כיון  - מאי? ליה, מסלק (כשיכול) דמצי היכא תיבעיא כי
השתא  דילמא או (שוכרים), אגרינא ליה מסלק דמצי
נשכור, לקיש: ריש להן אמר סלקיה, לא מיהא (עכשיו)
שיילו  אתו להן, נשאל שבדרום רבותינו אצל ולכשנגיע
עשיתם  יפה להן: אמר אפס, לרבי ליה ושאלו) (באו

שהשכירו.73)ששכרתם". בשעה כן אתו שהתנה כגון
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לפנינו 74) השוכר אם אבל שוכר". הוה "ולא הגמרא כלשון
שפב. סי' יוסף' ב'בית וראה ממנו, אלא לשכור אין -

.ÂË¯ˆÁ75˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ ÌÈÏ‡¯NiL »≈∆ƒ¿¿≈ƒ¿≈»ƒ«»
da ÔÈÈe¯L76‰Ê ÈÏ‡¯NÈ ˙ÈaÓ ˙BÁe˙t ˙BBlÁ eÈ‰Â , ¿ƒ»¿»«¿ƒ≈ƒ¿¿≈ƒ∆

ÏÚ Û‡ - ˙BBlÁ C¯c ·e¯Ú eNÚÂ ,‰Ê ÈÏ‡¯NÈ ˙È·Ï¿≈ƒ¿¿≈ƒ∆¿»≈∆∆«««
˙BBlÁ C¯c ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯zÓ Ô‰L Èt77, ƒ∆≈À»ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆∆«
ÌÈÁ˙t C¯c ˙È·Ï ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ È¯‰78, ¬≈≈¬ƒ¿ƒƒ«ƒ¿«ƒ∆∆¿»ƒ

ÔÈ‡L ;¯ÈkNiL „Ú ,˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÈtÓƒ¿≈»≈»ƒ«»«∆«¿ƒ∆≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÌB˜Óa „ÈÁÈk ·e¯Úa ÌÈNÚ ÌÈa«̄ƒ«¬ƒ¿≈¿»ƒƒ¿»≈»ƒ

˙BÏfÓe79. «»

ב.75) עד, לחצר.ופת 76)עירובין פתוחים חיהם
אין 77) ששם שעשו, העירוב חל שביניהם חלונות שעלֿידי

מפסקת. הנכרי בין 78)רשות מפסיק החצר אויר אם
ביניהם 79)הפתחים. שעירבו שכיון נוטה שהדעת אף

הנכרי  אין בחצר הנכרי עם הדר ויחיד כאחד, כולם נעשו
שלא  ממש ליחיד דומה אינו - ט) הלכה (לעיל עליו אוסר
להתייחד  שיפחד אתו, שידור שכיח שלא מפני עליו גזרו
ואין  זה, טעם אין יותר או בשנים אבל יהרגנו, שמא אתו

ביניהם. עירבו אם אפילו כאחד לחשבם

.ÊË‡e‰L B‡ ,‡ÈÒ‰¯Ùa ˙aL ÏlÁÓ ‡e‰L Ï‡¯NÈƒ¿»≈∆¿«≈«»¿«¿∆¿»∆
„·BÚk ‡e‰ È¯‰ - ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ≈¬«»ƒ«»¬≈¿≈
BÈ‡Â ,BnÚ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â .ÂÈ¯·c ÏÎÏ ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk»ƒ«»¿»¿»»¿≈¿»¿ƒƒ¿≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚk ,epnÓ ÔÈ¯ÎBN ‡l‡ ,˙eL¯ Ïh·Ó¿«≈¿∆»¿ƒƒ∆¿≈»ƒ

˙BÏfÓe80ÔÈ‡L ÔÈÒ¯B˜Èt‡‰ ÔÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . «»¬»ƒ»»ƒ»∆ƒ¿ƒ∆≈
,˙aL ÔÈÏlÁÓ ÔÈ‡Â ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú ÔÈ„·BÚ¿ƒ¬«»ƒ«»¿≈¿«¿ƒ«»

ÔÈÒBzÈ·e ÔÈ˜B„ˆ ÔB‚k81ÏÚaL ‰¯Bza ÌÈ¯ÙBk‰ ÏÎÂ ¿»ƒ«¿ƒ¿»«¿ƒ«»∆¿«
˙ÂˆÓa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÓ Ïk :¯·c ÏL BÏÏk ,‰t∆¿»∆»»»ƒ∆≈∆¿ƒ¿«
;·e¯Úa ‰„BÓ BÈ‡L ÈÙÏ ,BnÚ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ·e¯Ú≈≈¿»¿ƒƒ¿ƒ∆≈∆¿≈
ÌÈ·ÎBk „·BÚk BÈ‡L ÈÙÏ ,epnÓ ÔÈ¯ÎBN ÔÈ‡Â¿≈¿ƒƒ∆¿ƒ∆≈¿≈»ƒ

¯Lk‰ Ï‡¯NÈÏ B˙eL¯ ‡e‰ Ïh·Ó Ï·‡ ;˙BÏfÓe82, «»¬»¿«≈¿¿ƒ¿»≈«»≈
‰ÊÂ ¯Lk „Á‡ Ï‡¯NÈ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .B˙wz ‡È‰ BÊÂ¿ƒ«»»¿≈ƒ»»ƒ¿»≈∆»»≈¿∆
BÏ Ïh·iL „Ú ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ¯ˆÁa È˜B„v‰«¿ƒ¿»≈¬≈∆≈»»«∆¿«≈

.B˙eL¿̄

בשוק 80) שבתו משמר מומר, "ישראל ב: סט, בעירובין
שבתו  משמר שאינו רשות. מבטל - בצנעא) שמחלל (אף
רשות, מבטל אינו - בפרהסיא) אף שבת (שמחלל בשוק
עד  ובנכרי רשות, ונותן רשות נוטל ישראל שאמרו: מפני

שמוצאם 81)שישכיר". הכלל, מן שיצאו הרעות "כתות
בפירוש  שטעו סוכו, איש אנטיגנוס תלמידי ובייתוס מצדוק
ולפרש  רבותינו, של הקבלה על להשיב התחילו רבם, דברי
כלל, לחכם שישמעו מבלתי להם, שיראה כמו הפסוקים את
יורוך  אשר התורה פי על יא): יז, (דברים יתברך אמרו היפך
הדבר  מן תסור לא תעשה, לך יאמרו אשר המשפט ועל
המשניות  בפירוש (רבינו ושמאל" ימין לך יגידו אשר
בתשובה, רבינו השיב הקראים, ולענין מ"ג). א פרק לאבות
בחיוב  מודים בלתי להיותם מנין, בהם להשלים ראוי שאין
מודה  שאינו מי כי אמרו שג"כ מעירוב, ראיה והביא הזה.

פריימן  הרמב"ם (תשובות עמו מערבים אין עירוב במצות
ה"ג. פ"ג ממרים הל' ועי' יד) אחר:82)סי' בנוסח

רוקח'). ('מעשה הכשר" "כישראל

ה'תשפ"א  כסלו י"א שישי יום

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שיש 1) רצונוֿלומר המעורבות, החצרות רבינו בו ביאר

דין  מהו זו, אצל זו שרויות והן חלון, או פתח ביניהן
להם  הכרח או ביחד, שתיהן לערב צריכין אם בהם, העירוב
הצדדין  אלו כל כי בידם, הרשות או בעצמה, אחת כל לערב
עם  אלו החצרות ענייני ביאור לזה ונמשך בהם נמצאים הם

הן. מה עירוב בלא אלו

.‡ÔBlÁ2‰Úa¯‡ Ba LÈ Ì‡ ,˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL «∆≈¿≈¬≈ƒ≈«¿»»
‰È‰Â ,‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ÌÈÁÙË¿»ƒ««¿»»¿»ƒ»≈«∆¿»»

ÌÈÁÙË ‰¯NÚ CB˙a ı¯‡‰ ÔÓ ·B¯˜3elÙ‡ -4Blk »ƒ»»∆¿¬»»¿»ƒ¬ƒÀ
CB˙a Blk B‡ ,‰¯NÚ CB˙a B˙ˆ˜Óe ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬»»ƒ¿»¿¬»»À¿
ÈzL È·LBÈ eˆ¯ Ì‡ ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ B˙ˆ˜Óe ‰¯NÚ¬»»ƒ¿»¿«¿»≈¬»»ƒ»¿≈¿≈
,Ô„Èa ˙eL¯‰ - „Á‡ ·e¯Ú Ôlk ·¯ÚÏ ˙B¯ˆÁ‰«¬≈¿»≈À»≈∆»»¿¿»»

BÊÏ BfÓ eÏËÏËÈÂ ˙Á‡ ¯ˆÁk eNÚÈÂ5- eˆ¯ Ì‡Â ; ¿≈»¿»≈««ƒ«¿¿ƒ»¿ƒ»
‰È‰ .ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈¿«¿»»»

‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ÔBlÁ‰6‰ÏÚÓÏ Blk ‰È‰L B‡ , ««»≈«¿»»∆»»À¿«¿»
‰¯NÚÓ7el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ≈¬»»¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈

.ÔÓˆÚÏ¿«¿»

ב'.2) עמוד ע"ו דף עירובין במסכת שאין 3)משנה
בהלכות  (כמבואר טפחים עשרה מגובה פחותה מחיצה
אחת, כחצר שתיהן וחשובות א'), הלכה י"ד פרק שבת

מפסקת. מחיצה ביניהן אפילו"4)שאין "או בנ"א:
החצרות.5)(מער"ק). שתי בין כפתח נחשב החלון כי

בלבד.6) כחור אלא כפתח נחשב תחתיו 7)אינו שיש
החצרות. את המחלקת גמורה מחיצה

.·;˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL ÔBlÁa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«∆≈¿≈¬≈
ÌÈza ÈL ÔÈaL Ï·‡8,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ elÙ‡ , ¬»∆≈¿≈»ƒ¬ƒ»»¿«¿»≈¬»»

·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ - ‰iÏÚÏ ˙Èa ÔÈaL ÔBlÁ ÔÎÂ¿≈«∆≈«ƒ«¬ƒ»ƒ»¿»¿ƒ≈
ÌlÒ Ô‰ÈÈa ÔÈ‡L elÙ‡ ,„Á‡9Ba ‰È‰iL ,‡e‰Â .10 ∆»¬ƒ∆≈≈≈∆À»»∆ƒ¿∆

È„k Ba LÈ Ì‡ ,Ï‚Ú ÔBlÁ ‰È‰ .‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡«¿»»««¿»»»»«»…ƒ≈¿≈
‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba Úa¯Ï11.Úa¯Ók ‡e‰ È¯‰ - ¿«≈««¿»»««¿»»¬≈ƒ¿À»

עמוד 8) ע"ו דף עירובין (מסכת דמי" דמליא כמאן "ביתא
למעלה  החלון אם וגם כמלא, הוא הרי גג לו שיש כיון ב')

עשרה. בתוך הוא כאילו נחשב טפחים, לעלות 9)מעשרה
אחד. כבית מצטרפים בעליה, להשתמש אפשר ואי למעלה

ארבעה 11)בחלון.10) של רבוע בחללו להכניס שאפשר
עשר  שבעה העיגול היקף שאם מובא ובגמרא ארבעה, על
על  ד' של מרובע מתוכו לרבע אפשר חומש, פחות טפחים

הרשב"א). בשם משנה" "מגיד (ראה ד'

.‚Ï˙k12L ÔÈaL Ôa˙Ó B‡ ˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaLÈz …∆∆≈¿≈¬≈«¿≈∆≈¿≈
˙B¯ˆÁ13ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ˙BÁt14·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ - ¬≈»≈¬»»¿»ƒ¿»¿ƒ≈
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‰¯NÚ dB·‚ ‰È‰ ;ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡15¯˙È B‡ ∆»¿≈¿»¿ƒ¿«ƒ»»»«¬»»»≈
el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - Ôk ÏÚ«≈¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»¿≈
- Ô‡kÓ ÌlÒÂ Ô‡kÓ ÌlÒ Ì‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡Â .ÔÓˆÚÏ¿«¿»¿ƒ»»≈≈∆À»ƒ»¿À»ƒ»

Á˙Ùk Ô‰ È¯‰16elÙ‡Â .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡Â ; ¬≈≈¿∆«¿ƒ»¿»¿ƒ∆»«¬ƒ
ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡ È¯‰L ,Ï˙kÏ CeÓÒÂ Ûe˜Ê Ìlq‰ ‰È‰»»«À»»¿»«…∆∆¬≈≈¿ƒ
- Ï˙k‰ ÔÓ ÂÈzÁzÓ ˜Á¯˙ÈÂ CLniL „Ú Ba ˙BÏÚÏ«¬«∆ƒ»≈¿ƒ¿«≈ƒ«¿»ƒ«…∆
Ìlq‰ L‡¯ ÚÈbÓ ‰È‰ ‡Ï elÙ‡Â .¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ«¬ƒ…»»«ƒ«…«À»

‰LÏMÓ ˙BÁt Ô‰ÈÈa ¯‡L Ì‡ ,Ï˙k‰ L‡¯Ï17- ¿…«…∆ƒƒ¿«≈≈∆»ƒ¿»
.eˆ¯ Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe ,¯ÈzÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆«ƒ¿»¿ƒ∆»ƒ»

שם.12) עירובין במסכת במסכת 13)משנה משנה
על  ביניהן מפסיק תבן של גדיש א' עמוד ע"ט דף עירובין

החצר. רוחב כל אינה 14)פני מעשרה פחותה שמחיצה
לאחת. נחשבות החצרות ושתי מחיצה, אפילו 15)נקראת

משנה). מגיד (ראה ארבעה רחב שאפשר 16)אינו מכיון
הסולם. דרך ביניהן משלשה 17)להשתמש פחות "שכל

ז' דף סוכה מסכת דומה. (=כמחובר דמי" כלבוד טפחים
א'). עמוד

.„‰È‰18‰Úa¯‡ ·Á¯ Ï˙k‰19ÌlÒ eNÚÂ ,20Ô‡kÓ »»«…∆»»«¿»»¿»À»ƒ»
‰fÓ ‰Ê ÌÈ˜Á¯Ó ˙BÓlq‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‡kÓ ÌlÒÂ¿À»ƒ»««ƒ∆«À»¿À»ƒ∆ƒ∆
:‰Úa¯‡ Ï˙k‰ ·Á¯a ÔÈ‡ .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ -ƒ»¿»¿ƒ∆»≈¿…««…∆«¿»»
‰È‰ ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ‰LÏL ˙BÓlq‰ ÔÈa ÔÈ‡ Ì‡ƒ≈≈«À»¿»¿»¿ƒ∆»»»

ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ‰LÏL Ì‰ÈÈa21. ≈≈∆¿»¿»¿ƒ¿«ƒ

ב'.18) עמוד ע"ז דף עירובין ארבעה 19)מסכת היינו
הכותל. על ללכת אפשר ובקלות שם 20)טפחים בגמרא

(מגיד  רבינו הזכירו ולא טפחים ארבעה רחב שהסולם אמרו
החצרות.21)משנה). בין מפסיק שהכותל

.‰‰·vÓ ‰a22Ï˙k‰ „ˆa ‰·vÓ Èab ÏÚ23LÈ Ì‡ : »»«≈»««≈«≈»¿««…∆ƒ≈
ËÚÓÓ - ‰Úa¯‡ ‰BzÁza24‰Úa¯‡ ‰BzÁza ÔÈ‡ ; ««¿»«¿»»¿«≈≈««¿»«¿»»
‰BÈÏÚ‰ ÔÈ·Ï dÈa ÔÈ‡Â25‰LÏL26Ì‡Â ,ËÚÓÓ - ¿≈≈»¿≈»∆¿»¿»¿«≈¿ƒ

ıÚ ÏL ˙B‚¯„Óa ÔÎÂ .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯27ÔÎÓqL »¿»¿ƒ∆»¿≈¿«¿≈∆≈∆¿»»
.Ï˙kÏ«…∆

שבת 22) מערב בנה כלומר ב' עמוד כ"ז דף עירובין מסכת
ובלשון  בשבת. משם ליטלה אפשר ואי בקרקע, וקבעה

אבן. של ספסל כעין והוא "איצטבא", ומן 23)הגמרא

טפחים. עשרה אין הכותל לראש עד את 24)המצבה
מחיצה  כאן אין כאילו וחשוב הטפחים, עשרת שיעור

רחבה 25)עשרה. שאם ארבעה, רחבה אינה היא ואף
ביאור  – חננאל רבינו בפירוש נראה (וכן ממעטת ארבעה
מ"מ). ועיין י"א, סעיף שע"ב סימן ברורה למשנה הלכה

הוא.26) (כמחובר) כלבוד שלושה תוך מסכת 27)וכל
"סולם  אבוה בר רבה אמר נחמן רב בשם שם עירובין

וכו'". פורחות ששליבותיו

.ÂÏ˙k28dB·b29ÊÈÊÂ ˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL30‡ˆBÈ …∆»«∆≈¿≈¬≈¿ƒ≈
˙BÁt Ï˙k‰ L‡¯ „Ú ÊÈf‰ ÔÓ ¯‡L Ì‡ ,B˙ÈÚˆÓ‡a¿∆¿»ƒƒƒ¿«ƒ«ƒ«…«…∆»

ÊÈf‰ ÈÙÏ ÌlÒ ÁÈpÓ - ‰¯NÚÓ31Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe , ≈¬»»«ƒ«À»ƒ¿≈«ƒ¿»¿ƒ∆»ƒ
eˆ¯32.ËÚÓÓ BÈ‡ - ÊÈf‰ „ˆa Ìlq‰ ÁÈp‰ Ì‡ Ï·‡ ; »¬»ƒƒƒ««À»¿««ƒ≈¿«≈

ÊÈÊ ‡ÈˆBÓ - ÌÈÁÙË ¯NÚ ‰ÚLz dB·b Ï˙k‰ ‰È‰»»«…∆»«ƒ¿»»»¿»ƒƒƒ
ÊÈf‰ ÔÓ È¯‰L ;eˆ¯ Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe ,ÚˆÓ‡a „Á‡∆»»∆¿«¿»¿ƒ∆»ƒ»∆¬≈ƒ«ƒ
L‡¯ „Ú ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰ ÔÓe ,‰¯NÚÓ ˙BÁt ı¯‡‰ „Ú«»»∆»≈¬»»ƒ«ƒ»∆¿«…
ÌÈ¯NÚ dB·b Ï˙k‰ ‰È‰ .‰¯NÚÓ ˙BÁt Ï˙k‰«…∆»≈¬»»»»«…∆»«∆¿ƒ

ÔÈÊÈÊ ÈL CÈ¯ˆ - ÌÈÁÙË33„Ú ,‰Ê „‚k ‡lL ‰Ê ¿»ƒ»ƒ¿≈ƒƒ∆∆…¿∆∆∆«
,‰¯NÚÓ ˙BÁt ı¯‡‰ ÔÈ·e ÔBzÁz‰ ÊÈf‰ ÔÈa ‰È‰iL∆ƒ¿∆≈«ƒ««¿≈»»∆»≈¬»»
,‰¯NÚÓ ˙BÁt Ï˙k‰ L‡¯ ÔÈ·e ÔBÈÏÚ‰ ÊÈf‰ ÔÈ·e≈«ƒ»∆¿≈…«…∆»≈¬»»

.eˆ¯ Ì‡ „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe¿»¿ƒ∆»ƒ»

א'.28) עמוד ע"ח דף עירובין מעשרה 29)מסכת יותר
הכותל.30)טפחים. מן יוצאת שיסמוך 31)בליטה

הסולם  נחשב זה ידי ועל בזיז, הסולם של העליון ראשו
לזיז. בגמרא 32)כמדרגה אחרת שיטה לו יש הראב"ד

על  ארבעה בו שיש בזיז הוא שהמדובר נוסחתו, לפי
הכותל  יחשב שלא עשרה משיעור הממעט ארבעה,
יכול  אינו הזיז, לאותו הסולם את הסמיך אם אולם למחיצה,
את  למעט ראוי אינו שהסולם כוחו, ומיעט בזיז להשתמש
לפי  ראוי אינו והזיז צרכו, כל רחב שאינו לפי הכותל
החצרות, שתי בין מחיצה כאן ויש עליו, סמוך שהסולם
משנה"). ("מגיד אחד מערבין ואין שתים מערבים ולכן

בתוך 33) למעלה הימנו ואחד תחתונים, עשרה קודם אחד
לקבוע  שיוכל כדי זה, כנגד שלא זה ויעמידם עליונים עשרה

(רש"י). לשני מאחד סולם

.Ê- ı¯‡‰ ÏÚÂ Ï˙k‰ L‡¯ ÏÚ BÎÓÒe BÎ˙ÁL Ï˜c∆∆∆¬»¿»«…«…∆¿«»»∆
„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ34.ÔÈaa BÚ·˜Ï CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,eˆ¯ Ì‡ ¿»¿ƒ∆»ƒ»¿≈»ƒ¿»¿«ƒ¿»

ÔÎÂ35B¯aÁÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,BÚ·B˜ B„·k - Ìlq‰ ¿≈«À»»¿¿¿≈»ƒ¿«¿
ÌlÒÂ ,˙B¯ˆÁ‰ ÈzL ÔÈa ÔÈÏÈc·Ó ÔÈM˜ eÈ‰ .ÔÈaa«ƒ¿»»«ƒ«¿ƒƒ≈¿≈«¬≈¿À»

Ô‡kÓ ÌlÒÂ Ô‡kÓ36ÔÈ‡ È¯‰L ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - ƒ»¿À»ƒ»≈¿»¿ƒ∆»∆¬≈≈
‰Ó ÏÚ BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ,Ìlqa ‰ÏBÚ Ï‚¯‰ Ûk«»∆∆∆«À»¿ƒ∆≈««

CÓÒiM37ÔÈM˜Â Ô‡kÓ ÔÈM˜Â ,ÚˆÓ‡a ÌlÒ ‰È‰ . ∆ƒ¿…»»À»»∆¿«¿«ƒƒ»¿«ƒ
Ô‡kÓ38ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯ Ì‡ -39. ƒ»ƒ»¿»¿ƒ¿«ƒ

אינן 34) שבבבל "דקלים א'. עמוד ע"ח דף עירובין במסכת
שיש  פי על ואף קובעתן" כבידן טעמא? מאי קבע, צריכין
ונקבעו. נוטלם, אדם אין כבדם מפני – כלי תורת עליהם

שם.35) עירובין "שהמחיצה 36)מסכת לאמר רוצה
והסולמות  קשין של היא החצרות] שתי [בין החוצצת
להרב  הבחירה (בית מכאן וזה מכאן זה עליהם סמוכים

שם). תתמוטט.37)המאירי "שהמחיצה 38)שהמחיצה
חזק  בנין באמצעה שיש אלא קש, של – ארכה כל פני על
הבחירה  (בית הסולמות" ראשי קביעות למקום עמוד כעין

אחד,39)שם). מערבין רצו שאם הוא כאן החידוש עיקר
החצרות  שתי מצרף הסולם בסולם, להשתמש שיכול כיון
מערבין  רצו "[אם אריה: בן בהגהות הגיה ולכן אחת, להיות

שנים". מערבין רצו אם אחד],

.Á‰È‰40Ì‡ - Ï˙kÏ ÌlÒ e‰NÚÂ ,Ï˙k‰ „ˆa ÔÏÈ‡ »»ƒ»¿««…∆¿»»À»«…∆ƒ
˙e·L ¯eq‡Â ÏÈ‡B‰ ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ,eˆ¯41‡e‰ »¿»¿ƒ∆»ƒ¿ƒ¿

ÔÏÈ‡a ‰ÏÚÈ ‡lL BÏ Ì¯bL42‰¯L‡ ‰NÚ .43ÌlÒ ∆»«∆…«¬∆»ƒ»»»¬≈»À»
˙BÏÚÏ ¯eÒ‡L ÈtÓ ,„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡ - Ï˙kÏ«…∆≈¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈∆»«¬

.‰È‰a ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰L ,‰¯Bz‰ ÔÓ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ«»∆¬≈ƒ¬»«¬»»
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ב'.40) עמוד ע"ח דף עירובין אסרו 41)מסכת חכמים
שבת  בהלכות (כמבואר שבות משום בשבת באילן לעלות

א'). הלכה כ"א עליו 42)פרק גזרו "לא כאן: נוסף בנ"א:
משום  שהוא דבר "שכל רוקח), (מעשה השמשות" בין
מהלכות  כ"ד (פרק השמשות" בין עליו גזרו לא – שבות
ידי  על לאחת מצורפות החצרות שתי הרי י'). הלכה שבת
(למעלה  השמשות בין דהיינו העירוב, דין שחל בזמן האילן,

כ"א). הלכה א' זרה 43)פרק לעבודה שעבדוהו אילן
ג') פסוק י"ב פרק (דברים אמרה שהתורה בהנאה, אסור

באש". תשרפון "ואשריהם

.ËÏ˙k44BËÚÓÏ ‡·e ,‰¯NÚ dB·bL45·¯ÚÏ È„k …∆∆»«¬»»»¿«¬¿≈¿»≈
‰Úa¯‡ ËeÚn‰ C¯‡a LÈ Ì‡ ,„Á‡ ·e¯Ú46ÌÈÁÙË ≈∆»ƒ≈¿…∆«ƒ«¿»»¿»ƒ

Ï˙k‰ ˙ˆ˜Ó ¯˙Ò .„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ -47ËÚÓ˙pL „Ú ¿»¿ƒ∆»»«ƒ¿»«…∆«∆ƒ¿«≈
BÊ ¯ˆÁÏ B˙B‡ ÔÈ˙B ¯ˆw‰ Bcˆ - ‰¯NÚÓ48¯‡Le , ≈¬»»ƒ«»»¿ƒ¿»≈¿»
.˙B¯ˆÁ‰ ÈzL ÔÈ·Ï dB·b‰ Ï˙k‰«…∆«»«¿≈¿≈«¬≈

א'.44) עמוד ע"ז דף עירובין עפר 45)מסכת תל שעשה
מעשרה, פחות שיהיה כדי לכותל, סמוך בקרקע למטה

לאחת. החצרות שתי לפני 46)לצרף שהיה בנוסח
המגיד  הרב מצא (וכן טפחים" "עשרה כתוב היה הראב"ד
בשיעור  שמספיק ודעתו רבנו, על השיג לכן בספריו),
"ארבעה  כלפנינו ספרים במקצת אבל טפחים. ארבעה
האמיתית  הנוסחא היא וכן שם בגמרא וכמפורש טפחים"

משנה). שבצד 47)(מגיד עד הכותל, עובי מקצת כלומר
משנה). (לחם מעשרה הכותל נתמעט החצירות אחת

עשרה.48) הכותל גובה אין החצר אותה בצד כי

.Èı¯Ù49‰˙È‰ Ì‡ :Ô‰ÈÈaL dB·b‰ Ï˙k‰ ƒ¿««…∆«»«∆≈≈∆ƒ»¿»
‰ˆ¯t‰50˙Bn‡ ¯NÚ „Ú51;ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - «ƒ¿»«∆∆«¿»¿ƒ¿≈≈ƒ

‰˙È‰ ;Á˙Ùk ‡È‰L ÈtÓ ,„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯ Ì‡Â¿ƒ»¿»¿ƒ∆»ƒ¿≈∆ƒ¿∆«»¿»
‰¯NÚÓ ¯˙È52‡Â „Á‡ ·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ -ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ »≈≈¬»»¿»¿ƒ≈∆»¿≈¿»¿ƒ

.ÔÈ·e¯Ú ÈL¿≈≈ƒ

ב'.49) עמוד ע"ו דף עירובין במסכת ברוחב.50)משנה
לפתח.51) נחשב הצדדים משני הכותל מן משהו ונשאר
מחיצה,52) זו אין הכותל, ברוחב מאד הרבה נשאר אפילו

בהלכות  (כמבואר אמות עשר על יתרה פרצה שיש כיון
ט"ז). הלכה ט"ז פרק שבת

.‡È‰˙È‰53dÓÈÏL‰Ï ‡·e ,¯NÚÓ ‰˙eÁt ‰ˆ¯t‰ »¿»«ƒ¿»¿»≈∆∆»¿«¿ƒ»
¯NÚÓ ¯˙ÈÏ54ÌÈÁÙË ‰¯NÚ d·b Ï˙ka ˜˜BÁ -55, ¿»≈≈∆∆≈«…∆…«¬»»¿»ƒ

‰lÁzÎÏ ı¯ÙÏ ‡a Ì‡Â .„Á‡ ·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓe56 ¿»¿ƒ≈∆»¿ƒ»ƒ¿…¿«¿ƒ»
d·b ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - Ï˙k‰ ÏÎa ¯NÚÓ ¯˙È ‰ˆ¯tƒ¿»»≈≈∆∆¿»«…∆»ƒƒ¿…«

B˙ÓB˜ ‡ÏÓ ‰ˆ¯t‰57. «ƒ¿»¿…»

בכותל 53) להשלים "חקק ב' עמוד ע"ח דף עירובין מסכת
כאן. וראב"ד שם רש"י ועיין משתי 54)וכו'" לעשות כדי

אחת. חצר להשלים 55)החצרות צריך שהוא הרוחב אותו
מהקרקע, טפחים עשרה של בגובה יחקוק אמות, לעשר
שאינו  ואף ומצרפתן, לפתח הפרצה נחשבה זה ידי שעל
ידי  על הדבר ניכר בקלות, הפתח אותו דרך לעבור יכול
כדי  יחד, החצרות שתי לחבר שברצונו שלו החקיקה מעשה

אחד. פתח.56)לערב בו לעשות ובא סתום, כותל שהיה
בלא 57) לזו מזו עובר אדם בהיות כאחת, החצרות "שיראו

סילוק  כוונת על מורים מעשיו אין כן לא שאם דוחק,
השניה  החצר בני עם להשתמש שברצונו אלא המחיצה,

משנה"). ("מגיד בלבד"

.·ÈıÈ¯Á58·Á¯Â ‰¯NÚ ˜ÓÚ :˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL »ƒ∆≈¿≈¬≈»…¬»»¿»»
‰Úa¯‡59Ô‡kÓ ˙BÁt ;ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ¯˙È B‡ «¿»»»≈¿»¿ƒ¿≈≈ƒ»ƒ»

B˜ÓÚ ËÚÓ Ì‡Â .ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ -¿»¿ƒ∆»¿≈¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒƒ≈»¿
ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ˙B¯B¯ˆa B‡ ¯ÙÚa¿»»ƒ¿¿»¿ƒ∆»¿≈¿»¿ƒ

Ô‰ ÔÈÏh·Ó ıÈ¯Áa ˙B¯B¯ˆe ¯ÙÚ Ì˙qL ;ÌÈL60. ¿«ƒ∆¿»»»¿¿»ƒ¿À»ƒ≈
L˜ B‡ Ô·z e‰‡ÏÓ Ì‡ Ï·‡61ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ -62„Ú ¬»ƒƒ¿»∆∆«≈¿«¬ƒ«
Ïh·iL63. ∆¿«≈

ב'.58) עמוד ע"ח דף עירובין במסכת כי 59)משנה
שבת  בהלכות (כמבואר בגובה כמו בעומק המחיצות שיעור

כ"ג). הלכה י"ד החצרות.60)פרק שתי בין מחיצה ואין
בהמה.61) למאכל משם 62)הראויים לקחתם שיכול לפי

שם.63)בשבת. להשאירם בלבו יסכים

.‚ÈÔÎÂ64BaÁ¯ ËÚÓ Ì‡65‰˜a B‡ ÁeÏa66, ¿≈ƒƒ≈»¿¿«¿»∆
ÔÈ‡Â „Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ıÈ¯Á‰ Ïk C¯‡a BËÈLB‰L∆ƒ¿…∆»∆»ƒ¿»¿ƒ∆»¿≈

ÈL ÔÈ·¯ÚÓÏq‰ ÔB‚k ,˙aLa Ïhp‰ ¯·c ÏÎÂ .Ì ¿»¿ƒ¿«ƒ¿»»»«ƒ»¿«»¿««
Ba ÔÈËÚÓÓ ÔÈ‡ ,ÏÙq‰Â67ı¯‡a B¯aÁ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿«≈∆≈¿«¬ƒ∆»ƒ≈ƒ¿»»∆

¯˜ca ¯tÁiL „Ú BËÓLÏ ¯LÙ‡ È‡L ¯eaÁ68. ƒ∆ƒ∆¿»¿»¿«∆«¿…¿∆∆

א'.64) עמוד ע"ט דף עירובין במסכת משנה
טפחים.65) מארבעה דברים 66)והפחיתו שם שהניח

ומיעטו  שם נקבעו כאילו ונחשב בשבת, לטלטל האסורים
המחיצה. ותשאר 67)משיעור בשבת, משם ינטלו שאולי

שהיתה. כמו כיון 68)המחיצה לקבוע, נחשב וזה מעדר,

בשבת. לחפור שאסור

.„ÈÔ˙69·Á¯ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯L ÁeÏ »««∆»»«¿»»¿»ƒ«…«
ıÈ¯Á‰70ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯ Ì‡Â ;„Á‡ ÔÈ·¯ÚÓ - ∆»ƒ¿»¿ƒ∆»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈

˙B‡¯ËÊÊ‚ ÈzL ÔÎÂ .ÔÈ·e¯Ú71ËÈLB‰ Ì‡ ,BÊ „‚k BÊ ≈ƒ¿≈¿≈¿À¿¿»¿∆∆ƒƒ
·e¯Ú ÔÈ·¯ÚÓ - BÊÏ BfÓ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯L ÁeÏ«∆»»«¿»»¿»ƒƒ¿¿»¿ƒ≈
ÔÓˆÚÏ el‡ ,ÔÈ·e¯Ú ÈL ÔÈ·¯ÚÓ - eˆ¯ Ì‡Â ;„Á‡∆»¿ƒ»¿»¿ƒ¿≈≈ƒ≈¿«¿»
˙Á‡ ‡l‡ ,‰ÂLa ÔÈ‡Â BÊ „ˆa BÊ eÈ‰ .ÔÓˆÚÏ el‡Â¿≈¿«¿»»¿«¿≈»¿»∆∆»««
‰LÏMÓ ˙BÁt Ô‰ÈÈa LÈ Ì‡ :dz¯·ÁÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¬∆¿»ƒ≈≈≈∆»ƒ¿»

‡¯ËˆˆÎk Ô‰ È¯‰ - ÌÈÁÙË72˙Á‡73;˙Á‡ ÔÈ·¯ÚÓe ¿»ƒ¬≈≈ƒ¿À¿¿»««¿»¿ƒ««
ÌÈL ÔÈ·¯ÚÓ - ¯˙È B‡ ‰LÏL Ì‰ÈÈa LÈ Ì‡Â74, ¿ƒ≈≈≈∆¿»»≈¿»¿ƒ¿«ƒ

.ÔÓˆÚÏ el‡Â ÔÓˆÚÏ el‡≈¿«¿»¿≈¿«¿»

ב'.69) עמוד ע"ח דף בעירובין גשר 70)משנה כעין
עליו. דיירים.71)לעבור שני של עליות שתי של

ע"ט 73)כגזוזטרא.72) דף עירובין (מסכת עקומה והיא
א'). ולחשבו 74)עמוד לגשר, נסר לשים מועיל לא וכאן

שמתייראים  ועוד עושים", אין זוית בקרן "פתח כי כפתח,
במדרון. שהוא הגשר על לעבור

.ÂËÏ˙k75‰Úa¯‡ ·Á¯ ‡e‰L ,˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL76, …∆∆≈¿≈¬≈∆»»«¿»»
Ú˜¯˜Ï ‰ÂLÂ ,BÊ ¯ˆÁÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·‚ ‰È‰Â¿»»»«¬»»¿»ƒ≈»≈¿»∆¿«¿«
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‰iL ¯ˆÁ77‰ÂL ‡e‰L ¯ˆÁ‰ È·Ï BaÁ¯ ÔÈ˙B - »≈¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ¿≈∆»≈∆»∆
Ô¯ˆÁÓ ·LÁÈÂ Ô‰Ï78el‡Ï ˙Áa BLÈÓL˙Â ÏÈ‡B‰ ; »∆¿≈»≈≈¬≈»ƒ¿«¿ƒ¿««¿≈

el‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ,el‡Ï ‰L˜a BLÈÓL˙Â¿«¿ƒ¿»∆¿≈¿ƒ¿≈
,˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL ıÈ¯Á ÔÎÂ .˙Áa Ô‰Ï BLÈÓLzL∆«¿ƒ»∆¿««¿≈»ƒ∆≈¿≈¬≈
¯ˆÁ Ú˜¯˜Ï ‰ÂLÂ ,BÊ ¯ˆÁ „vÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ˜ÓÚ»…¬»»¿»ƒƒ«»≈¿»∆¿«¿«»≈
ÈtÓ ;dÏ ‰ÂL ‡e‰L ¯ˆÁÏ BaÁ¯ ÔÈ˙B - ‰iL¿ƒ»¿ƒ»¿∆»≈∆»»»ƒ¿≈
el‡Ï B˙B‡ ÔÈ˙B ,‰ÊÏ ‰L˜Â ‰ÊÏ ˙Á BLÈÓLzL∆«¿ƒ««»∆¿»∆»∆¿ƒ¿≈

.˙Áa Ô‰Ï BLÈÓLzL∆«¿ƒ»∆¿««

א'.75) עמוד ע"ז דף עירובין רחב 76)מסכת אינו שאם
וממנו  בו, לטלטל ומותר פטור מקום הוא – טפחים ארבעה
משנה. מגיד – י"אֿי"ב) הלכה שבת מהלכות י"ד (פרק

שהיתה 77) ולא שניה, משל גבוהה אחת בחצר שהקרקע
שאינו  אלא כותל, נקרא אינו שאםֿכן לארץ, ממש שוה

רוקח"). ("מעשה טפחים עשרה מותרים 78)גבוה והם
בשבת. בהם לטלטל

.ÊË‰È‰79¯ˆÁÓ CeÓ ˙B¯ˆÁ‰ ÈzL ÔÈaL Ï˙k‰ »»«…∆∆≈¿≈«¬≈»≈»≈
‰BzÁz‰ ¯ˆÁÓ dB·‚Â ‰BÈÏÚ‰80Èa e‡ˆÓpL , »∆¿»¿»«≈»≈««¿»∆ƒ¿¿¿≈

BÈ·Úa ÔÈLnzLÓ ‰BÈÏÚ‰81ÏeLÏL È„È ÏÚ82È·e , »∆¿»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈ƒ¿¿≈
‰˜È¯Ê È„È ÏÚ BÈ·Úa ÔÈLnzLÓ ‰BzÁz‰83Ô‰ÈL - ««¿»ƒ¿«¿ƒ¿»¿«¿≈¿ƒ»¿≈∆

Ì‡ Ï·‡ ;„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL e·¯ÚiL „Ú ,Ba ÔÈ¯eÒ‡¬ƒ«∆¿»¿¿≈∆≈∆»¬»ƒ
ÌÈzaÏ ‰Ê Ï˙k È·ÚÓ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡ - e·¯Ú ‡Ï84, …≈¿≈«¿ƒƒ≈√ƒ…∆∆«»ƒ

.BÈ·ÚÏ ÌÈza‰Ó ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â¿≈ƒƒ≈«»ƒ¿»¿

ב'.79) עמוד פ"ג דף עירובין הן 80)מסכת שהחצירות
ההר. הכותל.81)בשיפוע ידי 82)בגג על בהורדה

משלשול.83)חבל. לשימוש אבל 84)הקשה
וכן  הכותל מעובי להכניס לשתיהן מותר לחצרותיהן

י"חֿי"ט. הלכה להלן וראה משנה"). ("מגיד להוציא

.ÊÈÈL85‰a¯Á Ô‰ÈÈaL ÌÈza86˙eL¯ ‡È‰L ¿≈»ƒ∆≈≈∆À¿»∆ƒ¿
È„È ÏÚ ‰a¯Áa LnzL‰Ï Ì‰ÈL ÔÈÏBÎÈ Ì‡ ,„ÈÁi‰«»ƒƒ¿ƒ¿≈∆¿ƒ¿«≈«À¿»«¿≈

‰˜È¯Ê87dLÈÓLz ‰È‰ Ì‡Â ;‰Ê ÏÚ ‰Ê ÔÈ¯ÒB‡ - ¿ƒ»¿ƒ∆«∆¿ƒ»»«¿ƒ»
‡È‰L ÈtÓ ,dÏ ˜¯ÊÏ ÏBÎÈ BÈ‡ ¯Á‡‰Â ,˙Áa ‰ÊÏ»∆¿««¿»«≈≈»ƒ¿…»ƒ¿≈∆ƒ
da LnzLÓ ˙Áa BÏ ‡È‰L ‰Ê È¯‰ - ‰pnÓ ‰wÓÚ¬À»ƒ∆»¬≈∆∆ƒ¿««ƒ¿«≈»

‰˜È¯Ê È„È ÏÚ88. «¿≈¿ƒ»

א'.85) עמוד פ"ה דף עירובין הרוס.86)מסכת בית
החלון 87) שדרך אלא החורבה, לצד פתח להם שאין

לתוכו. בה.88)זורקים להשתמש אסור והשני

.ÁÈ¯ÈÚ‰ ˙Bbb Ïk89‰ÊÂ dB·b ‰fL Èt ÏÚ Û‡ , »«»ƒ««ƒ∆∆»«¿∆
˙BÙÈt¯w‰ Ïk ÌÚÂ ˙B¯ˆÁ‰ Ïk ÌÚ ,CeÓ90eÙw‰L »ƒ»«¬≈¿ƒ»««¿≈∆À¿

˙Èa ÏÚ ¯˙È Ô‰Ó „Á‡ ÏÎa ÔÈ‡L ,‰¯Èc ÌLÏ ‡lL∆…¿≈ƒ»∆≈¿»∆»≈∆»≈«≈
ÌÈ˙‡Ò91ÌÚ ,˙B¯ˆÁ‰ ÔÈaL ÌÈÏ˙k‰ È·Ú ÌÚ , »«ƒƒ√ƒ«¿»ƒ∆≈«¬≈ƒ

˙Á‡ ˙eL¯ Ôlk - ‰¯B˜ B‡ ÈÁÏ Ô‰Ï LiL ˙B‡B·n‰«¿∆≈»∆¿ƒ»À»¿««
e˙·ML ÌÈÏk ·e¯Ú ‡Ïa ÔlÎa ÔÈÏËÏËÓe ,Ô‰≈¿«¿¿ƒ¿À»¿…≈≈ƒ∆»¿

ÔÎB˙a92‡l‡ ,˙Èa‰ CB˙a e˙·ML ÌÈÏk ‡Ï Ï·‡ ; ¿»¬»…≈ƒ∆»¿¿««ƒ∆»
e·¯Ú Ôk Ì‡93. ƒ≈≈¿

א'.89) עמוד פ"ט דף עירובין במסכת מקום 90)משנה

בתוכו  לשים אלא דירה, לשם שלא גדר המוקף נרחב
כ"ג 91)סחורה. דף עירובין (מסכת המשכן חצר כשיעור

פרק  (שמות חמישים רוחב על אמה מאה אורך ב') עמוד
אמה  אלפים חמשת של שטח שהוא ט'ֿי"ב), פסוקים כ"ז

ג'). הלכה שבת מהלכות ט"ז (פרק שהיו 92)מרובעות
בפרוטרוט). השניה בהלכה (כמבואר בשבת בתוכם

ולטלטל 93) הבית מתוך כלים להוציא אסור עירבו לא ואם
בהם.

.ËÈ?„ˆÈk94e·¯Ú ÔÈa ,¯ˆÁ‰ CB˙a ˙·ML ÈÏk ≈«¿ƒ∆»«¿∆»≈≈≈¿
¯ˆÁ‰ ÈL‡95¯zÓ - e·¯Ú ‡Ï ÔÈa96ÔÓ B˙BÏÚ‰Ï «¿≈∆»≈≈…≈¿À»¿«¬ƒ

¯Á‡ ‚‚Ï ‚b‰ ÔÓe ,Ï˙k‰ L‡¯Ï B‡ ‚bÏ ¯ˆÁ‰∆»≈«»¿…«…∆ƒ«»¿««≈
B‡ ‡e‰L Ïk epnÓ dB·‚ ‰È‰ elÙ‡ ,BÏ CeÓq‰«»¬ƒ»»»«ƒ∆»∆
‰iL ¯ˆÁÓe ,‰iL ¯ˆÁÏ ¯Á‡‰ ‚b‰ ÔÓe ,CeÓ»ƒ«»»«≈¿»≈¿ƒ»≈»≈¿ƒ»
,ÈB·ÓÏ ÈLÈÏL ‚bÓe ,˙ÈLÈÏL ¯ˆÁ ÏL ÈLÈÏL ‚‚Ï¿«¿ƒƒ∆»≈¿ƒƒƒ«¿ƒƒ¿»
‰È„n‰ Ïk ep¯È·ÚiL „Ú ,ÈÚÈ·¯ ‚‚Ï ÈB·n‰ ÔÓeƒ«»¿«¿ƒƒ«∆«¬ƒ∆»«¿ƒ»
B‡ ,˙BÙÈt¯˜Â ˙Bbb C¯c B‡ ,˙B¯ˆÁÂ ˙Bbb C¯c dlÎÀ»∆∆««¬≈∆∆«¿«¿ƒ
‰ÊÏ ‰fÓ ÔzLÏL C¯c B‡ ,˙BÙÈt¯˜Â ˙B¯ˆÁ C¯c∆∆¬≈¿«¿ƒ∆∆¿»¿»ƒ∆»∆
ÔÓ ˙È·Ï ‰Ê ÈÏÎa ÒkÈ ‡lL „·Ï·e ;‰ÊÏ ‰fÓeƒ∆»∆ƒ¿«∆…ƒ»≈ƒ¿ƒ∆¿«ƒƒ
el‡‰ ˙BÓB˜n‰ Ïk ÈL‡ e·¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈza‰«»ƒ∆»ƒ≈≈¿«¿≈»«¿»≈

.„Á‡ ·e¯Ú≈∆»

והחצרות 94) הגגות בכל כלי לטלטל מותר כיצד כלומר:
(כ"י 95)והקרפיפות? המקומות" "אנשי בנ"א:

אצל 96)התימנים). תורה לומדים כשהיינו רבי: "אמר
מגג  (מגבת) ואלונטית שמן מעלים היינו בתקוע, שמעון רבי
ומקרפף  לקרפף ומחצר לחצר ומחצר לחצר, ומגג לגג
שהיינו  המעיין אצל מגיעים שהיינו עד אחר, לקרפף
והיינו  הסכנה בשעת מעשה יהודה: רבי אמר בו; רוחצים
לקרפף  ומחצר לחצר ומגג לגג מחצר תורה ספר מעלים

א'). עמוד צ"א דף עירובין (מסכת בו" לקרות

.Î‡Ï - ¯ˆÁÏ B‡ÈˆB‰Â ˙Èaa ÈÏk‰ ˙·L Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»««¿ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»≈…
˙¯Á‡ ¯ˆÁÏ ep¯È·ÚÈ97Ï˙k‰ L‡¯Ï B‡ ¯Á‡ ‚‚Ï B‡ «¬ƒ∆¿»≈«∆∆¿««≈¿…«…∆

˙BÓB˜n‰ Ïk ÈL‡ e·¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ût¯˜Ï B‡¿«¿≈∆»ƒ≈≈¿«¿≈»«¿
.„Á‡ ·e¯Ú ‰Ê ÈÏk Ô‰a ÔÈ¯È·ÚnL∆«¬ƒƒ»∆¿ƒ∆≈∆»

בבית.97) ששבת כיון

.‡Î¯Ba98˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÈaL99epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ∆≈¿≈¬≈≈¿«¿ƒƒ∆
˙aLa100‰¯NÚ ‰‰B·b ‰vÁÓ BÏ eNÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ¿«»∆»ƒ≈»¿ƒ»¿»¬»»
ÌÈÁÙË101.B˙eL¯Ó ‰ÏBc „Á‡ Ïk ‰È‰iL È„k , ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿∆»∆»∆≈¿

ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰ Ì‡ ?‰vÁn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÎÈ‰Â¿≈»«¬ƒƒ∆«¿ƒ»ƒ»¿»¿«¿»ƒ
CB˙a „¯BÈ ‰vÁn‰ ÔÓ ÁÙË ‰È‰iL CÈ¯ˆ - ÌÈn‰««ƒ»ƒ∆ƒ¿∆∆«ƒ«¿ƒ»≈¿
CÈ¯ˆ - ÌÈn‰ CB˙a dlk ‰vÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ;ÌÈn‰««ƒ¿ƒ»¿»«¿ƒ»À»¿««ƒ»ƒ
È„k ,ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ‡ˆBÈ ‰pnÓ ÁÙË ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆«ƒ∆»≈¿«¿»ƒ««ƒ¿≈

‰Ê ˙eL¯Ó ‰Ê ˙eL¯ ˙¯k ‰È‰zL102. ∆ƒ¿∆ƒ∆∆¿∆≈¿∆

א'.98) עמוד פ"ו דף עירובין במסכת ולא 99)משנה
ביניהם. מרשות 100)עירבו ממלא אחד כל שנמצא

הרשויות.101)חבירו. בין ישאב 102)שתפסיק שלא
חבירו. מרשות בדלי
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.·ÎÔÎÂ103‰·Á¯ ‰¯B˜ ¯Ba‰ Èt ÏÚ eNÚ Ì‡104 ¿≈ƒ»«ƒ«»¿»»
‡lÓÓ ‰ÊÂ ,‰¯Bw‰ „vÓ ‡lÓÓ ‰Ê - ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ∆¿«≈ƒ««»¿∆¿«≈
.‰Ê ˜ÏÁÓ ‰Ê ˜ÏÁ ‰ÏÈc·‰ el‡Îe ,¯Á‡‰ dcvÓƒƒ»»«≈¿ƒƒ¿ƒ»≈∆∆≈≈∆∆
el˜‰L ‡e‰ Ï˜ ,‰hÓlÓ ÔÈ·¯ÚÓ ÌÈn‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆««ƒ¿…»ƒƒ¿«»«∆≈≈

ÌÈÓa ÌÈÓÎÁ105. ¬»ƒ¿«ƒ

ב'.103) עמוד פ"ו דף עירובין בדפוס 104)מסכת כן
הקרקע 105)רומי. עד להגיע צריכה מחיצה שכל ואף

להתיר  במים חכמים הקילו – מועילה אינה תלויה ומחיצה
המים  (כי מדבריהם במים טלטול "שאיסור תלויה, מחיצה
לעשות  כדי אלא שאינה במחיצה והקילו כרמלית), הם
ורואים  י"ג). הלכה ט"ו פרק שבת בהלכות (כמבואר היכר"
רשות  כל וחולק המים עד ויורד נמשך זה קרש כאילו אנו
שאין  לפי חבירו, מרשות שידלה לחשוש אין וכאן לעצמו,

טפ  מארבעה יותר מהלך חים.דלי

.‚Î¯‡a106ÏÈ·M‰ ÚˆÓ‡aL107ÈÏ˙k ÈL ÔÈa ¿≈∆¿∆¿««¿ƒ≈¿≈»¿≈
˙‚ÏÙÓ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯ˆÁ108‰Ê Ï˙kÓ ¬≈««ƒ∆ƒÀ¿∆∆ƒ…∆∆

ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰Ê Ï˙kÓe ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡109- «¿»»¿»ƒƒ…∆∆«¿»»¿»ƒ
ÔÈÊÈÊ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ Ì‰ÈL110 ¿≈∆¿«¿ƒƒ∆»¿≈¿ƒƒ¿ƒƒƒ

ÔÈ‡L ;dab ÏÚ¯ÈÂ‡ C¯c B¯·Á ÏÚ ¯ÒB‡ Ì„‡111. ««»∆≈»»≈«¬≈∆∆¬ƒ

א'.106) עמוד פ "ה דף עירובין מבוי 107)מסכת שיש
ומן  באמצע, ובאר לשתיהן, השייך החצרות שתי בין קטן
מים. לשאוב בחבל הדלי את מורידים החלון

מותר 109)מרוחקת.108) בודאי מארבעה ובפחות
מים. משם היכר.110)לשאוב לשם קטנה בליטתֿקרש

אוסר 111) חבירו אויר אין החלון, דרך הוא שתשמישם כיון
עליו.

.„Î¯ˆÁ112d‡BÏÓa ‰ˆ¯ÙpL ‰pË˜113‰ÏB„b ¯ˆÁÏ »≈¿«»∆ƒ¿¿»ƒ¿»¿»≈¿»
ÌBÈ „BÚaÓ114‰ÏB„‚ ÈL‡ -115ÔÓˆÚÏ ÔÈ·¯ÚÓ ƒ¿«¿≈¿»¿»¿ƒ¿«¿»

ÔÈÓÈvt Ô‰Ï ¯‡L È¯‰L ,ÌÈ¯zÓe116;Ô‡kÓe Ô‡kÓ À»ƒ∆¬≈ƒ¿«»∆«ƒƒƒ»ƒ»
,Ô‰lL ¯ˆÁÏ Ô‰ÈzaÓ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ ‰pË˜ ÈL‡Â¿«¿≈¿«»¬ƒ¿ƒƒ»≈∆∆»≈∆»∆
ÔÈ¯BÈcL ;„Á‡ ·e¯Ú ‰ÏB„b‰ Èa ÌÚ e·¯ÚiL „Ú«∆¿»¿ƒ¿≈«¿»≈∆»∆»ƒ

‰pË˜k ÔÈ·eLÁ ‰ÏB„b ÏL117‰pË˜ È¯BÈc ÔÈ‡Â , ∆¿»¬ƒƒ¿«»¿≈»≈¿«»
.‰ÏB„‚k ÔÈ·eLÁ¬ƒƒ¿»

ב'.112) עמוד צ"ג דף עירובין רוחב 113)מסכת כל
כלום. ממנו נשאר ולא בשבת 114)הכותל, נפרצה שאם

לכולה  הותרה שבת למקצת והותרה "הואיל אומרים:
שם). עירובין החצר 115)(מסכת שבתוך הדיירים

המתירות 116)הגדולה. מחיצות בה נשארו שהרי קרשים.
(מער"ק). "פסים" ובנ"א: הטלטול. שחצרם 117)את

הגדולה. עם כאחת – גדולה" של "כפתחה נחשבת

.‰ÎÈzL118Á˙t‰ C¯c „Á‡ ·e¯Ú e·¯ÚL ˙B¯ˆÁ ¿≈¬≈∆≈¿≈∆»∆∆«∆«
Á˙t‰ ÌzÒÂ ,ÔBlÁ‰ C¯c B‡ Ô‰ÈÈaL119ÔBlÁ‰ B‡ ∆≈≈∆∆∆««¿ƒ¿««∆«««

dÓˆÚÏ ˙¯zÓ ˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk - ˙aLa120ÏÈ‡B‰ ; ¿«»»««¿««À∆∆¿«¿»ƒ
˙aL ˙ˆ˜Ó ‰¯z‰Â121˙B¯ˆÁ ÈzL ÔÎÂ .dlk ‰¯z‰ - ¿À¿»ƒ¿»«»À¿»À»¿≈¿≈¬≈

Ï˙k‰ ÏÙÂ ,dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ ‰·¯ÚL∆≈¿»¿«¿»¿¿«¿»¿»««…∆
Ô‰ÈÈaL122ÔÈ‡ÈˆBÓe ,ÔÓˆÚÏ ÌÈ¯zÓ el‡ - ˙aLa ∆≈≈∆¿«»≈À»ƒ¿«¿»ƒƒ

ÔÈÏËÏËÓ el‡Â ,‰vÁn‰ ¯wÚ „Ú ÔÈÏËÏËÓe Ô‰ÈzaÓƒ»≈∆¿«¿¿ƒ«ƒ««¿ƒ»¿≈¿«¿¿ƒ
- ˙aL ˙ˆ˜Ó ‰¯z‰Â ÏÈ‡B‰ ;‰vÁn‰ ¯wÚ „Ú Ôk≈«ƒ««¿ƒ»ƒ¿À¿»ƒ¿»«»
ÔÈ¯BÈc‰L ,ÔÈ¯BÈc‰ eÙÒBzpL Èt ÏÚ Û‡Â .dlÎ ‰¯z‰À¿»À»¿««ƒ∆ƒ¿«»ƒ∆«»ƒ
‰NÚÂ ÔBlÁ‰ ÁzÙ .ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ ˙aLa ÔÈ‡a‰«»ƒ¿«»≈»¿ƒƒ¿«««¿«¬»

ÔzÚ„Ï ÌÈ¯Î eNÚL B‡ ,‰‚‚La Á˙t‰123e¯ÊÁ - «∆«ƒ¿»»∆»»¿ƒ¿«¿»»¿
Ô¯z‰Ï124ÔÎÂ .125,BÊa BÊ ˙B¯eL˜ eÈ‰L ˙BÈÙÒ ÈzL ¿∆≈»¿≈¿≈¿ƒ∆»¿»
e·¯ÚÂ126elÙ‡Â ,BÊÏ BfÓ ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - e˜ÒÙÂ , ¿≈¿¿ƒ¿¿»¿«¿≈ƒ»«¬ƒ

‰vÁÓ ˙BÙwÓ eÈ‰127e¯ÊÁ - ‚‚BLa e¯L˜Â e¯ÊÁ . »À»¿ƒ»»¿¿ƒ¿¿¿≈»¿
Ô¯z‰Ï128. ¿∆≈»

ב'.118) עמוד צ"ג דף עירובין שנפלה 119)מסכת
(רש"י). נגדו מונח 120)מפולת שהעירוב פי על ואף

לטלטל  אבל (מ"מ). משם להוציאו אפשר ואי האחרת בחצר
ועיין  להלן, ספינות בשתי כמו התירו, לא לחצר מחצר

השמשות.121)ראב"ד. יתרה 122)בין כשהפרצה
לפתח. נחשבת אינה אמות, עצמם.123)מעשר מדעת

לחצר.124) מחצר עמוד 125)לטלטל ק' דף שבת מסכת
מאחת 126)ב'. לטלטל ומותר אחת כחצר נחשבות

(פירוש 127)לשניה. ביניהן מיריעות מחיצה שהקיף
נקראת 128)המשניות). בשבת שנעשתה מחיצה "שכל

שלא  חכמים קנסוהו במזיד עשאה שאם אלא מחיצה",
מעשיו. יועילו

ה'תשפ"א  כסלו י"ב ש"ק יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
חלוקי 1) הנקראים הם מי החצרות, בדירת רבינו בו ביאר

זמן. זה ובאי ויאסור, שם, ידור מקום זה ובאי הדירה,
ונמשך  החצירות. שתי ובדין בעצמה אחת החצר זה וביאור
מה  ולעליות. תחתיים לבתים החלוקה החצר ביאור זה  אחר
אחרת  חצר הימנה לפנים שיש החצר וכן אלו, עם אלו הם
ביאור  לזה ונמשך משפטן. מה עלייה דרך העוברת
דינן  מה החצרות, מן יוצאות כשהן והדיוטות הגזוזטראות

אלו. עם אלו

.‡ÈL‡2„Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡ Ìlk eÈ‰L ¯ˆÁ3, «¿≈»≈∆»À»¿ƒ«À¿»∆»
BÓˆÚ ÈÙa ˙Èa BÏ LÈ „Á‡Â „Á‡ ÏkL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»∆»¿∆»≈«ƒƒ¿≈«¿
„Á‡ ˙Èa ÈL‡k Ô‰L ÈtÓ ,·e¯Ú ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -4. ≈¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆≈¿«¿≈«ƒ∆»

B˙È· È·e Ì„‡ ÏL BzL‡ ÔÈ‡L ÌLÎe5ÂÈ„·ÚÂ ¿≈∆≈ƒ¿∆»»¿≈≈«¬»»
el‡ Ck ;Ô‰nÚ ·¯ÚÏ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ»»¿≈»ƒ¿»≈ƒ»∆»≈
ÏÚ ÔÈÎÓBÒ Ôlk Ô‰L ÈtÓ ,Ô‰ „Á‡ ˙Èa ÈL‡k¿«¿≈«ƒ∆»≈ƒ¿≈∆≈À»¿ƒ«

.„Á‡ ÔÁÏLÀ¿»∆»

היא 2) שם - אוכל שהוא הפת שמקום א. עג, עירובין
שולחנות,3)דירתו. שני על אוכלים אם אפילו הואֿהדין

ואףֿעלֿפי  (כסףֿמשנה). אחד בבית אוכלים שהם מכיון
(שם). במאכלם מעורבים ואינם עצמו, משל אוכל אחד שכל
ב'מגיד  וכ"ה תמיד", אחד שולחן "על תימן: ובכת"י

אדם 4)משנה'. של דירתו עיקר - גורם" פיתא "מקום
למעלה. כנזכר אוכל, שהוא "ובניו 5)במקום אחר: בנוסח

(שונצינו). ביתו" ובני
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.·¯ˆÁ ÈL‡ ÌÚ ·e¯Ú ˙BNÚÏ eÎ¯ˆ‰ Ì‡ ÔÎÂ¿≈ƒÀ¿¿«¬≈ƒ«¿≈»≈
ÔÈÎÈÏBÓ „·Ïa ˙Á‡ ˙Ùe ,ÔlÎÏ „Á‡ ·e¯Ú - ˙¯Á‡«∆∆≈∆»¿À»«««ƒ¿«ƒƒ
‡a ·e¯Ú‰ ‰È‰ Ì‡Â .BnÚ ÔÈ·¯ÚnL ÌB˜Ó B˙B‡Ï¿»∆¿»¿ƒƒ¿ƒ»»»≈»

ÔÏˆ‡6Ba ÔÈÁÈpnL ˙Èa‰ BÓk ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ∆¿»≈»¿ƒƒ¿»≈¿««ƒ∆«ƒƒ
˙t‰ ˙‡ ÔzÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ·e¯Ú‰7kL ;ÌÈza‰ el‡ Ï »≈∆≈»ƒƒ≈∆««∆»≈«»ƒ

.ÔÈ·eLÁ Ô‰ „Á‡ ˙È·k¿«ƒ∆»≈¬ƒ

זו.6) בחצר העירוב את מניחים האחרת החצר שאנשי
הט"ז.7) בפ"א כמבואר

.‚ÔÎÂ8.„Á‡ ˙È·k Ôlk eNÚ - e·¯ÚL ¯ˆÁ ÈL‡ ¿≈«¿≈»≈∆≈¿«¬À»¿«ƒ∆»
„Á‡ ¯kk - ‰iL ¯ˆÁ ÌÚ ·¯ÚÏ eÎ¯ˆ‰ Ì‡Â9„·Ïa ¿ƒÀ¿¿¿»≈ƒ»≈¿ƒ»ƒ»∆»ƒ¿«

.Ba ÔÈ·¯ÚnL ÌB˜nÏ Ôlk È„È ÏÚ ÔÈÎÈÏBnL ‡e‰∆ƒƒ«¿≈À»«»∆¿»¿ƒ
.˙t ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ÔÏˆ‡ ‡a ·e¯Ú‰ ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»»≈»∆¿»≈»¿ƒƒƒ≈«

שם.8) מערבין 9)עירובין, "כיצד הט"ז: בפ"א כמבואר
ובית". בית מכל שלימה אחת חלה גובין - בחצירות?

אחד. כבית נחשבים ביניהם, שעשו העירוב ועלֿידי

.„‰MÓÁ10·e¯Ú‰ ˙‡ e·bL11ÌB˜nÏ BÎÈÏB‰Ï ¬ƒ»∆»∆»≈¿ƒ«»
·e¯Ú‰ Ba ÔÈÁÈpnL12ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ,ÔÈÎÈÏBÓ Ì‰Lk - ∆«ƒƒ»≈¿∆≈ƒƒ≈»¿ƒƒ

ÔÂÈkL ;˙Á‡ ¯kk ‡l‡ ÔzLÓÁ È„È ÏÚ CÈÏB‰Ï¿ƒ«¿≈¬ƒ¿»∆»ƒ»««∆≈»
.„Á‡ ˙Èa ÈL‡k eNÚ ,Ôlk e·bL∆»À»«¬¿«¿≈«ƒ∆»

שם.10) החצר.11)עירובין, אותה בני שרוצים 12)של
אחרת. חצר בני עם גם לערב

.‰·‡‰13B·e14¯ˆÁa ÔÈÈe¯L Ô‰L B„ÈÓÏ˙Â ·¯‰Â15 »»¿¿»«¿«¿ƒ∆≈¿ƒ¿»≈
ÏÚ Û‡Â .„Á‡ ˙È·k Ô‰L ÈtÓ ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ -≈»¿ƒƒ¿»≈ƒ¿≈∆≈¿«ƒ∆»¿««
ÔÈ‡ ÌÈÓÚÙe „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÏÎB‡ ÌÈÓÚtL Ètƒ∆¿»ƒ¿ƒ«À¿»∆»¿»ƒ≈»

.„Á‡ ˙È·k Ô‰ È¯‰ ,ÔÈÏÎB‡¿ƒ¬≈≈¿«ƒ∆»

שם.13) אביו.14)עירובין, שולחן על "רבי 15)האוכל
לערב, צריכין אנו אין אמר: (בישיבה), רבי בי (שהיה) חייא
והמדובר  רבי". של שולחנו על (אוכלים) סומכין אנו שהרי

שם). (גמרא, בחצר אחרים דיירים כשאין

.ÂÌÈÁ‡‰16,BÓˆÚ ÈÙa ˙Èa BÏ Ì‰Ó „Á‡ ÏkL »«ƒ∆»∆»≈∆«ƒƒ¿≈«¿
ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡Â17B‡ ÌÈLp‰ ÔÎÂ ;Ô‰È·‡ ÔÁÏL ÏÚ ¿≈»¿ƒ«À¿«¬ƒ∆¿≈«»ƒ

ÌÈ„·Ú‰18Ôa¯ B‡ Ô‰ÈÏÚa ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L »¬»ƒ∆≈»¿ƒ«À¿««¿≈∆«»
„ÈÓz19‰Î‡ÏÓ ¯ÎNa BÁÏL ÏÚ Ì‰ ÔÈÏÎB‡ Ï·‡ , »ƒ¬»¿ƒ≈«À¿»ƒ¿«¿»»

„ÚBqL ÈÓk ,ÔÈÚe„È ÌÈÓÈ ‰·BËa B‡ BÏ ÔÈNBÚL∆ƒ¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ∆≈
ÔÈ¯BÈc Ì‰nÚ ÔÈ‡ Ì‡ :L„Á B‡ Úe·L B¯·Á Ïˆ‡≈∆¬≈»«…∆ƒ≈ƒ»∆»ƒ

·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ¯ˆÁa ÌÈ¯Á‡20ÌÚ e·¯Ú Ì‡Â , ¬≈ƒ∆»≈≈»¿ƒƒ¿»≈¿ƒ≈¿ƒ
·e¯Ú‰ ‡a Ì‡Â ,ÔlÎÏ „Á‡ ·e¯Ú - ˙¯Á‡ ¯ˆÁ»≈«∆∆≈∆»¿À»¿ƒ»»≈
¯ˆÁa Ô‰nÚ ÔÈ¯BÈc eÈ‰ Ì‡Â ;˙t ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ÔÏˆ‡∆¿»≈¿ƒ«¿ƒ»»ƒƒ»∆∆»≈

¯ˆÁ‰ ÈL‡ ¯‡Lk „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ˙t ÔÈÎÈ¯ˆ -21, ¿ƒƒ«¿»∆»¿∆»ƒ¿»«¿≈∆»≈
.„ÈÓz „Á‡ ÔÁÏL ÏÚ ÔÈÎÓBÒ ÔÈ‡L ÈtÓƒ¿≈∆≈»¿ƒ«À¿»∆»»ƒ

שם.16) ('מעשה 17)עירובין, "אוכלין" אחר: בנוסח
בתירא,18)רוקח'). בן יהודה רבי בין מחלוקת בזה יש

בבא, בן יהודה רבי לבין בעבדים, ואוסר בנשים המתיר
להקל, שניהם כדברי והלכה בנשים, ואוסר בעבדים המתיר

מו.). (עירובין בעירוב" המיקל כדברי "הלכה זהו 19)כי
שאין  פרס", "מקבלי בתלמוד: שאמרו למה רבינו פירוש
זמן  אצלו סועדים לפעמים אלא אביהם, אצל תמיד אוכלים
מפרשים  ורש"י הראב"ד אבל חודש, או שבוע ממושך
(בלחם  פרנסתם להם נותן שהאב - פרס" "מקבלי אחרת:
ממקור  שניזונים וכיון בבתיהם, אוכלים והם בכסף), או

במקצ  חלוקים הם בבתיהם, ואוכלים ומאוחדים אחד ת
עירוב. לענין אחד.20)במקצת כבית שנחשבים

כחלוקים 21) ונחשבים עליהם, אוסרים האחרים שהדיורים
בדירותיהם.

.ÊLÓÁ22e˙·ML ˙B¯e·Á23ÔÈÏ˜¯Ëa24Ì‡ :„Á‡ »≈¬∆»¿ƒ¿«¿ƒ∆»ƒ
˙Úbn‰ ‰ˆÈÁÓ ‰¯e·ÁÂ ‰¯e·Á Ïk ÔÈa ˜ÈÒÙÓ ‰È‰»»«¿ƒ≈»¬»«¬»¿ƒ»««««

‰¯˜zÏ25¯„Áa ‡È‰ el‡k Ô‰Ó ‰¯e·Á Ïk È¯‰ - «ƒ¿»¬≈»¬»≈∆¿ƒƒ¿∆∆
ÔÈÎÈ¯ˆ CÎÈÙÏ ,dÓˆÚ ÈÙa ‰iÏÚa B‡ BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿«¬ƒ»ƒ¿≈«¿»¿ƒ»¿ƒƒ
‰¯˜zÏ ˙BÚÈbÓ ˙BˆÈÁn‰ ÔÈ‡ Ì‡Â ;‰¯e·Á ÏkÓ ˙t«ƒ»¬»¿ƒ≈«¿ƒ«ƒ«ƒ¿»

ÔlÎÏ „Á‡ ¯kk -26.ÔÈ·eLÁ „Á‡ ˙Èa ÈL‡k ÔlkL , ƒ»∆»¿À»∆À»¿«¿≈«ƒ∆»¬ƒ

א.22) עב, עירובין בשבת.23)משנה, אולם 24)גרו
הרבה. חדרים וסביבו שלשה 25)גדול, לתקרה סמוך או

למעלה. עד וסתום כ'לבוד' נחשב שאז לפי טפחים,
כלל 26) עירוב צריכים אינם - בחצר אחרים דיירים אין ואם

ס"ג). שע, סי' או"ח (שו"ע

.ÁÈÓ27¯ÚL ˙Èa B¯·Á ¯ˆÁa BÏ LiL28ÌÈa¯L ƒ∆≈«¬«¬≈≈««∆«ƒ
‰¯„ÒÎ‡ B‡ Ba ÔÈÒ¯Bc29˙Òt¯Ó B‡30˙Èa B‡ ¿ƒ«¿«¿»ƒ¿∆∆≈

¯˜a‰31ÌÈˆÚ‰ ˙Èa B‡ Ô·z‰ ˙Èa B‡32¯ˆB‡ B‡33- «»»≈«∆∆≈»≈ƒ»
ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ ‰Ê È¯‰34¯ˆÁa BnÚ BÏ ‰È‰iL „Ú , ¬≈∆≈≈»»«∆ƒ¿∆ƒ∆»≈

Bzt Ba ÏÎ‡Ï ÂÈÏÚ CÓBÒ ‡e‰L ‰¯Èc ÌB˜Ó35¯Á‡Â , ¿ƒ»∆≈»»∆¡…ƒ¿««
ÌB˜Ó Ï·‡ .BnÚ ·¯ÚiL „Ú ÂÈÏÚ ¯ÒB‡ ‰È‰È Ck»ƒ¿∆≈»»«∆¿»≈ƒ¬»¿

CÎÈÙÏ .¯ÒB‡ BÈ‡ ‰ÈÏ36ÏÎ‡Ï ÌB˜Ó BÏ Ú·˜ Ì‡ , ƒ»≈≈¿ƒ»ƒ»«»∆¡…
¯ÒB‡ BÈ‡ - ˙Òt¯Óe ‰¯„ÒÎ‡a B‡ ¯ÚL ˙È·a Ba¿≈««¿«¿«¿»ƒ¿∆∆≈≈

.‰¯Èc ÌB˜Ó BÈ‡L ÈÙÏ ,ÂÈÏÚ»»¿ƒ∆≈¿ƒ»

ב.27) עב, יושב 28)עירובין ובו השער, יד שעל חדר
הבית. עמודים 29)שומר על נשענת שתקרתו מקורה חדר
קירות. מדרגות 30)בלי ובו הבית, בחצר גבוה מקום

פג:). לעירובין המשניות (פירוש לעליות בהם עולין
הבית.32)רפת.31) לחימום העצים צבור 33)מחסן

סחורות. מיני כל דירה.34)של חשובים אף 35)שאינם
שם. ישן פה:36)שאינו עירובין משנה,

.Ë‰¯NÚ37‰fÓ ÌÈÙÏ ‰Ê ÌÈza38ÈÓÈt‰ ˙Èa‰ - ¬»»»ƒ∆ƒ¿ƒƒ∆««ƒ«¿ƒƒ
ÌÈza ‰BÓM‰Â ,·e¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ˙BpL Ì‰ BÏ ÈM‰Â¿«≈ƒ≈∆¿ƒ∆»≈¿«¿»»ƒ
ÌÈa¯Â ÏÈ‡B‰ ;·e¯Ú‰ ˙‡ ÔÈ˙B ÔÈ‡ ÌÈBˆÈÁ‰«ƒƒ≈»¿ƒ∆»≈ƒ¿«ƒ

ÔÈÒ¯Bc39¯ÚL ˙È·a ¯c‰Â ,¯ÚL ˙È·k Ô‰ È¯‰ - Ô‰a ¿ƒ»∆¬≈≈¿≈««¿«»¿≈««
‡l‡ ÌÈa¯ Ba ÔÈÒ¯Bc ÔÈ‡ - ÈÚÈLz‰ Ï·‡ .¯ÒB‡ BÈ‡≈≈¬»«¿ƒƒ≈¿ƒ«ƒ∆»

„ÈÁÈ40B·e¯Ú ÔziL „Ú ¯ÒB‡ CÎÈÙÏ ,41. »ƒ¿ƒ»≈«∆ƒ≈≈

ב.37) עח, יוצאים 38)עירובין הפנימיים החדרים ודיירי
החיצוניים. החדרים דרך לחצר.39)לחצר דרכם עוברים

('מעשה 40) יחיד" "אלא המלים: חסרות אחר, בנוסח
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יוצא 41)רוקח'). אחד כשדייר חדרים, בשני הדין וכן
ז). שע, סי' ברורה' ('משנה לחצר השני החדר דרך

.ÈÈzL42‰Ê ÌÈÁe˙t ÌÈza ‰LÏL Ô‰ÈÈ·e ˙B¯ˆÁ ¿≈¬≈≈≈∆¿»»ƒ¿ƒ∆
Ô·e¯Ú BÊ ¯ˆÁ Èa e‡È·‰Â ,˙B¯ˆÁÏ ÌÈÁe˙Ùe ‰ÊÏ»∆¿ƒ«¬≈¿≈ƒ¿≈»≈≈»

ˆÓ‡‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â Ô‰Ï Áe˙t‰ ˙Èa‰ C¯cÔÎÂ ,ÈÚ ∆∆««ƒ«»«»∆¿ƒƒ««ƒ»∆¿»ƒ¿≈
Áe˙t‰ [˙Èa‰] C¯c Ô·e¯Ú ˙¯Á‡‰ ¯ˆÁ‰ Èa e‡È·‰≈ƒ¿≈∆»≈»«∆∆≈»∆∆««ƒ«»«
ÌÈza ‰LÏM‰ Ô˙B‡ - ÈÚˆÓ‡‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â Ô‰Ï»∆¿ƒƒ««ƒ»∆¿»ƒ»«¿»»ƒ

˙t‰ ˙‡ ÔzÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡43ÈtÓ - ÈÚˆÓ‡‰ . ≈»¿ƒƒƒ≈∆««»∆¿»ƒƒ¿≈
ÏkL ÈtÓ - ÂÈ„„ˆnL ÌÈM‰Â ,·e¯Ú‰ Ba eÁÈp‰L∆ƒƒ»≈¿«¿«ƒ∆ƒ¿»»ƒ¿≈∆»

¯ÚL ˙Èa Ô‰Ó „Á‡44.¯ˆÁ ÈL‡Ï ∆»≈∆≈««¿«¿≈»≈

שם.42) (פ"א 43)עירובין, למעלה רבינו שכתב כמו
את  ליתן צריך אינו העירוב, בו שמניחין "בית הט"ז):

לחצר.44)הפת". משום שעוברים כיון

.‡ÈÈzL45‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÁe˙t ÌÈza ÈLe ˙B¯ˆÁ ¿≈¬≈¿≈»ƒ¿ƒ∆»∆
Ô‰ÈÈa46Èa‰ C¯c Ô·e¯Ú el‡ e‡È·‰Â ,,Ô‰Ï Áe˙t‰ ˙ ≈≈∆¿≈ƒ≈≈»∆∆««ƒ«»«»∆

e‡È·‰Â ,˙¯Á‡‰ ¯ˆÁÏ CeÓq‰ ÈM‰ ˙Èaa e‰eÁÈp‰Â¿ƒƒ««ƒ«≈ƒ«»∆»≈»«∆∆¿≈ƒ
˙Èaa e‰eÁÈp‰Â ,Ô‰Ï CeÓq‰ Á˙t‰ C¯c Ô·e¯Ú el‡≈≈»∆∆«∆««»»∆¿ƒƒ««ƒ
ÁÈp‰ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ;·e¯Ú e˜ ‡Ï Ô‰ÈzL - ¯Á‡‰»«≈¿≈∆…»≈∆»∆»≈∆ƒƒ«

¯ÚL ˙È·a B·e¯Ú47.˙¯Á‡ ¯ˆÁ ÏL ≈¿≈««∆»≈«∆∆

א.45) עו, אחת 46)עירובין כל אלא יחד, עירבו ולא
דירה,47)לעצמה. במקום העירוב להניח צריך והרי

הט"ז. בפ"א כמבואר

.·È„Á‡48ÒÒB‚ ‰È‰L ¯ˆÁ‰ ÈaÓ49Èt ÏÚ Û‡ , ∆»ƒ¿≈∆»≈∆»»≈««ƒ
Èa ÏÚ ¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ÌBia Ba ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«¬≈∆≈«¿≈
,ÔË˜ ÔÎÂ .ÂÈÏÚ e·¯ÚÈÂ ˙Ùa BÏ ekÊiL „Ú ,¯ˆÁ‰∆»≈«∆ƒ¿¿«ƒ»¿»»¿≈»»
¯ÒB‡ ‰Ê È¯‰ - ˙Èfk ÏÎ‡Ï ÏBÎÈ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈»∆¡…««ƒ¬≈∆≈

ÌÏBÚÏ ¯ÒB‡ BÈ‡ Á¯B‡‰ Ï·‡ .ÂÈÏÚ e·¯ÚiL „Ú50, «∆¿»¿»»¬»»≈«≈≈¿»
e¯‡aL BÓk51. ¿∆≈«¿

ה.48) פרק עירובין כחי 49)'תוספתא' ודינו למות, נוטה
דבריו. שבא 50)לכל (מושל) "קסדור שם: ב'תוספתא'

אוסר  זה הרי יום), ל' שם לשהות (שדעתו יום ל' עד לעיר,
בית  לו ייחדו לא דירה. בית לו שייחדו בזמן - אימתי מיד,
אוסר". אינו לעולם - (אורח) אכסנאי אוסר; אין - דירה

ה"א.51) פ"ב למעלה

.‚È„Á‡52B˙Èa ÁÈp‰L ¯ˆÁ ÈaÓ53˙·LÂ CÏ‰Â ∆»ƒ¿≈»≈∆ƒƒ«≈¿»«¿»«
Ì‡ ,B¯ˆÁÏ ‰ÎeÓÒ ‰˙È‰ elÙ‡ ,˙¯Á‡ ¯ˆÁa¿»≈«∆∆¬ƒ»¿»¿»«¬≈ƒ

ÚÈq‰54È¯‰ - ˙aLa B˙È·Ï ¯ÊÁÏ BzÚc ÔÈ‡Â BalÓ ƒƒ«ƒƒ¿≈«¿«¬…¿≈¿«»¬≈
Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ BÈ‡ ‰Ê55?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . ∆≈≈¬≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ

Ï‡¯NÈa56˙aLÏ CÏ‰ elÙ‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡ ; ¿ƒ¿»≈¬»≈»ƒ¬ƒ»«ƒ¿…
epnÓ e¯kNiL „Ú Ô‰ÈÏÚ ¯ÒB‡ - ˙¯Á‡ ¯ÈÚa¿ƒ«∆∆≈¬≈∆«∆ƒ¿¿ƒ∆

˙aLa ‡B·iL ¯LÙ‡ È¯‰L ,BÓB˜Ó57. ¿∆¬≈∆¿»∆»¿«»

א.52) פו, עירובין השבת.53)משנה, הרחיק.54)לפני
דירה.55) שמה לא בעלים, בלי דירה דרך 56)כי שאין

שהותרה  כיון במקרה, יבוא אם ואף בשבת, לבוא ישראל
(מגידֿמשנה). לכולה הותרה - שבת ודוקא 57)למקצת

לבוא  שיכול אחד, יום מהלך דהיינו קרוב, במקום הוא אם
אוסר  אינו - רחוקה לדרך הלך אם אבל יום. באותו

(מגידֿמשנה).

.„È,ÌÈ¯Á‡Ï B¯ˆÁ ÈzaÓ ¯ÈkN‰L ¯ˆÁ‰ ÏÚa««∆»≈∆ƒ¿ƒƒ»≈¬≈«¬≈ƒ
Ô‰Ó ˙È·e ˙Èa ÏÎa ‰¯BÁÒ ÈÈÓ B‡ ÌÈÏk BÏ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«≈ƒƒ≈¿»¿»«ƒ«ƒ≈∆
ÏÎa „È ˙ÒÈÙz BÏ LÈÂ ÏÈ‡B‰ ;ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡ ÔÈ‡ -≈»¿ƒ»»ƒ¿≈¿ƒ«»¿»

BÏˆ‡ ÔÈÁ¯B‡k Ïk‰ eNÚ ,Ô‰Ó ˙Èa58ÌÈ¯·c ‰na . «ƒ≈∆«¬«…¿¿ƒ∆¿«∆¿»ƒ
,˙aLa BÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ¯·c ÌL ÁÈp‰La ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿∆ƒƒ«»»»∆»¿«¿¿¿«»

˙BiLLÚÂ Ï·Ë ÔB‚k59˙Èa ÏÎa BÏ ¯‡L Ì‡ Ï·‡ ; ¿∆∆«¬»ƒ¬»ƒƒ¿«¿»«ƒ
¯LÙ‡Â ÏÈ‡B‰ - ÔÏËÏËÏ ¯znL ÌÈÏk Ô‰Ó≈∆≈ƒ∆À»¿«¿¿»ƒ¿∆¿»
È¯‰ ,„È ˙ÒÈÙz ÌL BÏ ¯‡MÈ ‡ÏÂ ÌBi‰ Ì‡ÈˆBiL∆ƒ≈«¿…ƒ»≈»¿ƒ«»¬≈

.e·¯ÚiL „Ú ÂÈÏÚ ÔÈ¯ÒB‡ el‡≈¿ƒ»»«∆¿»¿

ב.58) פה, בעירובין יהודה של 59)כרבי עבות חתיכות
פו.). (עירובין בשבת בטלטול ואסורות כלים שאינן מתכת,

.ÂË¯ˆÁ‰ ÈL‡60ÔÈ‡ - e·¯Ú ‡ÏÂ eÁÎML «¿≈∆»≈∆»¿¿…≈¿≈
Ï·‡ .ÌÈz·Ï ¯ˆÁÓ ‡ÏÂ ¯ˆÁÏ ÌÈzaÓ ÌÈ‡ÈˆBÓƒƒƒ»ƒ¿»≈¿…≈»≈¿»ƒ¬»

¯ˆÁa e˙·ML ÌÈÏk Ô‰ ÔÈÏËÏËÓ61ÏÎ·e ¯ˆÁ‰ ÏÎa ¿«¿¿ƒ≈≈ƒ∆»¿∆»≈¿»∆»≈¿»
Ì‡Â .¯ˆÁ‰ ÌÚ ·LÁp‰62B‡ ˙Òt¯Ó ÌM ‰˙È‰ «∆¿»ƒ∆»≈¿ƒ»¿»»ƒ¿∆∆

˙Òt¯n‰ ÈL‡Â ÔÓˆÚÏ ¯ˆÁ‰ ÈL‡ e·¯ÚÂ ,‰iÏÚ¬ƒ»¿≈¿«¿≈∆»≈¿«¿»¿«¿≈«ƒ¿∆∆
ÔÈÏËÏËÓ ‰iÏÚ‰ ÈL‡ B‡ ˙Òt¯n‰ ÈL‡ - ÔÓˆÚÏ¿«¿»«¿≈«ƒ¿∆∆«¿≈»¬ƒ»¿«¿¿ƒ
·LÁp‰ ÏÎ·e ˙Òt¯n‰ ÏÎa Ô‰Èz·a e˙·ML ÌÈÏk≈ƒ∆»¿¿»≈∆¿»«ƒ¿∆∆¿»«∆¿»
ÈL‡Â ,dnÚ ·LÁp‰ ÏÎ·e ‰iÏÚ‰ ·Á¯ ÏÎa B‡ dnÚƒ»¿»…«»¬ƒ»¿»«∆¿»ƒ»¿«¿≈
ÔÎÂ .dnÚ ·LÁp‰ ÏÎ·e ¯ˆÁ‰ ÏÎa ÔÈÏËÏËÓ ¯ˆÁ‰∆»≈¿«¿¿ƒ¿»∆»≈¿»«∆¿»ƒ»¿≈
eÁÎLÂ ,‰iÏÚa ¯c „ÈÁÈÂ ¯ˆÁa ¯c „ÈÁÈ ‰È‰ Ì‡ƒ»»»ƒ»¿»≈¿»ƒ»«¬ƒ»¿»¿
,dnÚ ·LÁp‰Â ‰iÏÚ‰ ÏÎa ÏËÏËÓ ‰Ê - e·¯Ú ‡ÏÂ¿…≈¿∆¿«¿≈¿»»¬ƒ»¿«∆¿»ƒ»

.dnÚ ·LÁp‰Â ¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÓ ‰ÊÂ¿∆¿«¿≈¿»∆»≈¿«∆¿»ƒ»

א.60) וצא, א. פט, השבת.61)עירובין כניסת בתחילת
ב.62) פג, עירובין משנה,

.ÊË„ˆÈk63CB˙aL Ba ‡ˆBiÎÂ Ïz B‡ ÚÏq‰ ? ≈««∆«≈¿«≈∆¿
¯ˆÁ‰64el‡ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ÔÈ‰B·b ÔÈ‡ Ì‡ : ∆»≈ƒ≈»¿ƒ¬»»¿»ƒ¬≈≈

˙Òt¯n‰ ÔÈ·e ¯ˆÁ‰ ÔÈa ÔÈ·LÁ65ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈLe , ∆¿»ƒ≈∆»≈≈«ƒ¿∆∆¿≈∆¬ƒ
,‰¯NÚ ÔÈ‰B·b Ì‡Â ;ÌÈzaaL ÌÈÏk ÌL ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»≈ƒ∆«»ƒ¿ƒ¿ƒ¬»»
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙Òt¯n‰ ÔÈ·e Ô‰ÈÈa ‰È‰Â¿»»≈≈∆≈«ƒ¿∆∆»≈«¿»»¿»ƒ
,dÏ ÔÈÂL Ô‰ È¯‰L ,˙Òt¯n‰ ÌÚ ÔÈ·LÁ el‡ È¯‰ -¬≈≈∆¿»ƒƒ«ƒ¿∆∆∆¬≈≈»ƒ»

Ì‰a ÔÈ¯zÓ ˙Òt¯Ó È·e66ÔÓ ÔÈ˜BÁ¯ eÈ‰ Ì‡Â ; ¿≈ƒ¿∆∆À»ƒ»∆¿ƒ»¿ƒƒ
Èt ÏÚ Û‡ ,Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆«¿»»¿»ƒ»≈«≈««ƒ
,˙Òt¯n‰Â ¯ˆÁ‰ ÏÏÎa el‡ È¯‰ - ‰¯NÚ ÔÈ‰B·bL∆¿ƒ¬»»¬≈≈ƒ¿«∆»≈¿«ƒ¿∆∆
,‰˜È¯Ê È„È ÏÚ Ô‰a LnzL‰Ï ¯LÙ‡ Ô‰ÈML ÈÙÏ¿ƒ∆¿≈∆∆¿»¿ƒ¿«≈»∆«¿≈¿ƒ»

ÌÈza‰ ÈÏk ÌLÏ ‡ÈˆB‰Ï ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰ÈL CÎÈÙÏ67„Ú ¿ƒ»¿≈∆¬ƒ¿ƒ¿»¿≈«»ƒ«
‰˙È‰ .e·¯ÚiL68‰·vÓ69ÈÙÏ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ‰·Á¯ ∆¿»¿»¿»«≈»¿»»«¿»»¿»ƒƒ¿≈

,¯ˆÁ‰ Èa ÏÚ ˙¯ÒB‡ ˙Òt¯n‰ ÔÈ‡ - ˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆≈«ƒ¿∆∆∆∆«¿≈∆»≈
Ô‰Ó ‰˜ÏÁ È¯‰L70. ∆¬≈∆¿¿»≈∆

שם.63) ולמרפסת.64)משנה, לחצר ומשותף
המרפסת".65) ועם החצר עם "נחשבין אחר: בנוסח
החצר.66) לבני מאשר בסלע להשתמש יותר נוח שלהם
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השבת.67) כניסת בשעת בבתים א.68)שהיו ס, עירובין
מחיצה.69) כעין והפסק 70)עמוד מחיצה שעשו ידי על

החצר. מן להסתלק שרוצים דעתם גילו לפניהם,

.ÊÈÔÈÊÈÊ71‰hÓÏ ‡e‰L Ïk :ÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBi‰ ƒƒ«¿ƒƒ«¿»ƒ…∆¿«»
LÁ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ¯ˆÁ‰ ÔÓ ·72È·e , ≈¬»»¿»ƒ¬≈∆∆¿»ƒ∆»≈¿≈

‰¯NÚ CB˙a ‡e‰L ÏÎÂ ;Ba ÔÈLnzLÓ ¯ˆÁ‰∆»≈ƒ¿«¿ƒ¿…∆¿¬»»
‰iÏÚ ÈL‡ - ‰iÏÚÏ ÔÈÎeÓq‰ ÌÈBÈÏÚ‰ ÌÈÁÙË¿»ƒ»∆¿ƒ«¿ƒ»¬ƒ»«¿≈¬ƒ»
„Ú ÌÈBzÁz‰ ‰¯NÚ ÔÈa ¯‡Lp‰Â ;Ba ÔÈLnzLÓƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»≈¬»»««¿ƒ«
- ÌL ÔÈ‡ˆBi‰ ÔÈÊÈf‰ ÔÓ ÌÈBÈÏÚ‰ ‰¯NÚ ˙lÁz¿ƒ«¬»»»∆¿ƒƒ«ƒƒ«¿ƒ»
ÌÈÏÎa Ô‰a ÔÈLnzLÓ ÔÈ‡Â ,Ba ÔÈ¯eÒ‡ Ì‰ÈL¿≈∆¬ƒ¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆¿≈ƒ

.e·¯Ú Ôk Ì‡ ‡l‡ ÌÈzaaL∆«»ƒ∆»ƒ≈≈¿

הקירות.71) מן היוצאות בליטות והן א. פד, עירובין
ולא 72) לעצמם, העליה ובני לעצמם החצר בני כשעירבו

שעה). סי' (או"ח יחד שניהם עירבו

.ÁÈ¯Ba73ÌÈÏ·Ë ˙B¯t ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ :¯ˆÁaL74 ∆¿»≈ƒ»»»≈≈¿»ƒ
‡e‰ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙aLa ÔÏËÏËÏ ¯eÒ‡L∆»¿«¿¿»¿«»¿«≈»∆¬≈

B˙ÈÏÁÂ75dB·b ‰È‰ Ì‡ :¯ˆÁaL Ïz B‡ ÚÏÒk ¿À¿»¿∆«≈∆¿»≈ƒ»»»«
ÌÚ ·LÁ ‡e‰ È¯‰ - ˙Òt¯nÏ CeÓÒ ‰¯NÚ¬»»»«ƒ¿∆∆¬≈∆¿»ƒ
¯ˆÁ Èa ÔÈ‡ - ÌÈÓ ‡ÏÓ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Òt¯n‰«ƒ¿∆∆¬»ƒ»»»≈«ƒ≈¿≈»≈

e·¯ÚiL „Ú ÌÈzaÏ epnÓ ÔÈÒÈÎÓ ˙Òt¯Ó Èa ‡ÏÂ76. ¿…¿≈ƒ¿∆∆«¿ƒƒƒ∆«»ƒ«∆¿»¿

א.73) פ, תרומות 74)עירובין מהם הפרישו שלא פירות
באכילה. ואסורים מסביב 75)ומעשרות אשר העפר צבור

הבור. מים,76)לשפת מלא בור על חכמים שגזרו
לבתים  משם להכניס ויבואו ממנו, חסרים המים שלפעמים

שם). (עירובין

.ËÈÈzL77˙B¯ˆÁ78˙ÈÓÈt‰ ÈL‡Â ,BfÓ ÌÈÙÏ BÊ ¿≈¬≈ƒ¿ƒƒ¿«¿≈«¿ƒƒ
‰·¯Ú :‰BˆÈÁ‰ ÏÚ ÔÈ¯·BÚÂ ÔÈÒÎÂ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒ¿ƒ¿»ƒ¿¿ƒ««ƒ»≈¿»

˙¯zÓ ˙ÈÓÈt‰ - ‰BˆÈÁ‰ ‰·¯Ú ‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰79, «¿ƒƒ¿…≈¿»«ƒ»«¿ƒƒÀ∆∆
‰¯eÒ‡ ‰BˆÈÁ‰Â80‰·¯Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ‰·¯Ú ; ¿«ƒ»¬»≈¿»«ƒ»¿…≈¿»

˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL - ˙ÈÓÈt‰81‡lL ÈtÓ - ˙ÈÓÈt‰ : «¿ƒƒ¿≈∆¬«¿ƒƒƒ¿≈∆…
ÔÈ¯·BÚL e·¯Ú ‡lL el‡ ÈtÓ - ‰BˆÈÁ‰Â ,‰·¯Ú≈¿»¿«ƒ»ƒ¿≈≈∆…≈¿∆¿ƒ
ÈÙa ˙¯zÓ BÊ - dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ e·¯Ú ;Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈¿¿«¿»¿¿«¿»À∆∆ƒ¿≈
ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ Ï·‡ ,dÓˆÚ ÈÙa ˙¯zÓ BÊÂ dÓˆÚ«¿»¿À∆∆ƒ¿≈«¿»¬»≈¿«¿¿ƒ

.BÊÏ BfÓƒ»

א.77) עה, עירובין דיירים 78)משנה, יש אחת שבכל
בחצרה.79)קבועים. לפנימית 80)לטלטל שיש לפי

עליה. ואוסרת החיצונה דרך הרגל שהפנימית 81)דריסת
הכלל, "זה החיצונה. על רגלה בדריסת אוסרת עירבה, שלא
המותרת  ורגל במקומה. שלא אוסרת במקומה, האסורה רגל
שעוברת  מפני במקומה שלא אוסרת אינה - במקומה

כג). בהלכה להלן (רבינו עליהן"

.ÎÁÎL82˙ÈÓÈt‰ - ·¯Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ÔÓ „Á‡ »«∆»ƒ«ƒ»¿…≈««¿ƒƒ
˙„ÓBÚ d¯z‰a83‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰ Èa ÔÓ „Á‡ ÁÎL . ¿∆≈»∆∆»«∆»ƒ¿≈«¿ƒƒ¿…

Èa el‡ ÈtÓ ,‰¯eÒ‡ ‰BˆÈÁ‰ Û‡ - Ô‰nÚ ·¯Ú≈«ƒ»∆««ƒ»¬»ƒ¿≈≈¿≈
.Ô‰ÈÏÚ ÔÈ¯·BÚ Ô‰L ,·e¯Ú Ô‰Ï ‰ÏÚ ‡lL ,˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ∆…»»»∆≈∆≈¿ƒ¬≈∆

לא 82) משנה' ה'מגיד שלפני ובספר א. עה, עירובין משנה,
עיי"ש. עומדת", וכו' החיצונה מן אחד "שכח זו בבא היתה

שתאסור 83) הפנימית של הרגל דריסת לחיצונה אין כי
עליה.

.‡ÎeNÚ84e‰eÁÈp‰ Ì‡ :„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL »¿≈∆≈∆»ƒƒƒ
‰È‰L ÔÈa ,·¯Ú ‡ÏÂ Ô‰Ó „Á‡ ÁÎLÂ ,‰BˆÈÁa«ƒ»¿»«∆»≈∆¿…≈«≈∆»»
Ô‰ÈzL - ˙ÈÓÈt‰ ÈaÓ ÔÈa ‰BˆÈÁ‰ ÈaÓƒ¿≈«ƒ»≈ƒ¿≈«¿ƒƒ¿≈∆

˙B¯eÒ‡85Ô‰Ï Ïh·iL „Ú86e¯‡a È¯‰L ,87 ¬«∆¿«≈»∆∆¬≈≈«¿
,˙ÈÓÈta Ô·e¯Ú eÁÈp‰ Ì‡Â ;¯ˆÁÏ ¯ˆÁÓ ÔÈÏh·nL∆¿«¿ƒ≈»≈¿»≈¿ƒƒƒ≈»«¿ƒƒ
‰BˆÈÁ‰ - ·¯Ú ‡ÏÂ ‰BˆÈÁ‰ ÈaÓ „Á‡ ÁÎLÂ¿»«∆»ƒ¿≈«ƒ»¿…≈««ƒ»

‰¯eÒ‡88˙¯zÓ ˙ÈÓÈÙe ,89dÓB˜Óa90„Á‡ ÁÎL ; ¬»¿ƒƒÀ∆∆ƒ¿»»«∆»
„Ú ˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL - ·¯Ú ‡ÏÂ ˙ÈÓÈt‰ ÈaÓƒ¿≈«¿ƒƒ¿…≈«¿≈∆¬«

.Ô‰Ï Ïh·iL∆¿«≈»∆

א.84) עה, עירובין דרים 85)משנה, כאילו הם שהרי
עליהם. אוסר עירב שלא ואחד אחת, בחצר כולם

ה"ה.87)רשותו.86) לא 88)פ"ב מהם אחד שהרי
שהשתתפו 89)עירב. ואף לעצמה, רשותה חולקת שהיא

לא  החיצוניים מן כשאחד עכשיו הרי - ביחד לערב מקודם
ולא  שדרתיך "לתקוני להגיד: הפנימית יכולה עירב,
- שקלקלת ועכשיו לקלקל), ולא שלחתיך (לתקן לעוותי"

(גמרא). בשיתוף רוצה המלה 90)איני חסרה אחר, בנוסח
(ויניציאה). "במקומה"

.·Î‰È‰91- BÊ ¯ˆÁa ¯c „Á‡Â BÊ ¯ˆÁa ¯c „Á‡ »»∆»»¿»≈¿∆»»¿»≈
ÏÎa LnzLÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk ‡l‡ ,·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡≈»¿ƒƒ¿»≈∆»»∆»≈∆ƒ¿«≈¿»

B¯ˆÁ92˙ÈÓÈta ˙BÏfÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰ Ì‡Â .93, ¬≈¿ƒ»»≈»ƒ«»«¿ƒƒ
ÏÚ ¯ÒB‡Â ,ÌÈa¯k ‡e‰ È¯‰ - „Á‡ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆∆»¬≈¿«ƒ¿≈«

BÓB˜Ó e¯kNiL „Ú ‰BˆÈÁ‰94. «ƒ»«∆ƒ¿¿¿

שם.91) עירובין אוסר 92)משנה, שבפנימית היחיד שאין
(מגידֿמשנה). רבים בה שיש ואףֿעלֿפי החיצונה, על
למעלה  כמבואר הפנימית, על אוסרת אינה והחיצונה

יט. כפי 93)בהלכה ישראלים, שני דרים ובחיצונה
('מעשה  רבים לשון שישכרו" "עד מהמילה: שמוכח

הי"ב.94)רוקח'). בפ"ה כמבואר

.‚ÎLÏL95BÊÏ BÊ ˙BÁe˙t‰ ˙B¯ˆÁ96ÏÎa ÌÈa¯Â , »¬≈«¿»¿«ƒ¿»
- ˙ÈÚˆÓ‡‰ ÌÚ ˙BBˆÈÁ‰ ÌÈzL e·¯Ú ,Ô‰Ó ¯ˆÁ»≈≈∆≈¿¿«ƒ«ƒƒ»∆¿»ƒ

‡È‰97ÌÈzLe ,dnÚ ˙B¯zÓ Ô‰Â ,Ô‰nÚ ˙¯zÓ ƒÀ∆∆ƒ»∆¿≈À»ƒ»¿«ƒ
BÊ ÌÚ BÊ ˙B¯eÒ‡ ˙BBˆÈÁ‰98ÔzLÏL eNÚiL „Ú «ƒ¬ƒ«∆«¬¿»¿»

‰È‰ .„Á‡ ·e¯Ú99Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ Ô‰Ó ¯ˆÁ ÏÎa ≈∆»»»¿»»≈≈∆∆»««ƒ
‰BˆÈÁa ÔÈÒ¯Bc ÌÈa¯L100;·¯ÚÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ - ∆«ƒ¿ƒ«ƒ»≈»¿ƒƒ¿»≈

- ˙ÈÓÈta ÌÈL eÈ‰ .BÓB˜Óa ¯zÓ Ô‰Ó „Á‡ ÏkL∆»∆»≈∆À»ƒ¿»¿«ƒ«¿ƒƒ
Ô‰ È¯‰ ,e·¯ÚiL „Ú ÔÓB˜Óa ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¬ƒƒ¿»«∆¿»¿¬≈≈
„Ú ‰BˆÈÁaLÂ ˙ÈÚˆÓ‡aL ÌÈ„ÈÁÈ‰ ÏÚ ÔÈ¯ÒB‡¿ƒ««¿ƒƒ∆»∆¿»ƒ¿∆«ƒ»«
‰¯eÒ‡‰ Ï‚¯ :ÏÏk‰ ‰Ê .˙ÈÓÈtaL ÌÈL e·¯ÚiL∆¿»¿¿«ƒ∆«¿ƒƒ∆«¿»∆∆»¬»

dÓB˜Óa101˙¯zn‰ Ï‚¯Â ;dÓB˜Óa ‡lL ˙¯ÒB‡ - ƒ¿»∆∆∆…ƒ¿»¿∆∆«À∆∆
ÈtÓ ,dÓB˜Óa ‡lL ˙¯ÒB‡ dÈ‡ - dÓB˜Óaƒ¿»≈»∆∆∆…ƒ¿»ƒ¿≈

.Ô‰ÈÏÚ ˙¯·BÚL∆∆∆¬≈∆
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ב.95) מה, עירובין לרשום 96)משנה, אחת כל ופתוחות
זו  רגל דריסת להם ואין לעצמה רשות אחת שכל הרבים,

(רש"י). זו עמה.97)בתוך עירבו ששתיהן האמצעית
ביניהן.98) עירבו לא החיצונות שתי עירובין 99)שהרי

ב. לפנים 100)עה, זו חצרות בשלש מדובר זו בהלכה
הרבים, לרשות פתוחה בלבד והחיצונה הפנימית מזו, ורגלי

(מגידֿמשנה). החיצונה בפנימית 101)דרך השנים כמו
עירבו. שלא מכיון במקומם, האסורים

.„Î˙Bi¯Ëˆˆk ÈzL102‰ÏÚÓÏ Ô‰L ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ¿≈¿À¿¿ƒ¿«¿»ƒ∆≈¿«¿»
ÌÈn‰ ÔÓ103Ô‰Ó ˙Á‡ Ïk ‰˙NÚL Èt ÏÚ Û‡ - ƒ««ƒ««ƒ∆»¿»»««≈∆

˙„¯BÈ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·b ‰vÁÓ104˙Á‡ ÏkÓ ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ∆∆ƒ»««
‰¯NÚ CB˙a ˙Bi¯Ëˆˆk‰ ÈzL eÈ‰ Ì‡ ,˙Á‡Â¿««ƒ»¿≈«¿À¿¿ƒ¿¬»»
e·¯ÚiL „Ú ˙‡lÓÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ È¯‰ - ÌÈÁÙË¿»ƒ¬≈≈¬ƒ¿«…«∆¿»¿

„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL105.˙Á‡ ‡¯ËˆˆÎk Ô‰L ÈtÓ , ¿≈∆≈∆»ƒ¿≈∆≈ƒ¿À¿¿»««
‰¯NÚ ÏÚ ¯˙BÈ ‰BzÁz‰Â ‰BÈÏÚ‰ ÔÈa ‰È‰ Ì‡Â¿ƒ»»≈»∆¿»¿««¿»≈«¬»»

ÌÈÁÙË106Ô‰ÈzL - dÓˆÚÏ BÊÂ dÓˆÚÏ BÊ ‰·¯ÚÂ , ¿»ƒ¿≈¿»¿«¿»¿¿«¿»¿≈∆
˙‡lÓÏ ˙B¯zÓ107. À»¿«…

"גזוזטראות"102) אחר: ובנוסח ב. פז, עירובין משנה,
רוקח'). היוצא 103)('מעשה מקורה במקום המדובר

כמו  ונהר, מעין על או הרבים רשות על היחיד רשות מכותל
המעין  מן הנקב אותו דרך וממלאים נקב בו ונוקבים - זיז

המשניות). (פירוש הנהר שהמחיצה 104)או אומרים ואנו
המים. עד למטה הגיעה זה.105)כאילו על זה ואוסרים

לעצמן.106) רשויות רבינו 107)שחולקות שכתב באופן
עשרה  גבוהה מחיצה "לעשות הט"ו): פט"ו שבת (בהל'
תהיה  או שבגזוזטרא, החלון כנגד המים גבי על טפחים
אותה  ורואין המים, כנגד הגזוזטרא מן יורדת המחיצה

המים". עד ונגעה ירדה כאילו

.‰Î‡Ï108Ó ‰BÈÏÚ‰ ‰˙NÚ‰˙NÚÂ ,‰vÁ …»¿»»∆¿»¿ƒ»¿»¿»
ÈÏc ÈtÓ ,˙‡lÓÏ ‰¯eÒ‡ ‰BzÁz‰ Û‡ - ‰BzÁz‰««¿»«««¿»¬»¿«…ƒ¿≈¿ƒ
.‰ÈÏÚ ¯·BÚL ,ÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L ,‰BÈÏÚ‰ Èa ÏL∆¿≈»∆¿»∆≈¬ƒ∆≈»∆»

- ‰BzÁz‰ ‰˙NÚ ‡ÏÂ ,‰vÁÓ ‰BÈÏÚ‰ ‰˙NÚ»¿»»∆¿»¿ƒ»¿…»¿»««¿»
Ì‡Â .‰¯eÒ‡ ‰BzÁz‰Â ,˙‡lÓÏ ˙¯zÓ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»À∆∆¿«…¿««¿»¬»¿ƒ
‰vÁna ‰BÈÏÚ‰ Èa ÌÚ ‰BzÁz‰ Èa eÙzzLƒ¿«¿¿≈««¿»ƒ¿≈»∆¿»«¿ƒ»
·e¯Ú e·¯ÚiL „Ú ˙‡lÓÏ ˙B¯eÒ‡ Ô‰ÈzL - eNÚL∆»¿≈∆¬¿«…«∆¿»¿≈

.„Á‡∆»

ב.108) פז, עירובין משנה,

.ÂÎLÏL109˙BË‡Èc110‰BÈÏÚ ,BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ »¿»¿«¿»ƒ∆¿»
‡Ï - „Á‡ ÏL ˙ÈÚˆÓ‡Â ,„Á‡ ÏL ‰BzÁ˙Â¿«¿»∆∆»¿∆¿»ƒ∆∆»…

ÏLÏLÈ111;˙ÈÚˆÓ‡ C¯c ‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰ ÔÓ ¿«¿≈ƒ»∆¿»««¿»∆∆∆¿»ƒ
¯Á‡ ˙eL¯ C¯c ˙eL¯Ï ˙eL¯Ó ÔÈÏLÏLÓ ÔÈ‡L112. ∆≈¿«¿¿ƒ≈¿ƒ¿∆∆¿«≈

C¯c ‡lL ‰BzÁzÏ ‰BÈÏÚ‰ ÔÓ ‡e‰ ÏLÏLÓ Ï·‡¬»¿«¿≈ƒ»∆¿»««¿»∆…∆∆
.˙ÈÚˆÓ‡∆¿»ƒ

ה.109) פרק עירובין עליות.110)'תוספתא'
וכן 112)יוריד.111) "אחר", המילה חסרה אחר, בנוסח

בתוספתא.

.ÊÎÈzL113˙Á‡ ¯ˆÁÂ ,BÊ „‚k BÊ ˙BË‡È„114 ¿≈¿»¿∆∆¿»≈««
Ô‰ÈzÁz115eÎtLÈ ‡Ï - ÌÈn‰ dÎB˙Ï ÔÈÎÙBML «¿≈∆∆¿ƒ¿»««ƒ…ƒ¿¿

Ô˙ˆ˜Ó eNÚ .„Á‡ ·e¯Ú Ô‰ÈzL e·¯ÚiL „Ú dÎB˙Ï¿»«∆¿»¿¿≈∆≈∆»»ƒ¿»»
‰˜eÚ116- eNÚ ‡Ï Ô˙ˆ˜Óe ,ÌÈn‰ da CtLÏ ¯ˆÁa »∆»≈ƒ¿…»««ƒƒ¿»»…»

eNÚ ‡lL el‡Â ,Ô‰lL ‰˜eÚÏ ÌÈÎÙBL eNÚL el‡≈∆»¿ƒ»»∆»∆¿≈∆…»
‰˜eÚ el‡ eNÚ Ì‡Â .e·¯ÚiL „Ú ¯ˆÁÏ eÎtLÈ ‡Ï…ƒ¿¿∆»≈«∆¿»¿¿ƒ»≈»
‰˜eÚÏ ˙ÎÙBL Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡ Ïk - ‰˜eÚ el‡Â¿≈»»««ƒ¿≈∆∆∆»»

.e·¯Ú ‡lL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰lL∆»∆««ƒ∆…≈¿

ב.113) פח, עירובין אמות 114)משנה, ארבע בה שיש
מועיל  עירוב אין מכן בפחות אבל יותר, או אמות ארבע על
שופכים  אין אמות מד' פחותה "חצר כי (גומא), עוקה בלי
(הל' הרבים" לרשות יוצאים שהם מפני בשבת, מים בתוכה

הט"ז). פט"ו (כת"י 115)שבת "ביניהן" אחר: בנוסח
בהל'116)התימנים). זו הלכה פרטי וראה בורֿשופכין.

וי"ז. הט"ז טו פרק שבת
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ה'תשפ"א  כסלו ו' ראשון יום

קנא. קנ. תעשה לא מצות
― וחמּׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ

ּבירּוׁשלים, אפּלּו ּבטמאה ׁשני מעׂשר מּלאכֹול ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֻֻׁשהזהרנּו
ׁשּנטמא ׁשני ׁשּמעׂשר אצלנּו ׁשהּכלל לפי ׁשּיּפדה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָעד

ּבמּכֹות ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבירּוׁשלים, אפּלּו אֹותֹו .(hi:)ּפֹודין ְְְֲִִִִִֵֶַַָָ
ּבטמא" מּמּנּו "ולאֿבערּתי אמרֹו: הּוא זה על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹוהאזהרה

(ci ,ek mixac)ּבּקּבלה ּובא ,(my ,zekn)טמא ׁשאני ּבין : ֲִֵֵֶַַָָָָ
מּכֹות ּובגמרא טמא. והּוא טהֹור ׁשאני ּבין טהֹור ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָוהּוא

לבער אסּור והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר עֹוד, (lek`l)נתּבאר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּובתנאי לֹוקה, ― עצמן ּבטמאת והאֹוכלם ּבטמאה, ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֻֻמהם
ואז ּפדיֹון ּבלי ּבירּוׁשלים ּבטמאה זה מעׂשר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשּיאכל
ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּזכרנּו. ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָילקה,

.(my)מּכֹות ַ

― הקנ"א מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ּבאנינּות aiigׁשני mdilr eiaexwn cg` zny mei eze`a) ֲִִֵָ

("ope`" `xwp Ð dxezd on la`zdl:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
מּמּנּו" באני הּמׁשנה(my)"לאֿאכלּתי ּולׁשֹון ,wxt mixeka) ְְְְִִִִֶַַָָֹֹ
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(a dpyn aמקֹום הבאת טעּונין והּבּכּורים ׁשהּמעׂשר ,ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָ
(milyexil)אסּור ּכלֿאֹונן וכן לאֹונן. ואסּורין וּדּוי ְְֲִִִֵֵֵַָָָּוטעּונין

ּכן: ּגם הּתֹורה ּולׁשֹון זה. מּפסּוק ּבּקדׁשים ְֱֳִִֵֶֶַַַָָָֹלאכל
ּבעיני הּייטב הּיֹום חּטאת ואכלּתי ּכאּלה אֹותי ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָ"וּתקראנה

hi)ה'" ,i `xwie)'ח ּבפרק האנינּות ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲֲִִִֵֶֶָָָ
מּזבחים(v`:)מּפסחים ב' אֹו(fh.)ּופרק קדׁשים והאֹוכל , ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָ

לֹוקה. ― ּבאנינּות ׁשני ֲֲִִֵֵֶַַמעׂשר

ה'תשפ"א  כסלו ז' שני יום

קמא. תעשה לא מצות
קמג. קמב.

― הקמ"א מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּדגן ׁשל ׁשני d`eaz)מעׂשר ipin zyngl llek my)חּוץ ֲִֵֵֶַָָ

לאכל "לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֱִִִֶֶַַַָָֹֹלירּוׁשלים,
"ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי(fi ,ai mixac)ׁשני מעׂשר והאֹוכל . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָ

ּב ׁשּנתּבאר ּבתנאי ודוקא לֹוקה; ― ּפדיֹון מּכֹותּבלי סֹוף ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָ
(:hi)ּבחּוץ ׁשּיאכלּנּו והּוא: ,(milyexil)ּפני ׁשראה אחר ְְְֵֶֶֶַַַָָֹ

ׁשם: אמרם והּוא ירּוׁשלים מחֹומת לפנים ּכלֹומר: ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּבית,
הּבית ּפני מּׁשּיראה עליו? חּיבין vi`מאימתי jk xg`e) ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

(elk`e milyexin.

― הקמ"ב מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
ּתירֹוׁש ׁשל ׁשני אמרֹו(oii)מעׂשר והּוא לירּוׁשלים, חּוץ ְְֲִִִִֵֵֶַַָָ

"ותירׁש ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל ְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹיתעּלה:
(my)ׁשּנתּבאר הּתנאי ּובאֹותֹו לֹוקה, ― והאֹוכלֹו ;ְְְְְִֵֶֶַַָָ

ּדגן. ְְַַָָּבמעׂשר

― הקמ"ג מעׂשרהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
יצהר ׁשל zif)ׁשני ony):אמרֹו והּוא לירּוׁשלים, חּוץ ְְְִִִִֵֶַָָָ

"ויצהר ותירׁש ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל ְְְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ"לאֿתּוכל
(my)ּבמעׂשר ׁשּקדם ּתנאי ּובאֹותֹו מלקּות חּיב והאֹוכל ;ְְְְְְֵֶַַַַַַָָָ

ּתירֹוׁש ּומעׂשר ּדגן מעׂשר ׁשּמנינּו על ּתתמּה וׁשּמא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָּדגן.
ּכאחד ׁשלׁשּתן אכל ׁשאם ּדע מצות; ׁשלׁש יצהר, ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹֹּומעׂשר
זה ׁשּבפסּוק זה ׁשּלאו לפי ואחת: ּכלֿאחת על לֹוקה ―ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
לחּלק. הּוא אּלא עליו, לֹוקין ׁשאין ׁשּבכללּות לאו ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָאינֹו

ּכרתֹות ּבגמרא אמרּו ּדגן(c:)ּובפרּוׁש מעׂשר "אכל : ְְְְְִֵֵַַַָָָָָָ
על לֹוקין וכי ואחת. ּכלֿאחת על חּיב ― ויצהר ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָותירֹוׁש

ּכתיב יּתירא קרא ׁשּבכללּות? xzeinלאו weqt ep`vn) ְְְִִִֶַָָָָ
(dwely cnllמּכדי .(dpd)'ה לפני "ואכלּת ּכתיב: , ְְְְְִִִִֵַָָ

וכּו'" ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר אלהי(bk ,ci my) ְְְְְְְֱִִֶֶַַָָֹֹ
לכּלהֹו למכּתבינהֹו למהּדר לי hxtneּולמה xfeg dn jxevl) ְְְְְְְְְִִִֶַָֻ

(?mlek z`"לחּלק מינּה sqepd,ׁשמע hexta ,weqtd zpeeka) ְְִֵַַַ
(envr ipta xeqi`k oin lk aiygdl .cixtdl :"wlgl".

א מּכֹות ה'ּובגמרא לפני "ואכלּת ּכתיב: "מּכדי, מרּו: ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ
רחמנא: לכתֹוב ,"ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר ְְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹאלהי

ּפרֹוׁשינהֹו מהּדר ,ּבׁשערי אֹותם לאכל (xfegלאֿתּוכל ְְְֱִִֶֶֶַַָָָֹֹ
(yxtneליחֹודי מּנּה ׁשמע לי? למה לאו(cgil)לכּלהּו ְְְְְִִֵַַַָָֻ

ּבפסּוק עליו ׁשהזהיר ׁשּכלֿמה נתּבאר הרי וחד". ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלכלֿחד
ׁשאר להׁשלים ואחזר עצמֹו. ּבפני לאו וענין ּכלֿענין ְְְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָָֹזה,

הּפסּוק. אֹותם ׁשּכלל ִֶַַַָָָָהּלאוין

ה'תשפ"א  כסלו ח' שלישי יום

קיט. עשה מצות
― הקי"ט רבעיהּמצוה נטע ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

(ezrihpl ziriax dpya oli`d `iveny zexit),קדׁש ֶֹֻּכּלֹו
לה'" הּלּולים קדׁש ּכלּֿפריֹו "יהיה אמרֹו: (xwie`והּוא ְְְְִִִִֶֶַָָֹ

(ck ,hiׁשם ּבעליו ויאכלּוהּו לירּוׁשלים ׁשּיעלה ודינֹו: ,ְְְְֳִִִֶֶַָָָָָֹ
ספרי ּולׁשֹון ּכלּום. ּבֹו לּכהנים ואין ׁשני, מעׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַֹּכמֹו

(`yp zyxt)"יהיּו לֹו אתֿקדׁשיו "ואיׁש :(i ,d xacna)― ְְִִֶָָָ
מהם ׁשּיר ולא לּכהן ּונתנם ּכלֿהּקדׁשים הּכתּוב מׁש"ְְֳִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָֹֹ
ׁשני ּומעׂשר ּבהמה ּומעׂשר ּופסח ּוׁשלמים ּתֹודה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לּבעלים". ׁשּיהיּו רבעי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָונטע

ׁשני. מעׂשר מּמּסכת אחרֹון ּבפרק ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַּבׁשלמּות

ה'תשפ"א  כסלו ט' רביעי יום

קלא. עשה מצות
קכה.

― הקל"א לפניוהּמצוה להתוּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ
והּתרּומֹות הּמעׂשרֹות חֹובת את ׁשהפרׁשנּו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַיתעּלה,

מהם e`xּולהתנּקֹות izla zebdpzd ly dny` lkn)di ְְִֵֶַ
(z`f fixkdle ,zexyrnaׁשהתנּקינּו ּכדר ּבדּבּור, ְְְִִִֶֶֶַַּגם

והּצּוּוי מעׂשר". "וּדּוי הּנקרא: וזהּו ּבפעל, ּבהן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹמּלהחזיק
ּבערּתי אלהי ה' לפני "ואמרּת יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבזה
ולאלמנה לּיתֹום ולּגר לּלוי נתּתיו וגם מןֿהּבית ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָָֹהּקדׁש

bi)וגֹו'" ,ek mixac)ואפן זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִֵֶָָָֹ
ׁשני. מּמעׂשר אחרֹון ּבפרק וענינֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָהּבעּור

― הקכ"ה אתֿהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָ
mipind)הּבּכּורים zrayn l`xyiÎux` zext ipey`x) ִִַ

ּבּכּורי "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָולהביאם
"אלהי ה' ּבית ּתביא אדמת(hi ,bk zeny),ּופׁשּוט . ְְֱִֵֶַָָָֹ

ּבאים ואינם הּבית, ּבפני אּלא נֹוהגת אינה זֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמצוה
― הּירּדן ועבר וסּוריא יׂשראל ארץ מּפרֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאּלא
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. הּמינים ְְְְְֲִִִִִִִִֵַַָָָָּומּׁשבעת

וׁשם ּבּכּורים. ai)ּבמּסכת dpyn b wxt),ׁשהם נתּבאר ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָ
ּכהן נכסי הּבּכּורים, odkl)ּכלֹומר: mikiiy). ְְִִִֵֵַַֹ

ה'תשפ"א  כסלו י' חמישי יום

קלב. עשה מצות
יום שניֿ חמישי ז ֿ'י "ב כסלו 

קמט תעשה לא .(gnw*)מצות

― הקל"ב חסדיוהּמצוה לסּפר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָ
יעקב ׁשל מּצבֹו ראׁשית מאז הּצילנּו ואי אּתנּו, ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיתעּלה
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ריז elqk `"i iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

על לה' ּולהֹודֹות לנּו, ועּנּוים הּמצרים ּומּׁשעּבּוד ְְְְִִִִִִַַַָָָאבינּו
― הּברכה ׁשּיתמיד מּמּנּו ּולבּקׁש `epּכלֿזה, z`f lk) ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

(mixne`אמרֹו והּוא אתֿהּבּכּורים. מביאים ׁשאנּו ְְְְִִִִִֶֶַַָָּבזמן
אבי" אבד ארּמי אלהי ה' לפני ואמרּת "וענית ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹיתעּלה:

(d ,ek mixac)נקראת זֹו ּומצוה הּפרׁשה. ּכלֿאֹותּה ְְְִִֵַָָָָָָָּוׁשאר
ּבּכּורים ּבמּסכת ּדיניה נתּבארּו ּוכבר ּבּכּורים". ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָָָָ"מקרא

מּסֹוטה" ז' לנׁשים.(al.)ּובפרק חֹובה ואינה : ְְְִִֵֶֶָָָָ

― הקמ"ט מּלאכֹולהּמצוה הּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבחּוץ הּבּכּורים "לאֿתּוכל(milyexin)את אמרֹו: והּוא ְְִִֶַַַָֹ

ּבּקּבלה ּבא ."יד ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי fi:)לאכל zekn): ְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָֹ
― הּניח ׁשּלא לפי הּבּכּורים. אּלּו ― "יד ְְִִִִִֵֶֶַַַָֹ"ּותרּומת

מקֹום הבאת הּטעּון ּדבר זה ׁשּלא(milyexil)ּבפסּוק ְֲֶֶַַָָָָָָֹ
אּלּו הרי ― "יד "ּותרּומת ּבכללם ואמר ּבפרּוׁש, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָהזּכירֹו
הבאת טעּונין ׁשהם ּבהם ׁשּבאר ספק, ּבלי ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָהּבּכּורים
ספרי ּולׁשֹון !ּבׁשערי אכילתּה על יזהיר והיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמקֹום,

(my d`x zyxt)ּבּכּורים לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא "לא :ְִִֵֶַָָָֹ
עליהם קרא mrׁשּלא `exwl yiy dn alw dyr zevn d`x) ֲֵֶֶָָֹ

(mixekad z`adנתּבאר ּוכבר ּבלאֿתעׂשה". עֹובר ׁשהּוא ,ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹ
מּכֹות ׁשּיּניחם(hi.)ּבסֹוף קדם אּלא עליהם חּיב ׁשאינֹו . ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

עליהם, ּפטּור הּוא הרי ― ּבעזרה מּׁשּיּניחם אבל ֲֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָּבעזרה;
הּתנאי אֹותֹו ּבּבּכּורים וגם קרא. ׁשּלא ְְִִִֶַַַַַַָָֹאףֿעלּֿפי
חּיב ּבחּוץ ׁשאכלם ּכלֿמי ׁשאין ּכלֹומר ׁשני, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּבמעׂשר
ׁשּיאכל מי מהם אכל ואם הּבית; ּפני ׁשּיראּו עד ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹעליהם,
מלקּות חּיב ― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ּפני ׁשראּו ְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹאחר
מחּיב הּוא הרי ― הּיׂשראלי אבל ּכהן; הּוא אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָֹֻּבלבד
קריאה. אחר אפּלּו ּבּכּורים, אכל אם ׁשמים, ּבידי ְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָמיתה

אמרּו `)ּובפרּוׁש dpyn a wxt mixeka)הּתרּומה : ְְְֵַָָ
אם לזרים. ואסּורין ּומיתה חמׁש עליהן חּיבין ְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
מֹוסיף ּובׁשגגה ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָאכלם
ּתרּומת יתעּלה ׁשּקראם ׁשּכיון לפי התרּומה. ּכדין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹחמׁש

עלי חלּו ,ּכאןיד להבין ל וראּוי הּתרּומה. ּכלּֿדיני הם ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
אם ׁשהּכהן והּוא: הענינים ל יׁשּתּבׁשּו ׁשּלא ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהיטב
― ּבעזרה הּנחה קדם הּבית ּפני מּׁשראּו הּבּכּורים ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹיאכל
ּותרּומת וגֹו' ּבׁשערי לאכל תּוכל מ"ּלא ואזהרּתיּה ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֹלֹוקה,
ּבמעׂשר יׂשראל ּכמֹו מּכֹות, ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,"ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיד
ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לּמקֹום חּוץ אכילתֹו על ׁשּלֹוקה ֲִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשני
הּבית ּפני ׁשראּו אחר ּבּכּורים ׁשאכל הּיׂשראלי אבל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּלֹו;

ׁשּיאכלם dl)ּבכלֿמקֹום dvegn oiae milyexia oia)חּיב ― ְְֵֶַָָָֹ
לאֿיאכל "וכלֿזר מן ואזהרּתיּה ׁשמים, ּבידי ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹמיתה

i)קדׁש" my).אּלּו מּמצות קל"ג ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶַָֹֹ
מּכֹות. ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵַָָָָָּוכבר

ה'תשפ"א  כסלו י"א שישי יום

קמד. קמג. קלג. עשה מצות
― הקל"ג חּלההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָ

"ראׁשית יתעּלה: אמרֹו והּוא לּכהן, ולתנּה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹמּכלֿעּסה
תרּומה" ּתרימּו חּלה k)ערסתכם ,eh xacna)ּוכבר . ְְֲִִֵֶַָָָָֹ

ערלה ּובמּסכת חּלה ּבמּסכת זֹו מצוה ּכלּֿדיני ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנתּבארּו
(` dpyn a wxt)ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה חֹובה ְְִֵֶֶֶַָָָָואינה

ּבלבד. ְְִִֵָָיׂשראל

― הקמ"ג אתהּמצוה לּכהן לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹ
ׁשאנּו טהֹורה מּכלּֿבהמה והּקבה והּלחיים ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
הּכהנים מׁשּפט יהיה "וזה יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹׁשֹוחטים,

ׂשה" אם ׁשֹור אם הּזבח זבחי מאת העם gi,מאת mixac) ְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
(bמחּלין י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(.lw)ואין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָֻ

זֹו. ּבמצוה חּיבים ְְְִִִִַַָָהלוּים

― הקמ"ד ראׁשיתהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
o`vdn)הּגז ffbpd xnvdn wlg)אמרֹו והּוא לּכהן, ולּתנֹו ְְְְִֵֵַַָֹ

ּתּתןֿלֹו" צאנ ּגז "ראׁשית c)יתעּלה: ,my)זֹו ּומצוה , ְְְִִִִֵֵֶֶַָֹ
זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ּבארץ אּלא נֹוהגת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָאינה

מחּלין י"א .(dlw.)ּבפרק ְִֵֶֶֻ

ה'תשפ"א  כסלו י"ב ש"ק יום

פא. פ. עשה מצות
― ׁשמנים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא לּכהן, הּפדיֹון אֹותֹו ולּתן אדם ּבכֹור ְְְְְְִִִֵֵַַָָָֹלפּדֹות
ּתּתןֿלי" ּבני "ּבכֹור gk)יתעּלה: ,ak zeny)אי ּופרׁש . ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ּבֹו, זכה ּכבר ּוכאּלּו מןֿהּכהן ׁשּנפּדּנּו זֹו: נתינה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּתהיה
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא סלעים. ּבחמּׁשה מּמּנּו ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָונקנהּו

האדם" ּבכֹור את תפּדה eh)ּפדה ,gi xacna)זֹו ּומצוה , ְְְִִֵֶָָָָָֹ
היא אּלא ּבּה; חּיבֹות הּנׁשים ואין הּבן, ּפדיֹון מצות ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָהיא

ׁשּנתּבאר(zelhend)הּבן(ly)מצות ּכמֹו האב, על ְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ּבמּסכת(hk.)ּבקּדּוׁשין זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

.(en.)ּבכֹורֹות ְ

― הפ"א ּפטרהּמצוה לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ
(ly xeka)אם ― ּבזּולתֹו יּפדה וׁשּלא ּדוקא ּבׂשה ְְְְֲִִֶֶֶַָָָֹחמֹור

והּוא לּכהן, הּׂשה אֹותֹו ויּתן ― ּבׁשויֹו אֹותֹו יפּדה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹלא
ּבׂשה" ּתפּדה חמֹור "ּופטר יתעּלה; k)אמרֹו ,cl zeny). ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַָ
ּבכֹורֹות ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו `)ּוכבר wxt)וגם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
ּבּה. חּיבים הלוּים אין ְִִִִֵַַָָהיא
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gnריח wxt dinxi - mi`iap

çî-÷øô äéîøéfnÎfl

æì:÷N íéðúî-ìòå úããb íéãé-ìk ìò äòøb ï÷æ-ìëå äçø÷ Làø-ìë ékçìáàBî úBbb-ìk ìò ¦³¨ŸÆ¨§½̈§¨¨−̈§ª¨®©³¨¨©Æ¦Æ§ª½Ÿ§©¨§©−¦¨«©´¨©¬¨²
:ýåýé-íàð Ba õôç-ïéà éìëk áàBî-úà ézøáL-ék ãtñî älk äéúáçøáeèìéàéà eìéìéä äzç CC ¦§ŸŸ¤−¨ª´Ÿ¦§¥®¦«¨©´§¦¤À̈¦§¦²¥«¥¬¤−§ª§¨«¥¬©Æ¨Æ¥¦½¥²

:åéáéáñ-ìëì äzçîìå ÷çNì áàBî äéäå LBa áàBî óøò-äðôäîäàãé øLpë äpä ýåýé øîà äë-ék ¦§¨¬Ÿ¤−̈®§¨¨¬¨²¦§¬Ÿ§¦§¦−̈§¨§¦¨«¦ŸÆ¨©´§½̈¦¥¬©¤−¤¦§¤®
:áàBî-ìà åéôðk Nøôeàîáìk àeää íBia áàBî éøBab áì äéäå äNtúð úBãönäå úBiøwä äãkìð ¨©¬§¨−̈¤¨«¦§§¨Æ©§¦½§©§¨−¦§¨®¨§«Â¨¨¥º¦¥³¨Æ©´©½§¥−

:äøöî äMàáî:ìécâä ýåýé-ìò ék íòî áàBî ãîLðåâîéìò çôå úçôå ãçtáàBî áLBé E ¦¨¬§¥¨«§¦§©¬−̈¥¨®¦¬©§−̈¦§¦«©¬©¨©−©¨¨®¨¤²¥¬−̈
:ýåýé-íàðãîäéìà àéáà-ék çta ãëlé úçtä-ïî äìòäå úçtä-ìà ìté ãçtä éðtî ñpä (ñéðä) §ª§¨«©º̈¦§¥³©©Æ©Æ¦´Ÿ¤©©½©§¨«Ÿ¤Æ¦©©½©¦¨¥−©¨®¦«¨¦̧¥¤¯¨

:ýåýé-íàð íúc÷t úðL áàBî-ìàäîäáäìå ïBaLçî àöé Là-ék íéñð çkî eãîò ïBaLç ìöa ¤¨²§©¬§ª¨−̈§ª§¨«§¥¬¤§²¨§−¦´Ÿ©¨¦®¦«¥º¨¨´¥¤§À§¤«¨¨Æ
:ïBàL éða ã÷ã÷å áàBî úàt ìëàzå ïBçéñ ïéaîåîéðá eçwì-ék LBîk-íò ãáà áàBî Eì-éBàE ¦¥´¦½©Ÿ Æ©Æ§©´½̈§¨§−Ÿ§¥¬¨«§´½̈¨©−©§®¦«ª§³¨¤ÆÆ

éúðáe éáMa:äéáMa Eæî:áàBî ètLî äpä-ãò ýåýé-íàð íéîiä úéøçàa áàBî-úeáL ézáLå ©¤½¦§Ÿ¤−©¦§¨«§©§¦¯§¨²§©£¦¬©¨¦−§ª§¨®©¥−¨¦§©¬¨«

i"yx
(ÊÏ).úåããâ:שריטות(ËÏ).åìéìéä äúç êéà הילילו

חתה: איך ואמרו äàãé.(Ó)עליה øùðë אל האויב
העיר:úåéø÷ä.(Ó‡)יעוף:äàãé.מואב: שם
(‚Ó).úçôå ãçô זה אצל זה קשים דברים ב' אלו

בו: ליפול מוכן והפחת לנוס לו גורם úçô.שהפחד
בלע"ז : ïåáùç.(Ó‰)פוש"א ìöá ויש גבוהה  שהיא

צל: עוד åãîò.לה בהן היה לא אשר בצל לנוח הנסים
לנוס: ïåçéñ.כח ïáî ראובן בן כמו סיחון מעיר
ט ) חברו ã÷ã÷å.:(ביהושע ומנחם בלע"ז אטריפירצד"א

יקר: לשון ויקירי תרגם ויונתן מקור ïåàù.ל' éðá אותם
: תפארת קול מגביהים שהיו

cec zcevn
(ÊÏ).‰Á¯˜: קרח וישאר ראשה שערות ימרטו  ‚¯ÚÂ‰.כי

מהם: ונחסר  השערות  מחמת‚„Â„Â˙.יתלשו בבשר  שריטות
ואבל: ואבל :˘˜.צער  צער ענין הוא וגם  שק כיסוי

(ÁÏ).„ÙÒÓ ‰ÏÂÎ: מספד קול  ישמע ·Â.בכולם ıÙÁ ÔÈ‡
צורך : בו ‰ÂÏÈÏÈ.(ËÏ)אין ‰˙Á ÍÈ‡חתה איך  יאמרו  ביללה 

נתבייש : והנה  נסה בעת  האויב מול עורף הפנה  ÂÁ˘Ï˜.איך 
כי ופחד  למחתה  להם יהיה והוא  עליו ישחקו סביביו כל

כמקרם: להם יקרה שלא È„‡‰.(Ó)יפחדו ¯˘Îהאויב
יבוא קל חיש ר "ל  מואב  אל לבוא כנפיו ויפרוש כנשר  יעופף 

המעופף: ‰˜¯ÂÈ˙.(Ó‡)וכנשר ‰„ÎÏתהיה מהערים כ"א
נתפשה : תהיה מהמגדלים וכ"א Óˆ¯‰.נלכדה  ‰˘‡ ·ÏÎכמו

מאד : עד  לבה נשברה  אז כי מצרה כשהיא  האשה  לב 
(·Ó).ÌÚÓ: עם עוד כלפי‰‚„ÏÈ.מהיות  לבזות גדולות דיבר

לעזור בהמקום יכולת  שאין אז אמר  כי ישראל  גלו  בעת מעלה 
עמו: ÂÎÂ'.(Ó‚)את „ÁÙ ופח ופחת  פחד  יבוא מואב עליך 

ומרובות : משונות צרות ממקום‰Ò.(Ó„)ר "ל  שינוס מי
ÂÎÂ'.הפחד : ÏÂÙÈ:בשלישית ילכד מהשנית ימלט  ואם  השנית  תדביקהו אחת  מצרה ינצל  אם  Ì˙„Â˜Ù.ר"ל  ˙˘הבאת השגחת

להם : הראויה ÌÈÒ.(Ó‰)הרעה ÁÎÓ Â„ÓÚ ÔÂ·˘Á Ïˆ·חשבון בצל  לחסות  עמדו הכח  העדר  מסיבת  המלחמה מן הנסים ר"ל 
עוד: לנוס יכלו לא ÂÎÂ'.כי ˘‡ ÈÎ: להאבידם משם יצא האויב  ר"ל מחשבון יצאה אש כי  נפלו שם והנה  ÔÂÁÈÒ.ר"ל  Ô·Ó

במ "ש : הדבר וכפל  האמורי מלך סיחון של מאז  שהיתה חשבון מואב:ÏÎ‡˙Â.היא שארית האביד  ואכלהÂ˜„˜Â„.האויב
העם: וראשי השארית  אבדו  ור "ל  לבב ובגודל  בגאוה  שאון קול המרימים מואב  ÂÓÎ˘.(ÂÓ)קדקוד  ÌÚ שעובדים‡·„ העם

נאבד : הנה כמוש ממואב:È˙·˘Â.(ÊÓ)לעכו"ם  השבי  בני ‰ÌÈÓÈ.אשיב ˙È¯Á‡·:רב זמן  אחר  ‰‰.ר"ל „Úהנה עד ר"ל 
מואב: של פורעניות משפט נאמר

oeiv zcevn
(ÊÏ).‰Á¯˜:השער מריטת  גרעון‚¯ÚÂ‰.ענין מלשון 

תתגודדי‚„Â„Â˙.וחסרון: מתי עד כמו  שריטה מז)ענין :(לעיל
(ÁÏ).ıÙÁהצדק כי לשדי החפץ  וכן  צורך  כב)ענין :(איוב
(ËÏ).‰˙Á:שבר סיבוב:‰Ù‰.ענין מול Û¯ÂÚ.ענין הוא 

כאשרÈ„‡‰.(Ó)לפחד :ÁÓÏÂ˙‰.הפנים: וכן עפיפה , ענין
הנשר כח)ידאה קריה‰˜¯ÂÈ˙.(Ó‡):(דברים תעלץ כמו הערים 

י"א) במצדהÂ„ˆÓ‰Â˙.:(משלי דוד  וישב כמו ומבצר מגדל ענין 
ה') לכידה :Ù˙˘‰.:(ש"ב ולחץ:Óˆ¯‰.ענין  צר מלשון

(‚Ó).˙ÁÙÂ הפחתים באחת  כמו  וחפירה  ט"ז)בור ÁÙÂ.:(שם
נשבר  הפח  כמו  רשת  קכ"ד)ענין עניןÌ˙„Â˜Ù.(Ó„):(תהלים

הרעה: הבאת ÔÂÁÈÒ.שלהבת:ÏÂ‰·‰.(Ó‰)השגחת  Ô·Ó
ראובן  בן בהן אבן וכן סיחון ט"ו)מעיר וצד :Ù‡˙.:(יהושע עבר

.„Â˜„˜: הראש גובה הומיה:˘‡ÔÂ.הוא È˙·˘Â.(ÊÓ)ענין
השבה: הגולה:˘·Â˙.מלשון  שבי  בסוף:·‡È¯Á˙.מלשון

iÎh wxt l`ipc - miaezk

è-÷øô ìàéðãfkÎek

åëóèMá Bv÷å àaä ãéâð íò úéçLé Lãwäå øéòäå Bì ïéàå çéLî úøké íéðLe íéML íéòáMä éøçàå§©£¥³©¨ª¦Æ¦¦´§©½¦¦¨¥¬¨¦−©§¥´®§¨¦̧§©¹Ÿ¤©Â§¦©´¨¦³©¨Æ§¦´©¤½¤
:úBîîL úöøçð äîçìî õ÷ ãòåæëçáæ | úéaLé òeáMä éöçå ãçà òeáL íéaøì úéøa øéaâäå §©Æ¥´¦§¨½̈¤¡¤−¤Ÿ¥«§¦§¦¬§¦²¨©¦−¨´©¤¨®©£¦̧©¨¹©©§¦´¤©́

ðk ìòå äçðîe(ô) :íîL-ìò Czz äöøçðå äìk-ãòå íîLî íéöewL ó ¦§À̈§©̧§©³¦¦Æ§Ÿ¥½§©¨¨Æ§¤´¡¨½̈¦©−©Ÿ¥«
é-÷øô ìàéðãaÎ`

ààáöå øácä úîàå øvàLèìa BîL àø÷ð-øLà ìàiðãì äìâð øác ñøt Cìî LøBëì LBìL úðLa¦§©´¨À§Æ¤Æ¤´¤¨©½¨¨Æ¦§¨´§¨«¦¥½£¤¦§¨¬§−¥§§©©®¤¡¤³©¨¨Æ§¨¨´
:äàøna Bì äðéáe øácä-úà ïéáe ìBãâáìL ìaàúî éúééä ìàiðã éðà íää íéîia:íéîé íéòáL äL ¨½¦Æ¤©¨½̈¦¬¨−©©§¤«©¨¦−¨¥®£¦³¨«¦¥Æ¨¦´¦¦§©¥½§Ÿ¨¬¨ª¦−¨¦«

i"yx
(ÂÎ).éøçàå:שבועים çéùî.אותן úøëé אגריפס יהרג

החורבן: בימי מושל שהי' יהודה åì.מלך ïéàå כמו
וגדול:çéùî.ואיננו: שר ל' אלא ùã÷äå.אינו øéòäå

והמקדש: àáä.והעיר ãéâð íò úéçùé הוא עליהם
ואוכלוסיו: óèùá.טיטוס åö÷å ואבדון לקללה וסופו

משיח: ע"י מלכותו כח îçìî'.שישטיף õ÷ ãòå גוג
העיר: úåîîåù.תהא úöøçð:שוממות של חרץ

(ÊÎ).ãçà òåáù íéáøì úéøá øéáâäå לשרים לרבים
נ"ב: ירמיה בס' המלך רבי וכל טיטוס øéáâäå.כמו

ישראל: לשרי ãçà.ברית òåáù ברית בהגברת יבטיחם
בריתו: את יפר השבוע ובתוך שנים ז' עד ושלוה

.äçðîå çáæ úéáùé ובשלוה הראשון בחזיון שאמר וזהו
ישחיתם: שלוה ברית מתוך רבים ðëישחית ìòåó

.íîåùî íéöå÷ù ועל כלומר הוא עכו"ם גנאי של כינוי
את  השומם את יניח ותיעוב שיקוצים בין גובה מושב

דומם: כאבן נאלמת שהיא ככנף ðë.óהעכו"ם גובה ל'
הפורח: íîåù.עוף ìò êúú äöøçðå äìë ãòå ותתקיים

ונחרצה  כלה עלי' תתך אשר יום עד השקץ ממשלת
המשיח: מלך בימי עליה íîåù.הנגזור ìò êúú תגיח

עובדיה: ועל העכו"ם על חרוץ כליון ותרד
(‡).ìåãâ àáöå:יבא ארוך øáãä.ולזמן úà ïéáå

החזון: את לי נגלה הדבר את äàøîá.ולהבין åì äðéáå
כמו  דבר שם הזאת התיבה ואין במראה לו ולהבינה
כמו  והוא יתירה ה"א אלא לח) (איוב בינה ידעת אם
בבי"ת  למעלה הטעם לפיכך ה) (תהלים הגיגי בינה

הבן : כמו ìáàúî.ופירושה éúééä שביטל כשראה
כתב  ע"פ בו וחזר להתחיל שצוה הבית מלאכת כורש
כמו  ספרא ושמשי טעם בעל רחום ובנימין יהודה צרי

עזרא: בספר íéîé.(·)שכתוב íéòåáù äùìù כ"א
שם  אשר המדי לדריוש אחת משנה שנה י"ח הם שנה
שנת  עד שכתוב כמו הגולה שני ע' לחשוב לבו אל
שנים  וג' הבית שבנה אסתר בן הפרסי לדריוש שתים
משך  או להתענו' התחיל לפניהם אם ידעתי לא היתירי'

הבנין: לאחר שנים ג' תעניותיו נדר קבלת

cec zcevn
(ÂÎ).ÌÈ˘Â ÌÈ˘˘וכמ"ש השנים ד ' עוד  למנות חש ולא

שלימה: שמיטה בהם  שאין לפי ÁÈ˘Ó.למעלה  ˙¯ÎÈזה
החורבן: בעת  יומת אשר  המלך  ÂÏ.אגריפס  ÔÈ‡Â עוד לו אין

במ"ש : ענין כפל והוא È‚„.המקדש :Â˜‰Â„˘.בעולם ÌÚ
טיטוס: והוא ירושלים על הבא הנגיד של  ·˘ÛË.עמו Âˆ˜Â

ע"י הבאה אף  שטף  ברב לכליון  ההוא  העם של סופו  אבל 
ÓÁÏÓ‰.המשיח : ı˜ „ÚÂ:גוג מלחמת והיא המלחמות כל בסוף שתהיה  ˘ÂÓÓÂ˙.המלחמה  ˙ˆ¯Áירושלים העיר תהיה

שממון: בכריתת  ·¯È˙.(ÊÎ)נכרתת  ¯È·‚‰Âשמיטה זמן  משך על ישראל  לשרי ברית כריתת  רומי מלך  ויחזק יגביר  מתחלה
‰˘·ÚÂ.אחת : ÈˆÁÂ: ומנחה זבח ה' מבית ויבטל  ירושלים על ויבא  השבוע בחצי הברית יפר  ÛÎ.אבל  ÏÚÂהמעלה בגובה ר"ל 

מליצה: ענין והוא למעלה לעוף  כנפיו  יפרוש  אשר הזה ÌÓÂ˘Ó.כהעוף  ÌÈˆÂ˜˘כאבן והנאלמה המשוקצת העכו"ם תהיה
ÏÎ‰.דומם: „ÚÂולא תכלה אחת  בבת ור"ל  הנאלמה  ההיא העכו"ם על והכריתה  הכליון תתך אשר עד  תהיה המעלה בגבהי

מעט : מעט 
נבואה:„·¯.(‡) דבר  ‰„·¯.ר"ל ˙Ó‡Â:וחידות ברמז לא שהוא מה כפי הדבר אמיתת לו נגלה  ‚„ÏÂ.ר "ל  ‡·ˆÂנגלה גם

מעלה : מלאכי של גדול  צבא  ‰„·¯.אליו ˙‡ ÔÈ·Âאמיתת לו נגלה לזה  עינים במראה לו ולהבינה הדבר את להבין וכדי ר"ל
מצווה היה  ואולי הנבואה דבר הוא  מה נאמר ולא  בקלות לו מובן לשיהא  מעלה  ממלאכי  רב צבא וגם  שהיא כמות  הדבר

ÂÎÂ'.(·)להעלימה : Ì‰‰ ÌÈÓÈ·לזה עזרא בספר כמ"ש לבנותה רשות שנתן אחר הבית  בנין לבטל  כורש  שצוה  ראה  כי על 
הגלות: מאורך  היתה ואולי  אליו הנגלה הדבר  בעבור מתאבל  שהיה  יתכן או  מתאבל, ÌÈÓÈ.היה  ÌÈÚÂ·˘ימים של  שבועיות ג'

יום: כ"א והם

oeiv zcevn
(ÂÎ).ÛË˘·:המים מרוצת  משטיפת  מושאל  לשון הוא 

.˙ˆ¯Á:('י (ישעיה ונחרצה  כלה כי וכן  וחתוך כריתה ענין
(ÊÎ).ÌÈ·¯Ï:( מ"א (ירמיה המלך  ורבי כמו  ÌÓÂ˘Ó.לשרים

ונאלם: והרקה:˙˙Í.משותק  יציקה  ענין
(‡).‡·ˆÂ:רב חיל ענין 



ריט gn wxt dinxi - mi`iap

çî-÷øô äéîøéfnÎfl

æì:÷N íéðúî-ìòå úããb íéãé-ìk ìò äòøb ï÷æ-ìëå äçø÷ Làø-ìë ékçìáàBî úBbb-ìk ìò ¦³¨ŸÆ¨§½̈§¨¨−̈§ª¨®©³¨¨©Æ¦Æ§ª½Ÿ§©¨§©−¦¨«©´¨©¬¨²
:ýåýé-íàð Ba õôç-ïéà éìëk áàBî-úà ézøáL-ék ãtñî älk äéúáçøáeèìéàéà eìéìéä äzç CC ¦§ŸŸ¤−¨ª´Ÿ¦§¥®¦«¨©´§¦¤À̈¦§¦²¥«¥¬¤−§ª§¨«¥¬©Æ¨Æ¥¦½¥²

:åéáéáñ-ìëì äzçîìå ÷çNì áàBî äéäå LBa áàBî óøò-äðôäîäàãé øLpë äpä ýåýé øîà äë-ék ¦§¨¬Ÿ¤−̈®§¨¨¬¨²¦§¬Ÿ§¦§¦−̈§¨§¦¨«¦ŸÆ¨©´§½̈¦¥¬©¤−¤¦§¤®
:áàBî-ìà åéôðk Nøôeàîáìk àeää íBia áàBî éøBab áì äéäå äNtúð úBãönäå úBiøwä äãkìð ¨©¬§¨−̈¤¨«¦§§¨Æ©§¦½§©§¨−¦§¨®¨§«Â¨¨¥º¦¥³¨Æ©´©½§¥−

:äøöî äMàáî:ìécâä ýåýé-ìò ék íòî áàBî ãîLðåâîéìò çôå úçôå ãçtáàBî áLBé E ¦¨¬§¥¨«§¦§©¬−̈¥¨®¦¬©§−̈¦§¦«©¬©¨©−©¨¨®¨¤²¥¬−̈
:ýåýé-íàðãîäéìà àéáà-ék çta ãëlé úçtä-ïî äìòäå úçtä-ìà ìté ãçtä éðtî ñpä (ñéðä) §ª§¨«©º̈¦§¥³©©Æ©Æ¦´Ÿ¤©©½©§¨«Ÿ¤Æ¦©©½©¦¨¥−©¨®¦«¨¦̧¥¤¯¨

:ýåýé-íàð íúc÷t úðL áàBî-ìàäîäáäìå ïBaLçî àöé Là-ék íéñð çkî eãîò ïBaLç ìöa ¤¨²§©¬§ª¨−̈§ª§¨«§¥¬¤§²¨§−¦´Ÿ©¨¦®¦«¥º¨¨´¥¤§À§¤«¨¨Æ
:ïBàL éða ã÷ã÷å áàBî úàt ìëàzå ïBçéñ ïéaîåîéðá eçwì-ék LBîk-íò ãáà áàBî Eì-éBàE ¦¥´¦½©Ÿ Æ©Æ§©´½̈§¨§−Ÿ§¥¬¨«§´½̈¨©−©§®¦«ª§³¨¤ÆÆ

éúðáe éáMa:äéáMa Eæî:áàBî ètLî äpä-ãò ýåýé-íàð íéîiä úéøçàa áàBî-úeáL ézáLå ©¤½¦§Ÿ¤−©¦§¨«§©§¦¯§¨²§©£¦¬©¨¦−§ª§¨®©¥−¨¦§©¬¨«

i"yx
(ÊÏ).úåããâ:שריטות(ËÏ).åìéìéä äúç êéà הילילו

חתה: איך ואמרו äàãé.(Ó)עליה øùðë אל האויב
העיר:úåéø÷ä.(Ó‡)יעוף:äàãé.מואב: שם
(‚Ó).úçôå ãçô זה אצל זה קשים דברים ב' אלו

בו: ליפול מוכן והפחת לנוס לו גורם úçô.שהפחד
בלע"ז : ïåáùç.(Ó‰)פוש"א ìöá ויש גבוהה  שהיא

צל: עוד åãîò.לה בהן היה לא אשר בצל לנוח הנסים
לנוס: ïåçéñ.כח ïáî ראובן בן כמו סיחון מעיר
ט ) חברו ã÷ã÷å.:(ביהושע ומנחם בלע"ז אטריפירצד"א

יקר: לשון ויקירי תרגם ויונתן מקור ïåàù.ל' éðá אותם
: תפארת קול מגביהים שהיו

cec zcevn
(ÊÏ).‰Á¯˜: קרח וישאר ראשה שערות ימרטו  ‚¯ÚÂ‰.כי

מהם: ונחסר  השערות  מחמת‚„Â„Â˙.יתלשו בבשר  שריטות
ואבל: ואבל :˘˜.צער  צער ענין הוא וגם  שק כיסוי

(ÁÏ).„ÙÒÓ ‰ÏÂÎ: מספד קול  ישמע ·Â.בכולם ıÙÁ ÔÈ‡
צורך : בו ‰ÂÏÈÏÈ.(ËÏ)אין ‰˙Á ÍÈ‡חתה איך  יאמרו  ביללה 

נתבייש : והנה  נסה בעת  האויב מול עורף הפנה  ÂÁ˘Ï˜.איך 
כי ופחד  למחתה  להם יהיה והוא  עליו ישחקו סביביו כל

כמקרם: להם יקרה שלא È„‡‰.(Ó)יפחדו ¯˘Îהאויב
יבוא קל חיש ר "ל  מואב  אל לבוא כנפיו ויפרוש כנשר  יעופף 

המעופף: ‰˜¯ÂÈ˙.(Ó‡)וכנשר ‰„ÎÏתהיה מהערים כ"א
נתפשה : תהיה מהמגדלים וכ"א Óˆ¯‰.נלכדה  ‰˘‡ ·ÏÎכמו

מאד : עד  לבה נשברה  אז כי מצרה כשהיא  האשה  לב 
(·Ó).ÌÚÓ: עם עוד כלפי‰‚„ÏÈ.מהיות  לבזות גדולות דיבר

לעזור בהמקום יכולת  שאין אז אמר  כי ישראל  גלו  בעת מעלה 
עמו: ÂÎÂ'.(Ó‚)את „ÁÙ ופח ופחת  פחד  יבוא מואב עליך 

ומרובות : משונות צרות ממקום‰Ò.(Ó„)ר "ל  שינוס מי
ÂÎÂ'.הפחד : ÏÂÙÈ:בשלישית ילכד מהשנית ימלט  ואם  השנית  תדביקהו אחת  מצרה ינצל  אם  Ì˙„Â˜Ù.ר"ל  ˙˘הבאת השגחת

להם : הראויה ÌÈÒ.(Ó‰)הרעה ÁÎÓ Â„ÓÚ ÔÂ·˘Á Ïˆ·חשבון בצל  לחסות  עמדו הכח  העדר  מסיבת  המלחמה מן הנסים ר"ל 
עוד: לנוס יכלו לא ÂÎÂ'.כי ˘‡ ÈÎ: להאבידם משם יצא האויב  ר"ל מחשבון יצאה אש כי  נפלו שם והנה  ÔÂÁÈÒ.ר"ל  Ô·Ó

במ "ש : הדבר וכפל  האמורי מלך סיחון של מאז  שהיתה חשבון מואב:ÏÎ‡˙Â.היא שארית האביד  ואכלהÂ˜„˜Â„.האויב
העם: וראשי השארית  אבדו  ור "ל  לבב ובגודל  בגאוה  שאון קול המרימים מואב  ÂÓÎ˘.(ÂÓ)קדקוד  ÌÚ שעובדים‡·„ העם

נאבד : הנה כמוש ממואב:È˙·˘Â.(ÊÓ)לעכו"ם  השבי  בני ‰ÌÈÓÈ.אשיב ˙È¯Á‡·:רב זמן  אחר  ‰‰.ר"ל „Úהנה עד ר"ל 
מואב: של פורעניות משפט נאמר

oeiv zcevn
(ÊÏ).‰Á¯˜:השער מריטת  גרעון‚¯ÚÂ‰.ענין מלשון 

תתגודדי‚„Â„Â˙.וחסרון: מתי עד כמו  שריטה מז)ענין :(לעיל
(ÁÏ).ıÙÁהצדק כי לשדי החפץ  וכן  צורך  כב)ענין :(איוב
(ËÏ).‰˙Á:שבר סיבוב:‰Ù‰.ענין מול Û¯ÂÚ.ענין הוא 

כאשרÈ„‡‰.(Ó)לפחד :ÁÓÏÂ˙‰.הפנים: וכן עפיפה , ענין
הנשר כח)ידאה קריה‰˜¯ÂÈ˙.(Ó‡):(דברים תעלץ כמו הערים 

י"א) במצדהÂ„ˆÓ‰Â˙.:(משלי דוד  וישב כמו ומבצר מגדל ענין 
ה') לכידה :Ù˙˘‰.:(ש"ב ולחץ:Óˆ¯‰.ענין  צר מלשון

(‚Ó).˙ÁÙÂ הפחתים באחת  כמו  וחפירה  ט"ז)בור ÁÙÂ.:(שם
נשבר  הפח  כמו  רשת  קכ"ד)ענין עניןÌ˙„Â˜Ù.(Ó„):(תהלים

הרעה: הבאת ÔÂÁÈÒ.שלהבת:ÏÂ‰·‰.(Ó‰)השגחת  Ô·Ó
ראובן  בן בהן אבן וכן סיחון ט"ו)מעיר וצד :Ù‡˙.:(יהושע עבר

.„Â˜„˜: הראש גובה הומיה:˘‡ÔÂ.הוא È˙·˘Â.(ÊÓ)ענין
השבה: הגולה:˘·Â˙.מלשון  שבי  בסוף:·‡È¯Á˙.מלשון

iÎh wxt l`ipc - miaezk

è-÷øô ìàéðãfkÎek

åëóèMá Bv÷å àaä ãéâð íò úéçLé Lãwäå øéòäå Bì ïéàå çéLî úøké íéðLe íéML íéòáMä éøçàå§©£¥³©¨ª¦Æ¦¦´§©½¦¦¨¥¬¨¦−©§¥´®§¨¦̧§©¹Ÿ¤©Â§¦©´¨¦³©¨Æ§¦´©¤½¤
:úBîîL úöøçð äîçìî õ÷ ãòåæëçáæ | úéaLé òeáMä éöçå ãçà òeáL íéaøì úéøa øéaâäå §©Æ¥´¦§¨½̈¤¡¤−¤Ÿ¥«§¦§¦¬§¦²¨©¦−¨´©¤¨®©£¦̧©¨¹©©§¦´¤©́

ðk ìòå äçðîe(ô) :íîL-ìò Czz äöøçðå äìk-ãòå íîLî íéöewL ó ¦§À̈§©̧§©³¦¦Æ§Ÿ¥½§©¨¨Æ§¤´¡¨½̈¦©−©Ÿ¥«
é-÷øô ìàéðãaÎ`

ààáöå øácä úîàå øvàLèìa BîL àø÷ð-øLà ìàiðãì äìâð øác ñøt Cìî LøBëì LBìL úðLa¦§©´¨À§Æ¤Æ¤´¤¨©½¨¨Æ¦§¨´§¨«¦¥½£¤¦§¨¬§−¥§§©©®¤¡¤³©¨¨Æ§¨¨´
:äàøna Bì äðéáe øácä-úà ïéáe ìBãâáìL ìaàúî éúééä ìàiðã éðà íää íéîia:íéîé íéòáL äL ¨½¦Æ¤©¨½̈¦¬¨−©©§¤«©¨¦−¨¥®£¦³¨«¦¥Æ¨¦´¦¦§©¥½§Ÿ¨¬¨ª¦−¨¦«

i"yx
(ÂÎ).éøçàå:שבועים çéùî.אותן úøëé אגריפס יהרג

החורבן: בימי מושל שהי' יהודה åì.מלך ïéàå כמו
וגדול:çéùî.ואיננו: שר ל' אלא ùã÷äå.אינו øéòäå

והמקדש: àáä.והעיר ãéâð íò úéçùé הוא עליהם
ואוכלוסיו: óèùá.טיטוס åö÷å ואבדון לקללה וסופו

משיח: ע"י מלכותו כח îçìî'.שישטיף õ÷ ãòå גוג
העיר: úåîîåù.תהא úöøçð:שוממות של חרץ

(ÊÎ).ãçà òåáù íéáøì úéøá øéáâäå לשרים לרבים
נ"ב: ירמיה בס' המלך רבי וכל טיטוס øéáâäå.כמו

ישראל: לשרי ãçà.ברית òåáù ברית בהגברת יבטיחם
בריתו: את יפר השבוע ובתוך שנים ז' עד ושלוה

.äçðîå çáæ úéáùé ובשלוה הראשון בחזיון שאמר וזהו
ישחיתם: שלוה ברית מתוך רבים ðëישחית ìòåó

.íîåùî íéöå÷ù ועל כלומר הוא עכו"ם גנאי של כינוי
את  השומם את יניח ותיעוב שיקוצים בין גובה מושב

דומם: כאבן נאלמת שהיא ככנף ðë.óהעכו"ם גובה ל'
הפורח: íîåù.עוף ìò êúú äöøçðå äìë ãòå ותתקיים

ונחרצה  כלה עלי' תתך אשר יום עד השקץ ממשלת
המשיח: מלך בימי עליה íîåù.הנגזור ìò êúú תגיח

עובדיה: ועל העכו"ם על חרוץ כליון ותרד
(‡).ìåãâ àáöå:יבא ארוך øáãä.ולזמן úà ïéáå

החזון: את לי נגלה הדבר את äàøîá.ולהבין åì äðéáå
כמו  דבר שם הזאת התיבה ואין במראה לו ולהבינה
כמו  והוא יתירה ה"א אלא לח) (איוב בינה ידעת אם
בבי"ת  למעלה הטעם לפיכך ה) (תהלים הגיגי בינה

הבן : כמו ìáàúî.ופירושה éúééä שביטל כשראה
כתב  ע"פ בו וחזר להתחיל שצוה הבית מלאכת כורש
כמו  ספרא ושמשי טעם בעל רחום ובנימין יהודה צרי

עזרא: בספר íéîé.(·)שכתוב íéòåáù äùìù כ"א
שם  אשר המדי לדריוש אחת משנה שנה י"ח הם שנה
שנת  עד שכתוב כמו הגולה שני ע' לחשוב לבו אל
שנים  וג' הבית שבנה אסתר בן הפרסי לדריוש שתים
משך  או להתענו' התחיל לפניהם אם ידעתי לא היתירי'

הבנין: לאחר שנים ג' תעניותיו נדר קבלת

cec zcevn
(ÂÎ).ÌÈ˘Â ÌÈ˘˘וכמ"ש השנים ד ' עוד  למנות חש ולא

שלימה: שמיטה בהם  שאין לפי ÁÈ˘Ó.למעלה  ˙¯ÎÈזה
החורבן: בעת  יומת אשר  המלך  ÂÏ.אגריפס  ÔÈ‡Â עוד לו אין

במ"ש : ענין כפל והוא È‚„.המקדש :Â˜‰Â„˘.בעולם ÌÚ
טיטוס: והוא ירושלים על הבא הנגיד של  ·˘ÛË.עמו Âˆ˜Â

ע"י הבאה אף  שטף  ברב לכליון  ההוא  העם של סופו  אבל 
ÓÁÏÓ‰.המשיח : ı˜ „ÚÂ:גוג מלחמת והיא המלחמות כל בסוף שתהיה  ˘ÂÓÓÂ˙.המלחמה  ˙ˆ¯Áירושלים העיר תהיה

שממון: בכריתת  ·¯È˙.(ÊÎ)נכרתת  ¯È·‚‰Âשמיטה זמן  משך על ישראל  לשרי ברית כריתת  רומי מלך  ויחזק יגביר  מתחלה
‰˘·ÚÂ.אחת : ÈˆÁÂ: ומנחה זבח ה' מבית ויבטל  ירושלים על ויבא  השבוע בחצי הברית יפר  ÛÎ.אבל  ÏÚÂהמעלה בגובה ר"ל 

מליצה: ענין והוא למעלה לעוף  כנפיו  יפרוש  אשר הזה ÌÓÂ˘Ó.כהעוף  ÌÈˆÂ˜˘כאבן והנאלמה המשוקצת העכו"ם תהיה
ÏÎ‰.דומם: „ÚÂולא תכלה אחת  בבת ור"ל  הנאלמה  ההיא העכו"ם על והכריתה  הכליון תתך אשר עד  תהיה המעלה בגבהי

מעט : מעט 
נבואה:„·¯.(‡) דבר  ‰„·¯.ר"ל ˙Ó‡Â:וחידות ברמז לא שהוא מה כפי הדבר אמיתת לו נגלה  ‚„ÏÂ.ר "ל  ‡·ˆÂנגלה גם

מעלה : מלאכי של גדול  צבא  ‰„·¯.אליו ˙‡ ÔÈ·Âאמיתת לו נגלה לזה  עינים במראה לו ולהבינה הדבר את להבין וכדי ר"ל
מצווה היה  ואולי הנבואה דבר הוא  מה נאמר ולא  בקלות לו מובן לשיהא  מעלה  ממלאכי  רב צבא וגם  שהיא כמות  הדבר

ÂÎÂ'.(·)להעלימה : Ì‰‰ ÌÈÓÈ·לזה עזרא בספר כמ"ש לבנותה רשות שנתן אחר הבית  בנין לבטל  כורש  שצוה  ראה  כי על 
הגלות: מאורך  היתה ואולי  אליו הנגלה הדבר  בעבור מתאבל  שהיה  יתכן או  מתאבל, ÌÈÓÈ.היה  ÌÈÚÂ·˘ימים של  שבועיות ג'

יום: כ"א והם

oeiv zcevn
(ÂÎ).ÛË˘·:המים מרוצת  משטיפת  מושאל  לשון הוא 

.˙ˆ¯Á:('י (ישעיה ונחרצה  כלה כי וכן  וחתוך כריתה ענין
(ÊÎ).ÌÈ·¯Ï:( מ"א (ירמיה המלך  ורבי כמו  ÌÓÂ˘Ó.לשרים

ונאלם: והרקה:˙˙Í.משותק  יציקה  ענין
(‡).‡·ˆÂ:רב חיל ענין 



fרכ dpyn dynge mixyr wxt milk zkqn

Âíéìë épk,íäéðâàå,íäéðæàå,íéìa÷îä íéìkä úBãéå,Lïé÷Lî ïäéìò eìôp–íéøBäè íäå ïábðî.ìk øàLe ©¥¥¦§¨§¥¤§¨§¥¤¦©¥¦©§©§¦¤¨§£¥¤©§¦§©§¨§¥§¦§¨¨
CBúå íéøBçà íäì ïéàL (íéðBnø ìa÷ì ïéìBëé íðéàL) íéìkä,Búö÷î ìò ïé÷Lî eìôpL–àîè Blk.eàîèpL éìk ©¥¦¤¥¨§¦§©¥¦¦¤¥¨¤£©¦¨¤¨§©§¦©¦§¨ª¨¥§¦¤¦§§

åéøBçàïé÷Lîa–íéàîè åéøBçà;BëBz,Bðâàå,Bðæàå,åéãéå–ïéøBäè.BëBz àîèð–àîè Blk. £¨§©§¦£¨§¥¦§¨§§¨§§¨¨§¦¦§¨ª¨¥
ÊCBúå íéøBçà ïäì Lé íéìkä ìk,äòéáö úéa íäì Léå.ïBôøè éaøøîBà:õò ìL äìBãb äáøòì.àáé÷ò éaø ¨©¥¦¥¨¤£©¦¨§¥¨¤¥§¦¨©¦©§¥©£¥¨§¨¤¥©¦£¦¨

øîBà:úBñBëì.øéàî éaøøîBà:úBøBähäå úBàîhä íéãéì.øîàéñBé éaø:úBøBähä íéãéì àlà eøîà àG ¥§©¦¥¦¥§¨©¦©§¥§©§¨©©¦¥¨§¤¨§¨©¦©§
ãáìa. ¦§©

e.milkd ipk:äéñéñá úéå ïðéîâøúîã åðë úàå ïåùì .íéìëä éñéñá.odipbede:ïäéúåúôù øîåìë ,ïäéðâåàå åîë.odipf`e:ãé úéáä åá ïéáçåúù íå÷î
.oilawnd:êåú ïäì ùéù.oixedh ode oabpnêåú åì ïéàù éìëì ìáà .áåâéðá éâñå ,ìåá÷ úéá åá ùéù éìëì ïé÷ùî úàîåè àéáäì øåáéç éðä éáéùç àìã

:äìéáè éòá.oixedh eicie eipf`eò óåøùì àìã éëéä éë ,àøéëä äéá ïðáø åãáò,íéùã÷á àì ìáà àøéëä ãåáò äîåøúá à÷åãå .íéùã÷å äîåøú åäééì
:ïé÷øôá ïî÷ì ïðúãë

f.dhiavd ziaéì÷ äì èáöéå ïåùì .äæì äæî åúåà ïéèéùåîùë éìëä ïéæçåàù íå÷î .ïðéñøâ('á úåø)íå÷î .äòéáöä úéá ,éñøâã úéàå .èùåéå åùåøéôù
:åòáöàá åá æçåàù.dhiavd zia odl yie:ïéøåäè åéøåçà äèéáöä úéá àîèð íàå .øåäè äèéáöä úéá ,åéøåçà åàîèð íàù.ur ly dlecb daixrlùé

úéáá æçåà ,úåàîè åéãéå äáéøòä éøåçàá íé÷ùî ùé íàù ,íééøåçàì äèéáöä úéá ïéá ùøôä ùé äìåãâ äáéøòáù .àì ,íéìë øàùì ìáà .äèéáö úéá äì
:äáéøòä úà åàîèéå åøæçéå åéøåçàáù ïé÷ùîá òâé àîù ùùåç ïéàå äèéáöä.zeqekl xne` `aiwr 'x:äèéáö úéá ïäì ùé úåñåëì óàze`nhd micil

.zexedhde,ïðéùééç àì ãáìá úåøåäè íéãéì øáñ éñåé 'øå .ãöéë ïî÷ì ùøôîãë úåøåäèìå ,úéùéøôãë úåàîèä íéãéì ,íééøåçàì äèéáöä úéá ïéá ùøôä ùé
:éñåé 'ø ùøôîãëå àî÷ àðúë äëìäå .ïðéùééç úåàîè íéãéì ìáà

`xephxa yexit
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íéìë épk,הכלים בסיסי –íäéðâàå,הכלים של ושפתותיהם – ÇÅÅÄÀÈÀÅÆ
íäéðæàå,הכלים של –íéìa÷îä íéìkä úBãéå אחיזתם ובתי – ÀÈÀÅÆÄÇÅÄÇÀÇÀÄ

"תוך" להם שיש כלומר  המקבלים, הכלים ברטנורא ),של  (הר"ש ;

ïé÷Lî ïäéìò eìôpL,טמאים –ïábðî,המשקים את מייבש – ÆÈÀÂÅÆÇÀÄÀÇÀÈ
íéøBäè íäå.טבילה צריכים שאינם –íðéàL) íéìkä ìk øàLe ÀÅÀÄÀÈÈÇÅÄÆÅÈ

(íéðBnø ìa÷ì ïéìBëé את למחוק שיש מגיהים, המפרשים – ÀÄÀÇÅÄÄ
mipenix"התיבות lawl mileki mpi`y" תפארת" טוב"; יום  ("תוספות

CBúåישראל"), íéøBçà íäì ïéàL חלוק תוכם שאין  כלומר  – ÆÅÈÆÂÇÄÈ
קיבול , כלי שאינם "תוך ", להם שאין לפי  ïé÷Lîמאחוריהם, eìôpLÆÈÀÇÀÄ

טמאים, –Búö÷î ìò וידו אזנו  אוגנו , כנו , על  אפילו  הכלי, של  – ÇÄÀÈ
הכלי, àîèשל Blk בכלי חילוק שאין שכשם שנפלו – שבין עצמו , ËÈÅ

נפלו  אם כך  טמא, כולו לתוכו , שנפלו בין אחוריו על טמאים משקים

טמא  כולו  הכלי, של ידו או  אזנו  או  אוגנו  או כנו על  טמאים משקים

ישראל"). ïé÷Lîa("תפארת åéøBçà eàîèpL éìk חוזרת כאן – ÀÄÆÄÀÀÂÈÀÇÀÄ
פרקנו: בתחילת ששנינו מה לפרש  `miixegמשנתנו mdl yi milkd lk

,jeze נטמאו הכלי  אחורי שאם תוכם, מדין חלוק אחוריהם שדין 

טמאים, íéàîèבמשקים åéøBçà,חכמים מגזירת –la`,BëBz ÂÈÀÅÄ
ïéøBäè ,åéãéå ,Bðæàå ,Bðâàå, זו בטומאה היכר חכמים שעשו  – ÀÈÀÀÈÀÀÈÈÀÄ

תרומה. עליה ישרפו שלא BëBzכדי  àîèð במשקים הכלי , של  – ÄÀÈ
àîèטמאים, Blk וידיו ואזנו  ואוגנו אחוריו  אף טמא, הכלי  כל  – ËÈÅ

אחרונה "). ("משנה
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CBúå íéøBçà ïäì Lé íéìkä ìk כמו תוך, ודין  אחוריים דין  – ÈÇÅÄÅÈÆÂÇÄÈ
פרקנו, בתחילת שנינו  äòéáöשכבר  úéa íäì Léå להם יש  וכן – ÀÅÈÆÅÀÄÈ

מלמעלה, לשפתו סמוך  הכלי , בדופן שקע כעין  והוא הצביעה, בית דין

הכלי  את לאחוז  כדי האצבע את לתוכו  driavdשמכניסים zia) מלשון
,(rav`,הצביעה בבית טמאים משקים נגעו שאם מיוחד , דין לו ויש

נטמאו  ואם טהורים; והתוך האחוריים אבל טמא, בלבד  הצביעה בית
טהור. הצביעה בית אף אלא טהור , שהתוך בלבד  זו לא האחוריים

צביטה בית גורסים: א).ויש ג, חגיגה ועיין ïBôøè(ברטנורא ; éaøÇÄÇÀ
òì :øîBàõò ìL äìBãb äáøשהואיל הצביעה, בית דין  יש – ÅÇÂÅÈÀÈÆÅ

לפיכך הצביעה, בית ידי על  אלא לטלטלה אפשר אי גודלה ומתוך 
בית  תישאר טמאים, במשקים אחוריה נטמאו שאם חכמים, הקלו 

את  שיאחז  שעה בכל הידים ייטמאו שלא כדי בטהרתה, הצביעה
אחרונה"),העריבה לאחזם ("משנה שרגילים קטנים כלים לשאר  אבל

בית  גם אחוריהם, נטמאו ואם צביעה, בית דין אין באחוריהם, אף
נטמא. úBñBëìהצביעה :øîBà àáé÷ò éaø בית דין  יש  בלבד  – ÇÄÂÄÈÅÀ

והרי משקים, בהם ומצויים לשתיה עשויים וכוסות שהואיל  הצביעה,
בית  ייטמא שלא חכמים, בהם הקלו לפיכך  להיטמא, עלולים משקים

בית  דרך  לשתות אדם שיוכל  כדי אחוריהם, טומאת מחמת צביעתם
שעה  בכל  המשקים ייטמאו ולא אחוריו , שנטמאו מכוס הצביעה

אחרונה "),שישתה "משנה  עיין íéãéì(תוספתא ; :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÀÈÇÄ
úBàîhä היו שאם לאחוריים, הצביעה בית בין חכמים הבדילו – ÇÀÅ

אוחזו  הכוס, באחורי  טופח ומשקה טהורים, הכוס ואחורי טמאות

הכוס  שבאחורי המשקים נטמאו  שמא חושש ואינו  הצביעה, בבית
הכוס את ויטמאו  ידיו לידים úBøBähäå(תוספתא ),מחמת וכן – ÀÇÀ

הבאה. במשנה כמבואר  לאחוריים, הצביעה בית בין  הבדילו הטהורות
eøîà àG :éñBé éaø øîà,לאחוריים הצביעה בית בין הבדל שיש  – ÈÇÇÄÅÈÀ

ãáìa úBøBähä íéãéì àlà לידיים אבל  להלן, כמבואר – ÆÈÀÈÇÄÇÀÄÀÇ
ויטמאו  ויחזרו  הכוס שבאחורי במשקים יגעו  שמא חוששים הטמאות

הכוס. את

התוספתא, לפי  עקיבא ורבי  טרפון  ורבי  קמא תנא של  דבריהם את בארנו 
שבארנו כמו  דבריהם את מפרשים יש אבל  אחרונה", ו "משנה הרמב"ם

ר שאם דברי הכלים, בכל הוא הדין קמא תנא שלדעת יוסי , ורבי מאיר בי
זה, משום זה גוזרים אין  להיפך, או טהור  צביעתם ובית טמאים אחוריהם
של גדולה בעריבה דווקא טרפון  רבי  ולדעת בזה; יגע פן בזה יטלנו  שלא
העריבה  באחורי משקים יש שאם לאחוריים, הצביעה בית בין הבדל יש עץ
שבאחוריו במשקים יגע שמא חושש ואינו הצביעה בבית אוחז טמאות, וידיו 
בין הפרש יש בכוסות אף עקיבא רבי  ולדעת העריבה; את ויטמאו  ויחזרו 

לאחוריים הצביעה itlבית my mix`ean `nw `pz ixacy ,`xephxa oiir ;y"xd)
zx`tz"e "aeh mei zetqez" oiire ;y"xd itk mi`pzd x`y ly mdixace ,m"anxd

.("l`xyi

i p y m e i
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שאמרו מה לפרש  באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו  של הרישא
הטהורות. לידים לאחוריים הצביעה בית בין הבדל  שיש  יוסי , ורבי מאיר רבי

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn dyye mixyr wxt milk zkqn

Áãöék?úBøBäè åéãé eéä,íéàîè ñBkä éøBçàå,Búòéáö úéáa Bæçà–éøBçàa åéãé eàîèð ànL LLBç Bðéà ¥©¨¨¨§©£¥©§¥¦£¨§¥§¦¨¥¥¤¨¦§§¨¨©£¥
ñBkä.íéàîè åéøBçàL ñBëa äúBL äéä–LLBç Bðéà,éøBçàa åéôaL ä÷Lnä àîèð ànLñBkä,ànèå øæçå ©¨¨¤§¤£¨§¥¦¥¥¤¨¦§¨©©§¤¤§¦©£¥©§¨©§¦¥
ñBkä.çézøî àeäL íe÷î÷–LLBç Bðéà,åéøBçàa eòâðå BëBzî ïé÷Lî eàöé ànL,BëBúì eøæçå. ©ª§¤©§¦©¥¥¤¨¨§©§¦¦§¨§©£¨§¨§§
ËBúå íéøBçà íäì ïéà Lãwä éìkC,äòéáö úéa íäì ïéàå.Lã÷ì íéìk CBúa íéìk íéìéaèî ïéàå.ìk §¥©Ÿ¤¥¨¤£©¦¨§¥¨¤¥§¦¨§¥©§¦¦¥¦§¥¦§Ÿ¤¨

äáLçîa ïúàîè éãéì ïéãøBé íéìkä,äNòî éepLa àlà ïúàîè éãéî íéìBò ïðéàå;ãiî ìháî äNònäL ©¥¦§¦¦¥ª§¨¨§©£¨¨§¥¨¦¦¥ª§¨¨¤¨§¦©£¤¤©©£¤§©¥¦©
äáLçî ãiîe äNònä,äáLçî ãiî àGå äNòî ãiî àG úìháî dðéà äáLçîe. ©©£¤¦©©£¨¨©£¨¨¥¨§©¤¤¦©©£¤§¦©©£¨¨

‰ ˘ ˘ Â Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡é÷îò ìcðñ,úBöðL ìL ñéëå–äãeäé éaøøîBà:úéøöî äôéôk óà;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:ìcðñ óà ©§¨¦§¦§¦¤§¨©¦§¨¥©§¦¨¦§¦©¨¦§¤©§¦¥¥©©§¨

ïäá àöBik é÷éãì–ïnàa àHL ïéøähîe ïéànhî elà éøä.øîàéñBé éaø:ïéøähîe ïéànhî íéìkä ìk àGäå ¨¦¦©¥¨¤£¥¥¦©§¦¦©£¦¤§ª¨¨©©¦¥©£¨©¥¦¦©§¦¦©£¦

g.zexedh eici eid:çôåè ä÷ùî íäéìòå.e`nhp `ny yyeg epi`:íéãéä úà åàîèéå åøæçéå ñåëä éøåçàá åéãé ìòù ïé÷ùî
h.jeze miixeg` mdl oi`:äîåøúì à÷åã ,ìéòì ïðúã êåúå íééøåçà ïäì ùéå .åìåëá òâåðë ïäî ãçàá òâåðäã.milk jezl milk oiliahn oi`eíäéðùùë

:äîåøúáî øúåé ùãå÷ì åùçå .õöåç éìë ìù åãáëù éðôî ,íéàîè.daygna oz`neh icil micxeiùç ,äàîåè úìá÷î äðéàù äîäá úòáè ïåâëäéìò á
äá äùòéù ãò ,äàîåè úìá÷î àéä íìåòì ,äîäáì äðúéì äéìò áùçù íãà úòáè ìáà .åæ äáùçîá êìéàå ïàëî äàîåè úìá÷î ,íãà òáöàá äðúéì

:äúøåö úåðùì äùòî éåðéù.daygn cin `le dyrn cin `l zlhan dpi` daygneúìá÷î àéäù íãàì äúåùòì äîäá úòáè ìò áùçù øçàì íà
:äðåùàøä äáùçîá äì äãøéù äàîåè éãéî äìòî äéðùä åæ äáùçî ïéà ,äîäáì äøéæçäì äéìò áùçå øæç åæ äáùçîá äàîåè

ek`.iwnr lcpq:é÷îò øôëá úåùòðä íéìãðñ.zevpy ly qikøâñð ñéëäå êìéàå êìéà ïúåà íéëùåîå ñéëä úôùá úåàìåìá úåáåçú úåòåöø ïéîë
:åéìàî.zixvn dtitk:íéìáçå äôéôë ïäî ïéùåòå ïéèåç ïéîë ïäî íéùåòå ïúåà ïéòøå÷å ïéöåäå íéøöð ïéàéáî .ì÷ãä éøåöî éåùò ìñ.iwicl lcpqíéùåòù

:àé÷éãì éùðà.one`a `ly oi`nhine oixdhin el` ixdïëå ,ïäéìàî íéøâñð ïäå úåòåöøá çúåî àìà ,ïøù÷ì êéøö ïéàå úåòåöø ïäì ùé éðä ìëã íåùî

`xephxa yexit

ãöék?הטהורות לידים לאחוריים הצביעה בית בין הפרש יש  –eéä ÅÇÈ
åéãé,אדם של –úBøBäè,טופח משקה ועליהן  –ñBkä éøBçàå ÈÈÀÇÂÅÇ

Búòéáö úéáa Bæçà ,íéàîè,הכוס של  –ànL LLBç Bðéà ÀÅÄÂÈÀÅÀÄÈÅÅÆÈ
ñBkä éøBçàa åéãé eàîèðגבי שעל המשקים נטמאו  שמא – ÄÀÀÈÈÇÂÅÇ

ידיו . את ויטמאו  ויחזרו  הכוס אחורי  מחמת ñBëaידיו äúBL äéäÈÈÆÀ
íéàîè åéøBçàL עצמו בפני ענין  אלא "כיצד ", על  מוסב זה אין – ÆÂÈÀÅÄ

ñBkäהוא, éøBçàa åéôaL ä÷Lnä àîèð ànL ,LLBç BðéàÅÅÆÈÄÀÈÇÇÀÆÆÀÄÇÂÅÇ
השתיה, בשעת –ñBkä ànèå øæçå,הכוס של  תוכו את אף – ÀÈÇÀÄÅÇ
טהור. תוכו טמאים,÷íe÷îאלא שאחוריו  –çézøî àeäL– ËÀÆÇÀÄÇ

אבעבועות, ומעלה BëBzîרותח ïé÷Lî eàöé ànL ,LLBç BðéàÅÅÆÈÈÀÇÀÄÄ
BëBúì eøæçå ,åéøBçàa eòâðå תוכו אלא תוכו, את אף וטימאו  – ÀÈÀÇÂÈÀÈÀÀ

טהור.
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äòéáö úéa íäì ïéàå ,CBúå íéøBçà íäì ïéà Lãwä éìkÀÅÇÙÆÅÈÆÂÇÄÈÀÅÈÆÅÀÄÈ
הכלי של  החלקים מן  אחד  נטמא שאם בקודש , חכמים שהחמירו –

שיש לעיל, ששנינו ומה לקדשים. טמא הכלי כל טמאים, במשקים
תרומה, לענין דווקא היינו צביעה, בית להם ויש ותוך , אחוריים לכלים

íéìéaèî ïéàå,במקוה –íéìk CBúa íéìk,טמאים כלים שני  – ÀÅÇÀÄÄÅÄÀÅÄ
חברו , בתוך  צריכים Lã÷ìכשאחד  אלא לקדשים, שימוש לשם – ÀÙÆ

בגמרא עצמו. בפני  כלי  כל  א)להטביל כב, הטעם,(חגיגה  מבואר 
יפה  נכנסים המים ואין החיצון, הכלי על  מכביד הפנימי  שהכלי מפני

לא  תרומה לגבי  אבל  הקודש; לגבי  החמירו הלכך הכלים, שני  בין 
בזה א ).החמירו ג, חגיגה  משנה éãéì(עיין ïéãøBé íéìkä ìkÈÇÅÄÀÄÄÅ

äáLçîa ïúàîè:(א יב, (לעיל ששנינו  בענין  כגון –mc` zrah" ËÀÈÈÀÇÂÈÈ
,"zexedh zerahd lk x`ye milke dnda zrah ;d`nh אדם חשב אם

מקבלת  הריהי לכך, ראויה והיתה אדם, באצבע ליתנה בהמה טבעת על 

זו ; מחשבה משום ואילך  מכאן ïúàîèטומאה éãéî íéìBò ïðéàåÀÅÈÄÄÅËÀÈÈ
äNòî éepLa àlà,לבהמה ליתנה עליה שחשב אדם טבעת כגון – ÆÈÀÄÇÂÆ

במחשבה  טומאתה מידי  יוצאת שאינה טומאה, מקבלת היא עדיין 
צורתה; ששינה כגון  מעשה, שינוי בה עשה כן  אם אלא בלבד,

äNònä ãiî ìháî äNònäL המעשה מידי  הדבר  את מוציא – ÆÇÇÂÆÀÇÅÄÇÇÇÂÆ
מעשה  בה עשה כך ואחר  לאדם, תחילה שעשאה טבעת כגון  הקודם,

בתחילה, לה שירדה טומאתה מידי  עולה היא הרי  לבהמה, להתאימה
טומאה, מקבלת אינה äáLçîושוב ãiîe שהמעשה שכן וכל  – ÄÇÇÂÈÈ

לאדם, שתהיה בהמה טבעת על חשב אם כגון  מחשבה, מיד  מבטל 
להחזירה  מעשה בה עשה כך  ואחר זו, במחשבה טומאה לידי  וירדה

המעשה. ידי על טומאתה מידי יוצאת הריהי äáLçîeÇÂÈÈלבהמה,
äáLçî ãiî àGå äNòî ãiî àG úìháî dðéà אם כגון  – ÅÈÀÇÆÆÄÇÇÂÆÀÄÇÇÂÈÈ

להחזירה  עליה וחשב חזר לאדם, שתהיה בהמה טבעת על  שחשב לאחר
שירדה  טומאתה מידי אותה מעלה השנייה זו מחשבה אין לבהמה,

בטבעת  מעשה בתחילה כשעשה שכן וכל  הראשונה; במחשבה לה
לבהמה, להשאירה עליה חשב כך  ואחר לאדם, ראויה שתהיה הבהמה
טומאה  מקבלת והיא המעשה, מידי  להוציאה מועילה המחשבה שאין

ישראל").כבתחילה "תפארת  ועיין ברטנורא ; (רמב"ם ;
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העור . טומאת בדיני  עוסק זה פרק

é÷îò ìcðñבגמרא הנזכר עמקי , בכפר שנעשה א ),– כא , (תענית  ÇÀÈÄÀÄ
בארץ  בו שהולכים סנדל מפרשים: ויש  לעכו; הסמוך מקום והוא

בזמניהם ידועה צורתו  והיתה סנדל(רמב"ם ).עמוקה, אין  מקום מכל

העוברת  רצועה ידי על הרגל כף אל  המהודק עור  חתיכת אלא זה
סביב שבשפתו ישראל"),בנקבים "תפארת úBöðL(עיין ìL ñéëåÀÄÆÀÈ

וכש רצועות, בשפתו שיש כיס נסגר ;– הכיס אותן , éaøÇÄמושכים
úéøöî äôéôk óà :øîBà äãeäéמנצרים קלוע סל –(mitpr) ÀÈÅÇÀÄÈÄÀÄ

דקל , é÷éãìשל  ìcðñ óà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø– ÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇÇÀÈÈÄÄ
שבסוריא, לודקיא בעיר שנעשה ïäáסנדל  àöBikעמקי סנדל כמו – ÇÅÈÆ

שנצות, של  ïnàaוכיס àHL ïéøähîe ïéànhî elà éøä– ÂÅÅÄÇÀÄÄÇÂÄÆÀËÈ
ידי על טומאה לקבלת כלי לעשותם יכול אומן  שאינו  הדיוט אפילו
קיבול כלי  נעשים הם שבזה ומהדקן , הרצועות את בהם שמכניס

הם  ואז ולפשטם, רצועותיהם להתיר  הוא יכול  וכן טומאה; ומקבלים
טומאה. מקבלים ואינם íéìkäמיטהרים ìk àGäå :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÇÂÈÇÅÄ

ïnàa àHL ïéøähîe ïéànhî שהוא כלי איזה יתקן אדם שאם – ÄÇÀÄÄÇÂÄÆÀËÈ
או  טומאה יקבל  הכלי מקום מכל אומן , איננו אם אף כלי , יקלקל  או

izdw - zex`ean zeipyn
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Âíéìë épk,íäéðâàå,íäéðæàå,íéìa÷îä íéìkä úBãéå,Lïé÷Lî ïäéìò eìôp–íéøBäè íäå ïábðî.ìk øàLe ©¥¥¦§¨§¥¤§¨§¥¤¦©¥¦©§©§¦¤¨§£¥¤©§¦§©§¨§¥§¦§¨¨
CBúå íéøBçà íäì ïéàL (íéðBnø ìa÷ì ïéìBëé íðéàL) íéìkä,Búö÷î ìò ïé÷Lî eìôpL–àîè Blk.eàîèpL éìk ©¥¦¤¥¨§¦§©¥¦¦¤¥¨¤£©¦¨¤¨§©§¦©¦§¨ª¨¥§¦¤¦§§

åéøBçàïé÷Lîa–íéàîè åéøBçà;BëBz,Bðâàå,Bðæàå,åéãéå–ïéøBäè.BëBz àîèð–àîè Blk. £¨§©§¦£¨§¥¦§¨§§¨§§¨¨§¦¦§¨ª¨¥
ÊCBúå íéøBçà ïäì Lé íéìkä ìk,äòéáö úéa íäì Léå.ïBôøè éaøøîBà:õò ìL äìBãb äáøòì.àáé÷ò éaø ¨©¥¦¥¨¤£©¦¨§¥¨¤¥§¦¨©¦©§¥©£¥¨§¨¤¥©¦£¦¨

øîBà:úBñBëì.øéàî éaøøîBà:úBøBähäå úBàîhä íéãéì.øîàéñBé éaø:úBøBähä íéãéì àlà eøîà àG ¥§©¦¥¦¥§¨©¦©§¥§©§¨©©¦¥¨§¤¨§¨©¦©§
ãáìa. ¦§©

e.milkd ipk:äéñéñá úéå ïðéîâøúîã åðë úàå ïåùì .íéìëä éñéñá.odipbede:ïäéúåúôù øîåìë ,ïäéðâåàå åîë.odipf`e:ãé úéáä åá ïéáçåúù íå÷î
.oilawnd:êåú ïäì ùéù.oixedh ode oabpnêåú åì ïéàù éìëì ìáà .áåâéðá éâñå ,ìåá÷ úéá åá ùéù éìëì ïé÷ùî úàîåè àéáäì øåáéç éðä éáéùç àìã

:äìéáè éòá.oixedh eicie eipf`eò óåøùì àìã éëéä éë ,àøéëä äéá ïðáø åãáò,íéùã÷á àì ìáà àøéëä ãåáò äîåøúá à÷åãå .íéùã÷å äîåøú åäééì
:ïé÷øôá ïî÷ì ïðúãë

f.dhiavd ziaéì÷ äì èáöéå ïåùì .äæì äæî åúåà ïéèéùåîùë éìëä ïéæçåàù íå÷î .ïðéñøâ('á úåø)íå÷î .äòéáöä úéá ,éñøâã úéàå .èùåéå åùåøéôù
:åòáöàá åá æçåàù.dhiavd zia odl yie:ïéøåäè åéøåçà äèéáöä úéá àîèð íàå .øåäè äèéáöä úéá ,åéøåçà åàîèð íàù.ur ly dlecb daixrlùé

úéáá æçåà ,úåàîè åéãéå äáéøòä éøåçàá íé÷ùî ùé íàù ,íééøåçàì äèéáöä úéá ïéá ùøôä ùé äìåãâ äáéøòáù .àì ,íéìë øàùì ìáà .äèéáö úéá äì
:äáéøòä úà åàîèéå åøæçéå åéøåçàáù ïé÷ùîá òâé àîù ùùåç ïéàå äèéáöä.zeqekl xne` `aiwr 'x:äèéáö úéá ïäì ùé úåñåëì óàze`nhd micil

.zexedhde,ïðéùééç àì ãáìá úåøåäè íéãéì øáñ éñåé 'øå .ãöéë ïî÷ì ùøôîãë úåøåäèìå ,úéùéøôãë úåàîèä íéãéì ,íééøåçàì äèéáöä úéá ïéá ùøôä ùé
:éñåé 'ø ùøôîãëå àî÷ àðúë äëìäå .ïðéùééç úåàîè íéãéì ìáà

`xephxa yexit
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íéìë épk,הכלים בסיסי –íäéðâàå,הכלים של ושפתותיהם – ÇÅÅÄÀÈÀÅÆ
íäéðæàå,הכלים של –íéìa÷îä íéìkä úBãéå אחיזתם ובתי – ÀÈÀÅÆÄÇÅÄÇÀÇÀÄ

"תוך" להם שיש כלומר  המקבלים, הכלים ברטנורא ),של  (הר"ש ;

ïé÷Lî ïäéìò eìôpL,טמאים –ïábðî,המשקים את מייבש – ÆÈÀÂÅÆÇÀÄÀÇÀÈ
íéøBäè íäå.טבילה צריכים שאינם –íðéàL) íéìkä ìk øàLe ÀÅÀÄÀÈÈÇÅÄÆÅÈ

(íéðBnø ìa÷ì ïéìBëé את למחוק שיש מגיהים, המפרשים – ÀÄÀÇÅÄÄ
mipenix"התיבות lawl mileki mpi`y" תפארת" טוב"; יום  ("תוספות

CBúåישראל"), íéøBçà íäì ïéàL חלוק תוכם שאין  כלומר  – ÆÅÈÆÂÇÄÈ
קיבול , כלי שאינם "תוך ", להם שאין לפי  ïé÷Lîמאחוריהם, eìôpLÆÈÀÇÀÄ

טמאים, –Búö÷î ìò וידו אזנו  אוגנו , כנו , על  אפילו  הכלי, של  – ÇÄÀÈ
הכלי, àîèשל Blk בכלי חילוק שאין שכשם שנפלו – שבין עצמו , ËÈÅ

נפלו  אם כך  טמא, כולו לתוכו , שנפלו בין אחוריו על טמאים משקים

טמא  כולו  הכלי, של ידו או  אזנו  או  אוגנו  או כנו על  טמאים משקים

ישראל"). ïé÷Lîa("תפארת åéøBçà eàîèpL éìk חוזרת כאן – ÀÄÆÄÀÀÂÈÀÇÀÄ
פרקנו: בתחילת ששנינו מה לפרש  `miixegמשנתנו mdl yi milkd lk

,jeze נטמאו הכלי  אחורי שאם תוכם, מדין חלוק אחוריהם שדין 

טמאים, íéàîèבמשקים åéøBçà,חכמים מגזירת –la`,BëBz ÂÈÀÅÄ
ïéøBäè ,åéãéå ,Bðæàå ,Bðâàå, זו בטומאה היכר חכמים שעשו  – ÀÈÀÀÈÀÀÈÈÀÄ

תרומה. עליה ישרפו שלא BëBzכדי  àîèð במשקים הכלי , של  – ÄÀÈ
àîèטמאים, Blk וידיו ואזנו  ואוגנו אחוריו  אף טמא, הכלי  כל  – ËÈÅ

אחרונה "). ("משנה

ז ה נ ש מ ר ו א ב

CBúå íéøBçà ïäì Lé íéìkä ìk כמו תוך, ודין  אחוריים דין  – ÈÇÅÄÅÈÆÂÇÄÈ
פרקנו, בתחילת שנינו  äòéáöשכבר  úéa íäì Léå להם יש  וכן – ÀÅÈÆÅÀÄÈ

מלמעלה, לשפתו סמוך  הכלי , בדופן שקע כעין  והוא הצביעה, בית דין

הכלי  את לאחוז  כדי האצבע את לתוכו  driavdשמכניסים zia) מלשון
,(rav`,הצביעה בבית טמאים משקים נגעו שאם מיוחד , דין לו ויש

נטמאו  ואם טהורים; והתוך האחוריים אבל טמא, בלבד  הצביעה בית
טהור. הצביעה בית אף אלא טהור , שהתוך בלבד  זו לא האחוריים

צביטה בית גורסים: א).ויש ג, חגיגה ועיין ïBôøè(ברטנורא ; éaøÇÄÇÀ
òì :øîBàõò ìL äìBãb äáøשהואיל הצביעה, בית דין  יש – ÅÇÂÅÈÀÈÆÅ

לפיכך הצביעה, בית ידי על  אלא לטלטלה אפשר אי גודלה ומתוך 
בית  תישאר טמאים, במשקים אחוריה נטמאו שאם חכמים, הקלו 

את  שיאחז  שעה בכל הידים ייטמאו שלא כדי בטהרתה, הצביעה
אחרונה"),העריבה לאחזם ("משנה שרגילים קטנים כלים לשאר  אבל

בית  גם אחוריהם, נטמאו ואם צביעה, בית דין אין באחוריהם, אף
נטמא. úBñBëìהצביעה :øîBà àáé÷ò éaø בית דין  יש  בלבד  – ÇÄÂÄÈÅÀ

והרי משקים, בהם ומצויים לשתיה עשויים וכוסות שהואיל  הצביעה,
בית  ייטמא שלא חכמים, בהם הקלו לפיכך  להיטמא, עלולים משקים

בית  דרך  לשתות אדם שיוכל  כדי אחוריהם, טומאת מחמת צביעתם
שעה  בכל  המשקים ייטמאו ולא אחוריו , שנטמאו מכוס הצביעה

אחרונה "),שישתה "משנה  עיין íéãéì(תוספתא ; :øîBà øéàî éaøÇÄÅÄÅÀÈÇÄ
úBàîhä היו שאם לאחוריים, הצביעה בית בין חכמים הבדילו – ÇÀÅ

אוחזו  הכוס, באחורי  טופח ומשקה טהורים, הכוס ואחורי טמאות

הכוס  שבאחורי המשקים נטמאו  שמא חושש ואינו  הצביעה, בבית
הכוס את ויטמאו  ידיו לידים úBøBähäå(תוספתא ),מחמת וכן – ÀÇÀ

הבאה. במשנה כמבואר  לאחוריים, הצביעה בית בין  הבדילו הטהורות
eøîà àG :éñBé éaø øîà,לאחוריים הצביעה בית בין הבדל שיש  – ÈÇÇÄÅÈÀ

ãáìa úBøBähä íéãéì àlà לידיים אבל  להלן, כמבואר – ÆÈÀÈÇÄÇÀÄÀÇ
ויטמאו  ויחזרו  הכוס שבאחורי במשקים יגעו  שמא חוששים הטמאות

הכוס. את

התוספתא, לפי  עקיבא ורבי  טרפון  ורבי  קמא תנא של  דבריהם את בארנו 
שבארנו כמו  דבריהם את מפרשים יש אבל  אחרונה", ו "משנה הרמב"ם

ר שאם דברי הכלים, בכל הוא הדין קמא תנא שלדעת יוסי , ורבי מאיר בי
זה, משום זה גוזרים אין  להיפך, או טהור  צביעתם ובית טמאים אחוריהם
של גדולה בעריבה דווקא טרפון  רבי  ולדעת בזה; יגע פן בזה יטלנו  שלא
העריבה  באחורי משקים יש שאם לאחוריים, הצביעה בית בין הבדל יש עץ
שבאחוריו במשקים יגע שמא חושש ואינו הצביעה בבית אוחז טמאות, וידיו 
בין הפרש יש בכוסות אף עקיבא רבי  ולדעת העריבה; את ויטמאו  ויחזרו 

לאחוריים הצביעה itlבית my mix`ean `nw `pz ixacy ,`xephxa oiir ;y"xd)
zx`tz"e "aeh mei zetqez" oiire ;y"xd itk mi`pzd x`y ly mdixace ,m"anxd

.("l`xyi
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שאמרו מה לפרש  באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו  של הרישא
הטהורות. לידים לאחוריים הצביעה בית בין הבדל  שיש  יוסי , ורבי מאיר רבי

izdw - zex`ean zeipyn
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Áãöék?úBøBäè åéãé eéä,íéàîè ñBkä éøBçàå,Búòéáö úéáa Bæçà–éøBçàa åéãé eàîèð ànL LLBç Bðéà ¥©¨¨¨§©£¥©§¥¦£¨§¥§¦¨¥¥¤¨¦§§¨¨©£¥
ñBkä.íéàîè åéøBçàL ñBëa äúBL äéä–LLBç Bðéà,éøBçàa åéôaL ä÷Lnä àîèð ànLñBkä,ànèå øæçå ©¨¨¤§¤£¨§¥¦¥¥¤¨¦§¨©©§¤¤§¦©£¥©§¨©§¦¥
ñBkä.çézøî àeäL íe÷î÷–LLBç Bðéà,åéøBçàa eòâðå BëBzî ïé÷Lî eàöé ànL,BëBúì eøæçå. ©ª§¤©§¦©¥¥¤¨¨§©§¦¦§¨§©£¨§¨§§
ËBúå íéøBçà íäì ïéà Lãwä éìkC,äòéáö úéa íäì ïéàå.Lã÷ì íéìk CBúa íéìk íéìéaèî ïéàå.ìk §¥©Ÿ¤¥¨¤£©¦¨§¥¨¤¥§¦¨§¥©§¦¦¥¦§¥¦§Ÿ¤¨

äáLçîa ïúàîè éãéì ïéãøBé íéìkä,äNòî éepLa àlà ïúàîè éãéî íéìBò ïðéàå;ãiî ìháî äNònäL ©¥¦§¦¦¥ª§¨¨§©£¨¨§¥¨¦¦¥ª§¨¨¤¨§¦©£¤¤©©£¤§©¥¦©
äáLçî ãiîe äNònä,äáLçî ãiî àGå äNòî ãiî àG úìháî dðéà äáLçîe. ©©£¤¦©©£¨¨©£¨¨¥¨§©¤¤¦©©£¤§¦©©£¨¨

‰ ˘ ˘ Â Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡é÷îò ìcðñ,úBöðL ìL ñéëå–äãeäé éaøøîBà:úéøöî äôéôk óà;ìàéìîb ïa ïBòîL ïaøøîBà:ìcðñ óà ©§¨¦§¦§¦¤§¨©¦§¨¥©§¦¨¦§¦©¨¦§¤©§¦¥¥©©§¨

ïäá àöBik é÷éãì–ïnàa àHL ïéøähîe ïéànhî elà éøä.øîàéñBé éaø:ïéøähîe ïéànhî íéìkä ìk àGäå ¨¦¦©¥¨¤£¥¥¦©§¦¦©£¦¤§ª¨¨©©¦¥©£¨©¥¦¦©§¦¦©£¦

g.zexedh eici eid:çôåè ä÷ùî íäéìòå.e`nhp `ny yyeg epi`:íéãéä úà åàîèéå åøæçéå ñåëä éøåçàá åéãé ìòù ïé÷ùî
h.jeze miixeg` mdl oi`:äîåøúì à÷åã ,ìéòì ïðúã êåúå íééøåçà ïäì ùéå .åìåëá òâåðë ïäî ãçàá òâåðäã.milk jezl milk oiliahn oi`eíäéðùùë

:äîåøúáî øúåé ùãå÷ì åùçå .õöåç éìë ìù åãáëù éðôî ,íéàîè.daygna oz`neh icil micxeiùç ,äàîåè úìá÷î äðéàù äîäá úòáè ïåâëäéìò á
äá äùòéù ãò ,äàîåè úìá÷î àéä íìåòì ,äîäáì äðúéì äéìò áùçù íãà úòáè ìáà .åæ äáùçîá êìéàå ïàëî äàîåè úìá÷î ,íãà òáöàá äðúéì

:äúøåö úåðùì äùòî éåðéù.daygn cin `le dyrn cin `l zlhan dpi` daygneúìá÷î àéäù íãàì äúåùòì äîäá úòáè ìò áùçù øçàì íà
:äðåùàøä äáùçîá äì äãøéù äàîåè éãéî äìòî äéðùä åæ äáùçî ïéà ,äîäáì äøéæçäì äéìò áùçå øæç åæ äáùçîá äàîåè

ek`.iwnr lcpq:é÷îò øôëá úåùòðä íéìãðñ.zevpy ly qikøâñð ñéëäå êìéàå êìéà ïúåà íéëùåîå ñéëä úôùá úåàìåìá úåáåçú úåòåöø ïéîë
:åéìàî.zixvn dtitk:íéìáçå äôéôë ïäî ïéùåòå ïéèåç ïéîë ïäî íéùåòå ïúåà ïéòøå÷å ïéöåäå íéøöð ïéàéáî .ì÷ãä éøåöî éåùò ìñ.iwicl lcpqíéùåòù

:àé÷éãì éùðà.one`a `ly oi`nhine oixdhin el` ixdïëå ,ïäéìàî íéøâñð ïäå úåòåöøá çúåî àìà ,ïøù÷ì êéøö ïéàå úåòåöø ïäì ùé éðä ìëã íåùî

`xephxa yexit

ãöék?הטהורות לידים לאחוריים הצביעה בית בין הפרש יש  –eéä ÅÇÈ
åéãé,אדם של –úBøBäè,טופח משקה ועליהן  –ñBkä éøBçàå ÈÈÀÇÂÅÇ

Búòéáö úéáa Bæçà ,íéàîè,הכוס של  –ànL LLBç Bðéà ÀÅÄÂÈÀÅÀÄÈÅÅÆÈ
ñBkä éøBçàa åéãé eàîèðגבי שעל המשקים נטמאו  שמא – ÄÀÀÈÈÇÂÅÇ

ידיו . את ויטמאו  ויחזרו  הכוס אחורי  מחמת ñBëaידיו äúBL äéäÈÈÆÀ
íéàîè åéøBçàL עצמו בפני ענין  אלא "כיצד ", על  מוסב זה אין – ÆÂÈÀÅÄ

ñBkäהוא, éøBçàa åéôaL ä÷Lnä àîèð ànL ,LLBç BðéàÅÅÆÈÄÀÈÇÇÀÆÆÀÄÇÂÅÇ
השתיה, בשעת –ñBkä ànèå øæçå,הכוס של  תוכו את אף – ÀÈÇÀÄÅÇ
טהור. תוכו טמאים,÷íe÷îאלא שאחוריו  –çézøî àeäL– ËÀÆÇÀÄÇ

אבעבועות, ומעלה BëBzîרותח ïé÷Lî eàöé ànL ,LLBç BðéàÅÅÆÈÈÀÇÀÄÄ
BëBúì eøæçå ,åéøBçàa eòâðå תוכו אלא תוכו, את אף וטימאו  – ÀÈÀÇÂÈÀÈÀÀ

טהור.
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äòéáö úéa íäì ïéàå ,CBúå íéøBçà íäì ïéà Lãwä éìkÀÅÇÙÆÅÈÆÂÇÄÈÀÅÈÆÅÀÄÈ
הכלי של  החלקים מן  אחד  נטמא שאם בקודש , חכמים שהחמירו –

שיש לעיל, ששנינו ומה לקדשים. טמא הכלי כל טמאים, במשקים
תרומה, לענין דווקא היינו צביעה, בית להם ויש ותוך , אחוריים לכלים

íéìéaèî ïéàå,במקוה –íéìk CBúa íéìk,טמאים כלים שני  – ÀÅÇÀÄÄÅÄÀÅÄ
חברו , בתוך  צריכים Lã÷ìכשאחד  אלא לקדשים, שימוש לשם – ÀÙÆ

בגמרא עצמו. בפני  כלי  כל  א)להטביל כב, הטעם,(חגיגה  מבואר 
יפה  נכנסים המים ואין החיצון, הכלי על  מכביד הפנימי  שהכלי מפני

לא  תרומה לגבי  אבל  הקודש; לגבי  החמירו הלכך הכלים, שני  בין 
בזה א ).החמירו ג, חגיגה  משנה éãéì(עיין ïéãøBé íéìkä ìkÈÇÅÄÀÄÄÅ

äáLçîa ïúàîè:(א יב, (לעיל ששנינו  בענין  כגון –mc` zrah" ËÀÈÈÀÇÂÈÈ
,"zexedh zerahd lk x`ye milke dnda zrah ;d`nh אדם חשב אם

מקבלת  הריהי לכך, ראויה והיתה אדם, באצבע ליתנה בהמה טבעת על 

זו ; מחשבה משום ואילך  מכאן ïúàîèטומאה éãéî íéìBò ïðéàåÀÅÈÄÄÅËÀÈÈ
äNòî éepLa àlà,לבהמה ליתנה עליה שחשב אדם טבעת כגון – ÆÈÀÄÇÂÆ

במחשבה  טומאתה מידי  יוצאת שאינה טומאה, מקבלת היא עדיין 
צורתה; ששינה כגון  מעשה, שינוי בה עשה כן  אם אלא בלבד,

äNònä ãiî ìháî äNònäL המעשה מידי  הדבר  את מוציא – ÆÇÇÂÆÀÇÅÄÇÇÇÂÆ
מעשה  בה עשה כך ואחר  לאדם, תחילה שעשאה טבעת כגון  הקודם,

בתחילה, לה שירדה טומאתה מידי  עולה היא הרי  לבהמה, להתאימה
טומאה, מקבלת אינה äáLçîושוב ãiîe שהמעשה שכן וכל  – ÄÇÇÂÈÈ

לאדם, שתהיה בהמה טבעת על חשב אם כגון  מחשבה, מיד  מבטל 
להחזירה  מעשה בה עשה כך  ואחר זו, במחשבה טומאה לידי  וירדה

המעשה. ידי על טומאתה מידי יוצאת הריהי äáLçîeÇÂÈÈלבהמה,
äáLçî ãiî àGå äNòî ãiî àG úìháî dðéà אם כגון  – ÅÈÀÇÆÆÄÇÇÂÆÀÄÇÇÂÈÈ

להחזירה  עליה וחשב חזר לאדם, שתהיה בהמה טבעת על  שחשב לאחר
שירדה  טומאתה מידי אותה מעלה השנייה זו מחשבה אין לבהמה,

בטבעת  מעשה בתחילה כשעשה שכן וכל  הראשונה; במחשבה לה
לבהמה, להשאירה עליה חשב כך  ואחר לאדם, ראויה שתהיה הבהמה
טומאה  מקבלת והיא המעשה, מידי  להוציאה מועילה המחשבה שאין

ישראל").כבתחילה "תפארת  ועיין ברטנורא ; (רמב"ם ;

i y i l y m e i
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העור . טומאת בדיני  עוסק זה פרק

é÷îò ìcðñבגמרא הנזכר עמקי , בכפר שנעשה א ),– כא , (תענית  ÇÀÈÄÀÄ
בארץ  בו שהולכים סנדל מפרשים: ויש  לעכו; הסמוך מקום והוא

בזמניהם ידועה צורתו  והיתה סנדל(רמב"ם ).עמוקה, אין  מקום מכל

העוברת  רצועה ידי על הרגל כף אל  המהודק עור  חתיכת אלא זה
סביב שבשפתו ישראל"),בנקבים "תפארת úBöðL(עיין ìL ñéëåÀÄÆÀÈ

וכש רצועות, בשפתו שיש כיס נסגר ;– הכיס אותן , éaøÇÄמושכים
úéøöî äôéôk óà :øîBà äãeäéמנצרים קלוע סל –(mitpr) ÀÈÅÇÀÄÈÄÀÄ

דקל , é÷éãìשל  ìcðñ óà :øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø– ÇÈÄÀÆÇÀÄÅÅÇÇÀÈÈÄÄ
שבסוריא, לודקיא בעיר שנעשה ïäáסנדל  àöBikעמקי סנדל כמו – ÇÅÈÆ

שנצות, של  ïnàaוכיס àHL ïéøähîe ïéànhî elà éøä– ÂÅÅÄÇÀÄÄÇÂÄÆÀËÈ
ידי על טומאה לקבלת כלי לעשותם יכול אומן  שאינו  הדיוט אפילו
קיבול כלי  נעשים הם שבזה ומהדקן , הרצועות את בהם שמכניס

הם  ואז ולפשטם, רצועותיהם להתיר  הוא יכול  וכן טומאה; ומקבלים
טומאה. מקבלים ואינם íéìkäמיטהרים ìk àGäå :éñBé éaø øîàÈÇÇÄÅÇÂÈÇÅÄ

ïnàa àHL ïéøähîe ïéànhî שהוא כלי איזה יתקן אדם שאם – ÄÇÀÄÄÇÂÄÆÀËÈ
או  טומאה יקבל  הכלי מקום מכל אומן , איננו אם אף כלי , יקלקל  או

izdw - zex`ean zeipyn
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ïnàa àHL?elà ìáà,ïéøzî ïäL ét ìò óà–ïéàîè,íøéæçäì ìBëé èBéãääL.úéøöî äôéôëa àlà eøîà àG, ¤§ª¨£¨¥©©¦¤¥ª¨¦§¥¦¤©¤§¨§©£¦¨¨§¤¨¦§¦¨¦§¦
døéæçäì ìBëé Bðéà ïnàä óàL. ¤©¨ª¨¥¨§©£¦¨

·åéöðL eìhpL úBöðL ìL ñék–àîè.èLôð–øBäè.ïhîlî úìènä úà åéìò äìè–àîè.ñék CBúì ñék ¦¤§¨¤¦§§¨¨¨¥¦§©¨¨¨¨¨¤©©§¥¦§©¨¨¥¦§¦
ä÷Lîa ïäî ãçà àîèpL–Bøáç àîèð àG.ìbønä øBøöúé–àîè.úBònä øBøö–øæòéìà éaøànèî, ¤¦§¨¤¨¥¤§©§¤¦§¨£¥§©©§¨¦¨¥§©¨©¦¡¦¤¤§©¥

íéîëçåíéøäèî. ©£¨¦§©£¦
‚íéöB÷ éè÷Bì ók–äøBäè.øéëøaäå ïBfä–ïéàîè.íéìeåøMäå–ïéàîè.ïéîéì÷øtäå–ïéøBäè.úéa ìëå ©§¥¦§¨©§©§©§¨§¥¦§©©§¦§¥¦§©§©§¦¦§¦§¨¥

úBòaöà–úBøBäè,ïéöi÷ ìMî õeç,âBàä úà úìa÷î àéäL éðtî;äòø÷ð,âBàä áø úà úìa÷î dðéà íà– ¤§¨§¦¤©¨¦¦§¥¤¦§©¤¤¤¨¦§§¨¦¥¨§©¤¤¤Ÿ¨

éáøå .íéøåäè ,çåúôìå øåâñì ïééåàø ïéà áåùã úåòåöøä ïúåà åøúåä íàå .åðîå÷îá ïéñéëì ïéùåòù ïéòë ,ïäá êùåîù úåøçà úåòåöø éãé ìò ïäéìàî ïéçúôð
:éñåé 'øë äëìäå .íøéæçäì ìåëé åðéà ïîåàä óàã ,äôéôëä ïî õåç .íøéæçäì ìåëé èåéãäã ïåéë ,ïéàîè ,íéøúåî ïäù éô ìò óàã øáñ éñåé

a.eivpy elhipyåé éáøìå .ñéëá úåéåìú ïééãòå úåàìåìä ïî å÷úéðù àìà éøîâì åìèéð àìù éøééî ïðáøì:íøéæçäì ìåëé èåéãäù éðôî ,éøîâì åìèéð åìéôà éñ
.hytp:øåäè ,ìåáé÷ úéá åì ïéàù ÷ìç øåò ïéîë äùòðå ñéëä.zilhn eilr dlhêøãã .äèîìî åá øáéç øåò ìù äðè÷ äëéúç øîåìë ,éàìè åéìåùá ïúð

:åìåáé÷ ìèá àìå øåòä åúåà øàùð åèùåôùëå äøéôúä ïéá ïè÷ øåò íéñéðëî íéñéëä.exag `nhp `làìå àúééøåàã åàì íéìë àîèì ïé÷ùî úàîåèã
:øåáéç áéùç.zilbxnd xexv,èùôéå çøèéù ãò ñéë åîë øåòä øàùð úéìâøîä ïéàéöåîùëå ,åúåà íéøùå÷å íù äøåîù úåéäì øåò êåúá úéìâøî ïéçéðî

:øøöðå íéáø íéîé äãîòù úéìâøî äúåà úîçî.zernd xexvúéìâøîä øåøö êøãã íåùî ,éôè àîèî úéìâøîä øåøöã àîòèå .úéìâøîä øåøö åîë
:íéîëçë äëìäå .åðúéð äàöåäìã íåùî ,ãéîú øéúäì íéìéâø úåòîä øåøöù ,úåòîä øåøöî øúåé ãåîòì

b.mivew ihwel sk:íéöå÷á ïäéãé åá÷ðé àìù ,ïäéãéá íéöå÷ éè÷ìî íéùôåú øåò ìù ãé óë ïéîë.dxedh:äìá÷ì äéåùò äðéàã.oefd.èðáà ïéîë øåæà
:éðåæ øåâçì ïéøå÷ éðåé ïåùìáå.xiikxa:ïäéëøá ìò ãåîòì åìëåéù éãë ,íééëøáä ìò ïåúð øåò ìù ñåôã.mi`nh:äìá÷ì íééåùòã.mileexyãé úéá ïéîë

:ïúëàìîî ïúåà åìèáéå ïãé ìò íéáçøä ïäéãâá åìôé àìù éãë ,ïäéúåòåøæá úåðîåà éìòá íéðúåðù øöå ÷åçã øåò ìù.oipinwxtìúçîù øáã àåäå .ïðéñøâ
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מטומאתו, elàייטהר ìáà,במשנתנו שנימנו  הכלים –ét ìò óà ÂÈÅÇÇÄ
ïéøzî ïäL,הותרו שרצועותיהם –ïéàîè מקבלים עדיין  – ÆÅËÈÄÀÅÄ

אומן ,èBéãääLטומאה, שאינו –íøéæçäì ìBëé את להכניס – ÆÇÆÀÈÀÇÂÄÈ
כלי . שוב ולעשותם בחזרה eøîàהרצועות àG שבהתרת חכמים – ÈÀ

הכלי , נטהר Bðéàהרצועות ïnàä óàL ,úéøöî äôéôëa àlàÆÈÄÀÄÈÄÀÄÆÇÈËÈÅ
døéæçäì ìBëé מצרית שכפיפה אמרו הלכך  רבה, בטירחה אלא – ÈÀÇÂÄÈ

נטהרה. וכשהותרה אלו, מכלל  יוצאת
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úBöðL ìL ñék,הקודמת במשנה כמבואר –åéöðL eìhpL– ÄÆÀÈÆÄÀÀÈÈ
שלדעת àîèרצועותיו , מבואר במפרשים טומאה; מקבל  הוא עדיין – ÈÅ

השנצים  ניטלו  שלא בכגון  כאן  מדובר  הקודמת המשנה של  קמא תנא

רבי ולדעת בכיס, תלויים ועדיין  הלולאות מן  שניתקו  אלא לגמרי ,
להחזירם יכול  שהדיוט מפני  לגמרי , ניטלו אפילו  ברטנורא );יוסי (הר"ש ;

èLôðחלק עור  כמין  ונעשה הכיס, קיבול,– בית לו  øBäèשאין ÄÀÇÈ
מדובר הקודמת שבמשנה מפרשים יש טומאה. מקבל אינו  שוב –

שעדיין  אלא מהלולאות, הרצועות והוציאו  הכיס עור שנפשט בכגון
שם  נחלקו זה ובכגון  הכיס, עור  בשפת תפורות הרצועות נשארו 
עדיין  יוסי  רבי ולדעת נטהר, הכיס חכמים שלדעת יוסי, ורבי  חכמים

מדובר, במשנתנו  כאן אבל להחזירם; יכול  שההדיוט מפני טמא,
עדיין  שאם מודים, הכל ובזה הכיס, מעור  לגמרי נותקו  שהרצועות

מקום  מכל  לגמרי, הרצועות שניטלו פי על אף בכיס, קיבול  בית נשאר 
קיבול, בית לו  ואין  הכיס, עור נפשט גם אם אבל  טומאה. מקבל הכיס

עוד טומאה מקבל  בועז ).אינו  שם  עיין ישראל"; åéìò("תפארת äìèÈÈÈÈ
ïhîlî úìènä úà קטנה חתיכה באמצעו מלמטה בו חיבר  – ÆÇÇÀÅÄÀÇÈ

קטן  קיבול בית בו נשאר שנפשט לאחר שאף ונמצא עור , (ר"ש ;של

קטנה ברטנורא ); עור חתיכת מבחוץ בתחתיתו שתפר מפרשים, ויש 

החתיכה  שמקום כלי , צורת עליו נשארה העור שנפשט שאף באמצע,
כשוליים י ),הוא ז , כלים  הל ' רמב "ם ישראל "; אף àîè("תפארת  – ÈÅ

מפני טומאה, מקבל מקום מכל הכיס, ונפשט הרצועות שניטלו פי  על 
לעיל. שבארנו כמו כלי, צורת לו שיש  מפני או  קיבולו בטל  שלא

ñék CBúì ñék,כיס בתוך  הנתון כיס –ïäî ãçà àîèpL ÄÀÄÆÄÀÈÆÈÅÆ
ä÷Lîa,טמאים במשקים –Bøáç àîèð àG משקים שטומאת – ÀÇÀÆÄÀÈÂÅ

חשוב  שאינו בזה, הקלו ולכן  סופרים, מדברי אלא אינה כלים לטמא

úéìbønäחיבור. øBøö,מרגלית בו  שצררו עור –àîèמקבל – ÀÇÇÀÈÄÈÅ
כשמוציאים  אף הרי מרובה, זמן בו  צרורה והמרגלית שהואיל  טומאה,

העור נפשט שלא זמן כל  לפיכך כיס; כמו  עשוי העור נשאר  אותה
טומאה. מקבל  הוא úBònäהרי  øBøö,מעות בו שצררו עור –éaø ÀÇÈÇÄ

ànèî øæòéìà,המרגלית צרור כדין  –íéøäèî íéîëçå– ÁÄÆÆÀÇÅÇÂÈÄÀÇÂÄ
ניתנו , להוצאה שמעות משום שעה, כל להתיר רגילים המעות שצרור

קיבול, בית לו ואין  מהר  נפשט העור המעות, ממנו כשמוציאים ונמצא
טומאה. מקבל אינו minkgkלפיכך dklde.( ח ב, כלים  הל' (רמב"ם

qik",בענין jezl qik":בתוספתא dwynaשנוי  mdn cg` `nhpy qik jeza qik
xedh exage ,`nh `ed במשנה).± הטעם שבארנו  onfa(כמו  ?mixen` mixac dna

mieey mdipy eidy,(שוות שפתותיהם iniptd:(כשהיו  lr scer oevigd did m` la`
dna .iniptd `nhp `l ± oevigd `nhp ;oevigd `nhp ± iniptd `nhp?mixen` mixac

dwyna בה ועשו  סופרים, מדברי  אלא אינה כלים לטמא משקים (שטומאת
וקדשים), תרומה עליה ישרפו שלא כדי  היכר  uxyaחכמים la` שמטמא)

התורה), מן  mieeyכלים mdipy.( חברו נטמא מהם אחד נטמא (שאם

i r i a x m e i
ג ה נ ש מ ר ו א ב

íéöB÷ éè÷Bì ókלוקטי שקושרים היד  כף כצורת עור  חתיכת – ÇÀÅÄ
בקוצים, יינזקו שלא ידיהם, כפות על  מקבלת äøBäèקוצים אינה – ÀÈ

לקבלה עשויה שאינה לפי ברטנורא );טומאה, כותב:(הר "ש; והרמב"ם
כלי  צורת עליו  ואין פשוט עור שהוא ב).מפני  ז , כלים  –ïBfä(הל ' Ç

עור, חגורת שישøéëøaäåמין הברכיים, על  הנתון עור של מכסה – ÀÇÀÇÀÈ
על הם נותנים ולכך ברכיהם, על כורעים כשהם מלאכתם העושים

עליהן להגן  עור חתיכות עורות (הר"ש);הברכיים כותב: והרמב"ם

הקרקע, על  בהן שיתגלגלו כדי  ארכובותיהם על  הקיטעים שתופרים
ïéàîèלקבלה שעשויים ברטנורא ),– כלי(הר "ש; שצורת משום או ÀÅÄ
(yealn)(רמב"ם ).עליהןíéìeåøMäå,עור של ידיים בתי כמין – ÀÇÇÀÄ
ïéàîè ב"תפארת הטעם ומבואר  טומאה; מקבלים מפני– ישראל", ÀÅÄ

כלי  צורת בהם שיש  עור כלי  פשוטי  טוב").שהם יום  "תוספות  (עיין

ïéîéì÷øtäåהידיים על שנותנים עור, של כסיות –,ck lirl oiir) ÀÇÀÇÀÄÄ
;(eh:גורסים פדחתוoipinwxtde,ויש בו שמחתל דבר  (הר"ש ;ומפרשים:

טומאה;ïéøBäèברטנורא), מקבלים אינם –úBòaöà úéa ìëå– ÀÄÀÈÅÆÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn dyye mixyr wxt milk zkqn

äøBäè. §¨
„åéðæàî úçà ä÷ñôpL ìcðñ,dðwúå–ñøãî àîè;äiðL ä÷ñôð,dðwúå–ñøãnä ïî øBäè,òbî àîè ìáà ©§¨¤¦§§¨©©¥¨§¨§¦§¨¨¥¦§¨¦§§¨§¦¨§¦§¨¨¦©¦§¨£¨¨¥©©

ñøãî.äiðL ä÷ñôpL ãò äðBLàøä úà ïwúì ÷étñä àG–äøBäè.Bá÷ò ÷ñôð,Bîèç ìhð,ì ÷ìçpL BàíéðL ¦§¨¦§¦§©¥¤¨¦¨©¤¦§§¨§¦¨§¨¦§©£¥¦©¨§¤¤¡©¦§©¦
–øBäè.íB÷î ìkî ÷ñôpL íéìBñ–øBäè.úçôpL ìòðî,ìâøä áø úà ìa÷î Bðéà íà–øBäè.ìòL ìòðî ¨§¨¤¦§©¦¨¨¨¦§¨¤¦§©¦¥§©¥¤Ÿ¨¤¤¨¦§¨¤©

íeîàä–øæòéìà éaøøäèî,íéîëçåíéànèî.úBøeøö úBúîç ìk–úBøBäè,ïéiáøò ìMî õeç.øéàî éaø ¨¥©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦§©§¦¨£¨§§¦¤©§¦¦©¦¥¦
øîBà:äòL øBøö–úBøBäè.íìBò øBøö–úBàîè.éñBé éaøøîBà:úBøeøö úBúîç ìk–úBøBäè. ¥§¨¨§§¨§¥©¦¥¥¨£¨§§

:åúçãô åá øùå÷å.zerav` zia:åëåúì åéúåòáöà ñéðëäì éåùò øåò ìù ãé ïéîë.oiviiw:õé÷ä úåøéô éè÷ìî ,øçà ùåøéô .íéöå÷ éè÷ìî.be`déøô
:äìá÷ì éåùò àåäù àöîð ,úåòáöà úéáá åúåà íéðúåðå âåàä íéè÷ìî íéøòéá íéöå÷ íéè÷ìîäù íéîòôå .åéìàî øòéá ìãâù ïìéàá éåöîä íåãà

c.qxcn d`nh dpwze:àîéé÷ äéðù ïæåàã ïåéë ,åúàîåèá ãîåò ïééãò.qxcnd on xedh,øåäè íå÷î ìëî ,äéðù äøáùðù íãå÷ äðåùàø äð÷úðã ô"òà
:äìåèá éãë äá ì÷ì÷úð øáëù øçàî äðåùàøä åæ ïéàå ,åììä íéðô äì åùãçúð ñøãî úàîåè äì äãøéù øçàìù ,ïàëì åàá úåùãç íéðôã`nh la`

.qxcn rbnàîèä ìãðñá äòâð éøäù ,ñøãî òâî úàîèð ,ìãðñì äøáéçå äøåáùä úçú úøçà ïæåà àéáäù äð÷éúå ,äøáùðùë äðåùàø ïæåàã íåùî
:äð÷úðù äðåùàø ïæåàì øáåçî ìãðñä ìëã ,òâî úàîåè äéá øééúùà ñøãî úàîåè äðéî çøôã äéðù ïæåà äøáùð éëå ,ñøãî.dwqtpy cr:äéðù ïæåà

.dxedh:éãéîì éæç àì åú íéðæà éúù åøáùðã ïåéëã.eawr:åéøåçàî å÷åù ãâðëù ìâøä äáåâ úà äñëîä ìãðñ ìù øåò.enhegúåòáöà ãâðë äìåòù
:åéðôìî ìâøä.xedh:àáäìå ïàëî äàîåè ìá÷î ìáà ,òøôîìã äàîåèî.miileq:à"ìåñ æòìáå .á÷ò åì ïéàù .ãáìá ìâøä úñøô úçúù øåò.men`d

:øòù àìî øåòî éåùò ìòðî ìù ñåôã.xdhn xfril` 'x:íåîàä éáâ ìòî äðèîùéù ãò ìòðî ìù åúëàìî äøîâð àì øáñã.oi`nhn minkgeéáùçã
:íéîëçë äëìäå .åúëàìî äøîâð äéì.zexexv zezng lk,á÷ðä øù÷å ïúàîåè éãéî ïàéöåîä á÷ð åá÷éðù úåãàð.oixedhøéúäì ãéúòù éðôî ,åéäù åîë

:øù÷ä.miiaxr ly xywn ueg:øéúäì çåð åðéàù.dry xexv:øéúäì ãîåòå äòù éôì éåùòä øù÷.mler xexv:íìåòì íéé÷ úåéäì éåùòä øù÷lk
.zexedh zexexv zezng:àî÷ àðúë äëìäå .íééáøò ìù åìéôàå ,äòù øåøö ïéá íìåò øåøö ïéá

`xephxa yexit

האצבעות,כ את בהן  להכניס עור מקבלות úBøBäèסיות אינן  – À
÷ïéöiטומאה, ìMî õeç,קוצים מלקטי של אצבעות מבית חוץ – ÄÆÇÈÄ

טומאה, מקבלת שהיא הקיץ, פירות מלקטי של מפרשים: éðtîÄÀÅויש
âBàä úà úìa÷î àéäL האוג פרי את מלקטים שהקייצים – ÆÄÀÇÆÆÆÈ

טומאה; שמקבל קיבול ככלי  דינה לפיכך  האצבעות, בבית אותו  ונותנים

be`d חמרים מכילים חלקיו  שכל ירקרקים, פרחים בעל נמוך  אילן הוא
צמח  שהוא הרמב"ם, כותב וכן עורות, לעיבוד  המשמשים מיוחדים

והאשכולות  "סומק", בערבית: לו  וקוראים העורות, בו שמעבדים
לאכילה. ראויים האצבעות,äòø÷ðשלו בית –úìa÷î dðéà íà ÄÀÀÈÄÅÈÀÇÆÆ

äøBäè ,âBàä áø úà.טומאה מקבלת אינה – ÆÙÈÀÈ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

åéðæàî úçà ä÷ñôpL ìcðñ בהן שמכניסים אזניו  משתי אחת – ÇÀÈÆÄÀÀÈÇÇÅÈÀÈ
לרגל , הסנדל  את ולהדק לקשור הרצועות לסנדלdðwúåאת שעשה – ÀÄÀÈ

אחרת, ñøãîאוזן àîè שנפסקה קודם מדרס טמא היה הסנדל  אם – ÈÅÄÀÈ
שאף  השנייה, האוזן  ונשארה הואיל בטומאתו , עומד הוא עדיין  האוזן,
את  תיקן לא ואפילו לרגל ; הסנדל את לקשור בשביל דיה אחת אוזן

המשנה: שנקטה ומה מדרס, טמא הריהו  שנפסקה, "dpwze",האוזן 
להלן; שנבאר כמו  הוא, סיפא äiðLמשום ä÷ñôð,השנייה האוזן  – ÄÀÀÈÀÄÈ

dðwúå,שתיקנה פי  על אף –ñøãnä ïî øBäèהסנדל יצא – ÀÄÀÈÈÄÇÄÀÈ
שהיו  האזניים ששתי לפי הטומאה, אב עוד  ואינו  המדרס, מטומאת
על ואף במקומן ; באו וחדשות עוד , קיימות אינן  שנטמא בשעה בו

נתבטלה  מקום מכל השנייה, שנפסקה קודם הראשונה האוזן  שתוקנה פי 
הרי השנייה האוזן של תיקונה שעם הראשונה, טומאת הסנדל מן

הוא, חדש  סנדל וכאילו לכאן , באו חדשות òbîפנים àîè ìáàÂÈÈÅÇÇ
ñøãîהרי שתוקנה הראשונה שהאוזן  לטומאה; ראשון והסנדל – ÄÀÈ

וכשנפסקה  מדרס, הטמא בסנדל שנגעה משום מדרס, מגע נטמאה
מכל המדרס, טומאת הסנדל  מן אז שפקעה פי על אף השנייה, האוזן

הראשונה  לאוזן  מחובר  כולו  שהרי  מדרס, מגע טומאת בו  נשארה מקום
äðBLàøäשתוקנה. úà ïwúì ÷étñä àG,הראשונה האוזן את – ÄÀÄÀÇÅÆÈÄÈ

äiðL ä÷ñôpL ãò,השנייה האוזן  –äøBäèהסנדל טהור  – ÇÆÄÀÀÈÀÄÈÀÈ
שוב  האזניים שתי  שנפסקו  שכיון מדרס, מגע מטומאת אף לגמרי ,

הוא  הרי האזניים את ותיקן חזר  אם ברם, לכלום. ראוי הסנדל אין 
ולהבא מכאן  טומאה אחרונה").מקבל "משנה Bá÷ò(הר "ש; ÷ñôð– ÄÀÇÂÅ

הרגל, אחורי את שמקיף הזקוף העור היינו  הסנדל , Bîèçשל ìhðÄÇÈÀ
האצבעות, שבצד  העור –÷ìçpL Bà,החוטם –íéðLì ואינו – ÆÆÁÇÄÀÇÄ

כזה מרופט בסנדל לצאת לאדם הוא שגנאי לשימוש, ("תפארת ראוי

לשימושøBäèישראל"), ראוי  ואינו סנדל  מתורת שבטל  (הר"ש );– È
מכאן  טומאה מקבל אבל הקודמת, טומאתו  שנתבטלה מפרשים, יש

מקבל(ברטנורא );ולהבא אינו  ולהבא מכאן אף הר"ש, לדעת ברם,
כך לנעלו  ייחדו  ואפילו  ישראל").טומאה, "תפארת  –íéìBñ(עיין ÀÈ

גורסים: awrויש el oi`e ,cala dileq el yiy lcpq oin `ede ,qileq
,mheg `leíB÷î ìkî ÷ñôpL,שהוא מקום בכל –øBäè שאינו – ÆÄÀÇÄÈÈÈ

לשימוש . עוד  úçôpLראוי ìòðî,חתיכה ממנו ונפלה שנקרע – ÄÀÈÆÄÀÇ
øBäè ,ìâøä áø úà ìa÷î Bðéà íà.מנעל שם מעליו שבטל – ÄÅÀÇÅÆÙÈÆÆÈ

íeîàä ìòL ìòðî, עליו נעשה שהמנעל הדפוס –øæòéìà éaø ÄÀÈÆÇÈÅÇÄÁÄÆÆ
øäèî לא שעדיין לפי טומאה, מקבל  שאינו סובר, אליעזר  רבי  – ÀÇÅ

האימום,נג  מן  שיטלנו  עד  המנעל  של מלאכתו íéîëçåÇÂÈÄמרה
íéànèîיכול הדיוט ואף בו, נגמרה האומן ומלאכת שהואיל  – ÀÇÀÄ

מלאכתו , נגמרה שכבר כמנעל  נחשב הוא הלכך  האימום, מן ליטלו 
טומאה. minkgkומקבל  dklde.( ה כד, כלים  הל' úBúîç(רמב"ם  ìkÈÂÈ

עור, נודות –úBøeøö המוציאן נקב שניקבו כלומר  בקשר, קשורות – À
הנקב את וקשר טומאתן, ברטנורא),מידי מפניúBøBäè(רמב"ם ; – À

שלם, ככלי הקשר ידי על  נחשבת החמת ואין  להתיר, ניתן  שהקשר 

ïéiáøò ìMî õeçלקשור הם שיודעים הערביים, של  מנודות – ÄÆÇÀÄÄ
להתירו . נוח שאינו חזק äòLקשר  øBøö :øîBà øéàî éaø– ÇÄÅÄÅÀÈÈ

להתירו , ועומד לשעה, עשוי  הקשר ערביין;úBøBäèאם של  אפילו – À
íìBò øBøö,לעולם קיים להיות עשוי הקשר  אם –úBàîè– ÀÈÀÅ

אדם כל  של  ישראל").ואפילו  úBúîç("תפארת  ìk :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÈÂÈ
úBøeøöוצרור ערביים של ואפילו תפורות, ואינן בקשר קשורות – À

שלם.úBøBäèעולם, ככלי הקשר ידי  על  נחשבות שאינן  –dklde À
`nw `pzk ועיין (רמב"ם א ; ה , עדיות משנה עיין יא; כד , כלים  הל'

שם ). טוב" יום  "תוספות 

אבל המפרשים. רוב מבארים וכן הרמב"ם, לפי  משנתנו של  הסיפא את בארנו 
אלא  שניקבו, בחמתות המשנה את מפרש אינו  ב) לז , מנחות (במסכת רש"י 

בכלל: zezngבחמתות lk" אלא תפורין שוליהן שאין הצרורות נודות –
בית oixedhצרורין , ואין  הקשר ניתר  כאילו שרואים טומאה, מקבלין  אין –

רימון, במוציא הנקוב ככלי  זה והרי oiiaxrקיבול , lyn ueg." בכך שדרכן  –

izdw - zex`ean zeipyn



רכג b dpyn dyye mixyr wxt milk zkqn

ïnàa àHL?elà ìáà,ïéøzî ïäL ét ìò óà–ïéàîè,íøéæçäì ìBëé èBéãääL.úéøöî äôéôëa àlà eøîà àG, ¤§ª¨£¨¥©©¦¤¥ª¨¦§¥¦¤©¤§¨§©£¦¨¨§¤¨¦§¦¨¦§¦
døéæçäì ìBëé Bðéà ïnàä óàL. ¤©¨ª¨¥¨§©£¦¨

·åéöðL eìhpL úBöðL ìL ñék–àîè.èLôð–øBäè.ïhîlî úìènä úà åéìò äìè–àîè.ñék CBúì ñék ¦¤§¨¤¦§§¨¨¨¥¦§©¨¨¨¨¨¤©©§¥¦§©¨¨¥¦§¦
ä÷Lîa ïäî ãçà àîèpL–Bøáç àîèð àG.ìbønä øBøöúé–àîè.úBònä øBøö–øæòéìà éaøànèî, ¤¦§¨¤¨¥¤§©§¤¦§¨£¥§©©§¨¦¨¥§©¨©¦¡¦¤¤§©¥

íéîëçåíéøäèî. ©£¨¦§©£¦
‚íéöB÷ éè÷Bì ók–äøBäè.øéëøaäå ïBfä–ïéàîè.íéìeåøMäå–ïéàîè.ïéîéì÷øtäå–ïéøBäè.úéa ìëå ©§¥¦§¨©§©§©§¨§¥¦§©©§¦§¥¦§©§©§¦¦§¦§¨¥

úBòaöà–úBøBäè,ïéöi÷ ìMî õeç,âBàä úà úìa÷î àéäL éðtî;äòø÷ð,âBàä áø úà úìa÷î dðéà íà– ¤§¨§¦¤©¨¦¦§¥¤¦§©¤¤¤¨¦§§¨¦¥¨§©¤¤¤Ÿ¨

éáøå .íéøåäè ,çåúôìå øåâñì ïééåàø ïéà áåùã úåòåöøä ïúåà åøúåä íàå .åðîå÷îá ïéñéëì ïéùåòù ïéòë ,ïäá êùåîù úåøçà úåòåöø éãé ìò ïäéìàî ïéçúôð
:éñåé 'øë äëìäå .íøéæçäì ìåëé åðéà ïîåàä óàã ,äôéôëä ïî õåç .íøéæçäì ìåëé èåéãäã ïåéë ,ïéàîè ,íéøúåî ïäù éô ìò óàã øáñ éñåé

a.eivpy elhipyåé éáøìå .ñéëá úåéåìú ïééãòå úåàìåìä ïî å÷úéðù àìà éøîâì åìèéð àìù éøééî ïðáøì:íøéæçäì ìåëé èåéãäù éðôî ,éøîâì åìèéð åìéôà éñ
.hytp:øåäè ,ìåáé÷ úéá åì ïéàù ÷ìç øåò ïéîë äùòðå ñéëä.zilhn eilr dlhêøãã .äèîìî åá øáéç øåò ìù äðè÷ äëéúç øîåìë ,éàìè åéìåùá ïúð

:åìåáé÷ ìèá àìå øåòä åúåà øàùð åèùåôùëå äøéôúä ïéá ïè÷ øåò íéñéðëî íéñéëä.exag `nhp `làìå àúééøåàã åàì íéìë àîèì ïé÷ùî úàîåèã
:øåáéç áéùç.zilbxnd xexv,èùôéå çøèéù ãò ñéë åîë øåòä øàùð úéìâøîä ïéàéöåîùëå ,åúåà íéøùå÷å íù äøåîù úåéäì øåò êåúá úéìâøî ïéçéðî

:øøöðå íéáø íéîé äãîòù úéìâøî äúåà úîçî.zernd xexvúéìâøîä øåøö êøãã íåùî ,éôè àîèî úéìâøîä øåøöã àîòèå .úéìâøîä øåøö åîë
:íéîëçë äëìäå .åðúéð äàöåäìã íåùî ,ãéîú øéúäì íéìéâø úåòîä øåøöù ,úåòîä øåøöî øúåé ãåîòì

b.mivew ihwel sk:íéöå÷á ïäéãé åá÷ðé àìù ,ïäéãéá íéöå÷ éè÷ìî íéùôåú øåò ìù ãé óë ïéîë.dxedh:äìá÷ì äéåùò äðéàã.oefd.èðáà ïéîë øåæà
:éðåæ øåâçì ïéøå÷ éðåé ïåùìáå.xiikxa:ïäéëøá ìò ãåîòì åìëåéù éãë ,íééëøáä ìò ïåúð øåò ìù ñåôã.mi`nh:äìá÷ì íééåùòã.mileexyãé úéá ïéîë

:ïúëàìîî ïúåà åìèáéå ïãé ìò íéáçøä ïäéãâá åìôé àìù éãë ,ïäéúåòåøæá úåðîåà éìòá íéðúåðù øöå ÷åçã øåò ìù.oipinwxtìúçîù øáã àåäå .ïðéñøâ

`xephxa yexit

מטומאתו, elàייטהר ìáà,במשנתנו שנימנו  הכלים –ét ìò óà ÂÈÅÇÇÄ
ïéøzî ïäL,הותרו שרצועותיהם –ïéàîè מקבלים עדיין  – ÆÅËÈÄÀÅÄ

אומן ,èBéãääLטומאה, שאינו –íøéæçäì ìBëé את להכניס – ÆÇÆÀÈÀÇÂÄÈ
כלי . שוב ולעשותם בחזרה eøîàהרצועות àG שבהתרת חכמים – ÈÀ

הכלי , נטהר Bðéàהרצועות ïnàä óàL ,úéøöî äôéôëa àlàÆÈÄÀÄÈÄÀÄÆÇÈËÈÅ
døéæçäì ìBëé מצרית שכפיפה אמרו הלכך  רבה, בטירחה אלא – ÈÀÇÂÄÈ

נטהרה. וכשהותרה אלו, מכלל  יוצאת

ב ה נ ש מ ר ו א ב

úBöðL ìL ñék,הקודמת במשנה כמבואר –åéöðL eìhpL– ÄÆÀÈÆÄÀÀÈÈ
שלדעת àîèרצועותיו , מבואר במפרשים טומאה; מקבל  הוא עדיין – ÈÅ

השנצים  ניטלו  שלא בכגון  כאן  מדובר  הקודמת המשנה של  קמא תנא

רבי ולדעת בכיס, תלויים ועדיין  הלולאות מן  שניתקו  אלא לגמרי ,
להחזירם יכול  שהדיוט מפני  לגמרי , ניטלו אפילו  ברטנורא );יוסי (הר"ש ;

èLôðחלק עור  כמין  ונעשה הכיס, קיבול,– בית לו  øBäèשאין ÄÀÇÈ
מדובר הקודמת שבמשנה מפרשים יש טומאה. מקבל אינו  שוב –

שעדיין  אלא מהלולאות, הרצועות והוציאו  הכיס עור שנפשט בכגון
שם  נחלקו זה ובכגון  הכיס, עור  בשפת תפורות הרצועות נשארו 
עדיין  יוסי  רבי ולדעת נטהר, הכיס חכמים שלדעת יוסי, ורבי  חכמים

מדובר, במשנתנו  כאן אבל להחזירם; יכול  שההדיוט מפני טמא,
עדיין  שאם מודים, הכל ובזה הכיס, מעור  לגמרי נותקו  שהרצועות

מקום  מכל  לגמרי, הרצועות שניטלו פי על אף בכיס, קיבול  בית נשאר 
קיבול, בית לו  ואין  הכיס, עור נפשט גם אם אבל  טומאה. מקבל הכיס

עוד טומאה מקבל  בועז ).אינו  שם  עיין ישראל"; åéìò("תפארת äìèÈÈÈÈ
ïhîlî úìènä úà קטנה חתיכה באמצעו מלמטה בו חיבר  – ÆÇÇÀÅÄÀÇÈ

קטן  קיבול בית בו נשאר שנפשט לאחר שאף ונמצא עור , (ר"ש ;של

קטנה ברטנורא ); עור חתיכת מבחוץ בתחתיתו שתפר מפרשים, ויש 

החתיכה  שמקום כלי , צורת עליו נשארה העור שנפשט שאף באמצע,
כשוליים י ),הוא ז , כלים  הל ' רמב "ם ישראל "; אף àîè("תפארת  – ÈÅ

מפני טומאה, מקבל מקום מכל הכיס, ונפשט הרצועות שניטלו פי  על 
לעיל. שבארנו כמו כלי, צורת לו שיש  מפני או  קיבולו בטל  שלא

ñék CBúì ñék,כיס בתוך  הנתון כיס –ïäî ãçà àîèpL ÄÀÄÆÄÀÈÆÈÅÆ
ä÷Lîa,טמאים במשקים –Bøáç àîèð àG משקים שטומאת – ÀÇÀÆÄÀÈÂÅ

חשוב  שאינו בזה, הקלו ולכן  סופרים, מדברי אלא אינה כלים לטמא

úéìbønäחיבור. øBøö,מרגלית בו  שצררו עור –àîèמקבל – ÀÇÇÀÈÄÈÅ
כשמוציאים  אף הרי מרובה, זמן בו  צרורה והמרגלית שהואיל  טומאה,

העור נפשט שלא זמן כל  לפיכך כיס; כמו  עשוי העור נשאר  אותה
טומאה. מקבל  הוא úBònäהרי  øBøö,מעות בו שצררו עור –éaø ÀÇÈÇÄ

ànèî øæòéìà,המרגלית צרור כדין  –íéøäèî íéîëçå– ÁÄÆÆÀÇÅÇÂÈÄÀÇÂÄ
ניתנו , להוצאה שמעות משום שעה, כל להתיר רגילים המעות שצרור

קיבול, בית לו ואין  מהר  נפשט העור המעות, ממנו כשמוציאים ונמצא
טומאה. מקבל אינו minkgkלפיכך dklde.( ח ב, כלים  הל' (רמב"ם

qik",בענין jezl qik":בתוספתא dwynaשנוי  mdn cg` `nhpy qik jeza qik
xedh exage ,`nh `ed במשנה).± הטעם שבארנו  onfa(כמו  ?mixen` mixac dna

mieey mdipy eidy,(שוות שפתותיהם iniptd:(כשהיו  lr scer oevigd did m` la`
dna .iniptd `nhp `l ± oevigd `nhp ;oevigd `nhp ± iniptd `nhp?mixen` mixac

dwyna בה ועשו  סופרים, מדברי  אלא אינה כלים לטמא משקים (שטומאת
וקדשים), תרומה עליה ישרפו שלא כדי  היכר  uxyaחכמים la` שמטמא)

התורה), מן  mieeyכלים mdipy.( חברו נטמא מהם אחד נטמא (שאם

i r i a x m e i
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íéöB÷ éè÷Bì ókלוקטי שקושרים היד  כף כצורת עור  חתיכת – ÇÀÅÄ
בקוצים, יינזקו שלא ידיהם, כפות על  מקבלת äøBäèקוצים אינה – ÀÈ

לקבלה עשויה שאינה לפי ברטנורא );טומאה, כותב:(הר "ש; והרמב"ם
כלי  צורת עליו  ואין פשוט עור שהוא ב).מפני  ז , כלים  –ïBfä(הל ' Ç

עור, חגורת שישøéëøaäåמין הברכיים, על  הנתון עור של מכסה – ÀÇÀÇÀÈ
על הם נותנים ולכך ברכיהם, על כורעים כשהם מלאכתם העושים

עליהן להגן  עור חתיכות עורות (הר"ש);הברכיים כותב: והרמב"ם

הקרקע, על  בהן שיתגלגלו כדי  ארכובותיהם על  הקיטעים שתופרים
ïéàîèלקבלה שעשויים ברטנורא ),– כלי(הר "ש; שצורת משום או ÀÅÄ
(yealn)(רמב"ם ).עליהןíéìeåøMäå,עור של ידיים בתי כמין – ÀÇÇÀÄ
ïéàîè ב"תפארת הטעם ומבואר  טומאה; מקבלים מפני– ישראל", ÀÅÄ

כלי  צורת בהם שיש  עור כלי  פשוטי  טוב").שהם יום  "תוספות  (עיין

ïéîéì÷øtäåהידיים על שנותנים עור, של כסיות –,ck lirl oiir) ÀÇÀÇÀÄÄ
;(eh:גורסים פדחתוoipinwxtde,ויש בו שמחתל דבר  (הר"ש ;ומפרשים:

טומאה;ïéøBäèברטנורא), מקבלים אינם –úBòaöà úéa ìëå– ÀÄÀÈÅÆÀÈ

izdw - zex`ean zeipyn

c dpyn dyye mixyr wxt milk zkqn

äøBäè. §¨
„åéðæàî úçà ä÷ñôpL ìcðñ,dðwúå–ñøãî àîè;äiðL ä÷ñôð,dðwúå–ñøãnä ïî øBäè,òbî àîè ìáà ©§¨¤¦§§¨©©¥¨§¨§¦§¨¨¥¦§¨¦§§¨§¦¨§¦§¨¨¦©¦§¨£¨¨¥©©

ñøãî.äiðL ä÷ñôpL ãò äðBLàøä úà ïwúì ÷étñä àG–äøBäè.Bá÷ò ÷ñôð,Bîèç ìhð,ì ÷ìçpL BàíéðL ¦§¨¦§¦§©¥¤¨¦¨©¤¦§§¨§¦¨§¨¦§©£¥¦©¨§¤¤¡©¦§©¦
–øBäè.íB÷î ìkî ÷ñôpL íéìBñ–øBäè.úçôpL ìòðî,ìâøä áø úà ìa÷î Bðéà íà–øBäè.ìòL ìòðî ¨§¨¤¦§©¦¨¨¨¦§¨¤¦§©¦¥§©¥¤Ÿ¨¤¤¨¦§¨¤©

íeîàä–øæòéìà éaøøäèî,íéîëçåíéànèî.úBøeøö úBúîç ìk–úBøBäè,ïéiáøò ìMî õeç.øéàî éaø ¨¥©¦¡¦¤¤§©¥©£¨¦§©§¦¨£¨§§¦¤©§¦¦©¦¥¦
øîBà:äòL øBøö–úBøBäè.íìBò øBøö–úBàîè.éñBé éaøøîBà:úBøeøö úBúîç ìk–úBøBäè. ¥§¨¨§§¨§¥©¦¥¥¨£¨§§

:åúçãô åá øùå÷å.zerav` zia:åëåúì åéúåòáöà ñéðëäì éåùò øåò ìù ãé ïéîë.oiviiw:õé÷ä úåøéô éè÷ìî ,øçà ùåøéô .íéöå÷ éè÷ìî.be`déøô
:äìá÷ì éåùò àåäù àöîð ,úåòáöà úéáá åúåà íéðúåðå âåàä íéè÷ìî íéøòéá íéöå÷ íéè÷ìîäù íéîòôå .åéìàî øòéá ìãâù ïìéàá éåöîä íåãà

c.qxcn d`nh dpwze:àîéé÷ äéðù ïæåàã ïåéë ,åúàîåèá ãîåò ïééãò.qxcnd on xedh,øåäè íå÷î ìëî ,äéðù äøáùðù íãå÷ äðåùàø äð÷úðã ô"òà
:äìåèá éãë äá ì÷ì÷úð øáëù øçàî äðåùàøä åæ ïéàå ,åììä íéðô äì åùãçúð ñøãî úàîåè äì äãøéù øçàìù ,ïàëì åàá úåùãç íéðôã`nh la`

.qxcn rbnàîèä ìãðñá äòâð éøäù ,ñøãî òâî úàîèð ,ìãðñì äøáéçå äøåáùä úçú úøçà ïæåà àéáäù äð÷éúå ,äøáùðùë äðåùàø ïæåàã íåùî
:äð÷úðù äðåùàø ïæåàì øáåçî ìãðñä ìëã ,òâî úàîåè äéá øééúùà ñøãî úàîåè äðéî çøôã äéðù ïæåà äøáùð éëå ,ñøãî.dwqtpy cr:äéðù ïæåà

.dxedh:éãéîì éæç àì åú íéðæà éúù åøáùðã ïåéëã.eawr:åéøåçàî å÷åù ãâðëù ìâøä äáåâ úà äñëîä ìãðñ ìù øåò.enhegúåòáöà ãâðë äìåòù
:åéðôìî ìâøä.xedh:àáäìå ïàëî äàîåè ìá÷î ìáà ,òøôîìã äàîåèî.miileq:à"ìåñ æòìáå .á÷ò åì ïéàù .ãáìá ìâøä úñøô úçúù øåò.men`d

:øòù àìî øåòî éåùò ìòðî ìù ñåôã.xdhn xfril` 'x:íåîàä éáâ ìòî äðèîùéù ãò ìòðî ìù åúëàìî äøîâð àì øáñã.oi`nhn minkgeéáùçã
:íéîëçë äëìäå .åúëàìî äøîâð äéì.zexexv zezng lk,á÷ðä øù÷å ïúàîåè éãéî ïàéöåîä á÷ð åá÷éðù úåãàð.oixedhøéúäì ãéúòù éðôî ,åéäù åîë

:øù÷ä.miiaxr ly xywn ueg:øéúäì çåð åðéàù.dry xexv:øéúäì ãîåòå äòù éôì éåùòä øù÷.mler xexv:íìåòì íéé÷ úåéäì éåùòä øù÷lk
.zexedh zexexv zezng:àî÷ àðúë äëìäå .íééáøò ìù åìéôàå ,äòù øåøö ïéá íìåò øåøö ïéá

`xephxa yexit

האצבעות,כ את בהן  להכניס עור מקבלות úBøBäèסיות אינן  – À
÷ïéöiטומאה, ìMî õeç,קוצים מלקטי של אצבעות מבית חוץ – ÄÆÇÈÄ

טומאה, מקבלת שהיא הקיץ, פירות מלקטי של מפרשים: éðtîÄÀÅויש
âBàä úà úìa÷î àéäL האוג פרי את מלקטים שהקייצים – ÆÄÀÇÆÆÆÈ

טומאה; שמקבל קיבול ככלי  דינה לפיכך  האצבעות, בבית אותו  ונותנים

be`d חמרים מכילים חלקיו  שכל ירקרקים, פרחים בעל נמוך  אילן הוא
צמח  שהוא הרמב"ם, כותב וכן עורות, לעיבוד  המשמשים מיוחדים

והאשכולות  "סומק", בערבית: לו  וקוראים העורות, בו שמעבדים
לאכילה. ראויים האצבעות,äòø÷ðשלו בית –úìa÷î dðéà íà ÄÀÀÈÄÅÈÀÇÆÆ

äøBäè ,âBàä áø úà.טומאה מקבלת אינה – ÆÙÈÀÈ

ד ה נ ש מ ר ו א ב

åéðæàî úçà ä÷ñôpL ìcðñ בהן שמכניסים אזניו  משתי אחת – ÇÀÈÆÄÀÀÈÇÇÅÈÀÈ
לרגל , הסנדל  את ולהדק לקשור הרצועות לסנדלdðwúåאת שעשה – ÀÄÀÈ

אחרת, ñøãîאוזן àîè שנפסקה קודם מדרס טמא היה הסנדל  אם – ÈÅÄÀÈ
שאף  השנייה, האוזן  ונשארה הואיל בטומאתו , עומד הוא עדיין  האוזן,
את  תיקן לא ואפילו לרגל ; הסנדל את לקשור בשביל דיה אחת אוזן

המשנה: שנקטה ומה מדרס, טמא הריהו  שנפסקה, "dpwze",האוזן 
להלן; שנבאר כמו  הוא, סיפא äiðLמשום ä÷ñôð,השנייה האוזן  – ÄÀÀÈÀÄÈ

dðwúå,שתיקנה פי  על אף –ñøãnä ïî øBäèהסנדל יצא – ÀÄÀÈÈÄÇÄÀÈ
שהיו  האזניים ששתי לפי הטומאה, אב עוד  ואינו  המדרס, מטומאת
על ואף במקומן ; באו וחדשות עוד , קיימות אינן  שנטמא בשעה בו

נתבטלה  מקום מכל השנייה, שנפסקה קודם הראשונה האוזן  שתוקנה פי 
הרי השנייה האוזן של תיקונה שעם הראשונה, טומאת הסנדל מן

הוא, חדש  סנדל וכאילו לכאן , באו חדשות òbîפנים àîè ìáàÂÈÈÅÇÇ
ñøãîהרי שתוקנה הראשונה שהאוזן  לטומאה; ראשון והסנדל – ÄÀÈ

וכשנפסקה  מדרס, הטמא בסנדל שנגעה משום מדרס, מגע נטמאה
מכל המדרס, טומאת הסנדל  מן אז שפקעה פי על אף השנייה, האוזן

הראשונה  לאוזן  מחובר  כולו  שהרי  מדרס, מגע טומאת בו  נשארה מקום
äðBLàøäשתוקנה. úà ïwúì ÷étñä àG,הראשונה האוזן את – ÄÀÄÀÇÅÆÈÄÈ

äiðL ä÷ñôpL ãò,השנייה האוזן  –äøBäèהסנדל טהור  – ÇÆÄÀÀÈÀÄÈÀÈ
שוב  האזניים שתי  שנפסקו  שכיון מדרס, מגע מטומאת אף לגמרי ,

הוא  הרי האזניים את ותיקן חזר  אם ברם, לכלום. ראוי הסנדל אין 
ולהבא מכאן  טומאה אחרונה").מקבל "משנה Bá÷ò(הר "ש; ÷ñôð– ÄÀÇÂÅ

הרגל, אחורי את שמקיף הזקוף העור היינו  הסנדל , Bîèçשל ìhðÄÇÈÀ
האצבעות, שבצד  העור –÷ìçpL Bà,החוטם –íéðLì ואינו – ÆÆÁÇÄÀÇÄ

כזה מרופט בסנדל לצאת לאדם הוא שגנאי לשימוש, ("תפארת ראוי

לשימושøBäèישראל"), ראוי  ואינו סנדל  מתורת שבטל  (הר"ש );– È
מכאן  טומאה מקבל אבל הקודמת, טומאתו  שנתבטלה מפרשים, יש

מקבל(ברטנורא );ולהבא אינו  ולהבא מכאן אף הר"ש, לדעת ברם,
כך לנעלו  ייחדו  ואפילו  ישראל").טומאה, "תפארת  –íéìBñ(עיין ÀÈ

גורסים: awrויש el oi`e ,cala dileq el yiy lcpq oin `ede ,qileq
,mheg `leíB÷î ìkî ÷ñôpL,שהוא מקום בכל –øBäè שאינו – ÆÄÀÇÄÈÈÈ

לשימוש . עוד  úçôpLראוי ìòðî,חתיכה ממנו ונפלה שנקרע – ÄÀÈÆÄÀÇ
øBäè ,ìâøä áø úà ìa÷î Bðéà íà.מנעל שם מעליו שבטל – ÄÅÀÇÅÆÙÈÆÆÈ

íeîàä ìòL ìòðî, עליו נעשה שהמנעל הדפוס –øæòéìà éaø ÄÀÈÆÇÈÅÇÄÁÄÆÆ
øäèî לא שעדיין לפי טומאה, מקבל  שאינו סובר, אליעזר  רבי  – ÀÇÅ

האימום,נג  מן  שיטלנו  עד  המנעל  של מלאכתו íéîëçåÇÂÈÄמרה
íéànèîיכול הדיוט ואף בו, נגמרה האומן ומלאכת שהואיל  – ÀÇÀÄ

מלאכתו , נגמרה שכבר כמנעל  נחשב הוא הלכך  האימום, מן ליטלו 
טומאה. minkgkומקבל  dklde.( ה כד, כלים  הל' úBúîç(רמב"ם  ìkÈÂÈ

עור, נודות –úBøeøö המוציאן נקב שניקבו כלומר  בקשר, קשורות – À
הנקב את וקשר טומאתן, ברטנורא),מידי מפניúBøBäè(רמב"ם ; – À

שלם, ככלי הקשר ידי על  נחשבת החמת ואין  להתיר, ניתן  שהקשר 

ïéiáøò ìMî õeçלקשור הם שיודעים הערביים, של  מנודות – ÄÆÇÀÄÄ
להתירו . נוח שאינו חזק äòLקשר  øBøö :øîBà øéàî éaø– ÇÄÅÄÅÀÈÈ

להתירו , ועומד לשעה, עשוי  הקשר ערביין;úBøBäèאם של  אפילו – À
íìBò øBøö,לעולם קיים להיות עשוי הקשר  אם –úBàîè– ÀÈÀÅ

אדם כל  של  ישראל").ואפילו  úBúîç("תפארת  ìk :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÈÂÈ
úBøeøöוצרור ערביים של ואפילו תפורות, ואינן בקשר קשורות – À

שלם.úBøBäèעולם, ככלי הקשר ידי  על  נחשבות שאינן  –dklde À
`nw `pzk ועיין (רמב"ם א ; ה , עדיות משנה עיין יא; כד , כלים  הל'

שם ). טוב" יום  "תוספות 

אבל המפרשים. רוב מבארים וכן הרמב"ם, לפי  משנתנו של  הסיפא את בארנו 
אלא  שניקבו, בחמתות המשנה את מפרש אינו  ב) לז , מנחות (במסכת רש"י 

בכלל: zezngבחמתות lk" אלא תפורין שוליהן שאין הצרורות נודות –
בית oixedhצרורין , ואין  הקשר ניתר  כאילו שרואים טומאה, מקבלין  אין –

רימון, במוציא הנקוב ככלי  זה והרי oiiaxrקיבול , lyn ueg." בכך שדרכן  –

izdw - zex`ean zeipyn



gרכד dpyn dyye mixyr wxt milk zkqn

‰ñøãî ïéàîè úBøBò elà:ì åéìò áMçL øBòçéèL,àéèø÷ñ øBò,àéìáè÷ øBò,ønçä øBò,ïzkä øBò,øBò ¥§¥¦¦§¨¤¦¥¨¨§¨¦©§ª§§¨§¨ª§¨©©¨©©¨
ózkä,àôBøä øBò,äñéøòä øBò,ïè÷ ìL álä øBò,økä øBò,úñkä øBò–ñøãî.÷eøqä øBò,÷øBqä øBò ©©¨¨¥¨£¦¨©¥¤¨¨©©©¤¤¦§¨©¨©¥

–øæòéìà éaøøîBà:ñøãî;íéîëçåíéøîBà:úî àîè. ©¦¡¦¤¤¥¦§¨©£¨¦§¦§¥¥
Âúeñk áò,éøëúåúeñk C–ñøãî.ïîbøà áò,éøëúåïîbøà C–éànL úéaíéøîBà:ñøãî;ìlä úéáe ©§§©§¦§¦§¨©©§¨¨§©§¦©§¨¨¥©©§¦¦§¨¥¦¥

íéøîBà:àîèúî.éìkì éetç BàNòL øBò–øBäè,úBì÷Lîì–àîè.éñBé éaøíeMî øäèîåéáà. §¦§¥¥¤£¨¦©§¦¨§¦§¨¨¥©¦¥§©¥¦¨¦
Êäëàìî ïBøñç ïéàL íB÷î ìk–ïúànèî äáLçî.ïBøñç LiL íB÷î ìëåäëàìî–ïúànèî äáLçî ïéà, ¨¨¤¥¤§§¨¨©£¨¨§©§¨©§¨¨¤¥¤§§¨¨¥©£¨¨§©§¨©

äaöòä àlà. ¤¨¨ª§¨
Áúéaä ìòa úBøBò–ïúànèî äáLçî;ïãaò ìLå–ïúànèî äáLçî ïéà.ápb ìL–ïúànèî äáLçî; ©©©©¦©£¨¨§©§¨©§¤©§¨¥©£¨¨§©§¨©¤©¨©£¨¨§©§¨©

d.gihyl:åéìò áùéìå ò÷ø÷ éáâ ìò çåèùì.`ihxewq:ïúëàìî úòùá íéðãáòä íéùáåìù øåò.`ilahw:åéìò íéáëåùå äèîä éáâ ìò ïéòéöîù øåò
.xngd xer:åúîäá øçà øîçîùë åéãâá ìò øîçä íéùîù øåò øîåìë .øåîçä øåò ïðéñøâ àìå .ïðéñøâ.ozkd xeréãë ïúùô éðîåà íäéðôì íéðúåðù øåò

:íäéãâáá ïúùô ìù úøåòðä ÷áãé àìù.szkd xer:åôúë ìòù éåàùîä åì ÷éæé àìù åôúëá óúëä íéùîù.`texd xerøåò åéðôì ïúåð úåøåáçä àôåø
:íéòöôä íãá åéãâá åôðèé àìù.dqixrd xer:ïè÷ ìù äñéøò ìò íéîéùîù.ohw ly ald xeràìù ,åáì ãâðë ïè÷ä éðúî ìò øåò øåâçì åéä íéìéâø

:úåîéå åáì ìò ìåúçä åðëé.zqkde xkd xer:äèî ìù.wexqd xer:ïäéðúî ìò úå÷øñîä éðîåà íéøâåçù øåò.wxeqd xer:ïúùô íé÷øåñä íéðîåà'x
.qxcn xne` xfril`ïîéñ àá ÷øôá ïðú àäã .úî àîè ïëù ìëå[è"î óã äãð]:úî àîè àîèéî ñøãî àîèä ìë.zn `nh mixne` minkge,ñøãî àìå

:íéîëçë äëìäå .ïäéìò áùéì ïééåùò ïéàù
e.zeqk aråá íéñëîù øåò ,úåñë áò ,éúòîù éðàå .éúåáø åùøéô êë .ïîâøà òåáö ãáì ,ïîâøà áò ïëå .úåñë áò åäæ ,úåñë ïäî äùòù ïéãáì ïåâë

:ïîâøà åá íéñëîù øåò ,ïîâøà áò .íéãâáä.zeqk jixkz:íéãâáä åá íéëøåëù øåò.onbx` jixkz:ïîâøà åá íéëøåëù øåò.ietg,äñëî íåâøú .äñëî
:äàôåç.xedhëé ,àéðú éëäãøîåì ãåîìú ,äàîåèì íéìë ééåôç äáøî éðàù ìå(à"é àø÷éå):íéìë ééåôçì èøô ,íäá äëàìî äùòé øùà.`nh zelwynle

äðéà äîöò úåì÷ùîäå ,äìá÷ì éåùò àåäù éôì ,éðàù úåì÷ùîã éåôéç ,øåäè éåôéçì éåùòä 'åëå ììëä äæ ,÷ìçðù õò éìë ìë ÷øô óåñ ìéòì ïðúã àäå
:àî÷ àðúë äëìäå .éìë

f.dk`ln oexqg yiy:[äáùçîä] íéé÷úú êë øçàå äùòî äøñç ïééãòù.daverd `l`ïéãéô÷î ïéàù éôì ,äúàîèî äáùçî ,äëàìî äøñçù ô"òàù
:òåöé÷ì ùùåç åðéà éåñéëì äéåùòã ïåéëã ,òåöé÷ äëéøö äðéàå ,áëøîä úà äñëîä øåò àåä äáöåòå .äìù äëàìî ïåøñç ìò

g.ziad lra ly:ãéî äàîåè íéìá÷î ,äëàìî ïåøñç àìá åì ïééåàøù øáãì ïäéìò áùç .úåàìáèå úåà÷ôìåãå úåèî ïäî äùåòå ,ïøëîì éåùò åðéàã

`xephxa yexit

א). ה, עדיות למסכת פירושו (עיין הראב"ד  מפרש וכן –

i y i n g m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

ñøãî ïéàîè úBøBò elàהרי הזב, עליהם שכב או ישב שאם – ÅÀÅÄÄÀÈ
הטומאה: אב çéèLìהם åéìò áMçL øBò בו להשתמש – ÆÄÅÈÈÀÈÄÇ

עליו ; לישב àéèø÷ñכשטיח, øBò בו להשתמש  העשוי  עור – ÀËÀÀÈ
עליו לאכול  כמפה או  c);כסינור , ,fh lirl oiir)àéìáè÷ øBò– ÀÈËÀÈ

המיטה; למצע ønçäשטיח øBò;בגדיו על  נותן  חמורים שנוהג – ÇÇÈ
ïzkä øBò הנעורת תדבק שלא כדי  לפניו , בפשתן העובד  שנותן  – ÇÇÈ

בבגדיו ; פשתן  ózkäשל øBòעל מניח כתפו  על משא שהנושא – ÇÇÈ
המשא; יזיקנו  שלא כדי  àôBøäהכתף, øBò כשהוא הרופא, שחוגר  – ÈÅ

בפצעים; מטפל או דם äñéøòäמקיז øBòשל בעריסה שפורסים – ÈÂÄÈ
÷ïèתינוק; ìL álä øBò קטן ילד  של  לבו  על  שכורכים עור – ÇÅÆÈÈ

וממאכלים; פיו  מרירי בגדיו יתלכלכו  úñkäשלא øBò ,økä øBòÇÇÇÆÆ
והכסת, הכר על ששמים עור  –elld zexerd lkñøãî מקבלים – ÄÀÈ

לשכיבה. או  לישיבה בהם שמשתמשים לפי  מדרס, øBòטומאת
÷eøqäסרוק צמר בו  שכורכים עור ישראל"),– øBqä÷("תפארת  øBò ÇÈÇÅ

ברכיו על  קושרו הצמר  שסורק עור øîBà:(רמב "ם),– øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ
ñøãî,מדרס טומאת מקבל –úî àîè :íéøîBà íéîëçå– ÄÀÈÇÂÈÄÀÄÀÅÅ

עשויים  הללו  העורות שאין  מדרס, טומאת לא אבל מת, טומאת מקבל 
עליהם. minkgk.לישב dklde

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úeñk áò,הבגדים בו  שמכסים עור –úeñk Céøëúåועור – ÇÀÀÇÀÄÀ
הבגדים, את בו  שלפעמים ñøãîשכורכים מדרס, טומאת מקבלים – ÄÀÈ

עליהם. ïîbøàיושבים áò, ארגמן הצבוע צמר בו  שמכסים עור  – ÇÇÀÈÈ
ïîbøà Céøëúå,הארגמן את בו שכורכים עור  –éànL úéa ÀÇÀÄÇÀÈÈÅÇÇ

ñøãî :íéøîBà;מדרס טומאת מקבלים –:íéøîBà ìlä úéáe ÀÄÄÀÈÅÄÅÀÄ
úî àîè, נקיותו על  ומקפידים יקר, והארגמן  שהואיל  מדרס, ולא – ÀÅÅ

עליהם. יושבים éìkìאין  éetç BàNòL øBò,לכלי מכסה –øBäè ÆÂÈÄÇÀÄÈ
כלל , טומאה מקבל אינו –úBì÷Lîì,למשקלות חיפוי  שעשאו  עור – ÀÄÀÈ

משקלם, ויתמעט ישחקו  שלא הואילàîèכדי  מת, טומאת מקבל – ÈÅ
קיבול. בית לו  åéáàויש  íeMî øäèî éñBé éaøאומר יוסי  רבי – ÇÄÅÀÇÅÄÈÄ

אינו  למשקלות חיפוי  שעשאו עור שאף חלפתא), (רבי אביו בשם

טהור . לחיפוי, העשוי שכל  טומאה, nw`.מקבל `pzk dklde

i y y m e i
ז ה נ ש מ ר ו א ב

משנתנו ובאה במחשבה", טומאתם לידי  יורדים הכלים "כל  ט): (כה, לעיל שנינו 
באותה  ראוי הכלי כן אם אלא במחשבה, טומאה לידי  יורדים הכלים שאין ללמד ,

המחשבה. את בו  לקיים כדי  מעשה שום עוד חסר  ואינו  לשימוש, שעה

äëàìî ïBøñç ïéàL íB÷î ìk מעשה שום חסר  הכלי  שאין  – ÈÈÆÅÆÀÀÈÈ
לשימוש, ראוי  שיהא ïúànèîכדי äáLçî אדם משחשב – ÇÂÈÈÀÇÀÈÇ

לעיל ששנינו כמו  טומאה, מקבל הריהו  שהוא, כמות בכלי  להשתמש 
במחשבה". טומאתן לידי  יורדים הכלים "כל ט): íB÷î(כה, ìëåÀÈÈ

äëàìî ïBøñç LiL האדם שיוכל  כדי בכלי , מעשה חסר  שעדיין – ÆÅÆÀÀÈÈ
מחשבתו , כפי  בו  ïúànèîלהשתמש äáLçî ïéàהכלי אין  – ÅÇÂÈÈÀÇÀÈÇ

טומאה לידי  äaöòäבמחשבה,יורד  àlà היינו העוצבה, מן  חוץ – ÆÈÈËÀÈ
שעדיין  פי על  שאף האוכף, על או  המרכבה על  שמניחים עור מכסה
אדם  שמשחשב בה, מועילה מחשבה מקום מכל  ותיקנה, קיצצה לא

שעשוי לפי ואילך, מכאן  טומאה מקבלת היא הרי בעוצבה, להשתמש 
ותיקון . קיצוץ בלי  אף בה להשתמש  אדם

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ששנינו לכלל  דוגמאות לפרט באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
שם.

izdw - zex`ean zeipyn
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ïìæb ìLå–ïúànèî äáLçî ïéà.ïBòîL éaøøîBà:íéøácä óelç:ïìæb ìL–ïúànèî äáLçî;ápb ìLå– §¤©§¨¥©£¨¨§©§¨©©¦¦§¥¦©§¨¦¤©§¨©£¨¨§©§¨©§¤©¨
ïúànèî äáLçî ïéà,íéìòaä eLàéúð àHL éðtî. ¥©£¨¨§©§¨©¦§¥¤¦§¨£©§¨¦

Ëñøãî àîè àeäL øBò,ïéìcðñìe úBòeöøì åéìò áMçå,ìîæàä úà Ba ïúpL ïåék–øBäè;éøácäãeäé éaø. ¤¨¥¦§¨§¦¥¨¨¦§§©§¨¦¥¨¤¨©¤¨¦§¥¨¦§¥©¦§¨
íéîëçåíéøîBà:íéçôè äMîçî úBçt epèòîiL ãò.÷Bãö éaø øa øæòìà éaøøîBà:ïî úçtèî äNBòä óà ©£¨¦§¦©¤§©£¤¨¥£¦¨§¨¦©¦¤§¨¨©©¦¨¥©¨¤¦§©©¦
øBòä–äàîè;úñkä ïîe–äøBäè. ¨§¥¨¦©¤¤§¨

.ocar lye:êëì ïúëàìî äøîâð àì ïééãòå ,íéìòðî ïäî äùòé ç÷åìäå ïøëåîå êéìîîã ãéáòã .ïúàîèî äáùçîä ïéà ,øåëîì éåùòãdaygn apb ly
.oz`nhn:åòáúì ïàîî éòãé àìã ,àåä íéìòá ùåàé äáéðâ íúñ øáñ÷ã .ùåàéá åäðð÷ã.oz`nhn daygn oi` olfb lyeøáãì ïäéìò áùçù ô"òàå

:àðéãá äéì òáúå ìéæà äéìæâ ïàî òãéã ïåéëã ,íéìòá ùåàé åá ïéà äìéæâ íúñã .äëàìî ïåøñç åá ïéàù.mixacd seligäéðéòìã ,ùåàé àëéà äìéæâ íúñ
:àî÷ àðúë äëìäå .ùàéî àìå àðéãì äéì àðòáúå áðâì äéì àðçëùî øáñ ,äáéðâ íúñ ìáà ,ùàéîå àåä àîìà ùðéàã àæç àæçîå äéðéî ì÷ù

h.qxcn `nh `edy xerâë:åá àöåéëå çéèù ïå.xerd on zgthn dyerd s`:ñøãî àîè àåäù.d`nhíéîòôã ,çéèùì äîåã úçôèîäù ,úçôèîä
,àáäìå ïàëî äàîåè úåìá÷î åäéîå .åøáùðù íéìëà éåäã éãéî ,úåøåäè ,úåçôèî ïäî äùòå úåàîèä øåò ìù úåúñëä õö÷ íà ìáà .äéìò áùåé àåäù

:ã"ë ÷øôá ìéòì ïðúãë

`xephxa yexit

ïúànèî äáLçî ,úéaä ìòa úBøBò אינו הבית ובעל  הואיל – ÇÇÇÇÄÇÂÈÈÀÇÀÈÇ
אם  לפיכך  שונים, לתשמישים מתקנם והוא עורותיו, את למכור עשוי 

הרי מלאכה, חסרון כאן ואין  שהם, כמו  בהם להשתמש עליהם חשב
טומאה; מקבלים ïãaòהם ìLå,למכירה עורות המעבד  של ועורות – ÀÆÇÀÈ

ïúànèî äáLçî ïéà בהם להשתמש עליהם שחשב פי  על אף – ÅÇÂÈÈÀÇÀÈÇ
שהוא  לפי  טומאה, לידי  להורידם מועילה מחשבתו אין שהם, כמו 

בהם  יש  שעדיין והרי נעליים, לתעשיית ולמכרם עליהם להימלך עשוי 
טומאה מקבלים ואינם מלאכה, ברטנורא);חסרון  מבארים (הר"ש; ויש 

שלא  כדי למכירה, שעשה בכלים להשתמש  אומן  דרך שאין  הטעם,

אינה  שהם כמו  בעורות להשתמש  העבדן של המחשבה הלכך  ייפגמו,
בדעתו  להימלך  הוא שעשוי משום טומאה, לידי  להורידם מועילה

למכרם אלא בהם להשתמש  אחרונה ").שלא ápb("משנה  ìL עורות – ÆÇÈ
גנב, ïúànèîשל  äáLçî כמו בהם להשתמש  הגנב חשב אם – ÇÂÈÈÀÇÀÈÇ

יששהם  גניבה שסתם לפי  טומאה, לידי להורידם מועילה מחשבתו ,
והרי אותה, לתבוע ממי  יודעים הבעלים שאין  מאחר  בעלים, יאוש  בה

בהם; מחשבתו מועילה הלכך ביאוש , העורות את קנה ìLåÀÆשהגנב
ïìæb, גזלן של  העורות אבל –ïúànèî äáLçî ïéà שאף – ÇÀÈÅÇÂÈÈÀÇÀÈÇ

לידי יורדים אינם שהם, כמו  בהם להשתמש  הגזלן  שחשב פי על 
מכירים  והבעלים שהואיל בעלים, יאוש בה אין  גזילה שסתם טומאה,

מידו , הגזילה את ולהוציא לדין  לתבעו טורחים הם הרי הגזלן , את
להורידם  בהם מועילה אינה מחשבתו  הלכך  שלו, העורות שאין ונמצא

טומאה. ïìæb,לידי ìL :íéøácä óelç :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÇÀÈÄÆÇÀÈ
ïúànèî äáLçî שהבעלים מאחר  יאוש, בה יש  גזילה שסתם לפי – ÇÂÈÈÀÇÀÈÇ

סיכויים  להם ואין  אלים איש שהוא הם ויודעים הגזלן את מכירים
בהם; מועילה ומחשבתו  שלו, העורות הלכך  הגזילה, את מידו להוציא

íéìòaä eLàéúð àHL éðtî ,ïúànèî äáLçî ïéà ,ápb ìLåÀÆÇÈÅÇÂÈÈÀÇÀÈÇÄÀÅÆÄÀÈÂÇÀÈÄ
העורות  שאין והרי לדין , ולתבעו  הגנב את למצוא הם שמקווים –

טומאה. לידי להורידם בהם מועילה מחשבתו  אין  הלכך שלו ,

àøîâ:(א קיד, קמא zwelgn(בבא :`ler xn`שמעון ורבי קמא (תנא
סתם mzqaבמשנתנו) קמא תנא שלדעת נתייאשו, הבעלים אם ידוע (שלא

סתם  להיפך : שמעון רבי ולדעת גזילה, סתם ולא בעלים, יאוש בה יש גניבה
גניבה), סתם ולא יאוש בה יש la`recגזילה iaשנתייאשו ששמע (כגון

dpewהבעלים), ye`i lkd ixac.(קמא לתנא וגזלן שמעון  לרבי  גנב (ואפילו
zwelgn recia s` :xn` dax קמא תנא סובר  הבעלים, שנתייאשו שמע (שאפילו

ה  של  דעתם שעה שכל  יאוש, זה שאין  ולהוציא בגזלן , בדין  לתבעו  בעלים
שלעולם  לפי יאוש, זה שאין  בגנב שמעון רבי סובר  וכן  מידו; הגזילה את

בדין). ולתבעו הגנב את למצוא הבעלים welgzמקווים l` :daxl iia` el xn`
:ezenk dpyna epipy oky ,`ler lrmilrad ey`iizp `ly i ptn,`ed mrhdy ixde ,

el xn` .ely el` ixd milrad ey`iizp m` la` ,milrad ey`iizp `ly:( לאביי (רבה
milral ye`i oi`y itl :dpyna mipey epgp`:הוא המשנה פירוש לדעתו (כלומר ,

– שנתייאשו . אומרים אפילו  בלבם הבעלים נתייאשו zetqez)שלא

y c e w z a y
ט ה נ ש מ ר ו א ב

ñøãî àîè àeäL øBò,מדרס טומאת לקבל ראוי  שהוא כלומר – ÆÈÅÄÀÈ
לשטיח העשוי עור  יב),כגון כד , לעיל  נטמא (עיין כבר שבאמת או

ïéìcðñìeבמדרס, úBòeöøì åéìò áMçå ממנו ולעשות לחתכו – ÀÄÅÈÈÄÀÀÇÀÈÄ
ליחתך העשוי  שעור יב), (כד , לעיל שנינו וכבר סנדלים, או  רצועות

טהור , לסנדלים או ìîæàäלרצועות úà Ba ïúpL ïåék שתחב – ÅÈÆÈÇÆÈÄÀÅ
לרצועות, לחתכו בעור האיזמל ואם øBäèאת טומאה, מקבל  אינו  – È

טומאתו; מידי יוצא הריהו טמא, היה äãeäéהעור éaø éøác– ÄÀÅÇÄÀÈ
הראשון  שימושו את ביטל בעור האיזמל נתינת של המעשה שלדעתו 

טומאה. מידי  úBçtוהוציאו epèòîiL ãò :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÆÀÇÂÆÈ
íéçôè äMîçî חתכו כן אם אלא טומאה מידי  יוצא העור אין  – ÅÂÄÈÀÈÄ

אינו  זה שבשיעור  טפחים, מחמישה פחות אלא ממנו נשאר  שלא עד 
פחות ר מיעטו  לא אם אבל  ב). כז , (כלהלן  טומאה לקבל עוד אוי 

העור את להוציא מעשה חשובה האיזמל  נתינת אין  טפחים, מחמישה
טומאה. äNBòäמידי  óà :øîBà ÷Bãö éaø øa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÇÇÄÈÅÇÈÆ

øBòä ïî úçtèî,מדרס טמא שהוא –äàîè שאין המטפחת, – ÄÀÇÇÄÈÀÅÈ
קטן ; שטיח כעין  היא שהמטפחת לפי מעשה, שינוי úñkäכאן  ïîeÄÇÆÆ

הטמאה, עור  של  מכסת מטפחת העושה אבל  –äøBäè,המטפחת – ÀÈ
ברם, פשוט, לדבר  המקבל דבר  ששינה צורה, שינוי כאן שיש  לפי

ולהבא. מכאן טומאה מקבלת המטפחת

והמפרשים  כאן , מתיישב אינו  צדוק רבי בר אלעזר  רבי בדברי "אף" הלשון 
בפירושו. נדחקים

מפרש: eke'הרא"ש xerd on zgthn dyerd s` שהעושה פי  על אף כלומר –
מיד מדרס, הטמאה מכסת מטפחת העושה מדרס, טמאה העור מן מטפחת
מדרס  מטומאת טהרה מטפחת, העור מן לעשות כדי  הכסת תפירות שהתיר
מכאן מטמאה המטפחת אבל  שנקרעו . או  שנשברו כלים כדין  עליה, שהיתה

הזב, עליה שכב או  ישב אם `zולהבא ea ozpy oeik :xn`y dcedi iaxk epiide
.xedh ,lnfi`d

לא  התפירות" ש"התיר  הוא, דחוק זה שפירוש אחרונה", "משנה בעל וכותב
שעשאה  משמע מטפחת העושה ואדרבה, צדוק; רבי בר אלעזר  רבי כלל הזכיר
יהודה  לרבי  שכן לחכמים, לסייע דווקא שבא לפרש לו נראה ולכן כולה.
מעשה  שינוי כאן שיש לפי המטפחת, טמאה הכסת, מן מטפחת העושה
ואמנם  המקלקל . במעשה אלא טומאה מידי  מוציא מעשה שינוי ואין לתיקון,
לגבי קלקול  זה היה ולסנדלים, לרצועות העור את לחתוך כשבא ברישא
מטפחת, שעשאה כסת אבל למדרס, בו להשתמש עוד  לו  אפשר שאי  המדרס,
חכמים  לדעת ברם, טומאתה. מידי  אותה מוציא ואינו  לתקן, מעשה זה הרי

הוא. מעשה שינוי  מקום שמכל  טהורה, המטפחת
שהוא  רצועות ממנו לעשות עליו  שחשב עור  בלבד זו  לא מפרש: והגר "א
ששינה  מהכסת מטפחת עשה אפילו אלא טהור , לדבר חשב שהרי טהור,

טהור , מקום מכל טמא, פשוטלדבר לדבר המקבל מדבר  ושינה ("`edilהואיל
.(d ,gk oldl "`ax

izdw - zex`ean zeipyn



רכה g dpyn dyye mixyr wxt milk zkqn

‰ñøãî ïéàîè úBøBò elà:ì åéìò áMçL øBòçéèL,àéèø÷ñ øBò,àéìáè÷ øBò,ønçä øBò,ïzkä øBò,øBò ¥§¥¦¦§¨¤¦¥¨¨§¨¦©§ª§§¨§¨ª§¨©©¨©©¨
ózkä,àôBøä øBò,äñéøòä øBò,ïè÷ ìL álä øBò,økä øBò,úñkä øBò–ñøãî.÷eøqä øBò,÷øBqä øBò ©©¨¨¥¨£¦¨©¥¤¨¨©©©¤¤¦§¨©¨©¥

–øæòéìà éaøøîBà:ñøãî;íéîëçåíéøîBà:úî àîè. ©¦¡¦¤¤¥¦§¨©£¨¦§¦§¥¥
Âúeñk áò,éøëúåúeñk C–ñøãî.ïîbøà áò,éøëúåïîbøà C–éànL úéaíéøîBà:ñøãî;ìlä úéáe ©§§©§¦§¦§¨©©§¨¨§©§¦©§¨¨¥©©§¦¦§¨¥¦¥

íéøîBà:àîèúî.éìkì éetç BàNòL øBò–øBäè,úBì÷Lîì–àîè.éñBé éaøíeMî øäèîåéáà. §¦§¥¥¤£¨¦©§¦¨§¦§¨¨¥©¦¥§©¥¦¨¦
Êäëàìî ïBøñç ïéàL íB÷î ìk–ïúànèî äáLçî.ïBøñç LiL íB÷î ìëåäëàìî–ïúànèî äáLçî ïéà, ¨¨¤¥¤§§¨¨©£¨¨§©§¨©§¨¨¤¥¤§§¨¨¥©£¨¨§©§¨©

äaöòä àlà. ¤¨¨ª§¨
Áúéaä ìòa úBøBò–ïúànèî äáLçî;ïãaò ìLå–ïúànèî äáLçî ïéà.ápb ìL–ïúànèî äáLçî; ©©©©¦©£¨¨§©§¨©§¤©§¨¥©£¨¨§©§¨©¤©¨©£¨¨§©§¨©

d.gihyl:åéìò áùéìå ò÷ø÷ éáâ ìò çåèùì.`ihxewq:ïúëàìî úòùá íéðãáòä íéùáåìù øåò.`ilahw:åéìò íéáëåùå äèîä éáâ ìò ïéòéöîù øåò
.xngd xer:åúîäá øçà øîçîùë åéãâá ìò øîçä íéùîù øåò øîåìë .øåîçä øåò ïðéñøâ àìå .ïðéñøâ.ozkd xeréãë ïúùô éðîåà íäéðôì íéðúåðù øåò

:íäéãâáá ïúùô ìù úøåòðä ÷áãé àìù.szkd xer:åôúë ìòù éåàùîä åì ÷éæé àìù åôúëá óúëä íéùîù.`texd xerøåò åéðôì ïúåð úåøåáçä àôåø
:íéòöôä íãá åéãâá åôðèé àìù.dqixrd xer:ïè÷ ìù äñéøò ìò íéîéùîù.ohw ly ald xeràìù ,åáì ãâðë ïè÷ä éðúî ìò øåò øåâçì åéä íéìéâø

:úåîéå åáì ìò ìåúçä åðëé.zqkde xkd xer:äèî ìù.wexqd xer:ïäéðúî ìò úå÷øñîä éðîåà íéøâåçù øåò.wxeqd xer:ïúùô íé÷øåñä íéðîåà'x
.qxcn xne` xfril`ïîéñ àá ÷øôá ïðú àäã .úî àîè ïëù ìëå[è"î óã äãð]:úî àîè àîèéî ñøãî àîèä ìë.zn `nh mixne` minkge,ñøãî àìå

:íéîëçë äëìäå .ïäéìò áùéì ïééåùò ïéàù
e.zeqk aråá íéñëîù øåò ,úåñë áò ,éúòîù éðàå .éúåáø åùøéô êë .ïîâøà òåáö ãáì ,ïîâøà áò ïëå .úåñë áò åäæ ,úåñë ïäî äùòù ïéãáì ïåâë

:ïîâøà åá íéñëîù øåò ,ïîâøà áò .íéãâáä.zeqk jixkz:íéãâáä åá íéëøåëù øåò.onbx` jixkz:ïîâøà åá íéëøåëù øåò.ietg,äñëî íåâøú .äñëî
:äàôåç.xedhëé ,àéðú éëäãøîåì ãåîìú ,äàîåèì íéìë ééåôç äáøî éðàù ìå(à"é àø÷éå):íéìë ééåôçì èøô ,íäá äëàìî äùòé øùà.`nh zelwynle

äðéà äîöò úåì÷ùîäå ,äìá÷ì éåùò àåäù éôì ,éðàù úåì÷ùîã éåôéç ,øåäè éåôéçì éåùòä 'åëå ììëä äæ ,÷ìçðù õò éìë ìë ÷øô óåñ ìéòì ïðúã àäå
:àî÷ àðúë äëìäå .éìë

f.dk`ln oexqg yiy:[äáùçîä] íéé÷úú êë øçàå äùòî äøñç ïééãòù.daverd `l`ïéãéô÷î ïéàù éôì ,äúàîèî äáùçî ,äëàìî äøñçù ô"òàù
:òåöé÷ì ùùåç åðéà éåñéëì äéåùòã ïåéëã ,òåöé÷ äëéøö äðéàå ,áëøîä úà äñëîä øåò àåä äáöåòå .äìù äëàìî ïåøñç ìò

g.ziad lra ly:ãéî äàîåè íéìá÷î ,äëàìî ïåøñç àìá åì ïééåàøù øáãì ïäéìò áùç .úåàìáèå úåà÷ôìåãå úåèî ïäî äùåòå ,ïøëîì éåùò åðéàã

`xephxa yexit

א). ה, עדיות למסכת פירושו (עיין הראב"ד  מפרש וכן –

i y i n g m e i
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ñøãî ïéàîè úBøBò elàהרי הזב, עליהם שכב או ישב שאם – ÅÀÅÄÄÀÈ
הטומאה: אב çéèLìהם åéìò áMçL øBò בו להשתמש – ÆÄÅÈÈÀÈÄÇ

עליו ; לישב àéèø÷ñכשטיח, øBò בו להשתמש  העשוי  עור – ÀËÀÀÈ
עליו לאכול  כמפה או  c);כסינור , ,fh lirl oiir)àéìáè÷ øBò– ÀÈËÀÈ

המיטה; למצע ønçäשטיח øBò;בגדיו על  נותן  חמורים שנוהג – ÇÇÈ
ïzkä øBò הנעורת תדבק שלא כדי  לפניו , בפשתן העובד  שנותן  – ÇÇÈ

בבגדיו ; פשתן  ózkäשל øBòעל מניח כתפו  על משא שהנושא – ÇÇÈ
המשא; יזיקנו  שלא כדי  àôBøäהכתף, øBò כשהוא הרופא, שחוגר  – ÈÅ

בפצעים; מטפל או דם äñéøòäמקיז øBòשל בעריסה שפורסים – ÈÂÄÈ
÷ïèתינוק; ìL álä øBò קטן ילד  של  לבו  על  שכורכים עור – ÇÅÆÈÈ

וממאכלים; פיו  מרירי בגדיו יתלכלכו  úñkäשלא øBò ,økä øBòÇÇÇÆÆ
והכסת, הכר על ששמים עור  –elld zexerd lkñøãî מקבלים – ÄÀÈ

לשכיבה. או  לישיבה בהם שמשתמשים לפי  מדרס, øBòטומאת
÷eøqäסרוק צמר בו  שכורכים עור ישראל"),– øBqä÷("תפארת  øBò ÇÈÇÅ

ברכיו על  קושרו הצמר  שסורק עור øîBà:(רמב "ם),– øæòéìà éaøÇÄÁÄÆÆÅ
ñøãî,מדרס טומאת מקבל –úî àîè :íéøîBà íéîëçå– ÄÀÈÇÂÈÄÀÄÀÅÅ

עשויים  הללו  העורות שאין  מדרס, טומאת לא אבל מת, טומאת מקבל 
עליהם. minkgk.לישב dklde

ו ה נ ש מ ר ו א ב

úeñk áò,הבגדים בו  שמכסים עור –úeñk Céøëúåועור – ÇÀÀÇÀÄÀ
הבגדים, את בו  שלפעמים ñøãîשכורכים מדרס, טומאת מקבלים – ÄÀÈ

עליהם. ïîbøàיושבים áò, ארגמן הצבוע צמר בו  שמכסים עור  – ÇÇÀÈÈ
ïîbøà Céøëúå,הארגמן את בו שכורכים עור  –éànL úéa ÀÇÀÄÇÀÈÈÅÇÇ

ñøãî :íéøîBà;מדרס טומאת מקבלים –:íéøîBà ìlä úéáe ÀÄÄÀÈÅÄÅÀÄ
úî àîè, נקיותו על  ומקפידים יקר, והארגמן  שהואיל  מדרס, ולא – ÀÅÅ

עליהם. יושבים éìkìאין  éetç BàNòL øBò,לכלי מכסה –øBäè ÆÂÈÄÇÀÄÈ
כלל , טומאה מקבל אינו –úBì÷Lîì,למשקלות חיפוי  שעשאו  עור – ÀÄÀÈ

משקלם, ויתמעט ישחקו  שלא הואילàîèכדי  מת, טומאת מקבל – ÈÅ
קיבול. בית לו  åéáàויש  íeMî øäèî éñBé éaøאומר יוסי  רבי – ÇÄÅÀÇÅÄÈÄ

אינו  למשקלות חיפוי  שעשאו עור שאף חלפתא), (רבי אביו בשם

טהור . לחיפוי, העשוי שכל  טומאה, nw`.מקבל `pzk dklde

i y y m e i
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משנתנו ובאה במחשבה", טומאתם לידי  יורדים הכלים "כל  ט): (כה, לעיל שנינו 
באותה  ראוי הכלי כן אם אלא במחשבה, טומאה לידי  יורדים הכלים שאין ללמד ,

המחשבה. את בו  לקיים כדי  מעשה שום עוד חסר  ואינו  לשימוש, שעה

äëàìî ïBøñç ïéàL íB÷î ìk מעשה שום חסר  הכלי  שאין  – ÈÈÆÅÆÀÀÈÈ
לשימוש, ראוי  שיהא ïúànèîכדי äáLçî אדם משחשב – ÇÂÈÈÀÇÀÈÇ

לעיל ששנינו כמו  טומאה, מקבל הריהו  שהוא, כמות בכלי  להשתמש 
במחשבה". טומאתן לידי  יורדים הכלים "כל ט): íB÷î(כה, ìëåÀÈÈ

äëàìî ïBøñç LiL האדם שיוכל  כדי בכלי , מעשה חסר  שעדיין – ÆÅÆÀÀÈÈ
מחשבתו , כפי  בו  ïúànèîלהשתמש äáLçî ïéàהכלי אין  – ÅÇÂÈÈÀÇÀÈÇ

טומאה לידי  äaöòäבמחשבה,יורד  àlà היינו העוצבה, מן  חוץ – ÆÈÈËÀÈ
שעדיין  פי על  שאף האוכף, על או  המרכבה על  שמניחים עור מכסה
אדם  שמשחשב בה, מועילה מחשבה מקום מכל  ותיקנה, קיצצה לא

שעשוי לפי ואילך, מכאן  טומאה מקבלת היא הרי בעוצבה, להשתמש 
ותיקון . קיצוץ בלי  אף בה להשתמש  אדם

ח ה נ ש מ ר ו א ב

ששנינו לכלל  דוגמאות לפרט באה והיא הקודמת, המשנה המשך  היא משנתנו
שם.

izdw - zex`ean zeipyn

h dpyn dyye mixyr wxt milk zkqn

ïìæb ìLå–ïúànèî äáLçî ïéà.ïBòîL éaøøîBà:íéøácä óelç:ïìæb ìL–ïúànèî äáLçî;ápb ìLå– §¤©§¨¥©£¨¨§©§¨©©¦¦§¥¦©§¨¦¤©§¨©£¨¨§©§¨©§¤©¨
ïúànèî äáLçî ïéà,íéìòaä eLàéúð àHL éðtî. ¥©£¨¨§©§¨©¦§¥¤¦§¨£©§¨¦

Ëñøãî àîè àeäL øBò,ïéìcðñìe úBòeöøì åéìò áMçå,ìîæàä úà Ba ïúpL ïåék–øBäè;éøácäãeäé éaø. ¤¨¥¦§¨§¦¥¨¨¦§§©§¨¦¥¨¤¨©¤¨¦§¥¨¦§¥©¦§¨
íéîëçåíéøîBà:íéçôè äMîçî úBçt epèòîiL ãò.÷Bãö éaø øa øæòìà éaøøîBà:ïî úçtèî äNBòä óà ©£¨¦§¦©¤§©£¤¨¥£¦¨§¨¦©¦¤§¨¨©©¦¨¥©¨¤¦§©©¦
øBòä–äàîè;úñkä ïîe–äøBäè. ¨§¥¨¦©¤¤§¨

.ocar lye:êëì ïúëàìî äøîâð àì ïééãòå ,íéìòðî ïäî äùòé ç÷åìäå ïøëåîå êéìîîã ãéáòã .ïúàîèî äáùçîä ïéà ,øåëîì éåùòãdaygn apb ly
.oz`nhn:åòáúì ïàîî éòãé àìã ,àåä íéìòá ùåàé äáéðâ íúñ øáñ÷ã .ùåàéá åäðð÷ã.oz`nhn daygn oi` olfb lyeøáãì ïäéìò áùçù ô"òàå

:àðéãá äéì òáúå ìéæà äéìæâ ïàî òãéã ïåéëã ,íéìòá ùåàé åá ïéà äìéæâ íúñã .äëàìî ïåøñç åá ïéàù.mixacd seligäéðéòìã ,ùåàé àëéà äìéæâ íúñ
:àî÷ àðúë äëìäå .ùàéî àìå àðéãì äéì àðòáúå áðâì äéì àðçëùî øáñ ,äáéðâ íúñ ìáà ,ùàéîå àåä àîìà ùðéàã àæç àæçîå äéðéî ì÷ù

h.qxcn `nh `edy xerâë:åá àöåéëå çéèù ïå.xerd on zgthn dyerd s`:ñøãî àîè àåäù.d`nhíéîòôã ,çéèùì äîåã úçôèîäù ,úçôèîä
,àáäìå ïàëî äàîåè úåìá÷î åäéîå .åøáùðù íéìëà éåäã éãéî ,úåøåäè ,úåçôèî ïäî äùòå úåàîèä øåò ìù úåúñëä õö÷ íà ìáà .äéìò áùåé àåäù

:ã"ë ÷øôá ìéòì ïðúãë

`xephxa yexit

ïúànèî äáLçî ,úéaä ìòa úBøBò אינו הבית ובעל  הואיל – ÇÇÇÇÄÇÂÈÈÀÇÀÈÇ
אם  לפיכך  שונים, לתשמישים מתקנם והוא עורותיו, את למכור עשוי 

הרי מלאכה, חסרון כאן ואין  שהם, כמו  בהם להשתמש עליהם חשב
טומאה; מקבלים ïãaòהם ìLå,למכירה עורות המעבד  של ועורות – ÀÆÇÀÈ

ïúànèî äáLçî ïéà בהם להשתמש עליהם שחשב פי  על אף – ÅÇÂÈÈÀÇÀÈÇ
שהוא  לפי  טומאה, לידי  להורידם מועילה מחשבתו אין שהם, כמו 

בהם  יש  שעדיין והרי נעליים, לתעשיית ולמכרם עליהם להימלך עשוי 
טומאה מקבלים ואינם מלאכה, ברטנורא);חסרון  מבארים (הר"ש; ויש 

שלא  כדי למכירה, שעשה בכלים להשתמש  אומן  דרך שאין  הטעם,

אינה  שהם כמו  בעורות להשתמש  העבדן של המחשבה הלכך  ייפגמו,
בדעתו  להימלך  הוא שעשוי משום טומאה, לידי  להורידם מועילה

למכרם אלא בהם להשתמש  אחרונה ").שלא ápb("משנה  ìL עורות – ÆÇÈ
גנב, ïúànèîשל  äáLçî כמו בהם להשתמש  הגנב חשב אם – ÇÂÈÈÀÇÀÈÇ

יששהם  גניבה שסתם לפי  טומאה, לידי להורידם מועילה מחשבתו ,
והרי אותה, לתבוע ממי  יודעים הבעלים שאין  מאחר  בעלים, יאוש  בה

בהם; מחשבתו מועילה הלכך ביאוש , העורות את קנה ìLåÀÆשהגנב
ïìæb, גזלן של  העורות אבל –ïúànèî äáLçî ïéà שאף – ÇÀÈÅÇÂÈÈÀÇÀÈÇ

לידי יורדים אינם שהם, כמו  בהם להשתמש  הגזלן  שחשב פי על 
מכירים  והבעלים שהואיל בעלים, יאוש בה אין  גזילה שסתם טומאה,

מידו , הגזילה את ולהוציא לדין  לתבעו טורחים הם הרי הגזלן , את
להורידם  בהם מועילה אינה מחשבתו  הלכך  שלו, העורות שאין ונמצא

טומאה. ïìæb,לידי ìL :íéøácä óelç :øîBà ïBòîL éaøÇÄÄÀÅÄÇÀÈÄÆÇÀÈ
ïúànèî äáLçî שהבעלים מאחר  יאוש, בה יש  גזילה שסתם לפי – ÇÂÈÈÀÇÀÈÇ

סיכויים  להם ואין  אלים איש שהוא הם ויודעים הגזלן את מכירים
בהם; מועילה ומחשבתו  שלו, העורות הלכך  הגזילה, את מידו להוציא

íéìòaä eLàéúð àHL éðtî ,ïúànèî äáLçî ïéà ,ápb ìLåÀÆÇÈÅÇÂÈÈÀÇÀÈÇÄÀÅÆÄÀÈÂÇÀÈÄ
העורות  שאין והרי לדין , ולתבעו  הגנב את למצוא הם שמקווים –

טומאה. לידי להורידם בהם מועילה מחשבתו  אין  הלכך שלו ,

àøîâ:(א קיד, קמא zwelgn(בבא :`ler xn`שמעון ורבי קמא (תנא
סתם mzqaבמשנתנו) קמא תנא שלדעת נתייאשו, הבעלים אם ידוע (שלא

סתם  להיפך : שמעון רבי ולדעת גזילה, סתם ולא בעלים, יאוש בה יש גניבה
גניבה), סתם ולא יאוש בה יש la`recגזילה iaשנתייאשו ששמע (כגון

dpewהבעלים), ye`i lkd ixac.(קמא לתנא וגזלן שמעון  לרבי  גנב (ואפילו
zwelgn recia s` :xn` dax קמא תנא סובר  הבעלים, שנתייאשו שמע (שאפילו

ה  של  דעתם שעה שכל  יאוש, זה שאין  ולהוציא בגזלן , בדין  לתבעו  בעלים
שלעולם  לפי יאוש, זה שאין  בגנב שמעון רבי סובר  וכן  מידו; הגזילה את

בדין). ולתבעו הגנב את למצוא הבעלים welgzמקווים l` :daxl iia` el xn`
:ezenk dpyna epipy oky ,`ler lrmilrad ey`iizp `ly i ptn,`ed mrhdy ixde ,

el xn` .ely el` ixd milrad ey`iizp m` la` ,milrad ey`iizp `ly:( לאביי (רבה
milral ye`i oi`y itl :dpyna mipey epgp`:הוא המשנה פירוש לדעתו (כלומר ,

– שנתייאשו . אומרים אפילו  בלבם הבעלים נתייאשו zetqez)שלא

y c e w z a y
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ñøãî àîè àeäL øBò,מדרס טומאת לקבל ראוי  שהוא כלומר – ÆÈÅÄÀÈ
לשטיח העשוי עור  יב),כגון כד , לעיל  נטמא (עיין כבר שבאמת או

ïéìcðñìeבמדרס, úBòeöøì åéìò áMçå ממנו ולעשות לחתכו – ÀÄÅÈÈÄÀÀÇÀÈÄ
ליחתך העשוי  שעור יב), (כד , לעיל שנינו וכבר סנדלים, או  רצועות

טהור , לסנדלים או ìîæàäלרצועות úà Ba ïúpL ïåék שתחב – ÅÈÆÈÇÆÈÄÀÅ
לרצועות, לחתכו בעור האיזמל ואם øBäèאת טומאה, מקבל  אינו  – È

טומאתו; מידי יוצא הריהו טמא, היה äãeäéהעור éaø éøác– ÄÀÅÇÄÀÈ
הראשון  שימושו את ביטל בעור האיזמל נתינת של המעשה שלדעתו 

טומאה. מידי  úBçtוהוציאו epèòîiL ãò :íéøîBà íéîëçåÇÂÈÄÀÄÇÆÀÇÂÆÈ
íéçôè äMîçî חתכו כן אם אלא טומאה מידי  יוצא העור אין  – ÅÂÄÈÀÈÄ

אינו  זה שבשיעור  טפחים, מחמישה פחות אלא ממנו נשאר  שלא עד 
פחות ר מיעטו  לא אם אבל  ב). כז , (כלהלן  טומאה לקבל עוד אוי 

העור את להוציא מעשה חשובה האיזמל  נתינת אין  טפחים, מחמישה
טומאה. äNBòäמידי  óà :øîBà ÷Bãö éaø øa øæòìà éaøÇÄÆÀÈÈÇÇÄÈÅÇÈÆ

øBòä ïî úçtèî,מדרס טמא שהוא –äàîè שאין המטפחת, – ÄÀÇÇÄÈÀÅÈ
קטן ; שטיח כעין  היא שהמטפחת לפי מעשה, שינוי úñkäכאן  ïîeÄÇÆÆ

הטמאה, עור  של  מכסת מטפחת העושה אבל  –äøBäè,המטפחת – ÀÈ
ברם, פשוט, לדבר  המקבל דבר  ששינה צורה, שינוי כאן שיש  לפי

ולהבא. מכאן טומאה מקבלת המטפחת

והמפרשים  כאן , מתיישב אינו  צדוק רבי בר אלעזר  רבי בדברי "אף" הלשון 
בפירושו. נדחקים

מפרש: eke'הרא"ש xerd on zgthn dyerd s` שהעושה פי  על אף כלומר –
מיד מדרס, הטמאה מכסת מטפחת העושה מדרס, טמאה העור מן מטפחת
מדרס  מטומאת טהרה מטפחת, העור מן לעשות כדי  הכסת תפירות שהתיר
מכאן מטמאה המטפחת אבל  שנקרעו . או  שנשברו כלים כדין  עליה, שהיתה

הזב, עליה שכב או  ישב אם `zולהבא ea ozpy oeik :xn`y dcedi iaxk epiide
.xedh ,lnfi`d

לא  התפירות" ש"התיר  הוא, דחוק זה שפירוש אחרונה", "משנה בעל וכותב
שעשאה  משמע מטפחת העושה ואדרבה, צדוק; רבי בר אלעזר  רבי כלל הזכיר
יהודה  לרבי  שכן לחכמים, לסייע דווקא שבא לפרש לו נראה ולכן כולה.
מעשה  שינוי כאן שיש לפי המטפחת, טמאה הכסת, מן מטפחת העושה
ואמנם  המקלקל . במעשה אלא טומאה מידי  מוציא מעשה שינוי ואין לתיקון,
לגבי קלקול  זה היה ולסנדלים, לרצועות העור את לחתוך כשבא ברישא
מטפחת, שעשאה כסת אבל למדרס, בו להשתמש עוד  לו  אפשר שאי  המדרס,
חכמים  לדעת ברם, טומאתה. מידי  אותה מוציא ואינו  לתקן, מעשה זה הרי

הוא. מעשה שינוי  מקום שמכל  טהורה, המטפחת
שהוא  רצועות ממנו לעשות עליו  שחשב עור  בלבד זו  לא מפרש: והגר "א
ששינה  מהכסת מטפחת עשה אפילו אלא טהור , לדבר חשב שהרי טהור,

טהור , מקום מכל טמא, פשוטלדבר לדבר המקבל מדבר  ושינה ("`edilהואיל
.(d ,gk oldl "`ax
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‡úBîL äMîç íeMî ànhî ãâaä,äòaøà íeMî ÷Oä,äLGL íeMî øBòä,íéðL íeMî õòä,ñøç éìëe ©¤¤¦©¥¦£¦¨¥©©¦©§¨¨¨¦§¨¨¥¦§©¦§¦¤¤

ãçà íeMî.ìk íeMî ànhî ñøç éìkìea÷ é.ñøç éìëa CBz Bì ïéàL ìk–íéøBçà Bì ïéà.õòä åéìò óñeî, ¦¤¨§¦¤¤¦©¥¦§¦¦¨¤¥¦§¦¤¤¥£©¦¨¨¨¨¥
áLBî íeMî ànhî àeäL.æaæì dì ïéàL äìáè ïëå,õò éìëa–äàîè,ñøç éìëáe–äøBäè.åéìò óñeî ¤¦©¥¦¨§¥©§¨¤¥¨¦§¥¦§¦¥§¥¨¦§¦¤¤§¨¨¨¨

øBòä,íéìäà íeMî ànhî àeäL.÷Oä åéìò óñeî,âéøà íeMî ànhî àeäL.ãâaä åéìò óñeî,àeäL ¨¤¦©¥¦Ÿ¨¦¨¨¨©©¤¦©¥¦¨¦¨¨¨©¤¤¤
LGL ìò LGL íeMî ànhî. ¦©¥¦¨©¨

fk`.zeny dyng meyn `nhin cbadãçà ìëå .ùìù ìò ùìù íåùî ,âéøà íåùî ,íéìäåà íåùî ,áùåî íåùî ,ìåáé÷ éìë íåùî .ìéæàå ùøôîãë
.àåäù ìëá åøåòéù ,äåòù ìåá÷ úéá åà ,ïîù ìåáé÷ úéá åà ,ìéòì ïðúã úéìâøî øåøö ïåâë ,ìåáé÷ úéá åì ùéù ãâá ,ãöéë .äæî äæ åøåòéù äðåùî íäî

áéúëã úîì ìäåà äùòð íàå .íéçôè äùìù ìò íéçôè äùìùî úåçô ïéà åøåòéù ,áæä ñøãîá [àîèð íà ,áùåî íåùîå](è"é øáãîá),ìäåàä ìò äæäå
,úåòáöà ùìù åáçøá ïéàù ,ãâá àø÷äì éåàø äéäéù øåòéù åá ïéàù ô"òà ,âéøà íåùî àîèéî ,øåâç åà èðáà àåä íàå .çôè ìò çôèî úåçôá àîè ïéà
äùìùî úåçôá àîèî àìå àîèéî ãâá ïéà úåàîåè øàù ìëå .âéøàå éååè ìë óà âéøàå éååè ÷ù äî ,÷ùî äéì ïðéôìéå .âéøà àåäù éðôî àîè éëä åìéôà

:ãâá éåø÷ åðéàå íéøéùòì àìå íééðòì àì áåùç åðéàã ,úåòáöà ùìù ìò úåòáöà.wyd:íéæò ìù äöåðå øòùî âéøàä àåä.zeny drax` meynøåòéùã
:åá ïéà [úåòáöà ùìù ìò] úåòáöà ùìù.dyly meyn xerd:âéøà íåùî éîð äéá úéìå ,ùìù ìò ùìù íåùî äéá úéìã.mipy meyn urdäéá úéìã

:ùìù ìò ùìù íåùî àìå ,âéøà íåùî éîð äéá úéìå .íéìäåà úàîåè àîèéî åðéà õòä ïî àöåéä ìë ,ïé÷éìãî äîá ÷øôá ïðúãë ,íéìäåà úàîåèqxgd
.cg` meynáæä ñøãîá áéúëã ,äéá úéì éîð ñøãîå .ïðéøîàã éðä ìë äéá úéìã .ãáìá ìåáé÷ úéá íåùî(å"è àø÷éå)åáëùî ùé÷î ,åáëùîá òâé øùà ùéàå

:áæì áëùî äùòð åðéàù äå÷îá äøäè åì ïéàù ñøçì èøô ,äå÷îá äøäè åì ùéù ìë óà äå÷îá äøäè åì ùéù àåä äî ,åì.miixeg` el oi`éìë ïéàù
áéúëãë ,åéøåçàî äàîåè ìá÷î ñøç(à"é àø÷éå):ììë àîèð àì åéøåçàî äàîåè äòâð íàå .'åâå åëåú ìà íäî ìåôé øùà ùøç éìë ìëå`nhin `edy

.bix` meyn:âéøà áåùç åðéà ïâøàå úå÷ã úåòåöøì åëúç åìéôàã ,øåòá ïë ïéàù äî

`xephxa yexit

בלבד זו לא כלומר העור, מן  מטפחת בעושה הוא שהחידוש מפרשים ויש
נשאר עור  שם שהרי  מדרס, טומאת העור  מן  מבטלת אינה האיזמל שנתינת
מטפחת, מדרס טמא מעור  העושה אף אלא האיזמל , נתינת אחר  אפילו עליו 
ושינה  שהואיל מדרס, טמאה המטפחת מקום מכל למטפחת, מעור  ששינה

מעשה שינוי  זה אין  פשוט לדבר  פשוט zexdh").מדבר ixcq")

א ה נ ש מ ר ו א ב

הבגד. בטומאת דנים שלאחריו  והפרק זה פרק

úBîL äMîç íeMî ànhî ãâaä טומאה לקבל לו  אפשר – ÇÆÆÄÇÅÄÂÄÈÅ
להלן  כמבואר  טומאה, קבלת לידי המביאים דברים חמישה משום
אוהל, משום מדרס, משום קיבול, כלי משום הם: ואלו במשנתנו ,

שונה: שיעורו  מאלו  אחד וכל שלוש . על  שלוש  ומשום אריג משום
מיטמא  אינו  למדרס העשוי שהוא; בכל מיטמא קיבול כלי  שהוא בגד 

למת, אוהל נעשה ואם טפחים, שלושה על טפחים משלושה בפחות
כשהוא  דווקא כותבים, ויש שהוא, בכל אוהל  משום מיטמא הריהו

טפח על ברטנורא);טפח הריהו (רמב"ם ; חגורה, או  אבנט הוא אם
ושיעורה  בגד; להיקרא שיעור  בו שאין  פי על  אף  אריג, משום מיטמא

שלוש על אצבעות שלוש הוא "בגד" משום להיטמא בגד  חתיכת של
שלOä÷אצבעות. מנוצה ובייחוד  חיים, בעלי  משערות העשוי – ÇÇ

cba),עזים llka `ed miyak ly xnvn ieyrd la`)äòaøà íeMîÄÇÀÈÈ
משום  מדרס, משום קיבול, כלי משום שמות: ארבעה משום מיטמא –

מיטמא. אינו  שלוש על  שלוש  משום אבל  אריג; ומשום øBòäÈאוהל
GL íeMîäL,קיבול כלי  משום שמות: שלושה משום מיטמא – ÄÀÈ

ומשום  מדרס משום משום ולא שלוש  על שלוש משום לא אבל אוהל ,
íéðLאריג. íeMî õòäכלי משום שמות: שני  משום מיטמא – ÈÅÄÀÇÄ

משום  ולא שלוש על שלוש משום בו  אין אבל מדרס, ומשום קיבול 
ששנינו כמו בו, אין אוהלים טומאת ואף ג):אריג, ב, היוצא (שבת  כל

אוהלים; טומאת מיטמא אינו העץ ãçàמן  íeMî ñøç éìëe– ÀÄÆÆÄÆÈ
בלבד, קיבול כלי  משום אלא מיטמא שאינו אחד, שם משום מיטמא
טומאת  ואף בו , אין השאר  כל אבל והולכת, מפרשת שהמשנה כמו 

כתוב הזב במדרס שכן בו, אין ה):מדרס טו, יגע (ויקרא  אשר "ואיש 
במקוה, טהרה לו  יש הוא מה לו , משכבו  הכתוב מקיש  במשכבו",

טהרה  לו  שאין  חרס כלי  יצא במקוה, טהרה לו שיש  משכבו  אף
לזב מדרס נעשה שאינו א ).במקוה, פד, שבת dpynd(גמרא  d`a eiykr

epnipy mibeqd lk ly (mepxkfd xaky enk) d`nehd zeny z` hxtl
;qxg ilka dpexg`a dpnipy dna lgd ,lirlíeMî ànhî ñøç éìkÀÄÆÆÄÇÅÄ

ìea÷ éìkמקבל הריהו שהוא, כל  קיבול  בית לו יש  שאם בלבד, – ÀÄÄ
אבל  ñøçטומאה, éìëa CBz Bì ïéàL ìk לו שאין חרס כלי  – ÈÆÅÄÀÄÆÆ

קיבול , בית היינו  íéøBçà"תוך", Bì ïéà,אחוריים טומאת לו אין – ÅÂÇÄ
מאחוריו  טומאה נגעה ואם מאחוריו, טומאה מקבל  חרס כלי שאין

כלל  נטמא ונדחקו (ברטנורא ).לא ג), (ב, לעיל זה כלל נישנה וכבר
לכאן שייכותו ומה להשמיענו, בא הוא מה ליישב, (oiirהמפרשים

.("dpexg` dpyn"e "l`xyi zx`tz" o`k oiire ;m"anxd itl my epxe`a
õòä åéìò óñeî,חרס כלי על –ànhî àeäLכלי משום – ÈÈÈÈÅÆÄÇÅ

גם זה על ונוסף חרס, ככלי áLBîקיבול  íeMî עץ כלי שאפילו  – ÄÈ
טומאת  מקבל  הוא הרי  לישיבה, מיוחד הוא אם קיבול , בית לו שאין

מיטמא  מדרס המיטמא שכל  אחדים, במקומות הזכרנו וכבר מדרס.
הטומאות בשאר opaxcn).אף mipt lk lr)dì ïéàL äìáè ïëåÀÅÇÀÈÆÅÈ

æaæì,מסגרת –äàîè ,õò éìëa אף עץ, כלי  היא הטבלה אם – ÄÀÅÄÀÄÅÀÅÈ
כדין  טומאה, מקבלת היא הרי  מקום מכל "תוך ", לה שאין פי  על 

וכליו  האדם את משמשת והיא כלי, צורת לה ויש  שהואיל  שולחן ,
ככלי נחשבת היא לפיכך  כלים, עליה להניח היא שראויה ביחד,

ñøçקיבול ; éìëáe,חרס כלי היא הטבלה אם אבל –äøBäè– ÄÀÄÆÆÀÈ
"תוך ". לה ואין הואיל  טומאה, מקבלת øBòä,אינה åéìò óñeîÈÈÈÈ

ànhî àeäLעל ונוסף כעץ, מדרס ומשום קיבול כלי  משום – ÆÄÇÅ
גם אלו  íéìäàשמות íeMî הריהו המת על  עור  האהיל  שאם – ÄÙÈÄ

טומאת  העור מיטמא לקרקע במחובר אפילו  הגר"א: ומפרש  נטמא;

ברם, אוהלים. טומאת מיטמא אינו לקרקע המחובר עץ אבל אוהלים,
אוהלים טומאת מיטמא עץ אפילו  iany`התלוש , "`ax edil`" oiir)

.("l`xyi zx`tz" oiire ;eilr dywne xg` yexit y"`xd myaóñeîÈ
÷Oä åéìò,העור על –ànhî àeäL ומשום קיבול כלי  משום – ÈÈÇÇÆÄÇÅ

גם אלה על  ונוסף העור , כמו  אוהלים ומשום âéøàמדרס íeMî– ÄÈÄ
שאין  פי על  אף וכדומה, אבנט כגון שלם, בגד  משיער ארג שאם

שאין  מה טומאה. ומקבל  כלי נחשב הריהו  שהוא, כל  אלא ברחבו 
אריג  חשוב אינו וארגן, דקות לרצועות חתכו  שאפילו  בעור כן 

ãâaä(ברטנורא ). åéìò óñeîפשתן או מצמר  העשוי ("תפארת – ÈÈÈÇÆÆ
אחרונה "), "משנה  עיין ànhîישראל "; àeäL השמות כל  משום – ÆÄÇÅ

גם עליהם ונוסף השק, כמו  GLשלמעלה íeMîGL ìò LL– ÄÈÇÈ
מקבלת  אצבעות שלוש על אצבעות שלוש  בה שיש  בגד שחתיכת

טומאה.

izdw - zex`ean zeipyn
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fk`.zeny dyng meyn `nhin cbadãçà ìëå .ùìù ìò ùìù íåùî ,âéøà íåùî ,íéìäåà íåùî ,áùåî íåùî ,ìåáé÷ éìë íåùî .ìéæàå ùøôîãë
.àåäù ìëá åøåòéù ,äåòù ìåá÷ úéá åà ,ïîù ìåáé÷ úéá åà ,ìéòì ïðúã úéìâøî øåøö ïåâë ,ìåáé÷ úéá åì ùéù ãâá ,ãöéë .äæî äæ åøåòéù äðåùî íäî

áéúëã úîì ìäåà äùòð íàå .íéçôè äùìù ìò íéçôè äùìùî úåçô ïéà åøåòéù ,áæä ñøãîá [àîèð íà ,áùåî íåùîå](è"é øáãîá),ìäåàä ìò äæäå
,úåòáöà ùìù åáçøá ïéàù ,ãâá àø÷äì éåàø äéäéù øåòéù åá ïéàù ô"òà ,âéøà íåùî àîèéî ,øåâç åà èðáà àåä íàå .çôè ìò çôèî úåçôá àîè ïéà
äùìùî úåçôá àîèî àìå àîèéî ãâá ïéà úåàîåè øàù ìëå .âéøàå éååè ìë óà âéøàå éååè ÷ù äî ,÷ùî äéì ïðéôìéå .âéøà àåäù éðôî àîè éëä åìéôà

:ãâá éåø÷ åðéàå íéøéùòì àìå íééðòì àì áåùç åðéàã ,úåòáöà ùìù ìò úåòáöà.wyd:íéæò ìù äöåðå øòùî âéøàä àåä.zeny drax` meynøåòéùã
:åá ïéà [úåòáöà ùìù ìò] úåòáöà ùìù.dyly meyn xerd:âéøà íåùî éîð äéá úéìå ,ùìù ìò ùìù íåùî äéá úéìã.mipy meyn urdäéá úéìã

:ùìù ìò ùìù íåùî àìå ,âéøà íåùî éîð äéá úéìå .íéìäåà úàîåè àîèéî åðéà õòä ïî àöåéä ìë ,ïé÷éìãî äîá ÷øôá ïðúãë ,íéìäåà úàîåèqxgd
.cg` meynáæä ñøãîá áéúëã ,äéá úéì éîð ñøãîå .ïðéøîàã éðä ìë äéá úéìã .ãáìá ìåáé÷ úéá íåùî(å"è àø÷éå)åáëùî ùé÷î ,åáëùîá òâé øùà ùéàå

:áæì áëùî äùòð åðéàù äå÷îá äøäè åì ïéàù ñøçì èøô ,äå÷îá äøäè åì ùéù ìë óà äå÷îá äøäè åì ùéù àåä äî ,åì.miixeg` el oi`éìë ïéàù
áéúëãë ,åéøåçàî äàîåè ìá÷î ñøç(à"é àø÷éå):ììë àîèð àì åéøåçàî äàîåè äòâð íàå .'åâå åëåú ìà íäî ìåôé øùà ùøç éìë ìëå`nhin `edy

.bix` meyn:âéøà áåùç åðéà ïâøàå úå÷ã úåòåöøì åëúç åìéôàã ,øåòá ïë ïéàù äî

`xephxa yexit

בלבד זו לא כלומר העור, מן  מטפחת בעושה הוא שהחידוש מפרשים ויש
נשאר עור  שם שהרי  מדרס, טומאת העור  מן  מבטלת אינה האיזמל שנתינת
מטפחת, מדרס טמא מעור  העושה אף אלא האיזמל , נתינת אחר  אפילו עליו 
ושינה  שהואיל מדרס, טמאה המטפחת מקום מכל למטפחת, מעור  ששינה

מעשה שינוי  זה אין  פשוט לדבר  פשוט zexdh").מדבר ixcq")

א ה נ ש מ ר ו א ב

הבגד. בטומאת דנים שלאחריו  והפרק זה פרק

úBîL äMîç íeMî ànhî ãâaä טומאה לקבל לו  אפשר – ÇÆÆÄÇÅÄÂÄÈÅ
להלן  כמבואר  טומאה, קבלת לידי המביאים דברים חמישה משום
אוהל, משום מדרס, משום קיבול, כלי משום הם: ואלו במשנתנו ,

שונה: שיעורו  מאלו  אחד וכל שלוש . על  שלוש  ומשום אריג משום
מיטמא  אינו  למדרס העשוי שהוא; בכל מיטמא קיבול כלי  שהוא בגד 

למת, אוהל נעשה ואם טפחים, שלושה על טפחים משלושה בפחות
כשהוא  דווקא כותבים, ויש שהוא, בכל אוהל  משום מיטמא הריהו

טפח על ברטנורא);טפח הריהו (רמב"ם ; חגורה, או  אבנט הוא אם
ושיעורה  בגד; להיקרא שיעור  בו שאין  פי על  אף  אריג, משום מיטמא

שלוש על אצבעות שלוש הוא "בגד" משום להיטמא בגד  חתיכת של
שלOä÷אצבעות. מנוצה ובייחוד  חיים, בעלי  משערות העשוי – ÇÇ

cba),עזים llka `ed miyak ly xnvn ieyrd la`)äòaøà íeMîÄÇÀÈÈ
משום  מדרס, משום קיבול, כלי משום שמות: ארבעה משום מיטמא –

מיטמא. אינו  שלוש על  שלוש  משום אבל  אריג; ומשום øBòäÈאוהל
GL íeMîäL,קיבול כלי  משום שמות: שלושה משום מיטמא – ÄÀÈ

ומשום  מדרס משום משום ולא שלוש  על שלוש משום לא אבל אוהל ,
íéðLאריג. íeMî õòäכלי משום שמות: שני  משום מיטמא – ÈÅÄÀÇÄ

משום  ולא שלוש על שלוש משום בו  אין אבל מדרס, ומשום קיבול 
ששנינו כמו בו, אין אוהלים טומאת ואף ג):אריג, ב, היוצא (שבת  כל

אוהלים; טומאת מיטמא אינו העץ ãçàמן  íeMî ñøç éìëe– ÀÄÆÆÄÆÈ
בלבד, קיבול כלי  משום אלא מיטמא שאינו אחד, שם משום מיטמא
טומאת  ואף בו , אין השאר  כל אבל והולכת, מפרשת שהמשנה כמו 

כתוב הזב במדרס שכן בו, אין ה):מדרס טו, יגע (ויקרא  אשר "ואיש 
במקוה, טהרה לו  יש הוא מה לו , משכבו  הכתוב מקיש  במשכבו",

טהרה  לו  שאין  חרס כלי  יצא במקוה, טהרה לו שיש  משכבו  אף
לזב מדרס נעשה שאינו א ).במקוה, פד, שבת dpynd(גמרא  d`a eiykr

epnipy mibeqd lk ly (mepxkfd xaky enk) d`nehd zeny z` hxtl
;qxg ilka dpexg`a dpnipy dna lgd ,lirlíeMî ànhî ñøç éìkÀÄÆÆÄÇÅÄ

ìea÷ éìkמקבל הריהו שהוא, כל  קיבול  בית לו יש  שאם בלבד, – ÀÄÄ
אבל  ñøçטומאה, éìëa CBz Bì ïéàL ìk לו שאין חרס כלי  – ÈÆÅÄÀÄÆÆ

קיבול , בית היינו  íéøBçà"תוך", Bì ïéà,אחוריים טומאת לו אין – ÅÂÇÄ
מאחוריו  טומאה נגעה ואם מאחוריו, טומאה מקבל  חרס כלי שאין

כלל  נטמא ונדחקו (ברטנורא ).לא ג), (ב, לעיל זה כלל נישנה וכבר
לכאן שייכותו ומה להשמיענו, בא הוא מה ליישב, (oiirהמפרשים

.("dpexg` dpyn"e "l`xyi zx`tz" o`k oiire ;m"anxd itl my epxe`a
õòä åéìò óñeî,חרס כלי על –ànhî àeäLכלי משום – ÈÈÈÈÅÆÄÇÅ

גם זה על ונוסף חרס, ככלי áLBîקיבול  íeMî עץ כלי שאפילו  – ÄÈ
טומאת  מקבל  הוא הרי  לישיבה, מיוחד הוא אם קיבול , בית לו שאין

מיטמא  מדרס המיטמא שכל  אחדים, במקומות הזכרנו וכבר מדרס.
הטומאות בשאר opaxcn).אף mipt lk lr)dì ïéàL äìáè ïëåÀÅÇÀÈÆÅÈ

æaæì,מסגרת –äàîè ,õò éìëa אף עץ, כלי  היא הטבלה אם – ÄÀÅÄÀÄÅÀÅÈ
כדין  טומאה, מקבלת היא הרי  מקום מכל "תוך ", לה שאין פי  על 

וכליו  האדם את משמשת והיא כלי, צורת לה ויש  שהואיל  שולחן ,
ככלי נחשבת היא לפיכך  כלים, עליה להניח היא שראויה ביחד,

ñøçקיבול ; éìëáe,חרס כלי היא הטבלה אם אבל –äøBäè– ÄÀÄÆÆÀÈ
"תוך ". לה ואין הואיל  טומאה, מקבלת øBòä,אינה åéìò óñeîÈÈÈÈ

ànhî àeäLעל ונוסף כעץ, מדרס ומשום קיבול כלי  משום – ÆÄÇÅ
גם אלו  íéìäàשמות íeMî הריהו המת על  עור  האהיל  שאם – ÄÙÈÄ

טומאת  העור מיטמא לקרקע במחובר אפילו  הגר"א: ומפרש  נטמא;

ברם, אוהלים. טומאת מיטמא אינו לקרקע המחובר עץ אבל אוהלים,
אוהלים טומאת מיטמא עץ אפילו  iany`התלוש , "`ax edil`" oiir)

.("l`xyi zx`tz" oiire ;eilr dywne xg` yexit y"`xd myaóñeîÈ
÷Oä åéìò,העור על –ànhî àeäL ומשום קיבול כלי  משום – ÈÈÇÇÆÄÇÅ

גם אלה על  ונוסף העור , כמו  אוהלים ומשום âéøàמדרס íeMî– ÄÈÄ
שאין  פי על  אף וכדומה, אבנט כגון שלם, בגד  משיער ארג שאם

שאין  מה טומאה. ומקבל  כלי נחשב הריהו  שהוא, כל  אלא ברחבו 
אריג  חשוב אינו וארגן, דקות לרצועות חתכו  שאפילו  בעור כן 

ãâaä(ברטנורא ). åéìò óñeîפשתן או מצמר  העשוי ("תפארת – ÈÈÈÇÆÆ
אחרונה "), "משנה  עיין ànhîישראל "; àeäL השמות כל  משום – ÆÄÇÅ

גם עליהם ונוסף השק, כמו  GLשלמעלה íeMîGL ìò LL– ÄÈÇÈ
מקבלת  אצבעות שלוש על אצבעות שלוש  בה שיש  בגד שחתיכת

טומאה.

izdw - zex`ean zeipyn

ohw cren zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: ב רבה:דף לשיטת מקשה יוסף äaøì,[-הקשה]déáéúéàרב óñBé áø שנינו ¥¦¥©¥§©¨
טובים Lkðnäבברייתא, עשבים מתוך רעים עשבים עוקר -ätçnäå זרעים מכסה - ©§©¥§©§©¤

כלאים,íéàìëìבעפר  הזרועה בשדה -ä÷Bì'ּכלאים תזרע לא ׂשד' על שעבר משום §¦§©¦¤ְְְִִִַָָֹ

יט)(ויק  יט כלאים.רא כזורע שנחשב ,íéi÷nä óà ,øîBà àáé÷ò éaø הכלאים את ©¦£¦¨¥©©§©¥
לוקה. כבר, àðéîàcהזרועים éãéãì àîìLa בשבת שהמנכש לדברי מובן הדבר - ¦§¨¨§¦¦©£¦¨

òøBæ,חייב  íeMî חייב בכלאים שהמנכש äòéøæמשום eðééäשהטעם àøéñàc ¦¥©©§©£¦¨§¦¨
íéàìëa,הנזכר הפסוק zøîàcכלשון Cãéãì àlà שחייב לדבריך אך -íeMî §¦§©¦¤¨§¦¨§¨§©§¦

,LøBç,קשהàøéñà éî íéàìëa äLéøç,נאסרה כלאים זריעת לצורך חרישה וכי - ¥£¦¨§¦§©¦¦£¦¨
לוקה. בכלאים המנכש ומדוע בשדה, כלאים כלל אין אז הרי

בכלאים: הברייתא טעם את מבאר déìרבה øîà משום לוקה אינו אכן יוסף, לרב רבה ¨©¥
אלא  כטענתך, בברייתא íéi÷îשהוא íeMîחורש שם עקיבא רבי שאמר כלאים, ¦§©¥

לוקה. הוא שאף

הגמרא: éðz÷cîמקשה àäå בàôéñ,הברייתא óàשל øîBà àáé÷ò éaø §¨¦§¨¨¥¥¨©¦£¦¨¥©
íéi÷nä,לוקה מזה ììkîכלאים משמע -àn÷ àpúc ומחפה במנכש המחייב ©§©¥¦§¨§©¨©¨
àeä,לכלאים, íéi÷î íeMî åàì כרחך ועל כך, שאמר עקיבא כרבי סובר אינו שהרי ¨¦§©¥

זורע. משום חיובו

והברייתא  הוא, מקיים משום החיוב טעם לעולם הגמרא: éaøכדעת dlekמתרצת ¨©¦
àéä àáé÷ò,מחלוקת ÷øîàבלא íòè éàîe,לומר וכוונתה לוקה, והמחפה שהמנכש הטעם מה לבאר ובאה -íòè éàî £¦¨¦©©©¨¨©©©©

íeMîש  ,ä÷Bì íéàìëa ätçnäå Lkðnä הוא íéi÷näאותם,íéi÷îשבכך óà ,øîBà àáé÷ò éaøL.לוקה כלאים ©§©¥§©§©¤§¦§©¦¤¦§©¥¤©¦£¦¨¥©©§©¥
לוקה: כלאים המקיים שאף עקיבא רבי של  טעמו מבארת àéðúcהגמרא ,àáé÷ò éaøc àîòè éàî בפסוק נאמר בברייתא, ©©£¨§©¦£¦¨§©§¨

יט) יט ּכלאים (ויקרא תרּביע לא ּבהמּת'éì ïéà ,'íéàìk òøæú àì EãN לאיסור מכך òøBæללמוד àlà,כלאיםíéi÷î ְְְְְִִִֶַַַֹ¨§Ÿ¦§©¦§¨¦¥¦¤¨¥©§©¥
ïéépî,לאיסור øîBìנלמד ãeîìz בבהמה 'כלאים' תיבת לאחר אלא כלאים', שדך תזרע 'ולא אמר שלא בכך זה כתוב מלמדנו - ¦©¦©§©

בפסוק  נאמר כאילו זה הרי 'כלאים', לתיבת 'שדך' תיבת ונסמכה ּכלאים', תזרע לא ׂשד' àì'נאמר EãN íéàìk',[ד] לדרוש ויש ְְְִִִַָָֹ¦§©¦¨§Ÿ
כלאים. קיום אף ולאסור כלל, כלאים בשדך יהיו שלא מכך

i"yx

äôçîä-mirxfd z` dqkny
.xtraä÷åì-rxfz `l" :meyn

) "mi`lk(hi `xwie.íéé÷îä óà-
.elhan epi`e rexf mi`lk d`exy

àðéîàã éãéãì àîìùá-ykpnc
ykpn ikd meyn ,rxef meyn ied
drixf `xiq` `dc dwel mi`lka
."rxfz `l" :aizkc mi`lka

äùéøç-in mi`lk zrixf jxevl
`kil dyixg zryac ?`xiq`

.llk mi`lkäéì øîà-ykpn
.miiwn meyn `l` dwel epi`

ãåîìúàì êãù íéàìë øîåì-
mi`lk rxfz `l aizkc ab lr s`e

mi`lk `l :oiyxece oirxeb-`l
aiigy ,mewn lkn mi`lk `di

.elhal dz`

דוקא  בזיווגא  הוא  נוקבא  דהמלכות  קיומה  ועיקר 

התכלית  כי  אב,  לה  שיש  במה  ולא  בעל,  לה  כשיש 

דהנוקבא הוא שיהי' לה בעל, ותתדבק ותזדווג בו ותלד 

בנים, לכן אמר ובהו, דוקא, אתקיים דוד.

ויעקב,  הוא בהשנין ששבקו אברהם  גופא55,  ובהם 

55( בד"א י"ל לפי ביאור הנפלא של הליקוטי לוי יצחק בהזהר, הנה 

מה מדוייק לשון הזהב של הזהר, דהרי מ"ש “הא שבעין שנין דשבקו 

לדוד מלכא לאתקיימא בהון" קאי על כל השבעים שנה דנתן אברהם 

יעקב יוסף.

דוד, בכל אינון שנין דשבקו לי' אבהן",  ומ"ש “ובהו אתקיים בהון 

הנה מ"ש “בכל אינון שנין דשבקו לי' אבהן" קאי רק על הל"ג שנה 

שנתן אברהם ויעקב.

מלכא",  “דוד  בזהר  כתב  דמתחלה  דיוקים,  שני  עוד  ידוייק  ועפי"ז 

ואח"כ “דוד" בלי תיבת מלכא, ועוד דיוק דמתחלה מדייק “שבעין 

שנין", ואח"כ כתב רק “בכל אינון שנין" בלי תיבת “שבעין". ועפ"י 

שהם אבהן, שהם חיים דחסדים, ולא מה ששבק יוסף 

בל"ג  שדוד  מה  והוא  כנ"ל  דגבורות  חיים  שהוא  ל"ז 

ישראל  כל  על  בירושלים  ָמַלך  שלו,  האחרונים  שנים 

זהו  וכנ"ל.  הראשונים,  שנים  בל"ז  משא"כ  ויהודה, 

שדקדק לומר בכל אינון שנין דשבקו לי' אבהן, אבהן 

דוקא, דהיינו אברהם ויעקב.
 לקוטי לוי יצחק, הערות לזהר בראשית עמוד קלב ואילך
"ראה לקמן סימן קעא, המשך הענין בנוגע יוסף"

הנ"ל מדוייק הוא, דמתחלה קאי על כל ה"שבעין" שנה שנתן אברהם 

שנין",  “שבעין  ב(  המלך",  “דוד  א(  כתב  ע"כ  לדוד,  יוסף  יעקב 

משא"כ מ"ש אח"כ “בכל אינון שנין" קאי רק על ה"ל"ג" שנים שנתן 

אברהם ויעקב – שמלך דוד בירושלים, ע"כ לא כתב “שבעין" שנין 

לרמז  מלכא",  “דוד  כתב  ולא  דוד",  אתקיים  “ובהו  כתב  וכן  וכו', 

בירושלים,  דוד  שָמַלך  קודם  שנים  הל"ז  יוסף,  רק  דנתן  להשנים 

והלשון מדוייק בתכלית וד"ל.

ילקוט לוי יצחק על התורה

המשך מעמוד מ



xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dw sc oiaexir(oey`x meil)

:`xnbd dgec,ïðçBé éaø øîàuxy qipknd mlek zrcl zn`a ¨©©¦¨¨
xg`l dxfrd on ez`ved aeig xnega ewlgp `l` ,aiig ycwnl
,`l e` jk jxevl dvwen xeqi` xzed m`d ,da `vnp xaky

íäéðLe`aiwr iaxe qpp oa oerny iax ±,eLøc ãçà àø÷îepnne §¥¤¦§¨¤¨¨§
weqta xn`p ,ezhiyk cg` lk ecnl(fh hk 'a minid ixac)oipra ,

,dxf dceard ivewiyn ediwfg inia ycwnd zia xediheàáiå'©¨Ÿ
'ä úéá äîéðôì íéðäkäickøäèì,eze`äàîhä ìk úà eàéöBiå ©Ÿ£¦¦§¦¨¥§©¥©¦¥¨©ª§¨

[dizeaexwze dxf dceard-],'ä úéa øöçì 'ä ìëéäa eàöî øLà£¤¨§§¥©©£©¥
íiåìä eìa÷éåick mipdkdn d`nehd z`àéöBäìdze`ìçðì ©§©§©§¦¦§¦§©©

ïBøã÷däöeçmiyp`l ekxvede xg`n ,xnelk ,'milyexi xirdn ¦§¨
d`vedd z` ewlig ,lkida dzidy d`nehd z` `ivedl miax
lgpl dxfrdn miielde ,dxfrl lkiddn e`ived mipdkd ,mipyl§©¦
,mipdk e`ivei dxfrl lkiddn wxy ecitwdy x`eane .oexcw
e`ived uegle dxfrdn la` ,lkidl qpkidl miiell xzed `ly
z` zedydl mxb xacdy s` ,mcia mipdk eriiq `le ,miield wx

,xacd mrha ewlgpe .d`nehdøîqpp oa oerny iax -,øáñ ©¨©
íiåìa äøæòa épzLàcîdxfra d`nehd z`ved dzpzydy dnn ± ¦§¦§©¥¨£¨¨¦§¦¦

y gken ,mipdka `le `weec miiela zeidläàîeèz`vnpdäøæòa §¨¨£¨¨
àkéìz` `nhl xzen `diy cr d`ivedl aeig jk lk oi` ± ¥¨

,jk jxevl dgcp `l dvwen xeqi` mb ok m`e ,jk jxevl mipdkd
øáñ øîe,dxfrl lkidd oia welig oi`y xaq `aiwr iaxe - ©¨©

`nhdl odkl xzene cin d`nehd z` `ivedl aeig yi mdipyay
mrhd `l` ,df jxevl dvwen xeqi` lr xearl oke ,jk jxevl

y ,dxfrdn mi`iven mipdkd oi`yíiåìa øLôà àìc àëéä ãò©¥¨§Ÿ¤§¨¦§¦¦
íéðäk é÷tîmi`yx miield oi` miptle epnny mewnd cr ± ©§¦Ÿ£¦

,d`ivedl mipdkd egxked ,zyblàì ez íiåìa øLôàc àzLä©§¨§¤§¨¦§¦¦Ÿ
íéðäk éànhîoi` d`ivedl miield milekiy [dxfra] o`k ± ¦©§¦Ÿ£¦

.hrn dxfra uxyd ddey df ici lry s` ,mipdk da mi`nhin
qpkp in ,epewizle eziipal ycwnl dqipkd oipra dpc `xnbd

:carica ine dligzklïðaø eðz,`ziixaa,ìëéäa ïéñðëð ìkäick ¨©¨¨©Ÿ¦§¨¦©¥¨
úBðáìee ,ïwúìicke .äàîehä úà àéöBäìdligzkl mewn lkn ¦§§©¥§¦¤©§¨

,íéðäëa äåöîek íL ïéà íà,íiåì ïéñðëð ,íéðäm`eíiåì íL ïéà ¦§¨§Ÿ£¦¦¥¨Ÿ£¦¦§¨¦§¦¦¥¨§¦¦
.íéìàøNé ïéñðëð¦§¨¦¦§§¥¦

s`y yexita dxikfd `l `ziixady dnn :`xnbd zwiicn
,qpkidl exzed mi`nhéãéàå éãéàåmiiel mipdk ,el`e el`e ± §¦¦§¦¦

,mil`xyieàì ïéàîè ïéà ïéøBäèmi`nh la` eqpki mixedh wx - §¦¦§¥¦Ÿ
mil`xyiy epcnle .mi`nh eqpki mixedh my oi`yk wxe ,`l

.mi`nh mipdkl mincew mixedh
:df dnicw xcq lr zwlegd `ziixa d`ian `xnbd,àðeä áø øîà̈©©¨

àðäk áø`ed odkyéðäk òéiñî,mnicwdl mipdkd z` riiqn ± ©©£¨§©©¨£¥
àðäk áø éðúc,`ziixa `pdk ax dpyy ±øîàpL CBzîlra odka §¨¥©©£¨¦¤¤¡©

men(bk `k `xwie)àáé àì úëBøtä ìà Cà'iM WBi `l gAfOd l`e ©¤©¨¤Ÿ¨Ÿ§¤©¦§¥©Ÿ¦©¦
,miptle gafnle mle`d oian qpkidl xeq`y eprny ,'FA mEnìBëé̈

çaænìå íìeàä ïéa ïéñðëð ïéîeî éìòa íéðäk eäé àìm`eaa mb Ÿ§Ÿ£¦©£¥¦¦§¨¦¥¨¨§©¦§¥©
íéçt éòewéø úBNòìmiptan miycwd ycew ilzek z` zetvl ± ©£¦¥©¦

,adf ly miqha'Cà' øîBì ãeîìzhrnldf herinae ,÷ìçaezkd ©§©©¨©
jxevl `id ezqipky lky ,jxevl `ly dqipkl ,jxevl dqipk oia

dligzkl mle` .qpkil i`yx ycwnd,íéîéîúa äåöîm`eïéà ¦§¨¦§¦¦¥
.ïéîeî éìòa ïéñðëð íéîéîz íLdligzkl oke,ïéøBäèa äåöîm`e ¨§¦¦¦§¨¦©£¥¦¦§¨¦§¦

.ïéàîè ïéñðëð ïéøBäè íL ïéà¥¨§¦¦§¨¦§¥¦
s`y yexita `ziixad dxikfd `ly dnn :`xnbd zwiicn

,qpkidl exzed mil`xyiéãéàå éãéàilrae mininz ,el`e el` ± ¦¦§¦¦
,mi`nhe mixedh ,oinenàì íéìàøNé ïéà íéðäkmipdk `weec - Ÿ£¦¦¦§§¥¦Ÿ

eqpki mipdk my oi`yk wxe ,eqpki `l mil`xyi la` eqpki
mincew mi`nhe oinen ilra mipdky epcnle .mil`xyi

.mixedhe mininz mil`xyil

:dnicwd ipica oecl dkiynn `xnbd,eäì àéòaéàipy yi m` ¦©§¨§
cg`d ,mipdkàîèminzåipydíeî ìòá,xedh,ñðëð ïäî eæéà ¨¥§©©¥¥¤¦§¨

.men lra epi`y `nh e` ,xedh men lra qpkiy sicr m`d
:mi`xen` jka ewlgpeøîà éMà øa àéiç áømyaàîè ,áøminz ©¦¨©©¦¨©©¨¥

øeaéö úãBáòa éøzLéà àäc ,ñðëðoaxwa cearl el xzed oky ± ¦§¨§¨¦§§¥©£©¦
lra la` ,xeaiva dxzed d`nehy ,mi`nh xeaivdyk xeaiv

.mlerl dceara xzed `l men
íéLã÷ úìéëàa éøzLéà àäc ,ñðëð íeî ìòa ,øîBà øæòìà éaø± ©¦¤§¨¨¥©©¦§¨§¨¦§§¥©£¦©¨¨¦

zlik`a xeq` `nh la` ,dligzkl miycw zlik`a xzed ixdy
.miycw

:dpyna epipy'åëå øîBà ïBòîL éaøminkg jl exizdy mewn ©¦¦§¥
.jl epzp jlyn

:`xnbd zl`ey .epzpyna oerny iax ixac z` zx`an `xnbd
éà÷ àëéä ïBòîL éaø.eixac exn`p dn lre cnr `ibeq efi`a ± ©¦¦§¥¨¨¥

:`xnbd daiynéà÷ íúä,lirl epipyy dn lr miler eixac ± ¨¨¨¥
ïðúcdpyna(:ap lirl),L éîe zay axra jxca `aéLçäCmeid el ¦§©¦¤¤§¦

n eceraeléôà ,íeçzì õeçwgxna cnerúçà änàdvwn cala ©§£¦©¨©©
,megzdñðké àìdn` miitl` wx jlil leki `l` ,zaya xirl Ÿ¦¨¥

.ea cnery mewn eze`n cv lkleléôà ,øîBà ïBòîL éaøcnr m` ©¦¦§¥£¦
wgxna meid ycwzpy zraänà äøNò Lîçmegzd seqnñðké £¥¤§¥©¨¦¨¥

,xird iyp`k epice xirlúBcnä úà ïéòvîî úBçBLnä ïéàL éôì± §¦¤¥©¨§©§¦¤©¦
dvwa megzd seq oniq z` cinrdl miwiicn megzd iccen oi`

miitl` jezl hrn miqpek `l` ,eleabíéòBhä éðtîiptn ± ¦§¥©¦
uegn jiygdy ote`a wgcd zrya okle ,hrn erhy miyyegy
jenql ozip ,megzd dvwn dn` dxyr yng jeza `vnpe megzl
dxyr yng `ed megzd seqe ,mzcicna erh `l d`xpky jk lr

.oniql uegn dn`
xkfeny dn lry ,eixacl mrh siqedl epzpyna oerny iax `ae

lirl dpyna(my)àn÷ àpz øîà÷cyñðké àì,xirldéì øîàå §¨¨©©¨©¨Ÿ¦¨¥§¨©¥
ïBòîL éaøoky,ñðkélwin epi`y xn`e mrh o`k siqed jk lr ©¦¦§¦¨¥

x`iay dne .el epzp oicd xwirn el xzend on `l` ,zay xeqi`a
,xepik znip oiprl eixac jynd meyn ,`weec ef dpyna eixac z`

.oldl x`eaiy itk
:dpyna epipy.úeáL íeMî àlà Eì eøézä àlL¤Ÿ¦¦§¤¨¦§

:`xnbd zl`ey .oerny iax ixac jynd z` zx`an `xnbd
éà÷ àëéä.eixac exn`p dn lre oerny iax cnr okid ± ¥¨¨¥

:`xnbd daiynéà÷ íúädpynd lr mixfeg eixac ±(:aw lirl) ¨¨¨¥
,zaya dwqtpy ycwnay xepik znip oipraàn÷ àpz øîà÷c§¨¨©©¨©¨

døLB÷s`y ,`ziixe`c devn `idy miield zxiy jxevl zaya §¨
zxiy jxevl mewn lkn ,dxezd on zaya dxeq` dxiywy

,xzen ycwna miieldïBòîL éaø déì øîàå`ziixaa(.bw my), §¨©¥©¦¦§
`l` dxyew epi`ydáðBòmb `id efe .zaya zxzend daipra §¨

dpyna `nw `pz ixac lr welgl ,epzpyna oerny iax zpeek
xn` jk lre ,zaya ycwna xepik znip zxiyw xeq`le lirl
minkg exizd `ly xnelk 'zeay meyn `l` jl exizd `ly'
xac `l la` ,zeay meyn `l` mda oi`y mixeqi` `l` ycwna

`weec okle ,z`hg aeig icil e`iadl lekidéãéì éúà àìc äáéðò£¦¨§Ÿ¨¥¦¥
úàhç áeiçelit` xzen ixdy ,z`hg aeig icil ea `ai `ly ± ¦©¨

,dpicnaïðaø déì eøL,ycwna zaya ezeyrl minkg el exizd ± ¨¥©¨¨
la`úàhç áeiç éãéì éúàc äøéL÷lelr ycwna dpxizp m`y ± §¦¨§¨¥¦¥¦©¨

,z`hg aiigzdle dpicna mb dzeyrl `edïðaø déì eøL àì`l ± Ÿ¨¥©¨¨
mrh ozil oerny iax zpeeke .ycwna elit` minkg el exizd
dne ,el`l el` zexzeq opi`y xnele ,zeibeqd izyay eixacl
,zg` dhiy lkd ,xepik znipa xingde el jiygdy ina lwidy
xeqi`l ea ribdl lelry z` xeq`le exwirn xzend z` xizdl

dxezd on.
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רכט
ezny in` cenr dw sc ± iyily wxtoiaexir

ïðçåé éáø øîà`vnpd `ivedl oiprle .aiig uxy qipknd `nlr ilek ,ileir oiprl Ð

zaya dxfra.ibilt `xw i`da Ðäàîåèä åàéöåéå ìëéäá 'ä úéá éîéðô íéðäëä åàáéå
.ld`a oi`nhn ody ,dizaexwze dxf dcear Ð'ä úéá øöçì.dxfr Ðíéåìä åìá÷éå

íùî àéöåäìïåøã÷ ìçðìmikixv eidy it lr s` oi`nhin `l mixg` mipdk la` Ð

,dxfrl lkidd on oi`iven el` .daxd miyp`l

uegle myn eli`e`le oi`nhinc `ed miel Ð

dxfr z`neh ipzy`cn :xaq qpp oa .mipdk

dxfra `zi`c `kid dpin rny ,miell mipdkn

opixcdn `l` ,dxiara dil opiwtn `l Ð

yae .`xizd`.zeay opigc `l inp zaäàîåè
àúéì äøæòámzd `zi`c `kid :xnelk ÐÐ

.i`d ilek `xing `løùôà àìã`l lkida Ð

`l` lrinl ixiq` mipdk elit`c ,miel iliir

zr lka `ai l`e" :(fh `xwie) aizkck ,dcearl

"ycwd l`"zkextl zian" ,lkid df Ðdf Ð

.miptle iptlíéðäëì ïðéàîèî àì åúixdy Ð

`zxe` cr iiedyl la` ,miela xyt`.`l Ð

éðäë òééñîiticr oi`nh mipdk :onwl xn`c Ð

.mil`xyi ixedhn'åâå úëåøôä ìà êàÐ

.aizk oinen ilraaïéòå÷ø,adf ly oiqh Ð

.ekezn miycwd iycw zia oda oitgnyêà
÷ìçoiz` lk .oiherin oiwxe oik` :xnelk Ð

wlg .oiieax oinbeixy dk`lnlc .hrin Ð

.ileirlíåî ìòáå àîècg`a `l` xyt` i` Ð

.oiqipkn odn dfi` ,odnúãåáòá éøúùéà àäã
øåáö"ecrena" :(gk xacna) aizkc ÐÐ

,xzed `l men lra la` ,d`neha elit`e

eidl` mgl z` ea men :mipdk zxeza `ipzc

ody ,oicinz `l` il oi` ,aixwdl ybi `l

ingl ipaxw z`" :xn`py oiprk ,mgl oiiexw

xnel cenlz ?oipn xeav zepaxw x`y "iy`l

mgl" :dixza aizke ,`pixg` `xw ,mgl :aey

,`nw `xw` dil jinqe "miycwd iycwn eidl`

.eidl` mgl aixwdl ybi `l :ikd rnzypc

íéùã÷ úìéëàá éøúùéà àäã`xw i`dn Ð

miycwd one miycwd iycwn eidl` mgl"

."lk`iúåçåùîäoiaivne ,oinegzd oiccen Ð

.ozcn oiccen odyk oniqäãîä éòåè éðôîÐ

megzl ueg el jiygdy ine ,ribd `l megzd oiicry `vnp ,dze` oixvwn ,jkld ,da erhi `ny"ede`ivedy i`rivn `aa ziyixtck ,zen` dxyr yng mitl` jeza qpkp xak Ð

oirehd iptn :`pixg` `pyil (`,ap lirl)`vi m`y .megzd jeza oiaivne ,oniqd megzd z` oiccend oixvwn jkitl ,oiqpkpe oixfege oi`veie oigkeyy Ð.`xeqi` ciar `l Ðñðëé
zay xeqi`a ip` lwin `niz `lc ,dizlinl `nrh azinl oerny iax `z` `kde .enegz jeza `ed xaky ,jl epzp jlync Ð`zbelt meyn dl hwp `kde .el izzp elyn `l` Ð

.lif`e yxtnck ,xepk znipcäøùå÷`l` ycwna exzed `l :xn`e ,lirlc `pz` bilte ,`zlinl `nrh `kd xn`e .daper :`ziixaa xn`e oerny iax bilte ,dwqtpy xepk znipa Ð

ip` xingn ,megzl ueg jiygna izlwdy it lr s` :`nw `pzl oerny iax xn`w ikde ,xepk znipa `tiqe ,megzl ueg jiygna `yix :oerny iaxc `zlin `bltin izxzae .zeay

.zeay `l` exizd `l o`k la` jl epzp jlyn mzdc xepk znipaúàèç áåéç éãéì àéúàã äøéù÷.`niiw ly xyw xeywi `ny dxfb dpicna Ð
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øîàqipkn `nlr ilekc uxzl `ay :qxhpewa yxit ± eyxc cg` `xwn mdipye opgei iax

uxy qipkn i`c ,welig oi` dxe`klc :dnize .ibilt d`neh z`ved oiprle ,aiig uxy

z` e`nhi `l" opixwc `kid lkc ,"dpgnd on eglyie"n `ivedl xdfenc oicd `ed Ð aiig

`zlinc d`xpe ?`l dxfrn xn`c o`nc `nrh i`n ,ok m`e ,"eglyie" opixw Ð "ipkyn

xn`wc `d iiegcl i`w `le ,`id dytp it`a

oi`c ,`ivena oia qipkna oia bilte ,i`pzk lirl

o`nl `xw ikenq`l `a `l` .epyxitck ,welig

.xeht xn`c o`nle ,aiig xn`c

øîàiax dil xn`w ikde ± qpki oerny iax

ip` lwiny it lr s` :`nw `pzl oerny

,xepkd znipa ip` xingn Ð megzl ueg jiygna

mbe .jl epzp jlyn `l` ,`ed `lew e`l mzdc

dedc ,daipr epiidc ,jlyn `l` jl epzp `l o`k

irac meyn Ð `kd cr xhpc `de .xzend xac

.dpicna `l la` ycwnac ilin iweq`l
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ìk úà eàéöBiå øäèì 'ä úéá äîéðôì íéðäkä©Ÿ£¦¦§¦¨¥§©¥©¦¥¨
eìa÷éå 'ä úéa øöçì 'ä ìëéäa eàöî øLà äàîehä©§¨£¤¨§§¥©©£©¥©§©§
éðzLàcî :øáñ øî ."äöeç ïBøã÷ ìçðì àéöBäì íiåìä©§¦¦§¦§©©¦§¨¨¨©¦§¦§©¥

íiåìa äøæòa¯ãò :øáñ øîe .àkéì äøæòa äàîeè ¨£¨¨©§¦¦§¨¨£¨¨¥¨¨¨©©
íiåìa øLôà àìc àëéä¯àzLä ,íéðäk é÷tî ¥¨§Ÿ¤§¨©§¦¦©§¥Ÿ£¦¨§¨

íiåìa øLôàc¯ìkä :ïðaø eðz .íéðäk éànhî àì ez §¤§¨©§¦¦¨¦©§¦Ÿ£¦¨©¨©©Ÿ
,äàîehä úà àéöBäìe ïwúì úBðáì ìëéäa ïéñðëð¦§¨¦©¥¨¦§§©¥§¦¤©§¨

íéðäk íL ïéà íà .íéðäëa äåöîe¯ïéà ,íiåì ïéñðëð ¦§¨§Ÿ£¦¦¥¨Ÿ£¦¦§¨¦§¦¦¥
íiåì íL¯ïéøBäè éãéàå éãéàå .íéìàøNé ïéñðëð¯,ïéà ¨§¦¦¦§¨¦¦§§¥¦§¦¦§¦¦§¦¦

ïéàîè¯,éðäk òéiñî àðäk áø :àðeä áø øîà .àì §¥¦¨¨©©¨©¨£¨§©©¨£¥
ì úëBøtä ìà Cà" :øîàpL CBzî :àðäk áø éðúcà §¨¥©¨£¨¦¤¤¡©©¤©¨¤Ÿ

íéçt éòewéø úBNòì çaænìå íìeàä ïéa ïéñðëð ïéîeî éìòa íéðäk eäé àì ìBëé "àáé¯ãeîìz ¨Ÿ¨Ÿ§Ÿ£¦©£¥¦¦§¨¦¥¨¨§©¦§¥©©£¦¥©¦©§
"Cà" :øîBì¯íéîéîz íL ïéà ,íéîéîúa äåöî .÷lç¯,ïéøBäèa äåöî .ïéîeî éìòa ïéñðëð ©©¦¥¦§¨¦§¦¦¥¨§¦¦¦§¨¦©£¥¦¦§¨¦§¦

ïéøBäè íL ïéà¯íéðäk ,éãéàå éãéà .ïéàîè ïéñðëð¯íéìàøNé ,ïéà¯àîè :eäì àéòaéà .àì ¥¨§¦¦§¨¦§¥¦¦¦§¦¦Ÿ£¦¦¦§§¥¦¨¦©£¨§¨¥
úãBáòa éøzLéà àäc ,ñðëð àîè :áø øîà éLà øa àéiç áø ?ñðëð ïäî Bæéà íeî ìòáe©©¥¥¤¦§¨©¦¨©©¦¨©©¨¥¦§¨§¨¦§§¥©£©
.íéLã÷ úìéëàa éøzLéà àäc ,ñðëð íeî ìòa :øîBà øæòìà éaø .øeaéö¦©¦¤§¨¨¥©©¦§¨§¨¦§§¥©£¦©¨¨¦

éLçäL éî :ïðúc ,éà÷ íúä ?éà÷ àëéä ïBòîL éaø ."'åëå øîBà ïBòîL éaø",íeçzì õeç C ©¦¦§¥©¦¦§¥¨¨¥¨¨¨¥¦§©¦¤¤§¦©§
ïéàL éôì ,ñðké änà äøNò Lîç eléôà :øîBà ïBòîL éaø .ñðké àì úçà änà eléôà£¦©¨©©Ÿ¦¨¥©¦¦§¥£¦£¥¤§¥©¨¦¨¥§¦¤¥
éaø déì øîàå ,ñðké àì àn÷ àpz øîà÷c .íéòBhä éðtî úBcnä úà ïéòvîî úBçBLnä©¨§©§¦¤©¦¦§¥©¦§¨¨©©¨©¨Ÿ¦¨¥§¨©¥©¦
:àn÷ àpz øîà÷c ,éà÷ íúä ?éà÷ àëéä ."úeáL íeMî àlà Eì eøézä àlL" .ñðké ïBòîL¦§¦¨¥¤Ÿ¦¦§¤¨¦§¥¨¨¥¨¨¨¥§¨¨©©¨©¨

úàhç áeiç éãéì éúà àìc äáéðò .dáðBò :ïBòîL éaø déì øîàå ,døLB÷¯,ïðaø déì eøL §¨§¨©¥©¦¦§§¨£¦¨§¨¨¥¦¥¦©¨¨¥©¨©
úàhç áeiç éãéì éúàc äøéL÷¯àì.ïðaø déì eøL §¦¨§¨¥¦¥¦©¨¨¨¥©¨©
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עירובין. פרק עשירי - המוצא תפילין דף קה עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות

מה שמזכיר במכתבו על דבר אחיו הבכור מר... שי' שהוא כבר בגיל שלשים שנה ולא הצליח בנשואין עד עתה, הנה ימסור לו, אשר 
יקבע לו שיעורים בתורה בכל יום יום, ועל אחת כמה וכמה ביום שבת קדש, וישתדל במרץ בחיפוש שידוך המתאים לפניו, ויזכור 
מאמר רז"ל אשר אשה הנהגת הבעל עמה צריכה להיות בניחותא, וזכות קביעות העתים לתורה יעזור לו למצא אשה המתאימה לפניו, 

ואם יתנהג באופן הנ"ל יתן השי"ת שיעלה זיווגם ליפה, זיווג קיימא, ויתברך בדור ישרים מבורך.
מכתב י"ז כסלו ה'תשי"א



xcde"רל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr a sc migqt(ipy meil)

øùò äòáøàì øåà ¯ ïåùàø ÷øô
xaer ezeyxa eze` ddynde ,gqta ung zedydl dxq` dxezd

xn`py ,e`la(hi ai zeny),'mkiYaA `vOi `l x`U mini zraW'¦§©¨¦§ŸŸ¦¨¥§¨¥¤
xn`p oke(f bi my)lkA x`U Ll d`xi `le ung Ll d`xi `le'§Ÿ¥¨¤§¨¥§Ÿ¥¨¤§§Ÿ§¨

zevga ezeyxn ungd z` ziaydl dyr zevn dpyi oke .'LlaB§ª¤
xn`py ,[gqt axr `edy] oqip c"i ly meid(eh ai my)mFIA K`'©©

mcew ezia z` wecal mc` aiige .'mkiYAn x`V EziAWY oFW`xd̈¦©§¦§Ÿ¦¨¥¤
ribiykl exral lkeiy ick ,ea `vnpd ungd xg` ytgle gqtd

.ungd xeriae zwica ipica oc epiptly wxtd .exeria onf

äðùî
:da miaiig mewn dfi`ae ,ung zwica onf edn zx`an dpynd

øNò äòaøàì øBàoqipa c"i lila ±,øpä øBàì õîçä úà ïé÷ãBa §©§¨¨¨¨§¦¤¤¨¥§©¥
.meia zxgnl exral ick ,ung ea `vndl lelry mewn lka

mle`eõîç Ba ïéñéðëî ïéàL íB÷î ìkdpyd lkéøö ïéà.ä÷éãa C ¨¨¤¥©§¦¦¨¥¥¨¦§¦¨
:dpynd zl`eyåok m`eøîà änadpynd ixac jynda minkg §©¤¨§

yúBøeL ézLy oii zeiag lyózøna`ld ,odipia dwica zekixv §¥©©§¥
a wx :dpynd daiyn .szxnl ung miqipkn oi`ïéñéðënL íB÷î̈¤©§¦¦

õîç Badcerql oii milhep epnny oii ly szxna oebke ,ok exn` ¨¥
,ecia ezte dcerqa oii bfene cner ynyd minrtly ,dpyd lk
.my dxi`yne oii lehil ick ztd mr myl qpkp `ed dlk oiidyke
.dwica zekixvd zexeyd izy od dn ,minkg ewlgp df szxnae

ózønä ìk éðt ìò úBøeL ézL ,íéøîBà éànL úéazeaky izy ± ¥©©§¦§¥©§¥¨©©§¥
.dwica zekixv oagxe okxe` lkl zeiag ly,íéøîBà ìlä úéáe¥¦¥§¦

wx od el` zexeyézLdúBðBöéçä úBøeL,gztl zekenqdïäLmb §¥©¦¤¥
,úBðBéìòä.zenily zeaky izy `le ¨¤§

àøîâ
ewlgpe .ungd z` oiwcea xyr drax`l xe` ,epzpyna epipy

:`xnbd zl`ey .'xe`' `xwpd onfd edn mi`xen`éàî[edn±] ©
'øBà':`xnbd daiyn .epzpyna epipyyéäâð ,øîà àðeä áø,dbep ± ©¨¨©©§¥
,xe`éìéì ,øîà äãeäé áøådlil -,`xnbd zx`an .à÷ìñ à÷ §©§¨¨©¥¥¨¨§¨

Czòc,xnel epzrca dzr dlr ±'éäâð' øîàc ïàîcl ezpeekéäâð ©§¨§©§¨©©§¥©§¥
,Lnîz` miwcea oqipa xyr drax` ly xgyd xi`i xy`ky ©¨

.ungd'éìéì' øîàc ïàîel ezpeek,Lnî éìéìxyr drax` lilay ©§¨©¥¥¥¥©¨
.ungd z` miwcea oqipa

:dlil `ed 'xe`'y xaeqd dcedi ax lr dywn `xnbdéáéúéî± ¥¦¥
sqeil e`ae mixvnl ecxiy awri ipaa xn`p ,daiyid ipa eywd
sqei mgliy okn xg`le ,mixvn jlnl dpyn didy mdig`

mkxcl(b cn ziy`xa),àîìà .'eçlL íéLðàäå øBà ø÷aä'[gkene-] ©Ÿ¤§¨£¨¦ª§©§¨
y ,o`knàîîé 'øBà'[mei-],àeäxwead ly enyy xn`p ixdy §¨¨

:`xnbd zvxzn .'xe`' `edáéúk éî[aezk ike-],'ø÷a øBàä' ¦§¦¨Ÿ¤
`ld ,xwead ly eny iepik `ed 'xe`'y jkn rnzyiy'øBà ø÷aä'©Ÿ¤

.áéúkzx`d ly dlertd my `l` xac my epi` 'xe`' ok m`e §¦
e ,xweadøäð àøôö øîàc ïàîkxn`y enk `id zernynde ± §©§¨©©§¨§©

xwead'e`viy awri ipan ux` jxc epcnll aezkd `ae .'xi`d
,dngd zgixfa wx mkxcläãeäé áø øîàc .áø øîà äãeäé áøãëå§¦§©§¨¨©©§¨©©§¨
íãà ñðké íìBòì ,áø øîàepeln zial jxca jleddameid xe` ¨©©§¨¦¨¥¨¨§

ea xn`py(c ` ziy`xa),'áBè ék',zgxef dngd ceraåokàöé ¦§¥¥
ekxclaea xn`py meid xe`,'áBè ék'.dngd zgixf xg`l §¦

:dcedi ax lr `xnbd dywn cer,éáéúéîcec z`eapa xn`p ¥¦¥
(c bk 'a l`eny).'LîL çøæé ø÷a øBàëe'dzr `xnbd dpiade §Ÿ¤¦§©¨¤

dfd mlerd zlit`n miwicvd e`vi xy`ky ,mixacd zernyna

xwea `edy 'xe`' enk ,ynyd mdl gxfi ,`ad mlerl.àîìà©§¨
y [gken-]àîîé 'øBà'[mei-].àeä:`xnbd zvxznáéúk éîike-] §¨¨¦§¦

[aezk'ø÷a øBà'`ld ,xwead ly eny `ed 'xe`'y jkn rnzyiy Ÿ¤
,áéúk 'ø÷a øBàëe'`l` xac my epi` o`k xen`d 'xe`' ok m`e §Ÿ¤§¦

.dx`dd zlert `id ezernynøîà÷ éëäå,aezkd xn` jke ± §¨¦¨¨©
äfä íìBòa ø÷a øBàke`edúçéøæ ïéòkdíìBòì íé÷écvì LîL §Ÿ¤¨¨©¤§¥§¦©¤¤©©¦¦¨¨

.àaäoiicr xgyd zelra xi`dl xwead ligznyk dfd mleray ©¨
,c`n lecb dngd xe` didi `eal cizrl la` ,dlit`e jyeg `ed
daexn xe` didi ,xi`dl xwead ligznyk xgyd zelra s`e

.dfd mlera ynyd zgixf zrya enk
:dcedi ax lr `xnbd dywn cer,éáéúéîmlerd z`ixaa xn`p ¥¦¥

(d ` ziy`xa),àeä àîîé øBà àîìà ,'íBé øBàì íéäìà àø÷iå'± ©¦§¨¡Ÿ¦¨©§¨§¨¨
'd `xwy ,`id aezkd ixac zernyn oky ,mei `ed 'xe`'y gkene
epi` 'xe`' mlerl :`xnbd zvxzn .'xe`' `ed enyy onfl 'mei'

e .meid zx`d ly dlertd my `ed `l` ,meid ly enyøîà÷ éëä̈¦¨¨©
,aezkd [xn` jke-]ìd onfàáe øéàn[xi`dl ligzny-]Bàø÷'d ©¥¦¨§¨

.'íBé'
:df uexiz `xnbd dgecäzòî àlàmb yxtp ike ,df yexit itl ¤¨¥©¨

aezkd jynda xn`py dna(my)ì ,'äìéì àø÷ CLçìå'onf §©Ÿ¤¨¨¨§¨©
déLçnàáe C[jiygdl ligzny-]å .äìéì àø÷xyt` i` ixd ©§¦¨¨¨¨§¨©

c ,ok yxtlïì àîéé÷ àäepicia dkld `ldy ±íéáëBkä úàö ãòc ¨¨§¨¨§©¥©¨¦
,àeä àîîé`le 'mei' iexw `ed oiicr jiygdl meid ligznyke §¨¨

yxtl oi` s` ,ef jxca yxtzn epi` aezkd seqy xg`ne .'dlil'
.ezligza jk

:`xnbd zvxzn .xg` uexiz zvxzn `xnbd ef diigc meyn
,my z`ixw zernyna epi` o`k xen`d '`xwie'øîà÷ éëä àlà¤¨¨¦¨¨©

,aezkd [xn` jk±]àîîéc àúåönà déã÷ôe àøBäðì àðîçø dééø÷©§¥©£¨¨¦§¨©§¥©¦§§¨¦¨¨
deive eyeal dhrn cedn `xay dxi`n d`ixa dze`l 'd `xw -

,meia ynyl dilräìéìc àúåönà déã÷ôe àëBLçì àðîçø dééø÷å§©§¥©£¨¨©£¨©§¥©¦§§¨§©§¨
`id ef d`ixwe .dlild zerya ynyl eze` deive jyegl `xwe -

.mdilr devne eicarl `xewd jlnk
:mei `ed 'xe`'y xaeqd `ped ax lr dywn `xnbd,éáéúéîxn`p ¥¦¥

mildza(b gnw),,'øBà éáëBk ìk eäeììä'mixi`n miakekd ixde ©§¨§¥
'xe` iakek' e`xwpy jkne ,dlilaàîìày [gken-]àúøBà øBà ©§¨§¨

[dlil-].àeä:`xnbd zvxznøîà÷ éëä,aezkd zpeek `id jk ± ¨¦¨¨©
,íéøéànä íéáëBk ìk eäeììämixi`n eay onfd epi` 'xe`'e ©§¨¨¦©§¦¦

.mzx`d zlert my lr `ed `l` ,miakekd
:df uexiz lr `xnbd dywnäzòî àlàwx ike ,df uexiz itl ¤¨¥©¨

éçeaL eòác àeä íéøéànä íéáëBkeli`e ,'d z` [gayl mikixv-] ¨¦©§¦¦§¨©¥
miakekéçeaL eòa àì ïéøéàî ïðéàL,egayl mikixv mpi` ±àäå ¤¥¨§¦¦Ÿ¨©¥§¨

áéúkeiptly aezka [xn`p ixde-](a gnw my),'åéàáö ìk eäeììä' §¦©§¨§¨¨
yxtl okzi `l ok m`e ,df llka mixi`n mpi`y miakek s`e
zvxzn .'dl lldl mikixv mixi`nd miakek wxy aezkd zpeeka
`a `l mle` ,mixi`nd miakekl `id aezkd zpeek ok` :`xnbd
lkl ixdy ,'d z` gayln mixi`n mpi`y miakek hrnl aezkd

.hrnl in z` oi`e ,xe` yi miakekdïì òîLî à÷ àä àlà± ¤¨¨¨©§©¨
,'xe` iakek' m`xwy jka aezkd eprinynénð íéáëBëc øBàc§§¨¦©¦

[ok mb-]dpéî à÷ôð éàîì .àeä øBàdf xacn `veid oic dfi`le ± §©¨§¨¦¨
,exne`l aezkd jxvpìd mc`øãBðd`pd(ïðúã) .øBàä ïî §¥¦¨

øãBpä ,[àéðúã]d`pdøeñà ,øBàä ïîmb,íéáëBk ìL ïøBàaitl §©§¨©¥¦¨¨§¨¤¨¦
.excp llka `ede ,xe`l aygp df xe` mby

:dlil `ed 'xe`'y xaeqd dcedi ax lr zeywdl zxfeg `xnbd
,éáéúéîaei`a xn`p(ci ck),ïBéáàå éðò ìè÷é ,çöBø íe÷é øBàì' ¥¦¥¨¨¥©¦§¨¨¦§¤§

.'ápbë éäé äìéláe©©§¨§¦©©¨
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izni`n` cenr a sc ± oey`x wxtmigqt
äðùîøùò äòáøàì øåà.opiqxb Ðøðä øåàì.`nrh yxtn (a,f) `xnba Ðïé÷ãåá

."`vni la"ae "d`xi la"a eilr xeari `ly Ðåøîà äîáåonwl Ð

.oizipznaúåøåù éúùzeiag ly Ðixg` .mdipia wecal jixv ,oii ly szxna zexecqd

oi`y mewn lk epxn`yekxved dnl ,wecal jixv oi` ung ea oiqipkn?owceal:yxtne

oebk ,ung ea oiqipkny szxna `l` exn` `l

wtzqny szxnoii epnnminrte .epgleyl

ezte ,oii befnl cner ynydyoiidyke ,ecia

qpkp dlk.oii `iadl szxnléðô ìò úåøåù éúù
ìëóúøîä.`id i`n yxtn (a,g) `xnba Ðéúù

'åë úåðåöéçä úåøåù.(my) `xnba yxtn Ð

àøîâ.opiqxb ikdïàî êúòã à÷ìñ à÷
ùîî éäâð éäâð øîàãxi`iyk Ð,xgyd

ilil xn`c o`n :xyr drax` ly zixgy

`ed ilil i`ce `dc ,opiqxb `l ynn ilil

.ynnøåà ø÷áäikdc jzrc `wlq `w Ð

:xn`w,xe` enyy :xnelk ,xe` epiidc xwale

.egley miyp`dø÷á øåàä áéúë éîÐ

rnzylcivnizc ,xwa epiidc xe`lexnel

xe`c.xe` xwal ixwe ,`ed xac myø÷áä
áéúë øåà,`ed xac my e`l xe` i`d Ð

o`nk .egley miyp`de xi`d xwad `l`

aezkd jcnil ekxc itle .xdp `xtv xn`c

epizndy sqei ig`n ux` jxcxi`dy cr

xac my `edy xe` la` .dcedi axck gxfnd

.dlil `l` epi` Ðáåè éëájxcl `veid Ð

,zgxef dngd cera oeln zial ziaxr qpki

f`e .`vie dngd upd cr oizni xgnle,el aeh

`id dne ."aeh ik" xe`a xn`py ,el aeh xe`dy

ezaehÐzeigd iptn.mihqld iptneøåàëå
ø÷áikde ,`ed xac myc ol rnyn `zyd Ð

xe`ke :cec xn`wxwa epiidc ,dfgxfi ok Ð

e`viy miwicvl ynyozlit`n.`ad mlerl

ø÷á øåà áéúë éîxe` `nipe ,xac my epiidc Ð

.yny gxfi oke ,xwa `edáéúë ø÷á øåàëåÐ

gxfi xwa ly xi`nk `l` ,xac my df oi`e

ligznyk ,ynydfd mlera xi`dl xwad

dbep xgyd zelra ,lt`e jyg `edezgixfk Ð

miwicvl dry dze` didz eiykr ly ynyd

,c`n lecb dngd xe` `diy itl .`al cizrl

updk xi`i dly xgyd zelr elit`ely dngd

.eiykríåé åàø÷ àáå øéàîìdryn Ð

xe` i`de ,xi`dl ligznyxac my e`l Ð

.`edïì àîéé÷ àäå`ziinw `zrnya Ð

.zekxacàîîé íéáëåëä úàö ãòaizkck Ð

"miakekd z`v cre xgyd zelrn"`xfrc

.(c dingp)àìà.ikd uixz Ðäéø÷àðîçø
àøåäðì'åë"`xwie" i`d Ðmy z`ixw e`l Ð

:`l` ,mei xe`d my z` `xwy `nizc ,`ed

`xw`xay ,dxi`nd d`ixalcedndhrn

.eyealäéã÷ôåàúåöîààîîéãedev Ðynyl

,meiajyegle`xw .dlila ynyl devjlnk Ð

.eiptl `aiy ecarl `xwyïì òîùî à÷ àä
àåä øåà éîð íéáëåë øåàãmiakek mlerl Ðopi`y `d jl `iyw `wce ,xn`w mixi`nd

`l oixi`nc `d Ðyi miakek lkc ,oixi`n opi`y miakek ihernl e`l xe` iakek hwp

xcepl dpin `wtpe ,xe` iexw miakek xe`c opirny` `xwe ,icin ihernl `kile ,xe` mdl

xq`iy xe`d on d`pdoxe`a.miakek ly
øîà÷ãî
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øåàlae d`xi laa eilr xearl `ly :qxhpewd yxit Ð ungd z` oiwcea xyr drax`l

jixv wcead :(a,e) `xnba xn`ck ,lehia jixvc oeik :wgvi epiaxl dywe .`vni

epiaxl d`xpe ?llk dwica minkg ekixvd i`n` ,ibq `nlra lehiaa `ziixe`cne ,lhaiy

`nlra lehiaa ibqc ab lr s`c :wgvingd Ð`ai `ly ,exrale ung wecal minkg exi

xkk :`ax irac ,(a,i) onwl rnyn oke .elk`l

iz`e ltpc oipnif :`nlc e` 'eke dxew inya

x`yan ith o`k exingdy mrhde .dilkinl

mxral ekixvd `ly ,d`pd ixeqi`meyn Ð

`le ,gqta wx xq`p `le ,dpyd lk xzen ungc

xyal inc `le .(`,`i) onwl xn`ck .dipin ilica

mxkd i`lke dlxre algabdep mxeqi`y Ð

inp xifpe .mler xeqi`.ipixg`l ixy dixeqi` Ð

xearl dxez ea dxingdy ung ip`y :inp i`

"`vni lae d`xi la"awecal minkg exingd Ð

iz` `nlic meyn ,elhiac `kid elit` exrale

mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe .dilkinl

exingdc xnel jixv oexg`d mrh itl elit`c

ici lre ,dywep unga elit` ,ung lka minkg

zaexrzyexitl d`xi la `kilc ab lr s` Ð

xn` `dc (`,an) "oixaer el`" yixa mz epiax

sxyi xe`iy.mzd gkenck ,dywep ung epiide Ð

xenb ung oky lkc mzd inp xn`c o`nl `ki`e

i`c ,ezedydl xeq`c rnyn .zaexrz ici lr

ezedydl xzencr eze` ddyi ?sxyi i`n` Ð

`lc .dcedi iaxl elit` xzen `die ,gqtd xg`

unga `l` gqtd xg` ung dcedi iax xq`

xg`le epnf iptle epnf jezl i`xw 'b `ki`c ,xenb

cg `l` `kilc ,dywepa la` .(a,gk migqt) epnf

`xw.dcen dcedi iax elit` Ð

à÷`l Ð 'eke idbp xn`c o`n jzrc `wlq

xn`c o`n meyn `l` jzrc `wlq `w hwp

ilil inp hwp digxe` ab`e .ikd i`w `lc ,idbp

.mixtqd yayl oi` ikd meyne .ynn

áøãëåxn`ck ipync i`n` i`w `lÐ dcedi

dytp it`a `zlin `l` ,xdp `xtv

.`nlr ilekl weqtd eprinyd dn yxtne ,`id

ñðëéwxtac :wgvi epiax xne` Ð aeh ika

ied mrhc rnyn (a mye `,q) "qpekd"

yi` e`vz `l"n mzd dil witnc .oiwifn meyn

,xidfn `w oiwifn meyn `xwe "ezia gztn

zigynl zeyx ozipy oeik mzd dipin opiwtnc

xdfil jixv mc` exirn elit` ,df itle .'eke

dlgz dqipk hwpc `de .aeh ika `viyepiid Ð

qthn enk ,ikd hwpinl `xnbc `gxe`c meyn

a cxeie qthne dlere(`,`k) "oiqt oiyer" wxt

:(a,cl) "oiwilcn dna" wxtae ,dlgz dilr hwpc

:dywe .`vei dfe qpkp df ,oir sxdk zeynyd oia

`xwn dteb dyxc `d dcedi ax yixc `d

!(a mye `,q) "qpekd" wxta "e`vz `l"c `pixg`

ixz ikixvc :mdxa` oa oeyny epiax xne`e

xe` xwad ,i`xwelit`e ,zxg` xirl jixv Ð

eedc sqei ig` oebk ,oiwifnl yginl `kilc `kid

e`vz `lc `xwe .mizgtd iptn mrhde ,`"i.oiwifnd iptne ,exirl jixhvi` Ð

øåàëåcinz" wxta gkenck ,meid ivg cr epiidc :mz epiax yxit Ð dfd mlera xwa

epiidc ,ynyd zgixf zlgz didi df oirk ,xwa `xwp zery 'e crc (gp) "hgyp

.`al cizrl miwicvl ,dngd upd

àäå`xnbl dil `hiytc :wgvi epiax xne` Ð `ed `nni miakekd z`v cr ol `niiw

dlild epl dide" :xne`e ,"miakekd z`v cr xgyd zelrn dk`lna miyer epgp`e" :aizkc ,`ed mei xgyd zelrnc (a,k) dlibnc ipy wxt seqa opiwqnc meyn ,`nni miakekd z`v crc

ipty onf lk ,dngd rwyzyn dcedi iax xn`wc (`,dle a,cl) "oiwilcn dna" wxtc i`pzl `xw `eddn dyw `le .`ed mei miakekd z`v crc gken inp mzdne ."dk`ln meide xnyn

miakekd z`v iptl dlecb dry d`xpd itl `edy ,lin iwlg ipy :mzd xn`c o`nl `ki`e .oinic`n gxfnoi`xpd milecb miakek `l :mzd xn`ck ,miakekd z`va oi`iwa ep` oi`c Ð

dlila oi`xpd miphw miakek `le meia.mipepia `l` Ð

(ïðúãë)`xwnd oeylk epi` mc` ipa oeylc `kid ,edin Ð xe`d on xcepd`ziixe`cn ,ilr ici lwyn xne`d iab (a,hi) oikxra opixn`ck ,mc` ipa oeyl xg` opilf` Ðzxeaiw Ð

mixcpa .dlek.liv`d cr epiidc ,mc` ipa oeyl xg` jld Ð
i`
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õîç Ba ïéñéðëî ïéàL¯éøö ïéàeøîà änáe .ä÷éãa C ¤¥©§¦¦¨¥¥¨¦§¦¨©¤¨§
ózøna úBøeL ézL¯úéa ,õîç Ba ïéñéðënL íB÷î §¥©©§¥¨¤©§¦¦¨¥¥

úéáe ,ózønä ìk éðt ìò úBøeL ézL :íéøîBà éànL©©§¦§¥©§¥¨©©§¥¥
.úBðBéìòä ïäL ,úBðBöéçä úBøeL ézL :íéøîBà ìlä¦¥§¦§¥©¦¤¥¨¤§

àøîâäãeäé áøå ,éäâð :øîà àðeä áø ?øBà éàî©©¨¨©©§¥§©§¨
éäâð øîàc ïàîc Cúòc à÷ìñ à÷ .éìéì :øîà¯éäâð ¨©¥¥¨©§¨©£¨§©§¨©©§¥©§¥

éìéì øîàc ïàîe ,Lnî¯ø÷aä" :éáéúéî .Lnî éìéì ©¨©§¨©¥¥¥¥©¨¥¦¦©Ÿ¤
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ïéøéàî¯ìk eäeììä" :áéúk àäå !?éçeaL eòa àì §¦¦¨¨©¥§¨§¦©§¨
éîð íéáëBëc øBàc :ïì òîLî à÷ àä àlà !"åéàáö§¨¨¤¨¨¨©§©¨§§¨¦©¦

dpéî à÷ôð éàîì .àeä øBà¯:ïðúc ,øBàä ïî øãBðì §©¨§¨¦¨§¥¦¨¦§©
øBàä ïî øãBpä¯:éáéúéî .íéáëBk ìL ïøBàa øeñà ©¥¦¨¨§¨¤¨¦¥¦¦

"ápbë éäé äìéláe ïBéáàå éðò ìè÷é çöBø íe÷é øBàì"¨¨¥©¦§¨¨¦§¤§©©§¨§¦©©¨
àä

בלימוד התורה בכלל יש שני עניינים: )א( עצם מצוות תלמוד תורה – אחת המצוות עשה והגדולה מכולם. )ב( הלימוד שמביא לידי 
מעשה, לידע את המעשה אשר יעשון ואלה אשר לא תעשינה. הלימוד לדעת את המעשה אשר יעשון קודם לכל דבר.

משיחות י"ט כסלו ושבת פרשת וישב ה'תשל"ד



רלי izni`n` cenr a sc ± oey`x wxtmigqt
äðùîøùò äòáøàì øåà.opiqxb Ðøðä øåàì.`nrh yxtn (a,f) `xnba Ðïé÷ãåá

."`vni la"ae "d`xi la"a eilr xeari `ly Ðåøîà äîáåonwl Ð

.oizipznaúåøåù éúùzeiag ly Ðixg` .mdipia wecal jixv ,oii ly szxna zexecqd

oi`y mewn lk epxn`yekxved dnl ,wecal jixv oi` ung ea oiqipkn?owceal:yxtne

oebk ,ung ea oiqipkny szxna `l` exn` `l

wtzqny szxnoii epnnminrte .epgleyl

ezte ,oii befnl cner ynydyoiidyke ,ecia

qpkp dlk.oii `iadl szxnléðô ìò úåøåù éúù
ìëóúøîä.`id i`n yxtn (a,g) `xnba Ðéúù

'åë úåðåöéçä úåøåù.(my) `xnba yxtn Ð

àøîâ.opiqxb ikdïàî êúòã à÷ìñ à÷
ùîî éäâð éäâð øîàãxi`iyk Ð,xgyd

ilil xn`c o`n :xyr drax` ly zixgy

`ed ilil i`ce `dc ,opiqxb `l ynn ilil

.ynnøåà ø÷áäikdc jzrc `wlq `w Ð

:xn`w,xe` enyy :xnelk ,xe` epiidc xwale

.egley miyp`dø÷á øåàä áéúë éîÐ

rnzylcivnizc ,xwa epiidc xe`lexnel

xe`c.xe` xwal ixwe ,`ed xac myø÷áä
áéúë øåà,`ed xac my e`l xe` i`d Ð

o`nk .egley miyp`de xi`d xwad `l`

aezkd jcnil ekxc itle .xdp `xtv xn`c

epizndy sqei ig`n ux` jxcxi`dy cr

xac my `edy xe` la` .dcedi axck gxfnd

.dlil `l` epi` Ðáåè éëájxcl `veid Ð

,zgxef dngd cera oeln zial ziaxr qpki

f`e .`vie dngd upd cr oizni xgnle,el aeh

`id dne ."aeh ik" xe`a xn`py ,el aeh xe`dy

ezaehÐzeigd iptn.mihqld iptneøåàëå
ø÷áikde ,`ed xac myc ol rnyn `zyd Ð

xe`ke :cec xn`wxwa epiidc ,dfgxfi ok Ð

e`viy miwicvl ynyozlit`n.`ad mlerl

ø÷á øåà áéúë éîxe` `nipe ,xac my epiidc Ð

.yny gxfi oke ,xwa `edáéúë ø÷á øåàëåÐ

gxfi xwa ly xi`nk `l` ,xac my df oi`e

ligznyk ,ynydfd mlera xi`dl xwad

dbep xgyd zelra ,lt`e jyg `edezgixfk Ð

miwicvl dry dze` didz eiykr ly ynyd

,c`n lecb dngd xe` `diy itl .`al cizrl

updk xi`i dly xgyd zelr elit`ely dngd

.eiykríåé åàø÷ àáå øéàîìdryn Ð

xe` i`de ,xi`dl ligznyxac my e`l Ð

.`edïì àîéé÷ àäå`ziinw `zrnya Ð

.zekxacàîîé íéáëåëä úàö ãòaizkck Ð

"miakekd z`v cre xgyd zelrn"`xfrc

.(c dingp)àìà.ikd uixz Ðäéø÷àðîçø
àøåäðì'åë"`xwie" i`d Ðmy z`ixw e`l Ð

:`l` ,mei xe`d my z` `xwy `nizc ,`ed

`xw`xay ,dxi`nd d`ixalcedndhrn

.eyealäéã÷ôåàúåöîààîîéãedev Ðynyl

,meiajyegle`xw .dlila ynyl devjlnk Ð

.eiptl `aiy ecarl `xwyïì òîùî à÷ àä
àåä øåà éîð íéáëåë øåàãmiakek mlerl Ðopi`y `d jl `iyw `wce ,xn`w mixi`nd

`l oixi`nc `d Ðyi miakek lkc ,oixi`n opi`y miakek ihernl e`l xe` iakek hwp

xcepl dpin `wtpe ,xe` iexw miakek xe`c opirny` `xwe ,icin ihernl `kile ,xe` mdl

xq`iy xe`d on d`pdoxe`a.miakek ly
øîà÷ãî
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øåàlae d`xi laa eilr xearl `ly :qxhpewd yxit Ð ungd z` oiwcea xyr drax`l

jixv wcead :(a,e) `xnba xn`ck ,lehia jixvc oeik :wgvi epiaxl dywe .`vni

epiaxl d`xpe ?llk dwica minkg ekixvd i`n` ,ibq `nlra lehiaa `ziixe`cne ,lhaiy

`nlra lehiaa ibqc ab lr s`c :wgvingd Ð`ai `ly ,exrale ung wecal minkg exi

xkk :`ax irac ,(a,i) onwl rnyn oke .elk`l

iz`e ltpc oipnif :`nlc e` 'eke dxew inya

x`yan ith o`k exingdy mrhde .dilkinl

mxral ekixvd `ly ,d`pd ixeqi`meyn Ð

`le ,gqta wx xq`p `le ,dpyd lk xzen ungc

xyal inc `le .(`,`i) onwl xn`ck .dipin ilica

mxkd i`lke dlxre algabdep mxeqi`y Ð

inp xifpe .mler xeqi`.ipixg`l ixy dixeqi` Ð

xearl dxez ea dxingdy ung ip`y :inp i`

"`vni lae d`xi la"awecal minkg exingd Ð

iz` `nlic meyn ,elhiac `kid elit` exrale

mdxa` oa oeyny epiaxl d`xpe .dilkinl

exingdc xnel jixv oexg`d mrh itl elit`c

ici lre ,dywep unga elit` ,ung lka minkg

zaexrzyexitl d`xi la `kilc ab lr s` Ð

xn` `dc (`,an) "oixaer el`" yixa mz epiax

sxyi xe`iy.mzd gkenck ,dywep ung epiide Ð

xenb ung oky lkc mzd inp xn`c o`nl `ki`e

i`c ,ezedydl xeq`c rnyn .zaexrz ici lr

ezedydl xzencr eze` ddyi ?sxyi i`n` Ð

`lc .dcedi iaxl elit` xzen `die ,gqtd xg`

unga `l` gqtd xg` ung dcedi iax xq`

xg`le epnf iptle epnf jezl i`xw 'b `ki`c ,xenb

cg `l` `kilc ,dywepa la` .(a,gk migqt) epnf

`xw.dcen dcedi iax elit` Ð

à÷`l Ð 'eke idbp xn`c o`n jzrc `wlq

xn`c o`n meyn `l` jzrc `wlq `w hwp

ilil inp hwp digxe` ab`e .ikd i`w `lc ,idbp

.mixtqd yayl oi` ikd meyne .ynn

áøãëåxn`ck ipync i`n` i`w `lÐ dcedi

dytp it`a `zlin `l` ,xdp `xtv

.`nlr ilekl weqtd eprinyd dn yxtne ,`id

ñðëéwxtac :wgvi epiax xne` Ð aeh ika

ied mrhc rnyn (a mye `,q) "qpekd"

yi` e`vz `l"n mzd dil witnc .oiwifn meyn

,xidfn `w oiwifn meyn `xwe "ezia gztn

zigynl zeyx ozipy oeik mzd dipin opiwtnc

xdfil jixv mc` exirn elit` ,df itle .'eke

dlgz dqipk hwpc `de .aeh ika `viyepiid Ð

qthn enk ,ikd hwpinl `xnbc `gxe`c meyn

a cxeie qthne dlere(`,`k) "oiqt oiyer" wxt

:(a,cl) "oiwilcn dna" wxtae ,dlgz dilr hwpc

:dywe .`vei dfe qpkp df ,oir sxdk zeynyd oia

`xwn dteb dyxc `d dcedi ax yixc `d

!(a mye `,q) "qpekd" wxta "e`vz `l"c `pixg`

ixz ikixvc :mdxa` oa oeyny epiax xne`e

xe` xwad ,i`xwelit`e ,zxg` xirl jixv Ð

eedc sqei ig` oebk ,oiwifnl yginl `kilc `kid

e`vz `lc `xwe .mizgtd iptn mrhde ,`"i.oiwifnd iptne ,exirl jixhvi` Ð

øåàëåcinz" wxta gkenck ,meid ivg cr epiidc :mz epiax yxit Ð dfd mlera xwa

epiidc ,ynyd zgixf zlgz didi df oirk ,xwa `xwp zery 'e crc (gp) "hgyp

.`al cizrl miwicvl ,dngd upd

àäå`xnbl dil `hiytc :wgvi epiax xne` Ð `ed `nni miakekd z`v cr ol `niiw

dlild epl dide" :xne`e ,"miakekd z`v cr xgyd zelrn dk`lna miyer epgp`e" :aizkc ,`ed mei xgyd zelrnc (a,k) dlibnc ipy wxt seqa opiwqnc meyn ,`nni miakekd z`v crc

ipty onf lk ,dngd rwyzyn dcedi iax xn`wc (`,dle a,cl) "oiwilcn dna" wxtc i`pzl `xw `eddn dyw `le .`ed mei miakekd z`v crc gken inp mzdne ."dk`ln meide xnyn

miakekd z`v iptl dlecb dry d`xpd itl `edy ,lin iwlg ipy :mzd xn`c o`nl `ki`e .oinic`n gxfnoi`xpd milecb miakek `l :mzd xn`ck ,miakekd z`va oi`iwa ep` oi`c Ð

dlila oi`xpd miphw miakek `le meia.mipepia `l` Ð

(ïðúãë)`xwnd oeylk epi` mc` ipa oeylc `kid ,edin Ð xe`d on xcepd`ziixe`cn ,ilr ici lwyn xne`d iab (a,hi) oikxra opixn`ck ,mc` ipa oeyl xg` opilf` Ðzxeaiw Ð

mixcpa .dlek.liv`d cr epiidc ,mc` ipa oeyl xg` jld Ð
i`
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רלב
izni`na cenr a sc ± oey`x wxtmigqt

éäé äìéìáå øîà÷ãîáðâë,meia :xn`w ikde .`ed `nni `xwc diyixc xe`c llkn Ð

ixaerykmikled mikxcdlilae .mpenn z` lhepe obxede mikxcd m`a gvex cner Ð

dyrp `ed,apbkmiza xezgl.aepbleøîà÷ éëä`ad lr zeyx dxez jl dpzpy dn Ð

zeny) aizkck ,ebxedl zxzgna(akapbd `vni zxzgna m`"dkedeel oi` zne

xe`k xacd jl xexa m` ,"minclr `a `edy

zeytp iwqrlr a`n ueg mc` lk epiidc Ð

.c`n eade` `edy ea xikny ,ea `veike oad

cner oennd lra did m` ,mc` lk x`y la`

epenn epnn livdl ecbpkeilr cner df Ð

ebxedemcewd lkl zeyx ozipe ,`ed gvex Ð

`a ly eytpa oennd lra z` livdl

,dlilk jl `wtqn m` ,dlilae .zxzgnaoebk

m`e ,jilr eingxe jia` `edy jade` mc`y

livdl ecbpk cner ziidjpennepi`jbxedÐ

opixn` ikde .ebxedl ozip `le ,apbk jipira idi

bxdp epi` oad lr a`c (a,ar) oixcdpqa

.zxzgnaéáëåëåôùð.elil iakek Ðå÷éøåàì
dtvi Ð.meiléôòôò.xedif ÐàøåäðìÐ

xacl.xi`nd`le ,xe` meid my didiy `le

xn`wmeil ewi`l` Ðewixi`iy.oi`eøîåàå
êùåç êàéðôåùéxne`e Ðiipera iziid xeaq Ð

`ede ;zen` df jyga j` ,scxp iziidyk

ipteyi.syp oeyl ,ilr cinz jiygi `ede Ð

ipcra xe` dyrp ea iexy iziidy jyge dlile

`nl` .mei xninl jiiy dlil iabe .ilv` Ð

.mei il dyrp dlild :cec xn`w ikdéðà
éúøîàiptn Ð,i`hg`ad mlerd on s`y

oer eze` lr il lgny eiykre .cxh`on s` Ð

dtxgae jyga ea iexy iziidy ,dfd mlerdÐ

`ed jexa yecwd ricedy ,ipcra xi`di`peyl

qipkdl ywayk ,cecl lgny dnly inia cec

miycwd iycw zial oex`ewacedf mixry

,h) ohw crena ,dfa.(`ïé÷ãåá.ung Ð

øåàã ììëî úéøçù øùò äòáøàáå øîà÷ãî
àåä àúøåàonwl yxtn dcedi iaxc `nrhe Ð

.oiwxitaäëàìî úééùòá øåñàebdpy mewna Ð

mewn :(`,p) onwl opixn`c ,xeqi` bedpl ea

dk`ln zeyrl `ly ebdpy.oiyer oi` Ð

øåàä úòùîebdp elit` ,okl mcew la` ÐÐ

.ozrc dlhaõîç úìéëàá øúåîyy cr Ð

c) oiwxta onwlck ,zery.(a,`i 'àåä àúøåà
.xyr dyly ly dng drwye dkiygyn Ð

äéùôðì åäéà àîéðxeq` meidy epivn okid Ð

xzen dlilde?äéì øîà÷ éëä`xeqi` jd Ð

,icicl `nlyae .`ziixe`c e`le ,`id opaxc

xgyd cenr zryn `pin`c`nlra ogky` Ð

.xeq` meide xzen dlildc opaxc icinaéâìôã
ïðáø äéá,mixeriya welig epzpy Ðxeqi`l df

.xzidl dfeïðáøã àðà êì àðéîàokid Ð

.exfb jk inp `kdc `nipc ,ok zeyrl elbxed

éì úøîà úàå,`ziixe`c ilina di`x Ð

zxifby.minkg zcn ef oi`e ,`id jk aezkd

ïðáøã úåòù`edy dxez ly xeqi` cal Ð

c) onwlck ,dlrnle zery yyn,zexeq` zery izy mdixac lya jl ixd .yy zlgza oitxeye ,yng lk oileze ,rax` lk oilke` :opzck ,zery izy minkg etiqed :(a,`i '

rax`de.exq` `l zepey`xêãéàåopax cear dwgxdc ,`kdl inc `l `edd Ð`ziixe`clzerya oi`iwa opi`y mc` ipae opernd mei meynxeqi`a la` ,rayl yy oia erhie

dfxeqi` exfby xg` ,opaxc dilek Ð.exfb meid lk Ðúåàåùî ïéàéùî ïéàzewea` Ð.ycgd z` oic zia eyciw meidy ricedl ,oiyer oic zia igely eid mixd iy`xaìò àìà
åùã÷ì åðîæá äàøðù ùãçäcg`e miyly meia ycg y`x oiyere xaern ycgdyk eli`c .ycwl d`xpy ,miyly meia Ðxaky ,eze` oiycwn oi` Ðopirny`e .miny edeycw

xqg`c ,`pz i`d,ze`eyn opicar`ln`eoi`yke .ze`eyn opicar `lze`eyn oi`ex.xaern ycgdy oircei Ðøåàìåøåáò(lil) .ycwzp meidy ricedl ,miyly xary lil Ð

(xe`) ixw [cg`e] miylyexearoi`yk xaern ycgd dyrp eay my lr Ð.ycg y`x z` ea oiraewàåä àúøåà øåà àîìà.wegxn oi`xp xe` ly ze`eyn oi` meia `dc Ð

íéìâøå íéãé ùåãé÷ ïåòè äøåàì äìéìä ìë áéø÷îå ãîåò.migafa yxtn `nrhe ,milbxe mici yeciwa zlqet dpil :iax xaqwc Ðéðàù äøåàax bilt `l ,dxe` ipzc `kid Ð

.mei oeyl `edc dcedi
úìôîä
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éàa`a `xw i`dc :xy` oa wgvi epiaxe wgvi epiax xne` Ð iz`w zeytp`c jl `hiyt

jkle ,epenn livdl ecbp cenri m` epbxdi `le oad lr mgxn a` mzqc ,ixiin oad lr

a,ar) "xxeq oa" wxta gkenck .`a ebxedly xexaa rceiyk `l` eytpa elivdl ozip `l

xexa m` :`l` ?dgxf cala eilr ike "ynyd eilr dgxf m`" :`ipzc `ziixad iwenc (mye

jnr mely el oi`y ynyk jle`l m`e ,edbxdÐ

m` `ipzc `idde .oad lr a`a edbxdz l` Ð

edbxdz l` jnr mely el yiy jl xexaiwen Ð

.a`d lr oaa

éúîéàîdk`ln ziiyra xeq` xyr drax`

ziiyra xeq` :i"yx yxit Ð

:wgvi epiaxl d`xp oi`e .ebdpy mewna dk`ln

iaxc `icda gken (`,dp) "ebdpy mewn" wxtac

ipz :cere .`bdpn `le `xeqi` dil zi` dcedi

ikid ifgip :cere ?`bdpn zxn` z`e `xeqi` `pz

ik lilbae ibilt i`ce xeqi`ac :d`xp jkl .bedp

tc ikid.lld ziae i`ny zia oizipzna mzd ibil

éáøÐ xe`d zryn xne` awri oa xfril`

xfril` iax hwp ynn xe` opiwqnc i`nl

iaxe ,meid zlgza dizlinl xeriy awri oa

milret zqipk zryn dngd upd hwp dcedi

xn`ck .ynyd zgixf xg` `edy ,dk`lnl

lret (mye a,bt) "milretd z` xkeyd"a

ezqipkaez`ivia ,elyn Ð.ziad lra lyn Ð

aizkck ,dk`lnl ezian ez`ivia :yexit

mc` `vi 'ebe oetq`i ynyd gxfz" (cw mildz)

ziak `l awri oa xfril` iax ied `le ."elrtl

dlild oixqe` i`ny ziac ,lld ziak `le i`ny

jzrc `wlqc i`nle .upd cr oixizn lld ziae

i`ny ziak `zxe` xe`coa xfril` iax xn`i Ð

.dfd xaca lld ziae i`ny zia ewlgp `l :awri

ïëéäÐ xeq` ezvwne xzen ezvwny mei epivn

,ung oke .`kd ik `xaq `kilc `kid :yexit

oebk ,`xaq `ki`c `kid la` .dipin dil iyw`c

,oea`iz meyn dlrnle dgpnd on mc` lk`i `l

ea `veike.ixiin `l Ð
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"ápbë éäé äìéláe" øîà÷cî àä¯àîîé øBà àîìà ¨¦§¨¨©©©§¨§¦©©¨©§¨§¨¨
,àøBäðk àúléî Cì àèéLt éà :øîà÷ éëä íúä !àeä¨¨¨¦¨¨©¦§¦¨¨¦§¨¦§¨

éúà÷ úBLôpàc¯,BLôða Bìéväì ïzéðå àeä çöBø §©§¨¨¨¥¥©§¦¨§©¦§©§
àéìéìk àúléî Cì à÷tñî éàå¯éðéòa éäé,ápbk E §¦§©§¨¨¦§¨§¥§¨§¦§¥¤©©¨

BtLð éáëBk eëLçé" :éáéúéî .BLôða Bìéväì ïzéð àìå§Ÿ¦¨§©¦§©§¥¦¦¤§§§¥¦§
øîà÷cî "øçL étòôòa äàøé ìàå ïéàå øBàì å÷é§©§¨©¦§©¦§¤§©§©¥¨©¦§¨¨©

"ïéàå øBàì å÷é"¯èìéî íúä !àeä àîîé øBà àîìà §©§¨©¦©§¨§¨¨¨¨¥©
àåòø àäé :øîà ,déìfîì áBià déì èééì à÷c àeä§¨¨¥¥¦§©§¥£©§¥©£¨
:éáéúéî .déçkLéì àìå àøBäðì àøáb Cä détöéìc§¦§¥©©§¨¦§¨§¨¦§©¥¥¦¦
àîìà "éðãòa øBà äìéìå éðôeLé CLç Cà øîBàå"¨©©Ÿ¤§¥¦§©§¨©£¥¦©§¨
ézøîà éðà :ãåc øîà÷ éëä íúä !àeä àîîé øBà§¨¨¨¨¨¦¨¨©¨¦£¦¨©§¦
,íBéì äîBc àeäL àaä íìBòì éðôeLé CLç Cà©Ÿ¤§¥¦¨¨©¨¤¤§

åéLëò¯.éðãòa øBà äìéìì äîBc àeäL äfä íìBòä ©§¨¨¨©¤¤¤§©§¨©£¥¦
,øNò (äòaøàì) øBà ïé÷ãBa :øîBà äãeäé éaø ,éáéúéî¥¦¦©¦§¨¥§¦§©§¨¨¨¨
éaø øîà÷cî .øeòéaä úòLáe ,úéøçL øNò äòaøàáe§©§¨¨¨¨©£¦¦§©©¦¦§¨¨©©¦
øNò äòaøàáe øNò äòaøà øBà ïé÷ãBa" :äãeäé§¨§¦©§¨¨¨¨§©§¨¨¨¨
:éáéúéî .dpéî òîL !àeä àúøBà øBà àîìà "úéøçL©£¦©§¨§¨§©¦¨¥¦¦
éaø ?äëàìî úéiNòa øeñà øNò äòaøà éúîéàî¥¥¨©©§¨¨¨¨¨©£¦©§¨¨©¦
:øîBà äãeäé éaø .øBàä úòMî :øîBà á÷òé ïa øæòéìà¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦§©¨©¦§¨¥
éaøì á÷òé ïa øæòéìà éaø déì øîà .änçä õðä úòMî¦§©¨¥©©¨¨©¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¦

:äãeäéúéiNòa øeñà Búö÷nL íBé eðéöî ïëéä éëå §¨§¦¥¨¨¦¤¦§¨¨©£¦©
:déì øîà ?äëàìî úéiNòa øzeî Búö÷îe äëàìî§¨¨¦§¨¨©£¦©§¨¨¨©¥
Búö÷îe õîç úìéëàa øzeî Búö÷nL ,çéëBé Bîöò àeä©§¦©¤¦§¨¨©£¦©¨¥¦§¨
õðä úòMî äãeäé éaø øîà÷cî .õîç úìéëàa øeñà̈©£¦©¨¥¦§¨¨©©¦§¨¦§©¨¥

á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà÷c øBà :àîìà ,änçä¯ ©©¨©§¨§¨¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ
øBà éàî ,àì !àeä àúøBà¯Búö÷nL íBé eðéöî ïëéä :déì øîà÷c ,éëä éà .øçMä ãenò §¨Ÿ©©©©©¦¨¦§¨¨©¥¥¨¨¦¤¦§¨

äìéì àkéà àä ,déLôðì eäéà àîéð ,äëàìî úéiNòa øeñà Búö÷îe äëàìî úéiNòa øzeî¨©£¦©§¨¨¦§¨¨©£¦©§¨¨¥¨¦§©§¥¨¦¨©§¨
éãéãì àîìLa :øîà÷ éëä !á÷òé ïa øæòéìà éaø éøL à÷c¯ïéa ïðaø éâìt à÷c àðçkLà §¨¨¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¨¦¨¨©¦§¨¨§¦¦©§©§¨§¨©§¦©¨©¥
äúBLå ìëBà éúî ãò :øeaö úéðòz éab ïðúc ,àéìéìì àîîé¯éøác .øçMä ãenò äìòiL ãò §¨¨§¥§¨¦§©©¥©£¦¦©¨©¥§¤©¤©£¤©©©©¦§¥

àîîé àðçkLà àëéä ,Cãéãì àlà .øábä úBø÷ ãò :øîBà ïBòîL éaø .á÷òé ïa øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©¦¦§¥©§©¤¤¤¨§¦¨¥¨©§©§¨§¨¨
Búö÷îe õîç úìéëàa øzeî Búö÷nL ,çéëBé Bîöò àeä :déì øîà ?ïðaø déa éâìôc déôeb¥§©§¦¥©¨©¨©¥©§¦©¤¦§¨¨©£¦©¨¥¦§¨
:øæòéìà éaø déì øîà÷ éëä !øæòéìà éaøì äãeäé éaø déì øîà÷ øétL .õîç úìéëàa øeñà̈©£¦©¨¥©¦¨¨©¥©¦§¨§©¦¡¦¤¤¨¦¨¨©¥©¦¡¦¤¤

àëä ãòc ,àúééøBàc õîç éì zøîà zàå ,ïðaøc äëàìî àðà Cì àðéîà¯ãòå àðîçø øñà ¨¦¨¨£¨§¨¨§©¨©§©§¨§©§¦¨¥§©§¨§©¨¨¨©©£¨¨§©
àëä¯Cãéàå .àðîçø àøL¯Cãéàå .ïðaøc úBòL¯.àúééøBàãì ïðaø ãeáòc àeä ä÷çøä ¨¨¨¨©£¨¨§¦¨¨§©¨©§¦¨©§¨¨©£©¨©¦§©§¨

úBàeOî ïéàéOî éúîéàå ,BLc÷ì Bpîæa äàøpL Lãçä ìò àlà úBàeOî ïéàéOî ïéà :éáéúéî¥¦¦¥©¦¦©¤¨©©Ÿ¤¤¦§¨¦§©§©§§¥¨©©¦¦©
¯áéø÷îe äìélä ìk ãîBò äéä :éáéúéî .dpéî òîL !àeä àúøBà øBà :àîìà .Bøeaò øBàì§¦©§¨§¨§©¦¨¥¦¦¨¨¥¨©©§¨©§¦

:àøèeæ øî éáéúéî .éðàL äøBà !éaø éøác ,íéìâøå íéãé Lecé÷ ïeòè äøBàì ,çaænä ìò©©¦§¥©¨¨¨¦¨©¦§©§©¦¦§¥©¦¨¨¥¥¦¦¨§¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc migqt(ipy meil)

:`xnbd dywnøîà÷cî àäaezkd seqa [xn`y dnn-]äìéláe' ¨¦§¨¨©©©§¨
àîìà ,'ápbë éäéy [gken-]'øBà'ezligza xn`pyàîîé[mei-] §¦©©¨©§¨§¨¨

àeämeia ,'gvex mewi xe`l' ,`id aezkd zernyne ,dlil `le
mbxede jxcd m` lr gvexd cner ea mikldn mikxc ixaery
zvxzn .mizaa xezgl 'apbk idi dlila'e ,mpenn z` lhepe

:`xnbdíúä`l` ,mei dpi` 'xe`' zernyn xen`d aezka [my-] ¨¨
e ,zxzgna `ay apba xacn elekøîà÷ éëäzpeek `id jke ± ¨¦¨¨©

,'gvex mewi xe`l' .aezkdúBLôpàc àøBäðk àúléî Cì àèéLt éà¦§¦¨¨¦§¨¦§¨§©§¨
éúà÷epenn lr apbpd cenri xy`ky ,xe`k xacd jl xexa m` - ¨¨¥

df apb ,epbxdie ecbp apbd mewi eapebl epgipi `leïzéðå ,àeä çöBø¥©§¦¨
mc` lklBìéväìapbplBLôða.epbxdi mxha ebxedle apbd ly §©¦§©§

,'apbk idi dlilae'àéìéìk àúléî Cì à÷tñî éàåwtq m`e ± §¦§©§¨¨¦§¨§¥§¨
dlilk xacd jlv`lr cenriyk apbpd z` apbd bexdi ok` m`d

,epennéäé`edéðéòaEwxápbk,gvexk `leBìéväì ïzéð àìå §¦§¥¤§©¨§Ÿ¦¨§©¦
BLôða.ebxedle §©§

:dcedi ax lr zeywdl dtiqen `xnbdéáéúéîipa eywd ± ¥¦¥
aei`a xn`p ,daiyid(h b),ìàå ,ïéàå øBàì å÷é ,BtLð éáëBk eëLçé'¤§§§¥¦§§©§¨©¦§©

.'øçL étòôòa äàøéekiygiy ,xn`e exeair lil z` aei` lliwy ¦§¤§©§©¥¨©
`le ,ribn epi`y eipira dncie `eaiy xe`l dtvie ,miakekd el

e .xwead ly xe`d ivevipa d`xiøîà÷cî[xn`py dnne±]å÷é' ¦§¨¨©§©
,'ïéàå øBàì,`eaiy meil dtviy `id mixacd zernyneàîìà §¨©¦©§¨
y [gken-]àîîé øBà[mei-].àeä:`xnbd zvxzníúä[my-] §¨¨¨¨

`l` ,mei dpi` 'xe`' zernyn xen`d aezkaèééì à÷c àeä èìéî¥¨§¨¨¦
déìfîì áBià déìe elfn z` aei` lliw ±détöéìc àåòø àäé ,øîà ¥¦§©¨¥¨©§¥©£¨§¦©¥

déçkLéì àìå àøBäðì àøáb Cämc` eze` dtviy oevx idi ± ©©§¨¦§¨§Ÿ¦§§¥
.ep`vni `le ,elfn el xi`iy [envr `ed xnelk]

:dcedi ax lr zeywdl dtiqen `xnbd,éáéúéîmildza xn`p ¥¦¥
(`i hlw).'éðãòa øBà äìéìå ,éðôeLé CLç Cà øîBàå',cec xn`y ¨©©Ÿ¤§¥¦§©§¨©£¥¦

dlil zkyg ilr jiygz ini lky izxaq scxp iziidyk dligza
meil `xwy jkne .meil il jtdp jyege dlil eze` seqale ,ef

'xe`'àîìày [gken-]àîîé øBà[mei-],àeäax ixack `le ©§¨§¨¨
:`xnbd zvxzn .dlil `ed xe`y xaeqd ,dcediíúä[my-] ¨¨

xen`d aezkaøîà÷ éëä[xn` jk-]ézøîà éðà ,ãåcdligza ¨¦¨¨©¨¦£¦¨©§¦
,ray za dyrna iz`hgy xg`làaä íìBòì 'éðôeLé CLç Cà'©Ÿ¤§¥¦¨¨©¨

,íBéì äîBc àeäLeli`e .epnn s` cxh`eåéLëòil lgnpy xg`l ¤¤§©§¨
elit` ,i`hgäìéìì äîBc àeäL äfä íìBòäjyega ea iexy iziide ¨¨©¤¤¤§©§¨

,dtxgae'éðãòa øBà',mei dpi` 'xe`' zernyn df itle .il xi`d ± ©£¥¦
dx`d `l`.

:mei `ed 'xe`'y xaeqd `ped ax lr zeywdl zxfeg `xnbd
,éáéúéîdpyna epipy(:i oldl),ïé÷ãBa ,øîBà äãeäé éaøungd z` ¥¦¥©¦§¨¥§¦

øNò äòaøà(ì) øBà.oqipaåwecai dry dze`a wca `l m` §©§¨¨¨¨§
å .úéøçL øNò äòaøàawecai ,wca `l f` mb m`øeòéaä úòLa §©§¨¨¨¨©£¦§¦§©©¦

e .ungd lyøîà÷cî[xn`y dnne-]øBà ïé÷ãBa' äãeäé éaø ¦§¨¨©©¦§¨§¦
àîìà 'úéøçL øNò äòaøàáe øNò äòaøày [gken-]øBà'drax` ©§¨¨¨¨§©§¨¨¨¨©£¦©§¨

xyràúøBà '[c"i lil-],àeäipyd onfd `ed c"i xwea ixdy §¨
,`xnbd dwiqn .dpyna xn`pydpéî òîLgikedl yi ok` ± §©¦¨

.dlil `ed xe`y ef dpynn
:`ziixan `ped ax lr zeywdl dtiqen `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥

oldl dpyna(.p)migqt iaxra dk`ln zeyrl `ly ebdpy mewn ,
,`ziixaa epipye .dk`ln ea zeyrl xeq`øNò äòaøà éúîéàî¥¥¨©©§¨¨¨¨

oqipaúòMî ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,äëàìî úéiNòa øeñà̈©£¦©§¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦§©
,øBàäe .df onf edn x`eai oldleõðä úòMî ,øîBà äãeäé éaø ¨©¦§¨¥¦§©¨¥

,änçä.dk`lnl milretd zqipk zry `id f`y itldéì øîà ©©¨¨©¥
,äãeäé éaøì á÷òé ïa øæòéìà éaøzxq`p dk`lnd oi`y jixacl ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¦§¨

,dngd updn `l`úéiNòa øeñà Búö÷nL íBé eðéöî ïëéä éëå§¦¥¨¨¦¤¦§¨¨©£¦©
déì øîà .äëàìî úéiNòa øzeî Búö÷îe äëàìî,dcedi iaxàeä §¨¨¦§¨¨©£¦©§¨¨¨©¥

[c"i mei]øeñà Búö÷îe ,õîç úìéëàa øzeî Búö÷nL ,çéëBé Bîöò©§¦©¤¦§¨¨©£¦©¨¥¦§¨¨
,õîç úìéëàas`e .dlik`a xq`p `ed meid zevgn wx ixdy ©£¦©¨¥

.xzen ezvwne xeq` meid zvwn ,dk`ln xeqi` oiprl

:dziiyew z` `xnbd dwiqnäãeäé éaø øîà÷cîxq`p c"i meiy ¦§¨¨©©¦§¨
dk`ln ziiyraàîìà ,änçä õðä úòMîzryn'y [gken±] ¦§©¨¥©©¨©§¨

dàúøBà ,á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà÷c 'øBà[c"i lil-],àeäxg`l §¨¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¨
epia dn ok `l m`y ,zixgy c"i `le ,b"i mei ly dngd drwyy
.dlil `ed epzpyna xen`d 'xe`' s` ok m`e .dcedi iax oial

xnbd zvxzn:`àì`l` ,`ed dlil' éàîd zryn'øBàxn`y Ÿ©
zryn ,awri oa xfril` iaxøçMä ãenòdry dze`ny ,`ed ©©©©

wx xq`py xaeqd dcedi iaxk `le ,dk`ln ziiyra c"i mei xq`p
.dngd updn

:df uexiz lr `xnbd dywnéëä éàxfril` iax zrcl mb m` ± ¦¨¦
dn ok m` ,elil `le dk`ln ziiyra xeq` c"i mei wx awri oa

déì øîà÷cdcedi iaxl [el dywdy±]Búö÷nL íBé eðéöî ïëéä' §¨¨©¥¥¨¨¦¤¦§¨
eäéà àîéð ,'äëàìî úéiNòa øeñà Búö÷îe äëàìî úéiNòa øzeî¨©£¦©§¨¨¦§¨¨©£¦©§¨¨¥¨¦

déLôðìlr mb ok zeywdl awri oa xfril` iaxl el yi `ld ± §©§¥
c ,envr zhiyá÷òé ïa øæòéìà éaø éøL à÷c äìéì àkéà àä± ¨¦¨©§¨§¨¨¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

epivn okide ,dk`ln ziiyra xzen c"i lil eixacl mb ixdy
meid mewn lka `ld ,eiptly dlild oicn meid oic welg didiy

.miey dlilde
:`xnbd zvxznøîà÷ éëäiaxl awri oa xfril` iax xn` jk ± ¨¦¨¨©

,dcediéãéãì àîìLa`le xq`p meidy izhiyl oaen xacd ± ¦§¨¨§¦¦
ixdy ,dlildàéìéìì àîîé ïéa ïðaø éâìt à÷c àðçkLàepivn - ©§©§¨§¨¨§¦©¨¨¥§¨¨§¥§¨

,eiptly dlild oial meid oia minkg ewligy sqep mewna(ïðúã)
ã]ixd[àéðzlìëBà éúî ãò ,øeaö úéðòz éabmc`ãò ,äúBLå ©©§¨©¥©£¦¦©¨©¥§¤©

øçMä ãenò äìòiL,ziprzd mei lyéaø .á÷òé ïa øæòéìà éaø éøác ¤©£¤©©©©¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©¦
,øîBà ïBòîLzezyle lek`l xzenãòonføábä úBø÷z`ixw-] ¦§¥©§©¤¤

ziprzd mei wx lkd ixacly ixd .dpey`xd mrta [lebpxzd
ziiyrl oicd `ede .eiptly dlild `le ,dizye dlik`a xeq`
.eiptly dlila `le c"i meia wx dxq`py ,gqt axra dk`ln

Cãéãì àlà`le dngd updn wx dk`ln dxq`py jzhiyl - ¤¨§¦¨
,xgyd zelrnïðaø déa éâìôc déôeb àîîé àðçkLà àëéäokid - ¥¨©§©§¨§¨¨¥§¨§¦¥©¨¨

wlga wx mieqn xac exq`ie ,envr meia minkg ewlgiy ep`vn
.dngd updn `le xgyd cenrn ligzn meid ixde ,epnn

awri oa xfril` iax oiay ozne `ynd jynd z` zyxtn `xnbd
,lirl `ziixaa epipy :dcedi iaxldéì øîà,dcedi iaxàeämei] ¨©¥

[c"iøeñà Búö÷îe ,õîç úìéëàa øzeî Búö÷nL ,çéëBé Bîöò©§¦©¤¦§¨¨©£¦©¨¥¦§¨¨
.õîç úìéëàa`ld :`xnbd zl`eydéì øîà÷ øétLaiyd dti - ©£¦©¨¥©¦¨¨©¥

el,øæòéìà éaøì äãeäé éaøwelgy envr gqt axra epivn ixdy ©¦§¨§©¦¡¦¤¤
iax xaq dne ,ung zlik` xeqi` oiprl ipyd ewlgn cg`d ewlg

.xfril`
:`xnbd daiyndéì øîà÷ éëä[el xn` jk-]øæòéìà éaøiaxl ¨¦¨¨©¥©¦¡¦¤¤

,dcediïðaøc äëàìî àðà Cì àðéîàxeqi`ay jl oreh ip` - £¦¨¨£¨§¨¨§©¨¨
wx minkg exq`y epivn `l gqt axra dk`ln ziiyr oebk opaxc

,meid zvwn z`àúééøBàc õîç éì zøîà zàågiken dz` eli`e ± §©§£©§§¦¨¥§©§¨
ung xeqi`a ok epivny dnn envr mei eze`a wlgl okziy il

epivn dxez xeqi`ay i`ce `ld .dxezd on xeqi` `edyãòc§©
àëä[jli`e meid zevgn ,o`k cry-]àðîçø øñàdxq` - ¨¨¨©©£¨¨

,dxezdàðîçø àøL àëä ãòå,dxezd dxizd dry dze`l cre ± §©¨¨¨¨©£¨¨
`l ,dk`ln xeqi`a oebk ,opaxc xeqi`a la` .`id aezkd zxifbe

.meid zvwna wx mieqn xac minkg exq`iy mewn meya epivn
:ef dprh dcedi iax laiw `l recn zyxtn `xnbdCãéàåiaxe - §¦¨

mei eze`a minkg ewligy epivn opaxc xeqi`a mby ,xaeq dcedi
c"i mei zevgn wx `ed dxezd on ung zlik` xeqi` ixdy .envr

a eli`e ,jli`eúBòLepi` xeqi`d c"i mei ly ziyiyde ziyingd ¨
n `l`.ïðaøcz` eli`e ,ziyingd drydn wx minkg exq`y ixd §©¨¨

zyxtn `xnbd .exq` `l meid ly zepey`xd zeryd rax`
:ef dgkeda awri oa xfril` iax o`in recnCãéàåxfril` iaxe ± §¦¨

epi` ung xeqi`l zery izy minkg etiqedy dn ,xaeq awri oa
`l` ,envr ipta xeqi`ãeáòc àeä ä÷çøä[eyry-]ì ïðaøxeqi` ©§¨¨§¨©¨¨§

.àúééøBàãmeyn ,drya ungd ztixy onf z` minkg enicwdy §©§¨
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רלג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr a sc migqt(ipy meil)

:`xnbd dywnøîà÷cî àäaezkd seqa [xn`y dnn-]äìéláe' ¨¦§¨¨©©©§¨
àîìà ,'ápbë éäéy [gken-]'øBà'ezligza xn`pyàîîé[mei-] §¦©©¨©§¨§¨¨

àeämeia ,'gvex mewi xe`l' ,`id aezkd zernyne ,dlil `le
mbxede jxcd m` lr gvexd cner ea mikldn mikxc ixaery
zvxzn .mizaa xezgl 'apbk idi dlila'e ,mpenn z` lhepe

:`xnbdíúä`l` ,mei dpi` 'xe`' zernyn xen`d aezka [my-] ¨¨
e ,zxzgna `ay apba xacn elekøîà÷ éëäzpeek `id jke ± ¨¦¨¨©

,'gvex mewi xe`l' .aezkdúBLôpàc àøBäðk àúléî Cì àèéLt éà¦§¦¨¨¦§¨¦§¨§©§¨
éúà÷epenn lr apbpd cenri xy`ky ,xe`k xacd jl xexa m` - ¨¨¥

df apb ,epbxdie ecbp apbd mewi eapebl epgipi `leïzéðå ,àeä çöBø¥©§¦¨
mc` lklBìéväìapbplBLôða.epbxdi mxha ebxedle apbd ly §©¦§©§

,'apbk idi dlilae'àéìéìk àúléî Cì à÷tñî éàåwtq m`e ± §¦§©§¨¨¦§¨§¥§¨
dlilk xacd jlv`lr cenriyk apbpd z` apbd bexdi ok` m`d

,epennéäé`edéðéòaEwxápbk,gvexk `leBìéväì ïzéð àìå §¦§¥¤§©¨§Ÿ¦¨§©¦
BLôða.ebxedle §©§

:dcedi ax lr zeywdl dtiqen `xnbdéáéúéîipa eywd ± ¥¦¥
aei`a xn`p ,daiyid(h b),ìàå ,ïéàå øBàì å÷é ,BtLð éáëBk eëLçé'¤§§§¥¦§§©§¨©¦§©

.'øçL étòôòa äàøéekiygiy ,xn`e exeair lil z` aei` lliwy ¦§¤§©§©¥¨©
`le ,ribn epi`y eipira dncie `eaiy xe`l dtvie ,miakekd el

e .xwead ly xe`d ivevipa d`xiøîà÷cî[xn`py dnne±]å÷é' ¦§¨¨©§©
,'ïéàå øBàì,`eaiy meil dtviy `id mixacd zernyneàîìà §¨©¦©§¨
y [gken-]àîîé øBà[mei-].àeä:`xnbd zvxzníúä[my-] §¨¨¨¨

`l` ,mei dpi` 'xe`' zernyn xen`d aezkaèééì à÷c àeä èìéî¥¨§¨¨¦
déìfîì áBià déìe elfn z` aei` lliw ±détöéìc àåòø àäé ,øîà ¥¦§©¨¥¨©§¥©£¨§¦©¥

déçkLéì àìå àøBäðì àøáb Cämc` eze` dtviy oevx idi ± ©©§¨¦§¨§Ÿ¦§§¥
.ep`vni `le ,elfn el xi`iy [envr `ed xnelk]

:dcedi ax lr zeywdl dtiqen `xnbd,éáéúéîmildza xn`p ¥¦¥
(`i hlw).'éðãòa øBà äìéìå ,éðôeLé CLç Cà øîBàå',cec xn`y ¨©©Ÿ¤§¥¦§©§¨©£¥¦

dlil zkyg ilr jiygz ini lky izxaq scxp iziidyk dligza
meil `xwy jkne .meil il jtdp jyege dlil eze` seqale ,ef

'xe`'àîìày [gken-]àîîé øBà[mei-],àeäax ixack `le ©§¨§¨¨
:`xnbd zvxzn .dlil `ed xe`y xaeqd ,dcediíúä[my-] ¨¨

xen`d aezkaøîà÷ éëä[xn` jk-]ézøîà éðà ,ãåcdligza ¨¦¨¨©¨¦£¦¨©§¦
,ray za dyrna iz`hgy xg`làaä íìBòì 'éðôeLé CLç Cà'©Ÿ¤§¥¦¨¨©¨

,íBéì äîBc àeäLeli`e .epnn s` cxh`eåéLëòil lgnpy xg`l ¤¤§©§¨
elit` ,i`hgäìéìì äîBc àeäL äfä íìBòäjyega ea iexy iziide ¨¨©¤¤¤§©§¨

,dtxgae'éðãòa øBà',mei dpi` 'xe`' zernyn df itle .il xi`d ± ©£¥¦
dx`d `l`.

:mei `ed 'xe`'y xaeqd `ped ax lr zeywdl zxfeg `xnbd
,éáéúéîdpyna epipy(:i oldl),ïé÷ãBa ,øîBà äãeäé éaøungd z` ¥¦¥©¦§¨¥§¦

øNò äòaøà(ì) øBà.oqipaåwecai dry dze`a wca `l m` §©§¨¨¨¨§
å .úéøçL øNò äòaøàawecai ,wca `l f` mb m`øeòéaä úòLa §©§¨¨¨¨©£¦§¦§©©¦

e .ungd lyøîà÷cî[xn`y dnne-]øBà ïé÷ãBa' äãeäé éaø ¦§¨¨©©¦§¨§¦
àîìà 'úéøçL øNò äòaøàáe øNò äòaøày [gken-]øBà'drax` ©§¨¨¨¨§©§¨¨¨¨©£¦©§¨

xyràúøBà '[c"i lil-],àeäipyd onfd `ed c"i xwea ixdy §¨
,`xnbd dwiqn .dpyna xn`pydpéî òîLgikedl yi ok` ± §©¦¨

.dlil `ed xe`y ef dpynn
:`ziixan `ped ax lr zeywdl dtiqen `xnbd,éáéúéîepipy ¥¦¥

oldl dpyna(.p)migqt iaxra dk`ln zeyrl `ly ebdpy mewn ,
,`ziixaa epipye .dk`ln ea zeyrl xeq`øNò äòaøà éúîéàî¥¥¨©©§¨¨¨¨

oqipaúòMî ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø ,äëàìî úéiNòa øeñà̈©£¦©§¨¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¦§©
,øBàäe .df onf edn x`eai oldleõðä úòMî ,øîBà äãeäé éaø ¨©¦§¨¥¦§©¨¥

,änçä.dk`lnl milretd zqipk zry `id f`y itldéì øîà ©©¨¨©¥
,äãeäé éaøì á÷òé ïa øæòéìà éaøzxq`p dk`lnd oi`y jixacl ©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§©¦§¨

,dngd updn `l`úéiNòa øeñà Búö÷nL íBé eðéöî ïëéä éëå§¦¥¨¨¦¤¦§¨¨©£¦©
déì øîà .äëàìî úéiNòa øzeî Búö÷îe äëàìî,dcedi iaxàeä §¨¨¦§¨¨©£¦©§¨¨¨©¥

[c"i mei]øeñà Búö÷îe ,õîç úìéëàa øzeî Búö÷nL ,çéëBé Bîöò©§¦©¤¦§¨¨©£¦©¨¥¦§¨¨
,õîç úìéëàas`e .dlik`a xq`p `ed meid zevgn wx ixdy ©£¦©¨¥

.xzen ezvwne xeq` meid zvwn ,dk`ln xeqi` oiprl

:dziiyew z` `xnbd dwiqnäãeäé éaø øîà÷cîxq`p c"i meiy ¦§¨¨©©¦§¨
dk`ln ziiyraàîìà ,änçä õðä úòMîzryn'y [gken±] ¦§©¨¥©©¨©§¨

dàúøBà ,á÷òé ïa øæòéìà éaø øîà÷c 'øBà[c"i lil-],àeäxg`l §¨¨©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ§¨
epia dn ok `l m`y ,zixgy c"i `le ,b"i mei ly dngd drwyy
.dlil `ed epzpyna xen`d 'xe`' s` ok m`e .dcedi iax oial

xnbd zvxzn:`àì`l` ,`ed dlil' éàîd zryn'øBàxn`y Ÿ©
zryn ,awri oa xfril` iaxøçMä ãenòdry dze`ny ,`ed ©©©©

wx xq`py xaeqd dcedi iaxk `le ,dk`ln ziiyra c"i mei xq`p
.dngd updn

:df uexiz lr `xnbd dywnéëä éàxfril` iax zrcl mb m` ± ¦¨¦
dn ok m` ,elil `le dk`ln ziiyra xeq` c"i mei wx awri oa

déì øîà÷cdcedi iaxl [el dywdy±]Búö÷nL íBé eðéöî ïëéä' §¨¨©¥¥¨¨¦¤¦§¨
eäéà àîéð ,'äëàìî úéiNòa øeñà Búö÷îe äëàìî úéiNòa øzeî¨©£¦©§¨¨¦§¨¨©£¦©§¨¨¥¨¦

déLôðìlr mb ok zeywdl awri oa xfril` iaxl el yi `ld ± §©§¥
c ,envr zhiyá÷òé ïa øæòéìà éaø éøL à÷c äìéì àkéà àä± ¨¦¨©§¨§¨¨¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ

epivn okide ,dk`ln ziiyra xzen c"i lil eixacl mb ixdy
meid mewn lka `ld ,eiptly dlild oicn meid oic welg didiy

.miey dlilde
:`xnbd zvxznøîà÷ éëäiaxl awri oa xfril` iax xn` jk ± ¨¦¨¨©

,dcediéãéãì àîìLa`le xq`p meidy izhiyl oaen xacd ± ¦§¨¨§¦¦
ixdy ,dlildàéìéìì àîîé ïéa ïðaø éâìt à÷c àðçkLàepivn - ©§©§¨§¨¨§¦©¨¨¥§¨¨§¥§¨

,eiptly dlild oial meid oia minkg ewligy sqep mewna(ïðúã)
ã]ixd[àéðzlìëBà éúî ãò ,øeaö úéðòz éabmc`ãò ,äúBLå ©©§¨©¥©£¦¦©¨©¥§¤©

øçMä ãenò äìòiL,ziprzd mei lyéaø .á÷òé ïa øæòéìà éaø éøác ¤©£¤©©©©¦§¥©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ©¦
,øîBà ïBòîLzezyle lek`l xzenãòonføábä úBø÷z`ixw-] ¦§¥©§©¤¤

ziprzd mei wx lkd ixacly ixd .dpey`xd mrta [lebpxzd
ziiyrl oicd `ede .eiptly dlild `le ,dizye dlik`a xeq`
.eiptly dlila `le c"i meia wx dxq`py ,gqt axra dk`ln

Cãéãì àlà`le dngd updn wx dk`ln dxq`py jzhiyl - ¤¨§¦¨
,xgyd zelrnïðaø déa éâìôc déôeb àîîé àðçkLà àëéäokid - ¥¨©§©§¨§¨¨¥§¨§¦¥©¨¨

wlga wx mieqn xac exq`ie ,envr meia minkg ewlgiy ep`vn
.dngd updn `le xgyd cenrn ligzn meid ixde ,epnn

awri oa xfril` iax oiay ozne `ynd jynd z` zyxtn `xnbd
,lirl `ziixaa epipy :dcedi iaxldéì øîà,dcedi iaxàeämei] ¨©¥

[c"iøeñà Búö÷îe ,õîç úìéëàa øzeî Búö÷nL ,çéëBé Bîöò©§¦©¤¦§¨¨©£¦©¨¥¦§¨¨
.õîç úìéëàa`ld :`xnbd zl`eydéì øîà÷ øétLaiyd dti - ©£¦©¨¥©¦¨¨©¥

el,øæòéìà éaøì äãeäé éaøwelgy envr gqt axra epivn ixdy ©¦§¨§©¦¡¦¤¤
iax xaq dne ,ung zlik` xeqi` oiprl ipyd ewlgn cg`d ewlg

.xfril`
:`xnbd daiyndéì øîà÷ éëä[el xn` jk-]øæòéìà éaøiaxl ¨¦¨¨©¥©¦¡¦¤¤

,dcediïðaøc äëàìî àðà Cì àðéîàxeqi`ay jl oreh ip` - £¦¨¨£¨§¨¨§©¨¨
wx minkg exq`y epivn `l gqt axra dk`ln ziiyr oebk opaxc

,meid zvwn z`àúééøBàc õîç éì zøîà zàågiken dz` eli`e ± §©§£©§§¦¨¥§©§¨
ung xeqi`a ok epivny dnn envr mei eze`a wlgl okziy il

epivn dxez xeqi`ay i`ce `ld .dxezd on xeqi` `edyãòc§©
àëä[jli`e meid zevgn ,o`k cry-]àðîçø øñàdxq` - ¨¨¨©©£¨¨

,dxezdàðîçø àøL àëä ãòå,dxezd dxizd dry dze`l cre ± §©¨¨¨¨©£¨¨
`l ,dk`ln xeqi`a oebk ,opaxc xeqi`a la` .`id aezkd zxifbe

.meid zvwna wx mieqn xac minkg exq`iy mewn meya epivn
:ef dprh dcedi iax laiw `l recn zyxtn `xnbdCãéàåiaxe - §¦¨

mei eze`a minkg ewligy epivn opaxc xeqi`a mby ,xaeq dcedi
c"i mei zevgn wx `ed dxezd on ung zlik` xeqi` ixdy .envr

a eli`e ,jli`eúBòLepi` xeqi`d c"i mei ly ziyiyde ziyingd ¨
n `l`.ïðaøcz` eli`e ,ziyingd drydn wx minkg exq`y ixd §©¨¨

zyxtn `xnbd .exq` `l meid ly zepey`xd zeryd rax`
:ef dgkeda awri oa xfril` iax o`in recnCãéàåxfril` iaxe ± §¦¨

epi` ung xeqi`l zery izy minkg etiqedy dn ,xaeq awri oa
`l` ,envr ipta xeqi`ãeáòc àeä ä÷çøä[eyry-]ì ïðaøxeqi` ©§¨¨§¨©¨¨§

.àúééøBàãmeyn ,drya ungd ztixy onf z` minkg enicwdy §©§¨
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xcde"רלד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr b sc migqt(iyily meil)

dzxdh ini mipeny z`ln xg`l d`ian dawp zcleid dy`
zaiig dxaer z` dlitdy dy` oke .z`hge dler zepaxw

zezixk zkqna epipye .el` zepaxwa(:h)dawp dcli m`y ,aeye ,
ici z`vei `id ixd ,dzciln mei mipeny jeza dlitde dxarzd
dlitdy onfay meyn ,zecild izyl zg` z`hge dlera dzaeg
m` j` .dpey`xd dcild ly oaxwd aeig zry dribd `l oiicr
oaxwa daiigzd xaky xg`n ,jli`e cg`e mipenyd mein dlitd
e`lniy xg`l zepaxw ipy `iadl dkixv `id ixd oey`xd
cg` oaxwa z`vei dpi`e ,dipyd dcild ly dxdhd ini mipeny

.zecild izyl
dpyna epipy(:f my):ì øBà úìtnäãçàå íéðBîLmipenyd lila-] ©©¤¤¦§¦§¤¨

,dzcill [cg`eïéøèBt éànL úéadze`ïaøwîoiicry itl ,ipy ¥©©§¦¦¨§¨
xweal cr dpey`xd dzcil lr oaxwd z`adl die`x dpi`

.dlila miaxw zepaxw oi` oky ,cg`e mipenydíéáéiçî ìlä úéáe¥¦¥§©§¦
dzcil ly dxdhd ini enly xaky itl ,zepaxw ipya dze`

.dpey`xdàðL éàî ,éànL úéáì ìlä úéa ïäì eøîà[dpey dna-] ¨§¨¤¥¦¥§¥©©©§¨
l zltndî ãçàå íéðîL øBàa zltnd,ãçàå íéðîL íBimz` day §Ÿ¦§¤¨¥§Ÿ¦§¤¨

ok m`e ,miey dlilde meid xac lkl `lde ,zaiig `idy micen
,lld zia mdl exn` cer .aiigzz dlila zltnd s`äeéL íà¦¦¨

[deezydy xg`n-]Bìmeil dlildìoipräàîeèini llka epi`y §§¨
ike ,dzxdhBì äåLé àìmbìoipr,ïaø÷meia zltndy myke Ÿ¦§¤§¨§¨

dl yi elila dlitd m` ok enk ,sqep oaxwa zaiigzn mipeny
.ea aiigzdl

:eziiyew z` `xhef xn wiqnéøîà÷cî[exn`y dnn-]ìlä úéa ¦§¨¨§¦¥¦¥
òîL ,'ãçàå íéðBîL íBiî ãçàå íéðBîL øBà àðL éàî' éànL úéáì§¥©©©§¨§¦§¤¨¦§¦§¤¨§©

dpéîe ,micxtp mipnf ipy md meie xe`y gken -àúøBà 'øBà' ¦¨§¨
[dlil-],àeäok` :`xnbd dwiqn .mei `edy `ped ax ixack `le

dpéî òîL.dlil `ed 'xe`'y §©¦¨
:`ped ax lr zeywdl dtiqen `xnbdéáéúéîipa eywd ± ¥¦¥

meile eixg`ly dlilae mzaxwd meia milk`p minly ,daiyid
.eixg`ly dlilae dzaxwd meia wx zlk`p dcez eli`e ,zxgnd

:`ziixad zl`eyeìBëé[`ny-]ìëàð àäémb minly xyaøBà ¨§¥¤¡¨
ìd meid ly ezqipkéLéìM,ezaxwdney meynàeä ïéãyiy ± ¦§¦¦¦

ixdy .dcezn a` oipaa ok cenllíéçáædcez lyíBéì íéìëàð §¨¦¤¡¨¦§
íéîìLe ,ãçàì íéìëàðïläl äî .íéîé éðLd ,dcezaäìéìxg`ly ¤¨§¨¦¤¡¨¦¦§¥¨¦©§©¨©§¨

jynp oey`xd meidíBiä øçà,dcezd zlik`a xzene oey`xd ©©©
ïàk óày xnel yi minlyaäìéìjynp ipyd meid xg`lyøçà ©¨©§¨©©

íBiä:`ziixad daiyn .mzlik`a xzen didie ipydøîBì ãeîìz ©©§©
minlya aezkd epcnln -(e hi `xwie),,úøçnîe ìëàé íëçáæ íBéa'§¦§£¤¥¨¥¦¨¢¨

íBé ãò øúBpäåzxgnne' xn`py dnne .'sxVi W`A iWilXd §©¨©©§¦¦¨¥¦¨¥
n ipyd meia zxgnl wxy ,yexcl yi 'mei cr xzepdeíBé ãBòa§

ìëàð àeäå ,mle`øBàì ìëàð Bðéàd meidéLéìLjygiy xg`l ¤¡¨§¥¤¡¨§§¦¦
:`ziixad zl`ey .ipyd meidìBëé[`ny-]óøOéxyan xzepd ¨¦¨¥

minlydãiî,ezlik` onf seq `edy iyilyd meid lil zligza ¦¨
ey meynàeä ïéãixdy .gqtn a` oipaa ok cenll yiy ±íéçáæ ¦§¨¦

gqt lyì ïéìëàð íéîìLe ,ãçà äìéìå íBéì ïéìëàðäìéìå íéîé éðL ¤¡¨¦§§©§¨¤¨§¨¦¤¡¨¦¦§¥¨¦§©§¨
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המשך בעמוד לא

izni`n` cenr b sc ± oey`x wxtmigqt
øåà úìôîäíéðåîùìãçàå"zcleid zxez z`f" ol `niiwc .`nw wxta zezixka ÐÐ

lre ze`ln iptly dcild lr `iazy leki .daxd zecle lr cg` oaxw d`iany cnln

xzei `le cg` oaxw ze`ln xg`ly dcildxg`l dcli m`y ."z`f" :xnel cenlz Ð

dawp ly miireay seql dlahy oebk ,ze`lndxarzpedlitd ze`ln jez m` ,dlitde

ze`ln xg`l m`e ,cg` oaxwa zxhtp Ð

dlitdmcew oey`xd oaxwa daiigzp xak Ð

dipy dcil ly ze`ln seqale ,dipy dcil

zqipk ly lil dlitd m`e .zepaxw izy `iaz

la` dly ze`ln dxar xaky ,cg`e mipeny

die`x dpi` oiicroaxw oi`y ,oaxw z`adl

.dlila hgypéáééçî ììä úéá,zepaxw izy Ð

oixhet i`ny ziae ,dia `pixw ze`ln xg`lc

.ediinrh yxtnck ,cg` oaxwa dze`àðù éàî
íéðåîù íåéî ãçàå íéðåîù øåàãçàå`ld Ð

dlitde dlild dlitd `l m`y epl micen mz`

xgnlxe` dlitdyk s` ,zaiigy Ðmipenyl

cg`emeid onf xac lkl ixdy ,aiigzz Ð

.miey dlildeåì äåùé àì äàîåèì åì äåéù íà
ïáø÷ìli`edc :zxg` di`x cere .dinza Ð

ly dngd zriwy cry ,d`nehl el deye

xg`l d`xz m`e ,mixedh dinc mipeny

d`ex `id eli`k ,oi`nh dinc dngd zriwy

myky ?oaxwl s` el deyi `l dnle .xgnl

aiigzz xgnl litz m`ylr aiigzz jk Ð

zkqna i`ny zia zaeyze .elil ly cleed

meia mzxn` m` ,`l :diepy `id zezixk

cg`e mipenydzvi oky Ðdryldie`xd

oaxwa daiigzp jkitl ,oaxw da `iadl

.ea zxhtp dipyd dcil oi` aeye oey`xd

zltna exn`zxe`mipenyldzvi `ly ,cg`e

.oaxwl die`xd dryl oey`xd clee icin

migiken opi` mixne` mz`y mincdeixdy Ð

,oi`nh dcil ly dinc ze`ln jez dlitd

.oaxwd on dxehteéùéìùì øåàezqipk xe`l Ð

,iyilyl xe` opiqxb inp ikd .iyily ly

" eda aizkc ,i`w minly`emeiamkgaflk`i

,"zxgnnedeveetxeylexweal.iyily ly

.eiptly lil lk`p `di lekiíåéì íéìëàð íéçáæ
ãçà,"lk`i epaxw meia" aizkc ,dcez Ð

dlil oldl dn .mini ipyl milk`p minlye

epnn gipi `l" `xwc diteba aizkc ,meid xg`

dlild lk `d ,"xwea cr`l" gqt oke .lke` Ð

o`k s` ."xwea cr epnn exizezxg` dlil Ð

.da miaezkd minidúøçîîå øîåì ãåîìú
íåé ãò øúåðäå" mei `edy cera Ð"zxgnnÐ

.jygzyn `le ,lek`äìéëàì óëéú ïìäì äî
äôéøùdlkyk Ðonfozlik`onf ligzn

y`a xwa cr epnn xzepde" aizkck ,eztixy

."etexyzïàë óà,ziaxr dlk ezlik` onf Ð

,xn`cksxyie.dlilaøîåì ãåîìúev"a Ðz`

`l o`k ."sxyi y`a iyilyd meia" ,"oxd`

`xw i`dc meyn ,"meia" `l` ,"mei cr" xn`p

,dtixya `l` dlik` onfa ixii` `l."eidz miyecw"a lirlc `xwe .dlila `le sxyp `ed meiay zexedlåø÷ àðåä áøã äéøúàá.idbp `zxe`l Ðéìéì éðú àì àîòè éàîÐ

.diwp oeyla xtql ,zrcd iiwp jxce ,devny .xcdin `w `ilrn `pyil` :ipyne ?l`eny iac `pzckäðåâî øáãililc meyn e`l Ðiel oa ryedi iaxc `de .`ed dpebn xacÐ

oeyl xg` xfgl minkg oeyl dpin opirny ,edine .xnzi` `nlra.iwpe gväøåäè äððéà øùàyng "d`nhd" :mwr zeize` dpeny ixd .digxe` ik "d`nhd dndad" aizk `le Ð

`ziixe`ac ab lr s`e .zeize` dxyr yly "dxedh dppi` xy`" ,od zeize``nh aizk.diwp oeyl lr xfgl jcnll ,`zkec cga digxe` ipy Ðøåäè äéäé àì øùàdil ded Ð

'e xqg "xedh"l zieyn inp ike ."`nh yi`" azkinl`ki` Ðmewir.yly `l` epi` `nhe ,yi dxyr mizy ixdy ,ryzøåäèã 'å.`ed xqg `l `dc Ðäø÷î øîà éë`nh Ð

aezkl `ed,wezyleo`k yiemewir`xwie) aizk afa :zeize` e"ixikfdl oebd oi`y itl ,"zayei `id xy` ilkd lr e`" (my) aizk dy`ae ,"akxi xy` akxnd lke" (ehdaikx

weqiteakxndy it lr s`e ,dy`a milbxayende.mdipya oieyíéîåøò ïåùì øçáúå.jk jilr devn Ðøåøáåììîl Ð.xxeane iwp 'øîåàå éàî`wtp `d ,"xne`e" el dnl Ð

dil`nwn!àúééøåàãá éìéî éðä àîéú éëå øîà÷ éëä,dpeyla dcitwd dxez Ðdz`viy.mpeyl lr citwdl oi` `ziixae dpyna minkg la` ,dxeabd itnòîù àúøçáúåïåùì
íéîåøòixgea minexrdy eprny Ð.md oeylíéìîâã àúåúòéá íåùî.milbxe micia ea zwfgn `dzy ick ,aekxl dy`c dgxe` ,letz `ly `xiizne ,deab `edy Ð
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íàediinrhe ,i`ny zia ly mzaeyzn mrhd dfn lld zia exfg Ð d`nehl el deiy

"zal e`" zezixkc `nw wxt `ipzck.cg`e mipenyl xe` zeaxl Ð

ãåîìúxe` lk`p epi`c dil wetiz ?"mei cr" jixhvi` i`n` :dniz Ð meia xnel

lk`pc jzrc `wlq i`c ,meia jixhvi`cn iyilylztxyp dpi`c `hiyt Ð

:xnel yie !dtixy dlik`l skizc ,dlil eze`a

jixhvi`e ,lk`p `pin` ded mei cr e`l i`c

.ok ixg` ly dlila sxyi `ly ihernl "meia"

éøäùoi` ayene akxn Ð 'eke akxn e`xw afa

,micba qeak oerh oi` akxna rbepc ,dey epic

.milk zkqn yixae mipdk zxeza gkenck

dy`ac xn`w ikid :wgvi epiaxl dyw `zyde

el yiy ske` elit` xnel dvx m` ?ayen iexw

,ayen ezexwl aezkd dpiy dy`a s` ,akxn oic

meyn ipyn onwl `dc ,ceak jxc xacl

zepyl :`nl` .`ed `gxe` `lnbc `zezria

d`xpe !ceak jxc aezkl oi` `edy dnn xacd

ayen e`xw dy`ae :eyexit ikdc wgvi epiaxlÐ

:mipdk zxeza `zi` ikdc ,ayenc `xwc `ieaxn

"eilr zayei `id xy`""ilk" ,ayen df Ðdf Ð

`ly diwp oeyla xtql aezkd epcnil ,akxn

.afa enk `icda eazk
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on `l` jl oipzep oi` ?lek`lyegkd.eay

oeekzpe,ezerhdljliyklon l`yi cer

did `l `xiza oa dcedi iax ciae .dil`d

.ebxedläéìàî éì åôñipehirld Ð.dil`d on

,did yakedziil`eaizkc ,deabl daixw

`xwie) yaka."dninz dil`d" :(bïá äãåäé éáø
àøéúáwlg il mipzep mz` oi`y il xn`w Ð

.ok enk minc izzp ip`e ,yegkd on `l` ,dti

ïî÷ã éàî.epiptl `ay dfd xacd dn Ðïéáéöð
`edd meyn `kd hwp `caer i`d .exir my Ð

enxbc ,lirlc`edde .mdixg` wecal mdipy

.dpebn oeyl meyn hwpäéðéã éàî ÷åãáweca Ð

rcedziidp dn.eaäéøåçàì äéòø÷ì äéøãäà
.mal `vie `icdl xdn epiai `ly Ðäà÷å÷ç

.myd iepik Ðàúééø÷ìze`xl ,mixtkl Ð

.ze`eazaúåôé åùòð ïéøåòùeixac llkne Ð

mihgdy rnyndvex did `le .zeti eyrp `l

.eitn dllw xac `ivedlúåôé åùòð íéùãòÐ

.mc` lk`n
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ìëm`e .diwp oeyla mc` xtqi mlerly epcnll ,aezkd mwr jkle Ð 'eke iccd ikc `kid

mwer did `l.edpip iccd ikc `kid elit` ,iziz `kidn ok m` ÐúáëøÐ aizk

azkc `kid lkc ,zayi azkinl ivn `lc :wgvi epiax xne`e !zayi inp aezkl :xn`z m`e

"mecq xrya ayi hele" opiyxcck ,dyxcl `z` e"ie `la ayihtey edepin meid eze` Ð

.(p dyxt dax ziy`xa)

ïéà:sqei epiax axd yxtn Ð dxdha oiwqen

`,fi) zayc `nw wxtc dxivac `nrhc

dtewa epxvai `nyc ,dwiqna ikiiy `l (mye

enxkl jled mc`y minrt inp `idde .zttefn

dxkiay leky` d`exeiab lr etlfne ehgeq Ð

eh dwyn oiicr dxiva zryae ,miapr.odilr gt

epi`e dwyn epi`y ,ok zeyrl libx epi` mizifac

.dneiwa dvex epi`e ,mzd xn`ck ,aeyg

õîùzcear xac :l`ppg epiax yxit Ð leqt

dvnyl" (al zeny) aizkck ,miakek

zegpn zkqna opzck ,dpedkl leqte ."mdinwa

eynyi `l eipeg ziaa eynyy mipdk :(`,hw)

:yexit .xg` xacl xnel jixv oi`e ,ycwna

zenad ipdk elri `l j`" xn`py ,dxf dcearl

."'d gafn l`

àðàåoi` o`kn Ð ixtey ixteyn `plik`

xne`e epiptl `ad lkl oin`py di`x

ip` l`xyi,eid l`xyi aexc `kd ip`yc Ð

wxtn di`x `iadl yi j` .`aex xza opilf`e

aiqp e` ,ilb lif :dil xn`c (mye `,dn) "ulegd"

dcedi iaxc dinwl `z`c `eddn oke .jpin za

on`p :dil xn` .invr oial ipia izxiibzp :xn`e

z` leqtl on`p dz` i`e ,jnvr z` leqtl dz`

`de .ip` l`xyi xninl ivnc meyn epiide .jipa

,ip` xb xn`e `ay in :(a,en) "ulegd"a xn`c

eplawp leki.jl wfgena "jz`" xnel cenlz Ð

i`c ,mieb mdy dizda`a ol wfgena ixiin mzd

ikd e`ll`xyi xn` ira i`c ,ebina on`p Ð

.ip`äéìàîoi` icbc ab lr s` Ð jl etqw in

daixw ezil``ny e` .dlh did mdigqt aex Ð

lbxl dlr `ly `xiza oa dcedi iaxe .el cibdÐ

epi`y did owf e` ,rwxw el did `ly xnel yi

i` .di`xn enk gqtn xehtc eilbxa jldl leki

ixtiqa gkenck ,`id ux`l ueg oiaivp :inp

ziy`xa) inlyexi mebxza cere ."d`x" zyxta

qcde :mbxzn xrpy ux`a "dplke ck`e jx`e" (i

.itqihwe oiaivpe

äà÷å÷çepiaxe .xteq :l`ppg epiax yexit

.did dwewg xirn :yxit wgvi
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ìò úáëø àéäå" :áéúëäå .àeä àçøBà åéða íeMî¦¨¨§¨§¨§¦§¦Ÿ¤¤©
àéìéìc àúeúòéa íeMî íúä ¯ !"øBîçä¯àçøBà ©£¨¨¦¦£¨§¥¦¨§¨

àéìéìc àúeúòéa íeMî :àîéà úéòaéàå .àeä¯ §¦¨¦¥¨¦¦£¨§¥¦¨
ãåãc àúeúòéa íeMî ,àkéì¯:àîéà úéòaéàå .àkéà ¥¨¦¦£¨§¨¦¦¨§¦¨¦¥¨

.àkéà øäc àúeúòéa íeMî ,àkéì éîð ãåãc àúeúòéa¦£¨§¨¦©¦¥¨¦¦£¨§©¦¨
àëéä ìk :àlà ¯ ?àîè áéúk àì éî àúééøBàáe§©§¨¦¨§¦¨¥¤¨¨¥¨

eäðéð éããä éëc¯ìa éòzLîàëéä ìk ,äi÷ð ïBL §¦£¨¥¦§¦§¨¥§¨§¦¨¨¥¨
éléî ïéLéôðc¯ìa éòzLîáø øîàãk .äøö÷ ïBL ¦§¦¦¦¥¦§¨¥§¨§¨¨¦§¨©©

áø øîà àðeä áø øîà dì éøîàå ,áø øîà àðeä¨¨©©§¨§¦¨¨©©¨¨©©
Cøc Bãéîìúì íãà äðLé íìBòì :øéàî éaø íeMî¦©¦¥¦§¨¦§¤¨¨§©§¦¤¤

ìa éòzLî eäðéð éããä éëc àëéä ìëå .äøö÷ïBL §¨¨§¨¥¨§¦£¨¥¦§¦§¨¥¦§
øîà÷å ,eäðéð éããä éëc úáLBéå úáëBø àäå ?ãBák̈§¨¤¤§¤¤§¦£¨¥¦§§¨¨©
éáúé eåäc éãéîìz éøz eäðä .áéúk "úáëø" !úáëBø¤¤Ÿ¤¤§¦¨§§¥©§¦¥§¨¨§¦
øáãk àzòîL éàä ïðéúéåL :øîà ãç ,áøc dén÷©¥§©©£©§¦¦©©§©§¨§¨¨

ðéúéåL :øîà ãçå ,ï÷ðñî øçàéãâk àzòîL éàä ï ©¥§©§©§©£©§¦¦©©§©£¨¦§¦
éàäc éãäa áø éòzLéà àìå .ï÷ðñîéøz eäðä .C §©§©§¨¦§§¥©©£¥§¨¥¨§§¥

ïaø eäéépéî ãçå ìläc dén÷ éáúé eåäc éãéîìz©§¦¥§¨¨§¦©¥§¦¥§©¦©§©¨
eäéépéî ãçå éaøc dén÷ :dì éøîàå ,éàkæ ïa ïðçBé¨¨¤©©§¨§¦¨©¥§©¦§©¦©§
ïéàå äøäèa ïéøöBa äî éðtî :øîà ãç .ïðçBé éaø©¦¨¨©£©¦§¥¨§¦§¨¢¨§¥
äøäèa ïéøöBa äî éðtî :øîà ãçå ?äøäèa ïé÷ñBî§¦§¨¢¨§©£©¦§¥¨§¦§¨¢¨
äøBnL äæa éðà çèáeî :øîà ?äàîeèa ïé÷ñBîe§¦§§¨¨©§¨£¦¨¤¤¤
äøBäL ãò íéèòeî íéîé äéä àìå .ìàøNéa äàøBä¨¨§¦§¨¥§Ÿ¨¨¨¦¨¦©¤¨
:eäì øîà ãç ,éðäk àúìz eäðä .ìàøNéa äàøBä¨¨§¦§¨¥¨§§¨¨©£¥©£©§
:øîà ãçå ,úéfk éðòébä :øîà ãçå ,ìBtk éðòébä¦¦©¦©§©£©¦¦©¦©©¦§©£©
õîL Ba eàöîe åéøçà e÷ãa .äàèlä áðæk éðòébä¦¦©¦¦§©©§¨¨¨§©£¨¨§¤¤

àäå .ìeñt!äìòîìe çaænä ïî ïé÷ãBa ïéà :àéðz §§¨©§¨¥§¦¦©¦§¥©§©§¨
."ìeñt õçL" àîéà àlà "ìeñt õîL" àîéz àì̈¥¨¤¤§¤¨¥¨©©§

íúä éðàL :àîéà úéòa éàå¯.déLôð òøàc eäéàc §¦¨¥¥¨¨¥¨¨§¦§©©©§¥
,íéìLeøéa íéçñt ìéëàå ÷éìñ äåäc äàîøà àeää©©§¨¨©£¨¨¥§¨¥§¨¦¦¨©¦
ìøò ìk" ,"Ba ìëàé àì øëð ïa ìk" :áéúk ,øîà£©§¦¨¤¥¨ŸŸ©¨¨¥
.éøôeL éøôeMî àðìéëà÷ àä àðàå "Ba ìëàé àìŸŸ©©£¨¨¨£¦§¨¦§¥§¥
Cì eôñ à÷ éî :àøéúa ïa äãeäé éaø déì øîà£©¥©¦§¨¤§¥¨¦¨¨¨
àîéà íúäì z÷ìñ ék .àì :déì øîà ?äéìàî¥©§¨£©¥¨¦¨§©§§¨¨¥¨
dBábì äéìà :déì eøîà .éì eôñ äéìàî :eäì øîà ÷éìñ ék .äéìàî éì eôñ :eäì§§¦¥©§¨¦§¦£©§¥©§¨§¦£©¥©§¨©¨
éàî :eøîà .àøéúa ïa äãeäé éaø :eäì øîà ?éëä Cì øîà ïàî :déì eøîà .à÷ìñ̈§¨£©¥©£©¨¨¦£©§©¦§¨¤§¥¨£©©
äãeäé éaøì déì eçìL .eäeìè÷e ,àeä äàîøàc eäeçkLàå déøúa e÷ãa ?ïn÷c éàä©§©¨§©©§¥§©§§§©§¨¨§©¨§¥§©¦§¨
!íéìLeøéa äñeøt Cúãeöîe ïéáéöða zàc ,àøéúa ïa äãeäé éaø Cì íìL :àøéúa ïa¤§¥¨§¨¨©¦§¨¤§¥¨§©§¦§¦¦§¨¨§¨¦¨¨¦

ìç àðäk áø÷Bãa ìéæ :déì eøîà ,éãéà áøc déøa òLBäé éaøì ïðaø deøãL ,L ©¨£¨£©§©©¨©§©¦§ª©§¥§©¦¦£©¥¦§
,déøBçàì déòø÷ì déøãäàå ,déLeáìì déòø÷ .déLôð çðc déçkLà àúà .déðéc éàî©¦¥£¨©§§¥§¨©§¥§©¥¦§¥©£©§¥¦§¨¥©£¥

,àúééø÷ì ÷ôð äà÷e÷ç ïðçBé ."ìéñë àeä äac àéöBîe" ,àðéîà÷ àì àðà :eäì øîà ?déLôð çð :déì eøîà .éúàå éëáe§¦©£¦£©¥¨©§¥£©§£¨¨¨¨¦¨¦¦¨§¦¨¨£¨¨§©§¦§¨¨
!íéøBîçìå íéñeqì øOáe àö :déì eøîà .úBôé eNòð íéøBòN :íäì øîà ?úBôé eNòð ïéhéç :déì eøîà àúà ék¦£¨£©¥¦¦©£¨£©¨¤§¦©£¨£©¥¥©¥©¦§©£¦
.úBôé eNòð íéLãò :éîð éà .úBôé ïéhéç eNòð ã÷zLà ?øîéîì déì éåä éàî ."Lëøìå íéñeqì ïázäå íéøòOä" :áéúëc¦§¦©§Ÿ¦§©¤¤©¦§¨¨¤©¨¥¥§¥¨¤§¨©©£¦¦¨¦©¦£¨¦©£¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc migqt(iyily meil)

åéða íeMî,mn`l eelzpy dyn ly mixkfdàçøBà[jxcd-]àeä ¦¨¨§¨
daikxa.daikx oeyl aezkd my xikfd ok lre ,

,dy`a daikx oeyl ep`vn `l ike :`xnbd dywn ceráéúëäå§¨§¦
ilnxkd lap zy` libia`a(k dk '` l`eny)å'didìò úáëBø àéä §¨¨¦¤¤©

øBîçäDz`xwl micxi eiWp`e cec dPde ,xdd xzqA zcxie ©£§Ÿ¤¤§¥¤¨¨§¦¥¨¦©£¨¨Ÿ§¦¦§¨¨
:`xnbd zvxzn .'mz` WBtYeíúäe ,dlila dakx [my-]íeMî ©¦§ŸŸ¨¨¨¦

àeä àçøBà àéìéìc àúeúòéady`d jxc dlild cgt meyne - ¦£¨§¥§¨§¨
zvxzn cer .ahid ea feg`l ick ,xengd lr milbx weqita akxl

:`xnbdàîéà úéòaéàå,jk uxzl lkez dvxz m`e ±íeMî §¦¨¥¥¨¦
àkéì àéìéìc àúeúòéa,dlild on cgt libia`l did `l mpn` ± ¦£¨§¥§¨¥¨

mewn lkn j`àkéà ãåãc àúeúòéa íeMîdcgty cgtd meyn ± ¦¦£¨§¨¦¦¨
,dgpn el zzl axiqy meyn lap zia lk z` bexdi `ny cecn
cer .eilr dayi `le ,ahid ea wifgdl ick xengd lr dakx

,`xnbd zvxznàkéì énð ãåãc àúeúòéa ,àîéà úéòaéàås` - §¦¨¥¥¨¦£¨§¨¦©¦¥¨
j` ,libia`l dl did `l cecn cgtàúeúòéa íeMîàkéà øäc± ¦¦£¨§¨¦¨

dakx ixdy ,dayi `le dakx ezngne ,dl did xdd on cgt
.xdd cxena

lirl e`aedy iel oa ryedi iax ixaca oecl zxfeg `xnbd(`"r),
.'d`nh' aezkl `ly icka zeize` dpeny siqede aezkd mwiry

:`xnbd dywn'àîè' áéúk àì éî àúééøBàáexn`p `l ike ± §©§¨¦Ÿ§¦¨¥
.miaezka ef daiz dxkfp miax zenewna ixde ,'`nh' dxeza

:`xnbd zvxzneäðéð éããä éëc àëéä ìk àlàizyy zni` lk ± ¤¨¨¥¨§¦£¨¥¦§
,okxe`a zeey zepeyldéòzLîaezkd [xacn-]ìaïBLdäi÷ð ¦§¨¥©¨§¦¨

mle`e .xzeiéléî ïéLéôðc àëéä ìkdiwpd oeyldy mewn lka ± ¨¥¨¦§¦¦¦¥
,xzei dkex`éòzLîaezkd [xacn-]ìa,äøö÷ ïBLdpi`y elit` ¦§¨¥§¨§¨¨

.diwpdì éøîàå ,áø øîà àðeä áø øîàãky [mixne` yie-]øîà ¦§¨©©¨¨©©§¨§¦¨¨©
àðeä áøyøîàz`fíãà äðLé íìBòì ,øéàî éaø íeMî áø ©¨¨©©¦©¦¥¦§¨¦§¤¨¨

,äøö÷ Cøc Bãéîìúìjxcn xzei dxekfe zniiwzn `idy meyn §©§¦¤¤§¨¨
.dkex`

:`xnbd dywn aeyåikàëéä ìk[okid lk-]czepeyld izyéë §¨¥¨¦¦
eäðéð éããäokxe`a [od zeey-]éòzLîaezkd [xacn-]ìaïBL £¨¥¦§¦§¨¥¦§

eäðéð éããä éëc 'úáLBé'å 'úáëBø' àäå ,ãBák,okxe`a [od zeeyy-] ¨§¨¤¤§¤¤§¦£¨¥¦§
emewn lknøîà÷libia`a aezkdúáëBø'`le 'xengd lr ¨¨©¤¤

:`xnbd zvxzn .'zayei''úáëø'e"`e `la,áéúkze` da yie Ÿ¤¤§¦
.'zayei'a xy`n zegt zg`

:diwp oeyla xeaic oipra dyrn d`ian `xnbdéãéîìz éøz eäðä©§§¥©§¦¥
áøc dén÷ éáúé eåäcax iptl eayiy micinlz ipya dyrn ± ©£¨§¦©¥§©

,eitn ecnleï÷pñî øçà øáãk àzòîL éàä ïðéúéeL ,øîà ãç± ©¨©©¥¦©©§©§¨§¨¨©¥§©§¨
izribi aexn siir xifgk ize` dzyr ef dreny ,xn` mdn cg`

,daï÷pñî éãâk àzòîL éàä ïðéúéeL ,øîà ãçå,xn` cg`e ± §©¨©©¥¦©©§©§¨¦§¦§©§¨
.siir icbk ize` dzyr ef drenyéàäc éãäa áø éòzLéà àìåC- §Ÿ¦§¨¥©©£¥§©

.dpebn oeyla xaicy oey`xd cinlzd mr ax xaic `le
:oeyld zexidf oipra sqep dyrn d`ian `xnbdîìz éøz eäðäéãé ©§§¥©§¦¥

ìläc dén÷ éáúé eåäclld iptl eayiy micinlz ipya dyrn ± ©£¨§¦©¥§¦¥
,owfdeäéépéî ãçådid [mdn cg`e-]dì éøîàå .éàkæ ïa ïðçBé ïaø §©¦©§©¨¨¨¤©©§¨§¦¨

eayiy micinlz ipya df dyrn didy [mixne` yie-]dén÷©¥
[eiptl-]eäéépéî ãçå ,éaøcdidãç .ïðçBé éaømicinlzn [cg`-] §©¦§©¦©§©¦¨¨©

el`ïéøöBa äî éðtî ,øîàmiaprd z`äøäèa,mixedh milka ± ¨©¦§¥¨§¦§¨¢¨
ïé÷ñBî ïéàåmizifd z` [sehwl jixv oi`e-]ãçå .äøäèamdnøîà §¥§¦§¨¢¨§©¨©

,zxg` oeyla okøîà .äàîeèa ïé÷ñBîe äøäèa ïéøöBa äî éðtî¦§¥¨§¦§¨¢¨§¦§§¨¨©
,[iax ok xn` dipyd oeyld itle] lldäæa éðà çèáeîoi`e' xn`y §¨£¦¨¤

,diwp oeyla xaice 'dxdha oiwqenLdidi.ìàøNéa äàøBä äøBn ¤¤¨¨§¦§¨¥
åok`äéä àì[exar `l-]äøBäL ãò íéèòeî íéîédf cinlz §Ÿ¨¨¨¦¨¦©¤¨

.ìàøNéa äàøBä¨¨§¦§¨¥
:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbdéðäk àúìz eäðädyrn - ©§§¨¨¨£¥

,ycwnd ziaa eyniyy mipdk dylyaãçmdn [cg`-]eäì øîà ©¨©§
,[eixagl ,mdl-]éðòébäohw xeriy miptd mgln [iwlgl ribd-] ¦¦©¦

klcebìBô,[ziphw oin-]éðòébä øîà ãçåepnnøîà ãçå ,úéæk §§©¨©¦¦©¦§©¦§©¨©
éðòébäohw xeriya epnnåéøçà e÷ãa .äàèlä áðæk[oexg`d xg`] ¦¦©¦¦§©©§¨¨¨§©£¨

,dpebn oeyla xaicy.ìeñt õîL Ba eàöîe¨§¤¤§
:dzywd ok lre ,zellg ly dpedk leqtl dpeekdy dxaq `xnbd

[ïðz] (àéðú) àäåoiyeciwa(.er)wecal jixv dy` `yepdy s`y , §¨§¨
mewn lkn ,zexec dnk cr dzgtyn zedn` qegi zexykaïéà¥

.äìòîìe çaænä ïî ïé÷ãBaodk dizea`n cg` `vnp m`y §¦¦©¦§¥©§©§¨
m` oky ,epnn dlrnly zexeca wecal jixv oi` ,gafna ynynd
ewca recn ok m`e .gafna ynyl el migipn eid `l leqt ea did

:`xnbd zvxzn .gafna yniy xaky xg`l df odk ixg`àìŸ
àîéze`vny [xn`z l`±]ìeñt õîL,el encwy zexecaàlà ¥¨¤¤§¤¨
àîéàenvr ea e`vny [xen`±],ìeñt õçLzeqb ea yiy eliby ¥¨©©§

cer .dpedkl leqt `ed ixde ,miny iycw dfan `ede gexd
:`xnbd zvxznàîéà úéòa éàåz`f ayiil lkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

j` ,dlrnle gafndn oiwcea oi` mpn` ,jkíúä éðàLdpey ± ¨¦¨¨
,df odka my oicddéLôð òøàc eäéàcz` rxd envr `edy ± §¦§¨©©§¥

s` lr eixg` ewca ok lre ,dpebn oeyla xaicy jka ezwfg
`vnpe dligza dti edewca `ly dlbzd ok`e ,gafna yniyy

.leqt ea
ecnr ea mby ,sqep dyrn `xnbd d`ian mcewd dyrnd ab`

:eixac jezn mc` ly eaih lrìéëàå ÷éìñ äåäc äànøà àeää©£©¨¨©£¨¨¦§¨¦
íéìLeøéa íéçñtdler didy [ixkp] inx` eze`a dyrn ± §¨¦¦¨©¦

`edy xn`e xwiyy ici lr gqt oaxwn lke`e milyexil
enewnl ixkp eze` xfgyke .gqtd zxeag lr edepine ,l`xyin

e x`tzdáéúk ,øîà(bn ai zeny),gqRd zTg z`f'àì øëð ïa ìk ¨©§¦Ÿª©©¨©¨¤¥¨Ÿ
,'Ba ìëàéxn`p oke(gn ai my)àä àðàå ,'Ba ìëàé àì ìøò ìk' Ÿ©¨¨¥ŸŸ©©£¨¨

éøôeL éøôeMî àðìéëà÷xgaend wlgdn lke` ip` eli`e ± ¨£¦§¨¦§¥§¥
.ixkp ippdy elit` gqtd ly xgaenaydéì øîàeze` l`y -éaø ¨©¥©¦

Cì eôñ à÷ éî ,àøéúa ïa äãeäémb jzxeag ipa [jelik`d m`d-] §¨¤§¥¨¦¨¨¨
äéìàî.gqtd lydéì øîà,ixkpd el aiyd ±àì.dpnn il epzp ¥©§¨¨©¥Ÿ

wlgdn `l` jl epzp `l ixd ,`xiza oa dcedi iax el xn`
.zgaeynd dil`dn `le yegkdeäì àîéà íúäì ú÷ìñ ék± ¦¨§©§¨¨¥¨§

,mdl xn`z milyexil d`ad mrta dlrzykéì eôñ§¦
[ipelik`d-]äéìàî`xiza oa dcedi iax dvxe .yakd ly ¥©§¨

dxeq`e gafnd iab lr daixw yakd ziil` ixdy ,jka eliykdl
,l`xyin epi`y ea exiki dpnn lek`l ywaiy jezne .dlik`a

.exwya edeqtzie÷éìñ ék,milyexil aey ixkpd dlr xy`k ± ¦¨¦
eäì øîà,ezxeag ipal [mdl-]éì eôñ äéìàîziil`n ipelik`d ± ¨©§¥©§¨§¦

.gqtd,déì eøîà`ldà÷ìñ dBáâì äéìàdaixwe ,[dler `id±] ¨§¥©§¨§¨©¨§¨
e etiqede .gafnd iab lréëä Cì øîà ïàî ,déì eøîàjl xn` in ± ¨§¥©¨©¨¨¦

.dil`dn ywaleäì øîà,mdl aiyd -àøéúa ïa äãeäé éaøxn` ¨©§©¦§¨¤§¥¨
lr minc izzp ixde ,yegk `l` dti wlg il mipzep mz` oi`y il

.iwlg rxbi recne ,mkzenk gqtdeøîà,dfl dfïn÷c éàä éàî± ¨§©©§©¨
`xiza oa dcedi iax el xn` ji`e ,epiptly df xac xyt dn

.gafnl daixwy dil`dn ywaläànøàc eäeçkLàå déøúa e÷ãä§©§¥§©§§©£©¨¨
eäeìè÷å àeä.edebxde ,inx` `edy e`vne eixg` ewca ±eçìL §©§¨§

íìL ,àøéúa ïa äãeäé éaøì déì[mely-],àøéúa ïa äãeäé éaø Cì ¥§©¦§¨¤§¥¨§¨¨©¦§¨¤§¥¨
zàcayei [dz`y-]axir,íéìLeøéa äñeøt CúãBöîe ,ïéáéöð §©§©§¦¦§¨¨§¨¦¨©¦

.exwya qtzpe ixkp eze` da cklpe
`xnbd d`ian ,diwp oeyla xeaic oipra lirl `aedy oecipd ab`

:xeaica zexidfa jxevd lr dxend dyrnìç àðäk áøL.[dlg-] ©©£¨£©
deøcL[egly-]éãéà áøc déøa òLBäé éaøì ïðaøz` xwal jliy ©§©©¨¨§©¦§ª©§¥§©¦¦

e .`pdk axdéðéc éàî ÷Bãa ìéæ ,déì eøîà.eavn dn wecae jl ± ¨§¥¦§©¦¥
déLôð çðc déçkLà ,àúàaxl ici` axc dixa ryedi iax ribd ± £¨©§§¥§¨©§¥

.xhtpy `vne ,`pdkdéøBçàì déòø÷ì déøcäàå déLeáìì déòø÷©§¥¦§¥§©§§¥§¦§¥©£¥
éúàå éëáeick xeg`l rxwd z` xifgde eyeal z` rxw ± ¨¥§¨¥

.dkea `edyk minkg iptl `ae xfge ,exizqdldéì eøîàel`y ± ¨§¥
m`d ,minkg eze`déLôð çð.`pdk ax [xhtp-]eäì øîàaiyd ± ¨©§¥¨©§

,mdlàðéîà÷ àì àðàmknvrn `l` ,df xac izxn` `l ip` ± £¨Ÿ¨£¦¨
xn`py meyn ,yexita z`f xneln izrpnpe .ok mzpad(gi i ilyn)

,'ìéñë àeä äaã àöåîe'.eitn drx dxeya `ivedl mc`l el oi`e Ÿ¦¦¨§¦
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רלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr b sc migqt(iyily meil)

åéða íeMî,mn`l eelzpy dyn ly mixkfdàçøBà[jxcd-]àeä ¦¨¨§¨
daikxa.daikx oeyl aezkd my xikfd ok lre ,

,dy`a daikx oeyl ep`vn `l ike :`xnbd dywn ceráéúëäå§¨§¦
ilnxkd lap zy` libia`a(k dk '` l`eny)å'didìò úáëBø àéä §¨¨¦¤¤©

øBîçäDz`xwl micxi eiWp`e cec dPde ,xdd xzqA zcxie ©£§Ÿ¤¤§¥¤¨¨§¦¥¨¦©£¨¨Ÿ§¦¦§¨¨
:`xnbd zvxzn .'mz` WBtYeíúäe ,dlila dakx [my-]íeMî ©¦§ŸŸ¨¨¨¦

àeä àçøBà àéìéìc àúeúòéady`d jxc dlild cgt meyne - ¦£¨§¥§¨§¨
zvxzn cer .ahid ea feg`l ick ,xengd lr milbx weqita akxl

:`xnbdàîéà úéòaéàå,jk uxzl lkez dvxz m`e ±íeMî §¦¨¥¥¨¦
àkéì àéìéìc àúeúòéa,dlild on cgt libia`l did `l mpn` ± ¦£¨§¥§¨¥¨

mewn lkn j`àkéà ãåãc àúeúòéa íeMîdcgty cgtd meyn ± ¦¦£¨§¨¦¦¨
,dgpn el zzl axiqy meyn lap zia lk z` bexdi `ny cecn
cer .eilr dayi `le ,ahid ea wifgdl ick xengd lr dakx

,`xnbd zvxznàkéì énð ãåãc àúeúòéa ,àîéà úéòaéàås` - §¦¨¥¥¨¦£¨§¨¦©¦¥¨
j` ,libia`l dl did `l cecn cgtàúeúòéa íeMîàkéà øäc± ¦¦£¨§¨¦¨

dakx ixdy ,dayi `le dakx ezngne ,dl did xdd on cgt
.xdd cxena

lirl e`aedy iel oa ryedi iax ixaca oecl zxfeg `xnbd(`"r),
.'d`nh' aezkl `ly icka zeize` dpeny siqede aezkd mwiry

:`xnbd dywn'àîè' áéúk àì éî àúééøBàáexn`p `l ike ± §©§¨¦Ÿ§¦¨¥
.miaezka ef daiz dxkfp miax zenewna ixde ,'`nh' dxeza

:`xnbd zvxzneäðéð éããä éëc àëéä ìk àlàizyy zni` lk ± ¤¨¨¥¨§¦£¨¥¦§
,okxe`a zeey zepeyldéòzLîaezkd [xacn-]ìaïBLdäi÷ð ¦§¨¥©¨§¦¨

mle`e .xzeiéléî ïéLéôðc àëéä ìkdiwpd oeyldy mewn lka ± ¨¥¨¦§¦¦¦¥
,xzei dkex`éòzLîaezkd [xacn-]ìa,äøö÷ ïBLdpi`y elit` ¦§¨¥§¨§¨¨

.diwpdì éøîàå ,áø øîà àðeä áø øîàãky [mixne` yie-]øîà ¦§¨©©¨¨©©§¨§¦¨¨©
àðeä áøyøîàz`fíãà äðLé íìBòì ,øéàî éaø íeMî áø ©¨¨©©¦©¦¥¦§¨¦§¤¨¨

,äøö÷ Cøc Bãéîìúìjxcn xzei dxekfe zniiwzn `idy meyn §©§¦¤¤§¨¨
.dkex`

:`xnbd dywn aeyåikàëéä ìk[okid lk-]czepeyld izyéë §¨¥¨¦¦
eäðéð éããäokxe`a [od zeey-]éòzLîaezkd [xacn-]ìaïBL £¨¥¦§¦§¨¥¦§

eäðéð éããä éëc 'úáLBé'å 'úáëBø' àäå ,ãBák,okxe`a [od zeeyy-] ¨§¨¤¤§¤¤§¦£¨¥¦§
emewn lknøîà÷libia`a aezkdúáëBø'`le 'xengd lr ¨¨©¤¤

:`xnbd zvxzn .'zayei''úáëø'e"`e `la,áéúkze` da yie Ÿ¤¤§¦
.'zayei'a xy`n zegt zg`

:diwp oeyla xeaic oipra dyrn d`ian `xnbdéãéîìz éøz eäðä©§§¥©§¦¥
áøc dén÷ éáúé eåäcax iptl eayiy micinlz ipya dyrn ± ©£¨§¦©¥§©

,eitn ecnleï÷pñî øçà øáãk àzòîL éàä ïðéúéeL ,øîà ãç± ©¨©©¥¦©©§©§¨§¨¨©¥§©§¨
izribi aexn siir xifgk ize` dzyr ef dreny ,xn` mdn cg`

,daï÷pñî éãâk àzòîL éàä ïðéúéeL ,øîà ãçå,xn` cg`e ± §©¨©©¥¦©©§©§¨¦§¦§©§¨
.siir icbk ize` dzyr ef drenyéàäc éãäa áø éòzLéà àìåC- §Ÿ¦§¨¥©©£¥§©

.dpebn oeyla xaicy oey`xd cinlzd mr ax xaic `le
:oeyld zexidf oipra sqep dyrn d`ian `xnbdîìz éøz eäðäéãé ©§§¥©§¦¥

ìläc dén÷ éáúé eåäclld iptl eayiy micinlz ipya dyrn ± ©£¨§¦©¥§¦¥
,owfdeäéépéî ãçådid [mdn cg`e-]dì éøîàå .éàkæ ïa ïðçBé ïaø §©¦©§©¨¨¨¤©©§¨§¦¨

eayiy micinlz ipya df dyrn didy [mixne` yie-]dén÷©¥
[eiptl-]eäéépéî ãçå ,éaøcdidãç .ïðçBé éaømicinlzn [cg`-] §©¦§©¦©§©¦¨¨©

el`ïéøöBa äî éðtî ,øîàmiaprd z`äøäèa,mixedh milka ± ¨©¦§¥¨§¦§¨¢¨
ïé÷ñBî ïéàåmizifd z` [sehwl jixv oi`e-]ãçå .äøäèamdnøîà §¥§¦§¨¢¨§©¨©

,zxg` oeyla okøîà .äàîeèa ïé÷ñBîe äøäèa ïéøöBa äî éðtî¦§¥¨§¦§¨¢¨§¦§§¨¨©
,[iax ok xn` dipyd oeyld itle] lldäæa éðà çèáeîoi`e' xn`y §¨£¦¨¤

,diwp oeyla xaice 'dxdha oiwqenLdidi.ìàøNéa äàøBä äøBn ¤¤¨¨§¦§¨¥
åok`äéä àì[exar `l-]äøBäL ãò íéèòeî íéîédf cinlz §Ÿ¨¨¨¦¨¦©¤¨

.ìàøNéa äàøBä¨¨§¦§¨¥
:df oipra sqep dyrn d`ian `xnbdéðäk àúìz eäðädyrn - ©§§¨¨¨£¥

,ycwnd ziaa eyniyy mipdk dylyaãçmdn [cg`-]eäì øîà ©¨©§
,[eixagl ,mdl-]éðòébäohw xeriy miptd mgln [iwlgl ribd-] ¦¦©¦

klcebìBô,[ziphw oin-]éðòébä øîà ãçåepnnøîà ãçå ,úéæk §§©¨©¦¦©¦§©¦§©¨©
éðòébäohw xeriya epnnåéøçà e÷ãa .äàèlä áðæk[oexg`d xg`] ¦¦©¦¦§©©§¨¨¨§©£¨

,dpebn oeyla xaicy.ìeñt õîL Ba eàöîe¨§¤¤§
:dzywd ok lre ,zellg ly dpedk leqtl dpeekdy dxaq `xnbd

[ïðz] (àéðú) àäåoiyeciwa(.er)wecal jixv dy` `yepdy s`y , §¨§¨
mewn lkn ,zexec dnk cr dzgtyn zedn` qegi zexykaïéà¥

.äìòîìe çaænä ïî ïé÷ãBaodk dizea`n cg` `vnp m`y §¦¦©¦§¥©§©§¨
m` oky ,epnn dlrnly zexeca wecal jixv oi` ,gafna ynynd
ewca recn ok m`e .gafna ynyl el migipn eid `l leqt ea did

:`xnbd zvxzn .gafna yniy xaky xg`l df odk ixg`àìŸ
àîéze`vny [xn`z l`±]ìeñt õîL,el encwy zexecaàlà ¥¨¤¤§¤¨
àîéàenvr ea e`vny [xen`±],ìeñt õçLzeqb ea yiy eliby ¥¨©©§

cer .dpedkl leqt `ed ixde ,miny iycw dfan `ede gexd
:`xnbd zvxznàîéà úéòa éàåz`f ayiil lkez dvxz m`e ± §¦¨¥¥¨

j` ,dlrnle gafndn oiwcea oi` mpn` ,jkíúä éðàLdpey ± ¨¦¨¨
,df odka my oicddéLôð òøàc eäéàcz` rxd envr `edy ± §¦§¨©©§¥

s` lr eixg` ewca ok lre ,dpebn oeyla xaicy jka ezwfg
`vnpe dligza dti edewca `ly dlbzd ok`e ,gafna yniyy

.leqt ea
ecnr ea mby ,sqep dyrn `xnbd d`ian mcewd dyrnd ab`

:eixac jezn mc` ly eaih lrìéëàå ÷éìñ äåäc äànøà àeää©£©¨¨©£¨¨¦§¨¦
íéìLeøéa íéçñtdler didy [ixkp] inx` eze`a dyrn ± §¨¦¦¨©¦

`edy xn`e xwiyy ici lr gqt oaxwn lke`e milyexil
enewnl ixkp eze` xfgyke .gqtd zxeag lr edepine ,l`xyin

e x`tzdáéúk ,øîà(bn ai zeny),gqRd zTg z`f'àì øëð ïa ìk ¨©§¦Ÿª©©¨©¨¤¥¨Ÿ
,'Ba ìëàéxn`p oke(gn ai my)àä àðàå ,'Ba ìëàé àì ìøò ìk' Ÿ©¨¨¥ŸŸ©©£¨¨

éøôeL éøôeMî àðìéëà÷xgaend wlgdn lke` ip` eli`e ± ¨£¦§¨¦§¥§¥
.ixkp ippdy elit` gqtd ly xgaenaydéì øîàeze` l`y -éaø ¨©¥©¦

Cì eôñ à÷ éî ,àøéúa ïa äãeäémb jzxeag ipa [jelik`d m`d-] §¨¤§¥¨¦¨¨¨
äéìàî.gqtd lydéì øîà,ixkpd el aiyd ±àì.dpnn il epzp ¥©§¨¨©¥Ÿ

wlgdn `l` jl epzp `l ixd ,`xiza oa dcedi iax el xn`
.zgaeynd dil`dn `le yegkdeäì àîéà íúäì ú÷ìñ ék± ¦¨§©§¨¨¥¨§

,mdl xn`z milyexil d`ad mrta dlrzykéì eôñ§¦
[ipelik`d-]äéìàî`xiza oa dcedi iax dvxe .yakd ly ¥©§¨

dxeq`e gafnd iab lr daixw yakd ziil` ixdy ,jka eliykdl
,l`xyin epi`y ea exiki dpnn lek`l ywaiy jezne .dlik`a

.exwya edeqtzie÷éìñ ék,milyexil aey ixkpd dlr xy`k ± ¦¨¦
eäì øîà,ezxeag ipal [mdl-]éì eôñ äéìàîziil`n ipelik`d ± ¨©§¥©§¨§¦

.gqtd,déì eøîà`ldà÷ìñ dBáâì äéìàdaixwe ,[dler `id±] ¨§¥©§¨§¨©¨§¨
e etiqede .gafnd iab lréëä Cì øîà ïàî ,déì eøîàjl xn` in ± ¨§¥©¨©¨¨¦

.dil`dn ywaleäì øîà,mdl aiyd -àøéúa ïa äãeäé éaøxn` ¨©§©¦§¨¤§¥¨
lr minc izzp ixde ,yegk `l` dti wlg il mipzep mz` oi`y il

.iwlg rxbi recne ,mkzenk gqtdeøîà,dfl dfïn÷c éàä éàî± ¨§©©§©¨
`xiza oa dcedi iax el xn` ji`e ,epiptly df xac xyt dn

.gafnl daixwy dil`dn ywaläànøàc eäeçkLàå déøúa e÷ãä§©§¥§©§§©£©¨¨
eäeìè÷å àeä.edebxde ,inx` `edy e`vne eixg` ewca ±eçìL §©§¨§

íìL ,àøéúa ïa äãeäé éaøì déì[mely-],àøéúa ïa äãeäé éaø Cì ¥§©¦§¨¤§¥¨§¨¨©¦§¨¤§¥¨
zàcayei [dz`y-]axir,íéìLeøéa äñeøt CúãBöîe ,ïéáéöð §©§©§¦¦§¨¨§¨¦¨©¦

.exwya qtzpe ixkp eze` da cklpe
`xnbd d`ian ,diwp oeyla xeaic oipra lirl `aedy oecipd ab`

:xeaica zexidfa jxevd lr dxend dyrnìç àðäk áøL.[dlg-] ©©£¨£©
deøcL[egly-]éãéà áøc déøa òLBäé éaøì ïðaøz` xwal jliy ©§©©¨¨§©¦§ª©§¥§©¦¦

e .`pdk axdéðéc éàî ÷Bãa ìéæ ,déì eøîà.eavn dn wecae jl ± ¨§¥¦§©¦¥
déLôð çðc déçkLà ,àúàaxl ici` axc dixa ryedi iax ribd ± £¨©§§¥§¨©§¥

.xhtpy `vne ,`pdkdéøBçàì déòø÷ì déøcäàå déLeáìì déòø÷©§¥¦§¥§©§§¥§¦§¥©£¥
éúàå éëáeick xeg`l rxwd z` xifgde eyeal z` rxw ± ¨¥§¨¥

.dkea `edyk minkg iptl `ae xfge ,exizqdldéì eøîàel`y ± ¨§¥
m`d ,minkg eze`déLôð çð.`pdk ax [xhtp-]eäì øîàaiyd ± ¨©§¥¨©§

,mdlàðéîà÷ àì àðàmknvrn `l` ,df xac izxn` `l ip` ± £¨Ÿ¨£¦¨
xn`py meyn ,yexita z`f xneln izrpnpe .ok mzpad(gi i ilyn)

,'ìéñë àeä äaã àöåîe'.eitn drx dxeya `ivedl mc`l el oi`e Ÿ¦¦¨§¦
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xcde"רלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr c sc migqt(iriax meil)

dxeya `ivedln rpnp ax mb eay sqep dyrn d`ian `xnbd
:eitn drxdéúçà øáe àéiç éaøc deçà øa áøly epa did ax - ©©£©§©¦¦¨©©§¥

`ni` ly dpa did oke ,a`d on `iig iax ly eig` didy eaii`
.m`d on `iig iax ly ezeg` dzidyíúäì ÷éìñ ékdlryk - ¦§¦§¨¨

,l`xyi ux`l laan axdéì øîàayiy `iig iax eze` l`y - ¨©¥
jia` m`d ,l`xyi ux`aíéi÷ eáééà.miiga epcer -déì øîà- ©§©¨¨©¥

m`d ,dl`ya ax eaiydúîéi÷ ànéàdz`y cr ,xnelk - ¦¨©¤¤
jk jezne .zniiw in` m`d ize` l`y ,miiw ia` m`d ipl`ey

aey .xhtp eaii` eig`y ,`iig iax oiaddéì øîàm`d ,`iig iax ¨©¥
.úîéi÷ ànéàedéì øîàjzl`y lr jl izayd xak ike ,ax ¦¨©¤¤¨©¥

m`d zncewd.íéi÷ eáééàly en` mby `iig iax oiad jk jezne ©§©¨
.dxhtp axdéì øîà`iig iaxìdéònL,[eynyl-]éìòðî éì õBìç ¨©¥§©¨¥£¦¦§¨©

,zelia` bdpnkéìBäåCz`éìk[icba-],õçønä úéáì éøçàik §¥¥©©£©§¥©¤§¨
.ok xn` recn x`eai jenqae .my uegxl zkll ipevxa

:zelia` ipica zekld dnk `iig iax zbdpdn dgiken `xnbd
úìz dpéî òîL.` :zekld yly o`kn gikedl yi ±dpéî òîL §©¦¨§¨§©¦¨

mby ,eilrpn uelgl eynyl xn`y jknìáàdwegx dreny lr ¨¥
[eaexw zzinn mei miyly xg`l wx eipf`l dribdy]øeñà̈

.ìcðqä úìéòða.adpéî òîLeeilk z` jileiy eynyl xn`y jkn ¦§¦©©©§¨§©¦¨
lr zelia`y ,ugxnd zialíBé àlà úâäBð dðéà ä÷Bçø äòeîL§¨§¨¥¨¤¤¤¨

ãçà.b .caladpéî òîLey,Bleëk íBiä úö÷îly zelia`a ice ¤¨§©¦¨¦§¨©§
`le cin ugxnd zial `iig iax jld ok meyne .meid eze` zvwn
lr zelia`y ,micinlzl dkld zexedl ick ,xgnl cr oiznd

.cala dlw dry `l` zbdep dpi` dwegx dreny
:eixac jezn mc` ly e`ven lr ecnr eay dyrn d`ian `xnbd

àeäämc`øîàccinz'éðéc eðec'el didy ozne `yn lkay - ©§¨©¦¦
did `le ,oic zial inr `a epic lral xne` did zeixad mr

.cala mipiicl `l` mc` meyl rnypéøîà,zeixaddpéî òîL ¨§¦§©¦¨
df mc`yîhayéúà÷ ïcmeyn ,[`a `ed-]áéúëc(fh hn ziy`xa) ¦¨¨¨¥¦§¦

,ocl ezen mcew awri zkxaa.'ìàøNé éèáL ãçàk Bnò ïéãé ïc'¨¨¦©§©©¦§¥¦§¨¥
:df oirk sqep dyrn d`ian `xnbdàeäämc`ìéæà à÷ äåäc ©©£¨¨¨¦

øîàå,xne`e cinz jled didy ±ékààúàøéa éðñéñà àné ó± §¨©©¥©¨¨¦§¦¦¨¨
did cinze ,mid seg lr eniwn iziid oenx` il miwn iziid eli`

.mid sega gazyneäeçkLàå e÷ãa[e`vne-]cdf mc`îhay ¨§§©§§§¦
éúà÷ ïìeáfmeyn ,[`a `ed-]áéúëcezen mcew awri zkxaa §ª¨¨¥¦§¦

oeleafl(bi hn my),.'ïkLé íéné óBçì ïìeáæ'§ª§©¦¦§Ÿ
dywn .epzpyna iepyd ung zwica oica oecl zxfeg `xnbd

:`xnbdïì àîéé÷c àzLäå,epl xxazpy xg`l dzre -éleëìc §©§¨§¨§¨¨¦§¥
àeä àúøBà øBà àîìòmiwceae ,dlil `ed 'xe`' lkd ixacly - ¨§¨§¨

,oqipa xyr drax` lila ungd z`éãkî[ixd-]ïéaäãeäé éaøì ¦§¦¥§©¦§¨
øéàî éaøì ïéáeoldl dpyna ewlgpy(:`i)minkg eyr dry efi`n ¥§©¦¥¦

lkd ixacl mewn lkn ,xyr drax` meia ung xeqi`l dwgxd
døeñà Bðéà õîçdzayda aiige dxezd onî àlàseqúBòL LM ¨¥¥¨¤¨¦¥¨

äìòîìe.df mei lyåok m`÷Bcáðungd z`úéLazligza ± §©§¨§¦§§¦
recne ,epxrai ef dry seqa exeqi` onf ribiykle ,ziyyd dryd

:dziiyew z` `xnbd zwfgn .xyr drax` lila ewceal yiéëå§¦
àîézmeyn c"i lill dwicad z` micwdl yiy [xn`z m`e-] ¥¨

y,úBöîì ïéîéc÷î ïéæéøæy ic jk meyn `ldàøôvî ÷Bcáð± §¦¦©§¦¦§¦§¦§¦©§¨
.xyr drax` mei xweaaáéúëcdlin zevna xn`p ixdy -`xwie) ¦§¦

(b ai,àéðúå ,'Búìøò øNa ìBné éðéîMä íBiáe',`ziixaa epipye ±ìk ©©§¦¦¦§©¨§¨§©§¨¨
íBiäipinydì øLk BlekzevnL àlà ,äìéîd mewn lknïéæéøf ©¨¥§¦¨¤¨¤§¦¦

íéîéc÷îmixdnneìd miiw,úBöî.meid zligza oilneLokøîàp ©§¦¦§¦§¤¤¡©
dciwrd zyxta(b ak ziy`xa)'ø÷aa íäøáà íkLiå',fxcfdy ©©§¥©§¨¨©Ÿ¤

epa wgvi z` aixwdle 'd zevn z` miiwl micwdl ick mdxa`
lkn ,dngd up mcew xgyd zelra z`vl fxcfdy s`e ,dlerl
znkydae dlina epivny ixd .dlila z`vl micwd `l mewn

.xweadn `l` dpi` zefixfy mdxa`

:c"i lila wecal yi recn ,dziiyew z` zvxzn `xnbdáø øîà̈©©
,÷çöé øa ïîçðungd z` wecal minkg epwizameyn dlil ©§¨©¦§¨©

`idy,íäézáa ïééeöî íãà éðaL äòLmc` ipa aex meia la` ¨¨¤§¥¨¨§¦§¨¥¤
.ewcai `le elyxzi `ny yeygl yie ,mdizaa miievn mpi`åok §

dlilay meyn,ä÷éãáì äôé øpä øBà,exe` xkip oi` meia la` ©¥¨¤¦§¦¨
,dngd xe`l `le xpd xe`l `weec zeyridl dkixv dwicade

oldl x`eank(:f).
:ef dpwz zngn rawpy oic d`ian `xnbdCkìéä ,ééaà øîà- ¨©©©¥¦§¨

mrhd meyn xyr drax` lila ungd z` wecal epwizy xg`n
,`nlra zefixf meyn `le ,xen`dçzôì àì ïðaøî àaøeö éàä©§¨¥©¨¨Ÿ¦§©

déðcéòa,ef dryl reawd ecenila ligzi `l mkg cinlz ± §¦§¥
øñaøà éäâðc øñéìúc àúøBàa-`edy xyr dyly i`ven lila §§¨¦§¥©§©§¥©§¥©

.wecaiy cr ,xyr drax`l xe`dézòîL déì àëLî àîìc± ¦§¨¨§¨¥§©§¥
,dlila wecal gkyie ecenil xg` jyni `nyéòeðîéàì éúàå§¨¥§¦§¥

äåönî.dzkldk ef devn meiwn rpnidl `eaie - ¦¦§¨
:dwica aeig oiprl xkyen zia oica wtq d`ian `xnbddépéî eòä¦¥

daiyid ipa el`y ±Bøáçì úéa øékNnä ,÷çöé øa ïîçð áøî¥©©§¨©¦§¨©©§¦©¦©£¥
øNò äòaøàa,oqipaéî ìòminkg elihd÷Bcáì.ungn ziad z` §©§¨¨¨¨©¦¦§

elihd m`d÷Bcáì øékNnä ìòmeynàeä déãéc àøéîçc± ©©©§¦¦§©£¦¨¦¥
.ziaa xb `ed dzr cr ixdy ,ely `ed ziaa `vnpd ungdyBà

,àîìcelihd÷Bcáì øëBOä ìòmeyn ,ziad z`àøeqéàc ¦§¨©©¥¦§§¦¨
éà÷ déúeLøa.ely ziad dzr oky ,ezeyxa `vnp ungdy ± ¦§¥¨¥

:dfefn aeign df wtq heytl zywan `xnbdòîL àzrnye `a ± ¨§©
,`ziixaa epipyy dnn wtqd z` heytl di`xúéa øékNnä©©§¦©¦

.äæeæî Bì úBNòì øëBOä ìò ,Bøáçìziad zeevn aeigy epl ixd ©£¥©©¥©£§¨
xkeyd z` aiigl yi ok m`e ,xikynd lr `le xkeyd lr lhen

dwica zevna mb:`xnbd dgec .íúädfefnaáø øîà àä ¨¨¨¨©©
àéä øcä úáBç äæeæî ,àéLøLîxkeyd ok lre ,ziad zaeg `le §¨§§¨§¨©©¨¦

la` .xikynd `le da aiigàëä`l` dpi`y ung zwicaa ¨¨
wtzqdl yi oiicr ,opaxcnéàîz` minkg elihd in lr .dpic ©

lr `ny e` ,ely ungdy meyn xikynd lr m`d ,dwicad gxeh
.dwicad oiprl ziad lral aygp `edy meyn xkeyd

:df wtqa dkldd zrxkd z` d`ian `xnbdïîçð áø eäì øîà̈©§©©§¨
àðéðz ,÷çöé øa,`ziixaa epipy -ãò íà ,Bøáçì úéa øékNnä ©¦§¨§¦¨©©§¦©¦©£¥¦©

Bì øñî àlLz` xkeyl xikyndúBçzôîezepwdl icka ziad ¤Ÿ¨©©§§
xak elìçlil [qpkp-]÷Bcáì øékNnä ìò ,øNò äòaøàz` ¨©§¨¨¨¨©©©§¦¦§

xak oky ,c"i meia zegztnd z` el xqny elit`e ,ungd
xg`le ,zexikyd dlgy mcew dlild zligza dwicaa aiigzd

.eaeig rwet oi` aey aiigzpyøñnMî íàå[xqny xg`l-]Bìz` §¦¦¤¨©
d,øNò äòaøà ìç úBçzôî,oqipa b"ia did zexikyd oipweìò ©§§¨©§¨¨¨¨©

÷Bcáì øëBOä,ziad lra lr lg dwicad aeig oky .ungd z` ©¥¦§
`vnp ,xkeyl ziad dpwp xak aeigd zelg zryay xg`ne

.xkeyd lr `l` xikynd lr aeig lg `l mlerny
:xkyen zia zwica oica sqep wtq d`ian `xnbdáøî dépéî eòä¦¥¥©
øNò äòaøàa Bøáçì úéa øékNnä ,÷çöé øa ïîçð,zixgya oqipa ©§¨©¦§¨©©§¦©¦©£¥§©§¨¨¨¨

m`d,÷eãa Bú÷æçx`eank ezwicaa aiig xikyndy xg`ny ¤§¨¨
zevn z` miiw xikyndy jk lr jenql xkeyd leki ,lirl

.minkgBà`ny,÷eãa Bú÷æç ïéàzl`ey .ewceal xkeyd lre ¥¤§¨¨
:`xnbddpéî à÷ôð éàîì,`l e` weca zwfga ziad m`ddéìéiLéì §©¨§¨¦¨¦©§¥

daiyn .`l e` wca m`d xikynd z` le`yl xkeyd leki `ld ±
ote`a `ed wtqd :`xnbdìc éàäì déúéìcdéìeiLxikyndy ± §¥¥§©¦§©¥

,epl`ypy icka epiptl `vnp epi`éàî éàäì éçeøèàìyi m`d ± §©§¥§©©
.`l e` wtqn wecal xkeyd z` gixhdl

:`xnbd zhyetäeúéðz ,÷çöé øa ïîçð áø eäì øîàepipy - ¨©§©©§¨©¦§¨§¦¨
,`ziixaaíéðîàð ìkäc"i meia cirdlõîç øeòéa ìòmilrady ± ©Ÿ¤¡¨¦©¦¨¥

,ungd z` yn` lila ewca,íéLð eléôàe,íéãáò eléôàeeléôà £¦¨¦£¦£¨¦£¦
.íépè÷:wgvi xa ongp ax gikeneéðîéäî àîòè éàîel` lk §©¦©©£¨§¥§¦

,zecr ipa mpi` ixde ,exeriae ungd zwica lr cirdl
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izni`n` cenr c sc ± oey`x wxtmigqt
äåä àééç éáøã äéúçà øáå äåçà øá áødid `iig iax ly eig` ax ly eia` eaii` Ð

eaii` :(`,d) oixcdpqc `nw wxta opixn`ck ,a`d on`pge`liye`iig iaxe `zxne

ax ly en` dzidy `ni`e .eed ixtkn `g` iaxc ipa edlek`iig iax ly ezeg` Ð

.m`d on dzid÷éìñ éëax Ðexirn.my `iig iax didy ,l`xyi ux`l laanøîàÐ

miiw `ed jia` eaii` :axl `iig iax?äéì øîà
.ax Ðúîéé÷ àîéà:xnelk .dli`y oeyla Ð

s`y ,in` lr l`y ,ia` lr li`yn dz`y cr

.jzeg` `idåì øîà:axl `iig iax cer Ð

?zniiw izeg` `ni`eäéì øîà.ax Ðåáééà
íéé÷`l oiicr ?`ed miiw melk ia`e Ð

eil`ne ,eilr jizeaiyd:mixne` yie .oiad

,l`ey epi`y in lr ax eaiyn did `zegipa

oiaiy ick`iveiy xnel ipira dywe .llkd on

.eitn xwy xac axéì õåìçéìòðîla`zdl Ð

ig` lr.izeg`eõçøîä úéáì éøçà éìë êìåäå
oi`y ,oeekzp micinlzl dkld cnll Ð

`l` zbdep mei miyly xg`ly dwegx dreny

ezvwne ,cg` meilk ayil jixv epi`e ,elekk

ixg` ilk il jlede dil xn`cn .elek meid

xgnl cr oiznd `le ,ugxnd zial`nl` Ð

.ic zg` dryåðåã øîà÷ äåäã àåääéðéãÐ

did ,mc` mr el didy ozne `yn xac lka

mc` xacl rnyp epi`e ,oicl `a :cinz xne`

.oiic it lr `l`éëàóàîéàúàøéá éðñéñàÐ

.zepexia owz`oihlt il eid m``l ,zepal

iziidmraewdid cinze .mid zty lr `l`

mipe`bd zeaeyzae .mid ztya gazyn

:iz`vnsik``ni`pq`.`z`xa:yexitejk

mi`pq :cinz xne`e mid ztya gazyn did

mid zty lrymiyexa Ð,mixg` zenewna md

inx` oeyla dpq .oebd df oeyle,dpq` Ðyexa

.`zexa Ðäãåäé éáøì ïéá øéàî éáøì ïéáÐ

ebilti`cdwgxda oizipznaopax cearc

laa dxezd on xeq` epi` ung .`ziixe`l

dlik`ae d`xi,zery yyn `l`exarynyy

`l" one ,wlg "j`" on onwl silick ,zery

."ung lr hgyz÷åãáð,yy zlgza ung Ð

exeqi` mceweil dnl .epxraiinecw`lilek

`ki` ,`ed `nni xe` i` `nlyac ?i`d

`zyd la` ,xn`w yya inp oizipznc ivexzl

.dywz÷åãáðàøôöîdncwd `ki`c Ð

,mifixfldizefixfae ,dlin iab ogky`ck

`ly ,"xwaa mdxa` mkyie" xn`py ,mdxa`c

`l dlila mewn lkne .dngd upd cr oiznd

.micwdøåàåäôé øðää÷éãáìla` ,dlila Ð

meid xe`l wecai xn`z m`e .jiygn meiaÐ

onwl opitli `dyetignezevny.xpaçúôé àì
àðãéòázr raw m` .`qxiba ligzi `l Ð

.`zzrnya wqrzdl ligzi `l zelila dxezl

øñáøà éäâð øñéìúã àúøåàáz`ivi ilil Ð

`ede ,xyr drax` zqipk `edy xyr dyly

.ung zwica lilàåä äéãéã àøéîçãungd Ð

.`ed ely ziaayéà÷ äéúåùøádzr ixdy Ð

.ely ziadäæåæî åì úåùòìdevnc icin :`nl` Ð.`inx dilr Ðøãä úáåç"jzia" aizke ,ezxnyn `idy itl Ð`kd la` .da `veie qpkp ,jz`ia Ði`c .opaxc ung zwica Ð

"`vni lae d`xi la" meyn`ziaac `xing lk :xn`e ,`xtrk dil ieyne dipin dizrc giqn i` ,`nlra lehaa dil ibqc onwl xn` `d Ð.dwica jexv`c `ed opaxe .'ek oicd

.lhen in lr df gxeh ol `irain ,`peeb i`d ik ,`zydeúøéñîçúôîoipw `ed Ð.zexikydxqn `ly cr m`exyr drax` lil qpkp gztndzaeg dlg Ðdwicad,xikynd lr

meia el xqny it lr s`e .ezeyxa dzid oiicry.eilr daeg dlg xak Ðøùò äòáøàáewca i`cec xikyn i`dl dil opiwfgn in ,zixgy Ð.`l i` ,minkg zevnk yn`éàîì
äéðéî à÷ôðäéìééùéì.e`l m` ewca m` ,i`dl Ðéàäì äéúéìã ïåâëxikyn Ðinl,diliiyiraineoligexh`l?i`n ,wtqn wecal xkey i`dlõîç øåòéá ìò ïéðîàðcirdl Ð

ewcay xyr drax`a.yn` eilraïéðîàð àîòè éàîipa e`l `d Ðicedq`,minkg ixac lr df xar `l i`cec ?weca dil opiwfgn inp edcic dxin` e`lac meyn e`l .edpip

mixac x`yl ux`d mr `ed elit`e.oifixf lkdc ,dwica oiprl `ed xag Ð
øáñ÷ã
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àáàyexit zqxib z`f Ð `niiw `ni` dil xn` `niiw `ni` miiw `a` dil xn` miiw

ly eia`y el aiyd axe miiw `ed m` eia` lr l`y `iig iax :yexit .l`ppg epiax

:ax el aiyde .miiw `ed m` eia` lr l`y `iig iax mixtqd zqxib itle .m`a oke .miiw ax

iax drhi `ly miiw `a` aiydl dvx `le ,zniiw `id ax ly `ni` :yexit .zniiw `ni`

iypi` ixwc ,el`yy dn lr eaiyny xeaqie `iig

deg` xa axc `xnbd yxit jkl .`a` `a` ia`l

dnl `nrh yxtl ,ded `iig iaxc dizg` xae

.ok aiyn

øîàðù:xn`z m`e Ð xwaa mdxa` mkyie

oifixfc `xw i`dn gken ikide

`de ?`xtvn ith oinicwn oi`e zevnl oinicwn

iax sili (my `,`v oileg) "dypd cib" wxta

icigi `vi `l mkg cinlzc `xw i`dn eda`

dciwrc `xwn gken `kdc :xnel yie .dlila

dlila icigi z`vln mdxa` rpnp did `lc

eid eixrp ipyc :cere .oiwefp opi` devn igelyc

enraizkc "xwaa mdxa` mkyie"n gken mzde

dvx `ly did icigie devn did `lc mecq iab

.mecq ly ozltna e`xiy

ìòoi` Ð `ed dicic `xingc wecal xikynd

leki mc` oi`e `ed elyc oeik mrhd yxtl

ok m`c .wecal aiig `ed `l` lhali`n` Ð

elit` ?xyr drax`a exagl xikyn hwp

`nrh i`dn xikynd aiigzi xyr dylya

dicic `xingc :wgvi epiax yxtn jkl !wecal

`edmcew zg` dry dwica aeig eilr lge Ð

lgc it lr s`c ,dfefnn di`x iziine .dxikydy

.dfefn zeyrl xkeyd lr Ð xikydy mcew aeig

`l elit` :xnelk .`ed xcd zaeg dfefnc igce

did `ly ,dfefnn xhtil leki did dxikyn did

`l [eli`] ,ung iab la` .ziaa ynzyne xc

xg`l xikyi.wecal jxhvi Ðíàxqnyn

.dpew zegztnd zxiqnc :i"yx yxit Ð gztnd

"daexn"a xn` `dc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e

sqka zipwp rwxwy myk :(`,hr `nw `aa)

dwfgae xhyasqka dpwp [rwxw] zexiky jk Ð

`l` ,gztnd zxiqn ipdnc opixn` `le .'eke

"dxtd"a opixn`ck ,ipwe wfg jl xn`c o`nk

`kdc :wgvi epiax yxtne .(mye `,ap `nw `aa)

ecia yiy ine ,wifgd `le gztnd el xqny

xyr drax` lgyk gztneze`c ,wecal aiig Ð

m` ,edin ?wecaie qpki ji` gztn ecia oi`y

xg` mc` lv` ezia gztn mc` ciwtdepi` Ð

wifgdl dvexyk `wec `l` ,ewceal cwtpd aiig

.ezepwle ziaa
e`l
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íúäì ÷éìñ ék .dézçà øáe àéiç éaøc deçà øa áø©©£§©¦¦¨©©§¥¦§¦§¨¨
øîà .úîéi÷ ànéà :déì øîà ?íéi÷ eáééà :déì øîà£©¥©§©¨£©¥¦¨©¤¤£©
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äåä àééç éáøã äéúçà øáå äåçà øá áødid `iig iax ly eig` ax ly eia` eaii` Ð

eaii` :(`,d) oixcdpqc `nw wxta opixn`ck ,a`d on`pge`liye`iig iaxe `zxne

ax ly en` dzidy `ni`e .eed ixtkn `g` iaxc ipa edlek`iig iax ly ezeg` Ð

.m`d on dzid÷éìñ éëax Ðexirn.my `iig iax didy ,l`xyi ux`l laanøîàÐ

miiw `ed jia` eaii` :axl `iig iax?äéì øîà
.ax Ðúîéé÷ àîéà:xnelk .dli`y oeyla Ð

s`y ,in` lr l`y ,ia` lr li`yn dz`y cr

.jzeg` `idåì øîà:axl `iig iax cer Ð

?zniiw izeg` `ni`eäéì øîà.ax Ðåáééà
íéé÷`l oiicr ?`ed miiw melk ia`e Ð

eil`ne ,eilr jizeaiyd:mixne` yie .oiad

,l`ey epi`y in lr ax eaiyn did `zegipa

oiaiy ick`iveiy xnel ipira dywe .llkd on

.eitn xwy xac axéì õåìçéìòðîla`zdl Ð

ig` lr.izeg`eõçøîä úéáì éøçà éìë êìåäå
oi`y ,oeekzp micinlzl dkld cnll Ð

`l` zbdep mei miyly xg`ly dwegx dreny

ezvwne ,cg` meilk ayil jixv epi`e ,elekk

ixg` ilk il jlede dil xn`cn .elek meid

xgnl cr oiznd `le ,ugxnd zial`nl` Ð

.ic zg` dryåðåã øîà÷ äåäã àåääéðéãÐ

did ,mc` mr el didy ozne `yn xac lka

mc` xacl rnyp epi`e ,oicl `a :cinz xne`

.oiic it lr `l`éëàóàîéàúàøéá éðñéñàÐ

.zepexia owz`oihlt il eid m``l ,zepal

iziidmraewdid cinze .mid zty lr `l`

mipe`bd zeaeyzae .mid ztya gazyn

:iz`vnsik``ni`pq`.`z`xa:yexitejk

mi`pq :cinz xne`e mid ztya gazyn did

mid zty lrymiyexa Ð,mixg` zenewna md

inx` oeyla dpq .oebd df oeyle,dpq` Ðyexa

.`zexa Ðäãåäé éáøì ïéá øéàî éáøì ïéáÐ

ebilti`cdwgxda oizipznaopax cearc

laa dxezd on xeq` epi` ung .`ziixe`l

dlik`ae d`xi,zery yyn `l`exarynyy

`l" one ,wlg "j`" on onwl silick ,zery

."ung lr hgyz÷åãáð,yy zlgza ung Ð

exeqi` mceweil dnl .epxraiinecw`lilek

`ki` ,`ed `nni xe` i` `nlyac ?i`d

`zyd la` ,xn`w yya inp oizipznc ivexzl

.dywz÷åãáðàøôöîdncwd `ki`c Ð

,mifixfldizefixfae ,dlin iab ogky`ck

`ly ,"xwaa mdxa` mkyie" xn`py ,mdxa`c

`l dlila mewn lkne .dngd upd cr oiznd

.micwdøåàåäôé øðää÷éãáìla` ,dlila Ð

meid xe`l wecai xn`z m`e .jiygn meiaÐ

onwl opitli `dyetignezevny.xpaçúôé àì
àðãéòázr raw m` .`qxiba ligzi `l Ð

.`zzrnya wqrzdl ligzi `l zelila dxezl

øñáøà éäâð øñéìúã àúøåàáz`ivi ilil Ð

`ede ,xyr drax` zqipk `edy xyr dyly

.ung zwica lilàåä äéãéã àøéîçãungd Ð

.`ed ely ziaayéà÷ äéúåùøádzr ixdy Ð
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.lhen in lr df gxeh ol `irain ,`peeb i`d ik ,`zydeúøéñîçúôîoipw `ed Ð.zexikydxqn `ly cr m`exyr drax` lil qpkp gztndzaeg dlg Ðdwicad,xikynd lr

meia el xqny it lr s`e .ezeyxa dzid oiicry.eilr daeg dlg xak Ðøùò äòáøàáewca i`cec xikyn i`dl dil opiwfgn in ,zixgy Ð.`l i` ,minkg zevnk yn`éàîì
äéðéî à÷ôðäéìééùéì.e`l m` ewca m` ,i`dl Ðéàäì äéúéìã ïåâëxikyn Ðinl,diliiyiraineoligexh`l?i`n ,wtqn wecal xkey i`dlõîç øåòéá ìò ïéðîàðcirdl Ð
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àáàyexit zqxib z`f Ð `niiw `ni` dil xn` `niiw `ni` miiw `a` dil xn` miiw

ly eia`y el aiyd axe miiw `ed m` eia` lr l`y `iig iax :yexit .l`ppg epiax

:ax el aiyde .miiw `ed m` eia` lr l`y `iig iax mixtqd zqxib itle .m`a oke .miiw ax

iax drhi `ly miiw `a` aiydl dvx `le ,zniiw `id ax ly `ni` :yexit .zniiw `ni`

iypi` ixwc ,el`yy dn lr eaiyny xeaqie `iig

deg` xa axc `xnbd yxit jkl .`a` `a` ia`l

dnl `nrh yxtl ,ded `iig iaxc dizg` xae

.ok aiyn

øîàðù:xn`z m`e Ð xwaa mdxa` mkyie

oifixfc `xw i`dn gken ikide

`de ?`xtvn ith oinicwn oi`e zevnl oinicwn

iax sili (my `,`v oileg) "dypd cib" wxta

icigi `vi `l mkg cinlzc `xw i`dn eda`

dciwrc `xwn gken `kdc :xnel yie .dlila

dlila icigi z`vln mdxa` rpnp did `lc

eid eixrp ipyc :cere .oiwefp opi` devn igelyc

enraizkc "xwaa mdxa` mkyie"n gken mzde

dvx `ly did icigie devn did `lc mecq iab

.mecq ly ozltna e`xiy

ìòoi` Ð `ed dicic `xingc wecal xikynd

leki mc` oi`e `ed elyc oeik mrhd yxtl
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elit` ?xyr drax`a exagl xikyn hwp

`nrh i`dn xikynd aiigzi xyr dylya

dicic `xingc :wgvi epiax yxtn jkl !wecal

`edmcew zg` dry dwica aeig eilr lge Ð

lgc it lr s`c ,dfefnn di`x iziine .dxikydy

.dfefn zeyrl xkeyd lr Ð xikydy mcew aeig

`l elit` :xnelk .`ed xcd zaeg dfefnc igce

did `ly ,dfefnn xhtil leki did dxikyn did

`l [eli`] ,ung iab la` .ziaa ynzyne xc

xg`l xikyi.wecal jxhvi Ðíàxqnyn

.dpew zegztnd zxiqnc :i"yx yxit Ð gztnd

"daexn"a xn` `dc ,wgvi epiaxl d`xp oi`e

sqka zipwp rwxwy myk :(`,hr `nw `aa)

dwfgae xhyasqka dpwp [rwxw] zexiky jk Ð

`l` ,gztnd zxiqn ipdnc opixn` `le .'eke

"dxtd"a opixn`ck ,ipwe wfg jl xn`c o`nk
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ecia yiy ine ,wifgd `le gztnd el xqny
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wifgdl dvexyk `wec `l` ,ewceal cwtpd aiig
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ipa od elit` ,zexit d`iln dxebn gipde ,zne,oneiegxnzpymeidzwfga od ixd Ð

ux`d inr s`c oeik ,inp `kde .ezevn lk xnby cr eci zgzn `vi `l i`cec ,mipwezn

oixiaglr oddwicadozwfg Ð.edewcay

éàîîåmeyn `nrh ,oipn`p ipzwc `dc Ð

inr oi` `nlc ,dwica lv` md mixiag lkdc

ixn`wc meyn `nrhe ,jk lr mixiag ux`d

.ewcay epi`x ep` ipdíé÷åãá ú÷æçá íéúáä ìë
éðúéîì äéì éòáéîded `le Ðdilzinl

`l` :opiywne .ipdc dxin`a`lzcndxin`a

ixn` `l `d ,wcinl `ki` i`ce Ðm` .`l Ð

oi`c dpin heytiz ?jl `irain `w i`n :ok

hytinl wcinl `kil `dn :ipyne !weca ezwfg

ol wfgenc oebk `dl `nwe`l `ki`c ,icin

edepi`xy oebk ,wca `lc i`da`vi e` cexh

.edepiwca epgp` :ipd ixn`e ,jxcl mei ceran

àîìòá ìåèéááaizk `le "eziayz" aizkc Ð

."exraz"dzayde.dzayd `id alcïðáøãá
`aeiga opax edepnid Ð,opaxcn `l` `zilc

mdcekixvdly ozxin`a jenql exizd mde

mdicia gke .el`mpin`dle`lc icina

.`ziixe`cúåòè ç÷î éåä éîxkeyd `a m`e Ð

ici lr ea xefgl,eizelilrjk `l :xnele

,izxky?xefgl edn ,miiw eply i`pz oi`eàì
àøâà éáäé àìã àëéä àéòáî,iwcae mixg`l Ð

ezia z` wcea yi`e yi` lk `l`ivn `lc Ð

epi`y rcei iziid m`c ,zerh gwn dil xninl

exkey iziid `l wecayipi`l `gip i`cec Ð

`lc rci ded inp i`e .diteba devn carnl

wica.jka egipn did `l Ðàøúàá åìéôà àìà
yi` lk oiwcea xekyl xird ipa lk ibidpc Ð

qik oexqg `zyd `ki`c ,eziaaikd elit` Ð

wica `lc lenz` dia rci i`xcd ied `l Ð

dia xcd `wc i`de .'ek dil `gipc ,diaÐ

`zia gky`c ,`id izixg` `zln meyn

.dpin `xityc izixg`íúä ïðús`e .opiqxb Ð

.`id oiwxitac ab lrùù úìçúá ïéôøåùåÐ

on xeq` `edy ray zlgz cr oizni `le

.zerya dreh mc`y itl ,dxezdäãåäé éáø
øîåàwgxzdl jixve ,o`kn xzei mc` dreh Ð

rax` seqn lk`i `le ,xzei dxiard on

.dlrnleïéìåú.oitxey `le oilke` `l Ð

ezndal `ed lik`ne ,sexyl jixv oi` :xnelk

yng lk.lk`i `l `ed la` Ðàîìò éìåëã
øåñà äìòîìå úåòù ùùî õîç àäéîon Ð

`zxe` cr xqzin `l i`c ,dxezd`nni oiac ,dia ixfb eed `l Ð`ilillerh `l

.iypi`íëéúáá àöîé àì øåàù íéîé úòáùjeza zg` dry elit` Ð,mini zrayd

"eziayz oey`xd meia j`" aizke.zg` dry ea ddy ixd Ð'åë úåáøì ãöéë àäÐ

"oey`xd" i`d jigxk lrc.xyr drax` epiidc ,xn`w dray lkl mcew oey`x Ð

øùò äùîç ìéì úåáøì àîéàåmei zqipka j` :xn`w ikde ,xwead cr oizni `ly Ð

oey`xd"mini zray"n i`c ,eziayz cin Ðmini :`pin` ded Ðzelil ,oi` Ð.`l Ð
úúáùä
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åàìweca ezwfga i`c ,jzrc `wlq i`n :dniz Ð weca ezwfgc meynjixv dn ok m` Ð

ab lr s` .xira ziad lray oebk ixiinc :wgvi epiax xne`e ?llk ipdc dxin`l

xira dizi`c oeik ,weca ezwfgcipdc dxin` ipdn ikdle .epnid l`yil jixv Ð`lc Ð

l`yil elit` jixv oi`e ,xag zwfg` opiknq lah iabc ab lr s` .opil`ymeyn epiid Ð

lek`l el gleyy oeikc`ly dpwiz `nzqn Ð

didi `l elit` ,dwica iab la` .leykn icil `ai

wecajixv jkl ,leykn jk lk didi `l Ð

weca ezwfg i` :wiqne .xira `ed m` l`yilÐ

`linne ,dil irain oiweca zwfga mizad lk

l`yil jixv oi`e ,ipdn ipdc dxin`c opirci

epiax yxit cere .xira `ed m` elit` epnid

did `l ipd ixn`c ixii`c jzrc `wlqc :wgvi

weca ezwfg i`c .epwca op`e wecaebn ,ipnidn Ð

weca ezwfg oi` i` la` .iwzy ira i`ci`n` Ð

oiweca zwfga mizad lk ikd i` :jixte ?ipnidn

.ebna ipnidnc opirci `linnc ,dil irain

àúééøåàãîyxit Ð ibq `nlra lehiaa

"exraz" aizk `le "eziayz" aizkcn :qxhpewa

:wgvi epiaxl dywe .`id ala dzayd :`nl` Ð

`ipzc .lehia `le ,`id dxrad dzayd i`dc

`ed ixd ,jixv oi` :xne` `aiwr iax ,oizrnya

a` `idy dxradl epivne "eziayz" xne`

"j`"n onwl opixn` "eziayz"c :cere .dk`lnÐ

`xeqi` xg`e ,dlrnle zery yyn `edy ,wlg

`ziixe`cnc :wgvi epiax xne`e !lehia ipdn `l

ied elhiay xg`nc mrhn ,ibq `nlra lehiaa

la` :opixn`wcn .xzene ,ezeyxn `vie xwtd

opixn`c `de .deab lye mixg` ly d`ex dz`

dyly ipta xwtd (`,dn) mixcpa`ziixe`cn Ð

.jixv oi`åäåðîéäab lr s` Ð opaxca opax

miypl edl opipnidn mcia `edy xac lkc

mei lka miyrnc .`ziixe`cn elit`e ,micare

lre dhigyd lr care dy`l mipin`n ep`y

:iab (mye `,ar zeaezk) "xicnd" wxtae ,xewipd

xyern epi`y ezlik`ndilr jneqy rnyn Ð

ung zwica iab ,mewn lkn .xyrne dlg oiprl

`ziixe`cn ied i` mewn lkn ,mciac ab lr s`

`gxih `ki`c meyn ,edl opipnidn `l Ð

wecwc jixve `zxiziinlyexia gkenck .lecb

opaxc oinegze .od zeiplvr miypy iptn yxtny

`ipzcn ,ohw `le ,care dy`l edl opipnidn

elit` :(mye a,gp oiaexir) "oixarn cvik" wxta

megz o`k cr xnel zpn`p dgty elit`e car

aiygcn ,ith irixbc `l Ð miphw la` ,zay

`,gk) zeaezkc ipy wxtae .seqa oizrnya edl

e`xy dn olceba cirdl mipn`p el` :(mye

mcia oi` oinegzc meyn epiid ,`l ophewa la` :rnyn .zaya oikldn epiid o`k cr ophewa

.ung zwicaa enk mipn`p oi` jkl ,llk

øéëùîädylyac :mdxa` oa oeyny epiaxl d`xp Ð weca `edy zwfga exiagl zia

.wecal xikynd lr xyr drax`ac ,ixii` xyráéúëåoey`xd meia j`

ziaydl oey`xd meia aiigncn :qxhpewd yxit Ð eziayzoi`e .xzen ezvwnc llkn Ð

eziayz `dc ,wgvi epiaxl d`xpxg`l `l` etxeyl aezkd dev `le ,`id dxrad Ð

xzen zvwn rnyn oey`x meic zernynn i` :cere .exeqi`"j`"l jixv dn Ð?wlg Ð

r"ha q"g`a u"g j"`c qxhpewd yxity ipy `pyill ,edin"j`" onwl opiyxce "j`" aizkcn :cere .yixcw `xwc `xeziinc :wgvi epiaxl d`xpe .xity iz` Ð.jixt ,wlg Ð

àîéàåung zlik`l xe`y zzayd ywzi`c ipyn inp ike .jenqa ipynck ,aizk "meia" iiepyl ivn ied Ð xerial xyr dyng lil zeaxlay" iziinc `xwl jixv `l Ðxe`y mini zr

ung zlik`l xe`y zzayd ywzi`cnc "`vni `l.onwl (ililbd) iqei iax yxecy enk lkd yexcl leki Ð
`dc
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íéøáç ìkä :øáñ÷c ?÷eãa Bú÷æçc íeMî åàì̈¦§¤§¨¨§¨¨©©Ÿ£¥¦
çépäå únL øáç :àéðúc .õîç ú÷éãa ìöà íä¥¥¤§¦©¨¥§©§¨¨¥¤¥§¦¦©

ïîBé éða ïä eléôà ,úBøét äàéìî äøeâî¯éøä §¨§¥¨¥£¦¥§¥¨£¥
àëä éðàL àîìéc ?éànîe .íéð÷eúî ú÷æça ïä¥§¤§©§¨¦¦©¦§¨¨¥¨¨
àLLî écéî éðäc äøéîà ehà .éðä éøîà÷c íeMî¦§¨¨§¦¨¥©£¦¨§¨¥¦¥§¨¨

éàî àlà ?déa úéà¯ìkä" éàä ,÷eãa Bú÷æçc ¦¥¤¨©§¤§¨¨©©Ÿ
"øNò äòaøàa ïé÷eãa ú÷æça íézaä ìk" ?"íéðîàð¤¡¨¦¨©¨¦§¤§©§¦§©§¨¨¨¨

éàî àlà !déì éòaéî¯àä ,éðäc äøéîà íeMî ¦¨¥¥¤¨©¦£¦¨§¨¥¨
éðä éøîà àì¯Bú÷æç ïéàc dépéî èBLôz ,àì ¨¨§¦¨¥¨¦§¦¥§¥¤§¨

àëäå ,÷eãa Bú÷æç Cì àîéà íìBòì ,àì !÷eãäŸ§¨¥¨¨¤§¨¨§¨¨
ïðé÷ñò éàîa¯éøîà÷å ,÷ãa àìc ïì ÷æçeîc §©¨§¦©§§©¨§¨§©§¨¨§¦

,ïðaø eäðéðîéäì àì :àîéúc eäî .déðé÷ãa éðä̈¥§©¦¥©§¥¨¨§¥§¦§©¨©
,àeä ïðaøcî õîç ú÷éãác ïåék :ïì òîLî à÷̈©§©¨¥¨¦§¦©¨¥¦§©¨©

déì ébñ àîìòa ìehéáa àúééøBàcîc¯eäeðîéä §¦§©§¨§¦§¨§¨©¦¥¥§
.ïðaøãa ïðaøBøéáçì úéa øékNnä :eäì àéòaéà ©¨©¦§©¨©¦©£¨§©©§¦©¦©£¥

éåä éî ?eäî ÷eãa BðéàL Bàöîe ,÷eãa ú÷æça§¤§©¨§¨¤¥¨©¦¨¥
:ééaà øîàc ,òîL àz ?àì Bà ,úeòè çwîk§¦©¨Ÿ¨§©§¨©©©¥

e÷ãáe àøâà éáäé àìc àøúàa àéòaéî àì¯ ¨¦¨£¨§©§¨§¨¨£¥©§¨¨§
eléôà àlà ,déôeâa äåöî éîei÷ì Léðéàì déì àçéðc§¦¨¥§¦¦§¦¥¦§¨§¥¤¨£¦

e÷ãáe àøâà éáäéc àøúàa¯Léðéàì déì àçéðc §©§¨§¨£¥©§¨¨§§¦¨¥§¦¦
:øîBà øéàî éaø ,íúä ïðz .déðBîîa äåöî éîei÷ì§©¥¦§¨§¨¥§©¨¨©¦¥¦¥
äãeäé éaø .LL úlçúa ïéôøBNå Lîç ìk ïéìëBà§¦¨¨¥§§¦¦§¦©¥©¦§¨
ïéôøBNå ,Lîç ìk ïéìBúå ,òaøà ìk ïéìëBà :øîBà¥§¦¨©§©§¦¨¨¥§§¦
úBòL LMî õîç àäéî àîìò éleëc .LL úlçúa¦§¦©¥§¥¨§¨¦¨¨¥¦¥¨
,éáéúk éàø÷ éøz :ééaà øîà ?ïìðî ,øeñà äìòîìe§©§¨¨§¨©¨©©©¥§¥§¨¥§¦¦
,"íëézáa àöné àì øBàN íéîé úòáL" :áéúk§¦¦§©¨¦§Ÿ¦¨¥§¨¥¤
."íëézaî øBàN eúéaLz ïBLàøä íBia Cà" :áéúëe§¦©©¨¦©§¦§¦¨¥¤
:àîéàå .øeòéaì øNò äòaøà úBaøì ?ãöék àä̈¥©§©©§¨¨¨¨©¦§¥¨
Cúòc à÷ìñc ,øeòéaì øNò äMîç éìéì úBaøì§©¥¥£¦¨¨¨©¦§¨§¨©£¨

íéîé ,áéúk íéîé :àðéîà¯úBìéì ,ïéà¯à÷ ,àì ¨¦¨¨¦§¦¨¦¦¥¨¨
,déì àëéøèöéà àì àeää .úBìéì eléôà :ïì òîLî©§©¨£¦¥©¨¦§§¦¨¥
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc migqt(iying meil)

.gqt axra `ed ungd xeria onfy gxkda `l`
éøö Bðéà ,øîBà éñBé éaøCy ,ef dgkedléøäy dnàeä[aezkd-] ©¦¥¥¥¨¦£¥

'íëézaî øàN eúéaLz ïBLàøä íBia Cà' øîBàezpeek gxkda ¥©©¨¦©§¦§Ÿ¦¨¥¤
Bà .áBè íBé áøòî[xn`z `ny-]øîBì ãeîìz ,áBè íBéa àlà Bðéà ¥¤¤¥¤¨§©§©

'Cà'y ixd ,herin oeyl `edy÷ìçoey`xd meid z` aezkd ©¨©
.eleka `le eivga wx ungd z` ziaydl deive ,mipylíBéa éàå§¦§

Bîöò áBè,aezkd xacnéøL éîungd z` zedydl xzen ike ± ©§¦¨¦
,meid zevg crL÷zéà àä[dywed `ld-]øBàN úúaLäxeqi`-] ¨¦§©©§¨©§

['`vni la'õîç úìéëàå ,õîç úìéëàìdywed,ävî úìéëàì ©£¦©¨¥©£¦©¨¥©£¦©©¨
xeqi` onf s` ,xyr dyng lila `ed dvn zlik`y xg`ne
`l ok m`e .xyr dyng liln `ed '`vni la' xeqi`e ung zlik`
gxkda `l` ,xyr dyng mei zevga `ed ezzayd onfy okzi

.xyr drax` mei zevga `edy
:mipic dyly lirl e`aedy `aiwr iax ixacn giken `axøîà̈©
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רמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr c sc migqt(iriax meil)

ikeåàìmd mipn`pBú÷æçc íeMî`edy ziad ly,÷eãameyne ¨¦§¤§¨¨
øáñ÷cy ,`ziixad ly `pzd.õîç ú÷éãa ìöà íä íéøáç ìkä §¨¨©©Ÿ£¥¦¥¥¤§¦©¨¥

dwica oiprl mewn lkn ,zexyrnd lr ceygy ux`d mr elit`e
eilr mikneq xagk ea wfgen `edy xac lkae ,xagl aygp `ed
oiprl xag lr mikneqy myk ,dpnf xary iptl ezevn z` miiwy

.zexyrnøáç ,àéðúczexyrnd lr on`pdäøeâî çépäå ,únL §©§¨¨¥¤¥§¦¦©§¨
[oxeb-]ïîBé éða ïä eléôà ,úBøét äàéìîegxnzp mei eze`ay ± §¥¨¥£¦¥§¥¨

,xyrna eaiigzpe oxeba,íéðweúî ú÷æça ïä éøäxag oi`y itl £¥¥§¤§©§¨¦
oiprl mc` lka oicd `ede .owezn epi`y xac eci zgzn `iven
`ed ziady xg`ne .epnfa wca `ly ceyg epi`y ,ung zwica

.weca `edy cirdl mipn`p ohwe dy`e car s` ,weca zwfga
:ef di`x dgec `xnbdéànîemeyn wx mipn`p mdy [oipn-] ¦©

,weca zwfga ziadyàîìécoi` ziad [`ny±]oi`e ,weca ezwfg ¦§¨
e ,dwica oiprl xagk wfgen mc` lkàëä éðàLzia oic dpeye ± ¨¦¨¨

,dwican xhtpy dféðä éøîà÷c íeMîdn lr mikneq ep`y ± ¦§¨¨§¦¨¥
,ziad lra Fwcay e`xy miphwde micarde miypd mixne`y
`xnbd .wecal wfgen ziad did `l ok` mzxin` ilel la`

:ef digc lr dywndéa úéà àLMî éãéî éðäc äøéîà eèàike ± ¨£¦¨§¨¥¦¦©¨¨¦¥
lr jenql oi` i`ce `ld ,zeynn da yi miphwd ly mzxin`
,mzxin` `ll s` weca zwfga ziady gxkda `l` .mzecr

:`xnbd dgec aey .dwican xhtp `ed jk meyneéàî àlà¤¨©
,xn`z,÷eãa Bú÷æçcok m`éàä`ziixad dxn`y dn -ìkä' §¤§¨¨©©Ÿ

,'íéðîàð`ld ,oaen epi`'øNò äòaøàa ïé÷eãa ú÷æça íézaä ìk' ¤¡¨¦¨©¨¦§¤§©§¦§©§¨¨¨¨
déì éòaéî,mikneq ep` mzepn`p lr `l ixdy ,xnel dl did ± ¦¨¥¥

xeht z` zelzl dl did `le ,weca zwfga ziady jk lr `l`
.el` ly mzxin`a ziad

micarde miypd zxin` lr mikneq ep`y `xnbd dwiqdy xg`l
epi` ziady `ziixad ixacn gikedl zywan `id ,miphwde

:`xnbd dywn .weca zwfgaéàî àlàixacn gken dn `l` ± ¤¨©
`weecy ,`ziixadéðäc äøéîà íeMîziad xhtp el` ly ± ¦£¦¨§¨¥
wiicl yie ,dwicanéðä éøîà àì àäwcapy exn`i `l m` la` ± ¨Ÿ¨§¦¨¥

,ziadàìok m`e ,xhtidépéî èBLôzoicn gikedl jl yi ± Ÿ¦§¦¥
,`ziixadBú÷æç ïéàck ziad ly,÷eãawtzqdl epl yi dne §¥¤§¨¨

xeht xkeyde weca zwfga ziad m`d ,c"ia ezia z` xikyna
:`xnbd zvxzn .dwicanàì`l` ,ef `id di`xCì àîéà íìBòì Ÿ§¨¥¨¨

yBú÷æçk ziad lyc ïì ÷æçeîc ,ïðé÷ñò éàîa àëäå ,÷eãalra ¤§¨¨§¨¨§©¨§¦©§§¨¨§
ziad÷ãa àìe` cexh didy edepi`xy oebke ,xyr drax` lila Ÿ¨©

,mei ceran jxcl `viydéðé÷ãa éðä éøîà÷åepgp` el` exn`e - §¨¨§¦¨¥©§¦¥
.ziad z` epwcaàîéúc eäîy xn`z `ny ±eäðéðîéäì àì ©§¥¨Ÿ§¥§¦§

[epin`i-]ïðaø,mzecrlïì òîLî à÷y ,`ziixadú÷éãác ïåék ©¨¨¨©§©¨¥¨¦§¦©
c ,àeä ïðaøcî õîçixdìehéáa àúééøBàãîungddéì ébñ àîìòa ¨¥¦§©¨¨©¦§©§¨§¦§¨§¨©¦¥

,exrale eixg` wecal jixv oi`e ,ungd lehiaa ic dxezd on ±
eäeðîéä[mepin`d]a ïðaøaeigïðaøãminkg cia gk yi oky .df ¥§©¨¨§§©¨¨

on on`p epi`y inl s` mdixacn `l` epi`y oic lr oin`dl
.dxezd

:gqtd mcew exiagl zia xikynd oica sqep wtq d`ian `xnbd
eäì àéòaéà,daiyid ipa ewtzqd -Bøéáçì úéa øékNnä`edyk ¦©§¨§©©§¦©¦©£¥

Bàöîe ,÷eãa ú÷æçaxkeyd,÷eãa BðéàLeilry rci eli`y orehe §¤§©¨§¨¤¥¨
,exkey did `l envra ewcealeäî.ef zexiky oicéåä éîm`d-] ©¦¨¥

[`idúeòè ç÷îk,dlhal xkeyd ciae.àì Bà:`xnbd zhyetàz §¤©¨Ÿ¨
òîLdn rnye `ea ±ééaà øîàc.ef dl`y zrxkdaàéòaéî àì §©§¨©©©¥Ÿ¦©§¨

e÷ãáe àøâà éáäé àìc àøúàaoi`y mewnay xnel jxev oi` ± §©§¨§Ÿ¨£¦©§¨¨§
,envra ezia z` wcea cg` lk `l` dwicad lr xky mlyl jxc

meyn ,zerh gwn df oi`déôeâa äåöî éîei÷ì Léðéàì déì àçéðc§¦¨¥§¦¦§©¥¦§¨§¥
rcei did eli` s`e ,eteba devn miiwl mc`l `ed oevxl ±
oi` ok lre ,exkeyln rpnp did `l weca epi` ziady dligzkln

.zerh gwn dfe÷ãáe àøâà éáäéc àøúàa eléôà àlàelit` ± ¤¨£¦§©§¨§¨£¦©§¨¨§
z` wecaiy ick xg` mc` oenna xekyl mc` ipa jxcy mewna

n ,weca epi` ziady jkn qik oexqg xkeyl el yie ,mzialk
meyn ,zerh gwn df oi` mewnäåöî éîei÷ì Léðéàì déì àçéðc§¦¨¥§¦¦§©¥¦§¨

déðBîîadid eli` s`e ,epenna devn miiwl mc`l el oevxl ± §¨¥
z` xekyln rpnp did `l dwicad xear mlyl jxhviy rcei
meyn df oi` zexikyd z` lhal dvex `ed dzry dne .ziad
d`p xg` zia `vny oebke ,zxg` daiqn `l` ,weca epi` ziady

.epnid
:c"i mei zevga ungd zzayd onfl xewnd z` zxxan `xnbd

íúä ïðzoldl dpyna my epipy ±(:`i),ïéìëBà ,øîBà øéàî éaø §©¨¨©¦¥¦¥§¦
ungd z`Lîç ìk,oqipa xyr drax` mei ly zepey`x zery ¨¨¥

ïéôøBNåeze`LL úlçúaoizni `le .ziyyd dryd zligza ± §§¦¦§¦©¥
dry dze`ay itl ,ziriayd dryd zlgz cr ungd xeria mr
meyn xeqi`d onf z` minkg enicwde ,dxezd on xeq` `ed

.zg` drya dreh mc`yïéìëBà ,øîBà äãeäé éaøeze`òaøà ìk ©¦§¨¥§¦¨©§©
,zeryïéìBúåeze`Lîç ìkoi` ziyingd dryd lk jyna ± §¦¨¨¥

oebk ,d`pda xzen `ed oiicre ,eze` mitxey `le eze` milke`
yeygl yi xengd dlik` xeqi` oiprl oky .dndal elik`dl
dryl ziyingd dryd oia silgdl e`eaie ,zery izya erhiy

.ziriaydïéôøBNåeze`,LL úlçúazerhl yeygl yi oky §§¦¦§¦©¥
.d`pd xeqi` oiprl s` zg` drya

:`xnbd zl`eyàäéî àîìò éleëcy micenúBòL LMî õîç §¥¨§¨¦¨¨¥¦¥¨
øeñà äìòîìe,dxezd on exral mieevn ep`e ,didyaïìðîoipn ± §©§¨¨§¨¨

:`xnbd daiyn .df xeqi` bdep gqt axra mby epléøz ,ééaà øîà̈©©©¥§¥
éáéúk éàø÷.ungaáéúk(hi ai zeny)àöné àì øBàN íéîé úòáL' §¨¥§¦¦§¦¦§©¨¦§Ÿ¦¨¥

áéúëe ,'íëézáa(eh ai my)øBàN eúéaLz ïBLàøä íBia Cà' §¨¥¤§¦©©¨¦©§¦§
,ãöék àä .'íëézaîz` df mixzeq el` miaezk ipy dxe`kl ixd ¦¨¥¤¨¥©

elit` ziaa ungd `vni `ly xn`p oey`xd aezka oky .df
meia ungd z` xrap m`e ,gqtd ini zray jezn zg` dry
dlkiy cry `vnp ,ipyd aezkd ly eheytk gqt ly oey`xd
meia'y gxkda `l` .gqtd jeza dn onf eze` midyn ep` exeria

`a 'oey`xdúBaøìmei z`,øeòéáì øNò äòaøàmeid epi`e §©©§¨¨¨¨§¦
.gqtd ini zrayl mcewd meid `l` ,gqt ly oey`xd

:`xnbd dywnàîéàå`a 'oey`xd meia'y ,xnel yi `ld ±úBaøì §¥¨§©
.øeòéáì øNò äMîç éìéìmeynàðéîà Czòc à÷ìñcdler didy ± ¥¥£¦¨¨¨§¦§¨§¨©§¨¨¦¨

,xnel jzrca'zrayáéúk 'íéîérnyne ,'`vni la' xeqi`aíéîé ¨¦§¦¨¦
ïéàa la` ,didya ungd xq`p minia wxy ±àì úBìéì.xq`pà÷ ¦¥Ÿ¨

ïì òîLîy ,'oey`xd meia' eprinyne ±eléôàaúBìéìaeig bdep ©§©¨£¦¥
.ungd z` xral jixv oey`xd meid zqipka cine ,dzayd

,`xnbd zvxzndéì àëéøèöéà àì àeääaezkd jixv `l ± ©Ÿ¦§§¦¨¥
,df oic eprinydl
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc migqt(iying meil)

.gqt axra `ed ungd xeria onfy gxkda `l`
éøö Bðéà ,øîBà éñBé éaøCy ,ef dgkedléøäy dnàeä[aezkd-] ©¦¥¥¥¨¦£¥

'íëézaî øàN eúéaLz ïBLàøä íBia Cà' øîBàezpeek gxkda ¥©©¨¦©§¦§Ÿ¦¨¥¤
Bà .áBè íBé áøòî[xn`z `ny-]øîBì ãeîìz ,áBè íBéa àlà Bðéà ¥¤¤¥¤¨§©§©

'Cà'y ixd ,herin oeyl `edy÷ìçoey`xd meid z` aezkd ©¨©
.eleka `le eivga wx ungd z` ziaydl deive ,mipylíBéa éàå§¦§

Bîöò áBè,aezkd xacnéøL éîungd z` zedydl xzen ike ± ©§¦¨¦
,meid zevg crL÷zéà àä[dywed `ld-]øBàN úúaLäxeqi`-] ¨¦§©©§¨©§

['`vni la'õîç úìéëàå ,õîç úìéëàìdywed,ävî úìéëàì ©£¦©¨¥©£¦©¨¥©£¦©©¨
xeqi` onf s` ,xyr dyng lila `ed dvn zlik`y xg`ne
`l ok m`e .xyr dyng liln `ed '`vni la' xeqi`e ung zlik`
gxkda `l` ,xyr dyng mei zevga `ed ezzayd onfy okzi

.xyr drax` mei zevga `edy
:mipic dyly lirl e`aedy `aiwr iax ixacn giken `axøîà̈©

,àáø̈¨
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xcde"רמב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr d sc migqt(iying meil)

L÷zéà àäc[dywed ixdy-]úìéëàå ,õîç úìéëàì øBàN úúaLä §¨¦§©©§¨©§©£¦©¨¥©£¦©
õîçdywedøBàN úúaLä .ävî úìéëàìdywed,õîç úìéëàì ¨¥©£¦©©¨©§¨©§©£¦©¨¥

áéúëc(hi ai zeny)ìëà ìk ék ,íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL' ¦§¦¦§©¨¦§ŸŸ¦¨¥§¨¥¤¦¨Ÿ¥
,'äúøëðå úöîçîs` xq`p dlik`a ungd xq`py dryny ©§¤¤§¦§§¨

.didyaõîç úìéëàådywedáéúëc ,ävî úìéëàì(k ai my)ìk' ©£¦©¨¥©£¦©©¨¦§¦¨
,('åâå) úvî eìëàz íëéúáLBî ìëa ,eìëàú àì úöîçîdryny ©§¤¤ŸŸ¥§Ÿ§Ÿ¥¤Ÿ§©Ÿ

.ung zlik` xeqi` lg dvn zlik` aeig lgyåixddéa áéúk ©§¦¥
aaeigävî(gi ai my),'úvî eìëàz áøòa'dvn aeigy myk ok m`e §©¨¨¤¤Ÿ§©Ÿ

`ed dvnl ywedy ung zlik` xeqi` s` ,xyr dyng lila `ed
s` ,dlildn ligzn dlik` xeqi`y myke .xyr dyng lila mb
jxev oi` dzrne .dlildn ligzn el ywedy '`vni la' xeqi`
`a gxkdae ,'oey`xd meia'n xerial xyr dyng lil zeaxl

.xerial xyr drax` mei z` zeaxl df aezk
n aey:`xnbd dywàîéàå`a 'oey`xd meia'y xn`p `ny ± §¥¨

,øeòéáì øNò äòaøà ìéì úBaøìmeia wx `ed df aeigy epl oipne §©¥©§¨¨¨¨§¦
:`xnbd zvxzn .xyr drax`íBia''oey`xd,áéúk.dlila `le ©§¦

:`xnbd dywn aeyàîéàå`ed xeriad onfy xn`p `ny ± §¥¨
àøôvî.meid zevgn wx `edy oipne ,xyr drax` mei xwean ± ¦©§¨

e ,'oey`xd meia j`' xn`p :`xnbd zvxzn'Cà'herin ernyny ©
÷ìçwxy o`kne ,xeq` ezvwne xzen ezvwny ,mipyl df mei ¨©

.elek `le ungd zzayda aiig ipyd eivg
meia `ed dzaydd onfy jkl zxg` dgked d`ian `xnbd

dzpypy `ziixaa :xyr drax`àðz ìàòîLé éaø éác,[epipy-] §¥©¦¦§¨¥¨¨
eðéöîmeiløNò äòaøàoqipaøîàpL ,'ïBLàø' àø÷pL(my)ïLàøa' ¨¦©§¨¨¨¨¤¦§¨¦¤¤¡©¨¦Ÿ

Lãçì íBé øNò äòaøàazSn Elk`Y axrA.'dn s` ok m` §©§¨¨¨¨©Ÿ¤¨¤¤Ÿ§©Ÿ
`xnbd .xyr drax` mei `ed 'eziayz oey`xd meia' xn`py

:xen`d oicl sqep xewn d`ian'ïBLàø' ,øîà ÷çöé øa ïîçð áø©©§¨©¦§¨¨©¦
àøwéòîc[mcew-],òîLîenkeàø÷ øîàc(f eh aei`)íãà ïBLàøä' §¥¦¨¨©§©§¨©§¨£¦¨¨

.'ãìez,ipnizd ftil` erx el xn` eyper lr aei` opelzd xy`ky ¦¨¥
zeevn lk z` miiwl zrciy cr ,zclep oey`xd mc`l mcew ike
dn s` ok m`e ,'mcew' `id 'oey`x' zernyny ixd .`xead
,'eziayz oey`xd meia j` elk`z zevn mini zray' xn`py

.eiptl exkfpy minid zrayl mcewy xyr drax` mei `ed
:`xnbd dywn,äzòî àlàalel zevna xn`py dnbk `xwie) ¤¨¥©¨

(n-hl''ebe mini zraW 'd bg z` EBgYïBLàøä íBia íëì ízç÷ìe ¨Ÿ¤©¦§©¨¦§©§¤¨¤©¨¦
,'ebe 'xcd ur ixRénð éëäy yxtp my [ok mb-]àøwéòîc ïBLàø §¦¥¨¨¨¦©¦¦§¥¦¨¨

[mcew-],òîLîmcewd ixyza xyr drax`a ef devn onf didie ©§©
:`xnbd zvxzn .zekeqd bg ini zraylä éðàLíúalel zevna ¨¦¨¨

meyn ,xyr dynga `ed dpnf i`ceayáéúëcaezkd jynda da ¦§¦
äî ,'íéîé úòáL íëéäìà 'ä éðôì ízçîNe'd meidéòéáMly §©§¤¦§¥¡Ÿ¥¤¦§©¨¦©§¦¦

d meid `ed el` mini zray' óà ,âçì éòéáLd meia'ïBLàøazkpy §¦¦¤¨©¦
d meid `ed mdiptl,âçì ïBLàø.c"i mei `le ¦¤¨
:`xnbd dywn aeyáéúk énð àëäeziayz zevna o`k mb `ld ± ¨¨©¦§¦

xn`p,'eìëàz úBvî íéîé úòáL eúéaLz ïBLàøä íBia Cà's`e ©©¨¦©§¦¦§©¨¦©Ÿ¥
s` ,gqt ly iriay `ed iriayd meidy myky ,xnel yi o`k

:`xnbd zvxzn .gqtl oey`xd `ed oey`xd meidáBzëð ïk íà¦¥¦§
' àø÷meia j`,'ïBLàøly `"d,éì änì 'ïBLàøä'`l`dpéî òîL §¨¦¨¦¨¨¦§©¦¨

df xezinïøîàãëìmcewd meid `ed 'oey`xd'y ,xen`k ± ¦§©£¨¨
.gqtd ini zrayl

:`xnbd dywn aeyéëä éàok m` ±íúäalelaénð,le`yl yi ¦¨¦¨¨©¦
ly `"d,éì änì 'ïBLàøä'aezkd zpeeky cenll yi df xezine ¨¦¨¨¦

:`xnbd dywn cer .c"i meil `ideúå,dywíúäzekeqd bga §¨¨
áéúëc(hl bk my)',mini zraW 'd bg z` EBgYïBúaL ïBLàøä íBia ¦§¦¨Ÿ¤©¦§©¨¦©¨¦©¨

øîéà ,'ïBúaL éðéîMä íBiáey [xn`z mb-]àøwéòîc 'ïBLàø' ©©§¦¦©¨¥©¦§¥¦¨¨
[mcew-],òîLîeazkpy minid zrayl mcewd xyr drax` meie ©§©

lr `xnbd zvxzn .dk`ln ziiyra xq`ie oezay didi eiptl
:dipyd dziiyewíúä éðàL,zekeqaéðéîMä íBiáe' àø÷ øîàc ¨¦¨¨§¨©§¨©©§¦¦

éðéîM äî ,'ïBúaL`ed zxvrïBLàø óà ,âçc éðéîL`edïBLàø ©¨©§¦¦§¦¦§¨©¦¦
,âçcly `"d ok m` :`xnbd zl`ey .xyr drax` `le'ïBLàøä' §¨¨¦

.éì änìd`a ef `"d :`xnbd daiynéèeòîì[hrnl-]ìL Bleç ¨¨¦§©¥¤
ãòBî.dk`ln ziiyr xeqi`n ¥

a dk`ln xzid `ld :`xnbd dywnî ãòBî ìL Bleçd meia'ïBLàø ¤¥¦¦
'oezayed meia'néðéîL'oezay,à÷ôðoezay xn`py jkn oky §¦¦¨§¨

:`xnbd zvxzn .oezay epi` crend legy gken el` mini lr wx
mewn lknéøèöéàCleg z` hrnl ick dxizi `"dl [jixv-] ¦§§¦

c meyn .oezayn crendàðéîà Czòc à÷ìñdler didy - ¨§¨©§¨¨¦¨
,xnel jzrca'éðéîMä íBiáe' àðîçø áúëc ìéàBä,e"ieaéñBî å"éåó ¦§¨©©£¨¨©©§¦¦¨¦

ïBLàø ïéðò ìòzeaxl `ae ,el mincewd crend leg ini lr ± ©¦§©¦
ãòBî ìL Bleça eléôàc,oezay oic yiïì òîLî à÷eprinyn ± ©£¦§¤¥¨©§©¨

dgec .oezay epi` cren ly elegy ,'oey`xd' ly `"dd xezii
:df uexiz `xnbdå"éå àì àðîçø áBzëì àìå,'ipinyd meiae' ly §Ÿ¦§©£¨¨Ÿ¨

åaeyàìa jxev didià"äcren ly eleg hrnl 'oey`xd' ly §Ÿ¥
:`xnbd dywn cer .oezayneúå,dywíúägqtaáéúëcbk my) §¨¨¦§¦

(f,'íëì äéäé Lã÷ àø÷î ïBLàøä íBia'y xn`z my mb'ïBLàø' ©¨¦¦§¨Ÿ¤¦§¤¨¤¦
,òîLî àøwéòîc'elk`z zevn mini zray'l mcewd c"i meie §¥¦¨¨©§©

.dk`ln ziiyra xeq` didi eiptly aezka exkfpy
mlerl :xg` ote`a wgvi xa ongp ax ixac z` zvxzn `xnbd
xn`py dne ,el jenqa exkfpy minil mcewd meid `ed 'oey`xd'

,oqipa c"i mei lr xen` 'eziayz oey`xd meia'éðä àlà[el`-] ¤¨¨¥
ìL'ïBLàø' äLy oezayae ,alela exn`pyxeqi`ae ,zekeq l §Ÿ¨¦

,gqta dk`lndéì éòaéî[mikxvp-]ìzxg` dyxcéaø éác éðúãk ¦¨¥¥¦¦§¨¥§¥©¦
,ìàòîLée`xwp zxg` daiqn `l` ,mzernynk miyxtzn mpi`e ¦§¨¥

.'oey`x' myaøëNa ,ìàòîLé éaø éác àðúcmeiwìLäLmixac §¨¨§¥©¦¦§¨¥¦§©§Ÿ¨
mdilr eehvpy my lr mipey`x e`xwpy el`'d meiaeëæ ,'ïBLàø¦¨

l`xyiììLäLmiiexwy mixac,åNò ìL Bòøæ úéøëäì ,'ïBLàø' ¦§Ÿ¨¦§©§¦©§¤¥¨
ìå ,Lc÷nä úéa ïéðáì.çéLî ìL BîLekfiåNò ìL Bòøæ úéøëäì §¦§©¥©¦§¨§¦§¤¨¦©§©§¦©§¤¥¨

k ,oey`x' iexwyáéúëc(dk dk ziy`xa)Blk éðBîãà ïBLàøä àöiå' ¦§¦©¥¥¨¦©§¦ª
å .'øòN úøcàkekfiLc÷nä úéa ïéðáìk ,'oey`x' iexwdáéúëcea §©¤¤¥¨§§¦§©¥©¦§¨¦§¦

(ai fi dinxi)å .'eðLc÷î íB÷î ïBLàøî íBøî ãBáë àqk'ekfiììL BîL ¦¥¨¨¥¦§¦§¨¥§¦§¤
çéLîk ,'oey`x' iexwdáéúëcea(fk `n diryi)äpä ïBiöì ïBLàø' ¨¦©¦§¦¦§¦¦¥
,ípäoY` xVan mlWExile.' ¦¨§¦¨©¦§©¥¤¥

:c"ia dzayd aeigl xg` xewn d`ian `xnbdàëäî ,øîà àáø̈¨¨©¥¨¨
xn`py ,oqipa c"i mei zevga `ed ungd xeria onfy epcnlzeny)

(gk cl,'éçáæ íc õîç ìò èçLú àì',df aezkn yexcl yieàì Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦Ÿ
èçLúoaxw z`íéi÷ õîç ïééãòå çñtä.exeria onf ribd `le ¦§©©¤©©£©¦¨¥©¨

zzayd onf s` ,c"i mei zevgn dxiyk gqtd zhigyy xg`ne
:`xnbd zl`ey .dry dze`a `ed ungdàîéàåxn`p `ny ± §¥¨

yèéçL ék ãçå ãç ìkonfa dzayda aiigzi cg`e cg` lk ± ¨©§©¦¨¦
oipne ,dlild cr ehgeyl xyt` ixdy ,gqtd z` hgey `edy

ay xazqn :`xnbd daiyn .mlekl `ed cg` aeig onfy eplïîæ§©
àðîçø øîà äèéçL,ungd z` ziaydl yiy [dxezd dxn`-] §¦¨¨©©£¨¨

cg` dzayd onf dpzp `l` ,exagl cg` mc` oia dwlig `l oky
.dhigyl ie`xd onfd `edy ,meid zevga mlekl

:`ziixaa l`rnyi iax ixacn `ax ixacl reiq d`ian `xnbd
éëä énð àéðzxn`py dn ,`ziixaa epipy jk ±ïBLàøä íBia Cà' ©§¨©¦¨¦©©¨¦

'íëézaî øàN eúéaLz`edBà .áBè íBé áøòî[xn`z `ny-]ðéàB ©§¦§Ÿ¦¨¥¤¥¤¤¥
,'éçáæ íc õîç ìò èçLú àì' øîBì ãeîìz ,Bîöò áBè íBéa àlà¤¨§©§©§©Ÿ¦§©©¨¥©¦§¦

,íéi÷ õîç ïééãòå çñtä úà èçLú àì`ed dzaydd onfy o`kne Ÿ¦§©¤©¤©©£©¦¨¥©¨
.gqtd zhigy onf `edy xyr drax` mei zevgaéaø éøác¦§¥©¦

.ìàòîLé¦§¨¥
:df oic xewna zexg` zehiy d`ian `ziixad,øîBà àáé÷ò éaø©¦£¦¨¥

éøö BðéàC`id dzayddy epcnll ick 'ung lr hgyz `l'l ¥¨¦
y ,c"ia,'íëézaî øàN eúéaLz ïBLàøä íBia Cà' ,øîBà àeä éøä£¥¥©©¨¦©§¦§Ÿ¦¨¥¤

åixdáéúk(fh ai my)'iriaXd mFIaE Wcw `xwn oFW`xd mFIaE ©§¦©¨¦¦§¨Ÿ¤©©§¦¦
,mkl didi Wcw `xwn,['íäá äNòé] (åùòú) àì äëàìî ìk ¦§¨Ÿ¤¦§¤¨¤¨§¨¨Ÿ¥¨¤¨¤

äëàìî áà àéäL äøòáäì eðéöîedpi`yk aeh meia dxeq`d ¨¦§©§¨¨¤¦©§¨¨
`l ok m`e ,df jxevl dpi` ung ztixy ixde ,ytp lke` jxevl
,gqt ly oey`x meia ungd z` sexyl dxezd dzeivy okzi
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רמג izni`n` cenr d sc ± oey`x wxtmigqt
õîç úìéëàì øåàù úúáùäxidfdy dryn Ðung lek`l `lydev Ðziaydl

,xe`yd."(ung) lke` lk ik ,mkizaa `vni `l xe`y" aizkcúìéëàì õîç úìéëàå
äöîdvn lek`l aiigy dryn Ðlk" aizkc ,ung lek`l `ly xidfd Ðzvngn`l

elk`z axra" aizke ,"zevn elk`z mkizeayen lka ,elk`znl` ,"zevnzlik` onf :`

ung xeqi`e dvnzzaydexe`yÐ

.dkiygyn÷ìç êà,oiherin oiwxe oik` Ð

ezvwne xzen meid zvwn :`nl`.xeq`

dzrneeivge xeqi`l eivg :wlgl epl yi

`ixhniba ug `ed "j`" :xn`c `ki`e .xzidl

"g`cq,u"kc s"ib r"hag qtezes"l` zgz '

i"cvek mewna.'òîùî àø÷éòîã ïåùàøÐ

oey`x rnyn iccd` `xwc `inex e`la

zernynadray lkl mcew mei `edy ,`xwc

,elk`z zevn mini zray" aizkc oeik ,`xwc

"oey`xd meia j`dyrnl mcew oey`x Ð

.xn`wãìåú íãà ïåùàøämc`l mcewd Ð

oey`xd.zclepáéúë àä éîð àëäi`da Ð

yexce ,"mini zray" diteb `xwoey`x inp

.iriayc `inecéîð íúäd ,alel iab Ð'

oey`xdc.il dnlà÷ôð éðéîùå ïåùàøîÐ

oezay edpda aizkcne`l jpi`c llkn Ð

.edpip oezayïåùàø ïéðò ìòmini lr Ð

.cren ly eleg epiidc ,el minecwdáåúëì àì
å"éå àì àðîçøezc ,`ieaix rnync Ð

`"d jixhvi`.herinlïåùàø äùìù éðäî àìà
ycew `xwne ,gqtc ycew `xwna aizkc Ð

alel zevne ,zekeqc.ongp axl azez `l Ð

e`l eda aizkc oey`x ipdcediizernynl

,oey`x e`xwpc `ed `nlra `ny `l` ,ez`w

`pzke.l`rnyi iax iacïåùàø äùìù øëùá
,bgc lbxd zziaye ,gqtc lbxd zziay Ð

zlihpee`xwpy alelmipey`xdylyl ekf Ð

.oey`x'åâå õîç ìò èçùú àìgqt zhigye Ð

xaky ,miaxrd oia `edy ,ray zlgzn dpnf

wxta opixn` ikde .dzriwy cvl dng dhep

`nei) "dpennd odl xn`"dizelv :(a,gk

ilzek ixgyn ikn mdxa`czevgn epiidc Ð

zlgzn cinzd zhigyc dpin opixnbe ,jli`e

hgyp cinzc oizipzn mzd ol `iywe .ray

zia ilzek ip`y :ol ipyne ,dvgne zery yya

ipeekn `lc ycwnd,c`n odizgz oiagx Ð

`leixgzyn.dvgne yy crãç ìë àîéàå
ãçåddy m`e ,hrn ezhigyl jenq xrai Ð

ryz crepxrai Ð.ryzaøîà÷ äèéçù ïîæ
àðîçø`l Ðepnf dfl l`xyil dxez dwlg

dfleonf el rawe li`ed ,epnfexeqi`elka dey

mlekl Ð.raw cg` onfäëàìî áà àéäùÐ

xq` aezkde ,`id jxevl `ly dxrad efe

drax`a oey`x i`d jkld ,aeh meia dk`ln

.xn`w xyr÷ìç êàaezkd jl xizd Ð

.exeria mei zvwn ezedylmeia exeria mei i`e

aehixy in Ð'ek ywzi` `d ?llk diiedyl

zzayd jgxk lre .dkiygyn dvn zlik`e

,jygzyk xe`y"j`" zgkyn `l ok m`e

"j`" e`l i`c .wlgmeia :xninl `ki` Ð

la` .meid zlgzd `edy zeynyd oia oey`xd

`zyddil ixy exeria mei jeza jgxk lr Ð

`xw.diiedyl
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àäãiax sili (a,gk onwl) "dry lk" wxta Ð 'eke ung zlik`l xe`y zzayd ywzi`

.dilr bilt oerny iaxe ,dyrz `la `edy dlrnle zery 'en ung lke`l dcedi

zery yyny xe`y zzaydl ung zlik` dywed `lc ,icin slinl ivn `l `kdne

`l i`n` :mdxa` oa oeyny epiaxl dywe .mini zray ly xe`y zzaydl `l` ,dlrnle

zlik`l ywzi`cn xe`y zzaydl zxk sili

.ung

éèåòîì,i`w ediieexz` Ð cren ly eleg

` alelcmei `l` dpicna lhip epi

.cg`

àðúãëab lr s` Ð l`rnyi iax iac

`aeh iaizkczevn dyly jpda Ð

iaiyg cg` devna aezkd lke ,edlek iaizk

oey`x yly ipdnc olpn zeywdl oi`e .`cg

`nlic .opiyxcckl "oey`xd meia j`"e ,opiyxc

ipdnc `xazqnc ?`yxc jdl aizki` `edd

.`yxc jdl edlek opiyxc ,ycew `xwna iaizkc

àìdywd Ð miiw ung oiicre gqtd z` hgyz

ungc `kdn sili ikid :mdxa` oa oeyny epiax

zhigy onf `de ?dlrnle zery yyn xeq`

zevg iptl ehgyy cinze ,ied cinzd xg` gqtd

zevg xg` cin ied `l dhigy onf ok m`e leqt

oeik :xnel yie !cinz zaxwd ziidy ick cr

opzck ,xyk cinz mcew gqtd hgy m` caricc

mzd.jli`e zevgn dhigy onf aiyg Ðïîæ
`ed zn`c ab lr s` Ð `pngx xn`w dhigy

,higy ik cge cg lk "ung lr hgyz `l"c

:(mye `,bq onwl) "hgyp cinz" wxta opixn`c

ungd lr gqtd z` hgeydlkn .e`la xaer Ð

xidfde ,dzaydd lr xidfdc ogky`c oeik mewn

ung lr gqt hegyl `lyonfay `ed `xaq Ð

.dzayd lr xidfd dhigy

éøáã:wgvi epiaxl dniz Ð l`rnyi iax

`xwn dil `wtp l`rnyi iax iac `pzc

l`rnyi iaxn jixt oizkec dnkae ,`pixg`

.l`rnyi iax iac `pz`

(øîåàå)ab lr s` Ð eyrz `l dk`ln lk

ez`pd milgb dyrie sxyiykc

iab (a,ek onwl) "dry lk" wxta xn`ck ,xzen

milgb iab lr dlyia :dlxrztd lkd ixac Ð

"dry lk" wxta opzc `de .ung oicd `ede ,xzen

mixike xepz ea wiqi `l :(`,`k).opaxcn epiid Ð

eziayzc `xwc ,`ed `xaqc :wgvi epiax xne`

,inp i` .ezlgbl jixv epi` elit` ,oipr lka ixiin

s` ,epnn zepdl leki epi` dxrad zlgznc oeik

jk xg` epnn d`pd el `diy ab lrenk ,xeq` Ð

xn`c o`nl ,aeh meia oiaixw oi`y zeacpe mixcp

heicd lk`n oda yiy it lr s` (`,k `,hi dvia)

ixyc o`ne .seqal.zepdln ixy Ð
wlgl
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רמד
izni`na cenr d sc ± oey`x wxtmigqt

äðéî òîùxeq`c meyn `l` ,`ed aeh mei axr oey`xd mei i`dc dil `wtp `lcn Ð

aeh meia xiradl"dry lk" wxta onwl xn`c ,dcedi iaxk dil `xiaq dpin rny Ð

i`c ,xzepn dl silie .dtixy `l` ung xeria oi` [a,fke `,`k]ezzaydxac lka

dil `xiaqdinwel Ðepxraie ,aeh meia.mil epkilyi e` mialkl eplik`i ,xg` xaca

äðéî òîùådk`ln a` `edy xn`wcn ÐÐ

wlgl dxrad :xn`c ,ozp iaxk dil `xiaq

zay) `ipzc .dz`vi,z`vi e`ll dxrad :(`,r

xfg ,"dk`ln lk dyrz `l" llka dzidy

xnel ,dnvrl e`l da hxte ,ellkn d`ivede

`l` zek`ln x`yk oic zia zzina dpi`y jl

,dz`vi wlgl :xne` ozp iax .ecal df e`la

zea` dyng e` drax` dyerd xn`z `ly

,zg` `l` aiig epi` zaya bbeya zek`ln

zxk cge edleka `ki` e`l cg `dcjkitl Ð

`id dn ,dil` yiwdl ,dnvr ipta da hxt

dilr oiaiige dk`ln a` `idy zcgein

dk`ln a` e`l iqei iaxl :`nl` .'ek dnvrl

.`idìëá øåàù êì äàøé àìå øîàð øáë àìäå
êìåáâ.rnyna miza ixd Ðàìå øîàðù éôì

êì äàøéazkcnc Ðjly :dpin rnyn "jl"

ly oileaba d`ex dz` la` ,d`ex dz` i`

m` ,deab lye ieb oebk ,mixg`myicwdwcal

.ziadìåëéoinhiy df `xwnn cenlp Ðz`

ep`xi `ly cia ely,eice"d`xi `l" `dc

.aizkìá÷éåéåâä ïî úåðåã÷ôaizk `dc Ð

."jl"àöîé àì øîåì ãåîìújl xq` Ð

ly jl xq`e ,d`ivn llka `id s`y ,dpnhd

."jl" aizk `l `kdc ,mixg`éì ïéà`l"n Ð

,jici zgz ezyak `ly ieb `l` xeq`c "`vni

`kti` :jixt dinwle .xvga jnr iexy epi`e

.`xazqnåúùáéëù éåâêãé úçúepenn iedc Ð

jxvga iexy la` ezyaik `ly e` ,jpennk

yxtn dinwl ."`vni `l" :xnel cenlz ,oipn

.dlíéúáá àìà éì ïéàåxn`p m`e :xnelk Ð

iziid ,"xe`y jl d`xi `le" xn`p `le df

,mizaa `l` ung zedyl xeq`y il oi` :xne`

`xw i`da `dc .cinz elv` ievn `edy iptn

.aizkc `ed mizaêìåáâ ìëá øîåì ãåîìúÐ

.aizk "d`xi `l"c `xwaïééãòåit lr s` Ð

lka xaer mizaa :xnel il yi ,mdipy xn`py

dpnhd elit` rnync "`vni `l" `dc ,el`

"jl" inp eda azk `le ,mizaa `l` azk `l

oigiy zexea oileaba la` .mixg` ly `ivedl

d`ex dz` la` :xne` ip`e ,"jl" azk zexrne

dfa df ly elew ozil oipn .mixg` ly oda

dfa df ly exnegedinwle .'ek xnel cenlz Ð

lye mixg` ly dl iziinc xn`w i`n :jixt

`xizdle `xeqi`l deab.`kde `kdàééì éôìë
izy Ð.zeln`d ?df xac dhep okid itlk

ezyaky ieb :`xazqn `kti``xazqn Ð

.ith xeq`càééìwxta zekxaa exiage .okid Ð

:(`,gp) "d`exd"iavgipbk `xdpl`iilÐ

miqxgmixeay.oikled okidlêåôéàil oi` Ð

,ezyaiky ieba `l` xeq`c.jlyc `inec iedc

`l" xnel cenlz ?oipn ezyaik `ly ieb

`vni `l la` ,`vnz `l azk `le ."`vniÐ

.rnyn ixnblàùéøàåéà÷il oi` .`xizidl Ð

dilr liaw `lca ,mixg` ly ze`xl xzenc

,dinwlck zeixg`axl opikxte ."`vni `l" :xnel cenlz ?xzenc oipn ezyaiky ieb .ezyaik `ly `l``xizidl :ipyne .`xeqi`l `xw dizlinl dl aiqpe ,`xizid` xcdn `pz :`

xe`ya oileaba xn`py meyn ,dl aiqp `wlka xe`y jl d`xi `le ung jl d`xi `l" aizke ,d`x zyxta "mini zray jleab lka xe`y jl d`xi `l" .ipnif ixz "jl" "jl"

xen` xak `dc ,dii`x iab oileaba "jl" i`dl oipr epi` m`e .`a zyxta "jleabievna s` jl `vni `l :dia yexce ,`vni `ll oipr edipz Ð,jl `pin`w jnr iexy epiide ,jlv`

ungc jl `idde .ely z` `ven dz` la` .jly ok m` `l` xeq` ung oi`cxe`yc ,aiygw `l Ð.sili `l dixagn cgc (a,f) dviaa xn`ck ,ikixv jxvin ungeàæåçîexir Ð

.`ax lyàìéç éðáã.zexiird lr odizepefn gxeh oewiz oilihne ,jlnd zia ly qiib Ðàçéðä.xeq` zeixg` meync opixn`c `d Ð'åë øîàã ïàîì`aaa dil xn`w oerny iax Ð

ozeixg`a aiigy miycw :(a,`r) `nw.aiig Ð
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רמה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr d sc migqt(iying meil)

dpéî òîLgikedl yi -îeixacàáé÷ò éaøcung xeria xq`y §©¦¨¦§©¦£¦¨
,dk`ln a` `edy meyn aeh meiaúìz.mipic [dyly-]òîL §¨§©

dpéîy ,eixacn gken -àlà õîç øeòéa ïéàa.äôéøNoky ¦¨¥¦¨¥¤¨§¥¨
mi`pz zwelgnoldl dpyna `id(.`k)zrcl ,ung xeria zevna

e` gexl eziixfe ungd xexit ici lr s` zniiwzn `id minkg
.dtixya `l` zniiwzn dpi` dcedi iax zrcle ,mil ezwixf
ung xral dxezd dzeivy okzi `ly `aiwr iax xn`y dnne
iaxk xaeq `edy gken ,dk`ln xeqi` ea yiy meyn aeh meia
xyt` minkg ixacl ixdy .dtixya `weec `ed xeriady ,dcedi
,mialkl ezlk`d e` mil ezklyd ici lr aeh meia exral

.dk`ln xeqi` meyn oi` el` mipte`ae
dpéî òîLey ,`aiwr iax ixacn gikedl yi cere ±÷lçì äøòáä §©¦¨©§¨¨§©¥

.úàöéxn`py dna zellkp zaya zexeq`d zek`lnd lk oky ¨¨
(h k zeny)dazkp dxrad zk`ln eli`e ,'dk`ln lk dUrz `l'Ÿ©£¤¨§¨¨

xn`py ,dnvr ipta(b dl my)mFiA mkizaWn lkA W` Exraz `l'Ÿ§©£¥§ŸŸ§Ÿ¥¤§
mi`pz ewlgpe .'zAXd(.r zay)iqei iax zrcl .xacd mrha ©©¨

zek`lnd x`y lkk dpic oi`y epcnll ,z`vi e`ll dxrad
dxeq` `id `l` ,z`hg ozbby lre dliwq opecf lr miaiigy
s`y ,xaeq ozp iaxe .zewln yper wx da yie ,cala e`l xeqi`a
oic epcnll ick dnvr ipta dazkpe ,z`hge dliwqa `id dxrad
zek`lnd ryze miyly lky it lr s`y .zaya zek`ln welig
oke ,'dk`ln lk dyrz `l' ly zg` dxdf`a zelelk zay ly
'`idd WtPd dzxkpe dk`ln Da dUrd lM iM' ly zg` zxka¦¨¨Ÿ¤¨§¨¨§¦§§¨©¤¤©¦

(ci `l my)cg` mlrda elit` zek`ln dnk dyerd mewn lkn ,
g aiig [zg` dbbya-]iax xn`y dnne .zg`e zg` lk lr z`h

`id ezhiyly gken 'dk`ln a` `idy dxradl epivn' `aiwr
iax ixack `le ,z`vi wlgly ozp iax ixacke ,dxenb dk`ln

.dk`ln a` dpi`e ,d`vi e`lly xaeqd iqei
dpéî òîLey ,`aiwr iax ixacn gikedl yi cere ±ïðéøîà àì §©¦¨Ÿ¨§¦©

,aeh meia [mixne` oi`y-]äøzeäå ìéàBäzk`lnCøBöì äøòáä ¦§§¨©§¨¨§¤
.CøBöì àlL énð äøzeälke` jxevl dxzed aeh mei zk`ln oky §¨©¦¤Ÿ§¤

gqt ly aeh meia aezkk ,ytp(fh ai my)Wtp lkl lk`i xW` K`'©£¤¥¨¥§¨¤¤
i`ny zia zrcl ,df oica mi`pz ewlgpe .'mkl dUri FCal `Ed§©¥¨¤¨¤
j` ,ytp lke` jxevl ziyrp `idyk `l` dk`ln dxzed `l
s` zxzen ytp lke` jxevl dxwiry dk`ln lk lld zia zrcl
,ytp lke` zk`ln `id dxrad s`e .df jxevl `ly ziyrpyk
`ly s` dxizdl yi lld zia zrcle ,leyiad jxev `id oky
ung zxrad onfy okzi `ly `aiwr iax xn`y dnne .df jxevl
ziak xaeq `edy gken ,day dk`ln xeqi` meyn e"ha `ed
,leyia jxevl ziyrp `idyk `l` dxrad dxzed `ly ,i`ny

.xg` jxevl `le
:'`vni la'e 'd`xi la' xeqi`a dpc epiptly `ziixad,ïðaø eðz̈©¨¨

xn`py dn(hi ai zeny)äî 'íëézáa àöné àì øBàN íéîé úòáL'¦§©¨¦§Ÿ¦¨¥§¨¥¤©
øîBì ãeîìz,xn`p dnl ±øîàð øák àìäå(f bi my)']eEì äàøé àì ©§©©£Ÿ§¨¤¡©§Ÿ¥¨¤§

,'Eìeáb ìëa øBàN Eì äàøé àì[å õîçg s`ellka mizaay un ¨¥§Ÿ¥¨¤§§§¨§¤
`l` .df xeqi`éôì[dnn-]øîàpLe','øBàN Eì äàøé àìrnyn §¦¤¤¡©§Ÿ¥¨¤§§

xn`py dnn oke .eilr mixaer oi` oirl d`xp epi`y oenh xe`yy
xe`y `weecy rnyn 'jl'äàBø äzà ìáà ,äàBø äzà éà ElL¤§¦©¨¤£¨©¨¤

xe`yíéøçà ìL[mixkp ly-]dBáb ìLåok m`e .[ycwd-]ìBëé ¤£¥¦§¤¨©¨
dvxi m`y [xn`z `ny-]ïéîèéote`a eziaa ely ung gqta ©§¦

,mipirl d`xi `lyådvxi m` okúBðBã÷t ìa÷éung lyéøëpä ïî §§©¥¦§¦©¨§¦
jkitl .ely mpi`y meyn ,mi`xp mdyk elit` eziaa mwifgie

øîBì ãeîìz,aezkd epcnln -'àöné àì'elit`e ,llk jzeyxa ©§©Ÿ¦¨¥
ly oecwt `ed `l` jly epi`yk elit`e ,oirl d`xp epi`yk

.ixkp
:zxne`e `ziixad dkiynnàéì ïé'`vni `l'n xeq`la àlàung ¥¦¤¨§

lyBzLaék àlL éøëð,jci zgzåmbïéàixkpdéeøL[xb-]Enò ¨§¦¤Ÿ¦©§§¥¨¦§
,øöçaly ung la`BzLaékL éøëð,jpennk epenne jci zgzåok ¤¨¥¨§¦¤¦©§§

y ixkp lyïépî ,øöça Enò éeøL.xeq`l eplàì' ,øîBì ãeîìz ¨¦§¤¨¥¦©¦©§©Ÿ

.'íëézáa àöné:`ziixad zl`ey cer .ef dyxc x`eaz oldle ¦¨¥§¨¥¤
,'mkizaa `vni `l' xn`py dnnàlà éì ïéàungL`vnp ¥¦¤¨¤

íëézáa`vnpd ung la` ,zr lka mklv` ievn `edyúBøBáa §¨¥¤§
úBøòîáe ïéçéLamkzeyxayïépî.eilr mixaeryøîBì ãeîìz §¦¦¦§¨¦©¦©§©

xe`y jl d`xi `l','Eìeáb ìëa.jzeyxa `edy mewn lka §¨§¤
:zxne`e `ziixad dkiynn,øîBà éðà ïééãòåunga `weecy ©£©¦£¦¥

yíézaa'mkizaa `vni `l' ea xn`pyøáBòmb,'äàøé ìa' íeMî ©¨¦¥¦©¥¨¤
åmeyn mbå ,'àöné ìa'meyn mb'ïéîèé ìa'epi`y oenh unga §©¦¨¥§©©§¦

d`xp,oirlåmeyn mb'éøëpä ïî úBðBã÷t ìa÷é ìa'lr xaer dz` §©§©¥¦§¦©¨§¦
la` .'jl' xn`p `l mizaa ixdy ,jcia cwtend ixkp ly ung

y ungaïéìeábayi oiicr ,'jl' ea xn`py [zexrne oigiy zexeaa] ¦§¦
ung `weecy xneläàBø äzà ìáà ,äàBø äzà éà ElLungìL ¤§¦©¨¤£¨©¨¤¤

,dBáb ìLå íéøçà.dii`xa xzen didi jcia cwten `ed elit`e £¥¦§¤¨©
eïéépîeplúà ïzéìxnegdìL øeîàäungäæ,mizaayaungäæ ¦©¦¦¥¤¨¨¤¤§¤

.ixkp ly unge oenh ung oileaba mb xeq`le ,oileabayåoipn ok §
ezlew z` ozil eplìLungäæ,oileabayaungäæ,mizaay ¤¤§¤

.ely epi`y ung mizaa s` xizdle'øBàN' 'øBàN' ,øîBì ãeîìz©§©§§
.äåL äøæâìixdyíézáa 'øBàN' øîàðaezkkàöné àì øBàN' ¦§¥¨¨¨¤¡©§§¨¦§Ÿ¦¨¥

ïéìeáâa 'øBàN' øîàðå ,'íëézáae' aezkkøBàN Eì äàøé àìlka §¨¥¤§¤¡©§¦§¦§Ÿ¥¨¤§§
,'jleabøáBò íézáa øeîàä øBàO äîeilrìá'e 'äàøé ìa' íeMî ©§¨¨§¨¦¥¦©¥¨¤©

øeîàä øBàN óà ,'íéøëpä ïî úBðBã÷t ìa÷é ìá'e 'ïéîèé ìá'e 'àöné¦¨¥©©§¦©§©¥¦§¦©¨§¦©§¨¨
ìa÷é ìá'e 'ïéîèé ìá'e 'àöné ìá'e 'äàøé ìa' íeMî øáBò ïéìeáâa¦§¦¥¦©¥¨¤©¦¨¥©©§¦©§©¥

å .'íéøëpä ïî úBðBã÷t,mizal oileabn epcnl okøeîàä øBàO äî ¦§¦©¨§¦§©§¨¨
ïéìeáâa`edyk `weecäàBø äzà éà ElL,eze`äàBø äzà ìáà ¦§¦¤§¦©¨¤£¨©¨¤

ungíézáa øeîàä øBàN óà ,dBáb ìLå íéøçà ìL`edyk `weec ¤£¥¦§¤¨©©§¨¨§¨¦
äàBø äzà éà ElL,eze`äàBø äzà ìáàungìLå íéøçà ìL ¤§¦©¨¤£¨©¨¤¤£¥¦§¤

.dBábdfi`ae ,xeq` mixg` ly ung ote` dfi`a x`eai oldle ¨©
.xzen `ed ote`

:`ziixad ixac zligz z` zyxtn `xnbdøî øîàlirl `aed ± ¨©©
,`ziixaaéì ïéà,ixkp ly ung lr s` xaeryàlL éøëða àlà ¥¦¤¨§¨§¦¤Ÿ

,øöça Enò éeøL ïéàå BzLaékla`Enò éeøLå BzLaékL éøëð ¦©§§¥¨¦§¤¨¥¨§¦¤¦©§§¨¦§
ïépî ,øöça,evng lr l`xyid xaery.'àöné àì' øîBì ãeîìz ¤¨¥¦©¦©§©Ÿ¦¨¥

:`xnbd dywnàéiì étìkcvn ixd ,df xac dpet [okidl-] §©¥©¨
epi`y ixkpa m` ixdy ,jtidl xnel yi `xaqdjci zgz yeak

yeak `ed m`y oky lk ,evng lr xaer dz` jz` cgi xb epi`e
lr xaer dz`y ,jnr cgi xby e` ,jpennk epenne jci zgz
:`xnbd zvxzn .ea lwdl `ziixad zrc lr dlr recne ,evng

Ceôéà ,ééaà øîàyi jke ,`ziixad zqxib z` jetdl yi ± ¨©©©¥¥
ixkp ,xvga jnr iexye ezyaiky ixkp `l` il oi`' ,dzepyl
.'`vni `l xnel cenlz ,oipn xvga jnr iexy oi`e ezyaik `ly
meyay rnyn ,'`vnz `l' xn`p `le '`vni `l' xn`py dnny

.`vni `l ote`
:`ziixad ixaca xg` yexit d`ian `xnbdàì íìBòì ,øîà àáø̈¨¨©§¨Ÿ

Ceôéz,`ziixad ixac z` [jetdz `l-]éà÷ àLéøàådixace ± ¥§©¥¨¨¥
ung ,`yixa epipyy dn lr miaqenìáà ,äàBø äzà éà ElL¤§¦©¨¤£¨

.dBáb ìLå íéøçà ìL äàBø äzà,`ziixad zl`ey jk lreéì ïéà ©¨¤¤£¥¦§¤¨©¥¦
,ixkp ly evng lr xaer dz` oi`yïéàå BzLaék àlL éøëða àlà¤¨§¨§¦¤Ÿ¦©§§¥

,øöça Enò éeøLla`ïépî ,øöça Enò éeøLå BzLaékL éøëðoi`y ¨¦§¤¨¥¨§¦¤¦©§§¨¦§¤¨¥¦©¦
.evng lr xaer dz`.'àöné àì' ,øîBì ãeîìz©§©Ÿ¦¨¥

:`ax ly uexizd lr `xnbd dywnàøézéäà øcäéî àpz éàäå§©©¨¦©©©¤¥¨
àøeqéàì àø÷ dì áéñðå`iadl `pzd ywan `ax ixacl `ld - §¨¦¨§¨§¦¨

z` jk lr `ian `ed ji`e ,ezyaiky ixkp ly ung xzidl xewn
.xeqi` epnn rnyny '`vni `l' aezkd`id jk :`xnbd zvxzn

,ezaeyza `pzd zpeekøîàpL íeMîxen`d 'd`xi `l' xeqi`a ¦¤¤¡©
oileaba `vnpd xe`y lréðîéæ éøz 'Eì' 'Eì'mrt ,[minrt izy-] §§§¥¦§¥

`a zyxta zg`(f bi zeny)xe`y jl d`xi `le ung jl d`xi `le'
d`x zyxta zg` mrte ,'jleab lka(c fh mixac)jl d`xi `le'

`l'l oipr epi` cg` 'jl'y xg`ne .'mini zray jleab lka xe`y
jke .'`vni `l'l oipr edpz ,xg` mewna xn`p xak ixdy ,'d`xi
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xcde"רמו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr e sc migqt(iyiy meil)

ezhiylyéøèöéàc eðééäCd jxvp ok lr ±'àöné àì'ung xeq`l ©§§¦§§¦Ÿ¦¨¥
xac mewn lka oky ,eilr zeixg` l`xyid laiwy ixkp ly

.epennk aygp epi` oenn cqtd e` geix mc`l mxebdïàîì àlà¤¨§©
øîàcoennl mxebd xac',éì änì 'àöné àì' ,'éîc ïBîîk`ed `ld §¨©§¨¨¥Ÿ¦¨¥¨¨¦

.xac lkl epennk aygp
:`xnbd zvxznéøèöéàCc meyn ,ezeaxl aezkd jxved -à÷ìñ ¦§§¦¨§¨

àðéîà Czòc,xnel jzrc lr dler didy -øãä déúéà éëå ìéàBä ©§¨¨¦¨¦§¦¦¥¨©
éà÷ déúeLøa åàì déðéòaexifgn miiw ungdy onf lky xg`n ± §¥¥¨¦§¥¨¥

`le .l`xyid zeyxa cner `ed oi` ,`edy enk ixkpl l`xyid
xacdyk `l` 'inc oennk oennl mxebd xac' oerny iax xn`
lr s`y ,mzeixg`a aiig yicwndy miycw apeba oebk ,oira epi`
enlyl aiig `ed mewn lkn ,ycwdn apebl ltk aeig oi`y it
xg` oenn `iadl aiigzn yicwndy xg`n oky .yicwnl
.epnn apby enk df ixd ,oenn cqtd apbd el mxbe mdizgz

ïì òîLî÷`l'a cwtpd xaer mewn lkny ,aezkd eprinyn ± ¨©§©¨
.oira oiicr `edy elit`e ,zeixg` eilr laiwy ung lr '`vni

dpedk zepzn rax`e mixyrn cg` `ed dxedh dnda xeka
epi` df aeige .gafnl eaixwn odkde ,odkl epzil aiig l`xyidy
ixkpl yi m` la` ,l`xyil dlek zkiiyy dndaa `l` bdep
unga lirl `ax ixac ab` .dxekan dxeht `id ixd da zetzey
oica wtq d`ian `xnbd ,l`xyi zeyxa `vnpd jlnd `av ly

:dxeka aeig oiprl jlnl ozpidl dkixvy l`xyi zndaeòä
àáøî dépéî,`ax z` daiyid ipa el`y ±àðBðøà úîäadnda ± ¦¥¥¨¨¤¡©©§¨

,jlnl qn epnn zixiyr zzl aiegn eilray zenda xcr jezn
`id m`d,äøBëáa úáéiçepzil milrad aiig xeka dcli m`y ©¤¤¦§¨

.odklBà`nyïéà`id,äøBëáa úáéiç`ly onf lky meyn ¥©¤¤¦§¨
`ed ixde ,ewlg xxazd `l oiicr ,jlnl df xcrn qnd yxted
.dxekan zxhet ixkp zetzeye ,dndae dnda lka szeyk aygp

:wtqd z` `xnbd zyxtnéæeæa déì ÷lñî éöîc àëéä ìkokid ± ¨¥¨§¨¥§©¥¥§¥
zzl aiig epi`e ,minca jlnl eaeg z` wlql leki xcrd lray

,onvr zendadnïì àéòaéî à÷ àì[wtq epl oi`-]úáéiçc Ÿ¨¦©§¨¨§©¤¤
ezekf oi` ,zendaa jlnd dkf `ly onf lky meyn ,dxekaa
el ozi seqaly okzi ixdy ,minca xy`n xzei oda dreaw

.zenda `le minc milradïì àéòaéî à÷ ékwx epwtzqpe ±àëéä ¦¨¦©§¨¨¥¨
éæeæa déì ÷lñî éöî àìcz` wlql leki xcrd lra oi`y ote`a ± §Ÿ¨¥§©¥¥§¥

,zendad sebn jlnl zzl `ed aiig `l` ,minca eaegéàîedn ± ©
`ax zrxkd z` d`ian `xnbd .dxeka oiprl el` zenda oic

:df wtqaeäì øîàwlql leki epi` m` ,daiyid ipal `ax [mdl-] ¨©§
,minca eaeg z`äøeèt:`xnbd dywn .dxekan ef dndaàéðúäå §¨§¨©§¨

nday `ziixaa epipy ixde ±`pepx` zúáéiçzvxzn .dxekaa ©¤¤
:`xnbdíúäote`a xaecn `ziixaa [my-]déì ÷lñî éöîc- ¨¨§¨¥§©¥¥

.minca jlnl maeg z` mlyl milrad milekiy
:`ax zaeyza zxg` oeyl d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi ± ¦¨§¨§¦

jky mixne`ìò óàå ,äøBëaä ïî äøeèt àðBðøà úîäa ,àáø øîà̈©¨¨¤¡©©§¨§¨¦©§¨§©©
déì ÷lñî éöîc ábeaeg z` wlql leki xcrd lra m` elit`e ± ©§¨¥§©¥¥

el yi oiicr minca wliq `ly onf lky meyn ,minca jlnl
mle` .dxekan zxhet ixkp zetzeye ,el` zendaa wlg jlnl

àðBðøà úqéò,jlnl qn dpnn zixiyr zzl aiig dilrayúáéiç ¦©©§¨©¤¤
déì ÷lñî éöî àìc áb ìò óàå ,älçadqird lra oi` m` elit`e ± ©©¨§©©©§Ÿ¨¥§©¥¥

dqiry ,epicia dkldy s`e .minca jlnl eaeg z` wlql leki
ecal l`xyid wlga oi` m` ,zetzeya ixkpe l`xyil zkiiyd
zqir mewn lkn ,dlgn dxeht `id ixd ,dlg aeig xeriy ick
`l ,zaiig `pepx`y `ziixaa epipyy dn df itle .zaiig `pepx`
.ef dqira dlg aeig oiprl `l` ,dxeka aeig oiprl llk xn`p

:`xnbd zl`eyàîòè éàîdnda oiay weligd mrh edn ± ©©£¨
:`xnbd daiyn .dqirlàì÷ dì úéà äîäayiy lew dilr yi - §¥¨¦¨¨¨

.ixkp zetzey meyn dxeht `idy mircei lkde ,da wlg jlnl
la`àì÷ dì úéì äqéòm`e ,da wlg jlnl yiy lew dilr oi` - ¦¨¥¨¨¨

ok lre ,lah lke` `edy d`exd xn`i dlg zyxtd `ll dplk`i
.oir zi`xn meyn dlg dpnn yixtdl minkg exfb

oipra dpcy `ziixa d`iane ,ixkp ly unga oecl zxfeg `xnbd
:dfñðëpL éøëð ,ïðaø eðzgqtaB÷éöáe ,ìàøNé ìL Bøéöçì ¨©¨¨¨§¦¤¦§©©£¥¤¦§¨¥§¥

unegndïéà ,Bãéal`xyidøòáì ÷e÷æixkpd m` la` .df ung §¨¥¨§©¥
,Bìöà Bãé÷ôä`ed ixd ,df ung lr zeixg` l`xyid eilr laiwe ¦§¦¤§

øòáì ÷e÷æm`e .eze`Bì ãçéixkpl l`xyid,úéaixd' el xn`y ¨§©¥¦¥©¦
eilr laiw `le ,'eizeiefn zg`a jvng z` gpd ,jiptl izia

,ungd lr zeixg`ïéà`edøòáì ÷e÷æ,df ung.'àöné àì' øîàpL ¥¨§©¥¤¤¡©Ÿ¦¨¥
:`xnbd zl`ey .`ziixad ixac z` zyxtn `xnbdøîà÷ éàî± ©¨¨©

ji`e ,xral wewf epi` zia el cgii m`y dn mrha `pzd xn` dn
:`xnbd daiyn .'`vni `l'n df oic rnzyn,àtt áø øîàdyxc ¨©©¨¨

eféà÷ àLéøà,`ziixad ixac zligz lr zaqen -øîà÷ éëäå± ©¥¨¨¥§¨¦¨¨©
,`pzd xn` jke,øòáì ÷e÷æ Bìöà Bãé÷ôämeynàì' øîàpL ¦§¦¤§¨§©¥¤¤¡©Ÿ

,'àönéeilr l`xyid laiwy ixkp ly ung s` daxzd df aezkne ¦¨¥
lirl x`eank ,zeixg`(:d).

:`ziixad ixaca xg` yexit d`ian `xnbdíìBòì ,øîà éMà áø©©¦¨©§¨
ef dyxcéà÷ àôéqà,zaqen `id `ziixad ixac seq lr -éëäå ©¥¨¨¥§¨¦

øîà÷m` ,`pzd xn` jke ±Bì ãçéixkpl l`xyid÷e÷æ ïéà úéa ¨¨©¦¥©¦¥¨
,øòáìmeyn,'íëézáa àöné àì' øîàpLung `weec ernyny §©¥¤¤¡©Ÿ¦¨¥§¨¥¤

,elyk aygpe zeixg` eilr laiwy oebke ,jvtg lkl jcia ievny
àeä déãéc åàì àäåixkpl l`yend mewna gpend df ung ixde ± §¨¨¦¥

,l`xyid ci zgz ievn epi`déLôðc àúéáì ìéiòî à÷ ék éøëðc§¨§¦¦¨§©¥§¥¨§©§¥
ìéiòî à÷oi`e ,ely ezial ungd z` qipkn ixkpd ixdy ± ¨§©¥

.eilr zeixg` lawn l`xyid
:iy` ax ixac lr dywn `xnbdàøîéîìxnel okzi ike ± §¥§¨

àéð÷ úeøéëNc,ziad lral miaygp l`eyd e` xkeyde [dpew-] ¦§¦¨§¨
ok lre ,ixkpd ziak aygp l`xyid ziaa ixkpl l`yend mewnde

.eilr xaer l`xyid oi`ïðúäådpyna epipy ixde ±(.`k f"r),óà §¨§©©
eøîàL íB÷îaxzenyøékNäì,ixkpl ziaì àìoipräøéc úéa §¨¤¨§§©§¦Ÿ§¥¦¨

ixkpd ea xeciyeøîà,okL éðtîmixkpdäãBáò BëBúì ïéñéðën ¨§¦§¥¤©§¦¦§£¨
,äøæoky ,ezial dxf dcear qpkizy gipdl l`xyil xeq` ixde ¨¨

xn`p(ek f mixac)exizd `l ok lr .'LziA l` darFz `iaz `le'§Ÿ¨¦¥¨¤¥¤
e` zenda ea cinrdl wx `l` ,ea xecl zia ixkpl xikydl

.mivràéð÷ úeøéëNc Czòc à÷ìñ éàåxnel jzrc lr dlri m`e ± §¦¨§¨©§¨¦§¦¨§¨
,ziad lral aygp xkeyde dpew zexikyydéúéáì ìéiòî à÷ ék¦¨§©¥§¥¥

ìéiòî à÷ déLôðcmilelbd zcear z` ixkpd qipknyk `ld ± §©§¥¨§©¥
exq` recne ,l`xyid zial `le ezial dqipkn `ed ixd zial
zexikyy di`x o`kn `l` .dxicl zia el xikydl ok meyn
ok m`e ,xikynd `l` ziad lral aygp xkeyd oi`e ,dpew dpi`

.ixkpd ung lr xaer epi` ixkpl ziad z` cgiiyk recn
`l` ,ziad z` xkeyl dpwn dpi` zexikyd ok` :`xnbd zvxzn

càëä éðàLaygp l`xyidy elit`y ,unga o`k oicd dpey ± ¨¦¨¨
mewna `vnpd ungd lr xaer epi` mewn lkn ,ziad lral

meyn ,ixkpl l`yendàðîçø dé÷tàcz` [dxezd d`ivedy-] §©§¥©£¨¨
exeqi`ìa.'àöné àì' ïBLlr `weecy rnyn jkneéî[ung lr-] ¦§Ÿ¦¨¥¦

Eãéa éeönL,xaer dz`àöéungäæl`yend mewna `vnpd ¤¨§¨§¨¨¤
meyn eilr xaer jpi`y ,ixkpl.Eãéa éeöî BðéàL¤¥¨§¨§

:aeh meia ziaa `vnpy ung oica dpc `xnbdøîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©
.éìkä úà åéìò äôBk ,áBè íBéa Búéáa õîç àöBnä ,áøxg`l oky ©©¥¨¥§¥§¤¨¨¤©§¦

aeh meia elhlhl xeq` ,melkl ie`x epi`e d`pda ungd xq`py
oi` aeye ,gqt axra edelhia xaky xg`ne .dvwen xeqi` meyn
lehlh xeqi` xzed `l ,'`vni la'a dxezd on eilr mixaer
e`eai `ly ick j` .exeriae ziad on ez`ved jxevl dvwen

.ilka ezeqkl jixv ,elke`le ea lykidlíà ,àáø øîàungd ¨©¨¨¦
aeh meia `vnpyéøö Bðéà ,àeä Lc÷ä ìLC.ilk eilr zetkl ¤¤§¥¥¨¦

:`xnbd zl`eyàîòè éàîycwd ung welgy mrhd edn ± ©©£¨
:`xnbd daiyn .ung mzqndépéî éìéãa ìcáéîmilcay meyn ± ¦§¨§¦¦¦¥
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רמז izni`n` cenr e sc ± oey`x wxtmigqt
àöîé àì êéøèöéà éëäìi` ,inc oennk e`l `nlrac meyn Ðxninl `xw jixhv

`din ung iabc.xqznøãä äéúéà éëå ìéàåädfe ,dipira dixnl diteb `ed Ð

`eddl oerny iax dxn` ike .ca`p `l oiicrapeb iab oebk ,oira epi`c `kid Ð

ltk oi`y it lr s` oerny iax xn` ,ozeixg`a oiaiig milrad eidy miycw

ycwdl `le "edrxl" aizkc ,ycwdlÐ

ozeixg`a aiig dfc oeikc .aiig `kdÐ

aiigzdl el mxb `dc ,dia `pixw edrx

.oennàðåðøàon xeyir lhep jlnd Ð

.d`eazd one dndadäøåëáá úáééçÐ

rvn`a ieb ciy lk :ol `niiwcdxeht Ð

xacna) xn`py ,dxekad onxeka lk il" (b

.mixg`a `l la` ,"l`xyiaxcredf

exeyiryekeza jln lydxekaa zaiig Ð

odkl zzl?`l e` ,mdly zexekadéöîã
äéì ÷ìñî.zerna iebl Ðïì éòáéú àì

,oda ieb dkf `l izk`c oeik Ðepiceepi`

ozi `l xninl `ki` ,zernn xzei oda reaw

.zern `l` zenda eléöîã áâ ìò óàå
äéì ÷ìñîdiwlq `lc dnk lkc Ðeci Ð

.zendaa `kiiyúáééç àðåðøà úñéòs`e Ð

zqirc ab lr`la l`xyi lke`e ,dxeht ieb

aizk "mkizeqixr" `dc ,dlg.zaiig ef Ð

,`id ely xne` d`exde ,`lw dl zilc

dndaa la` .dlg `la dlke`edl zi` Ð

zaiig `ipzcde .`lw.`ipzc `ed dqira Ð

øòáì ÷å÷æ ïéà`l Ðedewiwfdz` `ivedl

,ziad on iebdly d`ex dz` la` :oxn`ck

.mixg`åìöà åãé÷ôädilr liawe Ð

.xral wewf ,lif`e yxtnck ,zeixg`åì ãçé
úéáxn` `l` ,eilr elaiw `l :xnelk Ð

on zg`a gpd ,jiptl ziad ixd" dil"zeiefd

.xral wewf oi` Ðøîà÷ éàîsili ikid Ð

?"`vni `l"nàôéñà íìåòì"`vni `l"e Ð

rnynievndliawc epiid ,jvtg lkl jcia

.dicick iedc ,zeixg` dilríå÷îá óà
øéëùäì åøîàù:opz dxf dcearc `nw wxta Ð

la` ,l`xyi ux`a miebl miza oixikyn oi`

s`e .ux`l dvega oky lke ,oixikyn `ixeqa

exizdy mewna,exizd dxic zial `l ,xikydl

`ed xeciy `le ,mivre zenda ea cinrdl `l`

.daêãéá éåöî ïéàùdxeqn zief dze` ixdy Ð

.iebléìëä úà åéìò äôåëifg `l `dc Ð

,xar `l "d`xi la"a ,edine .iwet`e ilehlhl

:onwl opixn`ck ,lenz`n diaila dilha `dc

wcead`ly meyn `l` .eala lhaiy jixv

gkyieplk`ie.ilk ziitk jixv Ðéìéãá ìãáéî
äéðéî.epnn yextl `ed cenl lega elit` Ð

åöîçéåâ ìùcwtend Ðeilr laiw `le ,elv`

.ezedyl xzenc ,zeixg`äöéçî åì äùåòÐ

gkyi `ly ,xkid meyn ,xyr drax`a

,dray lk ilk ziitka dil ibq `le .eplk`ie

`l ,lirlc `edd edine .jxevl lhip ilkdy

dil ibq `nei cg meyne ,dvigna dil xyt`

.epxrai dlilae ,ilk ziitkaùøôîä.mil dyaid on Ðàøééùá.wegx mewnl Ðíåé íéùìù íãå÷,mei miyly gqtd mcew gqtd zeklda oil`eyy cbpk yxtn onwle .gqtl Ð

eilr lg f`nexdfidlikxva.gqtdøåæçì åúòã.gqtd inia Ðéîð äðùä ùàøî åìéôàgqtd inia dia xcd ikc Ð,dilhailc `id dizeyxa e`l `zry `idde ,dilr xar Ð

ed`xyke .ely epi`e `ed d`pd xeqi` ixdy.dilr xaer Ðøöåà,d`eaz my qipkdy Ðzletn eilr dltpy ung :onwl opixn`e .ung dizgze.xreank `ed ixd Ðíéùìù êåú
øòáì ÷å÷æ.exeria edf `l dlgzklc Ðíéùìù íãå÷`zry `idd ihn ike ,eilr xeria zaeg dlg `l Ð.zletn eilr dltp `dc ,oxn`ck ,aiiegn `l Ð

éøäù
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íúä(mye a,r `rivn `aa) "jyp edfi`" wxtac :wgvi epiax dywd Ð dil wlqn ivnc
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gkyn `le ifef ieb ira el`c oeik :mzd xn`ck ,ifefa iebl dil wlqnuxize !dnda lewy Ð

gkyn `le ifef ira i`c oeike ,ieb ly dndad dzid dlgzny ,mzd ip`yc :wgvi epiaxÐ

la` .dizeyxn `wtp `l ,dnda liwy

ifefa iebl dil wlqn ivne l`xyi ly dndadyk

.ezeyxl dqpkp `l Ð

úîäáab lr s` dxekad on dxeht `pepx`

,zaiig `ipzc `de Ð dil wlqn ivnc

epiaxl dywe .`ipz dqir iabc :qxhpewd yxit

`icda `ipz dnda iab `dc :mdxa` oa oeyny

:`ipz dqir iab oke ,dxekaa zaiigc `ztqeza

ivn `lc ab lr s` ,dlga zaiig `pepx` zqir

`pepx` znda :iqxbc mixtq zi`e !dil wlqn

df itle .dil wlqn ivn `lc `ede ,dxeht

.zeziixad izy zeayiiznãçéyxit Ð zia el

dil xn` `l` ,zeixg` eilr laiw `lc :qxhpewd

`ixi` i`n :wgvi epiaxl 'we ."jiptl ziad ixd"

jenqa wiqn inp ikde ,inp cgi `l elit` ?cgi

elit`c :mz epiax yxite !`ipw zexikyc xninl

"`vni `l"n witn ikd meyne ,ixiin zeixg`a

zi` `tt axe .zia el cgiy oeik ,ievn aiyg `lc

zia el cgiy oeik ,`xaqn dillaiw el`k ied Ð

.ieb ly eziaa ieb ly evng lr zeixg` eilr

äôåëo`nl `ki`c ab lr s` Ð ilk eilr

oi` (`,bn zay) "dxik" wxta xn`c
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רמח
izni`na cenr e sc ± oey`x wxtmigqt

ïåùàø çñôá ãîåò åðéáø äùî éøäùmiyly epiidc ,ipyd gqt zeklda odl yxece Ð

.xii`a xyr drax`a `edy ,meiùãç ùàø ïìäì äîycgl cg`a" dia aizkc Ð

."ipyd'åë àùéøá áåúëéðåickn :jixtw zeiyxt xcq` `l` ,jixt oizrny` `l Ð

,"xn`l oey`xd ycga" aizkck ,xn`p oey`xd ycga ixdy ,dlgz dxn`p gqt zyxt

micewt zyxte`nrh i`ne ,xii`a dxn`p

zyxta ef zyxte ,xtqd y`xa i`dl dncw`

?"jzelrda"øçåàîå íã÷åî ïéàäøåúá`l Ð

,xge`ne mcwen xcq lr dxez dcitwd

zeiyxteexn`pcenicwd dlgzzexge`nd

.dléøúáéðééðò.zeiyxt izya =àðééðò ãçá
ze`xwna Ðzexecqd.zg` dyxtaàì éàã
éëä àîéúxcqac Ðozaizk`d ,exn`p

dn `l` llka oi` hxte llk lk ol `niiwc

llkd edfy hxte hxtd `ay itl ,hxta `edy

.`ed llke hxt `nlic ?dlr opiknq ikid Ð

èøôä ìò óñåî ììë äùòðoi` xn`z `ly Ð

epica `iap ea `veik e` ,hxt `l` o`ka` oipaa

lk `iadl ,eixg` llk aezkd siqed okl Ð

dnec epi` elit`e ,xac.hxtléëä éà`iyw Ð

ixza elit` ,jlipiipropipiic `dc ,jl iywiz

xn`pyk hxte llkcg`e ef dyxta odn cg`

!zxg` dyxta odnàçéð àä.jl `iyw `lc Ð

'åë ïéðã ïéà ïé÷çåøîä èøôå ììë øîàã ïàîì
zegpnd lk" wxta ,zegpna `id `zbelte Ð

" "laegd"a `nw `aaae (a,dp) "dvn ze`a

.(`,dt)÷ãåáäìèáéù êéøöjenq eala Ð

dwical`ziaa `ki`c `xing lk :xne`e ,cin

oicd.lihailàîòè éàîlk xran ixd Ð

.`vnpdäéúéá áâà åäì øèðîã ïåéë àîéú éëå
`edyky ,oxnyn `ed epenn x`y mr Ðlrep

ekezay dn lk xnyn `vnp exneyl eziaÐ

.iaiyg jkldxeniye`ed dicic `zrc` e`lc

!?dil iaygn in Ðàéðúäåíéðàú éôåñseq Ð

.mip`z zhiwldp`za mi`vnpopi`y mip`z

.zinler okxv lk zelyaznéðôî åäãù øîùîå
íéáðò`ly ef dcy xnyn df ziad lrae Ð

mip`zd iptn ezrc oi`e ,dkezl mc` ipa eqpki

zr ribd `l oiicry ,miapr da yiy iptn `l`

e` .xivaditeq`ly miapr,zinler elyazi

`le ,dkeza ody ef edcy xnyn ziad lrae

iptn `l` ,oliayazerlcnze`ywne.day

oirelce oi`eywze`ywn .envr ixtd my

.zepli`d lk ixw zerlcneøùòîá ïéáééçåÐ

m`ohwil.xg`l opzp e` ,ziad lraïî ïéøåèôå
øùòîä.xyrnd on xeht xwtdc Ðåúòãå

äéìòdilr qge ,eipira `id daeyg Ð,dtxeyl

cg` rbx elit` ddynedilr xaer `vnpe Ð

dlhayn la` ."`vni la"ae "d`xi la"aÐ

.eziayz `l` azk `lc ,xaer epi`åàìã
àåä äéúåùøá.ely epi` Ðøæòìà éáø øîàã

ïä åìéàë áåúëä ïàùòå åìù ïðéà íéøáã éðù
åúåùøá.odilr aiigzdl Ðíéáøä úåùøá øåá

egzetd Ð`l` ely xead oi`e ,oiwfipa aiig

it lr s`e .`ed miaxd zeyxa ixdy ,xwtd ly

edxky.el diepw miaxd zeyx oi` Ðäéìèáéðå
òáøàádnl :xnelk Ðezkxved?dlila lhal

.exeqi` mcew lhaiy mc` lkl opax epwzil

òùôdn ici lry .driyt icil `aie ,gkyi Ð

weqry eiykr la` ?xkfiezwicaa.xkfi Ð
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øîàðùexn`p zeiyxt dpeny (mye `,q oihib) "oiwfipd"a xn`c `de Ð miyp` idie

yexitk `l ,mi`nh zyxt ,oqip ycg y`xa epiide ,okynd mwedy meia

"miyp` idie" mi`nh zyxt yxitc qxhpewdrnynck ,gqtd axra dxn`p dyxtd efc Ð

mi`nh zyxt `l` ,`kd.miycwe dnexz z`neh Ð

øéäæîåici lry ab lr s` Ð ipy gqt lr

odl xnel wwfed ozli`ylkn Ð

eyrz l` :`l` ,jix`dl jixv did `l mewn

.`l eze ,gqt

éàîîzayac ,dniz Ð i`w `gxi yixac

xn`w (mye a,et) `aiwr iax wxta

ipiq xacnl ez` yceg y`xa `nlr ilekc (dax)

mzd aizke "ipiq xacn e`a dfd meia" `kd aizk

'ebe dfd ycgd"yceg y`x oldl dn "o`k s` Ð

xn`p "dfd ycgd"c `hiyt ,`nl` .ycg y`x

unewd"a xn`c meyn epiide .yceg y`xa el

zii`xa epiax dyn dywzpy (`,hk zegpn) "dax

d`x dfk :`ed jexa yecwd el xn`y cr ,dpald

yecwd xn`y ab lr s` :mz epiax uxize .ycwe

`l dyn `nlic ,`gxi yixa dynl `ed jexa

drax`a e` dylya `l` ,l`xyil mdl xn`

`iddac ,xacnn xacn silic wiqne .`gxia

`ed jexa yecwd zxin` ipyd ycgl cg`ac

cg`a" aizkc ,`gxi yixa ied dyn zxin`e

s` :yxtn wgvi epiaxe ."'ebe eclizie ipyd ycgl

`nlic edin ,`gxi yixa ded dfd ycgdc ab lr

"l`xyi zcr lk l` exac" xn`wc `d`l Ð

mzd sili `l i`n` :xn`z m`e .`gxi yixa ded

xacnc :xnel yie ?`kd ik xacnan xacn

.opitli `l xacnan

ìáàepiid Ð mcwen mcwenc i`n `piipr cga

opz `dc .mrhe dyxc `kilc `kid `wec

ziigcc (mye `,dn oixcdpq) "oicd xnbp" wxta

aizk dliwqc ab lr s` ,ezliwql mcew lwqpd

"dxii dxi e` lwqi lwq ik" aizkc ,`yixaÐ

xnba dliwq xg` mewna aizkc meyn epiid

zin."ezne mipa`a mzlwqe" aizkc ,d

ìáàseqa jixtc `de Ð oipc oi` ipiipr ixza

`ni`e (mye a,cp `nw `aa) "dxtd"

zepey`x zexacc jzndaxenge xey ,llk ÐÐ

zepexg`d zexacc jznda ,hxts` ,llke xfg Ð

zxyrc meyn epiid !`aeh oiwgexnc ab lr

cg` xeaicac ,`piipr cgk iaiyg zexacd

.exn`p

äéúòãåeili`n lha `le :yexit Ð dielir

:qxhpewd yexit lre .oixexit enk

`d ?dlhaip dil zgkyn ik jixt i`n :dyw

dielir dizrce yxit.dlhal dilr qgy Ð

ùùî:qxhpewd yxit Ð dlrnle zery

,mz epiaxl `xidp `le .yy zlgzn

zery yyn ung lirl xn`c `d jgxk lrc

xeq` dlrnleepiax yxite !yy seqn epiid Ð

ihign di`x iziine .xn`w yy seqnc :mz

epi`y ,dywep ung dede ,oiyw ody `ziipcxew

.opaxcn `l` inp xeq`
iptl
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áéúk(e-b ai my),äfä Lãçì øBNòa ,øîàì ìàøNé úãò ìk ìà eøac' §¦©§¤¨£©¦§¨¥¥Ÿ¤¨©Ÿ¤©¤

,'åâå úBáà úéáì äN Léà íäì eç÷éåcr zxnWnl mkl dide §¦§¨¤¦¤§¥¨§¨¨¨¤§¦§¤¤©
:ef di`x `xnbd dgec .'dGd Wcgl mFi xUr drAx`Léøác éànî ©§¨¨¨¨©Ÿ¤©¤¦©¦§¥

éà÷ àçøéy`xa ef dyxt l`xyil xn`e dyn cnry oipn ± ©§¨¨¥
,oqip ycegéà÷ àçøéa äMîça Bà àçøéa äòaøàa àîìéc`ny - ¦§¨§©§¨¨§©§¨©£¦¨§©§¨¨¥

.gqtd lr mxidfde dyn cnr ycega dynga e` drax`a
:l`ilnb oa oerny oax zhiyl xg` xewn d`ian `xnbdàlà¤¨

àðéáøc déîMî éîéL øa äaø øîàoa oerny oax ,`piax mya - ¨©©¨©¦¦¦§¥§©¦¨
ezhiy cnl l`ilnbàëäîxn`py ,[o`kn-](` h xacna)'ä øaãéå' ¥¨¨©§©¥

úéðMä äðMa ,éðéñ øaãîá äLî ìàmixvn ux`n mz`vlLãça ¤Ÿ¤§¦§©¦©©¨¨©¥¦§¥¨¥¤¤¦§©¦©Ÿ¤
ïBLàøä,'xn`låjk xg`áéúk(a h my)úà ìàøNé éðá eNòéå' ¨¦¥Ÿ§§¦§©£§¥¦§¨¥¤

.'BãòBîa çñtäxacna gqtd lr l`xyi z` dyn xidfdy ixd ©¨©§£
:`xnbd dywn .gqtd iptl miireay `edy ,oqip yceg y`xa

énð àëä,zegcl yi ef di`x mb `ld ±éà÷ àçøé Léøác éànî- ¨¨©¦¦©¦§¥©§¨¨¥
,ef dyxt l`xyil xn`e dyn cnr yceg y`xay oipnàîìéc¦§¨

éà÷ àçøéa äLîça Bà àçøéa äòaøàae` drax`a `ny ± §©§¨¨§©§¨§©§¨§©§¨¨¥
:`xnbd zvxzn .gqtd lr mxidfde dyn cnr ycegl dynga

àéúà ,÷çöé øa ïîçð áø øîà[epcnl-]'øaãn'î 'øaãî'dxifba ¨©©©§¨©¦§¨©§¨¦§¨¦¦§¨
oky .deyàëä áéúkgqtd zyxta [o`k-]áéúëe ,'éðéñ øaãîá' §¦¨¨§¦§©¦©§¦

íúäipa oipn lr dyn dehvp day micewtd zyxta [my-] ¨¨
l`xyi(` ` xacna),,ãòBî ìäàa éðéñ øaãîá äLî ìà 'ä øaãéå'©§©¥¤Ÿ¤§¦§©¦©§Ÿ¤¥

ïläl äî .'éðMä Lãçì ãçàamixacd exn`p micewtd zyxta - §¤¨©Ÿ¤©¥¦©§©¨
,Lãç Làøa,'ycgl cg`a' my xn`p ixdyïàk óàzyxta - §ŸŸ¤©¨

mixacd exn`p gqtd.Lãç Làøa§ŸŸ¤
dywn .ozaizk xcqa `xnbd dpc el` zeiyxt z`ad ab`

:`xnbdïBLàø Lãçc àLéøa áBzëéðådxezl dl did `ld ± §¦§§¥¨§Ÿ¤¦
,oey`xd ycega dxn`py gqtd zyxt z` dligz aezkløãäå©£©

éðL Lãçc áBzëéðdxn`py micewtd zyxt z` aezkl jk xg`e ± ¦§§Ÿ¤¥¦
'jzelrda' zyxta gqtd zyxt dazkp recne ,ipyd ycega
zvxzn .'xacna' xtq zligza dazkpy micewtd zyxt xg`l

:`xnbdïéà ,úøîBà úàæ ,áøc déîMî àôéìçz øa àéLðî áø øîà̈©©§©§¨©©£¦¨¦§¥§©Ÿ¤¤¥
äøBza øçeàîe íc÷eîzeiyxtd z` aezkl dxezd dcitwd `l - §¨§¨©¨

.dynl ozxin` xcq itl
:xen`d llkd z` zyxtn `xnbdïøîà àì ,àtt áø øîà`l ± ¨©©¨¨Ÿ£¨¨

,dxeza xge`ne mcwen oi`y df llk xn`péðééðò éøúa àlà± ¤¨¦§¥¦§¨¥

,zeiyxt izyaàðééðò ãça ìáàdyxta miaezkd ze`xwna ± £¨§©¦§¨¨
,zg`éàî[dn-]íc÷eîcmiaezkd xcqaíc÷eî,ezernyna mb ©§§¨§¨

øçeàîc éàîemiaezkd xcqaøçeàîdcitwde ,ezernyna mb ©¦§¨§¨
.xge`nd iptl mcwend xacd z` aezkl dxezdàîéz àì éàc§¦Ÿ¥¨

éëäzcin z` yexcl okzi ji` ,ok xn`z `l m` ixdy -ììk' ¨¦§¨
'èøôey dpnn cenlle.èøtaM äî àlà ììka ïéà`ldàîìéc §¨¥©§¨¤¨©¤©§¨¦§¨

[`ny-],àeä ììëe èøt`ae ,mxcqk `ly dxeza eazkpy `l` §¨§¨
,[jenqa x`eazy] 'llke hxt' zcink ,hxtd lr siqedl llkd
`tt ax .ieeiva el mcew `ed `ny llkd xg`l azkp hxtdy s`e

:eixacl ztqep dgked `ianeúådyxtay gikedl yi [cere-] §
okzi ji` ok `l m`y ,daizkd xcq lr dxezd dcitwd zg`

zcin z` yexcl'ììëe èøt'y dpnn cenlleóñeî ììk äNòð §¨§¨©£¨§¨¨
[siqen-],èøtä ìò`ldàîìéc[`ny-],àeä èøôe ììkoi`e ©©§¨¦§¨§¨§¨

`ed `ny hxtd xg`l llkd azkpy s`e ,hxtay dn `l` llka
.ieeiva el mcew

:zeiyxt izyl zg` dyxt oia `tt ax welig lr dywn `xnbd
éëä éàxge`ne mcwen yiy el` zecinn gikedl yi ,ok m` - ¦¨¦
dxezaénð éðééðò éøúa eléôàeazkp mlerle ,zeiyxt izya mb - £¦¦§¥¦§¨¥©¦

hxt'e 'hxte llk' yexcl okzi ji` ok `l m`y ,mxcqk mixacd
:dziiyew z` `xnbd zyxtn .zeiyxt izya 'llkeàçéðäoaen-] ¨¦¨

[xacdBúBà ïéðc ïéà äfî äæ ïé÷çeøîä èøôe ììk' øîàc ïàîì§©§¨©§¨§¨©§¨¦¤¦¤¥¨¦
,'èøôe ììëaezhiylyøétLoi` zeiyxt izyay ax xn` [dti-] ¦§¨§¨©¦

.dxeza xge`ne mcwenàlà[la`-]øîàc ïàîìyïéðcllkn s` ¤¨§©§¨©¨¦
,dfn df miwgexnd hxteøîéîì àkéà éàîxnel epl yi dn ± ©¦¨§¥©

ozip ji` ,dxeza xge`ne mcwen oi` m` `ld ,ef `iyew aeyiia
lke hxt' e` 'hxte llk' yexclzg` dyxta azkp hxtdyk 'l

:`xnbd zvxzn .zxg` dyxta azkp llkdeøîàc ïàîì eléôà£¦§©§¨©
ïéðc,dfn df miwgexnd hxte llkéléî éðämpi` el` mixac ± ¨¦¨¥¦¥

miaezk mdipyyk `l`àðééðò ãça,cg` oipra ±ìáàmdyk §©¦§¨¨£¨
miaezkéðééðò éøúalkd ixacl ,mipey mipiipr ipya ±ïéðc ïéà ¦§¥¦§¨¥¥¨¦

xge`ne mcwen oi`' ax xn`y dn s`e .hxte llk zcina mze`
ok` cg` oipra la` ,mipey mipiipr ipya `l` epi` ,'dxeza

.zeiyxt izya mb mixacd xcq lr dxezd dcitwd
:df oica minkg zpwz d`iane ,ung xeriaa oecl zxfeg `xnbd

÷ãBaä ,áø øîà äãeäé áø øîà,ungd z`éøöìháiL Cz` eala ¨©©§¨¨©©©¥¨¦¤§©¥
didi df ziaa epyiy ung lk' xn`ie ,dwicad xg`l ungd

.'lhean
:`xnbd zl`ey .ax ly enrha dpc `xnbdàîòè éàîedn ± ©©£¨

ungd lk z` xran `ed `ld ,lhal jixv wceady mrhd
.ezeyxa `vnpdàîéð éà`edy [xn`p m`-]íeMîyeygl yiy ¦¥¨¦

lïéøeøét,dwicaa e`vnp `ly ung lyéáéLç àì àäixd - ¥¦¨Ÿ£¦¦
.mdil`n milha mde ,miaeyg mpi` mixexitdïåék àîéz éëå§¦¥¨¥¨

déúéa ábà eäì øèðéîcab` mixnyp mdy xg`ny xn`z m`e ± §¦§©§©©¥¥
epenn x`y meyn elrepe ezia z` mc`d xney xy`ky ,ziad
meyne ,ekezay dn lk mr cgi mixnyp mixexitd s` ,ea `vnpd

okéáéLçxyt` i` `ld ,mdil`n milha mpi`e [miaygp md-] £¦¦
`l` mixexitd zngn ziad z` xnyn epi` ixdy ,ok xnel
,eaiygn eilr ezrc oi`y efk dxiny ike ,epenn x`y zngn

àéðúäå`ztqeza epipy ixde ±(b"id b"t zexyrn)dcya mi`vnp m` , §¨©§¨
íéðàz éôBñzelyazn opi`y ,dhiwld seqa exzepy mip`z ± ¥§¥¦

,mc` ipa ipira zeaeyg opi`e okxv lk mlerlå`edønLîz` §§©¥
eäãNmc` ipa dkezl eqpki `lyéðtîdíéáðò`le day miaehd ¨¥¦§¥£¨¦

da yi m` oke ,mip`zd iptníéáðò éôBñseqa exzepy miapr ± ¥£¨¦
,mlerl elyazi `ly meyn miaeyg mpi`y ,xivad zperå`ed §

úBòìãî éðtîe úBàL÷î éðtî eäãN ønLîly zerihp iptn ± §©¥¨¥¦§¥¦§¨¦§¥¦§¨
,miaprd iptn `le da mi`vnpd mirelce mi`eyiwìòaL ïîæa¦§©¤©©

ïäéìò ãét÷î úéaämd ixd [miaprde mip`zd iteq lr]ïéøeñà ©©¦©§¦£¥¤£¦
mc` lklå ,ìæb íeMîmpzpy e` envra ziad lra mhwil m` ¦¨¥§
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המשך בעמוד לא



xcde"רנ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr f sc migqt(ycew zay meil)

:`xnbd zl`ey aeyúéLa déìháéðåminkgl mdl did `ld ± §¦©§¥§¦
ixdy ,ziyyd dryd zligza ungd z` lhai cg` lky owzl
egkyi `ny yeygl oi`e ,ungd ztixya miweqr lkd ef drya
.dwicad zrya eraewl ekxved recne ,elhal dry dze`a

:`xnbd daiync ïåékyi yy zligzaàøeqéà[xeqi`-]ïðaøc ¥¨§¦¨§©¨¨
déåléò,ungd lr -kd`pd ixeqi`àéîc àúééøBàã,[dnec `ed-] ¦¨¥§§©§¨¨§¨

àîéé÷ déúeLøa åàìåcner epi` xak ungd dry dze`ae ± §¨¦§¥¨§¨
,ezeyxaådti `wqelb `vni m`ìéháî éöî àìlkei `l aey - §Ÿ¨¥§©¥

oennl miaygp mpi` opaxc d`pd ixeqi` s` oky ,dlhal
opaxc d`pd ixeqi` s`y ax ixacn dgiken `xnbd .mdilra

:milrad ly ezeyxa mpi`,óñBé øa àéiç éaø øîà ,ìãéb áø øîàc§¨©©¦©¨©©¦¦¨©¥
Lc÷îä ,áø øîàgqt axra unga dy`îzligzúBòL LM ¨©©©§©¥¦¥¨

eléôà ,äìòîìedyciw m`àúiðcøe÷ éhéçazeyw mihg - §©§¨£¦§¦¥§§¦¨¨
,evingd `ny `ed wtqe ,min odilr eltpy hxx` ixda zelicbd

ïéLecé÷ì ïéLLBç ïéàxeq` ungd oi`y drya s`y ixd .el` ¥§¦§¦¦
mrhne ,ea ycwl leki epi`e ,epennl aygp `ed oi` opaxcn `l`

.ef drya elhal leki epi` s` df
:gqtd jeza mb lhal xyt`y `ziixaa x`eandn dywn `xnbd

déì ìéháî éöî àì àøeqéà øúáìei` xeqi`d onf xg`l ike ± §¨©¦¨Ÿ¨¥§©¥¥
,ungd z` lhal xyt`àéðz àäåin ,`ziixaa epipy ixde ± §¨©§¨

yLiL økæðå ,Løãnä úéáa áLBé äéäel,Búéa CBúa õîç`ed ixd ¨¨¥§¥©¦§¨§¦§©¤¥¨¥§¥
Bìháîãçà ,Baìaa [oia-]ãçàå úaLa [oiae-]áBè íBé.gqt ly §©§§¦¤¨©¨§¤¨

:dziiyew z` `xnbd zyxtnàîìLadna zpaen `ziixad ± ¦§¨¨
a ungd z` lhany da epipyy,úaLcdì úçkLîote` epivny ± ©¨©§©©¨

,xeqi`d onf mcew df lehia `diyøNò äòaøà ìçL ïBâkoqipa §¤¨©§¨¨¨¨
,úaMa úBéäì.ziyyd dryd mcew elhanyàlàda epipyy dn ¦§©©¨¤¨

a elhany,áBè íBé`ldøúaonf [xg`l-]àøeqéà[xeqi`-] ¨©¦¨
ungd,àeäonf xg`l s` elhal xyt`y o`kn gken ok m`e

.exeqi`
:`xnbd zvxznãéîìúa àëä ,á÷òé øa àçà áø øîàdáLBé ¨©©£¨©©£Ÿ¨¨§©§¦¥

gqtaLiL økæðå ,ïðé÷ñò Baø éðôìelBúéa CBúa úìbìeâî äqéò ¦§¥©¨§¦©§¦§©¤¥¦¨§§¤¤§¥
,dvingd `l oiicry,õéîçz ànL àøééúîeeax ceak zni` iptne ¦§¨¥¤¨©§¦

ok lre ,dzet`le ezial xefgl leki epi`énwéî déì ìéháîe íéã÷̈¦§©¥¥¦©¥
õéîçúcxq`ize uingzy iptl eala dlhale micwdl eilr ± §©§¦

`xnbd .ezeyxa `id oiicr dlhany dryay `vnpe ,d`pda
:dvingd `ly dqira xaecn ok`y `ziixad ixacn dgiken

énð à÷écdqira xaecny `ziixad ixac mvrn mb wiicl yi ± ©§¨©¦
,dvingd `l oiicrycixdéðz÷,da [epipy-]úéa CBúa áLBé äéä' ©¨¨¥¨¨¥§¥

,'Løãnäzngn ezial aeyl leki epi`y meyn `weecy rnyne ©¦§¨
el ic oi` eax iptl ayei epi` m` la` ,lehiaa el ic eax ceak
s` lhal xyt`e ,dvingd xaky dqira xaecn m`e .lehiaa
'yxcnd ziaa ayei' `ziixad dhwp recn ,xeqi`d onf xg`l
caln melk zeyrl ecia oi` eziaa `ed m` s` `ld ,`weec

lirl x`eank ,ungd z` xral xeq` aeh meia ixdy ,lehia(.e).
:`xnbd dwiqndpéî òîLzxacn `ziixady o`kn gken ok` ± §©¦¨

did yxcnd ziaa did `l eli`y ,dvingd `l oiicry dqira
.uingzy mcew aeh meia dzet`l aiig

:dvn wtq ung wtq `idy zta dpc `xnbdàðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨
äLtéòL útä ,áø øîà,daiz jeza d`vnpyävî äúáøL ïåék ¨©©©©¤¦§¨¥¨¤¨§¨©¨

.úøzeîef daiza eynzyp m`y ,ax zpeeka `xnbd dzr dpiade ¤¤
.zxzen ztd ,unga da eynzypy dnn xzei zeax minrt dvna

:`xnbd zl`eyéîc éëéä,df oic xaecn dna -àîéìéàm`-] ¥¦¨¥¦¥¨
[xn`pda òãécef ztaéåä éàî ävî äúáø ék ,àéä õîçãdn ± §¨©¨§¨¥¦¦¨§¨©¨©¨¥

ung seq seq `ld ,dvna eid daizd zeieynzyd aexy jka
.`idàlàzta xaecn i`ceaïðéòãé àìc[mircei oi`y-]éà da ¤¨§Ÿ¨§¦©¨¦

,àeä ävî éà àeä õîçitle .dyetir zngn zxkip dzxev oi`e ¨¥¦©¨
ok m` :`xnbd dywn dfàéøéà éàî`weec [ax xizd recn-]ék ©¦§¨¦

,ävî äúáø`ldävî äúáø àì ék eléôàeynzyp `l` ef daiza ¨§¨©¨£¦¦Ÿ¨§¨©¨

,ungl xzei daàøúa øúa ìéæéð énðxg` zkll epl yi ok mb ± ©¦¥¦¨©©§¨
egipd dpexg`d mrta m`e ,ef daiza dyrpy oexg`d yeniyd
,da z`vnp dzry zyternd ztd `id efy zelzl yi dvn da

.ung da egipd zencewd minrtd aexay s`
:oexg`d xg` mikledy dixack dgiken `xnbdïðz àì éîike ± ¦Ÿ§©

milwya dpyna epipy `l(a"n f"t),éøçBñ éðôì eàöîpL úBòî̈¤¦§§¦§¥£¥
äîäa,milyexia zenda ixken ly weya ±íìBòìyeygl yi §¥¨§¨

zyecwa zeyecw ody odilrøNòîzendad aexy meyn ,ipy ©£¥
e`vnp m`e .ipy xyrn zernn dpyd zeni lk zepwp milyexia

zernd,úéaä øäazwfga od ixd,ïéleçaex xg` mikledy meyn §©©©¦¦
aex lbxd zryay s`e .oileg ly ody my zeievnd zernd
ody okzi mewn lkn ,ipy xyrn ly od my zeievnd zernd
opyiy zern aex xg` zkll epl yie ,lbxd iptln my ze`vnp

zernd e`vnp m`e .dpyd zeni lka myíéìLeøéaiwlg x`ya ¦¨©¦
,xirdìâøä úòLazern ody zelzl yiøNòîaexy meyn ,ipy ¦§©¨¤¤©£¥

la` .ipy xyrn ly od milbx iler ciay zerndúBîé øàLa¦§¨§
äðMäzwfga od ixd,ïéleçxird iyp` ciay zernd aexy meyn ©¨¨¦

.oileg odàîòè éàî ,àøéæ øa äéòîL áø øîàå[mrhd edn-] §¨©©§©§¨©¥¨©©£¨
my ze`vnp ody milez eppi`e ,xyrn ly ody milez ep` lbxay
.ok oilez ep` ziad xda e`vnpy zernay myk ,lbxd iptln cer

,aiyde,íBé ìëa ãakúäì ïééeNò íéìLeøé é÷eLå ìéàBäoeikn ¦§¥§¨©¦£¦§¦§©¥§¨
ze`vnp zerndy zelzl oi` ok lr ,hihd iptn mze` mi`h`hne

.lbxd iptln my
:dziiyew z` `xnbd dwiqnïðéøîà àîìà,[mixne` ep`y ixd±] ©§¨¨§¦©

déì éìæà éàn÷ éàn÷iweyn ewlzqp xak zepey`xd zerndy - ©¨¥©¨¥¨§¦¥
,milyexieäðéð éðéøçà éðäåod zexg` dzr ze`vnpy el`e - §¨¥©£¦¥¦§

ok m`e ,lbxd jeza my eltpeàîéð énð àëäepl yi zta o`k mb - ¨¨©¦¥¨
c ,xnelìéæà àn÷ àn÷daiza egpedy zepey`xd zexkkdy ± ©¨©¨¨¦

,myn ewlzqp xakàeä àðcéàäc éàäådzr da z`vnpy efe - §©§©¦§¨
wx ax dxizd recne ,dxizdl yie dpexg`a dgpedy dvn `id

:`xnbd zvxzn .dvn dzaxy meynàëä éðàLd`vnpy zta ¨¦¨¨
,zyterndéåléò çéëBî dLetéòc`idy dilr giken dyetiry ± §¦¥¦©¦¨¥

ilel ok lre ,dpexg`a my dgpedy dvn `id oi`e ,dpyi zt
did `l da egipdy ungd lr ef daiza egipdy dvnd dzaxy

:df uexiz `xnbd dgec .dxizdl epldéåléò çéëBî dLetéò éà¦¦¥¦©¦¨¥
,ung ly dpyi zt `idy [ztd lr-]éåä éàî ävî äúáø ékdn - ¦¨§¨©¨©¨¥

jezn gken `ld ,dvna eid daizd zeieynzyd aexy jka
.ung da egipd oiicry onfa ,ax onf iptl my dgpedy dyetir

:xg` ote`a ax ixac z` `xnbd zyxtn ef `iyew meynøîà̈©
àîéz àì ,äaøax ixaca [dpyz l`-]äúáøLdävîegipdy ©¨Ÿ¥¨¤¨§¨©¨

,da egipdy ungd lr daizaàîéà àlà,[eixaca dpyz-]eáøL ¤¨¥¨¤¨
déåléò ävî éîémiaexn mini exar xaky ,xnelk ,ztd lr ± §¥©¨¦¨¥

df onf jyna ytrzdl ef dvn die`x dzide ,gqtd zligzn.
:`xnbd dywnéëä éà,gqtd ini eqpkp xaky xg`l xaecn m` - ¦¨¦
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äàéönî äàéöî .øpî úBøðå ,úBøpî Netéçå ,Netéçî Netéçå ,Netéçî äàéöîe ,äàéönî¦§¦¨§¦¨¥¦§¦¥¦§¦¦¥§¥¦¥§¦¨¦§¦¨
¯ìçä ìBãba Ntçéå" :íúä áéúëe ,"íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL" :àëä áéúk§¦¨¨¦§©¨¦§ŸŸ¦¨¥§¨¥¤§¦¨¨©§©¥©¨¥¥

úBøpî Netéçå ,déãéc Netéçî äàéöîe ."àöniå älk ïèwáe¯Ntçà àéää úòa" :áéúëc ©¨Ÿ¦¨©¦¨¥§¦¨¥¦¦¥§¦¦¥¦§¦¨¥©¦£©¥
] (íéäìà) øð" :áéúëc ,øpî úBøðå ,"úBøpa íéìLeøé úàäç íãà úîLð ['éìéì :ìàòîLé éaø éác àðz ."ïèá éøãç ìk Nô ¤§¨©¦©¥§¥¦¥¦§¦¥¡Ÿ¦¦§©¨¨Ÿ¥¨©§¥¨¤¨¨§¥©¦¦§¨¥¥¥

øácì äéàø ïéàL ét ìò óà ,øpä øBàì õîçä úà íé÷ãBa øNò äòaøà¯,"àöné àì øàN íéîé úòáL" :øîàpL ,øácì øëæ ©§¨¨¨¨§¦¤¤¨¥§©¥©©¦¤¥§¨¨©¨¨¥¤©¨¨¤¤¡©¦§©¨¦§ŸŸ¦¨¥
] (íéäìà) øð" :øîBàå ,"úBøpa íéìLeøé úà Ntçà àéää úòa" :øîBàå ,"älk ïèwáe ìçä ìBãba Ntçéå" :øîBàåäúîLð [' §¥©§©¥©¨¥¥©¨Ÿ¦¨§¥¨¥©¦£©¥¤§¨©¦©¥§¥¥¡Ÿ¦¦§©

àøBäða íéìLeøéa dì àð÷éãa àì :àðîçø øîà÷c ,àeä àle÷ "àéää úòa" éàä :àîéz éëå ?"øîBàå" éàî ."Nôç íãà̈¨Ÿ¥©§¥§¦¥¨©¨¥©¦¨§¨¨©©£¨¨¨¨¥§¨¨¦¨©¦¦§¨
çkzLî àì øèeæ ïBòå çkzLî äaø ïBòc ,éôè àøBäð øèeæc ,àâøLc àøBäða àlà ,àáeè àøBäð Léôðc ,ä÷eáàc¯àz ©£¨§¨¥§¨¨¤¨¦§¨¦§¨¨§©§¨§¥§¨©¨¦§©©§¨©¨¦§©©¨

øð" :òîLä."íãà úîLð ',øpä øBàì àlà ,ä÷eáàä øBàì àìå ,äðálä øBàì àìå ,änçä øBàì àì ïé÷ãBa ïéà :ïðaø eðz §©¥¦§©¨¨¨©¨©¥§¦Ÿ§©©¨§Ÿ§©§¨¨§Ÿ§¨£¨¤¨§©¥
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רנג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr f sc migqt(ycew zay meil)

éâéìt ék,`tt axe itt ax ewlgp dna ±aoeyl zernynìò' ¦§¦¦§©
øî .'øeòéa[itt ax-]òîLî àøwéòî ,øáñlr `id dzernyn - ¦©¨©¥¦¨¨©§©

dkixv dkxady xg`ne ,okl mcewn dzyrp xaky dwicad
.ef oeyla jxal oi` jkitl ,devnd ziiyr iptl xn`idløîeax-] ©

[`tt,øáñ'xeria lr' oeyl s`yòîLî àaäì`id dzernyn ± ¨©§©¨©§©
.ef oeyla mb jxal xyt` jkitl ,zeyridl dcizry dwicad lr

:`xwirn rnyn 'lr'y xaeqd itt ax lr dywn `xnbdéáéúéî± ¥¦¥
xne` lnd ,`ziixaa epipy ,daiyid ipa eywdeðLc÷ øLà Ceøa'¨£¤¦§¨

.'äìénä ìò eðeöå åéúBöîá,dlind mcew jxal yi ef dkxa mb ixde §¦§¨§¦¨©©¦¨
,dzyrp xaky dlind lr dkxa rnyn 'lr' itt axl eli`e

:`xnbd zvxzn .df gqepa jxal epwiz recneíúädlina [my-] ¨¨
àîéð éëéä,xird ipa lk z` lny ldend dkxad z` xn`i ji` ± ¥¦¥¨

ikeàîéð[xn`i-],'ìeîì'lhen aeigdy rnyn ef oeyln `ld ¥¨¨
ike ,ok xnel xyt` ji`e ,eilrìéäî eäéà åàìc àéâñ àìoi` ike ± Ÿ©§¨§¨¦¨¦

lr `l` eilr lhen aeigd oi` `ld ,envr `ed leni `l m` ic
jxaiy el epwiz 'lenl' jxal ldend cia oi`y xg`ne ,oad ia`

lnyk :`xnbd zl`ey .'dlind lr'ïaä éáàepa z` envraéàî £¦©¥©
øîéîì àkéàepl yi dn ±lr' jxan `edy dn mrha xnel ¦¨§¥©

:`xnbd daiyn .`adl zernyna 'lenl' jxai `l recne ,'dlind
énð éëä ïéà`ed ixd envra ln a`dyk itt ax zhiyl ok` - ¦¨¦©¦

.'lenl' jxan
:itt ax lr `xnbd dywn ceréáéúéî`ld ,daiyid ipa eywd - ¥¦¥

jxan hgeydy md mei lka miyrnåéúBöîá eðLc÷ øLà Ceøa'¨£¤¦§¨§¦§¨
.'äèéçMä ìò eðeöåax zrcle ,dhigyd iptl `id dkxad ixde §¦¨©©§¦¨

epwiz ji`e ,dzyrp xaky dhigyd lr jxany rnyn 'lr' itt
:`xnbd zvxzn .df gqepa jxalàîéð éëéä énð íúämb ± ¨¨©¦¥¦¥¨

ike ,dkxad z` xn`p ji` dhigyaàîéð[xn`p-]ì','èBçL`ld ¥¨¦§
ike ,ok xnel xyt` ji`e ,hegyl aiegn `edy rnyn ef oeyln

èçL eäéà åàìc àéâñ àìixde ,`ed hegyi `l m` el ic oi` ike - Ÿ©§¨§¨¦¨©
.llk xya lek`l `ly ecia oky ,eilr daeg dpi` dhigyd
.'dhigyd lr' jxal epwiz ,'hegyl' jxal xyt` i`y xg`ne

a :`xnbd zl`eyíéLã÷å çñtlr zlhend daeg `id mzhigyy ¤©§¨¨¦
,oaxwd lraøîéîì àkéà éàî`edy dn mrha xnel epl yi dn ± ©¦¨§¥©

'dhigyd lr' jxanjxai `l envra hgey `edyk recne ,
:`xnbd daiyn .`adl zernyna 'hegyl'énð éëä ïéàok` - ¦¨¦©¦

jxan `ed ixd epaxw z` hgey envr milradyk miycwe gqta
.'hegyl'

:itt ax lr zeywdl dtiqen `xnbd,éáéúéî,`ziixaa epipy ¥¦¥
áìeì äNBòäzekeq axraBîöòì,zekeqd bga ezlihp jxevl ¨¤¨§©§

.'äfä ïîfì eðòébäå eðîi÷å eðééçäL' Cøáîxy`keBa úàöì Bìèð §¨¥¤¤¡¨§¦§¨§¦¦¨©§©©¤§¨¨¥
,mipin drax` zevn iciìò eðeöå åéúBöîá eðLc÷ øLà' øîBà¥£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©

.'áìeì úìéèðitt ax zrcl eli`e ,devnd mcew `id dkxad ixde §¦©¨
jxal epwiz ji`e ,devnd dniiwzp xaky `id 'lr' zernyn

:`xnbd zvxzn .df gqepadéa ÷ôð däaâàc àðcéòác íúä éðàL̈¦¨¨¦§¦§¨§©§§¨§©¥
miiw xak ecia aleld z` lhpy onfay meyn alela oicd dpey ±
,devnd z` miiwl ligzdy xg`l jxany `vnpe ,devnd z`

.dzyrp xaky dlihpd lr ezernyny 'lr' jxan `ed ok lre
:`xnbd dywnéëä éàoeyl edn ok m` ±'elhpBa úàöìhwpy ' ¦¨¦¨¥

`ld ,`ziixad `pzBa àöé''déì éòaéîixdy ,xnel [el did-] ¨¨¦¨¥¥
dkxad iptl devnd z` miiw xak:`xnbd zvxzn .énð éëä ïéà¦¨¦©¦

,`weeca e`l `ed 'ea z`vl elhp' oeyl ok` -åmle`à÷c íeMî §¦§¨
àôéñ àðúéîì éòaeixac seqa zepyl `pzd dvxy meyn ±'qpkp ¨¥§¦§¨¥¨

àðz ,'äkeqa áLéìaénð àLéøeixac zligza mb dpy jkitl ± ¥¥©¨¨¨¥¨©¦
alel zevn iabl'elhpéðz÷c .'Ba úàöìaàôéñseqa epipy oky ± ¨¥§¨¨¥¥¨

,`ziixad ixaceðééçäL 'ä äzà Ceøa' ,øîBà Bîöòì äkeñ äNBòä̈¤¨§©§¥¨©¨¤¡¤¨
.'äfä ïîfì eðòébäå eðîi÷åxy`keøLà Ceøa' ,øîBà da áLéì ñðëð §¦§¨§¦¦¨©§©©¤¦§©¥¥¨¥¨£¤

.'äkeqa áLéì eðeöå åéúBöîá eðLc÷¦§¨§¦§¨§¦¨¥¥©¨
:dxen`d zwelgna dkldd zrxkd z` d`ian `xnbdàúëìäå§¦§§¨

dwicad lr jxal xyt`y ,`tt axk,'õîç øeòéa ìò'oeyl mb ik ©¦¨¥
.`adl zernyna `id ef

zl`ey .devnl dkxad zncwdl xewnd z` zxxan `xnbd
:`xnbdàîìò éleëcax oia ±`tt ax oiae ittàäéî[mewn lkn-] §¥¨§¨¦¨
c micenéëeøáì ïðéòa àøwéòîmeiw mcew dkxad z` xnel yiy ± ¥¦¨¨¨¦©§¨¥

e ,dkxad gqepa `l` ewlgp `le ,devndïìðî.df oic epl oipne ± §¨¨
dnn `ed xacd xewn :`xnbd daiynøîà äãeäé áø øîàc§¨©©§¨¨©

øáBò ïäéìò Cøáî úBönä ìk ,ìàeîL[mcew-].ïúéiNòì §¥¨©¦§§¨¥£¥¤¥©£¦¨¨
zl`ey .'oziiyrl xaer' l`eny ly epeyl z` zx`an `xnbd

:`xnbdàeä éîec÷àc àðLéì 'øáBò' éàäc òîLî éàîepivn okid ± ©©§©§©¥¦§¨§©§¥
:`xnbd daiyn .dncwd oeyln `id 'xaer' zaizy miaezkaøîà̈©

,÷çöé øa ïîçð áødna ef oeyl ep`vnàø÷ øîàcaezkd xn`y ± ©©§¨©¦§¨§¨©§¨
(bk gi 'a l`eny),,'éLekä úà øáòiå ,økkä Cøc õòîéçà õøiå'©¨¨£¦©©¤¤©¦¨©©£Ÿ¤©¦

.iyekd z` urnig` micwdy `id mixacd zernyne
:ef zernynl mitqep zexewn d`ian `xnbd,øîà ééaàxewn ©©¥¨©

`id 'xaer' zernynàëäîepia` awria xn`py dnn ,[o`kn-] ¥¨¨
(b bl ziy`xa),'íäéðôì øáò àeäå'ipt lr xare awri micwdy §¨©¦§¥¤

.mdiptl eyr z` yebtl ick eipae eizeypàëäî àîéà úéòaàå± §¦¨¥¥¨¥¨¨
m`ednn ,o`kn `ed ef zernyn xewny xnel lkez dvxz

dle`bd onf lr `iapd dkin xn`y(bi a dkin),íkìî øáòiå'©©£Ÿ©§¨
,'íLàøa 'äå íäéðôì,l`xyi iptl xearl giynd jlnd micwiy ¦§¥¤©§Ÿ¨

.oeivl ezpiky z` xifgdl mlek y`xa xeari `ed jexa yecwde
:devnl dkxad zncwd oica oecl zxfeg `xnbdéøîà áø éa± ¥©¨§¦

,oziiyrl mcew mikxan zeevnd lk lr ,exn` ax zia icinlz
å äìéáhä ïî õeçzriwzn ueg,øôBLmeiw xg`l odilr mikxany ¦©§¦¨§¨

:`xnbd zl`ey .devndàîìLaa recn oaen ±äìéáèmikxan ¦§¨¨§¦¨
meyn ,diptl `le dixg`lcixw lra zliahaéæç àì àøáb ézkà §©©¦©§¨Ÿ£¦

epipy oky ,leahiy cr dkxal ie`x ixw lrad oi` oiicr ±
zekxaa(:k)elahiy cr zekxaae dxez ixaca mixeq` ixw ilray

jxal mileki mpi`y ixw ilra zliah meyne ,mz`nehn exdhie
`le odixg`l jxal zeliahd lka minkg epwiz dliahd iptl

.odiptlàlàzriwza [la`-]àîòè éàî ,øôBL[mrhd edn-] ¤¨¨©©£¨
.diptl `le dixg`l dilr mikxanyàîéz éëå[xn`z `ny-] §¦¥¨

`edyíeMîyeygl yiyàì÷ìwéî àîìéc[lwlwzz `ny-] ¦¦§¨¦©§§¨
däòé÷z,dlhal dkxad dzidy `vnpe dzkldk dlrz `le §¦¨

ixdy ,ok xnel xyt` i` `ldéëä éà[ok m`-]eléôàaäèéçL ¦¨¦£¦§¦¨
énð äìéîe`id ozkxa recne ,dti elri `l `ny yeygl yi [mb-] ¦¨©¦

.oziiyrl xaer
exn`p ax zia icinlz ixacy `xnbd dwiqn ef `iyew gkn

:xg` ote`aøîzéà ãáìa äìéáhä ïî õeç ,àcñç áø øîà àlà¤¨¨©©¦§¨¦©§¦¨¦§©¦§©
mikxan ok` xtey zriwz lr la` ,dixg`l mikxany [xn`p-]
:ax zia icinlz ixack `xnbd dgiken .zeevnd lk x`yk diptl

éëä énð àéðz,`ziixaa mb ok epipy ±äìòå ìáè,mindnBúéiìòa ©§¨©¦¨¦¨©§¨¨©£¦¨
`ed.'äìéáhä ìò eðeöå åéúBöîá eðLc÷ øLà Ceøa' ,øîBà¥¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©©§¦¨

epipy .epzpyna dpypy ung zwica oica oecl zxfeg `xnbd
ungd z` miwcea xyr drax`l xe` :dpyna.'åëå øpä øBàì§©¥

:`xnbd zl`eyéléî éðä àðî`weec wecal yiy df xac oipn ± §¨¨¥¦¥
:`xnbd daiyn .xpd xe`leðãîì ,àcñç áø øîàoeyl'äàéöî' ¨©©¦§¨¨©§§¦¨

,unga dxn`pyîoeyl'äàéön'g` mewna dxn`py.xåz` ¦§¦¨§
d'äàéöî'epcnl zxg`d'Netéç'î,dl jenqa xn`py'Netéç'ådf §¦¨¥¦§¦

epcnl'Netéç'î.xg` mewna xn`pyåd z`'Netéç'epcnl xg`d ¥¦§¦
'úBøp'î,el jenqa exn`py'úBøð'åepcnl el`'øp'îxn`py ¦¥§¥¦¥

.xg` mewna
epcnl :eixac z` yxtn `cqg ax'äàéöî'unga dxn`py §¦¨

'äàéön'îoky .oinipa zgzn`a `vnpy sqei riaba dxn`py ¦§¦¨
àëä áéúkunga(hi ai zeny),'íëézáa àöné àì øàN íéîé úòáL' §¦¨¨¦§©¨¦§ŸŸ¦¨¥§¨¥¤

íúä áéúëesqei riaba [my xn`pe-](ai cn ziy`xa)ìBãba Ntçéå' §¦¨¨©§©¥©¨
àöniå ,älk ïèwáe ìçäonipA zgYn`A riaBdå .'dze`'äàéöî' ¥¥©¨Ÿ¦¨©¦¨¥©¨¦©§©§©©¦§¨¦§§¦¨
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c"agרנד i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

åøác ìk[alïécä ïî úaLa úBNòì øeñàL[blíBé ãBòaî elôà éøëðì øîBì øeñà ¯[cl,úaLa BúBNòì ¨¨¨¤¨©£§©¨¦©¦¨©§¨§¦£¦¦§©£§©¨
éøö Bðéà elôàúaMä øçàì ãò äæ øáãì C[dlúaLa íéìòBt Bì øBkNì úaMä íã÷ Bì øîBàL ïBâk , £¦¥¨¦§¨¨¤©§©©©©¨§¤¥Ÿ¤©©¨¦§£¦§©¨

.úaMä øçà äëàìî Bì eNòiL¤©£§¨¨©©©©¨

1

2

3

dkld ixe`ia
øáã ìë [áì אמירה של שבות איסור הסעיף: הקדמת -

שנכללו  כללי איסור הוא בשבת מלאכה לעשות לנכרי
בטעמם  שונים אם גם לנכרי אמירה איסורי כל בו
האיסור  יסודות נתבארו רמגֿרמד בסימנים ובזמנם,
של  לשלוחו נחשב (הנכרי גדרו סופרים), (מדברי

בעצמן) לעשות יבואו (שלא וטעמו ,53הישראל),
ביסודם  שונים שז שבסימן לנכרי" "אמירה איסורי אך
שלא  - דבר ודבר חפצך "ממצוא הפסוק מן (נלמדים

חול" של כדיבורך שבת של דיבורך בגדרם 54יהא ,(

הנכרי  עשיית לא אך אסור (הדיבור 55(הדיבור וזמנם (
עצמה) בשבת אסור רמז) .56(או

ïéãä ïî [âì מדרבנן אפילו משום 57- איסורו ואפילו ,
דחול  לחול 58עובדין משבת הכנה איסור או ,59.

íåé ãåòáî [ãì לא אבל שבות" לנכרי "אמירה משום -
דבר" ודבר חפצך "ממצוא .60מטעם

úáùä øçàì [äì בעצמו לעשות שיבוא לחוש ואין -
בשבת  לזה זקוק שלא .61כיון

zetqede mipeiv
הנעשית 53) בהתארגנות העוסקים הדינים שם נתבארו כן

פועלים  לו שיש (ישראל השבת לקראת השבוע במשך
הוזכר  האיסור עבודתם). תנאי את לסדר עליו כיצד נכרים
כשלוחו  נראה רק הנכרי אם גם אסור (לפעמים רנב בסי' גם
הנר  וכיבוי (הדלקת רעו סי' לו), יאמר שמא מגזירה או

נוספים. ובמקומות שונות) (במלאכות שכה סי' בשבת),
בעושה 54) איסורים מיני ב' נתבארו ח ס"ק קו"א רסג בסי'

וזה  בשבילו עושה שהאחר משום א' אחר, ע"י מלאכה
בידו, למחות שצריך אליו אמירה בלא אפילו בנכרי אסור
שלוחו  נעשה ישראל בשביל דכשעושה משום והטעם
כשעושה  אבל לחומרא לנכרי שליחות דיש כמותו ושלוחו
שהאמירה  אלא כמותו, שלוחו משום בה אין עצמו בשביל
ב', איסור וזהו חפצך, ממצוא משום עצמה בשבת אסורה
וכן  מעניינו לדבר אסור בעצמו לעשות לו שאסור כל דהיינו
וכיוצא  תחום על להחשיך דהיינו לכך, עצמו את להזמין

בזה.
שבאה 55) הנכרי מלאכת (רק) ולא נאסר, עצמו הדיבור

לעשות  לו באומר גם חל זה שאיסור והנפק"מ בעקבותיו,
לא  והנכרי בשבת לעשות לו כשאומר או השבת, לאחר
שבות" לנכרי "אמירה משום כלל בזה שאין בקשתו  מילא
או  לישראל אומר אם חילוק (ללא דבר" "ודבר משום אלא
הוזכר  שלא הטעם נח הערה שו סי' לעיל וראה לנכרי),
איסור  שייך אם הבאה ובהערה רמג, בסימן זה איסור

השבת. קודם לו כשאומר וכו'" חפצך "ממצוא
ס"ה 56) שו ובסי' (כאן שוע"ר דיבור מלשון שכל משמע (

דבר" "ודבר משום (גם) נאסר השבת מחמת שנאסר לנכרי
שונים  גדרים נתנו לא (שחכמים השבת קודם לו כשאמר אף
שמחמת  ולאמירה דבר" "ודבר שמחמת לנכרי לאמירה
נח  הערה שו סי' כדלעיל שבות", לנכרי אמירה "איסור
חילקו  לא שחכמים שכשם לומר, וצריך מתורתֿמנחם),
השבת), קודם גם חל דבר" "ודבר (ואיסור האיסור בזמן
לנכרי  אמירה וכל האיסור גדרי בשאר חילקו שלא הדין הוא

(כמו  מצוה במקום גם נאסרה דבר" "ודבר משום שנאסרה
הא  מיושב ובזה לחומרא"), לנכרי "שליחות שמטעם אמירה
ודבר  חפצך "ממצוא באיסורי לנכרי אמירה התירו שלא
לדבר  הותר חפצך" "ממצוא שאיסור אף מצוה לדבר דבר"
שהתנתקה  השבת תבשילי כל שעליה פלטה (וכגון מצוה
לחשמל  המחבר "כל לנכרי: לומר אסור לחשמל, מחיבורה
בדרך  אמר שלא כיון שליחות משום בזה (שאין יפסיד" לא
יהיה  "לא אומר: אלא דבר"), "ודבר משום אסור אבל ציווי
מותר  יהיה ואז יתקררו", אם מהתבשילים לאכול אפשרי
הפלטה  חיבור בזמן חמים עדיין שהיו בתנאי מהם לאכול
אמירה  אמנם, בישול), משום בהנאה נאסרו ולא מחדש
אמירה  לדיני כלל קשורה אינה השבת לאחר לעשות לנכרי
לו  אומר כן אם אלא לישראל באומר גם אסורה אלא לנכרי

מצוה. לדבר או ברמז
מקצת 57) או מצוה גדול, הפסד גדול, צורך שבמקום אלא

סעיף  כדלהלן שבות איסורי לעשות לנכרי לומר מותר חולי
יב.
סל"ז.58) כדלהלן
סי"ח.59) שיט סי' ראה
נו.60) נד, הערות לעיל ראה
לעשות 61) יבוא שמא לנכרי אמירה חכמים שאסרו הטעם

אף  שאסור גם להדגיש בא ואולי ס"א), רמג (סי' בעצמו
לנכרי  "שליחות או חפצך" "ממצוא כך כל בזה שאין
נראה  אינו דווקא בשבת שעשה מכך נהנה (כשלא לחומרא"

בשבת). לעשות כשולחו
מכאן  הסיק אליעזרוב) דוב מהרב ,48 (ע' הק"ן ובס'
(פועל) לנכרי שיאמר לנכרי [=אמירה לאמירה שאמירה
ושלא  חפצך", דממצוא "דררא משום אסורה לעשות] אחר
בשעת  שהתיר סמ"ך סי' או"ח בשו"ת החתםֿסופר כדעת
פועלים  ישכור שהוא נכרי לקבלן שבת מערב אמירה הדחק
והרי  לאמירה, כאמירה כאן נחשב מדוע וצ"ע בשבת.
יכתוב  שמא (מגזירה בשבת אסורה עצמה הפועלים שכירות
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àîìòa àøîç àlà BðéàL øác ìáà[elBúBNòì úaLa éøëðì øîBì ìBëé ¯ Bîöò ìàøNéì[fl: £¨¨¨¤¥¤¨ª§¨§¨§¨§¦§¨¥©§¨©§¨§¦§©¨©£
ו  סעיף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

dkld ixe`ia
àîìòá àøîåç [åì אם בהם שנחלקו דברים כגון -

שבות  משום אסורים או המנהג 62מותרים והתפשט
להחמיר  נפסק שלא אף - בהם הדין 63להחמיר והוא ,

לחוש" "טוב או להחמיר" "טוב שנאמר מקום .64לכל
åúåùòì úáùá [æì בשבת זה לדבר צריך אפילו -

השבת  קודם לו אומר אם וכלֿשכן .65עצמה,

zetqede mipeiv
צריך  אינו "אפילו בשוע"ר שכתב ומה ס"ד), שו סי' כדלעיל
בשבת  שנשכרו שהפועלים היינו השבת" לאחר עד זה לדבר

הש  לאחר בפועל מלאכתם יש יעשו מדוע תמיהתו וסרה בת,
גדר  לדחוק צריך ואין בשבת, הנעשית מלאכה שבות כאן
הערה  לעיל ראה אמנם, חפצך". דממצוא "דררא של חדש
כאן  יש שבות", לנכרי "אמירה הוא האיסור שיסוד שאף נו,

חפצך". "ממצוא של חלות
אחר 62) הלך סופרים מדברי שבמחלוקת הכלל פי על

הקילו  שבת שלצורך סי"ז שיד סי' ראה אמנם המיקל,
מן  למלאכה נחשב אם במחלוקת אפילו לנכרי באמירה
סי"ב) על להלן צוינו מהם (כמה נוספים ובמקומות התורה,

דא. בכגון במקילים למחות שלא נתבאר
בכותל,63) או בקרקע טיט קינוח לגבי סי"ד שב סי' כגון

בשו"ע  נמצאו שלא שבות) (באיסורי למחלוקות הדין והוא

שמצוי  (כפי האחרונים בדורות בהם שנחלקו אלא ונו"כ
אך  האחרונים), מדורות ומלקטים שו"ת בספרי רבות
ונו"כ  בשו"ע לאיסור שהוכרעו הראשונים מחלוקות

הדין. מן כאסורים נחשבים ובשוע"ר
(סי'64) גמור חיוב הוא להחמיר" "ויש כשנכתב משא"כ

מקום  בכל להקל הדין הוא ולכאורה ג). ס"ק קו"א רמו
שנאמר  במקום צ"ע אך לעצמו, יחמיר נפש שבעל שנאמר
לעצמו", יחמיר אדם "כל או לעצמו" יחמיר שמים "ירא
עירוב  על הסתמכות תוך לטלטל לנכרי אמירה וכגון
הוא  ואם סי"א, שמה סי' ראה הפתח) צורת (ללא שבזמננו

יב. סעיף על להלן ראה מצוה לדבר
לנכרי 65) שליחות אלא דבר" "ודבר איסור אין שאז

בלבד. לחומרא

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

‚Î כלי כגון יפלו אם המשתברים דברים בשקים היו
מקיזי  של כוסות שהם כגון לטלטלם האסורים זכוכית
אפשר  ואי מאוסים שהם לפי לכלום בשבת ראוים שאין דם
מותר  אינו כזה מיאוס מחמת ומוקצה בתוכם להשתמש
וכיוצא  כלים בו לכסות ראוי כן אם אלא בשבת בטלטול
לכך  ראוים אינן אלו אבל ש"ח בסי' שיתבאר כמו בזה
יפלו  שלא זה בענין בהם להשתמש עליהם שמקפיד
כרים  מביא החמור מעל ליטלם יעשה כיצד וישתברו

על וכסת  נופלים והשקים החבלים ומתיר תחתיהם ומניח ות
וכסתות: הכרים

„Î לשמוט שיכול קטנים בשקים אמורים דברים במה
העליון  כר ששומט (לכשירצה) מתחתיהם הכרים
עד  וכן השלישי על השני ומן השני על ונופלים מתחתיהם
כיון  האיסור לדבר בסיס נעשו לא שהשקים לארץ שמגיעים
כניסת  תחלת שהוא השמשות בבין עליהם השקים היו שלא
הכרים  לשמוט אפשר שאי גדולים שקים הם אם אבל השבת
מהיכנו  כלי שמבטל מפני תחתיהן להניחן אסור מתחתיהם
אפשר  שאי ואע"פ ישברו שלא בנחת החמור מן פורקן אלא
דבר  לו התירו מקום מכל קצת טלטול בלא בנחת לפריקה
הבהמה  על יסמוך שלא ליזהר וצריך מרובה הפסד מפני זה

ש"ה: בסי' שיתבאר כמו מעליה כשפורק

‰Î מתירין יש ישברו שלא בנחת לפרוק אפשר אי ואם

כלי  ביטול על גזרו שלא תחתיהם וכסתות כרים להניח
על  להניחן יכול אינו אבל מרובה הפסד במקום מהיכנו
אסור  שהוא חיים בעלי צער מפני שבת למוצאי עד החמור

התורה: מן

ÂÎ בשבירתן מרובה הפסד שיש המוקצים בכלים זה וכל
מהן  שעושים רחבות זכוכית חתיכות היו אם אבל
סופן  שהרי מועט הפסד אלא בשבירתן שאין חלונות
וכסתות  כרים תחתיהן להניח אסור קטנות לחתיכות להחתך
מתחתיהם  הכרים לשמוט שאפשר קטנים משאות הן אפילו
ישברו  שלא בנחת כולם לשמטם שיספיק עד מקום מכל
ואסור  שעה באותה מהיכנם מבוטלים הם כבר הרי הכלים
וכל  הפסד במקום שלא שעה לפי אפילו מהיכנו כלי לבטל
קצת  טלטול בלא אפשר שאי בנחת לפורקן שאסור שכן

הבהמה: מעל השקים שיפלו החבלים להתיר צריך אלא

* * *
ÊÎ בבית שיושב או בראשו ותפילין בדרך לו שחשכה מי

לביתו  בהם לילך מותר לו וחשכה שבשדה המדרש
בזיון  משום מקום מכל בשבת בתפילין לצאת שאסור אע"פ
שאינו  שבשדה המדרש בבית או בשדה יניחן שלא התפילין
שיצניען  ביתו עד בהן לבוש לילך לו התירו המשתמר מקום
מפני  לכסותן עליהן ידו להניח צריך בהן מהלך וכשהוא שם
שהן  לחומה סמוך בית יש ואם יחשדוהו שלא הרואים
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ביתו מש  עד בהן ילך ולא שם ומצניען חולצן שם תמרין
ל'): בסי' זה נתבאר (וכבר

בדרך: לו שהחשיך מי דין רסו סימן ב חלק

בערב ‡ מנחה תפלת אחר פניהם על ליפול שלא נוהגין
שבת:

ונכון · החול מבימות יותר ערבית תפלת להקדים ונוהגים
שיהא  רק שאפשר מה בכל שבת קבלת להקדים כדי הוא

ורס"ג. רס"א בסי' שנתבאר כמו ולמעלה המנחה מפלג

ימות  כל הכוכבים בצאת בזמנה ערבית המתפללין ואף
המנחה  מפלג להתפלל שבת בערב להקדים הוא יכול החול
ואילך  המנחה שמפלג שאומר יהודה רבי כדברי ולמעלה
מתפלל  ימים בשאר שלפעמים ואף תפלה לענין לילה הוא
זו  את זו הסותרות קולות שתי הן והרי ההוא בזמן מנחה
של  ערבית בתפילת לזה חוששים אין רל"[ג] בסי' כמ"ש
מחול  שמוסיף יום מבעוד אותה כשמתפלל מצוה שיש שבת
בו  מנחה להתפלל שלא ליזהר הוא שצריך אלא הקודש על
הסותרות  קולות ב' יעשה שלא המנחה פלג אחר עצמו ביום

אחד. בזמן זו את זו

ויכול  רל"ה בסי' כמ"ש שמע קריאת לקרות ליזהר צריך וגם
יתפלל  יום ומבעוד ברכותיה עם בלילה לקרותה ג"כ הוא
ואף  וברכותיה שמע קריאת בלא בלבד שבת של התפלה
שמתכוין  כיון כלום בכך אין לתפלה גאולה סומך שאינו

הקדש. על מחול להוסיף למצוה

בלילה  שבת של התפלה גם להתפלל רוצה אם מקום ומכל
ואף  תפלה בלא הקדש על מחול ויוסיף בידו הרשות
קודם  שבת תוספת לקבל יכול יום מבעוד ערבית המתפלל

תפלה:

* * *
היום ‚ קידוש לענין אמרו כך תפלה לענין שאמרו כשם

אם  אפילו ולמעלה המנחה מפלג ולאכול לקדש שיכול
ידי  יוצא יום שמבעוד זו ובאכילה עדיין ערבית התפלל לא
(כיון  בשבת לאכול שחייב סעודות מג' אחת סעודה חובת
עצמה  כשבת אצלו נעשה שבת תוספת עליו קיבל שכבר
עצמו  בלילה סעודתו שימשיך מחמירים ויש דבר) לכל
ג' שיקיים כדי הכוכבים צאת אחר לפחות כזית שיאכל
חכמים  למדום אלו סעודות שג' דכיון עצמה בשבת סעודות
לפיכך  בשבת המן אכילת אצל היום פעמים ג' שנאמר ממה
לחוש  וטוב בתוספתו ולא יום של בעיצומה לאכלן צריך

לדבריהם:

שבת „ ובערב החול ימות כל בזמנה ערבית (המתפלל
שמע) קריאת גם שקרא (אע"פ יום) מבעוד מתפלל
הכוכבים  לצאת סמוך שעה כחצי לאכול להתחיל לו אסור
הלילה) עד הנרות (שיכבו הדחק) שעת הוא א"כ (אלא
כלל  חובתו ידי יצא לא הוא (שהרי רל"ה בסי' כמ"ש

יום): מבעוד שקרא שמע בקריאת

כמו ‰ ישראל עמו שומר יחתום לא השכיבנו בברכת
שהשבת  בשבת שמירה צריכין ישראל שאין בחול

יאמר  תסתירנו כנפיך לובצל שהגיע כיון אלא עלינו מגינה
אלו  ובמדינות כו' הפורס ה' אתה ברוך כו' סוכת ופרוס
כמו  כו' צאתנו ושמור כו' שומרינו אל כי ג"כ לומר נוהגין
הם  שהרבים לפי כו' הפורס בא"י כו' ופרוס וחותמים בחול
שמירה  צריך היחיד אבל בשבת שמירה צריכין שאינם
ישראל  עם שכללות ישראל עמו שומר חותמים אין לפיכך
צאתינו  ושמור כשאומרים אבל בשבת שמירה צריכין אינם

ויחיד: יחיד כל על בזה מבקשים

Â להם יש כו' השבת את ישראל בני ושמרו לומר הנוהגין
לפי  לתפלה גאולה בין הפסק זה ואין שיסמוכו מה על
מעין  זה והרי נגאלין מיד שבתות שתי ישראל שמרו שאם

כן: גם גאולה

שבת: בערב התפלה דין רסז סימן ב חלק

* * *
המתפלל ‡ וכל ערבית בתפלת ויכלו פרשת לומר צריך

שותף  נעשה כאלו הכתוב עליו מעלה ויכלו ואומר
ויכולו  תקרי אל ויכלו שנאמר בראשית במעשה להקב"ה

והוא: הקב"ה כלומר ויכלו אלא

א · ברכות והתחיל טעה נזכר אם אם חול של מצעיות
ואח"כ  ברכה אותה כל לגמור צריך ברכה באמצע
ראשונה  בברכה שנזכר בין שבת של אמצעית ברכה מתחיל
בשאר  שנזכר ובין חונן אתה שהיא חול של אמצעיות של
ראוי  היה הדין שמן לפי ביו"ט וכן חול של אמצעיות ברכות
בחול  כמו האמצעיות ברכות כל ויו"ט בשבת גם לתקן
של  וחולו חודש בראש כמו בעבודה היום קדושת ולהזכיר
חכמים  הטריחוהו לא ויו"ט שבת כבוד שמפני אלא מועד
שהתחיל  זה א"כ היום לקדושת אמצעית אחת ברכה ותיקנו
שהתחיל  ברכה אותה לגמור לו יש חול של אמצעיות ברכות

הדין: מן עתה לאמרה ראויה שהיא כיון

מנחה ‚ או שחרית או ערבית בתפלת אמורים דברים במה
צריך  חול של אמצעיות ברכות התחיל אם במוסף אבל
של  אמצעית ולהתחיל בה שנזכר הברכה באמצע לפסוק
הדין  מן כלל ראוי היה לא מוסף שבתפלת לפי מוסף תפלת
מוסף  של אחת ברכה אלא חול של האמצעיות כל להתפלל
שהטריחו  מועד של וחולו חודש בראש אף שהרי בלבדה
אין  במוסף ואעפ"כ ומנחה שחרית ערבית י"ח להתפלל
אלא  הטורח מפני הטעם אין א"כ ברכות ז' אלא מתפללין
ברכות  וספק זה על חולקין ויש יותר צריך שאין מפני

להקל:

מהברכות „ אחת תיבה אלא התחיל לא אם אפילו
במה  כולה את לגמור צריך בה שנזכר חול של אמצעיות
מברכת  חוץ האמצעיות הברכות כל בשאר אמורים דברים
אע"פ  בלבדה אתה תיבת אלא אמר לא שאם חונן אתה
ונזכר  חול שהוא סבור שהיה חונן אתה לומר מתכוין שהיה
מיד  יאמר אלא ברכה אותה יגמור לא חונן שאמר קודם
הוא  אם וכן בערבית הוא אם כו' השביעי יום את קדשת
התחיל  שלא לפי כו' אחד ושמך אחד מיד יאמר במנחה
שבת  בתפלת ג"כ היא אתה שתיבת בפיו חול תפלת עדיין
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רנז c"ag i`iyp epizeax zxezn

שאין  כלום בכך אין החול תפלת על מחשבתו שהיתה ואף
ר"ט  בסי' שנתבאר כמו אחרת כוונה בשביל נפסדת הברכה
תפלה  באותה אתה תיבת שאין שחרית בתפלת הוא אם אבל
התחיל  הרי חול שהוא סבור שהיה אתה שאמר זה א"כ
ישמח  יתחיל ואח"כ ברכה אותה לגמור וצריך החול בתפלת

משה.

* * *
מחמת  בלשונו שנכשל אלא שבת שהוא יודע היה אם אבל
שאמר  קודם ונזכר אתה תיבת ואמר החול ימות כל הרגלו
לפי  שבת לתפלת חוזר אלא ברכה אותה יגמור לא חונן
שהוא  שיודע כיון בזו זו שבת של תפלה כהחליף זה שהרי
השבת  בתפלות ג"כ שישנה אתה תיבת אלא אמר ולא שבת
יכול  היה רוצה היה ואם אחד אתה או קדשת אתה כגון

אחד  או קדשת התחיל לומר לא א"כ שאמר אתה תיבת אחר
אחד  או קדשת לומר צריך אין מקום ומכל חול של עדיין
הקב"ה  אתה דבריו פירוש ויהיה משה ישמח מיד יאמר אלא

חלקו: במתנת משה ישמח

לו ‰ רע סימן בשבת חול של תפלה והתחיל שטעה מי
בתשובה: ויהרהר במעשיו ויפשפש

Â בה וינוחו בערבית לומר להם הידוע מטעם נוהגים יש
וינוחו  קדשך שבתות ובמנחה בו וינוחו ומוסף ובשחרית

בם:

Ê ולא בשבת חול של התפלה כל להתפלל שטעה מי
ידי  יצא לא בתפלתו שבת של קדושה ענין כלל הזכיר
אם  אבל שבת של תפלה ולהתפלל לחזור וצריך חובתו
ברכה  לשבת קבע שלא אע"פ י"ח בתוך שבת של הזכיר
ולא  י"ח התפלל אם ובמוסף חובתו ידי יצא עצמה בפני
ובקרבן  יום בתמידי חובותינו את לפניך ונעשה רק אמר

יצא: מהברכות באחת מוסף

Á אם שבת של הזכיר ולא בשבת חול של והתפלל טעה
עקר  לא ואם ענין בכל לראש לחזור צריך רגליו עקר
עדיין  אמר שלא אלא תפלתו שסיים אע"פ עדיין רגליו
נצור  אלהי כגון תפלתו אחר לומר רגיל שהוא התחנונים
ג' אחריה וגומר שבת של ברכה לתחלת אלא חוזר אינו
לחזור  צריך תחנונים סיים כבר אם אבל האחרונות ברכות

רגליו: עקר לא שעדיין פי על אף לראש

Ë י"ח בתפלת שבת של הזכיר אם מסופק הוא ואם
הזכיר  לא הסתם שמן ולהתפלל לחזור צריך שהתפלל
אם  מסופק הוא אם אבל אדם של הרגלו כן שאין כיון
של  ברכות ז' התפלל אם או חול של י"ח תפלת התפלל

ולהתפלל: לחזור צריך אם להסתפק יש שבת

* * *
È של והחליף השבת תפלות של אמצעית בברכה הטועה

קודם  נזכר אם שבת של האחרת תפלה בשל זו תפלה
של  זו ברכה ולחזור שסיים לפסוק צריך האחרת תפלה

אינו  זו ברכה סיים ואם עכשיו של מתפלה זו ברכה לראש
במנוחתנו  נא רצה הוא האמצעית ברכה שעיקר לפי חוזר

התפלות: בכל שוה שהוא

‡È ומנחה שחרית ערבית בתפלת אמורים דברים במה

משאר  אחת במקומה התפלל אם מוסף בתפלת אבל
אם  וכן מוסף קרבן הזכיר ולא הואיל יצא לא התפלות
הואיל  יצא לא מנחה או שחרית או בערבית מוסף התפלל
המקום: לפני שקר ואמר תפלתו בתוך מוסף קרבן והזכיר

·È ויכולו ולומר לחזור נוהגין בערבית לחש תפלת אחר
אותו  אומרים שאין בשבת להיות שחל יו"ט משום
שלא  וכדי התפלה אחר אז לאמרו וצריך התפלה בתוך
כדי  וגם השבתות בכל לאמרו נהגו לשבת שבת בין לחלק
יחד  כולם לאמרו ונוהגין לאמרו יודע שאינו מי את להוציא
במעשה  להקב"ה מעידים אנו שבזה לפי ומעומד רם בקול
לאמרו  שכח ואם מעומד להעיד צריכים והעדים בראשית

מעומד: שבקידוש אותו שיאמר טוב הכנסת בבית

‚È צבור השליח יאמר לחש תפלת שאחר חכמים תקנו
יותר  שבת בליל תקנו ולמה שבע מעין אחת ברכה
כמו  ערבית תפלת אחר ש"ץ חזרת תקנו שלא לילות משאר
היו  שבימיהם כנסיות שבתי לפי רל"ז בסי' הטעם שנתבאר
עסוקין  היו לילות שאר וכל מזיקים מצוים ששם בשדות
ולא  בביתם ערבית מתפללים מלאכתם ובגמרם במלאכתן
באים  היו שבת ליל אבל בלילה הכנסת לבית באים היו
ושוהין  לבוא ממהרים שאינן שיש וחששו הכנסת לבית
ויסתכנו  הכנסת בבית יחידים וישארו הצבור תפלת לאחר
לגמור  ליחיד פנאי שיהיה כדי הצבור תפלת האריכו לכך
אלא  תיקנוה לא לפיכך זו ברכה אומר שהש"ץ בעוד תפלתו
צריך  הש"ץ עם לאומרה הצבור ירצו ואם בלבד הש"ץ על
לבטלה  יברכו שלא כדי חתימה ובלא פתיחה בלא שיאמרו
זכר  עד אבות מגן הש"ץ עם לומר אלו במדינות המנהג וכן
כן  לומר שרוצה ביחיד המתפלל ואף בראשית למעשה

בידו: הרשות

* * *
„È מעין בברכה יו"ט מזכיר אינו בשבת להיות שחל יו"ט

ביו"ט  שבע מעין ברכות אין שבת שאלמלא לפי שבע
אלא  היום חובת בגלל בשבת נתקנה לא זו שברכה מפני
הכנסת  לבית ג"כ באים היו לא יו"ט (ובליל המזיקין מפני

טר  שהיו לנעילה מפני דומה ואינו נפש) אוכל במלאכת ודים
של  גם להזכיר שצריך בשבת להיות שחל הכיפורים שביום
מקום  שמכל לפי בשבת נעילה שאין אע"פ בנעילה שבת
מוסף  שחרית דהיינו תפלות בארבע נתחייב הוא זה יום
אחת  בכל שבת שהוא היום ענין להזכיר וצריך נעילה מנחה
אלא  היום חובת בשביל הברכה נתקנה לא כאן אבל מהן

המזיקין: סכנת בשביל

ÂË קבוע הכנסת בבית אלא ז' מעין ברכה אומרים אין
אבל  בקביעות בעשרה בו שמתפללין מקום בכל דהיינו
אותן  כגון בעלמא באקראי בעשרה בו שמתפללין מקום
ואבלים  חתנים בבית וכן בביתם מנין לפרקים שעושים
דכיון  ז' מעין ברכת שם לומר אין בביתם מנין שעושים
שיסיימו  בשביל הטעם שייך לא קבוע מנין שם שאין
כנסיות  שבתי שעכשיו פי על ואף לבא המאחרים תפלתם
לא  חכמים שתקנת אלא זה טעם כלל שייך לא בישוב שלנו
בכל  מקום מכל תקנו שבגללו הטעם שבטל אע"פ בטלה
ואם  מעולם חכמים בו תקנו לא קבוע מנין שם שאין מקום
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c"agרנח i`iyp epizeax zxezn

בירידין  כגון זמן איזה בעשרה בו להתפלל מקום קובעים
שהורה  מי יש שבועות כמה על מקום לקבוע שרגילים
שנהגו  ובמקום לבוא המאחרין יש שם שגם שם לאמרה
בידם  למחות אין בעלמא באקראי שהוא במנין אף לאמרה

הגאונים): ובדברי בגמרא זה דבר נזכר שלא (כיון

ÊË אע"פ ז' מעין ברכה אומרים יו"ט שאחר בשבת אף
ערבי  בשאר כמו לבא המאחרים כך כל מצוי אינו שאז
הערב: עד במלאכה בהם ומתעסקין חול יום שהם שבתות

ÊÈ ופניו אחר חסיד בחלומו שראה אחד בחסיד מעשה
מפני  לו אמר מוריקות פניך למה לו אמר מוריקות
ולא  ויכולו אומרים היו שהצבור בשעה מדבר שהייתי
שהש"ץ  בשעה מדבר שהייתי מפני וגם ביחד עמהם אמרתי
אמן  עד יתגדל אומר שהיה ובשעה ז' מעין ברכה אומר היה
כן  על בכוונה ממנו לשמוע אזני הטיתי ולא רבא שמה יהא

ליזהר: יש

השבת: בתפלת הטועה דין רסח סימן ב חלק
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ziciqgd dyxtd - `vie zyxt 'xe` dxez'

לך  תדעי לא 1אם ¦Ÿ¥§¦¨§

m`"o`Sd iawrA Kl i`v ,miWPA dtId Kl ircz `l ¦Ÿ¥§¦¨©¨¨©¨¦§¦¨§¦§¥©Ÿ
"mirFxd zFpMWn lr KizFIcB z` irxE(g ,` mixiXd xiW): §¦¤§¦©¦©¦§§¨¦¦©¦¦

aizM dPd(fi ,hk EpzWxR)dzid lgxe" :Îztie x`YÎzti ¦¥§¦¨¨¨¥§¨¥¨§¨§©Ÿ©¦©
d`xnitl mixa`d xEIvA ± "x`FYÎzti" :WExiR ." ©§¤¥§©©§¦¨¥¨¦§¦

mzCnA mzpEkY2xYqlw cFde eifA ± "d`xnÎztie" , §¨¨§¦¨¨¦©©§¤§¦§§©§¥
mipRd3. ©¨¦

dPde4mWA z`xwPW ,l`xUiÎzqpM `Ed lgxlgx §¦¥¨¥§¤¤¦§¨¥¤¦§¥§¥¨¥
wEqRd mW lr(f ,bp dirWi)"dnl`p diffFb iptl lgxM"5. ©¥©¨§©§¨§¨¥¦§¥§¤¨¤¡¨¨

aizM dPd iM :oiprde(ek ,` ziW`xA)mc` dUrp" : §¨¦§¨¦¦¥§¦§¥¦©£¤¨¨
EpnlvA'כּוaEzMW FnM ± "EpnlvA" WExitE ."(ek ,` l`wfgi): §©§¥¥§©§¥§¤¨§¤§¥

zEnC `QMd zEnC lre"mc` d`xnMLl" zpigA `Ede ." §©§©¦¥§§©§¥¨¨§§¦©§
dxEaBde ,dNEcBd d"ied'כּו"(`i ,hk `ÎminId ixaC)`Ed Kke . £¨¨©§¨§©§¨¦§¥©¨¦§¨

d`xie dad` ± zFCn 'f ± mc`d WtpA'כּוKFxr oi` K` . §¤¤¨¨¨¦©£¨§¦§¨©¥£
± KxAzi eizFCn iAbl lEaB zlrA `idW WtPd zCn¦©©¤¤¤¦©£©§§©¥¦¨¦§¨¥
FWtp lr xi`IW ickE .sFqÎoi` eizFCnlE sFqÎoi` `EdW¤¥§¦¨¥§¥¤¨¦©©§
zFidl Kixv `EdÎKExA sFqÎoi` xF`n dad`d xF`¨©£¨¥¥¨¨¦¦§

`EdW ,KxAzi eil` zE`ivnA WtPd lEHA zpigaA¦§¦©¦©¤¤¦§¦¥¨¦§¨¥¤
.`EdÎKExA sFqÎoi` xF` iAbl mnFce xtr zpigA zFidl¦§§¦©¨¨§¥§©¥¥¨

xn`nkE6iWtpe" :xtrMzpigA `Ede ,"didY lMl §©£¨§©§¦¤¨¨©Ÿ¦§¤§§¦©
oMWOd rwxwA xW` xtr7oFkn FWtp didY df ici lre , ¨¨£¤§©§©©¦§¨§©§¥¤¦§¤©§¨

xF`A xF`l oMWnE8zpigaA zFidl ,`EdÎKExA sFqÎoi` ¦§¨¥§¥¨¦§¦§¦©
d`xieÎdad` ,mixa`d xEIvA ± "EpnlvA"'כּו,daWgn , §©§¥§¦¨¥¨¦©£¨§¦§¨©£¨¨

dUrnE xEAC'כּו. ¦©£¤

" zpigA Edfex`YÎztizFCOd lM ma Ex`zIW " §¤§¦©§©Ÿ©¤§Ÿ£¨¨©¦
dlrnl mdW FnM oitFiaE ozEnilWA'כּוe" Edfe .lgx ¦§¥¨§§¨§¤¥§©§¨§¤§¨¥

ici lr `Ed df x`YÎzti zpigAW ,"x`YÎzti dzid̈§¨§©Ÿ©¤§¦©§©Ÿ©¤©§¥
diffFb iptl lgxkE" :aEzMW FnM `EdW ,lgx zpigA'כּו." §¦©¨¥¤§¤¨§¨¥¦§¥§¤¨

zpigA `Ed df lM K`zFIpFvigd`xie dad` mdW , ©¨¤§¦©¦¦¤¥©£¨§¦§¨
dUrnEכּו' xEAC ,daWgnE dpigAכּו', la` .zinipR`Ed ©£¨¨¦©£¤£¨§¦¨§¦¦

xF` zinipRn dx`d zpigA `EdW ,`AlCÎ`zErx zpigA§¦©§¨§¦¨¤§¦©¤¨¨¦§¦¦
DiA `qitY daWgn zilC" `EdÎKExA sFqÎoi`'כּו." ¥¨§¥©£¨¨§¦¨¥

mXOW Ff dx`daE9" z`xwp l`xUiÎzqpklztid`xn" §¤¨¨¤¦¨¦§¤¤¦§¨¥¦§¥§©©§¤
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(1):Kl ircz `l m` ligzOd xEACmW miIg zxFY.[b ,gqw]glWIe zWxR Wix ¦©©§¦¦Ÿ¥§¦¨©©¦¨¥¨¨©©¦§©

.x"Enc` zXEcw cFaM oEIv ± .[Kli`e b .` ,tw]¨¥¨¦§§©©§

FcFC zA ,`wWEn dIg zipAxd mr wcv gnSd x"Enc` zPEzg lbxl xn`p¤¡©§¤¤£©©§©¤©¤¤¦¨©¨¦©¨§¨©
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x`YÎzti zW` diaXA'כּו"x`FYÎzti"C Ff dpigAW :" ©¦§¨¥¤§©Ÿ©¤§¦¨¦§©©
,dvrd z`f if` ,zindAdÎWtPA "diaW"e zElbA `Ed§¨§¦§¨©¤¤©©£¦£©Ÿ¨¥¨
.dpWn ixcq `YiW mdW ,"Lp`vA mipW WW" zpigA§¦©¥¨¦§Ÿ§¤¥¦¨¦§¥¦§¨

"dIWEze fFr" z`xwp dxFYdW35ÎWtPA gM zpzFPW , ¤©¨¦§¥§¦¨¤¤¤Ÿ©©¤¤
ElkEi df ici lre ,zindAdÎWtPd gM zWYnE ziwl`d̈¡Ÿ¦©¤¤Ÿ©©¤¤©©£¦§©§¥¤§

x`FYÎzti dzid lgxe" zpigal `al oM mB'כּו." ©¥¨Ÿ¦§¦©§¨¥¨§¨§©©
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"WTa` 'd LipR z`"(mW)dxFYd wqr ici lr EpiidC , ¤¨¤£©¥¨§©§©§¥¥¤©¨
"zwtp dnkgn `ziixF`"C .zFvnE36zpigA `idW , ¦§§©§¨¥¨§¨¨§¨¤¦§¦©

"eipR xi`Y mc` znkg" ,diedÎzinipR zx`d(` ,g zldw), ¤¨©§¦¦£¨¨¨§©¨¨¨¦¨¨Ÿ¤¤

"dlq EpY` eipR died x`i" df ici lre37(a ,fq miNdY).Edfe §©§¥¤¨¥£¨¨¨¨¦¨¤¨§¦¦§¤
.dlrnlÎdHnNn KENidd©¦¦§©¨§©§¨

Îdlrnln KENidd ,zFpFilr zFnWpA oM oi`X dn©¤¥¥¦§¨¤§©¦¦§©§¨
Yad`e" ± dNgY dHnl'כּו"(d ,e oPgz`e)KM xg`e ,(e ,mW): §©¨§¦¨§¨©§¨¨¤§©©§©©¨¨

mixaCd Eide"'כּוmdW ,"dpW dxUr rAx`" oipr Edfe ." §¨©§¨¦§¤¦§©©§©¤§¥¨¨¤¥
draWe draW" zpigA odW ,zFpFilr zFCn draW¦§¨¦¤§¤¥§¦©¦§¨§¦§¨

zFwvEn38'39"כּו(a ,c dixkf)ircz `l m`" Edfe lrכּו'. ," ¨§©§¨§¤¦Ÿ¥§¦©
i`v" if` dHnlÎdlrnln KENidd KxC'כּו." ¤¤©¦¦§©§¨§©¨£©§¦

wEqR lr x`AzPW FnkE(ai ,ek izFTgA)iYkNdzde" §¤¦§¨¥©¨§ª©§¦§©©§¦
mkkFzA'40"כּו:'d zcFarA KENid zFpigA ipW WIW §§¤¤¥§¥§¦¦©£©

d'`mMxce mkENidW ,milFcBd miwiCSd zFnWpl ¨§¦§©©¦¦©§¦¤¦¨§©§¨
.dHnlÎdlrnln dkWndd xcq itM `Ed WcTA©Ÿ¤§¦¥¤©©§¨¨¦§©§¨§©¨

"l`xUi rnW" zWxtA aEzMW FnkE(d ,e oPgz`e): §¤¨§¨¨©§©¦§¨¥¨¤§©©

,d`xieÎdad` zpigA `EdW "died z` Yad`e" dNgYn¦§¦¨§¨©§¨¥£¨¨¤§¦©©£¨§¦§¨

l`xUi rnW" ± zEppFAzdd ici lr KWnpe'כּו"(c mW); §¦§¨©§¥©¦§§§©¦§¨¥¨

KM xg`e(fÎe mW)mixaCd Eide" mAכּו': YxAce EdW`כּו', " §©©¨¨§¨©§¨¦§¦©§¨¨¤
KM xg`e ;dxFYÎcEnlY zevn(g ,mW)"zF`l mYxWwE" : ¦§©©§¨§©©¨¨§©§¨§

.zFvOd dUrn `EdW¤©£¥©¦§

:`EdÎKExA died mW lW dkWndd xcqM Edfed"iod §¤§¥¤©©§¨¨¤¥£¨¨¨¥
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Îdad` cilFdl dti ogM oi`W zFnWpl EpiidC .dlrnl§©§¨§©§¦§¨¤¥Ÿ¨¨¤§¦©£¨
dxFYd wqr znCwd ici lr m` iM ,mzpiA gExn d`xie§¦§¨¥©¦¨¨¦¦©§¥©§¨©¥¤©¨
dad`l `al gMd ElAwi `weC dGOW ,dNgY zFvOde§©¦§§¦¨¤¦¤©§¨§©§©Ÿ©¨Ÿ§©£¨
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"d`xnÎztie x`FYÎzti" zpigA `Ed ,"miWPA dtId"©¨¨©¨¦§¦©§©©¦©©§¤
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ּבני 37) לצאת הּׁשליׁשי "ּבחדׁש ּפסּוק על אחר ּבמקֹום ׁשּנתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּוכמֹו
כּו'". מצרים מארץ ְְִִִֵֵֶֶַָיׂשראל

(38.(Kli`e b ,dl LzFlrdA dxFY ihETlA x`Azp)¦§¨¥§¦¥¨§©£§¨¥¨

לקּמן39) ׁשּנתּבאר c)ּכמֹו ,cl)."חּיים מקֹור עּמ "ּכי ּפסּוק על ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

(40xF` .epw cEOr R"xd zFgPd .`lw cEOr h"qwz owGd x"Enc` ixn`n)©©§¥©§©¨¥©©¨¨©©

.(nxz cEOr a KxM `xwIe dxFYd©¨©¦§¨¤¤©

•
.a

irvn`d x"enc` - xraec `paxe `pxn x"enc` w"k ced

miig zxez

הן ÓÂˆ‡(טו) נפרדים והמדות שהשכל שאע"פ מובן
כלל  ביניהם וערך יחוס יש בלתי במהותם
נגררים  שבלב והמדות במדות השכל מתאחד מ"מ
ימין  נטיית בלי השכל ציור הוראת אחר ונמשכים
היפוך  טבעם כפי לעשות שיוכלו הגם כלל. ושמאל
בא  שבלב במדות השכל הוראת ואמנם השכל. הסכם
שמודיע  לבד ידיעה כדמיון רק לגמרי מהם נבדל בדרך
השליח  הודעת כדמיון יתפשטו להיכן מקום להם ומורה
שנוכל  השכל עם למדות וקשר חבור שיש ולא כנ"ל
והדמיון  כו'. שבלב המדות את מוליד שהשכל לומר
למדות  מעבר בחי' הוא שהשכל שנק' הוא אמיתי היותר
השכל  שיחייב מקום לכל יתפשטו דוקא שע"י שבלב
היינו  מה דבר לכל המדות שיתפשטו מה וכל שבמוח
המעביר  דוקא שהוא שבמוח השכל כח העברת ע"י רק
(כחומר  הלב את יטה שיחפוץ מקום לכל אותם ומוליך
החומר  מגוף הכל יצייר שיחפוץ צורה שלכל היוצר) ביד

והשכל  המח' רצון שכפי בדבור המח' במשל כנ"ל עצמו
ומגרעת  תוס' בלי הדבור אותיות צרופי אופן יצייר כך
מן  ומרוחק נבדל הדבור קול הבל שמהות אע"פ כלל

ש  ומח' השכל מובן מהות אינו עדיין (אך כו'. במוח
הלב  על שליט להיות שבמוח לשכל כח יש מאין
שלא  השכל ויסכים שירצה ואופן ציור לכל להטותו
הערך  בריחוק השכל שנבדל מאחר כלל היפוכו יעשה
כעורקים  שלוחים שנק' ממוצעים שיש והגם כנ"ל).
המח' מאותיות וכמו"כ בלב שמתפשטים שבמוח וגידים
יכריח  שעי"ז הגרון דרך הלב בהבל דקים גידים ע"י בא
יש  מאין קשיא גופא היא כו' המח' ברצון לדבר לדבור
אך  כו'. שבלב במדות לשלוט הללו לממוצעים זה כח
הוא  בלב הטבעיי' המדות מהות דעיקר הוא הענין שרש
ובחי' ממש דבהמה כמדות נה"ב שנק' שבמדבר חי בחי'
נפש  שנק' מדבר בחי' אדם בחי' הוא שבמוח השכל כח
השליטה  כח יש ע"כ כידוע. ממללא רוח המדברת
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שבלב  במדות הגידים ע"י שבמוח השכל לכח וממשלה
שליטה  שיש כמו כו' יחפוץ אשר לכל להטותם
ירצה  אשר לכל להטותה הבהמה על לאדם וממשלה

על  ורודה מושל להיות האדם טבע בכח בא שזהו
על  שבמוח השכל כח ממשלת ענין הוא כך כו', הבהמה
(כמשי"ת): דוקא בזקן זהו אך שבלב. הטבעיי' המדות

miwl` `xa ziy`xa

•

1
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6

.b
'wcv gnv'd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

jizevn jxc

dPde (asFqÎoi`n zEdl` zEIg zkWnd Wi cFr §¦¥¥©§¨©©¡Ÿ¥¥
`Ede .WOn xg` otF`e KxC lr zFnlFrA `EdÎKExÄ¨¨©¤¤§¤©¥©¨§

"d zpigAhEge eT"1sFqÎoi`c zEklOn KWnPd2KFzl §¦©©©§©¦§¨¦©§§¥§
:mEvnSd ici lr dUrPX "iEpR mFwO"d©¨¨¤©£¨©§¥©¦§

mirwFaE ,zEliv`C milkA WAlzn eTd zx`dW¤¤¨©©©¦§©¥§¥¦©£¦§¦
c"EiC dnWPd zFxF`A ,d`ixaA mb micxFie KqOd©¨¨§§¦©¦§¦¨§©§¨¨§
mb WAlzn EpOn dx`dC dx`de ,r"iaC zFxitq§¦§¦©§¤¨¨§¤¨¨¦¤¦§©¥©
mb ,r"iaC zFxitq c"EiC milkaE ,gExe Wtp zFxF`A§¤¤§©§¥¦§§¦§¦©©
dx`dC dx`de ,WOn zEdl` opi`e mi`xap mdW¤¥¦§¨¦§¥¨¡Ÿ©¨§¤¨¨§¤¨¨
ici lr FzFigdl ihxR `xap lkA WAlzn eTdn dx`dC§¤¨¨¥©©¦§©¥§¨¦§¨§¨¦§©£©§¥

aEzMW FnkE ,zFxn`Od c"Ei3,mdA xW` lke miOId" : ©©£¨§¤¨©©¦§¨£¤¨¤
."'Fbe mlEM z` dIgn dY`e§©¨§©¤¤¨§

" `xwPd `Ed df lke`lnnlkl xi`OW ,"oinlr lM §¨¤©¦§¨§©¥¨¨§¦¤¥¦§¨
`EdW itl ,deWA mNEkl `le diliC `xEriW mEtl cg̈§¦¨¦¥§Ÿ§¨§¨¤§¦¤
Fpi`e ,mEvnSd ici lr xi`OW zEdl` zEIg zpigA§¦©©¡Ÿ¤¥¦©§¥©¦§§¥
,mEvnSd on dlrnl `EdW FnM xF`d zEInvr Kxrn¥¥¤©§¦¨§¤§©§¨¦©¦§
wxR l"Pd devnA x`AzpW FnM ,lEaB lrA iYlA `EdW¤¦§¦©©§§¤¦§¨¥§¦§¨©©¤¤

'e4,mi`vnPd ilkA qtYdl ,iENibA xi`dl lFki oM lr ,©¥¨§¨¦§¦§¦¨¥¦§¥©¦§¨¦
,sFqÎoi` xF` dxFW DAW ,cg` lkAW dnkgA§¨§¨¤§¨¤¨¤¨¤¥

.zFCnl dpiAnE dpial KWnp dnkgdnE¥©¨§¨¦§¨§¦¨¦¦¨§¦
dnkgA `Ed sFqÎoi` xF` zEWAlzd mlFr lkA mbe§©§¨¨¦§©§¥§¨§¨

eiwlg x`Wl KMÎxg` KWnp dnkgnE ,FAW5ENit` oke . ¤¥¨§¨¦§¨©©¨¦§¨£¨¨§¥£¦
FnM .dnkg zpigA Wi xaC lkA iM .ihxR `xap lkA§¨¦§¨§¨¦¦§¨¨¨¥§¦©¨§¨§

dnkgA mc`d xvi ixd ,mc`A6,mCd KENide aEAiqA , §¨¨£¥¨©¨¨¨§¨§¨§¦§¦©¨
.dpEkYd znkg ± miNBlBA oke .d`ltp dnkg `EdW¤¨§¨¦§¨¨§¥©©§©¦¨§©©§¨

"ziW`x" dnkgd `xwp df cvlE7ziW`x DAW ± §©¤¦§¨©¨§¨¥¦¤¨¥¦

.zFxitq c"Eid x`W lr Dzlrn d`ltp oM lre ,iENiBd©¦§©¥¦§¨¨©£¨¨©§¨©§¦
W`xA wlg lhFPd lM df jxc lre8dHnNXn lFcB ± §©¤¤¤¨©¥¥¤¨Ÿ¨¦¤§©¨

W`x `vnp okle ,dGn DFab df zFnlFrA oke .EPnid¥¤§¥§¨¤¨©¦¤§¨¥¦§¨Ÿ
.r"iA`A milbxe§©§©¦§©¦©

xi`n ixd ,cal aaFQd zx`d did ENi` oM oi`X dn©¤¥¥¦¨¨¤¨©©¥§©£¥¥¦
.zFbixcOd zEwNgzd zpigA did `le deWA mNEkl§¨§¨¤§Ÿ¨¨§¦©¦§©§©©§¥
aaFQdW iR lr s` ,zEwNgzd zpigA Wi eiWkr la £̀¨©§¨¥§¦©¦§©§©©¦¤©¥
`NnOd zx`d cSn la` ,deWA cg` lkl xi`n¥¦§¨¤¨§¨¤£¨¦©¤¨©©§©¥
wx ,zEwNgzdd `vOi FMxr itl `xap lkl xi`OW¤¥¦§¨¦§¨§¦¤§¦¨¥©¦§©§©

.aaFQdn `Ed zEIgd xTir mFwn lMn zn`AW¤¤¡¤¦¨¨¦©©©¥©¥
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ÌÓ‡Â נמשלו שנש"י אדם, נשמת ה' נר כתיב הנה
החשך  חשכת את מאיר הנר שכמו לנר,

זמן הג  את המאירים הם הם לנר שנמשלו נש"י כן שמי,
בחי' ממשיכים שהם ע"י והיינו ללילה, שנמשל החשך
כל  בחי' הוא אלקים בש' שיאיר עבודתם ע"י הוי' ש'
אלקים  ש' רק בהם שנא' דעש"מ אלקים צירופי ק"ך
הנ"ל, עולמים כל מלכות מלכותך בחי' והוא לבד,
מאה  לברך אדם חייב שארז"ל הברכה בחי' ע"י והוא
ה' אתה ברוך שמברך הברכה וע"י יום, בכל ברכות
פי' ומברך שאומר אמירותיו ע"י הוי' ש' ממשיך
הוי' ש' נמשך שיהי' הגפן, את המבריך מל' ממשיך
הברכה  בחי' ע"י העולם, מלך שהוא אלקינו בבחי'
מורה  והיו"ד מהוה ל' הוא הוי' ש' והנה כו'. שמברך
וכמ"ש  איוב יעשה ככה כמו ההתהוות תמידות על
בלתי  ומאיליו ממילא בדרך רק זהו אמנם במ"א,
אלא  ברא, בראשית בו דכתי' אלקי' ש' כמו התלבשות
ונבראו  ציוה הוא כי הוי' ש' את יהללו דכתי' כענין
כל  מקור הוא והרי ומאיליו, ממילא בדרך שפי'
והיינו  ודבור, מח' ע"ד והוא והגילוי, האור ההתהוות
מהעלם  יוצא ואח"כ במח' כלול הוא הדבור שבתחלה
בחי' כמה שיש למעלה יובן ועד"ז בדבור, הגילוי אל
ההשתלשלות  כל מקור הוא הוי' ש' אמנם השתלשלות,
בכלליות  המאיר האור כל בחי' שורש שהוא וראשיתן
ממשיכים  ה' אתה ברוך כשאומרים ולכן ההשתלשלות.
החשך. במקום גם מאיר להיות וקדושתו ה' אור בחי'
שאתם  אדם נשמת שע"י אדם נשמת הוי' נר וז"ע
הוי' ש' בחי' נמשך זה נר ע"י הנה כו' אדם קרויים
החשך  מקום את גם להאיר ה' מנר אור שנמשך היינו

כו'. שמברכים הברכות ע"י כו'
ÌÓ‡Â'בחי להמשיך הברכה ע"י האדם שיוכל כדי

חשכי, יגיה וה' ה' נרי אתה כי כתי' ע"ז ה', אור
שיוכל  זה כי והיינו דנש"י, נר מאיר ית' שהוא דמשמע
להמשיך  ברכה בבחי' עבודתו ע"י האדם נשמת נר
נר  בחי' הוא נרי תאיר שאתה ע"י זהו הוי', ש' בחי'
נר  לבחי' מלמעלה כח שניתן מה שהו"ע דנשמה,
הוי' ש' בחי' הוא אוא"ס בחי' להמשיך שתוכל דנשמה
וי"ל  חשכי, יגיה וה' עוד נאמר ולכן החשך. את שיאיר
גם  הנה חשך הוא השפל שעוה"ז מה מלבד שבאמת
המעלימי' ונה"ב הגוף במאסר נתלבשה הנה"א
הנפש  עבודת ועיקר וקדושתו, ה' אור על ומסתירים
דהיום  דוקא ונה"ב בגוף מלובשת בהיותה הוא
חשכת  ומכופל כפול חושך ה"ז וא"כ כתי', לעשותם
נתן  העולם את גם וכתי' העולם, וחשכת והנה"ב הגוף
כמ"ש  האדם בלב תלוי העולם העלם שגם בלבם,
עי"ז  כן שלו ההעלם את להאיר עבודתו ולפ"ע במ"א,
לברר, לו השייך העולם חשכת את מאיר הוא  בערך
קאי  נרי ה', נרי אתה כי שאמר זה ענין הוכפל ולכן
חשכת  מצד להאירה ג"כ שצריכה אדם נשמת ה' נר על
שיתלבש  בהכרח שהמברר מה לפי וכ"ש ונה"ב, הגוף

על ויבא  נצחם ויז מענין במ"א ע' המתברר במקם
הוא  חשכי יגיה וה' (וצ"ע), אגאלתי מלבושי וכל בגדי
חשכי, בשם נק' שלכן לחלקו המגיע העולם חשך בחי'
שנותנים  מה בחי' הוא כלל ובדרך פרט. בדרך וזהו
וז"ע  לאור, החושך את להפך שיוכל מלמעל ועוז כח
בחי' שהוא לנהורא חשוכא דמהפך מאן בזהר שא'
בחי' ע"י לאור, כפול חשך שהוא העולם חשכת
וכנודע  האור, ומקור שורש שהוא ה' אור המשכת
אלקים  וש' האורות מקור הוא הוי' שש' במ"א ממ"ש
את  ואהבת בד"ה מזה כמ"ש הכלים מקור הוא

(תר"ל).
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ל 61ּדכתיב e‰ÊÂו) ּכמּה נפׁשי, ל בׂשרי,"צמאה  ¿∆ְְְְְְִִִִַַָָָָ
צּיה  ּבארץ ּדדוקא מים", ּבלי ועיף צּיה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבארץ

טֹוב  ּבׁשֹוחר (ּכדאיתא אדֹום צער 62זֹו מרב ועיף ( ְְְֱִִֵֵֵַַָָֹ
ּגדל  הּוא ּדוקא ׁשם הּנה ,יתּבר הּׁשם ירחמנּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹויּסּורים,
לדברי  עיפה "נפׁשנּו ּוכמאמר הּתֹורה, ללּמּוד ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָהּצּמאֹון

"חזיתי ּבּקדׁש "ּכן וזהּו אֹותנּו". מּניחים ואין ,63ּתֹורה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
ׁשל  הּגאּלה חג ּכסלו, י"ט (ׁשל הּׂשמחה ּבעל רּבנּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֻּופרׁש

עדן  נׁשמתֹו הּזקן) הּבעל 64אדמֹו"ר הּקדֹוׁש מֹורֹו ּבׁשם ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
הּבית  זמן ׁשהּוא ּבּקדׁש "הלואי עדן, נׁשמתֹו טֹוב ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹׁשם
אז  הּגלּות ּדבזמן והינּו ּכזֹו", ּגדֹולה ּבתׁשּוקה ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָחזיתי
ּבזמן  מּכמֹו יֹותר הּוא הּמצות וקּיּום לתֹורה ְְְְְְִִִִֵַַַָָֹהּתׁשּוקה
הּמניעֹות  רּבּוי ידי ׁשעל לפי הּוא הּדבר וטעם ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָהּבית,
מסירת  עד הּנּצחֹון ּכח מתעֹורר המנּגדים ׁשל ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָֹועּכּובים
ּבכל  יׁשנֹו הרי נפׁש ּדמסירּות ּדהּכח מּמׁש, ּבפעל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹנפׁש
מתּגּלה  הּוא ּפׁשּוטים ּובאנׁשים מּיׂשראל, ואחד ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָאחד

יֹותר  ׁשּכתּוב 65ּבנקל ּוכמֹו ּדהגם 66, ער", ולּבי יׁשנה "אני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָ
ּבגלּותא  יׁשנה מּיׂשראל 67ּדאני אחד ּדכל ער, ולּבי אבל , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ

ער  ולעמד 68לּבֹו ּתֹורה לֹומדי ּולהחזיק ּתֹורה ללמד ְְְְְֲִִִֵֵַַָָֹֹ
רק  לּצלן, רחמנא ּדת על הּמעבירֹו נגד ּגדֹול ְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹּבתקף
רחמנא  העברה ׁשּזהּו יׂשראל ּבני יֹודעים אינם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּלפעמים
ּבעבֹודה  ועֹוסקים ּתֹורה הּיֹודעי הּנה לזאת ּדת, על ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָֹלּצלן

העדה" "עיני הּנקראים ידי 69האלקית ׁשעל ּדכׁשם , ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

הּנה  ׁשחת, ּבבֹור וׁשלֹום חס מּלּפל נּצל האדם ְְִִִִִֵֵַַַַָָָָָָֹהעינים
ּתֹורה ּבעלי כן להם ּכמֹו ּומראים ליׂשראל מגּנים הן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָ

מה  יּובן ּובזה ּומצוֹות, הּתֹורה ּבקּיּום האמּתי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָהּדר
ּדהּנה  ּדוקא, הּנצח מּדת ידי על הּוא ירּוׁשלים ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָּׁשּבנין
הר  "מאי א) עּמּוד טז ּדף (ּתענית ז"ל רּבֹותינּו ְֲִֵַַַַַַַָאמרּו
ליׂשראל, הֹוראה מּמּנּו ׁשּיצאה הר אמר חד ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהּמֹורּיה,
מֹורא  מּמּנּו ׁשּיצא הר אמר וחד רׁש"י), ליׂשראל, ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ(ּתֹורה
וירּוׁשלים  יׂשראל ּגדּלת (ׁשּׁשֹומעין העֹולם", ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֻֻלאּמֹות

ּבּתֹוספֹות  ואיתא רׁש"י), עליהם, ּבׁשם 70ּומתּפחדין ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָ
נ"ו  ּפרׁשה (ּבראׁשית הּוא71הּמדרׁש ירּוׁשלם ּדׁשם על ) ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָ

ׁשלם  מל צדק מלּכי ׁשּקראּה "ׁשלם" ואברהם 72ׁשם , ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
"יראה" יּו"ד 73קראּה נֹותנים אין ולכן ירּוׁשלים, והינּו , ְְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָ

ׁשלם, יראה הּוא ירּוׁשלים ּפרּוׁש ּכן ואם הּלמ"ד, ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאחר
הּיראה  ׁשלמּות אמרּו74ׁשהּוא ּדהּנה הּוא, הענין ּובאּור . ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָ

להּקדֹוׁש "אין ב) עּמּוד ל"א ּדף (ׁשּבת ז"ל ְֵֵַַַַַַָָרּבֹותינּו
ׁשּנאמר  ּבלבד, ׁשמים יראת אּלא ּבעֹולמֹו הּוא 75ּברּו ְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָ

אם  ּכי ,מעּמ ׁשאל אלקי הוי' מה יׂשראל ְְֱֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֹ'ועּתה
ּוכתיב  כּו', היא 76ליראה' ה' יראת הן לאדם 'וּיאמר ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹ

רׁש"י  ּופרׁש הן", לאחת קֹורין יוני ּבלׁשֹון ׁשּכן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָחכמה',
וזהּו ּבעֹולם, הּיראה היא יחידי כּו', ה' יראת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָהן

ּבּז77ּדכתיב  ואיתא אהרן", יבא ּתרעא 78הר "ּבזאת "ּדא ְְְְֲִִִַַַַָָָָֹֹֹֹ
הּוא טז לאעלאה" וירּוׁשלים יראה, ּבחינת הּוא העּקר ּכי , ְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָ
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ב.61) סג, תהלים
הפסוק.62) על
ג.63) שם, תהלים
נ,64) השירים שיר ב. צב, עצרת שמיני תורה לקוטי ראה

קה. עמ' א חלק ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי ג. עמ' ריש
ספר  שיב. עמ' עטר"ת המאמרים ספר א'צה. עמ' ג חלק דברים
שנה  תשורי המתחיל דיבור ואילך. רכח עמ' סוף תרפ"ג המאמרים
ספר  .(215 עמ' תרפ"ט המאמרים (ספר ט פרק (תרפ"ט) זו
תש"ט  .57 עמ' תש"ב .150 עמ' תש"א .11 עמ' ה'ש"ת המאמרים

ואילך. א עמ' סוף קמ, ב חלק זוהר וראה ועוד. .191 עמ'
(65.51 בהערה שצויינו מאמרים בארוכה ראה
ב.66) ה, השירים שיר
א.67) צה, ג חלק זוהר
על 68) השירים שיר שמעוני וילקוט רבה השירים שיר ראה
הפסוק.
אגרת 69) (ב). טו א, פרשה רבה השירים שיר כד. טו, שלח

ועוד. ב). (קכ, יד סימן הקודש
הר).70) המתחיל (דיבור שם תענית
י.71) פיסקא
יח.72) יד, לד לך
יד.73) כב, וירא
ובכמה 74) ג. ו, השירים שיר ב. ס, השנה ראש תורה לקוטי

מקומות.
יב.75) י, עקב
כח.76) כח, איוב
ג.77) טז, אחרי
צדקת 78) המתחיל דיבור במאמר הזוהר) (בשם הוא כן

(חלק  הפסוק על זוהר וראה .1 הערה הנ"ל תרכ"ט תרכ"ו, פרזונו
גם  וראה ה'. יראת היא ודא אהרן.. יבוא בזאת ב): ע' ריש נו, ג
– ב). עמ' סוף (יא, בהקדמה זוהר תקוני א. קח, ג חלק זוהר
ע' ריש יא, א. ח, א חלק בזוהר נמצא לאעלאה" "תרעא הלשון

אהרן". יבוא "בזאת הפסוק על אינו אבל ב.

להכנס.טז. השער זהו
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ּדהּנה  ּדוקא, הּנצח מּדת ידי על ּבא וזה הּיראה, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָׁשלמּות
לא 79ּכתיב  ּכי יּנחם, ולא יׁשּקר לא יׂשראל נצח "וגם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֹ

על  טעם הּנתינת מהּו להבין וצרי להּנחם", הּוא ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָאדם
א להּנחם, הּוא אדם לא ּכי מּפני הּוא יּנחם ׁשּלא ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹזה
יׁש מחברֹו ּגדֹול ׁשהּוא ּדמי רֹואים אנּו ּדהּנה הּוא ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָהענין
אף  ,ּכ ׁשרֹוצה הגם קטן ּדאדם ּביֹותר, הּנּצּוח מּדת ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָלֹו
ּבנּצּוח  יהיה לא רצֹונֹו הפ חברֹו לֹו יעׂשה אם כן ּפי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַֹעל
רצֹונֹו הפ חברֹו יעׂשה אם ּגדֹול אדם אבל ּכלל, זה ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָעל
חברֹו, את לנּצח הּנּצחֹון מּדת אצלֹו מתעֹורר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאז
ּגדֹול  ׁשהּוא מי וכל ּדוקא, עּמֹו הּצדק ּכי לֹו ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָּולהראֹות
ׁשאינֹו ּוכמֹו הּנּצחֹון, מּדת אצלֹו יהיה יֹותר הּנה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָיֹותר
ׂשר  ׁשל הּנּצחֹון למּדת קטן ּדׂשר הּנּצחֹון מּדת  ְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָּדֹומה
הּנה  הּׂשרים ּכל על ּגדֹול ׁשהּוא הּמל ּובפרט ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּגדֹול,
רֹואין  ׁשאנּו ּוכמֹו ּגדֹול, ּבחזק הּוא ׁשּלֹו הּנּצחֹון ְְִִִֶֶֶַַָָָֹמּדת

ׁשּלֹו80ּבמּוחׁש הּנּצחֹון להֹוציא חפץ הּמל ּדכאׁשר ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָ
והינּו אֹוצרֹותיו, את ּגם מבזּבז הּוא הּפעל אל ְְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹמהּכח
ׁשנים  ּבמׁש ואסף קּבץ אׁשר הּמל אֹוצרי סגּלֹות ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּדכל
אׁשר  הּמלכים ׁשּקּבצּו ּומפלג רב העׁשר על נֹוסף ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֻרּבֹות
הּמלחמה  את לנּצח ּבׁשביל לבזּבז יכֹול הּוא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלפניו,
אבל  לנּצח, ּבׁשביל רק הּוא זה ּדכל רצֹונֹו, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָּולהׁשלים
ורק  מאּומה, מּזה נֹוטל אינֹו הּמלּוכה הנהגת ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹלצר
ּכל  מבזּבז הּוא ּומנּגדיו אֹויביו את לנּצח ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָּבׁשביל
מלכּותא  ּדהרי למעלה, יּובן מּזה ׁשהּדגמא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֻאֹוצרֹותיו,

ּדרקיע  מלכּותא ּכעין הּוא ׁשּלמעלה יז 81ּדארעא והינּו , ְְְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּכתּוב  ּכמֹו אֹוצר ּבחינת ּכן ּגם את 82יׁש ל ה' "יפּתח ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

הּטֹוב" חּנם אֹוצרֹו מּתנת "מאֹוצר מבּקׁשים ׁשאנּו ּוכמֹו , ְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
הׁשּתלׁשלּות  ּבחינת יׁש ּדהּנה הּוא, האֹוצר וענין ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָחּננּו",
מחׁשבה  ּומּדֹות, ׂשכל ּכמֹו ועלּול, עּלה ּבחינת ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשהּוא

ׁשלׁשלת  ּכמֹו הׁשּתלׁשלּות, ונקראים ׁשהּטּבעֹות 83ודּבּור, ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָ
וראׁשית  לזה, זה ּבער ׁשהם ּבזה זה ּודבּוקים ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָאחּוזים
"אנּת אמר זה ועל חכמה, ּבחינת הּוא ְְְְְְְְִִֶַַַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות

ספירן  עׂשר להֹון וקרינן ּתּקּונים עׂשר ּדאּפיקת ְְְְֲֲִִִִִַַַַָָָהּוא
עלמין" ּבהֹון ּבחינה יח 84לאנהגא יׁש הּנה אבל , ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָ

ּכתיב  זה ועל מהׁשּתלׁשלּות, חׁש85ׁשּלמעלה "יׁשת ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
נקרא  מּגּלּוי ׁשּלמעלה ּומה ּגּלּוי, הּוא ּדאֹור כּו', ְְְְְִִִִִֶַַָָסתרֹו"
לא  "ּכי וזהּו הּטֹוב", "אֹוצרֹו ּבחינת וזהּו וסתר, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹחׁש
ּבזה  הׁשּתלׁשלּות סדר הינּו ׁשּבאדם להּנחם", הּוא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָאדם
ּבחינה  הּוא מהׁשּתלׁשלּות למעלה אבל נחּומים, ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָׁשּי

ּכלל  נחּום ׁשּי אינֹו ׁשם מאד, את 86ּגבֹוּה לנּצח ּוכדי , ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
למעלה  ׁשהּוא הּטֹוב אֹוצרֹו מּבחינת נמׁש ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָהּמלחמה

ְְְִֵַמהׁשּתלׁשלּות.
.¯ev˜ ּבארץ" ּדוקא בׂשרי" ל ּכמּה נפׁשי ל "צמאה ƒְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָ

נׁשמתֹו טֹוב ׁשם הּבעל  מֹורנּו ואמר ועיף", ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָצּיה
לתֹורה  ּכזֹו ּתׁשּוקה היה הּבית ּבזמן ּדהלואי ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָעדן,
ׁשהּוא  ירּוׁשלים ּדבנין וזהּו הּגלּות. ּבזמן ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָּומצוֹות
ׁשהּוא  ּדמי ּדוקא, הּנצח מּדת ידי על הּוא ׁשלם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָיראה
נּצּוח  ׁשּבׁשביל יֹותר, ּבתקף הּוא ׁשּלֹו הּנּצחֹון יֹותר ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּגדֹול

העליֹון. מאֹוצר ּכחֹות לֹו נֹותנים ְְִֵֶֶָָֹזה
ּכּבּוׁשp‰Â‰ז) ענין הּנה האדם, ּבנפׁש ּבעבֹודה ¿ƒ≈ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָ

ידּוע  ּבהיֹות הּוא נּצּוח ּבדר ְְְִִִֶֶַַַָָָהּמלחמה
ּבׁשביל  רק הּוא חמרי ּבגּוף הּנׁשמה ירידת ענין ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֹּדׁשרׁש
ולא  ּולנּצחֹו החמרי והּגּוף הּבהמית הּנפׁש את ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלברר

חּיים  ּבעץ וכדאיתא עצמּה, עצמּה87ּבׁשביל ּדהּנׁשמה ְְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָ
ּגם  הּנׁשמה ּדהלא ,וזּכּו ּברּור ולא ּתּקּון צריכה ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹֹאינּה
והיא  עדן ּבגן עֹומדת היא הרי למּטה ירידתּה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹקדם
ּוכמֹו הּדבקּות, ּבתכלית הּוא ּברּו סֹוף אין ּבאֹור ְְְְְְִֵֵַַָָּדבּוקה

אלּיהּו אׁשר 88ׁשאמר יׂשראל אלקי ה' "חי נׁשמתֹו על ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
למּטה  ירידתּה קדם הּנׁשמה על ׁשּקאי לפניו", ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹעמדּתי
ּבאהבה  עֹומדת ׁשהיתה הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָלהתלּבׁש

רצֹון  לׁשֹון אבה, ענין הּוא ׁשאהבה ּדהּנׁשמה 89ויראה, , ְְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָ
רצֹון  רק לּה היה לא הרי עדן ּבגן למעלה ׁשהיא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמֹו
למּטה  יֹורדת הּנׁשמה ּכאׁשר א לבּדֹו, לה' ּפׁשּוט ְְְֲֶֶֶֶַַַַַַָָָָָאחד
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כט.79) טו, שמואלֿא
שצויינו 80) מקומות (1 הערה לעיל להמצויין (נוסף ראה

ספר  קצד. קצג. קפה. עמ' תרפ"ג המאמרים ספר .50 בהערה
.154 .153 .132 עמ' ה'שי"ת המאמרים

א.81) נח, ברכות
יב.82) כח, תבוא
א.83) יב, ואתחנן תורה לקוטי ב. סד, בשלח אור תורה ראה

אור  שיט. ע' א חלק תקס"ה הזקן אדמו"ר מאמרי ב. צה, ברכה
עמ' עזר"ת המאמרים ספר ואילך. ב'ד עמ' ה חלק ואתחנן התורה

.154 עמ' תרפ"ט .177 עמ' תרצ"ז רד.
א).84) (יז, אליהו " "פתח בהקדמה זוהר תקוני
יב.85) יח, תהלים

המאמרים 86) ספר (1 בהערה שצויינו למקומות (נוסף ראה
נסמן. ושם ואילך. צ עמ' סוף תרח"ץ

(מח,87) לז פרק בתניא הובא א. פרק הצלם) (שער כו שער
ב).

המאמרים 88) ספר ב. סח, ג חלק זוהר ראה א. יז, מלכיםֿא
הערה  147 עמ' כה חלק שיחות לקוטי בהערה. 13 עמ' ה'ש"ת

.53
ואתחנן 89) ב. כו, נשא תורה  לקוטי ג. לב, מקץ אור תורה

א  עמ' ריש צב, צדק להצמח החקירה ספר ד. פח, מסעי ב. ט,
המאמרים  ספר .(29 (עמ' ה פרק העבודה קונטרס ישע). (משרש

מקומות. ובכמה .166 עמ' תש"ד

שמים.יז. מלכות כעין היא הארץ ספירות יח.מלכות עשר להם קוראים ואנו (כוחות), תיקונים עשרה שהוצאת הוא אתה
עולמות. בהם להנהיג
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יׁש הרי אז הּבהמית, ונפׁש ּגּופני ּבחמר ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּומתלּבׁשת
הּנפׁש ׁשל הרצֹון מּלבד אחר רצֹון הּבהמית ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלהּנפׁש
הּנפׁש ׁשל הּזר הרצֹון את לנּצח הּוא והעבֹודה ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהאלקית,
להתּגּבר  והּוא ּדוקא, ּבמלחמה הּוא זה ונּצּוח ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָהּבהמית,
יהיה  הרע הּיצר ּדגם ועז ּתקף ּבכל הּבהמית נפׁשֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹעל

ּכתיב  ּדהּנה טֹוב, ּדיצר ּבקדּׁשה ה'90נכלל את "ואהבּת ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻ
ז"ל  רּבֹותינּו ואמרּו ,"לבב ּבכל 91אלקי,יצרי "ּבׁשני ְְְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָֹ

יבֹוא  אי מּובן אינֹו ולכאֹורה הרע", ויצר טֹוב ְְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָּביצר
הּיצר  ׁשל ענינֹו ּכל ׁשהרי ה', את לאהבה הרע ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּיצר
והּיׁשר, הּטֹוב מּדר האדם את ּולהּדיח להסית הּוא ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהרע
ּכּונתֹו ּדפנימּיּות והינּו ׁשמים, לׁשם ּכן ּגם ּדכּונתֹו ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַָָָָָוהגם

ּבּזהר הּוא  וכמבאר לֹו, יׁשמעּו זה,92ׁשּלא על מׁשל ְְְְִֶֶַַַַָָָֹֹֹ
הּוא  הרי ּבחיצֹונּיּות אבל ּכּונתֹו, ּפנימּיּות רק זהּו ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָאמנם
לעׂשֹותם, ׁשּלא הּמצות ּבקּיּום האדם את ּומּדיח ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹמסית
ּבפנּיה, אֹו ּבהרּגׁשה העׂשּיה ׁשּתהיה ּפנים ּכל על ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָָאֹו
להאדם  ּבאים אינם הּבהמית והּנפׁש הרע הּיצר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּדהּנה
ּבא  אם ּכי האסּור, ּדבר לעׂשֹות להסיתֹו ּפתאם ְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָֹּבפתע
אים  מיט ווערט ער האדם, עם ּולהתרֹועע עּמֹו ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָלהזּדּוג

פריינד  ּגּוטער ּוכמאמר יט א ,93ּכ לֹו אֹומר "הּיֹום ְְְְֲֵֶַַַַַָ
אל  הרע הּיצר הזּדּוגּות ּדתחּלת ,"ּכ לֹו אֹומר ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּולמחר
"מה  לֹו ׁשאֹומר יעׂשה, אׁשר ּכל על לֹו ׁשּמסּכים ְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהאדם
ּדעם  היטין ּדארף "מי ונכֹון", ראּוי הּוא וכ ּכ ְְְִִִִֶֶַָָָָָָּׁשעׂשית
ּדארף  "מי אנׁשים", ּבין איׁש א זיין ּדארף "מי ְְְֲִִִִִֵַַַַָּגיזּונד",
מקּים  טאקע ּדארף "מי אנדערין", ּדעם ּגיפעלין ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַועלין

ׁשעּור" א ּדא האט זא יעדער אּבער מצוֹות, ,כ זיין ְִִֶֶֶַַַָָָ
ידי  ׁשעל זה מּלבד אׁשר ודגמאֹות, ראיֹות לֹו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֻּוממציא
מאד  מקררֹו הּוא הּנה ּברׁשּותֹו, האדם לֹוכד הּוא ְְְְִִֵֵֶָָָָֹזה
אנׁשים  מצות ּבדר ּבקרירּות הּמצות ׁשל הּקּיּום ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּיהיה

ּתעׂשינה 94מלּמדה  לא אׁשר ּבדברים ּגם ׁשּמסיתֹו עד , ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻ
לאהבה  יבֹוא אׁשר אפׁשר אי ּכן ואם נפׁשֹו, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָלהאׁשים
הּוא  יצר הרי הרע, הּיצר ּדהּנה הּוא, הענין א ה'. ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאת
ּבהכרח  הרי מּדה וכל הרע, צּיּור ׁשּזהּו הּמּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָענין
ּבׂשכלֹו ׁשּמבין ּדהינּו הּמּדה, את המחּיב ׂשכל לּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּיׁש
ּגם  הּוא כן ּדכמֹו ּבּה, רֹוצה זה ּומּׁשּום הּדבר ְִִֵֶֶַַָָָטּוב

ׂשכל, ּבהם יׁש הּבהמית ּדנפׁש רעֹות והגם ּבהּמּדֹות ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ׂשכל, ּכן ּגם ּבזה יׁש הרי מקֹום מּכל מּדֹות, ֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשעּקרֹו
טיב  יֹודע ואינֹו לֹו נֹודע ׁשּלא ּדבר ירצה לא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹׁשהרי
יכֹול  הרי הּבהמית, ּבּנפׁש ּגם ׂשכל ׁשּיׁש ּומאחר ֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּדבר,
האלקית, ּדנפׁש העבֹודה וזהּו אלקי, ענין ּכן ּגם ְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹלהבין
ׁשּיכֹולים  ּכאּלּו ּבענינים אלקי ּבהתּבֹוננּות ְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶָָֹלהתּבֹונן
ההתּבֹוננּות  וׁשּתהיה הּבהמית, להּנפׁש ּגם מּׂשג ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָֻלהיֹות
הּבהמית  ּדנפׁש הּטבעי ּבּׂשכל מּׂשג ׁשּיהיה ּכזה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻּבאפן
ידי  ועל ּדאלקּות, הּטֹוב ּכן ּגם הּבהמית הּנפׁש ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַֹוירּגיׁש
"ּבכל  וזהּו ּבאלקּות, לרצֹות הּבהמית הּנפׁש ּגם יבֹוא ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה
יבֹוא  הּבהמית הּנפׁש ּדגם ,"יצרי ּבׁשני – ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָלבב
ּבהּנפׁש ּפֹועל אינֹו ההתּבֹוננּות אם א ה', את ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָלאהבה
לרּדֹותֹו צריכים אזי עבד, יּוסר לא ּובדברים ְְְֲֲִִִִִִִֶֶַַַָָָֹהּבהמית
יצר  על טֹוב יצר אדם ירּגיז "לעֹולם ענין והּוא ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבמּקל

הּכאה,95הרע" נקרא ׁשּזה קׁשים ּבדברים ההרּגזה והּוא , ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּבמלחמה  ּכחֹו ּכל להֹוציא האדם צרי זה נּצּוח ְְְְִִִִִִֶַָָָָָָָֹּובׁשביל
ּבנפׁשֹו הּנֹוגע ּדבר ּבעד הּנלחם ׁשל הּטבע ּכדר ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָזֹו,
החלׁש ּגם הּנה אז אׁשר ׁשּבנפׁשֹו, הּגבּורה ּכח ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּמעֹורר
לֹו יׁש אׁשר וכל ׁשּלֹו, הּנעלמים ּבכחֹות הּוא ּגּבֹור –ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹ
יראת  ׁשל אֹוצר ענין וזהּו הּלזה, הּנּצּוח לנגד ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָיבֹוז
ּביראה  ההתּגּלּות ּבחינת הּוא ׁשמים יראת ּכי ְְְְְִִִִִִִַַַַַַָָָׁשמים,
הינּו ׁשמים יראת ׁשל אֹוצר וענין ההתּבֹוננּות, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָמּפני
ׁשּזהּו האדם ּבלב וגנּוז הּצפּון ׁשמים יראת ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻנקּדה

הּׂשכל  מן והּׂשגה 96למעלה ּבידיעה רק הּוא ּדהתּבֹוננּות , ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
ענין  הּוא ׁשמים יראת ׁשל ואֹוצר הּׂשכל, ענין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשהּוא
הּנקרא  והּוא הּׂשכל, מן ׁשּלמעלה ׁשמים הּיראת ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָֻנקּדת

לב. ֲֵַּתעלּומֹות
.¯ev˜ הּוא למּטה הּנׁשמה ירידת ׁשל הּכּונה ּתכלית ƒְְְְִִֶַַַַַַָָָָָ

כּו' "ואהבּת ּדכתיב הּטבעית, ונפׁש הּגּוף ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָלברר
י  ּבׁשני – מסית לבב הרע הּיצר הרי ולכאֹורה ,"צרי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

,"ּכ לֹו אֹומר "הּיֹום הּיׁשר, מּדר ּומּדיחֹו האדם ִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאת
ּומּכל  הּמצות, ּבקּיּום ּובפרט ּבכלל האדם את ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּמקרר
הּנפׁש על לפעל יכֹול האלקית הּנפׁש הּנה ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹמקֹום
לא  ּבדברים ואם ּבהתּבֹוננּות. העבֹודה ידי על ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָֹהּבהמית
קׁשים  ּדברים ׁשל ּבמּקל לרּדֹותֹו צריכים אז ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָיּוסר,

לב. ּתעלּומֹות ׁשמים יראת ׁשל מאֹוצר ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָהּבאים
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ה.90) ו, ואתחנן
הפסוק.91) על רש"י ופירוש ספרי במשנה. א נד, ברכות
כט.92) פרק סוף ט. פרק סוף בתניא הובא א. קסג, ב חלק
ב.93) קה, שבת

ובכמה 94) ב). (נג, לט פרק תניא ראה יג. כט, ישעיה
מקומות.
א.95) ה, ברכות
א).96) (ס, מב פרק תניא ראה

שלו.יט. טוב ידיד נהיה אצל כ.הוא חן למצוא צריך אנשים, בין כ)איש (ולהתנהג להיות צריך הבריאות, על לשמור צריך
(מדה). שיעור הרי יש דבר לכל אבל מצוות לקיים אמנם צריך הזולת,
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ונכנס  מהטיול הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד כשחזר
אלול  בח"י להגיד: הואיל אחריו, הולך ואני לחדרו
הבעל־שם־טוב  ללידת שנה מאות שתי מתמלא הזה,
למאמר  שנה מאה מתמלא ד'סליחות' א' ובליל נ"ע,
כ"ק  יעקב". לאלקי משפט הוא, לישראל חק "כי
האמצעי  אדמו"ר דו"ח כ"ק אשר סיפר, אאזמו"ר
מטרדתו  אשר  תקנ"ח דסליחות א' ליל  אז אמר
ומתוכן   הזקן לאדמו"ר הכוונה  אאמו"ר כ"ק של
וגו' חק" "כי המאמר על הכוונה שאמר התורה ענין
הבעל־ תורת על גדול קטרוג שיש ברור נראה הנ"ל,
הזקן  אדמו"ר כ"ק של במאסרו היה וכך שם־טוב.
תורת  אשר מאד, במאד עצומה רוחנית מלחמה היתה
ועתה  גדולה, בסכנה עמדו ושיטתו הבעל־שם־טוב
המתנגדים  מגזע אלקים יראי כל הנה השי"ת בחסדי
הבעל־שם־טוב  לתורת קודש בהדרת מתייחסים
תורת  ועשתה פעלה מאד הרבה והרבה ושיטתו,
הכי  שונאיה את ניצחה ת"ל אשר חב"ד, חסידות
הידועים. הכופרים המשכילים השטן בכורי אדירים,
כי  אף מתלמידיהם, חלק אשר שנה כעשרים זה
הנה  זה בכל הכופרים, מוריהם ביצת ממי ספגו
שוא  בעלילות כי לדעת, נוכחו שונות מסיבות לסיבות
אבי  מוריהם מורי המשכילים התנפלו רשע ובשנאת
בכל  לבזותם הצדיקים על להבדיל,  הטומאה אבות
כותביהם, את המחפירות ליצנות בליצי כיעור מיני
בושים  הזמן משכילי בשם מהמתייהרים ורבים
הרגש  ובעלי המתונים שמותם. את מלהזכיר
ימי  דברי בתולדות מתעניינים הסופרים שבמשפחת

רק החס  ונשארו החסידים, חיי ובארחות ידות
ניחא  "בהפקירא ורק אך אשר חציפין" ה"כלבין

להו".
בגן־עדן  הנשמות חיי בארחות  ובקי היודע
ובספרי  בזוהר כמבואר העליון, ובגן־עדן התחתון
'ראשית  בספרי ארוכים בהסברים ומבוארים קבלה,
יכול  הוא, ובעל־נפש ועוד, יבוק' ו'מעבר חכמה'
בהיכל  זה במעת־לעת שתהיה השמחה אותה לשער
ישראל  בני אלפי ראשי בהתאסף הבעל־שם־טוב
נשיאי  תלמידיו ותלמידי מתלמידיו קדישא החבריא

מקושריהם. ורבבות אלפים אלפי עם ישראל,
תפילת  זמן שמתקרב  כעת, אשר הדבר ברור
יום  חג חגיגת אודות על ברקיע מכריזים ערבית,
"התעוררו  בהכרזת הבעל־שם־טוב מורנו הולדת

כי  הקדושה". החגיגה לקראת עצמכם והכינו צדיקים
את  שקיבלו הצדיקים נשמות מיבעי לא הנשמות, כל
לפי  ונשמה נשמה כל בחגיגה, להשתתף זוכים ענשם,
לאחר   המטוהרות הנשמות גם אלא מהותה,
מתאימות  הנשמות כל כי  התחתון בעולם התגלותן
אין־ בעצמות שרשן ובשורש באצילות בשרשן הנה
במדריגת  רק היא והתחלקותן ברוך־הוא, סוף
זו  מדריגה ולפי  עבודתן ובאופן למטה התגלותן
בחגיגת  הנשמות של השתתפותן זכות היא זה, ואופן

הקודש.
עם  לאשתעשע אתי קוב"ה ליליא "בפלגות

בזוהר  כמבואר דעדן", בגינתא באריכות 6צדיקיא
שקוב"ה  והשעשועים פסוקים, כמה וביאורי בישובי
ועם  דאורייתא'. ב'רזין הוא הנשמות עם משתעשע
העליון  וגן־עדן התחתון בגן־עדן הנשמות שחיי היות
כי  חול, בו שאין קודש וכולו טוב שכולו בעולם הוא
ההוא, בעולם הגן־עדן מדריגת הנה ועולם עולם בכל
כולו  והוא ההוא העולם של אצילות מדריגת הוא
בין  והבדל הפרש יש בזה גם הרי זה, בכל הנה טוב,
השעשועים  כי ובוודאי ומועדים, שבת דחול יומא
בגינתא־דעדן  הצדיקים עם הקב"ה ישתעשע אשר

המועדים. כשמחת יהיה זה, בלילה
כ"ק  הוד ממשיך  ודעתי לבי משים כשהנני
מורנו  ימי בתולדות להתבונן  הרה"ק אאמו"ר
הזקן, אדמו"ר כ"ק ימי ובתולדות הבעל־שם־טוב
על  במסירות־נפש קשה בעבודה חייהם וארחות
דבר' ה'בעל עם במלחמתם יתברך, שמו קדושת
ובחסדי  למטה, ותורתם שיטתם מנגדי ועם למעלה,
ימי  חגיגת אשר הדבר ודאי הנה נצחום, עליון א־ל

לחוג צריכים צבאות הולדתם שרי כחגיגת ברקיע
בידיהם. נצחון זרי עם המלחמה ממערכות החוזרים
דארעא" מלכותא כעין דרקיע .7"מלכותא

חוזר  הצבא שר כאשר דארעא", ב"מלכותא
המלך  הנה השונא, את שניצח המלחמה ממערכות
ונציבי  השרים וכל פניו, לקבל לקראתו יוצא בעצמו
מהללים  כאחד וכולם אחריו, הולכים המדינות
עולם  לזכרון נחרת הצבא שר ושם אותו, ומשבחים
גם  ומה עולם. לשם הגיבורים בין הימים בדברי
לשער  אין הנה כפול, שכרו אשר דרקיע" ב"מלכותא
וההדר  וההוד השמחה הפלאת מעלת עוצם גודל כלל

הבעל־שם־טוב. בהיכל המאיר והזוהר הזיו
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הנה  הצבא, שר חג בחגיגת אשר שבעולם, בנוהג
כבוד  באותות מתכבדים ושריהם מחנותיו חיילות גם
במחנות  משמרתו כהונת כפי מהם אחד כל ובמתנות,
וכפי  עבודתו כפי הצבא שר בחיל איש וכל הצבא, שר
בחגיגה  גם הוא וכן בעבודתו. הנאמנה מסירותו
קדישא  החבריא כל הנה בטח אשר זו, קדושה
נשיאי  תלמידיו ותלמידי הבעל־שם־טוב מתלמידי
כל  כולם, הנה מקושריהם, עם לדורותיהם ישראל
בעילוי  רבות במתנות יתכבדו ענינו, לפי אחד

עילוי. אחר בעילוי הקדושות נשמותיהם
הגשמית, הלזו בארץ חומר בתי שוכני אנחנו, גם
השמחה' 'בעל של בתפילתו ולברכה לטובה נזכרים
ההולכים  מקושריו מקושרי על שמים רחמי המעורר
רבותינו  אבותינו כ"ק בתורת לשקוד בעקבותיהם
הבורא  בעבודת הרחבה במסילה וללכת הקדושים,

ישראל. ואהבת המידות ובתיקון שבלב  בעבודה
וכ"ק  המחנכים, ראש הוא הבעל־שם־טוב

המדריכים. ראש הוא הזקן אדמו"ר
על  לשוחח שוב הואיל הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד
הנני  כעת כשעה. בזה ודיבר וההדרכה, החינוך אודות
קדושה  שיחה של וזכרון־דברים ראשי־פרקים רושם
יתברך, בעזרתו אוכל, למען  עת בכל כרגיל  זו

תמה. כתיבה אחר־כך לכותבה
כ"ק  הוד קודש פני את יצאתי התשיעית, בשעה
מאד. במאד עלי טובה ורוחי הרה"ק אאמו"ר
החג  את לחוג לזכות יתברך, בעזרתו הנני ומתכונן
ביתר  זו בשנה אלול, ח"י הולדת יום חגיגת הקדוש,
אשר  דאגתי הקודמות. בשנים מכמו עז וביתר שאת
אאמו"ר  כ"ק והוד מחר, הוא השני יום הלא דאגתי:

לליובאוויטש, בשבוע השני ביום לנסוע רגיל הרה"ק
ביום  יסע זה בשבוע אשר הודיע כי נודעתי עתה הנה
אזכה  זו בשנה אשר תקוותי והוכפלה השלישי,

מרובה. לשמחה
כ"ק  הוד ברשות אשר לי, הגיד הרשב"ץ מורי
הבא  השלישי ביום יסע הרה"ק אאמו"ר

ט  יהיה המחרת וביום ברכת לליובאוויטש, בענין רוד
טייל  אשר השדה ותלמי שביער האילנות עם הפרידה
השלישית, השנה זה כהנהגתו הקיץ, במשך שם
דשא  בנאות לשבתו האחרון יום אשר תרנ"ה, משנת

ובשדה. ביער להתבודד היום כל מבלה הוא
השיחה  של ראשי־פרקים ברשימת עסוק עודני
הזקן  אדמו"ר כ"ק אודות הסיפורים ושני הקדושה,
משה  ר' הגאון זקנו אביו עם פגישתו א) בילדותו:
נ"ע, יצחק יוסף ר' הגאון דודו עם פגישתו ב) נ"ע.
המאמר  את לסדר איך ומתבונן הערות איזה ועושה
שיחתו  לפי שיתאים וההדרכה" החינוך "כללי
זה, בערב  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד של הקדושה

השחר. עלה והנה ואראה

* * *

.‰ÏÈÏ ˙È¯È˘Ú ‰Ú˘ ,ÏÂÏ‡ ‡"Î .‰
החינוך  "כללי המאמר את ת"ל סידרתי היום
אשר  הכפולה חולשתי שלישית. במהדורא וההדרכה"
את  לסדר א) עלי: לומד, שהנני עיוני לימוד כל
המדובר, תוכן או קיצור לעשות ב) בפרקים. המאמר
מרגיש  והנני תקפתני. זה מאמר בסדרי גם הנה
ממעשי  נהנה אדם א) החכם: מאמרי אמיתת בעצמי
יותר  הפעוטים, ידיו מעשי על מתענג אדם ב) ידיו.

הענקים. אחרים ידי מעשי מעל
.(`weeil`a ,g"pxz)
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בקי  היה שנים, 11 בן כילד לבריסק, בהגיעו כבר גדולים. בכישרונות חונן ירוחם זכריה
פעם  עיין רק מהכלל. יוצא בזיכרון וחונן מאד, חריף היה לכך נוסף בעלֿפה. מסכתות במספר
מנמירוב". "העילוי בשם נקרא לכן בעלֿפה. הכל על לחזור מסוגל היה ומיד כלשהו בספר אחת
העילוי  בנו עם לו שהיו לשיעורים אותו וצירף לביתו לקחו יעקב משה ר' הגאון בריסק, של רבה

בשנתיים. ממנו מבוגר שהיה הירש צבי

פניו, על עצבות שפוכה הייתה הטרגיות חוויותיו בגלל אך מראה, יפה היה מנמירוב היתום
כמי  אפשרויותיו, לגבי בריסק למדני בין התעוררו דעות חילוקי מבוגר. מראה לו שהעניק דבר
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תורה  לימוד בענייני חובתם ידי הרבים את ולהוציא התיבה לפני לעבור למצוות, הגיע שלא
כך  על נוסף לעיל. שתוארו כפי הפתרונות, העיר גאוני ידי על סוכמו דבר של בסופו וקדיש.

המתאימות. הברכות את עליהם ולברך ותפילין בטלית להתעטף הורשה

הוסמך  שנים 17 בגיל בשקידה. תורה ולמד בבריסק ירוחם זכריה ישב שנים שש במשך
הירש  צבי ר' ובנו, העיר, של רבה יעקב, משה ר' נפטר בינתיים בריסק. גאוני ידי על לרבנות
שבראשה  גדולה, ישיבה התקיימה שם להורדונה, הלך ירוחם זכריה הרבנות. כס על במקומו עלה
יוסף  ר' הגאון של תלמידו שהיה מי זילצבורג, דוד ר' הגאון של נכדו דוד, רפאל ר' הגאון עמד

המהרש"ל. של תלמידו ותלמיד קרקא של רבה כץ,

העילוי  הכיר כך כדי תוך שנתיים. ירוחם זכריה ר' למד בהורדנה דוד רפאל ר' של בישיבתו
שהותו  תקופת במשך בנו. יהודה עם והתיידד העיר, של רבה זאב, בנימין ר' הגאון את מנמירוב
הישיבה  ראש בפינסק. גינזבורג הירץ נפתלי ר' הגאון את גם פעמים מספר ביקר בהורדונה
אך  היחיד, בנו שלמה, אברהם ר' בת נכדתו, עם להשיאו ורצה מורנו", "מורה בתואר הכתירו

גלות. של למסע לצאת העדיף ירוחם זכריה ר'

ר' של גדלותו על ירוחם זכריה ר' שמע בישיבה בהיותו עוד לסלוצק. הייתה דרכו ראשית
ע  וכן מסלוצק, המגיד שנים בצלאל, ועשר מאה בן אז שהיה משה, אהרן ר' הסלוצקאי הגאון ל

שני  מפי  תורה לשמוע רצה ירוחם זכריה ר' בבדידות. תורה לימוד של שנה שמונים כשמאחוריו
אלה. גאונים

מהמשפחה  שמוצאו ששמע לאחר ובמיוחד ירוחם, זכריה ר' את מאד קירב הישיש הגאון
לרמ"א, משפחה קרוב משה אהרן ר' היה לכך נוסך "היונים". משפחת המפוארת, הנמירובית

ממנו. נצר היה ירוחם זכריה שר'

שאליו  מקום בכל אחרות. ועיירות ערים פני על נדודיו את ירוחם זכריה ר' המשיך מסלוצק
ישיבה  נמצאה למשל, בקרמניץ, מפיו. תורה וללמוד לשמשו שאפשר מישהו ומצא חיפש הגיע
לשיעוריו  האזין ושם המהרש"ל, של תלמידו הכהן יצחק ר' מייסדה שם על יצחק", "אהל בשם
ליד  בילה שבועות ומספר גדולה ספרייה גילה שם מאיר. יחזקאל ר' הגאון הישיבה ראש של

לו. שנתגלה האוצר ספרי 

שכל  לאחר שנים עשר לפני נמלט משם נמירוב, לעבר פעמיו ירוחם זכריה ר' שם מכאן
על  פרטים יותר לו נודעו לנמירוב שהתקרב ככל חמילניצקי . כנופיות בידי נטבחה משפחתו
שנטבחה. משפחתו ועל בילדותו, ניצל ממנה הדמים עיר באותה שהתרחשו האיומים המאורעות
משפחת  של מושבה מקום ששימש לכפר הלך ומכאן חרבות, תל עדיין מצא עצמה בנמירוב
ר' מענדל. ר' הזקן הטוחן של משפחתו אחת, יהודית משפחה רק נותרה זה בכפר "היונים".
היהודים  שני הטבח, בימי להציל הצליחו הכפר שגויי היהודים משלושת אחד היה מענדל

הכפר. את מכבר עזבו האחרים

ביתו  את וביניהם היהודים גרו בהם הבתים את ירוחם זכריה לר' הראה הטוחן מענדל ר'
שהעילוי  האחוזה, מייסד ירוחם, זכריה ר' את הכפר איכרי שכינו כפי הקדוש", "הזקן של
שלא  כלונסאות עלֿידי נתמכו ותקרותיהם עתיקים, היו הללו הבתים כל שמו. על נקרא מנמירוב
ריק, שעמד הקדוש" "הזקן לבית פרט הכפר, מתושבי באנשים מאוכלסים היו הבתים יתמוטטו.

נאה. גן כשמסביבו ובסיד, בטיח כבוד בהדרת טּוּפח אך
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הפילה  לא בכפר הזקן חי עוד כל כי סיפרו הם הקדוש", "הזקן על בהערצה דיברו הכפר גויי
חלתה  כאשר או למשכב, בכפר אדם נפל כאשר בטנה. פרי את בהמה להבדיל, או, אשה שום
פרוסת  או לשתות מים מעט לחולה נותן היה הוא הזקן. אל באים היו מהתושבים, מי של בהמתו
בהן  השנים ארבע במשך לאיתנו. שב והחולה ביושר ולהתנהג בה' לבטוח וציווה לאכול, לחם

גניבה. כל בו אירעה לא אף בכפר הזקן דר

תקו  בראשית הבא: המקרה בכפר סּוּפר גניבות, של לנושא בכפר בהקשר הזקן מגורי פת ָ
שונים. חיים בעלי נגנבו הכפר, מתושבי שניהם גוי, של ומאורוותו יהודי של שמרפתו אירע
את  הכחישו האחים אחר. בכפר אחים שני היו שלהם הכפר, מבני אחים שני על נפל החשד
יצא  האחר, מהכפר נוסף, אח לפתע. מת האחים ואחד ימים חודש עבר לא וכל. מכל האשמה
אותו  עבר כאשר בנהר טבע שלישי אח מפרקתו. את ושיבר עליו נפל ועץ עצים לחטוב ליער
על  כעונש האחים על באו הדברים כי הבינו הגויים תחתיו. נשבר והקרח המים קיפאון בתקופת 
ביצעו  אחיו כי והודה הקדוש" "הזקן אל בא הרביעי, האח חלה כאשר ביצעו. שאכן הגניבות
הזקן  לפני אפוא, התחנן, הוא הביצוע. על ידע כי אם בהן, השתתף לא הוא אך הגניבות את
ולא  בחיים יישאר הגניבות בביצוע חלק נטל לא אכן אם כי לו הבטיח הזקן חייו. את שיציל
ישלם  לא עוד כל חולה להישאר עליו נגזר עליהן, גילה ולא הגניבות על וידע מאחר ברם, ימות.
ונשאר  התמורה את הגוי שילם לא ימים שנתיים מהם. שנגנבו לאלה החיים בעלי תמורת את
עוד  פרסם זה מקרה הבריא. ומיד הגניבה את שילם השלישית בשנה רק חוליו, למיטת רתוק

הגויים. בין הקדוש" "הזקן של שמו את יותר

את  הכפר תושבי רכשו לנמירוב, ועברו הכפר, את ומשפחתו ירוחם זכריה ר' עזבו כאשר
לבית  קצרה לתקופה הוכנס שנישא הכפר מבני זוג כל ריק. והשאירוהו שמסביבו, הגן ואת ביתו
שנקבע  תור , לפי  התושבים עיבדו האדמה חלקת את המשותפים. חייהם להצלחת כסגולה זה

גויים. ולהבדיל יהודים לעניים, חולקה הגן ותוצרת בגורל,

קיבלוהו  - הקדוש" "הזקן של נכדו אלא אינו בו המבקר הצעיר כי בכפר עתה בהיוודע
לא  ירוחם זכריה ר' ברם, למגורים. והגן הבית את לרשותו לקבל לו הציעו ואף גדול, בכבוד

נדודיו. בדרך והמשיך כלל, דעתו על הדבר את העלה

שלמה  ר' המפורסם הגאון המקום, רב עם תורנית בשיחה בילה שם בלודמיר, התעכב בדרכו
נחמן. רבי העילוי ובנו  נפתלי,

מופת, כבעל לתהילה נודע ששמו כ"ץ, פסח רבי הגאון אז התגורר שם ללוצק, הגיע משם
דאתרא". "מרא המקום רב היה כהן משה רבי ובנו

וצדיק  כגאון בו הכיר נוספת היכרות שלאחר נודד, יהודי אל ירוחם זכריה ר' התוודע בלוצק
ר' חדשיים נסתר. משך לפניו. להתגלות בתוקף סירב שהלה למרות ממנו, הרפה לא ירוחם זכריה

רק  מוצאו. עיר ואת שמו את ידע שאף מבלי הנסתר, לצדיק הצעיר ירוחם זכריה ר' התלווה
ה"זיכרון", יום חל - ניסן חודש של הראשונים בימים - המשותפים לנדודיהם השלישי בחודש
קראו  כשהגבאי בשמו ונקב לתורה, לעלות אז ביקש הוא הנסתר. של מקרוביו לאחד יארצייט,
אך  שלמה, הרב בן טוביה נחום ר' הוא: הנסתר של שמו כי ירוחם זכריה לר' נודע אז לעלות.

ידע. לא מזה יותר
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מיד  זה היה וחורבן. הרס זרועה הייתה הסביבה כל וילנא. העיר לכיוון הלכו הנודדים שני
של  בסיועם הרוסים, עלֿידי כולו האזור נכבש שבמהלכה והפולנים, הרוסים בין המלחמה לאחר
אשר  אלכסנדר, הצאר אז ישב הרוסי המלכות כס על וחורבן. להרס גרמו אשר שהם הקוזקים,
הודות  שהצליחו, היהודים, הם, שהיו משום ליהודים, ידידות של מסוימת מידה גילה אף
העיר  וביניהן המלחמה, מן קשות שסבלו ועיירות ערים של שורה לשקם ומסירותם, לחריצותם
שוקמו, והעיירות שהערים בעת בה ברם, מיוחדות. הנחות ליהודים העניק אף הצאר ווילנא.
הללו, הפריצים. של אחוזותיהם ובמיוחד בחורבנם, הכפרים נשארו לפרוח, והחלו כאמור,
נלקחו  או במלחמה נהרגו למענם שנלחמו האיכרים ואילו מהמקום, נמלטו הפולניים האצילים

בשבי.

חכרו  הם והאחוזות. הכפרים את אף לשקם בכוחם כי לדעת היהודים נוכחו קצר זמן תוך
קיבלה  ובתמורה זרעים, ליהודים סיפקה אף הממשלה לעבדן. והחלו אדמה חלקות מהממשלה
עלֿידי  שניטעו  שבסביבה, הרבים הפרדסים לגבי גם היה כך מהתבואה. מסוימים אחוזים מהם
מהממשלה  נחכרו אלו פרדסים גם ובוטניקה. חקלאות מומחי של בעזרתם הפולניים האצילים

מהתוצרת. מסוים חלק תמורת היהודים, עלֿידי

נשיהם  את בשכר העסיקו היהודים חדשים. חיים לרחוש כולה הסביבה שוב החלה כך
הפירות. וקטיף השדות עיבוד לשם במלחמה, שנפלו  האיכרים של וילדיהם

שייכים  שהיו דומים, ומתקנים הקמח טחנות את מהממשלה היהודים חכרו דומים בתנאים
שוב. אותם והפעילו לפריצים 

סכנה  הייתה שנוצר. מהמצב ליהודים חדשה רעה תצמח שמא לחשוש החלו ווילנא רבני
הרוסים  בשירות ובפעולות רכושם על בהשתלטות היהודים את יאשימו הזמן, בבוא שהפריצים,
כי  והחליטו הרעה, פני לקדם כיצד עצה  לטכס הרבנים אפוא, התאספו, בפולנים. במלחמתם
לזכות  וההכנסות מהתוצרת נוספים אחוזים יפרישו והמתקנים, האחוזות חוכרי היהודים

יופקד האצי  האצילים לזכות שהופרש התוצרת לחלק בתמורה שהושג הכסף האחוזות. בעלי לים,
הפריצים  יוכלו לא כך עת. בכל חלקם את לקבל שיוכלו הבעלים לטובת שתישמר מיוחדת בקרן
המנוצחים. הפולנים מצד עלילות למניעת והכרחי נבון צעד זה היה בחמס. היהודים את להאשים

קינאו, מסוימים פולניים אלמנטים וההסתות. העלילות את כליל הדבר מנע לא זאת, למרות
משלחת  הרוסית. הממשלה אצל היהודים נגד הלשנה בפעולות והחלו היהודים בהצלחת פשוט,
מצד  וסביבתה. מווילנא היהודים, את לגרש בדרישה הצאר אל למוסקבה באה מוסתים אזרחים

אחוזותיהם. על "השתלטו" היהודים כי ידיעות הפולנים לאצילים העבירו שני,

את  לשבח לציין ווילנא למושל הורה הוא אדרבה: להסתות. הצאר שעה לא המזל למרבה
התנפלות  מפני היהודים על להגן צעדים לנקוט פקד כן ומסירותם. כישרונותיהם על היהודים
תנקוט  לא הממשלה אם ביהודים  שיפגעו איימו שהללו לאחר היהודים, על פולנים של אפשרית

נגדם. צעדים

את  משקמים שהיהודים כך על דווקא שמחו הם להסתות. התפתו לא  הפריצים גם
בעלי  לזכות מהכנסותיהם אחוזים חופשי באופן מפרישים שהם בכך ביושר ומתנהגים אחוזותיהם
בעתיד. גם בעבודתם להמשיך בקשה תוך לחוכרים תודה מכתבי שלחו אף מהם כמה האחוזות.
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היהודים  את שם מצאו לווילנא טוביה נחום ר' הנסתר  והצדיק ירוחם זכריה ר' כשהגיעו
מגדולי  שחלק העובדה למרות וזאת מזהיר, הרוחני מצבם היה לא זה, לעומת טוב. חומרי במצב
הטבח  למקומם. חזרו כבר לתוכה, נכנסו כשהקוזקים מווילנא  שנמלטו המפורסמים, התורה
וסביבתה, בווילנא נפשות אלף וחמשה עשרים נרצחו שבמהלכו תט"ו, בשנת הקוזקים שביצעו

נשכח. טרם

אפרים  ר' הגולה", "באר בעל רבקש משה רבי דאז: ווילנא של המפורסמים מגאוניה  ארבעה
הגאונים  וכן קוידנובר, שמואל אהרן רבי הש"ך", "בעל כהן שבתי רבי אפרים", "שער בעל
התמידה  ווילנא וקהילת אחרות, בקהילות מנוחה מקום הזמן במשך להם מצאו האחרים

לווילנא. לשוב להניעם במאמצים

הכל, למרות חדשים. דברים בווילנא התגלו הנסתר, טוביה נחום ור' ירוחם זכריה ר' לפני
בצמא  שם  ושתו בווילנא שהו חדשים ארבעה הרבה. למדו בווילנא שהותם תקופת ובמשך
של  הגהותיו הנודדים שני לידי הגיעו למשל, כך, בעיר. היו לא שכבר אותם של התורה חידושי
הקולעות  ההגהות רבה. בהתעניינות עברו עליהם ומנחות, זבחים מסכתות על רבקש משה רבי

עיניהם. את פקחו

התעמקותו  מדת על נסב אחד סיפור הש"ך: על מאד מרשימים סיפורים שני שמעו בווילנא
אירע  המתרחש. את ויחוש שידע מבלי מסביבתו מוחלט ניתוק כדי עד התורה בלימוד הש"ך של
להתהלך  החל במחשבותיו התעמקו כדי תוך בהתבודדות. ללמוד כדי הבית גג על שעלה פעם
על  נס בדרך בדלגו למשנהו אחד מגג לפסוע החל נמצא הוא היכן ובשכחו הגג, פני על
חרדה  ומתוך הפלא על השתאות מתוך למטה להתאסף החלו אנשים הבתים. שבין המרווחים

זה. מכל ידע לא הש"ך ואילו לגאון, חלילה, משהו, יקרה שלא

הש"ך  אנוש. באופן  פעם חלה הש"ך, של חביבו בנו משה, שר' כך על הוא השני הסיפור
גדולה  הסכנה כי הש"ך כשראה מוות. לשערי שהגיע עד והחמיר הלך מצבו אך לרפואתו התפלל
יום. באותו שחידש שלו, התורה חידושי כל של הזכות את לבנו מעביר הוא כי והצהיר עמד

להשתפר. משה ר' של מצבו החל מיד
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תרפ"ב] כסלו [תחלת

וברכה. שלום

טורח  עליו יקח אשר שליט"א הרב רבינו בן בבקשת

הרב  כבוד עם . . . מפלך ועיר עיר בכל בכתובים לבוא זה

העיר  מצב פרטי להודיע שי' מאנ"ש א' או השו"ב, שבעיר,

בלימודים. בהנוגע

חדרים  הם האם ומהותן, בעיר, חדרים יש האם

הלומדים  מלמדים מכמה מקובץ חדר שהוא או בודדים

כמה  גמרא, התחלת וזה תנ"ך, זה כשרונו, כפי איש איש

מה  חדר, בכל תלמידים כמה בהם, מלמדים וכמה חדרי'

להם  שחסר או למדי, ספרים להם יש האם הלימודי', הם

בכלל. החדרי' הם מצב ובאיזה נדרש, וכמה יחסר, ומה

דבר  ומה מלמדי' כמה מהותה, תורה, תלמוד להם יש אם

יש  האם ומעמדם. מהותם תלמידים, כמה הלימודים,

וכמה  יחסר, ומה להם, שחסר או הנדרש, כפי ספרים להם

וכמה  נוסח איזה שחסר, או תפלה, סידורי יש האם נדרש.

נדרש.
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ערה c"ag i`iyp epizeax zxezn

שליט"א  רבינו בן בתקוות באשר אלו, שאלות סבת

האלו  להמוסדות לעזור יוכל כי הדבר אפשר אשר

לדעת  בהכרח אופן ובכל בתמיכה, אפשר וגם בספרים,

גדול  דבר לבנין להראוי החומר את ולקבץ המוסד, פרטי

שי' אנ"ש מגורי מקומי בין לברכה, שוים הכל ובזה זה.

גמורה, בהשואה החסידים, ממפלגת שאינם מקומו' ובין

לבנו  זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה אדמו"ר כ"ק הוד יצוה כן כי

תורה  והתלמוד החדרים בדבר להשתדל שליט"א הרב

יחיו. עליהם ד' אחב"י מושב ערי שבכל

בכל  ודרישה החקירה לעשות הדבר כבד באשר אמנם

פרסום  יהי' שלא הא' סבות, לב' מפה, ישר ומקום מקום

יהי' שלא האפשרי בכל שישתדל איליו הבקשה (וכן בדבר

אחד  כל להיות והב' מעצמו), זאת וישאל בדבר פרסום

לפעמים  כי לכתוב, ולמי מגורו, פלך ערי יותר בטוב מכיר

וענינים  דברים מזה יוצאים לכתוב, למי הידיעה מהעדר

כלל. נרצים שאינם

משלוח  הוצאת האפשרי. ככל בזה להזדרז בבקשה

רבינו  בן ע"ח לרשום טוב לזה המצטרך וכל המכתבים,

כתב  ולמי זה, מכתב מקבלת להודיע וייטיב שליט"א, הרב

האנשי  ומהות האדרעסין, יכתוב.בפרטיות אליהם אשר ם

דו"ש. ידידו בברכה,

. . אלו:. למקומות יושלח כזה מכתב

ci jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ז כסלו, ה'תשי"א

ברוקלין, נ. י.

שלום וברכה!

...ידוע המקרא אם בחוקותי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אותם ונתתי גשמיכם בעתם 

וגו', פירש"י ואת מצותי תשמרו - הוו עמלים בתורה, וביאר כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ אשר העיקר 

הוא העמל בתורה, היינו שמקדיש מזמנו ומייגע את שכלו לעמול בתורת ה', ואף אם מפני עניניו - מפני 

- על פי דינה של תורה אין בידו ללמוד רוב שעות היום, בכל זאת בראות השם  וכו'  דוחק הפרנסה 

לזמן  ומזמן  וכו',  בעתם  גשמיכם  ונתתי  ברכתו  לו  נותן  אזי  בתורה,  הוא  עמל  אשר  ויתעלה  יתברך 

הולכת פרנסתו הלוך וטוב, ובמילא מזמן לזמן יש בידו להוסיף בלימוד התורה וקיום המצות והולך 

הוא מחיל אל חיל, הן בגשמיות והן ברוחניות.

בטח עיניהם טובה גם בשל אחרים ומשתדלים לצרף אותם בלימודי הקדש, ואשמח להוודע 

חלק  הלוקחים  התלמידים  מספר  ומהגדלת  בלימודיו  חיל  מעשותו  בכלל,  מצבו  מהטבת  ממנו 

בשיעוריהם.

בברכת הצלחה בלימודו בתורה ובקיום המצוה והבנה טובה בתורת החסידות.

המברכו.
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íB÷na ákLiå åéúLàøî íNiå íB÷nä éðáàî¥«©§¥´©¨½©−̈¤§©«£Ÿ®̈©¦§©−©¨¬

:àeääáéBLàøå äöøà ávî ílñ äpäå íìçiå ©«©©«£ÀŸ§¦¥³ª¨Æª¨´©½§¨§Ÿ−
íéìò íéýìû éëàìî äpäå äîéîMä rébî©¦´©©¨¨®§¨§¦¥Æ©§£¥´¡Ÿ¦½Ÿ¦¬

:Ba íéãøéå(éåì)âéøîàiå åéìr ávð ýåýé äpäå §«Ÿ§¦−«§¦¥̧§Ÿ̈¹¦¨´¨¨»©Ÿ©¼
éáà íäøáà éýìû ýåýé éðà÷çöé éýìûå E £¦´§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ©§¨¨´¨¦½¥«Ÿ¥−¦§®̈
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:Erøæìeãézöøôe õøàä øôrk Erøæ äéäå §©§¤«§¨¨³©§£Æ©«£©´¨½̈¤¨«©§¨²
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:Erøæáe äîãàä úçtLîåèCnr éëðà äpäå ¦§§¬Ÿ¨«£¨−̈§©§¤«§¦¥̧¨«Ÿ¦¹¦À̈

ézøîLeéúáLäå Cìz-øLà ìëa E-ìà E §©§¦̧Æ§´Ÿ£¤¥¥½©«£¦´Ÿ¦½¤
øLà ãr Eáærà àì ék úàfä äîãàä̈«£¨−̈©®Ÿ¦ µ´Ÿ¤«¡¨§½©µ£¤´

:Cì ézøac-øLà úà éúéNr-íàæèõ÷éiå ¦¨¦½¦¥¬£¤¦©−§¦¨«©¦©´
íB÷na ýåýé Lé ïëà øîàiå BúðMî á÷ré©«£Ÿ»¦§¨¼©ÀŸ¤¨¥Æ¥´§Ÿ̈½©¨−

:ézrãé àì éëðàå äfäæé-äî øîàiå àøéiå ©¤®§¨«Ÿ¦−¬Ÿ¨¨«§¦©¦¨Æ©Ÿ©½©
ä íB÷nä àøBpíéýìû úéa-íà ék äæ ïéà äf −̈©¨´©¤®¥´¤À¦µ¦¥´¡Ÿ¦½
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ãâáe ìëàì íçì éì-ïúðå CìBä éëðà øLà£¤´¨«Ÿ¦´¥½§¨«©¦¬¤²¤¤«¡−Ÿ¤¬¤
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:íéýìûì éì ýåýéáë-øLà úàfä ïáàäå §Ÿ̈²¦−¥«Ÿ¦«§¨¤´¤©ÀŸ£¤

øLà ìëå íéýìû úéa äéäé äávî ézîN©̧§¦Æ©¥½̈¦«§¤−¥´¡Ÿ¦®§ŸÆ£¤´
:Cì epøOrà øOr éì-ïzz¦¤¦½©¥−£©§¤¬¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(155 'nr dk jxk zegiy ihewl)

ÌB˜na ÚbÙiÂ(יא (כח, «ƒ¿««»

ı¯‡‰ BÏ ‰ˆÙwL . . ‰lÙz ÔBLÏ(רש"י) ¿¿ƒ»∆»¿»»»∆

ויׁש ּב"וּיפּגע". הּפרּוׁשים ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹיׁש

מבאר  הּדבר ּובטעם רׁשּות, ערבית ּתפּלת ּדהּנה ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָֹלֹומר,

ׁשאינּה ּכזֹו נעלית ּבדרּגה קׁשּורה ׁשהיא מּפני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבחסידּות,

ּומּמילא'. 'מאליו ּכאּלּו אּלא האדם, עבֹודת ידי על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָנמׁשכת

ּביחס  ׁשּכן "וּיפּגע", ּבתבת ּדוקא זֹו ּתפּלה נרמזה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָולכן

קפיצת  ואף ּבכּונה'. 'לא ּכאּלּו היא ההמׁשכה האדם ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָֹלעבֹודת

ידי  על ולא הרגיל הּסדר לפי לא מלמעלה, ּבאה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהארץ

האדם. ֲַָָָעבֹודת

,ïåùàø
éðùèëà-éðá äöøà Cìiå åéìâø á÷ré àOiå©¦¨¬©«£−Ÿ©§¨®©¥−¤©¬§¨§¥
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ärø ék äéáàì øLà ïàvä-ír äàa | ìçøå§¨¥´À̈¨¦©ŸÆ£¤´§¨¦½¨¦¬Ÿ−̈
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:EzøkNn-äî él äãébä ípç éðzãárå äzà©½¨©«£©§©−¦¦¨®©¦¬¨¦−©©§ª§¤«
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ÌB˜na ÚbÙiÂ(יא (כח, «ƒ¿««»

ı¯‡‰ BÏ ‰ˆÙwL . . ‰lÙz ÔBLÏ(רש"י) ¿¿ƒ»∆»¿»»»∆

ויׁש ּב"וּיפּגע". הּפרּוׁשים ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַֹיׁש

מבאר  הּדבר ּובטעם רׁשּות, ערבית ּתפּלת ּדהּנה ְְְְְְִִִֵַַַַַַָָָֹלֹומר,

ׁשאינּה ּכזֹו נעלית ּבדרּגה קׁשּורה ׁשהיא מּפני ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבחסידּות,

ּומּמילא'. 'מאליו ּכאּלּו אּלא האדם, עבֹודת ידי על ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָנמׁשכת

ּביחס  ׁשּכן "וּיפּגע", ּבתבת ּדוקא זֹו ּתפּלה נרמזה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָולכן

קפיצת  ואף ּבכּונה'. 'לא ּכאּלּו היא ההמׁשכה האדם ְְְְְֲִִִַַַַַַַָָָָָָָֹלעבֹודת

ידי  על ולא הרגיל הּסדר לפי לא מלמעלה, ּבאה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹהארץ

האדם. ֲַָָָעבֹודת

,ïåùàø
éðùèëà-éðá äöøà Cìiå åéìâø á÷ré àOiå©¦¨¬©«£−Ÿ©§¨®©¥−¤©¬§¨§¥

:íã÷áíL-äpäå äãOa øàá äpäå àøiå ¤«¤©©º§§¦¥¯§¥´©¨¤À§¦¥º̈
ìLøàaä-ïî ék äéìr íéöáø ïàö-éøãr äL §¨³¤§¥ŸÆ«Ÿ§¦´¨¤½¨¦µ¦©§¥´

ét-ìr äìãb ïáàäå íéøãrä e÷Lé àåää©¦½©§−¨«£¨¦®§¨¤¬¤§Ÿ−̈©¦¬
:øàaäâ-úà eììâå íéøãrä-ìë änL-eôñàðå ©§¥«§¤«¤§¨´¨¨¨«£¨¦À§¨«£³¤

eáéLäå ïàvä-úà e÷Läå øàaä ét ìrî ïáàä̈¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½§¦§−¤©®Ÿ§¥¦¯
:dî÷îì øàaä ét-ìr ïáàä-úàãíäì øîàiå ¤¨¤²¤©¦¬©§¥−¦§Ÿ¨«©³Ÿ¤¨¤Æ

:eðçðà ïøçî eøîàiå ízà ïéàî éçà á÷ré©«£½Ÿ©©−¥©´¦©¤®©´Ÿ§½¥«¨−̈£¨«§
äøBçð-ïa ïáì-úà ízrãéä íäì øîàiå©Ÿ́¤¨¤½©§©§¤−¤¨¨´¤¨®

:eðrãé eøîàiååeøîàiå Bì íBìLä íäì øîàiå ©«Ÿ§−¨¨«§©¬Ÿ¤¨¤−£¨´®©«Ÿ§´
:ïàvä-ír äàa Bza ìçø äpäå íBìLæøîàiå ¨½§¦¥Æ¨¥´¦½¨−̈¦©«Ÿ©ÀŸ¤

äð÷nä óñàä úr-àì ìBãb íBiä ãBò ïä¥¬Æ©´¨½Ÿ¥−¥«¨¥´©¦§¤®
:erø eëìe ïàvä e÷Läçãr ìëeð àì eøîàiå ©§¬©−Ÿ§¬§«©«Ÿ§»´Ÿ©¼©´

ìrî ïáàä-úà eììâå íéøãrä-ìk eôñàé øLà£¤³¥¨«§Æ¨¨´£¨¦½§¨«£Æ¤¨¤½¤¥©−
:ïàvä eðé÷Läå øàaä étèínr øaãî epãBò ¦´©§¥®§¦§¦−©«Ÿ¤−§©¥´¦¨®

ärø ék äéáàì øLà ïàvä-ír äàa | ìçøå§¨¥´À̈¨¦©ŸÆ£¤´§¨¦½¨¦¬Ÿ−̈
:àåäéïáì-úa ìçø-úà á÷ré äàø øLàk éäéå ¦«©§¦¿©«£¤Á¨¨̧©«£¹Ÿ¤¨¥À©¨¨Æ

á÷ré Lbiå Bnà éçà ïáì ïàö-úàå Bnà éçà£¦´¦½§¤¬Ÿ¨−̈£¦´¦®©¦©´©«£ÀŸ
ïàö-úà ÷Liå øàaä ét ìrî ïáàä-úà ìâiå©¨³¤¤¨¤̧¤Æ¥©Æ¦´©§¥½©©¾§§¤¬Ÿ

:Bnà éçà ïáìàéàOiå ìçøì á÷ré ÷Miå ¨−̈£¦¬¦«©¦©¬©«£−Ÿ§¨¥®©¦¨¬
:jáiå Bì÷-úàáéäéáà éçà ék ìçøì á÷ré ãbiå ¤Ÿ−©¥«§§©©¥̧©«£¹Ÿ§¨¥À¦´£¦³¨¦̧¨Æ

:äéáàì ãbzå õøzå àeä ä÷áø-ïá éëå àeä½§¦¬¤¦§−̈®©−̈¨©©¥¬§¨¦«¨
âéBúçà-ïa á÷ré | òîL-úà ïáì rîLë éäéå©§¦Á¦§¸Ÿ©¨¹̈¤¥´©©«£´Ÿ¤£ŸÀ

eäàéáéå Bì-÷Mðéå Bì-÷açéå Búàø÷ì õøiå©¨³¨¦§¨Æ©§©¤Æ©§©¤½©§¦¥−
:älàä íéøácä-ìk úà ïáìì øtñéå Búéa-ìà¤¥®©§©¥´§¨½̈¥¬¨©§¨¦−¨¥«¤

ãéáLiå äzà éøNáe éîör Cà ïáì Bì øîàiå©³Ÿ¤Æ¨½̈©²©§¦¬§¨¦−¨®¨©¥¬¤
:íéîé Lãç Bnråèéçà-éëä á÷réì ïáì øîàiå ¦−¬Ÿ¤¨¦«©³Ÿ¤¨¨Æ§©«£½Ÿ£¦«¨¦´

:EzøkNn-äî él äãébä ípç éðzãárå äzà©½¨©«£©§©−¦¦¨®©¦¬¨¦−©©§ª§¤«

iyily - l - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

æèíLå äàì äìãbä íL úBðá ézL ïáììe§¨−̈§¥´¨®¥³©§Ÿ¨Æ¥½̈§¥¬
:ìçø äpèwäæéäúéä ìçøå úBkø äàì éðérå ©§©−̈¨¥«§¥¥¬¥−̈©®§¨¥¸¨«§½̈

:äàøî úôéå øàz-úôé§©−Ÿ©¦©¬©§¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(153 'nr dl jxk zegiy ihewl)

¯‡z ˙ÙÈ ‰˙È‰ ÏÁ¯Â ˙Bk¯ ‰‡Ï ÈÈÚÂ(יז (כט, ¿≈≈≈»«¿»≈»¿»¿«…«

‰‡Ï ּבעלי לעבֹודת ׁשּיכת מּבכי, רּכֹות עיניה ׁשהיּו - ≈»ֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

.ּכ על ּתׁשּובה ועׂשּו יֹוסף ּבמכירת חטאּו ּובניה ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָּתׁשּובה;

ÏÁ¯ לעבֹודת ׁשּיכת ּופגם, מּום ללא ּתאר, יפת ׁשהיתה - »≈ְְְְֲֶֶֶַַַַַָָָֹֹ

לא  ּובנימין) (יֹוסף ּובניה הּמצֹות; ּבקּיּום ׁשלמּות ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹהּצּדיקים,

ּכי  ליעקב, מיעדת ׁשרחל אֹומרים הּברּיֹות היּו לכן ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹחטאּו.

מיעדת  ולאה הּצּדיקים; עבֹודת אהלים, יֹוׁשב ּתם איׁש ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹהּוא

למּוטב. להחזירֹו ּבכחּה ּכי ְְְְֲִִֵַָָָֹלעׂשו,

éùéìùçéEãárà øîàiå ìçø-úà á÷ré áäàiå©¤«¡©¬©«£−Ÿ¤¨¥®©ÀŸ¤¤«¡¨§Æ
:äpèwä Eza ìçøa íéðL òáLèéïáì øîàiå ¤´©¨¦½§¨¥¬¦§−©§©¨«©´Ÿ¤¨À̈

øçà Léàì dúà ézzî Cì dúà ézz áBèµ¦¦´Ÿ¨´½̈¦¦¦¬Ÿ−̈§¦´©¥®
:éãnr äáLëíéðL òáL ìçøa á÷ré ãáriå §−̈¦¨¦«©©«£¯Ÿ©«£²Ÿ§¨¥−¤´©¨¦®

:dúà Búáäàa íéãçà íéîék åéðérá eéäiå©¦«§³§¥¨Æ§¨¦´£¨¦½§©«£¨−Ÿ¨«
àëék ézLà-úà äáä ïáì-ìà á÷ré øîàiå©¸Ÿ¤©«£³Ÿ¤¨¨Æ¨¨´¤¦§¦½¦¬

:äéìà äàBáàå éîé eàìîáë-úà ïáì óñàiå ¨«§−¨®̈§¨−¨¥¤«¨©¤«¡¬Ÿ¨¨²¤
:äzLî Nriå íB÷nä éLðà-ìkâëáørá éäéå ¨©§¥¬©¨−©©¬©¦§¤«©§¦´¨¤½¤

àáiå åéìà dúà àáiå Bzá äàì-úà çwiå©¦©Æ¤¥¨´¦½©¨¥¬Ÿ−̈¥¨®©¨−Ÿ
:äéìàãëäàìì BúçôL ätìæ-úà dì ïáì ïziå ¥¤«¨©¦¥³¨¨Æ½̈¤¦§−̈¦§¨®§¥¨¬

:äçôL Bzáäëäàì àåä-äpäå ø÷aá éäéå ¦−¦§¨«©§¦´©½Ÿ¤§¦¥¦−¥®̈
ìçøá àìä él úéNr úàf-äî ïáì-ìà øîàiå©´Ÿ¤¤¨À̈©ŸÆ¨¦´¨¦½£³Ÿ§¨¥¸

éðúénø änìå Cnr ézãár:åëïáì øîàiå ¨©´§¦¦½̈§−̈¨¦¦¨«¦©´Ÿ¤¨½̈
éðôì äøérvä úúì eðîB÷îa ïë äNré-àìŸ¥«¨¤¬¥−¦§¥®¨¥¬©§¦−̈¦§¥¬

:äøéëaäæë-úà-íb Eì äðzðå úàæ ráL àlî ©§¦¨«©¥−§ª´©®Ÿ§¦§¨̧§¹©¤
-òáL ãBò éãnr ãárz øLà äãára úàæÀŸ©«£Ÿ̈Æ£¤´©«£´Ÿ¦¨¦½−¤«©

:úBøçà íéðLçëráL àlîéå ïk á÷ré Nriå ¨¦¬£¥«©©³©©«£ŸÆ¥½©§©¥−§ª´©
:äMàì Bì Bza ìçø-úà Bì-ïziå úàæèëïziå ®Ÿ©¦¤²¤¨¥¬¦−¬§¦¨«©¦¥³

dì BúçôL ääìa-úà Bza ìçøì ïáì̈¨Æ§¨¥´¦½¤¦§−̈¦§¨®−̈
ì:äçôLì-úà-íb áäàiå ìçø-ìà íb àáiå §¦§¨«©¨ŸÆ©´¤¨¥½©¤«¡©¬©¤

íéðL-òáL ãBò Bnr ãáriå äàlî ìçø̈¥−¦¥¨®©©«£´Ÿ¦½−¤«©¨¦¬
:úBøçààìçzôiå äàì äàeðN-ék ýåýé àøiå £¥«©©³§§Ÿ̈Æ¦«§¨´¥½̈©¦§©−

:äø÷r ìçøå dîçø-úàáìãìzå äàì øäzå ¤©§®̈§¨¥−£¨¨«©©³©¥¨Æ©¥´¤
ýåýé äàø-ék äøîà ék ïáeàø BîL àø÷zå ïa¥½©¦§¨¬§−§¥®¦´¨«§À̈¦«¨¨³§Ÿ̈Æ

:éLéà éðáäàé äzr ék ééðraâìãBò øäzå §¨§¦½¦¬©−̈¤«¡¨©¬¦¦¦«©©´©»
äàeðN-ék ýåýé òîL-ék øîàzå ïa ãìzå©¥´¤¥¼©ÀŸ¤¦«¨©³§Ÿ̈Æ¦«§¨´
:ïBrîL BîL àø÷zå äæ-úà-íb éì-ïziå éëðà̈½Ÿ¦©¦¤¦−©¤¤®©¦§¨¬§−¦§«

ãìírtä äzr øîàzå ïa ãìzå ãBò øäzå©©´©»©¥´¤¥¼©ÀŸ¤©¨³©©̧©Æ
ìL Bì ézãìé-ék éìà éLéà äåléíéðá äL ¦¨¤³¦¦Æ¥©½¦«¨©¬§¦−§¨´¨¦®

:éåì BîL-àø÷ ïk-ìräìïa ãìzå ãBò øäzå ©¥¬¨«¨§−¥¦«©©̧©¹©¥´¤¥À
äàø÷ ïk-ìr ýåýé-úà äãBà írtä øîàzå©¸Ÿ¤Æ©©̧©Æ¤´¤§Ÿ̈½©¥²¨«§¨¬

:úãlî ãîrzå äãeäé BîLìàìçø àøzå §−§®̈©©«£−Ÿ¦¤«¤©¥´¤¨¥À
dúçàa ìçø àp÷zå á÷réì äãìé àì ék¦´³Ÿ¨«§¨Æ§©«£½Ÿ©§©¥¬¨¥−©«£Ÿ¨®
äúî ïéà-íàå íéðá él-äáä á÷ré-ìà øîàzå©³Ÿ¤¤©«£ŸÆ¨«¨¦´¨¦½§¦©−¦¥¨¬

:éëðàáúçúä øîàiå ìçøa á÷ré óà-øçiå ¨«Ÿ¦©¦«©©¬©«£−Ÿ§¨¥®©ÀŸ¤£©³©
:ïèá-éøt Cnî òðî-øLà éëðà íéýìû¡Ÿ¦Æ¨½Ÿ¦£¤¨©¬¦¥−§¦¨«¤

âãìúå äéìà àa ääìá éúîà äpä øîàzå©¾Ÿ¤¦¥²£¨¦¬¦§−̈´Ÿ¥¤®¨§¥¥Æ
:äpnî éëðà-íâ äðaàå ékøa-ìrãBì-ïzzå ©¦§©½§¦¨¤¬©¨«Ÿ¦−¦¤«¨©¦¤²

:á÷ré äéìà àáiå äMàì dúçôL ääìa-úà¤¦§¨¬¦§¨−̈§¦¨®©¨¬Ÿ¥¤−¨©«£«Ÿ
ä:ïa á÷réì ãìzå ääìa øäzååìçø øîàzå ©©´©¦§½̈©¥¬¤§©«£−Ÿ¥«©³Ÿ¤¨¥¸

ïk-ìr ïa éì-ïziå éì÷a òîL íâå íéýìû épðc̈©´¦¡Ÿ¦½§©Æ¨©´§Ÿ¦½©¦¤¦−¥®©¥²
:ïc BîL äàø÷æääìa ãìzå ãBò øäzå ¨«§¨¬§−¨«©©´©½©¥¾¤¦§−̈

:á÷réì éðL ïa ìçø úçôLçìçø øîàzå ¦§©´¨¥®¥¬¥¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤¨¥À
ézìëé-íb éúçà-ír ézìzôð | íéýìû éìezôð©§¥̧¡Ÿ¦¯¦§©²§¦¦£Ÿ¦−©¨®Ÿ§¦

:éìzôð BîL àø÷zåèäãîr ék äàì àøzå ©¦§¨¬§−©§¨¦«©¥´¤¥½̈¦¬¨«§−̈
dúà ïzzå dúçôL ätìæ-úà çwzå úãlî¦¤®¤©¦©Æ¤¦§¨´¦§¨½̈©¦¥¬Ÿ¨²

:äMàì á÷réìéäàì úçôL ätìæ ãìzå §©«£−Ÿ§¦¨«©¥À¤¦§¨²¦§©¬¥−̈
:ïa á÷réìàéäàì øîàzåáéúëãâáéø÷ãâ àa §©«£¬Ÿ¥«©¬Ÿ¤¥−̈¨´®̈

L-úà àø÷zå:ãb BîáéúçôL ätìæ ãìzå ©¦§¨¬¤§−¨«©¥À¤¦§¨Æ¦§©´
:á÷réì éðL ïa äàìâééøLàa äàì øîàzå ¥½̈¥¬¥¦−§©«£«Ÿ©´Ÿ¤¥½̈§¨§¦¾

:øLà BîL-úà àø÷zå úBða éðeøMà ék¦¬¦§−¦¨®©¦§¨¬¤§−¨¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(264 'nr ` a"pyz zegiyd xtq)

˙„lÓ „ÓÚzÂ(לה (כט, ««¬…ƒ∆∆
מיהּודה  ׁשבט יסּור "לא נאמר ּבֹו ּביהּודה, נאמר זה ֱֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּפסּוק

על  ׁשרֹומז לֹומר, ויׁש הּמׁשיח). מל) ׁשילה" יבא ּכי עד . .ְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

"ּכל  ּדהּנה ּגלּות. אחריה ׁשאין והּׁשלמה, האמּתית ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻהּגאּלה



iyingרעח ,iriax - l - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
זכר". לׁשֹון ּדלעתיד מּׁשירה חּוץ נקבה, לׁשֹון ְְְְִִִִִֵַָָָָָהּׁשירֹות

לּה יׁש "ׁשהּנקבה ÈÏ„‰ּכלֹומר: ¯Úˆ נמׁשל ׁשהּגלּות (ּכּידּוע ְְֵֵֶַַָָ««≈»ְִֶַַַָָָ

ּבׁשם  נקראים הּמׁשיח ימֹות חבלי וכן ללידה. והּגאּלה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻלעּבּור

מּלעתיד  חּוץ צער; אחריהם יׁש הּנּסים ּכל אף לידה), ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָחבלי

ּכזכרים . . צער אחריה Ì„ÈÏBÈׁשאין ‡Ï",קטז פסחים (תוספות ְֲִִֵֶֶַַַָָ…ƒ≈
ב).

éòéáøãéàöîiå íéhç-øéö÷ éîéa ïáeàø Cìiå©¥̧¤§¥¹¦¥´§¦«¦¦À©¦§¨³
Bnà äàì-ìà íúà àáiå äãOa íéàãeã«¨¦Æ©¨¤½©¨¥´Ÿ½̈¤¥−̈¦®
éàãecî éì àð-éðz äàì-ìà ìçø øîàzå©³Ÿ¤¨¥¸¤¥½̈§¦¨´¦½¦«¨¥−

ða:CåèéLéà-úà Czç÷ èrîä dì øîàzå §¥«©´Ÿ¤À̈©«§©Æ©§¥´¤¦¦½
ïëì ìçø øîàzå éða éàãec-úà íb úç÷ìå§¨©¾©©¬¤«¨¥−§¦®©´Ÿ¤¨¥À¨¥Æ

ðá éàãec úçz äìélä Cnr ákLé:Cæèàáiå ¦§©³¦¨Æ©©½§¨©−©«¨¥¬§¥«©¨¸Ÿ
Búàø÷ì äàì àözå áøra äãOä-ïî á÷ré©«£¬Ÿ¦©¨¤»¨¤¼¤¼©¥¥̧¥¹̈¦§¨À

ézøëN øëN ék àBáz éìà øîàzåéàãeãa E ©¸Ÿ¤Æ¥©´¨½¦ µ¨´Ÿ§©§¦½§«¨¥−
:àeä äìéla dnr ákLiå éðaæéíéýìû òîLiå §¦®©¦§©¬¦−̈©©¬§¨«©¦§©¬¡Ÿ¦−
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מּלעתיד  חּוץ צער; אחריהם יׁש הּנּסים ּכל אף לידה), ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָחבלי
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éúBáà õøà-ìà:Cnr äéäàå EzãìBîìe E ¤¤¬¤£¤−§«©§¤®§¤«§¤−¦¨«
ãäãOä äàììe ìçøì àø÷iå á÷ré çìLiå©¦§©´©«£½Ÿ©¦§−̈§¨¥´§¥¨®©¨¤−

:Bðàö-ìàäéðt-úà éëðà äàø ïäì øîàiå ¤Ÿ«©´Ÿ¤¨¤ÀŸ¤³¨«Ÿ¦Æ¤§¥´
ìL ìîúk éìà epðéà-ék ïëéáàéáà éýìûå íL £¦¤½¦«¥¤¬¥©−¦§´Ÿ¦§®Ÿ¥«Ÿ¥´¨¦½

:éãnr äéäåézãár éçk-ìëa ék ïzrãé äðzàå ¨−̈¦¨¦«§©¥−¨§©§¤®¦µ§¨Ÿ¦½¨©−§¦
:ïëéáà-úàæ-úà óìçäå éa ìúä ïëéáàå ¤£¦¤«©«£¦¤Æ¥´¤¦½§¤«¡¦¬¤

òøäì íéýìû Bðúð-àìå íéðî úøNr ézøkNî©§ª§¦−£¤´¤Ÿ¦®§«Ÿ§¨´¡Ÿ¦½§¨©−
:éãnrçEøëN äéäé íéc÷ð øîàé äk-íà ¦¨¦«¦´ŸŸ©À§ª¦Æ¦«§¤´§¨¤½

íéc÷r øîàé äk-íàå íéc÷ð ïàvä-ìë eãìéå§¨«§¬¨©−Ÿ§ª¦®§¦´ŸŸ©À£ª¦Æ
:íéc÷r ïàvä-ìë eãìéå EøëN äéäéèìviå ¦«§¤´§¨¤½§¨«§¬¨©−Ÿ£ª¦«©©¥¯

:éì-ïziå íëéáà äð÷î-úà íéýìûéúra éäéå ¡Ÿ¦²¤¦§¥¬£¦¤−©¦¤¦«©§¦À§¥Æ
äpäå íBìça àøàå éðér àOàå ïàvä íçé©¥´©½Ÿ¨«¤¨¬¥©²¨¥−¤©«£®§¦¥³
íéc÷ð íéc÷r ïàvä-ìr íéìòä íéãzrä̈«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−

:íécøáeàéíBìça íéýìûä Càìî éìà øîàiå §ª¦«©¸Ÿ¤¥©¹©§©¯¨«¡Ÿ¦²©«£−
:éðpä øîàå á÷réáééðér àð-àN øîàiåäàøe E ©«£®Ÿ¨«Ÿ©−¦¥«¦©ÀŸ¤¨¨̧¥¤³§¥Æ

íéc÷ð íéc÷r ïàvä-ìr íéìòä íéãzrä-ìk̈¨«£ª¦Æ¨«Ÿ¦´©©½Ÿ£ª¦¬§ª¦−
:Cl äNò ïáì øLà-ìk úà éúéàø ék íécøáe§ª¦®¦´¨¦½¦¥²¨£¤¬¨−̈¬Ÿ¤¨«

âéäávî íM zçLî øLà ìà-úéa ìàä éëðà̈«Ÿ¦³¨¥Æ¥«¥½£¤̧¨©³§¨¨Æ©¥½̈
àö íe÷ äzr øãð íL él zøãð øLà£¤̧¨©¬§¨¦²−̈¤®¤©À̈¬¥Æ

áeLå úàfä õøàä-ïî:EzãìBî õøà-ìà ¦¨¨´¤©½Ÿ§−¤¤¬¤«©§¤«

ãé÷ìç eðì ãBòä Bì äðøîàzå äàìå ìçø ïrzå©©³©¨¥¸§¥½̈©Ÿ©−§¨®©¬¨²¥¬¤
:eðéáà úéáa äìçðååèBì eðáLçð úBiøëð àBìä §©«£−̈§¥¬¨¦«£¯¨§¦²¤§©¬§−

:eðtñk-úà ìBëà-íb ìëàiå eðøëî ékæèék ¦´§¨¨®©¬Ÿ©©¨−¤©§¥«¦´
àeä eðì eðéáàî íéýìû ìévä øLà øLòä-ìë̈¨ÀŸ¤£¤̧¦¦³¡Ÿ¦Æ¥«¨¦½¨¬−
éìà íéýìû øîà øLà ìk äzrå eðéðáìeE §¨¥®§©À̈ŸÁ£¤̧¨©¯¡Ÿ¦²¥¤−

:äNr£¥«
ã ycew zegiyn zecewp ã(113 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

„‡Ó „‡Ó LÈ‡‰ ı¯ÙiÂ(מג (לא, «ƒ¿…»ƒ¿…¿…
"ּופרצּת הּקּב"ה ּבּׂשרֹו לחרן יעקב ׁשל הליכתֹו ְְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָָֹּבתחּלת

לֹו נאמרה מה לׁשם ולכאֹורה, ונגּבה". וצפֹונה וקדמה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָיּמה

ּבכל  ּוׁשמרּתי עּמ אנכי "והּנה ּבהבטחה ּדי ולא זֹו, ְְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָֹֹֹּבׂשֹורה

ׁשהּקּב"ה  לֹומר, ויׁש זֹו. מהליכה יירא ׁשּלא ּכדי "ּתל ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹאׁשר

הּמדידה  את 'לפרץ' ּכדי לחרן יֹורד ׁשהּוא לֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹהֹודיע

ּבית  את ׁשם ּולהקים מקֹום' ׁשל אף 'חרֹון ׁשל ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָוההגּבלה

"מּטתֹו ׁשל ּבאפן נהיה ÓÏL‰יׂשראל, זֹו עבֹודתֹו ידי ועל ." ְְִִֵֶֶָָֹ¿≈»ְְְֲִֵַָָ

" האיׁש".ı¯ÙiÂאצלֹו ְֶ«ƒ¿…ִָ

éùùæéåéLð-úàå åéða-úà àOiå á÷ré í÷iå©−̈¨©«£®Ÿ©¦¨²¤¨¨¬§¤¨−̈
:íélîbä-ìrçé-ìk-úàå eäð÷î-ìk-úà âäðiå ©©§©¦«©¦§©´¤¨¦§¥À§¤¨

ïcôa Lëø øLà Bðéð÷ äð÷î Lëø øLà BLëø§ªÆ£¤´¨½̈¦§¥Æ¦§¨½£¤¬¨©−§©©´
:ïrðk äöøà åéáà ÷çöé-ìà àBáì íøàèéïáìå £¨®¨²¤¦§¨¬¨¦−©¬§¨§¨«©§¨¨´

íéôøzä-úà ìçø áðâzå Bðàö-úà ææâì Cìä̈©½¦§−Ÿ¤Ÿ®©¦§´Ÿ¨¥½¤©§¨¦−
:äéáàì øLàëïáì áì-úà á÷ré áðâiå £¤¬§¨¦«¨©¦§´Ÿ©«£½Ÿ¤¥¬¨−̈

:àeä çøá ék Bì ãébä éìa-ìr énøàä̈«£©¦®©§¦Æ¦¦´½¦¬Ÿ¥−©«
àë-úà øáriå í÷iå Bì-øLà-ìëå àeä çøáiå©¦§©¬Æ§¨£¤½©−̈¨©©«£´Ÿ¤

:ãrìbä øä åéðt-úà íNiå øäpäáëïáìì ãbiå ©¨®̈©¨¬¤¤¨−̈©¬©¦§¨«©ª©¬§¨−̈
:á÷ré çøá ék éLéìMä íBiaâëåéçà-úà çwiå ©´©§¦¦®¦¬¨©−©«£«Ÿ©¦©³¤¤¨Æ

÷aãiå íéîé úráL Cøc åéøçà ócøiå Bnr¦½©¦§´Ÿ©«£½̈¤−¤¦§©´¨¦®©©§¥¬
:ãrìbä øäa Búàãëïáì-ìà íéýìû àáiå Ÿ−§©¬©¦§¨«©¨¯Ÿ¡Ÿ¦²¤¨¨¬

Eì øîMä Bì øîàiå äìélä íìça énøàä̈«£©¦−©«£´Ÿ©®̈§¨©Ÿ́¤À¦¨¯¤§²
:òø-ãr áBhî á÷ré-ír øaãz-ïtäëïáì âOiå ¤§©¥¬¦©«£−Ÿ¦¬©¨«©©¥¬¨−̈

ïáìå øäa Bìäà-úà ò÷z á÷réå á÷ré-úà¤©«£®Ÿ§©«£ÀŸ¨©³¤¨«¢Æ¨½̈§¨¨²
:ãrìbä øäa åéçà-úà ò÷zåëïáì øîàiå ¨©¬¤¤−̈§©¬©¦§¨«©³Ÿ¤¨¨Æ

ðâzå úéNr äî á÷réìâäðzå éááì-úà á §©«£½Ÿ¤´¨¦½¨©¦§−Ÿ¤§¨¦®©§©¥Æ
:áøç úBéáLk éúða-úàæëçøáì úàaçð änì ¤§Ÿ©½¦§ª−¨«¤¨³¨©§¥̧¨Æ¦§½Ÿ©

äçîNa EçlLàå él zãbä-àìå éúà áðâzå©¦§−ŸŸ¦®§«Ÿ¦©´§¨¦½¨«£©¥«£²§¦§¨¬



iriayרפ - al - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øBpëáe óúa íéøLáeçë÷Mðì éðzLèð àìå §¦¦−§¬Ÿ§¦«§´Ÿ§©§©½¦§©¥¬
:BNr zìkñä äzr éúðáìå éðáìèëìàì-Lé §¨©−§¦§Ÿ®̈©−̈¦§©¬§¨£«¤§¥´

| Lîà íëéáà éýìûå òø íënr úBNrì éãé̈¦½©«£¬¦¨¤−®̈¥«Ÿ¥̧£¦¤¹¤´¤
á÷ré-ír øacî Eì øîMä øîàì éìà øîà̈©¯¥©´¥ÀŸ¦¨¯¤§²¦©¥¬¦©«£−Ÿ

:òø-ãr áBhîìóñëð-ék zëìä Cìä äzrå ¦¬©¨«§©¨Æ¨´Ÿ¨©½§¨¦«¦§¬Ÿ
éáà úéáì äzôñëð:éäìà-úà záðâ änì E ¦§©−§¨§¥´¨¦®¨¬¨¨©−§¨¤¡Ÿ¨«

àìézøîà ék éúàøé ék ïáìì øîàiå á÷ré ïriå©©¬©©«£−Ÿ©´Ÿ¤§¨®̈¦´¨¥½¦¦´¨©½§¦
éúBða-úà ìæâz-ït:énrî EáìøLà ír ¤¦§¬Ÿ¤§¤−¥«¦¦«¦Â£¤̧

éäìà-úà àöîzeðéçà ãâð äéçé àì E ¦§¨´¤¡Ÿ¤»»´Ÿ¦«§¤¼¤´¤©¥¯
ék á÷ré òãé-àìå Cì-ç÷å éãnr äî Eì-økä©¤§²¨¬¦¨¦−§©¨®§«Ÿ¨©´©«£½Ÿ¦¬

:íúáðb ìçøâì| á÷ré-ìäàa ïáì àáiå ¨¥−§¨¨«©©¨¸Ÿ¨¹̈§«Ÿ¤©«£´Ÿ
àöî àìå úäîàä ézL ìäàáe äàì ìäàáe§´Ÿ¤¥À̈§²Ÿ¤§¥¬¨«£¨−Ÿ§´Ÿ¨¨®

:ìçø ìäàa àáiå äàì ìäàî àöiåãììçøå ©¥¥Æ¥´Ÿ¤¥½̈©¨−Ÿ§¬Ÿ¤¨¥«§¨¥º
áLzå ìîbä øëa íîNzå íéôøzä-úà äç÷ì̈«§¨´¤©§¨¦À©§¦¥²§©¬©¨−̈©¥´¤
àöî àìå ìäàä-ìk-úà ïáì LMîéå íäéìr: £¥¤®©§©¥¬¨¨²¤¨¨−Ÿ¤§¬Ÿ¨¨«

äìék éðãà éðéra øçé-ìà äéáà-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¦À¨©¦̧©Æ§¥¥´£Ÿ¦½¦´
éðtî íe÷ì ìëeà àBìéì íéLð Cøã-ék E ³©Æ¨´¦¨¤½¦¤¬¤¨¦−¦®

:íéôøzä-úà àöî àìå Ntçéååìá÷réì øçiå ©§©¥¾§¬Ÿ¨−̈¤©§¨¦«©¦¬©§©«£−Ÿ
érLt-äî ïáìì øîàiå á÷ré ïriå ïáìa áøiå©¨´¤§¨®̈©©³©©«£ŸÆ©Ÿ́¤§¨½̈©¦§¦Æ

:éøçà z÷ìã ék éúàhç äîæìzLMî-ék ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨©«£¨«¦«¦©´§¨
íéN Eúéá-éìk ìkî úàön-äî éìk-ìk-úà¤¨¥©À©¨¨̧¨Æ¦´Ÿ§¥«¥¤½¦´

éçàå éçà ãâð äk:eðéðL ïéa eçéëBéå Eçìäæ ½Ÿ¤¬¤©©−§©¤®§¦−¥¬§¥«¤Á
éìçø Cnr éëðà äðL íéøNréfrå Eàì E ¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬§¦¤−´Ÿ

ðàö éìéàå eìkL:ézìëà àì Eèìäôøè ¦¥®§¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦§¥¨Æ
éìà éúàáä-àìäpL÷áz éãiî äphçà éëðà E «Ÿ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−§©§¤®¨

:äìéì éúáðâe íBé éúáðbîéðìëà íBiá éúééä §ª«§¦´½§ª«§¦−¨«§¨¨¦¯¦©²£¨©¬¦
:éðérî éúðL ãczå äìéla çø÷å áøçàîél-äæ −Ÿ¤§¤´©©®̈§¨©¦©¬§¨¦−¥«¥¨«¤¦º

ézãár Eúéáa äðL íéøNräøNr-òaøà E ¤§¦´¨¨»§¥¤¼¼£©§¦¹©§©¤§¥³
éúðá ézLa äðLðàöa íéðL LLå Eóìçzå E ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ¤½§¥¬¨¦−§Ÿ¤®©©«£¥¬

:íéðî úøNr ézøkNî-úàáîéáà éýìû éìeì ¤©§ª§¦−£¤¬¤Ÿ¦«¥¿¡Ÿ¥´¨¦Á
äzr ék éì äéä ÷çöé ãçôe íäøáà éýìû¡Ÿ¥̧©§¨¹̈©³©¦§¨Æ¨´¨¦½¦¬©−̈
äàø étk réâé-úàå ééðr-úà éðzçlL í÷éø¥¨´¦©§¨®¦¤¨§¦º§¤§¦¯©©©²¨¨¬

:Lîà çëBiå íéýìû¡Ÿ¦−©¬©¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

‰ÏÈla Á¯˜Â ·¯Á ÈÏÎ‡ ÌBia(מ (לא, «¬»«ƒ…∆¿∆«««¿»
מנע  ׁשהּצער ּכ על אּלא עצמֹו, צער על לא הקּפיד ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹיעקב

רז"ל  ּוכמאמר 'מרּכבה'. ּבתֹור העבֹודה ׁשלמּות ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָמּמּנּו

(ּובפרט הּמרּכבה" הן הן ּומבאר ÈÁa¯"האבֹות ׁשּבאבֹות), ְְִֵֵֶַָָָָָ¿ƒְֶָָָֹ

הּתניא עֹולם (פכ"ג)ּבספר מעניני ּומבּדלים "קדֹוׁשים ׁשהיּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

. . Ì‰ÈÓÈהּזה Ïk.(ּבחרן לבן, ּבבית יעקב ּבהיֹות (ּגם " ֶַ»¿≈∆ְְְֲִֵַַָָָָֹ

ּגּוף  נזקי הלכֹות הּזקן אדמֹו"ר 'ערּו מ'ׁשּולחן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ(ּולהעיר

אחרֹון ּבקנטרס ד' סעיף -(ב)ונפׁש ּגּופֹו לצער ּׁשאֹוסר מה : ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַֻ

וקרח). חרב ׁשאכלֹו אבינּו, מּיעקב ְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹצריֿעּיּוןּֿגדֹול

éòéáùâîéúða úBðaä á÷ré-ìà øîàiå ïáì ïriå©©̧©¨¹̈©Ÿ́¤¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹
éða íéðaäåäàø äzà-øLà ìëå éðàö ïàväå §©¨¦³¨©Æ§©´ŸŸ¦½§²Ÿ£¤©¨¬Ÿ¤−

Bà íBiä älàì äNrà-äî éúðáìå àeä-éì¦®§¦§Ÿ©º¨¤«¡¤³¨¥̧¤Æ©½¬
:eãìé øLà ïäéðáìãîúéøá äúøëð äëì äzrå ¦§¥¤−£¤¬¨¨«§©À̈§¨²¦§§¨¬§¦−

ðéáe éðéa ãrì äéäå äzàå éðà:Eäîá÷ré çwiå £¦´¨¨®¨§¨¨¬§¥−¥¦¬¥¤«©¦©¬©«£−Ÿ
:äávî äîéøéå ïáàåîeè÷ì åéçàì á÷ré øîàiå ®̈¤©§¦¤−¨©¥¨«©¸Ÿ¤©«£³Ÿ§¤¨Æ¦§´

íL eìëàiå ìâ-eNriå íéðáà eç÷iå íéðáà£¨¦½©¦§¬£¨¦−©©«£¨®©¬Ÿ§−̈
:ìbä-ìræîá÷réå àúeãäN øâé ïáì Bì-àø÷iå ©©¨«©¦§¨´¨½̈§©−¨«£¨®§©£́½Ÿ

:ãrìb Bì àø÷çîéðéa ãr äfä ìbä ïáì øîàiå ¨¬¨−©§¥«©´Ÿ¤¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬
ðéáe:ãrìb BîL-àø÷ ïk-ìr íBiä Eèîätönäå ¥«§−©®©¥¬¨«¨§−©§¥«§©¦§¨Æ

ðéáe éðéa ýåýé óöé øîà øLàLéà øúqð ék E £¤´¨©½¦¬¤§Ÿ̈−¥¦´¥¤®¦¬¦¨¥−¦¬
:eärøîðíéLð çwz-íàå éúða-úà äprz-íà ¥«¥¥«¦§©¤´¤§Ÿ©À§¦¦©³¨¦Æ

éðéa ãr íéýìû äàø eðnr Léà ïéà éúða-ìr©§Ÿ©½¥¬¦−¦¨®§¥¾¡Ÿ¦¬¥−¥¦¬
ðéáe:Eàðäfä ìbä | äpä á÷réì ïáì øîàiå ¥¤«©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ¦¥´©©´©¤À

ðéáe éðéa éúéøé øLà äávnä äpäå:Eáðãr §¦¥Æ©©¥½̈£¤¬¨¦−¦¥¦¬¥¤«¥µ
øárà-àì éðà-íà äávnä äãrå äfä ìbä©©´©¤½§¥−̈©©¥¨®¦À̈¦Ÿ¤«¡³Ÿ

éìàéìà øárú-àì äzà-íàå äfä ìbä-úà E ¥¤̧Æ¤©©´©¤½§¦©ÂÂ̈Ÿ©«£¸Ÿ¥©¹
:ärøì úàfä äávnä-úàå äfä ìbä-úà¤©©¬©¤²§¤©©¥¨¬©−Ÿ§¨¨«

âðBçð éýìûå íäøáà éýìûeðéðéá eètLé ø ¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¥«Ÿ¥³¨Æ¦§§´¥¥½
:÷çöé åéáà ãçôa á÷ré òáMiå íäéáà éýìû¡Ÿ¥−£¦¤®©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«

ãð-ìëàì åéçàì àø÷iå øäa çáæ á÷ré çaæiå©¦§©̧©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬§¤−̈¤«¡¨
:øäa eðéìiå íçì eìëàiå íçìáìàíkLiå ®̈¤©Ÿ́§¤½¤©¨¦−¨¨«©©§¥̧

íäúà Cøáéå åéúBðáìå åéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì̈¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²§¦§−̈©§¨´¤¤§¤®
:Bî÷îì ïáì áLiå CìiåáBkøãì Cìä á÷réå ©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«§©«£−Ÿ¨©´§©§®

:íéýìû éëàìî Bá-eòbôiåâøLàk á÷ré øîàiå ©¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´



רפי iriay - al - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:øBpëáe óúa íéøLáeçë÷Mðì éðzLèð àìå §¦¦−§¬Ÿ§¦«§´Ÿ§©§©½¦§©¥¬
:BNr zìkñä äzr éúðáìå éðáìèëìàì-Lé §¨©−§¦§Ÿ®̈©−̈¦§©¬§¨£«¤§¥´

| Lîà íëéáà éýìûå òø íënr úBNrì éãé̈¦½©«£¬¦¨¤−®̈¥«Ÿ¥̧£¦¤¹¤´¤
á÷ré-ír øacî Eì øîMä øîàì éìà øîà̈©¯¥©´¥ÀŸ¦¨¯¤§²¦©¥¬¦©«£−Ÿ

:òø-ãr áBhîìóñëð-ék zëìä Cìä äzrå ¦¬©¨«§©¨Æ¨´Ÿ¨©½§¨¦«¦§¬Ÿ
éáà úéáì äzôñëð:éäìà-úà záðâ änì E ¦§©−§¨§¥´¨¦®¨¬¨¨©−§¨¤¡Ÿ¨«

àìézøîà ék éúàøé ék ïáìì øîàiå á÷ré ïriå©©¬©©«£−Ÿ©´Ÿ¤§¨®̈¦´¨¥½¦¦´¨©½§¦
éúBða-úà ìæâz-ït:énrî EáìøLà ír ¤¦§¬Ÿ¤§¤−¥«¦¦«¦Â£¤̧

éäìà-úà àöîzeðéçà ãâð äéçé àì E ¦§¨´¤¡Ÿ¤»»´Ÿ¦«§¤¼¤´¤©¥¯
ék á÷ré òãé-àìå Cì-ç÷å éãnr äî Eì-økä©¤§²¨¬¦¨¦−§©¨®§«Ÿ¨©´©«£½Ÿ¦¬

:íúáðb ìçøâì| á÷ré-ìäàa ïáì àáiå ¨¥−§¨¨«©©¨¸Ÿ¨¹̈§«Ÿ¤©«£´Ÿ
àöî àìå úäîàä ézL ìäàáe äàì ìäàáe§´Ÿ¤¥À̈§²Ÿ¤§¥¬¨«£¨−Ÿ§´Ÿ¨¨®

:ìçø ìäàa àáiå äàì ìäàî àöiåãììçøå ©¥¥Æ¥´Ÿ¤¥½̈©¨−Ÿ§¬Ÿ¤¨¥«§¨¥º
áLzå ìîbä øëa íîNzå íéôøzä-úà äç÷ì̈«§¨´¤©§¨¦À©§¦¥²§©¬©¨−̈©¥´¤
àöî àìå ìäàä-ìk-úà ïáì LMîéå íäéìr: £¥¤®©§©¥¬¨¨²¤¨¨−Ÿ¤§¬Ÿ¨¨«

äìék éðãà éðéra øçé-ìà äéáà-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¦À¨©¦̧©Æ§¥¥´£Ÿ¦½¦´
éðtî íe÷ì ìëeà àBìéì íéLð Cøã-ék E ³©Æ¨´¦¨¤½¦¤¬¤¨¦−¦®

:íéôøzä-úà àöî àìå Ntçéååìá÷réì øçiå ©§©¥¾§¬Ÿ¨−̈¤©§¨¦«©¦¬©§©«£−Ÿ
érLt-äî ïáìì øîàiå á÷ré ïriå ïáìa áøiå©¨´¤§¨®̈©©³©©«£ŸÆ©Ÿ́¤§¨½̈©¦§¦Æ

:éøçà z÷ìã ék éúàhç äîæìzLMî-ék ©´©¨¦½¦¬¨©−§¨©«£¨«¦«¦©´§¨
íéN Eúéá-éìk ìkî úàön-äî éìk-ìk-úà¤¨¥©À©¨¨̧¨Æ¦´Ÿ§¥«¥¤½¦´

éçàå éçà ãâð äk:eðéðL ïéa eçéëBéå Eçìäæ ½Ÿ¤¬¤©©−§©¤®§¦−¥¬§¥«¤Á
éìçø Cnr éëðà äðL íéøNréfrå Eàì E ¤§¦¸¨¨³¨«Ÿ¦Æ¦½̈§¥¤¬§¦¤−´Ÿ

ðàö éìéàå eìkL:ézìëà àì Eèìäôøè ¦¥®§¥¥¬«Ÿ§−¬Ÿ¨¨«§¦§¥¨Æ
éìà éúàáä-àìäpL÷áz éãiî äphçà éëðà E «Ÿ¥¥´¦¥¤½¨«Ÿ¦´£©¤½¨¦¨¦−§©§¤®¨

:äìéì éúáðâe íBé éúáðbîéðìëà íBiá éúééä §ª«§¦´½§ª«§¦−¨«§¨¨¦¯¦©²£¨©¬¦
:éðérî éúðL ãczå äìéla çø÷å áøçàîél-äæ −Ÿ¤§¤´©©®̈§¨©¦©¬§¨¦−¥«¥¨«¤¦º

ézãár Eúéáa äðL íéøNräøNr-òaøà E ¤§¦´¨¨»§¥¤¼¼£©§¦¹©§©¤§¥³
éúðá ézLa äðLðàöa íéðL LLå Eóìçzå E ¨¨Æ¦§¥´§Ÿ¤½§¥¬¨¦−§Ÿ¤®©©«£¥¬

:íéðî úøNr ézøkNî-úàáîéáà éýìû éìeì ¤©§ª§¦−£¤¬¤Ÿ¦«¥¿¡Ÿ¥´¨¦Á
äzr ék éì äéä ÷çöé ãçôe íäøáà éýìû¡Ÿ¥̧©§¨¹̈©³©¦§¨Æ¨´¨¦½¦¬©−̈
äàø étk réâé-úàå ééðr-úà éðzçlL í÷éø¥¨´¦©§¨®¦¤¨§¦º§¤§¦¯©©©²¨¨¬

:Lîà çëBiå íéýìû¡Ÿ¦−©¬©¨«¤

ã ycew zegiyn zecewp ã(144 'nr ` `"ypz zegiyd xtq)

‰ÏÈla Á¯˜Â ·¯Á ÈÏÎ‡ ÌBia(מ (לא, «¬»«ƒ…∆¿∆«««¿»
מנע  ׁשהּצער ּכ על אּלא עצמֹו, צער על לא הקּפיד ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַַָָָֹֹיעקב

רז"ל  ּוכמאמר 'מרּכבה'. ּבתֹור העבֹודה ׁשלמּות ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָמּמּנּו

(ּובפרט הּמרּכבה" הן הן ּומבאר ÈÁa¯"האבֹות ׁשּבאבֹות), ְְִֵֵֶַָָָָָ¿ƒְֶָָָֹ

הּתניא עֹולם (פכ"ג)ּבספר מעניני ּומבּדלים "קדֹוׁשים ׁשהיּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻ

. . Ì‰ÈÓÈהּזה Ïk.(ּבחרן לבן, ּבבית יעקב ּבהיֹות (ּגם " ֶַ»¿≈∆ְְְֲִֵַַָָָָֹ

ּגּוף  נזקי הלכֹות הּזקן אדמֹו"ר 'ערּו מ'ׁשּולחן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָ(ּולהעיר

אחרֹון ּבקנטרס ד' סעיף -(ב)ונפׁש ּגּופֹו לצער ּׁשאֹוסר מה : ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַֻ

וקרח). חרב ׁשאכלֹו אבינּו, מּיעקב ְֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹצריֿעּיּוןּֿגדֹול

éòéáùâîéúða úBðaä á÷ré-ìà øîàiå ïáì ïriå©©̧©¨¹̈©Ÿ́¤¤©«£ÀŸ©¨¸§Ÿ©¹
éða íéðaäåäàø äzà-øLà ìëå éðàö ïàväå §©¨¦³¨©Æ§©´ŸŸ¦½§²Ÿ£¤©¨¬Ÿ¤−

Bà íBiä älàì äNrà-äî éúðáìå àeä-éì¦®§¦§Ÿ©º¨¤«¡¤³¨¥̧¤Æ©½¬
:eãìé øLà ïäéðáìãîúéøá äúøëð äëì äzrå ¦§¥¤−£¤¬¨¨«§©À̈§¨²¦§§¨¬§¦−

ðéáe éðéa ãrì äéäå äzàå éðà:Eäîá÷ré çwiå £¦´¨¨®¨§¨¨¬§¥−¥¦¬¥¤«©¦©¬©«£−Ÿ
:äávî äîéøéå ïáàåîeè÷ì åéçàì á÷ré øîàiå ®̈¤©§¦¤−¨©¥¨«©¸Ÿ¤©«£³Ÿ§¤¨Æ¦§´

íL eìëàiå ìâ-eNriå íéðáà eç÷iå íéðáà£¨¦½©¦§¬£¨¦−©©«£¨®©¬Ÿ§−̈
:ìbä-ìræîá÷réå àúeãäN øâé ïáì Bì-àø÷iå ©©¨«©¦§¨´¨½̈§©−¨«£¨®§©£́½Ÿ

:ãrìb Bì àø÷çîéðéa ãr äfä ìbä ïáì øîàiå ¨¬¨−©§¥«©´Ÿ¤¨½̈©©̧©¤¬¥²¥¦¬
ðéáe:ãrìb BîL-àø÷ ïk-ìr íBiä Eèîätönäå ¥«§−©®©¥¬¨«¨§−©§¥«§©¦§¨Æ

ðéáe éðéa ýåýé óöé øîà øLàLéà øúqð ék E £¤´¨©½¦¬¤§Ÿ̈−¥¦´¥¤®¦¬¦¨¥−¦¬
:eärøîðíéLð çwz-íàå éúða-úà äprz-íà ¥«¥¥«¦§©¤´¤§Ÿ©À§¦¦©³¨¦Æ

éðéa ãr íéýìû äàø eðnr Léà ïéà éúða-ìr©§Ÿ©½¥¬¦−¦¨®§¥¾¡Ÿ¦¬¥−¥¦¬
ðéáe:Eàðäfä ìbä | äpä á÷réì ïáì øîàiå ¥¤«©¬Ÿ¤¨−̈§©«£®Ÿ¦¥´©©´©¤À

ðéáe éðéa éúéøé øLà äávnä äpäå:Eáðãr §¦¥Æ©©¥½̈£¤¬¨¦−¦¥¦¬¥¤«¥µ
øárà-àì éðà-íà äávnä äãrå äfä ìbä©©´©¤½§¥−̈©©¥¨®¦À̈¦Ÿ¤«¡³Ÿ

éìàéìà øárú-àì äzà-íàå äfä ìbä-úà E ¥¤̧Æ¤©©´©¤½§¦©ÂÂ̈Ÿ©«£¸Ÿ¥©¹
:ärøì úàfä äávnä-úàå äfä ìbä-úà¤©©¬©¤²§¤©©¥¨¬©−Ÿ§¨¨«

âðBçð éýìûå íäøáà éýìûeðéðéá eètLé ø ¡Ÿ¥̧©§¨¹̈¥«Ÿ¥³¨Æ¦§§´¥¥½
:÷çöé åéáà ãçôa á÷ré òáMiå íäéáà éýìû¡Ÿ¥−£¦¤®©¦¨©´©«£½Ÿ§©−©¨¦¬¦§¨«

ãð-ìëàì åéçàì àø÷iå øäa çáæ á÷ré çaæiå©¦§©̧©«£¬Ÿ¤̧©Æ¨½̈©¦§¨¬§¤−̈¤«¡¨
:øäa eðéìiå íçì eìëàiå íçìáìàíkLiå ®̈¤©Ÿ́§¤½¤©¨¦−¨¨«©©§¥̧

íäúà Cøáéå åéúBðáìå åéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì̈¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²§¦§−̈©§¨´¤¤§¤®
:Bî÷îì ïáì áLiå CìiåáBkøãì Cìä á÷réå ©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«§©«£−Ÿ¨©´§©§®

:íéýìû éëàìî Bá-eòbôiåâøLàk á÷ré øîàiå ©¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´

xihtn - al - `vie zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

íB÷nä-íL àø÷iå äæ íéýìû äðçî íàø̈½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®©¦§¨²¥«©¨¬
:íéðçî àeää©−©«£¨«¦

BBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBB

ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr dk jxk zegiy ihewl)

ı¯‡Ï B˙BeÏÏ ,B˙‡¯˜Ï e‡a Ï‡¯NÈ ı¯‡ ÏL ÌÈÎ‡ÏÓ«¿»ƒ∆∆∆ƒ¿»≈»ƒ¿»¿«»»∆

ב) לב, יֹוצאים (רׁש"י אינם יׂשראל ארץ מלאכי הרי לׁשאל, יׁש ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

לֹומר, ויׁש ּפרׁשתנּו. ּבתחּלת רׁש"י ׁשּכתב ּכפי לארץ, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָלחּוץ

ׁשם מלאכי Èˆ‡ּדהּנה יצאּו לא ולכן יׂשראל, מארץ יעקב ְִֵָ»»ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

מארץ  יֹוצאים אינם אּלּו מלאכים ּכי ללּוֹותֹו, יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָארץ

ּכאן אבל הּיציאה ÊÁ¯יׂשראל. ולכן יׂשראל, לארץ יעקב ְֲִֵָָָ»«ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ

לארץ, לחּוץ יציאה ּבגדר אינּה לארץ ללּוֹותֹו יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָמארץ

לארץ. הּכניסה לצר היא הּיציאה מּטרת ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכי

øéèôîáìàåéðáì ÷Mðéå ø÷aa ïáì íkLiå©©§¥̧¨¹̈©ÀŸ¤©§©¥¯§¨¨²
:Bî÷îì ïáì áLiå Cìiå íäúà Cøáéå åéúBðáìå§¦§−̈©§¨´¤¤§¤®©¥²¤©¨¬¨¨−̈¦§Ÿ«

á:íéýìû éëàìî Bá-eòbôiå Bkøãì Cìä á÷réå§©«£−Ÿ¨©´§©§®©¦§§−©§£¥¬¡Ÿ¦«
âäæ íéýìû äðçî íàø øLàk á÷ré øîàiå©³Ÿ¤©«£ŸÆ©«£¤´¨½̈©«£¥¬¡Ÿ¦−¤®

:íéðçî àeää íB÷nä-íL àø÷iå©¦§¨²¥«©¨¬©−©«£¨«¦
ã ycew zegiyn zecewp ã(150 'nr dk jxk zegiy ihewl)

ׂשמחת  לאחר ׁשּמּיד - נׂשיאינּו רּבֹותינּו ׁשל ּפתגמם ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָידּוע

הל "ויעקב ׁשל העבֹודה מתחּלה ּבראׁשית וׁשּבת ְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹּתֹורה

ּכל  ׁשל ׁשּלֹו, העבֹודה ּולסדר לדר הֹול יהּודי - ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלדרּכֹו"

ּכּלּה. ַָָָֻהּׁשנה

עסּוקים  ּתׁשרי חדׁש ּבמׁש ּפעמים: מסּפר הסּבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻּוכבר

ּבעניני ּבעּקר ּובהכנֹות ˜„M‰יׂשראל ׁשּבהם ּובמצֹות ּבחגים , ְְְְִִִֵֵָָָ¿À»ְְְֲִִֶֶַַָָ

רב  - חֹול ועניני חֹול ימי מּגיעים ּתׁשרי חדׁש לאחר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹלהם.

הּפרנסה  ּבעסק יׂשראל רב עסּוקים ׁשּבהם חֹול ימי הם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּימים

ְֶַוכּדֹומה.

נרמז  ּכּלּה, הּׁשנה לעבֹודת ּתׁשרי מחדׁש זה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻמעבר

"לדרּכֹו" הּמּלה הדּגׁשת ּכאׁשר לדרּכֹו", הל ְְְְְְְֲֲִֶַַַַַַַַָָָֹּב"ויעקב

ׁשהּדר ּבכ נרמז אחד מּצד קצֹות. ׁשני ׁשל מׁשמעּות ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכֹוללת

ׁשּלאחרי  החֹול ּבימי ּכּלּה, הּׁשנה ּבמׁש הּיהּודי הֹול ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻׁשּבּה

- "ּדרּכֹו" היא אּלא ּתׁשרי, חדׁש ׁשל ּכדר אינּנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּתׁשרי,

ׁשל הּדרÌ„‡‰ אכילה ּבפרנסה, עסּוק הּוא זמּנֹו ּברב : ֶֶֶַ»»»ְְְְֲִַַָָָָֹ

ּבגלּוי. קדּׁשה ּבּה רֹואים ׁשאין ּדר - וכּדֹומה וׁשינה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻׁשתּיה

לאֿיהּודי. לבין יהּודי ּבין הבּדל ׁשּום לכאֹורה, אין, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹּובכ

ׁשני, "ּדרּכֹו":d˙B‡aמּצד ׁשּזֹוהי מדּגׁש "לדרּכֹו" מּלה ִִֵַ¿»ְְְְִִֶַַָָֻ

הּדרBlLּדר -˙„ÁÈÓ סלל הּוא אׁשר אבינּו, יעקב ׁשל ֶֶַ∆ֶֶ¿À∆∆ֲֲִֶֶַַָָֹ
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ט כסלו, חג גאולתנו ופדות נפשנו, 

ה'תשי"א, ברוקלין, נ. י.

הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצרכי ציבור

באמונה וכו' מוהר"ר יצחק אהרן שי'

שלום וברכה!

קי"ג  ג"כ  להם  יש  הנה  בת"ת  הלומדים  התלמידים  שלבד  המודיע  מכתבו  קראתי  בנועם 

תלמידים שלומדים בבתיהם, ושפתחו חדר. ובטח יודיע בפעם השני' ע"ד התפתחות עבודתם זו, הן 

בכמות והן באיכות.

כבקשתו קראתי את רשימת התלמידים עם מוריהם בהיותי על ציון כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ 

היום בראש השנה לחסידות ודרכי החסידות. וצדיקא דאתפטר, דאשתכח בהאי עלמא יתיר מבחיוהי, 

בטח יתן ברכתו, לכתיבה וחתימה טובה בזה.

התורה  כל  עולים  בו  דרך  אשר  השער  זהו  הרי  ומקושרים  החסידים  אצל  אשר  לומר  ויש   -

ומצות למעלה ודרך בו נמשכים כל ההמשכות בגשמיות וברוחניות. ועל דרך מה שכתוב באגה"ק פ' ז', 

בענין שבדרך פרט יש לכל נר"נ אור פרטי וכו', עיי"ש. ועל פי זה יובן ג"כ קישור הענינים בסיום מכתב 

כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ מיו"ד כסלו ה'תש"י הנדפס בקונטרס די"ט כסלו דהשתא, שמתחיל בשנה 

טובה בלימוד והפצת החסידות וכו' ותיכף לזה כותב "ואתם כל הנלוים עליכם תתברכו כלכם בכל 

הדרוש לכם בגשמיות וברוחניות".

החותם בברכת החג ופו"ש כל החבורה תי',

מנחם שניאורסאהן



לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא - בערים שונות בעולם רפו
זמני יום ראשון ויום שבת
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6:496:558:308:349:119:1610:0110:0512:0812:1016:2716:2416:5916:5616:0617:09ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:157:218:589:029:389:4310:2910:3212:3612:3816:5716:5517:2917:2716:3717:39ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:496:568:298:339:119:1510:0110:0412:0712:0916:2416:2116:5716:5416:0417:07ארה״ב, שיקגו )ח(

5:505:508:308:309:029:0310:0910:1112:5112:5318:4818:5119:1319:1618:3319:26בוליביה, לה-פס )ח(

8:118:219:279:3210:1810:2311:0311:0712:5913:0016:4516:4017:2517:2116:2317:36בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:108:199:279:3210:1710:2311:0211:0712:5913:0116:4716:4217:2717:2216:2417:37בלגיה, בריסל )ח(

5:125:117:557:558:308:319:399:4012:2612:2818:3918:4319:0119:0518:2019:16ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:015:017:447:458:198:209:289:2912:1412:1618:2118:2518:4718:5218:0619:02ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:317:408:468:509:379:4210:2110:2612:1712:1816:0415:5816:4216:3815:4216:53בריטניה, לונדון )ח(

7:487:588:569:019:499:5510:3310:3712:2512:2716:0215:5616:4516:4015:4216:56בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:417:518:528:579:459:5110:2910:3312:2312:2516:0616:0016:4616:4115:4116:56גרמניה, ברלין )ח(

7:507:599:109:149:5910:0410:4410:4912:4212:4316:3316:2817:1117:0716:1017:22גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:075:077:527:528:298:299:389:3912:2712:2918:4718:5119:0719:1218:2619:23דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:506:549:039:069:359:3810:3310:3612:5512:5717:5917:5918:2418:2417:4118:34הודו, מומבאי )ח(
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רפז לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:146:198:138:168:498:529:439:4611:5711:5916:3916:3817:0717:0616:1817:17באר שבע )ח(

6:176:228:138:178:498:539:439:4611:5611:5816:3916:3717:0417:0216:0417:13חיפה )ח(

6:146:198:128:158:478:519:419:4411:5511:5716:4216:4017:0517:0316:0117:14ירושלים )ח(

6:166:218:148:178:508:539:439:4611:5711:5916:3816:3617:0617:0516:1517:16תל אביב )ח(

7:127:218:378:429:249:3010:1110:1512:1112:1316:0916:0416:4616:4215:4716:56אוסטריה, וינה )ח(

5:555:538:448:439:299:2910:4310:4313:4213:4420:1920:2520:5020:5620:0521:10אוסטרליה, מלבורן )ק(

7:097:178:398:439:249:2910:1210:1612:1312:1516:1716:1316:5316:4915:5617:03אוקראינה, אודסה )ח(

6:466:548:118:168:589:039:459:4911:4511:4715:4415:3916:2116:1715:2216:31אוקראינה, דונייצק )ח(

6:587:078:238:279:109:159:5710:0111:5611:5815:5315:4916:3016:2715:3116:41אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:317:398:508:549:399:4410:2410:2912:2212:2316:1216:0716:5116:4715:5017:02אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:247:338:428:479:329:3710:1710:2112:1412:1616:0415:5916:4316:3915:4116:54אוקראינה, קייב )ח(

7:327:409:049:099:499:5310:3710:4112:3912:4116:4916:4517:2117:1816:2517:32איטליה, מילאנו )ח(

5:565:588:268:288:568:589:5910:0112:3112:3318:0418:0618:2818:3017:4818:39אקוואדור, קיטו )ח(

5:365:358:258:249:069:0610:1910:2013:1513:1719:4519:5120:1420:2019:3120:33ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:116:089:018:599:509:4911:0511:0514:0814:1020:5220:5921:2721:3420:4021:48ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:587:058:448:479:239:2810:1410:1812:2312:2516:4716:4417:1817:1616:2717:28ארה״ב, בולטימור )ח(

6:516:588:348:389:149:1910:0510:0812:1212:1416:3316:3017:0417:0216:1217:14ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:526:588:348:389:159:1910:0610:0912:1312:1416:3316:3017:0517:0216:1317:15ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:327:399:119:159:539:5810:4310:4612:4812:5017:0417:0117:3717:3516:4417:47ארה״ב, דטרויט )ח(

6:526:578:538:569:289:3110:2310:2512:3812:4017:2417:2317:5017:4917:0418:00ארה״ב, האוסטון )ח(

6:316:378:268:299:039:069:569:5912:0812:1016:4516:4317:1417:1216:2617:23ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:446:498:508:539:249:2710:1910:2212:3712:3917:3017:3017:5617:5617:1118:06ארה״ב, מיאמי )ח(

6:496:558:308:349:119:1610:0110:0512:0812:1016:2716:2416:5916:5616:0617:09ארה״ב, ניו הייבן )ח(

7:157:218:589:029:389:4310:2910:3212:3612:3816:5716:5517:2917:2716:3717:39ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:496:568:298:339:119:1510:0110:0412:0712:0916:2416:2116:5716:5416:0417:07ארה״ב, שיקגו )ח(

5:505:508:308:309:029:0310:0910:1112:5112:5318:4818:5119:1319:1618:3319:26בוליביה, לה-פס )ח(

8:118:219:279:3210:1810:2311:0311:0712:5913:0016:4516:4017:2517:2116:2317:36בלגיה, אנטוורפן )ח(

8:108:199:279:3210:1710:2311:0211:0712:5913:0116:4716:4217:2717:2216:2417:37בלגיה, בריסל )ח(

5:125:117:557:558:308:319:399:4012:2612:2818:3918:4319:0119:0518:2019:16ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:015:017:447:458:198:209:289:2912:1412:1618:2118:2518:4718:5218:0619:02ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:317:408:468:509:379:4210:2110:2612:1712:1816:0415:5816:4216:3815:4216:53בריטניה, לונדון )ח(

7:487:588:569:019:499:5510:3310:3712:2512:2716:0215:5616:4516:4015:4216:56בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:417:518:528:579:459:5110:2910:3312:2312:2516:0616:0016:4616:4115:4116:56גרמניה, ברלין )ח(

7:507:599:109:149:5910:0410:4410:4912:4212:4316:3316:2817:1117:0716:1017:22גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:075:077:527:528:298:299:389:3912:2712:2918:4718:5119:0719:1218:2619:23דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:506:549:039:069:359:3810:3310:3612:5512:5717:5917:5918:2418:2417:4118:34הודו, מומבאי )ח(

6:456:498:599:029:319:3410:2910:3112:5112:5317:5617:5618:2118:2117:3818:31הודו, פונה )ח(

6:597:078:268:309:129:179:5910:0312:0012:0216:0015:5616:3716:3315:3916:47הונגריה, בודפשט )ח(

6:567:038:398:429:199:2410:1010:1312:1712:1816:3616:3417:0817:0616:1617:18טורקיה, איסטנבול )ח(

7:137:209:019:059:409:4410:3210:3512:4112:4317:0917:0717:3917:3716:4917:49יוון, אתונה )ח(

7:187:268:478:519:329:3710:2010:2412:2112:2316:2316:1916:5916:5516:0117:09מולדובה, קישינב )ח(

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת ויצא - בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

מנחה 
גדולה

שקיעה
 צאת 

כניסת הכוכבים

שבת

יציאת 

שבת
אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשאשא
6:486:529:019:049:339:3610:3110:3312:5212:5417:5617:5618:2118:2117:3818:31מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:384:357:277:258:268:269:459:4512:5612:5919:5820:0520:3720:4519:4621:02ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:306:358:348:379:089:1110:0310:0612:2012:2217:0917:0817:3617:3516:5017:46נפאל, קטמנדו )ח(

7:077:148:528:559:329:3610:2310:2612:3012:3216:5316:5117:2517:2216:3117:34סין, בייג'ין )ח(

6:496:519:189:199:489:5010:5010:5213:2113:2318:5218:5419:1619:1818:3619:27סינגפור, סינגפור )ח(

7:097:198:228:279:149:199:5810:0211:5211:5415:3515:2916:1616:1115:1216:27פולין, ורשא )ח(

5:335:338:108:118:428:439:479:4912:2612:2818:1618:1918:4118:4418:0118:54פרו, לימה )ח(

7:507:589:229:2610:0710:1110:5510:5812:5712:5917:0316:5917:3817:3516:4217:48צרפת, ליאון )ח(

8:118:199:349:3810:2210:2711:0811:1213:0713:0917:0417:0017:4017:3616:4017:51צרפת, פריז )ח(

5:465:488:128:148:428:449:449:4612:1312:1517:3917:4118:0318:0417:2218:14קולומביה, בוגוטה )ח(

7:217:288:589:029:409:4510:2910:3312:3412:3616:4916:4617:2017:1716:2517:30קנדה, טורונטו )ח(

7:037:118:368:409:209:2510:0810:1212:1112:1216:1816:1516:5216:4915:5617:02קנדה, מונטריאול )ח(

6:276:328:208:238:579:019:509:5312:0212:0416:3616:3417:0517:0416:1717:15קפריסין, לרנקה )ח(

8:418:529:449:4910:4010:4611:2211:2713:1213:1416:4316:3617:2817:2216:1917:39רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:198:309:189:2310:1510:2210:5711:0212:4612:4816:1516:0816:5816:5215:4717:09רוסיה, מוסקבה )ח(

7:367:449:039:089:499:5410:3710:4112:3712:3916:3916:3517:1517:1116:1717:25רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:417:499:089:139:549:5910:4110:4512:4212:4416:4816:4417:1917:1616:2117:30שוויץ, ציריך )ח(

6:216:248:408:429:119:1310:1010:1212:3412:3617:4717:4818:1118:1217:3018:22תאילנד, בנגקוק )ח(

     

מתחילה וכבר שנה  בת  היא  אם  אפילו ... קטנה  לילדה  ועד ישראל, לבנות  גם  שייכת  זו מצוה 
שמדליקה אמה  וכמה  כמה  אחת  ועל אחיותי', עם  ביחד ... ולברך להדליק  ויכולה  לדבר

הנר. בהדלקת  להן לעזור שתוכל כדי לאחריהן,      

כמה כמדובר וחג , שבת  נרות  תדלקנה  הן שגם  לחינוך, שהגיעו קטנות  בנות  על גם  להשפיע  ויש 
שיאיר  כדאי אז גם  - לא  או לחינוך הגיעה  כבר היא  אם  בספק , מוטל הדבר אם  ואפילו פעמים .

קודם ! ימים  כמה  או קודם  שבוע  מזלה           

להדליק  אופן  בשום אסור  - המוסמכים הגורמים ידי על  ומקום מקום בכל  המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן 
זה. זמן  לאחר 

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר  כמובן  – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל  בנות של  הטוב מנהגן 
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן  ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח "ו  לטלטל  אסור  חול .

הבדלה. לאחרי עד  שם שתישאר  במקום ההדלקה] ולפני

: מברכי כ ואחרי  הנרות את  מדליקי

            
 



תפלת הדרךפר

צריך לאומרה כשהחזיק בדרך חוץ לעיר ביום ראשון כשנוסע מביתו, וטוב לומר מעומד אם אפשר בקל. ובשאר הימים 

שמתעכב בדרך עד שובו לביתו יאמר אותה בכל בוקר אפילו במלון ויחתום ברוך אתה שומע תפלה בלי הזכרת שם:

לוֹם  ְלׁשָ ְוַתְדִריֵכנּו  לוֹם  ְלׁשָ ֵדנּו  ְוַתְצִעִ לוֹם  ְלׁשָ ּתוִֹליֵכנּו  ׁשֶ ֲאבוֵֹתינּו,  ֵואלֵֹהי  ֱאלֵֹהינּו  ְיָי  ָפֶניָך  ִמּלְ ָרצוֹן  ְיִהי 

לוֹם(,  לוֹם, )ואם דעתו לחזור מיד אומר ְוַתֲחִזיֵרנּו ְלׁשָ ְמָחה ּוְלׁשָ ים ּוְלׂשִ יֵענּו ִלְמחוֹז ֶחְפֵצנּו ְלַחּיִ לוֹם, ְוַתּגִ ְוִתְסְמֵכנּו ְלׁשָ

ׁשוֹת ּוָבאוֹת ְלעוָֹלם.  ְתַרּגְ ל־ּפּוְרָעִנּיוֹת ַהּמִ ֶרְך ּוִמּכָ ּדֶ ל־אוֵֹיב ְואוֵֹרב ְוִלְסִטים ְוַחּיוֹת ָרעוֹת ּבַ ף ּכָ יֵלנּו ִמּכַ ְוַתּצִ

ְוִתְגְמֵלנּו  ָכל־רוֵֹאינּו,  ּוְבֵעיֵני  ֵעיֶניָך  ּבְ ּוְלַרֲחִמים  ּוְלֶחֶסד  ְלֵחן  ֵנִני  ְוִתּתְ ָיֵדינּו,  ה  ָכל־ַמֲעׂשֵ ּבְ ָרָכה  ּבְ ַלח  ְוִתׁשְ

ה: ִפּלָ ְיָי, ׁשוֵֹמַע ּתְ ה  רּוְך ַאּתָ ה: ּבָ ל־ּפֶ ת ּכָ ִפּלַ ה ׁשוֵֹמַע ּתְ י ַאּתָ ּכִ ֵתנּו  ִפּלָ ַמע קוֹל ּתְ ֲחָסִדים טוִֹבים ְוִתׁשְ

לזכות

לוי שי' הלוי בן חנה

וזוגתו אולגה שרח בת תמר

ויוצאי חלציהם

צבי' ובעלה דוד הלוי אליעזרוב

שלום יצחק הלוי ומשפחתו

רות ובעלה אפרים הלוי יליזרוב

זבולון הלוי וזוגתו רות

חגית ובעלה גבריאל סופייב

שמעי' הלוי וזוגתו מוריאל

אילת ובעלה גדעון יעקובסון

יהושע הלוי וזוגתו מעיין חנה

אור אבנר הלוי שיחיו
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