
Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

(8 - 14 November 20) כ"א - כ"ז מר־חשון תשפ"א
שבוע פרשת חיי־שרה



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

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

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

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

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

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

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

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨
éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«
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oilitzd lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad
zil`nyd cid ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly
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.sebd xarl zehep
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y`xd lr drevxd wecid
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éðáì ízðpLå .Eááì ìr ,íBiäEúéáa EzáLa ,ía zøaãå E ©©§¨¤§¦©§¨§¨¤§¦©§¨¨§¦§§§¥¤
îe÷áe EaëLáe Cøcá Ezëìáe,Eãé ìr úBàì ízøL÷e .E §¤§§©¤¤§¨§§§¤§©§¨§©¨¤
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àìå ,íúà íúéNrå ,éé úBöî ìk úà ízøëæe ,Búà íúéàøe§¦¤Ÿ§©§¤¤¨¦§§¨©£¦¤Ÿ¨§Ÿ
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:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå
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záäàåìà éé úàýéìëáe ELôð ìëáe Eááì ìëa ,E §¨©§¨¥§¨¡Ÿ¤§¨§¨§§¨©§§§¨
Eeöî éëðà øLà ,älàä íéøácä eéäå .Eãàî§Ÿ¤§¨©§¨¦¨¥¤£¤¨Ÿ¦§©§

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

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

.ycegd inil

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

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

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

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

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

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

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א כסלו, ה'תשי"א 

ברוקלין

 הרה"ח וו"ח אי"א נו"נ עוסק בצצ"ב וכו'

מוהר"ר מיכאל שי' שד"ר

שלום וברכה!

מכתבו מיום ד' לס' תולדות נתקבל, ובמענה עליו:

הן  ככל האפשר אשר  ישתדל  ובודאי  והעיכובים  כל המניעות  להוודע אשר סרו  )א( שמחתי 

ואל  יוסף שי' ברדגא שניהם ישתתפו בעבודתנו שם,  וכו' מר  והן העסקן  וכו' טול]י[דנא שי'  הרה"ג 

בינתו אשען איך לכלכל את הדברים.

)ב( בענין שם המוסדות, הנה כבר מסרתי שצריך להיות שם כללי "אהלי יוסף יצחק" ומתחת 

לזה )בחצאי עיגול?( "על שמו ובנשיאותו של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש", ומלבד שם כללי זה יבוא 

שם פרטי השייך להמוסד הפרטי אשר לו מתיחסים הגליונות שעליהם נכתב המכתב, כמו בית המדרש 

למורים, ישיבה, תפארת בחורים, כו'. אקוה אשר לא יהיו קשויים שיסכימו על נוסח הנ"ל, ובכל אופן 

צריך להיות נזכר בנוסח הגליונות השם "ליובאוויטש".

)ב( מה שכותב שעשו ועד של חמשה אנשים ומכאן ולהבא יפנו בבקשותיהם על ידי קומיטי 

זו, הנה כמובן מעצמו שיהי' באופן כזה שישמר רוח המוסדות על טהרתן ולא יתערב רוח זר בתוכם.

בפרטיות  דעת  לחוות  מכאן  קשה  הנה  הבנות,  בחנוך  השתתפות  ע"ד  ששואל  למה  ...בנוגע 

ונקודה הכללית בזה היא שאצל הספרדים יש כמה וכמה ענינים של צניעות בנוגע לנשים  הדברים, 

וגם לנערות וקטנות שקבלו עליהם במשך כמה דורות. ולכן גם בנוגע לחנוך בנותיהם צריך להיזהר 

ביותר שלא יאמרו שמיום בוא ליובאוויטש למחנם באו מקדושה חמורה לקדושה קלה. ובמילא מובן 

שמתחילה צריך לחקור אצל החרדים והזקנים שבהם באיזה מנהג נהגו אבותיהם בהנ"ל וגם אם צריך 

בזה איזה שינויים - יהי' השינוי באופן כזה שלא יהי' מזה לעז שבאו מקדושה וכו'.

הנני ממהר לשלוח המכתב ועל שאר הענינים אענה בל"נ במכתבי הבא.

בברכת הצלחה מרובה,

מ. שניאורסאהן

זה עתה נתקבלו רשימות התלמיד' דמעקנעס ומידלת )באחרונות לא נרשם שם האם(. אבל 

עדיין אין שמות אמותיהם של המורים. ובל"נ, אקראם על הציון בר"ה לדא"ח הבע"ל.
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דברי התורה שאנו מקבלים באדיבות של כל המוציאים לאור, שייכים אליהם ואסור בהחלט לעשות בהם שימוש מסחרי

 

 

כללי   מפתח   

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

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

  ויהיו חיי שרהה "מאמר ד  ) ג

 ה   ....   ל"ה'תש כים החודש כסלומבר,  חיי שרה  שבת פרשת 

 זי  ......  ל תש", כסלו מבה"ח, חיי שרה"פ שת שיח  )ד

 לא  ............  טוך כר חיי שרהפרשת שיחות -לקוטי  )ה

  "ח הרה  ה"גלכ"ק הר רה ק על התוחלוי יצ טילקו  )ו

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

 מא   .........  חיי שרהפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

 מב  .....  חיי שרהפרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 עב  ...........  חיי שרהפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 עג   .................................  חיי שרה פרשת לשבוע  

 פז  .........  חיי שרה פרשת  לשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יא

 טפ  ........................  מב"ם ית לעיון ברמיו הלכה  )יב

 ם "מבר ירו עיש

 צב  .......  חיי שרה פרשת לשבוע  ,וםם ליג' פרקי –  ) יג

 סהק  ....  חיי שרהפרשת לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יד

 ר  ........... חיי שרהפרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

 רד  ..................................... ט פרק   דניאל ,מח פרק  ה רמיי

  כליםמסכת  –משניות   )יז

 רו  ...................................................  ביאור קהתי 

 ריא  ...................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   ) יח

 

  ביאוריםעם  יןעירוב מסכת  )יט

 ריב  ..............................................  זצף ד עד צא ףמד

  : "דחבמתורת רבותינו נשיאי 

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

 מגר  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  )כא

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

    ויצא יצחק לשוח בשדה  אור התור  )כב

 מור  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 חמר  .............................................  אדמו"ר האמצעי 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כד

 מט ר  .......................................  דק"צה"צמח ר "אדמו

   ואל תרל"ברת שמות  )כה

 אנר  ..............................................  הר"ש אדמו"ר מו

    התפילהקונטרס   )כו

 בנר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  תש"א  –ם מאמריספר ה  )כז

 ג נר  ..............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )כח

 ונר  ..............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 נחר ..........................................  ט לפרק  כרונותספר הז  )כט

  ות קודש  אגר  ) ל

 טנר  ......................................................  י"צהרימו ו"ראדמ

 א סר  ................................  חומש לקריאה בציבור  )לא

 ט סר  ................  קודש-שבתת חהתורה למנה אקרי  )לב

 ער  ...................  חיי שרהפרשת לשבוע  וח זמנים ל  ) לג

 עאר  ............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   )לד
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eÈ‰iÂ וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ׂשרה, חּיי «ƒ¿ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ׂשרה  חּיי ׁשני אדמֹו"ר 1ׁשנים, ּומדּיק . ְְְִֵֵֵַַַָָָ

ּדכ"ף  ההּלדת יֹום ּבעל נׁשמתֹוֿעדן, ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻ(מהֹורׁש"ּב)

הּזה  ּדּבּורֿהּמתחיל ּבמאמרֹו ּכבר 2מרחׁשון הרי , ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָ

ּפעם  עֹוד נכּפל ולּמה ׂשרה", חּיי "וּיהיּו ְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָָנאמר

ׁשּבּזהר  ּבּמאמר, ּוממׁשי ׂשרה". חּיי על 3"ׁשני ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָֹ

את  ּתחּלה מבאר ׂשרה" חּיי "וּיהיּו ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּפסּוק

לׂשדה 4הּפסּוק  מל היא, ּבּכל ארץ "ויתרֹון ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹ

ּולאחריֿזה  חּיי 5נעבד", "וּיהיּו ׁשענין אֹומר ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָ

ּומבאר  עּלאין'. ל'חּיין זכתה ׁשּׂשרה הּוא ְְְִִִֵֶַָָָָָָָָׂשרה"

מל היא, ּבּכל ארץ ּד"ויתרֹון הּׁשּיכּות ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹּבּמאמר

ּד'ארץ' ׂשרה", חּיי ל"וּיהיּו נעבד" ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָלׂשדה

ארץ  "יתרֹון וענין [ה]ּמלכּות, ּבחינת הם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָו'ׂשדה'

המׁשכת  הּוא נעבד" לׂשדה מל היא, ְְֱִֶֶֶֶַַַָָָֹּבּכל

'ּכל' ּבחינת מ[ה]ּמלכּות, ׁשּלמעלה ְְְְִִֶַַַַָָֹהאֹורֹות

הּׁשּיכּות  וזֹוהי ּבּמלכּות. ,'מל' ְְְִִֶֶַַַַַָּובחינת

נעבד" לׂשדה מל היא, ּבּכל ארץ ְְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַָָֹּד"ויתרֹון

ּבחינת  היא ׂשרה ּכי ׂשרה", חּיי ְְְִִִִֵַַַָָָָל"וּיהיּו

ׁשּׂשרה  וזה ו'ׂשדה'), 'ארץ' (ּדגמת ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָֻ[ה]ּמלכּות

ּומבאר  מ[ה]ּמלכּות. ׁשּלמעלה האֹורֹות ּבּה ׁשּנמׁשכּו הּוא עּלאין' ל'חּיין ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָזכתה

הּבחינֹות  ׁשּתי ּגֹו', ארץ" "ויתרֹון ׁשּבּפסּוק הענינים ארּבעה את ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבארּכה

מהּמלכּות  ּׁשּלמעלה ּבאֹורֹות הּבחינֹות ּוׁשּתי ו'ׂשדה', 'ארץ' ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּבּמלכּות,

ּד"ע  ּומבאר, .'מל' ּובחינת 'ּכל' ּבחינת ּבּמלכּות, וׁשבע הּנמׁשכים ׁשנה ׂשרים ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ

'מל' ּבחינת עלּֿדר הּוא ׁשנה" ּו"מאה 'ּכל', ּבחינת עלּֿדר הּוא .6ׁשנים" ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

ה'חּיין  המׁשכת הּוא ׂשרה" חּיי ּד"וּיהיּו הּמאמר), (ּבסּיּום מבאר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָּולאחריֿזה
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תשנ"ב. - מרחשון כ"ף בקונטרס* לאור ויצא שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה המאמר פרשתנו.1)*) פר"ת 2)ריש דשנת

ואילך. יט ע' תר"ל המאמרים בספר זה ד"ה מאמר על מיוסד שהוא וכנראה ואילך. קמ ס"ע פר"ת המאמרים בספר נדפס -

א).3) (קכב, ח.4)פרשתנו ה, ב).5)קהלת (קכב, שם ט.6)זהר סעיף כדלקמן

וטף. נשים מאנשים לכאו"א הק' בידו שליט"א אדמו"ר כ"ק חילק זה קונטרס (*

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
השבוע: פרשת את הפותח בפסוק נאמר

,‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ הזה בעולם חייה שנות ÌÈ¯NÚÂמספר ‰L ‰‡Ó «ƒ¿«≈»»≈»»»¿∆¿ƒ
‰¯N ÈiÁ ÈL ,ÌÈL Ú·LÂ ‰L1. »»¿∆«»ƒ¿≈«≈»»

a"L¯B‰Ó) ¯"BÓ„‡ ˜i„Óe בשושלת החמישי דובער, שלום רבי ¿«≈«¿¿»«
חב"ד  Ô„ÚŒB˙ÓL,אדמו"רי (ƒ¿»≈∆

Û"Îc ˙„l‰‰ ÌBÈ ÏÚa«««À∆∆¿»
ÔÂLÁ¯Ó בשנת) זה ביום שנולד «¿∆¿»

Œ¯eacתרכ"א) B¯Ó‡Óa¿«¬»ƒ
ÏÈÁ˙n‰בפסוק ,f‰2‰הפותח ««¿ƒ«∆

Ó‡¯ושואל  ¯·k È¯‰ בתחילת ¬≈¿»∆¡«
N¯‰",הפסוק  ÈiÁ eÈ‰iÂ"«ƒ¿«≈»»

ÌÚt „BÚ ÏtÎ ‰nÏÂ בסיום ¿»»ƒ¿«««
N¯‰"הפסוק  ÈiÁ ÈL" ולכאורה ¿≈«≈»»

מיותרת?כפילות זו 

¯‰faL ,¯Ó‡na CÈLÓÓe3 «¿ƒ««¬»∆«…«
"‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ" ˜eÒt‰ ÏÚ««»«ƒ¿«≈»»
˜eÒt‰ ˙‡ ‰lÁz ¯‡·Ó4 ¿»≈¿ƒ»∆«»

‰È‡,בקהלת  Ïka ı¯‡ ÔB¯˙ÈÂ"¿ƒ¿∆∆«…ƒ
ŒÈ¯Á‡Ïe ,"„·Ú ‰„NÏ CÏÓ∆∆¿»∆∆¡»¿«¬≈

‰Ê5 הנזכר הפסוק ביאור אחרי ∆
¯ÓB‡ הזוהרÈiÁ eÈ‰iÂ" ÔÈÚL ≈∆ƒ¿««ƒ¿«≈

‰˙ÎÊ ‰¯OL ‡e‰ "‰¯N»»∆»»»¿»
'ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁ'Ï עליונים,חיים ¿«ƒƒ»ƒ

Ó‡na¯נעלים.חיים היינו  ¯‡·Óe¿»≈««¬»
Ïka ı¯‡ ÔB¯˙ÈÂ"c ˙eÎiM‰««»¿¿ƒ¿∆∆«…
"„·Ú ‰„NÏ CÏÓ ,‡È‰ƒ∆∆¿»∆∆¡»

,"‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ"Ï שלכן ¿«ƒ¿«≈»»
זה הפסוקים שני את מבאר הזוהר 

‰Ìזה אחרי  '‰„N'Â 'ı¯‡'c¿∆∆¿»∆≈
,˙eÎÏn[‰] ˙ÈÁa ספירת ¿ƒ«««¿

'שדה'נקראת העליונה המלכות 

ו'ארץ'.

ÔÈÚÂ של הפנימית המשמעות ¿ƒ¿«
‰È‡,הפסוק  Ïka ı¯‡ ÔB¯˙È"ƒ¿∆∆«…ƒ

‡e‰ "„·Ú ‰„NÏ CÏÓ∆∆¿»∆∆¡»
˙ÎLÓ‰ והתגלות˙B¯B‡‰ «¿»«»
«¿»¿∆ÏÚÓlL‰האלוקיים 

'Ïk' ˙ÈÁa ,˙eÎÏn[‰]Ó היא ƒ««¿¿ƒ«…

'CÏÓ',היסוד מידת  ˙ÈÁ·e שיאירו˙eÎÏna להלן.שיתבאר כפי ¿ƒ«∆∆««¿
˙eÎiM‰ È‰BÊÂ הפנימי הקשרCÏÓ ,‡È‰ Ïka ı¯‡ ÔB¯˙ÈÂ"c ¿ƒ««»¿¿ƒ¿∆∆«…ƒ∆∆
"„·Ú ‰„NÏ בספירת מהמלכות שלמעלה האורות המשכת על המדבר ¿»∆∆¡»

[‰]eÎÏn˙המלכות  ˙ÈÁa ‡È‰ ‰¯N Èk ,"‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ"Ï¿«ƒ¿«≈»»ƒ»»ƒ¿ƒ«««¿
'‰„N'Â 'ı¯‡' ˙Ó‚c) האמורים À¿«∆∆¿»∆

ÎÊ˙‰בכתוב  ‰¯OL ‰ÊÂ ,(¿∆∆»»»¿»
'ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁ'Ï עליונים,חיים ¿«ƒƒ»ƒ

‰e‡גבוהה רוחנית ברמה חיים היינו 
da eÎLÓpL בשרה˙B¯B‡‰ ∆ƒ¿¿»»

.˙eÎÏn[‰]Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««¿
¯‡·Óe הרש"ב הרבי‰k¯‡a ¿»≈«¬À»
‡¯Úa‰ובהרחבה באריכות  ˙‡∆«¿»»

ÔB¯˙ÈÂ" ˜eÒtaL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆«»¿ƒ¿
,'Bb "ı¯‡ והם˙BÈÁa‰ ÈzL ∆∆¿≈«¿ƒ
˙eÎÏnaL עצמה'ı¯‡' , ∆««¿∆∆

˙BÈÁa‰ ÈzLe ,'‰„N'Â¿»∆¿≈«¿ƒ
˙eÎÏn‰Ó ‰ÏÚÓlM ˙B¯B‡a»∆¿«¿»≈««¿

ÌÈÎLÓp‰ אור ומוסיפים «ƒ¿»ƒ
,˙eÎÏna שהם'Ïk' ˙ÈÁa ««¿¿ƒ«…

.'CÏÓ' ˙ÈÁ·e¿ƒ«∆∆
‰L ÌÈ¯NÚ"c ,¯‡·Óe¿»≈¿∆¿ƒ»»
C¯cŒÏÚ ‡e‰ "ÌÈL Ú·LÂ¿∆«»ƒ«∆∆
"‰L ‰‡Ó"e ,'Ïk' ˙ÈÁa¿ƒ«…≈»»»
'CÏÓ' ˙ÈÁa C¯cŒÏÚ ‡e‰6 «∆∆¿ƒ«∆∆

מהמלכות.שלמעלה האורות שני והם 

¯‡·Ó ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe הרש"ב הרבי ¿«¬≈∆¿»≈
eÈ‰iÂ"c ,(¯Ó‡n‰ ÌeiÒa)¿ƒ««¬»¿«ƒ¿
˙ÎLÓ‰ ‡e‰ "‰¯N ÈiÁ«≈»»«¿»«

'ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁ'‰ העליונים האורות ««ƒƒ»ƒ
L‰מהמלכות שלמעלה  ‰‡Ó")≈»»»
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כללי   מפתח   

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

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

  ויהיו חיי שרהה "מאמר ד  ) ג

 ה   ....   ל"ה'תש כים החודש כסלומבר,  חיי שרה  שבת פרשת 

 זי  ......  ל תש", כסלו מבה"ח, חיי שרה"פ שת שיח  )ד

 לא  ............  טוך כר חיי שרהפרשת שיחות -לקוטי  )ה

  "ח הרה  ה"גלכ"ק הר רה ק על התוחלוי יצ טילקו  )ו

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

 מא   .........  חיי שרהפרשת  –ילקוט גאולה ומשיח   )ז

 מב  .....  חיי שרהפרשת לשבוע יומי חומש  ישיעור  )ח

 עב  ...........  חיי שרהפרשת לשבוע שיעורי תהלים   )ט

    (מוגה)פר התניא ים בסשיעור  )י

 עג   .................................  חיי שרה פרשת לשבוע  

 פז  .........  חיי שרה פרשת  לשבוע ם" יו ם"היו לוח   )יא

 טפ  ........................  מב"ם ית לעיון ברמיו הלכה  )יב

 ם "מבר ירו עיש

 צב  .......  חיי שרה פרשת לשבוע  ,וםם ליג' פרקי –  ) יג

 סהק  ....  חיי שרהפרשת לשבוע  ,ליוםחד פרק א –  )יד

 ר  ........... חיי שרהפרשת לשבוע  ,ותצוספר המ –  )טו

  נביאים וכתובים   )טז

 רד  ..................................... ט פרק   דניאל ,מח פרק  ה רמיי

  כליםמסכת  –משניות   )יז

 רו  ...................................................  ביאור קהתי 

 ריא  ...................................  מועד קטן מסכת  עקביעין   ) יח

 

  ביאוריםעם  יןעירוב מסכת  )יט

 ריב  ..............................................  זצף ד עד צא ףמד

  : "דחבמתורת רבותינו נשיאי 

    עם הערות וציוניםשולחן ערוך הלכות שבת   )כ

 מגר  ..................................................  אדמו"ר הזקן 

  תבשת שולחן ערוך הלכו  )כא

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

    ויצא יצחק לשוח בשדה  אור התור  )כב

 מור  .................................................  הזקן ו"ר אדמ 

   יםחי תורת  ) כג

 חמר  .............................................  אדמו"ר האמצעי 

  ותיך מצ דרך –צ הצ"י מאמר  )כד

 מט ר  .......................................  דק"צה"צמח ר "אדמו

   ואל תרל"ברת שמות  )כה

 אנר  ..............................................  הר"ש אדמו"ר מו

    התפילהקונטרס   )כו

 בנר  .............................................  אדמו"ר מוהרש"ב

  תש"א  –ם מאמריספר ה  )כז

 ג נר  ..............................................  אדמו''ר מוהריי''צ

  בלה"ק גתש" -ש"בספר השיחות ה'ת  )כח

 ונר  ..............................................  'צאדמו''ר מוהריי' 

 נחר ..........................................  ט לפרק  כרונותספר הז  )כט

  ות קודש  אגר  ) ל

 טנר  ......................................................  י"צהרימו ו"ראדמ

 א סר  ................................  חומש לקריאה בציבור  )לא

 ט סר  ................  קודש-שבתת חהתורה למנה אקרי  )לב

 ער  ...................  חיי שרהפרשת לשבוע  וח זמנים ל  ) לג

 עאר  ............  לשבת קודשהדלקת נרות סדר מצות   )לד



l"yz'dו elqk ycegd mikxan ,dxyÎiig zyxt zay

ׁשנים") וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה ("מאה ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָעּלאין'

ׁשה'חּיין  הּוא, ׂשרה" חּיי ּו"ׁשני ְְִֵֵֶַַַַַָָּבּמלכּות,

וצרי ּב'בריאהֿיצירהֿעׂשּיה'. נמׁשכּו ְְְְְֲִִִִִִִִָָָָָעּלאין'

ׂשרה" חּיי ּד"ׁשני ההֹוספה לבאר ּדבכדי ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָלהבין,

ׁש"וּיהיּו רק לכאֹורה נֹוגע ׂשרה" חּיי "וּיהיּו ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָעל

ּבּמלכּות, עּלאין' 'חּיין המׁשכת הּוא ׂשרה" ְְִִִֵַַַַַַָָָָחּיי

חּיי  ּד"ׁשני ׁשההֹוספה לבאר יׁש ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּדעלּֿפיֿזה

ּב'בריאהֿיצירהֿעׂשּיה', ההמׁשכה היא ְְְֲִִִִִַַָָָָָָָׂשרה"

ּבאּור  לאחרי (ּבּמאמר) ּבא ּזה ׁשּבאּור ְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָּומּזה

חּיי  ל"וּיהיּו וׁשּיכּותֹו ּגֹו' ארץ" "ויתרֹון ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָהּפסּוק

ּבענין  ּבאּור מתוּסף ׁשעלֿידיֿזה מׁשמע, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׂשרה",

ּב'בריאהֿיצירהֿ (ההמׁשכה ׂשרה" חּיי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָּד"ׁשני

ֲִָעׂשּיה').

ּבּמאמר Ô·eÈÂב) הּמבאר עלּֿפי החּלּוק 7זה ¿»ְֲִִֶַַַַַָָֹ

הּוא  ּד'ארץ' ו'ׂשדה', 'ארץ' ְְֵֶֶֶֶֶָּבין

הּוא  ׁשּב'ארץ') (הּמבחר ו'ׂשדה' העֹולם, ְְְְֶֶֶֶַָָָָָֻּכללּות

לגןֿ העֹולם ּכללּות ׁשּבין זה וחּלּוק ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָהּגןֿעדן.

וגןֿעדן  'ארץ', נקרא העֹולם (ׁשּכללּות ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָעדן

העֹולם  ּדהתהּוּות ּבׁשרׁשם. הּוא 'ׂשדה') ְְְְְִִֶַָָָָָָנקרא

'ארץ', ׁשּנקראת הּמלכּות חּצֹונּיּות מּבחינת ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַהיא

הּמלכּות  ּפנימּיּות מּבחינת הּוא ְְְְִִִִֵֶַַַַַוהּגןֿעדן

ּדכמֹו ּבּמאמר , ּוממׁשי 'ׂשדה'. ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָׁשּנקראת

מקֹום  ׁשהּוא היא ּכפׁשּוטּה הּׂשדה ְֲִִֶֶֶַַַָָָׁשּמעלת

לגןֿעדן, ּבנֹוגע הּוא עלּֿדרֿזה לזריעה, ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָהראּוי

ּדאֹורֿאיןֿ הּגּלּוי להמׁשכת מכׁשר מקֹום ְְְְִֵֶַַַָָָֻׁשהּוא

[וכּמבאר  הּמצֹות. זריעת ׁשעלֿידי (צמיחה) ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָֹסֹוף

אחר  הּפסּוק 8ּבמקֹום את 9על אלקים ה' "וּיּקח ְֱִִֵֶַַַַַָָֹ

ב  וּיּניחהּו ּולׁשמרּה",האדם, לעבדּה גןֿעדן ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ז"ל  רּבֹותינּו רמ"ח 10ואמרּו זה - "לעבדּה ְְְְֵֶַָָָ

לאֿ מצֹות שס"ה זה - ּולׁשמרּה ְְְְֲִִֵֶָָֹמצֹותֿעׂשה,
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המאמרים 7) (בספר עת"ר נחמו ד"ה גם וראה ואילך. ד קכט, בהוספות לאדהאמ"צ ביאוה"ז גם ראה דלקמן, ענינים בכמה

ואילך. קסח ע' אב המאמרים ספר מנחם תורת ואילך). רכב ע' ריח. ע' ואילך.8)עת"ר רטו ע' עת"ר המאמרים ספר

טו.9) ב, עה"פ 10)בראשית יל"ר ד). (מח, שה"ש לקו"ת וראה ארז"ל). בשם - סע"ב תתרמא, ו (כרך בראשית אוה"ת

ב). (פח, תנ"ה שם א). (סב, תכ"א תקו"ז א. כז, זח"א שם. בראשית

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
"‰¯N ÈiÁ ÈL"e ,˙eÎÏna ("ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ¿∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ««¿¿≈«≈»»

לאמיתו נראה הדבר ולכאורה חותם הפסוק שבכך  אין ככפילות, דבר של

ותוכנו  נוסף עניין אלא כלל כפילות ÔÈ‡lÚ'זה ÔÈiÁ'‰L ,‡e‰ שלהם ∆««ƒƒ»ƒ
המלכות, בספירת שנמשכו העליונים האורות הם שרה, ¿¿eÎLÓƒזכתה

שה  כפי המלכות בעולם מבחינת יא

להתגלות  וירדו «Œ‰‡È¯·'aƒ¿ƒהאצילות
'‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ העולמות שלוש ¿ƒ»¬ƒ»

שהתחתון  האצילות מעולם שלמטה

את  כולל העשייה, עולם שבהם,

הגשמית. המציאות

¯‡·Ï È„Î·c ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ¿≈¿»≈
"‰¯N ÈiÁ ÈL"c ‰ÙÒB‰‰«»»¿¿≈«≈»»

"‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ" ÏÚ ולהסביר ««ƒ¿«≈»»
נוסף  עניין אלא כפילות זו »≈Ú‚Bשאין

¯˜חשוב  ‰¯B‡ÎÏ לבאר ƒ¿»«
‡e‰ "‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ"L∆«ƒ¿«≈»»

'ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁ' ˙ÎLÓ‰ שהם «¿»««ƒƒ»ƒ
שיאירו מהמלכות שלמעלה אורות 

‰ÊŒÈtŒÏÚc ,˙eÎÏna שמדובר ««¿¿«ƒ∆
בספירת  עליונים אורות של בהמשכה

ÙÒB‰‰L‰המלכות  ¯‡·Ï LÈ≈¿»≈∆«»»
‡È‰ "‰¯N ÈiÁ ÈL"cƒ¿≈«≈»»ƒ

‰ÎLÓ‰‰ הנעלים האורות של ««¿»»
עצמה  דאצילות במלכות רק לא הללו,

גם  «Œ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·'aƒ¿ƒ»¿ƒאלא
'‰iNÚ,מאצילות fÓe‰שלמטה ¬ƒ»ƒ∆

¯Ó‡na) ‡a ‰f ¯e‡aL הנזכר ∆≈∆»««¬»
הרבי  e‡a¯הרש"ב של È¯Á‡Ï (¿«¬≈≈

'Bb "ı¯‡ ÔB¯˙ÈÂ" ˜eÒt‰«»¿ƒ¿∆∆
,"‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ"Ï B˙eÎiLÂ¿«»¿«ƒ¿«≈»»
כפי  הדברים בביאור מסתפקים ולא

שרה' חיי 'ויהיו בפסוק נרמזים שהם

ÊŒÈ„ÈŒÏÚL‰עצמו  ,ÚÓLÓ«¿«∆«¿≈∆
ÈL"c ÔÈÚa ¯e‡a ÛqÂ˙Óƒ¿«≈≈¿ƒ¿«ƒ¿≈
‰ÎLÓ‰‰) "‰¯N ÈiÁ«≈»»««¿»»

,('‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·'aƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
ללא  אליו להגיע ניתן שלא ביאור

של  הפנימית המשמעות ביאור הקדמת

שיוסבר  וכפי ארץ', 'ויתרון הכתוב

להלן.

¯‡·n‰ ÈtŒÏÚ ‰Ê Ô·eÈÂ (·¿»∆«ƒ«¿…»

¯Ó‡na7,הרש"ב הרבי של '‡¯ı'ההבדל‰elÁ˜הנזכר, ÔÈa ««¬»«ƒ≈∆∆
'‰„N'Â,('נעבד לשדה מלך היא בכל ארץ 'ויתרון בפסוק (האמורים ¿»∆

'ı¯‡'aL ¯Á·n‰) '‰„N'Â ,ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏk ‡e‰ 'ı¯‡'c¿∆∆¿»»»¿»∆«À¿»∆¿∆∆
צמיחה  בו יש אלא שומם שאינו ‰Ô„ÚŒÔbמקום ‡e‰ מקום ) שהוא ««≈∆

העולם. מכללות ונעלה משובח

˙eÏÏk ÔÈaL ‰Ê ˜elÁÂ¿ƒ∆∆≈¿»
Ô„ÚŒÔ‚Ï ÌÏBÚ‰ ומשובח הנעלה »»¿«≈∆

˜¯‡יותר ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏkL)∆¿»»»ƒ¿»
('‰„N' ‡¯˜ Ô„ÚŒÔ‚Â ,'ı¯‡'∆∆¿«≈∆ƒ¿»»∆

‡e‰ הם שהדברים כפי רק לא

אלא  למטה שירדו לאחר בהתגלות

ÌL¯La והגןֿעדן העולם כללות של ¿»¿»
והתגלו  שירדו לאחר ביניהם (וההבדל

בשורשם  מההבדל ומשתלשל נובע

הדברים ומקורם). בשורש וההבדל

‰ÌÏBÚהוא  ˙ee‰˙‰c הדרגה ¿ƒ¿«»»
שממנה  השורש שהיא באלוקות

העולם ÈÁaÓ˙התהווה ‡È‰ƒƒ¿ƒ«
˙‡¯˜pL ˙eÎÏn‰ ˙eiBvÁƒƒ««¿∆ƒ¿≈
‡e‰ Ô„ÚŒÔb‰Â ,'ı¯‡'∆∆¿««≈∆
˙eÎÏn‰ ˙eiÓÈt ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿ƒƒ««¿

'‰„N' ˙‡¯˜pL'שדה' וכאמור, ∆ƒ¿≈»∆
סתם. מ'ארץ' ומשובח נעלה הוא

BÓÎc ,¯Ó‡na CÈLÓÓe«¿ƒ««¬»ƒ¿
dËeLÙk ‰„O‰ ˙ÏÚnL∆«¬««»∆ƒ¿»

סתם  'ארץ' e‰L‡לעומת ‡È‰ƒ∆
‰ÚÈ¯ÊÏ Èe‡¯‰ ÌB˜Ó,ולצמיחה »»»ƒ¿ƒ»

ŒÔ‚Ï Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆¿≈«¿«
¯LÎÓ ÌB˜Ó ‡e‰L ,Ô„Ú מוכן ≈∆∆»À¿»

‰ÈelbוירידתÎLÓ‰Ï˙וראוי ¿«¿»««ƒ
(‰ÁÈÓˆ) ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c¿≈¿ƒ»

˙Bˆn‰ ˙ÚÈ¯Ê È„ÈŒÏÚL אור ∆«¿≈¿ƒ««ƒ¿
למטה. ויתגלה יאיר האיןֿסוף

¯Á‡ ÌB˜Óa ¯‡·nÎÂ]8 בתורת ¿«¿…»¿»«≈
‰eÒt˜החסידות  ÏÚ9 בפרשת ««»

הראשון  אדם בריאת אודות בראשית

,Ì„‡‰ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ '‰ ÁwiÂ"«ƒ«¡…ƒ∆»»»
d„·ÚÏ Ô„ÚŒÔ‚· e‰ÁÈpiÂ««ƒ≈¿«≈∆¿»¿»
eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡Â ,"d¯ÓLÏe¿»¿»¿»¿«≈

Ï"Ê10Á"Ó¯ ‰Ê - d„·ÚÏ"¿»¿»∆
‰NÚŒ˙BˆÓ בעבודה הוא שקיומן ƒ¿¬≈
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ּבגןֿעדן  ׁשהּניחהּו זה על ּדהּטעם ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָתעׂשה",

ּגןֿעדן  ּכי הּוא, - ּולׁשמרּה" "לעבדּה ְְְְְִֵֶַַָָָָָ(ּדוקא)

קּיּום  עלֿידי ׁשּנמׁש לּגּלּוי מכׁשר מקֹום ְְְִִִֵֶַַָָָֻהּוא

הּמצֹות  קּיּום עלֿידי הּגּלּוי ׁשּנמׁש וזה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָהּמצֹות.

מּגןֿעדן) האדם ׁשּגרׁש (לאחרי העֹולם ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבכללּות

ׁשּכתּוב  ּכמֹו מּגןֿעדן 11הּוא אלקים ה' ויׁשּלחהּו ְְְֱִִֵֵֶֶַַַָֹ

את  "לעבד ּדענין ּגֹו', האדמה את ְְֲֲֲִֶֶַַַָָָֹֹלעבד

ׁשּיהיה  ּדעֹולם הּמקֹום לעׂשֹות הּוא ְְֲֲִֶֶַַָָָָָהאדמה"

לּגּלּוי  היא,12מכׁשר ּבּכל ארץ "ויתרֹון וזהּו .[ ְְְְִִִֶֶֶַַָֹֻ

[ּכללּות  ּד"ארץ" ׁשהּיתרֹון נעבד", לׂשדה ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶֶַָָָמל

הּמלכּות] מחצֹונּיּות היא ׁשהתהּוּותֹו ְְִִִִֵֶַַַָָהעֹולם,

היא  "ּכל", ּבחינת ּבּה ׁשּנמׁש "ּבּכל", ְְִִִִֶַַָָֹֹהיא

"ּכל" ׁשּנקראת הּיסֹוד לׂשדה 13ספירת ּו"מל . ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹ

ּדאֹורֿאיןֿסֹוף  הּגּלּוי המׁשכת הּוא ְְֱִֵֶַַַָָנעבד"

קּיּום  ׁשעלֿידי "ּכל") מּבחינת ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ(ׁשּלמעלה

ּדא  - מל "מאן ׁשם, ּבּזהר ּכדאיתא ְְִִִֶֶַַַַָָָֹהּמצֹות.

נעבד", איהּו ּכד לׂשדה ּדאתחּבר עּלאה, ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָמל

נעבד") ("ׂשדה ּבגןֿעדן העבֹודה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשעלֿידי

רמ"ח  - ("לעבדּה הּמצֹות ּדקּיּום העבֹודה ְְְְֲִִִֶַָָָָׁשהיא

לאֿ מצֹות שס"ה - ּולׁשמרּה ְְְְֲִִֵָָֹמצֹותֿעׂשה,

מל") אֹורֿאיןֿסֹוף ּגּלּוי נמׁש ְֲִִֵֶֶֶַָתעׂשה"),

"ּכל". ּדבחינת מהּגּלּוי ׁשּלמעלה ְְְִִִִֵֶַַַָָָֹעּלאה"),

ּכמֹוe‡·e¯ג) [הּמלכּות הּנ"ל מדרגֹות ׁשלׁש ≈ְְְְֵַַַַַָ

הּגּלּוי  המׁשכת מּצדֿעצמּה, ְְִִִֶַַַַַָָׁשהיא

ּדבחינת  הּגּלּוי והמׁשכת (יסֹוד), "ּכל" ְְְְְִִִִִַַַַַָֹּדבחינת

החּלּוק  הּנה הּמצֹות], קּיּום עלֿידי עּלאה" מל"ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

הּוא  ּו'מלכּות' 'יסֹוד' היא 14ּבין ׁש[ה]'ּמלכּות' , ְְְִֵֶַַַ

ּבׁשם  ה'ּמלכּות' נקראת ׁשּלכן הּנבראים. ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹׁשרׁש

ּפה" – ("מלכּות הּוא 15ּדּבּור ׁשהּדּבּור ּדכמֹו ,( ְְִִִֶֶַַ
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כג.11) ג, שם).12)בראשית עת"ר המאמרים (ספר קודם" שהי' לכמו כלל דומה זה "אין מ"מ רנז,13)אבל זח"ג ראה

ספ" השערים) (שער יג שער פרדס (ברע"מ). עה"פ סע"א להאריז"ל ל"ת כלה. כל מערכת הכינויים) ערכי (שער כג שער ו.

וש"נ. תרפז. ע' ח"ב דברים אדהאמ"צ מאמרי וראה א. מ, רפד 14)וישב ע' תרס"ו המשך ב). (פא, תרומה ס"פ תו"א ראה

ובכ"מ. א.15)ואילך. יז, אליהו") ("פתח בהקדמה תקו"ז

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
חיובית, NÚ˙Œ‡Ï‰"ועשייה ˙BˆÓ ‰"Ò˘ ‰Ê - d¯ÓLÏe שקיומן ¿»¿»∆ƒ¿…«¬∆

שלילית, מעשייה והימנעות בשמירה e‰ÁÈp‰Lהוא ‰Ê ÏÚ ÌÚh‰c¿««««∆∆ƒƒ»
הראשון  אדם את (Âc˜‡)הקדושֿברוךֿהוא Ô„ÚŒÔ‚a שם למלא כדי ¿«≈∆«¿»

של ÌB˜Óהתפקיד ‡e‰ Ô„ÚŒÔb Èk ,‡e‰ - "d¯ÓLÏe d„·ÚÏ"¿»¿»¿»¿»ƒ«≈∆»
¯LÎÓוראויÈelbÏ האור של À¿»«ƒ
למטה מלמעלה CLÓpLהאלוקי  ∆ƒ¿»
‰Bˆn˙.ומתגלה Ìei˜ È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ«ƒ¿

È„ÈŒÏÚ Èelb‰ CLÓpL ‰ÊÂ¿∆∆ƒ¿»«ƒ«¿≈
˙Bˆn‰ Ìei˜ אלא עדן בגן רק לא ƒ«ƒ¿

È¯Á‡Ï) ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»»»¿«¬≈
Ô„ÚŒÔbÓ Ì„‡‰ L¯bL והמשיך ∆…«»»»ƒ«≈∆

עדן  לגן מחוץ ה' עבודת ‰e‡את (
·e˙kL BÓk11'‰ e‰ÁlLÈÂ ¿∆»«¿«¿≈

ÌÈ˜Ï‡הראשון אדם Ô„ÚŒÔbÓאת ¡…ƒƒ«≈∆
ÔÈÚc ,'Bb ‰Ó„‡‰ ˙‡ „·ÚÏ«¬…∆»¬»»¿ƒ¿«

של  הפנימי ‡˙התוכן „·ÚÏ"«¬…∆
˙BNÚÏ ‡e‰ "‰Ó„‡‰»¬»»«¬

ÌÏBÚc ÌB˜n‰ המציאות כללות «»¿»
ÈelbÏ ¯LÎÓ ‰È‰iL12 ∆ƒ¿∆À¿»«ƒ

].אלוקות 
e‰ÊÂ הפסוק של הפנימי הפירוש ¿∆

CÏÓ ,‡È‰ Ïka ı¯‡ ÔB¯˙ÈÂ"¿ƒ¿∆∆«…ƒ∆∆
ÔB¯˙i‰L ,"„·Ú ‰„NÏ¿»∆∆¡»∆«ƒ¿

המיוחדת ∆∆¿ı¯‡"c"המעלה
B˙ee‰˙‰L ,ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏk]¿»»»∆ƒ¿«
˙eÎÏn‰ ˙eiBˆÁÓ ‡È‰ƒ≈ƒƒ««¿

לעיל  כמבואר 'ארץ', ‰È‡הנקראת [ƒ
da CLÓpL ,"Ïka" במלכות «…∆ƒ¿»»

יותר  ונעלית גבוהה מדרגה אור

והיא עצמה »ÈÁa¿ƒ˙מהמלכות
„BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ ‡È‰ ,"Ïk"…ƒ¿ƒ««¿

"Ïk" ˙‡¯˜pL13CÏÓ"e . ∆ƒ¿≈…∆∆
"„·Ú ‰„NÏ בכתוב האמור ¿»∆∆¡»

בכל' ארץ ל'ויתרון ‰e‡בהמשך
ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡c Èelb‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒ¿≈

גבול  הבלי «¿»¿∆(ÏÚÓlL‰האור
"Ïk" ˙ÈÁaÓ היסוד ספירת ƒ¿ƒ«…

הגדרות  עם פרטית ספירה שהיא

˜Ìeiמסויימות  È„ÈŒÏÚL (∆«¿≈ƒ
˙Bˆn‰ והמשכת לגילוי הגורם שזהו «ƒ¿

סוף. CÏÓכמובא È‡„k˙‡האין ‡c - CÏÓ Ô‡Ó" ,ÌL ¯‰fa ƒ¿ƒ»«…«»«∆∆»∆∆

,"„·Ú e‰È‡ „k ‰„NÏ ¯aÁ˙‡c ,‰‡lÚ המלך זה – מלך מיהו ƒ»»¿ƒ¿««¿»∆«ƒ∆¡»
כלומר  נעבד, הוא כאשר לשדה שמתחבר ‰B·Ú„‰העליון È„ÈŒÏÚL∆«¿≈»¬»

"„·Ú ‰„N") Ô„ÚŒÔ‚a אכן בשדה להתבצע שצריכה העבודה כאשר ¿«≈∆»∆∆¡»
(נעשית  ˙Bˆn‰ Ìei˜c ‰„B·Ú‰ ‡È‰L שהעבודה ) לעיל כמובא ∆ƒ»¬»¿ƒ«ƒ¿

היא  עדן בגן להיות שצריכה

- d„·ÚÏ"Œ˙BˆÓ Á"Ó¯ ¿»¿»ƒ¿
‰"Ò˘ - d¯ÓLÏe ,‰NÚ¬≈¿»¿»
CLÓ ,("‰NÚ˙Œ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆ƒ¿»

עדן) (גן ב'שדה' ובכללות ומתגלה

('ארץ) ‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהעולם  Èelbƒ≈
"‰‡lÚ CÏÓ") העליון ),המלך ∆∆ƒ»»

˙ÈÁ·c Èelb‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈«ƒƒ¿ƒ«
"Ïk" הספירות לאחת השייך …

האין  ואילו היסוד בחינת המוגדרות,

ההגבלות. מכל למעלה הוא סוף

Ï"p‰ ˙B‚¯„Ó LÏL ¯e‡·e (‚≈¿»«¿≈««
אחת [ È‰L‡דרגה BÓk ˙eÎÏn‰««¿¿∆ƒ

dÓˆÚŒ„vÓ בה שנמשכו ללא ƒ««¿»
דרגה  ממנה, שלמעלה מדרגות אורות

ÈÁ·c˙שנייה  Èelb‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒƒ¿ƒ«
(„BÒÈ) "Ïk" ותתגלה שתאיר …¿
המלכות, שלישית Âבספירת ¿דרגה

CÏÓ" ˙ÈÁ·c Èelb‰ ˙ÎLÓ‰«¿»««ƒƒ¿ƒ«∆∆
"‰‡lÚ שיהיה סוף האין אור היינו ƒ»»

בעולמות  ˜Ìeiבהתגלות È„ÈŒÏÚ«¿≈ƒ
˜elÁ‰ ‰p‰ ,[˙Bˆn‰ ההבדל «ƒ¿ƒ≈«ƒ

'„BÒÈ' ÔÈa השתלשלות שבסדר ≈¿
מהמלכות  למעלה הוא הספירות

'˙eÎÏÓ'eעצמה‡e‰14, «¿
L¯L ‡È‰ '˙eÎÏn'[‰]L∆««¿ƒ…∆

ÌÈ‡¯·p‰ בחסידות כמבואר «ƒ¿»ƒ
שדרכה  זו היא המלכות שספירת

האלוקי  האור ויורד נמשך ובאמצעותה

נבראים. ולהחיות ≈«∆ÔÎlLלהוות
שורש  היא המלכות שספירת מאחר

‰'eÎÏn˙'הנבראים ˙‡¯˜ƒ¿≈««¿
) ¯eac ÌLa ב'פתח שנאמר כפי ¿≈ƒ

העליונות  הספירות שעשר אליהו'

ספירת  ועל האדם קומת לציור נמשלו

נאמר  t‰"המלכות Y ˙eÎÏÓ"15 «¿∆
במק  וכמובא הדיבור, שולט עניין שהמלך בכך גם מתבטא הדבר אחרים ומות
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ׁשּמדּבר  ׁשהּדּבּור לזה ּדנֹוסף הּזּולת. ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּבׁשביל

נׁשמע  ׁשהּוא (ּדזה לזּולתֹו נׁשמע הּוא ְְְְְִִֶֶַָָָֹּבפעל

נפרד  ונעׂשה לחּוץ ׁשּיֹוצא עלֿידי הּוא ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָלזּולתֹו

ׁשּבאדם  הּדּבּור ּכח ּגם הּנה הּמדּבר), ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹמהאדם

לזּולתֹו. לדּבר ׁשּבכחֹו זה הּוא ענינֹו ְְְְְִֵֶֶַַָָֹעצמֹו,

ּבהיֹותּה ׁשּגם ּב'ּמלכּות', הּוא ְְְִֶֶֶֶַַַַָועלּֿדרֿזה

הּנבראים) את להחיֹות ׁשּיֹורדת (לפני ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָּב'אצילּות'

סּיּום  הּוא ו'יסֹוד ' הּנבראים. ּומקֹור ׁשרׁש ְְִִִִִֶַָֹהיא

ּדגּופא" ("סּיּומא האצילּות ּבדגמת 15עֹולם ,( ְְְֲִִַָָָָֻ

הרי  להּזּולת, ׁשּיכֹות ׁשהן ּדהגם ׁשּבאדם, ְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּמּדֹות

הּוא  וזהּו16ענינן ּומתּפעל. מתעֹורר ׁשהאדם ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָָ

ּד"ארץ" ׁשהּיתרֹון היא", ּבּכל ארץ ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַֹ"ויתרֹון

ּבּה ׁשּנמׁש הּוא הּנבראים) ׁשרׁש ְְְִִִֶֶַַָָָֹ('מלכּות',

האצילּות). עֹולם (סּיּום 'יסֹוד' "ּכל", ְְֲִִִַָָֹּבחינת

LÈÂ יתרֹון" נקראת זֹו ׁשהמׁשכה ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְְִִֵֶֶַַָָ

ּתמיד  מקּבלת ׁשה'ּמלכּות' הגם ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָארץ",

ההמׁשכה  ּכי הּוא, (מּדֹות), אנּפין' ְְְִִִִֵַַַָָמ'ּזעיר

ּבאפן  ּכלל)  ּבדר) היא ל'ּמלכּות ' אנּפין' ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֹמ'ּזעיר

את  ּבתֹוכּה מק ּבלת ׁשה'ּמלכּות' ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָׁשעלֿידי

מׁשּתּנית  היא אנּפין' ּד'זעיר [ועלּֿדר17האֹורֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָ

ׁשהּוא  ּדזה ּדכיון אהבה, ּדברי מדּבר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכׁשאדם

האהבה  לגּלֹות ּכדי הּוא אהבה ּדברי ְְְְֲֲִֵֵֵַַַַָָָמדּבר

היא  ּבּדּבּור ׁשּנמׁשכת האהבה הרי ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָלזּולתֹו,

והּיתרֹון  עצמּה], האהבה לגּבי וׁשּנּוי ְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָירידה

זעירֿ ('יסֹוד "ּבּכל" הּוא (מלכּות) ְְְְֵֶֶַַֹּד"ארץ"
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ואילך.16) 114 ע' ח"ו שיחות לקוטי למלכות). מדות בין החילוק (דזהו 24 ע' ה'ש"ת המאמרים ספר גם ע"ד 17)ראה

הלבנה  אור שנעשה האור, את משנית היא (ז"א) השמש אור את מקבלת שהיא שע"י מהמלכות), היא (ששרשה הלבנה

השמש. אור ולא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
דיבורו  באמצעות והמדינה העם ÏÈ·Laעל ‡e‰ ¯eac‰L BÓÎc ,(ƒ¿∆«ƒƒ¿ƒ

˙Ïef‰(וכדומה רגש או שכל (של דברים לזולת ולהעביר לגלות כדי ««
האדם. בפנימיות a„nL¯שנמצאים ¯eac‰L ‰ÊÏ ÛÒBc האדם ¿»»∆∆«ƒ∆¿«≈

ÏÚÙaלאדם מחוץ e‰L‡ויוצא ‰Êc) B˙ÏeÊÏ ÚÓL ‡e‰ הדיבור ¿…«ƒ¿»¿»¿∆∆
È„ÈŒÏÚ ‡e‰ B˙ÏeÊÏ ÚÓLƒ¿»¿»«¿≈
„¯Ù ‰NÚÂ ıeÁÏ ‡ˆBiL∆≈«¿«¬»ƒ¿»

¯a„n‰ Ì„‡‰Ó מתרחק כלומר, ≈»»»«¿«≈
ממנו  ונפרד עצמו באדם ),משורשו

‰p‰ לכך בנוסף¯eac‰ Ák Ìb ƒ≈«…««ƒ
,BÓˆÚ Ì„‡aL לפני עוד ∆»»»«¿

הזולת אל בפועל «¿BÈÚƒההתגלות
הדיבור של Ê‰ומהותו ‡e‰∆

B˙ÏeÊÏ ¯a„Ï BÁÎaL היינו ∆¿…¿«≈¿»
הגילוי  לפני גם מהותו, שמעצם

ההתגלות  הוא הדיבור עניין בפועל,

לאדם. ‰e‡מחוץ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆
d˙BÈ‰a ÌbL ,'˙eÎÏn'a««¿∆«ƒ¿»
˙„¯BiL ÈÙÏ) '˙eÏÈˆ‡'a»¬ƒƒ¿≈∆∆∆

(ÌÈ‡¯·p‰ ˙‡ ˙BÈÁ‰Ï כנזכר ¿«¬∆«ƒ¿»ƒ
החיות  והשפעת שההתהוות לעיל

ידי  על היא לנבראים האלוקית

ונמשכת  יורדת דאצילות שמלכות

כך  ועל בריאהֿיצירהֿעשיה לעולמות

שספירת  כפי גם שלמעשה כאן מבואר

ירדה  לא ועדיין באצילות היא המלכות

בריאהֿיצירהֿעשיה È‰ƒ‡לעולמות
‰ÌÈ‡¯·pכבר  ¯B˜Óe L¯L ויש …∆¿«ƒ¿»ƒ

המוגבלים  לנבראים שייכות לה

חיות. ולקבל להתהוות שעתידים

ÌÏBÚ ÌeiÒ ‡e‰ '„BÒÈ'Âƒƒ»
) ˙eÏÈˆ‡‰ ב'פתח שנאמר וכמו »¬ƒ

היסוד  ספירת על «ÓeiÒ"ƒ‡אליהו'
"‡Ùe‚c15 האחרונה הדרגה היינו ¿»

שהן  כפי הספירות של והמסיימת

לגוף  שנמשל קומה כלומר,),בציור

עולמות  של לנבראים שורש להיות הוא מהותה שכל ממלכות בשונה

עצמו האצילות מעולם חלק היא היסוד ספירת »¿Ó‚„a¿À˙בריאהֿיצירהֿעשיה,
˙Bcn‰הנפש בכוחות הרגש BÎiL˙חלק Ô‰L Ì‚‰c ,Ì„‡aL «ƒ∆»»»«¬«∆≈«»

,˙Ïef‰Ï עצמו לאדם שהוא הנפש בכוחות השכל, המוחין, מחלק בשונה ¿««
והתבוננות  בריכוז המוחין לפעילות מפריע לפעמים ÔÈÚ(והזולת È¯‰ (¬≈ƒ¿»»

המידות  של והמאפיין e‰16¯¯BÚ˙Ó‡התוכן Ì„‡‰L התעוררות חש ∆»»»ƒ¿≈
הרגשות את ÏÚt˙Óeשל מגלה שהוא היא הדברים ומשמעות ומתרגש ƒ¿»≈

מהותי  הבדל יש שעדיין אלא לעצמו, מחוץ החוצה, שלו והתחושות הרגשות

ובין  לזה מעבר לא אבל לזולת שייכות יש שבהן המידות, וכללות יסוד, בין

הזולת. בשביל הוא עניינה שכל הדיבור) (עניין המלכות

"ı¯‡"c ÔB¯˙i‰L ,"‡È‰ Ïka ı¯‡ ÔB¯˙ÈÂ" e‰ÊÂ¿∆¿ƒ¿∆∆«…ƒ∆«ƒ¿¿∆∆
(ÌÈ‡¯·p‰ L¯L ,'˙eÎÏÓ')«¿…∆«ƒ¿»ƒ
קיימת  שלא במלכות הנוספת והמעלה

עצמה  מצד daבה CLÓpL ‡e‰∆ƒ¿»»
ÌeiÒ) '„BÒÈ' ,"Ïk" ˙ÈÁa¿ƒ«…¿ƒ

.(˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ»»¬ƒ
BÊ ‰ÎLÓ‰L ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆«¿»»
בספירת  היסוד ספירת הארת של

‡¯ı",המלכות ÔB¯˙È" ˙‡¯˜ƒ¿≈ƒ¿∆∆
במלכות  ויתרון מעלה »¬‰‚Ìכלומר,

„ÈÓz ˙Ïa˜Ó '˙eÎÏn'‰L∆««¿¿«∆∆»ƒ
,(˙BcÓ) 'ÔÈt‡ ¯ÈÚf'Ó אף ƒ¿≈«¿ƒƒ

הסדר  וזה חידוש בכך אין שלכאורה

הספירות  השתלשלות של הרגיל

והשפעה  הארה מקבלת שהמלכות

חסד, המידות הן שמעליה מהספירות

כי  זעירות' 'פנים (הנקראות וכו' גבורה

ובבחינת  במוחין המאיר לאור ביחס

שבכתר, ארוכות, פנים אנפין', 'אריך

מועט  אור הוא במידות המאיר האור

והטעם שההמשכה ו'קטן'), כך על

נקראת  כאן מדובר שבה וההארה

המלכות בספירת Èk'יתרון' ,‡e‰ƒ
'ÔÈt‡ ¯ÈÚf'Ó ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿≈«¿ƒ

ÏÏk C¯„a) ‡È‰ '˙eÎÏn'Ï על ««¿ƒ¿∆∆¿»
'יתרון' יש כאשר לא הרגיל, הסדר פי

È„ÈŒÏÚLמיוחד  ÔÙ‡a (¿…∆∆«¿≈
˙Ïa˜Ó '˙eÎÏn'‰L וקולטת ∆««¿¿«∆∆

¯ÈÚÊ'c ˙B¯B‡‰ ˙‡ dÎB˙a¿»∆»ƒ¿≈
˙ÈpzLÓ ‡È‰ 'ÔÈt‡17ŒÏÚÂ] «¿ƒƒƒ¿«≈¿«

È¯·c ¯a„Ó Ì„‡Lk C¯c∆∆¿∆»»¿«≈ƒ¿≈
האהבה ‡‰·‰, שרגשות היינו «¬»

יורדות  בדיבור שבמידות e‰L‡להתגלות ‰Êc ÔÂÈÎc האדם¯a„Ó ¿≈»¿∆∆¿«≈
‰·‰‡‰ ˙Bl‚Ï È„k ‡e‰ ‰·‰‡ È¯·c בפנימיותו בתוכו, שקיימת ƒ¿≈«¬»¿≈¿«»«¬»

B˙ÏeÊÏ,ממנו È¯È„‰שחוץ ‡È‰ ¯eaca ˙ÎLÓpL ‰·‰‡‰ È¯‰ ¿»¬≈»«¬»∆ƒ¿∆∆«ƒƒ¿ƒ»
dÓˆÚ ‰·‰‡‰ Èa‚Ï ÈepLÂ יותר בדרגה הוא בדיבור בגילוי שבא ומה ¿ƒ¿«≈»«¬»«¿»

עצמו  המידות ברגש שקיים ממה ı¯‡"c"נמוכה ÔB¯˙i‰Â ,[¿«ƒ¿¿∆∆
) "Ïka" ‡e‰ (˙eÎÏÓ)לבחינות היא הכוונה לעיל 'BÒÈ„וכאמור «¿«…¿

˙Ïa˜Ó ˙eÎÏn‰L ,('ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ בתוכה ‰BÒi„וקולטת ˙ÈÁa ¿≈«¿ƒ∆««¿¿«∆∆¿ƒ««¿
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(ּכמֹו הּיסֹוד ּבחינת מקּבלת ׁשהּמלכּות ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַאנּפין'),

ּבעצמּותֹו האצילּות.18ׁשהּוא עֹולם סּיּום - ( ְְֲִִֶַָָ

"ּכל"p‰Â‰ד) ּדבחינת הּגּלּוי ׁשהמׁשכת זה ¿ƒ≈ְְִִִֶֶַַַַָֹ

ּדוקא  הּוא ּב'ּמלכּות', יתרֹון ְְְִַַַָהּוא

ּדכיון  "ארץ". הּמלכּות', ל'חּצֹונּיּות ְְְְִִֵֵֶֶַַַָּבנֹוגע

ענינּה ּד'מלכּות') (הּדּבּור הּמלכּות' ְְְְִִִִֶַַַַָָׁש'חּצֹונּיּות

ּבּה ׁשּנמׁש זה לכן, הּנבראים, ׁשרׁש ׁשהיא ְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹהּוא

ה)אצילּות  עֹולם (סּיּום "ּכל", ּדבחינת ְֲִִִִִַַָָֹהּגּלּוי

"יתרֹון" הּוא הּנבראים, מּׁשרׁש ְְְְִִִִֶֶַַָָֹׁשּלמעלה

הרי  הּמלכּות', ל'פנימּיּות ּבנֹוגע אבל ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָ(חּדּוׁש).

('ׁשלׁש הּמלכּות' 'ּפנימּיּות ׁשל ענינּה ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹאּדרּבה,

מּספירת  מקּבלת ׁשהיא הּוא ּדמלכּות') ְְְְִִִִֶֶֶַַַראׁשֹונֹות

"ּכל" ּבׁשם נקרא ׁשהּגןֿעדן וזהּו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָֹהּיסֹוד.

ז"ל  רּבֹותינּו הּקּב"ה 19[ּכמאמר הטעימן ׁשלׁשה ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹ

אברהם  הן: אּלּו עֹולםֿהּבא, מעין ְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּבעֹולםֿהּזה

ּביּה ּדכתיב אברהם ויעקב, "ּבּכל",20יצחק ְְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹ

ּביּה ּדכתיב ּביּה21יצחק ּדכתיב יעקב 22"מּכל", ְְְֲִִִִִִֵֵַָֹֹ

(ּכּנ"ל), הּיסֹוד ספירת הּוא "ּכל" ּכי ְְִִַַַַֹֹ"ּכל"],

הּמלכּות' 'ּפנימּיּות מּבחינת הּוא ְְְְִִִִֵֶַַַַַוהּגןֿעדן

הּיסֹוד. מּספירת ְְְִִֶֶֶַַַׁשּמקּבלת

ּבׁשם Óe·‡¯ה) נקרא ׁשה'ּיסֹוד' ּדזה ּבּמאמר, ¿»≈ְְְְֲִֵֶֶַַַָָ

ׁשערי  'חמּׁשים ׁשם על הּוא ֲֲִִֵֵַַֹ"ּכל"

ּבגימטרּיא  ("ּכל" ּבֹו ׁשּנמׁשכים ְְְִִִִִֶַָָָֹּבינה'

ּב"ארץ"23"חמּׁשים" ּדהּיתרֹון מּובן, ּומּזה .( ְְְֲִִִִֶֶֶַָ

ענינים. ּבׁשני הּוא "ּכל" ּבחינת עלֿידי ְְְְְִִִִֵֵַַַָֹ(מלכּות)

סּיּום  ׁשהּוא הּיסֹוד, ספירת ּבּה ׁשּנמׁש ְְְִִִֶֶַַָָ[א']

ׁשעלֿידי  מּזֹו, יתרה ּו[ב'] ּדאצילּות, ְְֲִִִֵֵֶַַַָהּמּדֹות
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האור 18) שינוי יהי' "לא מ"מ מהחמה, הלבנה תקבל אז שגם דהגם כו), ל, (ישעי' החמה כאור הלבנה אור והי' וע"ד

רצא). ע' תרס"ו (המשך בהחמה" שהוא מכמו בהלבנה ואילך.19)כלל סע"ב טז, א.20)ב"ב כד, שרה תולדות 21)חיי

לג. יא.22)כז, לג, וש"נ.23)וישלח תרפז. ע' ח"ב דברים האמצעי אדמו"ר מאמרי .13 שבהערה פרדס ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
B˙eÓˆÚa ‡e‰L BÓk)18שהוא האלוקות כפי ÌeiÒבעצמיות - ( ¿∆¿«¿ƒ

˙eÏÈˆ‡‰ ÌÏBÚ עניין וכאשר ממש אלוקות שהוא בחסידות נאמר שעליו »»¬ƒ
והוספה  רב 'יתרון' אכן בה יש המלכות, בספירת נמשך וביסוד במידות זה

כלל. בדרך במלכות המידות המשכת לגבי גדולה

Èelb‰ ˙ÎLÓ‰L ‰Ê ‰p‰Â („¿ƒ≈∆∆«¿»««ƒ
"Ïk" ˙ÈÁ·c היסוד ספירת היא ƒ¿ƒ«…

È ‡e‰ÔB¯˙ הארה ותוספת מעלה ƒ¿
'˙eÎÏn'a מצד בה קיימת שלא ««¿

Ú‚Baעצמה, ‡˜Âc ‡e‰«¿»¿≈«
,'˙eÎÏn‰ ˙eiBvÁ'Ï הנקראת ¿ƒƒ««¿

"ı¯‡" לגבי אמורים הדברים ואין ∆∆
'שדה'. הנקראת המלכות פנימיות

'˙eÎÏn‰ ˙eiBvÁ'L ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒƒ««¿
'˙eÎÏÓ'c ¯eac‰) החלק «ƒ¿«¿

מהפנימיות  יותר שנחות במלכות

וההשפעה  הגילוי הוא ועניינו ותוכנו

שלמטה  לבחינות חוץ, כלפי ממלכות

È‰L‡מהמלכות  ‡e‰ dÈÚ (ƒ¿»»∆ƒ
ÌÈ‡¯·p‰ L¯L וכאמור …∆«ƒ¿»ƒ

באה  דאצילות המלכות שבאמצעות

העולמות  של ההתהוות ונמשכת

בריאהֿיצירהֿ עולמות של והנבראים

daעשיה, CLÓpL ‰Ê ,ÔÎÏ»≈∆∆ƒ¿»»
המלכות ÈÁ·c˙בספירת Èelb‰«ƒƒ¿ƒ«

ÌÏBÚ ÌeiÒ) ,"Ïk"…ƒ»
L¯MÓ ‰ÏÚÓlL ˙eÏÈˆ‡(‰»¬ƒ∆¿«¿»ƒ…∆

,ÌÈ‡¯·p‰ מהדרגה המשכה היינו «ƒ¿»ƒ
הדרגות  של והמסיימת האחרונה

הנבראים  משורש ‰e‡שלמעלה
(LecÁ) "ÔB¯˙È" חיצוניות כי ƒ¿ƒ

לנבראים. שורש כן כבר היא המלכות

˙eiÓÈÙ'Ï Ú‚Ba Ï·‡¬»¿≈«ƒ¿ƒƒ
,'˙eÎÏn‰'מ'יסוד והארה המשכה ««¿

כי  חידוש ‡a¯c‰,איננה È¯‰¬≈«¿«»
'˙eÎÏn‰ ˙eiÓÈt' ÏL dÈÚƒ¿»»∆¿ƒƒ««¿
'˙eÎÏÓc ˙BBL‡¯ LÏL')»…ƒ¿«¿
כלולה  מהספירות אחת כל כלומר,

הבחינות  ושלוש הספירות עשר מכל

הן  שבמלכות ודעת שבמלכות בינה שבמלכות, חכמה מלכות, של הראשונות

המלכות פנימיות של ועניינה המלכות) בחינת של והפנימיות ‰e‡העיקר
„BÒi‰ ˙¯ÈÙqÓ ˙Ïa˜Ó ‡È‰L חידוש בכך אין עניינה, שזהו וכיוון ∆ƒ¿«∆∆ƒ¿ƒ««¿

'יתרון'. שזהו נאמר כך על ולא

e‰ÊÂכך על הפנימי [Ó‡Ók¯הטעם "Ïk" ÌLa ‡¯˜ Ô„ÚŒÔb‰L ¿∆∆««≈∆ƒ¿»¿≈…¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯19 בגמרא‰"aw‰ ÔÓÈÚË‰ ‰LÏL להם נתן «≈¿…»ƒ¿ƒ»«»»

בהיותם  לחוש a‰ŒÌÏBÚ‡הקדושֿברוךֿהוא ÔÈÚÓ ‰f‰ŒÌÏBÚa»»«∆≈≈»«»
עדן', 'גן של עניינו ‡·¯‰Ìשהוא ,·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ :Ô‰ el‡≈≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…«¿»»

dÈa ·È˙Îc20בו "Ïka"שכתוב ƒ¿ƒ≈«…
בכל"), אברהם את ברך «¿ÁˆÈƒ˜("וה'

dÈa ·È˙Îc21·˜ÚÈ ,"ÏkÓ" ƒ¿ƒ≈ƒ…«¬…
dÈa ·È˙Îc22,["Ïk" והסיבה ƒ¿ƒ≈…

נרמז  עדן, גן הבא, שהעולם לכך

היא  'כל' ‰e‡במילה "Ïk" Èkƒ…
ŒÔb‰Â ,(Ï"pk) „BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««¿««¿««
˙eiÓÈt' ˙ÈÁaÓ ‡e‰ Ô„Ú≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒƒ
˙¯ÈÙqÓ ˙Ïa˜nL '˙eÎÏn‰««¿∆¿«∆∆ƒ¿ƒ«

„BÒi‰ פנימיות) עדן שבגן וכיוון «¿
הרי  היסוד, ספירת מאירה המלכות)

נקראת  שבו שם באותו נקרא הוא

'כל'. עצמה, היסוד ספירת

¯‡·Óe הרש"ב ‰) הרבי עוד ¿»≈
‡¯˜ '„BÒi'‰L ‰Êc ,¯Ó‡na««¬»¿∆∆«¿ƒ¿»
ÌL ÏÚ ‡e‰ "Ïk" ÌLa¿≈…«≈
'‰Èa È¯ÚL ÌÈMÓÁ'¬ƒƒ«¬≈ƒ»

Ba ÌÈÎLÓpL הבינה ספירת ∆ƒ¿»ƒ
דרגות  לחמישים מחולקת העליונה

ז"ל  חכמינו (כדברי 'שערים' המכונות

בינה  שערי חמישים שישנם בגמרא

אחד, חסר רבינו למשה ניתנו וכולם

מאלוקים' מעט 'ותחסרהו שנאמר

הנו"ן  לשער זכה בפטירתו שרק ואמרו

בו") "נו"ן נבו, בהר שנקבר בכך כנרמז

מבואר  אלה שערים של עניינם ועל

של  לשער דומה שהדבר בחסידות

אור  וכך החוצה, הנפתח סגור מקום

ומגיע  מהשכל יוצא שבבינה השכל

את  ומרגיש ו'משער' 'תופס' והלב ללב

לא  והיא בבינה שהיא כפי ההתבוננות

'יוצאת' אלא בשכל 'סגורה' נשארת

הלב אל לדבר,(מהמוח …"Ïk"רמז
"ÌÈMÓÁ" ‡i¯ËÓÈ‚a23.( ¿ƒ«¿ƒ»¬ƒƒ

ÔB¯˙i‰c ,Ô·eÓ ‰fÓe והתוספת (eÎÏÓ˙)החידוש "ı¯‡"a ƒ∆»¿«ƒ¿¿∆∆«¿
ÌÈÈÚ ÈLa ‡e‰ "Ïk" ˙ÈÁa È„ÈŒÏÚ.שוניםCLÓpL ['‡] «¿≈¿ƒ«…ƒ¿≈ƒ¿»ƒ∆ƒ¿»

daהמלכות היא ‰Bcn˙ב'ארץ' ÌeiÒ ‡e‰L ,„BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ »¿ƒ««¿∆ƒ«ƒ
,˙eÏÈˆ‡c לעיל BfÓ,כמבואר ‰¯˙È ['·]e חידוש הוא השני והעניין «¬ƒ¿≈»ƒ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84



l"yz'dי elqk ycegd mikxan ,dxyÎiig zyxt zay

ּבינה', ׁשערי 'חמּׁשים ּבּה נמׁשכים  הּיסֹוד ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָספירת 

ּדׁשני  לֹומר, ויׁש מּמּדֹות. ׁשּלמעלה ְְְְִִִִֵֵֶַַָמֹוחין

הּוא, והענין לזה. זה ׁשּיכים אּלה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָענינים

הן  ׁשהּמּדֹות ּדהגם להּזּולת. ׁשּיכֹות ְְֲִִֵֶַַַַַַַָּדהּמּדֹות

ׁשהּוא  ּכהּדּבּור (ולא עצמֹו לאדם ׁשּנֹוגע ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹענין

האדם  ּבדרּגת הם מּכלֿמקֹום להּזּולת), ְְְִִֵַַַַָָָָָּגּלּוי

ּבדרּגת  הם והּמֹוחין הּזּולת, אל ׁשּׁשּי ְְְְִֵֶֶַַַַַַָּכמֹו

ולכן, מהּזּולת. מבּדל לעצמֹו, ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֻהאדם

ּד'זעירֿ הּמּדֹות מּבחינת רק היא ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשההמׁשכה

עלֿידי  אזי, לּזּולת, ׁשּיכֹות ׁשהן ְְֲִֵֵֶַַַַַַָאנּפין'

ּד'זעירֿ הּמּדֹות את ּבתֹוכּה מקּבלת ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָׁשהּמלכּות

וזה  ג), סעיף (ּכּנ"ל ׁשּנּוי ּבּה נעׂשה ְְְֲִִִֶַַַַָָאנּפין',

ּד'זעירֿאנּפין' הּמּדֹות את מקּבלת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַׁשה'ּמלכּות'

היא", ּבּכל ארץ "יתרֹון ענין [ּדזהּו ׁשהן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַֹּכמֹו

ּכמֹו "ּכל" ּדבחינת הּגּלּוי מאיר ּב"ארץ" ְְְִִִִֵֶֶֶַַַֹׁשּגם

ההמׁשכה  ׁשּׁשרׁש עלֿידי הּוא ּבעצמּותֹו], ְְְְֵֶֶֶַַַַָָֹׁשהּוא

למעלה  הם ׁשהּמחין ּדכיון מהּמֹוחין, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָֹהּוא

ּגם  לכן, 'מלכ ּות'), הּדּבּור, (ענין לּזּולת ְְִִִֵַַַַַַַָָמּׁשּיכּות

הּדּבּור  ּביכלת אין ּבדּבּור, ּבאה ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכׁשההמׁשכה

ׁשּנּוי. ּבּה ְִִָֹלפעל

לּזּולת,p‰Â‰ו) מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה הּמֹוחין ּגם ¿ƒ≈ְְִִֶַַַַַַָָ

והּגּלּוי  ההׁשּתלׁשלּות. סדר ּבכלל ְְְְְִִִֵֵֶַַַָהם

הּמצֹות  קּיּום ׁשעלֿידי עּלאה" מל" ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּדבחינת

"ּכל", מּבחינת ׁשּלמעלה נעבד") לׂשדה מל")ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ

ּדעלּֿפי  ּולהֹוסיף, מהׁשּתלׁשלּות. למעלה ְְְְְְְִִִֵַַַָהּוא

אחר  ּבמקֹום ּבחינת 24הּמבאר הּוא ּד"ּכל" ְְְְִֵַַַָָֹֹ

ּבׁשם 25'סֹובב' נקראת הּיסֹוד ׁשּספירת וזה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַ

ּבּקו  היא הּיסֹוד ׁשּספירת לפי הּוא ְְְִִִֶַַַַֹ"ּכל"

מה  [וזהּו ('סֹובב'), ּב'ּכתר' ׁשּמּגיע ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהאמצעי
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ב.24) פה, אורה שערי ד.25)ראה סז, שובה שבת לקו"ת גם ראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
יותר  גדול ו'יתרון' יותר daגדול ÌÈÎLÓ „BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ««¿ƒ¿»ƒ»

העליונות  מהמידות חלק שהיא עצמה היסוד ספירת ענייני רק (לא במלכות

נעלה) יותר הרבה ממקור אורות גם Èa‰',אלא È¯ÚL ÌÈMÓÁ' שהם ¬ƒƒ«¬≈ƒ»
.˙BcnÓ ‰ÏÚÓlL ÔÈÁBÓƒ∆¿«¿»ƒƒ

‰l‡ ÌÈÈÚ ÈLc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈∆
במלכות  היסוד הארת ידי על שנפעלים

והמשכת  עצמה היסוד ספירת (המשכת

מהמידות) שלמעלה ÌÈÎiL«»ƒהמוחין
‰ÊÏ ‰Ê.ומבאר שממשיך כפי ∆»∆

˙Bcn‰c ,‡e‰ ÔÈÚ‰Â מצד ¿»ƒ¿»¿«ƒ
Ïef‰Ï˙מהותן  ˙BÎiL מידת כמו «»¿««

משמעות  לה שיש למשל, החסד,

להתחסד  למי כשיש רק ופעולה

שהם  מהמוחין (בשונה ולהשפיע

עצמו). לאדם »¬»Ì‚‰cבעיקר
Ú‚BpL ÔÈÚ Ô‰ ˙Bcn‰L∆«ƒ≈ƒ¿»∆≈«

BÓˆÚ Ì„‡Ï ברגשות ומדובר »»»«¿
מרגיש  עצמו eac‰k¯שהוא ‡ÏÂ)¿…¿«ƒ

˙Ïef‰Ï Èelb ‡e‰L עניין כל ∆ƒ¿««
את  לגלות כדי ורק אך הוא הדיבור

לזולת  החוצה, האדם של והרגש השכל

ממנו  ÌB˜ÓŒÏkÓשחוץ המידות ), ƒ»»
CiML BÓk Ì„‡‰ ˙b¯„a Ì‰≈¿«¿«»»»¿∆«»
Ì‰ ÔÈÁBn‰Â ,˙Ïef‰ Ï‡∆««¿«ƒ≈
‡e‰L BÓk Ì„‡‰ ˙b¯„a¿«¿«»»»¿∆

Ïc·Ó ,BÓˆÚÏ ומרוחק˙Ïef‰Ó ¿«¿À¿»≈««
ולעיון). לריכוז להפריע עלול (והזולת

‰ÎLÓ‰‰Lk ,ÔÎÏÂ מהמידות ¿»≈¿∆««¿»»
המלכות  אל ¯˜(היסוד) ‡È‰ƒ«

Œ¯ÈÚÊ'c ˙Bcn‰ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ««ƒƒ¿≈
,˙ÏefÏ ˙BÎiL Ô‰L 'ÔÈt‡«¿ƒ∆≈«»««

מהמוחין  השפעה È„ÈŒÏÚללא ,ÈÊ‡¬««¿≈
˙Ïa˜Ó ˙eÎÏn‰L וקולטת ∆««¿¿«∆∆

Œ¯ÈÚÊ'c ˙Bcn‰ ˙‡ dÎB˙a¿»∆«ƒƒ¿≈
da ‰NÚ ,'ÔÈt‡ במלכות «¿ƒ«¬»»

‰ÊÂ ,(‚ ÛÈÚÒ Ï"pk) ÈepLƒ««¿ƒ¿∆
˙‡ ˙Ïa˜Ó '˙eÎÏn'‰L∆««¿¿«∆∆∆
BÓk 'ÔÈt‡Œ¯ÈÚÊ'c ˙Bcn‰«ƒƒ¿≈«¿ƒ¿

,Ô‰L הן שהמידות כפי רק לא היינו ∆≈
כפי  אלא הזולת אל להתגלות אמצעי

ובנמשל  האדם, של הנפש בכוחות – (במשל המהות מעצם חלק הן שהמידות

באלוקות  העליונות, בספירות -e‰Êc] כפי המידות המשכת של זה דבר ¿∆
בעצמו ı¯‡"a"שהן ÌbL ,"‡È‰ Ïka ı¯‡ ÔB¯˙È" ÔÈÚ היינו ƒ¿«ƒ¿∆∆«…ƒ∆«¿∆∆

"Ïk"במלכות  ˙ÈÁ·c Èelb‰ ¯È‡Ó מהמידות חלק שהוא כפי רק לא ≈ƒ«ƒƒ¿ƒ«…

המידות, 'כל', אלא הזולת אל להשפעה אמצעי e‰L‡שהן BÓk¿∆
,[B˙eÓˆÚa זה ‰e‡ודבר ‰ÎLÓ‰‰ L¯ML È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ¿«¿«¿≈∆…∆««¿»»

והוא מהמידות גבוה למלכות ÔÈÁn‰Lמהמידות ÔÂÈÎc ,ÔÈÁBn‰Ó≈«ƒ¿≈»∆«…ƒ
'˙eÎÏÓ' ,¯eac‰ ÔÈÚ) ˙ÏefÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ עניינו שכל ≈¿«¿»ƒ«»««ƒ¿««ƒ«¿

לזולת  גילוי Ìbהוא ,ÔÎÏ אפילו ), »≈«
,¯ea„a ‰‡a ‰ÎLÓ‰‰Lk¿∆««¿»»»»¿ƒ
da ÏÚÙÏ ¯eac‰ ˙ÏÎÈa ÔÈ‡≈ƒ…∆«ƒƒ¿…»

ÈepL קודם שהייתה כפי נשארת והיא ƒ
המהות. מעצם חלק ההמשכה,

Ìb ‰p‰Â (ÂאפילוÔÈÁBn‰ ¿ƒ≈««ƒ
Ó ‰ÏÚÓlL,˙ÏefÏ ˙eÎiM ∆¿«¿»ƒ«»««

לעצמם, שהם כפי ÏÏÎaהמוחין Ì‰≈ƒ¿»
˙eÏLÏzL‰‰ ¯„Ò שהוא וכמו ≈∆«ƒ¿«¿¿

חכמה, המוחין, שגם הספירות בסדר

(וכפי  מהספירות חלק הם ודעת, בינה

האדם). נפש בכוחות גם שהוא

CÏÓ" ˙ÈÁ·c Èelb‰Â¿«ƒƒ¿ƒ«∆∆
"‰‡lÚ עליון È„ÈŒÏÚLמלך ƒ»»∆«¿≈

˙Bˆn‰ Ìei˜) הכתוב בדברי הנרמז ƒ«ƒ¿
"„·Ú ‰„NÏ CÏÓ" כמובא ∆∆¿»∆∆¡»

כאן  האמור ש'מלך' הזוהר מדברי לעיל

לשדה  שמתחבר העליון המלך זהו

את  כשממלאים היינו נעבד, כשהוא

קיום  בשדה, למלא שצריך השליחות

'מלך  מבחינת המשכה יש המצוות,

בחינה )עליון' «¿»¿∆ÏÚÓlL‰והיא
,"Ïk" ˙ÈÁaÓ,היסוד ספירת ƒ¿ƒ«…

.˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓÏ ‡e‰¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
¯‡·n‰ ÈtŒÏÚc ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿«ƒ«¿…»

¯Á‡ ÌB˜Óa24 החסידות בתורת ¿»«≈
'··BÒ' ˙ÈÁa ‡e‰ "Ïk"c25, ¿…¿ƒ«≈

האור  הוא עלמין', כל ה'סובב אור

העולמות  בכל הנמשך גבול הבלי

מצומצם  אור להיות יורד ואינו בשווה

בפרט, נברא ובכל עולם בכל המתלבש

„BÒi‰ ˙¯ÈÙqL ‰ÊÂ דווקא ¿∆∆¿ƒ««¿
"Ïk" ÌLa ˙‡¯˜ שם שהוא ƒ¿≈¿≈…
ה'סובב', אור על ÈÙÏשמורה ‡e‰¿ƒ

Âwa ‡È‰ „BÒi‰ ˙¯ÈÙqL∆¿ƒ««¿ƒ««
ÈÚˆÓ‡‰ הנחלקות הספירות של »∆¿»ƒ

גבורה, (בינה, בג"ה הימין, בקו נצח) חסד, (חכמה, חח"נ 'קוים', לשלושה

האמצעי  ולקו האמצעי, בקו יסוד) תפארת, (דעת, דת"י השמאל, בקו הוד)

לאור  מיוחד וקשר מיוחד יתרון יש ביחד) השמאל וקו הימין קו את (המשלב

הוא  האמצעי קו של והיתרון השתלשלות מסדר תעלה שמ ÚÈbnLשלמעלה ∆«ƒ«
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ותרּגם 26ׁשּכתּוב  ּובארץ", ּבּׁשמים כל "ּכי ְְִִִֵֶֶַַָָָָֹ

ה'סֹובב', לגּבי ּכי ּובארעא", ּבׁשמּיא ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ"ּדאחיד

ׁשהּגּלּוי  לֹומר, צרי ּבׁשוה], הם וארץ" ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ"ׁשמים

הּמצֹות) קּיּום (ׁשעלֿידי עּלאה" מל" ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּדבחינת

הּוא  ּד'סֹובב' 'סֹובב'. מּבחינת ּגם למעלה ְְְְִִֵֵַַַָהּוא

למ  ׁשהּוא אּלא לעֹולמֹות, וכֹולל ׁשּי מהם עלה ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּובארץ", ּבּׁשמים כל "ּכי וזהּו ּכאחד. ּכּלם ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֻאת

אּלא  וארץ", "ׁשמים יׁש 'סֹובב' לגּבי ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּגם

ּבׁשמּיא  "ּדאחיד – ּומאחדם מחּברם ְְְְְֲִִֶַַַָָָָׁשהּוא

ּגּלּוי  המׁשכת הּוא הּמצֹות ועלֿידי ְְְְְְִִֵַַַַַָָּובארעא".

מּׁשּיכּות  ׁשּלמעלה אֹורֿאיןֿסֹוף  ְְְִֵֶַַַָָעצמּות

וכּמבאר  מ'ּסֹובב'. ּגם למעלה ְְְְִֵַַַָָָָֹלעֹולמֹות,

היא  הּמצֹות קּיּום ׁשעלֿידי ּדההמׁשכה ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָּבּמאמר,

'ארי' ׁשּבין והחּלּוק הּכתר'. ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַמ'ּפנימּיּות

הּכתר') ('ּפנימּיּות  ל'עּתיק' הּכתר') ְְִִִִִֶֶֶֶַַַ('חּצֹונּיּות

אּלא  הּנאצלים ּומקֹור ׁשרׁש הּוא 'ּד'ארי ְְֱֲִִֶֶֶַָָֹהּוא,

'סֹובב' – עליהם מּקיף הּוא 27ׁשהּוא ו'עּתיק' , ְֲִִֵֵֶֶַַ

אֹורֿאיןֿ – ׁשּבּמאציל [ה]ּתחּתֹונה ְְֲִִֵֶַַַַַָָ[ה]ּבחינה

לעֹולמֹות. מּׁשּיכּות ׁשּלמעלה ְְִֶַַָָָָסֹוף

¯‡·Óe'ּתפארת' הּוא עּלאה" ּד"מל ּבּמאמר, ¿»≈ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָ

ּדא   מל" ׁשם: ּבּזהר ְִִֶֶַַָָָֹ[ּכדאיתא

הּוא  וקּודׁשאּֿבריֿהּוא ְְְְְִִָָקּודׁשאּֿבריֿהּוא,

מ'ּפנימּיּות  ממׁשי ו'ּתפארת' 'ּתפארת'], ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַּבחינת

(ּדוקא) ׁשה'ּתפארת' ּדזה לֹומר, ויׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָהּכתר'.

ספירת  ׁשּגם אף הּכתר', מ'ּפנימּיּות ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַממׁשי

חסדּֿגבּורהֿ ּכי הּוא, האמצעי, ּבקו היא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָהּיסֹוד

הם  ונצחֿהֹודֿיס ֹוד הּמּדֹות, עצם הם ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַּתפארת

חסדּֿגבּורהֿ (ּדהּמּדֹות ההׁשּפעה היא ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשעלֿידן

ספירת 28ּתפארת) ׁשעלֿידי ּד'ּכתר' הּגּלּוי ולכן, , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

ּבחינת  הּוא ההׁשּפעה) היא (ׁשעלֿידּה ְְְִִֶַַַַַָָָָהּיסֹוד
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הספירותk'a˙¯'ו'נוגע' מעשר שלמעלה עליון כתר בחינת (בחינת «∆∆

'··BÒ' כאמור השתלשלות, מסדר שלמעלה גבול הבלי האור ),הוא ≈
·e˙kL ‰Ó e‰ÊÂ]26 הימים ı¯‡·e",בדברי ÌÈÓMa ÏÎ Èk" ¿∆«∆»ƒ…«»«ƒ»»∆

,"‡Ú¯‡·e ‡iÓLa „ÈÁ‡c" Ìb¯˙Â היינו ובארץ, בשמים שאחוז ¿ƒ¿≈¿»ƒƒ¿«»¿«¿»
מלמעלה  המדרגות, בכל שמאיר

ובכולם  ('ארץ') למטה ועד ('שמים')

בשווה  היא Èa‚Ïההארה Èkƒ¿«≈
'··BÒ'‰,סוף ואין גבול בלי שהוא «≈

"ı¯‡Â ÌÈÓL" וכל העולמות וכל »«ƒ»»∆
ÂLa‰],הנבראים  Ì‰ זה ולפי ≈¿»∆

Èelb‰L ,¯ÓBÏ CÈ¯ˆ וההמשכה »ƒ«∆«ƒ
,"‰‡lÚ CÏÓ" ˙ÈÁ·c האין ƒ¿ƒ«∆∆ƒ»»

‰Bˆn˙)סוף Ìei˜ È„ÈŒÏÚL)∆«¿≈ƒ«ƒ¿
Ìb ‰ÏÚÓÏ ‡e‰ אפילו˙ÈÁaÓ ¿«¿»«ƒ¿ƒ«
'··BÒ'c .'··BÒ' כל ה'סובב אור ≈¿≈

BÓÏBÚÏ˙עלמין' CiL ‡e‰ ולכן «»»»
עלמין', כל 'סובב e‰L‡נקרא ‡l‡∆»∆
Ì‰Ó ‰ÏÚÓÏ יותר נעלה ¿«¿»≈∆

Ìlkמהעולמות  ˙‡ ÏÏBÎÂ¿≈∆À»
„Á‡k.דרגות הבדלי e‰ÊÂללא ¿∆»¿∆

,"ı¯‡·e ÌÈÓMa ÏÎ Èk"ƒ…«»«ƒ»»∆
ÌbL אפילוLÈ '··BÒ' Èa‚Ï ∆«¿«≈≈≈

,"ı¯‡Â ÌÈÓL" לגביו וגם »«ƒ»»∆
מעלה  ו'ארץ', 'שמים' בין ההבדלים

לגמרי מתבטלים לא «∆‡l‡ומטה,
Ì¯aÁÓ ‡e‰L שמצד למרות ∆¿«¿»

מזה  זה מאד רחוקים הם עצמם

Ì„Á‡Óe יהיו ההבדלים אף שעל כך ¿«¬»
של  הארה אותה תהיה ובכולם באחדות

הזוהר וכלשון "ÈÁ‡c„'סובב', Y¿»ƒ
"‡Ú¯‡·e ‡iÓLa בשמים שאחוז ƒ¿«»¿«¿»

לעיל. כאמור מידה, באותה ובארץ

˙Bˆn‰ È„ÈŒÏÚÂ הרבה דבר נפעל ¿«¿≈«ƒ¿
נעלה Èelbיותר ˙ÎLÓ‰ ‡e‰«¿»«ƒ

ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡ ˙eÓˆÚ«¿≈
˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»»»

Bq'Ó··'לגמרי, Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ≈
לעולמות. שייך שכן אור שהוא

¯Ó‡na ¯‡·nÎÂ הרבי של הנזכר ¿«¿…»««¬»
והתגלות ÎLÓ‰‰c‰הרש"ב, ¿««¿»»

בעולם ˜Ìeiהאלוקות È„ÈŒÏÚL∆«¿≈ƒ
'¯˙k‰ ˙eiÓÈt'Ó ‡È‰ ˙Bˆn‰ ועמוקה פנימית נעלית, דרגה שהיא «ƒ¿ƒƒ¿ƒƒ«∆∆

הכתר'. 'חיצוניות שהיא השתלשלות בסדר שקשורה הכתר מבחינת יותר

˜elÁ‰Â ההבדל'CÈ¯‡' ÔÈaL היינו ארוכות, פנים אנפין', 'אריך בחינת ¿«ƒ∆≈¬ƒ

הספירות  של המידות שהם זעירות, פנים אנפין', ל'זעיר יחסית רב גילוי

השתלשלות  בסדר ÈzÚ'Ï˜'המאירות ('¯˙k‰ ˙eiBvÁ') בחינת ƒƒ«∆∆¿«ƒ
ומרומם  ונבדל נעתק הכתר אור זו שבדרגה משום גם כך הנקראת יומין' 'עתיק

וגילוי יום בבחינת ולהאיר CÈ¯‡'c'מלבוא ,‡e‰ ('¯˙k‰ ˙eiÓÈt')¿ƒƒ«∆∆¿¬ƒ
ÌÈÏˆ‡p‰ ¯B˜Óe L¯L ‡e‰…∆¿«∆¡»ƒ
האצילות  שבעולם העליונים הנבראים

'נאצלים' נקראים מעלתם שמפני

Y Ì‰ÈÏÚ ÛÈwÓ ‡e‰L ‡l‡∆»∆«ƒ¬≈∆
'··BÒ'27, בחינה לה כלומר, שיש ≈

שאופן  אלא ונבראים לעולמות שייכות

ו'מקיף' 'סובב' בדרך היא שלו ההארה

a[‰] ‡e‰ '˜ÈzÚ'Â‰ÈÁ ¿«ƒ«¿ƒ»
‰BzÁz[‰]ביותר,ÏÈˆ‡naL ««¿»∆««¬ƒ

‡ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯Bהבורא  Y≈
.˙BÓÏBÚÏ ˙eÎiMÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ«»»»

¯‡·Óe הרש"ב הרבי עוד ¿»≈
‡e‰ "‰‡lÚ CÏÓ"c ,¯Ó‡na««¬»¿∆∆ƒ»»
¯‰fa ‡˙È‡„k] '˙¯‡Ùz'ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»«…«
Œ‡L„e˜ ‡c CÏÓ" :ÌL»∆∆»¿»
ŒCÈ¯aŒ‡L„e˜Â ,‡e‰ŒCÈ¯a¿ƒ¿¿»¿ƒ
'˙¯‡Ùz' ˙ÈÁa ‡e‰ ‡e‰¿ƒ«ƒ¿∆∆
המוחין  של החיבור הוא ידה שעל

Ùz'Â‡¯˙'והמידות  בקו ], שהיא ¿ƒ¿∆∆
eiÓÈt'Ó˙האמצעי  CÈLÓÓ«¿ƒƒ¿ƒƒ
'¯˙k‰ בחינה כאמור שהיא «∆∆

הקשורה  השתלשלות, מסדר שלמעלה

הבורא. במאציל,

'˙¯‡Ùz'‰L ‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆∆«ƒ¿∆∆
‡˜Âc) אחרת ספירה CÈLÓÓולא ( «¿»«¿ƒ

ÌbL Û‡ ,'¯˙k‰ ˙eiÓÈt'Óƒ¿ƒƒ«∆∆«∆«
Â˜a ‡È‰ „BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««¿ƒ¿«

,ÈÚˆÓ‡‰ שהיסוד לעיל ונתבאר »∆¿»ƒ
הכתר  בחיצוניות רק אבל בכתר, 'מגיע'

הכתר בפנימיות Èkולא ,‡e‰ƒ
ÌˆÚ Ì‰ ˙¯‡ÙzŒ‰¯e·bŒ„ÒÁ∆∆¿»ƒ¿∆∆≈∆∆

'קו ‰Bcn˙ועיקר  ענין ולכן «ƒ
מודגש  התפארת שבמידת האמצעי'

‰Ìבמיוחד, „BÒÈŒ„B‰ŒÁˆÂ¿≈«¿≈
‰È‡ובאמצעותן Ô„ÈŒÏÚLהמידות ∆«»»ƒ

Œ„ÒÁ ˙Bcn‰c) ‰ÚtL‰‰««¿»»¿«ƒ∆∆
˙¯‡ÙzŒ‰¯e·b העיקר ,28)שהם ¿»ƒ¿∆∆

d„ÈŒÏÚL) „BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚL '¯˙k'c Èelb‰ ,ÔÎÏÂ¿»≈«ƒ¿∆∆∆«¿≈¿ƒ««¿∆«»»
‰ÚtL‰‰ ‡È‰ התפארת במידת שנמשך מה של ÈÁa˙בפועל ‡e‰ ( ƒ««¿»»¿ƒ«

,ÌÈÏˆ‡p‰ L¯L לנבראים ושייכות קשר לה שיש הכתר חיצוניות בחינת …∆«∆¡»ƒ
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ׁשעלֿידי  ּד'ּכתר' והּגּלּוי הּנאצלים, ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשרׁש

ּבחינת  הּוא מהׁשּפעה) (ׁשּלמעלה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָה'ּתפארת'

הּכתר'. ְִִֶֶַ'ּפנימּיּות

ּד'ממּלא'29ידּוע p‰Â‰ז) הענינים ׁשּׁשני ¿ƒ≈ְְְִִִֵֵֶַַָָָ

ּבאֹורֿאיןֿסֹוף  הּוא ׁשרׁשם ְְְֵֵָָו'סֹובב',

ּד'א  הּצמצּום, (ׁשּלפני ׁשּלפני הּגבּול' ֹור ְְְְְִִִֵֵֶֶַַ

ו'אֹור  הּממּלא', ּד'אֹור הּׁשרׁש הּוא ְְְְִֵֶַַַַֹהּצמצּום)

והחּלּוק  הּסֹובב'. ּד'אֹור הּׁשרׁש הּוא ְְְְִִֵֶַַַַֹהּבליּֿגבּול'

(ׁשרׁש הּגבּול' ּב'אֹור הּצמצּום ּפעּלת ְְְְִֵֶַַַֹֻּבין

הּבליּֿגבּול' ּב'אֹור הּצמצּום ּופעּלת ְְְְְְִִֵַַַַַֻה'ּממּלא'),

ּב'אֹור  הּצמצּום ּדפעּלת הּוא, ה'ּסֹובב') ְְְִִֵֶַַַֹֻ(ׁשרׁש

ּבא  הּצמצ ּום ׁשעלֿידי  עצמֹו, ּבאֹור היא ְְְְִִֵֶַַַַָָהּגבּול'

ּכל  'ממּלא העֹולמֹות, ער לפי ּוגבּול ְְְְִִֵֵֶַָָָָּבמּדה

היא  הּבליּֿגבּול' ּב'אֹור הּצמצּום ּופעּלת ְְְְְִִִִַַַָָֻעלמין'.

ּבמקֹום  יאיר ׁשּלא אּלא) עצמֹו, ּבאֹור ְְִֶֶַָָָָֹֹ(לא

אינֹו ׁשהאֹור ּד'סֹובב', הענין נעׂשה ּומּזה ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָהחלל.

ּבגּלּוי  החלל) מקֹום (ּבעֹולמֹות, ְְִִֵֶָָָָמאיר

ועלּֿפיֿ והעלם. מּקיף ּבבחינת אּלא ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָּובפנימּיּות,

"ּכל" ׁשּבבחינת הענינים ׁשּׁשני לֹומר, יׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹזה

הּמּדֹות  המׁשכת הּוא הּיסֹוד ספירת ְְְְִִֵֶַַַַַַָ[ׁשעלֿידי

המׁשכת  הּוא הּיסֹוד ספירת וׁשעלֿידי ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָוהּמֹוחין,

הּצמצּום, ׁשּלפני ּבאֹורֿאיןֿסֹוף ּבׁשרׁשם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָהּכתר],

ועלֿידי  הּבליּֿגבּול', ו'אֹור הּגבּול' 'אֹור ְְְְְְִֵֵַַַהם

נמׁש הּמצֹות ּגם 30קּיּום האיר ׁשּלא חדׁש אֹור ְְִִִִֵֶַַָָָֹ

הּצמצּום. ְִֶַֹקדם
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ובכ"מ. רפט. ע' תרס"ו המשך ואילך. ב יב, להצ"צ סהמ"צ סע"א). (קכב, סט"ו תער"ב 29)אגה"ק המשך בארוכה ראה

ובכ"מ. ואילך. לט ע' תרפ"ז המאמרים ספר ואילך. תתקלד ע' קמה).30)ח"ב ע' פר"ת המאמרים (ספר בהמאמר כמפורש

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
„ÈŒÏÚL '¯˙k'c Èelb‰Â‰ÚtL‰Ó ‰ÏÚÓlL) '˙¯‡Ùz'‰ È ¿«ƒ¿∆∆∆«¿≈«ƒ¿∆∆∆¿«¿»≈«¿»»

בפועל  למטה מההשפעה למעלה היא מעלתה ÈÁa˙שמפני ‡e‰ (¿ƒ«
'¯˙k‰ ˙eiÓÈt'.הבורא במאציל, בחינה שהיא ¿ƒƒ«∆∆

Úe„È ‰p‰Â (Ê29 החסידות lÓÓ'c‡'בתורת ÌÈÈÚ‰ ÈML אור ¿ƒ≈»«∆¿≈»ƒ¿»ƒƒ¿«≈
אור  שהוא עלמין' כל ה'ממלא

של  ומהותו ערכו לפי ומותאם מצומצם

כמו  אותם ו'ממלא' נברא וכל עולם כל

מאברי  אחד כל ש'ממלאת' נשמה

כל BÒ'Â··'הגוף, ה'סובב אור ¿≈
המאיר  גבול, בלי אור שהוא עלמין'

בשווה  והנבראים העולמות בכל

ולא  ו'מקיף' 'סובב' בדרך היא והארתו

פנימית, של ÌL¯Lבהתלבשות »¿»
ה'סובב' וגם ה'ממלא' גם שניהם,

ÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a ‡e‰¿≈∆ƒ¿≈
,ÌeˆÓv‰ סוף האין האלוקי האור «ƒ¿

לפני  תקפו בכל שהאיר גבול ובלי

(שהקדושֿברוךֿהוא  הראשון הצמצום

אותו  וסילק הגדול אורו את צמצם

נתינת  שתהיה כדי כביכול, הצידה,

עולמות  לבריאת ואפשרות מקום

מוגבלים), ‰Ïe·b'ונבראים ¯B‡'c¿«¿
ÌeˆÓv‰ ÈÙlL) של לאמיתו כי ∆ƒ¿≈«ƒ¿

הארה  גם הייתה הצמצום לפני גם דבר

(שהאיר  הגבול ואור הגבול) אור של

הצמצום) ‰L¯Mלפני ‡e‰«…∆
'‡lÓn‰ ¯B‡'c בעולמות שמאיר ¿«¿«≈

ומצומצם, מוגבל ¿B‡'Â¯באופן
'Ïe·bŒÈÏa‰ שהאיר סוף האין «¿ƒ¿
הצמצום  ‰L¯Mקודם ‡e‰ והמקור «…∆

'··Bq‰ ¯B‡'c המאיר אור שהוא ¿«≈
גבול. בלי

את  הן היה הצמצום קודם שגם ומאחר

גבול, הבלי אור את והן הגבול אור

והשפעה  פעולה הייתה שלצמצום מובן

פעולת  בין הבדל יש זאת ועם גבול הבלי אור על והן הגבול אור על הן

ומבאר. שממשיך כפי גבול, הבלי באור לפעולתו הגבול באור הצמצום

˜elÁ‰ÂההבדלL¯L) 'Ïe·b‰ ¯B‡'a ÌeˆÓv‰ ˙lÚt ÔÈa ¿«ƒ≈¿À««ƒ¿¿«¿…∆
'‡lÓn'‰ מוגבל אור ‰ŒÈÏaשהוא ¯B‡'a ÌeˆÓv‰ ˙lÚÙe ,( «¿«≈¿À««ƒ¿¿«¿ƒ

'··Bq'‰ L¯L) 'Ïe·b גבול בלי אור lÚÙc˙שהוא ,‡e‰ ( ¿…∆«≈ƒ¿À«
‡È‰ 'Ïe·b‰ ¯B‡'a ÌeˆÓv‰ מחוללת והיא השפעה לה שיש פעולה «ƒ¿¿«¿ƒ

a‡שינוי ÌeˆÓv‰ È„ÈŒÏÚL ,BÓˆÚ ¯B‡a הגבול cÓa‰אור »«¿∆«¿≈«ƒ¿»¿ƒ»

Ïe·‚eומותאם ומוגבל מדוד ‰BÓÏBÚ˙,שנעשה C¯Ú ÈÙÏ כשאור ולכן ¿¿ƒ≈∆»»
נקרא  הוא בעולמות ומתלבש לעולמות מאיר ÔÈÓÏÚ'.הגבול Ïk ‡lÓÓ'¿«≈»»¿ƒ

,BÓˆÚ ¯B‡a ‡Ï) ‡È‰ 'Ïe·bŒÈÏa‰ ¯B‡'a ÌeˆÓv‰ ˙lÚÙe¿À««ƒ¿»«¿ƒ¿ƒ…»«¿
גבול בלי אור נשאר עצמו האור הצמצום לאחר פעולת ‡l‡וגם כל ∆»

היא  ÌB˜Óaהצמצום ¯È‡È ‡lL (∆…»ƒ¿»
,ÏÏÁ‰ הצמצום קודם שהיה כפי ∆»»

ממלא  היה סוף האין שאור הראשון

נתינת  הייתה ולא החלל מקום כל את

מוגבלים  עולמות של לקיומם מקום

הבלי  האור הצמצום, לאחר וכעת,

ונוצר  כביכול, הצידה, נסתלק גבול

מקום  נתינת ויש מאיר איננו שבו חלל

מוגבלים עולמות ∆fÓeƒ‰לבריאת
שהאור  גרם שהצמצום מכך כתוצאה

החלל  במקום יאיר לא גבול הבלי

,'··BÒ'c ÔÈÚ‰ ‰NÚ מזה «¬»»ƒ¿»¿≈
נבראו  כאשר מכן, שלאחר נשתלשל

גבול  הבלי הארת מוגבלים, עולמות

היינו  'סובב', של באופן היא בעולמות

¯È‡Ó BÈ‡ ¯B‡‰L∆»≈≈ƒ
(ÏÏÁ‰ ÌB˜Ó ,˙BÓÏBÚa)»»¿∆»»

,˙eiÓÈÙ·e Èel‚a אור כמו ¿ƒƒ¿ƒƒ
מאיר ‡l‡ה'ממלא' גבול הבלי אור ∆»
ÛÈwÓבעולמות  ˙ÈÁ·a שאינו ƒ¿ƒ««ƒ

בפנימיות  שאינו ÌÏÚ‰Âמתלבש ¿∆¿≈
בגלוי.ניכ  ונרגש ר

ÈML ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«∆¿≈
"Ïk" ˙ÈÁ·aL ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ∆ƒ¿ƒ«…

האחד [ ÈÙÒ¯˙העניין È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«
˙Bcn‰ ˙ÎLÓ‰ ‡e‰ „BÒi‰«¿«¿»««ƒ

ÔÈÁBn‰Â נמשכים להיות שירדו ¿«ƒ
המלכות, השני Âבספירת ¿העניין

‡e‰ „BÒi‰ ˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ««¿
¯˙k‰ ˙ÎLÓ‰ מסדר שלמעלה «¿»««∆∆

ויומשך  ירד הוא שגם השתלשלות

האצילות  מעולם שלמטה בעולמות ויאיר אלו ],במלכות עניינים שני הנה

שהם '‡B¯כפי Ì‰ ,ÌeˆÓv‰ ÈÙlL ÛBÒŒÔÈ‡Œ¯B‡a ÌL¯La¿»¿»¿≈∆ƒ¿≈«ƒ¿≈
'Ïe·b‰ מסדר חלק שהם והמידות המוחין של ההמשכה שורש שהוא «¿

‰Ïe·bŒÈÏa'השתלשלות ¯B‡'Â שלמעלה מהכתר ההמשכה שורש שהוא ¿«¿ƒ¿
השתלשלות, CLÓמסדר ˙Bˆn‰ Ìei˜ È„ÈŒÏÚÂ30בעולמות¯B‡ ¿«¿≈ƒ«ƒ¿ƒ¿»

,L„Á,גבול הבלי מאור יותר עוד ˜„Ìנעלה Ìb ¯È‡‰ ‡lL »»∆…≈ƒ«…∆
ÌeˆÓv‰.ונמשך יורד זה אור גם המצוות, קיום ידי על ורק «ƒ¿
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e‰ÊÂ וארץ חדׁשים "ׁשמים יהיּו ׁשּלעתידֿלבא ¿∆ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָֹ

הענינים 31חדׁשה" ּכל יתּגּלּו אז ּכי , ְְֲִִִִַָָָָָָ

עכׁשו  ועבֹודתנּו מעׂשינּו עלֿידי ,32ׁשּנמׁשכים ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּתֹורה  קּיּום עלֿידי  ׁשּנמׁש חדׁש' ה'אֹור ְְִִֵֵֶַַָָָָָּכֹולל

ּגם  התחּדׁשּות ּתהיה ועלֿידיֿזה עכׁשו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָּומצֹות

ּדזה  חדׁשה". וארץ חדׁשים "ׁשמים ְְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָּבעֹולם,

הּבליֿ 'אֹור ּגּלּוי ּבעֹולם ימׁש ְְִִִֶֶַַָָָָֹֻׁשּלעתידֿלבא

חּדּוׁש זה אין הּצמצּום, קדם ׁשהאיר ְְִִִֵֵֶֶֶַֹּגבּול'

ּבמקֹום  ּבגּלּוי ּכבר היה זה ׁשאֹור ּדכיון ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָאמּתי.

האֹור, נסּתּלק הּצמצּום ׁשעלֿידי אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהחלל,

אמּתי. חּדּוׁש זה אין ,ונמׁש חֹוזר ּכׁשהאֹור ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָלכן

וארץ  חדׁשים  "ׁשמים יהיּו ׁשּלעתידֿלבא ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַָָָָֹוזה

חדׁש' ה'אֹור ּגּלּוי יהיה אז ּכי הּוא, ְֲִִִֶָָָָָָחדׁשה"

עכׁשו)( ּומצֹות הּתֹורה קּיּום עלֿידי ְְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּנמׁש

הּצמצּום. קדם ּגם היה ְִֶֶַַָָֹֹׁשּלא

ּבׁשביל p‰Â33‰ח) היא ׁשהּבריאה ּדזה ידּוע, ¿ƒ≈ְְְִִִִֶֶַַָָ

רק 34יׂשראל  לא היא ּבזה הּכּונה , ְִִֵֶַַַָָָָֹ

ּגם  הּגּלּויים, לכל ּגם אּלא העֹולם ְְִִִִֶַַַַָָָָלבריאת

לאֹור  ּבנֹוגע ּגם מּובן ּומּזה נעלים. הכי ְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָלּגלּויים

ׁשּנעׂשה  ּדזה הּצמצּום, קדם ּגם האיר ׁשּלא ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהּנ"ל

המׁשכה  מּגדר (ׁשּלמעלה זה אֹור ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָ(ּכביכֹול)

יׂשראל  ׁשל עבֹודתם ׁשעלֿידי ּבכדי הּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָוגּלּוי),

וׁשההמׁשכה  וגּלּוי, ּבהמׁשכה אחרּֿכ ְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָיהיה

ה'אֹור  ׁשעלֿידי  [וכּנ"ל ּבעֹולם יהיּו ׁשּלֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָוהּגּלּוי

ועלֿ "חדׁשים"], יהיּו והארץ הּׁשמים ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָחדׁש',

ועלֿ ּבתחּתֹונים". ּד"דירה הּכּונה ּתׁשלם ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֻידיֿזה

לׂשדה  ּב"מל הּזהר ּפרּוׁש לקּׁשר יׁש ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּפיֿזה

הּפרּוׁש עם "ׂשדה") על קאי  (ׁש"ּנעבד" ֱֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנעבד"

עצם  ׁשּגם ,"מל" על קאי ׁש"ּנעבד" ֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָ(הּפׁשּוט)

מל") וגּלּוי המׁשכה מּגדר ׁשּלמעלה ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָהאֹור
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l"yz'dיד elqk ycegd mikxan ,dxyÎiig zyxt zay

ה"ּׂשדה" לעבֹודת ּכביכֹול "נעבד" ְֱֲִִֶֶַַַָָָָָעּלאה")

הּמצֹות. קּיּום נעבד"), ְֱִִֶֶַָָ("ׂשדה

LÈÂ לׂשדה" הּכתּוב ּלׁשֹון ּבבאּור להֹוסיף ¿≈ְְְְִֵֶַָָ

היא  ּבתחּתֹונים" ּד"דירה הּכּונה ּכי ְְֱִִִִֶַַַַָָָָנעבד",

מּצד  יהיה "ּבתחּתֹונים" ּׁשּנמׁש אלקּות ְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַֹׁשהּגּלּוי

ּדזהּו לֹומר , ויׁש עצמם. ה"ּתחּתֹונים" ְְְְְִִֵֶַַַַַָענין

הּוא  הּמצֹות ׁשעלֿידי ׁשהּגּלּוי זה על ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַהּטעם

הּוא  הּמצוה נעׂשית ׁשּבֹו ׁשהּמקֹום ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָעלֿידי

ׁשּגןֿעדן  ּדזה ב) (סעיף [וּכנ"ל לּגּלּוי ְְְְִִֵֶֶֶַַַָֻמכׁשר

הּוא  ׁשהּגןֿעדן לפי הּוא "ׂשדה", ּבׁשם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָנקרא

הּמצֹות. זריעת ׁשעלֿידי לּגּלּוי מכׁשר ְְְְִִִֵֶַַַַָָֻמקֹום

העֹולם, ּדכללּות  לּמק ֹום ּבנֹוגע  הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָועלּֿדרֿזה

האדמה" את לעבד ּגֹו' ׁש"ּויׁשּלחהּו הּוא ּדזה ְְְֲֲֵֶֶֶַַַָָָֹ

לּגּלּוי  מכׁשר להיֹות ּדעֹולם הּמקֹום ְְְֲִִַַַָָָֻלעׂשֹות

הּגּלּוי  ׁשהמׁשכת עלֿידי ּכי הּמצֹות], ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָׁשעלֿידי

ׁשה(ּמקֹום  לפי ּגם היא הּמצוה ׁשעלֿידי ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָּבעֹולם

מּצד  הּוא ּבעֹולם הּגּלּוי לזה, מכׁשר ְְִִֶַַָָָָָֻּד)עֹולם

לׂשדה  מל" וזהּו עצמֹו. העֹולם ׁשל ְְְְִֶֶֶֶֶַָָָָענינֹו

ּבתחּתֹונים" ּד"דירה הּכּונה ׁשלמֹות ּכי ְְְֱִִִֵֶַַַַָָָָנעבד",

קּיּום  מּצד רק (לא יהיה ּבעֹולם ׁשהּגּלּוי ְִִִִִֶֶַַַָָֹהיא

וכיון  "ׂשדה", העֹולם, מּצד ּגם) אּלא ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהּמצוה,

מל" האֹור, עצם ּבחינת ּכביכֹול ׁשּנעׂשה ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַָָָּדזה

לׂשדה  מל" לכן זֹו, ּכּונה ּבׁשביל הּוא ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָעּלאה",

ֱֶָנעבד".

,ÛÈÒB‰Ïe זה על הענינים) (ּבפנימּיּות ּדהּטעם ¿ƒְְְִִִִִֶַַַַָָ

ּכי  הּוא, מּגןֿעדן ּגרׁש ִִֵֶֶַַָָָֹׁשהאדם

ּתהיה  ׁשהּדירה היא ּבתחּתֹונים" ּד"דירה ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּכּונה

מּמּנּו" למּטה ּתחּתֹון ׁשאין ,35ּב"תחּתֹון ְְְִֵֶֶַַַַָ

(ּד"תחּתֹון" ענינֹו מּצד ּתהיה ּבֹו" ְְְְְִִִִֶֶַַַָָוׁשה"ּדירה

לעבד  מּגןֿעדן אלקים ה' "ויׁשּלחהּו ולכן ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹזה),

ּביֹותר  (ּתח ּתֹון ּדעֹולם הּמקֹום לעׂשֹות ּגֹו', האדמה" ּבכדי 36את לּגּלּוי, מכׁשר ( ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
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פל"ו.35) נעשה 36)תניא עה"ד חטא שע"י הרי "תחתון"*, הי' העולם דכללות המקום הבריאה בתחילת שגם לזה דנוסף

בדרך  התיקון הי' עה"ד חטא שלולי (אלא העולם" בכללות תיקון "צ"ל הי' הג"ע, דקרקע מצוות שע"י לגילוי מוכשר הי' שלא לזה דנוסף (*

.8 שבהערה עת"ר המאמרים ספר ראה - ממילא)

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
Ìei˜ ,("„·Ú ‰„N") "‰„O"‰ ˙„B·ÚÏ ÏBÎÈ·k "„·Ú"∆¡»ƒ¿»«¬««»∆»∆∆¡»ƒ

˙Bˆn‰.זה נעלה אור הממשיך הוא המצוות שקיום היינו «ƒ¿
,"„·Ú ‰„NÏ" ·e˙k‰ ÔBLl ¯e‡·a ÛÈÒB‰Ï LÈÂ שפירוש ¿≈¿ƒ¿≈¿«»¿»∆∆¡»

הוא  ‰ek‰הכתוב Èkוהתכלית ‰È‡המטרה "ÌÈBzÁ˙a ‰¯È„"c ƒ««»»¿ƒ»««¿ƒƒ
CLÓpM ˙e˜Ï‡ Èelb‰L∆«ƒ¡…∆ƒ¿«
ÔÈÚ „vÓ ‰È‰È "ÌÈBzÁ˙a"««¿ƒƒ¿∆ƒ«ƒ¿«

ÌÓˆÚ "ÌÈBzÁz"‰ שהם ««¿ƒ«¿»
כי  אלוקות, לגילוי ראוי כלי יהיו עצמם

של  והתכלית המטרה זו, בדרך דווקא

כי  בשלימות, מושגת בתחתונים' 'דירה

אבל  עליון אור בעולם מתגלה אם

לא  עצמם להכיל התחתונים יכולים

גדרי  בתוך לאלוקות דירה זו אין אותו,

התחתונה.המציאות 

ÌÚh‰ e‰Êc ,¯ÓBÏ LÈÂ הפנימי ¿≈«¿∆«««
È„ÈŒÏÚL Èelb‰L ‰Ê ÏÚ«∆∆«ƒ∆«¿≈
ÌB˜n‰L È„ÈŒÏÚ ‡e‰ ˙Bˆn‰«ƒ¿«¿≈∆«»

‰Âˆn‰הגשמי  ˙ÈNÚ BaL∆«¬≈«ƒ¿»
LÎÓ¯התחתון הזה בעולם  ‡e‰À¿»
·)וראוי  ÛÈÚÒ) Ï"kÂ] ÈelbÏ«ƒ¿«¿ƒ

ÌLa ‡¯˜ Ô„ÚŒÔbL ‰Êc¿∆∆«≈∆ƒ¿»¿≈
Ô„ÚŒÔb‰L ÈÙÏ ‡e‰ ,"‰„N"»∆¿ƒ∆««≈∆

¯LÎÓ ÌB˜Ó ‡e‰ וראויÈelbÏ »À¿»«ƒ
ÚÈ¯Ê˙האלוקות  È„ÈŒÏÚL∆«¿≈¿ƒ«
˙Bˆn‰ בשדה.היא 'זריעה'והרי «ƒ¿

Ú‚Ba ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆¿≈«
,ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏÎc ÌB˜nÏ היינו «»ƒ¿»»»

∆¿Êc‰המציאות,כללות 
'Bb e‰ÁlLÈe"Lֿהקדושֿברוך ∆«¿«¿≈

הראשון  אדם את שלח …¬»ÚÏ·„הוא
,"‰Ó„‡‰ לפי ‡˙ הדברים פירוש ∆»¬»»

הפנימית BNÚÏ˙המשמעות ‡e‰«¬
ÌÏBÚc ÌB˜n‰ כללי שבאופן «»¿»

הזריעה, מקום 'אדמה', ¿BÈ‰Ïƒ˙נקרא
ÈelbÏ ¯LÎÓ האלוקיÈ„ÈŒÏÚL À¿»«ƒ∆«¿≈

˙Bˆn‰ המצוות קיום של והעבודה «ƒ¿
לעיל  כמבואר 'זריעה', Èkנקראת ,[ƒ

Èelb‰ ˙ÎLÓ‰L È„ÈŒÏÚ«¿≈∆«¿»««ƒ
‡È‰ ‰Âˆn‰ È„ÈŒÏÚL ÌÏBÚa»»∆«¿≈«ƒ¿»ƒ
ÌÏBÚ(c ÌB˜n)‰L ÈÙÏ Ìb«¿ƒ∆«»¿»
המציאות  גדרי מצד בעצמו, הוא נהיה

‰Èelbשלו, ,‰ÊÏ ¯LÎÓÀ¿»»∆«ƒ

BÓˆÚ ÌÏBÚ‰ ÏL BÈÚ „vÓ ‡e‰ ÌÏBÚa נשלמת כך ודווקא »»ƒ«ƒ¿»∆»»«¿
בתחתונים'. 'דירה של והתכלית לעיל e‰ÊÂהמטרה שהוסבר "CÏÓכפי ¿∆∆∆

"ÌÈBzÁ˙a ‰¯È„"c ‰ek‰ ˙BÓÏL Èk ,"„·Ú ‰„NÏ¿»∆∆¡»ƒ¿≈««»»¿ƒ»««¿ƒ
בשלימות מושגת הזו והתכלית È‰È‰והמטרה ÌÏBÚa Èelb‰L ‡È‰ƒ∆«ƒ»»ƒ¿∆

‰Âˆn‰ Ìei˜ „vÓ ˜¯ ‡Ï)…«ƒ«ƒ«ƒ¿»
מהעולם, למעלה היא עצמה שמצד

,ÌÏBÚ‰ „vÓ (Ìb ‡l‡∆»«ƒ«»»
‰NÚpL ‰Êc ÔÂÈÎÂ ,"‰„N"»∆¿≈»¿∆∆«¬»
,¯B‡‰ ÌˆÚ ˙ÈÁa ÏBÎÈ·kƒ¿»¿ƒ«∆∆»

,"‰‡lÚ CÏÓ",שנעשית היינו ∆∆ƒ»»
(שלא  חדש אור של יצירה כביכול,

הצמצום) לפני אפילו ‰e‡היה
BÊ ‰ek ÏÈ·La דירה' של ƒ¿ƒ«»»

NÏ„‰בתחתונים, CÏÓ" ÔÎÏ»≈∆∆¿»∆
"„·Ú נעשה המלך של עניינו ∆¡»

שהמציאות  כדי השדה, בשביל ו'נעבד'

לדירה  תהפוך 'שדה' של התחתונה

לאלוקות.

˙eiÓÈÙa) ÌÚh‰c ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿«««ƒ¿ƒƒ
Ì„‡‰L ‰Ê ÏÚ (ÌÈÈÚ‰»ƒ¿»ƒ«∆∆»»»

Ô„ÚŒÔbÓ L¯b הפירוש מלבד …«ƒ«≈∆
עץ  חטא בעקבות היה שהדבר הפשוט

‰ek‰הדעת Èk ,‡e‰ המטרה ƒ««»»
ÌÈBzÁ˙a"והתכלית  ‰¯È„"c¿ƒ»««¿ƒ

ÔBzÁ˙"a ‰È‰z ‰¯Èc‰L ‡È‰ƒ∆«ƒ»ƒ¿∆««¿
"epnÓ ‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L35, ∆≈«¿¿«»ƒ∆

התניא  בספר הזקן אדמו"ר כלשון

הגשמי  הזה העולם אודות

"Ba ‰¯Èc"‰LÂ והשראת גילוי ¿∆«ƒ»
העולם  הזה, העולם בתוך האלוקות

תחתון, BÈÚהכי „vÓ ‰È‰zƒ¿∆ƒ«ƒ¿»
‰Ê "ÔBzÁ˙"c) עצמו שהוא ¿«¿∆

והארת  לכך, ראוי מקום להיות יהפוך

מצד  רק תהיה לא בעולם האלוקות

‰'האלוקות  e‰ÁlLÈÂ" ÔÎÏÂ ,(¿»≈«¿«¿≈
˙‡ „·ÚÏ Ô„ÚŒÔbÓ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒƒ«≈∆«¬…∆

,'Bb "‰Ó„‡‰ שגילוי כדי »¬»»
מקום  עדן, בגן רק יהיה לא האלוקות

אלא  ‰ÌB˜nנעלה, ˙BNÚÏ«¬«»
¯˙BÈa ÔBzÁz) ÌÏBÚc36( ¿»«¿¿≈
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טו dxy iig eidie

יהיה  מּמּנּו" למּטה ּתחּתֹון ׁשאין ה"ּתחּתֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּגם

מּצד  ּתהיה ּבֹו" וׁשה"ּדירה ,"יתּבר לֹו ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָ"ּדירה

ו'ארץ' 'ׂשדה' ּבענין הּוא ועלּֿדרֿזה ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָענינֹו.

הּגּלּוי  ּבהמׁשכת הּכּונה ּדתכלית ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָּדלמעלה,

'ּפנימּיּות  ּב"ׂשדה", עּלאה" מל" ְְִִִִִֶֶֶַַָָָּדבחינת

הּגּלּוי  ימׁש ׁשעלֿידיֿזה הּוא, ְְְִֵֶֶַַַַַֻהּמלכּות',

(ועלֿידיֿזה 37ּב"ארץ" הּמלכּות' 'חּצֹונּיּות , ְְְִִֵֶֶֶַַַָ

ּבעֹולםֿהּזה  עד ְְֲִִִִֶַַָָָָָּב'בריאהֿיצירהֿעׂשּיה',

(לא  יהיה ּב"ארץ" ׁשהּגּלּוי ּובאפן ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹהּתחּתֹון),

ׁשל  ענינּה יהיה ׁשּזה) אּלא עליו, נֹוסף ּדבר ְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָּכמֹו

("ׂשדה" הּמלכּות' 'ּפנימּיּות ּבדגמת )38ה"ארץ", ְְְְִִֶֶֶַַַָָֻ

ׁשּלמעלה  הּגּלּויים את ׁשּמקּבלת זה הּוא ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשענינּה

ִֶָמּמּנה.

ועׂשרים e‰ÊÂט) ׁשנה מאה ׂשרה, חּיי "וּיהיּו ¿∆ְְְִִֵֵֶַַָָָָָ

ּבּמאמר, ּומבאר ׁשנים", וׁשבע ְְֲִֵֶַַַָָָָָׁשנה

ּבחינת  הּכתר', 'ּפנימּיּות הּוא ׁשנה" ְְְִִִֵֶֶַַָָָּד"מאה

הם  ׁשנים" וׁשבע ׁשנה "עׂשרים עּלאה". מל"ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ

הּיסֹוד), ספירת עלֿידי (ׁשּנמׁשכים ּומּדֹות ְְְְִִִִִֵֶַַַָמֹוחין

ׂשרה  ׁשּזכתה זה הרי ּבאּור, וצרי "ּכל". ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹּבחינת

למעלה, ּדמּלמּטה ּבאפן היה עּלאין' ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹל'חּיין

מל" ּבחינת ואחרּֿכ "ּכל" ּבחינת ְְְְִִִִֶֶַַַַַָֹּבתחּלה

ואחרֿ ׁשנה" "מאה הּוא ּבּכתּוב והּסדר ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָעּלאה",

לֹומר  ויׁש ׁשנים". וׁשבע ׁשנה "עׂשרים ְְְִִֵֶֶַַַָָָּכ

ּדבחינת  ׁשההמׁשכה לרּמז ּבכדי ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּבאּור,

ׁשנה  "עׂשרים ּבבחינת ּגם אחרּֿכ המׁשיכה עּלאה", מל" ׁשנה", ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ"מאה

ׁשּנמׁש ׁשנה" "מאה ּדבחינת הּגּלּוי ועלֿידיֿזה, "ּכל". ּבחינת ׁשנים", ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹוׁשבע
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יותר. עוד הענינים תחתון שני ע"ד הם עה"ד] חטא ושע"י עצמו, [שמצד דעולם שב"תחתון" הענינים דשני לומר, ויש

דלעו"ז. ושדה ארץ, - הבאה ובהערה בפנים (הובא 37)דלקמן נעבד" לשדה ב"מלך פירוש עוד יש שם שבזוהר להעיר,

ספר  מנחם תורת עד"ז (וראה לומר ויש דלעו"ז. לשדה נעבדת דקדושה שהמלכות ואילך), קמו ע' הנ"ל במאמר גם

הוא  נעבד" לשדה ד"מלך להפירוש ובהמשך לאחרי בא נעבד" לשדה ב"מלך זה שפירוש דזה קעא), ע' אב המאמרים

עילאה" ד"מלך והגילוי לקדושה, שיתהפך הוא דלעו"ז בשדה הכוונה כי הוא, נעבד, איהו כד לשדה דאתחבר עילאה מלך

בתשובה]. המעלה ע"ד יותר, נעלה [ובאופן לשם גם לשדה",38)יומשך דאתחבר עילאה "מלך הזוהר לשון יומתק ועפ"ז

באופן  היא בארץ ההמשכה שגם מרמז שבזה לומר יש בארץ, גם נמשכת ועי"ז בשדה היא ההמשכה שתחילת לזה דנוסף

ד"שדה".

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÈelbÏ ¯LÎÓ,הנעלה האלוקי האור ‰"ÔBzÁzשל ÌbL È„Îa À¿»«ƒƒ¿≈∆«««¿

"epnÓ ‰hÓÏ ÔBzÁz ÔÈ‡L נחות הכי BÏהמקום ‰¯Èc" ‰È‰È ∆≈«¿¿«»ƒ∆ƒ¿∆ƒ»
,BÈÚ „vÓ ‰È‰z "Ba ‰¯Èc"‰LÂ ,"C¯a˙È.לעיל כמבואר ƒ¿»≈¿∆«ƒ»ƒ¿∆ƒ«ƒ¿»

'‰„N' ÔÈÚa ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂהמלכות ı¯‡'Â'פנימיות ¿«∆∆∆¿ƒ¿«»∆¿∆∆
‰ÏÚÓÏc,המלכות חיצוניות ƒ¿«¿»

˙ÎLÓ‰a ‰ek‰ ˙ÈÏÎ˙c¿«¿ƒ««»»¿«¿»«
"‰‡lÚ CÏÓ" ˙ÈÁ·c Èelb‰«ƒƒ¿ƒ«∆∆ƒ»»
מסדר  שלמעלה גבול הבלי האור

'eiÓÈt˙השתלשלות  ,"‰„N"a«»∆¿ƒƒ
‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL ,‡e‰ ,'˙eÎÏn‰««¿∆«¿≈∆
בפנימיות  והגילוי ההמשכה בעקבות

‰Èelbהמלכות  CLÓÈÀ¿««ƒ
"ı¯‡"a37˙eiBvÁ' , »∆∆ƒƒ

,'˙eÎÏn‰ דירה' שלעניין כשם ««¿
ירד  שהאור היא התכלית בתחתונים',

שאין  לתחתון ביותר, למטה ויאיר

ממנו, למטה ∆≈¿»¿(ÊŒÈ„ÈŒÏÚÂ‰תחתון
בחיצוניות  והגילוי ההמשכה ידי על

יותר  למטה גם הגילוי יהיה המלכות

'‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·'aƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
יוסיף  והאור האצילות, מעולם שלמטה

ביותר  למטה עד ויומשך ויתגלה וירד

,(ÔBzÁz‰ ‰f‰ŒÌÏBÚa „Ú«»»«∆««¿
"ı¯‡"a Èelb‰L ÔÙ‡·e היינו ¿…∆∆«ƒ»∆∆

התחתון הזה (Ï‡העולם ‰È‰Èƒ¿∆…
ÂÈÏÚ ÛÒB ¯·c BÓk עליו שמאיר ¿»»»»»

בגדרי  נשאר עצמו שהוא בעוד מבחוץ

שלו, fL‰המציאות ‡l‡ התגלות ∆»∆∆
התחתון  בעולם הנעלה È‰È‰האור (ƒ¿∆
"ı¯‡"‰ ÏL dÈÚ היא כי ƒ¿»»∆»∆∆

את  ולהכיל לקלוט ומוכשרת ראוייה

הזה, 'eiÓÈt˙הגילוי ˙Ó‚„a¿À¿«¿ƒƒ
"‰„N") '˙eÎÏn‰38( ««¿»∆

dÈÚL עצמה Ê‰שלה ‡e‰ ∆ƒ¿»»∆
˙Ïa˜nL ומכילה ‡˙קולטת ∆¿«∆∆∆

.‰pnÓ ‰ÏÚÓlL ÌÈÈelb‰«ƒƒ∆¿«¿»ƒ∆»

Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Ó ,‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ" e‰ÊÂ (Ë¿∆«ƒ¿«≈»»≈»»»¿∆¿ƒ»»¿∆«
˙eiÓÈt' ‡e‰ "‰L ‰‡Ó"c ,¯Ó‡na ¯‡·Óe ,"ÌÈL»ƒ¿»≈««¬»¿≈»»»¿ƒƒ

,"‰‡lÚ CÏÓ" ˙ÈÁa ,'¯˙k‰ מסדר שלמעלה גבול הבלי האור «∆∆¿ƒ«∆∆ƒ»»
BcÓe˙השתלשלות. ÔÈÁBÓ Ì‰ "ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚ"∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ≈ƒƒ

˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ ÌÈÎLÓpL)∆ƒ¿»ƒ«¿≈¿ƒ«
"Ïk" ˙ÈÁa ,(„BÒi‰ כמבואר «¿¿ƒ«…

בהרחבה. לעיל

‰˙ÎfL ‰Ê È¯‰ ,¯e‡a CÈ¯ˆÂ¿»ƒ≈¬≈∆∆»¿»
‰È‰ 'ÔÈ‡lÚ ÔÈiÁ'Ï ‰¯N»»¿«ƒƒ»ƒ»»

ÔÙ‡a הסדר hÓlÓc‰ולפי ¿…∆¿ƒ¿«»
‰lÁ˙a ,‰ÏÚÓÏ שרה זכתה ¿«¿»ƒ¿ƒ»

אל  "Ïk"להגיע ˙ÈÁa מידת ¿ƒ«…
להגיע CkŒ¯Á‡Âהיסוד שרה זכתה ¿«««

יותר  גבוהה "CÏÓלדרגה ˙ÈÁa¿ƒ«∆∆
‡e‰ ·e˙ka ¯„q‰Â ,"‰‡lÚƒ»»¿«≈∆«»

נאמר  שתחילה «≈"Ó‡‰להיפך
"‰L של הגבוהה הדרגה היינו »»

עילאה' "ÌÈ¯NÚ'מלך CkŒ¯Á‡Â¿«««∆¿ƒ
"ÌÈL Ú·LÂ ‰L הדרגה היינו »»¿∆«»ƒ

מדוע  להבין וצריך ומידות מוחין של

שהיה  מהסדר שונה בפסוק הסדר

בפועל?

‡e‰L ,¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈∆
‰ÎLÓ‰‰L Ên¯Ï È„Îaƒ¿≈¿«≈∆««¿»»
CÏÓ" ,"‰L ‰‡Ó" ˙ÈÁ·cƒ¿ƒ«≈»»»∆∆

‰ÎÈLÓ‰ ,"‰‡lÚ ובאה נמשכה ƒ»»ƒ¿ƒ»
גילוי  ÈÁ·a˙לידי Ìb CkŒ¯Á‡««««ƒ¿ƒ«

,"ÌÈL Ú·LÂ ‰L ÌÈ¯NÚ"∆¿ƒ»»¿∆«»ƒ
"Ïk" ˙ÈÁa ומידות במוחין וגם ¿ƒ«…

השתלשלות' 'סדר של דרגות שהם

מהם. עליון אור והתגלה »¿ŒÏÚÂהאיר
‰‡Ó" ˙ÈÁ·c Èelb‰ ,‰ÊŒÈ„È¿≈∆«ƒƒ¿ƒ«≈»

z CLÓpL "‰L˙ÈÁ·a ‰lÁ »»∆ƒ¿«¿ƒ»ƒ¿ƒ«
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הּמלכּות') ('ּפנימּיּות "ׂשדה" ּבבחינת ְְְְִִִִִֶַַַָָּתחּלה

('חּצֹונּיּות  "ארץ" ּבבחינת ּגם אחרּֿכ ְְִִִִִֶֶַַַַַַנמׁש

ׂשרה",39הּמלכּות') חּיי "ׁשני נאמר ּולאחריֿזה . ְְְֱֲֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּב'בריאהֿיצירהֿעׂשּיה'. ּגם זה ּגּלּוי ְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָׁשהמׁשיכה

,ÛÈÒB‰Ïe מאה" ּבחינת המׁשכת ּדעלֿידי ¿ƒְְְְִֵֵַַַַָָ

ּב'חּצֹונּיּות  עּלאה") מל") ְִִִֶֶָָָָׁשנה"

נעׂשה  ּב'בריאהֿיצירהֿעׂשּיה', ּובפרט ְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָהּמלכּות',

אֹור  הּוא מּצדֿעצמֹו עּלאה" ּד"מל עלּיה. ְְֲִִִֶֶַַָָָּבֹו

וגּלּוי), מהמׁשכה ׁשּלמעלה אֹור ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָ(אּלא

ּכּונת  ּבֹו מתּגּלית למּטה, המׁשכתֹו ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָועלֿידי

ׁשּבּכתּוב  הענינים סדר ועלּֿפיֿזה, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהעצמּות.

מה  ׁשּכל לׂשרה , ּבנֹוגע הן למעלה, מּלמּטה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָהּוא

ּבחינת  המׁשיכה יֹותר, עליֹונה לדרּגא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּנתעּלתה

להענין  ּבנֹוגע וגם יֹותר, למּטה ׁשנה" ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָ"מאה

למּטה  המׁשכתֹו ׁשעלֿידי עצמֹו, ׁשנה" ְְְְְֵֵֶַַַַָָָָָָּד"מאה

ׁשוין  ּכּלן ׂשרה, חּיי "ׁשני וזהּו עלּיה. ּבֹו ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻנעׂשה

"מאה 40לטֹובה" ּבחינת הּוא מּצדֿעצמֹו ּדהאֹור , ְְְְִִֵַַַָָָ

אּלא  ּפרטים, התחּלקּות ענין הּוא "מאה" ְְְְִִִֵֶַַָָָָָׁשנה",

יחיד, לׁשֹון "ׁשנה" ּכאחד, מתאחדים הם ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֻׁשּכּלם

נזּכר  ולא ׂשרה" חּיי "ׁשני נאמר ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּולאחריֿזה

התחּלקּות. מּגדר למעלה ְְְְְִִִֶֶַַָָמסּפר,

CÈLÓÓe מאה" ּבחינת המׁשכת ּדלאחרי חברֹון", היא ארּבע "ּבקרית הּכתּוב «¿ƒְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ

הּגׁשמי  ּבּגּוף זה ּגּלּוי נמׁש ּב'בריאהֿיצירהֿעׂשּיה', ְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָׁשנה"

יסֹודֹות  מארּבעה ("חברֹון") הּנׁשמה 41ׁשּמחּבר ּבחּבּור מתוּסף ועלֿידיֿזה , ְְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ

יארן 42והּגּוף  ּתֹורהּֿומצֹות טֹובֹות, וׁשנים ימים יארן,43לאריכּות חסידי'ׁשע , ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַָָָָָ

ּובאפן  צדקנּו, מׁשיח לקראת והֹולכים העצמי, לּמרחב עד ּדהרחבה ְְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹּובאפן

ראׁשם  על עֹולם .44ּדׂשמחת ְְִַַָָֹ
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שהוא 39) הול"ל שלכאורה אף - היא" בכל ארץ ויתרון "הו"ע שנים" ושבע שנה ד"עשרים קמז) (ע' במאמר ממ"ש להעיר

"כל". פרשתנו).40)בחינת (ריש עה"פ הנעלם).41)פירש"י (במדרש ב קכב, פרשתנו יותר,42)זהר מזדכך שהגוף דכל

עה"פ. פירש"י ראה צדדית, סיבה מפני הוא מזה, ההיפך הי' שבשרה וזה בגוף, להיות הנשמה יום"43)רוצה "היום ראה

חשון. יא.44)ו' נא, יו"ד. לה, ישעי'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
˙ÈÁ·a Ìb CkŒ¯Á‡ CLÓ ('˙eÎÏn‰ ˙eiÓÈt') "‰„N"»∆¿ƒƒ««¿ƒ¿«««««ƒ¿ƒ«

('˙eÎÏn‰ ˙eiBvÁ') "ı¯‡"39 דרגה שהיא המלכות בחיצוניות וגם ∆∆ƒƒ««¿
הנעלה. האור ומתגלה נמשך נמוכה ÈiÁיותר ÈL" ¯Ó‡ ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe¿«¬≈∆∆¡«¿≈«≈

‰ÎÈLÓ‰L ,"‰¯Nשל ההמשכה את פעלה Ìbששרה ‰Ê Èelb »»∆ƒ¿ƒ»ƒ∆«
'‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈŒ‰‡È¯·'a ועל) ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

של  שהשלמות לעיל המבואר דרך

בתוך  כאשר היא בתחתונים' 'דירה

ומאיר  נמשך התחתונה המציאות גדרי

נעלה). אור

˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚc ,ÛÈÒB‰Ïe¿ƒ¿«¿≈«¿»«
CÏÓ") "‰L ‰‡Ó" ˙ÈÁa¿ƒ«≈»»»∆∆
˙eiBvÁ'a ("‰‡lÚƒ»»¿ƒƒ
Œ‰‡È¯·'a Ë¯Ù·e ,'˙eÎÏn‰««¿ƒ¿»ƒ¿ƒ»
Ba ‰NÚ ,'‰iNÚŒ‰¯ÈˆÈ¿ƒ»¬ƒ»«¬»

‰iÏÚ הנעלית הבחינה כאשר כלומר, ¬ƒ»
יותר, למטה נמשכת עילאה' 'מלך של

בו  פועלת הזו וההתגלות ההמשכה

עילוי. lÚ‡‰"עצמו CÏÓ"c¿∆∆ƒ»»
¯B‡ ‡e‰ BÓˆÚŒ„vÓ ולא וגילוי, ƒ««¿

האלוקות  e‰L‡עצמות ‡l‡)∆»∆
‰ÎLÓ‰Ó ‰ÏÚÓlL ¯B‡∆¿«¿»≈«¿»»

Èel‚Â בזה יש מתגלה כן הוא וכאשר ¿ƒ
מיוחד  ויתרון È„ÈŒÏÚÂחידוש ,(¿«¿≈

Ba ˙Èlb˙Ó ,‰hÓÏ B˙ÎLÓ‰«¿»»¿«»ƒ¿«≈
˙eÓˆÚ‰ ˙ek גם להאיר שהיא «»«»«¿

התחתונה. המציאות את

ÌÈÈÚ‰ ¯„Ò ,‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈∆»ƒ¿»ƒ
‰hÓlÓ ‡e‰ ·e˙kaL∆«»ƒ¿«»
,‰¯NÏ Ú‚Ba Ô‰ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¿≈«¿»»
‡b¯„Ï ‰˙lÚ˙pL ‰Ó ÏkL∆»«∆ƒ¿«¿»¿«¿»
‰ÎÈLÓ‰ ,¯˙BÈ ‰BÈÏÚ∆¿»≈ƒ¿ƒ»
‰hÓÏ "‰L ‰‡Ó" ˙ÈÁa¿ƒ«≈»»»¿«»

¯˙BÈ,המלכות לפנימיות תחילה ≈
כך  אחר המלכות, לחיצוניות אחרֿכך

גם  ולבסוף ועשייה לבריאהֿיצירה

התחתונה, Ú‚Baבמציאות Ì‚Â¿«¿≈«
,BÓˆÚ "‰L ‰‡Ó"c ÔÈÚ‰Ï¿»ƒ¿»¿≈»»»«¿

לדרגה שגם מדרגה ומתעלה הולך הוא

‰hÓÏ B˙ÎLÓ‰ È„ÈŒÏÚL∆«¿≈«¿»»¿«»
.‰iÏÚ Ba ‰NÚ«¬»¬ƒ»

"‰·BËÏ ÔÈÂL Ôlk ,‰¯N ÈiÁ ÈL" e‰ÊÂ40¯B‡‰c , ¿∆¿≈«≈»»À»»ƒ¿»¿»
ÔÈÚ ‡e‰ "‰‡Ó" ,"‰L ‰‡Ó" ˙ÈÁa ‡e‰ BÓˆÚŒ„vÓƒ««¿¿ƒ«≈»»»≈»ƒ¿«

ÌÈË¯t ˙e˜lÁ˙‰ שונים פרטים במאה באה ÌlkLוההמשכה ‡l‡ , ƒ¿«¿¿»ƒ∆»∆À»
הפרטים מאה Á‡k„,כל ÌÈ„Á‡˙Ó Ì‰ להיותÔBLÏ "‰L" ≈ƒ¿«¬ƒ¿∆»»»¿

ÈL" ¯Ó‡ ‰ÊŒÈ¯Á‡Ïe ,„ÈÁÈ»ƒ¿«¬≈∆∆¡«¿≈
,¯tÒÓ ¯kÊ ‡ÏÂ "‰¯N ÈiÁ«≈»»¿…ƒ¿»ƒ¿»

˙e˜lÁ˙‰ ¯„bÓ ‰ÏÚÓÏ וזו ¿«¿»ƒ∆∆ƒ¿«¿
מלאה. התאחדות

˙È¯˜a" ·e˙k‰ CÈLÓÓe«¿ƒ«»¿ƒ¿«
È¯Á‡Ïc ,"ÔB¯·Á ‡È‰ Úa¯‡«¿«ƒ∆¿ƒ¿«¬≈
"‰L ‰‡Ó" ˙ÈÁa ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ«≈»»»
,'‰iNÚ ‰¯ÈˆÈ ‰‡È¯·'aƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

‰Ê Èelb CLÓגםÛeba ƒ¿»ƒ∆«
"ÔB¯·Á") ¯aÁnL ÈÓLb‰««¿ƒ∆¿À»∆¿

חיבור  ««¿»≈Úa¯‡Ó‰ומורכב)מלשון
˙B„BÒÈ41, שהם אשֿמים=רוחֿעפר ¿

הגוף  מורכב שמהם »¿ŒÏÚÂהיסודות
¯eaÁa ÛqÂ˙Ó ‰ÊŒÈ„È¿≈∆ƒ¿«≈¿ƒ

Ûeb‰Â ‰ÓLp‰42˙eÎÈ¯‡Ï «¿»»¿««¬ƒ
Œ‰¯Bz ,˙B·BË ÌÈLÂ ÌÈÓÈ»ƒ¿»ƒ»

Ô¯‡È ˙BˆÓe43, תורה של שנים ƒ¿»¿
Ô¯‡È,ומצות  ÚL'È„ÈÒÁ שנים ¬ƒƒ∆»¿

Ú„חסידיות ‰·Á¯‰c ÔÙ‡·e¿…∆¿«¿»»«
ÈÓˆÚ‰ ·Á¯nÏ רק מרחב שאינו «∆¿»»«¿ƒ
אלא  יחסי בעצם,באופן הרבה

ÁÈLÓ ˙‡¯˜Ï ÌÈÎÏB‰Â¿¿ƒƒ¿«¿ƒ«
ÔÙ‡·e ,e˜„ˆ היא וההליכה ƒ¿≈¿…∆

ÌÏBÚבאופן  ˙ÁÓNc שמחה ¿ƒ¿«»
ונצחית  ¯‡ÌLתמידית ÏÚ44. «…»
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מוגה  בלתי

ניסן ‡. מחודש שמתחיל כפי החדשים מספר שלפי אע"פ – זה) הש"ק ביום (שמתברך כסלו חודש
השנה" לחדשי לכם הוא בכתבי 1(ש"ראשון (ובפרט בכ"מ המבואר ע"פ הרי התשיעי, חודש הוא (

חדשי 2האריז"ל) התחלת הוא ניסן שחודש כשם הנה החורף, לחדשי הקיץ חדשי שבין החלוקה אודות
חודש הוא כסלו שחודש נמצא ועפ"ז החורף, חדשי התחלת הוא תשרי חודש כך מתשרי,iyilydהקיץ,

החורף  חדשי .3התחלת

שמנין היא בפשטות שהקס"ד – הוא miycgdובהקדמה עשר שנים ב"חודש ומסתיים בניסן, מתחיל
אדר" בנוגע4חודש רק התחלה הוא תשרי חודש ואילו ,dpyd inil כל במשך ונמשכים בר"ה שמתחילים ,

תשרי  חודש הנה האריז"ל, בכתבי המבואר ע"פ אבל, שלאח"ז; ר"ה לערב עד יום, אחר יום כולה, השנה
החורף. חדשי מצד – החדשים לענין בנוגע גם אלא) השנה, לימי בנוגע רק (לא התחלה הוא

בנ  גם מצינו – האריז"ל שבכתבי הענינים ככל – זה :5גלה וענין

במדרש  קבע 6איתא ובניו ביעקב וכשבחר ושנים, חדשים ראשי בו קבע בעולמו הקב"ה "משבחר :
. גאולה של ר"ח החדשים בו ענין התחיל הבריאה שבתחילת והיינו, השנה", לחדשי לכם הוא ראשון .

חדשים". "ראש ניסן חודש נעשה אזי דמ"ת, הענין שזהו ובניו", ביעקב ו"כשבחר מתשרי,

מצד  שהוא כפי מתשרי החדשים התחלת ענין נתבטל ובניו ביעקב שבחר שלאחרי הכוונה אין אך
שהם  וכפי דמ"ת; הענין מצד שהם וכפי הבריאה, מצד שהם כפי בנ"י אצל יש עכשיו גם אלא הבריאה,

החדשים. ענין על גם התחלה הוא תשרי חודש הנה – הבריאה מצד

ביניהם:·. והחילוק

מובן, ומזה למטה, מלמעלה הוא הבחירה ענין שהרי למטה, שמלמעלה ענין הוא ובניו" ביעקב "בחר
ענין  ואילו למטה; שמלמעלה לענינים בנוגע הוא ובניו") ביעקב ("כשבחר מניסן החדשים התחלת שענין
בנוגע  הוא למטה) גם בגלוי הבחירה ענין ממשיכים שבו בר"ה, (ובמיוחד תשרי מחודש החדשים התחלת

אלול). בחודש שמתחיל העבודה סדר (שזהו למעלה שמלמטה העבודה לעניני

תשובה  בעלי לעבודת הצדיקים עבודת שבין החילוק הוא לתשרי ניסן שבין החילוק שכללות 7וזהו

אל  תשוב "והרוח היא תשובה בעלי עבודת ואילו למטה, מלמעלה היא הצדיקים שעבודת כידוע –
נתנה" אשר למעלה.8האלקים מלמטה ,

האביב" "חודש הוא ניסן החדשים: של בשמותיהם גם מרומז זה "אביב"9וענין בתיבת והרי ,
שלא  הם האותיות ב"תשרי" ואילו למטה; דמלמעלה הענין על מורה שזה אֿב, כסדרם: הם האותיות

למעלה  דמלמטה ענין על מורה שזה כו', ש' ולאח"ז ת' .2כסדרן,

שבו  מרחשון, חודש כמו – החורף חדשי בשאר גם נמשך למעלה, מלמטה תשרי, חודש של וענינו
" נקרא זה שם ועל הגשמים, עונת הגשמים xnמתחילה טיפות טפה, מלשון "מר" ענין 10ֿחשון", והרי ,
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ב.1) יב, בא
(228 ע' ה'ש"ת בסה"מ שליט"א אדמו"ר כ"ק הערת ראה

תורת  .13 הערה 956 ע' ח"ג ;233 ע' ח"א בלקו"ש גם (נעתקה
שם. ובהנסמן ,(25 הערה 29 ע' חכ"ד התוועדויות – מנחם

ס"ב 3) דאשתקד כסלו מבה"ח שרה, חיי ש"פ שיחת גם ראה
וש"נ. .(267 ע' חנ"ד התוועדויות – מנחם (תורת

ז.4) ג, אסתר – הכתוב לשון

וש"נ.5) .247 ע' חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת גם ראה
יא.6) פט"ו, שמו"ר
ועוד.7) ואילך. רנז ע' בא אוה"ת ראה
ובכ"מ.8) האזינו. ר"פ לקו"ת וראה ז. יב, קהלת
ועוד.9) ד. יג, בא

תורת 10) גם וראה סוס"ז. סקכ"ו אה"ע לשו"ע פר"ח ראה
וש"נ. .181 ע' חנ"א התוועדויות – מנחם
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למעלה  מלמטה הוא כיסוי 11הגשמים מלשון "כס" – כסלו חודש וכן שזהו 12; הגילוי, ענין לפעול וצריך ,
למעלה. מלמטה

מובן ‚. הרי – למעלה) מלמטה העבודה (התחלת מתשרי השלישי חודש הוא כסלו שחודש וכיון
מניסן  השלישי חודש סיון, חודש עם השוואה לו :3שיש

תליתאי  "אוריאן ניתנה שבו תליתאי" "ירחא – מתןֿתורה עם קשור מניסן, השלישי חודש סיון, חודש
תליתאי" לתורה.13לעם בנוגע מיוחד חידוש צ"ל מתשרי, השלישי חודש כסלו, בחודש גם ולכן, .

בזה: והענין

מ"ת  עוה"פ יהי' ולא חדֿפעמי, הו"ע שמ"ת מנשיקות 14אע"פ ד"ישקני הענין ישנו גופא בזה הרי –
משיח 15פיהו" ע"י לבוא לעתיד שיתגלו תורה טעמי שהו"ע ועד 16, תורה, טעמי העם כל את שילמד ,

משיח  של תורתו לגבי "הבל" נקראת דעכשיו .17שהתורה

– התורה פנימיות של הגילוי התחיל שאז בפרט, כסלו ובי"ט בכלל, כסלו בחודש התחיל זה וענין
חלק  גם תמיד ישנו הנגלה, חלק תמיד שישנו כשם שהרי התורה, פנימיות היתה לפנ"ז שגם אע"פ כי,

. ונעלמה בימיהם "נסתרה התורה פנימיות היתה לפנ"ז מ"מ, סגולה"הפנימיות, ליחידי אם כי וגם 18. ,
נעשה השלישי) (חודש כסלו בחודש ואילו והשגה, הבנה של באופן ועד ielibdלא התורה דפנימיות

דא  מר אתי קא שעי"ז חוצה", מעינותיך ד"יפוצו הענין שזהו – אנושי בשכל והשגה הבנה של לאופן
משיחא  .19מלכא

דחנוכה:„. הענין כסלו בחודש יש וכמו"כ 

הדלקת – הוא דחנוכה אור"dpenyהחידוש ותורה מצוה ד"נר הענין שישנו שאע"פ והיינו, 20נרות,

הדליקו שבו מהמשכן), (החל ביהמ"ק מצד שהוא שניתנה drayכפי בתורה, שמצינו ע"ד שזהו נרות,
כמ"ש  חלקים, לשבעה שנחלקת מניסן, השלישי העבודה 21בחודש ע"י מ"מ, שבעה", עמודי' "חצבה

– יותר נעלה ענין ממשיכים למעלה דחירותא ipinyמלמטה עלמא בינה, על שקאי למעלה 22, שזהו ,
כו' הראשין ג' כל נכללים שבזה (ועד העולמות ).מענין

הרמב"ן  שמאריך כפי – לעולם" בטלים "אינן אלו נרות המדרש 23ודוקא דברי (בנוגע 24בביאור
כו'" גדולה "שלך אהרן, של הנרות25לגדולתו אבל נוהגין, הן קיים שביהמ"ק זמן כל "הקרבנות :(mlerl

. בטלין והקרבנות קיים ביהמ"ק שכשאין ידוע "דבר דלכאורה, רמזו כו'", לא אבל בטלות, נרות אף .
בגלותנו". החורבן לאחר אף נוהגת שהיא חשמונאי חנוכת לנרות אלא

למעלה:‰. מלמטה לעבודה השלישי חודש – כסלו חודש של ענינו כללות וזהו

dhnlהענין dlrnlnc במעמד היו עצמם מצד שבנ"י דיצי"מ, הענין כללות שזהו ניסן, בחודש הי' –
וערי'" ערום ש"את וגאלם"26ומצב הקב"ה המלכים מלכי מלך עליהם ש"נגלה אלא ולאח"ז 27ברוחניות, ,

הקדושה  דהיפך שערים ממ"ט לצאת יום מ"ט להם על 28ניתנו האלקים את ד"תעבדון להתכלית ולבוא ,
הזה" ;29ההר
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ובפרש"י.11) הֿו ב, בראשית ראה
ואילך.12) רכב ע' רה. ס"ע אג"ק לוי"צ לקוטי ראה
א.13) פח, שבת
המשך 14) שנו. ע' תרנ"ו פז. ע' תרמ"ז שכו. ע' תרכ"ו סה"מ

עטר"ת  סה"מ שסו. ע' ח"א תער"ב תקמו. ע' שם כג. ע' תרס"ו
ועוד. .57 ע' תש"ט קצט. ע' תרפ"ה קסז. ע' תרפ"א רצא. ע'

ב.15) א, שה"ש
עה"פ.16) פרש"י ראה
ח.17) פי"א, קה"ר
ב).18) (קמב, רסכ"ו אגה"ק תניא
ובכ"מ).19) בתחלתו. (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק

כג.20) ו, משלי
רע"א.21) קטז, שבת וראה א. ט, שם
וש"נ.22) ב. ס, ר"ה דרושי לקו"ת ראה
בהעלותך.23) ר"פ
ו.24) פט"ו, במדב"ר
בהעלותך.25) ר"פ פרש"י
ו.26) יב, בא פרש"י וראה ז. טז, יחזקאל
הגש"פ.27) נוסח
יתרו.28) ר"פ זו"ח ראה
ובפרש"י.29) יב ג, שמות
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העבודה להיות תוכל שלאח"ז הנתינתֿכח dlrnlוזוהי dhnln הענין שכללות (כמו תשרי בחודש
המתחיל" ד"אני באופן השלישי)30דמ"ת (בחודש באים זו עבודה וע "י האדם), לעבודת כח נתינת מהוה

חנוכה. דנרות להעילוי וכן התורה, דפנימיות להגילוי

דשמן  הענין לכללות בנוגע שמצינו כפי – דוקא הגלות שבזמן העבודה מעלת עם קשור  זה וענין
שמנו" מוציא אותו כשכותשין הזה ש"הזית קיים), הי' שביהמ"ק בזמן המנורה להדלקת בנוגע (גם ,31זית

נרות, שמונה – יותר גדול עילוי נעשה שעי"ז הגלות, שבזמן אותו") ("כותשין להכתישה בנוגע הוא וכן
ד" הענין עם חשכי"eשקשור יגי' וא"ו) (בתוספת יותר.32הוי' גדול לעילוי באים החושך שע"י ,

וכמארז"ל  (כתישה), היגיעה ענין בתורה גם צ"ל שבכלל שאע"פ – בזה ומצאת 33והענין "יגעת
מיוחדת  ביגיעה צורך יש התורה), (פנימיות יותר נעלה ענין שיתגלה כדי מ"מ, בחנוכה,34תאמין", וכמו .

ענין הי' ודוקא p"qndשאז הנסים"), ד"ועל בנוסח שנימנו הענינים פרטי (ככל וכו'" מעטים ביד "רבים –
הבית, בזמן רק לא – לעולם בטלין שאינן המקדש, מנרות שלמעלה חנוכה דנרות העילוי נעשה עי"ז

הידוע  כהמדרש לבוא, לעתיד עז) וביתר שאת (וביתר וגם הגלות, בזמן גם בטלים 35אלא המועדים שכל
ופורים. מחנוכה חוץ

.Â:מישראל ואחד אחד לכל הוראה גם וזוהי

החודש, עניני כל על ונתינתֿכח ברכה נמשכת שבו כסלו, חודש מברכים שבת עניני בבוא על ועאכו"כ
זו  שעבודה ובאופן בזה, מונחים ולהיות למעלה שמלמטה בעבודה לעסוק יש – זה שבחודש התומ"צ

דעהו" דרכיך ד"בכל בענין גם שתומשך ועד האדם, עניני בכל שמים"36תחדור לשם יהיו מעשיך .37ו"כל

ומכופל  כפול לחושך ועד מהחושך להתפעל ומבלי הבט מבלי להיות צריכה זו בעבודה וההתעסקות
ואור. ומוסיף והולך דמוסיף באופן מס"נ, מתוך לילך אלא הגלות, שבזמן

החמה" "משתשקע שאפילו – חנוכה נרות ד"ריגלא 38וכהוראת הענין ישנו ואדרבה: האור, ענין שאין ,
מורדת 38דתרמודאי" אותיות ,39. שמן של אחד "פך ישנו שמדליקים – גדול" כהן של בחותמו מונח .

ימים" שמונה אגרשנו"38"ממנו מעט ש"מעט כיון אחד, נר עם אמנם היא ההתחלה "מכאן 40; אבל ,
והולך" מוסיף השוק"38ואילך מן דתרמודאי) (ריגלא רגל ש"תכלה שפועלים עד ענין 38, שמתבטל היינו, ,

ועד  לעצמו, ובנוגע שלו אמות בד' ועאכו"כ בעולם, בחלקו ב"שוק", אפילו מהיצה"ר ונפטרים המרידה
והודאה" "הלל של ענין .38שקובעים

הענינ  בכל הצלחה נעשית בכל ועי"ז והן מהטבע, שלמעלה ענינים בה שרואים הרוחנית, בעבודה הן ים,
והצלחה  ברכה אורה של באופן כולם שנעשים והפרטיים, הכלליים הענינים והנגלה.41שאר הנראה ובטוב ,

***

.Ê יש מ"מ, החודש, ימי לכל בנוגע היא מברכים בשבת שאומרים כו'" "יחדשהו שהברכה אע"פ
שהסיבה  אע"פ שכן, עצמו, בפני ר"ח של היום את שמזכירים מזה כמובן עצמו, לר"ח מיוחדת ברכה
בקביעות  תלויים זה לחודש המיוחדות המצוות שכל גם ומה ר"ח, אימתי לפרסם שצריך בגלל היא לכך
ברכה  גם יש שתהי'), סיבה (מאיזה עצמו בפני ר"ח של היום את מזכירים שבפועל כיון הרי ר"ח, של

לר"ח. מיוחדת
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ועוד.30) טו. וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
רפל"ו.31) שמו"ר סע"ב. נג, מנחות ראה
התוועדויות 32) – מנחם תורת וראה כט. כב, שמואלֿב

וש"נ. קפח. ע' קסג. ע' כסלו סה"מ
ע"ב.33) ריש ו, מגילה
(34.26 ע' שלום תורת סה"ש גם ראה
החיים 35) ס' מ. אות דרוש הטיול באגרת הובא מדרז"ל

תענית  ירושלמי גם וראה רפ"ז. פרנסה) (ס' ח"ג המהר"ל) (לאחי
הי"ב. פ"ב

ו.36) ג, משלי
מי"ב.37) פ"ב אבות
ב.38) כא, שבת
חנ"ה 39) התוועדויות – מנחם תורת גם וראה בערכו. קה"י

וש"נ. .99 ע'
ל.40) כג, משפטים
(41.165 ס"ע חנ"ח התוועדויות – מנחם תורת גם ראה

וש"נ.
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הזקן  רבינו פתגם עם 42וע"פ ר"ח גם קשור – השבוע פרשת ע"פ להתנהל צריכים הענינים שכל
השבוע. פרשת

בקביעות  שחל – דר"ח והשיעור תולדות, פרשת היא שבת במנחת לקרוא שמתחילים הפרשה ובכן:
בארץ" ופרינו לנו ה' הרחיב עתה "כי יצחק בדברי מסתיים – השלישי ביום זו שלאחרי 43שנה והיינו, ,

"עשק" שמה שקרא הראשונה הבאר על "שטנה"44שרבו שמה שקרא השני' הבאר על וכן "ויחפור 45, אזי ,
בארץ" ופרינו לנו ה' הרחיב עתה  כי ויאמר רחובות שמה ויקרא עלי' רבו ולא אחרת .43באר

בלא  יעשה והוא בימינו, במהרה שיבנה העתיד הבית הוא רחובות קרא ש"השלישי הרמב"ן, וכתב
ע"ש  ו"שטנה", "עשק" שנקראו והשני הראשון בבאר שנרמזו שני ובית ראשון בית כמו (לא ומצה ריב

. עמנו .ש"התעשקו גבולנו את ירחיב והאֿל כו'"), לשטנה לנו (ו)היו כו'".. בארץ ופרינו .

תחי  לידע צריכים השלישי, לביהמ"ק בנוגע שהוא כפי זה ענין להבין כדי ע"ד אמנם, הפירוש את לה
הפשט.

לתורה" פנים "שבעים שיש – האריז"ל 46ובהקדים ובכתבי ריבוא 47, ששים בתורה שיש איתא
הן  בפשט הן חלק יש מישראל אחד שלכל וכיון ישראל, נשמות ריבוא ששים כנגד (פנים), פירושים
בסוד. והן בדרוש הן ברמז הן בפשט הן פירושים ריבוא ששים שיש נמצא בסוד, והן בדרוש הן ברמז

על  להתעכב יש לראש לכל הנה השבוע, מפרשת הוראות ללמוד צריכים כערכנו אנשים כאשר אבל,
גם  ברש"י יש לזה ונוסף מקרא", של "פשוטו שמפרש רש"י פירוש של ענינו שזהו הכתובים, פשטות

תורה" של נגלה 48"יינה על שקאי שבתורה, ו"מים" "לחם" גם בו שיש וכ"ש דאורייתא, רזין על שקאי ,
.49דתורה 

.Á"בארעא וניפוש "כתרגומו בארץ", "ופרינו רש"י בפירוש ,50הביאור

שני – רק היו ורבקה ליצחק שהרי אדם, בני הרבה שיהיו "תפרה", "פרו", מלשון אינו ש"פרינו"
אלא  בארץ], נולדו לא שהרי יעקב, בני על שקאי לפרש אין בארץ", "ופרינו שנאמר [וכיון בנים

מתברכין" ש"מימיו "פישון", כמו בעצמו 51"וניפוש", שיצחק והיינו, ומתגדל, מתרבה עצמו זה שדבר ,
וגדלות. בריבוי יהי'

ש  "ויפשיננא", ולא הנכונה, הגירסא שזוהי להדגיש "וניפוש", התרגום: לשון מעתיק יפיש d'ורש"י
ל"הרחיב בהמשך אינו בארץ" "ופרינו כי, ענין d'אותנו, אלא "ויפרה"), או "והפרה" הול"ל (דא"כ לנו"

ש  מלמעלה `epנוסף, שבאים הענינים על נוסף כי, ניפוש, בעבודת 52(מעצמנו) שתלויים ענינים גם ישנם ,
לשון  "בארעא", וגם אלקות), גילוי בו אין הבריאה שמצד כזה במקום (גם בעולם אלקות שמגלה האדם,

חול 53תרגום  עניני על שמורה ,54–

ואילך. 72 ע' ח"י בלקו"ש ונדפס שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה

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

ב 42) יום" ב"היום (נעתק ואילך 29 ע' תש"ב סה"ש ראה
חשון).
כב.43) כו,
כ.44) שם,
כא.45) שם,
ובכ"מ.46) טז. פי"ג, במדב"ר
(47.412 ע' חי"ז בלקו"ש נסמן
ב"היום 48) (נעתק 197 ס"ע תרצ"ז .137 ע' תרצ"ו סה"ש

שבט). כט יום"
קפ.49) ס"ע כסלו סה"מ התוועדויות – מנחם תורת ראה

וש"נ.
זה 50) רש"י שבפירוש שאע"פ אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

כד  ועאכו"כ שפיר, לא (אפילו דייקת כד אבל, תיבות, ג' רק יש
כלל.דייקת) מובן אינו זה רש"י שפירוש רואים שפיר,

ובפרש"י.51) יא ב, בראשית
כי,52) הטבע, בדרך הי' שלא לנו", ה' ד"הרחיב הענין כמו

היו  והשני', הראשונה הבאר על שרבו כשם הרי הטבע, מצד
רבו  ש"לא לכך הסיבה אלא השלישית, הבאר על גם לריב יכולים

ש"הרחיב – מלמעלה היא לנו".d'עלי'"
הקודש 53) לשון כמו ולא אדם, בני ע"י שנקבע הסכמי לשון

ע'ש  חנ"א התוועדויות – מנחם תורת גם (ראה הקב"ה ע"י נקבע
שמים, בידי בריאה שהם אבנים בין החילוק ע"ד – וש"נ) .77
האש  בכבשן אותם ששורפים עי"ז אדם, בני ע"י שנעשים ללבנים
הידוע: ובלשון ואילך), סע"ג עז, משפטים תו"א (ראה
מז, ויחי בתו"א הובא – א פד, (זח"ג דרחימותא" "בשלהוביתא

ג).
עי"ז 54) שדוקא הגלות, בחשכת העבודה על גם ומורה

ס"ה). (כנ"ל יותר גדול יתרון נעשה
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.Ë(:שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים

השלישי: לביהמ"ק בנוגע – הענינים ברוחניות גם מובן ומזה

שיהי' ומצב המעמד על קאי "רחובות" שנקראת בבאר שנאמר וגו'" לנו ה' ד"הרחיב שהענין אע"פ
זמן  כל ועבודתנו במעשינו תלויים לבוא דלעתיד הענינים שכל כיון הרי  – השלישי ביהמ"ק בנין לאחרי

הגלות  כזה.55משך באופן העבודה להיות צריכה לזה להגיע שכדי מובן, ,

בארץ" "ופרינו מלמעלה, שנמשך מה שזהו – לנו" ה' "הרחיב הנ"ל: הענינים ב' בזה שיש והיינו,
לקמן. שיתבאר וכפי המטה, מצד העבודה שזוהי –

***

.È הרי בר"ה, שהתחלתו מתשרי, השלישי חודש הוא כסלו שחודש (ס"אֿג) לעיל להמדובר בהמשך
"למנצח  פ"א: מזמור תהלים – דר"ה יום של לשירו גם כולל ר"ה, עניני לכל שייכות לזה שיש מובן,

וגו'" לאסף הגתית נאמר 56על שבו שיש 57, ואמלאהו", פיך הרחב מצרים מארץ המעלך אלקיך ה' "אנכי
לנו", ה' "הרחיב כמו מצרים", מארץ המעלך אלקיך ה' "אנכי – מלמעלה הבא ענין (א) ענינים: ב' בזה

בארץ". "ופרינו כמו (ואמלאהו)", פיך "הרחב – האדם עבודת ע"י שנעשה ענין (ב)

נתינת  מהוה מלמעלה, שבא ניסן שבחודש דיצי"מ שהענין (ס"ה) לעיל שנתבאר שכשם – בזה והענין
גופא  תשרי שבחודש למעלה דמלמטה בעבודה גם הנה תשרי, שבחודש למעלה מלמטה העבודה על כח
צ"ל  אתעדל"ת של ענין כל שלפני (כיון מלמטה העבודה על כח שנותן מלמעלה שבא ענין ישנו
מצרים", מארץ המעלך אלקיך ה' "אנכי ר"ה של בשירו מש"נ שזהו עכ"פ), מקיף בדרך אתעדל"ע
החורף. חדשי במשך למעלה מלמטה העבודה כללות על כח הנתינת וזוהי ובניו", ביעקב ד"בחר שזהו"ע

ה' ש"אנכי בגלל היא הקב"ה ע"י שנברא מכפי יותר הפה את להרחיב שהיכולת – השיחה המשך
מצרים" מארץ המעלך העולם 58אלקיך של וגבולים מהמיצרים בנ"י את העלה שהקב"ה היינו, ,59;

הפ"א  לשנת שנכנס למי נעשה 60והשייכות (פ"א) ולאח"ז הטבע, שלימות על מורה שנה שמונים כי, ,
הנ"ל. המוגהת בשיחה נכלל – הטבע על והרחבה הוספה

שליט"א:) אדמו"ר כ"ק (וסיים

ברשימותיו  הצ"צ שמביא וכפי "ואמלאהו", הקב"ה הבטחת מתקיימת פיך" ד"הרחב העבודה וע"י
מ 61לתהלים  שהקב"ה שתוכנם, והראב"ע, רש"י של פירוש וחפצו רצונו לבו, ותאוות משאלות מלא
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רפל"ז.55) תניא
ב.56) ל, ר"ה
יא.57) פסוק
ה"מעולה 58) היתה מצרים שארץ אע"פ יותר: ובפרטיות

מקום  גושן, ארץ ובפרט כב), יג, שלח (פרש"י הארצות" בכל
יח), מה, ויגש (פרש"י מצרים" ארץ "טוב שהיתה בנ"י, מושב
זה  הרי – ויגש) (ס"פ מאד" וירבו ויפרו בה "ויאחזו נאמר שלכן
"מצירים  "מצרים", בבחי' זה הרי ולכן הגבלה, של ענין עדיין
לה' אתם "בנים להיותם כי, ד), פט"ז, ב"ר (ראה לישראל"
כא), ס, (ישעי' להתפאר" ידי "מעשה א), יד, ראה (פ' אלקיכם"
גבול, בלי הם ישראל גם כך גבול, בלי הוא שהקב"ה כשם הנה

לישראל". "מיצר הוא הגבלה של ענין כל ולכן
וקוצא 59) אות בשום אתרמיז דלא ד"אנכי", הדיוק וזהו

ידו  שעל אלקים, משם רק לא למעלה – ב) פ, פינחס (לקו"ת
ברא  "בראשית א) א, (בראשית כמ"ש העולם, בריאת היתה

לברה"ע, שייכות לו שיש הוי', משם גם למעלה אלא אלקים",
אף  כי, ושמים", ארץ אלקים הוי' עשות "ביום ד) ב, (שם כמ"ש
מנחם  בתורת (נסמן כאחד ויהי' הוה הי' שהוא מורה הוי' ששם
(זח"ג  מהוה מלשון גם זה הרי ,(219 ע' ריש חנ"ח התוועדויות –
ואילו  רפ"ד); שעהיוה"א תניא פ"ט. ש"א פרדס סע"ב. רנז,
בכך  גם וכמרומז לעולם, משייכות לגמרי למעלה הוא "אנכי"
באות  שמתחיל "בראשית" כמו ולא א', באות מתחיל ש"אנכי"

ובכ"מ). ע"ב. ריש יט, ראה לקו"ת (ראה ב'
ב"הוי'", גם נמשך זה הרי – ד"אנכי" העילוי גודל ולמרות
נמצא  יהודי כאשר שגם כך, וחיותך, כחך "אלקיך", שנעשה ועד
הרחבה  ולפעול ההגבלות, את להסיר וביכלתו בכחו למטה,

מהגבלות. שלמעלה
(60– אליו בהמכתב גם (וראה שזר להרש"ז הכוונה כנראה

(אג"ק  זו שנה חשון ואילך)).מכ"ב רלח ע' חכ"ו
רצד).61) ע' אור (יהל עה"פ
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י"ה" מ"מרחב גם למעלה – הרחבה של ובאופן ברוחניות, והן בגשמיות הן מישראל, ובאופן 62כאו"א ,
המיצר" (ובתוך) "מן לבב.62שנמשך וטוב שמחה מתוך – זה וכל ,

ורקד]. מקומו על עמד שליט"א אדמו"ר וכ"ק שמחה, ניגון [ניגנו

***

.‡È.(שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י (הוגה וגו' שרה חיי ויהיו ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.·È שלפנ"ז בהתוועדות להמדובר לסיפור 63בהמשך (בנוגע אברהם עם שקשור ד"וירא" הענין אודות
לכל  הוראה בו שיש סיפור חשון, בכ"ף נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק של הולדתו ליום בקשר הידוע

אליעזר  של השליחות אודות הסיפור – אברהם עם שקשור ענין שרה חיי בפ' גם יש בעבודתו), ,64אחד
גו'" "ויביאה רק היא יצחק של הפעולה הרי יצחק, אודות גם כאן שמדובר שאר 65שאף כל ואילו ,

אברהם. עם קשורות בפרשה מסופר שאודותם הפעולות

הפסוק  על עתה נתעכב לכך מפרש 66ובהתאם זה שעל בידו", אדוניו טוב וכל גו') העבד "(ויקח
בתם". לו לשלוח שיקפצו כדי לו אשר כל על ליצחק כתב מתנה "שטר רש"י:

בידו" מביא הי' ממש אדוניו טוב שכל אפשר ש"אי כיון "שטר 67כלומר: בידו שהי' רש"י מפרש לכן ,
ש  לשלוח מתנה" שיקפצו "כדי – כן שעשה הטעם לפרש רש"י ומוסיף לו". אשר כל "על אברהם כתב

ללכת" האשה תאבה ש"לא יתכן שהרי בתם", כל 68לו "על אברהם שכתב מתנה" "שטר הביא ולכן ,
בתם". לו לשלוח שיקפצו "כדי לו", אשר

.‚È:להבין צריך אך

כתבא) מתנה  ש"שטר רש"י של הכרחו אדוניוwgvilמהו טוב "וכל נאמר בפסוק הרי – "ecia,"
לו"`xfrilשל אשר בכל המושל ביתו זקן "עבדו לאליעזר, כתב מתנה ששטר לומר אפשר וא"כ, ,69;

בתם? את לשלוח יקפצו אזי ליצחק, זאת שנותן יאמר שאליעזר וכיון

"עלב) הי' מתנה" שה"שטר לרש"י "כלlkמניין רק נאמר בפסוק הרי – לו" שיש aehאשר אדוניו"
על dlerndeלפרשו aehd לו הפסוק 70שהי' על רש"י שפירש וע"ד ההכרח 71, ומהו מצרים", ארץ "טוב

. כתב מתנה עלש"שטר .lk?"לו אשר

ב  לו לשלוח שיקפצו שכדי לומר "ואין מספיק לא "aehתם להיות צריך אלא לו"lkאדוניו", אשר
. "וירץ אזי הצמידים" ואת הנזם את ש"כראות לבן גבי מצינו שהרי עשיר – (אמר האיש" אל ויבוא .

בממון  עיניו ונתן זה כו'72הוא להרגו רצו זה שבגלל ועד ,73" גם שמספיק כך, ,(aeh צורך ואין אדוניו",
לו".lkב" אשר

.„È:זה פרש"י של מקורו עם גם להשוות יש – עצמו רש"י בפירוש הקושי על ונוסף

להיפך, היא התוצאה לפעמים אבל כו', ולהקל לתקן המדפיסים משתדלים כלל שבדרך – ובהקדים
בב"ר  אבל, מב"ר, הוא רש"י פירוש של שמקורו צויין דפוסים שבכמה דייתיקי",74כבנדו"ד, "זו רק נאמר

"דייתיקי". רק לומר צריך גם הי' מב"ר, הוא רש"י של מקורו ואם
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ה.62) קיח, תהלים
(63– מנחם (תורת בתחלתה מרחשון כ"ף וירא, ש"פ שיחת

וש"נ. ואילך). 258 ע' חנ"ח התוועדויות
אבות 64) (בתי) עבדי של שיחתן "יפה רז"ל אמרו זה שעל

ח)). פ"ס, (מב"ר מב כד, פרשתנו (פרש"י בנים" של מתורתן
סז.65) שם,
יו"ד.66) שם,
וגו"א.67) רא"ם לדוד, משכיל

הֿח.68) שם,
ב.69) שם,
הרמב"ן.70) כפי'
כג.71) שם, יח. מה, ויגש
(ובפרש"י).72) כטֿל שם, פרשתנו
קט.73) רמז פרשתנו יל"ש ראה
יא.74) פנ"ט,
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בגמרא  לעיין צריך פירושה לדעת שבכדי בגלל זו, בתיבה משתמש אינו שרש"י לומר שהרי 75[ואין ,
פרשתנו) (בסיום ליצחק" לו אשר כל את אברהם "ויתן הפסוק דייתיקי"].76על "ברכת רש"י מפרש ,

דר"א  בפרקי הוא רש"י של מקורו ונתן 77אלא הכתב ונטל ירושה ליצחק לו אשר כל אברהם "כתב :
כו'". עבדו אליעזר ביד

(שזה  "ירושה" בפרדר"א: כמו ולא מתנה", "שטר רש"י כותב למה להבין: צריך עפ"ז חילוק אבל ו
חילוק  אין בתם", לו לשלוח שיקפצו "כדי לטעם בנוגע ולכאורה, הענין), בתוכן גם אלא בלשון רק לא

ירושה? לשטר מתנה שטר בין

העיקרי  הדיוק גם כולל לקמן, שיתבאר כפי להלכה), בנוגע (גם זה רש"י בפירוש דיוקים עוד ויש
לבנים" סימן אבות ש"מעשה דכיון – בענין 78והראשון האבות מהנהגת לבנים ההוראה מהי לבאר יש ,

לקמן. שיתבאר וכפי זה,

***

.ÂË מברכים בשבת בעמדנו ובפרט התשובה, באגרת ענין ללמוד שלפני') (ובשנה זו בשנה נהוג
ס"ב). (כנ"ל התשובה ענין עם שקשור כסלו, חודש

שלפנ"ז  בהתוועדות למשנ"ת בהמשך נחלתו 79ובכן: חבל יעקב "והנה בפ"ו הזקן רבינו מ"ש אודות
נתבאר 80כתיב" שלא חדש ענין אודות מדובר שכאן משמע בפ"ה) כבר שנזכר (אף "כתיב" שמהלשון ,

רבינו  דברי המשך על להתעכב יש – מהאדם שלמטה למקום גם היא החבל שע"י שההמשכה לפנ"ז,
זה: בפרק הזקן

כמ"ש  השכינה גלות סוד במעשיהם וגרמו ממדרגתם "ירדו בנ"י שכאשר מבאר הזקן שרבינו 81לאחרי

. אמכם שולחה .ובפשעיכם חיות לקבל ישראל ופושעי החוטא גם יכול אזי .. עז ויתר שאת ביתר ..
. הסט "א ממשיך:מהיכלות  – בראש" חלק נוטל הוא לכן ההשפעה להם הממשיך שהוא מפני (כי) .

רז"ל  שאמרו אחר 82"וזהו הגלות בזמן כלומר דוקא, בידינו וכו', הרשעים משלות לא בידינו אין
ה  מארז"ל יובן לפנ"ז המבואר שע"פ  והיינו, דאבות.החורבן", במשנה נ"ל

להבין  אדרבה:83וצריך – דלכאורה כאן, באגה"ת המבואר הענין ע"פ הנ"ל מארז"ל נתבאר איך :
כדלהלן. כאן, באגה"ת להמבואר סתירה יש מהמשנה

.ÊË הוה לא "כמו (א) פירושים: ב' הרע"ב מביא – הרשעים" משלות לא בידינו "אין המשנה על
.84בידי' הגלות בזמן לנו "אין (ב) כו'", צלחה רשעים דרך מדוע לנו ידוע הזה הדבר אין כלומר, ,.

כו'". העוה"ב מן לטרדן כדי לרשעים לתת הקב"ה שרגיל ושקט משלוה

בזמן  דוקא העוה"ב. מן לטרדן שירצו כ"כ גדולים רשעים אין שעתה כיון – זה על הטעם לומר [ויש
להאבידו" פניו אל לשונאיו "ומשלם לומר שייך הי' אלקות, גילוי כשהאיר הגלות,85הבית, בזמן משא"כ ,

מארז"ל  (ובדוגמת "שונאיו" נקראים אינם ולכן והסתר, ההעלם מצד הרשעות הארץ 86באה עמי על
כשגגות)]. להם נעשו שזדונות

אלא  כאן, באגה"ת המבואר הענין ע"פ נתבאר שאינו בלבד זו (לא זה מארז"ל – הפירושים ב' ולפי
כאן: להמבואר סותר אדרבה)
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להם  הממשיך שהוא "מפני הרשעים: לשלות הטעם את יודעים – כאן באגה"ת המבואר ע"פ
הא') פירוש (לפי דהיינו בידינו", "אין המשנה אומרת מדוע וא"כ, בראש", חלק נוטל הוא לכן ההשפעה

לנו". ידוע הזה הדבר ש"אין

הגלות, שבזמן נאמר באגה"ת כי, באגה"ת, המבואר להענין זה מארז"ל מתאים לא הב' לפי' וגם
הגלות שבזמן והיינו, בראש, חלק הרשע נוטל אמכם", שולחה ש"בפשעיכם הרשעים,yiלאחרי שלות

" נאמר הרשעים".`oiובמשנה משלות כו' בידינו

.ÊÈ. "שלוה אודות דוקא מדובר שבמשנה לתרץ לרשעיםאין לתת הקב"ה שרגיל .on ocxhl ick
a"derdששלוה ,"ef משא"כ כנ"ל), "שונאיו", בכלל אינם הרשעים גם שאז (כיון הגלות בזמן אינה

הממשיך  הוא שהוא "מפני הסט"א מהיכלות שנשפעת מההשפעה בראש" חלק "נוטל שהרשע השלוה
כי, – ההשפעה" להם

שלות – אין הגלות שבזמן מוכח הרשעים" משלות כו' בידינו "אין המשנה שמלשון לכך נוסף
–llkהרשעים

שאמרו  "וזהו הזקן רבינו מ"ש מובן אינו עדיין אבל לאגה"ת, המשנה בין הסתירה רק סרה עפ"ז
שלות  אודות מדברים שרז"ל כיון רז"ל: שאמרו מה יובן כאן באגה"ת המבואר הענין שע"פ כו'", רז"ל
ההשפעה  אודות מדובר באגה"ת ואילו הגלות, קודם דוקא והיתה (ב) כו', לטרדן כדי שבאה (א) הרשעים
(ב) ההשפעה", להם הממשיך הוא שהוא "מפני (א) בראש חלק הרשעים שנוטלים הסט"א מהיכלות
בה  באגה"ת, המבואר הענין ע"פ הנ"ל מארז"ל יתבאר איך – השכינה גלות סוד שגרמו לאחרי ודוקא

אחר? ענין אודות מדובר ששם בשעה

.ÁÈ מפני" הגלות שבזמן הרשעים שלות אודות מדברת אכן שהמשנה סובר הזקן שרבינו ועכצ"ל
בדרך אומרת שהמשנה ומזה ההשפעה", להם הממשיך הוא משמע,yecigשהוא כו'", בידינו "אין

"וזהו `okשבאמת הזקן רבינו אומר זה ועל הרשעים, משלות הגלות, בזמן בידינו, להיות צריך הי'
יובן  הרשעים, משלות להיות צריך הי' הגלות שבזמן זה מארז"ל של שהמשמעות כו'", רז"ל שאמרו

הממש  הוא שהוא ש"מפני לעיל שמבאר  מה בראש".ע"פ חלק נוטל הוא לכן ההשפעה להם יך

מובן: אינו עדיין אך

שכך א) רק (לא היא בראש חלק ונוטל עז ויתר שאת ביתר חיות מקבל שהחוטא במשנת"ל הכוונה
הוא שכן אלא) שכל, ע"פ וכנ"ל lretaמסתבר במשנה 87, ואילו בנעימים, ושנותיהם ימיהם שהאריכו

" הרשעים"?`oiנאמר משלות בידינו

ש ב) משמע רז"ל" שאמרו "וזהו מהו wec`מהלשון ולכאורה, זה. מארז"ל יובן לעיל המבואר לפי
. ל"שלוה היא הרשעים" ב"שלות שהכוונה הרע"ב פי' לפי במשנה לרשעים הקושי לתת הקב"ה שרגיל .

העוה"ב"? מן לטרדן כדי

ירמי' כבר שאל – צלחה" רשעים דרך "מדוע הקושי: מובן – ברע"ב הא' לפי' וע"פ 88בשלמא ,
"אין89מארז"ל  ינאי ר' אומר מה וא"כ, לו", וטוב רשע כו' מה "מפני רבינו משה כבר שאל –epicia

ידוע הזה הדבר שאין הרשעים", משלות הקושי eplלא מהו אבל זאת; ידעו לא ומשה ירמי' אפילו הרי –
פי' לפי ברע"ב?ad'במשנה

.ËÈ:להבין צריך – כאן באגה"ת המבואר  ע"פ הנ"ל מארז"ל נתבאר איך להקושיא נוסף

כמ"פ  ביאור 90דובר שע"י בגלל זה הרי – רז"ל מאמר בתניא מבאר הזקן שרבינו מקום שבכל
לקבוע מקום אין זאת, אילולי כי בתניא, המבואר בהענין ביאור תוספת בא על ipza`המארז"ל ביאורים

l"fx ixn`n.(בתניא המבוארים הענינים ע"פ שמתבארים בגלל (רק
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בידינו  "אין רז"ל מאמר ביאור ע "י כאן באגה"ת המבואר בהענין ההסברה תוספת מהי מובן: ואינו
כו'"?

.Îגם מובן אינו – הנ"ל לכל כאן:oeyldנוסף באגה"ת

"א) הזקןxnelkמהלשון שרבינו מוכח, כו'", הגלות הגלות.ycgnבזמן בזמן היינו ש"בידינו"
את רק הזקן רבינו מבאר אינו mrhdולכאורה, אבל הרשעים, משלות "בידינו" להיות צריך שהי' לכך

"בידינו"? של בהפירוש מחדש

הגלות"ב) "בזמן אחד: לשון רק לומר מספיק הי' לכאורה – החורבן" אחר הגלות "בזמן אומר מדוע
הלשונות? ב' אומר ולמה החורבן", "אחר או

לקמן. שיתבאר וכפי

***

.‡Î:רש"י בפירוש הביאור

אליעזר  נכלל לאברהם, שיש טוב" ב"כל ובי': מיני' סתירה לכאורה יש בידו" אדוניו טוב "וכל בפסוק
ואם  אברהם. של בנכסיו והמעולה מהטוב הי' בודאי לו", אשר בכל המושל ביתו "זקן שלהיותו עצמו,

נתן שאברהם אברהם xfril`lנאמר אין ושוב עצמו, ברשות אליעזר נעשה אזי – לו שיש טוב" "כל
" להיות יכול איך וא"כ, טוב"אדוניו". אליעזר?!eipec`–eciaכל של (ברשותו) "

אנכי" אברהם "עבד לאח"ז לומר יכול הי' איך עצמו?!91וגם: ברשות שנעשה לאחרי ,

"כל  נתן שאברהם הפירוש לפי גם היא אנכי" אברהם "עבד אליעזר אמר איך שהשאלה [ולהעיר,
לו שיש עיקר wgvilטוב" ולכן, סכ"ח); (כדלקמן אברהם של ולא יצחק, של עבדו הוא הרי שעפ"ז, ,

כנ"ל]. בידו", אדוניו טוב "כל מ"ש  על היא השאלה

ליצחק. אלא לאליעזר, לא – לו שיש טוב" "כל נתן שאברהם לפרש רש"י מוכרח ולכן

.·Îשטר" רש"י כי:dpznומפרש ירושה, שטר ולא ליצחק", כתב

מיד. בה זוכה שהמקבל מתנה, משא"כ חייו, ימי משך כל בו לחזור המוריש יכול – בירושה

שטר  כתיבת לאחרי שגם כיון – בתם" לו לשלוח "שיקפצו יועיל לא ירושה שטר הרי שכן, וכיון
זמן  (בסמיכות אליעזר של השליחות לאחרי והרי חייו, ימי משך כל בו לחזור אברהם יכול הירושה

שנה 92לעקדה  קע"ה עד אברהם חי שנה) קל"ז בן אברהם הי' שאז עד 93, חי הי' כו', עשו הנהגת (ולולי
שנה  הירושה.94ק"פ משטר בו לחזור יכול אברהם הי' שבהם שנים כו"כ שהיו כך, ,(

"שטר לפרש רש"י מוכרח בתם", לו לשלוח שיקפצו "כדי זוכה dpznולכן, שעי"ז ליצחק", כתב
לאברהם.cinיצחק שיש טוב בכל

.‚Î" על רק (לא הי' ליצחק" ש"כתב מתנה" שה"שטר מפרש והמעולה aehורש"י הטוב אדוניו",
"על אלא) כי:lkשבנכסיו, – לו" אשר

הפרשה  בהמשך את95מפורש (ליצחק) לו (אברהם) "ויתן אליעזר: רש"י lkבדברי ומפרש לו", אשר
מתנה  ה"שטר ע"י – בידו" אדוניו טוב "וכל שמ"ש לפרש רש"י מוכרח ולכן להם", הראה מתנה "שטר

"על קאי – ליצחק" שבנכסיו).lk(ש)כתב והמובחר הטוב על רק (ולא לו" אשר

"כל שנאמר והמובחר aehואף לטוב שהכוונה לפרש הכרח אין – וכיו"ב) לו אשר כל (ולא אדוניו"
על שקאי  לפרש שפיר אפשר אלא הפסוק lkשבנכסיו, על רש"י שמפרש וכפי לו, לכם 96אשר "ואתנה
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שאין aehאת היינו, דגים", בה שאין כמצולה לעשותה סופם ניבא, מה יודע ואינו "ניבא מצרים", ארץ
דגים פחותים.llkבה דגים בה יש עדיין אבל חשובים, דגים בה שאין רק ולא ,

ל"טּוב" (בחולם) "טֹוב" בין החילוק זה הרי – מובחר,ובכללות היותר היינו ש"טֹוב" (בשורוק),
ל"טּוב  בנוגע גם מובן ומזה מצרים", ארץ "טּוב על הנ"ל רש"י מפירוש (כמובן הכל את כולל ו"טּוב"
(בשורוק) מטּובה" ולשבוע מפרי' "לאכול שלש": "מעין אחרונה ברכה בנוסח הדיוק גם וזהו אדוניו").
כוללת  "טּוב" שתיבת כיון הפירות, כל על אלא מובחרים, היותר הפירות על רק לא קאי ש"טּובה" –

הכל.

אם  כי, – שבנכסיו והמובחר הטוב על רק ולא לו", אשר "כל על קאי אדוניו" טוב ש"כל טעם ועוד
עוד  לו שיש בגלל היא לכך שהסיבה יחשבו שבנכסיו, והמובחר הטוב את רק ליצחק שנתן יראו הם
שנתן  רש"י מפרש ולכן יצחק; של חשיבותו כ"כ מודגשת לא ואז נכסיו, שאר את להם שמשאיר בנים,
לאברהם, אשר כל היא שמציאותו – יצחק של המיוחדת חשיבותו מודגשת שבזה לו", אשר "כל ליצחק

בתם". את לו לשלוח "יקפצו זה ובגלל לו", אשר "כל ליצחק אברהם נתן שלכן

ש" הדיוק גם יובן כשיראו evtwiועפ"ז כי, – בתם) את ישלחו או יתנו רק (לא בתם" את לו לשלוח
בתם, את לו ישלחו או שיתנו בלבד זו לא הנה לו", אשר "כל לו נתן שאברהם יצחק, של חשיבותו

זאת. לעשות "יקפצו" אלא

.„Î מסר זה שבשביל ליצחק, והגון טוב שידוך למצוא אברהם של השתדלותו גודל רואים ומכאן
מאומה! לעצמו להשאיר מבלי לו, אשר כל ליצחק ליתן נפשו

עצמך: והגע

רש"י  בפירוש כהחשבון – שנה ל"ז מבן יותר אז הי' יצחק,97יצחק כשנולד היתה צ' "בת ששרה
. כשמתה קכ"ז בדרך ובת ולחנכו לגדלו אברהם השתדל אלו שנים ובמשך שנים", ל"ז ליצחק הרי .

אחריו" ביתו ואת בניו את יצוה אשר "למען הי'98הנכונה, העקדה שבנסיון כך, כדי עד בכך, והצליח ,
שוה" בלב יחדיו שניהם וילכו לישחט, הולך שהוא יצחק שהבין ש"אע"פ לאברהם, שוה "ברצון 99יצחק ,

תמימה"100ושמחה" "עולה שנעשה ועד הפסוק 101, על רש"י שפירש וכפי ש"אפרו 102, יראה", ה' "בהר
כו'". צבור יצחק של

ללא  והגון, טוב שידוך בעצמו לבחור שיוכל יצחק על לסמוך יכול אברהם הי' בודאי הרי שכן, וכיון
מס"נ. כדי עד שלו בהשתדלות צורך

מבלי  הכל, את לו ליתן צריך בנו, שזהו שכיון – אברהם של הנהגתו היתה כיצד רואים ואעפ"כ
יצחק. של טובתו את להבטיח ובלבד לעצמו, קאּפקע") ("א פרוטה אפילו ַָלהשאיר

.‰Î עם להתנהג צריכים כיצד – לבנים" סימן אבות ש"מעשה לעיל כאמור – הוראה מהוה זה וענין
בנים:

כחות  להשקיע צריך האב אלא זל"ז, שייכות להם שאין עולמות, שני להיות צריכים לא – ובן אב
הענינים. בכל כדבעי יהי' שבנו להבטיח כדי הכל וליתן גדולים הכי 

שחינכת  בכך די – בחייו. להתערב צריך לא ברֿדעת, כבר הוא שהבן שכיון לטעון, יכולים לכאורה
לך  אין – עשרים גיל לאחרי ועאכו"כ ברֿמצוה, לאחרי ברֿדעת, בהיותו עכשיו, אבל בקטנותו; אותו
"דמוקרטי" לא זה בחיים. דרכו את בעצמו יבחר ועכשיו הכל, לו הראת כבר בחיים. בדרכו להתערב
גדל  הבן אבל ובן, אב אודות אמנם מדובר ברֿשכל. בעצמו שהוא בשעה בה לעשות, מה לו להורות

בחיים. הדרך את לו להראות צריך אינו שהאב כך, לעשות, מה בעצמו ויודע כבר,
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כ.97) כה, תולדות
יט.98) יח, וירא
ח.99) כב, שם פרש"י

ו.100) שם, פרש"י
ב.101) כו, כו. כה, תולדות פרש"י
יד.102) שם, וירא
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. בבנו חייב "האב אמנם – עבורו. נפשו למסור צריך אינו שהאב ולהשיאו ועאכו"כ תורה ללמדו .
אומנות" וללמדו חיים 103אשה של ענין בחיים"104(שזהו "ובחרת נפשו 105– למסור צריך אינו אבל ,(

זה! על

שנה, ל"ז בן כבר הי' שיצחק כך על הבט שמבלי – אברהם של מהנהגתו ההוראה באה זה על אך
שהולך  ולהבטיח בחיים הדרך את לו להראות המשיך אלא בקטנותו, שחינכו בכך אברהם הסתפק לא

כנ"ל. מס"נ, מתוך בכך והשתדל הנישואין, ענין – חייו ימי משך לכל שנוגע כללי בענין ובפרט בה,

בנים" קרויים "שהתלמידים התלמידים", אלו "לבניך בנוגע נפשו 106ועד"ז למסור צריך שהמחנך –
הנכונה. בדרך התלמיד של וחינוכו גידולו על

ברֿדעת, כבר הוא הרי שנה, כ' או י"ט בן כבר הוא שהתלמיד שכיון לטעון, המחנך יכול לכאורה
אם  בחיים; דרכו את בעצמו התלמיד יבחר ואח"כ הענינים, בכל הידיעות את לו שיעניק בכך די ולכן,

דרכו. את לשנות לנסות להתערב מה לו אין – לאו ואם טוב, מה – הנכונה בדרך יבחר

ואפילו  ברֿמצוה, לאחרי כבר הוא התלמיד כאשר שגם – יצחק של מהחינוך ההוראה באה זה ועל
שילך  מס"נ כדי עד להשתדל להמשיך צריך תמימה", "עולה כבר הוא אם ואפילו שנה, עשרים לאחרי

והטוב. הישר בדרך

בתם", את לו לשלוח שיקפצו "כדי אברהם של שהשתדלותו כבנדו"ד, מצליחים, זו בדרך ודוקא
או  הבן עבור נפשו למסור זו, בדרך הולכים כאשר שדוקא אחד, לכל בנוגע הוא וכן בפועל. הצליחה

יבורך" ישרים "דור ומעמידים מצליחים אזי שהגדיל, לאחרי גם לנו 107התלמיד, ה' ד"הרחיב ובאופן ,
בארץ". ופרינו

***

.ÂÎ התשובה באגרת :108הביאור

קושיא  לתרץ בעיקר אלא) באבות, המשנה לבאר (לא הזקן רבינו בא כו'" רז"ל שאמרו "וזהו בכתבו
באגה"ת: לעיל המבואר הענין על שמתעוררת

"מפ  הוא הגלות תיקנו ענין לא שעדיין הוכחה זו הרי הגאולה, באה לא שעדיין זמן וכל חטאינו", ני
. חיות לקבל ישראל ופושעי החוטא גם "יכול הגלות שבזמן לעיל המבואר וע"פ החטאים. ביתר את .

. עז ויתר לגרום שאת חטאינו" ד"מפני הענין צריך הי' – בראש" חלק ו"נוטל הסט"א", מהיכלות .
בהרבה  פחותה הגלות בזמן הגשמיות שהשפעת בפועל רואים למה וא"כ, בגשמיות, השפעה לריבוי

הבית? בזמן מכמו

וכו' הרשעים משלות לא בידינו אין רז"ל שאמרו "וזהו אומר: זה בזמן *ועל כלומר דוקא, בידינו ,
החורבן" אחר הזה **הגלות הדבר אין הפירושים: ב' לקשר יש (ועפ"ז יודעים אנו אין לכך הטעם ;

הרשעים)* משלות לא בידינו אין רז"ל שאמרו "וזהו ד"שלות וכו'ומ"ש הענין רק כאן לו נוגע שלכאורה אף ,"
כי – הצדיקים" ד"יסורי הענין ולא אגב הרשעים ", עיקר דרך שאינו אלא הצדיקים", ד"יסורי הענין ג"כ מובן

"וכו'". ע"י כאן מרמזו רק ולכן כאן,
זמן )** כל כי וכיו"ב, יכני' גלות השבטים, עשרת גלות דשולל י"ל – החורבן" אחר הגלות "בזמן ומ"ש

ח"א). סוף תניא (ראה כו' קדה"ק ע"י ההשפעה קיים, שביהמ"ק
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א.103) כט, קידושין
ב.104) ל, שם ראה
יט.105) ל, נצבים
ז.106) ו, ואתחנן פרש"י
ב.107) קיב, תהלים

התניא 108) בספר ביאורים בלקוטי נדפס – סוסכ"ז עד מכאן
כאן  התניא בספר שיעורים גם (וראה ואילך קפח ע' ח"ב ָ(קארף)
מהמשך  פרטים כמה ניתוספו זו במהדורא .(20 הערה 979 ע'

וישלח. ש"פ בשיחת זה בענין הביאור
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והסתירה  כו'". בידינו ש"אין רז"ל אמרו כך אבל הרשעים), משלות הגלות בזמן לנו אין למה לנו ידוע
רז"ל  זה על העירו כבר – מרובה השפעה אין שעכשיו בפועל שרואים מזה באגה"ת לעיל להמבואר

הרשעים". משלות כו' בידינו ש"אין

[שהכוונה  בראש חלק הרשע נוטל השכינה, גלות סוד במעשיהם שגרמו שלאחרי נאמר לעיל והנה,
הוא שכן סי"ח) (כנ"ל היא שעכשיו lretaבזה במוחש שרואים ולמה המשנה למאמר סותר זה והרי ,[

הרשעים  שלות .109אין

כ"כ  רשע אינו שעתה הרע"ב) שפי' (ע"ד י"ל מע"ט 110ואולי ע"י ולכן כו', בחירה בעל הוא והאדם ,
מקבל לרשע, גם הדיוקmbשיש גם שזהו [וי"ל כו' משלות כו' אין ולכן כו', הקדושה zelyמהיכלות

בשלוה  לישב יעקב ביקש ע"ד – טוב דאגה"ת 111(רק לפי' שגם כדלעיל דלא והוא – ישנו] טוב אבל (
מובן". "שאינו – בידינו אין

דכיון י"ל – בגשמיות גם השפעה היפך ואעפ"כ החורבן לרגע בנוגע ezngכן jtyy העצים על
רשע 112וכו' מגדר עי"ז הוציא הוא 113, אחיך שנקלה כיון ).114(וע"ד

.ÊÎ כאן באגה"ת המבואר ע"פ דוקא הנ"ל  מארז"ל מתבאר איך גם מובן הנ"ל :115ע"פ

. הגלות בזמן לנו ש"אין ב)רע"ב ה(שני פי' כדי לפי לרשעים לתת הקב"ה שרגיל ושקט משלוה .
בתויו" שמקשה (כמו מובן אינו – העוה"ב" מן בידינו לטרדן שאין היא דפשיטא מילתא "הא שם): ט

. הגלות יגיעי אנחנו לה"?השלוה קאמר ולמאי ינאי ר' קמ"ל מאי .

יהודי  אצל להתעורר יכולים זה מארז"ל לולי כי – לה" קאמר "למאי מובן באגה"ת המבואר ע"פ אך
הביאור  שזהו – הסט"א מהיכלות חיות לקבל יכולים הגלות שבזמן שיודע כיון באמונה: ח"ו ספיקות
להיות  צריך הי' זה ומצד – ימים להאריך ומיתות כריתות חייבי גם יכולים הגלות שבזמן לכך היחיד
כן? אינו שבפועל רואה מדוע קושיא: אצלו מתעוררת א"כ, עז, ויתר  שאת ביתר השפעה יקבל שהחוטא

כנ"ל. וכו'", הרשעים משלות לא בידינו "אין ינאי ר' מבהיר זה ועל –

***

.ÁÎ:להבין עדיין צריך – רש"י לפירוש בנוגע

אליעזר  להם" "הראה זה מתנה" ו"שטר לו", אשר כל על ליצחק (אברהם) כתב מתנה ש"שטר כיון
"עבד אליעזר להם אמר איך –mdxa` שייך עצמו, אליעזר כולל לאברהם, אשר שכל בשעה בה אנכי",

ליצחק?!
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רק 109) שייך בראש" חלק "נוטל שהרשע שהענין גם נתבאר
כולם  "עמך הרי ישראל, לכלל בנוגע משא"כ ליחיד, בנוגע
ו"להחליפם  חלק), ר"פ סנהדרין וראה כא. ס, (ישעי' צדיקים"
שכללות  כך, ג), פתיחתא רבה (רות אפשר" אי אחרת באומה
"אין  ועז"נ דוקא, מקדושה להיות מוכרחת ישראל לכלל ההשפעה

הרשעים". משלות בידינו
אין 110) שבימינו נשיאינו רבותינו מאמר גם נזכר זה בענין

אפיקורסים  הידוע *הרבה וכהלשון ברחוב **, מלהסתובב :
אפיקורס!... נעשים לא סעמיטשקעס") ("קנאקן גרעינים ַולפצח
ופרש"י  (תו"כ חז"ל וכלשון תואר, הוא "אפיקורס" גם כי,
כך, בו", למרוד ומכוין רבונו את "יודע ועוד) יד. כו, בחוקותי
צריך  זה שבשביל – רבונו" את "יודע להיות צריך שתחילה

שיבוא עד כו', תורה זמן ללמוד וכל רבונו", את "יודע להיות
למרוד  ד"מכוין הענין להיות יכול לא רבונו", את "יודע שאינו

– חכמים תלמידי שימש ולא שנה ולא קרא שלא זמן כל בו";
"אפיקורס"!... לא אבל הארץ, ועם שוטה לקרותו יכולים

("א  יהודי של ש"אנחה" הפתגם זה בענין נזכר ַכמו"כ
אדמו"ר  אג"ק (ראה עילאה תשובה היא קרעכץ") אידישער

תמוז)). ג יום" ב"היום (נעתק תקנא ס"ע ח"ג מוהריי"צ
ב.111) לז, וישב פרש"י
וש"נ.112) יד. פ"ד, איכ"ר
שלאחרי 113) נא) פ"א, (איכ"ר במדרש מ"ש לבאר יש ועפ"ז

אמר  שני' פעם כשגעתה מיד הנה החורבן, ברגע פרתו שגעתה
ישראל  של וגואלן מושיען שנולד הבהמות) שיחת (שהבין הערבי
מיד  נעשה אזי "רשע", מגדר בנ"י יצאו החורבן שע"י דכיון –

ישראל. של וגואלן מושיען לידת
(במשנה).114) סע"א כג, מכות
סי"ז.115) לעיל ראה

*(279 'r i"g zeiecreezd ± mgpn zxez d`x.p"ye.
**(11 dxrd 244 'r a"ng zeiecreezd ± mgpn zxez mb d`x.
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בפניו" שלא לאדם ש"זכין כיון הרי – יצחק של לידו לאברהם אשר כל הגיע לא שעדיין ,116ואע"פ
אברהם"? "עבד עדיין נחשב ולמה יצחק, עבור לזכות יכול אליעזר הי'

.ËÎ עבור לזכות יכול עצמו המקנה גם האם בפניו", שלא לאדם "זכין בענין השאלה בהקדם ויובן
דוקא  אחר מישהו להיות שצריך או עבורו,117הקונה, לזכות יכול המקנה שגם לומר מסתבר ובפשטות .

אחר. כמו

ק  שיש ובן, לאב בנוגע כשמדובר ובפרט יצחק, עבור לזכות יכול עצמו אברהם הי' ירוב ובנדו"ד,
בנו. עבור לזכות יכול המקנה שהאב בודאי הרי ביניהם, הדעת

זוכה  אינו בודאי הרי זאת, נותן אינו שעדיין בפירוש מראה המקנה האב כאשר גיסא, לאידך אבל,
עבורו.

"יקפצו  שעי"ז כוונה מתוך לאליעזר, אלא) ליצחק, (לא המתנה שטר את נתן שאברהם כיון ובנדו"ד:
אברהם, בנכסי יצחק יזכה אזי בתם את לו לשלוח יסכימו כאשר שרק מובן הרי – בתם" את לו לשלוח

אברהם. של בבעלותו הנכסים נשארים יסכימו, לא אם אבל

אברהם, של עבדו עדיין הי' אליעזר ולכן בפניו", שלא לאדם ד"זכין הענין כאן הי' לא שכן, וכיון
לאברהם. הנכסים כל שייכים בתם, את שלחו שלא זמן כל כי

.Ï:נוסף ענין מובן ועפ"ז

ערב?!... לארוחת לאכול מה לו הי ' מניין – ליצחק לו אשר כל נתן שאברהם כיון

מאומה  לעצמו להשאיר מבלי לו, אשר כל ליתן לאדם אסור תורה ע"פ אברהם 118וגם: "שעשה וכיון .
ניתנה" שלא עד כולה התורה כל את ענינים 119אבינו ועאכו"כ בשכל, מובנים שאינם ענינים אפילו ,

לעצמו  להשאיר מבלי ליצחק, לו אשר כל ליתן יכול אברהם הי' כיצד – שכל ע"פ גם המחוייבים
מאומה?!

לו אשר כל את ליצחק הקנה לא שאברהם – לעיל האמור ע"פ cineויובן skiz לאחרי רק אלא ,
והיתה  וכו', צאן מרעה בנכסיו, להתעסק אברהם המשיך שבינתיים וכיון בתם. את לו לשלוח שיסכימו
(לאחרי  ליצחק שניתן עד מתנה" ה"שטר כתיבת שלאחרי הזמן שבמשך מובן הרי – אצלו מצוי' הברכה
ליצחק, שכתב מתנה" ב"שטר נכללו שלא נכסים עוד לאברהם ניתוספו בתם), את לו לשלוח שהסכימו

ליצחק. לו אשר כל שנתן לאחרי אברהם התפרנס ומהם

הפרשה  בסיום מ"ש גם יתורץ לאחרי 76ועפ"ז דלכאורה: לו", אשר כל את ליצחק אברהם "ויתן
א  כל על ליצחק מתנה שטר כתב שטר שכבר כתיבת בין כי, – לו וליתן להוסיף יכול הי' מה לו, שר

גם  נתן דבר של  ובסופו זה, מתנה בשטר נכללו שלא נכסים עוד אברהם רכש ליצחק לנתינתו המתנה
ליצחק. אותם

.‡Ï בכך להתחשב אין החינוך לענין שבנוגע היא, זה מפירש"י שההוראה (סכ"ה) לעיל וכאמור
יש  אלא כרצונו, להתנהג לו להניח ויכולים חינוכו, על להתייגע צורך אין כבר, נתגדל שהתלמיד שכיון
שידוך  לו למצוא מס"נ מתוך עבורו השתדל שנה, ל"ז בן הי' כשיצחק שגם אברהם, של מהנהגתו ללמוד

כו'. והגון טוב

. ש"ויתן באופן אברהם הנהגת היתה לזה ל"בני ובהמשך בנוגע (ואילו ליצחק" לו אשר כל את .
גו'" "וישלחם – זרע"120הפלגשים" לך יקרא ביצחק "כי ליעקב, – ומיצחק כל 121), ולא "ביצחק ,
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וש"נ.116) (במשנה). ב פא, עירובין
ע'117) (ריש ס"ב בערכו יב) (כרך תלמודית אנציק' ראה

וש"נ. קמב).
בסופן.118) וחרמין ערכין הל' רמב"ם א. כח, ערכין ראה

טז. סימן הפלאה ספר מלכות יין – מנחם תורת גם וראה

תולדות 119) פרש"י וראה וש"נ. (במשנה). א פב, קידושין
ה. כו,

ו.120) כה, פרשתנו
יב.121) כא, וירא



l"yz'dל ,elqk g"dan ,dxy iig t"y zgiy

ש"אין 122יצחק" באופן ותלמידיו, מילדיו נחת ורואה לבדו, יעקב ונשאר עשו, את שמשלחים כך, ,123

ברחובתינו" צוחה ואין יוצאת ואין ,124פרץ

ממש. בקרוב צדקנו, משיח ע"י והשלימה האמיתית לגאולה שבאים ועד

1
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3

טו.122) כח, ויצא עה"ת בפרש"י הובא וש"נ. א. לא, נדרים
סע"ב.123) יז, ברכות וראה יד. קמד, תהלים

(124) קצת ).l"endחסר
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הקודש  ללשון מתורגם

.‡

È¯·„Â ,"ÂÓ‡ ‰¯˘ ‰Ï‰‡‰" ÏÚ È"˘¯ È¯·„
ÂÈ˘¯ÙÓ

אמו..." שרה האהלה יצחק "ויביאה הפסוק 1מן

ומפרש: אמו", שרה "האהלה המילים את רש"י מצטט
ונעשית  כלומר: אמו, שרה היא והרי האהלה "ויביאה

אמו  שרה נר 2דוגמת היה – קיימת ששרה זמן שכל ,
בעיסה 3דלוק  מצויה וברכה שבת לערב שבת 4מערב

וכשבאת  פסקו, – ומשמתה האהל, על קשור וענן
חזרו". – רבקה

על 5מפרשים  פירושו את מבסס שרש"י מסבירים
אמו" "שרה לפני בתורה הכתובה "האהלה" ,6המלה

הנראה  כפי אלו, במילים הפסוק כוונת היתה אם שהרי
צריך  היה אמו", ל"שרה השייך ל"אהל" ראשון, במבט

אמו" שרה "האהלה כתוב: שרה 7להיות "לאהל או
שמכך  הידיעה), (בה"א "האהלה" לא אך אמו",

האהל  שייך למי ידוע שכבר מפרש 8משתמע, ולכן .
עצמו, בפני ענין הוא – האהלה" יצחק ש"ויביאה רש"י
אמו". שרה היא "והרי – נוסף ענין הוא אמו" ו"שרה

מובן: אינו זה הסבר לפי

בלשונו) מלה בכל (המדייק רש"י מצטט מדוע א)
הצירוף  על מתבססים דבריו והרי "אמו", המלה את גם

"אמו"? למלה קשר ללא – שרה" "האהלה

שרה  ב"האהלה שהכוונה רש"י מפרש מדוע ב)
פשוט: בפירוש מסתפק ואיננו לניסים, היא אמו"

אמו"iyrnש  כ"שרה היו ?9רבקה

שהוא  כל הכרח לרש"י היה כי נניח אם גם ג)
קשה  עדיין נס, שהיה לכך היא כאן שהכוונה לפרש
הכוונה  מקרא של פשוטו פי שעל לפרש מכריחו מה
שלשת  לכל אחד, מנס וליותר זה, לנס דוקא היא
בן  יונתן בתרגום (וראה מונה? שהוא הפרטים

למרות 10עוזיאל  דלוק", "נר של הפרט את רק שמביא
רש"י). מאשר הפשט מדרך יותר רחוקה שדרכו

.·

,˘¯„ÓÎ ÂÈ¯·„ ˙‡ ‡È·Ó È"˘¯˘ ‰Á‰‰
‰˙¯È˙ÒÂ

אלו  פרטים מביא אינו שרש"י לומר היה ייתכן
מביא  הוא אלא מקרא, של בפשוטו הקיים הכרח מפני
ולכן  הפסוק. לפשט בקשר רבה, ממדרש כדרש זאת

דבריו  בסוף המקור את רש"י "בראשית 11מציין ,
רש"י 12רבה" פירוש של היד (מכתבי שציון 13. ניכר

מעתיקים, של הוספה ולא רש"י, לשון הוא זה מקור
בפירושו). אחרים רבים כבמראיֿמקומות

מן  כדרש מובאים רש"י שדברי זו, הנחה עלֿפי
קשה: רבה, שבבראשית הדרשה

המוזכר  הרביעי הפרט את רש"י משמיט מדוע (א)
היתה  בכך שגם לרווחה", פתוחות "דלתות במדרש:

אמו" שרה "דוגמת ג'14רבקה רש"י מביא מדוע (ב) ;
שונה באופן מובאים jetdeהפרטים שהם מהסדר

דלוק  ונר ברכה.. האהל.. פתח על קשור ("ענן במדרש
.15וכו'")

מובן: בלתי לכך נוסף
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סז.1) כד, פרשתנו
"ויבאה*2) הפוך: בסדר – דרש"י ושני ראשון ובדפוס כת"י ברש"י

אמו". (כ)שרה היא והרי כלומר אמו שרה דוגמת ונעשית האהלה
וראה 3) "באהל". דלוק") "נר (לאחרי מוסיף 2 שבהערה בדפוסים

.32 הערה סוף לקמן וראה דלוק. נר ראשון: ובדפוס .9 ,8 הערה לקמן
ובעיסה.4) בפת שני: בדפוס
ועוד.5) רש"י. דקדוקי לדוד, משכיל ש"ח, גו"א, רא"ם,
א.6) קלג, זח"א גם ראה
(רש"י 7) בסופה ה"א לה הטיל בתחילתה למ"ד שצריכה תיבה כל כי

י). יד, לך
כו'.8) הנסמך חסר וברמב"ן כאן. לראב"ע עזר אבי גם ראה
בת"א 9) שגם ולהעיר כו'". עובדהא תקנין והא "וחזא בת"א וכמו"ש

הנסמך. וחסרון הידיעה מה"א הוא שדיוקו לגר) (נתינה מפרשים
לקמן 10) ראה – באו"א דלוק" ד"נר הענין שמפרש (אלא עה"פ

להענן. בנוגע רק – עה"פ ובפס"ז א). נ, (ושם שם בזהר וכ"ה .(29 הערה

דלוק. נר רק נזכר שבזהר הטעם בהגהה) א (רפד, פרשתנו של"ה וראה
בעיסה". מצוי' ברכה "הייתה רק כאן וברמב"ן

שברוב11) בפסוק rixkndאע"פ וכמו המקור. מציין אינו דפירושיו
כאן. בב"ר ג"כ שהוא הגר זו דקטורה שלאחריו

טז.12) פ"ס,
דרש"י.13) ושני ראשון בדפוס וכ"ה
וקוצה 14) בטהרה חלתה "קוצה ומסיים עוד מוסיף שם במדרש

(וכ"ה  מהרז"ו ופי' יפ"ת ראה – הוא בפ"ע ענין אבל בטהרה". עיסתה
כב"ידי  (ולא דברים ד' כאן וחושב לפירש"י): האורה ולבוש בגו"א

שם). משה"
לפני 15) דלוק" "נר אי' כו') תיאדור הוצאת בב"ר (הובא כ"י בכמה

בעיסה". מוטלת "ברכה

.d`iad :ipy qetca (*
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לפירושיו  מקור בדרךֿכלל מציין אינו רש"י הלא
מבוססים  אלה גם כי חז"ל, דברי על המיוסדים

הפירוש 16הכתוב hytnולקוחים אין שבו ובמקרה ,

ע"י oihelglמותאם מובא והוא מקרא, של לפשוטו
וכדומה  "חלק" איננו הפשוט שהפירוש משום ,17רש"י

בהקדי  לכך רש"י כגון:רומז מילים לפירושו מו
דומים  ולשונות דרשו" .18"רבותינו

בגלל  מובאים הפרטים שלושת אם קשה: איֿלזאת

להוסיף  צריך רש"י אין מקרא, של בפשוטו הכרח
מובאים  והם כך, הדבר אין ואם רבה". "בבראשית

רש"י על היה לפשט, הקשור חז"ל micwdlכמדרש
רבותינו זמן...eyxcולציין: שכל

.‚

ËËˆÓ˘ ÌÈÏÈÓ‰ ÏÎ ÏÚ ‡Â‰ ˜ÂÒÙ· È˘Â˜‰
È"˘¯

כדלהלן: הוא ההסבר אך

בכל  הקיים קושי על בפירושו לענות רוצה רש"י

לא  כן, לא שאם אמו", שרה "האהלה המילים שלוש
שכאשר  לספר, מתכוונת התורה הרי מצטטן. היה

מיד  ליצחק, סיפר ואליעזר אליעזר, עם רבקה הגיעה

את  יצחק הכניס אותו, הקורות את בחוץ, הפגשם עם
התורה  היתה כן, ואם – לאשה ולקחה לאהל רבקה

(אליו  יצחק "ויביאה רק לכתוב את 19צריכה ויקח (
המילים  לענין מוסיפות מה לאשה". לו ותהי רבקה

אמו" שרה ?20"האהלה

שרה  "האהלה שהמילים ברור, הנ"ל הדברים לפי
ותהי  רבקה את "ויקח המאורע להבנת מוסיפות אמו"
שהביאה  סיבה באמצעותן מציינת התורה – לאשה" לו
עדיין  אז ועד לאשה, רבקה את לשאת יצחק להחלטת

בדעתו. מוחלט הדבר היה לא

האופן  על ליצחק סיפר שאליעזר למרות כלומר,
לפי  בדיוק בשליחותו, המאורעות התרחשו שבו הניסי
לו, שנעשו ניסים לו "גלה – לעצמו שהציב הסימנים

בתפילתו" רבקה לו ושנזדמנה הארץ, לו ,21שקפצה
ש"אותה  לכך הוכחות אליעזר אצל היוו אלה שכל

ליצחק" לעבדך מתאימה 22הוכחת שרבקה –
עדיין  זאת כל למרות אשתֿיצחק, להיות במעלותיה
למשפחתו, מתאימה שהיא לגמרי בטוח יצחק היה לא
שלח  זאת שלמטרה (למרות וכו'. אמו שרה לצדקות

מולדתי" ואל ארצי "אל אליעזר את עד 23אברהם (
אמו" שרה האהלה "ויביאה... .24שהיה

האהלה..." יצחק ש"ויביאה ידי שעל וכיוון
לומר  הכרחי לשאתה, ההחלטה יצחק אצל הובררה

ונפלאות ניסים ראה שאלה milecbשהוא הקודמים, מן
התאמתה את לו אברהם,zhlgendהוכיחו למשפחת

לשרה  כדברי 25ובמיוחד מרומזים, אלו ניסים ואכן, .
נס  ראה יצחק אמו". שרה "האהלה במילים רש"י,
ל"שרה" בקשר מיוחד נס ל"האהלה", בקשר מיוחד

ל"אמו". בקשר מיוחד ונס
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ועוד.16) כד. שם, ועד"ז ח. ג, בראשית – בכ"מ עצמו רש"י וכדברי
"ולאגדה17) ח) (ג, שם כו'".zayiindוכדפירש "י המקרא דברי

.2 הערה 30 ע' לעיל בהנסמן וראה
שנוגע 18) ומפני אחר מרז"ל לשלול – המקור מציין ולפעמים

ורש"י  בשינויים בדרז"ל בכ"מ נמצאת הדרשה כאשר היינו לפירושו.
ההוא במקום כמו"ש להדרשה שכוונתו לומר א' למקום –wec`מציין

ג), (לו, וישלח פירש"י בביאור 171 ע' ח"ה [המתורגם] לקו"ש וראה
ובכ"מ. ואילך. 101 ע' חי"ג לקו"ש

"ותהי19) שמסיים כיון מיותר, שג"ז או כג. כט, ויצא ".elע"ד
רבקה.20) את ויקח אלא הול"ל ולא כאן: האלשיך מקושיית להעיר
(21i"yxt.סו כד,
בפרש"י.22) וראה יד. כד, פרשתנו
משתאה:23) (ד"ה כא שם, יד. שם, פרש"י וראה ד. כד, פרשתנו

"אינו  מ"מ) כו', סימניו נתקיימו כי – להצליח קרוב דברו "שראה (דאף
לאו"). אם היא אברהם ממשפחת אם יודע

של 24) שם, מב"ר קצת משמע אצל וכן שהיו הענינים שמבאר אחר
עושה  שהיא אותה שראה וכיון מסיים: רבקה, כשבאת וחזרו שרה
היא  שם הכוונה ובפשטות, האהלה. יצחק ויביאה מיד .. אמו* כמעשה
ר"י  דעת וכ"ה לאשה". לו ותהי רבקה את "ויקח הכתוב להמשך גם
(פט"ז) בפדר"א מחלוקת) בזה שאין שי"ל ,33 הערה לקמן ראה – (עכ"פ

xg`ly הוא ששם (אלא לאשה אותה ליקח החליט האהלה שהביאה
כאן. ומלבי"ם אלשיך וראה אחר). מטעם

הביא 25) שלא מה ס"ד) בפנים לקמן המבואר על (נוסף מובן ועפ"ז
שנתוודע  חידוש אי"ז כי שבמדרש, לרוחה" פתוחות ד"דלתות הא רש"י
לפנ"ז  שלה גמ"ח ע"ד ידע שהרי האהלה, כשהביאה רק אודותו

יד). כד, פרש"י וראה ואילך. יח (כד, אליעזר עם מהנהגתה
אליעזר  עם ההנהגה על חידוש בזה שהי' (בדוחק**) את"ל ואפי'

פתוחות) (דלתות שהי' בזהdgexlבזה הי' לא הרי ,qp ישפיע דוקא שזה
ולא רבקה את יקח שיצחק אליעזר.miqpdויחליט לו שסיפר כו'

`"ebd yexit c"r l"i ,"en` dyrnk dyer" 'lde .(14 dxrd lirl d`x) 'ek dxdha dzlg dvewy dn (wx) `le dwax z` `yiy enxb el` mixac 'cy ,rnyn dfne (*
.(eq ,ck) f"ptly weqta i"yxa

zezlc" eid ± zia dl 'id f`y 'i`eyip xg`le dl yiy dna g"nb dzid df iptl mb ixdy ,g"nb dwaxy (ixwir) yecig epi` dgexl zegezt zezlc 'idy df ixdc (**
.(o`k dxe`d yeal d`x) "dgexl zegezt
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הזה  האהל את המציין נס נרמז "האהלה" במלה

– האהלה" נקרא שהוא עד האהלים, משאר ומבדילו

"ענן  של הנס וזהו המפורסם, האהל הידיעה: בה"א
האהל". על קשור

הפסוק  על למדנו כבר לכך את 26בדומה "וירא
משאר  בקדושה שהבדלתו – מרחוק" המקום

הידיעה, בה"א – המקום נקרא שהוא עד המקומות,

ההר". על קשר ש"ענן העובדה ע"י היתה

על  מורה – "האהלה" ההדגשה שגם כן, אם מובן,

שבאמצעותו  האהל", על קשור "ענן של הזה הנס
אחרים. מאהלים האהל הובדל

מובן  לשרה מיוחד קשר לו שיש הנס "שרה":
וירא). (בפ' בתורה קודמים מדברים

הוא  כ"אורחים", אברהם אל המלאכים באו כאשר

זה  בענין המאכלים. והגשת בהכנת בעצמו התעסק
"וימהר  בלבד: אחד יוצאֿדופן על התורה מספרת

לושי  סולת מהרי... ויאמר שרה אל האהלה אברהם
עוגות" אברהם 27ועשי של הרבה השתדלותו אף על .

שבעצמו  כך כדי עד אורחים, הכנסת מצוות בקיום

בקר  בן והביא ביום 28"רץ" הגדול כאבו (למרות
העיסה  והכנת לישת את לשרה הניח הוא –29ההוא),

לה. דוקא השייך דבר זהו כי

הקשור  בענין נס שנעשה פסוקנו מציין כאשר

מ  לשרה, לעיסה:במיוחד הקשור נס שזהו כן, אם ובן,

בעיסה". מצויה "ברכה

לבו  ושם מרגיש למקרא" חמש "בן גם "אמו":

השייך  ענין הוא שבת בערב הנרות שהדלקת לכך
ל"אמו". לנשים, במיוחד

הוא  ל"אמו", הקשור נס על הוא לומד כאשר והנה,
שהדלקת  (למרות שבת. נר בהדלקת שמדובר מבין

רק  ולא נישואין, שלפני לבנות גם שייכת הנרות
מקום, ובכל תמיד זה אין להלן, כמוסבר ל"אמו",
חמש" ל"בן כי יתכן שהרי "אמו", של נרות כהדלקת

מאד). קטנה שאחותו או אחות, אין

מביא  רש"י אין מדוע מובן הנ"ל ההסבר כל לפי
לשרה, דומה רבקה היתה שבו הרביעי הענין את
שהרי  לרווחה"), פתוחות ("דלתות במדרש כמצויין

אלו. דברים שלושה רק מוזכרים הפסוק בפשט

זמן  דלקו שהנרות לנו מנין השאלה: קיימת עדיין
דולקים  היו אם גם שבת? לערב שבת מערב – רב כה

שלימה  בזה 30יממה וכיוצא גדול!31, נס זה היה ,

רש"י: בהוספת נמצאת זו לשאלה התשובה
בקשר  ספק ישנו הפשט בדרך אכן, רבה". "בראשית
כתוב  רבה בבראשית אך דלקו, שהנרות הזמן למשך

שבת  לערב שבת מערב דלקו .32שהנרות

.‰

ÌÈË¯Ù‰ ˙‡ È"˘¯ ‡È·Ó Â·˘ ¯„Ò· È˘Â˜‰

מביא  שבו הסדר מובן אינו אלו הסברים פי על
שבת  לערב שבת מערב דלוק "נר הפרטים את רש"י
שהוא  – האהל" על קשור וענן בעיסה מצויה וברכה
שבו  הסדר מן גם אלא במדרש, הסדר מן רק לא הפוך
קשור, ענן – ("האהלה" בפסוק. הדברים נרמזים

דלוק). נר – "אמו" בעיסה, מצויה ברכה – "שרה"

הסדר  לפי הוא רש"י של שהסדר לומר אפשר [אי
נניח  אם גם שהרי רבקה, אצל הפרטים ארעו שבו
גם  נרות, הדליקה ומיד ממש, שבת בערב הגיעה שרבקה

ש  ברור היה qpdאז שבת" לערב שבת מערב דלוק "נר של
קשור"].ze`xidlיכול "ענן של הנס ראיית אחרי רק

א  להביא רש"י על סדרם היה עלֿפי הדברים ת
הנס  – האהל" על קשור "ענן תחילה ובמדרש: בפסוק
אח"כ  האהל. אל הכנסה עם לרבקה שארע הראשון
עם  מיד שנתגלה נס – בעיסה" מצויה "ברכה
שבת  מערב דלוק "נר ולבסוף ב"עיסה", התעסקותה

השני  השבת בערב רק שנתגלה שבת", .33לערב
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ובפרש"י.26) ד כד, וירא
ו.27) יח,
שנא'28) הבקר" ל"בן שבנוגע ולהעיר, שם. רמב"ן וראה ז. שם

ישמעאל) (זה פירש"י הנער" אל zevna"ויתן ekpgl'בכ משא"כ ,
כלום."האה  פרש"י לא – גו'" מהרי ויאמר שרה אל לה

מצות29) אפה שלוט ג).envraאף יט, (וירא
היו 30) בע"ש נרות מדלקת "וכשהיתה עה"פ: אגדה במדרש ראה

– הנ"ל) (בהוצאה בב"ר גם א' בכ"י שבת". מוצאי עד דולקות הנרות

כו'. אחת פעם ב: פי"א, ב"ר עד"ז וראה מוצ"ש. עד
דמיתת 31) בזמן דטפת בוצינא נהרת יד "ומן ת"י (לדוגמא) ראה
שרה".

לילי 32) ועד שבת מלילי עה"פ: בילקו"ש) (וכ"ה טז פ"ס, בב"ר
שם. מהרז"ו בפי' מפורש וכן לע"ש. מע"ש היא הכוונה אבל שבת.

.32 הערה ראה – ברש"י הל' לשינוי הטעם
שבמדרש.33) הסדר יומתק ועפ"ז
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בזה: הביאור

את  ל"ויקח גרם אמו" שרה "האהלה של הענין
דומה  שרבקה התגלה באמצעותו כי לאשה", רבקה...
לכאן  קשורה שבעיקר כן, אם מובן, אמו. לשרה

לשרה .dzewcvaהתדמותה

זה: בסדר הפרטים את רש"י מביא ולכן

שבת  מערב דלוק "נר של הנס את הוא מציין תחילה
ב  שארע נס שבת", שכך devnלערב רבקה, שקיימה

ו  מעלתה המצוה dzewcvנתגלתה בקיום רבקה .34של

בעיסה", מצויה "ברכה של הנס מובא אח"כ
ממש.dizelertlשקשור למצוה לא אך רבקה, של

– בכלל לפעולותיה שמחוץ הנס מצויין ולבסוף
פעולה  ולא מצוה, לא – האהל" על קשור "ענן

רבקה. ע"י שנעשתה

.Â

˙Â„ÏÈ È"Ú ˙·˘ ˙Â¯ ˙˜Ï„‰Ï ‰‡¯Â‰

רשי: בפירוש המופלאים הענינים מן

חתונתה  לפני גם ש"ק נרות הדליקה שהרי 35רבקה
אצל  יצחק שראה לאחר רק היה רבקה..." את "ויקח

שבת". לערב שבת מערב דלוק "נר רבקה

רש"י  דעת לפי מזאת, בעת 36יתירה רבקה היתה ,
בו אין שעדיין גיל שנים, שלוש בת aeigחתונתה

נרות  הדלקת מצוות את קיימה היא זאת ובכל במצוות,

של 37שבת  התדמותה לבירור העיקרי הסימן היה וזה .
"ויקח". של ולהחלטה אמו", ל"שרה רבקה

וגם  כולה, התורה כל את קיים אבינו אברהם והנה,

רש"י  (כדברי דרבנן מצוות הוא 38את הדין שאם 39).
שהיא, סיבה מכל שבת, בערב נר מדליקה האשה אין

שמאז  כן, אם להניח, יש האיש. על זו חובה מוטלת
נר  (ויצחק) אברהם הדליק שרה ערב 40פטירת בכל

נר 41שבת  היה רבקה, של הדלקתה לולא שגם כך ,

של  בנר רבקה הסתפקה לא זאת בכל בבית. דלוק שבת
שהיה  באופן במצוות חייב (שהיה אבינו אברהם

הצעיר. גילה למרות בעצמה, הדליקה אלא אז) מקובל

למדובר  (בהתאם ברורה הוראה אפוא, כאן, קיימת
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(34– 30 הערה (ראה המדרש מל' רש"י ל' שינויי להסביר יש עפ"ז
בזה  הענין עיקר בפרש"י במדרש): גירסתו הייתה שכך י"ל שבדוחק אף

הנס הוא – יצחק על שפעל דלוק נר devndשהי' meiwadly,כבפנים
" מדגיש זמןy"rnולכן עיקר zwlcnyכו'" במדרש משא"כ הנרות.

(ועד  שבת מ"לילי הותחל והנס שבזה, הנס הוא זה בענין ההדגשה
גם  שזהו וי"ל הטבע. ע"פ דולק שיהי' שאפשר הזמן אחרי היינו כו')"*,

"נר פרש"י בל' "נרwelcההפרש ובמדרש "wlec שבילקוט להעיר אבל ."
בב"ר  גם הנ"ל) (בהוצאה כ"י (ובכמה דלוק. נר המדרש): (דברי הובא

נר –welc.ואכ"מ דולק. נר דפרש"י: ראשון בדפוס ולאידך, .(
"ויברכו 35) דהכ' למימר דאיכא כ' ב) ז, (כתובות שנאמר בתוד"ה

דאסמכתא  ונראה מסיים: הרי אבל אירוסין, בברכת מדבר גו'" רבקה את
וכן אירוסין. בברכת דקרא פשטי' איירי ולא כו' היא במס'yxetnבעלמא

פ"א. רבתי כלה
(נדפס  שלום בדרכי (נסמן במחלוקת" לאפושי "לא הכלל וע"פ
בפדר"א  הת"ק דגם מסתבר סרנ"ז) הש"ס כללי בסופו) י' כרך בשד"ח
עמדו  כך בחופתה הכלה את ומברך עומד שהוא "וכחזן :(22 (שבהערה
ובפרט  שם). רד"ל (וראה הוא בעלמא דאסמכתא ס"ל רבקה", את וברכו
דר"י  לומר ואין ליצחק. כשבאת רק הי' דהנשואין מפורש שם ר"י דדעת

כו'". "וכחזן אחרי דעתו הול"ל דא"כ את"ק, בזה פליג
זהב  נזם האיש ויקח עה"פ אגדה (מדרש  ארוסה שהיתה את"ל וגם
(עה"פ  זקנים) (בהדר תוס' נג). (פסוק העבד ויוצא עה"כ פס"ז כב). (פסוק
ומפרשי  רז"ל מדרשי ברוב אבל יוד)), (פסוק גמלים עשרה העבד ויקח
(של  הנר הדלקת חיוב ארוסה על חל לא הרי כן) משמע לא התורה
יותר  בו מוזהרות דהנשים לטעם דהן ארוסה, שאינה מזו יותר נשואה)
סרס"ג  או"ח אדה"ז (שו"ע הבית" בצרכי ועוסקות בבית שמצויות "מפני
בנשואה  רק שייך זה הרי שם) וטושו"ע ה"ג. פ"ה שבת הל' מרמב"ם ס"ה

שקלקלה" מה שתתקן .. כו' נרו כבתה "שהיא להטעם וגם בארוסה, ולא
רק  זה הרי נח) ר"פ תנחומא – מדרש בשם שם טור שם. אדה"ז (שו"ע

) עולם של נרו שכבתה כחוה בעל, לה שיש ).dlraבנשואה
פרש"י36) גם (וראה כ כה, בסדר f"ptlתולדות וכ"ה כ) כב, וירא –

סוף  בס"ע). להגי' אפשר ואי ב): סא, (יבמות וכן תוד"ה (ראה פ"א עולם
וראה  ועוד. יד. פסוק טוב שכל מדרש מד. כד, פרשתנו פס"ז סופרים. מס'

.41 והערה הבאה הערה
הי'37) דנר הא הובא שם דגם וילקוט, במדרש גם מוכח הנ"ל כל

מההמשך  (ולהעיר 22 כבהערה רבקה, את ישא שיצחק גרם זה ואשר דלוק,
ויבאה  בתחלה .. ואח"כ תחלה משיאן יהי' .. תורה למדתך שם: במדרש

כו') האהלה דבר yxetnkeיצחק דהג' כאן דלוק בלבוש נר שבמדרש, ים
י"ב) (פ"ס, לפנ"ז בב"ר אי' וגם נשואי'. קודם הי' קשור) וענן מצוי' (וברכה

את משיאין שאין קטנה dnezid"מכאן על קאי כאן היתומה ש(דין) כו'"
את משיאין "שאין מפורש ובילקוט ".dphwdדוקא.

ה.38) כו, תולדות
וי"א.39) ס"ט ס"ה, רס"ג סי' או"ח אדה"ז שו"ע
בהאהל 40) לא אחר באהל הדליק (ויצחק) שאברהם לומר ואין

"וכשמתה הל' מתאים אינו דלפ"ז רבקה**, שבפרש"י,ewqtשהדליקה "
.48 הערה לקמן וראה מלכתחילה. הנר הודלק לא הרי

(ויצחק)41) אברהם פסק להדליק התחילה שרבקה לאחר אם וצ"ע
הערה  לקמן ראה – נישואי' לאחר (גם רבקה של הדלקתה כי להדליק,
להלכה  -) וראה (ויצחק). אברהם את פוטר ואינו דחינוך, ענין רק ה"ז (41
(ומחה"ש) ובמ"א ס"ב תרפ"ט סי' או"ח שו"ע כנדו"ד) דרבנן ובמצות –
דאבות  המצות שבקיום או סק"ח. תרעז סי' (ומחה"ש) מ"א סק"ד. שם

ואכ"מ. בזה. נפק"מ אין מ"ת) (לפני

mdxa` cre gpn 'ek (llka mdipyc) gp cr mc`n zexec dxyr :(a"n d"t zea`) zeipynd jyndn xirdle ,llka cr `le cr f"d ± "zay ilil cre" meiqde (*
.jli`e 76 'r lirl d`xe .(cere .h"eiez .ee"gn ± dpyna miyxtn d`xe ± llka mdn cg` wxc)

.(epiptly hewlia d"ke) ."zay ilill" (l"pd d`veda) i"k dnkae
ld`ae awri ld`a `aie (bl ,`l) my y"ne ,`eaz il` (fh ,l `vie) 'kd `iane "dnvr ipta dy`le r"ta yi`l ld` zeidl mdd minia bdpn 'id ok" 'it w"cxa (**

.(t"dr o"anxae .a ,blw my xdfa n"ke) dwax d`ay cr onfd lk dxy ly ld`da eid `l wgvie mdxa`y eixacn rnyne .d`l



לה dxyÎiig zyxt - zegiyÎihewl

רבות  נשואיהם 42פעמים לפני מצוה בנות רק שלא (
מגיל  קטנות, ילדות גם אלא נרות, בהדלקת חייבות

במצוות) חייבות (שאינם ומעלה כבר 43שלוש הן אם ,

יש  שבת, נר הדלקת של משמעותה את קצת מבינות
האם 44לחנכם  כאשר גם נש"ק, הדלקת במצוות

ועושה". כ"מצווה נר בבית מדליקה

אחרת  מילדה יותר הרבה נבונה היתה רבקה אמנם,

זה  מכל 45בגיל שלמד אליעזר, מקורות שרואים כפי ,

נבונותה  נחוצה היתה כך [ולשם במעשיה דיוק
מציין  שרש"י כך כדי עד לשידוך, שממנה 46להסכמתה

את משיאין ש"אין גדולה dy`dלומדים אלא 47(גם (
יותר  בת היתה לא זאת כל למרות אך מדעתה"],

תורה  דין (עלֿפי עליה וחלו שנים, חיובים 48משלוש (

קטנה  .49של

.Ê

Ë˜ ‰„ÏÈ Ï˘ ˙Â¯ ˙˜Ï„‰· ÔÂÓË‰ ÁÎ‰‰

בזה: רואים נוסף נפלא ענין

בכל  נר הדליק אבינו שאברהם הוא ודאי כאמור,

שהוא  עליו מעידה שהתורה למרות והנה, שבת. ערב
בכל" אברהם את ברך וה' בימים "בא ובודאי 50היה ,

היה  לא זאת בכל לרוחניות, גם היא כאן הכוונה
לערב  שבת מערב דלוק "נר של הפלא בהדלקתו

אצל 51שבת" ואח"כ שרה של הנרות בהדלקת שהיה ,
שלוש. בגיל להדליק, כשהתחילה מיד רבקה,

הדלקת  במצוות הטמון העצום הכוח את אנו רואים
שלוש, בנות מאד, קטנות גם יהודיות, ילדות של נרות
שהדלקת  ולאה", רחל רבקה שרה "בת כולן הקרויות

השבוע. כל למשך הבית את מאירה ידן על הנר

ורבקה  שרה שהדליקו שהנרות בכך, הוא ההבדל
דלק ielbaהאירו הגשמי הנר שהרי הבית, גשמיות את

שבת. לערב שבת מערב (בנס)

אצל זה ענין קיים בפנימיותו יהודיה lkאך בת
בשר. בעיני נראה הדבר שאין למרות נרות, שמדליקה

ל"בנים" כח ונתינת "סימן" הוא אבות" "מעשה ,52כי
" המכונה אחת כל אצל קיים dwaxeולפיכך dxy za"...

נרות  של המצוה ע"י השבוע כל על להשפיע הכח
השבת.

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

(42281 ע' חי"א לקו"ש תשל"ה. תשרי חודש שיחות בארוכה ראה
ועוד. .146ֿ7 ע' חי"ז לקו"ש ואילך.

"להרכיב 43) י) (כד, גמלים עשרה בהכתוב בחזקוני לפמ"ש וגם
זה  אין א) הרי: – ונשואין"* אירוסין ברכת לברך אנשים עשרה עליהן

בעניןllkשייך דעתו הנשואין.aeigלבירור אחר רק הוא אם ההדלקה
הנשואין  לאחר כבר היתה דרבקה ראי' הביא שלא גופא זה ואדרבה,
גם  שמדליקות דס"ל מוכיח – נרות שהדליקה מזה האהלה כשבאתה

ועוד ב) הנשואין. שנים xwireקודם ג' בת היתה שרבקה מכיון :
קודם  היתה אם נפק"מ אין – סד**) פסוק בחזקוני גם (וכמפורש
לחיוב  בנוגע ומשנים פועלים הנשואין אין כי לאחרי', או הנשואין

.heyteבמצות.
סשמ"ג 44) או"ח אדה"ז (שו"ע בתו גם לחנך מד"ס מצווה האב והרי

(פ"ב  עירובין תוספתא וראה סוסק"א. שם ומחה"ש מ"א וראה ס"ב.
לחנכן  כדי הקטנים בנותיהן וביד .. עירובין מלשלח .. נמנעו "לא ה"ח):

במצות").
(45.34 שבהערה פס"ז ראה
נז.46) כד,
הערה 47) סוף לעיל (שהובא וכו' המדרש מל' משנה דהרי ובפרט

.(35
כז.48) כה, תולדות פרש"י ראה אבל
ענינים 49) לגבי רק ה"ז "גדולה", דין לה שהי' שזה לומר מסתבר כי

לקו"ש  (ראה ב"נ דין להם הי' שהאבות דלהיות ב"נ, דיני ולגבי טבעיים
הוא  למצוות י"ג דבן ושיעור וש"נ), ואילך. 145 ע' ח"ה [המתורגם]
זה, שיעור שייך לא בב"נ הרי דהלמ"מ, מהשיעורין דיעות) (לכמה
חלק  לקו"ש בארוכה בכ"ז ראה ֿ) בשכל גדול כשנעשה הוא ושיעורו
דיני  מצד (לא שעשו הדברים משא"כ .(314 ע' לקמן ואילך. 70 ע' יוד

" של חיובים היינו התורה, את שקיימו מפני כ"א) הרי i"paב"נ, – "
שהוא  כמו שיהי' לומר ואין בישראל כמו"ש הוא שבזה דגדלות השיעור

וק"ל. דסתרי. תרתי דהרי"ז בב"נ,
א.50) כד, פרשתנו
לע"ש 51) מע"ש דולקים היו אברהם שהדליק הנרות שגם לומר ואין

היו  לא שמתה שלאחר שרה באהל משא"כ אחר באהל שהדליק אלא
ושני  ראשון שבדפוס להגירסא (ובפרט מתאים אין דלפי"ז דולקים, נרות

דלוק נר (3 הערה לעיל "ומשמתהld`a(הובא הל' (ewqt דמשמעו ,"
דולקים היו שלא הנסים. y"rlשפסקו y"rn לא הנ"ל לפי והרי כו',

שם נרות .llkהדליקו
ועוד.52) ו. פ"מ, ב"ר וראה ו. יב, לך רמב"ן ראה

נעלית  במדרי' הוא מ"ת לאחר המצות שקיום מרז"ל ע"פ ובפרט
פועלות  המצות מ"ת לאחר ודוקא האבות, של המצות מקיום יותר
ח"ה  [המתורגם] לקו"ש וראה (א). ג פ"א, שהש"ר (ראה העולם בגשמיות

.89 וע' 80 ).p"yeע'

lirlc w"cxd 'ity enk `le) "'ek lgx ld` `ed" i"yxt "awri ld`"ae ,"'ek dlil zaiky dzid (lgx ly) ily" itl `ed "`eaz il`" 'it (eh ,l my) i"yxt itl la`
.ak ,dl glyie i"yxt mb d`xe .(my o"anxae r"a`xa oke

(gk ,ck epzyxt) i"yxtk edfy l"i "'ek ezy` ld`" (g ,ai jl) i"yxty dne .mdipyl '` ld` 'idy `"k cgein ld` yi`dl 'id `ly i"yx zrc gken 'e`kl f"tle
."'ek ozk`lnl ea ayil zia .. miypd"

idze dwax z` gwie aizk jkle md e`yiy cr dy` `yi `ly .. ux` jxc dxez dcnl" (35 dxrd lirl `aed) yxcnd ixac `iad (` ,dk) onwlc xirdl la` (*
.wgvil dz`ay mcew oi`eypd 'id `ly rnync ,"'ek dy`l el

d`xe .k ,dk zeclez mipwf zrcae .(a ,`q zenai) oke d"ceza mb `aed ixtqd zrcke ,z`ypyk mipy c"i za dzid dwaxc azk (k ,dk) zeclez 'ta la` (**
.a"lte f"ht `"xcta l"cxa



dxyÎiigלו zyxt - zegiyÎihewl

.Á

Â· ÔÈ‡˘ Ï·‰ Y ˙ÂË˜ ˙Â„ÏÈ È"Ú ˙Â¯ ˙˜Ï„‰
‡ËÁ

התורה, לימוד הבל בחשיבות חז"ל דנים כאשר

קיים  העולם של 53שעליו הבל שזהו מיד  מציינים הם ,

חטא. בו שאין הבל רבן, בית של תינוקות

פעולה  כל או נר שבהדלקת המעלה מכך מובנת

חטא. בה שאין ביד הנעשית

המצוות  בכל קיימת הנ"ל המעלה לעיין: יש אך

אין  ומדוע – חינוך, מפני וקטנות קטנים שמקיימים
בספרים?! מבואר זה ענין

.Ë
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של  נרות בהדלקת שרק לכך הטעם באמת הוא מה
ולא  השבוע, כל דלוק נר של הענין מתבטא ובת אשה

בו? וכיוצא אבינו אברהם של בהדלקה

חז"ל  דברי לפי הגבר 54– של תפקידו מתבטא

הוא – חיטין" "מביא שהוא בכך לביתו,oqipknבבית

אדם. למאכל החיטים את לעבד היא האשה ועבודת

הוא  הטבע, בדרך לגבר, הקב"ה שקבע התפקיד

לכבוש" דרכו אל 55"איש החוץ מן דברים להכניס –
מלך  בת כבודה "כל היא האשה זאת, לעומת הבית.

הוא56פנימה" תפקידה –ziad jeza לעבד – פנימה ,

ראויים  שיהיו באופן החוץ מן המובאים הדברים את
העליון  לאדם כביכול, ראויים, להיותם עד לאדם,

(הקב"ה).

הדבר גרם לא נרות הדליק אברהם qplכאשר
הטבע  מדרך יותר בגשמיות, הבית את יאירו שהנרות

תפקידו. זהו לא שהרי –

ובנות  נשי לכל ובעקבותן ורבקה, שרה בנות דוקא

להתעסק  הוא בעולם ותפקידן ששליחותן ישראל,
הבית  להשפיע 57בצרכי הכח ישנו בגשמיות, גם ,

נרותיהן. ע"י הזמן, כל במשך הבית, כל את ולהאיר
הדליקה  שבו בית שזהו ניכר, השבוע ימות כל במשך

שבת. נר ורבקה שרה בת

.È
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– בפרש"י הפרטים בשלושת הסדר יובן הנ"ל לפי
הענינים: בפנימיות

שמביא 58מפרשים  הפרטים ששלושת אומרים
במיוחד  שניתנו המצוות שלוש כנגד הם בפירושו רש"י

המשפחה) (טהרת נידה חלה, ישראל: ובנות לנשי
הנר. והדלקת

דלוק  ל"נר מביאה הנר הדלקת מצוות שמירת
גורמת  חלה במצוות זהירות שבת", לערב שבת מערב

מזכה  נידה במצוות והקפדה בעיסה" מצויה ל"ברכה
"ענן" את מביאה טהרה – האהל" על קשור ב"ענן

.59השכינה 

סדר  לפי הנ"ל הפרטים שלושת את מנה רש"י
הנר  בהדלקת האלה: המצוות קיום זמן של כרונולוגי

דלוק  ("נר חינוך לגיל הגיעה עם מיד הילדה מתחילה
היא  כאשר יותר, מאוחר שבת"), לערב שבת מערב

היא  הבית, בעבודות לסייע ומתחילה מעט גדלה
– ולבסוף בעיסה"), מצויה ("ברכה בעיסה גם עוסקת

טהרת  – נידה מצוות מקיימת היא נישואיה עם
האהל"). על קשור ("ענן המשפחה

***
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שהענין 59) נדה דוגמת ענן (וריב"א): ובחזקוני בגו"א. הוא עד"ז
ובבאר  תשמיש. לשון שאוהל וברע"ב: וחוזר. פוסק ושוב חוזר שלהם
(שם) ובשל"ה זה". כענן ועכורים כבדים ואיברי' דמי' "שכל חיים מים

אהלך". שלום כי וידעת נוך את ופקדת כמ"ש .. קשור "ענן
בהעלותך.60) ר"פ
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יעקב בארץ מצרים שבע  ויחי   – מז, כח  בראשית 
שנים  שבע  חייו  שני  יעקב  ימי  ויהי  שנה  עשרה 

וארבעים ומאת שנה

קכב

הקדמה לסימנים הבאים

לא  עד  מלכא  דדוד  אתמר  הא  אמר,  שמעון  רבי1 

הוה לא הוו לי' חיים כלל, בר דאדם קדמאה יהב לי' 

שבעין שנין מדילי', וכך הוה קיומי' דדוד מלכא שבעין 

שנין הוו, וקיומא דאדם קדמאה אלף שנין חסר שבעין, 

ודוד  הראשון  אדם  קדמאי  שנין  אלף  בהני  אשתכחו 

מלכא... ומאדם קדמאה הוו שבעין שנין דאתקיים דוד 

מלכא בעלמא.

אברהם  וחד,  חד  כל  מחייהון  לי'  שבקו  אבהן  תו2 

כלום,  לי'  שבק  לא  יצחק  ויוסף,  יעקב  וכן  לי'  שבק 

בגין דדוד מלכא מסטרי' קא אתא, ודאי אברהם שבק 

1( ]תרגום ללה"ק[ רבי שמעון אמר הא אתמר דדוד מלכא עד לא 

הוה לא הוו לי' חיים כלל )למדנו שדוד המלך עד שלא הי' בעולם, 

חיים  לו  היו  לא  הגשמי  בעולם  מתלבשת  נשמתו  היתה  אילו  ר"ל 

כלל(, בר דאדם קדמאה יהב לי' שבעין שנין מדילי' )מלבד שאדם 

מלכא  דדוד  קיומי'  הוה  וכך  משלו(,  שנה  שבעים  לו  נתן  הראשון 

דוד המלך שבעים שנה(,  חייו של  היו שנות  )וכך  הוו  שנין  שבעין 

וקיומא דאדם קדמאה אלף שנין חסר שבעין )וחייו של אדם הראשון 

היו אלף שנים חסר שבעים(, אשתכחו בהני אלף שנין קדמאי אדם 

הראשון ודוד מלכא )נמצא כי באלף שנים הראשונות מבריאת העולם 

נכללו אדם הראשון ודוד המלך(... ומאדם קדמאה הוו שבעין שנין 

שנים  השבעים  היו  הראשון  )ומאדם  בעלמא  מלכא  דוד  דאתקיים 

דקיים וחי דוד המלך בהעולם(.

)עוד  וחד  חד  כל  מחייהון  לי'  שבקו  אבהן  תו  ללה"ק[  ]תרגום   )2

האבות השאירו לו כל אחד ואחד חלק מחייהם(, אברהם שבק לי' וכן 

יעקב ויוסף )אברהם השאיר לו, וכן יעקב ויוסף(, יצחק לא שבק לי' 

כלום )אבל יצחק לא השאיר לו כלום(, בגין דדוד מלכא מסטרי' קא 

אתא )לפי שדוד המלך בא מבחי' גבורת יצחק, ומפרש( ודאי אברהם 

דהוה  לו חמש שנים(,  )ודאי שאברהם השאיר  שנין  לי' חמש  שבק 

לי' לאתקיימא מאה ותמנין שנין ואתקיים מאה ושבעין וחמש שנין 

וחסרו  רק קע"ה שנים  וחי  ק"פ שנים  לחיות  לו  )שהי'  חסרין חמש 

לו חמש(, יעקב הוה לי' לאתקיימא בעלמא כיומי דאברהם )יעקב 

הי' לו לחיות בעולם כימיו של אברהם ]קע"ה שנים[(, ולא אתקיים 

אלא מאה וארבעין ושבע שנין חסרים תמניא ועשרין )ולא חי אלא 

קמ"ז שנים, הרי חסרו לו כ"ח(, אשתכחו דאברהם ויעקב שבקו לי' 

השאירו  ביחד  ויעקב  שאברהם  )נמצא  שנין  ותלת  תלתין  מחייהון 

לדוד המלך מחייהם ל"ג שנים(, יוסף דאתקיים מאה ועשר שנין הוה 

לי' לאתקיימא מאה וארבעין ושבע שנין כיומי דיעקב )יוסף שחי 

מנהון  וחסר  יעקב(,  של  כימיו  שנים  קמ"ז  לחיות  לו  הי'  שנים  ק"י 

תלתין ושבע שנין )וחסרים מהם ל"ז שנים, הרי ל"ג ול"ז(, הא שבעין 

שנה  שבעים  )הם  בהון  לאתקיימא  מלכא  לדוד  לי'  דשבקו  שנין 

אינון  בכל  דוד  אתקיים  ובהו  בהם(,  שיחי'  המלך  לדוד  שהשאירו 

שנין דשבקו לי' אבהן )ובהם הי' דוד חי בכל אלו השנים שהשאירו 

לו האבות(. )רמ"ק ורא"ג ומפרשים(.

ותמנין  מאה  לאתקיימא  לי'  דהוה  שנין,  חמש  לי' 

חסרין חמש,  שנין  וחמש  ושבעין  מאה  ואתקיים  שנין 

יעקב הוה לי' לאתקיימא בעלמא כיומי דאברהם, ולא 

אתקיים אלא מאה וארבעין ושבע שנין חסרים תמניא 

מחייהון  לי'  שבקו  ויעקב  דאברהם  אשתכחו  ועשרין, 

תלתין ותלת שנין, יוסף דאתקיים מאה ועשר שנין הוה 

לי' לאתקיימא מאה וארבעין ושבע שנין כיומי דיעקב, 

וחסר מנהון תלתין ושבע שנין, הא שבעין שנין דשבקו 

לי' לדוד מלכא לאתקיימא בהון, ובהו אתקיים דוד בכל 

אינון שנין דשבקו לי' אבהן וכו'.

ואי3 תימא יוסף אמאי יתיר מכלהו, אלא ודאי יוסף 

דאנהיר  הוא  ודא  צדיק,  דאקרי  בגין  ככלהו  בלחודוי 

לדוד  לי'  שבק  האי  כך  ובגין  מכלהו,  יתיר  לסיהרא 

ויתן  יז(  א,  )בראשית  דכתיב  חיין,  יתיר מכלהו  מלכא 

אתם אלהי"ם ברקיע השמים להאיר על הארץ.
ספר הזהר חלק א' דף קסח, א. ב.

עמודים  בראשית  לזהר  הערות  יצחק  לוי  בלקוטי 

קל-קלז מובא ביאור נפלא על מ"ש בזהר הנ"ל, ומבאר 

ומתרץ "יותר" מארבעים שאלות ודיוקים בלשון הזהר 

להתחיל  הוא,  המחבר  הרב  ודרך  בתורה,  ובפסוקים 

וכמה  כמה  עוד  מבאר  הביאור  ובתוך  שאלות,  בכמה 

שאלות ודיוקים, וכדי להקל על המעיין, הננו כותבים 

כאן השאלות והדיוקים, ובשני חלקים:

א( הדיוקים בלשון הזהר והשאלות הקשור בזהר.

ב( השאלות בפסוקי התורה.

ואלו הן השאלות והדיוקים:

כלל,  חיים  לו  היו  לא  המלך  דוד  מבאר  בזהר  א( 

וקיבל שבעים שנה מאדם הראשון )שהי' צריך לחיות 

אלף שנה, וחי בפועל תשע מאות ושלשים שנה, ונתן ע' 

שנה לדוד כידוע(.

מאברהם  "גם"  שנה  ע'  קיבל  דדוד  ממשיך  ובזהר 

יעקב ויוסף.

וקשה למה קיבל דוד "ע" שנה ב' פעמים, וא"כ הי' 

)הביאור  "שבעים"  פעמיים   – שנה  ק"מ  לחיות  צריך 

סימן קכג(?

)ואם תאמר  יתיר מכלהו  יוסף אמאי  תימא  ואי  ]תרגום ללה"ק[   )3

יוסף למה הוצרך לתת חיים לדוד יותר מכולם, ומתרץ( אלא ודאי יוסף 

בלחודוי בכלהו בגין דאקרי צדיק )אלא ודאי יוסף לבדו הוצרך לתת 

ודא הוא  יסוד(,  משנותיו חיים לדוד כנגד כולם לפי שנקרא צדיק – 

דאנהיר לסיהרא יתיר מכלהו )ולכן הוא היסוד הוא המאיר למלכות 

יותר מכולם(, ובגין כך האי שבק לי' לדוד מלכא יתיר מכלהו חיין 

)ולכן יוסף השאיר חיים לדוד המלך יותר מכולם, וראי' לזה( דכתיב 

ויתן אתם אלהי"ם ברקיע השמים להאיר על הארץ, ע"ש.

ילקוט לוי יצחק על התורה dxyÎiig zyxt - zegiyÎihewl
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התורה, לימוד הבל בחשיבות חז"ל דנים כאשר

קיים  העולם של 53שעליו הבל שזהו מיד  מציינים הם ,

חטא. בו שאין הבל רבן, בית של תינוקות

פעולה  כל או נר שבהדלקת המעלה מכך מובנת

חטא. בה שאין ביד הנעשית

המצוות  בכל קיימת הנ"ל המעלה לעיין: יש אך

אין  ומדוע – חינוך, מפני וקטנות קטנים שמקיימים
בספרים?! מבואר זה ענין

.Ë

ÌÈ˘ È"Ú ‡˜Â„ Y ÚÂ·˘‰ ÏÎ· ˙È·‰ ˙¯‡‰
˙Â·Â

של  נרות בהדלקת שרק לכך הטעם באמת הוא מה
ולא  השבוע, כל דלוק נר של הענין מתבטא ובת אשה

בו? וכיוצא אבינו אברהם של בהדלקה

חז"ל  דברי לפי הגבר 54– של תפקידו מתבטא

הוא – חיטין" "מביא שהוא בכך לביתו,oqipknבבית

אדם. למאכל החיטים את לעבד היא האשה ועבודת

הוא  הטבע, בדרך לגבר, הקב"ה שקבע התפקיד

לכבוש" דרכו אל 55"איש החוץ מן דברים להכניס –
מלך  בת כבודה "כל היא האשה זאת, לעומת הבית.

הוא56פנימה" תפקידה –ziad jeza לעבד – פנימה ,

ראויים  שיהיו באופן החוץ מן המובאים הדברים את
העליון  לאדם כביכול, ראויים, להיותם עד לאדם,

(הקב"ה).

הדבר גרם לא נרות הדליק אברהם qplכאשר
הטבע  מדרך יותר בגשמיות, הבית את יאירו שהנרות

תפקידו. זהו לא שהרי –

ובנות  נשי לכל ובעקבותן ורבקה, שרה בנות דוקא

להתעסק  הוא בעולם ותפקידן ששליחותן ישראל,
הבית  להשפיע 57בצרכי הכח ישנו בגשמיות, גם ,

נרותיהן. ע"י הזמן, כל במשך הבית, כל את ולהאיר
הדליקה  שבו בית שזהו ניכר, השבוע ימות כל במשך

שבת. נר ורבקה שרה בת

.È
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– בפרש"י הפרטים בשלושת הסדר יובן הנ"ל לפי
הענינים: בפנימיות

שמביא 58מפרשים  הפרטים ששלושת אומרים
במיוחד  שניתנו המצוות שלוש כנגד הם בפירושו רש"י

המשפחה) (טהרת נידה חלה, ישראל: ובנות לנשי
הנר. והדלקת

דלוק  ל"נר מביאה הנר הדלקת מצוות שמירת
גורמת  חלה במצוות זהירות שבת", לערב שבת מערב

מזכה  נידה במצוות והקפדה בעיסה" מצויה ל"ברכה
"ענן" את מביאה טהרה – האהל" על קשור ב"ענן

.59השכינה 

סדר  לפי הנ"ל הפרטים שלושת את מנה רש"י
הנר  בהדלקת האלה: המצוות קיום זמן של כרונולוגי

דלוק  ("נר חינוך לגיל הגיעה עם מיד הילדה מתחילה
היא  כאשר יותר, מאוחר שבת"), לערב שבת מערב

היא  הבית, בעבודות לסייע ומתחילה מעט גדלה
– ולבסוף בעיסה"), מצויה ("ברכה בעיסה גם עוסקת

טהרת  – נידה מצוות מקיימת היא נישואיה עם
האהל"). על קשור ("ענן המשפחה

***
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"ומאדם  הלשון  נקט  בדוד  הזהר,  בלשון  דיוק  ב( 

קדמאה הוו שבעין שנין דאתקיים דוד מלכא בעלמא" 

– מדייק "דאתקיים בעלמא", וכן ביעקב כתוב "יעקב 

בעלמא", משא"כ באברהם כתוב  הוו לי' לאתקיימא 

"אברהם . . דהוה לי' לאתקיימא" בלי תיבת "בעלמא", 

וכן ביוסף כתוב רק "יוסף . . הוה לי' לאתקיימא". מה 

"בעלמא"  תיבת  מוסיף  ודוד  ביעקב  דדוקא  הטעם 

)הביאור סימן קסא(?

נתנו  ויוסף"  יעקב  "אברהם  דדוקא  הטעם,  מה  ג( 

אלו  בשלשה  המיוחד  הענין  מהו  המלך,  לדוד  שנים 

)הביאור סימן קכג(?

ד( מהו הפי' שכתוב בזהר דיצחק לא נתן לדוד שנים 

"בגין דדוד מלכא מסטרי' קא אתא"? ומהאבות נתנו 

רק "אברהם ויעקב" )הביאור סימן קכג(?

כמה  מתחלה  כתוב  באברהם  הזהר,  לשון  דיוק  ה( 

דמתחיל  בפועל,  חי  כמה  ואח"כ  לחיות  לו  שהי' 

ותמנין שנין"  לאתקיימא מאה  לי'  "אברהם... דהוה 

וכן  שנין",  וחמש  ושבעים  מאה  "ואתקיים  ואח"כ 

לאתקיימא  לי'  הוה  "יעקב  מתחלה  כתוב  ביעקב 

אלא  אתקיים  "ולא  ואח"כ  דאברהם",  כיומי  בעלמא 

מאה וארבעין ושבע שנין", משא"כ ביוסף מתחיל כמה 

דכתוב  לחיות,  לו  ואח"כ כמה שנים שהי'  בפועל,  חי 

"הוה  ואח"כ  שנין"  ועשר  מאה  דאתקיים  "יוסף 

טעם  מה  שנין",  ושבע  וארבעין  מאה  לאתקיימא  לי' 

נה הסדר ביוסף )הביאור סימן קעא(? החילוק, דמׁשַ

ו( למה נקט בזהר "יעקב הוה לי' לאתקיימא בעלמא 

דאברהם", הרי לכאורה יעקב הי' צריך לחיות  כיומי 

שכתוב  דרך  )ועל  שנה,  ק"פ  אביו  דיצחק"  "כיומי 

ביוסף "דהוה לי' לאתקיימא כיומי דיעקב" אביו(, ואז 

הי' נשאר לדוד ל"ג שנה מיעקב עצמו, למה הי' יעקב 

לחיות כיומי דאברהם דוקא דהוא קע"ה שנה, ונשאר 

רק כ"ח שנים )הביאור סימן קכג(?

לי'  "דהוה  מדייק  באברהם  הלשון,  דיוק  ז( 

"ואתקיים  ובפועל  שנין",  ותמנין  מאה  לאתקיימא 
"יוסף  דנקט  ביוסף  וכן  שנין",  וחמש  ושבעים  מאה 

לאתקיימא  לי'  "הוה  שנין",  ועשר  מאה  דאתקיים 
מאה וארבעין ושבע שנין".

משא"כ ביעקב נקט לשון אחר, מתחלה נקט "יעקב 

)קע"ה  כיומי דאברהם"  לאתקיימא בעלמא  לי'  הוה 

שנה(, ואח"כ נקט "ולא אתקיים אלא מאה וארבעין 

ושבע שנין", למה נקט הלשון "ולא אתקיים", בלשון 

ויוסף,  באברהם  שכתוב  כמו  נקט  לא  למה  שלילה, 

שנין"  ושבע  וארבעין  מאה  "ואתקיים  רק  והול"ל 

)הביאור סימן קכג(?

ח( דיוק חילוק הלשון, ביעקב כתוב "יעקב הוה לי' 

לאתקיימא בעלמא כיומי דאברהם", משא"כ ביוסף 

וארבעין  מאה  לאתקיימא  לי'  הוה  "יוסף...  כתוב 

רק  ביעקב  נקט  למה  דיעקב",  כיומי  שנין  ושבע 
משא"כ  קע"ה,  השנים  לפרט  מבלי  דאברהם"  "כיומי 

שנין".  ושבע  וארבעין  "מאה  גם השנים  ביוסף מפרט 

למה לא כתוב ביוסף רק "כיומי דיעקב", דכבר כתוב 

קודם דחי יעקב קמ"ז שנה )הביאור סימן קעא(?

מחיי  חסרים  שנים  כמה  בזהר  שמבאר  אחר  ט( 

הזהר  מיד  שנים(,  )כ"ח  ויעקב  שנים(,  )חמש  אברהם 

נים, דכתוב "אשתכחו דאברהם  עושה חשבון צירוף הׁשָ

והרי  שנין",  ותלת  תלתין  מחייהון  לי'  שבקו  ויעקב 

הוא חשבון קל ופשוט, למה עשה סך הכל משניהם – 

ולא המתין בהחשבון עד אחר השנים  ויעקב,  אברהם 

שהניח יוסף )ל"ז שנים(, והי' צריך בסוף לעשות חשבון 

ל"ז,  יוסף  כ"ח,  יעקב  חמש,  הי'  דאברהם  הכל,  הסך 

השנים  בין  מחלק  למה  שבעים,  נעשה  ביחד  ובצירוף 

דאברהם ויעקב ובין השנים דיוסף, ומשמע דיש כוונה 

ויעקב דוקא  ודיוק בזהר לצרף ביחד השנים דאברהם 

)הביאור סימן קכג(?

עושה  בסוף  אכן  הזהר  ט',  לשאלה  בהמשך  י( 

שבעין  "הא  דכתוב  נשארו,  כמה  הכללי  החשבון 

שנין", וא"כ החשבון קודם "אשתכחו דאברהם ויעקב 

שבקו לי' מחייהן תלתין ותלת שנין" הם מיותר לגמרי 

)הביאור סימן קכג(?

יא( דיוק חילוק לשון בזהר, באברהם כתוב "חסרין 

חמש", תיבת "חסרין" באות נו"ן סופית – לשון נקבה, 

משא"כ ביעקב הלשון "חסרים תמניא ועשרין" חסרים 

באות ם' סופית – בלשון זכר )הביאור סימן קכג(?

"חסרים  כתוב  ביעקב  הזהר,  לשון  חילוק  דיוק  יב( 

תמניא ועשרין", כתוב מספר המועט קודם "תמניא", 
ואח"כ המספר המרובה "ועשרין", משא"כ ביוסף כתוב 

המרובה  מספר  שנין",  ושבע  תלתין  מנהון  "וחסר 

מה  "ושבע",  המועט  המספר  ואח"כ  "תלתין"  קודם 

טעם השינוי )הביאור סימן קכג(?

לדוד  דשבקו  שנין  שבעין  "הא  מסיים  הזהר  יג( 

הפעם  עוד  כתוב  ואח"כ  בהון",  לאתקיימא  מלכא 

מיותרים  לכאורה  אלו  תיבות  דוד",  אתקיים  "ובהו 
הם, דכבר כתוב "לאתקיימא בהון", מה מוסיף "ובהו 

אתקיים דוד" )הביאור סימן קכג(?

יד( בהמשך להנ"ל, מסיים "ובהו אתקיים דוד בכל 

אינון שנין דשבקו לי'", הרי כבר כתוב "הא שבעין 
שנין דשבקו לי' לדוד" )הביאור סימן קכג(?

טו( מסיים "ובהו אתקיים דוד בכל אינון שנין דשבקו 

ילקוט לוי יצחק על התורה



לט

לי' אבהן", הרי השבעים שנה הן מאברהם יעקב ויוסף, 

ויוסף אינו מהאבות, וא"כ למה נקט "אבהן" האבות 

)הביאור סימן קכג(?

כל דבר ומספר בתורה הוא מדוייק.
"קפ"  לחיות  צריך  הי'  דאברהם  הטעם  מה  טז( 

בשייכות  ק"פ  דמספר  המיוחד  הענין  מהו  בדיוק?, 

ל"אברהם" דוקא )הביאור ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת 

חלק א' סימן קפה(?

יז( מהו הטעם דאברהם חי בפועל קע"ה שנה, מהו 

דוקא  ל"אברהם"  בשייכות  קע"ה  דמספר  הענין  תוכן 

סימן  א'  חלק  עה"ת  יצחק  לוי  ילקוט  ראה  )הביאור 

קפד(?

מספר  בדיוק  לדוד  נתן  ד"אברהם"  הטעם  מה  יח( 

"ה" שנים דוקא )הביאור סימן קכד(?

יט( מה הטעם דיצחק חי ק"פ שנה דוקא, מה הקשר 

יצחק  לוי  ילקוט  )הביאור ראה  ל"יצחק" המספר ק"פ 

עה"ת חלק א' סימן קפה(?

כ( אברהם הי' צריך לחיות ק"פ שנה, וכן יצחק חי 

ק"פ שנה, מהו ההשתוות בין אברהם ויצחק, דחייהם 

במספר ק"פ דוקא )הביאור ראה ילקוט לוי יצחק עה"ת 

חלק א' סימן קפה(?

בפועל קמ"ז שנה?, מה  כא( מה הטעם דיעקב חי 

הקשר ליעקב המספר קמ"ז דוקא )הביאור סימן קטז. 

קיז. קיח(?

כב( המעיין יראה, דכל ימי שני חיי האבות – אברהם 

יצחק ויעקב – ביחד הי' תק"ב שנים, מהו הרמז במספר 

תק"ב דוקא )הביאור סימן קעג. קכו(?

כג( מה הטעם דיעקב נתן והשאיר לדוד המלך מספר 

"כח" שנים בדיוק )הביאור סימן קכד(?

כד( למה חי יוסף בדיוק ק"י שנה, מה הקשר ל"יוסף" 

המספר ק"י דוקא )הביאור סימן קעג(?

כה( מה הטעם דיוסף נתן והשאיר לדוד המלך מספר 

ל"ז שנים דוקא )הביאור סימן קכג(?

ִנים  ׁשָ יוסף  בסוף, הטעם דהשאיר  הזהר מסיים  כו( 

ראי'  ומביא  שנים,  ל"ז   – ביחד  ויעקב  מאברהם  יותר 

ברקיע  אלקים  אתם  "ויתן  יז(  א,  )בראשית  מהפסוק 

השמים להאיר על הארץ", ויש לשאול איפה מרומז בפ' 

דיוסף נתן ל"ז שנים )הביאור סימן קעא(?

יראה  והמעיין  בדיוק.  הוא  בתורה  דבר  כל  כז( 

בכללות   – נחלק  המלך  דוד  של  שנה"  דה"שבעים 

כל  על  בירושלים  מלך  הי'  שנה  ל"ג  מספר  ַנִים,  ִלׁשְ  –

ישראל ויהודה )כמ"ש בשמואל ב' סימן ה'(, ומקודם 

לזה ל' שנה לא הי' מלך ואח"כ הי' מלך ז' שנים בחברון 

על יהודה בלבד.

ירושלים,  קודם  שנה  ל"ז  נחלק:  דשנותיו  נמצא 

ומה  ישראל,  כל  על  בירושלים  שנה  ל"ג  מלך  ואח"כ 

הטעם במספר ל"ג-ל"ז דוקא )הביאור סימן קכג(?

* * *
עוד שאלות ודיוקים בהזהר ובלשון הזהר

"אברהם  הוא  הלשון  בהתחלה  ב'  בסעיף  כח( 

שביק לי' וכן יעקב ויוסף", דמצרף יעקב ויוסף ביחד, 

יעקב  אברהם  שנים  כמה  בהחשבון  הסעיף,  ובהמשך 

"אברהם  מצרף  ם  ׁשָ הנה  המלך  לדוד  שבקו  ויוסף 

)וכנ"ל  בפנ"ע  יוסף  מפרט  כך  ואחר  ביחד  ויעקב" 

שאלה ט(, דכתוב "אשתכחו דאברהם ויעקב שבקו לי' 

יוסף בפנ"ע, מה  ואח"כ  ותלת שנין",  מחייהון תלתין 

הטעם דמתחלה נקט אברהם בפנ"ע ומצרף יעקב ויוסף 

בפנ"ע  ויוסף  ביחד,  ויעקב  אברהם  נקט  ובסוף  ביחד, 

)ראה סימן קכג(?

"ואתקיים  כתיב  באברהם  הלשון,  חילוק  דיוק  כט( 

ביעקב  וכן  חמש",  חסרין  שנין,  וחמש  ושבעין  מאה 

"ולא אתקיים אלא מאה וארבעין ושבע שנין, חסרים 

לי'  "הוה  כתיב  ביוסף  משא"כ  ועשרין",  תמניא 
דיעקב,  כיומי  שנין  ושבע  וארבעין  מאה  לאתקיימא 

וחסר מנהון תלתין ושבע שנין", למה ביוסף מוסיף 

תיבת "שנין" )ראה סימן קכג(?

ובאברהם ויעקב גופא יש לדייק בהלשון, דכשעושה 

ויעקב  דאברהם  "אשתכחו  כתוב  משניהם  הכל  הסך 

שבקו לי' מחייהון תלתין ותלת שנין", דרק בהסך הכל 

באברהם  השנים  כשמפרט  משא"כ  "שנין",  מוסיף 

סימן  )ראה  "שנין"  תיבת  משמיט  חסר  כמה  ויעקב 

קכג(?

ויעקב  לאברהם  כשבא  דהזהר  יראה,  המעיין  ל( 

כמה השאירו לדוד המלך, נקט בלשון חיוב, "אשתכחו 

דאברהם ויעקב שבקו לי'", משא"כ ביוסף כתבו בלשון 

)ורק  שנין"  ושבע  תלתין  מנהון  "וחסר  דנקטו  שלילה 

לדוד  לי'  דשבקו  שנין  שבעין  "הא  כתבו  הכל  בהסך 

מלכא"(, למה ביוסף לא כתב "ושבק לי' תלתין ושבע 

שנין" בדיוק כמו שכתב באברהם ויעקב, או באברהם 

"אשתכחו...  בלשון שלילה  לכתוב  יכולים  היו  ויעקב 

דחסר מחייהן", מה טעם השינוי )ראה סימן קכג(?

"הא  בזהר  כתב  ב'  סעיף  בסיום  הלשון,  דיוק  לא( 

שבעין שנין דשבקו לי' לדוד מלכא לאתקיימא בהון", 

אתקיים  "ובהו  טו(,  יד,  יג,  שאלה  )כנ"ל  כתב  ואח"כ 

לי' אבהן", למה מתחלה  אינון שנין דשבקו  דוד בכל 

שנין"  אינון  "בכל  רק  ובסוף  שנין",  שבעין  "הא  נקט 

ולא כתבו "בכל אינן שבעין שנין" )ראה סימן קכג(?
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"לדוד  נקט  הנה מתחלה  לא,  לשאלה  בהמשך  לב( 

מלכא", ובסוף כתוב רק "ובהו אתקיים דוד" בלי תיבת 

"מלכא", ובכל הסעיפים )א, ב, ג( נקט כל פעם "דוד 

מלכא", חוץ מכאן שכתב רק "ובהו אתקיים דוד", מה 

טעם השינוי )ראה סימן קכג(?

* * *
השאלות בפסוקי תורה

חיי  שני  ימי  "ואלה  ז(  כה,  שרה  )חיי  בפסוק  לג( 

אברהם אשר חי מאת שנה ושבעים שנה וחמש שנים", 

שלכאורה תיבת אשר חי למותר הוא, ומאי קמ"ל בזה 

)הביאור ילקוט לוי יצחק עה"ת חלק א' סימן קפג(?

אברהם  אלקי  ה'  "אני  יג(  כח,  )ויצא  בפסוק  לד( 

אביך ואלקי יצחק", למה מייחס "אביך" לאברהם ולא 

ליצחק )הביאור סימן קכג(?

לה( כל דבר בתורה הוא בדיוק, למה התחתן יעקב 

כשהי' בן פ"ד שנים דוקא )הביאור סימן קטז(?

לו( בפסוק )וישב לז, ב( "אלה תולדות יעקב יוסף", 

שאלת המדרש )ב"ר פרשה פד, ו. אבות דרבי נתן פרק 

ב, ה. ספר המאמרים תרנ"ד עמוד קז. ועוד( שלכאורה 

יעקב ראובן" שהרי ראובן הוא  הי' צ"ל אלה תולדות 

הבכור, ומה תלמוד לומר "יוסף" )הביאור סימן ד. ז(?

וגם  אלומתי  קמה  "והנה  ז(  לז,  )שם  בפסוק  לז( 

ב(  אלמתי,  קמה  והנה  א(  לשונות  השני  מהו  נצבה", 

וגם נצבה, מה נתוסף ב"נצבה", ובהדגשה "וגם נצבה" 

)הביאור סימן קעא(?

ועמד  שנה,  ל'  בן  כשהי'  לגדולה  עלה  יוסף  לח( 

שעמד  הרי  שנה,  ק"י  עד  למלך  כמשנה  בגדולתו 

דוקא  שנים  "פ"  הטעם  מהו  שנים,  "פ"  בגדולתו 

)הביאור סימן קעג(?

לט( בפסוק )ויחי מז, כח( "ויחי יעקב בארץ מצרים 

יעקב שני חייו שבע שנים  ימי  ויהי  שבע עשרה שנה, 

וארבעים ומאת שנה", ויש לשאול למה באברהם )כנ"ל 

שאלה לג(, וביצחק )וישלח לה, כח( "ויהיו ימי יצחק 

מאת שנה ושמנים שנה", וכן ביוסף )ויחי נ, כב( "ויחי 

המרובה  המספר  נקט  בכולן  שנה"  ועשר  מאה  יוסף 

נקט  ביעקב  משא"כ  המועט,  המספר  ואח"כ  קודם 

המספר המועט קודם "שבע שנים" ואח"כ "וארבעים 

)הביאור  דוקא  ביעקב  השינוי  טעם  מה  שנה",  ומאת 

סימן קטז(?

מ( בפסוק הנ"ל, למה ביעקב כתב שנים על המספר 

"וארבעים  ביחד  ומחבר  מצרף  ואח"כ  בפנ"ע,  שבע 

משא"כ  ביחד,  שניהם  על  שנה  וכתב  שנה"  ומאת 

באברהם )כנ"ל שאלה לג(, וביצחק )כנ"ל שאלה לט( 

סימן  )הביאור  בכל מספר, מה טעם השינוי  נקט שנה 

קטז(?

מא( בפסוק הנ"ל, למה כתב עוד הפעם "שני חייו" 

הרי כבר כתב "ויחי יעקב" בתחלת הפסוק, והי' צריך 

לכתוב "ויהי ימי יעקב שבע שנים וגו'", מה נתוסף עוד 

הפעם "ימי חייו", או שהי' צ"ל "ויהי ימי חייו", למה 

עוד הפעם "יעקב" )ראה סימן קטו. קטז. קיז, ובהנסמן 

לעיל שאלה לג(?

מב( למה כתוב ב' פעמים בתורה שחיי יוסף הי' ק"י 

שנים, מתחלה כתוב )ויחי נ, כב( "ויחי יוסף מאה ועשר 

שנים" ואח"כ כתוב )שם פסוק כו( "וימת יוסף בן מאה 

ועשר שנים"? )ראה סיום סימן קעג(.

ועוד כמה וכמה דיוקים בתורה ומאחז"ל.
"ראה לקמן סימן קכג. קכד. קעא. קעג"

ילקוט לוי יצחק על התורה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc oiaexir(oey`x meil)

:ax zhiy lr dywn `xnbdáéúî[dywd-],úLL áøepipy ¥¦©¥¤
epizpyna(.ht lirl),úBøéöç ãçà úBbb ãçà ,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥¤¨©¤¨£¥

íéìëì àìå ïëBúa eúáML íéìëì ,ïä úçà úeLø úBôétø÷ ãçàå§¤¨©§¥§©©¥§¥¦¤¨§§¨§Ÿ§¥¦
.úéaä CBúa eúáMLlhlhl xiznd oerny iax s`y ,xnelk ¤¨§§©©¦

ezayy milk iabl `l` z`f xizn epi` stxwe xvgl bbn
.ziaa ezayy milk iabl `le ,zenewn mze`aà éàúøî ¦¨§©

eáøéòc àîìLaxn`z m` md miayein oerny iax ixac - ¦§¨¨§¥§
,mnvr oial mpia xvgd ixiic eaxiry ote`a wqer `edy

c ,opgei iaxe l`eny zhiykeíézác éðàî dì úçkLîc eðééä©§§©§©©¨¨¥§¨¦
øöçaaexird ixdy ,xvga mizad ilk miievn jkitly - ¤¨¥

oerny iax jxved ok lre ,xvgl mizad on lehlha mxizn
`l` stxwe bbl e` zxg` xvgl lhlhl xizn `ed oi`y yxtl
e`aede ziaa ezayy milkd z` `le ,xvga ezayy milkd z`

.aexird ici lr xvgl zayaúøîà éà àlàxn`z m` la` - ¤¨¦¨§©
wx wqer oerny iaxy ,ax ixackaote`eáøéò àlLxvgd ixiic §¤Ÿ¥§

ok m` ,mnvr oial mpiaøöça íézác éðàî dì úçkLî éëéä- ¥¦©§©©¨¨¥§¨¦¤¨¥

`le xg`n ixd ,xvga miievn mizad ilk eidiy okzi cvik
lhlhl mi`yx md oi` mnvr oial mpia mizad ixiic eaxir
mixeq`y xnel oerny iax jxved recne ,xvgd l` mdizan
e`aede mizaa ezayy milkd z` zxg` xvgl lhlhl md

.xvgl zaya
:`xnbd zvxznàeä,zyy ax -dì áéúBîlr ef `iyew dywd - ¦¨

,ax ixacàeäå,envr zyy ax -dì ÷øôî,eziiyew z` uxiz - §§¨¥¨
epiid 'ziad jeza ezayy milkl `le' oerny iax ixac zpeeky

àøãeñå àzîeëaiaxy ,ax ixacl s`y ,epiidc .xceqe raek - §§¨§¨¨
xeq`l jxved mewn lkn ,da eaxir `ly xvga wqer oerny
micba oiprl ,zxg` xvgl ziad jeza ezayy milk lhlhl
minrte ,yealn jxc xvgl mdnr `veie eziaa yael mc`y
it lr s`y oerny iax xn` jk lre ,xvga mgipne mhyet `edy
mewn lkn ,xg` mewnl xvga ezayy milk lhlhl xzeny
jxc xvgl me`ivede ziaa ezayy micba mze` z` lhlhl xeq`

.yealn
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מי מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת חיי שרה
כג, א – ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים 

שנה ושבע שנים שני חיי שרה

ימי  לכל  שרה  חיי  ויהיו  בפסוק  רמז  תוכן:  א. 
"בקרית  יתמו  ומתי  ישראל,  על  שיעברו  הצרות 

ארבע" רמז לשעבוד ד' גליות, ועוד רמזים בזה

ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני 
ושי"ן  ישראל,  על  שעברו  הצרה  ימי  כל  הן  אלו  שרה,  חיי 
וצד"י מתחלפין כמן יצחק ישחק. וכל הגלויות, גלות מצרים 
בית שני, מכלל הצרות  ימי  כל  וכן  זה  וגלותינו  בבל  וגלות 
ועל כן לא עלו  ועד סופו לא היו בשלוה.  היו, כי מתחלתו 
המיוחסין מבבל וגלות ירושלים אשר בספרד, כי ידעו כולם 
ידיעה ברורה כי הימים ההם מימי הגלות הן, ואמרו מוטב 
נשב במקומינו ולא נגלה גלות על גלות. וימי הגליות כולם 
וששים  ומאה  אלפים  השנים  מנין  כל  עולים  שני  בית  עם 
ושב"ע  שנ"ה  ועשרי"ם  שנ"ה  מא"ה  חשבון  כמנין  שנה, 
שני"ם, והעשרים שנה היתרים הם נכנסים בעשרים שבטל 
התמיד קודם החורבן1 כי פעמים רבות בטל קודם החורבן. 

נמצא שכל אלו שני חיי הצרה.
יתמו  ומתי  הצרות.  כל  ויתמו  יכלו  שאז  שרה,  ותמת 
בקרית ארבע, אחר שיעברו קורות שעבוד ארבע מלכיות 
את  ואספתי  ב(  יד,  )זכרי'  בה  דכתיב  ומגוג  גוג  ומלחמת 
כנען,  בארץ  חברון  היא  למלחמה.  ירושלים  אל  הגוים  כל 
יוסף  בן  משיח  יהרג  ההיא  ובעת  הגוים  כל  שם  שיתחברו 
יב(  יב,  )זכרי'  דכתיב  ולספדו  לבכותו  ישראל  כל  ויבואו 
ויבא  הה"ד  וגו'  לבד  משפחות  משפחות  הארץ  וספדה 

אברהם לספוד לשרה ולבכותה.

)ע"פ   1290 שני,  בית   420 בבל,  גלות   70 מצרים,  גלות  שנה   400 החשבון:  ביאור   )1

דניאל יב, יא( מעת הוסר התמיד עד סוף הגלות, סה"כ 2180. חשבון המלים בפסוק 

עולים 2160, והעשרים העודפים הם השנים של ביטול התמיד שהיו לפני החורבן.

יצחק  תולדות  ואלה  באברהם,  נאמר  מה  זה  כל  אחר 
המאורעות  כל  אחר  יצחק,  את  הוליד  אברהם  אברהם  בן 
וקוראות הזמן ותולדותיו ישמח ה' במעשיו, וישמח ישראל 
בעושיו, וישמחו השמים ותגל הארץ, וישמח הר ציון ותגלנה 
בנות יהודה, ופדויי ה' ישובון ובאו לציון ברנה ושמחת עולם 
על ראשם, ששון ושמחה ישיגו ונסו יגון ואנחה, ואז ימלא 

שחוק פינו ולשונינו רנה, אמן כן יהי רצון.
תורת המנחה

כה, יח –וישכנו מחוילה עד שור אשר על 
פני מצרים באכה אשורה על פני כל אחיו נפל

ויבנה  דוד  בן  דכשיבוא  בפסוק  רמז  תוכן:  ב. 
בהמ"ק השלישי יהי' נפילה לבני ישמעאל

עה"פ על פני כל אחיו נפל יש לדקדק מש"כ "כל", למה 
שיהי'  מה  כאן  דמרומז  וי"ל  נפל,  אחיו  פני  על  כתיב  לא 
באחרית הימים, דהנה בב"ב )טז( איתא דברכת בכל מכל 
יעקב  דברכת  נמצא  ע"ש,  ויעקב  יצחק  אברהם  כנגד  כל 
הר  קראו  דאברהם  )פח(  ובפסחים  "כל",  בתיבת  מרומז 
דזה  שם  ובמהרש"א  ע"ש  בית,  ויעקב  שדה  קראו  יצחק 
נחרבו,  שני  ובית  ראשון  דבית  מקדשות,  בתי  ג'  כנגד 
משא"כ בית שלישי הוא נצחי המרומז ב"בית" שהוא נצחי 

בניגוד להר ושדה ע"ש.
דורש  הטורים'  דה'בעל  הכתוב  דיוק  דזהו  לומר  ויש 
סמיכת סוף פ' חיי שרה על פני כל אחיו נפל עם פ' תולדות 
ואלה תולדות יצחק, לומר כשיפול ישמעאל משם בן דוד 
יהי'  וזהו מה שאמר הכתוב דנפילת ישמעאל  יצמח ע"ש, 
בית  יהי'  דאז  השלישי,  בהמ"ק   – יעקב(  )כנגד  "כל"  ע"י 
ישמעאל,  לבני  נפילה  ויהי'  עולמים  ולעולמי  לעד  נצחי 

ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים אכי"ר.
פרי דוד

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc oiaexir(iyily meil)

xaky ote`aäöøôð íBé ãBòaîjkitle ,dphwl dlecbd xvgd ¦§¦§§¨
zqipka lehlha dphwd dxzed `l oky ,dilr zxqe` `id
lhlhl zexzen odizy eid zaya lzekd uxtp eli` la` ,zayd

.odizexvga
ééaà déì øîà,daxløîéà øî àîéz àì'`ny' axd xn`i l` - ¨©¥©©¥Ÿ¥¨©¥©

,mei ceran dphwl dlecbd dvxtpéàcå àlàxnel dz` jixv ¤¨©©
yíBé ãBòaî`id,äöøôðdlecbd oi` zaya lzekd uxtp m` la` ¦§¦§§¨

.zayd zqipka xak dxzede xg`n ,dphwd lr zxqe`øî àäc§¨©
øîàc àeä,epl zxn` jk ixdy -dépéî éàòa[izl`y-],àðeä áøî §¨©§©¦¥¥©¨

dépéî éàòáe[izl`ye-]áøéò ,äãeäé áøîzay axra,çútä Cøc §©¦¥¥©§¨¥©¤¤©¤©
çútä ízñðåy e` ,zayaïBlç Cøc áøéò,zay axrnïBlçä ízñðå §¦§©©¤©¥©¤¤©§¦§©©©

,zayaeäîdn -,efl ef zekenqd zexvg izy ,xnelk .dfa oicd ©
e` gzt yi lzek eze`ae ,odipia migth dxyr daeba lzek yie
m` ,eicgi axrl zexvgd izy ixiic mi`yxy dfa oicd ,oelg
oi` m` la` .oelgd e` gztd ici lr mdipia xeaig yi oky ,evxi
xvg lk `l` ,cgi axrl mileki mpi` mdipia oelg e` gzt
cgi eaxire mdipia oelg e` gzt didy ote`ae .dnvrl zaxrn
lha m`d wtzqdl yi ,zaya oelgd e` gztd mzqpe ,zay axra
xg`ny e` ,dipyl zg` xvgn lhlhl mixeq`e mdipiay aexird

.xq`p epi` aey zayd zligza lehlhd xzedeéì øîàå`ped ax §¨©¦

,df wtq lr dcedi axe.'äøzeä äøzeäL ïåék úaL'xg`n ,xnelk ©¨¥¨¤§¨§¨
mdipia did oky ,zayd zqipka efl efn lehlha zexvgd exzede
zaya mzqp m` s`e ,zayd dze` lkl exzed ,oelg e` gzt
lhlhle jiyndl md mi`yxe ,lha aexird oi` oelgd e` gztd

.xvgl xvgn
zay' mixne`y dcedi axe `ped axn laiw daxy ,`vnp
xnel yi epzpyn oipra s` jkitle .'dxzed dxzedy oeik
dzid `l zaya dphwl dlecbd xvgd dvxtp eli`y ,ok
`l` ,zayd zqipka dzid zxzen ixdy ,dilr zxqe`
axrn odipiay lzekd uxtpy ote`a zwqer dpyndy gxkda

.zay
:df oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbdøîzàdxn`p - ¦§©

oipra ,yxcnd ziaa zwelgnìôpL úBøéöç ézL ïéaL ìúBk¤¤¥§¥£¥¤¨©
eaxir `l ok lre ,odipia oelg e` gzt dligzn did `le ,zaya

.mnvrl xvg lk ixiic eaxir `l` ,zay axrn eicgiïéà ,øîà áø©¨©¥
Ba ïéìèìèî,zexvgd on cg` lka -,úBnà òaøàa àlàxg`ny §©§§¦¤¨§©§©©

mnvrl xvg lk ixiic egipdy aexird lha efl ef zexvgd evxtpe
mi`yx mpi` jkitle ,el` lr el` md mixqe`e ,zay axrn
,dnvr xvgd jeza s` e` ,xvgl mizad on mdilk z` lhlhl

cala zen` rax`a `l`.,øîà ìàeîLe§¥¨©
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dxyמב iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k oey`x meil inei xeriy

ß oeygxn `"k oey`x mei ß

âë(à)äøN éiç eéäiåäðL íéøNòå äðL äàî ©¦«§Æ©¥´¨½̈¥¨¬¨¨²§¤§¦¬¨−̈
:äøN éiç éðL íéðL òáLå§¤´©¨¦®§¥−©¥¬¨¨«

i"yx£‰L ÌÈ¯NÚÂ ‰L ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ eÈ‰iÂ«ƒ¿«≈»»≈»»»¿∆¿ƒ»»
ÌÈL Ú·LÂ∑,ּוכלל ּכלל ּבכל "ׁשנה" נכּתב ,לכ ¿∆«»ƒְְְְְִַָָָָָָ

לעצמֹו נדרׁש אחד ׁשּכל ל ּכבת לֹומר מאה ּבת , ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

לחטא  ׁשהרי עׂשרים חטאה, לא עׂשרים ּבת מה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ענׁשין  ּבת עׂשרים אינּה ּובת חטא, ּבלא מאה ּבת אף , ְְְֳִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ליפי  ׁשבע N¯‰.ּכבת ÈiÁ ÈL∑ לטֹובה ׁשוין .ּכּלן ְְִֶַַֹ¿≈«≈»»ְִָָָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr ,` jxk g"nyz zegiyd xtq)

ׁשנים וׁשבע ׁשנה ועׂשרים ׁשנה א)מאה (כג, ְְְִִֵֶֶַָָָָָָ
הּנפׁש: ּכֹוחֹות לכל רמז ּכאן ׁשּיׁש החסידּות, ּבתֹורת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמבֹואר
"עׂשרים  מּקיפים); (ּכֹוחֹות ותענּוג רצֹון – ׁשנה" ְְֲִִִֵֶַַָָָָ"מאה
ׁשנים" "ׁשבע הּמֹוחין); עיקר ּובינה, (חכמה מֹוחין – ְִִִִִֶַַַָָָָָָׁשנה"

הּמידֹות. ׁשבע –ִֶַַ
ּכֹוחֹות  ּבכל העבֹודה ׁשלימּות על מֹורה זה ׁשּמסּפר ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָָהרי
ּכּמּובן, ּבאברהם ּגם קּיימת היתה זֹו ׁשּׁשלימּות ואף ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָהּנפׁש.

חּייה. ימי ּבמסּפר ואף ּבׂשרה ּביטּוי לידי ּבאה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָהיא

מעל  היה עצמֹו מּצד אברהם ּדהּנה לֹומר, יׁש הּדבר ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָּבטעם
" ּבחינת העֹולם, – ׂשרה ואילּו רעיֹון". מּכל הּנעלם ׂשכל ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

– העֹולם ּגדרי ׁשהם והּמקֹום, הּזמן ׁשֹורׁש מלכּות, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָנּוקבא,
ּומּכיון  העֹולם. ּגדרי ּבתֹו ענייניו את ּופעלה ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָָָָהמׁשיכה
ּדירה  מּמּנּו לעׂשֹות ּדוקא, ּבעֹולם היא העבֹודה ְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָׁשעיקר
ּבחּיי  העבֹודה ׁשלימּות נרמזת לכן ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָלהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא,
להיֹות  צריכה ּבעֹולם העבֹודה ׁשּגם לכ רמז ּדוקא, ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָָׂשרה

הּנפׁש. ּכֹוחֹות ְֶֶַָּבכל

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - l"yz mixet zgiy t"r)

xYq`e dxUA deWd cv©©¨¤§¨¨§¤§¥

ועׂשרים  ׁשנה מאה ׂשרה חּיי "וּיהיּו ּכתּוב ּפרׁשתנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָּבתחילת
"מה  ּבּמדרׁש ואיתא ׂשרה"". חּיי ׁשני ׁשנים, וׁשבע ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָׁשנה
מדינה'? ּומאה ועׂשרים 'ׁשבע על ׁשּתמלֹו אסּתר ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָראתה
ׁשחיתה  ׂשרה, ׁשל ּבּתּה ּבת ׁשהיתה אסּתר, ּתבֹוא ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָאּלא:

מדינֹות" קכ"ז על ותמלֹו - ג)קכ"ז פנ"ח, .(ב"ר ְְְִִַ
זה: רמז ּבתֹוכן לבאר ְְְֵֵֶֶֶֶָויׁש

ׂשרה  ׁשל חּייה ׁשנֹות ּבקכ"ז ("אֹויפטּו") המיּוחד ְְְְְִֶֶַַַָָָָהּיתרֹון

ׁשּמּצד  ּדאף - לטֹובה" ׁשוין ׁש"ּכּולן רׁש"י, ּכדברי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָהּוא,
וירידֹות, עלּיֹות האדם, ּבחּיי וׁשינּויים ּתמּורֹות יׁשנם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּטבע
הבּדל  ללא לטֹובה", "ׁשוין היּו חּייה ׁשנֹות ּכל ׂשרה אצל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהרי

לזמן. זמן ְְִֵַַּבין
ּבקכ"ז  ּגם ׁשהיתה היא מהּטבע, למעלה זֹו, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָוהׁשּתּוּות

אסּתר: מלכה ׁשעליהן ְְְֲִֵֵֶֶֶָָמדינֹות
ּד"מפּוזר  ּבאֹופן אּלא אחד, ּבמקֹום אז היּו לא יׂשראל ְְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹּבני

ÔÈLא  Ú·Le ÔÈ¯NÚÂ ‰‡Ó ‰¯N ÈiÁ BÂ‰Â«¬«≈»»¿»¿∆¿ƒ¿«¿ƒ
:‰¯N ÈiÁ ÈL¿≈«≈»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

(àdOl zrcl Kixv .dxU iIg EidIe©¦§©¥¨¨¨¦¨©©¨¨
xEn`d xcQM xn` `le EidIe xn`̈©©¦§§Ÿ¨©©¥¤¨¨
igie ('b 'd) mc` igie miwiCSd lkA§¨©©¦¦©§¦¨¨©§¦
xcQM ipW dN` xn`i F` (`"i `"i) mW¥Ÿ©¥¤§¥©¥¤

:mdxa`A xEn`d̈¨§©§¨¨
ïëàl"f mxnF` KxC lr x`Azi ¨¥¦§¨¥©¤¤§¨

did Dzzin zAQW (`nEgpY)©§¨¤¦©¦¨¨¨¨
`NW hrnke wgvi zcwr dEricFdWM§¤¦¨£¥©¦§¨§¦§©¤Ÿ
zzin df itkE ,DznWp dgxR hgWp¦§©¨§¨¦§¨¨§¦¤¦©
`Ed wgvi zrEnW cSn dzid dxÜ¨¨§¨¦©§©¦§¨
fnxW xrv oFWl EidIe FxnF`A fnxW¤¨©§§©¦§§©©¤¨©

:xEn`d l ¤̀¨¨
BàxMfPd l"f mxn`n itl dvxi¦§¤§¦©£¨¨©¦§¨

df drx dxFUA ici lr dzOW¤¥¨©§¥§¨¨¨¤
Dl cFr rx`nd did `l m`W ciBi©¦¤¦Ÿ¨¨©§Ÿ¨¨
died WExR EidIe FxnF` `Ede ,miIg©¦§§©¦§¥£¨¨
dini zAvTW dAvTdn ziPWn dWcg£¨¨§ª¥¥©¦§¨¤¦§©¨¤¨

Eid xMfPd dUrn ici lre md xzFi¥¥§©§¥©£¤©¦§¨¨
iIg FxnF`e .oiprA xEn`d Kq diIg©¤¨©¨¨¨¦§¨§§©¥
,mdini miIgn miwiCSd iM ,dxÜ¨¦©©¦¦§©¦§¥¤

ni mirWxde:mzF` miIgn mdi §¨§¨¦§¥¤§©¦¨
BøîBàådn itl dxU iIg ipW cFr §§§¥©¥¨¨§¦©

ciBdl EidIe xn`W iYWxRX¤¥©§¦¤¨©©¦§§©¦
FxnF`A aEzMd ciBi xrv zngn dzOW¤¥¨¥£©©©©¦©¨§§
diIg ipW dnlWW WExR 'Fbe iIg ipW§¥©¥§¥¤¨§¨§¥©¤¨
dzOW dAq df didW `N` Dl EavTW¤¨§¨¤¨¤¨¨¤¦¨¤¥¨
zAq ici lrW iYWxRW dnlE ,Dci lr©¨¨§¨¤¥©§¦¤©§¥¦©
EidW dOn zFgR diIg Dl Elr dxFUAd©§¨¨¨©¤¨¨¦¨¤¨
hRWi xW` cqgd hRWn ricFdl oEki§©¥§¦©¦§©©¤¤£¤¦§Ÿ
wiCv lM iM ,eicicil `Ed KExA WFcTd©¨¨¦¦¨¦¨©¦
rxbi `l drEci dAql eini milWd `NW¤Ÿ¦§¦¨¨§¦¨§¨Ÿ¦§©
eipW ig EN` giexn didX dn wiCSn 'd¦©¦©¤¨¨©§¦©¦©¨¨
mipXd lr FxkU Fl milWie minlW§¥¦§©§¦§¨©©¨¦
,('b `VY `nEgpY) xaC mdA lrR `NW¤Ÿ¨©¨¤¨¨©§¨¦¨

ize`Y ig iziid EN` eil` xn`i iM¦Ÿ©¥¨¦¨¦¦©©£¨¦
ipW FxnF` `Ede ,aFh xaC lBql dzid̈§¨§©¥¨¨§§§¥
dizFpW lMW x`Xd l` oEM ,dxU iIg©¥¨¨¦¥¤©§¨¤¨§¤¨

:DcFaMn Exi`de DPOn miIg Eid̈©¦¦¤¨§¥¦¦§¨
ãBòEidIe KxCd df lr aEzMd x`Azi¦§¨¥©¨©¤©¤¤©¦§

dxU iIg Eid xrvA WExR dxU iIg©¥¨¨¥§©©¨©¥¨¨
cr ,xrvA dzid oNkA iM ,dpW d`n¥¨¨¨¦§ª¨¨§¨§©©©
`NW dcl ilagA `ide dpW mirWY¦§¦¨¨§¦§¤§¥¥¨¤Ÿ
dxn`X dn cnlE `v ,mdxa`l dclï§¨§©§¨¨¥§©©¤¨§¨
dzn oi` m`e mipA il dad ('` 'l) lgẍ¥¨¨¦¨¦§¦©¦¥¨
didW aExwA d`n cr 'SnE ,'Fbe§¦©¥¨§¥¤¨¨
Fbxdl wgvi z` scFx l`rnWi¦§¨¥¥¤¦§¨§¨§
dzide (b"pt x"a) l"f mxnF`M§§¨§¨§¨
,dpW d`n ixd xaCd lr zxrhvn¦§©¤¤©©¨¨£¥¥¨¨¨
EaWgi dN`l mipW raWe dpW mixUre§¤§¦¨¨§¤©¨¦§¥¤¥¨§
xaM iM DpaA dghA f` iM dxU iIg ipW§¥©¥¨¨¦¨¨§¨¦§¨¦§¨

:l`rnWi z` mdxa` WxBa dxez ¥¥©§¨¨¤¦§¨¥



מג dxy iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k oey`x meil inei xeriy
ּומאה  ועׂשרים ּב"ׁשבע מפּוזרים - העּמים" ּבין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּומפֹורד
ועד  מּנער הּיהּודים ּכל את "לאּבד המן ּגזירת ולכן ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמדינה".
ּככתבּה ּומדינה "מדינה ,הּמל מדינֹות ּכל אל נׁשלחה ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָזקן",

ּכלׁשֹונֹו" ועם יב־יג)ועם ג, אסתר .(מגילת ְְִַָָ
ּגֹוד  מפּוזרים וזהּו יׂשראל ׁשהיּו ׁשאף והחידּוׁש, הּפלא ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

לטֹובה" ׁשוין "ּכּולן ׁשהיּו הרי ּומׁשּונים, ׁשֹונים ְְְֲִִִִֵֶָָָָּבמקֹומֹות
נׁשמתֹו־עדן  הּזקן אדמּו"ר ּוכדברי - המסירּות־נפׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבענין

ד) קכ, בהוספות אור ּבסּכנה (תורה יׂשראל ׁשהיּו הּימים ְְִִֵֶֶַַָָָָָָ"ׁשּכל

ּכּולם  היּו ׁשנה, מׁש ּכמעט הּזמן ׁשּנמׁש המן, ּגזירת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָמּפני
ׁשעה, ּובכל עת ּובכל יֹום ּבכל מּמׁש, מסירּות־נפׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבבחינת
ולא  להריגה נפׁשם למסֹור מּוכנים היּו וׁשעה ׁשעה ּבכל ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָָָֹּכי
מהם  אחד ׁשּום על עלה ולא חס־וׁשלֹום, דת ְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹלעבֹור

חס־וׁשלֹום"! חּוץ ְֲֶֶַַָמחׁשבת
לקכ"ז  ׂשרה ׁשל ׁשנֹותיה קכ"ז ּבין הּמדרׁש ׁשּמׁשוה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוזהּו
"ּכּולן  - הּמעלה אֹותּה היא ּבׁשניהם ּכי ּדאסּתר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהמדינֹות

לטֹובה". ְִָָׁשוין

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 264 'nr a jxk y"ewl t"r)

dcFarA - 'f zaM 'k zA©§©¨£¨

וׁשבע  ׁשנה ועׂשרים ׁשנה מאה ׂשרה חּיי "וּיהיּו הּפסּוק ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָעל
א)ׁשנים" ּכבת (כג, כ' ּובת . . כ' ּכבת ק' "ּבת רׁש"י ּפירׁש ְְִִֵֵַַַַַָ

ז'".
האדם: ּבעבֹודת הרמז לבאר ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָויׁש

החינּו התחלת ׁשּבֹו הּזמן הּוא - ׁשנים ת"ת ׁשבע הל' (ראה ְְִִֶֶַַַַַַָָ
סשמ"ג) או"ח טושו"ע בתחילתו. הּזמן לאדה"ז הּוא - ׁשנה עׂשרים ;ְְִֶַַָָ

"מֹוחין  ּבֹו נכנסים אז ּבׁשלימּות, "ּגדֹול" האדם נעׂשה ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָׁשּבֹו
קנ ּדגדלּות" ב"ב רע"א)(ראה ב, במדבר לקו"ת א. לצאת ו, ּומתחיל , ְְְִֵַַָ

ּפרנסתֹו אחרי ולרּדֹוף ספ"ה)ּבעֹולם הּוא (אבות - ׁשנה מאה ; ְְְֲִֵֵַַָָָָָָָ

העבֹודה ּוׁשלימּות ּדגמר שם)הּזמן אבות .(ראה ְְְֲִֵַַַָָ
ׁשּיהיה הּוא הרצּוי הּמּצב כ'"והּנה, ּכבת ק' ׁשּגם "ּבת - ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָ

ּכמֹו חטא" "ּבלא יהיה מאה) (ּגיל ּבעֹולם העבֹודה ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹּבגמר
עׂשרים); (ּגיל ּבעֹולם העבֹודה ּבתחילת ְְֲִִִִֶֶַָָָָָָׁשהיה

ּתחילה להיֹות צרי לזה, להּגיע ּכדי ז'"אמנם ּכבת כ' "ּבת ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ
(ּגיל  ּדגדלּות" ה"מֹוחין לֹו ויׁש ּגדֹול ּכׁשּנעׂשה ׁשּגם -ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

והׁשק  ּדעֹות ממציא אינֹו ("אייּגענע עׂשרים), מּׁשּלֹו פֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
(ּגיל  לחינּו הּגיע ׁשּזה־עּתה ילד ּכמֹו מתנהג אּלא ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּדרכים"),

ּובתמימּות. ּבפׁשטּות עליו ׁשּמצּוים מה ׁשעֹוׂשה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָׁשבע),

(á)õøàa ïBøáç àåä òaøà úéø÷a äøN úîzå©¨´¨¨À̈§¦§©¬©§©²¦¬¤§−§¤´¤
äøNì ãtñì íäøáà àáiå ïòðkáìåk:dú §¨®©©¨ŸÆ©§¨½̈¦§¬Ÿ§¨−̈§¦§Ÿ¨«

i"yx£Úa¯‡ ˙È¯˜a∑ ׁשם ׁשהיּועל ענקים ארּבעה ¿ƒ¿««¿«ְֲִֵֶַַָָָָ
על  אחר: ּדבר ואביהן. ותלמי ׁשׁשי אחימן, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָׁשם:

ׁשּנקּברּו זּוגֹות ד' ואׁשּתֹו:ׁשם איׁש אדם (ב"ר)ׁשם ְְְְִִִֵֶָָָ
ולאה  יעקב ורבקה, יצחק וׂשרה, אברהם .וחּוה, ְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֹ

Ì‰¯·‡ ‡·iÂ∑ ׁשבע מּבאר.‰¯NÏ „tÒÏ «»…«¿»»ְִֵֶַƒ¿…¿»»
d˙k·ÏÂ∑ ׂשרה ו מיתת לפי נסמכה יצחק, לעקדת ¿ƒ¿…»ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָ

העקדה  ּבׂשֹורת לׁשחיטה,ׁשעלֿידי ּבנּה ׁשּנזּדּמן , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
נׁשחט, ׁשּלא ּומתה ּפרחה וכמעט מּמּנה .נׁשמתּה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹ

(â)úç-éða-ìà øaãéå Búî éðt ìòî íäøáà í÷iå©¨̧¨Æ©§¨½̈¥©−§¥´¥®©§©¥¬¤§¥¥−
øîàì: ¥«Ÿ

ÔB¯·Áב  ‡È‰ Úa¯‡ ˙È¯˜a ‰¯N ˙˙ÈÓeƒ«»»¿ƒ¿««¿«ƒ∆¿
‰„tÒÓÏ Ì‰¯·‡ ‡˙‡Â ÔÚÎ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»ƒ¿»««¬»«¿»»¿ƒ¿¿»

:dk·ÓÏe ‰¯NÏ¿»»¿ƒ¿«

Èaג  ÌÚ ÏlÓe d˙ÈÓ Èt‡ ÏÚÓ Ì‰¯·‡ Ì˜Â¿»«¿»»≈««≈ƒ≈«≈ƒ¿≈
:¯ÓÈÓÏ ‰‡zÁƒ»»¿≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.äøN úîzå (áFxnF`A aEzMd fnx ©¨¨¨¨¨©©¨§§
`l e"g iM xnFl rAx` zixwA§¦§©©§©©¦Ÿ
zixTW `N` miwiCSl dziOd qgizi¦§©¥©¦¨©©¦¦¤¨¤¦§©
'Cn diEpA dzidW xir WExR rAx ©̀§©¥¦¤¨§¨§¨¦
.mdn drqpe `id dcxtp zFcFqi§¦§§¨¦§¨§¨¥¤

FxnF`edzOW mbdW 'iR oFxag `id §§¦¤§¥¤£©¤¥¨
iM xEAgd zpigA mdA zrRWn `id¦©§©©¨¤§¦©©¦¦
Fpi` sEBd EzEnIW mbd miwiCSd©©¦¦£©¤¨©¥
mzzinA miwiCv iM miIgdn llWnª§¨¥©©¦¦©¦¦§¦¨¨
(:a"pw zAW) cnlE `ve ,miIg miiExw§¦©¦§¥§©©¨
mrHde ,dIW`i xA i`g` axC dUrOn¦©£¥§©£©©Ÿ¦¨§©©©
mikRdn dGd mlFrA mzFidA iM `Ed¦¦§¨¨¨©¤§©§¦

zpigal zFcFqiAW xngd zpigA§¦©©Ÿ¤¤©§¦§¦©
zErvn`A WtPAW WFcTd zEIpgExd̈¨¦©¨¤©¤¤§¤§¨
dxFYd zbltde miaFh miUrn©£¦¦§©§¨©©¨
LliMUdlE dGd mlFrA milCYWOW¤¦§©§¦¨¨©¤§©§¦§
c"t m"Anx azMX dn cnlE `v xaCA©¨¨¥§©©¤¨©©§©
dPYWIW 'd oiC dxFYd icFqi zFkldn¥¦§§¥©¨¦¤¦§©¤
Ktdie eil` aFxTd Fxag cFqil cFqid©§¦£¥©¨¥¨§©£Ÿ
`vOi ok FnkE ,minl xtrd¤¨¨§©¦§¥¦¨¥
FpFwA mc`d zEwaC zErvn`AW¤§¤§¨§¥¨¨¨§
W`d cFqil mNM zFcFqid EkRdzi¦§©§©§ª¨¦¨¥
.oade dnWPd W` cFqil W`d cFqie¦¨¥¦¥©§¨¨§¨¥
dGd mlFrd iM orpM ux`A FxnF`e§§§¤¤§©©¦¨¨©¤

`Ed (.'t `"g xdf) orpM ux` `xTi¦¨¥¤¤§©©Ÿ©
FCbpM FzEnSrzd zErvn`aE rxd xvi¥¤¨©§¤§¨¦§©§§¤§
dXcwA zFUrl `iltdl mc`d biVi©¦¨¨¨§©§¦©£¦§ª¨

:dbVdaE§©¨¨
ãtñìdxUl WExR .DzMale dxUl ¦§Ÿ§¨¨§¦§Ÿ¨¥§¨¨

cvl DzMale mlFrd on dzOW¤¥¨¦¨¨§¦§Ÿ¨§©
KtdA xn`i F` ,DxCrdA xqgPX dn©¤¤§©§¤§¥¨Ÿ©§¥¤
xqgPX dnE DzEwcvl dxUl§¨¨§¦§¨©¤¤§©
Dl rbFPX dn cvl dzFMale ,DxCrdA§¤§¥¨§¦§¨§©©¤¥©¨
axrIe zeOd qFM dnrHW¤¨£¨©¨¤©¤¡©

:DWnWb dxez ¦§¨
.Búî éðt ìòî (âmxnF` KxC lr ¥©§¥¥©¤¤§¨



dxyמד iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k oey`x meil inei xeriy

(ã)íënò øá÷-úfçà éì eðz íënò éëðà áLBúå-øb¥«§¨¬¨«Ÿ¦−¦¨¤®§¸¦³£ª©¤̧¤Æ¦¨¤½
:éðôlî éúî äøa÷àå§¤§§¨¬¥¦−¦§¨¨«

i"yx£ÌÎnÚ ÈÎ‡ ·LB˙ÂŒ¯b∑,אחרת מארץ ּגר ≈¿»»…ƒƒ»∆ֵֵֶֶֶֶַ
הריני  ּתרצּו, אם אּגדה: ּומדרׁש עּמכם. ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָונתיּׁשבּתי
ׁשאמר  הּדין, מן ואּטלּנה ּתֹוׁשב אהיה לאו, ואם ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּגר.

את  אּתן לזרע" הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: הארץ לי ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָ
לבית ∑‡Œ˙ÊÁ˜·¯.הּזאת" קרקע .הּקברֹות אחּזת ַֹ¬À«∆∆ְְְֲֵַַַַָֻ

(ä):Bì øîàì íäøáà-úà úç-éðá eðòiå©©«£¯§¥¥²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«

(å)eðòîL|øçáîa eðëBúa äzà íéýìû àéNð éðãà §¨¥´£Ÿ¦À§¦̧¡Ÿ¦³©¨Æ§¥½§¦§©´
Bøá÷-úà epnî Léà Eúî-úà øá÷ eðéøá÷§¨¥½§−Ÿ¤¥¤®¦´¦¤½¤¦§²

:Eúî øáwî Enî äìëé-àì«Ÿ¦§¤¬¦§−¦§¬Ÿ¥¤«
i"yx£‰ÏÎÈŒ‡Ï∑ ימנע מ)ּכמֹו:,לא ּוכמֹו:(תהלים ,"רחמי תכלא ח)"לא הּגׁשם (לעיל .""וּיּכלא …ƒ¿∆ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

(æ)úç-éðáì õøàä-íòì eçzLiå íäøáà í÷iå: ©¨¯¨©§¨¨²©¦§©¬§©¨−̈¤¦§¥¥«

‡ÒÁ˙ד  ÈÏ e·‰ ÔBÎnÚ ‡‡ ·˙B˙Â ¯ic«»¿«¬»ƒ¿»ƒ«¿»«
:ÈÓ„˜ ÔÓ È˙ÈÓ ¯a˜‡Â ÔBÎnÚ ‡¯e·¿̃»ƒ¿¿ƒ¿«ƒƒƒ√»»

dÏ:ה  ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡ ˙È ‰‡zÁ È· e·È˙‡Â¿»ƒ¿≈ƒ»»»«¿»»¿≈«≈

Èa‡ו  z‡ ÈÈ Ì„˜ ·¯ ‡Ba¯ ‡pÓ Ïa«̃≈ƒ»»ƒ»»«√»¿»«¿≈»»
˙È ‡pÓ Lp‡ C˙ÈÓ ˙È ¯·˜ ‡¯·˜ ¯ÙLaƒ¿«ƒ¿»»¿«»ƒ»∆«ƒ»»»

:C˙ÈÓ ¯a˜ÓlÓ CpÓ ÚÓÈ ‡Ï d¯·ƒ̃¿≈»ƒ¿«ƒ»ƒ¿ƒ¿«ƒ»

È·Ïז  ‡Ú¯‡„ ‡nÚÏ „È‚Òe Ì‰¯·‡ Ì˜Â¿»«¿»»¿ƒ¿«»¿«¿»ƒ¿≈
:‰‡zÁƒ»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

llFBd mzQIW mcTW (:a"pw zAW) l"f©¨¤Ÿ¤¤¦¨¥©¥
dn lM zrcFie d`Fx mc` Wtp¤¤¨¨¨§©©¨©
zOd oiaiMyOW o`Mn cFr ,diptNX¤§¨¤¨¦¨¤©§¦¦©¥

:(.c"r a"a) FAB lr©©
øaãéå.xn`l zg ipA l`iM dvxi ©§©¥¤§¥¥¥Ÿ¦§¤¦

zfEg` il EpY l`W `EdW cvl§©¤¨©§¦£©
`Ed dSxzOW eixaCn d`xPW 'Fbe§¤¦§¨¦§¨¨¤¦§©¤
aEzMd xn` dfl ,Fl EpYIW mFwn lkA§¨¨¤¦§¨¤¨©©¨
xEACd zilkY `Ed df `l WExR xn`l¥Ÿ¥Ÿ¤©§¦©¦
df `Ed iM FWTan xn`l dpkd `N ¤̀¨£¨¨¥Ÿ§ª¨¦¤

:oFxtr dcU§¥¤§
ãBòKxvd dOl mrh zzl dvxi¦§¤¨¥©©¨¨ª§©

mB .zg ipA l` xAcl mdxa ©̀§¨¨§©¥¤§¥¥©
didW in ike oiprA xEn`d lM Kix`dl§©£¦¨¨¨¨¦§¨§¦¦¤¨¨
cg` dcU F` xaw zGg` zFpwl Kixv̈¦¦§£ª©¤¤¨¤¤¨
mirxdl Kixv didi Frhpl F` FWxgl§¨§§¨§¦§¤¨¦§©§¦
xn`l xn` xnB dfl ,diaWFie laY¥¥§§¤¨¨¤¨©Ÿ¤¥Ÿ
xAwl rwxw zFO` 'c Kxvl `l WExR¥Ÿ§Ÿ¤©©§©¦§Ÿ
`N` ux` iaWFil xAcl Kxvd dxÜ¨ª§©§©¥§§¥¤¤¤¨
zxrn dpTW oiprA xEn`d xn`l¥Ÿ¨¨¨¦§¨¤¨¨§¨©
dfle ,dil` KFxr oi` xW` dlRkOd©©§¥¨£¤¥£¥¤¨§¨¤
icM zF`vndd lklE oNkl xAcl Kxvdª§©§©¥§ª¨§¨©©§¨§¥

:oiCd itM DzIpw lirFIW¤¦§¦¨¨§¦©¦
ãBòlrn dlFcB znrxY xiqdl dvxi¦§¤§¨¦©§Ÿ¤§¨¥©

zpYn l`Wi Ki` `Ede mdxa ©̀§¨¨§¥¦§©©§©
miCwd dfl ,dGg` il EpY xn`ie mPg¦¨§Ÿ©§¦£ª¨¨¤¦§¦
aWgi ok `l Faal WExR xn`l xn`e§¨©¥Ÿ¥§¨Ÿ¥©§Ÿ
`Fal FYrce mixaCd xn` eiRn `N ¤̀¨¦¦¨©©§¨¦§©§¨

:KEnqA x`a` xW`M dprhAc dxez §©£¨©£¤£¨¥§¨
.'Bâå áLBúå øb (ãxB Fzprh mrh ¥§¨§©©©£¨¥

m"Anx azMX dn iR lr ,aWFze§¨©¦©¤¨©©§©
lFki l"fe dpYnE dIkf zFkldn b"tA§¥¦§§¦¨©¨¨§¨
dY`W aWFY xbl mPg zpYn oYl¦¥©§©¦¨§¥¨¤©¨
d"k `xwIe) aizkC FzFigdl dEvn§ª¤§©§¦§¦©¦§¨
Ll Wie .k"r KOr ige aWFze xB (d"l¥§¨¨©¦¨§¥§
`id dWFcTd EpzxFY lM iM zrcl̈©©¦¨¨¥©§¨¦
dbdpdd ipiprA hxtaE zilkU¦§¦¦§¨§¦§§¥©©§¨¨
xbA mibdpzn Ep`W FnkE zivx`d̈©§¦§¤¨¦§©£¦§¥
zEIlkU aIgzi ok FnM EpOr aWFId©¥¦¨§¥¦§©¥¦§¦
zFigdl mdipiA bidpdl ux`d iaWFi§¥¨¨¤§©§¦¥¥¤§©§
Fl zzle mdOr aWFze xB `EdW mc`̈¨¤¥§¨¦¨¤§¨¥
xB mdxa` zprh `ide mPg zpYn©§©¦¨§¦©£©©§¨¨¥
xB xnFl wCwce ,il EpY ikp` aWFze§¨¨Ÿ¦§¦§¦§¥©¥

knd ,aWFY xnFl wiRqd `lexnFl oE §Ÿ¦§¦©¨©§ª¨©
iR lr s` mMn ipi`e xB ip`W mbdW¤£©¤£¦¥§¥¦¦¤©©¦
xB FxnF` mrh cFr .aWFY ipixd ok¥£¥¦¨©©§¥
mlFrA aWFY Fnvr lr xnFl Wg iM¦¨©©©§¨¨¨
dfl miwiCSd zCn Ktd `Ede dGd©¤§¥¤¦©©©¦¦¨¤

:xB xnFl miCwd¦§¦©¥
äøa÷àå.EdEaMri `NW WExR .'Fbe §¤§§¨§¥¤Ÿ§©§

zFidl xnFl oEMzp cFr¦§©¥©¦§
utg iM FYrC zFNbl `Ed cizrW¤¨¦§©©§¦¨¥
dYr ,oFnn DA ozFpe oFxtr dcUA¦§¥¤§§¥¨¨©¨
i`d iNM zzl mdxa` d`x dn Exn`iŸ§¨¨¨©§¨¨¨¥ª¥©¦
i`Ce `Ed xaC `ld `rx`C `pcqA§©§¨§©§¨£Ÿ¨¨©©
iltkA deWIW lFcB xaC FA d`xW¤¨¨¨¨¨¤¦§¤§¦§¥

izn dxAw`e xnFl miCwd dfl ,miltk¦§©¦¨¤¦§¦©§¤§§¨¥¦
FgixkOW `Ed df WExR iptNn Fxawl§¨§¦§¨©¥¤¤©§¦
did `l m`e ,FpFnn lr WEgl `NW¤Ÿ¨©¨§¦Ÿ¨¨
dYrnE ,xaC dpFw did `l eiptl Fzn¥§¨¨Ÿ¨¨¤¨¨¥©¨
oFnn lkA oFxtr dcU dpwIW mbd£©¤¦§¤§¥¤§§¨¨
xgan mFwn `EdW ElYi mlFrAW¤¨¨¦§¤¨ª§¨

:mElM KkA oi` mdle dxEawld dxez ¦§¨§¨¤¥§¨§
.Bì øîàì 'Bâå eðòiå (äcvl WExR ©©£§¥Ÿ¥§©

xn` dfl ,ExAci miAx `l iM¦Ÿ©¦§©§¨¤¨©
crA eil` xn`i cg` iM Fl xn`l¥Ÿ¦¤¨Ÿ©¥¨§©

:mNMª¨
ãBòmdipiA EniMqd `NW xnFl oEMzp¦§©¥©¤Ÿ¦§¦¥¥¤

`N` mzaEWzA xEn`d xaCd lr©©¨¨¨¨¦§¨¨¤¨
mzNgY lr mtFq dNBW FnkE Fl xn`l¥Ÿ§¤¦¨¨©§¦¨¨

:`ln sqkAe dxez §¤¤¨¥
.'Bâå eðòîL (åEp`W EpxaC lAw WExR §¨¥§¥©¥§¨¥¤¨

dY`W `Ede ,zFUrl Ll mixnF`§¦§©£§¤©¨
xawE mixaTAW xgaOd xaTd xgaY¦§©©¤¤©ª§¨¤©§¨¦§Ÿ
xnFl zEWx l`Wl Kixv Lpi`e ,Lzn¥§§¥§¨¦¦§Ÿ§©
,FieW zzl `le ,utg ip` ipFlR mFwn̈§¦£¦¨¥§Ÿ¨¥¨§
`l Fxaw z` EPOn Wi` `Ed mrHde§©©©¦¦¤¤¦§Ÿ
dYrn zEWx zpizp ixde 'Fbe dlki¦§¤§©£¥§¦©§¥©¨
aMrzi `NW icM mnrhe ,Ll dpEzp§¨§§©£¨§¥¤Ÿ¦§©¥

.FzprhA `AW FnM eiptl FznFxnF`e ¥§¨¨§¤¨§©£¨§§
:KEnqA x`Azi 'Fbe `iUp§¦§¦§¨¥§¨

ãéçiì éepk Bðéàå ïBãà Leøt .éðãà£Ÿ¦¥¨§¥¦©¨¦
:('é) òLBäéaL ÷ãö éðãà Bîëef dxez §£Ÿ¦¤¤¤¦ª©

(æmdl dNB .'Fbe EgYWIe 'Fbe mwIe©¨¨§©¦§©§¦¨¨¤
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(ç)øa÷ì íëLôð-úà Lé-íà øîàì ízà øaãéå©§©¥¬¦−̈¥®Ÿ¦¥´¤©§§¤À¦§³Ÿ
:øçö-ïa ïBøôòa éì-eòâôe éðeòîL éðôlî éúî-úà¤¥¦Æ¦§¨©½§¨¾¦¦§¦−§¤§¬¤«Ÿ©

i"yx£ÌÎLÙ∑ רצֹונכם.ÈÏŒeÚ‚Ùe∑:ּכמֹו ּבּקׁשה, א)לׁשֹון .""אלּֿתפּגעיֿבי (רות «¿¿∆ְְֶƒ¿ƒְְְְִִִַַָָ

(è)à Bì-øLà äìtënä úøòî-úà éì-ïzéåøL §¦¤¦À¤§¨©³©©§¥¨Æ£¤½£¤−
íëëBúa él äpðzé àìî óñëa eäãN äö÷a¦§¥´¨¥®§¤̧¤¨¥¹¦§¤¬¨¦²§«§¤−

:øá÷-úfçàì©«£ª©¨«¤
i"yx£‰ÏtÎn‰∑.ּגּביו על ועלּיה אחר:ּבית ּדבר ««¿≈»ֲִִֵַַַַַָָָָ

נג)ּבזּוגֹותׁשּכפּולה  ÏÓ‡.(עירובין ÛÒÎa∑ ּכל אׁשּלם ְְֶָ¿∆∆»≈ֲֵַָ
לארונה: אמר ּדוד וכן כא)ׁשויּה. א הימים "ּבכסף (דברי ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָ

."מלא  ֵָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 62 'nr ,i wlg zegiy ihewl itÎlr)

?mpigA `l dOl̈¨Ÿ§¦¨

את  לי "ויּתן חת לבני אבינּו אברהם ׁשאמר ּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבפרׁשתנּו
לי" יּתנּנה מלא ּבכסף גֹו' הּמכּפלה ט)מערת ּופירׁש(כג, , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ׁשויּה". ּכל "אׁשּלם ְֲִֵַַָָָרׁש"י
. . ּתרצּו "אם אברהם ׁשאמר רׁש"י ּכתב לפני־זה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָוהּנה,
הארץ  את אּתן לזרע הּקּב"ה לי ׁשאמר הּדין, מן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאּטלּנה

ותושב)הּזאת" גר ד"ה ד כג, יכֹול (רש"י היה ׁשּבאמת והיינּו, . ְְֱֶֶֶַַָָָֹ
"ּכל  לׁשּלם אברהם ׁשרצה אּלא ּבחינם, הּמערה את ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלקחת

ּדוקא. ְְַָָָׁשויּה"
הּקדֹוׁש ּבּזֹוהר ּדאיתא מה על־ּפי זה לבאר קכח,ויׁש (ח"ב ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ

ּבמצרים א) נאכל "אׁשר הּוא הּסדר הּקליּפֹות אצל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשרק
יאּות  ּכדקא ּביּה "לאׁשּתּדלא צרי ּבקדּוׁשה א ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָחינם",
ויגיעה  עבֹודה על־ידי ורק ׁשלים". ּו"ּבאגר חיליּה", ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָּכפּום

ּדקּודׁשא". "רּוחא להמׁשי אפׁשר ְְְְְְְְִִֶַַָָָוהׁשּתּדלּות
עבֹודה  ּכי מלא", "ּכסף - ׁשלים" "אגר אברהם ׁשילם ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָולכן

הּקדּוׁשה. רּוח את ממׁשי אינֹו - "חינם" - יגיעה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָּבלי
ׁשאדם  ואחד, אחד ּכל ׁשל הרּוחנית ּבעבֹודה הֹוראה ְֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָּומּזה
ּבלבבֹו, לֹומר יכֹול אינֹו ּבטבעם, טֹובים ּכׁשרֹונֹות ּבֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָָׁשּיׁש
הּמצֹות, את לקּיים לי וקל ּבמּתנה, לי ניּתנה הּתֹורה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהרי

והלאה! מּמּני הּוא והעבֹודה הּיגיעה ענין ּכל ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָואם־ּכן
החלק  את ּבחינם לקנֹות רצה לא ׁשאברהם ּכמֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא,
את  עבּורֹו נתן אּלא ּבנקל, ליטֹול יכֹול וׁשהיה לֹו, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמּגיע

ׁש ּכדי ּכזה, אדם ּגם ּכן ׁשויּה, רּוח ּכל את ּבעבֹודתֹו ּימׁשי ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הׁשּתּדלּות  על־ידי להיֹות צריכה עבֹודתֹו הרי ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָהּקדּוׁשה,

"חינם". ולא ְִִִָָֹויגיעה,

¯ÂÚ‡ח  ˙È‡ Ì‡ ¯ÓÈÓÏ ÔB‰nÚ ÏlÓe«≈ƒ¿¿≈»ƒƒ«¬»
eÏÈa˜ ÈÓ„˜ ÔÓ È˙ÈÓ ˙È ¯a˜ÓÏ ÔBÎLÙ·¿«¿¿¿ƒ¿«»ƒƒƒ√»««ƒ

:¯ÁBˆ ¯a ÔB¯ÙÚ ÔÓ ÈÏ eÚ·e ÈpÓƒƒ¿ƒƒ∆¿««

ËÒa¯ט  Èc dÏ Èc ‡zÏÙk ˙¯ÚÓ ˙È ÈÏ ÔzÈÂ¿ƒ∆ƒ»¿»«»∆¿»ƒ≈ƒƒ¿«
ÔBÎÈÈa ÈÏ dÈzÈ ÌÈÏL ‡tÒÎa dÏ˜Á«¿≈¿«¿»¿ƒƒ¿ƒ«ƒ≈≈

:‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï¿«¬»«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

Fnvr wifgn Fpi` iM eil` mdixaC Ktd¥¤¦§¥¤¥¨¦¥©£¦©§
cFakA mdW xcbA `N` mdl `iUp̈¦¨¤¤¨§¨¥¤¥§¨

:EPOn dlrnlg dxez §©§¨¦¤
íëLôð úà Lé íà 'Bâå øaãéå (ç©§©¥§¦¥¤©§§¤

.'Bâål"f mxnF` KxC lr x`Azi §¦§¨¥©¤¤§¨
`l `zElB Wix iA iPd l"fe (.e"l a"a)§©¥¥¥¨¨Ÿ
cvl iM mrHd Exn`e ,'Eke oA iwfgn©§§¥¨§§¨§©©©¦§©
`l ux`A EwifgdW mbd mitiTY mdW¤¥©¦¦£©¤¤¡¦¨¨¤Ÿ
oi`ivFnE rwxTA dwfgd mdl lirFY¦¨¤©£¨¨©©§©¦¦

:mcIn DzF`¨¦¨¨
äpäå`iUp Exn` zg ipA zaEWzA §¦¥¦§©§¥¥¨§§¦

Fxaw z` EPOn Wi` 'Fbe midl ¡̀Ÿ¦§¦¦¤¤¦§
,mikxC 'a mdixacA Wi .'Fbe dlki `lŸ¦§¤§¥§¦§¥¤§¨¦
siTze c`n cr lFcB `Ed iM `Ed '`d̈¦¨©§Ÿ§©¦
FciA dgFn oi` iM FpFvxE Fvtg dUri©£¤¤§§¦¥¤§¨
dwfg oiC Fl oi` df itkE ,zlkid cvl§©©§Ÿ¤§¦¤¥¦£¨¨
zOd EPti mci biVYWkle xaTA©¤¤§¦§¤©¦¨¨§©©¥
mivtg mpi` iM ciBi dfe ,FxaTn¦¦§§¤©¦¦¥¨£¥¦

dUri m` zlEf eiptNn Fzn xAwIW¤¦§Ÿ¥¦§¨¨©¦©£¤
Kxce .cnFre dxzn `Ed ixde rFxfA¦§©©£¥ª§¤§¥§¤¤
midl` `iUp KxCd df lr `Ed 'Ad©©¤©¤¤§¦¡Ÿ¦
oiC zWWgl WEgl Ll oi` WExR 'Fbe§¥¥§¨©£¨©¦
dwfg mzwfg oi`W `zElB Wix iaC§¥¥¨¨¤¥¤§¨¨£¨¨
Wix iaC mrh iM dnFC Fpi` oFCPd iM¦©¦¥¤¦©©§¥¥
lr md micWgPW cvl `Ed `zElB̈¨§©¤¤§¨¦¥©
midl` `iUp dY` la` qngde lfBd©¤¤§¤¨¨£¨©¨§¦¡Ÿ¦
Lzwcv zlrn cvl `id LzNcB WExR¥§ª¨§¦§©©£©¦§¨§
Lzwfge dfl WEgl oi`e LiRM zEIwpE§¦©¤§¥¨¨¤§¤§¨§
iM ilE`e .dprh DCbpM oi`W dwfg£¨¨¤¥§¤§¨©£¨§©¦
WExR EprnW mxnF`A EpEMzp dfl̈¤¦§©§§§¨§¨¥¥
xn` dfl ,mihFp okidl EpxaC oad̈¥§¨¥§¥¨¦¨¤¨©
m` WExR xnFbe mkWtp z` Wi m ¦̀¥¤©§§¤§¥¥¦

pEMmkixaC zErnWnA `id mkz ©¨©§¤¦§©§¨¦§¥¤
Eide ipErnW 'Fbe xAwl mivtg mY`W¤©¤£¥¦¦§Ÿ§§¨¦¤¡
'Fbe oFxtr oiaE ipiA mixEqxq mY ©̀¤©§¦¥¦¥¤§§
WExRW xaCd rxki df zlEf la £̀¨©¤ª§©©¨¨¤¥

oi`e oFW`xd WExRM `Ed mdixaC¦§¥¤©¥¨¦§¥
:'Eke xAwl mpFvxh dxez §¨¦§Ÿ§
.'Bâå éì ïzéå (èoFWl xnFl wCwC §¦¤¦§¦§¥©§

dinC EPOn lhFPW mbd dpYn©¨¨£©¤¥¦¤¨¤¨
xnFl wCwC mB ,`ln sqkA FxnF`M§§§¤¤¨¥©¦§¥©
zFpwl mdxa` mMgzp dPd .mkkFzA§§¤¦¥¦§©¥©§¨¨¦§
xErxr eixg` oi`W xcqA dxrOd©§¨¨§¥¤¤¥©£¨¦§
`"g xdf) Exn` l"f EpizFAxW zFidle§¦§¤©¥¨§Ÿ©
dxrOA d`x `l einIn oFxtrW (g"kw¤¤§¦¨¨Ÿ¨¨©§¨¨
`Ed lFki oM m`e dldAde KWgd zlEf©©Ÿ¤§©¤¨¨§¦¥¨
zxwi dxrOdW rcIWM dprhA `al̈Ÿ§©£¨§¤¥©¤©§¨¨¦§©
oi`e `Ed xfFg mlFrl ENt`e Kxrd̈¥¤©£¦§¨¥§¥
mdxa` ciA mIwzn dxrOd zEkf§©§¨¨¦§©¥§©©§¨¨
,zFrwxwl d`pF` oi`W mbde .mlFrl§¨©£©¤¥¨¨§©§¨
EazMW inlWExid zxaql mdxa` Wg̈©§¨¨¦§¨©©§©§¦¤¨§
mdl WIW (:a"n oiWECw) zFtqFYd©¨¦¦¤¥¨¤
d`pF` `wece mdinC ivgA d`pF`¨¨©£¦§¥¤§©§¨¨¨

:mdl oi` zEzW§¥¨¤



dxyמו iig zyxt - bk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn `"k oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 60 cenr ,i wlg zegiyÎihewl itÎlr)©

`ln sqkA dxrnd zIpw§¦©©§¨¨§¤¤¨¥

ּלי  יּתנּנה מלא ּבכסף . . הּמכּפלה את־מערת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָויּתן־לי
מלא ּבכסף לארונה אמר ּדוד וכן ׁשויּה, ּכל ט.אׁשּלם (כג, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

ּבכסף  לארונה אמר ּדוד "וכן רׁש"י ׁשּמֹוסיף מה ּתמּוּה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלכאֹורה
לנּו מֹוסיף ּומה ּכאן, ּגם נאמר מלא" "ּבכסף הּלׁשֹון הרי ְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמלא",

מלא"? "ּבכסף לארונה אמר ּדוד ׁשּגם הּכתּובים ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּבהבנת
ׁשּמּוכן  אברהם ׁשהדּגיׁש מה רׁש"י לנּו ּבאר ּדבזה לֹומר, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויׁש

ׁשויּה: ּכל ְְֵַָָָלׁשּלם
ירּוׁשלים  את ׁשּכׁשּכבׁש ׁשאף ּדוד, אצל ׁשּמצינּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדכמֹו
רצה  לא מּכל־מקֹום ּכּבּוׁש, מּדין ּכבר ּבּה זכה ְְֲִִִִֵַָָָָָָָָָֹמארונה,
ׁשּכתּוב  ּוכמֹו מלא, ּכסף עבּורּה ׁשּׁשּלם עד מזּבח ּבּה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָלבנֹות

כד) כא, א הימים והעלֹות (דברי לה' ל אׁשר אּׂשא לא ְְֲֲִֶֶַַָֹ"ּכי
ׁשּיכּות  ׁשּום לארונה ּתהיה ׁשּלא ּדוד ׁשרצה חּנם", ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעֹולה
את  סּלק ׁשּבזה מלא, ּבכסף לֹו ׁשּלם ולכן הּמזּבח, ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָלמקֹום

וכל. מּכל מהּמקֹום ארונה ׁשל ְְֲִֵֶַַָָָֹֹזכּותֹו
הּמכּפלה  מערת ּבקנּית אברהם ּכּונת היתה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָעל־ּדר־זה
ׁשהרי  הּדין, מן לּטלּה ּבידֹו ׁשהיה ּדאף־על־ּפי מלא", ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ"ּבכסף

הּזאת" הארץ את אּתן לזרע" הּקּב"ה לֹו (וכדפירש אמר ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ד) כג, לעיל ּכדי רש"י מלא ּכסף לעפרֹון ׁשּלם מּכל־מקֹום ,ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ

לגמרי. הּמערה מן זכּותֹו את ְְְְְִֵֵֶַַַָָלסּלק

(é)ézçä ïBøôò ïòiå úç-éða CBúa áLé ïBøôòå§¤§¬¥−§´§¥¥®©©Á©Á¤§¸©«¦¦³
Bøéò-øòL éàa ìëì úç-éðá éðæàa íäøáà-úà¤©§¨¨¸§¨§¥´§¥¥½§²Ÿ¨¥¬©«©¦−

:øîàì¥«Ÿ
i"yx£·LÈ ÔB¯ÙÚÂ∑מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו חסר, ּכתיב ¿∆¿…≈ְִִֵַָ

עליהם  ׁשהיה ,ׁשֹוטר אברהם ׁשל חׁשיבּותֹו מּפני ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
לגדּלה  עלה לֹו, צרי.B¯ÈÚŒ¯ÚL È‡a ÏÎÏ∑ ׁשּכּלן ְִִָָָָֻ¿…»≈««ƒֶָֻ
מּמלאכּתן  לׂשרה ּבטלּו חסד לגמל .ּובאּו ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹ

(àé)äøònäå Cì ézúð äãOä éðòîL éðãà-àì«Ÿ£Ÿ¦´§¨¥½¦©¨¤Æ¨©´¦½̈§©§¨¨¬
øá÷ Cl äézúð énò-éðá éðéòì äézúð Eì Ba-øLà£¤−§´§©¦®¨§¥¥¯§¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ

:Eúî¥¤«
i"yx£È„‡Œ‡Ï∑ ּבדמים אֹותּה תקנה CÏ.לא Èz˙∑ל ׁשּנתּתיה ּכמֹו היא .הרי …¬…ƒְְִִֶָָֹ»«ƒ»ְְְֲִִֵֶַָ

(áé):õøàä-íò éðôì íäøáà eçzLiå©¦§©̧Æ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤

ÔB¯ÙÚי  ·È˙‡Â ‰‡zÁ Èa B‚a ·˙È ÔB¯ÙÚÂ¿∆¿»≈¿¿≈ƒ»»¿»≈∆¿
ÈÏÚ ÏÎÏ ‰‡zÁ Èa Ì„˜ Ì‰¯·‡ ˙È ‰‡zÁƒ»»»«¿»»√»¿≈ƒ»»¿»»≈

:¯ÓÈÓÏ dz¯˜ Ú¯z¿««¿≈¿≈»

CÏיא  ˙È·‰È ‡Ï˜Á ÈpÓ ÏÈa˜ ÈBa¯ ‡Ï»ƒƒ«≈ƒƒ«¿»¿»ƒ»
ÈnÚ È· ÈÈÚÏ d˙È·‰È CÏ d· Èc ‡z¯ÚÓe¿«¿»ƒ≈»¿»ƒ«¿≈≈¿≈«ƒ

:C˙ÈÓ ¯·˜ CÏ d˙È·‰È¿»ƒ«»¿«ƒ»

„‡¯Ú‡:יב  ‡nÚ Ì„˜ Ì‰¯·‡ „È‚Òe¿ƒ«¿»»√»«»¿«¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

ãBòxg` Exrxri `OW WEgl Wi¥¨¤¨§©§£©©
xg` `vIW F` xvOd oiCn xkOd©¤¤¦¦©¤¤¤¥¥©©
`Edd rwxTd lr cEArW xhW KM̈§©¦§©©©§©©
mMgzp dfl mdxa` cIn EdEtxhie§¦§§¦©©§¨¨¨¤¦§©¥
,xknE dpYn oFWl xn`e df lM oTzl§©¥¨¤§¨©§©¨¨¤¤
mdipW FA WIW ot` dUrIW dfA dpEMd©©¨¨¨¤¤©£¤Ÿ¤¤¥§¥¤
FA Wie xkn FA WIW oitilgd `Ede§©£¦¦¤¥¤¤§¥
oi`e lnbA hgn silgdl lFkIW dpYn©¨¨¤¨§©£¦©©§¨¨§¥
oitilg oice .ot` mEWA d`pF` mdÄ¤¨¨§Ÿ¤§¦£¦¦
`l la` oilhlhnaE rwxwA FpWi¤§§©§©¦§©§§¦£¨Ÿ
(.'p) zFxFkaA l"f Exn` dfl ,zFrAhnA§©§§¨¤¨§¦§
lwW lM `pipg iAx xn` mpFWl dfe§¤§¨¨©©¦£¦¨¨¤¤
uEg 'Fbe mirlq dxFYA aEzMW¤¨©¨§¨¦§
mdW oFxtrA mixEn`d milwXn¦§¨¦¨£¦§¤§¤¥
zwtp `ihnwxR xgFQl xaFr oixhpw©§§¦¥©¥©§§©§¨¨§©

l"kr 'EkemFwn x`Wp `l dYrnE . §¥©¨Ÿ¦§©¨
xvn zWWgle .dprhA `al oFxtrl§¤§¨Ÿ§©£¨§©£¨©¤¤
xird ipA lM dUr cEArW zWWgl mB©©£¨©¦§¨¨¨§¥¨¦
zprh ElhA `liOnE xaCA mixEqxq©§¦©¨¨¦¥¨¨§©£©
dilr did `l iM dNBzp mB ,`xvn xA©¤§¨©¦§©¨¦Ÿ¨¨¨¤¨
i`A lM ipf`A xaCd didW cEArW¦§¤¨¨©¨¨§¨§¥¨¨¥
zFidl ,xaw zGg`l FxnF`e .Fxir xrW©©¦§§©£ª©¨¤¦§
la` dxrOd `N` EPOn WTA `NW¤Ÿ¦¥¦¤¤¨©§¨¨£¨
Wi oFxtr zEkfl cnFr EPcFr dcVd©¨¤¤¥¦§¤§¥
uRgi `NW ok ixg` eil` xnFl mFwn̈©¥¨©£¥¥¤Ÿ©§Ÿ
xAwl eilr ExarIW lbxd zqixcA¦§¦©¨¤¤¤©©§¨¨¦§Ÿ
dxU xAwl `N` Fxkn `l `Ede mizn¥¦§Ÿ§¨¤¨¦§Ÿ¨¨
xn` dfl cFr EdcUA lbx zqixC oi`e§¥§¦©¤¤§¨¥¨¤¨©

:xaw zGg`li dxez ©£ª©¨¤
.éðãà àì (àédxrOd gTY `l WExR Ÿ£Ÿ¦¥Ÿ¦©©§¨¨

WExR iYzp xaM dcVd mB `N` cal§©¤¨©©¨¤§¨¨©¦¥
`l Fnrhe ,oYl iYrcA iYxnB xaM§¨¨©§¦§©§¦¦¥§©£Ÿ
xg` dn xacl iE`x dcVd didi¦§¤©¨¤¨¦§©¨©©
df lre ,zFxaTd zial `id dxrOdW¤©§¨¨¦§¥©§¨§©¤
eixaC oiaIW WExR iprnW xnFl wCwC¦§¥©§¨¥¦¥¤¨¦§¨¨

:Fnrhe§©£
äøònäåzEgilXA xaM WExR .'Fbe §©§¨¨§¥§¨©§¦

zg ipA EdEprWM dpFW`xd̈¦¨§¤¨§¥¥
Fxaw z` EPOn Wi` ('e wEqR) Exn`e§¨§¨¦¦¤¤¦§
xfgW mrhe diYzp Ll 'Fbe dlki `lŸ¦§¤§§§©¦¨§©©¤¨©
`NW xnFl 'Fbe ipirl xnFl 'a mrR©©©§¥¥§©¤Ÿ
`xvn xA oiC zprHn WEgn mEW x`Wp¦§©¥¦©£©¦©¤§¨
eixaC zNgzA mdxa` eil` WgW¤¨¥¨©§¨¨¦§¦©§¨¨

:'Fbe il ErbtE ('g) xn`Wai dxez ¤¨©¦§¦§
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(âé)Cà øîàì õøàä-íò éðæàa ïBøôò-ìà øaãéå©§©¥̧¤¤§¹§¨§¥³©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²
épnî ç÷ äãOä óñk ézúð éðòîL eì äzà-íà¦©¨¬−§¨¥®¦¨©¹¦¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦

:änL éúî-úà äøa÷àå§¤§§¨¬¤¥¦−¨«¨
i"yx£ÈÚÓL eÏ ‰z‡ŒÌ‡ C‡∑ לי אֹומר אּתה «ƒ«»¿»≈ƒִֵַָ

ּבכ אפׁשי אי אני ּבחּנם, וליּקח ל אם לׁשמע א" ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָֹ
ותׁשמעני  הלואי ׁשמעני", לּו "ש דוני ∑Èz˙.אּתה ְְְְִִִֵֵַַַָָָ»«ƒ

נתּתי  והלואי אצלי, הּוא מּוכן .ּכבר לּבלע"ז, ְְְְְְִִֶַַַַַָָָ

(ãé):Bì øîàì íäøáà-úà ïBøôò ïòiå©©©̄¤§²¤©§¨−̈¥¬Ÿ«

(åè)éðéa óñk-ì÷L úàî òaøà õøà éðòîL éðãà£Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á©§©̧¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬
ðéáe:øá÷ Eúî-úàå àåä-äî E ¥«§−©¦®§¤¥«§−§«Ÿ

i"yx£EÈ·e ÈÈa∑ אּלא לכלּום, חׁשּובה, היא מה ּכמֹונּו אֹוהבים ׁשני הּמכר ּבין את ואתֿמת(ב"ר),הּנח ≈ƒ≈¿ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.קבר  ְֹ

(æè)íäøáà ì÷Liå ïBøôò-ìà íäøáà òîLiå©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼©¦§³Ÿ©§¨¨Æ
òaøà úç-éðá éðæàa øac øLà óñkä-úà ïøôòì§¤§½Ÿ¤©¤¾¤£¤¬¦¤−§¨§¥´§¥¥®©§©³

:øçqì øáò óñk ì÷L úBàî¥Æ¤´¤¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«
i"yx£Ô¯ÙÚÏ Ì‰¯·‡ Ï˜LiÂ∑(נ וי"ו,(בכורות חסר «ƒ¿…«¿»»¿∆¿…ֵָָ
עׂשה,לפי  לא מעט ואפּלּו הרּבה פז)ׁשאמר (ב"מ ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ

ׁשּנאמר: קנטרין, ּגדֹולים, ׁשקלים מּמּנּו ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּנטל

מקֹום, ּבכל ּבׁשקל ׁשּמתקּבלים לּסֹוחר", ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ"עֹובר
ׁשּׁשקל  מקֹום קנטרין,ויׁש ׁשהן ּגדֹולים, יהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָ

ּבלע"ז  .צנטיאר"ש ְַַ

ß oeygxn a"k ipy mei ß

(æé)í÷iå|éðôì øLà äìtëna øLà ïBøôò äãN ©¨´̈§¥´¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−¦§¥´
øLà õòä-ìëå Ba-øLà äøònäå äãOä àøîî©§¥®©¨¤Æ§©§¨¨´£¤½§¨¨¥Æ£¤´

:áéáñ Bìáb-ìëa øLà äãOa©¨¤½£¤¬§¨§ª−¨¦«
i"yx£ÔB¯ÙÚ ‰„N Ì˜iÂ∑לֹו היתה ׁשּיצא ּתקּומה , «»»¿≈∆¿ְְֶָָָָָ

ליד  הדיֹוט "וּיקם מּיד מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו .מל ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָ
העץ  וכל ּבֹו אׁשר והּמערה למקנה הּׂשדה לאברהם ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

."וגֹו' ְ

ã ycew zegiyn zecewp ã(87 'nr ,dl jxk zegiy ihewl)

עפרֹון ׂשדה יז)וּיקם (כג, ְְֵֶַָָ
מל ליד הדיֹוט מּיד ׁשּיצא לֹו, היתה (רש"י)ּתקּומה ְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָ

אברהם, ׁשל לרׁשּותֹו ׁשּנכנס על־ידי ּתקּומה היתה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָלּׂשדה
ּכאׁשר  :ּכ הרּוחנית ּבעבֹודה ואף ׂשרה. קבּורת קֹודם ְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָעֹוד
ּבׁשליחּות  לׁשם ׁשהּגיע ׁשּפׁשּוט מקֹום, לאיזה ּבא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָיהּודי

לדעת  עליו – ארץ־יׂשראל" מּמּנּו "לעׂשֹות ּכדי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאלֹוקית
מצוה, איזֹו ּבֹו ׁשּקּיים לפני עֹוד זה, ּבמקֹום הּמצאֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָׁשעצם
הדיֹוט, מּיד יציאה – ּותקּומה עלייה הּמקֹום על ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָּפֹועל

יׂשראל. ּברׁשּות ׁשהּוא העניין עצם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָעל־ידי

ÓÈÓÏ¯יג  ‡Ú¯‡„ ‡nÚ Ì„˜ ÔB¯ÙÚ ÌÚ ÏÈlÓe«ƒƒ∆¿√»«»¿«¿»¿≈«
Ôz‡ ÈpÓ Ïa˜ e·ÈË ÈÏ „·Ú z‡ Ì‡ Ì¯a¿«ƒ«¿»≈ƒƒ«≈ƒƒ∆≈
È˙ÈÓ ˙È ¯a˜‡Â ÈpÓ ·Ò ‡Ï˜Á ÈÓ„ ‡tÒk«¿»¿≈«¿»«ƒƒ¿∆¿«»ƒƒ

:Ônz«»

dÏ:יד  ¯ÓÈÓÏ Ì‰¯·‡ ˙È ÔB¯ÙÚ ·È˙‡Â¿»≈∆¿»«¿»»¿≈«≈

Ó‡‰טו  Úa¯‡ ‡ÈÂL ‡Ú¯‡ ÈpÓ Ïa˜ ÈBaƒ̄ƒ«≈ƒƒ«¿»«¿»«¿«¿»
C˙ÈÓ ˙ÈÂ ‡È‰ ‰Ó CÈ·e ‡Èa ÛÒÎc ÔÈÚÏÒƒ¿ƒƒ¿«≈»≈»«ƒ¿»ƒ»

:¯·¿̃«

‡·¯‰Ìטז  Ï˜˙e ÔB¯ÙÚ ÔÓ Ì‰¯·‡ Ïa˜Â¿«≈«¿»»ƒ∆¿¿««¿»»
‰‡zÁ Èa Ì„˜ ÏÈlÓc ‡tÒk ˙È ÔB¯ÙÚÏ¿∆¿»«¿»¿«ƒ√»¿≈ƒ»»
‡¯BÁÒ Ïa˜˙Ó ÛÒÎc ÔÈÚÏÒ ‰‡Ó Úa¯‡«¿«¿»ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿«≈¿»

BÁÒ¯˙‡נ"י ( Ïa˜˙Óc:‡zÈ„Ó ÏÎa ( ¿ƒ¿«≈¿»»¿»¿ƒ¿»

˜„Ìיז  Èc ‡zÏÙÎa Èc ÔB¯ÙÚ Ï˜Á Ì˜Â¿»¬«∆¿ƒ¿»∆¿»ƒ√»
Èc ÈÏÈ‡ ÏÎÂ d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á ‡¯ÓÓ«¿≈«¿»¿«¿»ƒ≈¿»ƒ»≈ƒ

:¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÁz ÏÎ· Èc ‡Ï˜Á·¿«¿»ƒ¿»¿≈¿¿

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå øaãéå (âéWExR .'Fbe K` xn`l ©§©¥§¥Ÿ©§¥
:mixaC iEAxA hrnIWézúð.'Fbe sqM ¤§©¥§¦§¨¦¨©¦¤¤§

dcVd Fl oYl xnB `Ed m` WExR¥¦¨©¦¥©¨¤
Fl zzl xnB `Ed mB dpYn zxFzA§©©¨¨©¨©¨¥

lAw` f`e iPOn gw dpYn zxFzA sqMd©¤¤§©©¨¨©¦¤¦§¨£©¥
:'Fbe z` dxAw`e LzpYnci dxez ©§¨§§¤§§¨¤§
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(çé)éàa ìëa úç-éðá éðéòì äð÷îì íäøáàì§©§¨¨¬§¦§−̈§¥¥´§¥¥®§−Ÿ¨¥¬
:Bøéò-øòL©«©¦«

i"yx£B¯ÈÚŒ¯ÚL È‡a ÏÎa∑ ּכּלם ּובמעמד ּכּלם .לֹוהקנהּוּבקרב ¿…»≈««ƒְְְֲִֶֶַַָָָֻֻ

(èé)-ìà BzLà äøN-úà íäøáà øá÷ ïë-éøçàå§©«£¥¥Á¨©̧©§¨¹̈¤¨¨´¦§À¤
ïBøáç àåä àøîî éðt-ìò äìtënä äãN úøòî§¨©º§¥¯©©§¥¨²©§¥¬©§¥−¦´¤§®

:ïòðk õøàa§¤−¤§¨«©

(ë)íäøáàì Ba-øLà äøònäå äãOä í÷iå©¨̧¨©¨¤¹§©§¨¨¯£¤²§©§¨−̈
:úç-éða úàî øá÷-úfçàì©«£ª©®̈¤¥¥−§¥¥«

ãë(à)Cøa ýåýéå íéîia àa ï÷æ íäøáàå§©§¨¨´¨¥½−̈©¨¦®©«Ÿ̈²¥©¬
:ìka íäøáà-úà¤©§¨−̈©«Ÿ

i"yx£Ïka Ì‰¯·‡Œ˙‡ C¯a∑ ּבגימ עֹולה היה "ּבּכל" ּבן, לֹו ׁשהיה ּומאחר 'ּבן', להּׂשיאֹוטרּיא אּׁשה צרי. ≈«∆«¿»»«…ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

ÏÎaיח  ‰‡zÁ Èa ÈÈÚÏ È‰BÈ·ÊÏ Ì‰¯·‡Ï¿«¿»»ƒ¿ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ»»¿…
:dz¯˜ Ú¯z ÈÏÚ»≈¿««¿≈

‡d˙zיט  ‰¯N ˙È Ì‰¯·‡ ¯·˜ Ôk ¯˙·e»«≈¿««¿»»»»»ƒ¿≈
‡È‰ ‡¯ÓÓ Èt‡ ÏÚ ‡zÏÙk Ï˜Á ˙¯ÚÓaƒ¿»«¬«»∆¿»««≈«¿≈ƒ

:ÔÚÎc ‡Ú¯‡a ÔB¯·Á∆¿¿«¿»ƒ¿»«

Ì‰¯·‡Ïכ  d· Èc ‡z¯ÚÓe ‡Ï˜Á Ì˜Â¿»«¿»¿«¿»ƒ≈¿«¿»»
:‰‡zÁ Èa ÔÓ ‡¯e·˜ ˙ÒÁ‡Ï¿«¬»«¿»ƒ¿≈ƒ»»

È˙א  CÈ¯a ÈÈÂ ÔÈÓBÈa ÏÚ ·ÈÒ Ì‰¯·‡Â¿«¿»»ƒ»¿ƒ«»¿ƒ»
:‡lÎa Ì‰¯·‡«¿»»¿…»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå í÷iå 'Bâå ïë éøçàå (ë-èéKixv §©£¥¥§©¨¨§¨¦
l zrclixg`e xnFl Kxvd dO ¨©©¨¨ª§©©§©£¥

mixaC lW mxcQn `Ed oaEn iM ok¥¦¨¦¦§¨¤§¨¦
Kxvd dOl cFr .xaTW `Ed ok ixg`W¤©£¥¥¤¨©¨¨ª§©
aEzMd ok` ,dcVd mwIe 'a mrR xnFl©©©©¨¨©¨¤¨¥©¨
lkM dIpTd dzid iM ricFdl oEki§©¥§¦©¦¨§¨©§¦¨§¨
ok ixg`e FxnF` `Ede oipTd ihRWn¦§§¥©¦§¨§§§©£¥¥
inC oFxtrl mdxa` lwXW xg` WExR¥©©¤¨©©§¨¨§¤§§¥
lrn FzEkf oFxtr wNq dfA dxrOd©§¨¨¨¤¦¥¤§§¥©
`"t m"Anx azMW FnM rwxTd©©§©§¤¨©©§©
zrn iFBdW l"fe dpYnE dIkf zFkldn¥¦§§¦¨©¨¨§¤©¥¥
`l l`xUie FzEkf wNq minCd gwNW¤¨©©¨¦¦¥§§¦§¨¥Ÿ
E`vnpe Fcil xhW riBIW cr dpẅ¨©¤©¦©§¨§¨§¦§§
wifgOd lMW xAcn iqkpM EN` miqkp§¨¦¥§¦§¥¦§¨¤¨©©£¦
zpizp lirFIW ixd .k"r dkf mdÄ¤¨¨£¥¤¦§¦©
dfle ,DA zEkf iFBl x`Wp `NW oFnOd©¨¤Ÿ¦§©©§¨§¨¤
mdxa` ciA dIpTd xnbl lirFY¦¦§Ÿ©§¦¨§©©§¨¨
dOA DA wifgdW dwfgd zErvn`A§¤§¨©£¨¨¤¤¡¦¨©¤
xaFw did m` la` dxU z` DA xaTX¤¨©¨¤¨¨£¨¦¨¨¥
xg` ozFp didW mbd mcw dxU z ¤̀¨¨Ÿ¤£©¤¨¨¥©©
zpizpA dkFf did `l dcVd sqM KM̈¤¤©¨¤Ÿ¨¨¤¦§¦©

:dwfg `lA xMfPM dCal sqMd©¤¤§©¨©¦§¨§Ÿ£¨¨
øàLðådwfg DnW Ff dwfg m` zrcl §¦§¨¨©©¦£¨¨§¨£¨¨

m"Anx azM dPde ,iFBd rwxwA§©§©©§¦¥¨©©§©
la` l"f dpYnE dIkf zFkldn a"tA§¥¦§§¦¨©¨¨£¨

zFxR lk` ENt` xBd F` xwtd iqkpA§¦§¥¤§¥©¥£¦¨©¥
rwxw `le oli` `l dpw `l mipW dOM©¨¨¦Ÿ¨¨Ÿ¦¨§Ÿ©§©
'Eke ux`d sEbA dUrn dUrIW cr©¤©£¤©£¤§¨¨¤§
F` xBd iqkpA oixhlR `vFOd cviM¥©©¥©§¥¦§¦§¥©¥
F` dO` DFaB xIM F` mdA cIqe xwtd¤§¥§¦¥¨¤¦¥¨©©¨
dpw zFrSn riSOd ,'Eke dpw ,xzFi¥¨¨§©©¦©©¨¨¨
DFaB mFwOn xtr gwFl did ,'Eke§¨¨¥©¨¨¦¨¨©
,ux`d oTzn df ixd KEnp mFwnl§¨¨£¥¤§©¥¨¨¤
`lA xtrd KilWn didW EdEpi`x§¦¤¨¨©§¦¤¨¨§Ÿ
oEkn Fpi`W zwfgA df ixd dcRwd©§¨¨£¥¤§¤§©¤¥§©¥
dpw `le Wicl mFwOd zFeWdl `N ¤̀¨§©§©¨§©¦§Ÿ¨¨
riSOd dpWn ciBOd azke .k"r§¨©©©¦¦§¤©©¦©
dpdp ixde mdilr aWil WExR zFrSn©¨¥¥¥£¥¤©£¥¤¡¤
zFrSn riSd xg` WExR .rwxTd sEBn¦©©§©¥©¥¦¦©©¨
xEIke cEIqM mzrSdA rwxTd dRIW¤¦¨©©§©§©¨¨¨§¦§¦

e 'EkeoA` axd miMqd dfle .xTr df §§¤¦¨§¨¤¦§¦¨©¦§
WExtl `nlWA dPde .k"r l"f W`bin¦©§¦¥¦§¨¨§¥
sEBn dpdPW lMW ciBOd lW oFW`x¦¤©©¦¤¨¤¤¡¤¦
zE`ivOA ,dwfg z`xwp rwxTd©©§©¦§¥£¨¨©§¦
z` ux`d sEbA xaTW oeiM EpiptNW¤§¨¥¥¨¤¨©§¨¨¤¤
ux`d sEBn dpdp aEWg FYW` dxÜ¨¦§¨¤¡¨¦¨¨¤
W`bin oA` axd zxaql `N` ,D`pwE§¨¨¤¨¦§¨©¨©¦§¦©
sEbA oETY dUri m` zlEf dwfg Dpi`W¤¥¨£¨¨©¦©£¤¦§
dxU zxEaw oM m` xEIke cEIqM ux`d̈¨¤§¦§¦¦¥§©¨¨
dpT dOaE dwfg oiprl lirFY `lŸ¦§¦§©£¨¨©¤¨¨

xaTd oipFAWM iM xWt`e .mdxa ©̀§¨¨§¤§¨¦§¤¦©¤¤
EidW minEcTd zFxaTd oipA hxtaE¦§¨¦§©©§¨©§¦¤¨
micIqn Eid mzQd on oikEM oipFA¦¦¦©§¨¨§©§¦
dYrnE .dwfgd didY dfaE mixIknE§©§¦¨¤¦§¤©£¨¨¥©¨
mrR xnFl aEzMd xfgW mrh aXizi¦§©¥©©¤¨©©¨©©©
xaTW xg` iM xnFl dcVd mwIe 'a©¨¨©¨¤©¦©©¤¨©
lW dniTd dnlWd dfA 'Fbe mdxa ©̀§¨¨§¨¤ª§§¨©¦¨¤
KxrAW mbd df zlEfe mdxa`l dcVd©¨¤§©§¨¨§©¤£©¤§¥¤
la` FzEkf wNQW FzxfB dnYgp oFxtr¤§¤§§¨§¥¨¤¦¥§£¨
oiCd itM mdxa` lW `xwp Fpi` oicr£©¦¥¦§¨¤©§¨¨§¦©¦
mwIe 'Fbe xaTW xg`e xMfPM©¦§©§©©¤¨©§©¨¨

:'Fbe` dxez §
.'Bâå ï÷æ íäøáàå (àcvl WExR §©§¨¨¨¥§¥§©

iM d`x mbe owf Fnvr d`xW¤¨¨©§¨¥§©¨¨¦
lr Wg aEh lkA FOr aihdl 'd liCbd¦§¦§¥¦¦§¨¨©
miqkp d`Fxe lMA lWFOd card̈¤¤©¥©Ÿ§¤§¨¦
aWgi owf lMd ipFc` Wi`de miAxn§ª¦§¨¦£¥©Ÿ¨¥©§Ÿ
oYi iM wgvil FYA `iVdl zFaWgn©§¨§¨¦¦§¦§¨¦¦¥
Lci `p miU Fl xn` dfl ,Fpir aEHA©¥¨¤¨©¦¨¨§
lr llM KxcA FriAWdl mMgzp 'Fbe§¦§©¥§©§¦§¤¤§¨©
lFTd iM xaC dprnWY eipf`e iprpMd©§©£¦§¨§¨¦§©§¨¨¨¦©
xEx` `Ed iM FYrC lHaIW eil` lFw Fl¥¨¤§©¥©§¦¨
(h"pt x"a) l"f mdixaC itM orpM§©©§¦¦§¥¤

:KExA wgviea dxez §¦§¨¨
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ּבּימים ּבא זקן א)ואברהם (כד, ְְִֵַַָָָָָ
ּבזקנה, ואינֹו ּבימים ּבימים, ואינֹו ּבזקנה ׁשהּוא אדם ל ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָיׁש

זקנה ּכנגד וימים ימים ּכנגד זקנה – ּכאן רּבה)אבל (מדרׁש ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ

חכמה" ׁשּקנה זה אּלא זקן "אין – לב)"זקן" הינּו(קידושין , ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
ּתֹורה. ׁשּלֹומד ֵֶָָָאדם

ויֹום  יֹום ׁשּבכל אדם ימיו, ּכל עם הּגיע – ּבּימים" ְִִִִֶַַָָָָָָָָָ"ּבא
הּמצוֹות. ּבקּיּום ועֹוסק ְְְִִֵֵַּפֹועל

הּוא  לנפׁשֹו; ׁשלמּות האדם רֹוכׁש הּתֹורה לימּוד ְְְְִֵֵֵַַַָָָָעל־ידי
על־ידי  ואילּו על־ידּה. ּומתעּלה הּתֹורה חכמת את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָקֹונה
מאיר  הּוא ּגׁשמּיים, ּבדברים הּמלּוּבׁשֹות הּמצֹות, ְְְְִִִִִִִֵַַַָָקּיּום

העֹולם. ּגׁשמּיּות את ְְִֵֶַַָָּומזּכ
ואילּו העצמית; הּׁשלימּות את מסּמלת "זקנה" ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָּולפי־זה:

(העֹולם). הּזּולת ּתיקּון את – ּבּימים" ִִֶַַַָָָָ"ּבא
ואינֹו ּבזקנה ׁשהּוא אדם ל "יׁש הּמדרׁש: ׁשאֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָזהּו
ואינֹו ּבנפׁשֹו, ׁשלמּות ּבקנית ורק א עֹוסק הּוא – ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָּבימים"
הּוא  – ּבזקנה" ואינֹו "ּבימים סביבתֹו; את להאיר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָמׁשּתּדל
ׁשֹוכח. הּוא עצמֹו על ואילּו ּבלבד, העֹולם ּבהארת ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָעֹוסק
אברהם  – זקנה" ּכנגד וימים ימים ּכנגד זקנה ּכאן, ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָ"אבל

ּבׁשלמּות. מהם אחד ּובכל הּקוים, ּבׁשני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעסק

ã ycew zegiyn zecewp ã(346 'nr d jxk zegiy ihewl)

ּבן ּבגימטרּיא עֹולה א)ּבּכל, כד, (רש"י ְְִִֵֶַַָֹ
אברהם  את ּבר "וה' הּכתּוב הקּדים מּדּוע הקׁשה: ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָֻלרׁש"י
לבנֹו האב ּבחּיּוב והרי אליעזר, ׁשל ׁשליחּותֹו לפני ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹּבּכל"

אֹו ּבּכל ּומבר עׁשיר הּוא האב אם הבּדל אין אּׁשה ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹלהּׂשיאֹו
להּׂשיאֹו הצר ולכן "ּבן", ּבגימטרּיא ׁש"ּבּכל" מפרׁש לכן ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹֻלא.

ִָאּׁשה.

(á)ìLnä Búéa ï÷æ Bcáò-ìà íäøáà øîàiå©Ÿ́¤©§¨À̈¤©§Æ§©´¥½©¥−
:éëøé úçz Eãé àð-íéN Bì-øLà-ìëa§¨£¤®¦«¨¬¨«§−©¬©§¥¦«

i"yx£B˙Èa Ô˜Ê∑"זקן" נקּוד ּדבּוק, ׁשהּוא Áz˙.לפי ¿«≈ְְִֶַָָ««
ÈÎ¯È∑(לח חפץ (שבועות ּבידֹו ׁשּיּטל צרי ׁשהּנׁשּבע לפי ¿≈ƒְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

היתה  והּמילה ּתפּלין, אֹו ּתֹורה ספר ּכגֹון: מצוה, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׁשל

חביבה  והיתה צער עלֿידי לֹו ּובאה לֹו, ראׁשֹונה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָמצוה
ּונטלּה. להׁשּביע (עליו לֹו והיה ,'ירכ 'ּתחת אמר ּׁשּלא מה לֹומר: ורֹוצה ְְְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

להבין  וקל העבד, מילת קדם לֹו ראׁשֹונה היתה אברהם ׁשּׁשל לפי ּבמילתֹו, .)העבד ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹ
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drEaWA utg zhiwp§¦©¥¤¦§¨

ירכי: ּתחת יד ּבידֹוׂשים־נא ׁשּיּטל צרי ׁשהּנׁשּבע לפי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֽֽֽ
מצוה ׁשל רש"י)חפץ ובפירוש ב. (כד, ְִֵֶֶָ

נּתנה ׁשּלא עד הּתֹורה ּכל קּים אבינּו אברהם (יומא והּנה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹ
ב) ּבמצוה כח, הׁשּביעֹו לא מה מּפני עּיּון, צרי ואם־ּכן ,ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָֹ

ֶֶַאחרת?
הּזקן רּבנּו ּׁשהקׁשה מה ּבהקּדים זה, פרשת ויּובן אור (תורה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

היום) בעצם המתחיל' 'דיבור לך ׁשּקּים לך מּכיון ּדלכאֹורה ,ְְִִִֵֵֶָָ
ּבמצות  המּתין מה מּפני ּכּלּה, הּתֹורה ּכל אבינּו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻאברהם

ה'? ׁשּצּוהּו עד ִִֶַָָמילה
ׁשּלאחרי  להּמצֹות האבֹות ׁשל הּמצֹות ּבין חּלּוק ׁשּיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאּלא
להחּדיר  אפׁשרּות היתה לא מּתן־ּתֹורה ּדקדם ּתֹורה, ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָֹֹמּתן
לא  רֹומי ׁש"ּבני ּגזרה היתה ּכי העֹולם, ּבגׁשמּיּות ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹֻקדּׁשה
קׁשר  ּׁשאין היינּו לרֹומי" יעלּו לא סּוריא ּובני לסּוריא, ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹירדּו

לא  ּדהאבֹות הּמצֹות ּבקּיּום ולכן להרּוחנּיּות, הּגׁשמּיּות ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָֹּבין
ׁשהיתה  (והּקדּׁשה הּגׁשמי ּבחפץ הּקדּׁשה להחּדיר ּכח ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֻֻהיה
לאחר  מה־ּׁשאין־ּכן הּמצוה); עׂשּית ּבׁשעת רק היתה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָּבחפץ
הּמצוה  קּיּום ועל־ידי הּנ"ל, ּגזרה נתּבּטלה ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָמּתן־ּתֹורה
הּמצוה, נעׂשית ׁשּבֹו הּגׁשמי ּבחפץ קדּׁשה להחּדיר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻאפׁשר

ּבתמידּות. ּבֹו נׁשארת הּקדּׁשה ְְְְִִִֵֶֶַָָֻולכן
קדם  האבֹות עליה ׁשּנצטּוּו מילה מצות היא מּכ ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשֹונה
הּגׁשמי, ּבּבׂשר הּקדּׁשה להחּדיר ּבכחם היה ולכן ּתֹורה, ְְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֻמּתן
אברהם  ׁשהמּתין הּטעם וזהּו קדּׁשה. ׁשל חפץ להיֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻונהּפ
ּתחּדר  הּמצוה ׁשּקדּׁשת ּבכדי ׁשּיצטּוה, עד זֹו מצוה ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּבקּיּום
על־ אברהם הׁשּביעֹו ּומּׁשּום־הכי ּתמידי, ּובאפן ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָֹּבגׁשמּיּות
חפצא  ׁשהיה הּיחיד הּדבר - ּדוקא ירכֹו ּתחת ידֹו ׂשימת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָידי

ְִָֻּדקדּׁשה.

(â)õøàä éýìûå íéîMä éýìû ýåýéa EòéaLàå§©§¦´£½©«Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´©¨©½¦¥«Ÿ¥−¨¨®¤
øLà éðòðkä úBðaî éðáì äMà çwú-àì øLà£¤̧«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ©§©«£¦½£¤¬

:Baø÷a áLBé éëðà̈«Ÿ¦−¥¬§¦§«

„·d˙Èב  ‡·Ò d„·ÚÏ Ì‰¯·‡ ¯Ó‡Â«¬««¿»»¿«¿≈»»¿≈≈
˙BÁz C„È ÔÚÎ ÈÂL dÏ Èc ÏÎa ËÈlLc¿«ƒ¿»ƒ≈«ƒ¿«¿»¿

:Èk¯È«¿ƒ

„iÓL‡ג  ‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa CÏÚ Ìi˜‡Â«¬«≈¬»¿≈¿»«¿»¡»»ƒ¿«»
È¯·Ï ‡˙z‡ ·q˙ ‡Ïc ‡Ú¯‡„ ‡‰Ï‡Â≈»»¿«¿»¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ

:ÔB‰ÈÈa ·˙È ‡‡ Èc È‡Úk ˙aÓƒ¿«¿«¬»≈ƒ¬»»≈≈≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.Baø÷a áLBé éëðà øLà (âiM ,xEx` `Ede KExA dGW mrh lirFd `le FriAWdl KxvdW mrh mdxa` FYrC dNB £¤¨Ÿ¦¥§¦§¦¨©§©§¨¨©©¤ª§©§©§¦§Ÿ¦©©¤¤¨§¨¦
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(ã)äMà zç÷ìå Cìz ézãìBî-ìàå éöøà-ìà ék¦¯¤©§¦²§¤«©§¦−¥¥®§¨«©§¨¬¦−̈
:÷çöéì éðáì¦§¦¬§¦§¨«
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minXAW Epia`l mipA siqFdl§¦¨¦§¨¦¤©¨©¦

לבני  אּׁשה ולקחּת ּתל ואל־מֹולדּתי אל־ארצי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָּֽֽכי
ד)ליצחק: (כד, ְְִָֽ

אברהם  ׁשליחת היא ּבּתֹורה ׁשּמצינּו הראׁשֹונה ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשליחּות
לבנֹו. אּׁשה לקחת לחרן, עבּדֹו אליעזר ְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָאת

לקֹונֹו: האדם ּבעבֹודת הֹוראה מּזה ללמד ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹויׁש
היא  האדם על הּמּטלת ּבּמעלה הראׁשֹונה ְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻהּׁשליחּות

את  לקרב לעׂשֹות ּורבּו", ּד"ּפרּו הענין לפעל ּבֹו, הּתלּוי ּכל ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹ
לאבינּו "ּבנים" עֹוד ׁשּיתוּספּו ּומצֹות, לתֹורה יהּודים ְְְְְְִִִִִֶַָָָעֹוד

ז"ל חכמינּו ּוכמאמר ב)ׁשּבּׁשמים, יט, הּמלּמד (סנהדרין "ּכל ְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָ
ילדֹו". ּכאּלּו הּכתּוב עליו מעלה ּתֹורה, חברֹו ּבן ְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָאת

אף  "חרֹון לחרן, עד עבּדֹו אליעזר את ׁשלח ׁשאברהם ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָּוכמֹו
ּבעֹולם" מקֹום נח)ׁשל פרשת סוף רש"י על (ּפרּוׁש ּכמֹו־כן , ְֵֵֶַָָָ

ּומצֹות  מּתֹורה "ריקים" ׁשהם למקֹומֹות ּגם ללכת ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהאדם
עד  השי"ת, לעבֹודת ּולקרבֹו יהּודי עֹוד ׁשם למצֹוא ְְְְְֲִִֵַַַָָּכדי
לאביהם  יהּודים עֹוד לקרב הּוא ּגם יפעל יהּודי אֹותֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָׁשּגם

ִֶַַָׁשּבּׁשמים.

(ä)äMàä äáàú-àì éìeà ãáòä åéìà øîàiå©³Ÿ¤¥¨Æ¨¤½¤©Æ«ŸŸ¤´¨«¦½̈
áéLà áLää úàfä õøàä-ìà éøçà úëìì̈¤¬¤©«£©−¤¨¨´¤©®Ÿ¤«¨¥³¨¦Æ

ða-úà:íMî úàöé-øLà õøàä-ìà E ¤¦§½¤¨−̈¤£¤¨¨¬¨¦¨«

(å)éða-úà áéLz-ït Eì øîMä íäøáà åéìà øîàiå©¬Ÿ¤¥−̈©§¨¨®¦¨´¤§½¤¨¦¬¤§¦−
:änL̈«¨

(æ)ýåýé|éáà úéaî éðç÷ì øLà íéîMä éýìû §Ÿ̈´¡Ÿ¥´©¨©À¦£¤̧§¨©¹¦¦¥´¨¦»
éì-òaLð øLàå éì-øac øLàå ézãìBî õøàîe¥¤´¤«©§¦¼©«£¤̧¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ
çìLé àeä úàfä õøàä-úà ïzà Eòøæì øîàì¥½Ÿ§©̧§£½¤¥−¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³

éðôì Bëàìî:íMî éðáì äMà zç÷ìå E ©§¨Æ§¨¤½§¨«©§¨¬¦¨²¦§¦−¦¨«
i"yx£È·‡ ˙ÈaÓ ÈÁ˜Ï ¯L‡ ÌÈÓM‰ È‰Ï‡ '‰∑ ¡…≈«»«ƒ¬∆¿»«ƒƒ≈»ƒ

אמר  ּולמעלה הארץ', 'ואלהי אמר: "ואׁשּביעולא ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ואלהי  הּׁשמים "אלהי הּוא עכׁשו לֹו: אמר ְְֱִֵֵֵַַַַָָָֹֹוגֹו'".
ּכׁשּלקחני  אבל הּברּיֹות, ּבפי ׁשהרּגלּתיו ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָהארץ",
הארץ, אלהי ולא הּׁשמים" "אלהי היה אבי, ְֱֱִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹמּבית
רגיל  היה לא ּוׁשמֹו ּבֹו, מּכירים עֹולם ּבאי היּו ְִִִֵֶַָָָָָָֹֹׁשּלא

‡·È.ּבארץ  ˙ÈaÓ∑ מחרן.Èz„ÏBÓ ı¯‡Óe∑ מאּור ֶָָƒ≈»ƒֵָָ≈∆∆«¿ƒֵ
ÈÏŒ¯ac.ּכׂשּדים  ¯L‡Â∑ ּדּבר "אׁשר ּכמֹו: לצרּכי, ְִַ«¬∆ƒ∆ƒְְְֲִִֶֶָ

ּדּבּור, אצל הּסמּוכים ו'להם' ו'לֹו' 'לי', ּכל וכן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָעלי",
ׁשּלהם ותרּגּום 'על', ּבלׁשֹון הּתרּגּום (מפרׁשים ׁשּדר רצֹונֹו, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

להבין  וקל ּבעבּור, ּבמקֹום למ"ד 'עלֹוהי',)להׁשּתּמׁש 'עלי', ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָ
ו'לֹו' 'לי' לׁשֹון ּדּבּור אצל נֹופל ׁשאין ְְֲִִֵֵֵֵֶֶ'עליהֹון'.
ותרּגּום  'אליהם', 'אליו', 'אלי', אּלא: ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָָו'להם',

אמירה ׁשּלה  אצל אבל 'עּמהֹון', 'עּמיּה', 'עּמי', ם: ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָ
ו'להם' ו'לֹו' 'לי', לׁשֹון ÈÏŒÚaL.נֹופל ¯L‡Â∑ ְְְִֵֶָ«¬∆ƒ¿«ƒ

הּבתרים  .ּבין ְִֵַָ

q˙Â·ד  ÏÈÊÈz È˙e„lÈÏe ÈÚ¯‡Ï ÔÈ‰Ï‡¡»≈¿«¿ƒ¿«»ƒ≈ƒ¿ƒ«
:˜ÁˆÈÏ È¯·Ï ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»

‡z˙‡ה  È·È˙ ‡Ï ÌÈ‡Ó ‡„·Ú dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ»≈≈ƒ¿»
˙È ·È˙‡ ‡·˙‡‰ ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï È¯˙· È˙ÈÓÏ¿≈≈«¿«¿«¿»»»«¬»»»≈»

:ÔnzÓ ‡z˜Ù Èc ‡Ú¯‡Ï C¯a¿»¿«¿»ƒ¿«¿»ƒ«»

ÓÏÈc‡ו  CÏ ¯nzÒ‡ Ì‰¯·‡ dÏ ¯Ó‡Â«¬«≈«¿»»ƒ¿««»ƒ¿»
:Ôn˙Ï È¯a ˙È ·È˙»̇≈»¿ƒ¿«»

‡a‡ז  ˙ÈaÓ È¯a„ Èc ‡iÓL„ ‡‰Ï‡ ÈÈ¿»¡»»ƒ¿«»ƒ«¿«ƒƒ≈«»
ÈÏ Ìi˜ È„Â ÈÏ ÏlÓ È„Â È˙e„ÏÈ Ú¯‡Óe≈¬««¿ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ«≈ƒ
‡e‰ ‡„‰ ‡Ú¯‡ ˙È Ôz‡ C¯·Ï ¯ÓÈÓÏ¿≈«ƒ¿»∆≈»«¿»»»
È¯·Ï ‡˙z‡ ·q˙Â CÓ„˜ dÎ‡ÏÓ ÁÏLÈƒ¿««¿»≈√»»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒ

:ÔnzÓƒ«»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

orpMW mbdW zFaWgn aWg card̈¤¤¨©©§¨¤£©¤§©©
xn`W mrHn xEx`n `vi xaM xEx`̈§¨¨¨¥¨¦©©¤¨©
dgRWn lMW WExR dkxA dide aEzMd©¨¤§¥§¨¨¥¤¨¦§¨¨
,zkxan didY DkFzA mdxa` didIW¤¦§¤©§¨¨§¨¦§¤§Ÿ¤¤

LA Ekxape FxnF` mBxn` dfl ,'Fbe ©§§¦§§§§¨¤¨©
aWFi ip`W mbd WExR 'Fbe ikp` xW £̀¤¨Ÿ¦§¥£©¤£¦¥

xaC oi` df lM mr ,iA Ekxape FAxwA§¦§§¦§§¦¦¨¤¥¨¨
`ivFn dfoEMzp mB .FzllTn xEx` Ll ¤¦§¨¦¦§¨©¦§©¥

mdOr xxFBzn didW cvl xn`i lal§©Ÿ©§©¤¨¨¦§¥¦¨¤
dfl ,mdA oYgzi FzpEkWA Erxi `NW¤Ÿ¨¥¦§¨¦§©¥¨¤¨¤
lr s` FAxwA aWFi ikp` xW` xn`̈©£¤¨Ÿ¦¥§¦§©©
oYgzdl Ff dprh lirFY `l ok iR¦¥Ÿ¦©£¨§¦§©¥

:mdOrc dxez ¦¨¤
.'Bâå éöøà ìà ék (ãllkA Ff mB ¦¤©§¦§©¦§©

,FYclFOn dX` Fl gTIW drEaXd©§¨¤¦©¦¨¦©§
miNnBd gwl cInE skY iM `vnY dfle§¨¤¦§¨¦¥¤¦¨¨©©§©¦

:mixdp mx` KlIed dxez ©¥¥£©©£©¦



ני dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(565 'nr k zegiy ihewl)

ּכׁשּלקחני  . . הארץ ואלקי הּׁשמים אלקי הּוא ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹעכׁשו
הּׁשמים אלקי היה אבי ז)מּבית כד, (רש"י ֱִִִֵֵַַָָָָֹ

אלקי הּקּב"ה היה אברהם היה הּׁשמים עד ׁשאלקּות היינּו , ְְֱֱִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
ּבא  העֹולם. ּולעניני לעֹולם ׁשּי ׁשאינֹו ׁשמימי, לדבר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָנחׁשב
עבֹודה  ועם הראׁשֹון, והּיהּודי הראׁשֹון האב אבינּו, ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָָאברהם

עניני  ּובכל ּבעֹולם אלקּות והכניס הֹוריד נפׁש מסירּות ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶָָָֹׁשל
הּוא  ׁשה' הּכירּו ׁשּכּלם ּכ יֹום, הּיֹום חּיי ּפרטי ּבכל ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻהעֹולם,

אלקי הּיֹום־יֹום הארץ ּגם חּיי ׁשל הּפנימית הּכּונה ואכן, . ְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשה' ּתראה הּסביבה ׁשּכל ּכזה, ּבאפן אלקּות לפרסם ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹהיא,

הארץ". ואלקי הּׁשמים "אלקי ֱִֵֵֵֶַַָָָֹֹהּוא

(ç)éøçà úëìì äMàä äáàú àì-íàåúéwðå E §¦¸ŸŸ¤³¨«¦¨Æ¨¤´¤©«£¤½§¦¦¾¨
:änL áLú àì éða-úà ÷ø úàæ éúòáMî¦§ª«¨¦−®Ÿ©´¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨

i"yx£'B‚Â È˙Ú·MÓ ˙ÈwÂ∑ מּבנֹות אּׁשה לֹו וקח ¿ƒƒ»ƒ¿À»ƒ¿ְְִִַָ
אׁשּכל  סא)רא ּוממ ענר, B‚Â'.(קידושין ÈaŒ˙‡ ˜¯∑ ְְֵֵֶַָֹ«∆¿ƒ¿

ּבני, ּבן יעקב אבל חֹוזר, אינֹו ּבני הּוא: מעּוט ְְֲֲִִִֵֵֶַַָֹ'רק',
לחזר  .סֹופֹו ֲַֹ

(è)åéðãà íäøáà Cøé úçz Bãé-úà ãáòä íNiå©¨³¤¨¤̧¤Æ¤¨½©²©¤¬¤©§¨−̈£Ÿ¨®
:äfä øácä-ìò Bì òáMiå©¦¨´©½©©¨−̈©¤«

ß oeygxn b"k iyily mei ß

(é)Cìiå åéðãà élîbî íélîâ äøNò ãáòä çwiå©¦©´Â̈¤Â¤£¨¸̈§©¦¹¦§©¥³£Ÿ¨Æ©¥½¤
íéøäð íøà-ìà Cìiå í÷iå Bãéa åéðãà áeè-ìëå§¨¬£Ÿ−̈§¨®©À̈¨©¥²¤¤£©¬©«£©−¦

:øBçð øéò-ìà¤¦¬¨«
i"yx£ÂÈ„‡ ÈlÓbÓ∑(ב"ר),ּגמּלים מּׁשאר היּו נּכרין ƒ¿«≈¬…»ְְִִִִַָָָ

זמּומין  יֹוצאין ּבׂשדֹות ׁשהיּו ירעּו ׁשּלא הּגזל, מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָֹ
B„Èa.אחרים  ÂÈ„‡ ·eËŒÏÎÂ∑(ב"ר) מּתנה ׁשטר ֲִֵ¿»¬…»¿»ְַַָָ

ליצחק  לֹו,ּכתב אׁשר ּכל לֹועל לׁשלח ׁשּיקּפצּו ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָֹ
ׁשּתי ∑‡¯ÌÈ¯‰ŒÌ.ּבּתם  יֹוׁשבת ּבין .נהרֹות ִָ¬««¬«ƒְְֵֵֶֶָ

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd oeygxn s"k zgiyn

לרדת  אליעזר הּוצר מּדּוע יּובן לעיל, האמּור ּפי ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָעל
היתה  ׁשהיא רבקה, את מּׁשם להביא ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָלחּוץ־לארץ
ׁשהּוא  ליצחק, הּובאה ּדוקא ּומּׁשם החֹוחים", ּבין ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָ"ּכׁשֹוׁשּנה
לחּוץ־לארץ), לצאת הּורׁשה (ולא ּתמימה" "עֹולה ְְְְִֵֶָָָָָָָָֹהיה

ּביניהם. והּיחּוד החיּבּור היה ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָואחרי־כן
ּבזה: ְֵֶַָוהּביאּור

ּכבר  היה ׁשּיצחק לאחרי נפעל ורבקה יצחק ּבין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּׁשידּו

היה  וׂשרה אברהם ּבין הּׁשידּו ּדהּנה, ּביֹותר. נעלית ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָּבדרּגה
הּגיע  אברהם ּכי הּנעלית, לדרּגתֹו הּגיע ׁשאברהם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָקֹודם
ׁשנה, מ"ח ּבן אֹו ׁשנה, ארּבעים ּבן ּבהיֹותֹו הּנעלית ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָלדרּגתֹו
הּׁשידּו לאחרי ּכבר היה וזה ז"ל, רּבֹותינּו ּבמדרׁשי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכמבֹואר
ׁשל  ׁשּמעלתֹו הּכתּובים מּפׁשטּות וכּמּובן ׂשרה. עם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָׁשּלֹו
לאחרי  היתה עֹולם", א־ל ה' ּבׁשם ׁשם "וּיקרא ְְְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָָאברהם,
מה־ּׁשאין־ּכן  רב. זמן מׁש נׂשּואים היּו וׂשרה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאברהם

È‰˙eח  C¯˙· È˙ÈÓÏ ‡˙z‡ È·È˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ»≈≈ƒ¿»¿≈≈«¿»¿≈
·˙˙ ‡Ï È¯a ˙È „BÁÏ ‡c È˙ÓBnÓ ‰‡kÊ«»»ƒ»ƒ»¿»¿ƒ»»≈

:Ôn˙Ï¿«»

„‡·¯‰Ìט  ‡Î¯È ˙BÁz d„È ˙È ‡„·Ú ÈeLÂ¿«ƒ«¿»»¿≈¿«¿»¿«¿»»
:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÚ dÏ Ìi˜Â dBaƒ̄≈¿«≈≈«ƒ¿»»»≈

¯dBaי  ÈÏÓbÓ ÔÈÏÓ‚ ‡¯NÚ ‡„·Ú ¯·„e¿««¿»«¿»«¿ƒƒ«¿≈ƒ≈
ÏÊ‡Â Ì˜Â d„Èa dBa¯ ¯ÙL ÏÎÂ ÏÊ‡Â«¬«¿»¿«ƒ≈ƒ≈¿»«¬«

:¯BÁ„ ‡z¯˜Ï ˙¯t ÏÚ Èc Ì¯‡Ï«¬»ƒ«¿«¿«¿»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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llWl `aE dAxd EprhIW icM Flv ¤̀§§¥¤¦§£©§¥¨¦§Ÿ
llMn mdxa`l EidW miNnBd x`W§¨©§©¦¤¨§©§¨¨¦§©

FxnF`e .miqkPdlM WExR aEh lke ©§¨¦§§§¨¥¨
mipa`e adf FpFc` ipipwAW xganª§¨¤§¦§§¥£¨¨©£¨¦
dvxY `l m` mrHde .zFIlBxnE zFaFh©§¨¦§©©©¦Ÿ¦§¤
m`l mB .FzFkp ziA d`xi eixg` `al̈Ÿ©£¨©§¤¥§©§¦
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:FciAW`i dxez ¤§¨



dxyנב iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k iyily meil inei xeriy
ּכבר  היה ׁשּיצחק לאחרי נפעל ורבקה יצחק ּבין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּׁשידּו

הּנעלית. ְְֲֵַַַָּבדרּגתֹו
יצחק. עקדת לאחרי היה לרבקה יצחק ּבין הּׁשידּו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָּדהּנה,
הּמילה, מצות ידי על יצחק אצל ׁשהיה העילּוי  על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדנֹוסף
ׁשּבעת  ּכאברהם, [ּדלא עֹולם" לברית ּבבׂשרכם ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֹ"ּבריתי
אצלֹו היה הּמילה], מעלת אצלֹו היתה לא ׂשרה עם ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהּׁשידּו

העקידה. ּדענין העילּוי ּגֹודל ְְֲִִֵֶַַָָָּגם
ּביֹותר, נעלית ּבדרּגה יצחק היה העקידה קֹודם ּגם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּדהּנה,
הֹול ׁשהּוא יצחק "הבין ּכאׁשר ׁשּגם רׁש"י ּבפירּוׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכמבֹואר
וׂשמחה  "ּברצֹון ׁשוה", ּבלב יחּדיו, ׁשניהם וּילכּו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלהיׁשחט,
מעלתֹו ּגֹודל מּובן ּומּזה העקידה, קֹודם היה זה ׁשּכל - ֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָכּו'"

העקידה. לאחרי יצחק ְְֲֲִֵֵֶַָָָׁשל
העילּוי וכ  ּגֹודל - עם לפׁשּוטי אפילּו - ּבפׁשטּות ּמּובן ְְְְֲִִִֵֶַַַָָ

צעד  ּכל על ׁשהרי העקידה, לאחרי יצחק אצל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנפעל
ּכמֹו יצחק, ּדעקידת הּזכּות את ּבני־יׂשראל מזּכירים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָוׁשעל
הּיֹום  לזרעֹו יצחק "ועקידת ראׁש־הּׁשנה ּבתפילת ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹׁשאֹומרים
ּבכל  אּלא ראׁש־הּׁשנה, ּבתפילת רק ולא ּתזּכֹור", ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹּברחמים
ּובימי  העקידה, ּפרׁשת הּתפילה ּבתחילת אֹומרים ויֹום ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָיֹום
ּולאחרי  לפני־זה מֹוסיפים ּתחנּון) ׁשאֹומרים (ּבימים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָהחֹול
לבני־ יזּכֹור ׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא כּו' ּתחנּונים ּבּקׁשת ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָזה

כּו'. יצחק ּדעקידת הּזכּות את ְְְֲִִֵֵֶַַַָָיׂשראל
אברהם  ׁשלח - ּביֹותר נעלית לדרּגה הּגיע ׁשּיצחק ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָּולאחרי
ׁשהרי  ּביֹותר, ּגדֹולה ירידה ׁשּזֹוהי לחּוץ־לארץ, אליעזר ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָאת
ׁשּלכן  יתירה, קדּוׁשה יׂשראל ּבארץ היתה ההּוא ּבּזמן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּגם

ּתמימה, עֹולה "ׁשאּתה מצרימה", ּתרד "אל ליצחק ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנאמר
."ל ּכדאי חּוצה־לארץ ְְְֵֶַָָָואין

ליצחק. אּׁשה לקחת אליעזר צרי היה מחּוץ־לארץ ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָודוקא
ּביֹותר, ּתחּתֹון מּמקֹום רבקה את לקחת צריכים ׁשהיּו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהיינּו,
ּדוקא  ּומּׁשם החֹוחים", ּבין "ּכׁשֹוׁשּנה ּבֹו ׁשהיתה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָמּמקֹום

ליצחק. ְְֱִִָָהביאּוה
ּביֹותר, נעלית ּבדרּגה היה ׁשּיצחק אף־על־ּפי אֹומרת: ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹזאת
הל אף־על־ּפי־כן לחּוץ־לארץ, לצאת עליו ׁשּנאסר ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעד
- אברהם" היה "אחד אברהם, ׁשל ּבׁשליחּותֹו - ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָאליעזר

ּדוקא. מחּוץ־לארץ ליצחק אּׁשה ְְְִִִֶַַַָָָָָָלקחת
מּדת  הּוא אבינּו אברהם ׁשל ׁשעניינֹו למרֹות - זה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָוכל
מדּוּבר  ּכאׁשר אפילּו אֹוהבי", "אברהם ׁשּנאמר ּכמֹו ְְְֱֲֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהחסד,
אֹודֹות  מדּוּבר ּכאׁשר ועל־אחת־ּכּמה־וכּמה ערבּיים, ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָאֹודֹות
לאחרים", רּבֹו מּתֹורת ּומׁשקה "ּדֹולה אליעזר", ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַ"ּדּמׂשק
ׁשליחּות  אֹודֹות מדּוּבר ּכאׁשר ְְְְֲִֶַַַַַַָָָועל־אחת־ּכּמה־וכּמה
הּיסֹוד  היה ׁשּזה ורבקה, ּדיצחק הּׁשידּו עם ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָהּקׁשּורה
ל יּקרא ביצחק "ּכי ׁשּנאמר ּכמֹו ּכּולֹו, יׂשראל עם ְְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַָָָלבנין
לקחת  אליעזר את אברהם ׁשלח אף־על־ּפי־כן - ְֱִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָזרע"

ּדוקא. מחּוץ־לארץ ליצחק ְְְִִִֶַָָָָָאּׁשה
ענין ׁשּכללּות לעיל האמּור על־ּפי מּובן זה הּׁשידּווענין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

היינּו, ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד הענין הּוא ורבקה ּדיצחק ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָוהּניׂשּואין
רבקה  נלקחה לכן - (ּב"ן ) ותחּתֹון (מ"ה) עליֹון וחיּבּור ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָיחּוד

ּדוקא. ְִֶַָָָמחּוץ־לארץ

(àé)úòì íénä øàa-ìà øéòì õeçî íélîbä Cøáiå©©§¥¯©§©¦²¦¬¨¦−¤§¥´©¨®¦§¥´
:úáàMä úàö úòì áøò¤½¤§¥−¥¬©«Ÿ£«Ÿ

i"yx£ÌÈlÓb‰ C¯·iÂ∑ הרּביצם. ««¿≈«¿«ƒְִִָ

(áé)øîàiå|àð-äø÷ä íäøáà éðãà éýìû ýåýé ©Ÿ©Ã§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈©§¥¨¬
:íäøáà éðãà íò ãñç-äNòå íBiä éðôì§¨©−©®©«£¥¤¾¤¦−£Ÿ¦¬©§¨¨«

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd oeygxn s"k zgiyn

הּתפילה  ּכבר מתמּלאת ּתפילתֹו, את ׁשמסּים טרם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעֹוד
"הקרה  הּתרּגּום ּוכפירּוׁש הּיֹום", לפני נא ּד"הקרה ְְְְְְְֵֵֵַַַַַַַַָָָָוהּבּקׁשה

הענינים  ּכל את לֹו נֹותן ׁשהּקדֹוׁש־ּברּו־הּוא היינּו, זמין". -ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ
צרי אינֹו ּגּופא זה ּוביֹום "הּיֹום", זאת לֹו ונֹותן כּו', ְְְִִֵֵֶַָָָֹּבמזּומן

Ï·‡¯‡יא  ‡z¯˜Ï ‡¯aÓ ‡iÏÓ‚ È¯L‡Â¿«¿≈«¿«»ƒ»»¿«¿»ƒ¿≈»
:‡˙ÈÏÓ Ô˜Ùc ÔcÚÏ ‡LÓ¯ ÔcÚÏ ‡iÓ„¿«»¿ƒ««¿»¿ƒ«¿«¿««¿»»

ÔÚkיב  ÔÈnÊ Ì‰¯·‡ ÈBa¯c d‰Ï‡ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¡»≈¿ƒƒ«¿»»«ƒ¿«
ÈBa¯ ÌÚ e·ÈË „·ÚÂ ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÈÓ„√̃»«»≈¿ƒ«ƒƒƒƒ

:Ì‰¯·‡«¿»»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn
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נג dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k iyily meil inei xeriy
" נענה הּוא ּכי ּכלל, לדּבר".טרםלחּכֹות ּכלה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ

הענין  יקּוים מּיׂשראל ואחת אחד ּכל ׁשאצל ויהי־רצֹון ...ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
קֹודם  ׁשעֹוד היינּו, - גֹו'" לדּבר ּכלה טרם הּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָּד"ויהי
הּיֹומי, חּומׁש ּבׁשיעּור והּליּמּוד הּדיּבּור את לסּים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּיסּפיק
ּכללּות  ועל־ּדר־זה "חּת"ת", ׁשיעּורי ׁשאר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָועל־ּדר־זה
הּוא  הרי מּזה [ׁשּכתֹוצאה אֹוהבי" ּד"אברהם ְְְֲֲֲִִֵֶֶַָָָָָָהעבֹודה
הּיהדּות  ּבהפצת ּומתעּסק יׂשראל, ּדאהבת ּבאֹופן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָמתנהג
הענין  יקּוים לכן קֹודם עֹוד הּנה - חּוצה] הּמעינֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָוהפצת
- ּד"לפני" ּובאֹופן ּד"זמין", ּבאֹופן הּיֹום", לפני נא ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּד"הקרה

"הּיֹום". - ּומּיד ותיכף ּבפנים", ְְִִִֵֶַַָָ"ּפנים

ּוביחד  "נאּו", מּמׁש, ּבקרֹוב צדקנּו מׁשיח ּביאת - ְְְְְְִִִֵַַַַַַַָָּובפׁשטּות
אׁשר  "ארץ הּקדֹוׁשה, לארצנּו ּבני־יׂשראל ּכל הֹולכים ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָעּמֹו
ׁשנה", אחרית ועד הּׁשנה מרׁשית ּבּה אלקי ה' עיני ְֱֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹגֹו'
ּביחד  העם", "ׁשלימּות ּובבנֹותינּו", ּבבנינּו ּובזקנינּו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָ"ּבנערינּו
ונסּתר  ּדתֹורה נגלה הּתֹורה, לימּוד הן הּתֹורה", "ׁשלימּות ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָעם
ּומֹוצאים  לארץ־הּקֹודׁש והֹולכים הּמצֹות, קּיּום והן ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָּדתֹורה,
הכנה  ׁשּזֹוהי ּובאֹופן הארץ", "ׁשלימּות ּבׁשלימּותּה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָאֹותּה

."ּגבּול את אלקי ה' ירחיב "ּכי הּיעּוד לקּיּום ְְְְְֱִִִִֶֶַַָֹקרֹובה
ּכלה  ּד"טרם ּובאֹופן לבב, וטּוב ּבׂשמחה נעׂשה זה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָוכל

ּדידן. ּבעגלא מּמׁש, ּבימינּו ּבמהרה - ְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָלדּבר"

(âé)øéòä éLðà úBðáe íénä ïéò-ìò ávð éëðà äpä¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§Æ©§¥´¨¦½
ì úàöé:íéî áàL «Ÿ§−Ÿ¦§¬Ÿ¨«¦

(ãé)Ccë àð-éhä äéìà øîà øLà äøòpä äéäå§¨¨´©©«£À̈£¤̧Ÿ©³¥¤̧¨Æ©¦¨³©¥Æ
élîb-íâå äúL äøîàå äzLàådúà ä÷Là E §¤§¤½§¨«§¨´§¥½§©§©¤−©§¤®Ÿ¨³

ãñç úéNò-ék òãà dáe ÷çöéì Ecáòì zçëäŸ©̧§¨Æ§©§§´§¦§½̈¨´¥©½¦«¨¦¬¨¤−¤
:éðãà-íò¦£Ÿ¦«

i"yx£zÁÎ‰ d˙‡∑ ּגֹומלת ׁשּתהא לֹו, היא ראּויה …»…«¿»ְְִֵֶֶֶָ
ּולׁשֹון  אברהם, ׁשל ּבביתֹו ליּכנס היא ּוכדאי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָחסדים,

ּבלע"ז  אפרוביש"ט ּבררּת, ‡„Ú.'הֹוכחּת', d·e∑ ְְְֵַַַַָָ»≈«

לי לׁשֹון  'הֹודע ÒÁ„.ּבּה'ּתחּנה, ˙ÈNÚŒÈk∑ אם ְְִִַָָƒ»ƒ»∆∆ִ
חסד  עׂשית "ּכי אדע לֹו, והֹוגנת מּמׁשּפחּתֹו "ּתהיה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

.(ב"ר)
ã ycew zegiyn zecewp ã(60 'nr `i zegiy ihewl)

אליה אמר אׁשר הּנערה יד)והיה (כד, ְֲֲֵֶֶַַַָָָָֹ
הּפסּוק ח)על ב, רז"ל(שמות אמרּו העלמה" סוטה "וּתל) ְְֵֶַַַַַַָָָָ

ב) הּמהרׁש"א:יב, וכתב ּכעלמה". ּבזריזּות ׁשהלכה ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ"מלּמד
ּגּבי  וכאן, אחֹותֹו. הּכתּוב קראּה זה ּבענין ׁשּכבר ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ"לפי

ּדר ּכן ׁשהרי עּיּון, וצרי עלמה". קראּה אּמּה, אחר ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהליכה
ּבתבת  וכּנראה הּמליצה. יפי מּפני לׁשּנֹות ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהּמקראֹות

"והיה ּכתיב ׁשּמּתחּלה ּגּופא, ּכהּנערה "העלמה" ואחר ," ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָ
"והיה עצמֹו, זה ּבענין מג)"העלמה נאמר, .(פסוק ְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָ

(åè)úàöé ä÷áø äpäå øaãì älk íøè àeä-éäéå©«§¦À¤»¤»¦¨´§©¥¼§¦¥¯¦§¨´Ÿ¥À
éçà øBçð úLà äkìî-ïa ìûeúáì äãlé øLà£¤³ª§¨Æ¦§¥´¤¦§½̈¥¬¤¨−£¦´

:dîëL-ìò dcëå íäøáà©§¨¨®§©−̈©¦§¨«
ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd ,oeygxn s"k zgiyn

עליֹון  ּדחּבּור הענין נפעל אליעזר ׁשאצל ייּתכן ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאי
יֹותר נעלה ּבאֹופן ּוׁשלמה ותחּתֹון מׁשה אצל מאׁשר ְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַֹֹֹ
מּתן־ּתֹורה?! לאחרי ְֲֵֶַַַָָׁשהיּו

"ּבעל  מביא - גֹו'" לדּבר ּכלה טרם הּוא "ויהי הּפסּוק ְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָעל
הּמדרׁש: מאמר את ּבמאמרֹו ְְֲֲִֶֶֶַַַַַָָיֹום־ההּולדת"

ּפיהם, ּבמענה ׁשּנענּו הם ג' יֹוחאי: ּבן ׁשמעֹון  רּבי ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ"ּתני

‡ÈLיג  ˙·e ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈«≈»¿«»¿«¡»≈
:‡ÈÓ ÈÏÓÓÏ Ô˜Ù ‡z¯«̃¿»«¿«¿ƒ¿≈«»
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d·e ˜ÁˆÈÏ C„·ÚÏ ‡znÊ d˙È È˜L‡«¿≈»««ƒ¿»¿«¿»¿ƒ¿»«
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Â‰‡טו  ‡ÏlÓÏ ÈˆÈL ‡Ï „Ú ‡e‰ ‰Â‰Â«¬»«»≈≈¿«»»¿»
‰kÏÓ ¯a Ï‡e˙·Ï ˙„ÈÏÈ˙‡c ˙˜Ù ‰˜·ƒ̄¿»¿»«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈«ƒ¿»
ÏÚ d˙Ïe˜Â Ì‰¯·‡„ È‰eÁ‡ ¯BÁ ˙z‡ƒ«»¬ƒ¿«¿»»¿¿««
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dxyנד iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k iyily meil inei xeriy
ּכלה  טרם הּוא ויהי ּדכתיב אליעזר, ּוׁשלמה. מׁשה ְְְֱֱִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָֹֹֹאליעזר
לדּבר  ּככּלֹותֹו ויהי ּדכתיב מׁשה, יֹוצאת. רבקה והּנה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹלדּבר
ויהי  ּדכתיב ׁשלמה, האדמה. וּתּבקע האּלה הּדברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאת

הּׁשמים". מן ירדה ואׁש ה' אל להתּפּלל ׁשלמה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּככּלֹות
ּפיהם, ּבמענה נענּו ׁשּכּולם היֹות ּדעם מדיק הּקדׁש' ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹּוב'נזר
ׁשהם  ּוׁשלמה, מׁשה לגּבי ּבאליעזר יתרֹון יׁש ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹמּכל־מקֹום
נענה  ואליעזר ּתפּלתם, ּכׁשּגמרּו היינּו לדּבר, ּככּלֹותם ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָנענּו

כּו'". לדּבר ׁשּכלה ְִֵֶֶֶַָטרם
לֹומר  ׁשּי אי מּובן, אינֹו "לכאֹורה ּבּמאמר: ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָּומקׁשה
ׁשהּוא  ּוׁשלמה, מׁשה מּתפילת יֹותר ּפעלה אליעזר ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּתפּלת

כּו'"? ּתפילתֹו ׁשּגמר קֹודם ְֲִֶֶַַָָָנענה
עליֹון  חיּבּור - הּוא הּתפילה ענין ּכללּות זֹו: קּוׁשיא ְְְְְִִִֵֶַַָָָּוביאּור
עד  ּביֹותר עליֹון מּמקֹום ההמׁשכה ׁשּתהיה היינּו, ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָותחּתֹון.
את  לפעֹול יֹותר קל הרי ּובפׁשטּות, ּביֹותר. הּתחּתֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָהּמקֹום
לא  ּדעליֹונים הּגזירה ּביטּול לאחרי ותחּתֹון ּדעליֹון ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹהחיּבּור
מאחר  ּכן, ואם למעלה. יעלּו לא ותחּתֹונים למּטה ְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָֹירדּו
קֹודם  היה ואליעזר ּבמּתן־ּתֹורה, היה הּגזירה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּביטּול
ּדחיּבּור  הענין נפעל אליעזר ׁשאצל יּתכן אי - ְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּתן־ּתֹורה
ּוׁשלמה  מׁשה אצל מאׁשר יֹותר נעלה ּבאֹופן ותחּתֹון ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹעליֹון

מּתן־ּתֹורה?! לאחרי ְֲֵֶַַַָָׁשהיּו
ּבזה: ְֵֶַָוהּביאּור

"הּׁשֹולח  ׁשּנאמר ּוכמֹו אֹופּנים, ּב' יׁשנם אלקּות ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבהמׁשכת
ארץ" אמרתֹו "הּׁשֹולח ּדברֹו": ירּוץ מהרה עד ארץ ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאמרתֹו
ּׁשּנמׁש מה והיינּו לאט, לאט ההֹולכת ההמׁשכה ְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַַַַָָהיינּו

ּבכל  ׁשּמתעּכבת למדריגה, מּמדריגה הׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבבחינת
ירּוץ  מהרה "עד ּׁשּנאמר ּומה כּו'. עֹולם ּובכל ְְְֱֵֵֶֶַַַַָָָָָמדריגה
לפי  ּבעֹולמֹות, מתעּכב ואינֹו ּבמהירּות ׁשּנמׁש היינּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָּדברֹו",
הׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה החסד המׁשכת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּזֹוהי
ולכן, ּומקֹום. ּדזמן הגּבלה ּכֹולל והגּבלה, מּמדידה ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּולמעלה
ּתיכף  למּטה נמׁש הּוא הרי למעלה, נפעל הענין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּכאׁשר

עיּכּוב. ׁשּום ּבלי ְִִִַּומּיד,
ׁשהּגיעּו לפי הינּו ּפיהם, ּבמענה ׁשּנענּו מה הענין ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָוזהּו
מּסדר  ׁשּלמעלה אין־סֹוף אֹור ּבבחינת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָּבתפילתם
מׁשה  ּכי כּו'. עיּכּוב ׁשּום ּבלי מּיד נענּו ולכן ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָֹהׁשּתלׁשלּות,
היינּו, הּכתר. עד ׁשעֹולה האמצעי, לּקו ׁשּייכים ׁשלמה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹוכן

הׁשּתלׁשלּות. מּסדר ׁשּלמעלה אין־סֹוף אֹור ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּבבחינת
טרם  ׁשּנענה אליעזר ּבתפילת יתרֹון יׁשנֹו ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָואף־על־ּפי־כן,
הּגבּורה, ּבחינת יצחק, ׁשל ּבזכּותֹו ׁשּזהּו - לדּבר ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּכלה
ּדוקא, הּגבּורה מּצד הּוא ההמׁשכה מהירּות ׁשעיקר ְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָָָּכּידּוע
ׁשּיהיה  ׁשּכדי היינּו, אֹורח. לרּוץ ּכגיּבֹור יׂשיׂש ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָּכמֹו
על־ידי  זהּו ּומרּוצה, מהירּות ּבבחינת אֹורח", ְְְְִִִֵֶַַַָָ"לרּוץ

ּדוקא. ּגבּורה) (ּבחינת ּכגיּבֹור" ְְְְִִִֶַַָָָׁש"יׂשיׂש
על  קאי ּכגיּבֹור" "יׂשיׂש ּׁשּנאמר ׁשּמה ּבּזהר, ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹוכּמבֹואר
ׁשאז  ּבחסד", ּדינא "ּדאמּתיק ׁשּבחסד, ּגבּורה ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָּבחינת
המבֹואר  על־ּדר) החּיּות ּתגּבֹורת ּבבחינת היא ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָהּגבּורה
ּתגּבֹורת  מּבחינת ּדׁשרׁשֹו ּגׁשמים"), ל"ּגבּורֹות ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָּבנֹוגע

ההׁשּפעה. מהירּות ּבחינת נמׁש ּדוקא ּומּׁשם ְְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָהעצמּות,
הּנ"ל. ּדמאמר הּביאּור ּתֹוכן ּכאן ְֲֵֶַַַַַָָעד
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:ìòzå dcë àlîzå äðéòä ãøzå dòãé§¨¨®©¥´¤¨©½§¨©§©¥¬©−̈©¨«©

i"yx£‰Ïe˙a∑ ּבתּולים Ï‡.(ב"ר)מּמקֹום LÈ‡Â ¿»ְְִִ¿ƒ…
dÚ„È∑היּו הנכרים ׁשּבנֹות לפי ּכדרּכּה, ׁשּלא ¿»»ְְְְְִִֶֶַַָָָֹ

מּמקֹום  עצמן ּומפקירֹות ּבתּוליהן מקֹום ְְְְְְִִֵֶַַַָָמׁשּמרֹות
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mB ,mdxa`M WFcwe KExA rxfA m` iM¦¦§¤©¨§¨§©§¨¨©
did dfl ,z`f `id iM Ed`xd FlGn©¨¤§¨¦¦Ÿ¨¤¨¨

`l `OW dpzdW mi`pYd lr `xï¥©©§¨¦¤¦§¨¤¨Ÿ
FWTan ciqtn `Ed `vnpe mzF` mIwY§©¥¨§¦§¨©§¦§ª¨
lkA hirnn did dfl ,F`pY ici lr©§¥§¨¨¤¨¨©§¦§¨
lwp didIW icM ei`pzA zEIxWt`d̈¤§¨¦¦§¨¨§¥¤¦§¤¨¥

:mzFUrl dipirAgi dxez §¥¤¨©£¨



נה dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k iyily meil inei xeriy

(çé)dãé-ìò dck ãøzå øäîzå éðãà äúL øîàzå©−Ÿ¤§¥´£Ÿ¦®©§©¥À©¯Ÿ¤©¨²©¨−̈
:eä÷Lzå©©§¥«

i"yx£‰ck „¯zÂ∑ׁשכמּה .מעל «…∆«»ְִֵַָ

(èé)élîâì íb øîàzå Bú÷Läì ìëzåãò áàLà E ©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³¦§©¤̧Æ¤§½̈©¬
ì elk-íà:úzL ¦¦−¦§«Ÿ

i"yx£elkŒÌ‡ „Ú∑'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' ּגמר ∑‡elkŒÌ.הרי היא ׁשּזֹו סּפקּון' 'ּדי אּונקלֹוס: ּתרּגם «ƒƒְְֲֲִִֵֵֶַƒƒְְְְְִִִֵֶַַ
ּדי ׁשתּיתן  ּכׁשּׁשתּו .סּפּוקן , ְְִִֵֶָָָָ

(ë)ãBò õøzå ú÷Mä-ìà dck øòzå øäîzå©§©¥À©§©³©¨Æ¤©½Ÿ¤©¨¬¨²
ì øàaä-ìà:åélîb-ìëì áàLzå áàL ¤©§¥−¦§®Ÿ©¦§©−§¨§©¨«

i"yx£¯ÚzÂ∑ מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה נפיצה, לׁשֹון «¿«ְְְְְְִִִֵֵַָָ
ּדֹומה: לֹו יׁש ּובּמקרא ּכלי', אל מּכלי (תהלים 'הּמערה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ

נפׁשי",קמא) ּתער נג)"אל לּמות (ישעיה הערה "אׁשר ְְֱֲִֶֶֶַַַַָָ
הּגמּלים ∑‰M˜˙.נפׁשֹו" ּבּה ׁשּׁשֹותים חלּולה .אבן ְַ«…∆ְֲִִֶֶֶַַָָ

(àë)çéìöää úòãì Léøçî dì äàzLî Léàäå§¨¦¬¦§¨¥−¨®©«£¦¾¨©À©©«¦§¦¯©
:àì-íà Bkøc ýåýé§Ÿ̈²©§−¦«Ÿ

i"yx£‰‡zLÓ∑,"ערים "ׁשאּו ּכמֹו: ׁשאּיה, (ישעיה לׁשֹון ƒ¿»≈ְְְִִָָָ
ׁשממה"ו) על ∑zLÓ‡‰."ּתּׁשאה ּומתּבהל מׁשּתֹומם ְִֶָָָƒ¿»≈ְְִִֵֵַַ

אם  יֹודע אינֹו אבל להצליח, קרֹוב ּדברֹו ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָׁשראה

ּבּתי"ו  ּתתמּה ואל לאו. אם היא, אברהם ְְְְִִִִִַַַַַַָָָָמּמׁשּפחת
ׁשי"ן  יסֹודּה ׁשּתחּלת ּתבה ל ׁשאין "מׁשּתאה", ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשל
ׁשּתי  ּבין מפרידה ּתי"ו ׁשאין מתּפעל, ּבלׁשֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּומדּברת

ÈÁ‡Â˙˙יח  ˙‡ÈÁB‡Â ÈBa¯ zL‡ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈¿¿ƒƒ¿ƒ««¬≈«
:d˙˜L‡Â d„È ÏÚ d˙Ïe˜¿««¿«¿«¿¿≈

CÈÏÓ‚Ïיט  Û‡ ˙¯Ó‡Â d˙eÈ˜L‡Ï ˙‡ÈˆÈLÂ¿≈ƒ«¿«¿»≈«¬∆∆«¿«¿»
:ÈzLÓÏ Ôe˜ÙÒ Èc „Ú ÈÏÓ‡«¿≈«ƒ«¿¿ƒ¿≈

È˜L‡כ  ˙È·Ï d˙Ïe˜ ˙ˆÙe ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»«¿«¿≈«¿»
ÏÎÏ ˙ÏÓe ÈÏÓÓÏ ‡¯È·Ï „BÚ ˙Ë‰¯e¿»«¿≈»¿ƒ¿≈¿«¿»

:È‰BÏÓb«¿ƒ

Ú„ÈÓÏכא  ˜È˙L ÏkzÒÓ d· È‰L ‡¯·‚Â¿«¿»»≈«ƒ¿«≈»ƒ¿≈«
:‡Ï Ì‡ dÁ¯‡ ÈÈ ÁÏˆ‡‰««¿«¿»»¿≈ƒ»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå äúL øîàzå (çécbpM WExR ©Ÿ¤§¥§¥§¤¤
dzW hrn d`inB Yxn`W¤¨©§¨§¦¨§©§¥
`N` FciA `Ed dYWIW `le .LvtgM§¤§§§Ÿ¤¦§¤§¨¤¨
`nv zFwWdl devOA gxhY `id¦¦§©©¦§¨§©§¨¥
icM Dci lr DCM cxYe xdnYe ,miOl©©¦©§©¥©Ÿ¤©¨©¨¨§¥
,zFYWl cMd z`UA `Ed gxhi `NW¤Ÿ¦§©§¥©©¦§
`NW caln WExR EdwWYe FxnF`e§§©©§¥¥¦§©¤Ÿ
dzidW Dl cFr cMd z`Ul gxḧ©¨¥©©¨¤¨§¨
Kxhvi `NW miOd eitl axwl zgxFh©©§¨¥§¦©©¦¤Ÿ¦§¨¥

:ilMd zFHdl ENt` `Ed£¦§©©§¦
íòèåmB cInE skY dxn` `NW §©©¤Ÿ¨§¨¥¤¦¨©

zEpxze ztqFzl 'Fbe LiNnbl¦§©¤§§¤¤©§¨
znCwn dzid m`W ,zwCSd dpEMzp¦§©§¨©©¤¤¤¦¨§¨©§¤¤
`Ed dYWIW mcw 'Fbe LiNnbl mB xnFl©©¦§©¤§Ÿ¤¤¦§¤
oeiM Dgxh lwdl xdnl Fl mFwn Wi¥¨§©¥§¨¥¨§¨¥¨
oM oi`X dn miNnBd zgxh Dl cFrW¤¨¦§©©§©¦©¤¥¥

Wgi EdricFYW mcwlM df `Ed iM a Ÿ¤¤¦¥©§Ÿ¦¤¨
xg`e h`l h`l FvtgM dYWie gxHd©Ÿ©§¦§¤§¤§§©§©§©©
LiNnbl mB dxn` skY dzXW¤¨¨¥¤¨§¨©¦§©¤

:'Fbehi dxez §
.Bú÷Läì ìëzå (èéxnFl Kixv did ©§©§©§Ÿ¨¨¨¦©

`id dzidW xnFl oEMzp ,zFYWl lkie©§©¦§¦§©¥©¤¨§¨¦
sFq cr zFYWl miOd Fl zaxwn§¨¤¤©©¦¦§©
gxhl `Ed Kixv did `le dIzXd©§¦¨§Ÿ¨¨¨¦¦§Ÿ©

:eil` min ziHdA§©¨©©¦¥¨
ãBòdidW cvl eilr dWWgW xWt ¤̀§¨¤¨§¨¨¨§©¤¨¨

wiGY dIzXd zbltde KxCA sir̈¥©¤¤§©§¨©©§¦¨©¦
xErW DYrcA dxrW zwCSd `ide§¦©©¤¤¦£¨§©§¨¦
siqFdl dzvx `le FzIzWl wiRqIW¤©§¦¦§¦¨§Ÿ¨§¨§¦
xrWi `l sird iM oMYqi lal Fl§©¦§©¥¦¤¨¥Ÿ§©¥
aWgi `NW ickE ,FpF`nv zrA FzIzWA¦§¦¨§¥¦§§¥¤Ÿ©§Ÿ
dfl dpEMzp gxHd zhrnd cvl iM¦§©©§¨©©Ÿ©¦§©§¨¨¤
m` cr 'Fbe LiNnbl mB eil` dxn`̈§¨¥¨©¦§©¤§©¦
zxrWdA mdOr bdpz` `le ENM¦§Ÿ¤§©¥¦¨¤§©§¨©
zEpngx cvl iM Ycnl `d zEwRYqdd©¦§©§¨¨©§¨¦§©©§¨

:xMfPd mrHM eil` dpEMzp dad`e§©£¨¦§©§¨¥¨©©©©¦§¨
ãBòl"f mxnF` KxC lr x`Azi¦§¨¥©¤¤§¨

`i mixaC) wEqRA (.'n zFkxA)§¨©¨§¨¦
'Fbe LYndal LcUA aUr iYzpe (e"h§¨©¦¥¤§¨§¦§¤§¤§
oFfn zzl miCwdl mc` KixSW¤¨¦¨¨§©§¦¨¥¨
Wie .Fnvr z` KM xg`e 'Fbe FYndal¦§¤§§§©©¨¤©§§¥
F` dpMq o`M oi`C `weC iM zrcl Ll§¨©©¦©§¨§¥¨©¨¨

mcw xrv WIWA F` dpMqA la` xrv©©£¨§©¨¨§¤¥©©Ÿ¤
,FYndA KM xg`e Fxrvl WEgl Wi¥¨§©£§©©¨§¤§
hrn ipi`inbd Wi`d l`XWM dfle§¨¤§¤¨©¨¦©§¦¦¦§©
did minl `nv iM zwCSd dWiBxd¦§¦¨©©¤¤¦¨¥§©¦¨¨
dzW Fl dxn` dfl did xrhvnE¦§©¥¨¨¨¤¨§¨§¥
i`Ce iM dxrXW xErW Fl dpzPWkE§¤¨§¨¦¤¦£¨¦©©
lkYe `nSd xrvl WWg o`M oi ¥̀¨¨¨§©©©¨¥©§©
iM a`W` LiNnbl mB xn`Ye FzwWdl§©§Ÿ©Ÿ¤©¦§©¤¤§¨¦
Kixv mzF` xrhvn Lpi`W df xcbA§¤¤¤¤¥§¦§©¥¨¨¦
lkYel aEzMd KnQW `Ede ,miCwdl§©§¦§¤¨©©¨§©§©
.'Fbe LiNnbl mB xn`Ye FzwWdl§©§Ÿ©Ÿ¤©¦§©¤§
xrW` `l WExR ENM m` cr FxnF`e§§©¦¦¥Ÿ£©¥
`le dwW` `N` `pcn`d itM mdl̈¤§¦¨ª§¨¨¤¨©§¤§Ÿ
mdiptl miOW d`x`W cr ici `V ¤̀¨¨¦©¤¤§¤¤©¦¦§¥¤
ENM iM zF`d Ll dfe mizFW mpi`e§¥¨¦§¤§¨¦¦

:zYWlk dxez ¦§Ÿ
çî dì äàzLî Léàäå (àë.Léø §¨¦¦§¨¥¨©£¦

zglvd d`xW zFidl WExR¥¦§¤¨¨©§¨©
dxn` F`pzA xn`X dOn xzFie FMxC©§§¥¦©¤¨©¦§¨¨§¨
xnFl zWwWwn FWtp dzid ,zwCSd©©¤¤¨§¨©§§©§¤¤©
mlWp xaM iM KEnqA xn`X dn dil ¥̀¤¨©¤¨©§¨¦§¨¦§©



dxyנו iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn b"k iyily meil inei xeriy
מּגזרת  "מׁשּתאה" ּכגֹון: היסֹוד, עּקר ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַַָאֹותּיֹות

"מׁשּתֹולל" נט)"ׁשאה", "ׁשֹולל",(ישעיה טז)מּגזרת (שם ְְִִִֵֵַָֹ
עמרי" חּקֹות "וּיׁשּתּמר ׁשממה, מּגזרת ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֻ"וּיׁשּתֹומם"

ו) ּתּׁשאה.(מיכה מּגזרת מׁשּתאה, ּכאן, אף ויׁשמר. ְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹמּגזרת
ונאלם  נבהל, ּבאדם מׁשֹומם לׁשֹון מֹוצא ׁשאּתה ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָָּוכׁשם

ּכמֹו: מחׁשבֹות, יח)ּובעל נׁשּמּו(איוב יֹומֹו "על ְְַַַַַָָ
ב)אחרֹונים", ׁשמים",(ירמיה ד)"ׁשּמּו "אׁשּתֹומם (דניאל ְֲִִֵֶַַָֹ

ּבהּול  ּבאדם ׁשאּיה לׁשֹון ּתפרׁש ּכ חדא", ְְְְְֲִֵָָָָָָָָָּכׁשעה
"וגברא  ׁשהּיה, לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מחׁשבֹות. ְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָּובעל
"ההצליח  לראֹות אחד, ּבמקֹום ועֹומד ׁשֹוהה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָׁשהי",
ׁשתּיה  לׁשֹון אינֹו ׁשהרי ׁשתי, לתרּגם ואין ּדרּכֹו". ,ה' ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָ

ּבלׁשֹון  נֹופלת אל"ף dÏ.ׁשתּיה ׁשאין ‰‡zLÓ∑ ְְִִֵֶֶֶֶָָƒ¿»≈»
ּכמֹו: עליה, כ)מׁשּתֹומם הּוא",(לעיל אחי לי "אמרי ְְְִִִִִֵֶָָָ

כו)ּוכמֹו: לאׁשּתֹו(לקמן הּמקֹום אנׁשי .""וּיׁשאלּו ְְְְְֲִִֵַַַָ

(áë)ì íélîbä elk øLàk éäéåLéàä çwiå úBzL ©§¦À©«£¤̧¦³©§©¦Æ¦§½©¦©³¨¦Æ
äøNò äéãé-ìò íéãéîö éðLe Bì÷Lî ò÷a áäæ íæð¤¤́¨½̈¤−©¦§¨®§¥³§¦¦Æ©¨¤½¨£¨¨¬

:íì÷Lî áäæ̈−̈¦§¨¨«
i"yx£Ú˜a∑ יׂשראל לׁשקלי "ּבקע רמז ˆÌÈ„ÈÓ.לּגלּגלת", ÈLe∑ מצּמדֹות לּוחֹות לׁשני NÚ¯‰.רמז ∆«ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֻ¿≈¿ƒƒְְִֵֶֶָֻ¬»»

ÌÏ˜LÓ ·‰Ê∑ ׁשּבהן הּדּברֹות לעׂשרת .רמז »»ƒ¿»»ְֲִֶֶֶֶֶֶַַָ

(âë)éáà-úéa Léä éì àð éãébä zà éî-úa øîàiåC ©¸Ÿ¤Æ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®£¥¯¥«¨¦²
:ïéìì eðì íB÷î̈¬−̈¨¦«

i"yx£z‡ ÈÓŒ˙a ¯Ó‡iÂ∑ׁשאלּה - לּה ׁשּנתן ,לאחר «…∆«ƒ«¿ְְֶַַַָָָָ
ׁשהצליח  אברהם, ׁשל ּבזכּותֹו ּבטּוח ׁשהיה ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָלפי

ּדרּכֹו ּדבר לינה ∑ÔÈÏÏ.הקּב"ה ׁשם 'לין' ,אחת, ְַַָָ»ƒִִֵַַָָָ
לינֹות  ּכּמה "ללּון", אמרה .והיא ְְִִַָָָָ

(ãë)øLà äkìî-ïa éëðà ìûeúa-úa åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©§¥−¨®Ÿ¦¤¦§¾̈£¤¬
:øBçðì äãìé̈«§−̈§¨«

i"yx£Ï‡e˙aŒ˙a∑ אחרֹון - אחרֹון ועל ראׁשֹון, - ראׁשֹון על .הׁשיבּתֹו «¿≈ְֱֲֲִִִַַַַַ

(äë)eðnò áø àBtñî-íb ïáz-íb åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©¤¬¤©¦§−©´¦¨®
:ïeìì íB÷î-íb©¨−¨«

i"yx£‡BtÒÓ∑ ּוׂשעֹורים ּתבן ּכגֹון מסּפֹוא, קרּוי הּגמּלים מאכל .ּכל ƒ¿ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָ

(åë):ýåýéì eçzLiå Léàä ãwiå©¦´Ÿ¨¦½©¦§©−©«Ÿ̈«

ÈÒe·כב  ÈzLÓÏ ‡iÏÓ‚ e˜ÈtÒ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¿«»¿ƒ¿≈¿≈
ÔÈ¯˙e dÏ˜˙Ó ‡Ï˜z ‡·‰„„ ‡L„˜ ‡¯·b«¿»»»»¿«¬»ƒ¿»«¿¿≈¿≈
‡·‰„c ÔÈÚÏÒ ¯NÚ Ï˜˙Ó ‡‰„È ÏÚ ÔÈ¯ÈL≈ƒ«¿»»«¿«¬«ƒ¿ƒ¿«¬»

:ÔB‰Ï˜˙Ó«¿«¿

Èa˙כג  ˙È‡‰ ÈÏ ÔÚÎ ÈeÁ z‡ ÔÓ ˙a ¯Ó‡Â«¬««»«¿«ƒ¿«ƒ«ƒ≈
:˙·ÓÏ ‡Ï ¯Lk ¯˙‡ Ce·‡»»«»∆»»ƒ¿»

kÏÓ‡כד  ¯a ‡‡ Ï‡e˙a ˙a dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈«¿≈¬»«ƒ¿»
:¯BÁÏ ˙„ÈÏÈcƒ≈«¿»

ÈbÒכה  ‡˙qk Û‡ ‡·z Û‡ dÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆≈«ƒ¿»«ƒ»»«ƒ
:˙·ÓÏ ¯Lk ¯˙‡ Û‡ ‡nÚƒ»»«»«»«ƒ¿»

ÈÈ:כו  Ì„˜ „È‚Òe ‡¯·b Ú¯Îe¿««¿»¿ƒ√»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dwW` LiNnB mbe dxn`e xn`W i`pY§©¤¨©§¨§¨§©§©¤©§¤
(h"i wEqR) dxn` `id dPd (c"i wEqR)¨¦¥¦¨§¨¨
('k mW) aizkC dixaC dnIwe 'Fbe mB©§§¦§¨§¨¤¨¦§¦¨
Kixv did `le eiNnB lkl a`WYe©¦§©§¨§©¨§Ÿ¨¨¨¦
zFYWl miNnBd ENkIW cr oiYndl§©§¦©¤§©©§©¦¦§
wiYWn dide i`pYdn df did `NW¤Ÿ¨¨¤¥©§©§¨¨©§¦
dxn`X dn rcIW cr xACn Fnvr©§¦©¥©¤¥©©¤¨§¨
,zFYWl ENkIW cr eiNnB zFwWdl§©§§©¨©¤§©¦§
cvl ,i`pYdn df xaC oi`W mbde©£©¤¥¨¨¤¥©§©§©
`id `OW wtq DA Fl clFp dixaC§¨¤¨©¨¨¥¤¨¦

cr hrn miUFre dAxd mixnF`dn¥¨§¦©§¥§¦§©©
ozp skY 'Fbe miNnBd ENMW d`xW¤¨¨¤¦©§©¦§¥¤¨©

:'Fbe micinSdak dxez ©§¦¦§
.äéãé ìò (áëEN`M dEnldW WExR ©¨¤¨¥¤¨§¨§¦

xaCd dUre .df xErWM EUrp©£§¦¤§¨¨©¨¨
mipniqe eilr 'd zgBWdA FwiCvd cvl§©©§¦§©§¨©¨¨§¦¨¦

:eipir E`xW miwiCvOdbk dxez ©©§¦¦¤¨¥¨
.'Bâå éãébä zà éî úa (âë'a Knq ©¦©§©¦¦§¨©

wRYqp `l iM ciBdl ,zFl`Xd©§¥§©¦¦Ÿ¦§©¥
m`W ,mdxa` zgRWn ipAn `id m ¦̀¦¦§¥¦§©©©§¨¨¤¦

Wid l`Wl Fl did `l wRqn did̈¨§ª¨Ÿ¨¨¦§Ÿ£¥
,eiptl oFkp KxC m` rcIW cr mFwn̈©¤¥©¦¤¤¨§¨¨
gilvd iM 'dA oin`dW i`Ce `N ¤̀¨©©¤¤¡¦©¦¦§¦©
dn `Ed Y` in zA l`XX dnE ,FMxC©§©¤¨©©¦©§©
Wid xn` aiWYW mcwe 'Fbe dia` mX¥¨¦¨§§Ÿ¤¤¨¦¨©£¥
df xaC dPYWi `l iM 'Fbe Kia` ziA¥¨¦§¦Ÿ¦§©¤¨¨¤

:oade 'Fbe in zA zcBdAck dxez §©¨©©¦§§¨¥
.'Bâå äãìé øLà 'Bâå ìàeúa úa (ãë©§¥§£¤¨§¨§
`le dxiaBd ipAn dia`W WExR¥¤¨¦¨¦§¥©§¦¨§Ÿ

:WbliROdk dxez ¦¦¤¤



נז dxy iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"k iriax meil inei xeriy

ß oeygxn c"k iriax mei ß

(æë)øLà íäøáà éðãà éýìû ýåýé Ceøa øîàiå©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈£Â¤Â
éðçð Cøca éëðà éðãà íòî Bzîàå Bcñç áæò-àì«Ÿ¨©¬©§²©«£¦−¥¦´£Ÿ¦®¨«Ÿ¦À©¤̧¤Æ¨©´¦

:éðãà éçà úéa ýåýé§Ÿ̈½¥−£¥¬£Ÿ¦«
i"yx£C¯ca∑ּדר ּבאֹותֹו הּיׁשר, ּדר הּמזּמן, ּדר «∆∆ְְֶֶֶֶֶֶַַָָָֻ

הּמׁשּמׁשים  וה"א ולמ"ד ּבי"ת ּכל וכן .צרי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהייתי
ּבּדבר  מדּברים ּבפּת"ח, ּונקּודים הּתבה ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹּבראׁש

מברר  ׁשהּוא אֹו אחר, ּבמקֹום ּכבר ׁשּנזּכר ְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹהּפׁשּוט
מדּבר  הּוא ּבאיזה .ונּכר ְְְִֵֵֶַָ

(çë)õøzåíéøáck dnà úéáì ãbzå äøòpä ©¨̧¨Æ©©«£½̈©©¥−§¥´¦¨®©§¨¦−
:älàä̈¥«¤

i"yx£dn‡ ˙È·Ï∑ ּבי להן להיֹות היה הּנׁשים הּבת ּדר ואין למלאכּתן, ּבֹו ליׁשב לאּמּהת אּלא .מּגדת ¿≈ƒ»ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָ

(èë)Léàä-ìà ïáì õøiå ïáì BîLe çà ä÷áøìe§¦§¨¬−̈§´¨¨®©¨̧¨¨¨¯¤¨¦²
:ïéòä-ìà äöeçä©−¨¤¨¨«¦

i"yx£ı¯iÂ∑ רץ מה ועל רץ, .?לּמה «»»ְַָָָָָ

(ì)éäéå|éãé-ìò íéãîvä-úàå íæpä-úà úàøk ©§¦´¦§´Ÿ¤©¤À¤§¤©§¦¦»©§¥´
øîàì Búçà ä÷áø éøác-úà BòîLëe Búçà£Ÿ¼§¨§À¤¦§¥º¦§¨³£ŸÆ¥½Ÿ
ãîò äpäå Léàä-ìà àáiå Léàä éìà øaã-äk«Ÿ¦¤¬¥©−¨¦®©¨ŸÆ¤¨¦½§¦¥²Ÿ¥¬

:ïéòä-ìò íélîbä-ìò©©§©¦−©¨¨«¦
i"yx£ÌÊp‰Œ˙‡ ˙‡¯k È‰ÈÂ∑ ּבּממֹון עיניו ונתן זה', הּוא 'עׁשיר (לעיל ּכמֹו:,לׁשמרן ∑ÌÈlÓb‰ŒÏÚ.אמר: «¿ƒƒ¿…∆«∆∆ְִֵֶַַַָָָָָ««¿«ƒְְְָָ

לׁשּמׁשם יח) עליהם", עֹומד ."והּוא ְְְֲֵֵֶַָ

Ècכז  Ì‰¯·‡ ÈBa¯„ ‡‰Ï‡ ÈÈ CÈ¯a ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ¿»¡»»¿ƒƒ«¿»»ƒ
‡‡ ÈBa¯ ÔÓ dËLe˜Â d˙e·ÈË ÚÓ ‡Ï»¿«ƒ≈¿¿≈ƒƒƒ¬»
:ÈBa¯„ È‰BÁ‡ ˙Èa ÈÈ È¯ac ‡˜z Á¯B‡a¿««¿»«¿«ƒ¿»≈¬ƒ¿ƒƒ

‡dnכח  ˙È·Ï ˙‡ÈeÁÂ ‡zÓÏeÚ ˙Ë‰¯e¿»«∆¿»¿«ƒ«¿≈ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùk¿ƒ¿»«»»ƒ≈

ÂÏ˙כט  Ô·Ï Ë‰¯e Ô·Ï dÓLe ‡Á‡ ‰˜·¯Ïe¿ƒ¿»»»¿≈»»¿«»»¿«
:‡ÈÚ ˙ÂÏ ‡¯·Ï ‡¯·b«¿»¿»»¿«≈»

ÏÚל  ‡i¯ÈL ˙ÈÂ ‡L„˜ ˙È ‡ÊÁ „k ‰Â‰Â«¬»«»»»»»»¿»≈«»«
‰˜·¯ ÈÓb˙t ˙È ÚÓL „ÎÂ d˙Á‡ È„È¿≈¬»≈¿«¿«»ƒ¿»≈ƒ¿»
‡˙‡Â ‡¯·b ÈnÚ ÏlÓ ÔÈ„k ¯ÓÈÓÏ d˙Á‡¬»≈¿≈«¿≈«≈ƒƒ«¿»«¬»
:‡ÈÚ ÏÚ ‡iÏÓ‚ ÈelÚ Ì‡˜ ‡‰Â ‡¯·b ˙ÂÏ¿««¿»¿»»≈ƒ«≈«¿«»«≈»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå ïáì BîLe çà ä÷áøìe (èë§¦§¨¨§¨¨§
('i x"cna) l"f mdixaclExn`W §¦§¥¤¤¨§

aizkC mdl mcFw mnW miwiCSd iM¦©©¦¦§¨¥¨¤¦§¦
Wi`d mWe ,frA FnWE ('` 'a zEx)§Ÿ©§¥¨¦
md mirWxd la` ,('a '` mW) Klnil ¡̀¦¤¤¨£¨¨§¨¦¥
(a"k '` l`EnW) aizkC mnWl mincFw§¦¦§¨¦§¦§¥
aEzMd gwl dOl oM m` 'Fbe FnW lap̈¨§§¦¥¨¨¨©©¨
mrh zzle .rWxd oalA miwiCSd xcq¥¤©©¦¦§¨¨¨¨¨§¨¥©©
uxIe FxnF` aEzMA xirdl Wi xaCl©¨¨¥§¨¦©¨§©¨¨
(h"w hEwli) l"f EpizFAxe ,ux dOl̈¨¨§©¥©§
eipir ozp 'Eke mfPd d`xW itl Exn`̈§§¦¤¨¨©¤¤§¨©¥¨
Fl did oM m` dWw oicre .oFnOA©¨©£©¦¨¤¦¥¨¨
uxIe 'Fbe zF`xM idie xnFl miCwdl§©§¦©©§¦¦§§©¨¨
'a aYkl Kixv did `l dfA mB .'Fbe§©¨¤Ÿ¨¨¨¦¦§Ÿ

:oird l` dvEgd Wi`d l` minrR§¨¦¤¨¦©¨¤¨¨¦

ïëàcxg oal Wi`d df iM `id dpEMd ¨¥©©¨¨¦¦¤¨¦¨¨¨©
xarX dn FrcFiA Wi`d z`xwl¦§©¨¦§§©¤¨©
aExTnE mixaCdn dwax oial FpiA¥§¥¦§¨¥©§¨¦¦¦
ciBn df ixd ixkp Wi` `Ede zrCd©©©§¦¨§¦£¥¤©¦
uxe d`pw Wal dfle FbA mixaC iM¦§¨¦§§¨¤¨©¦§¨§¨
z`pw z` FzF`pwA FA rBtl Fz`xwl¦§¨¦§Ÿ©§©§¤¦§©
'd qgi df dUrn zpigA cvlE FzFg £̀§©§¦©©£¤¤¦¥
FnWE xn`e miwiCv lW oiqEgi FzF`¦¦¤©¦¦§¨©§
oi`e dfA dUr miwiCv dUrn iM oal̈¨¦©£¥©¦¦¨¨¨¤§¥
.dIxA xkU gRwn `Ed KExA WFcTd©¨¨§©¥©§©§¦¨
dn iM ciBi 'Fbe z`xM idie FxnF`e§§©§¦¦§Ÿ§©¦¦©
mcwe micinSd z`xM mcw did mcTX¤¨©¨¨Ÿ¤¦§Ÿ©§¦¦§Ÿ¤
miUrn lW oxcq Fzg` ixaC FrnẄ§¦§¥£Ÿ¦§¨¤©£¦
la` xrkn xacA xfril`l FcWg£¨¤¡¦¤¤§¨¨§Ÿ¨£¨
xAC dkM 'Fbe FrnWkE 'Fbe mfPd zF`xM¦§©¤¤§§¨§§¨¨¦¥

ok iR lr s`e ,FR` aW Wi`d iN ¥̀©¨¦¨©§©©¦¥
`l Wi`d z`xwl `vIW aEzMd ricFn¦©©¨¤¨¨¦§©¨¦Ÿ
Fpiqk`dl dAxc` `N` rxdl§¨©¤¨©§©¨§©©§¦

:EaXizp dfaE daFh Fl wifgdlEl dxez §©£¦¨¨¤¦§©§
.'Bâå ìò ãîò äpäå 'Bâå ìà àáiå (ì©¨Ÿ¤§§¦¥Ÿ¥©§
EpcOll `A dn zrcl Kixv̈¦¨©©©¨§©§¥
ixaC iR lre 'Fbe cnr dPde FxnF`A§§§¦¥Ÿ¥§§©¦¦§¥

EpizFAxiM Exn`W (mW hEwli) l"f ©¥©©§¨¤¨§¦
drxl oal lW FzvExnA xfril` xiMd¦¦¡¦¤¤¦§¨¤¨¨§¨¨

mW xiMfdemiNnBd cinrde Wxtnd §¦§¦¥©§Ÿ¨§¤¡¦©§©¦
miNnBd FxnF` `Ede ,oird lr xie`A©£¦©¨¨¦§§©§©¦
aizkC miNnBd lr cnr `Ede oird lr©¨¨¦§¨©©©§©¦¦§¦
Fl `xw DFaB mFwOnE 'Fbe cnr dPde§¦¥Ÿ¥§¦¨¨©¨¨
xg`e 'd KExA `FA FxnF` `Ede oal̈¨§§§§©©
dOl eil` xAC DFaB mFwOn `AW¤¨¦¨¨©¦¥¥¨¨¨



dxyנח iig zyxt - ck - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn c"k iriax meil inei xeriy

(àì)éëðàå õeça ãîòú änì ýåýé Ceøa àBa øîàiå©¾Ÿ¤−§´§Ÿ̈®¨³¨©«£ŸÆ©½§¨«Ÿ¦Æ
:íélîbì íB÷îe úéaä éúépt¦¦´¦©©½¦¨−©§©¦«

i"yx£˙Èa‰ È˙Èpt∑ (ב"ר)אלילים מעבֹודת. ƒƒƒ««ƒֱֲִִֵַ

(áì)ïáz ïziå íélîbä çzôéå äúéaä Léàä àáiå©¨³Ÿ¨¦Æ©©½§¨©§©©−©§©¦®©¦¥̧¤³¤
íéLðàä éìâøå åéìâø õçøì íéîe íélîbì àBtñîe¦§Æ©§©¦½©̧¦Æ¦§´Ÿ©§½̈§©§¥¬¨«£¨¦−

à:Bzà øL £¤¬¦«
i"yx£ÁzÙÈÂ∑ אחרים ּבׂשדֹות ּבּדר ירעּו ׁשּלא ּפיהם את סֹותם ׁשהיה ׁשּלהם, זמם .(ב"ר)הּתיר «¿««ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ

(âì)ãò ìëà àì øîàiå ìëàì åéðôì íNeiå©¨³§¨¨Æ¤«¡½Ÿ©¸Ÿ¤Æ´ŸŸ©½©¬
:øac øîàiå éøác ézøac-íà¦¦©−§¦§¨¨®©−Ÿ¤©¥«

i"yx£Èz¯acŒÌ‡ „Ú∑'אׁשר' ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' הרי «ƒƒ«¿ƒְְֲֲִִֵֵֶַ
'ּכי' ּכמֹו:ּובלׁשֹון מט), וזהּו(לקמן ׁשילה", יבא ּכי "עד ְְְִִִִֶַָֹֹ

מׁשּמׁש 'ּכי' זכרֹונםֿלברכה: חכמינּו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָׁשאמרּו
'אם' והּוא 'אי' והאחד לׁשֹונֹות, .ּבארּבעה ְְְְְִִֶַָָָָ

(ãì):éëðà íäøáà ãáò øîàiå©Ÿ©®¤¬¤©§¨−̈¨«Ÿ¦

(äì)ïàö Bì-ïziå ìcâiå ãàî éðãà-úà Cøa ýåýéå©«Ÿ̈º¥©¯¤£Ÿ¦²§−Ÿ©¦§¨®©¦¤º³Ÿ
:íéøîçå íélîâe úçôLe íãáòå áäæå óñëå ø÷áe¨¨Æ§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−©«£Ÿ¦«

(åì)dúð÷æ éøçà éðãàì ïá éðãà úLà äøN ãìzå©¥¿¤¨¨Á¥̧¤£Ÿ¦¬¥Æ©«Ÿ¦½©«£¥−¦§¨¨®
:Bì-øLà-ìk-úà Bì-ïziå©¦¤−¤¨£¤«

i"yx£BÏŒ¯L‡ŒÏkŒ˙‡ BÏŒÔziÂ∑ להם הראה המּתנה .ׁשטר «ƒ∆∆»¬∆ְְֶֶַַַָָָָ

(æì)úBðaî éðáì äMà çwú-àì øîàì éðãà éðòaLiå©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½¦§Æ
:Böøàa áLé éëðà øLà éðòðkä©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«

i"yx£ÈÚk‰ ˙BaÓ È·Ï ‰M‡ Áw˙Œ‡Ï∑ תאבה ולא אבי, ּבית אל ּתחּלה ּתל לא .אחריללכתאם …ƒ«ƒ»ƒ¿ƒƒ¿«¿«¬ƒְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

(çì)ézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa-ìà àì-íà¦¯Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®
:éðáì äMà zç÷ìå§¨«©§¨¬¦−̈¦§¦«

˜‡Ìלא  z‡ ‡ÓÏ ÈÈ„ ‡ÎÈ¯a ÏeÚ ¯Ó‡Â«¬«¿ƒ»«¿»¿»«¿»≈
¯Lk ¯˙‡Â ‡˙È· È˙Èpt ‡‡Â ‡¯·a¿»»«¬»«≈ƒ≈»«¬«»«

:‡iÏÓ‚Ï¿«¿«»

ÈÂ‰·לב  ‡iÏÓb ‡¯Le ‡˙È·Ï ‡¯·b ÏÚÂ¿««¿»¿≈»¿»«¿«»ƒ«
‰‡ÁÒ‡Ï ‡iÓe ‡iÏÓ‚Ï ‡˙qÎÂ ‡·zƒ¿»¿ƒ»»¿«¿«»«»¿«¿»»

:dnÚc ‡i¯·‚ ÈÏ‚¯Â È‰BÏ‚«̄¿ƒ¿«¿≈À¿«»¿ƒ≈

‡ÏeÎÈלג  ‡Ï ¯Ó‡Â ÏÎÈÓÏ È‰BÓ„˜ e‡ÈeLÂ¿«ƒ√»ƒ¿≈»«¬«»≈
:ÏlÓ ¯Ó‡Â ÈÓb˙t ÏlÓ‡c „Ú««¬«≈ƒ¿»»«¬««≈

‡‡:לד  Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú ¯Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»»»»

dÏלה  ·‰ÈÂ ‡·¯e ‡„ÁÏ ÈBa¯ ˙È CÈ¯a ÈÈÂ«»»ƒ»ƒƒ«¬»¿»ƒ«≈
Ô‰Ó‡Â ÔÈc·ÚÂ ·‰„e ÛÒÎe ÔÈ¯B˙Â Ô‡Ú»¿ƒ¿«¿«¿«¿ƒ¿«¿»

:ÔÈ¯ÓÁÂ ÔÈÏÓ‚Â¿«¿ƒ«¬»ƒ

a˙¯לו  ÈBa¯Ï ¯· ÈBa¯ ˙z‡ ‰¯N ˙„ÈÏÈÂƒ≈«»»ƒ«ƒƒ«¿ƒƒ»«
:dÏÈc Ïk ˙È dÏ ·‰ÈÂ ˙·ÈÒc¿≈»ƒ«≈»»ƒ≈

‡z˙‡לז  ·q˙ ‡Ï ¯ÓÈÓÏ ÈBa¯ ÈÏÚ Ìi˜Â¿«≈»«ƒƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿»
:dÚ¯‡a ·˙È ‡‡ Èc È‡Úk ˙aÓ È¯·Ïƒ¿ƒƒ¿«¿«¬»≈ƒ¬»»≈¿«¿≈

q˙Â·לח  È˙ÈÚ¯ÊÏe ÏÈÊz ‡a‡ ˙È·Ï Ô‰Ï‡¡»≈¿≈«»≈≈¿«¿ƒƒ¿ƒ«
:È¯·Ï ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒ

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

dOl dWw `l dfaE .uEgA cnrz©£Ÿ©¨¤Ÿ¨¤¨¨
xn` KM xg`e 'Fbe `FA xnFl miCwd¦§¦©§§©©¨¨©
xn`IW iE`xdn iM 'Fbe cnrz dOl̈¨©£Ÿ§¦¥¨¨¤Ÿ©
:'Fbe `FA xn`i KM xg`e cnrY dOl̈¨©£Ÿ§©©¨Ÿ©§

ãBò'Fbe cnr dPde KxCd df lr dvxi¦§¤©¤©¤¤§¦¥Ÿ¥§
z` Wi`d l`W lF`XW mbdW¤£©¤¨¨©¨¦¤

dxn`e 'Fbe mFwn Kia` ziA Wid dwax¦§¨£¥¥¨¦¨§§¨§¨
iR lr s` 'Fbe mFwn mB 'Fbe oaY mB©¤¤§©¨§©©¦
ziA zkll dixg` dhp df ipRn `l ok¥Ÿ¦§¥¤¨¨©£¤¨¨¤¤¥

:oird lr FnFwnA cnr `N` dia`̈¦¨¤¨¨©¦§©¨¨¦
BøîBàåxn` KM xg`e 'Fbe KExA `FA §§§§§©©¨¨©

FpinfOX dn iM Fl xnFl oEMzp 'Fbe dOl̈¨§¦§©¥©¦©¤©§¦
`l` FziaA Fpiqk`dl `l Flv` `al̈Ÿ¤§Ÿ§©©§¦§¥¤¨
FMxv mlFrl la` uEgA cnri `NW¤Ÿ©£Ÿ©£¨§¨¨§
mirWx ipir iM Fnvr lr©©§¦¥¥§¨¦

:dpilkY`l dxez ¦§¤¨
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(èì):éøçà äMàä Cìú-àì éìà éðãà-ìà øîàå̈«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬¨«¦−̈©«£¨«

i"yx£‰M‡‰ CÏ˙Œ‡Ï ÈÏ‡∑ היתה ּבת ּכתיב, 'אלי' À«…≈≈»ƒ»ְְִֵַַָָ
לֹולאליעזר לֹו ׁשּיאמר עּלה למצא מחּזר והיה , ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ

אברהם: לֹו אמר ּבּתֹו. ּולהּׂשיאֹו אליו לפנֹות ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָאברהם
ארּור  ואּתה ,ּברּו מּדּבק 'ּבני ארּור ואין ,'ּבברּו. ְְְְִִֵֵַַָָָָָ

(î)çìLé åéðôì ézëläúä-øLà ýåýé éìà øîàiå©−Ÿ¤¥¨®§Ÿ̈º£¤¦§©©´§¦§¨À̈¦§©̧
éðáì äMà zç÷ìå Ekøc çéìöäå Czà Bëàìî©§¨³¦¨Æ§¦§¦´©©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ¦§¦½

:éáà úéaîe ézçtLnî¦¦§©§¦−¦¥¬¨¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(99 'nr dk jxk zegiy ihewl)

אּת מלאכֹו מ)יׁשלח (כד, ְְִִַַָָ
נאמר לאליעזר אברהם ּבדברי ז)ואּלּו מלאכֹו(פסוק "יׁשלח ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ

לפניׁשהּמלא לאליעזר אמר אברהם ּדהּנה לֹומר, ויׁש ." ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
ויבטיח קׁשיים מּלכּתחּלה יכין ללא ּכראּוי, יתּבּצע ׁשהּׁשּדּו ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

–להׁשּפיע לפני ונּסה ּבתּואל עם אליעזר ּכׁשּדּבר אבל . ְְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
והכרח  ּכּמּובן, ,ּכ לֹומר יכֹול היה לא ,לּׁשּדּו ּׁשּיסּכים ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻעליו

" ולֹומר ויעזר אּתלׁשּנֹות אליעזר עם יל ׁשהּמלא היינּו ," ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
לא. ותּו ׁשליחּותֹו, את לבּצע ְְְִֵֶַַֹלֹו
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i"yx£ÌBi‰ ‡·‡Â∑ מּכאן ּבאתי, והּיֹום יצאתי הּיֹום »»…«ְִִִַַָָָָ

ׁשל  ׂשיחתן יפה אחא: רּבי אמר הארץ. לֹו ְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָׁשּקפצה
ׁשהרי  ּבנים, ׁשל מּתֹורתן המקֹום לפני אבֹות ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעבדי

ּתֹורה  ּגּופי והרּבה ּבּתֹורה, ּכפּולה אליעזר ׁשל ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפרׁשה
ּברמי  אּלא נּתנּו .זה לא ְְִִִֶָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ãa"nyz'd oeygxn s"k zgiyn

ּדיצחק  הּׁשידּו על־ידי ׁשּנפעל ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָהענין
ְְִָורבקה 

הּפרׁשה  ּדכפל ׁשהּטעם נׂשיאינּו, רּבֹותינּו ּבדרּוׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָמבֹואר
ּבפרטי  עֹוסקת אליעזר ׁשל ׁשּפרׁשה לפי - הּוא אליעזר ְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָׁשל
ּדחיּבּור  הענין ּכללּות ׁשּזהּו לרבקה, יצחק ׁשּבין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָהּׁשידּו
היא  ורבקה מ"ה, ּבחינת הּוא יצחק (ּכי ּוב"ן מ"ה ְְְְְִִִִִִַַַַָָויחּוד
ּכללי  ענין הּוא ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ׁשהענין ּומאחר ּב"ן), ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּבחינת

זֹו. ּפרׁשה הּוכּפלה לכן ְְְֵֵָָָָָּביֹותר,
מ"ה  ּדחיּבּור הענין יׁשנֹו הּמצוֹות ּבׁשאר ׁשּגם ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָואף־על־ּפי
ּפרטי  ענין הּוא מצוה ׁשּבכל ּוב"ן ּדמ"ה החיּבּור הּנה - ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּוב"ן

אֹודֹות מדּוּבר אליעזר ׁשל ּבּפרׁשה אבל הענין ּכללּות ּבלבד, ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
ורבקה. ּדיצחק הּׁשידּו על־ידי ׁשּנפעל ּוב"ן מ"ה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָּדיחּוד
ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד הענין ּדכללּות והּכלל ההתחלה ׁשּזהּו ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָהיינּו,
ּבחינת  המׁשכת להיֹות צריכה היתה מּדּוע מּובן ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָועל־ּפי־זה
ׁשל  ּבתפילתֹו ּדברֹו") ירּוץ מהרה ("עד כּו' החּיּות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּתגּבֹורת
עם  קׁשּורה היתה אליעזר ׁשּתפילת מאחר - ְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָאליעזר
ּוב"ן, מ"ה ּדיחּוד הענין ּכללּות ׁשּזהּו ורבקה, ּדיצחק ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָהּׁשידּו
ּבאֹופן  ההמׁשכה להיֹות צריכה ׁשּבזה הענין ּגֹודל ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּומּצד
היה  אליעזר ּבתפילת ּדוקא ולכן ּדברֹו". ירּוץ מהרה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּד"עד
ּוׁשלמה). מׁשה ּבתפילת (ולא גֹו'" לדּבר ּכלה ּד"טרם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹֹהענין
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אל־העין  הּיֹום ִֶַָָָָֹֽואבא
הארץ לֹו ׁשּקפצה מּכאן ּבאתי, והּיֹום יצאתי מב.הּיֹום (כד, ְְִִִֶֶַַָָָָָָָָ

רש"י) ובפירוש

על־ּפי  ,הּדר לקפיצת אליעזר הצר מה מּפני לבאר ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻויׁש
הענינים: ְְִִִִָָּפנימּיּות

"למה  ּבּמדרׁש: איתא ּבתּואל, ּבבית ּבהיֹותּה רבקה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָאֹודֹות
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ׁשהּׁשֹוׁשּנה  ּכׁשם היינּו החֹוחים", ּבין לׁשֹוׁשּנה ּדֹומה ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָהיא
על־ידי  ּכי אֹותּה, לקטף מּניחים ואינם הּקֹוצים, ּבין ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּגדלה
ּבין  ּגדלה רבקה ּכמֹו־כן מים. הם ּגם מקּבלים ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהׁשקיתּה
מיחדת, ּבסּבה צר היה מּׁשם להֹוציאּה ּוכדי ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֹֻרׁשעים,
היתה  ׁשאז אחד, ויֹום ׁשנים ׁשלֹוׁש ּבת נהיתה ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָוכאׁשר
רׁשעים  מּבין להֹוציאּה האפׁשרּות נֹוצרה להּנׂשא, ְְְְְְִִִִֵֵֶָָָָָָָראּויה
ׁשלח  ולכן, ליצחק. ׁשּדּוכּה על־ידי קדּׁשה עם ּולקׁשרּה ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָָֻאּלּו
קפצה  הכי ּומּׁשּום מּׁשם, להֹוציאּה אליעזר את אברהם ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָמּיד
ּבתּואל. ּבבית אחד רגע אפילּו ּתּׁשאר ׁשּלא ּכדי ,הּדר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹלֹו
והּיֹום  יצאתי "הּיֹום להם סּפר ּבתּואל לבית ּבבֹואֹו ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָולכן

להׁשאיר  ואי־אפׁשר יקר, ׁשהּזמן להם להֹורֹות ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָּבאתי",
"ּתׁשב  אמרּו ׁשּבאמת (ּוכמֹו אחד, רגע אפילּו ׁשם ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאֹותּה
ׁשּנעׂשה  היא לכ וההֹוכחה עׂשֹור") אֹו ימים אּתנּו ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָָהּנערה

ּתתעּכב. ׁשּלא ּכדי ,הּדר קפיצת - נס ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹלֹו
ּכׁשֹוׁשּנה  הם ּבּגלּות יׂשראל ּבני לּבנים: סימן אבֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָמעׂשה
את  ימהר ּבוּדאי ׁשהּקּב"ה לדעת, ועלינּו החֹוחים, ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּבין
אחד  רגע אפילּו ּבּגלּות להּׁשאר נצטר ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּגאּולה,
ּומּיד  קטּנים" ה"ּפּכים את להׁשלים רק צריכים ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָֻמיּתר.

ּתב  צדקנּו.אחרי־זה מׁשיח על־ידי הּגאּולה א ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹ
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ז"ל  חכמינּו אמרּו אברהם, עבד אליעזר ׁשליחּות ּפרׁשת ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָעל
מב) כד, פרשתנו רש"י בפירוש הובא ח. ס, פרשה רבה ָָ"יפה (בראשית

ׁשל  ּפרׁשה ׁשהרי ּבנים, ׁשל מּתֹורתן אבֹות עבדי ׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָׂשיחתן
אּלא  נּתנּו לא ּתֹורה ּגּופי והרּבה ּבּתֹורה, ּכפּולה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאליעזר

ְִִָּברמיזה".
החסידּות: ּדר על־ּפי זה חז"ל מאמר לפרׁש ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָויׁש

ז"ל חכמינּו ב)אמרּו לג, מּיראת (ברכות חּוץ ׁשמים ּבידי "הּכל ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹ
ה'יראת  – ּבנים" ׁשל ּב"ּתֹורתן ּכׁשּמדּבר זה ּכל א ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשמים",
אבל  הּדֹורֹות. ּבמׁש יׂשראל ּבני ׁשל והּתֹורה־ּומצֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשמים'
אליעזר  הבטח הרי אבֹות" עבדי ׁשל "ׂשיחתן על ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻֻּכׁשּמדּבר
ׁשּתהיה  ,"ּדרּכ והצליח אּת מלאכֹו ׁש"יׁשלח לפני־זה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָּכבר

ּבׁשליחּותֹו. הצלחה ְְִִַָָלֹו
ׁשל  "ׂשיחתן ׁשל רּוחני ּבמּצב מדּבר ּכי הּוא לזה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻוהּטעם

אבֹות": ְֵַָעבדי
ז"ל חכמינּו אמרּו – ב)ׂשיחתן כו, אּלא (ברכות ׂשיחה "אין ְֲִִֵֵֶַָָָָָָ

לסמ לֹו ׁשאי־אפׁשר ּברּורה הּכרה לאדם יׁש ׁשאם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹּתפּלה",
,יתּבר מאּתֹו הּכל את ּולבּקׁש להתּפּלל וצרי ּכחֹותיו, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹעל

ההצלחה. לֹו מבטחת ְְַַַַָָָֻאז
רּבֹו" קנה עבד ּׁשּקנה מה "ּכל הּוא הּכלל – אבֹות (פסחים עבדי ְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ב) –פח, ּונצּורֹות ּגדֹולֹות ׁשּפעל ׁשאף האדם מרּגיׁש ׁשאם .ְְְִִֶֶֶַַַָָָָ
,יתּבר הּבֹורא לגּבי נחׁשב ּוכאין ּבפני־עצמֹו, חׁשיבּות לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאין

יצליח. יפנה אׁשר ׁשּבכל מלמעלה לֹו מבטח ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָֻאזי

(âî)äîìòä äéäå íénä ïéò-ìò ávð éëðà äpä¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§¨¨³¨«©§¨Æ
ì úàöiäòî àð-éðé÷Lä äéìà ézøîàå áàLíéî-è ©Ÿ¥´¦§½Ÿ§¨«©§¦´¥¤½¨©§¦«¦¨¬§©©−¦

:Cckî¦©¥«

(ãî)élîâì íâå äúL äzà-íb éìà äøîàåáàLà E §¨«§¨³¥©Æ©©¨´§¥½§©¬¦§©¤−¤§¨®
:éðãà-ïáì ýåýé çéëä-øLà äMàä àåä¦´¨«¦½̈£¤Ÿ¦¬©§Ÿ̈−§¤£Ÿ¦«

i"yx£‰z‡ŒÌb∑"ׁשעּמֹו אנׁשים לרּבֹות ּדבר ∑‰ÁÈÎ.ּגם", ּברּור ׁשּבּמקרא, הֹוכחה ּכל וכן והֹודיע, .ּברר ««»ְֲִִֶַַָ…ƒ«ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

(äî)ä÷áø äpäå éaì-ìà øaãì älëà íøè éðà£¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´¤¦¦À§¦¥̧¦§¨³
øîàå áàLzå äðéòä ãøzå dîëL-ìò dcëå úàöéŸ¥Æ§©¨´©¦§½̈©¥¬¤¨©−§¨©¦§¨®¨«Ÿ©¬

:àð éðé÷Lä äéìà¥¤−¨©§¦¬¦¨«
i"yx£‰lÎ‡ Ì¯Ë∑.מכּלה ׁשאני לׁשֹון טרם ּכל וכן ∆∆¬«∆ְְְֲִֵֶֶֶֶַָ

"טרם  ּכמֹו: עבר, ּבלׁשֹון מדּבר ׁשהּוא ּפעמים ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹהוה,
ּכמֹו: עתיד, ּבלׁשֹון ׁשּמדּבר ּופעמים (איוב ּכּליתי". ְְְְִִִִִִֵֶַָָ

אּיֹוב",א) יעׂשה "ּככה עבר. לׁשֹון הרי אּיֹוב", אמר ְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ"ּכי
אֹומר  ּכי הוה, לׁשֹון ׁשניהם ּופרּוׁש עתיד, לׁשֹון ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹהרי
'ּכ עֹוׂשה והיה וגֹו'', ּבני חטאּו 'אּולי אּיֹוב: .היה ְְְִֶַַָָָָָָָ

È‰ÈÂמג  ‡iÓ„ ‡ÈÚ ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰»¬»»≈«≈»¿«»ƒ≈
ÈÈ˜L‡ dÏ ¯ÓÈ‡Â ÈÏÓÓÏ ˜Bt˙c ‡zÓÏeÚ∆¿»¿ƒ¿ƒ¿≈¿≈«««¿ƒƒ

:CÈ˙ÏewÓ ‡iÓ ¯ÈÚÊ ÔÚÎ¿«¿≈«»ƒ¿ƒ

CÈÏÓ‚Ïמד  Û‡Â zL‡ z‡ Û‡ ÈÏ ¯ÓÈ˙Â¿≈«ƒ««¿≈¿¿¿«¿«¿»
:ÈBa¯ ¯·Ï ÈÈ ÔÈnÊc ‡˙z‡ ‡È‰ ÈÏÓ‡«¿ƒƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿«ƒƒ

Â‰‡מה  ÈaÏ· ‡ÏlÓÏ È˙ÈˆÈL ‡Ï „Ú ‡‡¬»«»≈ƒƒ¿«»»¿ƒƒ¿»
˙˙Áe dt˙k ÏÚ d˙Ïe˜Â ˙˜Ù ‰˜·ƒ̄¿»¿»«¿¿«««¿«¿»«
:ÔÚÎ ÈÈ˜L‡ dÏ ˙È¯Ó‡Â ˙ÏÓe ‡ÈÚÏ¿≈»¿»«¬»ƒ««¿ƒƒ¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.éaì ìà øaãì 'Bâå íøè éðà (äî:drnXX dn cvl dUrYW dxrPl WEgl of` FYrnW `l iM llWen dxez £¦¤¤§§©¥¤¦¦¨©¦Ÿ§©§Ÿ¤¨©©£¨¤©£¤§©©¤¨§¨
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(åî)äúL øîàzå äéìòî dck ãøBzå øäîzå©§©¥À©³¤©¨Æ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤§¥½
élîb-íâå:äú÷Lä íélîbä íâå zLàå ä÷Là E §©§©¤−©§¤®¨¥¾§§§©¬©§©¦−¦§¨«¨

(æî)-úa øîàzå zà éî-úa øîàå dúà ìàLàå̈«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´©§¼©ÀŸ¤©
íæpä íNàå äkìî Bl-äãìé øLà øBçð-ïa ìàeúa§¥Æ¤¨½£¤¬¨«§¨−¦§¨®¨«¨¦³©¤̧¤Æ

:äéãé-ìò íéãéîväå dtà-ìò©©½̈§©§¦¦−©¨¤«¨
i"yx£Ï‡L‡Â∑‡ÂÌN. ּבדבריו יתּפׂשּוהּו ׁשּלא אּלא ׁשאל, ואחרּֿכ נתן ּתחּלה הּוא ׁשהרי הּסדר, ׁשּנה »∆¿«»»ƒְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

היא'? מי יֹודע אינ ועדין לּה נתּת היא' .ויאמרּו: ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹ

(çî)éýìû ýåýé-úà Cøáàå ýåýéì äåçzLàå ãwàå̈«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À¤§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ
úç÷ì úîà Cøãa éðçðä øLà íäøáà éðãà£Ÿ¦´©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤¡¤½¨©²©

:Bðáì éðãà éçà-úa-úà¤©£¦¬£Ÿ¦−¦§«

(èî)éðãà-úà úîàå ãñç íéNò íëLé-íà äzòå§Â©Â̈¦¤§¤̧Ÿ¦¹¤¯¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−
Bà ïéîé-ìò äðôàå éì eãébä àì-íàå éì eãébä©¦´¦®§¦¾Ÿ©¦´¦½§¤§¤¬©¨¦−¬

:ìàîN-ìò©§«Ÿ
i"yx£ÔÈÓÈŒÏÚ∑ יׁשמעאל אברהם ∑Ï‡ÓNŒÏÚ.מּבנֹות ׁשל לׂשמאלֹו יֹוׁשב ׁשהיה לֹוט , .(ב"ר)מּבנֹות «»ƒְְִִֵָ«¿…ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ

(ð)àì øácä àöé ýåýéî eøîàiå ìàeúáe ïáì ïòiå©©̧©¨¨³§¥Æ©´Ÿ§½¥«Ÿ̈−¨¨´©¨¨®¬Ÿ
éìà øac ìëeð:áBè-Bà òø E ©²©¥¬¥¤−©¬«

i"yx£Ï‡e˙·e Ô·Ï ÔÚiÂ∑ להׁשיב וקפץ היה, רׁשע «««»»¿≈ְְִַָָָָָָ
אביו  ‡EÈÏ.לפני ¯ac ÏÎe ‡Ï∑,הּזה ּבּדבר למאן ְִִֵָ…««≈≈∆ְֵֶַַָָָ

ּדבר  ּתׁשּובת עלֿידי ולא רע ּדבר ּתׁשּובת עלֿידי ְְְְְֵֵַַַַַָָָָֹֹלא

ׁשּזּמנּה ,ּדברי לפי הּדבר, יצא ׁשּמה' ׁשּנּכר לפי ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָהגּון,
(ב"ר)ל. ְ

(àð)éðôì ä÷áø-äpä-ïáì äMà éäúe Cìå ç÷ E ¦¥«¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ§¤
éðãà:ýåýé øac øLàk E £Ÿ¤½©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«

(áð)íäéøác-úà íäøáà ãáò òîL øLàk éäéå©§¦¾©«£¤¬¨©²¤¬¤©§¨−̈¤¦§¥¤®
:ýåýéì äöøà eçzLiå©¦§©¬©−§¨©«Ÿ̈«

i"yx£‰ˆ¯‡ eÁzLiÂ∑ ׁשּמֹודים ּבׂשֹורה מּכאן .(ב"ר)טֹובה על «ƒ¿««¿»ְִִֶַָָָ

Ó‡Â¯˙מו  dpÓ d˙Ïe˜ ˙˙ÈÁ‡Â ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ««¬ƒ«¿«ƒ««¬»«
‡iÏÓb Û‡Â È˙È˙Le È˜L‡ CÏÓb Û‡Â zL‡≈¿¿¿««¿»«¿ƒ¿≈ƒ¿««¿«»

:˙‡È˜L‡«¿ƒ«

Ó‡Â¯˙מז  z‡ ÔÓ ˙a ˙È¯Ó‡Â d˙È ˙ÈÏÈ‡Le¿≈ƒ»««¬»ƒ«»«¿«¬∆∆
‰kÏÓ dÏ ˙„ÈÏÈc ¯BÁ ¯a Ï‡e˙a ˙a«¿≈«»ƒ≈«≈ƒ¿»
:‡‰„È ÏÚ ‡i¯ÈLÂ dt‡ ÏÚ ‡L„˜ È˙ÈeLÂ¿«≈ƒ»»»«««¿≈«»«¿»»

ÈÈמח  ˙È ˙ÈÎ¯·e ÈÈ Ì„˜ ˙È„‚Òe ˙ÈÚ¯Îe¿»ƒ¿»ƒ√»¿»»≈ƒ»¿»
Á¯B‡a È¯a„c Ì‰¯·‡ ÈBa¯c d‰Ï‡¡»≈¿ƒƒ«¿»»¿«¿«ƒ¿«
:d¯·Ï ÈBa¯„ È‰eÁ‡ ˙a ˙È ·ÒÈÓÏ ËBL¿̃¿ƒ«»«¬ƒ¿ƒƒƒ¿≈

ËBL˜eמט  e·ÈË ÔÈ„·Ú ÔBÎÈ˙È‡ Ì‡ ÔÚÎe¿«ƒƒ≈»¿ƒƒ¿
Èt˙‡Â ÈÏ BeÁ ‡Ï Ì‡Â ÈÏ BeÁ ÈBa¯ ÌÚƒƒƒ«ƒ¿ƒ»«ƒ¿ƒ¿¿≈

:‡Ï‡ÓN ÏÚ B‡ ‡ÈnÈ ÏÚ««ƒ»«¿»»

Ù˜נ  ÈÈ Ì„˜ ÔÓ e¯Ó‡Â Ï‡e˙·e Ô·Ï ·È˙‡Â¿»≈»»¿≈«¬«ƒ√»¿»¿«
LÈa CnÚ ‡ÏlÓÏ ÔÈÏÎÈ ‡Á‡ ˙ÈÏ ‡Ób˙tƒ¿»»≈¬«¿»»¿ƒ¿«»»ƒ»ƒ

:·Ë B‡»

‡z˙‡נא  È‰˙e ÏÈÊÈ‡Â ¯·c CÓ„˜ ‰˜·¯ ‡‰»ƒ¿»√»»¿«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»
:ÈÈ ÏlÓ Èc ‡Ók CBa¯ ¯·Ï¿«ƒ»¿»ƒ«≈¿»

È˙נב  Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú ÚÓL „k ‰Â‰Â«¬»«¿««¿»¿«¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡Ú¯‡ ÏÚ „‚Òe ÔB‰ÈÓb˙tƒ¿»≈¿≈««¿»√»¿»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå íNàå 'Bâå dúà ìàLàå (æî¨¤§©Ÿ¨§¨¨¦§
Exn`i iM mzE`Ox zWWgl dPW¦¨©£¨©©¨¨¦Ÿ§
FYWOXX dn cvl mcw mivtgd ozPW¤¨©©£¨¦Ÿ¤§©©¤¦©§

`l iM miCwd dfl ,dia`l mirbFp mde§¥§¦§¨¦¨¨¤¦§¦¦Ÿ
l`EzA zA DzFid rcIW xg` `N` ozp̈©¤¨©©¤¨©¡¨©§¥
zwfgA Dl ozp wgvil diE`xW¤§¨§¦§¨¨©¨§¤§©

zEkf dia`l oi`e ozgl dNM ihiWkY©§¦¥©¨¤¨¨§¥§¨¦¨§
:mdAgn dxez ¨¤
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ß oeygxn d"k iying mei ß

(âð)ïziå íéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãáòä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½©¦¥−
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe ä÷áøì§¦§®̈¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«

i"yx£˙c‚Óe∑ יׂשראל ארץ ׁשל ּפרֹות מיני עּמֹו ׁשהביא מגדים, .לׁשֹון ƒ¿»…ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

(ãð)eðéìiå Bnò-øLà íéLðàäå àeä ezLiå eìëàiå©«Ÿ§´©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®
:éðãàì éðçlL øîàiå ø÷aá eîe÷iå©¨´©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«

i"yx£eÈÏiÂ∑'לינה' אחד ּכל לילה לינת .ׁשּבּמקרא, «»ƒְְִִִֶֶַַַָָָָָ

(äð)íéîé eðzà äøòpä áLz dnàå äéçà øîàiå©³Ÿ¤¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧©©«£¨¬¦¨²¨¦−
:Cìz øçà øBNò Bà́¨®©©−¥¥«

i"yx£dn‡Â ‰ÈÁ‡ ¯Ó‡iÂ∑ הּוא היה? היכן ּובתּואל «…∆»ƒ»¿ƒ»ְֵֵָָָ
לעּכב  רֹוצה והמיתֹוהיה מלא ּובא ,.ÌÈÓÈ∑,ׁשנה ְְֱִֵֶֶַַָָָָ»ƒָָ

כה)ּכמֹו: נֹותנין (ויקרא ׁשּכ ּגאּלתֹו", ּתהיה "ימים ְְְְִִִֶֶָָָֻ
ּבתכׁשיטים  עצמּה את לפרנס חדׁש י"ב זמן ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹלבתּולה,

נז) BNÚ¯.(כתובות B‡∑ ּתאמר עׂשרה ואם חדׁשים, »ְֲֳִִַָָָֹ
מּועט, ּדבר לבּקׁש הּמבּקׁשים ּדר אין מּמׁש, ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָימים

מּזה' מרּבה לנּו 'ּתן – ּתרצה לא .ואם ְְְִִִֵֶֶֶָֹֻ

(åð)çéìöä ýåýéå éúà eøçàz-ìà íäìà øîàiå©³Ÿ¤£¥¤Æ©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−¦§¦´©
:éðãàì äëìàå éðeçlL ékøc©§¦®©§¾¦§¥«§−̈©«Ÿ¦«

(æð):äét-úà äìàLðå äøòpì àø÷ð eøîàiå©«Ÿ§−¦§¨´©©«£¨®§¦§£−̈¤¦«¨
i"yx£‰ÈtŒ˙‡ ‰Ï‡LÂ∑ מּׂשיאין ׁשאין מּדעּתּהמּכאן אּלא האּׁשה .(ב"ר)את ¿ƒ¿¬»∆ƒ»ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(70 'nr i jxk zegiy ihewl)

מּדעּתּה אּלא האּׁשה את מּׂשיאין נז)ׁשאין כד, נקט (רש"י ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשלׁש ּבת אז היתה ׁשרבקה אף כה,"האּׁשה", תולדות (רש"י ְְִִֶַַָָָָָָָֹ

ּתֹולדֹותכ) ּבפרׁשת ּדהּנה לֹומר, ויׁש כז). רׁש"י (שם, ּכתב ְְְְִִֵֵַַַַָָָ
אדם  ואין ּבמעׂשיהם נּכרים היּו לא קטּנים ׁשהיּו זמן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ"ּכל
ּפרׁש זה ׁשנה, י"ג ּבני ׁשּנעׂשּו ּכיון ּטיבם, מה ּבהם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָמדקדק
ׁשּבדר מׁשמע, אלילים". לעבֹודת ּפרׁש וזה מדרׁשֹות ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָלבּתי

אּלא  ׁשנה), (י"ג ּבגיל ּתלּוי וגדלּות קטנּות אין ְְְְְִֵֶַַַָָָָָהּפׁשט
ּומּכירים  ּבֹו מדקּדקים ּובאם יחיד, ּכל ׁשל וטיבֹו ְְְְְְְִִִִִִִֶַַָָּבטבעֹו
(ּבדעה). לגדֹול ּכבר נחׁשב הּוא – זה ּגיל לפני ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָּבמעׂשיו
ּכן  ואם מעׂשיה, על־ידי רבקה את הּכיר הרי אליעזר ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָוהּנה,

"אּׁשה". ּכבר ְְִָָָָהיתה

(çð)Léàä-íò éëìúä äéìà eøîàiå ä÷áøì eàø÷iå©¦§§³§¦§¨Æ©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦¨¦´
:Cìà øîàzå äfä©¤®©−Ÿ¤¥¥«

i"yx£CÏ‡ ¯Ó‡zÂ∑ רֹוצים מעצמי אינכם אם ואף ,. «…∆≈≈ְְְִִִֵֵֶַַ

(èð)-úàå dz÷ðî-úàå íúçà ä÷áø-úà eçlLéå©§©§²¤¦§¨¬£Ÿ−̈§¤¥«¦§¨®§¤
:åéLðà-úàå íäøáà ãáò¤¬¤©§¨−̈§¤£¨¨«

c„‰·נג  ÔÈÓe ÛÒÎc ÔÈÓ ‡c·Ú ˜t‡Â¿«≈«¿»»ƒƒ¿«»ƒƒ¿«
·‰È ÔÈc‚Óe ‰˜·¯Ï ·‰ÈÂ ÔÈLe·Ïe¿ƒƒ«¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿«

:dn‡Ïe ‡‰eÁ‡Ï«¬»¿ƒ«

dnÚנד  Èc ‡i¯·e‚Â ‡e‰ e‡È˙Le eÏÎ‡Â«¬»¿ƒ¿¿«»ƒƒ≈
˙ÂÏ ÈeÁlL ¯Ó‡Â ‡¯Ùˆ· eÓ˜Â e˙·e»¿»¿«¿»«¬««¿ƒ¿«

:ÈBaƒ̄ƒ

zÓÏeÚ‡נה  ·È˙z dn‡Â ‡‰eÁ‡ ¯Ó‡Â«¬«¬»¿ƒ«»≈∆¿»
Ôk ¯˙a ÔÈÁ¯È ‡¯ÒÚ B‡ ÔcÚa ÔcÚ ‡nÚƒ»»ƒ«¿ƒ««¿»«¿ƒ»«≈

:ÏÈÊÈz≈ƒ

‡ˆÁÏנו  ÈÈÂ È˙È Ôe¯Á‡˙ ‡Ï ÔB‰Ï ¯Ó‡Â«¬«¿»¿«¬»ƒ«»«¿«
:ÈBa¯ ˙ÂÏ C‰È‡Â ÈeÁlL ÈÁ¯‡»¿ƒ«¿ƒ¿≈«¿«ƒƒ

È‰c‡נז  ‰Ó ÚÓLÂ ‡zÓÏeÚÏ È¯˜ e¯Ó‡Â«¬«ƒ¿≈¿∆¿»¿ƒ¿»«¿ƒ
:‰¯Ó‡»¿»

b·¯‡נח  ÌÚ ÈÏÊÈ˙‰ dÏ e¯Ó‡Â ‰˜·¯Ï B¯˜e¿¿ƒ¿»«¬««¬≈¿ƒƒ«¿»
:ÏÈÊÈ‡ ˙¯Ó‡Â ÔÈ„‰»≈«¬∆∆≈ƒ

ÈÂ˙נט  dz˜Ó ˙ÈÂ ÔB‰˙Á‡ ‰˜·¯ ˙È eÁlLÂ¿«¿»ƒ¿»¬«¿¿»≈ƒ¿«¿»
:È‰B¯·b ˙ÈÂ Ì‰¯·‡„ ‡c·Ú«¿»¿«¿»»¿»«¿ƒ
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(ñ)ééä zà eðúçà dì eøîàiå ä÷áø-úà eëøáéå©§¨«§³¤¦§¨Æ©Ÿ́§½̈£Ÿ¥¾©¬§£¦−
:åéàðN øòL úà Còøæ Løééå äááø éôìàì§©§¥´§¨¨®§¦©´©§¥½¥−©¬©«§¨«

i"yx£‰··¯ ÈÙÏ‡Ï ÈÈ‰ z‡∑אֹותּה ּתקּבלּו וזרע אּת «¿¬ƒ¿«¿≈¿»»ְְְְְֵַַַָ
ארּבה  "הרּבה הּמֹורּיה: ּבהר לאברהם ׁשּנאמר ְְְְְְֱִֶֶֶַַַַַַָָָָָָּברכה

מּמ הּזרע אֹותֹו ׁשיהיה רצֹון יהי וגֹו'", זרע ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָאת
אחרת  מאּׁשה .ולא ְִֵֶֶַָֹ

(àñ)ðákøzå äéúøòðå ä÷áø í÷zåíélîbä-ìò ä ©¨̧¨¦§¹̈§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ©©§©¦½
:Cìiå ä÷áø-úà ãáòä çwiå Léàä éøçà äðëìzå©¥©−§¨©«£¥´¨¦®©¦©¬¨¤²¤¤¦§−̈©¥©«

(áñ)áLBé àeäå éàø éçì øàa àBaî àa ÷çöéå§¦§¨Æ¨´¦½§¥¬©©−Ÿ¦®§¬¥−
:áâpä õøàa§¤¬¤©¤«¤

i"yx£È‡¯ ÈÁÏ ¯‡a ‡BaÓ∑ הגר להביא ׁשהל ƒ¿≈««…ƒְִֶַָָָָ
ׁשּיּׂשאּנה אביו רבה)לאברהם ı¯‡a.(בראשית ·LBÈ ְְִִֶֶַָָָָָ≈¿∆∆

·‚p‰∑:ׁשּנאמר ּבאר, לאֹותֹו כ)קרֹוב מּׁשם (לעיל "וּיּסע «∆∆ְְֱִִֵֶֶַַַָָ

ּובין קדׁש ּבין וּיׁשב הּנגב ארצה וׁשם אברהם ׁשּור", ְְְֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
קדׁש ּבין "הּנה ׁשּנאמר: הּבאר, ּברד"היה .ּובין ְֱִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

(âñ)àOiå áøò úBðôì äãOa çeNì ÷çöé àöiå©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤©¦¨³
:íéàa íélîâ äpäå àøiå åéðéò¥¨Æ©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«

i"yx£ÁeNÏ∑(ב"ר) ּתפּלה ּכמֹו:לׁשֹון קב), ׂשיחֹו"(תהלים יׁשּפ". »«ְְְְִִִָֹ

(ãñ)ìtzå ÷çöé-úà àøzå äéðéò-úà ä÷áø àOzå©¦¨³¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§¨®©¦−Ÿ
:ìîbä ìòî¥©¬©¨¨«

i"yx£˜ÁˆÈŒ˙‡ ‡¯zÂ∑ הדּור אֹותֹו ותוהא ,ראתה «≈∆∆ƒ¿»ְְֲָָָָָ
ותמהה ( אחרים: עצמּה∑ÏtzÂ.(ב"ר)מּפניו )ספרים הׁשמיטה ְְְֲִִִֵָָָָָ«ƒ…ְְִִַָָ

לארץ לארץ  עצמּה הּטתה 'ואתרכינת', ּכתרּגּומֹו: , ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ
ארכיני. ,"כּד "הּטיֿנא ּכמֹו: הּקרקע, עד הּגיעה ְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָֹולא

כב) ב לארץ,(שמואל מּוּטה לׁשֹון 'וארּכין', ׁשמים", ְְְִִֵֶֶַַַָָָ"וּיט
לֹו: לז)ודֹומה יּוטל"(תהלים לא יּפל אם "ּכי ּכלֹומר , ְְִִִֶַָֹֹ

הּקרקע  עד יּגיע לא לארץ, .יּטה  ְִִֶֶַַַַַַָָֹ

(äñ)Cìää äælä Léàä-éî ãáòä-ìà øîàzå©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ©«Ÿ¥³
çwzå éðãà àeä ãáòä øîàiå eðúàø÷ì äãOa©¨¤Æ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®©¦©¬

éòvä:ñkúzå ó ©¨¦−©¦§¨«
i"yx£Òk˙zÂ∑"וּתּקבר" ּכמֹו: וּתתּפעל, "וּתּׁשבר לׁשֹון ,". «ƒ¿»ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ

(åñ)øLà íéøácä-ìk úà ÷çöéì ãáòä øtñéå©§©¥¬¨¤−¤§¦§¨®¥¬¨©§¨¦−£¤¬
:äNò̈¨«

i"yx£„·Ú‰ ¯tÒÈÂ∑(ב"ר)ּבתפּלתֹו רבקה לֹו וׁשּנזּדּמנה הארץ לֹו ׁשּקפצה לֹו, ׁשּנעׂשּו נּסים לֹו .ּגּלה «¿«≈»∆∆ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

‡zס  ‡˙Á‡ dÏ e¯Ó‡Â ‰˜·¯ ˙È eÎÈ¯·e»ƒ»ƒ¿»«¬««¬»»»«¿
ÈÂ¯˜ ˙È ÈÎÈa Ôe˙¯ÈÂ ÔÂ·¯Ïe ÔÈÙÏ‡Ï ÈÂ‰¬≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿«¿ƒ»ƒ¿≈

:ÔB‰È‡Ò«¿≈

ÏÚסא  ‡·ÈÎ¯e ‡‰zÓÏeÚÂ ‰˜·¯ ˙Ó˜Â¿»«ƒ¿»¿∆¿»»¿ƒ»«
˙È ‡c·Ú ¯·„e ‡¯·b ¯˙a ‡ÏÊ‡Â ‡iÏÓb«¿«»¿»«»»««¿»¿««¿»»

:ÏÊ‡Â ‰˜·ƒ̄¿»«¬»

(סב  È‰B˙nÓ ‡˙‡ ˜ÁˆÈÂ נ"יÈ‰B˙Óa ÏÚ( ¿ƒ¿»»»ƒ≈ƒ«¿≈ƒ
‡e‰Â dÏÚ ÈÊÁ˙‡ ‡Ói˜ C‡ÏÓ„ ‡¯ÈaÓƒ≈»¿«¿««»»ƒ¿¬ƒ¬«¿

:‡ÓB¯c Ú¯‡a ·˙È»≈«¬«»»

ÈÙÓÏסג  ‡Ï˜Á· ‰‡lˆÏ ˜ÁˆÈ ˜Ùe¿«ƒ¿»¿«»»¿«¿»¿ƒ¿≈
:Ô˙‡ ‡iÏÓ‚ ‡‰Â ‡ÊÁÂ È‰BÈÚ Û˜Êe ‡LÓ«̄¿»¿«≈ƒ«¬»¿»«¿«»»»

ÁˆÈ˜סד  ˙È ˙ÊÁÂ ‡‰ÈÚ ˙È ‰˜·¯ ˙Ù˜Êe¿»«ƒ¿»»≈»»«¬«»ƒ¿»
:‡ÏÓb ÏÚÓ ˙ÈÎ¯˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ«≈««¿»

Cl‰Ócסה  ÈÎÈ„ ‡¯·b ÔÓ ‡c·ÚÏ ˙¯Ó‡Â«¬∆∆¿«¿»»«¿»≈ƒƒ¿«≈
ÈBa¯ ‡e‰ ‡c·Ú ¯Ó‡Â ‡˙eÓc˜Ï ‡Ï˜Áa¿«¿»¿«»»»«¬««¿»ƒƒ

:˙‡Èqk˙‡Â ‡ÙÈÚ ˙·ÈÒe¿≈«≈»¿ƒ¿«ƒ«

Ècסו  ‡iÓb˙t Ïk ˙È ˜ÁˆÈÏ ‡c·Ú ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ«¿»¿ƒ¿»»»ƒ¿»«»ƒ
:„·Ú¬»

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå äááø éôìàì ééä zà (ñ` mrhE`vIW oFvx idi wgvIn E`vi daax itl`W mdxa` xVAzPW xg` WExR Y` FxnF ©§£¦§©§¥§¨¨§©©§©§¥©©¤¦§©¥©§¨¨¤©§¥§¨¨¥§¦¦§¨§¦¨¤¥§
:FYaE FpA didi Ele aFHd wlg `pUi rxd wlg lM iM oade mEwi `le xaCd didi `NW mdl aFh did xzFie ,KOn`q dxez ¦¥§¥¨¨¨¤¤Ÿ¦§¤©¨¨§Ÿ¨§¨¥¦¨¥¤¨©¦§¨¥¤©§¦§¤§¦
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(æñ)ä÷áø-úà çwiå Bnà äøN äìäàä ÷çöé äàáéå©§¦¤´¨¦§À̈¨¸Ÿ¡¨Æ¨¨´¦½©¦©¯¤¦§¨²
:Bnà éøçà ÷çöé íçpiå äáäàiå äMàì Bì-éäzå©§¦¬§¦−̈©¤«¡¨¤®¨©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

i"yx£Bn‡ ‰¯N ‰Ï‰‡‰∑,"האהלה והרי "ויביאה »…¡»»»ƒְֱֲִֵֶַַָָָֹ
ּדגמת  ונעׂשית ּכלֹומר אּמֹו, ׂשרה אּמֹו,היא ׂשרה ְְְֲִִִֵַַַָָָָֻ

ׁשּבת  מערב ּדלּוק נר היה קּימת, ׁשּׂשרה זמן ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
על  קׁשּור וענן ּבעּסה, מצּויה ּוברכה ׁשּבת, ְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָלערב

חזרּו,האהל  רבקה ּוכׁשּבאת ּפסקּו, (בראשית ּומּׁשּמתה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹ
‡Bn.רבה) È¯Á‡∑ אדם ׁשל ׁשאּמֹו זמן ּכל ארץ, ּדר «¬≈ƒְִֶֶֶֶֶֶַָָָ

אצלּה הּוא ּכרּו מתנחם קּימת, הּוא ּומּׁשּמתה , ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
.ּבאׁשּתֹו ְְִ

ã ycew zegiyn zecewp ã(168 'nr ,eh jxk zegiy ihewl)

אּמֹו ׂשרה האהלה יצחק סז)ויביאה (כד, ְְֱִִִֶַָָָָָָֹ
נר  היה – קּימת ׁשּׂשרה זמן ...ׁשּכל אּמֹו: ׂשרה ְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹהאהלה
וענן  ּבעיסה, מצּויה ּוברכה ׁשּבת, לערב ׁשּבת מערב ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָּדלּוק
חזרּו רבקה ּוכׁשּבאת ּפסקּו; – ּומּׁשּמתה האֹוהל; על ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָקׁשּור

(רש"י)

הּנס  את אצלּה ׁשראה לאחר לאּׁשה רבקה את לקח ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָיצחק
ׁשרבקה  מּכאן ׁשּבת". לערב ׁשּבת מערב ּדלּוק "נר ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשל

ניׂשּואיה. קֹודם עֹוד ׁשּבת נרֹות להדליק ְְֲִִֵֶֶַַָָָָנהגה
ׁשנים ׁשלֹוׁש ּבת אז היתה כ)רבקה כה, בראשית ,(פרש"י ְְִִַָָָָָָ

הּנר! הדלקת מצות את קיימה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָואף־על־ּפי־כן
אברהם־ היה וּדאי אּמנּו ׂשרה ּפטירת לאחר מּזאת: ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָָָֹיתרה
ּכל  את אברהם קּיים (ׁשהרי ׁשּבת ּבערב נרֹות מדליק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאבינּו
ׁשל  לביתֹו הּגיעה ּכׁשרבקה זאת, ּובכל ּכּולּה), ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹהּתֹורה

נרֹות. הדליקה היא ּגם – ְְִִִֵַַָָָאברהם
על־ידי  ׁשּבת־קֹודׁש נרֹות הדלקת לענין ּגדֹול חיזּוק ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָמּכאן

ׁשלֹוׁש. מּגיל ּכבר יׂשראל ְְְִִִֵָָָּבנֹות
מה  יּובן הּנ"ל לאֹור לּבנֹות". סימן – אמהֹות ְְֲִִֵַַַַַָָָָו"מעׂשה
זה  ּבסדר הּניסים ׁשלֹוׁשת את ּכאן ּומפרט מֹונה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָּׁשרׁש"י

ְַָּדוקא:
נרֹות  להדליק מתחילה היא ,חינּו לגיל מּגיעה ילּדה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָּכאׁשר
היא  קצת, עֹוד מתּבּגרת ּכׁשהיא יֹותר, מאּוחר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָׁשּבת־קֹודׁש.
ּבעיסה  עֹוסקת הּׁשאר ּובין הּבית, לעבֹודֹות ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמצטרפת
לאחר  יֹותר, עֹוד מתקּדם ּבׁשלב חּלה. מצות ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּומקימת
ׁשּנרמזה  הּמׁשּפחה, טהרת מצות את מקימת היא ְְְְְֳִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָניׂשּואיה,

הּׁשכינה). 'ענן' לידי מביאה טהרה (ׁשהרי ְְְֲֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָָּב'ענן'

ã ycew zegiyn zecewp ã

האדם  ּבעבֹודת ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ְְֲִִַַַַָָָָָהענין
"מין  ּבין החילּוק - הּוא ּוב"ן מ"ה ּבין החילּוק ְִִִֵֵַַַַַָּכללּות
ּתֹורה  ּבין החילּוק - האדם ּובעבֹודת ּתּתאין", ּו"מין ֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָעילאין"

ְִּומצֹות.
"מן  ׁשּנאמר ּכמֹו (עליֹון), ׁשמים ּבבחינת היא ּתֹורה ְְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַָָּדהּנה,
מּלמעלה  המׁשכה וענינּה קֹולֹו", את הׁשמיע ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשמים
וניּתנּו ּדוקא, ּגׁשמּיים ּבדברים נתלּבׁשּו והּמצֹות ְְְְְְְְְְִִִִִִִַַַַַָָָלמּטה.
וענינם  כּו'), ּבגן־עדן (ולא ּדוקא (ּתחּתֹון) ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבעֹולם־הּזה
ּגׁשמי  ּדבר ׁשּלֹוקחים היינּו, למעלה. מּלמּטה ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָהעלאה
צותא  מּלׁשֹון מצוה, ׁשל ּדבר מּמּנּו ועֹוׂשים ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ(ּתחּתֹון),

ּבחינת - מּזה ּולמעלה העליֹון, רצֹון עם חיּבּור ּבעל וחיּבּור, ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָ
ָָהרצֹון.

היינּו, ּוב"ן. מ"ה ּדיחּוד ּבאֹופן להיֹות צריכה האדם ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָועבֹודת
ּומצֹות. ּדתֹורה הענינים ּב' את ּולאחד ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָלחּבר

ּבפׁשטּות: - ּבזה ְְְֵֶַַָוהּביאּור
צריכים  - מסּוימת מצוה לקּים ּכיצד לדעת רֹוצים ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּכאׁשר
הֹוראת  את יֹודעים ואז ּבּתֹורה, זה ענין ללמֹוד ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹלכל־לראׁש

זֹו. מצוה לקּים ּכיצד ְְִֵֵַַַָָהּתֹורה
אפילּו ּתֹורה, אּלא לי אין האֹומר "ּכל - לאיד ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָועל־ּדר־זה
ּוגמילּות־חסדים  ּתֹורה להיֹות צרי אּלא לֹו", אין ְְֲִִִִֵֶָָָָָּתֹורה
הּתפילה  עבֹודת ּגם ּכֹולל הּמצֹות), ענין ּכללּות ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ(ׁשּזהּו

ּתפילה  ׁש"עּיּון מאחר למעלה), מּלמּטה העלאה - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ(ׁשענינּה
חסד". איׁש נפׁשֹו ּגֹומל ּדכתיב ּגמילּות־חסדים, ּבכלל ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָהיינּו
למיטתי", סמּוכה "ּתפילתי ז"ל רּבֹותינּו מּמאמר ּגם ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָוכּמּובן
עבֹודת  הקּדמת לאחרי להיֹות צרי הּתֹורה ׁשּלימּוד ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָהיינּו,

יֹותר. נעלה ּבאֹופן הּוא הּלימּוד ׁשאז ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָהּתפילה,
רּב ּבאֹופן ּוכמאמר להיֹות צרי הּתֹורה ׁשּלימּוד ז"ל ֹותינּו ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָ

הענין  את ׁשֹוללים (ׁשעל־ידי־זה ּתחילה" ּבּתֹורה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּד"ּברכּו
חלק  - הּמצֹות ּדברּכת הענין ּכללּות ׁשּזהּו הארץ"), ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּד"אבדה

הּמצֹות. ְִִִַמּקּיּום
ׁשעל־ידי־זה  ּבאֹופן יהיה הּתֹורה ׁשּלימּוד ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָּובפׁשטּות:
ּכאׁשר  ּדוקא זה הרי - ּבפֹועל ּבמעׂשה להתנהג ּכיצד ְְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָידע
ולא  לֹו, אֹומרת ׁשהּתֹורה מה ׁשּלֹומד ּבאֹופן הּוא ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹהּלימּוד
וזה  רצֹונֹו. ּכפי הּתֹורה ּדברי את לפרׁש ׁשּמנּסה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָּבאֹופן
ׁשעל־ ּתהיה", לּכל ּכעפר ּד"ונפׁשי ההקּדמה לאחרי ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹנעׂשה
הּוא  הּלימּוד ׁשאז ,"ּבתֹורת לּבי ּד"ּפתח הענין נפעל ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָידי־זה

ּכהלכה. ּבּתֹורה ּפנים מגּלה ְְֲִִֵֶַַַָָָָָּכדבעי,
ּד"ונפׁשי הענין ּכללּות על־ידי ּכעפר והרי נפעל ּתהיה" לּכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

מּוצב "סּולם ׁשהיא הּתפילה, ׁשּזהּוארצהעבֹודת גֹו'", ְְֲִִֶֶֶַַַָָָָ
הּתֹוכן  (ּבדּוגמת למעלה מּלמּטה ּדהעלאה הענין ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָּכללּות
למּטה  הּירידה ׁשעל־ידי היינּו, הּמצֹות), ּדמעׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּכללי
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סה dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"k iyiy meil inei xeriy
("ונפׁשי ּביֹותר העילּוי ּכעפר מּטה נפעל ּתהיה") לּכל ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

נעלית  לדרּגה מתעּלה ׁשהּוא היינּו, רּבנן". מלכי ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּד"מאן
ּולמעלה  ׁשּמּסביבֹו, הענינים ּכל מּמציאּות למעלה ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָּביֹותר,

העֹולם. מציאּות ְְִִָָָמּכללּות
ּבאֹופן  הּוא הּתֹורה לימּוד ׁשּכאׁשר תרס"ו ּבהמׁש ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָוכּמבֹואר
ּדהלכתא, אּליּבא ׁשמעּתא לאסּוקי ּבפֹועל, למעׂשה ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּנֹוגע
ּבמעׂשה  יתנהגּו הּתֹורה ּבלימּוד ׁשּלֹו הּפסק־ּדין יסֹוד ְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָׁשעל
(ׁשּמא  ופחד יראה ׁשל ּתנּועה אצלֹו ּפֹועל זה הרי ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבפֹועל,
על־ידי  ודוקא חס־וׁשלֹום), הענין אמיּתית ּכפי יכּון ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹלא
ּכל  (לאחרי מצליח הּוא הרי כּו' ׁשּלֹו והּביטּול ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָהּיראה
הּמסקנא  את להּסיק הּתֹורה) ּבלימּוד ְְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָָהּׁשקלא־וטריא

ּבפֹועל. למעׂשה ּבנֹוגע ּפסק־ּדין - והאמיּתית ְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָהּנכֹונה
ּבעבֹודת  ּוב"ן ּדמ"ה החיּבּור נפעל ּכיצד מּובן ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָועל־ּפי־זה

לימּוד  ּכאׁשר - לדבר האדם נעׂשים הּמצֹות וקּיּום הּתֹורה ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָָ
ֶָאחד.

ּכללי  ענין הּוא ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ׁשהענין מּובן ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָעל־ּפי־זה
מעלה  ּדחיּבּור הענין ּכללּות ׁשּזהּו מאחר - ּכּולנה על ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהעֹולה
ּדחיּבּור  הענין ּוכללּות ּומצֹות, ּדתֹורה החיּבּור ְְְְְִִִִַַָָָָָּומּטה,
הם  וגּוף ׁשּנׁשמה מקֹומֹות ּבכּמה (ּכמבֹואר והּגּוף ְְְְְְְֵֶַַַַָָָָָָהּנׁשמה

ּוב"ן). מ"ה ְְַַַּבדּוגמת
ּכּדרּוׁש, ּומצֹותיה הּתֹורה ּבקּיּום העבֹודה ׁשּכללּות ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָּובפרט
- ּוב"ן) מ"ה (חיּבּור והּגּוף הּנׁשמה חיּבּור לאחרי רק ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָׁשּיכת
יכֹולה  היא הרי ּבּגּוף, מלּוּבׁשת הּנׁשמה ּכאׁשר ּדוקא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּכי

הּמתאים. ּבאֹופן ּומצֹותיה הּתֹורה את ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלקּים

נברא  ּכּולֹו העֹולם ׁשּכל ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָועל־ּדר־זה
ּכפי  יׂשראל ּבני אֹודֹות הּמדּוּבר הרי - יׂשראל" ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַָָָ"ּבׁשביל

ּדוקא. ּבגּוף ּדנׁשמה ּבאֹופן ְְְְִֵֶֶַָָָׁשהם
ׁשל  ׁשּמחׁשבּתם ז"ל חכמינּו ּׁשאמרּו מה ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָועל־ּדר־זה
ּבני  את צו ׁשּנאמר לּתֹורה, אפילּו ּדבר, לכל קדמה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל
ּבני־יׂשראל  על אמּור זה הרי - יׂשראל ּבני אל ּדּבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָיׂשראל,
לבני  הּתֹורה נתינת ּכי ּדוקא, ּבגּוף ּדנׁשמה ּבאֹופן ׁשהם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכפי
יׂשראל) ּבני אל ּדּבר יׂשראל, ּבני את (צו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָיׂשראל

הּודגׁשּבׁשלימּותּה ּובמּתן־ּתֹורה מּתן־ּתֹורה, ּבעת נפעלה ְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָ
ּדוקא. ּבגּוף נׁשמה אּׁשה", "ילּוד ּדבׂשר־ודם, ְְְְְְִִַָָָָָָָָָָהענין

ּבעֹולם, מצוה ׁשל ענין ּכבר היה מּתן־ּתֹורה קֹודם ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָואפילּו
נא  "ׂשים לֹו אמר ׁשאברהם אליעזר, ּבפרׁשת ׁשּמצינּו ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכפי
ׁשּיּטֹול  צרי "ׁשהּנׁשּבע רׁש"י ּוכפירּוׁש ירכי", ּתחת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיד
כּו'" ראׁשֹונה מצוה היתה והּמילה כּו' מצוה ׁשל חפץ ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָּבידֹו
מּטה  ּדחיּבּור הענין ּכבר התחיל ׁשאז אֹומרת, זאת -ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹ

העליֹון. רצֹון עם ּגׁשמי ּדבר ּבין וחיּבּור צותא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָומעלה,
ּכללּות  ׁשּזהּו ורבקה, ּדיצחק הּׁשידּו נפעל - מּזה ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָּוכתֹוצאה
וגּוף) נׁשמה וחיּבּור יחּוד (ּבדּוגמת ּוב"ן מ"ה ּדיחּוד ְְְְְְְִִִִַַַָָָָהענין

ּומצֹותיה. הּתֹורה ּכל ּכללּות -ְְִֶַָָָָ
הּׁשידּו ׁשּבענין העילּוי ּגֹודל ׁשּמּצד מּובן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָועל־ּפי־זה
ׁשל  ּבתפילתֹו ּדוקא הּנה - ּוב"ן) מ"ה (יחּוד ורבקה ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָּדיצחק
ּדברֹו", ירּוץ מהרה ּד"עד הענין ׁשלימּות נפעל ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָאליעזר

" לדּבר".טרםׁשּנענה ּכלה ְֲִֵֶֶֶַַָָ

ß oeygxn e"k iyiy mei ß

äë(à):äøeè÷ dîLe äMà çwiå íäøáà óñiå©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬§¨«
i"yx£‰¯eË˜∑(ב"ר) מעׂשיה ׁשּנאים ׁשם על 'קטּורה', ונקראת הגר, נזּדּוגה זֹו ׁשּלא ּפתחּה, וׁשּקׁשרה ּכקטרת. ¿»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹ

מאברהם  ׁשּפרׁשה מּיֹום .לאדם ְְְִֵֶַָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(174 'nr eh jxk zegiy ihewl)

הגר א)זֹו כה, (רש"י ָָ
אברהם  ּדהּנה לֹומר, ויׁש להגר. ׁשהּכּונה לֹו מּנין לׁשאל, ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹיׁש
הּׁשכינה, ּכנפי ּתחת רּבים אנׁשים להכניס הצליח ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַַַָָָאבינּו
על  ּגדֹולה הׁשּפעה לֹו ׁשהיתה וקל־וחמר, ּבמּכל־ׁשּכן ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּומּובן,
ּכיצד  וקׁשה: ּבחּייו). ּתׁשּובה עׂשה (ויׁשמעאל ּביתֹו ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאנׁשי

לא  ואברהם אביה, ּבית לגּלּולי חזרה ׁשהגר הּדבר ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָֹיּתכן
רׁש"י  אֹומר זה על ּבתׁשּובה. לחזר עליה להׁשּפיע ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹהצליח
הּתֹורה  לּה קֹוראת ולכן ּבתׁשּובה, חזרה אכן ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָָׁשהיא
נאים  מעׂשיה היּו ּכבר ׁשעכׁשו לרמז ּכדי ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֹ"קטּורה",

ְִֶֹּכקטרת.

(á)-úàå ïãî-úàå ïL÷é-úàå ïøîæ-úà Bì ãìzå©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤§−̈§¤
:çeL-úàå ÷aLé-úàå ïéãî¦§®̈§¤¦§−̈§¤«©

(â)eéä ïãã éðáe ïãc-úàå àáL-úà ãìé ïL÷éå§¨§¨´¨©½¤§−̈§¤§¨®§¥´§À̈¨²
:íénàìe íLeèìe íøeMà©¦¬§¦−§ª¦«

dÓLeא  ‡˙z‡ ·ÈÒe Ì‰¯·‡ ÛÈÒB‡Â¿≈«¿»»¿≈ƒ¿»¿«
:‰¯eË¿̃»

ÈÂ˙ב  Ô„Ó ˙ÈÂ ÔL˜È ˙ÈÂ Ô¯ÓÊ ˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂƒ≈«≈»ƒ¿»¿»»¿»¿»¿»¿»
:ÁeL ˙ÈÂ ˜aLÈ ˙ÈÂ ÔÈ„Óƒ¿»¿»ƒ¿»¿»«

„„Ôג  È·e Ô„c ˙ÈÂ ‡·L ˙È „ÈÏB‡ ÔL˜ÈÂ¿»¿»ƒ»¿»¿»¿»¿≈¿»
:ÔÂ‚Ïe ÔÈeÎLÏÂ ÔÈ¯ÈMÓÏ BÂ‰¬¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»



dxyסו iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn e"k iyiy meil inei xeriy
i"yx£ÌLeËÏe Ì¯eM‡∑ ראׁשי .(ב"ר)אּמֹות ׁשם «ƒ¿ƒֵֵָֻ

הּמקרא, לׁשֹון על ליּׁשבֹו לי אין אּונקלֹוס ׁשל ְְְְְְְְִִֵֶַַַַַָוהּתרּגּום
ּכן  ׁשאינֹו ּתאמר ואם מחנה. לׁשֹון 'למּׁשירין' ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹׁשּפרׁש
ׁשאין  ּתבֹות לנּו הרי יסֹודית, ׁשאינּה האל"ף ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָמּפני
"חֹומת  ּכמֹו: ּבראׁשם, אל"ף והֹוסיפּו אל"ף ְְְְִֶֶַַַָָֹֹּבראׁשם

ׁשמן", אסּו" ּוכמֹו רגלים", "נכה מן ׁשהּוא ,"ְְְֲִִֵֶֶַַָָָאנ
וסכּת" "ורחצּת מן ּבעלי ∑ÌLeËÏe.ׁשהּוא הם ְְְְְִֶַַָָ¿ƒֲֵֵַ

ּבאהלי  איׁש ונֹוסעים ואנה אנה הּמתּפּזרים ְְְְְְֳֳִִִִִֵֶַַָָָָָאהלים
אֹומר: הּוא וכן ל)אּפדנֹו, א עלּֿפני (שמואל נטּוׁשים "והּנה ְְְְְִִֵֵֵֵַַַ

ּבזֹו זֹו מתחּלפֹות ונּו"ן למ"ד ׁשּכן .ּכלֿהארץ", ְְְְִֵֶֶֶַָָָָ

(ã)ðçå øôòå äôéò ïéãî éðáeäòcìàå òãéáàå C §¥´¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ©«£¦−̈§¤§¨¨®
:äøeè÷ éða älà-ìk̈¥−¤§¥¬§¨«

(ä):÷çöéì Bì-øLà-ìk-úà íäøáà ïziå©¦¥¯©§¨¨²¤¨£¤−§¦§¨«
i"yx£'B‚Â Ì‰¯·‡ ÔziÂ∑ ּברּכת' נחמיה: רּבי אמר «ƒ≈«¿»»¿ְְְִִֶַַַָָ

לֹו נתן הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּדאתיקי' לֹו ׁשאמר , ְֵֵֶַַַָָָָָ
ּביד מסּורֹות הּברכֹות ּברכה", "והיה ְְְְְְְְֵֶַַָָָָָָלאברהם:

ליצחק  מסרן ואברהם ׁשּתרצה, מי את לבר. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָ

(å)íäøáà ïúð íäøáàì øLà íéLâìétä éðáìå§¦§¥³©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬©§¨−̈
äîã÷ éç epãBòa Bða ÷çöé ìòî íçlLéå úðzî©¨®Ÿ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½¥−§¨

:íã÷ õøà-ìà¤¤¬¤¤«¤
i"yx£ÌL‚Ït‰∑(ב"ר) ּכתיב אּלא ,חסר היתה ׁשּלא «ƒ«¿ƒְְִֵֶֶָָָָֹ

ּבכתּבה, נׁשים קטּורה. היא הגר, היא אחת, ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֻּפּלגׁש
ּבסנהדרין ּפלגׁשים  ּכדאמרינן ּכתּבה, כא)ּבלא (דף ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֻ

ּדדוד  ּופילגׁשים ˙zÓ˙.ּבנׁשים Ì‰¯·‡ Ô∑ּפרׁשּו ְְְִִִִַָָ»««¿»»«»…ְֵ

ׁשם  מסר רּבֹותינּו: צא)להם טמאה מה .(שם אחר: ּדבר ְֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
לֹו, ׁשּנתנּו מּתנֹות ּוׁשאר ׂשרה אֹודֹות על לֹו ְְִֶֶַַַָָָָָּׁשּנּתן

מהם  להנֹות רצה ׁשּלא להם, נתן .הּכל ֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

(æ)äðL úàî éç-øLà íäøáà éiç-éðL éîé älàå§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈£¤¨®§©¬¨¨²
:íéðL Lîçå äðL íéòáLå§¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«

i"yx£ÌÈL LÓÁÂ ‰L ÌÈÚ·LÂ ‰L ˙‡Ó∑ ׁשבעים ּכבן מאה חטא ּבן ּבלא חמׁש, ּכבן ׁשבעים ּובן ,. ¿«»»¿ƒ¿ƒ»»¿»≈»ƒְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָֹ

(ç)òáNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà úîiå òåâiå©¦§©̧©¨¯¨©§¨¨²§¥¨¬−̈¨¥´§¨¥®©
:åénò-ìà óñàiå©¥−̈¤¤©¨«

(è)úøòî-ìà åéða ìàòîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈¤§¨©−
øLà ézçä øçö-ïa ïøôò äãN-ìà äìtënä©©§¥¨®¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ©«¦¦½£¤−

:àøîî éðt-ìò©§¥¬©§¥«
i"yx£Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ∑(ב"ר) ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשעׂשה לפניו מּכאן יצחק את טֹובה והֹולי ׂשיבה והיא , ƒ¿»¿ƒ¿»≈ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָָ

ּבאברהם  .ׁשּנאמרה ְְְֶֶֶַָָָ

Ú„È·‡Âד  CBÁÂ ¯ÙÚÂ ‰ÙÈÚ ÔÈ„Ó È·e¿≈ƒ¿»≈»»≈∆«¬«¬ƒ»
:‰¯eË˜ Èa ÔÈl‡ Ïk ‰ÚcÏ‡Â¿∆¿»»»ƒ≈¿≈¿»

ÁˆÈÏ˜:ה  dÏÈc Ïk ˙È Ì‰¯·‡ ·‰ÈÂƒ««¿»»»»ƒ≈¿ƒ¿»

‡·¯‰Ìו  ·‰È Ì‰¯·‡Ï Èc ‡˙ÈÁÏ È·ÏÂ¿ƒ¿≈¿≈»»ƒ¿«¿»»¿««¿»»
‡e‰c „BÚa d¯a ˜ÁˆÈ ÏÚÓ ÔepÁlLÂ ÔzÓ«¿»¿«¿ƒ≈«ƒ¿»¿≈¿¿

:‡ÁÈ„Ó Ú¯‡Ï ‡Óe„È˜ Ìi«̃»ƒ»«¬«»ƒ¿»

Ó‡‰ז  ‡ÈÁc Ì‰¯·‡ ÈiÁ ÈL ÈÓBÈ ÔÈl‡Â¿ƒ≈≈¿≈«≈«¿»»«¬»¿»
:ÔÈL LÓÁÂ ÔÈÚ·LÂ¿«¿ƒ¿»≈¿ƒ

ÈÒ·ח  ‡·Ë e·ÈÒa Ì‰¯·‡ ˙ÈÓe „È‚˙‡Â¿ƒ¿¿ƒƒ«¿»»¿≈»»ƒ
:dnÚÏ LÈk˙‡Â ÔÈÓBÈ Ú·Ne¿«ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈

ÚÓa¯˙ט  È‰Ba Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ d˙È e¯·˜e¿«»≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒƒ¿»«
ÏÚ Èc ‰‡zÁ ¯Áˆ ¯a ÔB¯ÙÚ Ï˜Áa ‡zÏÙk»∆¿»«¬«∆¿«…«ƒ»»ƒ«

:‡¯ÓÓ Èt‡«≈«¿≈

- dxezd lr miigd xe`uiaenxa` ,mela zxecdn

.'Bâå íéLâìétä éðáìå (ål`rnWilE §¦§¥©¦©§¦§§¦§¨¥
zFpYn Fl ozPW aEzMd xn` `lŸ¨©©¨¤¨©©¨
lirl) EpazMX dn itl iM FglWE§¨¦§¦©¤¨©§§¥
Wi dIpw hRWn l`rnWi iM ('d f"h¦¦§¨¥¦§©§¦¨¥
Wie .`Ed cnFre gNWn wgvil FA§¦§¨§ª¨§¥§¥

xiMie dUri hRWn mi` l`l mFi§¥¨Ÿ¦§©©£¤§©¦
:eipFwl dpwpf dxez ¦§¤§¨

øLà íäøáà éiç éðL éîé älàå (æ§¥¤§¥§¥©¥©§¨¨£¤
.éçmdixaC iR lr ig xnFl wCwC ¨¦§¥©¨©¦¦§¥¤

'd Fl Exqg iM Exn`W (b"qt x"a) l"f¤¨§¦¨§

'd eUr dUr FAW mFi mcw mipẄ¦Ÿ¤¤¨¨¥¨
`l WExR ig xW` xn` dfle ,zFxar£¥§¨¤¨©£¤¨¥Ÿ
dN` `N` Eid xzFi iM Fl EavTW mipẄ¦¤¨§¦¥¨¤¨¥¤

:igX dn mdg dxez ¥©¤¨
äøN éiç úLøt úìñç£¨©¨¨©©¥¨¨



סז dxy iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"k ycew zayl inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"kyz'd ,elqk g"xre g"dan ,zeclez t"y zgiy)

ּבאברהם" ׁשּנאמרה טֹובה ׂשיבה כה,"והיא שרה חיי (פרש"י ְְְְִֵֶֶֶַָָָָָ
ּבוּדאי ט) טֹובה", "ׂשיבה ׁשּזֹוהי אֹומרת ׁשהּתֹורה וכיון ,ְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכזכּיֹות" לֹו נעׂשּו ׁש"זדֹונֹות ועד אמיּתית, ּתׁשּובה זֹו ְְְְְֲֲִִִֶַַָָָֻהיתה
ב) פו, הּקֹודמת,(יומא מציאּותֹו ּכל לגמרי ׁשּנׁשּתּנתה ,ּכ ,ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָ

אּׁשה  ׁשּמקּדׁש ּגמּור רׁשע ׁשאפילּו ּבהלכה, ׁשּמצינּו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּכפי
ּבלּבֹו, ּתׁשּובה הרהר אם ּגמּור, צּדיק ׁשאני ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָעל־מנת

ב)מקּודׁשת מט, .(קידושין ְֶֶ

(é)änL úç-éða úàî íäøáà äð÷-øLà äãOä©¨¤²£¤¨¨¬©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨
áà øa÷:BzLà äøNå íäø ª©¬©§¨−̈§¨¨¬¦§«

(àé)íéýìû Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−
:éàø éçì øàa-íò ÷çöé áLiå Bða ÷çöé-úà¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«

i"yx£'B‚Â C¯·ÈÂ Ì‰¯·‡ ˙BÓ È¯Á‡ È‰ÈÂ∑נחמֹו «¿ƒ«¬≈«¿»»«¿»∆¿ֲִ
יד)אבלים.ּתנחּומי ׁשּמסר (סוטה אףֿעלּֿפי אחר: ּדבר ְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

נתירא  לאברהם, הּברכֹות את ְְְְִֵֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא

יצחק  את מּמּנּו.,לבר יֹוצא עׂשו את ׁשּצפה מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ
ייטב  אׁשר את ויבר הּברכֹות ּבעל 'יבא ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאמר:

ּוברכֹו הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ּובא .ּבעיניו', ְְֵֵַָָָָ

ß oeygxn f"k ycew zay ß

(áé)äãìé øLà íäøáà-ïa ìàòîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧¨«§¹̈
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä øâä̈¨¯©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«

(âé)íúãìBúì íúîLa ìàòîLé éða úBîL älàå§¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®
:íNáîe ìûaãàå øã÷å úéáð ìàòîLé øëa§³Ÿ¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«

i"yx£Ì˙„ÏB˙Ï Ì˙ÓLa∑ זה סדר אחר זה .לדתן, ƒ¿…»¿¿…»ֵֵֶֶֶַַָָ

(ãé):àOîe äîeãå òîLîe¦§¨¬§−̈©¨«

(åè):äîã÷å Léôð øeèé àîéúå ããç£©´§¥½̈§¬¨¦−¨¥«§¨

(æè)íäéøöça íúîL älàå ìàòîLé éða íä älà¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈§©§¥¤−
:íúnàì íàéNð øNò-íéðL íúøéèáe§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−§ªŸ¨«

i"yx£Ì‰È¯ˆÁa∑:ּכמֹו ּפתיחה, לׁשֹון מפּצחים, ׁשהם ּבפצחיהֹון, ותרּגּומֹו חֹומה, להם ׁשאין (תהלים ּכרכים ¿«¿≈∆ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻ
ורּננּו"צח) ."ּפצחּו ְְְִַ

(æé)ìLe äðL úàî ìàòîLé éiç éðL älàåíéL §¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²§¦¬
:åénò-ìà óñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå äðL̈−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤¤©¨«

i"yx£'B‚Â Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ ÈL ‰l‡Â∑ חּיא רּבי אמר ¿≈∆¿≈«≈ƒ¿»≈¿ִִַַָָ
יׁשמעאל  ׁשל ׁשנֹותיו נמנּו לּמה אּבא: ליחס ּבר ּכדי ? ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

למדנּו יׁשמעאל ׁשל מּׁשנֹותיו יעקב. ׁשל ׁשנֹותיו ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבהם
מאביו  ּכׁשּפרׁש ׁשנה י"ד עבר ּבבית יעקב ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשּמׁש

מאביו, יעקב ּכׁשּפרׁש ׁשהרי לבן, אצל ׁשּבא ְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹקדם
וגֹו'" יׁשמעאל אל עׂשו וּיל" ׁשּנאמר: יׁשמעאל, ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמת

נקראת' 'מגּלה ּבסֹוף ׁשּמפרׁש ּפרׁשת (ּכמֹו ּבסֹוף הביאֹו ורׁש"י ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

נאמרה ∑ÚÂ‚iÂ.)ּתֹולדֹות  אּלאלא .ּבצּדיקים ּגויעה ְ«ƒ¿«ְְְֱִִִֶֶַָָָֹ

Ônzי  ‰‡zÁ Èa ÔÓ Ì‰¯·‡ Ô·Ê Èc ‡Ï˜Á«¿»ƒ¿««¿»»ƒ¿≈ƒ»»«»
:d˙z‡ ‰¯NÂ Ì‰¯·‡ ¯·˜˙‡ƒ¿¿««¿»»¿»»ƒ¿≈

È˙יא  ÈÈ C¯·e Ì‰¯·‡ ˙ÈÓc ¯˙a ‰Â‰Â«¬»»«¿ƒ«¿»»»≈¿»»
C‡ÏÓ„ ‡¯Èa ÌÚ ˜ÁˆÈ ·˙ÈÂ d¯a ˜ÁˆÈƒ¿»¿≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿«

:dÏÚ ÈÊÁ˙‡ ‡Ói«̃»»ƒ¿¬≈¬«

Ècיב  Ì‰¯·‡ ¯a Ï‡ÚÓLÈ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«ƒ¿»≈««¿»»ƒ
:Ì‰¯·‡Ï ‰¯N„ ‡˙Ó‡ ‡˙¯ˆÓ ¯‚‰ ˙„ÈÏÈ¿≈«»»ƒ¿≈»«¿»¿»»¿«¿»»

ÔB‰˙‰ÓLaיג  Ï‡ÚÓLÈ Èa Ô‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»»¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»«¿
¯„˜Â ˙BÈ· Ï‡ÚÓLÈ„ ‡¯Îea ÔB‰˙„Ïe˙Ï¿¿«¿¿»¿ƒ¿»≈¿»¿≈»

:ÌN·Óe Ï‡a„‡Â¿«¿¿≈ƒ¿»

OÓe‡:יד  ‰Óe„Â ÚÓLÓeƒ¿»¿»«»

Ó„˜Â‰:טו  LÈÙ ¯eËÈ ‡ÓÈ˙Â „„Á¬«¿≈»¿»ƒ»≈¿»

ÔB‰˙‰ÓLטז  ÔÈl‡Â Ï‡ÚÓLÈ Èa Ôep‡ ÔÈl‡ƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈¿»«¿
ÔÈ·¯·¯ ¯ÒÚ ÔÈ¯z ÔB‰Èk¯Î·e ÔB‰ÈÁˆÙa¿«¿≈ƒ¿«≈¿≈¬««¿¿ƒ

:ÔB‰Èn‡Ï¿À≈

ÔÈ˙Ï˙eיז  ‰‡Ó Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ ÈL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈«≈ƒ¿»≈¿»¿»ƒ
:dnÚÏ LÈk˙‡Â ˙ÈÓe „È‚˙‡Â ÔÈL Ú·Le¿«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈



dxyסח iig zyxt - dk - mebxz cg`e `xwn mipye oeygxn f"k ycew zayl inei xeriy

(çé)íéøöî éðt-ìò øLà øeL-ãò äìéåçî eðkLiå©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©§¥´¦§©½¦
:ìôð åéçà-ìë éðt-ìò äøeMà äëàa«Ÿ£−̈©®¨©§¥¬¨¤−̈¨¨«

i"yx£ÏÙ∑:ּכמֹו ז)ׁשכן, וכל (שופטים ועמלק "ּומדין »»ְְְֲִֵַַָָָָ
נפילה, לׁשֹון אֹומר הּוא ּכאן ּבעמק". נֹופלים קדם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָּבני

אֹומר: הּוא טז)ּולהּלן יׁשּכן",(לעיל כלֿאחיו "ועלּֿפני ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ

אברהם, מּׁשּמת "יׁשּכן". אברהם, מת ׁשּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹעד
ָָ"נפל":

שרה חיי פרשת סימן חסלת יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ

‡Ètיח  ÏÚ Èc ‡¯‚Á „Ú ‰ÏÈÂÁÓ B¯Le¿≈¬ƒ»««¿»ƒ««≈
È‰BÁ‡ ÏÎ Èt‡ ÏÚ ¯e˙‡Ï ÈËÓ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ»≈¿»««≈»¬ƒ

Ù Ù Ù :‡¯L¿»

çñø ¯ äñø íéãåîò ïî÷ì ú"åîùìå øåáéöì äøèôää

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc oiaexir(iyily meil)

l` zetxhvn opi`e ,dvignl olhane oxiwtn mxkd lra -
.rvn`ay zen`déðéá éðéác,rvn`a exzepy zen`d el`e -éà §¥¥¥¥¦
ïáéLç òaøà àkéàod zeaeyg zen` rax` xeriy oda yi m` - ¦¨©§©£¦¨

,oda rexfl xzen jkitle ,mxkl zelha opi`e ,onvrl dcykéàå§¦
àì,zen` rax` xeriy oda oi` m` j` -ïáéLç àìopi` - ŸŸ£¦¨

rexfl xeq` jkitle ,mxkd itlk zelha `l` ,onvrl zeaeyg
.[e xeiv] oda

:'dphwa dlecb ixeic' oicn `veid sqep oic d`ian `xnbdáø øîà̈©©
ìL ,äãeäéúBôétø÷ äL[zevigna etwedy migezt mighy-] §¨§Ÿ¨©§¥

micnerd,äæ ãöa äæ,jxca mikldn miyp` dyly eidy oebk ¤§©¤
zevigna Ftiwd `l j` ,ea xecl stxw mdn cg` lk dyre
,cala 'izy' ly dvign dyr `l` ,'axre izy' ly zexenb
migth dyly geix oi`y ote`a] aiaq micenr cinrdy ,epiidc
,epiidc ,cala 'axr' ly dvign dyry e` ,[cenrl cenr oia

q milag siwdyxie` oi`y ote`a] migth dxyr daebl cr aia
zeliren el`k zerexb zevigne .[lagl lag oia migth dyly
xzei ea oi`y ote`a wx cigid zeyxk okezay ghyd z` zeyrl
mi`xwpd ,mc` ipa dyly my mixc ok m` `l` ,miiz`q zian
ghy elit` el`k zevigna siwdl md mi`yx f`y ,'`xiiy' mya

.xzeia lecb
,efl ef zegezt zetitxwd zyely eidy ote`aeíéðBöéçä íéðLe§©¦©¦¦

,íéôteâîstxwd on miagx eid mipevigd zetitxwd ,xnelk §¨¦
,irvn`l mpiay gztd iciv ipyn zevign mdl eyre ,rvn`ay

åstxwd eli`,óteâî Bðéà éòöîàäe`elna uext didy ,xnelk §¨¤§¨¦¥§¨
,[f xeiv] eicivny zetitxwd ipylåmc`ãéçéxcäæastxwa - §¨¦¨¤

,cg`dåmc` okãéçéxcäæa,iyilya oke ,ipyd stxwa -äNòð §¨¦¨¤©£¨
irvn`d stxwdkea dxc eli`àøéiLixdy ,mc` ipa dyly ly §©¨¨

lirl x`azp(.av)mipecip zttebnd dlecbd xvga mixcdy
z` oecl yi `linne ,zttebn dpi`y dphwd xvga s` mixck
,irvn`d stxwa iyilyd mr mixc eli`k miccva mixcd mipyd

åok lr,ïkøBö ìk ïäì ïéðúBðswend ghyd lk z` mipcy ,epiidc §§¦¨¤¨§¨
n`d stxwaylk ,daxd lecb m` elit` ,cigid zeyxk irv

.df ghyl md mikixvy
(éàcå)d stxwd did m` la`ïðéà íéðBöéçä íéðLe óteâî éòöîà ©©¤§¨¦§¨§©¦©¦¦¥¨

,ïéôteâîzetitxwd on xzei agx irvn`d stxwd didy ,xnelk §¨¦
mda gezt didy migztd iciv ipyn zevign el eide ,mipevigd
irvn`l m`elna mivext eid md eli`e ,mipevigd zetitxwl

,[h xeiv]åmc`ãéçéxcå ,äæaokïéðúBð ïéà ,[äæa ãéçéå] äæa ãéçé §¨¦¨¤§¨¦¨¤§¨¦¨¤¥§¦
LL úéa àlà íäìo`k oi` ixdy .stxw lkl oi`q ipy ,oi`q ¨¤¤¨¥¥

oecip irvn`dy it lr s`y ,cg` stxwa mixcd miyp` dyly
on cg` lka mixc oi` oiicr mewn lkn ,mipeviga mb xc eli`k
cg` mc` xc irvn`a eli`e ,miyp` ipy `l` elld zetitxwd
.cala miiz`q zia `l` mdn cg` lkl mipzep oi` jkitle ,cala

:df oica zewitq d`ian `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqp - ¦©§¨§

mpi` mipevigde stebn irvn`d stxwdy ote`a ,daiyid
mc` yie ,mittebnãçàxcdäæa,mipevigd zetitxwd cg`a - ¤¨¨¤

åmc`ãçàxcdäæa,ipyd oevigd stxwa -íéðLemixcastxw §¤¨¨¤§©¦¨
deäî ,éòöîà.dfa oicd `di dn - ¤§¨¦©

zetitxwd z` oecl yi m`d :wtqd iccv z` `xnbd zx`ane
ixdy ,mc` ipa dyly mdn cg` lka mixc eli`k mipevigdéà¦

eåä àúìz é÷ôð àëäìstxwl mirvn`d mipyd e`vii m` - §¨¨¨§¦§¨¨¨
,cg` stxwa mixcd miyp` dyly o`k yi cg`d oevigdéàå§¦

eåä àúìz é÷ôð àëäìmirvn`d mipyd e`vi m` ok enke - §¨¨¨§¦§¨¨¨
xg`n ,xnelk ,miyp` dyly ea eidi ipyd oevigd stxwl
mze` oecl yi mipevigd zetitxwd ipya mihley mirvn`de
mixc mipevigd on cg` lkay `vnpe ,mdipya mixc md eli`k
zian md milecb m` elit` mxizdl yi ok lre ,miyp` dyly

.miiz`qàîìéc Bàoecl jk lk miliwn oi`y ,xnel yi `ny e` - ¦§¨
,mipevigd zetitxwd on cg` lka md mixc eli`k mirvn`d z`
lkl xizdl ick ,mdn cg`a wx mixc eli`k mze` mipc oi` s`e
mixne` `l` ,miiz`q zian xzei swida cg` oevig stxw zegtd

c ep`÷éôð àëäì ãçstxwl `vei irvn`a mixcd on cg`y - ©§¨¨¨¦
,cg` oevig÷éôð àëäì ãçåstxwa xcd ipyd mc`d eli`e - §©§¨¨¨¦

on cg` lkay `vnpe ,ipyd oevigd stxwd l` `vei irvn`d
oi` `linne ,miyp` ipy `l` mixc oi` mipevigd zetitxwd

.cala miiz`q zia `l` stxw lkl mipzep
:df oipra sqep wtq d`ian `xnbdøîBì éöîéz íàådvxz m`e - §¦¦§¥©

c xnele ,mcewd wtqd heytlð àëäì ãçå ÷éôð àëäì ãç÷éô- ©§¨¨¨¦§©§¨¨¨¦
mipyd z` mipcy ,xnelk ,o`kl cg`e o`kl `vei cg`y
,xg` oevig stxwa xc mdn cg` lke miwlgp eli`k mirvn`d

mixcy ote`a wtzqdl yi oiicr mewn lknäæa íéðLcg`a - §©¦¨¤
,mipevigd zetitxwdäæa íéðLe,ipyd oevigd stxwa -åmc`ãçà §©¦¨¤§¤¨

xcad stxweäî ,éòöîàxn`p m`d ,dfk ote`a oicd `di dn - ¨¤§¨¦©
càëäo`ky -éàcåixdy ,miyp` dyly ea mixcy stxw yiéà ¨¨©©¦

eåä àúìz ÷éôð àëäìcg`d oevigd stxwl irvn`d `vii m` - §¨¨¨¦§¨¨¨
,miyp` dyly ea mixc eidieåä àúìz ÷éôð àëäì éàåm` oke - §¦§¨¨¨¦§¨¨¨

`linne ,dyly ea mixc eidi ipyd oevigd stxwl irvn`d `vi
lkl e` ,mkxv lk swida mipevigd zetitxwd ipy z` xizdl yi

.mdn cg` z` xizdl zegtdàîìéc Bà,xnel yi `ny e` -øîéà ¦§¨¥©
÷éôð àëäì øîéàå ÷éôð àëäìile`e o`kl irvn`d `vii ile` - §¨¨¨¦§¥©§¨¨¨¦

oi` `vii mipevigd on dfi`l mircei ep` oi`e xg`ne ,o`kl `vii
.zetitxwd on cg`l elit` miiz`q zian xzei swid mipzep

:`xnbd dwiqnàle÷ì ïééòa àúëìäåizya ep` mihwep ,dkldl - §¦§§¨©§¨§¨
ipye irvn`d stxwa cg` mc` yiy ote`a oiay ,lwdl zel`yd
mipy yiy ote`a oiae ,mipevigd zetitxwd on cg` lka miyp`
mipevigd zetitxwd ipy z` mipc ,oevig lka cg`e irvn`a

.mkxv lk swida mixzene ,mc` ipa dyly mda mixc eli`k
:zevign ipiipra oic d`ian `xnbd,àcñç áø øîà̈©©¦§¨
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המשך ביאור למט' עירובין ליום שלישי עמ' א



סט 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§¦¦§¨¤«§«©
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המשך תהלים מעמוד ג

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc oiaexir(iyily meil)

l` zetxhvn opi`e ,dvignl olhane oxiwtn mxkd lra -
.rvn`ay zen`déðéá éðéác,rvn`a exzepy zen`d el`e -éà §¥¥¥¥¦
ïáéLç òaøà àkéàod zeaeyg zen` rax` xeriy oda yi m` - ¦¨©§©£¦¨

,oda rexfl xzen jkitle ,mxkl zelha opi`e ,onvrl dcykéàå§¦
àì,zen` rax` xeriy oda oi` m` j` -ïáéLç àìopi` - ŸŸ£¦¨

rexfl xeq` jkitle ,mxkd itlk zelha `l` ,onvrl zeaeyg
.[e xeiv] oda

:'dphwa dlecb ixeic' oicn `veid sqep oic d`ian `xnbdáø øîà̈©©
ìL ,äãeäéúBôétø÷ äL[zevigna etwedy migezt mighy-] §¨§Ÿ¨©§¥

micnerd,äæ ãöa äæ,jxca mikldn miyp` dyly eidy oebk ¤§©¤
zevigna Ftiwd `l j` ,ea xecl stxw mdn cg` lk dyre
,cala 'izy' ly dvign dyr `l` ,'axre izy' ly zexenb
migth dyly geix oi`y ote`a] aiaq micenr cinrdy ,epiidc
,epiidc ,cala 'axr' ly dvign dyry e` ,[cenrl cenr oia

q milag siwdyxie` oi`y ote`a] migth dxyr daebl cr aia
zeliren el`k zerexb zevigne .[lagl lag oia migth dyly
xzei ea oi`y ote`a wx cigid zeyxk okezay ghyd z` zeyrl
mi`xwpd ,mc` ipa dyly my mixc ok m` `l` ,miiz`q zian
ghy elit` el`k zevigna siwdl md mi`yx f`y ,'`xiiy' mya

.xzeia lecb
,efl ef zegezt zetitxwd zyely eidy ote`aeíéðBöéçä íéðLe§©¦©¦¦

,íéôteâîstxwd on miagx eid mipevigd zetitxwd ,xnelk §¨¦
,irvn`l mpiay gztd iciv ipyn zevign mdl eyre ,rvn`ay

åstxwd eli`,óteâî Bðéà éòöîàäe`elna uext didy ,xnelk §¨¤§¨¦¥§¨
,[f xeiv] eicivny zetitxwd ipylåmc`ãéçéxcäæastxwa - §¨¦¨¤

,cg`dåmc` okãéçéxcäæa,iyilya oke ,ipyd stxwa -äNòð §¨¦¨¤©£¨
irvn`d stxwdkea dxc eli`àøéiLixdy ,mc` ipa dyly ly §©¨¨

lirl x`azp(.av)mipecip zttebnd dlecbd xvga mixcdy
z` oecl yi `linne ,zttebn dpi`y dphwd xvga s` mixck
,irvn`d stxwa iyilyd mr mixc eli`k miccva mixcd mipyd

åok lr,ïkøBö ìk ïäì ïéðúBðswend ghyd lk z` mipcy ,epiidc §§¦¨¤¨§¨
n`d stxwaylk ,daxd lecb m` elit` ,cigid zeyxk irv

.df ghyl md mikixvy
(éàcå)d stxwd did m` la`ïðéà íéðBöéçä íéðLe óteâî éòöîà ©©¤§¨¦§¨§©¦©¦¦¥¨

,ïéôteâîzetitxwd on xzei agx irvn`d stxwd didy ,xnelk §¨¦
mda gezt didy migztd iciv ipyn zevign el eide ,mipevigd
irvn`l m`elna mivext eid md eli`e ,mipevigd zetitxwl

,[h xeiv]åmc`ãéçéxcå ,äæaokïéðúBð ïéà ,[äæa ãéçéå] äæa ãéçé §¨¦¨¤§¨¦¨¤§¨¦¨¤¥§¦
LL úéa àlà íäìo`k oi` ixdy .stxw lkl oi`q ipy ,oi`q ¨¤¤¨¥¥

oecip irvn`dy it lr s`y ,cg` stxwa mixcd miyp` dyly
on cg` lka mixc oi` oiicr mewn lkn ,mipeviga mb xc eli`k
cg` mc` xc irvn`a eli`e ,miyp` ipy `l` elld zetitxwd
.cala miiz`q zia `l` mdn cg` lkl mipzep oi` jkitle ,cala

:df oica zewitq d`ian `xnbdeäì àéòaéàipa ewtzqp - ¦©§¨§

mpi` mipevigde stebn irvn`d stxwdy ote`a ,daiyid
mc` yie ,mittebnãçàxcdäæa,mipevigd zetitxwd cg`a - ¤¨¨¤

åmc`ãçàxcdäæa,ipyd oevigd stxwa -íéðLemixcastxw §¤¨¨¤§©¦¨
deäî ,éòöîà.dfa oicd `di dn - ¤§¨¦©

zetitxwd z` oecl yi m`d :wtqd iccv z` `xnbd zx`ane
ixdy ,mc` ipa dyly mdn cg` lka mixc eli`k mipevigdéà¦

eåä àúìz é÷ôð àëäìstxwl mirvn`d mipyd e`vii m` - §¨¨¨§¦§¨¨¨
,cg` stxwa mixcd miyp` dyly o`k yi cg`d oevigdéàå§¦

eåä àúìz é÷ôð àëäìmirvn`d mipyd e`vi m` ok enke - §¨¨¨§¦§¨¨¨
xg`n ,xnelk ,miyp` dyly ea eidi ipyd oevigd stxwl
mze` oecl yi mipevigd zetitxwd ipya mihley mirvn`de
mixc mipevigd on cg` lkay `vnpe ,mdipya mixc md eli`k
zian md milecb m` elit` mxizdl yi ok lre ,miyp` dyly

.miiz`qàîìéc Bàoecl jk lk miliwn oi`y ,xnel yi `ny e` - ¦§¨
,mipevigd zetitxwd on cg` lka md mixc eli`k mirvn`d z`
lkl xizdl ick ,mdn cg`a wx mixc eli`k mze` mipc oi` s`e
mixne` `l` ,miiz`q zian xzei swida cg` oevig stxw zegtd

c ep`÷éôð àëäì ãçstxwl `vei irvn`a mixcd on cg`y - ©§¨¨¨¦
,cg` oevig÷éôð àëäì ãçåstxwa xcd ipyd mc`d eli`e - §©§¨¨¨¦

on cg` lkay `vnpe ,ipyd oevigd stxwd l` `vei irvn`d
oi` `linne ,miyp` ipy `l` mixc oi` mipevigd zetitxwd

.cala miiz`q zia `l` stxw lkl mipzep
:df oipra sqep wtq d`ian `xnbdøîBì éöîéz íàådvxz m`e - §¦¦§¥©

c xnele ,mcewd wtqd heytlð àëäì ãçå ÷éôð àëäì ãç÷éô- ©§¨¨¨¦§©§¨¨¨¦
mipyd z` mipcy ,xnelk ,o`kl cg`e o`kl `vei cg`y
,xg` oevig stxwa xc mdn cg` lke miwlgp eli`k mirvn`d

mixcy ote`a wtzqdl yi oiicr mewn lknäæa íéðLcg`a - §©¦¨¤
,mipevigd zetitxwdäæa íéðLe,ipyd oevigd stxwa -åmc`ãçà §©¦¨¤§¤¨

xcad stxweäî ,éòöîàxn`p m`d ,dfk ote`a oicd `di dn - ¨¤§¨¦©
càëäo`ky -éàcåixdy ,miyp` dyly ea mixcy stxw yiéà ¨¨©©¦

eåä àúìz ÷éôð àëäìcg`d oevigd stxwl irvn`d `vii m` - §¨¨¨¦§¨¨¨
,miyp` dyly ea mixc eidieåä àúìz ÷éôð àëäì éàåm` oke - §¦§¨¨¨¦§¨¨¨

`linne ,dyly ea mixc eidi ipyd oevigd stxwl irvn`d `vi
lkl e` ,mkxv lk swida mipevigd zetitxwd ipy z` xizdl yi

.mdn cg` z` xizdl zegtdàîìéc Bà,xnel yi `ny e` -øîéà ¦§¨¥©
÷éôð àëäì øîéàå ÷éôð àëäìile`e o`kl irvn`d `vii ile` - §¨¨¨¦§¥©§¨¨¨¦

oi` `vii mipevigd on dfi`l mircei ep` oi`e xg`ne ,o`kl `vii
.zetitxwd on cg`l elit` miiz`q zian xzei swid mipzep

:`xnbd dwiqnàle÷ì ïééòa àúëìäåizya ep` mihwep ,dkldl - §¦§§¨©§¨§¨
ipye irvn`d stxwa cg` mc` yiy ote`a oiay ,lwdl zel`yd
mipy yiy ote`a oiae ,mipevigd zetitxwd on cg` lka miyp`
mipevigd zetitxwd ipy z` mipc ,oevig lka cg`e irvn`a

.mkxv lk swida mixzene ,mc` ipa dyly mda mixc eli`k
:zevign ipiipra oic d`ian `xnbd,àcñç áø øîà̈©©¦§¨
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âñ÷:ézáäà EúøBz äáòúàå éúàðN ø÷L¤´¤−¨¥¦©«£©¥®¨¨«§¬¨¨«§¦
ãñ÷ézìlä íBia òáL:E÷ãö éètLî ìò E ¤´©−©¦©§¦®©¹À¦§§¥¬¦§¤«
äñ÷:ìBLëî Bîì-ïéàå EúøBú éáäàì áø íBìL̈´−¨§«Ÿ£¥´«¨¤®§¥¨¬¦§«
åñ÷éúåöîe ýåýé EúòeLéì ézøaN:éúéNò E ¦©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®«¦§Ÿ¤¬¨¦«¦
æñ÷éúãò éLôð äøîL:ãàî íáäàå E ¨«§¨´−©§¦¥«Ÿ¤®¨«Ÿ£¥¬§«Ÿ
çñ÷éãewô ézøîLéúãòå E:Ecâð éëøc-ìë ék E ¨©´§¦−¦¤§¥«Ÿ¤®¦−¨§¨©´¤§¤«
úèñ÷éðôì éúpø áø÷z:éððéáä Eøáãk ýåýé E ¦§©³¦¨¦´§¨¤´§Ÿ̈®¦§¨«§¬£¦¥«¦

ò÷éðôì éúpçú àBáz:éðìévä Eúøîàk E ¨´§¦¨¦´§¨¤®§¹¦§¨«§À©¦¥«¦
àò÷éwç éðãnìú ék äläz éúôN äðòaz:E ©©´§¨§¨©´§¦®̈¦−§©§¥´¦ª¤«
áò÷ì ïòzéúåöî-ìë ék Eúøîà éðBL:÷ãv E ©´©−§¦¦§¨¤®¦−¨¦§Ÿ¤´¤«¤
âò÷éãewô ék éðøæòì Eãé-éäz:ézøçá E §¦¨«§¬§¨§¥®¦¦−¦¤´¨¨«§¦
ãò÷:éòLòL EúøBúå ýåýé EúòeLéì ézáàz̈©´§¦¦«¨«§´§Ÿ̈®§¹¨«§À©«£ª¨«
äò÷:éðøæòé EètLîe jììäúe éLôð-éçz§«¦−©§¦«§©«§¤®¨«¦§¨¤¬©§§ª«¦
åò÷éúåöî ék Ecáò Lwa ãáà äNk éúéòzàì E ¨¦À¦§¤´−Ÿ¥©¥´©§¤®¦¬¦¹§Ÿ¤À´Ÿ

:ézçëL̈¨«§¦

.ë÷
:ÔÈÈÊ ÈÏÎÓ ¯˙ÂÈ ˜ÂÁ¯ ÌÂ˜Ó· Û‡ ˙‚¯Â‰ Í‡È‰Â Ú¯‰ ÔÂ˘Ï ÌÈ¯·„Ó‰ Ô˙Â‡ ÏÚ ÁÂÎÈÂ

àél äúøva ýåýé-ìà úBìònä øéL¦À©©«Å£¬¤−§Ÿ̈©¨¨´¨¦®
:éððòiå éúàø÷á-úôOî éLôð äìévä ýåýé ¹¨À̈¦©©«£¥«¦§Ÿ̈À©¦´¨−©§¦¦§©

lî ø÷L:äiîø ïBLâéñi-äîe Eì ïzi-äîCì ó ¤®¤¦¨¬§¦¨«©¦¥´−§©Ÿ¦¬¹̈À
ì:äiîø ïBLãéìçb íò íéðeðL øBaâ évç ¨¬§¦¨«¦¥´¦´§¦®¦¹À©«£¥¬

:íéîúøäézðëL CLî ézøâ-ék él-äéBà §¨¦««¨−¦¦©´§¦¤®¤¹̈©À§¦
:øã÷ éìäà-íòåíò éLôð dl-äðëL úaø ¦«¨«¢¥¬¥¨«−©©¨«§¨¨´©§¦®¦¹À
:íBìL àðBNæänä øaãà éëå íBìL-éðà ¥¬¨«£¦−¨§¦´£©¥®¥¹À¨

:äîçìnì©¦§¨¨«

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc oiaexir(oey`x meil)

it lr s`e ,mnvr oial mpia eaxir xvg lk jezay mizad ixiic
,zxg` xvgl ef xvga ezayy milk lhlhl oerny iax xizn ok

.ziad ilk z` s` myl `ivedl e`eai `ny xfeb epi`e
:`xnbd dywnéðz÷ eáøéò àì àäåegkye' `ziixaa epipy ixde - §¨Ÿ¥§¨¨¥

`l s` ,llk xvgd ixiic eaxir `ly jkn rnyne ,'eaxir `le
.mnvr oial mpia
:`xnbd zvxznéàîy exne`a oerny iax zpeek `id dn -àì' ©Ÿ

,'eáøéòyôzzLð àìe`l ok` df oiprle ,ieanay zexivgd lk cgi ¥§Ÿ¦§©§
xvg lk ixiic oiay aexira zwqer `ziixad oi` j` ,llk eaxir
oiae mnvrl eaxir m` oia `l` ,dfa oic welig oi`y itl ,mnvrl
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המשך ביאור למט' עירובין ליום ראשון עמ' ב



עב

יום ראשון - כ"א מרחשון
מפרק קד

עד סוף פרק קה

יום רביעי - כ"ד מרחשון
מפרק קיג

עד סוף פרק קיח

יום שני - כ"ב מרחשון
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום חמישי - כ"ה מרחשון
פרק קיט מתחילת הפרק

עד סוף פסוק צו

יום שלישי - כ"ג מרחשון
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

יום שישי - כ"ו מרחשון
פרק קיט מפסוק צז

עד סוף הפרק

שבת קודש - כ"ז מרחשון
פרק כ 

מפרק קכ עד סוף פרק קלד

שיעורי תהלים לשבוע פרשת חיי־שרה

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 
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מרחשון  כ"א ראשון יום
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ïBöøå .úòc-äðéa-äîëç̈§¨¦¨©©§¨
äæoigenn dlrnly - ¤

,c"agâ"éøúa Laìúð- ¦§©¥§©§©
,613'æå äøBzä úBöî¦§©¨§

íaøL ,ïðaøc úBöî¦§§©¨¨¤ª¨
úBöî ïä ílëk§ª¨¥¦§

.úBiNòîlr zeyrpd - ©£¦
,miinyb mipipr ici

"diyr"ixd md "dyrn"e
,envr diyrd mlera xzeia dpezgzd dbixcndíâåzeevnd - §©

øeaãa úBéeìzädxezd cenil enk ,xeaica oze` miniiwny - ©§§¦
ly oipr xy`n xzei ipgex ixd `ed xeaice ,dnecke xeaica

,dyrnïì àîé÷ àä39ep` miwqet ixd -åéúôN úîé÷ò"c ¨©§¨¨©£¦©§¨¨
,xeaicd zrya -éåä`ed -íâå ."äNòîzeevnd -úBéeìzä £¥©£¤§©©§

ála Bà äáLçna,dnecke 'd z`xie 'd zad` enk -éøä ©©£¨¨©¥£¥
,à÷åc äfä íìBòaL éîLbä íãàì äðzð äåönä`edy - ©¦§¨¦§¨¨¨¨©©§¦¤¨¨©¤©§¨

,inyb mler,'eëå áBèì Bááì úBhäì äøéça ìòa àeäL- ¤©©§¦¨§©§¨§§
,aeh `ll melyeÎqg e`ïéà ¯ óeb àìa äîLpä ïk-ïéàM-äî©¤¥¥©§¨¨§Ÿ¥

éøöìLî-Cøc-ìò ïä úBönäL ,àöîðå .äæ ìò dúeöì C ¨¦§©Ÿ¨©¤§¦§¨¤©¦§¥©¤¤¨¨

íéávð ,íéãenòä Bîkmixagne -ïBöø àeä ,úBìònä íeøî §¨©¦¦¨¦¥©©£¨
-Cøc-ìò ïäå .úéøîçä Bælä õøàä ãò ,àeä-Ceøa ïBéìòä̈¤§¨©¨¨¤©¥©¨§¦§¥©¤¤

íéãenòä Bîk ìLîmdy -,ïéìeìç,miptan -ïéôéwnL ¨¨§¨©¦£¦¤©¦¦
BLôð Bà Bçeø Bà íãàä úîLð ïéLéaìîeiyeala - ©§¦¦¦§©¨¨¨©§

,zeevndíi÷nLk§¤§©¥
íéãenò Cøãå ,úBönä©¦§§¤¤©¦

elà,zeevnd ly -ïéìBò ¥¦
BlL äîLð-çeø-Lôpä©¤¤©§¨¨¤

,úBìònä íeø ãò- ©©©£
,zebixcndeøBøöa øøöì¦§Ÿ¦§

Leøt .'ä úà íéiçä- ©©¦¤¥
zewl` ly dbixcn efi`a
ici lr icedi xywzn

- zeevnúBøeøö úBéäì¦§§
aìîe,øúkä øBàa úBL §ª¨§©¤¤

dpeilrd dbixcnd -
xcq ly xzeia

,zelylzydïBöø àeä¨
-ìòå ,àeä-Ceøa ïBéìòä̈¤§¨§©
eìëeé äæ Leáì éãé§¥§¤§
"'ä íòð"a úBæçì©£§Ÿ©
äìòîlL "úBçöçö"å§©§¨¤§©§¨

úìònîzbixcne - ¦©£©
Búeiîéðt ïäå ,øúkä- ©¤¤§¥§¦¦

zeinipt ,xzkd xe` ly
ixnbl dlrnl `id xzkd

,zelylzyd xcqnìò©
íâäå) .ìLî-Cøc¤¤¨¨©£©
øçà íB÷îa øàaúpL¤¦§¨¥§¨©¥
úeiîéðt ïä úBönäL¤©¦§¥§¦¦
àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø̈¨¤§¨
mixne` ep` o`k eli`e -
,xzkd zeipevign ody

,oevxd zeipevigäpä¦¥
úàæ úòãeî,xacd reci -,ïç éòãBéì-gdnkpznkg) dxzq ©©Ÿ§§¥¥

(dlawdäâøãîe äðéça ìëa LiL úBâøãîe úBðéça éeaø¦§¦©§¥¤¥§¨§¦¨©§¥¨
,"íéðô"ì "íéðt" úBðéça änk ,äMã÷ä úBâøãnî- ¦©§¥©§ª¨©¨§¦¨¦§¨¦

`id dipyd dpigad ,zg` dpiga iably - zeiniptl zeinipt
xzei cer,'eke zeinipt,"íéøBçà"ì "íéøBçà" úBðéça änëå§©¨§¦£©¦©£©¦

zexnl ,dipyd xy`n "miixeg`" xzei `id zg` dpigay -
,"miixeg`" z`xwp dpiga dze` mby.('eëå õ÷ ïéàì,ixd - §¥¥§

,o`k xaecn dzece` ,oeilrd oevx zeinipt zpiga iably
ea ,xg` mewnay zexnl ,cala "zeipevig" zeevn ze`xwp
oevxd "zeinipt" ze`xwp od ,zxg` dpigal d`eeyda xaecn
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ùã÷ä úøâà
äðäåéîëç éôá àø÷ðå äðåëî ä"á ïåéìòä ïåöø

ê"øú åáå ïåéìò øúë íùá úîàäøåà éãåîò
äîåç úéáá íéãåîò ùéù åîë ìùî êøã 'éô .'åëå

øáåçî íùàøå õøàá íéáöð ìåãâùîî äëë .äø÷úá
úâøãî 'éçáî äìòîì àåä ä"á ïåéìò øúë î"ãò

úøúåë ïåùìî àåäå äîëçäé÷îå øéúëî àåäùìò ó
ùáìúð äæ ïåöøå ã"áç 'éçá íäù ùàøáù ïéçåîä

äøåúä úåöî â"éøúáíìåëë íáåøù ïðáøã úåöî 'æå
ì"éé÷ àä øåáãá úåéåìúä íâå úåéùòî úåöî ïä

úîé÷òãäáùçîá úåéåìúä íâå äùòî éåä åéúôù
æ"äåòáù éîùâä íãàì äðúéð äåöîä éøä áìá åà

à÷åã.'åëå áåèì åááì úåèäì äøéçá ìòá àåäù
àöîðå .æ"ò äúåöì ö"à óåâ àìá äîùðä ë"àùî
úåìòîä íåøî íéáöð íéãåîòä åîë î"ãò ïä úåöîäù

åæìä õøàä ãò ä"á ïåéìòä ïåöø àåäïäå úéøîåçä
úîùð ïéùéáìîå ïéôé÷îù ïéìåìç íéãåîòä åîë î"ãò

åùôð åà åçåø åà íãàäêøãå úåöîä íéé÷îùë
øåøöì úåìòîä íåø ãò åìù ï"øðä ïéìåò åìà íéãåîò

úà íééçä øåøöáúåùáåìîå úåøåøö úåéäì 'éô .'ä
åìëåé äæ ùåáì é"òå ä"á ïåéìòä ïåöø àåä øúëä øåàá
øúëä úìòîî äìòîìù úåçöçöå 'ä íòåðá úåæçì

à"îá øàáúðù íâäå) î"ãò åúåéîéðô ïäåúåöîäù
ç"éì úàæ úòãåî äðä ä"á ïåéìòä ïåöø úåéîéðô ïä

ìëá ùéù úåâøãîå 'éçá éåáéøúåâøãîî äâøãîå 'éçá
íééøåçà 'éçá äîëå íéðôì íéðô 'éçá äîë äùåã÷ä

ïéàì íééøåçàìïðéà ïðáøã úåöî 'æ äðäå .('åëå õ÷

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
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oeygxnעד a"k ipy mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ב שני יום
,pw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...'ô ÷"äåæá ù"æå,300 'nr cr.ù"ò

icenr (620) j"xz od zeevny ,xn` ixd ,miptÎ lkÎlr .oeilrd
df iptl xn`y dnl m`ez df cvik ,dxe`kl ."xzk" ly xe`
b"ixzl ,oze` zebviin zeevndy miyeald (613) b"ixz zece`
opaxc zeevn 'fy oldl owfd epax xiaqi ?ytpd zegek

(j"xz xtqn zenilynd)
`l` ,onvrl zeevn opi`
zeevnn wlgk zeaygp
odny (`ziixe`c) dxezd
,xne` `ed okle ,ze`a od
md ytpl miyealdy

xzb"ixzn) (613) b"i
b"ixz yialdl (opaxc zeevnd mb zellkp oday zeevnd

:owfd epax oeylae .ytpd zegekïðéà ïðaøc úBöî 'æ ,äpäå§¦¥¦§§©¨¨¥¨
úBöî úBáLçð,ïîöò éðôa,zecxtp zeevnk -øák éøäL ¤¡¨¦§¦§¥©§¨¤£¥§¨

øîàð40,"óñú àì" :,zeevnd lr -úBàöBé ïä àlà ¤¡©ŸŸ¥¤¨¥§
,â"éøz øtñîa ïäa úBìeìëe äøBzä úBönî úBëLîðå- §¦§¨¦¦§©¨§¨¤§¦§©©§©

- (613)â"éøz Léaìäì(613)-çeø-LôðaL úBçëå úBðéça §©§¦©§©§¦§Ÿ¤§¤¤©
äîLðely -,íãàäzeevndy ,lirl xn` ixd miptÎlkÎlr - §¨¨¨¨¨

"oilelg micenr" enk od
miyialne mitiwnd
e` gex e` ,dnypd zpiga
miiwnd mc`d ly ytp
ici lre ,zeevnd z`
- o"xpd zeler "micenr"d
ely - dnype gex ,ytp
xe`a zeyaelne zexeyw zeidl ,xzeia zedeabd zelrnl cr
"'d mrepa zefgl" zeleki od df yeal ici lre ,xzkd

dfe ,"xzk"n dlrnly "zegvgv"ezeinipt."xzk"d

ãenò èëø óc) éãe÷t úLøt LBãwä øäfa áeúkL eäæå§¤¤¨©Ÿ©©¨¨¨©§¥©©
àøBäpî éëLî ¯ Lð øa ãéáòc ïéáè ïéãáeò ïeðéàc" :(á§¦§¦¨¦§¨¦©©¨§¥¦§¨

,'eë àLeáì äàlò àåéæc(zeevnd) miaehd miyrndy - §¦¨¦¨¨§¨
xnelk ,oeilrd eifdn xe`d z` mikiynn ,mc`d dyery

,"oeilr xzk" zbixcnn
."'eëå 'ä íòða 'eë éîçå§¨¥§Ÿ©§
`edy itk - dfeg `ede -
"'d mrep"a - my miiqn
mdy ,"zegvgv"ae

.xzkd zeiniptíâäå©£©
éøéî íúäczexnle - §©¨©§¥

xaecn ,xdefa ,myy-ïâa§©
,ïBzçzä ïãò¥¤©©§
íä íL íéLeáläL¤©§¦¨¥
,Lnî úBiNòî úBönî¦¦§©£¦©¨

ealdy ixd -mpi` miy
ly dlrnde oiprd cvn

oevxxaecnk ,oeilrd
zlrn cvn m`Îik ,lirl

,"dyrn"dïãò-ïâa ìáà£¨§©¥¤
íä íéLeálä ïBéìòä̈¤§©§¦¥

àúeòøî,oevxdn -àaìc äðeëå,ald ly -àúéøBàa ¥§¨§©¨¨§¦¨§©§¨
,àúBìöe,dltzae dxeza -íL øäfa áeúkL Bîkwlga - §¨§¤¨©Ÿ©¨

'a,(éø óc)dyrnn miyeal dnypl xak yiy ixg`y - ©
,oeilrd ocrÎobl dler `id - oezgzd ocrÎoba zeevndéøä£¥

äðekä,miyeald mi`a dpnny -äøBza B÷ñò úðek àéä ©©¨¨¦©¨©¨§©¨
ìììkî ïk-íb àéä äøBz ãeîìz úåöîe ,'ä úáäàî dîL ¦§¨¥©£©¦§©©§¨¦©¥¦§©

éåä åéúôN úîé÷ò"c ,úBiNòî úBöî`ed -,"äNòî ¦§©£¦©£¦©§¨¨£¥©£¤
éîc øeaãk åàì øeäøäå41,epi` (dxezd zeize`a) xedxd - §¦§¨§¦¨¥

,xeaicl dnecBcáì øeäøäa BúáBç éãé àöBé Bðéàå42ïëå , §¥¥§¥¨§¦§§©§¥

.älôza`le ,dltzd zeln `wec xeaica `hal gxkdd on - ©§¦¨
epyi dltza mbe dxeza mby ixd ,cala oda xedxdd witqn
dpeekde ,"dyrn"l zaygpd miizty zniwr ,"dyrn"d oipr
mb md - dpeeka dltzne dxezn miyrpy miyeald mby ,`id

n miyeal okdyrn
xe`n mi`ad zeevnd

,xzkd,íb äîedxizie - ©©
,efnìò äðekä úìòî ék¦©£©©©¨¨©

äNòîe øeacädn - ©¦©£¤
dlrnl `id dpeekdy
dpeekny ,dyrne xeaicn
ocrÎobl miyeal miyrp

,oeilrdãvî dðéà¥¨¦©
,'eë dîöò-cvn ©§¨

`idy dnvr dpeekd
ly dcearde dlrnd
Îyecwdl dzad`a ytpd

,`edÎjexaãvî àlà¤¨¦©
,'eë ïBéìòä ïBöø úøàä¤¨©¨¨¤§

dn dx`dd -oeilrd oevx
oipra zelbzda xzei `id
zeevnd dyrn ly oipra xy`n - dad`e dpeek ly ipgex

,inyb dyrn `edyíéøîà éèewìa øàaúpL Bîk,"`ipz" - §¤¦§¨¥§¦¥£¨¦
.íL ïiò ,úeëéøàa çì ÷øt à ÷ìçdx`ddy ,xaqen my - ¥¤¤¤©£¦©¥¨

d`eeyda "dnyp" enk `id ,dpeeka dxi`nd oeilrd oevxdn
;dnypl yealne "seb"k `edy "dyrn"a dxi`nd dx`ddl
ÎlkÎlr .dx`dd zehytzde mevnva wx `ed df lcad xy`e
ald oevxe zpeekn dnypl miyrpd miyeala mby ixd ,mipt
,oeilrd oevxd ly dx`dd cvn ok mb md ,dltze dxezay
.lirl xaqedy itk ,dnypl miyeald mi`a dpnny ,oeilr xzk
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ùã÷ä úøâà

ùã÷ä úøâà

óñåú àì øîàð øáë éøäù ïîöò éðôá úåöî úåáùçð
ïäá úåìåìëå äøåúä úåöîî úåëùîðå úåàöåé ïä àìà
ï"øðáù úåçëå 'éçá â"éøú ùéáìäì â"éøú øôñîá

.íãàä

ïåðéàã (á"ò è"ëøã) éãå÷ô 'ô ÷"äåæá ù"æå
øá ãéáòã ïéáè ïéãáåòàååéæã àøåäðî éëùî ùð

íâäå .'åëå 'ä íòåðá 'åë éîçå 'åë àùåáì äàìéò
éøééî íúäãúåöîî íä íù íéùåáìäù ïåúçúä ò"âá

àúåòøî íä íéùåáìä ïåéìòä ò"âá ìáà ùîî úåéùòî
íù øäæá ù"îë àúåìöå àúééøåàá àáìã äðååëå

äøåúá å÷ñò úðååë àéä äðååëä éøä (é"øã)äîùì
úáäàîúåéùòî úåöî ììëî ë"â àéä ú"ú úåöîå 'ä

øåäøäå äùòî éåä åéúôù úîé÷òãéîã øåáãë åàì
éë íâ äîå äìôúá ïëå åãáì øåäøäá ç"é àöåé åðéàå

ìò äðååëä úìòîäîöò ãöî äðéà äùòîå øåáãä
à"÷ìá ù"îë 'åë ïåéìòä ïåöø úøàä ãöî àìà 'åë

ç"ìô à"ç.ù"ò úåëéøàá
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א.40. יד, ב.41.ראה כ, ב.42.ברכות נד, עירובין וראה סי"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הלכות



עה oeygxn b"k iyily mei Ð hk zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ג שלישי יום
אגרת כט  ,300 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî äðäå,`pw 'nr cr:ì"ðë

a dpyiy zcgeind dlrnd z` hxti oldlzekld,dxezd
edn mircei ji` ,oky .oeilrd oevxdn ielibd epyi `wec oday
ick zeidl zeevnd lr ote` dfi`ae ,zeevnay oeilrd oevxd

d iciÎlr `wec df ixd - oeilrd oevxd jynei oci lryzekld
.dtÎlray dxez ly

:owfd epax oeylae
,úàæ úòãeî äpäå- §¦¥©©Ÿ

,reci ixdïBöø äpä ék¦¦¥§
àeä-Ceøa ïBéìòä̈¤§¨

â"éøza Laìîä(613) ©§ª¨§©§©
äøBzaL úBöî¦§¤©¨

,áúëaLzeevndy itk - ¤¦§¨
oday ,azkay dxeza od
oeilrd oevxd yaeln

,`edÎjexaàìôî àeäª§¨
,íìòðå øéîè äqëîe§ª¤¨¦§¤§¨
àlà älbúî Bðéàå§¥¦§©¤¤¨

,ät-ìòaL äøBzaon - ©¨¤§©¤
mircei dtÎlray dxezd
oeilrd oevxd edn xexiaa
epaxy itk ,ef devnay
dnbecd cin `ian owfd
rax` .'eke oilitz zevnn
owfd epiaxy zepeyld
`lten" :oda ynzyn

:zewelg izyl owlgn `edy dn oke ,"mlrpe xinh dqekne
(e"`e ila) xinh" okn xg`le ,siqend e"`ea "dqekne `lten"
z`f xiaqn - dipy dwelg `ed "mlrpe xinh"y xnelk ,"mlrpe
b"ixzy iptn dfy ,(`ipzd lr zexrda) "wgvi iel ihewl"a
zeevn ,(recik) 'ied mya zeielz azkay dxezay zeevnd

"d"e"a dyrÎzeevne 'ied my ly "d"i"a dyrzÎ`l43'ied mye ,
xn`nk ,"`xwp" `le "azkp" ixd44ip` azkp ip`yk `l"

mlrl" ,iÎpc` mya `l` 'ied mya `l `id d`ixwdy ,"`xwp
oevxd `wec azkay dxezay dn edfe .dnlrd oeyln "aizk
azke) "azkp" wx `ed ,mlrp `ed 'ied myy enk mlrp oeilrd
el` ,(ielib `id d`ixwy) "`xwp" `le (d`ixw iabl mlrd `ed
rax` cbpk ("mlrpe xinh dqekne `lten") zepeyld rax` od
"dqekne `lten" ,zewelg izya zewelg ode ,'ied my zeize`
xinh"e 'ied my ly d"i cbpk "dqekne `lten" :"mlrpe xinh"e
,("wgvi iel ihewl"a jiynn `ed) xnelk ,d"e cbpk "mlrpe

'ied my ly zeize`d `ed oeilrd oevxdy`lirlc(dlrnly)

,(dhnly) `zzlc 'ied my `idy azkay dxeza yaeln `ede
mb) 'ied my ik ,"mlrpe xinh dqekne `lten" oiicr `ed okle
dlbzne ,"mlrpe xinh" oiicr `ed ((dhnly) `zzlc 'ied my
itk) "`xwp"e ieliba `edy iÎpc` my `idy ,dtÎlray dxeza
ielibae "`xwp" 'ied myy
`edy ,iÎpc` my ici lr

`xwpÎlkÎlr .(iÎpc`a
oeilrd oevxd ixd ,mipt
azkay dxeza `edy itk
,mlrpe dqekn `ed
dxeza wx dlbzne

,dtÎlrayúåöî Bîk§¦§©
,ìLî-Cøc ìò ,ïélôz§¦¦©¤¤¨¨
äøBza øîàpL¤¤¡©©¨

áúëaL45ízøL÷e" : ¤¦§¨§©§¨
eéäå Eãé ìò úBàì§©¨¤§¨

éðéò ïéa úôèèì,"E §Ÿ¨Ÿ¥¥¤
íeúñ øîàî àeäå§©£¨¨
Løt àlL ,íìòðå§¤§¨¤Ÿ¥©

éà áeúkä,øL÷l äîe C ©¨¥©¦§Ÿ
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.úBãák úBøB÷åopaxcn `l` dxezd on xeq` df oi`y -52, §§¥
dk`ln ezeyra xzei rbiizi mc`de ,dcak dk`ln efy zexnl
lka - zek`lnd h"l ly zeniieqn zek`ln ziiyra xy`n ef
ztqep `qxib dpyi .dxez dxq`y dk`lnd `id ef `l z`f

lehlh `le" :"`ipz"a o`k
zeciak zexewe mipa`

calef `qxibl m`zda ,"
mipa` lehlh mby ixd
`ed zeciak zexewe
df xac ,dxezd on xeqi`
dnl m`zda `ed
zyxta xne` o"anxdy

xen`53ly "dyr"dy ,
jke) aehÎmeia "oezay"
`ed (zay ly "zeayz"
mpi`y mixac lr mb
`l` ,zek`lnd h"ln
zek`ln ezeyray iptn
zeay mc`l oi` el`
- zek`lnd h"ln dgepne
ly "dyr"a zellkp od
mb xaeq jk ,"oezay"

"dpyn cibn"d54`ede ,
eyexita my yxtn

"zeayz" dxn` dxezdy ,jk xaeq m"anxd mby ,oey`xd
dn) dk`ln md oi`y zexnl (dribi) lnr mda yiy mixacdn
`l" ly dyrzÎ`ld epyi dilry (dk`ln z`xew dxezdy
,ef `xaq jixtn "dpyn mgl"dy zexnl ,"dk`ln lk dyrz

miyxtnd mpyi .jk xazqn "dpyn cibn"dn la`55izyy ,
zwelgna zeielz ode ,zn` od ,o`k "`ipz"a ze`qxibd

inlyexiay56ziriayay "dyr"dy mixaeq 'inxi 'xe `a 'xy ,
ziriaya `le ,jnxk xenfz mipy yye jcy xevwz mipy yy")
mdilr oi`y mixac iabl `ed ("dyr - dyr llkn `ad e`le
"zeayz" ly 'dyr'dy ,zay iabl mb zeidl jixv jky) e`l
lk dyrz `l" ly e`ld llka mpi`y mixac lr `ed
mipa` `le" :"`ipz"a o`k ddbdd d`a jkl m`zda .("dk`ln

zeciak zexewecalaziriay ly "dyr"dy ,xaeq iqei 'xe ."
oi`y mixacd eli`e ,e`l mdilr yiy mixacd lr wx `ed
xacd jk ixd jkl m`zda .opaxcn wx mixeq` - e`l mdilr

dy ,zay iabl mbdyreilr yiy dn lr wx `ed zay ly
.opaxcn wx mixeq` e`l mdilr oi`y mixacd eli`e ,e`l

ïäa àöBiëå,zay ly dyrzÎ`lle oilitz zevnl dneca - §©¥¨¤
Böî ïéa ,úBönä ìk ïäïä ,äNòú-àì úBöî ïéa äNò-ú ¥¨©¦§¥¦§£¥¥¦§Ÿ©£¤¥

äøBz éãé-ìò àlà úBòeãéå úBéeìâe úBLøôî àìå úBîeúñ§§Ÿ§Ÿ̈§¦¤¨©§¥¨
éëä íeMîe .ät-ìòaL,okle -áéúk,aezk -äøBz ìò ¤§©¤¦¨¥§¦©¨

ät-ìòaL57øäfa áeúkL Bîk ,"Enà úøBz Lhz ìà" :58, ¤§©¤©¦Ÿ©¦¤§¤¨©Ÿ©
íéìeìk ãìeä éøáà ìkL Bîk ìLî-Cøc-ìòL íeMî¦¤©¤¤¨¨§¤¨¥§¥©¨¨§¦
íìòäa áàä útèa§¦©¨¨§¤§¥
ezàéöBî íàäå ,ìBãb̈§¨¥¦©
ãìå dúãéìa éelb éãéì¦¥¦§¥¨¨¨¨

ç"îøa íìL,248 - ¨¥¦§¨
ä"ñLe íéøáà,365 - ¥¨¦§¨

,íéãébdpia"d ixd efy - ¦¦
dpzip"y "dxizi

"dy`a59zelbl gekd ,
- mlrda lelk didy dn

,mly ote`aLnî äëk̈¨©¨
dtÎlray dxez z`xwp -

zxez"jn`oky ,"ìk̈
ç"îø(248) --úBöî §¨¦§

ä"ñLe äNò(365) - £¥§¨
íéàa äNòú-àì úBöî¦§Ÿ©£¤¨¦
éelbä ìà íìòääî¥©¤§¥¤©¦
,ät-ìòaL äøBza©¨¤§©¤

àø÷c déLéøå- §¥¥¦§¨
l`e" weqtd ly dlgzdd
- "jn` zxez yehz

éáà øñeî éða òîL"éà÷ "E,aqen -àlr -äøBz §©§¦©¨¦¨¦©¨
,áúëaLxqen" z`xwpd -"jia`,äàlò äîëçî à÷ôðc- ¤¦§¨§¨§¨¥¨§¨¦¨¨

,(dpeilr) "d`lir dnkg"n d`a azkay dxez ,okyúàø÷pä©¦§¥
" íLa,"dìòa úøèò ìéç úLà" :áeúkL eäæå ."áà- §¥¨§¤¤¨¥¤©¦£¤¤©§¨

,ef zxb` ziy`xa `aenkúàø÷pä ät-ìòaL äøBzä ék¦©¨¤§©¤©¦§¥
Bîk ,äaøä úBìéç úãîòîe äãéìBnä ,"ìéç úLà"¥¤©¦©¦¨©£¤¤£¨©§¥§

áeúkL60àlà "úBîìò" éø÷z ìà ¯ "øtñî ïéà úBîìòå" : ¤¨©£¨¥¦§¨©¦§¥£¨¤¨
"úBîìBò"61,,xtqn ila zenler -úBëìä ålà,dxezay - ¨¥£¨

,àðaLç ïBì úéìc,xtqn odl oi`y -áeúkL Bîk §¥ª§¨¨§¤¨
íéðewza62,,xdef ipewiza -ïlëå,zekldd lk -úðéça ïä ©¦¦§ª¨¥§¦©

,áúëaL äøBza íìòpä àeä-Ceøa ïBéìòä ïBöø éelbokl - ¦§¨¤§¨©¤§¨©¨¤¦§¨
daxd dcinrn `id oky ,"lig zy`" dtÎlray dxez z`xwp
epax xiaqi oldl .dtÎlray dxezay zeaxd zekldd ,zeliig
mixne` l"f epinkgy dn lr ,zxb`d zligza l`yy dn ,owfd

l `id dpeekdy "'eke `bza ynzy`ce"zekldly "dxzk" ,
oke ,dxez ly dxzk ze`xwp `wec "zekld" recn - dxez

dpeyy df `wec recnzekld`ad mler oa `edy el ghaen
?dxezay xg` oipr `le `wec zekld recn -ïBéìòä ïBöøe§¨¤§
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הי"ב.52. פכ"ד שבת הל' כד.53.רמב"ם ה"א.54.כג, פכ"א שבת הלכות פד.55.לרמב"ם ע' כאן התניא לספר הגהות לקוטי

ה"ה.56. פ"ז ח.57.סנהדרין א, "כנפי 58.משלי בספר אבל פה, שבעל תורה נקראת ד"אמך" שם בזהר ב. רעו, לזח"ב בהשמטות
אמך". "תורת - שבע"פ ותורה אביך" "מוסר נקראת שבכתב דתורה פ"ד ח"א ב.59.יונה" מה, ח.60.נדה ו, שהש"ר 61.שה"ש ראה

ב. לה, זרה עבודה יב. אליהו").62.פ"ו, "פתח (בהקדמת ב יד,
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מרחשון  כ"ד רביעי יום
אגרת ל  ,`pw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...úàæ úòãåî ì,302 'nr cr:ì"ãå

,äàlò,dpeilr dnkg -ïéçnä ìòL äøèòå øúk Bîëe ¦¨¨§¤¤©£¨¨¤©©Ÿ¦
,LàøaL`ed xzkd jk -dlrnl`idy "dnkg"dn ¤¨Ÿ

,oigen"å "àâz" íLa úBëìää eàø÷ð ïëììL døúë ¨¥¦§§©£¨§¥©¨§¦§¨¤
,"äøBzzekldd ,oky - ¨

ly ielibd odoevx
,xzk `ed oevxe ,oeilrd
úBëìä äðBMä"å§©¤£¨
ïa àeäL Bì çèáîª§¨¤¤

,"àaä íìBò- ¨©¨

,dxeza xg` oipr ici lr xy`n xzei ,`wec "zekld"
ïBéìòä ïBöøa BlL äîLð-çeø-Lôð úeLaìúä éãé-ìò©§¥¦§©§¤¤©§¨¨¤¦§¨¤§

:ìéòì økæpk ,àeä-Ceøamlera dnypl miyealdy - ¨©¦§¨§¥
,zeevnd md `adielibe

zeevnay oeilrd oevx
,`wec zeklda ixd `ed
zexidaa `hazn oday
oeilrd oevxd `ed dn

.zeevnay

.ìdpyay dl` z` owfd epax xxern ,'l oniq ,ef ycew zxb`a

dze`a mby ,"l`xyi ux` zwcv"l miieqn sqk mekq epzp zncewd

`ede ,exary mipya xy`n zegt `l (zepey zeaiq llba) epzi dpy

" oipr mb dwcva rbep ji` xiaqnaex,dwcvd oipr ziiyra) "dyrnd

avwend mekqd z` zzle

itk ,zeaexn zepizpa

dlrnd hexhexta xiaqdy

oniq ycewd zxb`a jkay

,"lecbd oeayg"d mbe ,(`"k

oeaygl zetxhvn zepizpdy

dlrnl lret df xy`e ,lecb

xewn ,"zeliv`c zekln"a

.zenlerd lk

úàæ úòãeî,reci ixd - ©©Ÿ
ì"æø eøîàM äî1ìk" : ©¤¨§©©¨

úéáì àáì ìéâøä̈¨¦¨Ÿ§¥
àì ãçà íBéå úñðkä©§¤¤§¤¨Ÿ

,åéìò ìàBL àeä-Ceøa-LBãwä ¯ àa`xnbd oeyl ,ab` - ¨©¨¨¥¨¨
,"ea li`yn `edÎjexaÎyecwd cg` mei `a `le" `id epiptly
`edy e` ,`xnba zxg` qxeb owfd epax ok` m` xexia yexce

,ynn epeyl z` `le xn`nd "okez" z` wx `ianøîàpL2éî : ¤¤¡©¦
."'eëå 'ä àøé íëá- "ecar lewa rney" :my jyndd itke - ¨¤§¥§

yexitl m`zday ,"el dbep oi`e mikyg jld xy`" ,`iapd
,`id dpeekd my `xnbdmrt eze`ayjyeg ly mewnl jld

devn xac myl dzid `l dkildd m`) zqpkd zial `a `le
,j"pza miyxtnd yexitl m`zdae .("mikyg" df f`y -
okÎitÎlrÎs`e ,dxve jyeg ly avna iexy `edy `id dpeekd
itk eilr did `l` (zqpkd zial `ealn) rpnidl jixv did `l
df oipr qgiil yie ,"eiwl`a oryie 'd mya ghai" weqtd meiq
yi z`f llbae ,xzei dyw avndyk mby ,ef zxb`a xaecnl mb
ixd jixv - exar mipnfa dyry aeh xacn rpnidl epevxa
,"mikyg" ly avna mb "eiwl`a oryie 'd mya ghai" zeidl

,úBönä ìëa ïëå,zqpkd ziaa dltzd oipra `wec e`l - §¥§¨©¦§
mc` didy zeevnd lka mb xacd jk `l` ,`xnbd dpc eay

,ezeyrn rpnp `ede devn xac zeyrl libxúåöî èøôáe¦§¨¦§©
úBönä ìk ãâðk äìe÷ML ä÷ãvä3.mb dlecb `idy ixd - ©§¨¨¤§¨§¤¤¨©¦§

m` ixd ,dltzd zevnn
zqpkd ziaa dltz iabl
ÎdnkÎzg`Îlr ,jk -
iabl jk xacdy dnke
libx `ed m`ay ,dwcv
l`ey - ozep epi`e zzl
`edÎjexaÎyecwd eilr

,'ekeøãð éìa àéäL íâä£©¤¦§¦¤¤
,íBìLå-ñçezpizpy - ©§¨

ila dzid exary mipya
ixd jky ,melyeÎqg xcp
xac lka zeidl jixv
dnk eze` miyery
jk zeyrl xcp meyn jka didi `ly ,xcp ila ezeyrl ,minrt

cinz4,íaìa 'ä úàøé òâð øLà ìéçä ìk ïë-ét-ìò-óà5 ©©¦¥¨©©¦£¤¨©¦§©§¦¨
äúàé àì ¯,ie`x `l -úBòøâî úúì úé÷ìàä íLôðì Ÿ¨£¨§©§¨¨¡Ÿ¦¨¥¦§¨

,LãwadfÎiciÎlr hrnle ,zegt zzl -zpigan dkyndd z` ©Ÿ¤
oipr iciÎlr "zekln"a - ycew zpigan jynpy - "ycw"

,dwcvd,íãànî Léøôäì äðL écî eìbøä øák øLàî- ¥£¤§¨ª§§¦¥¨¨§©§¦¦§Ÿ¨
dpyna oey`xd yexitd itl ,"jc`n" `xwp sqk6zeidl lekie ,

,"c`n" ly ote`a `ed eiabl sqky inl mb `id dpeekdy
,ïBäéîøbî ïBäì úéìc íéàkãðå íéìôL çeø úBéçäìoi`y - §©£©§¨¦§¦§¨¦§¥§¦§¨¥

,mdlyn mdl oi`y l`xyi ux` iiprl dpeekd - mdlyn mdl
,mdl zglypd dkinzl mikgn `l`ãåc úkñ" úðéça àéä¦§¦©ª©¨¦

,'eëå "úìôBpäjke ,zelbd onfa l`xyi ux` z`xwp jk - ©¤¤§
xkfpk) jk z`xwpy ,"zeliv`c zekln"a ,yxeya mb xacd

,(`"k oniqe 'c oniq "ycewd zxb`"aíîBøìe íîB÷ì,dze` - §¥§¥
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"zlret" dwcvy ,xacd zernyn l`xyi zenyp iabl
zexitqd iable ,icedi mr icedi ly zexagzde zecg`zd
cegid) "d`zz `cegi" ly "cg`"dy ,xacd zernyn dlrnl
,zenlerl xewne yxey dyrpd ,zeklnd zxitq ly (oezgzd

mr zecg`zda didi
xirf) "`"f" ly "cg`"d
dlrnly (oitp`
ly cegid dfe ,zenlern

`edÎjexaÎyecwd
,dpikyy ,dpikyde
,"zeliv`c zekln"
"`"f" mr zcg`zn
.zenlern lcaene yecwd
äNònä áø éôì ìkäå§©Ÿ§¦Ÿ©©£¤

,'eëåxaqedy itk - §
zxb`"a hexhexta
dpyiy ,`"k oniq "ycewd
mekqd ozna dlrn
,zeax zepizpa ,dwcvl
zexnl ,zg` dpizpa `l
,mekq eze`a xaecny
xne`y itk ,ixdy

m"anxd7jkfn df xac
.oeilrd cegid dyrp dpizp lka ixd zeciqg it lre ,ytpd z`
mc`yk mb xen` dfy ,o`k oiivl dvex owfd epaxy zeidl leki
,ef dpy xear mb milyi ,ahei eavnyk ,d`ad dpyay ayeg
avnd llba zzl wiqtn `edy ,mzq ayeg `ed m` ,oky)
oniq "ycewd zxb`"a owfd epax z`f lly xak ixd - dywd
,"milke`e mieel" ly avn olvilÎ`pngx didyk mby ,f"h

epax f` xn` okÎitÎlrÎs`"mytpl miyer aeh `l" owfd
d`ad dpyay ayeg `edyk mb `l` ;('eke "mdici mivtew"y

"a xqgi ixd j` ,ef dpy xear mb milyiaex,ef dpya "dyrnd
oniq "ycewd zxb`"a azk owfd epaxy dnl m`zda mb dne
lkl e` reay icn didz "l`xyi ux` zern"l dpizpdy ,`"k
zereay mze` ly zepizpd dpxqgzy ixd - yceg icn zegtd

.miycg e`,ïBaLçä éôìexacd rbepy ,oldl xiaqiy itk - §¦©¤§
oeayg" didiylecbz` jiynnd ,"zeidl leki ,'eke "'ied lecb"

oeayga dlrn dpyi ixd ik ,`id dpeekdylecbmekqdyk -
dbixcnn jiynny xac ,mitl`a e` ze`na enk ,lecb `ed
mekqdn zigti m` ixd ,'eke "xzk"a `ed "d`n"y ,xzei dpeilr

d oeaygdn ixd xqgi - zzl libx didylecb.ì"æø øîàîk8: §©£©©©
,"'eëå ìBãb ïBaLçì úôøèöî äèeøôe äèeøt ìk"- ¨§¨§¨¦§¨¤¤§¤§¨§

:`id "lecb oeayg"a zernyndeì"æø øîàî Cøc ìò9éúîéà : ©¤¤©£©©©¥¨©
,'eëå "eðéäìà øéòa" àeäLk ¯ "ä"éåä ìBãb"'iedyk ,xnelk - ¨§¤§¦¡Ÿ¥§

,"epiwl` xir" `xwpd ,xeaicd mler ,"zekln"a xi`ne yalzn
miakxen mizade ,miza daxdn zakxen xirdy myk ,oky

zeize` daxd ekeza llek "xeaicd mler" jk ,zeax mipa`n
(dxivi xtqa "mipa`" ze`xwp zeize`) mitexive10odny ,

,'ied zelcb dlbn dfe ,mi`xapde zenlerd mieedznàéä- ¦
,"epiwl` xir" ,zeliv`c zeklnïBaLçä íB÷îe úðéça11,- §¦©§©¤§

jiiy ixd oeayg ,oky
dlabda mdy mixaca
"zekln"e - zewlgzdae

dmi`xapl xewnd `i
dpyi mday leab ilra

,zewlgzdBîk§
áeúkL12éðéò" :úBëøa C ¤¨¥©¦§¥

."ïBaLça"dkixa" - ©¤§
lr zexen "x`a"e

,"zekln",ïeëîäådna - §©§ª¨
iciÎlry mixne`y
,dwcva "lecb oeayg"
xira 'ied lecb" dyrp

`ed ,"epiwl`ék ,òãBpk©©¦
"àzúìc àúeøòúà"a- §¦§¨¨¦§©¨

,dhnl mc`d zexxerzda
Îa `hazndúëLîä©§¨©

äNòîa ãñçå ïç íéiç©¦¥¨¤¤§©£¥
áBhä ïBöøa ä÷ãvä©§¨¨¨¨©

úBôé íéðt øáñådyrp -,"àìéòìc àúeøòúà"zexxerzd - §¥¤¨¦¨¦§¨¨¦§¥¨
didiy ,dlrnlïç úëLîäå úøàä àeä ,åéðt ä"éåä øàé̈¥¨¨¤¨©§©§¨©¥

øLà ¯ àeä-Ceøa óBñ-ïéà íéiçä éiçî ïBéìò ïBöøå ãñçå̈¤¤§¨¤§¥©¥©©¦¥¨£¤
ø÷ç ïéà Búlãâì13ììk äâOäådppi` ezlecby ixd - ¦§ª¨¥¥¤§©¨¨§¨

zlecb jyniz - mi`xapd zbydn dlrnl `id oky ,zelbzda
"`edÎjexa seqÎoi`"ìk úeëìî Eúeëìî" úðéça ìà¤§¦©©§§©§¨

"íéîìBò14,,zenlerd lkl yxeye xewn -,àéìbúàc àîìò- ¨¦¨§¨§¦§©§¨
,"zekln" z`xwpy itk - "ielbd mler"díéàeøaä ìk äiçîä©§©¤¨©§¦

úBìëéää ìëaLzenler -å íéðBéìòzenler -,íéðBzçú ¤§¨©¥¨¤§¦§©§¦
áeúkL Bîk ,ïBaLçå øtñî úðéçáa ïäL15íéôìà óìà" : ¤¥¦§¦©¦§¨§¤§§¤¨¤¤£¨¦

."déðeLnLéÎlkÎlr .mitl` sl` ly leabe oeayga mdy ixd - §©§¥
oeayg" dyrp ,zeti mipt xaqa dwcvd oipr iciÎlry ixd ,mipt
jynii ,leab ila "seq oi`" `edy "'ied lecb"dy ,"lecb
oeayg ilra mi`xapd xewne yxey `idy ,"zekln"a "oeayg"a

.leabeL ,"ìBãb ïBaLç" eäæådyrp -äNòî" áø éãé-ìò §¤¤§¨¤©§¥Ÿ©£¥
ä÷ãväÎl `iand -,"íBìLaezky enk -16dyrn dide" : ©§¨¨¨

,a"i oniq "ycewd zxb`"a xaqenk ,"mely dwcvdLeøt ék¦¥
ïäL ,íéiëôä úBåö÷ 'á Ceúîe øaçîä øác àeä "íBìL"¨¨¨©§©¥§©¥§¨¨§¦¦¤¥

,àìéòì íéîMä äö÷,dlrnl -,"ø÷ç ïéà Búlãâìå" úðéça §¥©¨©¦§¥¨§¦©§¦§ª¨¥¥¤
,dbydn dlrnle "seq oi`" `idy dbixcne dpiga -äö÷e§¥

,àzúì íéîMädxitqd `idy "zekln"d zpiga ,dhnl - ©¨©¦§©¨
,zexitqd xyr lkay dpezgzd dbixcnde-äàéøáa Laìúnä©¦§©¥¦§¦¨

:ïéánì éãå ,øtñîe ìeáb úðéça ,äiNò-äøéöé§¦¨£¦¨§¦©§¦§¨§©©¥¦
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ùã÷ä úøâà
äèåøôå äèåøô ìë ì"æøàîë ïåáùçä éôìå 'åëå äùòîä

ïåáùçì úôøèöîéúîéà ì"æøàî êøã ìò 'åëå ìåãâ
íå÷îå 'éçá àéä 'åëå åðéäìà øéòá àåäùë 'éåä ìåãâ
òãåðë ïååëîäå ïåáùçá úåëøá êéðéò ù"îë ïåáùçä
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àìéòìã àúåøòúà úåôé íéðô øáñå áåèä ïåöøá ä÷ãöä

úøàä àåä åéðô 'éåä øàéïåöøå ãñçå ïç úëùîäå
äâùäå ø÷ç ïéà åúìåãâì øùà ä"á ñ"à íééçä ééçî ïåéìò

ìà ììëàîìò íéîìåò ìë úåëìî êúåëìî 'éçá
íéðåéìò úåìëéää ìëáù íéàåøáä ìë äéçîä àéìâúàã
íéôìà óìà ù"îë ïåáùçå øôñî 'éçáá ïäù íéðåúçúå

áåø é"òù ìåãâ ïåáùç åäæå äéðåùîùéä÷ãöä äùòî
'á êååúîå øáçîä øáã àåä íåìù 'éô éë .íåìù

íéîùä äö÷ ïäù íééëôä úååö÷åúìåãâìå 'éçá àìéòì
'éçá ò"éáá ùáìúîä àúúì íéîùä äö÷å ø÷ç ïéà

:ì"ãå øôñîå ìåáâ
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עט oeygxn d"k iying mei Ð `l zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ה חמישי יום
אגרת לא  ,302 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íéøòùá òãåð àì,304 'nr cr:'åëå íéøáàä

.àìdlrnl rbep dnk cr ,owfd epax xiaqn ,`"l oniq ,ef zxb`a

odyky cr ,edpynl cg` icedi oia zecg`de dad`d oipr (lekiak)

- edpynl cg` icedi oia zeaald cexit xxeye melyeÎqg zexqg

,all dpikyd dlynp ,xiaqiy itk ,oky .dpikya lekiak ileg deedzn

lewlwe ,mixa`l micedide

jldn z` yaynd mixa`a

Î`pngx `ian - ie`xk mcd

jke ,mc`a dlgnl olvil

.dlrnl lekiak

íéøòMa òãBð1mda - ©©§¨¦
pipr mireci- ,dl` mi

,zncewd zxb`ak `ly
owfd epax ynzyn da
ila) "z`f zrcen" oeyla
,("mixrya" dlnd ztqed
zece` xaecn my oky
recid l"f epinkg xn`n
xaecn o`k eli`e ,lkl
ipewiz"n gewld oipra

,"xdfáeúkM äî©¤¨
'íéðewz'a2àzðéëLc , ©¦¦¦§¦§¨

àúeìâa àòøî éäéà¦¦§¥¨§¨¨
.ìBëéákdpikydy - ¦§¨

.zelba (lekiak) dleg
,Leøtyi xyw dfi` - ¥

ileg oia melyeÎqg
?dpikyl,ìLî-Cøc-ìò©¤¤¨¨

ìécánä ,óebä éìç Bîk§¢¦©©©§¦
,'eëå Lã÷ ïéa,legl - ¥Ÿ¤§

dlgn oia licadl jk
`xwpd oipr oial seba

,dpikya "dlgn"úaqL¤¦©
ìà áläî úeiçä Celäå úeèMtúä àéä úeàéøaäå éìçä©Ÿ¦§©§¦¦¦§©§§¦©©¥©¥¤

úLaìîä ,íéøáàä ìk-zeigdzyaeln ,aldn d`adíãa ¨¨¥¨¦©§ª¤¤§©
,íéøáàä ìk ìà áläî àöBiä Lôpä`xwp mcd ixdy - ©¤¤©¥¥©¥¤¨¨¥¨¦

,"ytpd mc"ícäå íéiç çeøä CìBä ááBñ ááBñåztqed - §¥¥¥¨©©¦§©¨
:epiax w"konwlck ea yaeln miig gexde,ìk CBz CBz¨

íéãébäå íéøáàä3,íäa íéòìánä,mixa`a -ìà øæBçå ¨¥¨¦§©¦¦©ª§¨¦¨¤§¥¤
.álä,ald l` mixa`d lkn mixfeg mcde miigd gex -íàå ©¥§¦

Bøãñk éãéîz ,Búëìäk àeä ælä íéiç çeøä Celäå áeañ¦§¦¨©©¦©¨§¦§¨§¦¦§¦§
î Bì øcñîä,`ed jexa yecwd -¯ àeä-Ceøa íéiçä éiç ©§ª¨¥©¥©©¦¨

ãçé íéøM÷î íéøáàä ìk ék ,úéìëúa àéøa íãàä éæà£©¨¨¨¨¦§©§¦¦¨¨¥¨¦§ª¨¦©©

.ælä áeañ éãé-ìò áläî íäì éeàøä íúeiç íéìa÷îe- §©§¦©¨¨¨¨¤¥©¥©§¥¦©¨
,miigd gex lyïîB÷î eäæéàa ìe÷ì÷ äæéà Lé íà Cà©¦¥¥¤¦§§¥¤§¨

î Bà ákòîe òðBnäíéiç çeøä íò ícä Celäå áeañ èòî ©¥©§©¥§©¥¦§¦©¨¦¨©©¦
Ba Laìîä,mca -ælä øLwä èòîúî Bà ÷ñôð éæàm` - ©§ª¨£©¦§¨¦§©¥©¤¤©¨

wqtp - ixnbl wqtp mcd
jldn m`e ,ixnbl xywd
- hi`n miigd gexe mcd

,xywd hrnznøM÷îä©§©¥
álä ìà íéøáàä ìk̈¨¥¨¦¤©¥

,ælä áeañ éãé-ìòly - ©§¥¦©¨
,miigd gexe mcdéæàå©£©

ákLîì íãàä ìôBð¥¨¨¨§¦§¨
.eðøîLé 'ä ,éìçå,ixd §Ÿ¦¦§§¥

,mixa`d oia xywdy
Îlry ,mnvr oial mpia
- all mixeyw md dfÎici
.ald ze`ixal mb rbep
-Cøc-ìò ,Lnî äëëå§¨¨©¨©¤¤
úBîLð ìk äpä ,ìLî̈¨¦¥¨¦§
úðéça íéàø÷ð ìàøNé¦§¨¥¦§¨¦§¦©

"àzðéëLc éøáà"4,- ¥§¥¦§¦§¨
,dpikyd ixa`úàø÷pä©¦§¥

z`xwp dpikyd -íLa§¥
áeúkL Bîk ,"áì"5: ¥§¤¨

Bîëe ,"éááì øeöå"§§¨¦§
áeúkL6ézðëLå" : ¤¨§¨©§¦

,Leøt ;"íëBúadn - §¨¥
oial dpikyd oia xywd
lka ezehytzde ald

?mixa`dék7ìïBL ¦§
øBàL àeä "äðéëL"§¦¨¤
úBîìBòa ïëBL ä"éåä¥§¨

eæ úeéç úëLîäå ,íúBéçäì äiNò-äøéöé-äàéøadn - §¦¨§¦¨£¦¨§©£¨§©§¨©©
,zenlerd z` dign 'ied xe`yälçz úeLaìúä éãé-ìò àéä¦©§¥¦§©§§¦¨

zyalzn zeigdy -íéàøápä ìkL éôì ,ìàøNé úBîLða§¦§¦§¨¥§¦¤¨©¦§¨¦
ïéàLnî àìk dén÷ àlëc ,Cøaúé àøBaä ìà íäì CBøò ¥£¨¤¤©¥¦§¨¥§ª¨©¥§¨©¨

,ïéáéLç.ynn melkk miaygp mlek eiably -øLôà éàå £¦¦§¦¤§¨
íéàøáð úBéäì ,Cøaúé BòôLå BøBàî úeéç ìa÷ì íäì̈¤§©¥©¥§¦§¦§¨¥¦§¦§¨¦

,íéîi÷å íéiçå Léì ïéàî,zeig zlawl miwewf md jk lry - ¥©¦§¥§©¦§©¨¦
,z`f lawl mileki mpi` mde ,`ed jexa yecwdn rtye xe`

úBîLpä éãé-ìò íà-ékzeigd zkynp dpey`xae y`xay - ¦¦©§¥©§¨
,zenlera zkynp `id okn xg`le l`xyi zenypl ziwl`d
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ùã÷ä úøâà
òãåð àìàúðéëùã íéðå÷éúá ù"î íéøòùá

'éô .'éáë àúåìâá àòøî éäéà
åîë î"ãòúáéñù 'åëå ùã÷ ïéá ìéãáîä óåâä éìåç

áìäî úåéçä êåìéäå úåèùôúä àéä úåàéøáäå éìåçä
áìäî àöåéä ùôðä íãá úùáåìîä íéøáàä ìë ìà

íééç çåøä êìåä ááåñ ááåñå íéøáàä ìë ìàíãäå
ìà øæåçå íäá 'éòìáåîä íéãéâäå íéøáàä ìë êåú êåú

çåøä êåìéäå áåáéñ íàå áìäåúëìäë àåä æìä íééç
íãàä éæà ä"á íééçä ééçî åì øãåñîä åøãñë éãéîú

éë úéìëúá àéøáíéìá÷îå ãçé íéøùå÷î íéøáàä ìë
ùé íà êà æìä áåáéñ é"ò áìäî íäì éåàøä íúåéç

äæéàèòîî åà áëòîå òðåîä ïîå÷î åäæéàá ìå÷ì÷
åá ùáåìîä íééç çåøä íò íãä êåìéäå áåáéñéæà

íéøáàä ìë øù÷îä æìä øù÷ä èòîúî åà ÷ñôð
íãàä ìôåð éæàå æìä áåáéñ é"ò áìä ìàáëùîì

ìàøùé úåîùð ìë äðä î"ãò ùîî äëëå .é"ä éìåçå
àúðéëùã éøáà 'éçá íéàø÷ðù"îë áì íùá úàø÷ðä

äðéëù ïåùì éë 'éô íëåúá éúðëùå ù"îëå éááì øåöå
úëùîäå íúåéçäì ò"éá úåîìåòá ïëåù 'éåä øåàù àåä
ìàøùé úåîùðá äìçú úåùáìúä é"ò àéä åæ úåéç

éôì'úé àøåáä ìà íäì êåøò ïéà íéàøáðä ìëù
ìá÷ì íäì à"àå ïéáéùç ùîî àìë 'éî÷ àìåëãúåéç

íééçå ùéì ïéàî íéàøáð úåéäì 'úé åòôùå åøåàî
åìòù úåîùðä é"ò à"ë íéîéé÷ååîã÷å äáùçîá
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oeygxnפ d"k iying mei Ð `l zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

" zekxad gqepa mixne` ep`y jxcÎlrepiwl`,"mlerd jln
dpey`xae y`xa"epiwl`"xg`le ,zenypl zkynp zewl` -

jln" oknmlerd,mlera zkynp `id - ",äáLçîa eìòL- ¤¨©©£¨¨
,dlrnly daygna `ed zenypd yxeyeîã÷å,dlrnl ode - §¨§

L úBîìBò úàéøáì- ¦§¦©¨¤
e`xapúðéça éãé-ìò©§¥§¦©

,øeacä,daygn - ©¦
ixd `id mc`a ,lynl
,cala envrle zinipt
ipevig `ed xeaic eli`e
zenypd ze`a jk ,zlefle
,zewl` ly zeiniptdn
zeipevign - zenlerde
ick ixd ,zewl`d
jyniz zewl`dy
- zeipeviga - zenlera
dligz jynidl dilr
,zeinipta - zenypa

ì"æø øîàîk8éîa" : §©£©©©§¦
àeä-Ceøa LBãwä Cìîð¦§©©¨¨

,"'eëåz`ixa lr - §
zenypa - ?zenlerd

,l`xyiíB÷îa òãBpk©©§¨
.øçàod zenypy ,ixd - ©¥

ote`a zenlern dlrnl
df lk .zenypa ielz ,zenlerd z`ixal dhlgdde dklnddy
enk ,zenlera dpiky ly ziwl`d zeigd zkynd iabl xen`
oldl .mixa`d lkl aldn jynpd ,lynl ,ald ly miigd gex

miigd gexy dn ,lyna ipyd hxtd mby ,owfd epax xiaqixfeg
ziwl`d zeigd ixdy ,lynpa mb epyi ,ald l` mixa`dn
zkynp `idy ,"aeye `evx" ly ote`a `id zenleray
zxfeg zeig dze`e ,zenlerd l` dpikydn ,dhnl dlrnln

.(mipezgzd ly dcearae dxeza) dxewnl,íéøòMa òãBðå- §©©§¨¦
,mipiprd z` mirceiy dl` lyékúeiçä úëLîä ìk ¦¨©§¨©©©

î äòtLääåzenler-ì íéðBéìòzenler-,íäî ¯ íéðBzçú §©©§¨¨¥¤§¦§©§¦¥¤
äøéöé øôña áeúkL Bîk ïä9:ïôBñå ïôBña ïúlçz õeòð" ¥§¤¨§¥¤§¦¨¨§¦¨¨§¨§¨

,"ïúlçúa`vnpe uerp (oeilrd ly) "dlgz"dy ote`a dfy - ¦§¦¨¨
`vnpe "uerp" ("oezgz"d ly) seqde ,(oezgzd ly) seqa

,(oeilrd ly) "dlgz"aøBà" íLa äpëî ì"æéøàä éáúëáe§¦§¥¨£¦©§ª¤§¥
,"øæBç øBà"å "øLé,oezgzl oeilrdn xiyi ote`a `ad xe`d - ¨¨§¥

,oeilrl oezgzdn xfegd xe`deáeúkL Bîëe10àBöø úBiçäå" : §¤¨§©©¨
."áBLåit lre ,"dakxn"ay "ycewd zeig" lr xaecn my - ¨

mi`xapde zenlerd ly ziwl`d zeigd lr aqen df dlaw
ef `ly ,ixd ,miptÎlkÎlr ."aeye `evx" ly ote`a `idy ,llka
,mi`xape zenlerl dpikydn zewl` ly dkyndd dpyiy cala
l` mi`xapdn ,"aey"e ,"xfeg xe`" ly ote`a mb `idy `l`

,mi`xapd xewn `idy dpikydíéøácä ét ìò ,ïk ìò øLà£¤©¥©¦©§¨¦

úàø÷ð ,ázëîa áèéä øàáì øLôà éà øLà ,älàä úîàäå§¨¡¤¨¥¤£¤¦¤§¨§¨¥¥¥§¦§¨¦§¥
,eðì úBøBäì ;"íéøáà" íLa úBîLpäå ,"áì" íLa äðéëMä©§¦¨§¥¥§©§¨§¥¥¨¦§¨
áeañ éæà ¯ ãçé úBøM÷îe úB÷eác úBîLpä ìk øLàk ék¦©£¤¨©§¨§§ª¨©©£©¦

äòtLääå úeiçä Celäål` zenlerne zenlerl dpikydn - §¦©©§©©§¨¨
,dpikyd,ááBñ ááBñ¥¥

,ïúlçúa ïôBñ õeòðå§¨¨¦§¦¨¨
ïlk øaçìe øM÷ìlk - §©¥§©¥ª¨

lk - oci lre ,zenypd
,zenlerdãçà ä"éåäì©¤¨

Bîëe ,Cøaúé Ba ä÷áãìe§¨§¨¦§¨¥§
áeúkL11íéávð ízà" : ¤¨©¤¦¨¦

ä"éåä éðôì íëlk íBiä©ª§¤¦§¥
"íëlk" ¯ "íëé÷ìà¡Ÿ¥¤ª§¤

,à÷éc`weecy ,`wec - ©§¨
,zecg`a cgi mlekyk

"éðôì"å,"iptl" dlnd - §¦§¥
,à÷éc,`weeca `id - ©§¨

cgia mlek zeid iciÎlry
zenypd zecner -"iptl",

'ied"n dlrnle iptl
itkn dlrnl ,"mkiwl`

dyrp 'iedymkiwl`,
,zenyp ly gekde zeigd

'eë íëéLàø"- ¨¥¤
zepeilrd zebixcnd

,xzeiaéöò áèçî."'eë E- xzeia zepezgzd zebixcnd - ¥Ÿ¥¥¤
miavp mz`" f` - zecg`a micner mlek mdykiptl'ied

,miavp zyxt zligza ,"dxez ihewl"a xaqeny itke ,"mkiwl`
zepeilrd zebixcndy ,"cg`k micg`l mklek" `id dpeekdy
cgi zecge`n mlek od - xzeia zepezgzd zebixcnd cr xzeia

.cg` xackì"æø øîàî ïáeé äæáe12úìéôðe éðL úéa ïaøç ék , ¨¤¨©£©©©¦ª§©©¦¥¦§¦©
úðéçáa íBãàì dúãéøéå äðéëMä úe÷lzñäå úeìba ìàøNé¦§¨¥©¨§¦§©§©§¦¨¦¦¨¨¤¡¦§¦©

ìBëéák úeìbdpikydy df ixd ,zelba l`xyi ipayk ,oky - ¨¦§¨
lekiak zelba mzi` z`vnp13,ípç úàðN ïBòa äéä ìkä©Ÿ¨¨©£¦§©¦¨

úBááì ãeøôe,edpynl cg` icedi oiay mpig z`py llba - ¥§¨
zeaald cexiteúàø÷ð ïëìå .ïìvì-àðîçø,dpikyd -"äìBç" ©£¨¨¦§©§¨¥¦§¥¨
,ìLî-Cøc-ìò,"xdef ipewiz"n ,zxb`d zligza `aenk - ©¤¤¨¨

.dleg zpigaa `id dpikyd - zelbay:íéøîBàL Bîk- §¤§¦
:dcinrd zlitzaì ¯ "íéìBç àôBøå íéìôBð CîBñ",íéaø ïBL ¥§¦§¥¦§©¦

,dpikyl `id dpeekdy zexnl -:'eëå íéøáàä ìk íälk - ¥¨¨¥¨¦§
" mi`xwpe dpikydn milawnd dl`dpikyd ixa`ixd md ,"

- "mileg"e "miltep" `ed oeyld okl ,"mileg"e "miltep" zpigaa
`ly ,"y"ne" o`k xnel jixvy aezk "oewizd gel"a .miax oeyl
ly jxca df ixd jkl m`zda - "y"nk" eplv` aezky itk
- miax oeyl ,"mileg"e "miltep" aezky dny ,daeyze dl`y
mze` mby ,dpikyd ly mixa`d lk iabl xen` dfy iptn `ed

.`txne jneq `edÎjexaÎyecwd
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ùã÷ä úøâà
éîá ì"æøàîë øåáãä 'éçá é"òù úåîìåò úåàéøáì

òãåðë 'åëå ä"á÷ä êìîðéë íéøòùá òãåðå .à"îá
íéðåúçúì íéðåéìòî äòôùääå úåéçä úëùîä ìë

é"ñá ù"îë ïä íäîïúìçúá ïôåñå ïôåñá ïúìçú õåòð
øæåç øåàå øùé øåà íùá äðåëî ì"æéøàä éáúëáå

ù"îëåíéøáãä ô"ò ë"ò øùà áåùå àåöø úåéçäå
úàø÷ð áúëîá áèéä øàáì à"à øùà äìàä úîàäå
åðì úåøåäì íéøáà íùá úåîùðäå áì íùá äðéëùä

ãçé úåøùå÷îå úå÷åáã úåîùðä ìë øùàë éëéæà
õåòðå ááåñ ááåñ äòôùääå úåéçä êåìéäå áåáéñ
ä÷áãìå ãçà 'éåäì ïìåë øáçìå øù÷ì ïúìçúá ïôåñ
'éåä éðôì íëìåë íåéä íéáöð íúà ù"îëå 'úé åá

éðôìå à÷ééã íëìåë íëé÷ìà'åë íëéùàø à÷ééã
úéá ïáøåç éë ì"æøàî ïáåé äæáå .'åë êéöò áèåçî

ìàøùé úìéôðå éðùäúãéøéå äðéëùä úå÷ìúñäå úåìâá
ãåøéôå íðç úàðù ïåòá 'éä ìëä 'éáë úåìâ 'éçáá íåãàì
íéìôåð êîåñ ù"îë î"ãò äìåç úàø÷ð ïëìå ì"ø úåááì

ìë íä íéáø ïåùì íéìåç àôåøå:'åëå íéøáàä
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פי oeygxn e"k iyiy mei Ð al zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ו שישי יום
אגרת לב  ,304 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...íìéç 'ä êøá áì,bpw 'nr cr.åðùøãú

.áì"ycewd zxb`" xcqa dpexg`d `id ,a"l oniq ,ef zxb`

,dkxaa zgzet dpey`xd zxb`dy myke ,xagnd oe`bd ipa exciqy

epax l` dribdy "daeh dreny"n d`vezk d`ay ,"dkxaa oigzet"

zxb`d mb jk - y"p` ipiipne zexiir aexa q"yd znlyd lr owfd

"ycewd zxb`"a dpexg`d

'd jxa" ,dkxaa dligzn

okezn d`xpd itk ;"mlig

ok mb d`a `id ,zxb`d

zexiiray daeh drenyn

oipr bdped y"p` ipiipne

xcqa ,l`xyi ux`l dwcvd

,"dUrn" - dwcvÎi`ab ly§©¤

,"miyer"d z` xxernd

ezkxa z` ozep owfd epaxe

mbe "dUrn"l mb jk lr§©¤

z` xiaqne ,"miyer"l

dpyiy ztqepd dlrnd

d`a dwcvl zexxerzddyk

iciÎlr ,envr mc`dn

iabl ,zinvrd "ezcear"

d`a `idyk zexxerzdd

.ipy mc` zervn`a

dpey`xd zxb`d oia xyw mb miiwy ,eiazknn cg`a azek iaxd

ly dlertde zepeilrd lr xaecn odizyay jka .dpexg`d zxb`l

zceardltzd zpeek" zece` xaecn dpey`xd zxb`a :dpeeka dltzd

,miipgex mipipra lret dfy dne ,"'ek ytpd ievin cr 'ek `alc `wnern

wefigae 'd zelcba opeaznd lkyd z` wfglzxb`ae ,d`xie dad` ly

'd zad` ly zexxerzda dltzd zcear zece` xaecn dpexg`d

d`a `idyk ,eheytk "jc`n lka"e "cg`a eytp xeqnle" rny z`ixwa

zexxerzddyk ztqepd dlrnd da yiy ,dwcvd zpizpa lreta

.dltzd zceara zinvrd dceardn d`a dwcvl

,äöøé íãé ìòôe íìéç 'ä Cøadyn ly ezkxa oeylk - ¨¥¥¨Ÿ©¨¨¦§¤
iel hayl epax1l"f epinkgl m`zday ,2dceard lr aqen df

"ozp 'xc zea`"ae ,ycwnd ziaa3dxtk epl yi" :aezk ixd
znbeca xtknd xac epl yi zelbd onfay ,"dzenk `idy zg`
dwcvy ,micqg zelinb - `ede ,ycwnd ziaa dceard
,xnel yie ,ycwnd ziaa dceard oipr enk od micqg zelinbe
,ef oeyla ,dwcvd iyerl dkxad z` owfd epax ligzn okly

,ãéîz 'ä éðôì íäì ïBöøì,`id dpeekdy zeidl leki - §¨¨¤¦§¥¨¦
,cala "yneg" mipzepy zexnl ,dwcv zpizp iciÎlry myky
mixzepd miwlgd zrax` ,"zecid rax`" z` "yneg"d dlrn
c"l wxt seqa xaqeny itk ,'iedl elri md mby ,eigeexn
zevn ly wx `l ,"mci lret"y ,ocic oecpa mb jk ,"`ipz"a

mdl oevxl" eidi - zelertde dribid lk ly `l` ,dwcvd
,"cinz 'd iptléñBé äëå ïzé äkíéøBaba íaì õnàì 'ä ó4, Ÿ¦¥§Ÿ¦§©¥¦¨©¦¦

"daeh dreny"n d`vezk d`a ef zxb`y d`xp oeyldn -
,"siqei dke ozi dk" owfd epax xne` jk lry ,dwcvd oipra
mal z` xzei cer wfgl
ly oipra ,"mixeaba"
z` yaekd xeab edfi`"

"exvi5xy`n xzei zzl ,
,zzl oevxa yiìò áéãðå§¨¦©
íe÷é úBáéãð6,leki - §¦¨

,`id dpeekdy zeidl
ezlrn "dVrO"dy§©¤
zeaicpn dlrnl

,"miyer"dìBãb úBéäì¦§¨
äOònäxxerny in - ©§©¤

zzl mixg` lr rityne
ixd "dVrO"dy ,dwcv§©¤

"dyer"dn lecb7,ìëa§¨
Bì áLçúå ,ïéðîe øéò- ¦¦§¨§¥¨¥

"dVrO"l.ä÷ãöì- §©¤¦§¨¨
mixg`d ly dwcvd

.ely dwcvk zaygpìòå§©
äNBòä8,"dVrO"d zexxerzdd iciÎlr - dwcvd ozepy df - ¨¤§©¤
øîàð64ì "úãîò" ¯ "ãòì úãîò Bú÷ãö" :,äá÷ð ïBL ¤¡©¦§¨Ÿ¤¤¨©Ÿ¤¤§§¥¨

,"äOònä ìBãb"î øBähä Baì úeøøBòúä ìa÷nL`l - ¤§©¥¦§§¦©¨¦¨©§©¤
`l` ,"rityn" `ed f`y ,dwcvd zzl envra xxerzn `edy
ef zexxerzdl rbepae ,"dVrO"dn zexxerzdd z` lawn `ed§©¤

,"zlawn" `idy "dawp" zpigaa `edúãîò" ïë-ét-ìò-óà- ©©¦¥Ÿ¤¤
,ely dwcvd,Leøt ,"ãòìely dwcvdy dpeekd idn - ¨©¥

?crl (zx`yp) zcnerïéNBò ìàøNiL ãñçäå ä÷ãvä ìkL¤¨©§¨¨§©¤¤¤¦§¨¥¦
úBîi÷å úBiç äpä ïä ¯ øBähä íaì úáãpî äfä íìBòä¨©¤¦¦§©¦¨©¨¥¥¨¨§©¨

,äiçzä ïîæ ãò éîLbä äfä íìBòa,miznd ziigz ly - ¨¨©¤©©§¦©§©©§¦¨
æàL,miznd ziigz onfa -øBàå úe÷ìà éelb ïîæ àeä ¤¨§©¦¡Ÿ§

,äfä íìBòa ïéîìò ìk ááBñ úðéçaî àeä-Ceøa óBñ-ïéà¥¨¦§¦©¥¨¨§¦¨¨©¤
lkn dlrnle "siwn"e "aaeq" zpigaay "seq oi` xe`" -
ziigz onfa dfd mlera zelbzda xi`i df xe` - zenlerd

,mizndã÷zLàc ázëna úeëéøàa øàaúpL Bîëe9éøöå .C §¤¦§¨¥©£¦©¦§¨§¤§¨©§¨¦
-ïéà øBà Ba Laìúäì ïBëîe éìk úBéäì,àeä-Ceøa óBñ ¦§§¦¨§¦§©¥¥¨

,ìLî-Cøc-ìò äîLpì óebä Bîkmi`zn ilk `ed sebd - §©©§¨¨©¤¤¨¨
ilk zeidl jixv jk - seba zyalzn dnypde ,dnypd zlawl
lk aaeq"d ,`edÎjexa "seqÎoi` xe`" ly zelbzdd zlawl

,miznd ziigza dlbziy ,"oinlráeúkL Bîk10äë àBìä" : §¤¨£Ÿ
àlà äfä íìBòa äøéàî dðéà Là äî ¯ "Làk éøáã§¨¦¨¥¨¥¥¨§¦¨¨¨©¤¤¨
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ùã÷ä úøâà
êøá áìïåöøì äöøé íãé ìòåôå íìéç 'ä

äëå ïúé äë ãéîú 'ä éðôì íäì
éñåéíå÷é úåáéãð ìò áéãðå íéøåáâá íáì õîàì 'ä ó

åì áùçúå ïéðîå øéò ìëá äùòîä ìåãâ úåéäìä÷ãöì
ïåùì úãîåò ãòì úãîåò åú÷ãö øîàð äùåòä ìòå

øåäèä åáì úåøøåòúä ìá÷îù äá÷ðäùòîä ìåãâî
ãñçäå ä÷ãöä ìëù 'éô .ãòì úãîåò ë"éôòà

íáì úáãðî æ"äåòá ïéùåò ìàøùéùäðä ïä øåäèä
æàù 'ééçúä ïîæ ãò éîùâä æ"äåòá úåîéé÷å úåéç

úå÷ìà éåìéâ ïîæ àåäìë ááåñ 'éçáî ä"á ñ"à øåàå
ã÷úùàã áúëîá úåëéøàá ù"îëå æ"äåòá ïéîìò

úåéäì êéøöåä"á ñ"à øåà åá ùáìúäì ïåëîå éìë
ùàë éøáã äë àìä ù"îë î"ãò äîùðì óåâä åîë

ùà äîúùáìúîå úæçàðùë àìà æ"äåòá äøéàî äðéà
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יא.1. לג, ב.2.ברכה כב, ה.3.פסחים ד, טז.4.פרק ב, עמוס רפ"ד.5.ע"פ ח.6.אבות לב, ישעי' - הכתוב ל' ט,7.ע"ד ב"ב
ג.8.א. קיא, טו"ב.9.תהלים סימן הקודש כט.10.אגרת כג, ירמי'



oeygxnפב e"k iyiy mei Ð al zxb` Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,'eë äìéúta úLaìúîe úæçàpLkxi`i zewl`y ick ,jk - §¤¤¡¤¤¦§©¤¤©§¦¨
ynyie zewl`d fg`ii ea "ilk"l miwewf ,dfd mlera

,iwl`d y`a ixnbl dlke lhaznd ,"dlizt"køàaúpL Bîk§¤¦§¨¥
øçà íB÷îa11,Cøaúé BøBàì éìkäå óebäå .oi` xe`"l - §¨©¥§©§©§¦§¦§¨¥

,"seqãñçä úcî àéä¦¦©©¤¤
ïzì ,álä úáéãðe§¦©©¥¦¥
ïàîì úeiç òétLäìe§©§¦©©§©

,'eë déì úéìcinl - §¥¥
ixd ,envr lyn el oi`y
zeaicpe cqgd zcny
mipt xaqa dpizpd - ald
md - iprd zybxdae zeti

,jxazi exe`l ilkBîk§
'íéðewz'a áeúkL12: ¤¨©¦¦

,ïBì úðéwz ïéôeb änëå"§©¨¦§¦©
mdl zpwiz miteb dnke -
ly zexe`d zlawl -

,zexitqdeàéø÷úàå§¦§§¦
àòBøc ãñç àc àðewúa§¦¨¨¤¤§¨

,"àðéîémi`xwp mde - §¦¨
rexfd - cqg :df "oewiz"a
,dlrnly myke ,zipnid
"`pini `rexc" `id cqg
zcn jk ,(zipni rexf)
ilk `id mc`d ly cqgd
,dlrn ly ielible oinil

,ïéîéa ììëð óebä ìëå- §¨©¦§¨©¨¦
,sebd ly exwir lk `ed "oini"èitä øîà Cëå13BLeáì" : §©¨©©©¨§

"ä÷ãö14.- eyeal `id dwcvy -"seb"d lk ly - mzqly - §¨¨
."seq oi` xe`" ly zelbzdd zlawl ,`ed jexa yecwdeäæå§¤

ì"æø eøîàL15ãñç éôì àlà úîlzLî ä÷ãvä ïéà" : ¤¨§©©¥©§¨¨¦§©¤¤¤¨§¦¤¤
øîàpL ,daL16;"ãñç éôì eøö÷ ,ä÷ãöì íëì eòøæ" :- ¤¨¤¤¡©¦§¨¤¦§¨¨¦§§¦¨¤

cqgd itk ,dwcv dze`ay cqgl m`zda `ed dwcvd xkyy
ald zeaicpexkyde dxivwd `ed jk - dwcvd zpizpa eidy

?"dxivw" xkyde "drixf" dwcv z`xwp recn .dwcv dze`l
øéöwäL,d`eazd ly -,õøàa äðeîhä äòéøfä éelb àeä ¤©¨¦¦©§¦¨©§¨¨¨¤

àéä ,úeìbä ïîæa ïéNBò ìàøNiL ãñçäå ä÷ãvä àeä Cëå§¨©§¨¨§©¤¤¤¦§¨¥¦¦§©©¨¦
,äiçzä ïîæ ãò úøzñðå äðeîèmyk ,miznd ziigz cr - §¨§¦§¤¤©§©©§¦¨
,ux`a zxzqpe dpenh drixfdyLaìúiLziigz onfa - ¤¦§©¥

,miznd,éîLbä äfä íìBòa àeä-Ceøa óBñ-ïéà øBà øéàéå§¨¦¥¨¨¨©¤©©§¦
.dwcv ly drixfde dxivwd od zelbzdde zeyalzdd -
?"seq oi` xe`" ly zelbzdde zeyalzdd didz ote` dfi`a
xy`n ,xzei cere jxcÎlr dfy oldl owfd epax xiaqi -
mlera zexitqd ly milka zelbzdde zeyalzdd

:owfd epax oeylae ."zeliv`"d,ãç éäBîøâe eäéàådne - §¦§¨¦©

xac md ,milkd ,"idenxb"e ,zeliv`ay "seq oi` xe`" ,`edy
- cg`íälr aqen df ixd -úBøéôñ øNòc íéìkä úBðéça ¥§¦©¥¦§¤¤§¦

,úeìéöàc"seq oi` xe`" mr cg` xac ,"cg" mdy - ©£¦
,'k oniq "ycewd zxb`"a ,lirl `aenk ,zeliv`ayïkL-ìëå§¨¤¥

à øBà øîçå-ì÷åóBñ-ïé §©¨Ÿ¤¥
ìk ááBqä àeä-Ceøä©¥¨

ïéîìò`edy -äìòîlî ¨§¦¦§©§¨
.úeìéöà úðéçaî äìòî©§¨¦§¦©£¦
ixnbl dlrnl `edy -
yalzi `ede ,zenlern
ly digzd onfa dlbzie
ilkd m` .miznd ziigz
dlbziy "seq oi` xe`"l
zexitqd ly milka
ote`a `ed ,"zeliv`"ay
ixnbl cge`ne lha `edy
mdy cr ,"seq oi` xe`"a

xac ,"cg"ixd - cg`
xnegeÎlwe okyÎlk
"seq oi` xe`" ieliby
,"oinlr lk aaeq"d
ixnbl dlrnly
gxkdd on ,zenlern
ilk ,"cg idenxbe" didiy
df xe` zhilwl
oipr edfe - ,zeinipta

.dwcvdCëéôìe,okle - §¦¨
ì ä÷ãö úàø÷ð,"ãòì úãîò Bú÷ãö" ,äá÷ð ïBLixd - ¦§¥§¨¨§§¥¨¦§¨Ÿ¤¤¨©

,dawp oeyl `id "dwcv"yóBñ-ïéà øBàî äøàä úìa÷nL¤§©¤¤¤¨¨¥¥
Laìúnä ,ïéîìò ìk ááBqä,dlbzne -íìBòa dëBúa ©¥¨¨§¦©¦§©¥§¨¨¨

.äiçzä ïîæa éîLbä äfäef ixd .miznd ziigz ly - ©¤©©§¦¦§©©§¦¨
ina `ed dawp oeyl "zcner"y ,lirl xn`py dnl dtqed

ylawn,xg` mc`n ezexxerzdokleoeyla oiievn `ed
,dawp zpigaa `id elv` dwcvl zexxerzddy iptn ,dawp

lawniptn ,lawne dawp zpigaa `id dnvr dwcvd `l` -
ilk `id ;"aaeq"d "seq oi` xe`" z` ea "lawl" ilk `idy

dlawl,ìáàweqtd -17:ì àeä "Cläé åéðôì ÷ãö"ïBL £¨¤¤§¨¨§©¥§
,øëæ,"jldi"e "wcv" -áìa úøøBòúnä ãñçä úcî àéä ¨¨¦¦©©¤¤©¦§¤¤§¥

,Bîöòî íãàä,"dyrn" ly zexxerzdd iciÎlr `ly - ¨¨¨¥©§
,Ba ä÷áãìe ,òîL úàéø÷a 'ä úáäà úeøøBòúä éãé-ìò©§¥¦§§©£©¦§¦©§©§¨§¨

"Eãàî ìëá"e ,"ãçà"a BLôð øñîìå.'eëå BèeLôk- §¦§Ÿ©§§¤¨§¨§Ÿ¤¦§§
jly sqka xnelk18d`a - 'dl eytp zexiqne 'd zad`ny ,

,dwcv oznl zexxerzdd,"àzúìc àúeøòúà"áe- §¦§¨¨¦§©¨
epevxe eytp zexiqne mc`d on ,dhnly zexxerzdainiptd

,`edÎjexaÎyecwdlíãà áì ïk íéðtì íéðtä íénëå§©©¦©¨¦©¨¦¥¥¨¨
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ùã÷ä úøâà
åøåàì éìëäå óåâäå .à"îá ù"îë 'åë äìéúôá'úé

úåéç òéôùäìå ïúéì áìä úáéãðå ãñçä úãî àéä
íéðå÷éúá ù"îë 'åë äéì úéìã ïàîìïéôåâ äîëå

àðéîé àòåøã ãñç àã àðå÷éúá åàéø÷úàå ïåì úðé÷ú
êëå ïéîéá ììëð óåâä ìëå.ä÷ãö åùåáì èééôä øîà

ãñç éôì àìà úîìúùî ä÷ãöä ïéà ì"æøàù åäæå
åòøæ øîàðù äáùãñç éôì åøö÷ ä÷ãöì íëì

àåä êëå õøàá äðåîèä äòéøæä éåìéâ àåä øéö÷äù
ãñçäå ä÷ãöääðåîè àéä úåìâä ïîæá ïéùåò ìàøùéù

ä"á ñ"à øåà øéàéå ùáìúéù äéçúä ïîæ ãò úøúñðå
íéìëä 'éçá íä ãç éäåîøâå åäéàå éîùâä æ"äåòá

ä"á ñ"à øåà å"÷å ù"ëå 'éöàã ñ"òãïéîìò ìë ááåñä
ä÷ãö úàø÷ð êëéôìå 'éöà 'éçáî äìòî äìòîìî

úãîåò åú÷ãö äá÷ð ïåùìäøàä úìá÷îù ãòì
æ"äåòá äëåúá ùáìúîä ïéîìò ìë ááåñ ñ"à øåàî

ìáà .äéçúä ïîæá éîùâäàåä êìäé åéðôì ÷ãö
íãàä áìá úøøåòúîä ãñçä úãî àéä øëæ ïåùì

úåøøåòúä é"ò åîöòîä÷áãìå òîù úàéø÷á 'ä úáäà
'åëå åèåùôë êãàî ìëáå ãçàá åùôð øåñîìå åá

àúåøòúàáåíãà áì ïë íéðôì íéðôä íéîëå àúúìã
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פנ"ג.11. ח"א אליהו").12.תניא ("פתח בהקדמה דר"ה.13.תקו"ז שמו"ע שבתפלת אלקינו" הוא "אתה Î"˜14.בפיוט ˙¯Ú‰
:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡."עיי"ש ס"ג מאגה"ק ב.15."ולהעיר מט, יב.16.סוכה י, יד.17.הושע פה, א.18.תהלים נד, ברכות



פג oeygxn f"k ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

מרחשון  כ"ז קודש שבת יום
קונטרס אחרון  ,bpw 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...àøå÷ä êéà ïéáäì,306 'nr cr:à÷åã

'eë ïBéìòä- `qkd lry -,"àìéòìc àúeøòúà"- ¨¤§¦§¨¨¦§¥¨
,dhnly zexxerzdl m`zday ,dlrnln zexxerzdd
,`edÎjexaÎyecwdl epevx "zeinipt" zexiqn zcinke
mb jk - dwcv zpizpa ,zinyb diyr ly oipra d`hazdy

-ïéà-øBà úëLîä àeä©§¨©¥
-ááBqä àeä-Ceøa óBñ¨©¥
ähî ähîì ïéîìò-ìk̈¨§¦§©¨©¨
éîLbä äfä íìBòä¨©¤©©§¦
ïîæa éelb úðéçáa¦§¦©¦¦§©

,äiçzäziigz ly - ©§¦¨
,mizndázëna øàáîk©§Ÿ¨©¦§¨

ã÷zLàc9.úeëéøàa- §¤§¨©©£¦
zexxerzddyk ixd
,envrn d`a dwcvl
`id - dltza ezcearn

xe`d z` jiynne "rityn" `ed ,oky .xkf oeyl ,"wcv" z`xwp
jiynn `ed ,oldl owfd epax xiaqiy itke ,"oinlr lk aaeq"d

,j` ."oinlr lk aaeq"d xe`d ly zeiniptde "mipt"d z`
,"lawn" zpigaa wx df f` ,xg` mc`n d`a zexxerzddyk
xe`"n cala dx`da xaecnde ,"aaeq"d xe`d zlawl ilk

."aaeqdeäæåxne` `ed "wcv" iably dn -,"Cläé åéðôì" §¤§¨¨§©¥
éìBnLéLîîe C"íéðt" C ¤¦©§¦¨¦

íéðBéìòäly zeiniptd - ¨¤§¦
,"seq oi` xe`"äìòîlî¦§©§¨

íìBò ãò úeìéöàäî¥¨£¦©¨
úò úòëå .äiNòä̈£¦¨§¨¥¥
íäî áeè ìëå ,øv÷ì§©¥§¨¥¤

äáéèä" ,øöaé àì'ä Ÿ¦¨¥¥¦¨
íéáBhìmipzepd - ©¦

,dwcvl zelecb zepizp
"íúBaìa íéøLéìå19,- §¦¨¦§¦¨

`l` - xzei zzl mivexd
,zbyn mci oi`y:epLøãz Lôðkyxecd zltze zkxak - §¤¤¦§§¤

.ef ycew zxb` azek ,owfd epaxl dpeekd - mzaeh

íé÷øt änk ìò ïBøçà ñøèðe÷§§¤©£©©¨§¨¦
ïiò1íéøîà éèewìa- "`ipz" -î ÷øt à ÷ìç ©¥§¦¥£¨¦¥¤¤¤

"oitcb" od (dad`e d`xi) "enigxe eligc"y xaqen my2,cala (miitpk)

oi` j` ,dlrnl sre serd mnexzn eci lry ,ser spk lynl enk

d miitpkdxwir,serd ly

,dklda z`aeny di`xd itk

"dxyk 'itb` elhip"y3m` ,

- serd ly miitpkd elhip

`ed xwird ,oky .xyk `ed

miitpkde ,sebde y`xd

;mda serl ick wx miynyn

,onvr zeevnde dxezd iciÎlr dyrp dlrnl cegidy ,lynpa mb jk

ick wx zeynyn (miitpk) "oitcb" ze`xwpd d`xide dad`d eli`e

,cegi eze`l mikiiyd dbixcnle mewnl zeevnde dxezd z` zelrdl

leki did `ly `edÎjexa "seq oi` xe`" zeevnae dxeza dlbzn mye

.inybd mlera odyk oda zelbzdl

dad`d oi` ,dlrnl cegid lertl icky ,mixne` ,cg` cvn ,ixd

ody - cala dpeeke "xedxd" ly oipr ody iptn ,z`f zelret d`xide

dpeekd iciÎlry ,mixne` ipy cvne ;df cegi zelret opi` onvrlyk

oci lrye ,zelrzdl ogekay ielirl zeevnde dxezd zelrzn `wec

eze` iciÎlry "`edÎjexa seqÎoi` xe`" zelbzde dlrnl cegid didi

.cegi

éà ,ïéáäìøM÷î àeä äøBzaL úBiNòî éøetña àøBwä C §¨¦¥©¥§¦¥©£¦¤©¨§ª¨
äàlò äîëçalkya dxez cnel icediyk .dpeilr dnkg - §¨§¨¦¨¨

xyewn `edy xacd oaen - dxeza dkld oian `ed - dpade
ia dpeilrd dxitqd - (dpeilr) "d`lir dnkg"amler"a xze

yecwd ly epevxe eznkg" ixd `id dkldd ,oky , - "zeliv`d
yecwd ly elkye eznkg `ed dkldd ly lkyd :"`ed jexa
dkldd wqte ,`ed jexa
yecwd ly epevx `ed
epaxy itk ,`ed jexa
wlga 'd wxta xne` owfd
xtq ly oey`xd
dlr jky ,"`ipz"d
jexa yecwd ly epevxa
wqt didi (lynl) jke jk oernye jke jk oae`x orhiyky ,`ed
iptl `aeiy ,mrt s` rx`i `l df m` mbe .jke jk dkldd
jky oeeik ixd - el`k zeprha miyp` ipy oia jeqkq oicÎzia
ixd - oicd wqt didi jky ,`ed jexa yecwd ly epevxa dlr
jexa yecwd ly epevx zrici `ed - dkldd wqt zrici mvr
ik m` ixd ,cala dxezay zeiyrn ixetiq `xewyk ,j` ;`ed
miipgex mipipr lr mifnx minelb dl` mixetiqay xacd zn`

- jtidl e`] ,dlrnlxwird,dlrnl miipgexd mipiprd md
itk xetiqd ly miinybd mipipra cala mifnexn mb mdy `l`

mixtqa aezkk ,dhnl rxi`y4mipeilra zxacn dxezd" :
mipiprdn ixnbl rcei `ed oi`y oeeik j` ,["mipezgza zfnexe
wx `id dxezd xetiqa ezrici ,mipeilrd zenleray miipgexd
oi`"y) dhnl o`k dyrnd xetiqa erxi`y miinybd mipipra
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ùã÷ä úøâà
ñ"à øåà úëùîä àåä àìéòìã àúåøòúà 'åë ïåéìòä
éåìéâ 'éçáá éîùâä æ"äåòá äèî äèîì ò"ëåñä ä"á

ã÷úùàã áúëîá øàåáîë äéçúä ïîæáåäæå .úåëéøàá
äìòîìî íéðåéìòä íéðô êéùîîå êéìåîù êìäé åéðôì
àì íäî áåè ìëå øö÷ì úò úòëå 'éùòä íìåò ãò 'éöàäî

èì 'ä äáéèä øöáéùôðë íúåáìá íéøùéìå íéáå
:åðùøãú

íé÷øô äîë ìò ïåøçà ñøèðå÷
î"ô à''ç à"÷ìá ïééò

ïéáäìàåä äøåúáù úåéùòî éøåôéñá àøå÷ä êéà
úåðååëá ù"î ô"ò ò"çá øùå÷îá"ò æ"èã
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ד.19. קכה, ˘ËÈÏ"‡:1.תהלים ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."'ראה' (לא) פי"א.2."נישט היחודים בשם ˘ËÈÏ"‡3.ר"ח ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
"¯˘Ù‡ Í¯„· ÌÈÂ˜È˙Â ˙Â¯Ú‰"· גם וראה נג". ר"ס יו"ד שו"ע וט"ז בב"ח אגפי' דניטלו דין גפי', נשתברו ב): נו, (חולין "במשנה :

.13 הערה מ פרק פכ"ב.4.לעיל ח"ג דין חקור מאמר מאמרות עשרה



oeygxnפד f"k ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

xyewn mc` dyrp ,`eti` ,cvik - ("eheyt icin `vei `xwn
wxta xiaqn owfd epax ,lynl] ?"d`lir dnkg"l dfÎiciÎlr
miax mingx zkynd oipr "`ipz"d xtq ly oey`xd wlga d"n
mingxd zcnn dlrnly ,dlrnl mingxd xewnn

awriy itk ,"zeliv`"ay
zenyp xewn" lr jiynn
zenyp lre "l`xyi
fnexnd xac ,l`xyi
lgxl awri wyie" weqta
zcn epiid awri) "jaie
,"zeliv`"c mingxd
,"l`xyi zqpk" - lgxe
,l`xyi zenyp xewn
rcei `ed oi`yk ,j` .('eke
miipgexd mipiprdn

eheyta riten `edy itk xetiqd z` wx rcei `ed - dlrnl
mipiprd z` rciy ilan - `ed cvik ,inybd mlerd ly
.[?"d`lir dnkg"a xyewn - mixetiqa mifnexnd miipgexd

- oaei xacda áeúkM äî ét-ìòd xtq -úBðek5æè óc ©¦©¤¨©©¨©
÷ñBò íãàäL Bîk :á ãenò,dxeza -Ck ,ähîìmb - ©§¤¨¨¨¥§©¨¨

,dxeza wqerï÷Béc,zenc -ïBéìòä íãàä,"oeilrd mc`" - §¨¨¨¨¨¤§
,'eë äìòîìqxhpew"a) oldl owfd epax xiaqny itk - §©§¨

`ed yxeydy) mc`d ly dnypd yxey lr aqen df ("oexg`
oigen ly sevxt - "oeilrd mc`" ze`xwpd dlrnl zexitqa

mc`"e ,("mc`" `xwp (zexitqd xyra dfy enk) zecneoeilrd"
dxeza wqerdlrnldxeza wqer mc`dy dfÎiciÎlr ixd -

xyewn `ed - cala dxezay zeiyrn ixetiqa elit` ,dhnl
ely "oweic"dy iciÎlr - "d`lir dnkg"adlrnlxyewn

o`k mixetiqa weqirdy ,`vei ixd dfn ."d`lir dnkg"a
df oi` ixdy ,"d`lir dnkg"l xyw ,envrlyk ,el oi` ,dhnl
,"d`lir dnkg"n ,d`a dxez epnny yxeyl ,dlrnl dler

"oeilrd mc`"d ly "oweic"dy z`tn `l`dlrnlwqer
owfd epax ."d`lir dnkg"a xyewn `ed df cvn - dxeza
`ed dxeza eweqiry drya wx mixen` mixacdy ,oldl xiaqi
;azkay dxeza zeaezkd zeize`a (daygna) cala xedxda
lewd cvn ixd ,xeaica zeize`d z` `han `edyk eli`e

cnel `edy zeize`d zeler ,xeaicdn deedzndo`kdhnl-
mlera - xzeia dpeilrd dbixcna mb zeidl leki dfe .dlrnl

."zeliv`"døîBì Lé ïëåwx -øeäøäaayeg `edy - §¥¥©§¦§
.úBáeúkä úBiúBàaxn`py dn ,xnelk ,azkay dxeza - ¨¦©§

dnkg" mr dhnl dxeza wqery icedi oia xywdy ,lirl
dxeza wqery "oeilrd mc`d oweic"d cvn wx `ed "d`lir

lr qqazn dxeza eweqiryk wx df ixd - dlrnlxedxd
,calaøeacä ìáàdxezd zeize` z` `han `edyk - £¨©¦

,xeaica÷éìñå ò÷Bác øîBì Lédlere -,Lnî úeìéöàì- ¥©§¥©§¨¦©£¦©¨
"zeliv`" zpiga ody zebixcne zexitqa wx `l ,xnelk

zenleramixg``l` -
zeliv`"a"ynnjk ,

mzceary dl`a xacd
,"dakxn" zpigaa `id
milecbd miwicvd mde
Îyecwdl ixnbl milhad
"dakxn"d enk `edÎjexa
akexl ixnbl dlhad
wxta xaqeny itk) dilr
ly oey`xd wlga ,h"l
,dl`ay ,"`ipz"d xtq

,("zeliv`"a zeler mzceare mzxezBàdxeza xeaicdy -
dleräàéøáì`a xeaicdyk -eîéçøe eìéçãad`xin - ¦§¦¨¦§¦§¦

,dad`e,íéiìëN,'d zelcba zeppeazdne lkydn ze`ad - ¦§¦¦
itk ,dbydd mler `edy ,"d`ixa"d mlera xeaicd dler ,f`

,f"h wxt ,"`ipz"d xtq ly oey`xd wlga xaqendBà-
dler dxeza xeaicdyäøéöéì`a xeaicdyk -eìéçãa ¦¦¨¦§¦

eîéçøe,dad`e d`xin -,íéiòáèzeniiwd dad`e d`xi - §¦¦§¦¦
zllekd zxzeqnd dad`d `ide ,icedi ly eytpa raha
dxezd zeler myy dbixcnde mewnde ,d`xi mb dkeza
mlera `ed zeirah dad`e d`xi iciÎlr ze`ad dcearde
wlga f"h wxta xaqend itk ,"zecn"d mler `edy ,"dxivi"d

,"`ipz"d xtq ly oey`xdáecenil-àø÷n,xeaica -÷éìñ §¦§¨¨¦
dler df -,äiNòc úBøéôñ øNòì äfä íìBòî`ed xy`k - ¥¨©¤§¤¤§¦©£¦¨

zlaw cvn dler df eil` mewnde ,dxezd zeize` xne` wx
"diyr"d mlera `ed - ler6,ïéøéåà ò÷ác íeMî7.'eëå- ¦§¨©£¦¦§

,ipgexd diyrd mlere inybd dfd mlerd oiay mixie`d-äî©
,øeäøäa ïk-ïéàMly xedxda zeize`a ayeg wx `edyk - ¤¥¥§¦§

,mixen`d mipeilrd zenlerl dler df oi` f` - daygnàlà¤¨
.'eëå BúîLð LøL àeäL "ï÷Béc"ädlrnl wqer `ed mb - ©§¨¤Ÿ¤¦§¨§

.(dpeilr) "d`lir dnkg"l xyewn `ed df cvne ,dxezaäîe©
,'eë éãéî ãéáò àì øeäøäc ä÷ óc â ÷ìç øäfa áeúkM¤¨©Ÿ©¥¤©§¦§¨¨¦¦¥

,xac mey lret epi` (daygn) xedxdy -,áèì elôà eðéäå§©§£¦§¨
dxqg m` ixd ,daeh dpeeke daygn `ed xedxddyk mb -

ly ,dhnln zexxerzdd ,"`zzlc `zexrz`"ddyrne`
xeaic,my xdefa .xac mey lret envrlyk xedxdd oi`

lret epi`y xedxd iabl df ixd ,xedxd zece` xacn `edyk
zay iabl xn`py dna ,my xacn `ed oky ,aeh `l xac mey8:
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ïåøçà ñøèðå÷
ïåéìòä íãàä ï÷åéã êë äèîì ÷ñåò íãàäù åîë

øåäøäá ì"é ïëå 'åë äìòîììáà .úåáåúëä úåéúåàá
äàéøáì åà ùîî 'éöàì ÷éìñå ò÷åáã ì"é øåáãä

åà íééìëù ø"åãá÷éìñ àø÷îáå íééòáè ø"åãá 'éöéì
ë"àùî .'åëå ïéøéåà ò÷áã íåùî 'éùòã ñ"éì æ"äåòî
ù"îå .'åëå åúîùð ùøù àåäù ï÷åéãä àìà øåäøäá

éãéî ãéáò àì øåäøäã ä"÷ã â"ç øäæáåðééäå 'åë
àìéòì àøòúàì åðééäã ì"é á"ò à"ìãáå ù"ò áèì 'éôà
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ש"פ.5. ונציא אינה 6.דפוס שקבלה קבלה, לומד הוא אם לומד: שהוא התורה לענין בהתאם היא שהעליה ללמוד, שאפשר או
ב"בריאה", היא העליה - ב"בריאה " שהוא תלמוד, לומד הוא ואם ב"אצילות", היא העליה אז - ה"אצילות" מעולם למטה מתפשטת
בהגה"ה  ה"תניא" ספר של הראשון בחלק מ' פרק בסוף אומר שהוא כפי ב"עשיה", - ו"מקרא" ב"יצירה", זה - משנה לומד הוא ואם

אלא ב"אצילות" הם שכולם שם, שאומר וכפי בריאה,‰‰˙ÂË˘Ù˙שם. עד תלמוד ושל יצירה עד משנה ושל עשיה, עד היא מקרא של
א'. עמוד בתחילת י"ז דף אור" ב"תורה בזה הביאור וכפי בלבד, האצילות בעולם מתפשטת ˘ËÈÏ"‡:7.וקבלה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰

ועוד) שם המסומן בזח"ג פ"מ, (בח"א בכ"מ כי וצ"ע באתהלך. גם הוא וכת"י".¯˜ÔÈÚÈ"כן בדפוסים וצ"ע יג.8.. נח, ישעי'



פה oeygxn f"k ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

jvtg `evnn"xac xacemipipr zaya xacn icedi m`ay ,"
`iane dlrnl dler xeaicd oky ,mbt dyer `ed - leg ly
xacn `edyk wx df ,mxa .dlrnly zayd zyecwa oileg

xeaicaoi` ,daygna xdxdn wx `ed m` j` ,leg ly mipipr
daygnde xedxdd
.dlrnl mbt mey milret
o`k xaecny ixd
mey lret epi` "xedxd"y
,mbt mey ,aeh `l oipr
,owfd epax siqen okl
iabl mb xen` xacdy
ly oipr df m`y ,aeh oipr
xqgyk ,cala xedxd
- dyrnd e` xeaicd oipr
envrlyk xedxdd oi`
`l mb xac mey lret

,xeaica did df eli` lret didy aehd xacaïiòxdefa -íL ©¥¨
áe'b wlg xdef -á ãenò àì óãmb dfy - xazqn jk - §©©

- xac mey lret xedxdd oi`y ,aehlmipiirnyk,my xdefa
zyecw "lawl" icky ,"miaeh mini" zece` my xaecn oky
"`zzlc `zexrz`" didzy gxkdd on ,"aeh mei" zgnye

iciÎlr ,(dhnln zexxerzd)dyrne`xeaicmikiynnd ,
ly "'igex gtiz"e) ,(dlrnln zexxerzd) "`lirlc `zexrz`"
`ian okn xg`le ,(xeaic e` dyrnl miwewf `ly xne`y in
,dlrnl mbet ,leg ly mipipra zaya xeaicdy my xdefa
,my xdefd zpeeky ,dfn oaen ixd .xedxd okÎoi`yÎdn
,aeh ly oiprl rbepa mbe mbtl rbepa mb lret epi` xedxddy
cenr `"l sc 'b wlg xdefa mb jk .xeaic e` dyrn `wec `l`
,"`lirlc `caer xrz` `zzlc `caera"y xaecn my ,'a
dlertd m` ,dlrnl dlert zxxerzn dhnl dlert iciÎlry
zpkeye zkynpe dlrnly dyecw zxxerzn - dyecwa `id
gex dkiynn `id - l"x d`nehd cvn `id dlertd m`e ,eilr

lr d`nehddny ,my miiqn xdefde ,olvilÎ`pngx mc`d
`ed - xeaica ielzy dne ,dyrna `ed - dyrna ielzy
wx milret ,aehl mbe aehÎ`ll mby ,oaen mb dfn .xeaica
,xdefdn `vei miptÎlkÎlr .xedxdd `le ,dyrnd e` xeaicd
,epxn` o`k eli`e - dne`n milret mpi` daygne xedxdy
dxezay zeiyrn ixetiqa cala daygna (mb) d`ixw iciÎlry
,dxeza wqer "oeilrd mc`"d ly "oweic"dy ,xacd lret -
epax xiaqi ?(dpeilr) "d`lir dnkg"a xyewn `ed dfÎiciÎlre
ick dlrnl lret epi` xedxddy ,`id xdefd zpeeky ,owfd
zexxerzd) "`zzlc `zexrz`" df oi` ,dhnl jiyndl

(dhnlnjiyndlzexxerzd) "`lirlc `zexrz`" (dhnl)
d`lrd"d ,daxc`e .xedxdd lret dlrnl j` ;(dlrnln
ly xeaicde dyrnd z` mb dlrnl zelrdl ,"dlrnl dhnln

`wec df ixd - oeilrd cegid z` dlrnl eyriy zeevne dxez
e`x .dpeeke daygn - xedxd iciÎlrmixn`nd xtqay ,oiivl i

miwxt mi`aen my) q"w cenr "`pf`il jldz`"dl`ly
dfy ,e"`ea ,"xdfa aezky dne" aezk `l ,("oexg` qxhpew"
iptl aezky dnl jynd
aezky dn" `l` ,df
`edy ,xnelk - "xdfa
itk ,ycg oipr o`k ligzn
.my eipeiva oiivn iaxdy
lr `iyew ef oi`y ,jk
,df iptl xn`pd
xedxda d`ixwdy
oweic"a zlret daygne
,"dlrnl oeilrd mc`d
ligzn owfd epax ,`l`
dny ,xdefd z` xiaqdl
`ed oi`y dpeekd "icin ciar `l xedxd"y xdefa aezky
lret ok `ed - dlrnl dhnln d`lrd eli`e ,dhnl jiynn

.'ekeàìéòì àøòúàì eðéäc øîBì Lé,dlrnl xxerl - ¥©§©§§¦§¨¨§¥¨
,àzúì íMî CLîiL,dhnl -z`f,lret xedxdd oi`÷ø ¤ª§©¦¨§©¨©

BzáLçî9,dlrnl dlerd -øBà íL äôéñBîe ,íL äøàLð ©£©§¦§£¨¨¦¨¨
éãé-ìò ,úeìéöàa øBàä éeaøå úôñBúa ,ìBãbcenil -àø÷î ¨§¤¤§¦¨©£¦©§¥¦§¨

,xeaica -,äiNòaL úBiNòî úBöîezeevne `xwnd cenil - ¦§©£¦¤©£¦¨
,"zeliv`"a xe` ieaix mitiqen zeiyrnãeçiä øwòL- ¤¦©©¦

iciÎlre `xwn cenil iciÎlr dyrpd "zeliv`"ay zexitqa
,zeiyrn zeevn,äìòîì àeä,"zeliv`"a -"úBøt"ä ÷ø- §©§¨©©¥

md ,dlrnl dyrpd cegidnyúëLîä éãé-ìò ,äfä íìBòä¨©¤©§¥©§¨©
øéòfî èòî øBà,hrnd on hrn -ähîìjynpd xe`d - §©¦§¥§©¨

`ed ,"zexit"d ,dhnl,äNòîe øeacä éãé-ìòceniln - ©§¥©¦©£¤
"`zzlc `zexrz`" mdy - zeiyrnd zeevnd meiwe `xwnd

(dhnln zexxerzd)jiyndlzexxerzd) "`lirlc `zexrz`"
,(dlrnlnøeäøäa ïk-ïéàM-äî,xeaic ila -CLîð àì ©¤¥¥§¦§Ÿ¦§¨

,íeìkmday dbixcnae mewna ixd - ,dlrnl `l` ,dhnl - §
xedxdd siqen my - zeevne dxez ici lry cegid dyrpieaix

,xe`ïëìå`han eppi`e ,rny z`ixw zeize`a cala xdxdnd - §¨¥
,xeaica oze`,BúáBç éãé àöé àì:epiid - "ezaeg" -äî Ÿ¨¨§¥¨©

éLîäì ÷ø äfä íìBòì BúîLð äãøiMíéðBéìò úBøBà C ¤¨§¨¦§¨¨¨©¤©§©§¦¤§¦
,ähîìdhnl ekynei mipeilrd zenlerd ly zexe`dy - §©¨

,dfd mleraåë øòL 'íéiç õò'a áeúkL Bîkzcixiy - §¤¨§¥©¦©©
ick `id dhnl dnypdéLîäì.øBà Coky ,dnvr ornl `l - §©§¦

ytpde sebd z` owzl dilry oeeik ,oewizl dwewf `id oi`
mlera dhnl `wec mipeilr zexe` zkynd iciÎlr ,zindad
e` dyrn iciÎlr `wec `id dhnl xe` zkyndy oeeike ,dfd
rvia `l - xeaica `hia `le cala xdxdy drya ixd ,xeaic

daegefxe` zkyndl rbepa `ed xen`d lk .ezaeg ici `vi `le
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ïåøçà ñøèðå÷
÷ø àúúì íùî êùîåéùíù äøàùð åúáùçî

'éöàá øåàä éåáéøå úôñåúá ìåãâ øåà íù äôéñåîå
úåöîå àø÷î é"òàåä ãåçéä ø÷éòù 'éùòáù úåéùòî

èòî øåà úëùîä é"ò æ"äåòá úåøéôä ÷ø äìòîì
øéòæîøåäøäá ë"àùî äùòîå øåáãä é"ò äèîì

äãøéù äî åúáåç éãé àöé àì ïëìå íåìë êùîð àì
äèîì íéðåéìò úåøåà êéùîäì ÷ø æ"äåòì åúîùð

úåìòäì ìáà øåà êéùîäì å"ëù ç"òá ù"îëäèîî
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.9:‡"ËÈÏ˘ ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ כולל - מח' והבי': "הרהור". ולפעמים "מח'" לפעמים פל"ח) (וח"א כו' הקורא איך להבין "בד"ה
(2 לדבר, איך (1 שמחשב הרהור: משא"כ שבמח', מח' - להרהור) (בנוגע בפרט - או סי"ט) אגה"ק סוף (ראה שבמח' הדרגות כל

חזקי'".‰Â¯·Â„Ó˙או‰Â·Â˙Î˙באותיות ר' פתח כו' להבין סד"ה בתחלתו ביאוה"ז ראה .



oeygxnפו f"k ycew zay mei Ð oexg` qxhpew Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

- dhnl,äìòîì ähnî úBìòäì ìáàcnel `edy dxezdy - £¨§©£¦©¨§©§¨
miiwn `edy zeevndedplrz,dlrnléãé-ìò à÷åc àeä©§¨©§¥

,äáBè äáLçî- 'd z`xie 'd zad` ly dpeek iciÎlr - ©£¨¨¨
,"daeh daygn" z`xwpdeîéçøe eìéçc àìácd`xi ila - ¦§¨§¦§¦
`edy dxezd ixd ,dad`e
`edy zeevnd oke cnel

miiwn,àìéòì àçøt àì̈¨§¨§¥¨
opi`) zegxet opi` -

,dlrnl (zelerBîëe§
'äàeápä øòL'a áeúkL¤¨§©©©§¨
äáLçnäå" :á ÷øt¤¤§©©£¨¨

."'eë äáBèdlrn `id - ¨
zeevnde dxezd z`

lrnl.dáeúkM äîe- ©¤¨
,xen`d xdefaò÷á"c§¨©
,"'eëå ïéòé÷ødfy - §¦¦§

dlere miriwx rwea ,xeaic ,dxezd lewy - miriwx rwea
,dlrnlelôà eðéäå`ed dxezd xeaic ly lewdyk -àìa §©§£¦§¨

,eîéçøe eìéçc,dad`e d`xi ila -íéøácî ïkL-ìkîa §¦§¦§¦¨¤¥¦§¨¦
íéìèa`edyky ,xdefa my xne` milha mixac iabl m` - §¥¦

j` ,mbet df oi` - zaya leg ipipr ly milha mixaca xdxdn
dyere dlrnl dler df - xeaica dl` mixeaic `han `edyk

milha mixac m` ixd ,mbt mymilerdnkeÎdnkÎzg`Îlr -
miler - dyecw ly mixeaicyBæéà Lé íL íâc ,Bðéà äæ]¤¥§©¨¥¥

äåàzdpyi - milha mixaca - my mb ixdy ,di`x ef oi` - ©£¨
`lina ,dl` mixeaic xacl de`zn `edy ,de`z `idy efi`

df oi`zeinyb,xnel yi ,cala zeinyb okÎoi`yÎdn ,cala
epi`lekizelrlmleraipgexedyn mb dfa yi `l` -

,jkay de`zd - daygnd zeipgexnzFaY `zil xg` gQpA§ª¨©¥¥¨¥
EN`,[my mby epi` df" milnd (xg` ciÎazka) xg` gqepa - ¥

.opi` - "de`z efi` yiäáBè äcîc,aeh oipr -,äaøî- §¦¨¨§ª¨
iabl m` ,ixd .dketd dcn xy`n xzei daexn dcna zlrete
Îzg`Îlr ,dlrnl mbete dler xeaicy mixne` aeh `l oipr
dler dfy i`cea - dyecw ly oipr - daeh dcna dnkeÎdnk

ila mby xazqn ixdy `id dl`yd miptÎlkÎlr .dlrnl
epax uxzn - dlrnl dlere miriwx rwea df dad`e d`xi

:owfdL ,à÷åc "ïéòé÷ø" eðéä,"íéza"äå "úBìëéä"ä ïä- ©§§¦¦©§¨¤¥©¥¨§©¨¦
d ,"oeilrd mc`"d lyzeipevig,"oeilrd mc`"d lyóeâa àìå§Ÿ§

,"ïBéìòä íãà"äoi` - ¨¨¨¨¤§
mc`"d ly seba dler df
xyr `edy ,"oeilrd
,mler eze` ly zexitqd

ïkL-ìëå,dler epi`y - §¨¤¥
äîLð-çeø-Lôðaly - §¤¤©§¨¨

ody ,"oeilrd mc`"d
"zeliv`" ly xe`d
,mler eze`a xi`nd

elôà,`l -íãà"a- £¦§¨¨
"oeilrdïäL ,"äiNòc©£¦¨¤¥

úBøBà :úBøéôñ øNò¤¤§¦
.íéìëåly dpeekd ea dxqgy xac zelrl leki `l my mb - §¥¦

.dad`e d`xi'íéðewz'a áeúkL eäæå10eîéçøe eìéçc àìác , §¤¤¨©¦¦¦§¨§¦§¦
,dad`e d`xi ila -'ä íã÷ í÷éîìe à÷ìñì àìëé àì̈¨§¨§¨§¨§¥©¢¨

:à÷åccenrle zelrl leki df oi` -'ied iptlmlera ,`wec ©§¨
j` ,zelrl leki df dlrnlymcw"eze`ay zewl`d iptl ,"'d

ila zelrl leki df oi` my - mler eze`ay zexitqd ,mler
zexe` zexitqd xyry o`k xne` owfd epaxy dn .dad`e d`xi

" mi`xwp diyr ly mb milke'd mcwoniq "ycewd zxb`"ae ,"
mb dne ,gexe ytp zexe`dy ,xne` `ed (ideige edi` d"c) 'k
ziy`x" md ,diyrÎdxiviÎd`ixa ly zexitq xyr ly milkd
`ed o`k eli`e ,dnypd xe`n "oi`n yi" e`xapy ,"`xapd yid
dnec df oi` okÎitÎlrÎs`y xnel yi - "'d mcw" jkl `xew

l llkmi`xapdfy ,xnel yi ile`e .diyrÎdxiviÎd`ixa ly
,"zeliv`" ly mik`lnd itebe "zeliv`" ly zelkidd jxcÎlr
dfy dnypd xe` mr micg`zn mde ,zvw my d`xpy itk
xne` ixd `ed jke ."zeliv`c zekln" ly milkd ly zewl`d
mi`xapd lk "yi"l "oi`"n e`xap "r"ia"c "p"ef" beeifny ,my

.mday dnypd xe` iciÎlr - miyrpe mixvep
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ody ,"oeilrd mc`"d
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elôà,`l -íãà"a- £¦§¨¨
"oeilrdïäL ,"äiNòc©£¦¨¤¥
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ziy`x" md ,diyrÎdxiviÎd`ixa ly zexitq xyr ly milkd
`ed o`k eli`e ,dnypd xe`n "oi`n yi" e`xapy ,"`xapd yid
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פז היום יום . . . 

ה'תש"ד כא חשוןיום ששי

חומש: חיי שרה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: וז"ש . . . 300 באריכות ע"ש.

ְצֹות  ֹפַעל ַהּמִ ֲעבֹוָדה ּבְ ֵניֶהם ַיַחד ּבַ ב, ּוׁשְ ת ַהּלֵ ׁשַ ַהְרּגָ ַגת ַהּמַֹח ּבְ ִביָאה ַהּשָׂ ה ִהיא ַהּמְ ִפּלָ ֲעבֹוַדת ַהּתְ
ַמִים ְוִקְנַין ִמּדֹות טֹובֹות. ִיְרַאת ׁשָ ּבְ

ה'תש"דכב חשוןשבת

חומש: חיי שרה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . ב"ה כנ"ל.

ְלֵהי ַקִיץ  ַעם ָהִראׁשֹוָנה – ׁשִ ּפַ ם ּבַ ְהיֹותֹו ׁשָ ֵקן ּבִ נּו ַהּזָ ַמע ַרּבֵ ָ ּשׁ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ׁשֶ ּגִ ַאַחת ִמּתֹורֹות ַהּמַ
ַסח תקכ"ה: תקכ"ד ַעד ַאֲחֵרי ַחג ַהּפֶ

ֱאָצִלים  ם ִמּנֶ ר ּגַ הּוא ֶנְעָלם ְוִנְסּתָ ָאֹנִכי, ׁשֶ ָראִתי". "ָאֹנִכי" ִמי ׁשֶ יִתי ֶאֶרץ, ְוָאָדם ָעֶליָה ּבָ "ָאֹנִכי ָעׂשִ
ְבָרִאים,  ַהּנִ ְוִלְברֹא  ֱאָצִלים  ַהּנֶ ְלַהֲאִציל  ִצְמצּוִמים  ה  ַכּמָ ּבְ ֵרְך  ִיְתּבָ ַעְצמּותֹו  יׁש  ִהְלּבִ ֶעְליֹוִנים,  ַהּיֹוֵתר 
יִתי ֶאֶרץ"  עּור, "ָעׂשִ ר, ּוְבִצְמצּוִמים ַעד ֵאין ׁשִ ים ַמְלָאִכים ְועֹוָלמֹות ַעד ֵאין ִמְסּפָ ָרִפים ַחּיֹות ְואֹוַפּנִ ׂשְ
ְרָי"ג  ּתַ א  ִגיַמְטִרּיָ ּבְ ּוָבָראִתי  ַהִהְתַהּוּות,  ְכִלית  ּתַ הּוא  ָהָאָדם  ָראִתי",  ּבָ ָעֶליָה  "ְוָאָדם  ִמית.  ׁשְ ַהּגַ זּו  ַהּלֵ
ת ַהֶחֶסד ִלְפֵני  ִהיר, "ָאְמָרה ִמּדַ ם ֵסֶפר ַהּבָ ׁשֵ ס' ּבְ ְרּדֵ 'ּפַ תּוב[ ּבַ ּכָ ְכִלית ָהָאָדם, ְוִכְדִאיָתא ]ּוְכִפי ׁשֶ הּוא ּתַ
י,  ֲאִני ַלֲעׂשֹות ְמַלאְכּתִ י  ָאֶרץ, לֹא ֻהְצַרְכּתִ ּבָ ל עֹוָלם, ִמיֵמי ֱהיֹות ַאְבָרם  ִרּבֹונֹו ׁשֶ רּוְך הּוא,  ּבָ דֹוׁש  ַהּקָ
אֹוְרִחים  ַהְכָנַסת  ּבְ ְועֹוֵסק  ּגּוף,  ּבַ ָמה  ְנׁשָ הּוא  ׁשֶ ַאְבָרָהם  י  ּכִ ְמקֹוִמי".  ּבִ ׁש  ּמֵ ּוְמׁשַ עֹוֵמד  ַאְבָרם  ֲהֵרי  ׁשֶ
ַהֶחֶסד  ת  ִמּדַ י  ְלַגּבֵ ּוְבַמְדֵרָגה  ַמֲעָלה  ּבְ ְלַמְעָלה  הּוא  ְחּתֹון,  ַהּתַ ה  ַהּזֶ עֹוָלם  ּבָ ֵרְך  ִיְתּבָ ֱאלֹקּותֹו  ְלַפְרֵסם 
ר  ֲאִצילּות, ֲאׁשֶ ת ַהֶחֶסד ּדַ רּוְך הּוא", הּוא ִקְנַאת ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ת ַהֶחֶסד ִלְפֵני ַהּקָ ֲאִצילּות. ְו"ָאְמָרה ִמּדַ ּדַ

לֹום. ָ ֲעבֹוַדת ַאְבָרָהם ָעָליו־ַהּשׁ ִקְנָאה ּבַ

ה'תש"דכג חשוןיום ראשון

חומש: תולדות, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ל. מודעת . . . ומספר וד"ל.

צוויי און צווַאנציג מָאל הָאט מען ארעסטירט דעם צ"צ אויף דער אסיפת הרבנים 
דער  פון  פָאדערונג  דער  זיך  אנטקעגענשטעלען  זיין  פאר  תר"ג,  פעטערבורג,  אין 
מלוכה וועגען שינוים בחנוך וכו'. דער מיניסטער האט אים געפרעגט: דָאס איז דָאך 
מרידה במלכות? דער צ"צ הָאט געענטפערט: מורד במלכות איז חייב מיתה בגוף, 

ָאבער מורד במלכות שמים איז חייב מיתה בנפש. איז ווָאס איז גרעסער?

ְגַלל  ּבִ תר"ג,  ֶפֶטְרּבּוְרג,  ּבְ ִנים  ָהַרּבָ ֲאֵסיַפת  ּבַ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ֶאת  ָאְסרּו  ַעם  ּפַ ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ
ְלכּות?  ּמַ ּבַ ְמִריָדה  ֲהֵרי  זֹו  ר:  ַהּשַׂ ָאלֹו  ׁשְ ְוכּו'.  ִחּנּוְך  ּבְ ּנּוִיים  ׁשִ אֹודֹות  ְלכּות  ַהּמַ ת  ִלְדִריׁשַ דּותֹו  ִהְתַנּגְ
ֶנֶפׁש.  ב ִמיָתה ּבַ ַמִים ַחּיָ ַמְלכּות ׁשָ ּגּוף, ַאְך מֹוֵרד ּבְ ב ִמיָתה ּבַ ְלכּות ַחּיָ ּמַ ַמח ֶצֶדק": מֹוֵרד ּבַ יב ַה"ּצֶ ֵהׁשִ

דֹול יֹוֵתר? ן ּגָ ָמה ִאם ּכֵ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



היום יום . . . פח

ה'תש"ד כד חשוןיום שני

חומש: תולדות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: לא. נודע . . .האברים כו'.

י־טֹוב, ַעל  ּכִ ֵרְך  ּוְלהֹודֹות ַלה'־ִיְתּבָ ּנּו,  ִמּמֶ ה  ְלַמּטָ הּוא  ׁשֶ ִמי  ּבְ ל  ּכֵ ְלִהְסּתַ ָצִריְך  ים  ִמּיִ ׁשְ ַהּגַ ִעְנָיִנים  ּבָ
ַחְסּדֹו ִאּתֹו ִעּמֹו. –

ָעה טֹוָבה  ן לֹו ּדֵ ּתֵ ּיִ ן ַלה' ׁשֶ ּנּו, ּוְלִהְתַחּנֵ הּוא ְלַמְעָלה ִמּמֶ ִמי ׁשֶ ל ּבְ ּכֵ ים ָצִריְך ְלִהְסּתַ ִעְנָיִנים ָהרּוָחִנּיִ ּבָ
ִעּלּוי. ּיּוַכל ַלֲעלֹות ּבְ ּנּו, ְוֹכַח ְוֹעז ׁשֶ ד ִמּמֶ ְלִהְתַלּמֵ

ה'תש"דכה חשוןיום שלישי

חומש: תולדות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: לב. ברך . . . כנפש תדרשנו.

השגחה העליונה בריינגט יעדען אין זיין וואוינָארט צוליב חיזוק היהדות והרבצת 
התורה.

ווען מען ַאקערט און מען פארזייט - ווַאקסט.

ַצת ַהּתֹוָרה. ֲהדּות ְוַהְרּבָ ם ִחּזּוק ַהּיַ ל ֶאָחד ִלְמקֹום ְמגּוָריו ְלׁשֵ ָחה ָהֶעְליֹוָנה ְמִביָאה ּכָ ּגָ ַהַהׁשְ

ים ְוזֹוְרִעים – צֹוֵמַח. ר חֹוְרׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ

ה'תש"דכו חשוןיום רביעי

חומש: תולדות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: להבין איך . . . ה' דוקא.

ּוְבַמֲעלֹות  ַעְצמֹו  ֶחְסרֹונֹות  ּבְ ית  ֲאִמּתִ ָרה  ַהּכָ ּבְ ַעְצמֹו,  ַמהּות  ָלַדַעת  ִריִכים  ּצְ ׁשֶ הּוא  י  ָהֲאִמּתִ ֶרְך  ַהּדֶ
ְלַבד. ֲאָנחֹות ּבִ ֹפַעל, ְולֹא ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבַ ֲעבֹוָדה ּבְ ָנם ּבַ ר יֹוְדִעים ֶאת ַהֶחְסרֹונֹות – ְלַתּקְ ַעְצמֹו. ְוַכֲאׁשֶ

ה'תש"דכז חשוןיום חמישי

חומש: תולדות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: עיין ע"ח . . . אפים כנודע.

ר"א הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי 
הה"מ והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו: הָאב הָאלט א אידען, וועט 
השי"ת דיך הָאלט הָאבען, טו א טובה א אידען, וועט השי"ת דיר א טובה טָאן, זיי 

מקרב א אידען, וועט השי"ת דיר מקרב זיין.

ָהיּו ֵמֲחִסיֵדי ָהַרב  ְקֵני ַהֲחִסיִדים ׁשֶ אִתי ְלִליָאְזָנא ָמָצאִתי ִמּזִ ּבָ ׁשֶ ר: ּכְ ִוי ֵמהָאְמִלי ִסּפֵ י ַאְייִזיק ַהּלֵ ַרּבִ
פּוַמְייהּו ]ְוָהיּו ִרִגיִלים לֹוַמר[:  ָלא ּבְ דֹוׁש ָהַרב ְמַנֵחם מֶעְנְדל ֵמהָארָאדָאק, ַוֲהָוה ַמְרּגְ יד ְוָהַרב ַהּקָ ּגִ ַהּמַ
ֵרְך  ֵרְך ֵייִטיב ְלָך. ָקֵרב ְיהּוִדי, ה' ִיְתּבָ ה טֹוָבה ִליהּוִדי, ה' ִיְתּבָ ֵרְך יֹאַהְבָך. ֲעׂשֵ "ֱאהֹוב ְיהּוִדי, ה' ִיְתּבָ

ְיָקֶרְבָך".

יום 
רביעי

יום 
חמישי

יום 
שישי

שבת 
קודש



פט v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשפ"א  חשון כ"א ראשון יום בימינו  עניים מתנות

:È ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰úBðzîa øîàð¤¡©§©§
.ïúBà ïéòáBz íéiðòäL ïîæ ìk ,"íúà áæòz øbìå éðòì" :íéiðò£¦¦¤¨¦§©¥©£ŸŸ¨¨§©¤¨£¦¦§¦¨
øzî ïäî øàLpä éøä ¯ ïäéìò øæçìå Lwálî íéiðòä e÷ñẗ§¨£¦¦¦§©¥§©§Ÿ£¥¤£¥©¦§¨¥¤ª¨
ïúðå" ïäa øîàð àlL ...úBîeøúk LBã÷ ïôeb ïéàL ;íãà ìëì§¨¨¨¤¥¨¨¦§¤Ÿ¤¡©¨¤§¨©
äiçì ïúBà áæòì äeöî Bðéàå ;"íúà áæòz" àlà ,"íéiðòì̈£¦¦¤¨©£ŸŸ¨§¥§ª¤©£Ÿ¨§©¨

.íéiðò ïéà éøäå ,íéiðòì àlà úBôBòìe§¤¨¨£¦¦©£¥¥£¦¦
ה 'טור' שלב)כתב  סי' למנהג(יו"ד המקור היא  זו שהלכה  ,

יניחום , ואם גויים  "הרוב  כי ופאה  שכחה  לקט להשאיר שלא

שהרי להניח צורך  אין מלכתחילה  ולכן  ויטלום " גויים  יבואו 

לאחרים  ולא  - לעניים " "תעזוב שם)נאמר ב"ח .(ראה

השולחן' סכ"א)וה 'פאת  ישראל בית ד, תלוי(סי' הדבר  כי כתב 

ה 'שאילתות ' לדעת  ראשונים . צח)במחלוקת  סי' במקום(קדושים,

מדברי אך  כלל, פאה  להניח צריך  אין ישראל עניי שאין 

אלא לכתחילה  מלהניח להימנע  היתר  שאין נראה  הרמב "ם

לקחתם יכול מלבקש ", העניים  "פסקו  שהניח לאחר  אם  רק

לזרים , ואסורה  קדושה  בה שיש  מתרומה  ובשונה  לעצמו,

שהופרשו ולאחר  כתרומות " קדוש  גופם "אין עניים  מתנות

העניים . לשימוש  עומדים  ואינם אדם לכל מותרים

נראה הרמב "ם  מדברי  כי  השולחן' ה 'פאת והוסיף 

העניים  פסקו כאשר  רק  הוא  אחריהם ,ixnblשההיתר  לבקש 

אף להשאירם צריך ישראל , עניי מעט עדיין  יש  אם  אך

צריך  אין גויים " "הרוב  שאם  הטור כדברי  ולא  גויים , שהרוב 

להניחם .

שם)והרמ"א  שלב אין(סי' "והאידנא הטור : כדעת פסק 

העיד  השולחן' ה'פאת  ואילו גויים", שהרוב  לפי בהם  נוהגים

נותן שלו, זרועה  שדה  לו שיש  ש "ישראל בימיו  המנהג  על

ופאה". שכחה לקט

ורוב ישראל שליטת  תחת  ישראל שארץ  ובתקופתנו

תקף . אינו הרמ"א  של  טעמו גם  לכאורה  ישראל, יושביה 

לעניים שווה אין  שלמעשה  משום  שהקלו יש  מקום , ומכל

מקיבוץ להרוויח יוכלו כאשר  ללקט  לשדות רגליהם  לכתת 

ההיתר קיים  עדיין  ולכן טירחה  בפחות  יותר  רב סכום  נדבות 

לעופות  ולא  לעניים " "תעזוב  ח"ב,של (טוקצינסקי) ישראל' ('ארץ

ב) י, בארץ התלויות .מצוות

ה'תשפ"א  חשון כ"ב שני יום המעשרות? מן פטור לקט ספק

:Â ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰ìôpL è÷ì¤¤¤¨©
øéöwä úà Lécâäå úéaä ìòa àáe ,íéiðò eäeèwì àìå ,õøàì̈¨¤§Ÿ¦§£¦¦¨©©©©¦§¦§¦¤©¨¦
úBòâBpä íéìaMä ìëå ...?äNBò àeä ãöék ¯ õøàä ìò BlL¤©¨¨¤¥©¤§¨©¦¢¦©§
ïäî àéä Bæéà ïéòãBé eðà ïéàL éðtî ;íéiðòì ïlk ¯ õøàä¨¤ª¨¨£¦¦¦§¥¤¥¨§¦¥¦¥¤
,"áæòz" :øîàpL ¯ íéiðòì íéiðò úBðzî ÷ôñe ,è÷ì äúéäL¤¨§¨¤¤§¥©§£¦¦¨£¦¦¤¤¡©©£Ÿ

.ElMî ïäéðôì çpä©©¦§¥¤¦¤§
לעניים . וניתן כ'לקט' דינו  לקט' 'ספק

ממעשרות  פטור  ה"ט)'לקט' פ"ב תרומות להסתפק(הל' ויש 

הנוגעות "השבלים היינו לקט ', ב 'ספק  גם  הוא  הפטור  האם

לקט" שהיתה  מהם  היא זו אי יודעים  אנו שאין  בארץ ...

לעניים . וניתנות

יו "ט' מ"א)וה 'תוספות  פ"ה מ 'ירושלמי'(פאה שגם(שם)הביא 

בלבד לעניים  שהפקר  הלל בית  כהפקר`oiלדעת  (הפטור דינו

הנוגעותממעשרות) השבלים את  לעשר  חייבים  העניים אין  ,

שחכמים היינו  הפקר ', - דין  בית  'הפקר כי  בהם , שזכו  בארץ 

השבלים  את  וזיכוmleklהפקירו  וחזרו המעשרות מן ונפטרו

העניים  את שם)בהם ירושלמי סירילאו .(מהר"ש

איגר מז)והגר"ע  ס"ק שם פאה רע"א מבאר :(תוספות

צריך  העני  יטלו  ואם  הפקר  אינו בלבד לעניים הפקר

הכוח  את דין לבית יש  דין' בית  'הפקר  כן  שאין מה  להחזיר ,

זה הרי העניים  בו יזכו ואם  בלבד לעניים  ההפקר  את  להחיל 

ממעשר . ופטורים  שלהם ,

דוד' 'מקדש  490)ובספר  עמ' כתב :(ח"ד

בירושלמי אחת  ה"ז)לדעה  פ"ד –(פאה לקט ש 'ספק  זה דין ,

מהכתוב נלמד ו)לקט' כג, אביונך (שמות משפט תטה "לא 

אתה מטהו  אבל  מטהו, אתה  אין "בריבו – בריבו"

מהכתוב  נלמד  שניה ולדעה ו)במתנותיו ". כג, ולגר(שמות "לעני 

ללומד  כן, ואם  משלך ". לפניהם  הנח  "תעזוב, – תעזוב "

העני לזכות  הטיה  שזו  היא המשמעות תטה ...', 'לא מהכתוב

לפי אך  במעשרות . חייב  ספק, שהוא  וכיון  ספק, שהדבר  אף 

ממעשרות , ופטור ודאי מדין לקט  זה הרי מ'תעזוב...' הלומד 

לקט  שספק  וסובר  מ'תעזוב ' הלימוד את  הביא  והרמב"ם 

המעשרות  מן  טוב)פטור יום התוספות .(כדברי

ה'תשפ"א  חשון כ"ג שלישי יום זרים  עובדים ידי על 'שכחה'

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰øîòä̈Ÿ¤
äãOä ìòa BçëL ,äãOä ìòa BçëL àìå íéìòBt eäeçëML¤§¨£¦§Ÿ§¨©©©¨¤§¨©©©¨¤

.äçëL Bðéà ...íéìòBt eäeçëL àìå§Ÿ§¨£¦¥¦§¨
בצירוף רק חל שכחה  שדין זו, בהלכה  המבואר  לפי

מה שהסתפקו : יש  הבית , בעל שכחת  עם  הפועלים  שכחת

שהרי נכרים , פועלים  ידי על נעשית  הקצירה  כאשר  הדין

אפשר אי בפועלים , גם  תלויה  והשכחה  מאחר לכאורה 

חיוב . בני אינם  כאשר  מכוחם שתחול

צבי' 'הר בשו"ת  סו)וכתב ב, תלויה(זרעים השכחה  עיקר  כי ,

היא הפועלים  ושכחת  המצוה , מוטלת  שעליו  השדה  בבעל

שכחת גם  זוכר , הפועל אם  כי  הבית , בעל לשכחת  תנאי רק

ידי על להיזכר סופו שהרי  גמורה  שכחה  אינה  הבעלים 



v"ndqeצ ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

אין הבית , בעל ידי על חל הדין ועיקר ומאחר  הפועל ,

הפועל. של  לזהותו חשיבות 

נוכח  אינו  הבית  בעל שכאשר  כתב  אוירבך הגרש "ז אך

על  יודע  איננו שהרי  מכוחו השכחה  שתחול אפשר  אי  בשדה ,

תשוב "לא האיסור עליו חל ולא עת באותה  בשדה  הנעשה 

הדין עליו  חל שלוחו , הוא  והפועל שמאחר  אלא  לקחתו ",

אם אך כמותו", אדם של "שלוחו כי קצר , עצמו  הוא  כאילו

מתייחסים מעשיו אין שליחות , בר שאינו  נכרי הוא  הפועל 

שכחה  דין כאן חל ולא  הבית עמ'לבעל עניים מתנות ארץ (מעדני

.קג)

שהוא בפועל  תלויה  השכחה  שעיקר  להיפך  שנקטו  ויש 

אינה הבית  בעל שכחת  ואילו הקצירה , פעולת את  העושה 

הבית בעל שכאשר אלא שכחה , דין חלות  לעצם  נדרשת 

'קנין מדין השכוח בעומר  וזוכה  חוזר  הוא בשדה , עומד

עומד  הוא אם  בתוכה  הנמצא  את  לו  קונה  שחצרו חצר',

ה"ח)בצדה  פי"ז ואבדה גזלה הל' בשדה(ראה נמצא אינו  אם  אך  ,

ידי על חלה  היא  הרי  השכחה , את  למנוע  באפשרותו ואין

הבית  בעל ידי על ולא לבד הפועל ע'שכחת  א ב"מ משה (דברות

ב) הל' להלן הרדב"ז דברי ע"פ .פא,

ה'תשפ"א  חשון כ"ד רביעי יום מעשר  מכספי הגדולים בניו הזנת

:ÊË ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ÌÈÈÚ ˙Â˙Ó ˙ÂÎÏ‰úBðBæî ïúBpä©¥§
ãnìì éãk ,íäéúBðBæîa áiç BðéàL íéìBãbä åéúBðáìå åéðáì§¨¨§¦§¨©§¦¤¥©¨¦§¥¤§¥§©¥
ììëa äæ éøä ...äøLé Cøãa úBðaä âéäðäìe ,äøBz íéøëfä©§¨¦¨§©§¦©¨§¤¤§¨¨£¥¤¦§©

.ä÷ãvä©§¨¨
הט"ז סק"א)וכתב  רמט סי' :(יור"ד

ובנותיו בניו שהזנת  שנים)אף  משש לצדקה ,(הגדולים נחשבת

הרמ"א שכתב  כמו מעשר , ממעות  לזונם  רשאי (שם)אינו

לבית נרות  כגון מצוה , דבר שלו  ממעשר לעשות  ש "אין

לעניים". יתננו  רק  מצוה , דבר  שאר או  הכנסת 

שבע ' מא)וה 'באר  סי' הוסיף :(שו"ת

כי מצוה , לדבר מעשר  מכספי להוציא  רשאי ואינו היות 

יכול  אינו בו, חייב  שאינו דבר  עושה  אם רק  היא  'צדקה'

שהרי לימוד , לצורך  אף  בניו עבור מעשר  ממעות  להוציא 

ב 'הגהות שכתב  כמו  תורה , ללמדם האב  על  גמור  חוב 

פ"א)מיימוניות ' ת"ת או(הל' בנו את  ללמד  האב  על שכופים

עשה  מצות  זו  כי מלמד  לו  בניכם")לשכור את אותם ("ולמדתם

עשה  מצות  קיום  על  בהקדמת וכופים  להרמב"ם, המצוות ספר (ראה

המצוות) .מנין

יוסף ' ה 'ברכי  סקי"ח)אך שם ה 'אור(יור"ד דברי את  הביא 

קדישא")החיים ' חסידא המופלא וסובר("הרב הט"ז על  החולק 

מעולה צדקה  היא  בה , חייב  שאינו כיון  הגדולים , בניו שהזנת

הבנים הזנת  לדעתם כי כספים  במעשר  מקילים יש  זה  ומטעם 

שלדעת דבריו  על העיר  אך מעשר. ממעות צדקה  היא 

סק"ב)הפוסקים  שם היטב באר מעשר(ראה ממעות להוציא  מותר

היה לא  מעשר , כסף  לו היה  לא שאם מצוה לצורך רק

ספרים מקיימה  קניית או כלה הכנסת מצות כגון לעשותה, חיוב עליו אין (כי

בהם) ללמוד לאחרים מוכרח להשאילם "דבר  ילדיו הזנת  ואילו ,

אושא תקנת  מצד ואם  אב " וכרחם  אהבתו מצד  אם  לעשותו,

קטנים " כשהם בנותיו  ואת בניו את  זן  אדם  מט,"שיהא  (כתובות

יוסף ',ב) ה 'ברכי וסיים  מעשר. ממעות  לזונם אין  כן  ואם  .

לעשות נכון לא – טובא  שעתא  ליה דחיקא  לא  "אי שלכן 

כן".

ה'תשפ"א  חשון כ"ה חמישי יום הזה  בזמן וחלה תרומה הפרשת

:‡ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ïéà ,äìBãb äîeøz§¨§¨¥
eðúpL øeòMk àlà Léøôé àì ,älçzëìe ...äøBzä ïî øeòL dì̈¦¦©¨§©§¦¨Ÿ©§¦¤¨©¦¤¨§
Lé ,äàîhä éðtî äôøNì úãîBò àéäL ,äfä ïîfáe ;íéîëç£¨¦©§©©¤¤¦¤¤¦§¥¨¦§¥©ª§¨¥

.älçzëì àeäL ìk Léøôäì Bì§©§¦¨¤§©§¦¨
תרומה הפרשת  בין  הבדל יש  כי  נראה הרמב "ם  מדברי 

ההפרשה : בשיעור  הזה  בזמן חלה  להפרשת 

להפריש די  הזה שבזמן זו בהלכה  מבואר  תרומה , לגבי

נאכלת  אינה והתרומה  מאחר  טמאים)כלשהו , שכולנו (משום

לאיבוד. והולכת 

כתב  חלה לגבי  ה"ט)אך פ"ה ביכורים מפרישים(הל' שלעולם

מהעיסה)כשיעור  ושמונה מארבעים הבית(אחד זמן בין  מחלק  ואינו 

הזה . בזמן  נאכלת  אינה החלה  שגם למרות  הזה , לזמן

והביאור :

ואפשר שיעור  לתרומה  אין תורה  מדין זו, בהלכה כמבואר 

חלה , לגבי גם  וכן שיעור. תיקנו וחכמים  שהוא  כל לתרום

" הרמב "ם כתב תרומה  לגבי  אלאdligzklאך יפריש  לא 

כל  הפריש  אם שבדיעבד , ומשמע חכמים", שתיקנו  כשיעור 

כתב חלה  הפרשת  לגבי  אך באכילה , מותרת  העיסה  שהוא ,

ב) הלכה שם, ביכורים אחד (הל' שמפרישים ... סופרים  "ומדברי  :

שזו ומשמע  לכתחילה , רק  שזהו  כתב ולא  וארבעים" משמונה

טבל  היא  העיסה זה , בשיעור הפריש  לא  ואם  גמורה  חובה 

מדרבנן.

בתרומה הזה: בזמן  הפרשה  לגבי  ההבדל טעם  גם  וזה 

והתבואה בדיעבד  יצא  שהוא  כל הפריש  אם  הבית בזמן שאף 

מאחר לכתחילה אף  כן לעשות  הזה  בזמן מותר  מותרת ,

והעיסה מעכב  שהשיעור בחלה  אך לאיבוד , הולכת  והתרומה 

– חז"ל שתיקנו כשיעור  ממנה  הופרש  לא  עוד  כל אסורה

הזה . בזמן  גם  כן לעשות  חובה 

(b ze` ,ux` ipcrn)
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ה'תשפ"א  חשון כ"ו שישי יום בהלכה  הטמון האריז"ל פירוש

:‰Î ‰ÎÏ‰ ,‰ ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰ìLaíé÷øt äL ¦§Ÿ¨§¨¦
éøöelàå ;õéîçä ànL ,åéìò Léøôäì BçépäL ïéiä úà ÷cáì C ¨¦¦§Ÿ¤©©¦¤¦¦§©§¦¨¨¤¨¤§¦§¥

úñéðk úòLáe ,øãîqä úàöBäáe ,âçä éàöBî ìL íéãwa :ïä¥©¨¦¤¨¥¤¨§¨©©§¨©¦§©§¦©
.Bzbî ïééå .øñaì íéî©¦©Ÿ¤§©¦¦¦

האריז "ל לפירוש  ראיה  להביא  יש  זו  בספר מהלכה (הרמ"ז

פכ"ט) להחיד"א דוד לב בספר ונתבאר הובא שובבים, "והימיםתיקון לפסוק 

ונעשים " נזכרים כח)האלה  ט, .(אסתר

לחגוג יש  שנה  שבכל  היא  הפסוק  כוונת  רש "י , פירוש  לפי

והן המגילה , קריאת  ידי  על – ב 'נזכרים ' הן הפורים את 

ומשלוח  טוב  ויום  ושמחה  "משתה  באמצעות – ב 'נעשים '

עצמם האלה ' ש 'הימים  גם  משמע  הפסוק מלשון אמנם , מנות .

ש "הימים לכך  בנוגע  ובשלמא  שנה . מידי ונעשים " "נזכרים 

קריאת באמצעות  מתקיים  הימים  זיכרון  נזכרים ", האלה 

כיצד  מובן  לא  – 'נעשים ' שהימים  לכך בנוגע  אולם  המגילה ;

עצמם ? 'הימים ' נעשים  החג  מצוות  בקיום 

– למטה  זכרם  "שבהיזכר  היא  שהכוונה האריז "ל  ומפרש 

הנס אירע  שבו  בתאריך שנה ובכל  למעלה " בפועל  נעשים

בפעם כמו והשפעות , המשכות  אותן ונמשכות חוזרות 

האלה "והימים הפסוק  פירוש  וזהו נזכרים(כשהם)הראשונה.

גם) הם האלה(הרי הימים  כאשר ושנה , שנה  שבכל  ונעשים ",

ההשפעות ונעשות  חוזרות  – כדבעי  ונחגגים  נזכרים

הראשונה  בפעם  כמו  20)וההמשכות  עמ' מ"ג מנחם תורת .(ראה

אדם כאשר זו : מהלכה  לכך הוכחה  הריי "צ  הרבי ומביא 

לו יש  ומעשרות, תרומות  ממנה להפריש  כדי יין  חבית  מניח

אין כי  החמיצה , שלא  הזדמנויות בשלש  החבית  את  לבדוק

מוצאי של "בקדים  אחת  פעם היין. על החומץ  מן  תורמים 

החג" במוצאי קדים  רוח "מנשבת  כאשר לא,החג", גיטין (רש"י

מתייחסותא) נוספות  ופעמיים היין . את להחמיץ  העלולה

– הסמדר " "בהוצאת הגפנים : בגידול התפתחות  שלבי בשני 

מים כניסת  "ובשעת  נראים , והענבים  נופל הפרח  כאשר

לא שעוד הבוסר לענבי לחלוחית  כשנכנסת – לבוסר"

נתבשלו.

בזמן כי  לפי הוא  דוקא  אלו  בזמנים  היין בדיקת  ו"טעם 

ביין גם  שינוי נעשה  להיות  רגיל הענבים  גידול  התחלת 

זמן קבע  ב "ה  הבורא  אשר הזה  דבזמן  והיינו שבחביות .

בכל  הזה בזמן  הנה  – הראשון בפעם הענבים גידול התחלת 

יפול  אז  לכן  ממקורו , הגפן פרי השפעת  נמשך ושנה  שנה

דאשתקד " בהיין אפילו 13)שינוים  עמ' תש"ד המאמרים בכך (ספר .

בהגיע ושנה  שנה  בכל  המתעוררים  שהעניינים מודגש 

גם אלא  בלבד, ברוחניות  רק "לא  הם  שלהם , התאריך

הדברים " וגשמיות  146)בטבעיות עמ' יב שיחות .(לקוטי

ה'תשפ"א  חשון כ"ז קודש שבת עונות? שלש או ימים שלשה

:Ê ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ˙ÂÓÂ¯˙ ˙ÂÎÏ‰...dúhî úLnLîä©§©¤¤¦¨¨
ìL ìk äîeøúa ìëàì äøeñà Bæ éøädì øLôà éàL ,íéîé äL £¥£¨¤¡Ÿ¦§¨¨§Ÿ¨¨¦¤¦¤§¨¨

.BîB÷îa øàaúiL Bîk ,äàîè äéäúå èìôz àlL¤Ÿ¦§Ÿ§¦§¤§¥¨§¤¦§¨¥¦§
היא במקומו " שיתבאר  "כמו במילים  הרמב"ם  כוונת

הטומאות  אבות שאר  הי"ב)להלכות  שפולטת(פ"ה נתבאר שם ,

יום עונה ? היא  "וכמה  עונות: שלש  בתוך  מטמאה  זרע  שכבת 

נבעלה כיצד ? המנין . מן  בה שנבעלה  העונה  ואין ולילה ,

בשבת אחד וליל השבת יום  שלה  עונות  שלש  – השבת  בליל

שני מליל פלטה  טמאה , זה  זמן  בתוך פלטה אם  בשבת . ואחד

טהורה". והלאה 

רק נמשך הטומאה  שזמן עולה  משם  הרי לתמוה: ויש 

כאן ! שכתב  כפי ימים ' 'שלשה  ולא  – עונות ' 'שלש 

ש "לאו הרמב"ם  בכוונת  לומר  שיש  משנה ' ה'כסף  וכתב 

השלישי וביום  השלישי ", היום  עד אלא שלמים, ימים שלשה

שני) ליל – האמורה טהורה .(בדוגמא אכן

טהרה' ה 'סדרי  סקל"ה)אך  קצו סי' דברי(יו"ד את  מבאר 

מיישב הוא  וכך כפשוטו  ימים ' ל'שלשה  שהכוונה  הרמב "ם

הסתירה : את 

לאחר מיד בתרומה  לאכול יכולים  אינם  שטבלו  טמאים 

ויצאו שמשן שיעריב  "עד להמתין צריכים  אלא  הטבילה 

בינוניים " כוכבים  ה"ב)שלשה  לה(לעיל משכחת  לא כן , "אם  –

אם כי  ימים ", שלשה תוך בתרומה  לאכול רשאית  דמשמשת 

שבת בליל דלעיל)נבעלה  בדוגמה ראשון(כמו יום  לסוף  עד  הרי 

שני, בליל  רק  תטבול ולכן טמאה", זה זמן בתוך פלטה  "אם 

והלאה , שלישי מליל  רק בתרומה  לאכול יכולה מקום  ומכל

שיכולה הזמן שעד ונמצא  שני, יום של השמש  שיעריב  לאחר 

ימים '. 'שלשה  אכן יש  תרומה  לאכול 
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ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
פרדות 1) וסימני מינו. שאינו בהמה על זכר המרכיב יבאר

ואם  בהנאה, מותרין אם הכלאים מן הילודין לזווגן. שמותר
חיה. או בהמה מיני בשני מלאכה העושה בהרכבה. מותרים
פסולי  בהמת כלאים. אותה שמושכין בעגלה היושב

המוקדשין.

.‡BÈÓ BÈ‡L ‰·˜ ÏÚ ¯ÎÊ ·Èk¯n‰2‰Ó‰·a ÔÈa , ««¿ƒ»»«¿≈»∆≈ƒ≈ƒ¿≈»
ÛBÚ·e ‰iÁa ÔÈa3ÌiaL ‰iÁ ÈÈÓa elÙ‡Â ,4È¯‰ - ≈¿«»¿«¬ƒ¿ƒ≈«»∆«»¬≈

ÔÈa ı¯‡a ÔÈa ,ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ ‰Ê∆∆ƒ«»¿»»≈»»∆≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa5.ÌÈ‡Ïk ÚÈa¯˙ ‡Ï EzÓ‰a :¯Ó‡pL ; ¿»»»∆∆∆¡«¿∆¿¿…«¿ƒ«ƒ¿«ƒ

B¯·Á ÏL B‡ BlL ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a „Á‡Â6BÈ‡Â . ¿∆»¿≈»«»»∆∆¬≈¿≈
˙¯ÙBÙLa ÏBÁÎÓk B„Èa ÒÈÎiL „Ú ‰˜BÏ7Ï·‡ ; ∆«∆«¿ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿∆∆¬»
ÏB˜a Ô¯¯BÚL B‡ „·Ïa ‰Ê ÏÚ ‰Ê ÌÏÚ‰ Ì‡8ÔÈkÓ - ƒ∆¡»∆«∆ƒ¿«∆¿»¿«ƒ

˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡9. «««¿

מין 2) אבל מינו, בשאינו ודווקא טהור. ממין שניהם אפילו
ולמדו  מותר. - לבנה פרה גבי על שחור שור כגון במינו,
שעטנז  תלבש "לא מינים שני בהם שתפרו בגדים מכלאי כן

ופשתים". "בהמתך 3)צמר אלא נאמר לא בתורה והנה
ז"ל  חכמינו אבל ועופות. חיה נזכרו ולא כלאים" תרביע לא
חיה  וכן וכו' לכלאים כו' בהמה כל ואחד שור "אחד אמרו:
משבת, "בהמתך" - "בהמתך" שווה בגזירה כן ולמדו ועוף"
כל  תעשה "לא שנאמר ועוף חיה גם נתרבו שבשבת שכשם
בהמתך" "וכל - בהמתך", וכל וחמורך ושורך וגו' מלאכה
כלאים. לעניין כן כמו חיים, בעלי מיני כל מרבה

בגזירה 4) כן ולמדו לוקה". שבים מינים שני "המרביע
ונאמר  ביבשה "למינהו" נאמר "למינהו", - "למינהו" שווה
כלאים, איסור יש שביבשה שכשם ללמדך בים, "למינהו"
אינו  רבינו שכתב חיה" ש"מיני לומר וצריך בים. יש כן כמו
בכלל. והכל חיה, לנפש כוונתו אלא בלבד חיה מין

בארץ.5) התלויות המצוות מן אינה פרשת 6)שהרי ספרא
אחרים  בהמת על אחרים "בהמת יד הלכה ד פרק קדושים

תשמורו". חוקותי את לומר תלמוד קבלו 7)מניין? כך
מעשה  עושה האדם אם אלא התורה אסרה שלא  חכמים

ממש. בידיו על 8)ההרבעה [ואף להרבעה. בקול עוררם
לוקה" - בקול "הנהיגם אמרו: בכלאים שבחרישה פי
החסימה  מעשה עושה האדם אין אם גם התורה שהקפידה
תחרוש  "לא של הלאו על עובר בקול המנהיג וגם בידו,
לאו  זהו כי לומר סברא שיש אלא יחדיו", ובחמור בשור
הוא  בקולו כי אמרו בזה - עליו לוקים ואין מעשה, בו שאין
התורה  אסרה לא בהרבעה אבל מלקות, וחייב מעשה, עושה
הלאו]. על עובר אינו מעשה בלי אבל מעשה, בעושה אלא

מין 9) להכניס שהתירו ממה לכך וראיה מדרבנן. שאסור
זה. על זה להעלות גם שמותר אמרו ולא לדיר, מינו ושאינו

.·‰‡¯ Ì‡Â .„Á‡ ¯‰ÒÏ ÔÈÈÓ ÈL ÒÈÎ‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿««∆»¿ƒ»»
.ÔLÈ¯Ù‰Ï ˜e˜Ê BÈ‡ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê ÌÈÚ·B¯ Ì˙B‡»¿ƒ∆∆∆≈»¿«¿ƒ»
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ BzÓ‰a ÔzÏ Ï‡¯OÈÏ ¯eÒ‡Â¿»¿ƒ¿»≈ƒ≈¿∆¿¿≈»ƒ

dÚÈa¯‰Ï10BÏ11. ¿«¿ƒ»

מינה.10) ואיסורו 11)באינו הישראל, בשביל כלומר,
הגוי  בשביל להרבעה [אבל שבות". לנכרי "אמירה משום
על  מוזהר שהגוי פי על ואף שבות. לנכרי אמירה איסור אין
באופן  כנראה, מדובר, כאן - מינה באינו בהמה רביעת
מעשה  בלי זה, על זה העלאה ידי על להרביע לו שאומר
התורה  מן אסור אינו שבישראל בשפופרת", "כמכחול של
אומר  אם אבל דרבנן. איסור שייך לא ובגוי מדרבנן, אלא
מכשול, תיתן לא עיוור לפני על עובר במעשה, להרביע לו

הגוי. בשביל להרביעו לו אומר אם אפילו

.‚BzÓ‰a ·Èk¯‰Â ¯·ÚL ÈÓ12„ÏBp‰ È¯‰ - ÌÈ‡Ïk ƒ∆»«¿ƒ¿ƒ¿∆¿ƒ¿«ƒ¬≈«»
‰‡‰a ¯zÓ Ì‰Ó13ÔÈÓ ÌÚ ‰¯B‰Ë ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â . ≈∆À»«¬»»¿ƒ»»ƒ¿»ƒƒ

‰¯B‰Ë14‰ÏÈÎ‡a ¯zÓ -15˙BÏÎ‡Óa e¯‡aL BÓk , ¿»À»«¬ƒ»¿∆≈«¿¿«¬»
.˙B¯eÒ‡¬

טמאים.12) מינים בשני לא,13)המדובר באכילה אבל
טמאים. הם חיה.14)שהרי עם בהמה כגון

היוצא 15) בהמתך מה וכו' כלאים תרביע לא "בהמתך
(=לקרבן), לגבוה כלאים רחמנא מדאסר כו' מותרת ממנה

באכילה). אף (=מותר שרי דלהדיוט מכלל

.„ÏÚ Û‡ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL ‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÈÈÓ ÈL¿≈ƒ≈¿≈»«»∆ƒ∆»∆««
Ì‰Â ÏÈ‡B‰ ,‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓB„Â ‰fÓ ‰Ê ÔÈ¯aÚ˙nL Ètƒ∆ƒ¿«¿ƒ∆ƒ∆¿ƒ∆»∆ƒ¿≈
?„ˆÈk .Ô·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡Â ÌÈ‡Ïk Ì‰ È¯‰ - ÔÈÈÓ ÈL¿≈ƒƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»¿«¿ƒ»≈«

È¯Ùk‰ ·Ïk‰Â ,·Ïk‰ ÌÚ ·‡f‰16,ÏÚeM‰ ÌÚ «¿≈ƒ«∆∆¿«∆∆«À¿ƒƒ«»
ÌÈ‡·v‰Â17ÌÈÏÚi‰Â ,ÌÈfÚ‰ ÌÚ18,ÌÈÏÁ¯‰ ÌÚ ¿«¿»ƒƒ»ƒƒ¿«¿≈ƒƒ»¿≈ƒ

„¯t‰ ÌÚ Òeq‰Â19ÌÚ ¯BÓÁ‰Â ,¯BÓÁ‰ ÌÚ „¯t‰Â , ¿«ƒ«∆∆¿«∆∆ƒ«¬¿«¬ƒ
„B¯Ú‰20Ô‰ È¯‰ - ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBcL Èt ÏÚ Û‡ , ∆»««ƒ∆ƒ∆»∆¬≈≈

.‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆»∆

לכפר.16) מיוחס הציד מין 18)עפרים.17)כלב הם
והחמור.19)חיה. הסוס מן מדברי.20)נולד חמור

.‰¯a‰ ¯BL ÔB‚k ,È·eMÈÂ È¯a„Ó Ba LiL ÔÈÓ21ÌÚ ƒ∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ
¯BM‰22Cn¯‰Â ,23ÌÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯zÓ - Òeq‰ ÌÚ «¿»«»ƒ«À»¿«¿ƒ»∆ƒ

- ¯a Êe‡ ÌÚ Êe‡ Ï·‡ .„Á‡ ÔÈÓ Ô‰L ÈtÓ ,‰Ê∆ƒ¿≈∆≈ƒ∆»¬»«»ƒ««»
‡Ïk,ÌÈÙaÓ ÂÈˆÈaŒ(È˙Èa) Êe‡‰L ÈtÓ .‰Êa ‰Ê ÌÈ ƒ¿«ƒ∆»∆ƒ¿≈∆»«»≈ƒ≈»ƒƒ¿ƒ

.ÔÈÈÓ ÈL Ì‰L ÏÏkÓ ,ıeÁaÓ ÂÈˆÈa - ¯a Êe‡Â¿««»≈»ƒ«ƒ¿»∆≈¿≈ƒƒ
ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ;‰Ó‰a‰ ÌÚÂ ‰iÁ‰ ÌÚ ÌÈ‡Ïk - ÈBk‰Â¿«ƒ¿«ƒƒ««»¿ƒ«¿≈»¿≈ƒ

˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÂÈÏÚ24. »»ƒ¿≈∆»≈

המדברי.21) בהמה.22)השור מין ששניהם לפי
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הרמכים".23) "בני אסתר במגילת ונזכר הסוסים ממיני מין
בהמה.24) מין או חיה מין הוא אם

.ÂÔÈÓ Ô‰È˙Bn‡ eÈ‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ ÌÈ„Bli‰«ƒƒƒ«ƒ¿«ƒƒ»ƒ≈∆ƒ
„Á‡25ÈL eÈ‰ Ì‡Â ;‰Ê ÏÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯zÓ - ∆»À»¿«¿ƒ»∆«∆¿ƒ»¿≈
ÔÈÈÓ26- ·Èk¯‰ Ì‡Â ,‰Ê ÏÚ ‰Ê Ô·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡ - ƒƒ»¿«¿ƒ»∆«∆¿ƒƒ¿ƒ
‰˜BÏ27„ÏBp‰ ‰Ê ·Èk¯‰ Ì‡ ÔÎÂ .28ÔÈÓ ÏÚ elÙ‡ ∆¿≈ƒƒ¿ƒ∆«»¬ƒ«ƒ
Bn‡29‰˜BÏ -30¯zÓ - ¯BÓÁ Bn‡L „¯t ?„ˆÈk . ƒ∆≈«∆∆∆ƒ¬À»

¯BÓÁ dn‡L ‰c¯t ÏÚ B·Èk¯‰Ï31¯eÒ‡Â , ¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»¬¿»
B·Èk¯‰Ï32ÒeÒ Bn‡L „¯t Ï·‡ ;¯BÓÁ‰ ÏÚ elÙ‡ ¿«¿ƒ¬ƒ««¬¬»∆∆∆ƒ

B·Èk¯‰Ï ¯eÒ‡ -33Ïk ÔÎÂ .¯BÓÁ dn‡L ‰c¯t ÏÚ »¿«¿ƒ«ƒ¿»∆ƒ»¬¿≈…
‰c¯t ÏÚ „¯t ·Èk¯‰Ï ‰ˆB¯‰ ,CÎÈÙÏ .‰Êa ‡ˆBik«≈»∆¿ƒ»»∆¿«¿ƒ∆∆«ƒ¿»
·ÊÂ ÌÈÊ‡ ÈÓÈÒa ˜„Ba - ˙B„¯t ÈzLa CLÓÏ B‡ƒ¿…ƒ¿≈¿»≈¿ƒ»≈»¿«ƒ¿»»
„Á‡ ÔÈnÓ Ôn‡L Úe„Èa - ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈÓBc Ì‡ ;ÏB˜Â»ƒƒ∆»∆¿»«∆ƒ»ƒƒ∆»

.ÔÈ¯zÓeÀ»ƒ

אחד.25) מין אבותיהם מינים.26)וכן שני אבותיהם וגם
חוששין 27) "אין שבוודאי נפסוק אם אלא ייתכן לא זה

וודאי  אם שהרי לוקה. אינו - ספק זה אם אבל האב", לזרע
שאמרו  כמו לכתחילה, מותר - האב לזרע שחוששין הוא
ואם  הם. אחד מין הפרדות שכל חנניה, לדעת עט. בחולין
אם  "וכן בסמוך כתב איך א. קושיות: כמה כאן קשה כן
אמרו  שם הרי לוקה", אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב
שהרי  לכתחילה, מותרים האב לזרע חוששין אין שאם
שם  הרי ב. ולוקה. שאסור רבינו כתב ואיך שוות, אמותיהם
לא. או האב לזרע חוששין אם הוא שספק במסקנא, אמרו
רבינו  פסק י"א הלכה שחיטה מהלכות י"ב בפרק הרי ג.
שיש  נראה לכן לא. או האב לזרע חוששין אם הוא שספק
[אינו] הרכיב "ואם כדלהלן: בסמוך, וגם כאן גם להגיה
[אינו] אמו מין על אפילו הנולד זה הרכיב אם וכן לוקה,
וכמו  שם, הגמרא כמסקנת רבינו פסק זה ולפי לוקה".
לזרע  חוששין אם הוא שספק שם, שחיטה בהלכות שפסק
חוששין  אין שמא אסור מינים בשני ולפיכך לא. או האב
מין  על הרכיבו ואם חוששין. שמא לוקה ואינו האב, לזרע
אין  שמא לוקה ואינו האב, לזרע חוששין שמא אסור אמו

וחמורה.28)חוששין. מחמור 29)מסוס הבא חמור
למעלה.30)וחמורה. כמבואר לוקה", "אינו להיות: צריך

מין 31) הם הרי האב לזרע חוששין אין אם נפשך: ממה
הפרדות  כל הרי האב, לזרע חוששין ואם האם, מצד אחד

כנ"ל. אחד, מחמת 32)מין בלבד איסור אלא כאן אין
כנ"ל. לוקה, אינו אבל כנ"ל.33)ספק, לוקה, ואינו

.Ê‰iÁ B‡ ‰Ó‰a ÈÈÓ ÈLa ‰Î‡ÏÓ ‰OBÚ‰ Ïk»»∆¿»»ƒ¿≈ƒ≈¿≈»«»
ÔÈÓ ÈM‰Â ‰¯B‰Ë ÔÈÓ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰Â ,„Á‡k¿∆»¿»»∆»≈∆ƒ¿»¿«≈ƒƒ

‰‡ÓË34ÌB˜Ó ÏÎa ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ -35‡Ï :¯Ó‡pL ; ¿≈»¬≈∆∆¿»»∆∆¡«…
Ú¯Bf‰ B‡ L¯BÁ‰ „Á‡ .ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e ¯BLa L¯Á˙36 «¬¿«¬…«¿»∆»«≈«≈«

„Á‡k Ô·‡ B‡ ‰Ï‚Ú Ì‰a CLBn‰ B‡37Ì‚È‰‰ B‡ , «≈»∆¬»»∆∆¿∆»ƒ¿ƒ»
ÏkÓ - ÂcÁÈ :¯Ó‡pL ;‰˜BÏ - ÏB˜a elÙ‡Â „Á‡k¿∆»«¬ƒ¿∆∆∆¡««¿»ƒ»

ÌB˜Ó38Ô‚eÊÓ‰ Ï·‡ .39B‡ CLÓiL „Ú ,¯eËt - »¬»«¿«¿»»«∆ƒ¿…
.‚È‰È«¿ƒ

ואינם 34) וכו' בהמה "כלאי אֿב: משנה ח פרק בכלאים

חיה, עם וחיה בהמה עם בהמה מלהרביע, אלא אסורים
וטהורה  טמאה עם טמאה בהמה, עם וחיה חיה עם בהמה
אסורין  טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה טהורה, עם
"כשאמר  שם: רבינו ומפרשה ולהנהיג". ולמשוך לחרוש
אבל  (=כלומר, מלהרביע אלא אסורים אינם בהמה כלאי
וכו'. בהמה עם לבהמה אלא זה שאינו אמר מותר) לחרוש
בה  יש טמאה עם וטהורה טהורה עם טמאה בהמה אבל
לחרוש  אסורים שהם והוא: ההרבעה, איסור על תוספת
תחרוש  לא הכתוב שאמר עניין וזה וכו' ולהנהיג ולמשוך
שנאמר  הרבעה לעניין לומר: רוצה יחדיו", ובחמור בשור
הם  הרי מינים שני שהם כל כלאים" תרביע לא "בהמתך
פרט  לא בחרישה אבל טהורים, שניהם ואפילו כלאים בכלל
וחמור", "שור - טהור ואחד טמא שאחד באופן אלא הכתוב
ופרד  לפרד סוס יקשור "לא ה: פרק שם בתוספתא הוא וכן
פוטרין". וחכמים כו' כן עשה אם כו' לערוד וחמור לחמור

בארץ,35) תלוייה שאינה מצוה שכל לארץ. בחוצה אפילו
לארץ. בחוצה בין בארץ בין כי 36)נוהגת פרשת בספרי

את  לרבות מניין חורש, אלא לי אין תחרוש , "לא תצא:
מקום". מכל יחדיו לומר תלמוד וכו' בפירוש 37)הדש

לומר  רוצה יחדיו, שעניין "ואמרו רבינו: כתב שם המשנה
לחרישה  או שיהיה, דרך איזה על ולייחדם ביניהם לחבר

וכדברי 38)וזולתה. ומנהיג, ומושך זורע על מוסב [זה
לאו  שחרישה למדו שמ"יחדיו" למעלה) (שהובא הספרי

רש"י:39)דווקא]. ופירש שם. מציעא בבבא ברייתא
בהם". הנהיג ולא לקרון וחמור שור "המזווג

.Á„Á‡L ÔÈÈÓ ÈL Ïk „Á‡Â ¯BÓÁÂ ¯BL „Á‡∆»«¬¿∆»»¿≈ƒƒ∆∆»
¯ÈÊÁk ‰Ó‰a ÌÚ ‰Ó‰a ÔÈa ,¯B‰Ë „Á‡Â ‡ÓË40ÌÚ »≈¿∆»»≈¿≈»ƒ¿≈»«¬ƒƒ

‰iÁ B‡ ,ÏÈt‰ ÌÚ ¯eÓÁÈk ‰iÁ ÌÚ ‰iÁ B‡ ,O·k‰«∆∆«»ƒ«»¿«¿ƒ«ƒ«»
·ÏÎk ‰Ó‰a ÌÚ41‡ˆBiÎÂ ¯ÈÊÁ‰ ÌÚ È·ˆ B‡ ÊÚ‰ ÌÚ ƒ¿≈»¿∆∆ƒ»≈¿ƒƒ«¬ƒ¿«≈

ÏÏÎa ‰iÁL ;‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ el‡ Ïk ÏÚ - Ì‰a»∆«»≈∆ƒ«»∆«»ƒ¿«
‰Ó‰a42˙BÏÎ‡Ó ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk ,‡È‰ ¿≈»ƒ¿∆≈«¿¿ƒ¿«¬»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ï·‡ .˙B¯eÒ‡43Ô‰L ÔÈÈÓ ÈL , ¬¬»ƒƒ¿≈¿ƒ¿≈ƒƒ∆≈
„Á‡k Ô‰a L¯ÁÏ ÌÈ¯eÒ‡ - ‰Úa¯‰a ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ¿«¿»»¬ƒ«¬»∆¿∆»
B‡ „Á‡k ‰Î‡ÏÓ Ô‰a ‰OÚ Ì‡Â .Ô‚È‰‰Ïe ÔÎLÓÏe¿»¿»¿«¿ƒ»¿ƒ»»»∆¿»»¿∆»
¯eÒ‡Â .˙ec¯Ó ˙kÓ B˙B‡ ÔÈkÓ - ‚È‰‰ B‡ CLÓ»«ƒ¿ƒ«ƒ«««¿¿»
ÊÚ ÔB‚k ,ÌiaL ‰iÁ ÌÚ ‰Lai‰ ÔÓ ‰Ó‰a ‚È‰‰Ï¿«¿ƒ¿≈»ƒ««»»ƒ«»∆«»¿≈

ËeaL ÌÚ44¯eËt - ‰OÚ Ì‡Â ;45. ƒƒ¿ƒ»»»

בהמה.40) מין הוא חיה.41)חזיר מין בבא 42)שהוא
- "שור" שווה בגזירה דחרישה כלאים למדו ושם נד: קמא
אף  בכלל, עוף גם בשבת האמור שור מה משבת, "שור"
בהמה  שאר לרבות "מניין שם: בספרי הוא וכן כן. כלאים
ורבינו  תחרוש". לא לומר תלמוד בשור, כיוצא ועוף וחיה

"עוף". כאן שם 43)השמיט קמא בבבא אמרו שהרי
שגם  משמע מזה כלומר, בהמה". כל ואחד השור "אחד
האיסור, בכלל הם טמאים שניהם או טהורים כששניהם

סופרים. מדברי אלא אינו זה רבינו היא 44)ולדעת בעיא
יכולים  שאינם מכיוון או כלאים איסור בזה יש אם נה. שם
ליבשה. ייצא לא והדג לים ייכנס לא העז שהרי להתחבר,

הבעייא. נפשטה הבעייא,45)ולא נפשטה שלא מאחר
שהרי  מרדות, ממכת פטור לומר ורוצה מספק. לוקה אינו
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קיט. שבת (עיין טהור. ממין שניהם השבוט וגם העז גם
לנו  אסר קט: ובחולין שיבוטא" מלח "רבא מא. וקידושין
חייב  אינו התורה ומן שיבוטא), של מוח לנו התיר - חזיר

טמא. אחד ומין טהור אחד במין אלא מלקות

.Ë·LBi‰ - ÌÈ‡Ïk d˙B‡ ÔÈÎLBÓ eÈ‰L ‰Ï‚Ú¬»»∆»¿ƒ»ƒ¿«ƒ«≈
B˙·ÈLiL ;‚È‰‰ ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜BÏ ‰Ï‚Úa»¬»»∆¿««ƒ∆…ƒ¿ƒ∆¿ƒ»
·LBÈ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .‰Ï‚Ú‰ CLÓzL ‰Ó‰aÏ ˙Ó¯B‚∆∆«¿≈»∆ƒ¿…»¬»»¿≈ƒ»»≈
elÙ‡Â .ÔÈ˜BÏ Ô‰ÈL - ‚È‰Ó „Á‡Â ‰Ï‚Úa „Á‡∆»»¬»»¿∆»«¿ƒ¿≈∆ƒ«¬ƒ

.ÔÈ˜BÏ Ôlk - „Á‡k ÌÈ‡Ïk e‚È‰‰L ‰‡Ó≈»∆ƒ¿ƒƒ¿«ƒ¿∆»À»ƒ

.È‰iÁ B‡ ‰Ó‰··e Ì„‡a ‰Î‡ÏÓ ˙BOÚÏ ¯zÓÀ»«¬¿»»¿»»ƒ¿≈»«»
‰Ï‚Ú CLBÓ B‡ ¯BM‰ ÌÚ L¯BÁL Ì„‡ ÔB‚k ,„Á‡k¿∆»¿»»∆≈ƒ«≈¬»»
ÂcÁÈ ¯ÓÁ·e ¯BLa :¯Ó‡pL ;‰Êa ‡ˆBiÎÂ ¯BÓÁ ÌÚƒ¬¿«≈»∆∆∆¡«¿«¬…«¿»

.¯BLÂ Ì„‡a B‡ ¯BÓÁÂ Ì„‡a ‡Ï -…¿»»«¬¿»»¿

.‡ÈÈÏeÒt ˙Ó‰a46Ûe‚ ‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈLc˜n‰ ∆¡«¿≈«À¿»ƒ««ƒ∆ƒ
‰˙È‰L ÈtÓ .ÔÈÙe‚ ÈLk ·e˙k‰ d‡OÚ ,„Á‡∆»¬»»«»ƒ¿≈ƒƒ¿≈∆»¿»

L„˜47˙OÚÂ ,48‰Êa ‰Ê ÔÈ·¯ÚÓ ÏÁÎe L„˜k49, …∆¿«¬»¿…∆¿…¿…»ƒ∆»∆
‰¯B‰h‰ ÌÚ ‰‡ÓË ‰Ó‰·k BÊ ‰Ó‰a ˙‡ˆÓÂ¿ƒ¿≈¿≈»ƒ¿≈»¿≈»ƒ«¿»
‰Ó‰a Ïk Ì‡Â :¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰ .„Á‡k ÔÈ·¯ÚÓ‰«¿…»ƒ¿∆»¬≈≈¿ƒ»¿≈»
ÈtÓ .ÈÈÏ Ôa¯˜ ‰pnÓ e·È¯˜È ‡Ï ¯L‡ ‰‡ÓË¿≈»¬∆…«¿ƒƒ∆»»¿»«»ƒƒ
ÈÏeÒÙa ‡l‡ ¯a„Ó BÈ‡L ,e„ÓÏ ‰ÚeÓM‰«¿»»¿∆≈¿«≈∆»ƒ¿≈

ÔÈLc˜n‰50ÔÈLc˜n‰ ÈÏeÒt ¯BLa L¯BÁ‰ ,CÎÈÙÏ . «À¿»ƒ¿ƒ»«≈¿¿≈«À¿»ƒ
¯eq‡Â .ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ÚÈa¯n‰ B‡««¿ƒ«¬≈∆∆ƒƒ¿«ƒ¿ƒ

.‰Ïa˜ È¯·cÓ ‰Ê∆ƒƒ¿≈«»»

שנפדו.46) המוקדשין פסולי שפדו 47)כלומר, לפני
גם  הלא כן, לכתוב רבינו הוצרך למה עיון [וצריך אותה.
חולין  תורת בו שיש להלן: שמבאר כמו כלאים, הוא זה בלי

קדשים]. פדיון.48)ותורת חולין,49)לאחר כלומר,
שאסורה  וקודש מועד, אהל לפתח מחוץ באכילה שמותרת

כקדשים. ועבודה וטעם בגיזה שם. במכות רש"י כתב וכן
בשני  אפילו שאסורה בהרבעה רק רבינו, לדעת מספיק, זה
דלהלן. להא רבינו הוצרך בחרישה אבל טהורים, מינים

בכלאים 50) חרישה איסור שאין לשיטתו לכך רבינו הוצרך
מום  בעל בכור אין זה [ולפי טמא. ומין טהור במין אלא
טמאה  בהמה בכלל שהוא אמרו לא עליו שהרי זה, בכלל
אבל  והערכה. העמדה ולא פדיון טעון אינו הוא שהרי
מינים  בשני אפילו התורה מן שאסור הרבעה, לעניין
וחול. קודש מעורב הוא גם שהרי בכלל, בכור גם טהורים,

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
צמר 1) בלבד. ופשתים בצמר אלא שאינו בגדים כלאי יבאר

צמר  של גדיל קשר כלאים. משום בה יש אם עז בת רחל
והקנבוס  שיעור. להם יש אם הכלאים פשתן. של בגדיל
לעשותן  יכול אם בגדים כלאי בזה. זה שטרפן והפשתן
ותופרי  כלאים. שהוא מנעל עליהם. לישב או ולמוכרם
שהם  בגדים אלא כלאים איסור אין כדרכן. תופרין אם כסות
אחת. בתכיפה פשתן בגד עם שחיברו צמר בגד חימום. דרך
על  תורה של כלאים והרואה הגוי, מן צמר כלי הלוקח

שלבש  וכהן כלאים. חבירו את המלביש ודין בשוק. חבירו
עבודה. בשעת שלא כהונה בגדי

.‡¯Óˆ ‡l‡ ÌÈ„‚a È‡ÏÎa ¯eq‡ ÔÈ‡2ÔzLÙe ≈ƒ¿ƒ¿≈¿»ƒ∆»∆∆ƒ¿»
„·Ïa3ÌÈzLÙe ¯Óˆ ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL , ƒ¿«∆∆¡«…ƒ¿«««¿≈∆∆ƒ¿ƒ

Ìi‰ Èk¯Îa LÈÂ .ÂcÁÈ4ÏÚ Ï„bL ¯Óˆ BÓk «¿»¿≈ƒ¿«≈«»¿∆∆∆»≈«
ÁÏn‰ ÌÈaL ÌÈ·‡‰5,·‰f‰ ˙È·˙k B˙È·z , »¬»ƒ∆¿»«∆««¿ƒ¿«¿ƒ«»»

ÔzLt‰ ÌÚ ¯eÒ‡Â .BÓL CÏÎÂ ,¯˙BÈa C¯ ‡e‰Â6 ¿«¿≈¿»»¿¿»ƒ«ƒ¿»
ÔÎÂ .ÌÈÏÁ¯ ¯ÓˆÏ ‰ÓB„ ‡e‰L ,ÔÈÚ‰ ˙È‡¯Ó ÈtÓƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ∆∆¿∆∆¿≈ƒ¿≈

CÏk‰Â ÌÈ¯ÈM‰7‡¯Ó ÈtÓ ÔÈ¯eÒ‡ÔÈÚ‰ ˙È8. «ƒ»ƒ¿«»»¬ƒƒ¿≈«¿ƒ»«ƒ

שנאמר 2) סתם, צמר נקראים הם שרק ואילים, רחלים צמר
כלאים  (ירושלמי צמר" אילים אלף "ומאה ד) ג, (מלכיםֿב

ו. הלכה להלן וראה א), הלכה משנה 3)פ"א פ"ט כלאים
כ:4)א. ב,5)שבת הלכה ציצית מהלכות בפ"ב (וראה

שמימיו  הגדול לים וכוונתו המלח". "ים רבינו שכתב
א. משנה פט"ו כלים למשנה בפירושו גם וכן מלוחים,
המלח", "ים הביא משנה סדרי לששה פירושו ובסוף
לרא"ש  יוםֿטוב' ב'מעדני ועיין הגדול. לים כנ"ל וכוונתו

י). אות ז סימן בגדים כלאי (=6)הלכות והשירים הואיל
והובא  ב, משנה שם (כלאים בזה זה אסורים והכלך המשי)
לפשתן, דומה ושירים לצמר דומה שהכלך מפני להלן),
זה, ולפי עצמו. הפשתן עם כלך לאסור שיש קלֿוחומר
ורדב"ז). (כסףֿמשנה אסור עצמו צמר עם שירים הואֿהדין
משום  בו אין אותו, ומכירים בינינו מצוי שהמשי והיום
סעיף  רצח סימן יו"ד (שו"ע הצמר עם ומותר העין, מראית

הרא"ש). בשם שם.7)א שאחד 8)משנה מפני
=) והשני הפשתים, כמו חלק השיריים) הוא =) מהמינים
(פירוש  הצמר כמו שעיר והוא יבשות, בו יש הכלך)

המשנה).

.·ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡ d¯Óˆ - ÊÚ ˙a ÏÁ¯9ÌeMÓ »≈«≈«¿»≈ƒ»»ƒ
Ì‰È¯·cÓ ‡e‰ ¯eÒ‡ Ï·‡ ,ÌÈ‡Ïk10˙È‡¯Ó ÈtÓ ƒ¿«ƒ¬»»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈«¿ƒ

¯eaÁ „ˆ ÔzLt‰ ÌÚ ¯Óv‰ ¯aÁ˙pL ÔÂÈk .ÔÈÚ‰»«ƒ≈»∆ƒ¿«≈«∆∆ƒ«ƒ¿»«ƒ
„ˆÈk .‰¯Bz‰ ÔÓ ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰ - ÌÏBÚa11¯Óˆ ? »»¬≈∆ƒ¿«ƒƒ«»≈«∆∆

ÔÙ¯hL ÌÈzLÙe12Ô˙B‡ ÚLÂ ‰Ê ÌÚ ‰Ê13Ô‰Ó ‰OÚÂ ƒ¿ƒ∆¿»»∆ƒ∆¿»»¿»»≈∆
ÔÈ„·Ï14ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ -15Ô˙B‡ ‰ÂËÂ ÔÙ¯Ë .16 ¿»ƒ¬≈≈ƒ¿«ƒ¿»»¿»»»

„‚a ‚¯‡Â „Á‡k17.ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰ - ‰Ê ÈÂhÓ ¿∆»¿»«∆∆ƒ¿ƒ∆¬≈∆ƒ¿«ƒ

"מה 9) לפשתים, צמר של מהיקש כן למדו ושם יז. בכורות
נשתנה. וזה נשתנה", שלא צמר אף נשתנה, שלא פשתים

רבינו 10) למד עליו", לוקין "אין שם שאמרו ממה
וכלך  שיריים כמו העין, מראית משום אסור שמדרבנן
דומה  אינו שצמרו מרחל שנולד ועז (כסףֿמשנה). שלמעלה
קורקוס). (ר"י כלל אסור אינו רחלים, לצמר כלל

והוא 11) להלן, ראה נוז, או טווי או שוע, שאו רבינו [דעת
כולם). אותם ביחד).12)מונה ערבם (כלומר,

יא)13) כז, (בראשית חלק" "איש והחליקם, במסרק סרקם
כדעת  רבינו וסובר (רע"ב). שעיע" "גבר אונקלוס: תרגם
ביחד. ופשתים צמר היינו ששוע סא: בנדה רש"י

הוא 14) בלבד ששוע רבינו ודעת שוע, שהם [אףֿעלֿפי
שאם  לבדים, לעשיית הוצרך להלן, ראה התורה, מן כלאים
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יט) יט, (ויקרא אמרה והתורה "בגד", אינם לבדים עשה לא
בספרא  מפורש וכן עליך". יעלה לא שעטנז כלאים "ובגד
תלמוד  מה כלאים, "ובגד יח): הלכה ד פרק קדושים (פ'
יחדיו, ופשתים צמר שעטנז תלבש לא שנאמר לפי לומר,
בגד, לומר תלמוד פשתן, ואניצי צמר גיזי ילבש לא יכול
לומר  תלמוד הלבדים, את לרבות מניין בגד, אלא לי אין
שאסרה  מכיון כלומר, ונוז". טווי שוע שהוא דבר שעטנז,
בגד, בכלל שלבדים עלֿכרחנו נוז, או טווי או שוע או תורה
לעשות  איֿאפשר טווי, ואינו בלבד, שוע שהוא מדבר שהרי

לבדים]. הוא 15)אלא וכן התורה. מן כלאים כלומר,
שועים". שהם מפני אסורים "לבדים ט: משנה פ"ט בכלאים
אלא  טווין שאין התורה, מן אינם "לבדים השיג: והראב"ד
יהיו  "שלא המשנה: בפירוש רבינו כתב וכן בלבד". שוע
(כלומר, כולם הענינים שלשה אלו נחברים שיהיו עד כלאים
מדברי  כלאים הוא כך שאינו מה וכל ונוז), טווי שוע
אמרו  וכן ספק, בו ואין באמת פסוקה הלכה וזו סופרים,
לך, שאמרתי מה על חולק דבר לאחד מצאת ואם בגמרא,
האמורה  ההיא ההלכה שכח שהוא ספק, בלבך יכנס אל
במהדורה  וכתב רבינו, בו חזר שוב אבל (סא:)". נדה בגמרא
בלתי  מאמר אצלי וזה הגאונים, מקצת אמרו "כך שם: שניה
נוז) או טווי או שוע או =) מהם אחד שכל אלא אמיתי,
והלכתא  (שם: נדה בגמרא שנזכר ומה תורה, של כלאים
לשון  אינו ונוז), טווי שוע שיהיה עד שאמר: זוטרא, כמר
הוא  וכן (רדב"ז, מפרש" איזה לשון הוא אבל התלמוד,
הוצאת  המשנה פירוש עם במשנה וראה בכסףֿמשנה,
ניאפולי  דפוס המשנה לפירוש בהגהות הוא וכן במברגר,
הירושלמי  להלכות במבוא ליברמן (הגר"ש שכטר כ"י

ז). עמ' ז"ל אותם,16)להרמב"ם וטווה ערבם [כלומר,
כסףֿמשנה]. ועיין אותם, שע לא שם 17)אבל הוא כן

שנאמר  וארוג, טוה אלא כלאים משום אסור "אין ח: משנה
(ואףֿעלֿפי  ונוז". טווי שוע שהוא דבר שעטנז, תלבש לא

"כ  רבינו: נוז)שלדעת או טווי או שוע או =) מהם אחד ל
שבלי  לאריגה, כאן הוצרך למעלה), (ראה תורה" של כלאים
וראה  הספרא, בדברי למעלה ראה "בגד", זה אין אריגה

הסמוכה). בהלכה

.‚„‚a ¯Ùz18Ô¯Ùz elÙ‡Â ,ÔzLt ÏLa ¯Óˆ »«∆∆∆∆¿∆ƒ¿»«¬ƒ¿»»
ÈLÓa19ÔzLt ÈËeÁa ¯Óˆ „‚a ¯ÙzL B‡ ,20„‚a B‡ ¿∆ƒ∆»«∆∆∆∆¿≈ƒ¿»∆∆

ÈËeÁa ¯Óˆ ÈËeÁ ¯L˜ B‡ ,¯Óˆ ÈËeÁa ÌÈzLtƒ¿ƒ¿≈∆∆»«≈∆∆¿≈
Ô˙ elÙ‡ ,ÔÏ„‚ B‡ ÌÈzLt21B‡ ˜Oa ÌÈzLÙe ¯Óˆ ƒ¿ƒ¿»»¬ƒ»«∆∆ƒ¿ƒ¿«

‰t˜a22ÔÎ¯Îe23¯L˜ elÙ‡Â .ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - ¿À»¿»»¬≈≈ƒ¿«ƒ«¬ƒ»«
Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzLt ÏL ÏÈ„‚a ¯Óˆ ÏL ÏÈ„‚»ƒ∆∆∆ƒ»ƒ∆ƒ¿»««ƒ

‰Úeˆ¯‰L24ÚˆÓ‡a25¯Óˆ È„‚a ÏÙk Ì‡ ÔÎÂ , ∆»¿»»∆¿«¿≈ƒ»«ƒ¿≈∆∆
¯Óˆ :¯Ó‡pL .ÌÈ‡Ïk el‡ È¯‰ - Ô¯L˜e ÔzLÙeƒ¿»¿»»¬≈≈ƒ¿«ƒ∆∆¡«∆∆

ÌB˜Ó ÏkÓ - ÂcÁÈ ÌÈzLÙe26.¯Ò‡ „Á‡˙pL ÔÂÈk , ƒ¿ƒ«¿»ƒ»»≈»∆ƒ¿«≈∆¡»

דין 18) כתב וכאן טווי, ודין שוע דין רבינו מנה (למעלה
שגם  הכוונה ששוע וכשם שזור, או ארוג או הוא שנוז נוז.
שועים  גם והם שועים, הם לחוד הפשתים וגם לחוד הצמר
הפשתים  וגם עצמו הצמר שגם הכוונה טווי, כן וכמו ביחד.
נוז, גם כן כמו ביחד. טוויים וגם אחד  כל טוויים עצמם
והם  נוז, הם לעצמם שניהם הפשתן וגם הצמר שגם היינו

וחוט  צמר של שזור בחוט אלא יתכן לא וזה ביחד. נוז גם
ובגד  צמר של ארוג בגד או יחד שחיברם פשתים של שזור
צמר  של חוט האורג אבל יחד. שתפרם פשתים של ארוג
נוז. אינו הצמר שהרי כלאים, אינו - בפשתים שזור, שאינו
אם  אלא כלאים אינו שטווי למעלה שאמרנו ממה וראיה
האריג  מצד כלאים הוא הרי הטווייה, לנו למה כן ואם ארג,
חוט  כל אם אלא נוז שאינו עלֿכרחנו אלא "נוז", שהוא
ארוג  בגד שהם או שזורים, והפשתים הצמר של וחוט
אפילו  אסור שמדרבנן ז הלכה להלן (וראה כנ"ל וחיברם,
וגם  ביחד). שארגם כיון לבדו, ואחד אחד כל שזורים אינם
ונוז: וטווי שוע, הנ"ל: הדברים שלשת כל מנתה המשנה
ח) משנה (פ"ט ואריג" טווי אלא כלאים משום אסור "אין

אסורי  "לבדים טווי. היינו (שם - שועים" שהם מפני ם
של  קטנה חגורה =) צמר של "פיו שוע. היינו - ט) משנה
לא  וכו' כאריג חוזרין שהם מפני אסור פשתן, בשל צמר)
(שם) מתניו" את בו לחגור פשתן בשל צמר של סרט יקשור
סק"א). ש סימן ליו"ד הגר"א בביאור וראה נוז, הרי -

של 19) סרט יקשור "לא במשנה: שם שאמרו ממה נלמד
(הובא  באמצע" שהרצועה אףֿעלֿפי כו' פשתן בשל צמר

רבינו). בדברי מה 20)להלן (ולפי פ"ה. כלאים תוספתא
שזורים). היו שהחוטים לומר צריך למעלה, שכתבנו

וצריך 21) לכלאים". מצטרפין והקופה "השק י: משנה שם
רבינו  כתב וכן פשתים, ובבגד צמר בבגד שהמדובר לומר,

שם. המשנה קטן.22)בפירוש שחיברם.23)סל כלומר
שם.24) המשנה בפירוש ראה עור, ט.25)של משנה שם
שם.26) תצא פ' ספרי

.„C¯ˆ‰ È¯‰L ?‰¯Bz ÏL el‡ ÔÈ¯eq‡ ÏkL ÔÈpÓeƒ«ƒ∆»ƒƒ≈∆»∆¬≈À¿«
e„ÓlL BÓk ,˙ÈˆÈˆa ÌÈ‡Ïk ¯Èz‰Ï ·e˙k‰27ÈtÓ «»¿«ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿∆»¿ƒƒ

˙L¯ÙÏ ÌÈ‡Ïk ˙L¯t ‰ÎÓÒ ‡lL ‰ÚeÓM‰«¿»∆…ƒ¿¿»»»«ƒ¿«ƒ¿»»«
˙ÈˆÈˆ28ÔÈËeÁ ˙ÈˆÈv‰Â ,˙ÈˆÈˆa ÌÈ‡Ïk ¯Èz‰Ï ‡l‡ ƒƒ∆»¿«ƒƒ¿«ƒ¿ƒƒ¿«ƒƒƒ

Ô‰ „·Ïa ÔÈ¯eL˜29ÌB˜Óa ‡lL ‰Êk ¯eaÁL ÏÏkÓ , ¿ƒƒ¿«≈ƒ¿«∆ƒ»∆∆…ƒ¿
¯·c ‰¯Bza ËÚÓÓ BÈ‡L ,‰¯Bz‰ ÔÓ ¯eÒ‡ ‰ÂˆÓƒ¿»»ƒ«»∆≈¿«≈«»»»

.ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ¯eÒ‡ ‡e‰L∆»ƒƒ¿≈¿ƒ

ד.27) תלבש 28)יבמות "לא יאֿיב) כב, (דברים שנאמר
לך". תעשה גדילים יחדיו, ופשתים צמר שעטנז

פרשת 29) סוף בספרי כמפורש שזורים, [והם לט. מנחות
שוע]. ד" סא: נדה תוספות שלח,

.‰ËeÁ elÙ‡ ,¯eÚL BÏ ÔÈ‡ ÌÈ‡Ïk‰30‡e‰L Ïk «ƒ¿«ƒ≈ƒ¬ƒ»∆
ÔzLt ÏL ÏB„b „‚·a ¯Óˆ ÏL31¯Óˆa ÔzLt ÏL B‡ ∆∆∆¿∆∆»∆ƒ¿»∆ƒ¿»¿∆∆
.¯eÒ‡ -»

למעלה].30) כמבואר שאבד 31)[שזור, "בגד שם: בנדה
לגוי". ימכרנו לא ניכר), ואינו החוט שאבד (היינו כלאים בו
שייך  שלא ותירצו ברוב? החוט יבטל הקשו: שם ובתוספות
כלאים  אבל בהיתר, מעורב כשהאיסור אלא ברוב ביטול
כמו  המרובה אסור כך תערובת, ע"י ונאסרים היתר ששניהם
(ראה  מתבטל בפשתים צמר גם רבינו, לדעת (אבל המועט.
הוא, חשוב שחוט מפני בטל אינו וכאן ו), הלכה להלן

הבגד). ד"ה ס"ה: זרה עבודה בתוספות וראה

.ÂÌÈÏÁ¯ ¯Óˆ32Ba ‡ˆBiÎÂ ÌÈlÓb ¯ÓˆÂ33ÔÙ¯hL ∆∆¿≈ƒ¿∆∆¿«ƒ¿«≈∆¿»»
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ÈÂË Ô‰Ó ‰ÂËÂ ‰Êa ‰Ê34ÔÓ ÈˆÁ‰ ‰È‰ Ì‡ : ∆»∆¿»»≈∆¿ƒƒ»»«≈ƒƒ
ÌÈÏÁ¯‰35‡e‰ È¯‰Â ,ÌÈÏÁ¯ ¯Óˆk Ïk‰ È¯‰ - »¿≈ƒ¬≈«…¿∆∆¿≈ƒ«¬≈

ÔzLt‰ ÌÚ ÌÈ‡Ïk36- ÌÈlÓb‰ ÔÓ ·¯‰ ‰È‰ Ì‡Â ; ƒ¿«ƒƒ«ƒ¿»¿ƒ»»»…ƒ«¿«ƒ
˙¯eˆ Ïk‰ ˙¯evL ÈtÓ ,ÔzLt‰ ÌÚ B·¯ÚÏ ¯zÓÀ»¿»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈∆««…«
¯Óˆ ÏL ˙BÓÈÏ ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÌÈlÓb ¯Ó∆̂∆¿«ƒ¿≈¿ƒ¿ƒ∆∆∆

¯Óˆ ÈËeÁ ÔÈ‡L ÈtÓ ,Ô‰a ÔÈ·¯ÚÓ‰37. «¿…»ƒ»∆ƒ¿≈∆≈»≈∆∆

א.32) משנה פ"ט (להלן 33)כלאים ארנבים של צמר
ואילים  רחלים של בצמר אלא כלאים לך ואין ט). הלכה

א. הלכה למעלה ראה וחוט 34)בלבד, חוט שכל באופן
של  חוט עירב אם אבל גמלים. וצמר רחלים מצמר מעורב
בהם  עירב ואחרֿכך גמלים, צמר חוטי בתוך רחלים צמר
(להלן  בטל אינו הוא חשוב שהחוט אסור, - פשתן חוטי
וראה  פ"ה, התוספתא בשם בכס"מ הוא וכן ההלכה, בסוף

שם). כפשוטה שם.35)בתוספתא כל 36)משנה אם
הלכה  להלן וראה ג), הלכה למעלה (ראה שזור וחוט חוט
ואחד, אחד כל שזורים אינם אם אפילו אסור שמדרבנן ז,

יחד. שארגם מצמר 37)כיון מעורב וחוט חוט כל אלא
ראה  בטל, אינו - צמר חוט ואילו גמלים, וצמר רחלים

למעלה.

.ÊÛ‡ ,ÌÈ„‚a Ô‰Ó ÔÈOBÚL ÌÈO·k‰ ˙B¯BÚ ,CÎÈÙÏ¿ƒ»«¿»ƒ∆ƒ≈∆¿»ƒ«
ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,ÔÈ¯zÓ - ÔzLÙa Ô˙B‡ ÔÈ¯ÙBzL Èt ÏÚ«ƒ∆¿ƒ»¿ƒ¿»À»ƒ¿≈¿ƒ
ËeÁ ÏÏÎa eÎ¯ÎpL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Óˆ ÏL ˙BÓÈÏ¿ƒ∆∆∆««ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«

ÔzLt‰38ÔËeÚÓa eÏËa È¯‰L ,Ba e¯ÙzL39. «ƒ¿»∆»¿∆¬≈»¿¿ƒ»

(ביחד)38) טווי לא (ביחד), שוע לא כאן שאין אףֿעלֿפי
אסור  - ג הלכה למעלה (ראה לחוד אחד כל נוז ולא
ראב"ד. ועיין ביחד, (=שזורים) נוז שהם כיון מדרבנן,

ו).39) הלכה למעלה (ראה איסור של חוט כאן שאין כיון
והיתר, היתר תערובת שהם בכלאים, שגם רבינו למדנו וכאן
למעלה  (הובא סא: בנדה התוספות כדעת ולא ביטול, יש

ראב"ד. ועיין ה), הלכה

.ÁÒBapw‰ ÔÎÂ40·¯ Ì‡ :‰Êa ‰Ê ÔÙ¯hL ÔzLt‰Â ¿≈«««¿«ƒ¿»∆¿»»∆»∆ƒ…
;¯Óˆ ÈËeÁ ÌÚ Ô‰Ó ÈÂh‰ ‚¯‡Ï ¯zÓ - ÒBapw‰ ÔÓƒ«««À»∆¡…«¿ƒ≈∆ƒ≈∆∆

.¯eÒ‡ - ‰ˆÁÓÏ ‰ˆÁÓ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»∆¡»¿∆¡»»

הצמר.40) עם כלאים ואינו שם. כלאים

.Ë„‚a ‰OBÚ‰41ÌÈ·¯‡ ¯Óˆ B‡ ÌÈlÓb ¯Óˆ Blk »∆∆∆À∆∆¿«ƒ∆∆«¿»ƒ
ÏL ËeÁÂ ‰Ê „vÓ ¯Óˆ ÏL ËeÁ Ba ‚¯‡Â ,ÒBap˜ B‡««¿»«∆∆∆ƒ«∆¿∆

ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ‰Ê „vÓ ÔzLt42. ƒ¿»ƒ«∆¬≈∆»ƒƒ¿«ƒ

אחרון.41) פרק כלאים הלכה 42)תוספתא למעלה ראה
רש"י  ועיין באמצע". עור) של =) שהרצועה "אףֿעל ֿפי ג

שם.

.ÈÌ¯ÙpL ¯Óˆ „‚a43Û¯ÙÏ ¯zÓ -44ÈËeÁa B˙B‡ ∆∆∆∆∆ƒ¿«À»ƒ¿…¿≈
¯LB˜Â .ÔzLt45.¯t˙È ‡Ï Ï·‡ , ƒ¿»¿≈¬»…ƒ¿…

כלאים.43) סוף תוספתא היינו 45)לחבר.44)שנקרע.
על  וקושרו סביבם החוט וכורך הקרעים, ראשי שני שמחבר
התרת  בלא הקרעים ראשי שני להוציא שיכול שכיון גביהם,

בשם  ד ס"ק ש סימן יורהֿדעה (ש"ך חיבור זה אין הקשר,
הרא"ש).

.‡È¯Óˆ È„‚a Ì„‡ L·BÏ46¯‚BÁÂ ÔzLt È„‚·e ≈»»ƒ¿≈∆∆ƒ¿≈ƒ¿»¿≈
ıeÁaÓ Ì‰ÈÏÚ47C¯ÎÈ ‡lL „·Ï·e ,48‰ÁÈLn‰ ˙‡ ¬≈∆ƒ«ƒ¿«∆…ƒ¿…∆«¿ƒ»

.ÂÈÙ˙k ÔÈa da ¯L˜ÈÂ¿ƒ¿…»≈¿≈»

שם.46) ובכ"י 48)שם.47)תוספתא רומי, בדפוס
הוא  וכן כתביֿיד. בעוד הוא וכן "יטרוף", אברבנאל:
בגדים  כלאי הלכות פ"ט נדה הרא"ש (לפי שם בתוספתא
שני  של המשיחות שתי את יערב שלא והיינו כ). סימן
אחד  לפשטם יכול שאינו באופן ביחד, ויקשרם הבגדים,
וראה  שם, (רא"ש הקשר את שיתיר לאחר אלא אחד,

כפשוטה). בתוספתא

.·ÈÌ¯ÎÓÏe Ì˙BOÚÏ ¯zÓ - ÌÈ„‚a È‡Ïk49ÔÈ‡Â , ƒ¿≈¿»ƒÀ»«¬»¿»¿»¿≈
Ô‰a ˙Bqk˙‰Ï B‡ „·Ïa ÔL·ÏÏ ‡l‡ ¯eÒ‡50. »∆»¿»¿»ƒ¿«¿ƒ¿«»∆

;EÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï :¯Ó‡Â ,ÊËÚL LaÏ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…ƒ¿«««¿≈¿∆¡«…«¬∆»∆
‰LÈ·Ï C¯„ ‡È‰L ‰iÏÚ‰51‰iÏÚ Ï·‡ ,¯eÒ‡ - »¬ƒ»∆ƒ∆∆¿ƒ»»¬»¬ƒ»

¯zÓ - ÌÈ‡ÏÎ ‡e‰L Ï‰‡ ÔB‚k ,‰LÈ·Ï C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆¿ƒ»¿…∆∆ƒ¿«ƒÀ»
ÂÈzÁz ·LÈÏ52ÏÚ ·LÈÏ ‰¯Bz‰ ÔÓ ¯zÓ ÔÎÂ . ≈≈«¿»¿≈À»ƒ«»≈≈«

ÌÈ‡Ïk ÏL ˙BÚvÓ53- EÈÏÚ ‰ÏÚÈ ‡Ï :¯Ó‡pL ; «»∆ƒ¿«ƒ∆∆¡«…«¬∆»∆
elÙ‡ ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .EÈzÁz BÚÈvÓ ‰z‡ Ï·‡¬»«»«ƒ«¿∆ƒƒ¿≈¿ƒ¬ƒ
- ÌÈ‡Ïk Ô‰aL ÔBzÁz‰Â BÊ Èab ÏÚ BÊ ˙BÚvÓ ¯OÚ∆∆«»««≈¿««¿∆»∆ƒ¿«ƒ

‡ÓÈ C¯kz ‡nL ,ÔBÈÏÚ‰ ÏÚ ·LÈÏ ¯eÒ‡54ÏÚ »≈≈«»∆¿∆»ƒ»≈ƒ»«
.B¯Oa¿»

א.49) משנה פ"ח העלאה,50)כלאים משום אסור
ד:51)כדלהלן. כלאים:52)יבמות סוף ירושלמי

הוא  וכן (כסףֿמשנה). כלאים" משום בהן אין "אהלים
ה. פרק סוף כלאים סט.53)בתוספתא של 54)יומא

גלופקרין  של כגון וגדולים גסים נימים ויש כלאים,
יד:). ביצה (רש"י במקומה ומחממת

.‚È˙BÚÈ¯È ÔB‚k ,ÔÈk¯a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿«ƒ¿¿ƒ
ÔÈL˜a Ï·‡ ;˙BÏÓOe55ÌÈ¯k ÔB‚k ,ÔÈÎ¯Î ÔÈ‡L ¿»¬»¿»ƒ∆≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ

˙B˙ÒÎe56‡lL ‡e‰Â ,Ô‰ÈÏÚ ·Ò‰Ïe ·LÈÏ ¯zÓ - ¿»À»≈≈¿»≈¬≈∆¿∆…
Ì‰a Ú‚B B¯Oa ‰È‰È57. ƒ¿∆¿»≈«»∆

שם.55) "הכרים 56)יומא ב: משנה פ"ט כלאים
עליהם, לשבת והיינו כלאים", משום בהם אין והכסתות
בשרו. על נימא תיכרך שמא בהם גזרו לא קשות, והן הואיל
ד"ה  טו. ביצה בתוספות (עיין אסור בהם להתכסות אבל

בקשין). יש 57)אלא בהם, נוגע בשרו שאם שם. כלאים
[ומדברי  שם). יוםֿטוב' ('תוספות תיכרך שמא לחשוש
שמא  חשש משום זה שאין נראה טו) (הלכה להלן רבינו
שהוא  כיון חכמים, החמירו בבשרו שבנוגע אלא תיכרך

הכלאים]. מן נהנה

.„È˙Î¯t‰ ÔÎÂ58- ‰k¯ ‰˙È‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk ‡È‰L ¿≈«»…∆∆ƒƒ¿«ƒƒ»¿»«»
;B¯Oa ÏÚ ‰ÏÚ˙Â LnM‰ dÏ CÓqÈ ‡nL ,‰¯eÒ‡¬»∆»ƒ»≈»««»¿«¬∆«¿»

˙¯zÓ - ˙Î¯Î dÈ‡L ‰L˜ ‰˙È‰ Ì‡Â59. ¿ƒ»¿»»»∆≈»ƒ¿∆∆À∆∆

יד:58) טו.59)ביצה שם
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.ÂËÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÚÓ60·˜Ú BÏ ÔÈ‡Â61¯zÓ - ƒ¿»∆ƒ¿«ƒ¿≈»≈À»
‡e‰ ‰L˜ Ï‚¯‰ ¯BÚL ;‰Ï BL·ÏÏ62‰‰ BÈ‡Â , ¿»¿∆»∆∆»∆¿≈∆¡∆

Ûeb‰ ¯BÚ ¯‡Lk63. ƒ¿»«

משום 60) בו אין זרד, של "ומנעל ז: משנה פ"ט כלאים
היא  זרד של "ומנעל בפירוש: רבינו שם וכתב כלאים"
רב  "אמר טו. ובביצה הרגל". כף תחת שנותנים מנעל דמות
הגאונים  ופירשו כלאים". משום בהם אין ערדלין פפא,
אותו  עושין יש רגל, של העקב "כנגד שם) פ"ט נדה (רא"ש
לפי  כלאים משום בהם אין נמטי, אותו וקורין צמר של

להלן. וראה מתחמם". ואינו קשה ה'תוספות 61)שהעקב
מתאים  זה עקב". אלא לו ואין "שכצ"ל כתב (שם) יוםֿטוב'
שפירושו  שכתוב ולמה שם, במשנה רבינו שפירש למה
שא  סימן ליו"ד הגר"א בביאור ועיין למעלה. ראה הגאונים,
נכונה. יוםֿטוב' ה'תוספות של שהגהתו שכתב יח ס"ק

(הגה 62) קשה הנעל ואף למעלה, ראה הגאונים, כדברי
יג). סעיף שם שבכרים 63)ביו"ד אףֿעלֿפי [כלומר,

שלא  "והוא יג) הלכה (למעלה אמרו קשים, שהם וכסתות
ואינו  קשה הרגל שגם בנעלים כאן - בהם" נוגע בשרו יהיה

שם). למעלה וראה מותר, - נהנה

.ÊËÈ¯ÙBz64˙eÒk65Ôk¯„k ÔÈ¯ÙBz -66‡lL „·Ï·e , ¿≈¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…
eek˙È67‰nÁ‰ ÈtÓ ‰nÁa68ÈtÓ ÌÈÓLb·e ƒ¿«¿««»ƒ¿≈««»«¿»ƒƒ¿≈

ÌÈÓLb‰69È¯ÎBÓ ÔÎÂ .ı¯‡a ÌÈ¯ÙBz ÔÈÚev‰Â .70 «¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ»»∆¿≈¿≈
˙eÒk71Ôk¯„k ÔÈ¯ÎBÓ -72‰nÁa eek˙È ‡lL „·Ï·e , ¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿«∆…ƒ¿«¿««»

‡ÏÂ ,‰nÁ‰ ÔÓ ÔÙ˙k ÏÚL ÌÈ‡Ïk‰ Ì‰Ï ÏˆiL∆»≈»∆«ƒ¿«ƒ∆«¿≈»ƒ««»¿…
ÔÈÏÈLÙÓ ÔÈÚev‰Â .Ba ÌnÁ˙‰Ï ÌÈÓLba eek˙Èƒ¿«¿«¿»ƒ¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ«¿ƒƒ

.Ô‰È¯BÁ‡Ï ÏwÓa¿«≈«¬≈∆

ו.64) משנה שם כלאים.65)כלאים בה שיש
לתפרם.66) ירכותיהם על הבגדים שמניחים
כן 67) ולמדו נהנה, אם אלא תורה אסרה לא שהעלאה

הנאה. בה יש לבישה שסתם תלבש", מ"לא ד:) (יבמות
להלן  ראה הנאה, בלי אפילו אסורה עצמה לבישה  אבל

שם. ובכסףֿמשנה יח מן 68)הלכה הירכים על להגן
(שבת 69)החום. לכתחילה מותר מתכוון, שאינו דבר כי

היא  הלכה ימות" ולא רישיה שב"פסיק ואףֿעלֿפי כט:).
אין  בהנאה - ו) הלכה שבת מהלכות בפ"א (ראה שאסור
הובא  (ר"ן הנאה זו אין להנאה, מתכוון אינו שאם כן, הדבר

שם). שלמה להעיר 70)במלאכת ויש ה. משנה שם
דין  ואחרֿכך כסות, מוכרי דין תחילה שנו שם שבמשנה
שסדר  שכתב שם שלמה במלאכת ועיין כסות, תופרי

זו". אף זו "לא בדרך הוא כלאים.71)המשנה בה שיש
לקונים.72) להראות כתיפו על ששם

.ÊÈ‰ˆÈa Ì„‡ ÁwÈ ‡Ï73,ÌÈ‡Ïk „‚·a ‰nÁ ‡È‰Lk …ƒ«»»≈»¿∆ƒ«»¿∆∆ƒ¿«ƒ
‰nÁ‰ ÈtÓ ÌÈ‡Ïka ‰‰ ‡e‰ È¯‰L74ÈtÓ B‡ ∆¬≈∆¡∆«ƒ¿«ƒƒ¿≈««»ƒ¿≈

‰pv‰75.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . «ƒ»¿≈…«≈»∆

ב.73) הלכה שם כלאים מלכוות 74)ירושלמי שמונעו
מלונדריש). אליהו (רבינו לכך מכוין והוא בביצה,

זה,75) ואף היד, את ומחמם מהביצה מתחמם שהבגד
לכך. כשמתכוין

.ÁÈÈ‡¯Ú ÌÈ‡Ïk Ì„‡ LaÏÈ ‡Ï76Èab ÏÚ elÙ‡Â , …ƒ¿«»»ƒ¿«ƒ¬««¬ƒ««≈
ÌÈ„‚a ‰¯OÚ77ÌeÏk e‰p‰Ó BÈ‡L78elÙ‡Â , ¬»»¿»ƒ∆≈¿«≈¿«¬ƒ

ÒÎn‰ ˙‡ ÁÈ¯·‰Ï79‰˜BÏ - Ôk L·Ï Ì‡Â .80. ¿«¿ƒ«∆«∆∆¿ƒ»«≈∆

לכלאים".76) עראי "אין ב: משנה שם שם.77)כלאים
לא 78) רחמנא כתב "דאי שם) (יבמות שאמרו [ואףֿעלֿפי

רחמנא, אסר העלאה דרך כל הוהֿאמינא עליך, יעלה
במקל  המפשילים הצנועים (כלומר, כסות מוכרי ואפילו
ועיין  א, הלכה פ"ט כלאים בירושלמי הוא כן לאחוריהם,
דומיא  שעטנז, תלבש לא רחמנא כתב ישנים) בתוספות שם
על  ללמוד אלא כן אמרו לא - הנאה" ביה דאית דלבישה
מפני  כן ולמדו נהנה, אם אלא אסורה שאינה העלאה,
על  כך ללמד באו לא אבל הנאה, בה יש לבישה שסתם
על  הלובש כגון הנאה, בה שאין באופן שגם עצמה, לבישה
ואסור  תלבש, לא בכלל היא כן גם - בגדים עשרה גבי
לא  עדיין אבל כה). הלכה להלן וראה כסףֿמשנה, (ועיין
דבר  האומר שלדעת קיג. קמא בבבא שאמרו מה יתיישב
את  להבריח כלאים ללבוש מותר מותר, מתכוין שאינו
כאן?]. צריך כוונה ואיזו אסור, הנאה בלי גם והלא המכס,

שאינם 79) לפי המכס, בו שנוטלים השער את בו לעבור כדי
במוכס  והמדובר בהם. לבוש שאדם מבגדים מכס מקבלים
אסור  הרי קצבה, לו שיש במוכס שאם קצבה, לו שאין
ואף  יא). הלכה ואבדה גזילה מהלכות (פ"ה גזילה משום
להנאה. שאינה ואףֿעלֿפי הלבישה, מחמת האיסור כאן

למעלה. שעטנז".80)ראה תלבש "לא משום

.ËÈC¯c Ô‰L ÌÈ„‚a ‡l‡ ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ ¯eÒ‡ ÔÈ‡≈»ƒƒ¿«ƒ∆»¿»ƒ∆≈∆∆
ÌenÁ81Ë·‡‰Â ÌÈÒÎn‰Â ˙Ùˆn‰Â ˙zk‰ ÔB‚k , ƒ¿«À…∆¿«ƒ¿∆∆¿«ƒ¿»«ƒ¿»«¿≈

˙‡Â ÌÈ˜BM‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈtÁÓL ÌÈ„‚·e ‰ÏÓO‰Â¿«ƒ¿»¿»ƒ∆¿«ƒ»∆∆««ƒ¿∆
ÔÈÏBˆÏˆ Ï·‡ .Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈ„i‰82ÔÈOBÚL ÌÈpË˜ «»«ƒ¿«≈»∆¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ∆ƒ

B‡ ˙BÚÓ Ô‰a ¯¯ˆÏ Ô‰lL „È ˙È·a ÌÚ‰ Ô˙B‡»»»¿≈»∆»∆ƒ¿…»∆»
ÔÈÏ·˙83ËeË¯ÓÒe ,84B‡ ‰iË¯ ÂÈÏÚ ÔÈÁÈpnL ¿»ƒ¿«¿∆«ƒƒ»»¿ƒ»

˙ÈÏtÒ‡ B‡ ‡Ó‚eÏÓ85el‡ È¯‰ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿¿»ƒ¿¿»ƒ¿«≈»∆¬≈≈
C¯c ÔÈ‡L ,Ô‰a Ú‚B B¯OaL Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ¯zÓÀ»ƒ««ƒ∆¿»≈«»∆∆≈∆∆

.CÎa ÌenÁƒ¿»

טו.81) תוספתא 84)שם.83)חגורות.82)ביצה
כלאים. סוף תחבושת.85)וירושלמי מיני

.Î¯BÚ ÏL ıÈˆ86Ba ‰ÏzL Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÈLÓ B‡ ƒ∆∆ƒ¿«≈»∆∆»»
È„k Ì„‡‰ Èt ÏÚ ÔÈÏcÏ„Ó ÔzLt ÈËeÁÂ ¯Óˆ ÈËeÁ≈∆∆¿≈ƒ¿»¿À¿»ƒ«¿≈»»»¿≈

ÔÈ·e·f‰ ÁÈ¯Ù‰Ï87ÔÈ‡L ,ÌÈ‡Ïk ÌeMÓ Ba ÔÈ‡ - ¿«¿ƒ««¿ƒ≈ƒƒ¿«ƒ∆≈
CÎa ÌenÁ C¯c88. ∆∆ƒ¿»

(כסףֿמשנה).86) נז: בשבת שנזכרה "אסטמא" היא
שם.87) בגמרא פרוחי" "כליא רבינו מפרש ראה 88)כן

טווי, שאינו משום כלאים בה שאין שפירש (שם) ברש"י
קשה. דבר שהוא משום ריב"א בשם שם ובתוספות

.‡ÎÌÈÏ·Á ÒÈÎÓe ˙BÓ‰a ‚È‰n‰89,B„È CB˙Ï ««¿ƒ¿≈«¿ƒ¬»ƒ¿»
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Èt ÏÚ Û‡Â ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆ Ô‰Óe ÌÈzLt Ô‰Ó≈∆ƒ¿ƒ≈∆∆∆¬≈∆À»¿««ƒ
ÌÈ‡Ïk eOÚ - Ôlk Ô¯L˜ Ì‡ Ï·‡ .B„È ÏÚ ÔÎ¯BkL∆¿»«»¬»ƒ¿»»À»«¬ƒ¿«ƒ

.B„È ÏÚ Ôk¯ÎÏ BÏ ¯eÒ‡Â¿»¿»¿»«»

נד.89) שם

.·ÎÌÈ„i‰ ˙‡ Ô‰a ÔÈÁp˜nL ˙BÁtËÓ90˙BÁtËÓe , ƒ¿»∆¿«¿ƒ»∆∆«»«ƒƒ¿»
ÔÈ‚tÒnL91¯ÙÒ ˙ÁtËÓe) ,˙BÚ˜¯w‰Â ÌÈÏk‰ Ô‰a ∆¿«¿ƒ»∆«≈ƒ¿««¿»ƒ¿««≈∆

(‰¯Bz92ÌÈ¯ÙÒ ˙BÁtËÓe ,93ÌeMÓ ÌÈ¯eÒ‡ - »ƒ¿¿¿»ƒ¬ƒƒ
ÏÚ ÔÈÎ¯Î Ô‰Â Ô‰a ˙BÚ‚B ÌÈ„i‰ È¯‰L ,ÌÈ‡Ïkƒ¿«ƒ∆¬≈«»«ƒ¿»∆¿≈ƒ¿»ƒ«

.ÔÈÓnÁ˙Óe „ÈÓz „i‰«»»ƒƒ¿«¿ƒ

ג)90) משנה פ"ט (כלאים שבמשנה ידים" "מטפחות הן
כמותו. בירושלמי שפסקו אלעזר שם:91)וכר' במשנה

הספג". להלן.92)"ומטפחות וראה ליתא, רומי בדפוס
חסר 93) תורה" ספר ש"מטפחת רומי שבדפוס הנוסחא לפי

מטפחות  והיינו "ספרים", כאן: לקרוא שיש מסתבר ְִָכאן,
משלושת  אחד והם שם), רבינו בפירוש (ראה ספריֿתורה
מטפחות  הספרים, מטפחות הידים, (=מטפחות הדברים
כרבי  והלכה אלעזר, ורבי חכמים בהם שנחלקו הספג)
(=המגלחים) הספרים מטפחות ואילו למעלה), (ראה ִַַאלעזר
בהם  נחלקו לא הגוף, על גבר מלבוש שהם המשנה, שבסוף
שם), ברע"ב (ראה כלאים משום נאסרו הכל ולדברי חכמים,

וברדב"ז. קורקוס בר"י וראה רבינו, השמיטו ולכן

.‚Î˙B˙B‡94ÔÈÒ·Bk‰ ÔÈOBÚL95ÔÈc¯b‰Â96ÌÈ„‚aa ∆ƒ«¿ƒ¿««¿ƒ«¿»ƒ
˙B‡ ‰˙È‰ Ì‡ ,BlL ˙‡ ¯ÈkÓ „Á‡ Ïk ‡‰iL È„k¿≈∆¿≈»∆»«ƒ∆∆ƒ»¿»
,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆa ÔzLt B‡ ÔzLÙa ¯Óˆ ÏL∆∆∆¿ƒ¿»ƒ¿»¿∆∆¬≈∆»

BÏˆ‡ ·eLÁ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡97. ««ƒ∆≈»∆¿

י.94) משנה בגדים.95)שם האורגים.96)כובסי
שייבטל 97) לסברא מקום והיה הבגד. בעל אצל כלומר,

משום  שאסורים השמיענו - ז) הלכה למעלה (ראה בבגד
בתערובת. בטל אינו - ניכר שהוא שכיון כלאים,

.„Î¯Óˆ „‚a98‰ÙÈÎ˙a ÔzLt „‚a ÌÚ B¯aÁL ∆∆∆∆∆ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»ƒ¿ƒ»
¯eaÁ BÈ‡ - ˙Á‡99ıa˜ .ÌÈ‡Ïk ‰Ê ÔÈ‡Â100ÈL ««≈ƒ¿≈∆ƒ¿«ƒƒ≈¿≈
„Á‡k ËeÁ‰ ÈL‡¯101˙BÙÈÎz ÈzL ÛÎzL B‡102- »≈«¿∆»∆»«¿≈¿ƒ

.ÌÈ‡Ïk ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿«ƒ

שם.98) כשימשיכו 99)משנה שהרי קיימא, בר שאינו
שם. המשנה בפירוש ראה מיד, מתפרד הוא אדם

שם.100) (רע"ב).101)משנה לא 102)וקשרם אפילו
כלאים  שאינו אומרים ויש (כסףֿמשנה). ראשיהם קיבץ
שבת, לענין שאמרו כמו החוט, ראשי שני קשר אם אלא
בין  מחלקים ויש (ר"ש). ט הלכה שבת מהלכות פ"י ראה
לבין  המתקיימת, מלאכה על אלא חייב שאינו שבת מלאכת
(רדב"ז). מתקיים שאינו אףֿעלֿפי בחיבור שאיסורו כלאים

.‰Î˙ÓÏ ÔÈÎÈ¯Îz ÌÈ‡Ïk‰ ÔÓ ˙BOÚÏ ¯zÓ103, À»«¬ƒ«ƒ¿«ƒ«¿ƒƒ¿≈
‰ÂˆÓ ÌÈ˙n‰ ÏÚ ÔÈ‡L104˙Úc¯Ó epnÓ ˙BOÚÏÂ .105 ∆≈««≈ƒƒ¿»¿«¬ƒ∆«¿««

¯BÓÁÏ106‰ÈÏÚ ·LBÈÂ107B¯Oa ‰È‰È ‡lL ‡e‰Â , «¬¿≈»∆»¿∆…ƒ¿∆¿»
da Ú‚B108BÊ ˙Úc¯Ó ÁÈpÈ ‡ÏÂ .109BÙ˙k ÏÚ110, ≈«»¿…«ƒ««¿«««¿≈

.Ï·f‰ ˙‡ Ô‰ÈÏÚ ‡ÈˆB‰Ï elÙ‡¬ƒ¿ƒ¬≈∆∆«∆∆

ãycew zegiyn zecewpã

miznd lr oi`y ,znl oikixkz mi`lkd on zeyrl xzen"
."devn

לבוש  המתים בתחיית המת יקום היאך קשה, ולכאורה
הראיה  מכאן בגמרא, אחת שלדעה ואף כלאים. בבגדי
בהן, ינהגו שלא הכוונה אין לעתיד־לבוא" בטלות ש"מצוות
בטלות  ואינן הקב"ה, של ורצונו חכמתו הן המצוות שהרי
ברור  "דבר ה'יד' לספר בהקדמה הרמב"ם וכדברי לעולם.
שינוי  שום בה ואין לעד קיימת הזאת שהתורה ומפורש
- בטלות מצוות - הציווי מצד יהיה לא שקיומן אלא כו'"
האמיתית, ולמציאותו העולם לטבע שיהפכו מצד כי־אם
את  יפשוט המתים בתחיית המת כשיקום שמיד ופשיטא

אחרים. בגדים וילבש שעליו, השעטנז בגדי
(25 dxrde 29 cenr `"g a"pyz 'zegiyd xtq' itÎlr)

ד.103) משנה טעם 104)שם (ולולא סא: בנדה יוחנן כר'
הרי  - הבגד מן נהנה המת שאין ואףֿעלֿפי אסור. היה זה
ראה  הנאה, בלי אפילו אסורה כלאים שלבישת רבינו דעת
כאן). ור"ש שם, תוספות ועיין יח, הלכה למעלה

שם.106)אוכף.105) קשה,107)כלאים שהוא מפני
יג). הלכה (למעלה עליהם לישב מותר נלמד 108)וקשים
שם). (למעלה וכסתות בכרים שאמרו משנה 109)ממה

שאינו 110)שם. דבר זה ואין אסורה. העלאה שכל
בלבישה  הוא רוצה שהרי טז), הלכה למעלה (ראה מתכוין

בזבל. מתלכלך שאינו ממנה, ונהנה זו

.ÂÎ‰Ó‰a‰Â ˙n‰111¯zÓ - ÌÈ‡Ïk ÔÈLaÏÓ eÈ‰L «≈¿«¿≈»∆»¿À»ƒƒ¿«ƒÀ»
Ô‡OÏ112.BÙ˙k ÏÚ ¿»¿»«¿≈

כלאים.111) סוף להנאה,112)תוספתא מתכוין [שאינו
טז]. הלכה למעלה ראה כסות, כמוכרי זה והרי

.ÊÎ¯Óˆ „‚a113Ba „·‡L114ËeÁ115B‡ ,ÔzLt ÏL ∆∆∆∆∆»«∆ƒ¿»
‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¯Óˆ ÏL ËeÁ Ba „·‡L ÔzLt „‚a∆∆ƒ¿»∆»«∆∆∆¬≈∆…

ep¯kÓÈ ‡nL ,È¯ÎÏ ep¯kÓÈ116‡ÏÂ .Ï‡¯OÈÏ È¯Îp‰ ƒ¿¿∆¿»¿ƒ∆»ƒ¿¿∆«»¿ƒ¿ƒ¿»≈¿…
¯BÓÁÏ ˙Úc¯Ó epOÚÈ117¯Á‡ B˙B‡ ‡ˆÓÈ ‡nL , «¬∆«¿«««¬∆»ƒ¿»«≈

ÌÈ‡Ïk‰ ÔÈ‡ È¯‰L ,epLaÏÈÂ ˙Úc¯n‰ ÏÚÓ epÚ¯˜ÈÂ¿ƒ¿»∆≈«««¿««¿ƒ¿»∆∆¬≈≈«ƒ¿«ƒ
Ba ¯k118˙wz „ˆÈÎÂ .119ÔÈ‡L ,BÚ·Bˆ ?‰Ê „‚a ƒ»¿≈««»«∆∆∆¿∆≈

¯k ‡e‰ „iÓe ,„Á‡ Ú·ˆa ÌÈÏBÚ ÌÈzLt‰Â ¯Óv‰«∆∆¿«ƒ¿ƒƒ¿∆«∆»ƒ»ƒ»
‡nL ;¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¯k ‡Ï Ì‡Â .BËÓBLÂ BÏ¿¿¿ƒ…ƒ»¬≈∆À»∆»

ËÓL120,BÏ CÏ‰Â¯·Îe .B‡ˆÓ ‡ÏÂ ˜„a È¯‰L ƒ¿«¿»«∆¬≈»«¿…¿»¿»
˙B¯eÒ‡ ˙B‡Èa ˙BÎÏ‰a e¯‡a121˙B˜ÙÒ ¯eq‡ ÏkL , ≈«¿¿ƒ¿ƒ¬∆»ƒ¿≈

˜ÙÒa el˜‰ CÎÈÙÏe ,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ122. ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒ»≈≈¿»≈

מ:113) (רש"י 114)פסחים ניכר ואינו בו שנארג
שם). חוט,115)בפסחים שרק וֿז הלכות למעלה ראה

בטל. אינו חשוב, שם.116)שהוא שם.117)פסחים
מרדעת 118) אותו עושים בו, ניכרים הכלאים אם אבל

שם). (תוספות למעלה כמבואר סא:119)לחמור, נדה
יז.121)שם.120) הלכה יח בכסף122ֿ)פרק ראה

יב. הלכה מת טומאת מהלכות לפ"ט משנה
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.ÁÎ¯Óˆ ÈÏk Á˜Bl‰123B˜„·Ï CÈ¯ˆ - È¯Îp‰ ÔÓ «≈«¿≈∆∆ƒ«»¿ƒ»ƒ¿»¿
.ÔzLÙa ÔÈ¯eÙz Ô‰ ‡nL ,‰ÙÈ ‰ÙÈ»∆»∆∆»≈¿ƒ¿ƒ¿»

ז.123) משנה פ"ט בכלאים ראה

.ËÎÌÈ‡Ïk ‰‡B¯‰124‰¯Bz ÏL125B¯·Á ÏÚ126, »∆ƒ¿«ƒ∆»«¬≈
ÂÈÏÚ BÚ¯B˜Â BÏ ıÙB˜ - ˜eMa Cl‰Ó ‰È‰ elÙ‡¬ƒ»»¿«≈«≈¿¿»»

„iÓ127Ba¯ ‰È‰ elÙ‡Â .128ÔÈ‡L .‰ÓÎÁ B„nlL ƒ»«¬ƒ»»«∆ƒ¿»¿»∆≈
L¯ÙÓ‰ ‰OÚ˙ ‡Ï ¯eq‡ ‰ÁBc ˙Bi¯a‰ „B·k¿«¿ƒ∆ƒ…«¬∆«¿…»

‰¯Bza129‰„·‡ ·L‰a ‰Á„ ‰nÏÂ .130‡e‰L ÈtÓ ? «»¿»»ƒ¿∆¿»≈¬≈»ƒ¿≈∆
ÔBÓÓ ÏL Â‡Ï131˙Ó ˙‡ÓËa ‰Á„ ‰nÏÂ .132? »∆»¿»»ƒ¿»¿À¿«≈

'B˙Á‡ÏÂ' ·e˙k‰ Ë¯Ùe ÏÈ‡B‰133‰ÚeÓM‰ ÈtÓ . ƒ»««»¿¿«…ƒƒ«¿»
˙ÓÏ ‡e‰ ‡ÓhÓ Ï·‡ ,‡ÓhÓ BÈ‡ B˙BÁ‡Ï :e„ÓÏ»¿«¬≈ƒ«≈¬»ƒ«≈¿≈
‡e‰ È¯‰ - Ì‰È¯·cÓ B¯eq‡L ¯·c Ï·‡ .‰ÂˆÓƒ¿»¬»»»∆ƒƒƒ¿≈∆¬≈

˙Bi¯a‰ „B·k ÈtÓ ‰Á„134Èt ÏÚ Û‡Â .ÌB˜Ó ÏÎa ƒ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿»»¿««ƒ
‰Ê Â‡Ï È¯‰ ,¯·c‰ ÔÓ ¯eÒ˙ ‡Ï :‰¯Bza ·e˙kL∆»«»…»ƒ«»»¬≈»∆
ÂÈÏÚ ‰È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙Bi¯a‰ „B·Î ÈtÓ ‰Á„ƒ¿∆ƒ¿≈¿«¿ƒ¿ƒ»ƒ»»»»
BÈ‡Â ,˜eMa ÂÈÏÚ BÚ¯B˜ BÈ‡ - Ì‰È¯·c ÏL ÊËÚL««¿≈∆ƒ¿≈∆≈¿»»«¿≈
‰¯Bz ÏL ‰È‰ Ì‡Â .B˙È·Ï ÚÈbnL „Ú ,˜eMa BËLBt¿««∆«ƒ«¿≈¿ƒ»»∆»

.„iÓ BËLBt -¿ƒ»

יט:124) נראה 125)ברכות כן תורה. מדברי האסורים
שם. בבגדו,126)בסוגיא כלאים "המוצא שם: [בגמרא

כלאים  "הרואה שם: פריז בכ"י אבל בשוק", אפילו פושטן
הוא וכן חברו". של הגאונים בבגדו פירוש לפי כ. שם

אהבה, בר אדא רב של במעשה (84 עמ' שם הגאונים (אוצר
ממנה, וקרעה קם כרבלתא, שלבשה כותית שראה
בבגד  שגם הרי שעטנז, בו שיש בגד היא זו שכרבלתא
אינו  חבירו שבבגד אומרים יש אבל ופושטו. קורעו חבירו
בנדה  (הרא"ש שוגג והוא יודע אינו שחבירו מכיון קורע,
רבינו  בפירושי וראה ו), סימן בגדים כלאי הלכות פ"ט

.[23 הערה ב עמוד מלונדריש ורגע 127)אליהו רגע שכל
כלאים. לבישת איסור על עובר רבינו,128)הוא למדו

מאי  בשוק. אפילו "פושטו שם: בברכות שאמרו ממה
מקום  כל ד', לנגד עצה ואין תבונה ואין חכמה אין טעמא,
רבו  שגם הרי לרב", כבוד חולקין אין השם חילול שיש

ורדב"ז). (כסףֿמשנה זה דרבנן 129)בכלל איסור אבל
שם). (ברכות להתעלם",130)נדחה תוכל "לא בו שכתוב

חייב  ואינו "והתעלמת", נאמר כבודו, לפי שאינו זקן ועל
(שם). הבריות כבוד מפני נדחה והלאו האבידה, להשיב

ד"ה 131) ל: שבועות בתוספות וראה (שם, למחילה וניתן
מצוה.132)אבל). למת מיטמא כ.133)שכהן ברכות

לא  דטומאה, לאֿתעשה כשנכתב "דמעיקרא שם: ופירש"י
וכן  הקרובים". על נכתב שלא כשם נכתב, מצוה מת על
מינה  "וליגמר עוד: שאלו ושם שמח). (אור רבינו כוונת
מצוה, למת מיטמא פסח שעושה ממה נלמוד (כלומר:
ביטול  כלומר שאני", ואלֿתעשה שב פסחו) הקרבת ומבטל
כלאים  ואילו ואלֿתעשה", ב"שב אלא אינו הפסח הקרבת
[אבל  זאת. השמיט ורבינו ועשה". ב"קום גופו על לובש
מצוה  מת על אלא דיבר שלא כיון רבינו: בדברי עיון צריך
למה  פסח, עושה על כלל דיבר ולא ועשה", ב"קום שהוא

מצוה  כמת לכהן טומאה הלא "ולאחותו", הפסוק הביא
עיין  "לאחיו", מהפסוק נלמד פסח) קרבן ביטול (מבלי

שם]. שם.134)רש"י ברכות

.Ï‰˜BÏ - Ba ‰qk˙n‰ B‡ ÌÈ‡Ïk L·Bl‰135‰È‰ . «≈ƒ¿«ƒ«ƒ¿«∆∆»»
Le·Ï136‡l‡ ‰˜BÏ BÈ‡ - Blk ÌBi‰ Ïk ÌÈ‡ÏÎa »¿ƒ¿«ƒ»«À≈∆∆»

BL‡¯ ‡ÈˆB‰ .˙Á‡137‡ÈˆB‰ ,B¯ÈÊÁ‰Â „‚a‰ ÔÓ ««ƒ…ƒ«∆∆¿∆¡ƒƒ
B¯ÈÊÁ‰Â BL‡¯138„‚a‰ ËLt ‡lL Èt ÏÚ Û‡ , …¿∆¡ƒ««ƒ∆…»««∆∆

Blk139‰na .˙Á‡Â ˙Á‡ Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - À¬≈∆«»«»««¿«««∆
e¯˙‰Lk ?ÌBi‰ Ïk ˙Á‡ ·iÁ ‡e‰L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ∆«»««»«¿∆ƒ¿
ËLt :BÏ e¯Ó‡Â Ba e¯˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Á‡ ‰‡¯˙‰ Ba«¿»»««¬»ƒƒ¿¿»¿¿…

tËL140LaÏÏÂ ËLÙÏ È„k ‰‰LÂ ,Ba Le·Ï ‡e‰Â , ¿…¿»¿»»¿≈ƒ¿…¿ƒ¿
‰i‰L Ïk ÏÚ ·iÁ ‰Ê È¯‰ - Ba e¯˙‰L ¯Á‡««∆ƒ¿¬≈∆«»«»¿ƒ»

‰i‰Le141.ËLt ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ‰ÈÏÚ Ba e¯˙‰L ¿ƒ»∆ƒ¿»∆»¿««ƒ∆…»«

תלבש.135) לא כא.136)משום במכות כן 137)משנה
בריה  אחא רב "מחוי כא:) (שם שאמרו מה רבינו, מפרש

(כסףֿמשנה). ואפוקי" עיולי איקא פעם 138)דרב ובכל
(פירושי  מלונדריש אליהו [ורבינו (כסףֿמשנה). בו התרו
שלא  אףֿעלֿפי כתב: ג) עמ' ופסקיו מלונדריש אליהו רבינו

.(45 הערה שם ועיין אחת", אלא בו כלומר,139)התרו
אלאֿאםֿ חייב אינו וללבוש לפשוט כדי שבשהה אףֿעלֿפי
אלה  אינו זה כל - וללבשו כולו לפשוט שהות היה כן
והוציא  מעשה עשה אם אבל מעשה, עשה ולא לחוד בשהה

כולו. פשט שלא אףֿעלֿפי חייב, - במשנה 140)ראשו
ולובש, פושט והוא תלבש, אל תלבש אל לו "אמרו שם:
אשי  רב אמר שם, בסוגיא אולם ואחת", אחת כל על חייב
לפשוט  כדי שהה אפילו אלא ולובש, פושט דוקא לאו
העדים: בהתראת כתב לפיכך רבינו. פסק וכן חייב, וללבוש

פשוט". פשוט לו עשה 141)"אמרו שלא ואףֿעלֿפי
מאחר  - והתראה התראה כל על הוא חייב פעם, בכל מעשה
שמתרים  פעם בכל מעליו, האיסור להסיר לתקן בידו שהיה
שם  הריטב"א כתב וכן הלבישה, מעשה כעושה חשוב בו,
(שהבאנו  כ. בברכות מהסוגיא ראיה והביא התוספות, בשם
וממשיך  כלאים בגד פושט שאינו שמה כט) הלכה למעלה

ועשה". "קום הוא הרי בו, להתכסות

.‡ÏL·Bl‰ ‰È‰ Ì‡ :ÌÈ‡Ïk B¯·Á ˙‡ LÈaÏn‰««¿ƒ∆¬≈ƒ¿«ƒƒ»»«≈
‰˜BÏ L·Bl‰ - „ÈÊÓ142ÌeMÓ ¯·BÚ LÈaÏn‰Â , ≈ƒ«≈∆¿««¿ƒ≈ƒ

ÏLÎÓ Ôz˙ ‡Ï ¯eÚ ÈÙÏÂ143L·Bl‰ Ú„È ‡Ï Ì‡Â ; ¿ƒ¿≈ƒ≈…ƒ≈ƒ¿…¿ƒ…»««≈
LÈaÏn‰ - „ÈÊÓ LÈaÏn‰ ‰È‰Â ,ÌÈ‡Ïk ‡e‰ „‚a‰L∆«∆∆ƒ¿«ƒ¿»»««¿ƒ≈ƒ««¿ƒ

‰˜BÏ144.¯eËt L·Bl‰Â , ∆¿«≈»

כלבישה 142) חשובה ושהייה מיד, לפשוט לו שהיה
שביארנו  כמו לוקה ולפיכך מעשה, עשה שלא אףֿעלֿפי
לו  שמזמין למלביש, כמסייע שהוא ועוד הקודמת. בהלכה
(כסףֿמשנה). מעשה כעושה ומסייע להלבישו עצמו את

שבכללות.143) לאו שהוא לוקה, אינו זה לאו ועל
תלביש", "לא קרי תלבש" "לא על לוקה אינו והמלביש
מלקות  אלא זה פסוק על לוקין אין שלעולם - כדלהלן,
כשאין  ורק המלביש, לוקה אינו - הלובש כשלוקה אחת:
כדלהלן  המלביש, לוקה - בשוגג, כגון לוקה, הלובש
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"לא 144)(כסףֿמשנה). קרי תלבש", "לא משום
(הוצאת  ג פרק מכות בתוספתא רבינו דברי [ומקור תלביש".
כלאים  חבירו את "המלביש :(32"244 עמ' מנדל צוקר
כצ"ל) - (חייב מזיד שהמלביש אףֿעלֿפי הנזיר את המטמא
=) ומטמא מזיד לובש היה אם פטור, (חייב) מזיד והמטמא
(פטור) (שוגגין) שניהם (היו) פטור) (חייב מזיד ומיטמא)
כתביֿיד  (ע"פ הנ"ל בתוספתא להגיה צריך כן (פטורין)".
אליהו  ר' בפירושי ראה ראשון), ודפוס ווינה עהרפורט

.[65 הערה ד עמ' מלונדריש

.·Ï·lL ÌÈ‰keL145˙ÚLa ‡lL ‰p‰k È„‚a …¬ƒ∆»¿ƒ¿≈¿À»∆…ƒ¿«
‡e‰L Ë·‡‰ ÈtÓ ,ÔÈ˜BÏ - Lc˜na elÙ‡ ,‰„B·Ú¬»¬ƒ«ƒ¿»ƒƒ¿≈»«¿≈∆

ÌÈ‡Ïk146‡È‰L ,‰„B·Ú ˙ÚLa ‡l‡ Ba e¯z‰ ‡ÏÂ ; ƒ¿«ƒ¿…À¿∆»ƒ¿«¬»∆ƒ
.˙ÈˆÈˆk ,‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈«ƒƒ

על 145) לוקין במקדש שאפילו מבואר ושם ג: ערכין
(כסףֿמשנה). עבודה בשעת שלא בפ"ח 146)כלאים ראה

אֿב. הלכות המקדש כלי מהלכות

ãycew zegiyn zecewpã

elit` dcear zrya `ly dpedk icba eyaly mipdk"
."'ek mi`lk `edy hpa`d iptn ,oiwel - ycwna

בשעת  שלא אפילו ש"במקדש מהגמרא הראב"ד והשיג
שלוקין  הרמב"ם שכתב מה על השיג ועוד מותר", עבודה
ובאפוד  בחושן גם והלא כלאים", שהוא האבנט "מפני רק
ורך  צמר, "מרוקם שהאבנט הרדב"ז ותירץ כלאים. יש
כלאים", ואינם קשים היו והאפוד החושן אבל היה"
דין  יש אם חולקים והראב"ד שהרמב"ם נמצא ולפי־זה
ושתי  כהונה, בגדי בעוד גם או באבנט רק כלאים
כלאים  הותרו האם מחלוקתם כי בזו, זו תלויות הפלוגתות
במקדש, שהוא זמן כל או עבודה בשעת רק כהונה בבגדי

כהונה. בבגדי כלאים היתר בגדר תלוי
בציצית, כלאים דיחוי על־דרך הוא ההיתר הרמב"ם, לדעת
גם  כך ציצית, של מצות־עשה במקום רק והותר שנדחה
להתירו  אין ולכן כהונה, עבודת לשם באבנט כלאים הותרו
חילוק  שיש סובר הראב"ד משא"כ עבודה, בשעת רק אלא
בה  להתיר מיוחד לימוד יש ציצית לגבי כי ביניהם, עקרוני
כלאים, להתיר מיוחד לימוד אין באבנט משא"כ כלאים,
בדרך  האבנט, את לעשות התורה ציוותה שכך כיון אלא
כלאים, איסור בזה אין שמלכתחילה אנו יודעים ממילא

העבודה. בשעת שלא גם מותר ולכן
דין  היה באבנט רק האם מחלוקתם, גם נובעת מכאן
לא  שמעולם הראב"ד לדעת ובחושן: באפוד גם או כלאים
גם  כלאים לרבות מסתבר כהונה, בבגדי כלאים נאסרו
מלכתחילה, תורה ציוותה שכך להדגיש ובחושן, באפוד
לשיטת  אבל הכהונה. בגדי עשיית אופן להיות צריך שכן
ונדחה  כהונה, בבגדי כלאיים איסור שנאמר הרמב"ם
איסור  והיתר הדיחוי למעט מסתבר מצות־עשה, במקום
חושן  שלגבי הרמב"ם סובר ולכן שיותר, כמה כלאים

ואינם  קשים "היו כי האיסור להתיר צריך אין ואפוד
כלאים".

רק  כלאים דין ישנו מדוע הטעם לבאר יש על־פי־זה
מא  ע"פ כהונה, בגדי בשאר ולא הגמרא באבנט מר

לקראת  "היכון משום בה יש התפילה בשעת שחגורה
לשם  הוא האבנט עשיית כל וא"כ ישראל", אלקיך
לכל־לראש  משמשים הכהונה בגדי שאר משא"כ העבודה,
באופן  שנעשו אלא האדם, את לכסות הרגיל בתפקידם
לעבודת  קודש בגדי שהם כיון ולתפארת" "לכבוד מיוחד

הכהונה.
('e oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

.‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈ‡Ïk ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

miIpr zFpYn zFkld
miIprzFpYn'ld-mirxfxtq

¦§©§£¦¦
¦©§£¦¦

,‰OÚ ˙BˆÓ Ú·L .˙BˆÓ ‰¯OÚ LÏL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆¿≈ƒ¿∆«ƒ¿¬≈
ÁÈp‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ LLÂ¿≈ƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«ƒ«
‡lL („ .Ë˜Ï ÁÈp‰Ï (‚ .d˙B‡ ‰lÎÈ ‡lL (· .‰‡t≈»∆…¿«∆»¿«ƒ«∆∆∆…
‡lL (Â .Ì¯k‰ ˙BÏÏBÚ ·ÊÚÏ (‰ .Ë˜l‰ ËwÏÈ¿«≈«∆∆«¬…¿«∆∆∆…
ËwÏÈ ‡lL (Á .Ì¯k‰ Ë¯t ·ÊÚÏ (Ê .Ì¯k‰ ÏÏBÚÈ¿≈«∆∆«¬…∆∆«∆∆∆…¿«≈
˙Á˜Ï ·eLÈ ‡lL (È .‰ÁÎL ÁÈp‰Ï (Ë .Ì¯k‰ Ë¯t∆∆«∆∆¿«ƒ«ƒ¿»∆…»»««
ÔzÏ (·È .ÌÈiÚÏ ¯OÚÓ LÈ¯Ù‰Ï (‡È .‰ÁÎM‰«ƒ¿»¿«¿ƒ«¬≈»¬ƒƒƒ≈
.ÌÈiÚ‰ ÏÚ B··Ï ın‡È ‡lL (‚È .„È ˙qÓk ‰˜„¿̂»»¿ƒ«»∆…¿«≈¿»«»¬ƒƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון  1ּפרק ¤¤¦
האילן.1) או השדה בסוף לעניים פאה להניח שמצוה יבאר

האילן. פירות כל ואסף השדה כל וקצר עבר אם ודין
מתנות  קמה. מקצת שכח ואם בשדה. אלומה ושכח המעמר
האמור  גר ודין לבעלים. הנאה טובת בהן יש אם אלו עניים
ופאה  שכחה בלקט אדם כל מותרין ומאימתי עניים. במתנות
וכמה  לארץ. בחוצה נוהגות אם אלו עניים מתנות ועוללות.

הפאה. שיעור

.‡e‰„O ˙‡ ¯ˆBw‰2‰„O‰ Ïk ˙‡ ¯ˆ˜È ‡Ï - «≈∆»≈…ƒ¿…∆»«»∆
ÁÈpÈ ‡l‡ ,dlk3‰Ó˜ ËÚÓ4‰„O‰ ÛBÒa ÌÈiÚÏ5; À»∆»«ƒ«¿«»»»¬ƒƒ¿«»∆

¯ˆBw‰ „Á‡ .E¯ˆ˜a E„O ˙‡t ‰lÎ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL∆∆¡«…¿«∆¿«»¿¿À¿∆∆»«≈
LÏBz‰ „Á‡Â6ÁÈpnL ‰ÊÂ ..‰‡t ‡¯˜p‰ ‡e‰ ¿∆»«≈¿∆∆«ƒ««ƒ¿»≈»

פאה 2) ('ירושלמי' המחייבת היא הקצירה התחלת כלומר,
כלל  חיוב עוד אין - לקצור שהתחיל לפני אבל ה"א), פ"א

זק"ש). ניסן להרב מלך' פני פאה 3)('אור יקצור. ולא
ש"אמר  מפני לקרקע", במחובר ניתנת "הפאה מ"א: פ"ד
[שיניחו] ללמדנו - בקוצרך שדך פאת תכלה לא הכתוב
שם). המשנה, (פירוש בקציר" וזה לקרקע, מחוברת פאה
מן  להפריש פאה "מצות בברייתא: - א צד, ובבבאֿקמא

הט"ו).4)הקמה". (להלן שיעור לה בגמר 5)ואין
הי"ב. פ"ב להלן וראה כג:). שבת (רש"י 'ספרא'6)קצירו

פאה  ו'ירושלמי' א. קלז, חולין ה"ב; פ"א קדושים פרשת
שאין  דברים אבל בתלישה, שדרכם דברים והיינו ה"ד, פ"א
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כמו  בפאה. אותם מחייבת התלישה אין - בתלישה דרכם
ה"ב  פ"ד להלן רבינו שפסק וכמו שם, בחולין שאמרו

חדש'). 'פרי בשם השולחן' ('פאת

.·˙BÏÈ‡a Ck ,‰„Oa ÁÈpnL ÌLÎe7˙‡ ÛÒB‡Lk . ¿≈∆«ƒ««»∆»»ƒ»¿∆≈∆
ËÚÓ ÁÈpÓ - Ô‰È˙B¯t8Ïk ˙‡ ¯ˆ˜Â ¯·Ú .ÌÈiÚÏ ≈≈∆«ƒ«¿«»¬ƒƒ»«¿»«∆»

‰nÓ ËÚÓ Á˜BÏ - ÔÏÈ‡‰ ˙B¯t Ïk ÛÒ‡ B‡ ‰„O‰«»∆»«»≈»ƒ»≈«¿«ƒ«
ÌÈiÚÏ B˙BÂ ÛÒ‡M ‰nÓ B‡ ¯ˆwM9B˙È˙pL ; ∆»«ƒ«∆»«¿¿»¬ƒƒ∆¿ƒ»

‰OÚ ˙ÂˆÓ10.Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :¯Ó‡pL , ƒ¿«¬≈∆∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬……»
BLÏÂ ‰Ów‰ ÔÁË elÙ‡Â11˙t B‡Ù‡Â12‰Ê È¯‰ - «¬ƒ»««»»¿»«¬»«¬≈∆

.ÌÈiÚÏ ‰‡t epnÓ Ô˙B≈ƒ∆≈»»¬ƒƒ

ובדקל".7) "בדלית מ"א: פ"ד פאה המשנה  מן מבואר כן
לומר: תלמוד - מנין? "אילנות אמרו: שם וב'ירושלמי'
כדעת  ולא התורה, מן שחיובם רבינו מדברי וכנראה שדך".
בדגן  אלא חייב אינו התורה שמן מ"ד) פ"א (פאה הר"ש

בלבד. ויצהר פ"ד 8)תירוש פאה 'ירושלמי' עי' במחובר.
הט"ו. פ"ב להלן ועי' וממה 9)ה"א. א. צד, בבאֿקמא

נראה  "שנתינתו", כתב להלן וגם "ונותנו", רבינו שכתב
חובתו  ידי יוצא אינו הפאה ואסף עבר שכבר שכיון
הלכות  פ"ב להלן וראה ליתן, צריך אלא בלבד, ב"עזיבה"

מלך'). פני ('אור המצוות'10)טוֿטז ב'ספר כתב כן
א  תעזוב יתעלה, אמרו "והוא קכ) שהזכיר ('עשה' אחר ותם,

לאו  היא שהפאה (טז:) מכות בגמרא נתבאר וכבר הפאה.
שדך, פאת תכלה לא אמרו הוא - הלאו לעשה. שניתק
שם  כתב וכן אותם". תעזוב ולגר לעני אמרו הוא - והעשה
וקצר  עבר שאם לפי לעשה, ניתק זה "ולאו רי: לאֿתעשה
אמרו  והוא הקציר, מן הפאה כשיעור לעניים יתן הזרוע, כל
במצותֿעשה". שביארנו כמו אותם, תעזוב ולגר לעני

מן 11) מפריש "ואף שם): (בבאֿקמא שאמר ישמעאל כרבי
כמותו. סוברת שם שהסוגיא מפני כדבריו, והלכה העיסה".
"תעזוב" בתורה פעמיים שנאמר משום שטעמו שם, ואמרו
הוא  מחויב - הפאה את ששינה לאחר שאפילו ללמד בפאה,

לעניים. "מפריש 12)לעזבה אלא הזכיר לא ישמעאל רבי
העיסה  נתרבתה ישמעאל ולרבי הואיל אבל העיסה", מן
בין  לחלק שאין רבינו סובר - למעלה) (ראה מ"תעזוב"

חייבת. היא ואף אפויה, לפת עיסה

.‚¯Èˆw‰ Ïk „·‡13Ô˙pL Ì„˜ Û¯O B‡ ¯ˆwL »«»«»ƒ∆»«ƒ¿«…∆∆»«
‡Ï ˙ÂˆÓ ÏÚ ¯·Ú È¯‰L ;‰˜BÏ ‰Ê È¯‰ - ‰‡t‰«≈»¬≈∆∆∆¬≈»««ƒ¿«…
.BÏ ˜zpL daL ‰OÚ Ìi˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡Â ,‰OÚ«̇¬∆¿≈»¿«≈¬≈∆»∆ƒ«

ולא 13) "ביטלו הסובר יוחנן שלרבי אמרו שם במכות
ל'עשה' הניתק לאו על בעבר לוקה שאינו (היינו ביטלו"
כשאכל  כאן מדובר - בידים) ה'עשה' את ביטל  אם אלא
הקציר  כל "אבד כתב: שרבינו ומכיון העיסה. את עצמו הוא
שאמר: שם לקיש ריש כדעת שסובר נראה נשרף", או שקצר
ה'עשה' ביטל לא אם שאפילו (היינו, קיימו" ולא "קיימו
המצוות' ב'ספר כתב וכן לוקה). - קיימו לא אלא בידים
מהל' בפט"ז וראה ה"ה. להלן ראה ריד), (לאֿתעשה

ה"ב. בפי"ח שם ועוד שם. ובכסףֿמשנה ה"ד, סנהדרין

.„¯ˆBwLk ,Ë˜Ïa ÔÎÂ14Ìl‡Óe15ËwÏÈ ‡Ï - ¿≈¿∆∆¿∆≈¿«≈…¿«≈
ÌÁÈpÈ ‡l‡ ,¯Èˆw‰ ˙ÚLa ˙BÏÙBp‰ ÌÈÏaM‰«ƒ√ƒ«¿ƒ¿««»ƒ∆»«ƒ≈

¯·Ú .ËwÏ˙ ‡Ï E¯Èˆ˜ Ë˜ÏÂ :¯Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ∆∆¡«¿∆∆¿ƒ¿…¿«≈»«
‰Ù‡Â ÔÁË elÙ‡ ,ÔËwÏÂ16:¯Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ Ô˙B - ¿ƒ¿»¬ƒ»«¿»»≈»¬ƒƒ∆∆¡«
Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ17¯Á‡ eÙ¯O B‡ e„·‡ . ∆»ƒ¿«≈«¬……»»¿ƒ¿¿««

.‰˜BÏ - ÌÈiÚÏ Ô˙pL Ì„˜ ÔËwlL∆ƒ¿»…∆∆»«»¬ƒƒ∆

פ"ד 14) (להלן קצירה" בשעת המגל מתוך הנופל "זה
ידו 15)ה"א). מתוך "הנופל זה מאלם. או כלומר,

(שם). ויקצור" השבלים ה"ב.16)כשמקבץ למעלה ראה
קצירך 17) "ולקט קכא). ('עשה' המצוות' ב'ספר כתב כן

מכות  במסכת שנתבאר כמו לעשה, שניתק לאו זה וגם וכו'
וראה  ריא, בלאֿתעשה שם עוד זה על וחזר פאה". לגבי

הסמוכה. בהלכה

.‰,‰¯Èˆa‰ ˙ÚLa ÌÈ·Ú‰ ÔÓ Ë¯ÙpL Ë¯Ùa ÔÎÂ¿≈¿∆∆∆ƒ¿»ƒ»¬»ƒƒ¿««¿ƒ»
Ë¯Ùe ,ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ :¯Ó‡pL ;˙BÏÏBÚa ÔÎÂ¿≈¿≈∆∆¡«¿«¿¿…¿≈∆∆
¯nÚÓ‰ ÔÎÂ .Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ ,ËwÏ˙ ‡Ï EÓ¯k«¿¿…¿«≈∆»ƒ¿«≈«¬……»¿≈«¿«≈

˙Á‡ ‰nÏ‡ ÁÎLÂ18;‰pÁwÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ‰„Oa ¿»«¬À»«««»∆¬≈∆…ƒ»∆»
.BzÁ˜Ï ·eL˙ ‡Ï ,‰„Oa ¯ÓÚ zÁÎLÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆…»¿«¿
B˙B ‰Ê È¯‰ - B‡Ù‡Â BÁË elÙ‡ ,BÁ˜Ïe ¯·Ú»«¿»¬ƒ¿»«¬»¬≈∆¿

ÚÏBÊ - ‰È‰È ‰ÓÏ‡ÏÂ ÌB˙iÏ ¯bÏ :¯Ó‡pL ;ÌÈi »¬ƒƒ∆∆¡««≈«»¿»«¿»»ƒ¿∆
‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓ ÔlkL ,z„ÓÏ ‡‰ .‰OÚ ˙ÂˆÓƒ¿«¬≈»»«¿»∆À»ƒ¿…«¬∆

Ô‰ ‰OÚÏ ˜zp‰19.‰˜BÏ - Ô‰aL ‰OÚ Ìi˜ ‡Ï Ì‡Â , «ƒ»«¬≈≈¿ƒ…ƒ≈¬≈∆»∆∆

שכחה,18) – עמרים "שני רבינו: כתב הי"ד, פ"ה להלן
- כאן שכתב אחת" "אלומה כן ואם שכחה". אינם ושלשה

מלך'). פני 'אור (ועי' דוקא ב'ספר 19)לאו רבינו לשון זה
שכל  אצלנו הוא שכלל "ודע, ריד): (לאֿתעשה המצוות'
עשה  שקיים זמן כל עשה, קיום בה שיש לאֿתעשה מצוות
שאם  - הפאה כגון לוקה. יקימנו לא ואם לוקה, אינו - שבה
ליתנה  יכול אלא שיקצור בזמן מלקות יתחייב לא קצרה,
מן  נותן - ולשן וטחנן החיטים את דש אם וכן שבלים.
אירע  אם אבל הפאה, מן בו חייב שהיה מה שיעור העיסה
לוקה, זה הרי - שנשרפו או לגמרי החיטים אותן שאבדו
כגון  בידו, ביטלו אם כלֿשכן שבה, 'עשה' קיים שלא כיון
בגמרא  שאמרם תחשוב ואל החיטים. אותן כל את שאכל
שאותה  ונתקיים אחרת" ועוד זאת אלא לנו אין "אנו מכות:
בפאה  אלא זה דין יהא שלא שמשמע הפאה, היא האחרת
מה  וכל הפאה לומר: רצונו "אחרת" ענין אלא לא, - בלבד.
והעוללות, והשכחה והלקט שהפרט לפי הפאה, כדין שדינו
מה  בו ואפשר מעשה, בו שיש לאו הוא מהם אחד כל
ביטלו, ולא ביטלו או קיימו ולא קיימו מענין בפאה שאפשר
הוא  'עשה' קיום בה שיש לפאה למדנו שממנו שהכתוב לפי
בפאה  נאמר וזה - אותם תעזוב ולגר לעני יתעלה: אמרו
ולקט  שדך, פאת תכלה "לא אמר ובעוללות, ובפרט ובלקט
תלקט, לא כרמך ופרט תעולל, לא וכרמך תלקט, לא קצירך
"לא  השכחה בעומר עוד ואמר אותם". תעזוב ולגר לעני
שמצאנו  וכיון יהיה", ולאלמנה וליתום לגר לקחתו, תשוב
על  ולמדו ל'עשה', שניתק לאו היא שהפאה הגמרא לשון
משמע  אותם", תעזוב ולגר "לעני שאמר ממה שבה 'עשה'

לעשה". שניתק לאו - הלאוין חמשת אלו שכל

.Â‰Ówa ‡È‰ Ck ,ÌÈ¯ÓÚa ‰ÁÎM‰L ÌLk20Ì‡ . ¿≈∆«ƒ¿»»√»ƒ»ƒ«»»ƒ
.ÌÈiÚÏ BÊ È¯‰ - d¯ˆ˜ ‡ÏÂ ‰Ów‰ ˙ˆ˜Ó ÁÎL»«ƒ¿»«»»¿…¿»»¬≈»¬ƒƒ
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‰ÁÎL LÈ Ck ,da ‡ˆBiÎÂ ‰‡e·za ‰ÁÎM‰L ÌLÎe¿≈∆«ƒ¿»«¿»¿«≈»»≈ƒ¿»
Ôlk ˙BÏÈ‡Ï21¯‡Ù˙ ‡Ï E˙ÈÊ ËaÁ˙ Èk :¯Ó‡pL ; »ƒ»À»∆∆¡«ƒ«¿…≈¿…¿»≈
EÈ¯Á‡22˙BÏÈ‡‰ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰Â ,23. «¬∆¿«ƒƒ¿»»ƒ»

"בשדה,20) דורש כיֿתצא פרשת וב'ספרי' מ"ז. פ"ו פאה
ר"ש  עי' ב'ירושלמי', מפורש וכן קמה". שכחת לרבות

מ"ו. פ"ד לפאה שכל 21)בפירושו רבינו, מדברי [נראה
בפאה  האמור הכלל בהם ואין בשכחה, חייבים האילנות
- כאחת לקיטתו שאין שאילן ה"א) פ"ב ולהלן מ"ד, (פ"א
ד"ה  - ב ב, בקידושין הרשב"א דעת כן ואין בה. חייב אינו
וב'אור  שם, בפאה ראשונה' 'משנה ועי' והגרע"א). אתרוג,

מלך']. זו 22)פני "אחריך, ב: קלא, בחולין ואמרו
שם).23)שכחה". (חולין, מזית לומדים

.ÊÌ¯ka ÌÈiÚÏ ˙BzÓ Úa¯‡L ,„ÓÏ ˙‡ˆÓ24: ƒ¿≈»»≈∆«¿««»»¬ƒƒ«∆∆
˙BzÓ LÏLÂ .‰ÁÎM‰Â ‰‡t‰Â ˙BÏÏBÚ‰Â Ë¯t‰«∆∆¿»≈¿«≈»¿«ƒ¿»¿»«»

‰‡e·za25ÌÈzLe .‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰ : «¿»«∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«ƒ
˙BÏÈ‡a26.‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰ : »ƒ»«ƒ¿»¿«≈»

פ"ב.24) פאה ותוספתא שם, בה 25)חולין שייך שלא
הכ"א. ועיי"ש הי"ז. פ"ד להלן כמבואר עוללות,

וב'תוספות'26) עוללות. ולא פרט ולא לקט לא בהם שאין
עוללות  שלענין "אףֿעלֿפי שאלו: גמר) ד"ה שם, (חולין
שאין  אחריך", "אחריך ב'גזירהֿשוה' מכרם זית ללמוד אין
פרט  לענין נלמוד לא למה - נטף ולא כתף לא בו

זו?". ב'גזירהֿשוה'

.Áel‡ ÌÈiÚ ˙BzÓ Ïk27‰È‰ ˙·BË Ô‰a ÔÈ‡ - »«¿¬ƒƒ≈≈»∆«¬»»
ÌÈÏÚaÏ28ÔÁ¯k ÏÚ Ô˙B‡ ÔÈÏËBÂ ÔÈ‡a ÌÈiÚ‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»»¬ƒƒ»ƒ¿¿ƒ»«»¿»

ÌÈÏÚa ÏL29Ô˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ï‡¯OÈaL ÈÚ elÙ‡Â . ∆¿»ƒ«¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈ƒƒ»
B„iÓ30. ƒ»

שירצה.28)שם.27) מי לכל לתתם שהרי 29)שבידו
עזיבה  לשון - "תעזוב" אלא "נתינה" לשון בהם נאמרה לא
נתינה, בהן שנאמרה ומעשרות לתרומות בניגוד .(: (שם
הט"ו). תרומות מהל' (פי"ב שירצה מי לכל שנותנן

לעני 30) תלקט, לא קצירך "ולקט כב) כג, (ויקרא שנאמר
לעני  תלקט "לא (שם): חכמים ודרשו אותם", תעזוב ולגר
הלקט  מן ללקט לו אסור העני שגם שלו", על עני להזהיר -

שדהו. של

.ËÌÈiÚ ˙BzÓa ¯eÓ‡‰ ¯b Ïk31¯‚ ‡l‡ BÈ‡ - »≈»»¿«¿¬ƒƒ≈∆»≈
˜„ˆ32ÈL ¯OÚÓa ¯ÓB‡ ‡e‰ È¯‰L .33ÈÂl‰ ‡·e : ∆∆∆¬≈≈¿«¬≈≈ƒ»«≈ƒ

˙È¯a Ôa ¯b‰ Û‡ ,˙È¯a Ôa ÈÂl‰ ‰Ó ;¯b‰Â34Û‡Â . ¿«≈»«≈ƒ∆¿ƒ««≈∆¿ƒ¿«
ÔÈÚBÓ ÔÈ‡ ,ÔÎ Èt ÏÚ35˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈiÚ «ƒ≈≈¿ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒ«»

ÔÈÏËBÂ Ï‡¯OÈ ÈiÚ ÏÏÎa ÔÈ‡a ‡l‡ ,el‡ ˙BznÓƒ«»≈∆»»ƒƒ¿«¬ƒ≈ƒ¿»≈¿¿ƒ
ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,Ô˙B‡36. »ƒ¿≈«¿≈»

תעזוב".31) ולגר ('פאת 32)"לעני תושב גר ולא
וכן 33)השולחן'). עני", "במעשר כתבֿיד אחר בנוסח

רוקח'). ('מעשה ה"ד.34)נכון פ"ד קדושים פ' 'ספרא'
בלקט 35) נכרים עניי ביד ממחין "אין ב: נט, גיטין משנה,

שלום". דרכי מפני ופאה לבדם 36)שכחה באו אם אבל

שיבואו  עד חכו : להם לומר יכול שהרי שלום, דרכי כאן אין
ה"ה]. זרה עבודה מהל' בפ"י [וראה (רדב"ז). ישראל עניי

.ÈÏk - Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :ÌÈiÚ ˙BzÓa ¯Ó‡∆¡«¿«¿¬ƒƒ∆»ƒ¿«≈«¬……»»
Lw·Ï ÌÈiÚ‰ e˜Òt .Ô˙B‡ ÔÈÚ·Bz ÌÈiÚ‰L ÔÓÊ¿«∆»¬ƒƒ¿ƒ»»¿»¬ƒƒ¿«≈

Ì„‡ ÏÎÏ ¯zÓ Ô‰Ó ¯‡Lp‰ È¯‰ - Ì‰ÈÏÚ ¯fÁÏe37; ¿«≈¬≈∆¬≈«ƒ¿»≈∆À»¿»»»
˙BÓe¯zk LB„˜ BÙeb ÔÈ‡L38Ô‰Ï ÔzÏ ·iÁ BÈ‡Â . ∆≈»«¿¿≈«»ƒ≈»∆

'ÌÈiÚÏ Ô˙Â' Ô‰a ¯Ó‡ ‡lL ;Ô‰ÈÓc39‡l‡ , ¿≈∆∆…∆¡«»∆¿»«»¬ƒƒ∆»
‰iÁÏ Ô˙B‡ ·ÊÚÏ ‰eˆÓ BÈ‡Â .'Ì˙‡ ·ÊÚz'«¬……»¿≈¿À∆«¬…»¿«»

.ÌÈiÚ ÔÈ‡ È¯‰Â ,ÌÈiÚÏ ‡l‡ ,˙BÙBÚÏe¿∆»«¬ƒƒ«¬≈≈¬ƒƒ

להלן.37) וראה השדה, לבעל גם שמותר שהכוונה כנראה
מקום 38) שם = ) בכושר זרע "לוי ב: קלד, בחולין הוא כן

דרב  לקמיה אתא לקט, למישקל עניים הוו ולא רש"י) -
ולא  לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר לעני ליה: אמר ששת,
ולא  לעיר מגורן לא תרומה מביאין אין מיתיבי: לעטלפים.
מפני  - ומביאה פרה שוכר כהן, שם אין ואם לישוב, ממדבר

דטבלה". תרומה שאני תרומה, "והרי 39)הפסד שם:
אוסרים  (אינם טבלי דלא וקיבה) ולחיים זרוע = ) מתנות
כהן  שם אין ואם וכו' ותניא הרמתם), לפני הבהמה כל
מתנות  שאני כהן, הפסד מפני ואוכלן בדמים אותן מעלין

ביה". כתיבה דנתינה כהונה

.‡ÈÈ˙ÓÈ‡Ó40?Ë˜Ïa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ41eÒkiMÓ ≈≈»«À»ƒ»»»¿∆∆ƒ∆ƒ»¿
ÌÈBL‡¯‰ ÌÈËwÏÓ ¯Á‡ eËwÏÈÂ ÌÈiL ÌÈËwÏÓ‰42 «¿«¿ƒ¿ƒƒƒ«¿««¿«¿ƒ»ƒƒ
?˙BÏÏBÚ·e Ë¯Ùa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ È˙ÓÈ‡Ó .e‡ˆÈÂ43 ¿≈¿≈≈»«À»ƒ»»»¿∆∆¿≈

- ÔÎ È¯Á‡ ¯‡Lp‰ .e‡B·ÈÂ Ì¯ka ÌÈiÚ‰ eÎl‰iMÓƒ∆¿«¿»¬ƒƒ«∆∆¿»«ƒ¿»«¬≈≈
ÏL ‰ÁÎLa Ì„‡ Ïk ÔÈ¯zÓ È˙ÓÈ‡Ó .Ì„‡ ÏÎÏ ¯zÓÀ»¿»»»≈≈»«À»ƒ»»»¿ƒ¿»∆

?ÌÈ˙ÈÊ44Ï‡¯OÈ ı¯‡a45L‡¯a d˙B‡ ÁÎL Ì‡ , ≈ƒ¿∆∆ƒ¿»≈ƒ»«»¿…
˙Èf‰46‡e‰L ,ÂÏÒk L„Á L‡¯Ó da ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ««ƒ¬≈∆À»»≈……∆ƒ¿≈∆

‰ÏÈÙ‡ ‰La ‰iL ‰ÚÈ·¯ ÔÓÊ47È¯eaˆ Ï·‡ . ¿«¿ƒ»¿ƒ»¿»»¬ƒ»¬»ƒ≈
ÌÈ˙ÈÊ48Ô‰a ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÔÏÈ‡‰ ˙Áz ÔÁÎML ≈ƒ∆¿»»««»ƒ»¬≈∆À»»∆

.Ô‰È¯Á‡ ¯fÁlÓ ÌÈiÚ‰ e˜ÒÙiMÓƒ∆ƒ¿¿»¬ƒƒƒ¿«≈«¬≈∆

מ"א.40) פ"ח להלכה 41)פאה זו הלכה סמיכות [מתוך 
"לעני  משום הוא שההיתר מפרש שרבינו נראה הקודמת,
כתב  וכן לעטלפים", ולא לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר
כא, בבאֿמציעא שבבבלי ואףֿעלֿפי שם. המשנה בפירוש
שהעניים  בעלים, יאוש משום הוא שהטעם אמרו - ב
שם, בפאה ה'ירושלמי' כדעת פסק - מהלקט נתייאשו
יוחאי  בן שמעון רבי של הברייתא את זו למשנה שהביאו
לעטלפים". ולא לעורבים ולא אותם, תעזוב ולגר "לעני

השדה]. בעל של שהם שם שם:42)ונראה במשנה
(בבאֿ לקיש ריש של וכפירושו הנמושות". בה "משליכו
אינו  שם יוחנן רבי וגם לקוטי", בתר "לקוטי שם) מציעא
שם. לפאה המשנה' וב'פירוש משנה' ב'כסף עי' עליו, חולק

שם.43) רביעה 44)משנה, משתרד "ובזיתים שם:
ועוללות  ולקט פרט להוציא אלא הכוונה ואין שניה".
היא  אף שהרי פאה, למעט בא לא אבל באילנות, שאינם

בזיתים. נוהגות 45)נוהגת שמדרבנן הי"ד, להלן ראה
להלן. וראה לארץ. בחוצה גם עניים שאם 46)מתנות

כדלהלן. העניים, משיפסקו מותר זה הרי הארץ, על שכח
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הי"ב. להלן שם:47)וראה המשנה בפירוש גם כתב כן
השנה. מן השניה הרביעה בזמן השני המטר שניה, "ורביעה
מגדל  שהוא לפי הסתיו, לזמן הרביעה שם כן כמו והשאילו
והוא  בנקיבה, הבועל כמעשה הארץ מבטן ויוציאם הצמחים
בעלה  מטרא (: ו (תענית אמרו וכן תרביע, ממלת גזור
ישראל) בארץ =) הצבי בארץ שניה רביעה וזמן דארעא.

ובש  במרֿחשון, בי"ז הוא המבכרת בכ"ג בשנה הבינונית נה
מן  שירד ומה כסליו, בר"ח המאוחרת ובשנה במרֿחשון,
מתחילת  לא החורף ממטרות הוא מרֿחשון י"ז קודם הגשם
מה  וראה הדבר". נאמר ועליו ישראל, בארץ זה כל הסתיו,
בתענית  הסוגיא עם רבינו דברי ליישב משנה' ב'כסף שכתב

ב. ו, א. הי"ב.48)ו, להלן ראה

.·ÈÔÓÊ Ïk49ÌÈ˙Èf‰ ˙ÁÎL ÏhÏ ÈÚÏ LiL »¿«∆≈∆»ƒƒ…ƒ¿««≈ƒ
˙BÏÈ‡‰ ˙Áz ı¯‡a ˙BÁpn‰50Èt ÏÚ Û‡Â ,ÏËB - «À»»»∆««»ƒ»≈¿««ƒ

ÔÏÈ‡‰ L‡¯aL ‰ÁÎMa Ì„‡ Ïk ¯z‰ ¯·kL51ÏÎÂ . ∆¿»À«»»»«ƒ¿»∆¿…»ƒ»¿»
,ÏËB - ÔÏÈ‡‰ L‡¯aL ‰ÁÎL ÏhÏ BÏ LiL ÔÓÊ¿«∆≈ƒ…ƒ¿»∆¿…»ƒ»≈

ÂÈzÁz ‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡ ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â52. ¿««ƒ∆¬«ƒ≈ƒ¿»«¿»

זמן 49) "כל : מ"ב פ"ז בפאה שאמרו מה רבינו מפרש כן
בראשו". לו יש תחתיו, לו פסקו 50)שיש שלא עד

למעלה. ראה אחריה, מלחזר זמן 51)העניים אחר היינו
למעלה. כמבואר אפילה, בשנה שניה שעדיין 52)רביעה

אחריה. מלחזר העניים פסקו לא

.‚ÈÌÈ„Èt˜Ó ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡L ‰„OaL ÌÈiÚ ˙BzÓ«¿¬ƒƒ∆«»∆∆≈»¬ƒƒ«¿ƒƒ
‰„O‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ53Èt ÏÚ Û‡Â , ¬≈∆¬≈≈∆«««»∆¿««ƒ

.Ì‰È˙BzÓ ÏÚ ¯fÁlÓ ÌÈiÚ‰ e˜Òt ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…»¿»¬ƒƒƒ¿«≈««¿≈∆

ה"א.53) פ"ח פאה 'ירושלמי'

.„ÈÔÓ ˙B‚‰B ÔÈ‡ el‡‰ ÌÈiÚ‰ ˙BzÓ Ïk»«¿»¬ƒƒ»≈≈»¬ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz‰54.˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯˙k , «»∆»¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿««¿

,ÌÎˆ¯‡ ¯Èˆ˜ ˙‡ ÌÎ¯ˆ˜·e :¯ÓB‡ ·e˙k‰ È¯‰¬≈«»≈¿À¿¿∆∆¿ƒ«¿¿∆
,‡¯Óba L¯t˙ ¯·Îe .E„O· E¯Èˆ˜ ¯ˆ˜˙ Èkƒƒ¿…¿ƒ¿¿»∆¿»ƒ¿»≈«¿»»

Ì‰È¯·cÓ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙‚‰B ‰‡t‰L55‰‡¯ÈÂ . ∆«≈»∆∆¿»»»∆ƒƒ¿≈∆¿≈»∆
ÔlkL ,el‡ ÌÈiÚ ˙BzÓ ¯‡LÏ ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏƒ∆«ƒƒ¿»«¿¬ƒƒ≈∆À»

.Ì‰È¯·cÓ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ˙B‚‰B¬¿»»»∆ƒƒ¿≈∆

בארץ 54) אלא נוהגת אינה בארץ התלויה מצוה שכל
"ארצכם" בפסוק מפורש שהרי ועוד לו:), (קידושין

שמבאר. כמו ב:55)ו"בשדך", קלז, בחולין מפורש כן
כסףֿמשנה. ועי' בחו"ל", הכא בארץ, "התם

.ÂËdÏ ÔÈ‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ?‰‡t‰ ¯eÚL ‡e‰ ‰nk«»ƒ«≈»ƒ«»≈»
¯eÚL56.B˙·BÁ È„È ‡ˆÈ - ˙Á‡ ˙ÏaL ÁÈp‰ elÙ‡ . ƒ¬ƒƒƒ«ƒ…∆««»»¿≈»

ÌÈMMÓ „Á‡Ó ˙BÁt ÔÈ‡ Ì‰È¯·cÓ Ï·‡57ÔÈa , ¬»ƒƒ¿≈∆≈»≈∆»ƒƒƒ≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ÔÈa ı¯‡a58„Á‡‰ ÏÚ ÛÈÒBÓe . »»∆≈¿»»»∆ƒ«»∆»

‰„O‰ Ï„‚ ÈÙÏ ÌÈMMÓ59ÌÈiÚ‰ ·¯ ÈÙÏe ,60ÈÙÏe , ƒƒƒ¿ƒ…∆«»∆¿ƒ…»¬ƒƒ¿ƒ
Ì‡L ,¯˙BÈa ‰pË˜ ‡È‰L ‰„O ?„ˆÈk .Ú¯f‰ ˙k¯aƒ¿««∆«≈«»∆∆ƒ¿«»¿≈∆ƒ
È¯‰ - ÈÚÏ ÏÈÚBÓ BÈ‡ ÌÈMMÓ „Á‡ ‰pnÓ ÁÈp‰ƒƒ«ƒ∆»∆»ƒƒƒ≈ƒ∆»ƒ¬≈
ÔÈa¯Ó ÌÈiÚ‰ eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eÚM‰ ÏÚ ÛÈÒBÓ ‰Ê∆ƒ««ƒ¿≈ƒ»»¬ƒƒ¿Àƒ

‰a¯‰ ÛÒ‡Â ËÚÓ Ú¯Ê Ì‡Â .ÛÈÒBÓ -61È¯‰L , ƒ¿ƒ»«¿«¿»««¿≈∆¬≈

ÏÚ ÛÈÒBn‰ ÏÎÂ .‰Î¯a‰ ÈÙÏ ÛÈÒBÓ - C¯a˙ƒ¿»≈ƒ¿ƒ«¿»»¿»«ƒ«
¯ÎO BÏ ÔÈÙÈÒBÓ - ‰‡t‰62˙‡Ê ˙ÙÒB˙Ï ÔÈ‡Â . «≈»ƒƒ»»¿≈¿∆∆…
¯eÚL63. ƒ

שם.56) וחולין מ"א, פ"א מ"ב.57)פאה שם, פאה
שם.58) שם.59)חולין, רוב 60)פאה, לפי שם:

בוי"ו; ענוה שיקרא מי "יש שם: בפיה"מ וכתב הענוה,
מעט". או רב זרע אם הארץ שתענה מה ופירושו

כאן 61) אבל מועטין". "והעניים כתב: המשנה בפירוש
להוסיף  יש מרובים, העניים היו אם שהרי זאת, השמיט

רב. בזרע בשנתברך ויותר, מצוה 62)יותר שיש כיון
ה"א. פ"א פאה ב'ירושלמי' כמפורש בהוספתו,

וכן 63) מלמעלה". שיעור לה אין "הפאה שם: 'ירושלמי'
לאחר  =) שדהו כל לעשות רצה "שאם ו:) (נדרים אמרו

עושה". - פאה הי"א) פ"ב להלן ראה לקצור, שהתחיל

ה'תשפ"א  מרחשון כ"ב שני יום

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
הקרקע 1) שיעור וכמה בפאה. שחייבין הדברים כל יבאר

שדהו  הקוצר בקמה. הפאה שחיוב ודין בפאה חייב שיהיה
שקצר  גוי קמה. והיא שדהו המקדיש או שתוגמר קודם
לקצור. נכרים פועלים שוכרים ואם נתגייר. ואח"כ שדהו
הפועלים  ואם הפאה. מניחים השדה מן מקום באיזה
אותם  קוצרים אם הנקצרים, דברים פאת להניחם. מוזהרים
בכמה  ודן אותה. בוזזין או אותם מחלקים ואם העניים.
וזרקה  הפאה מקצת שנטל והעני הפאה. מחלקין ביום עתות

השאר. על

.‡B˙ËÈ˜Ïe ,¯ÓLÂ ,ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL ,ÏÎ‡ Ïk»…∆∆ƒ»ƒ»»∆¿ƒ¿»¿ƒ»
;‰‡Ùa ·iÁ - Ìei˜Ï B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe ,˙Á‡k BlkÀ¿«««¿ƒƒ¿ƒ«»¿≈»

.ÌÎˆ¯‡ ¯Èˆ˜ ˙‡ ÌÎ¯ˆ˜·e :¯Ó‡pL∆∆¡«¿À¿¿∆∆¿ƒ«¿¿∆

.·¯Èˆ˜Ï ‰ÓBc‰ Ïk2‡e‰ - el‡ ÌÈÎ¯c LÓÁa »«∆¿»ƒ¿»≈¿»ƒ≈
ÔÈ·e¯Á‰Â ˙BiËw‰Â ‰‡e·z‰ ÔB‚k .‰‡Ùa ·iÁL∆«»¿≈»¿«¿»¿«ƒ¿ƒ¿∆»ƒ
ÌÈ˙Èf‰Â ÌÈ·Ú‰Â ÌÈBn¯‰Â ÌÈ„˜M‰Â ÔÈÊB‚‡‰Â¿»¡ƒ¿«¿≈ƒ¿»ƒƒ¿»¬»ƒ¿«≈ƒ

ÌÈk¯ ÔÈa ÌÈL·È ÔÈa ÌÈ¯Óz‰Â3el‡a ‡ˆBik ÏÎÂ ,4. ¿«¿»ƒ≈¿≈ƒ≈«ƒ¿…«≈»≈
ÒÈËq‡ Ï·‡5ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ‰‡eÙe ¬»ƒ»ƒ»¿«≈»∆¿ƒƒ¿≈
ÏÎ‡ ÔÈ‡L6ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - ˙Bi¯ËÙe ÔÈ‰Ók ÔÎÂ . ∆≈»…∆¿≈¿≈ƒƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈

‡Lk ı¯‡‰ ÔÓ Ô‰ÈÏecb ÔÈ‡Lı¯‡‰ ˙B¯t ¯7ÔÎÂ . ∆≈ƒ≈∆ƒ»»∆ƒ¿»≈»»∆¿≈
‡e‰ È¯‰L ,ep¯ÓLiL ÈÓ BÏ ÔÈ‡L ,¯eËt - ¯˜Ù‰‰«∆¿≈»∆≈ƒ∆ƒ¿¿∆∆¬≈
ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - ÌÈ‡z‰ ÔÎÂ .ÏkÏ ¯˜ÙÓÀ¿»«…¿≈«¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈∆≈
ÌBi‰ ¯ÓbiM ‰Ó ‰Ê ÔÏÈ‡a LÈ ‡l‡ ,˙Á‡k Ô˙ËÈ˜Ï¿ƒ»»¿««∆»≈¿ƒ»∆«∆ƒ»≈«
- ˜¯È ÔÎÂ .ÌÈÓÈ ‰nk ¯Á‡Ï ¯ÓbiM ‰Ó Ba LÈÂ¿≈«∆ƒ»≈¿«««»»ƒ¿≈»»
ÌÈÓeM‰ .Ìei˜Ï B˙B‡ ÔÈÒÈÎÓ ÔÈ‡L ,¯eËt»∆≈«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ
Ô˙B‡ ÔÈLaÈÓ È¯‰L ,‰‡Ùa ÔÈ·iÁ - ÌÈÏˆa‰Â¿«¿»ƒ«»ƒ¿≈»∆¬≈¿«¿ƒ»

˙B‰n‡‰ ÔÎÂ .Ìei˜Ï Ô˙B‡ ÔÈÒÈÎÓe8,ÌÈÏˆa ÏL «¿ƒƒ»¿ƒ¿≈»ƒ»∆¿»ƒ
˙B·iÁ - Ú¯f‰ Ô‰Ó ÁwÏ ı¯‡a Ô˙B‡ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ»»»∆ƒ«≈∆«∆««»

.Ô‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .‰‡Ùa¿≈»¿≈…«≈»∆

ונשמר 2) אוכל שהוא מיוחד קציר "מה שם: בספרא
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הארץ, מן וגידולו שם), פאה ר"ש - כן הוא קציר (שסתם
ביחד  מתבשל קציר (שסתם לקיום" ומכניסו כאחת ולקיטתו

שם). - לקיום שגם 3)ומכניסו בירושלמי, חכמים כדעת
הם  שאף בפאה חייבים רכים) (=תמרים תמרים רוטבי
שם  יהודה רבי בן יוסי ר' כדברי ולא כאחת, נגמרים

כאחת. נלקטים שאינם מפני מפאה [במשנה 4)הפוטרם
הוא  שביהודה שהאוג ולפי אוג גם נזכר שם ובספרא
בכדי  רבינו השמיטו ההפקר, מן שחזקתם שבדמאי מהקלים
ההפקר  שהרי ההפקר, מן שאינו באוג ולפרט, להאריך שלא

באלו"]. כיוצא "כל בכלל וכללו מפאה, [בשבת 5)פטור
יד  בכתב אבל סטיס". ספיחי למעוטי "אוכל אמרו: סח.
רבינו  בפירוש הוא וכן ספיחי, המלה חסרה שם אוקספורד
אוכל, אינו סטיס שרק רבינו וסובר שבת. מסכת לתלמוד
ששנינו  ממה דבריו ומקור אוכל. הוא שלו הספיח אבל
ספיחי  בה שעלה "תבואה ה: משנה ב פרק בכלאים
כלאים  משום בו אין כן לא שאם אוכל, שהוא הרי אסטיס",

אדם]. מאכל שיהא שצריך צבעים.6)כלל, מיני והם
יונקים 7) אינם - הארץ מן הם שגדלים פי על אף כלומר,

אילנות. כשאר הארץ לזרע.8)מן השמורים הבצלים

.‚‡e‰L Ïk Ú˜¯˜9‰˙È‰ elÙ‡Â ,‰‡Ùa ˙·iÁ - «¿«»∆«∆∆¿≈»«¬ƒ»¿»
ÏL elÙ‡ - ÌÎˆ¯‡ ¯Èˆ˜ :¯Ó‡pL ;ÔÈÙzL ÏL∆À»ƒ∆∆¡«¿ƒ«¿¿∆¬ƒ∆

.ÌÈa«̄ƒ

כל 9) שדה אפילו משמע ש"שדך" עקיבא, רבי וכדעת
אחת, שבולת שהייתה עצמך הגע שואל: ובירושלמי שהוא.
שיור? כאן אין משקצר חיוב, כאן אין - קצרה שלא עד

שבלים. ה' ובו אחד קלח שהיה ומתרץ

.„ÔÓˆÚÏ ÌÈ¯Î ‰e¯ˆwL ‰„O10‰e¯ˆwL B‡ , »∆∆¿»»»¿ƒ¿«¿»∆¿»»
‰eÓÒ¯˜ B‡ ,ÌÈËÒÏ11B‡ Áe¯‰ ‰z¯aL B‡ ,ÌÈÏÓ ƒ¿ƒƒ¿¿»¿»ƒƒ¿«»»«

‰‡t‰ ÔÓ ‰¯eËt BÊ È¯‰ - ‰Ó‰a12‰‡t‰ ˙·BÁL ; ¿≈»¬≈¿»ƒ«≈»∆««≈»
‰Ó˜a13. «»»

קצרוה 10) אבל לעצמן, כשקצרוה "מתניתא שם: ירושלמי
פרט  "ובקצרכם קדושים: פרשת ובספרא חייבת". לישראל
כך  ואחר שדהו שקצר נכרי אמרו מיכן גויים, לשקצרוה
"קצרוה  כן ואם והפאה". והשכחה הלקט מן פטור נתגייר
ט  הלכה להלן רבינו שהביא מה הוא כאן, לעצמן" גויים

וכו'". נתגייר כך ואחר שדהו שקצר כמו 11)"גוי
כריתה. מעניין והוא בחיוב 12)כרסמוה, הכתוב שאמר

הקוצרים. אנחנו שנהיה ובקוצרכם אף 13)הפאה כלומר,
העמרים, מן מפריש הקמה, מן פאה נתן לא שאם פי על
- פטור שבקמה כאן אבל בקמה, כשנתחייב דווקא היינו

כך. אחר מתחייב אינו

.‰È¯‰ - ¯‡LpL dÈˆÁ ÌÈËÒl‰ e¯ˆ˜Â dÈˆÁ ¯ˆ»̃«∆¿»¿»¿«ƒ¿ƒ∆¿»∆ƒ¿«¬≈
ÌÈËÒl‰ e¯ˆwL ÈˆÁa ·eiÁ‰L ;‰¯eËt BÊ14Ï·‡ . ¿»∆«ƒ«≈ƒ∆»¿«ƒ¿ƒ¬»

- ¯‡M‰ ¯ˆ˜Â ‡e‰ ¯ÊÁÂ dÈˆÁ ÌÈËÒl‰ e¯ˆ˜ Ì‡ƒ»¿«ƒ¿ƒ∆¿»¿»«¿»««¿»
¯eÚLk ‰‡t Ô˙B¯ˆwM ‰Ó15¯ÎÓe dÈˆÁ ¯ˆ˜ . ≈≈»¿ƒ«∆»«»«∆¿»»«

ÏkÏ) ‰‡t Ô˙B Á˜Bl‰ - dÈˆÁ16dÈˆÁ ¯ˆ˜ .( ∆¿»«≈«≈≈»«…»«∆¿»
‰‡t Ô˙B ¯aÊb‰ „iÓ ‰„Bt‰ - dÈˆÁ LÈc˜‰Â¿ƒ¿ƒ∆¿»«∆ƒ««ƒ¿»≈≈»

ÏkÏ17BLÈc˜‰Â dÈˆÁ ¯ˆ˜ .18¯‡Lp‰ ÔÓ ÁÈpÓ - «…»«∆¿»¿ƒ¿ƒ«ƒ«ƒ«ƒ¿»
ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t19. ≈»»¿»«…

בקמה".14) הפאה שקצר".15)"שחובת ממה פאה "נותן
שקצרו 16) הלוקח "כשידע כתב: שם המשנה ובפירוש

לתת  שמחוייבת הפאה כל לתת ספק בלא נתחייב חצייה
הקדושֿ מתנות למכור רשות לו שאין לפי שדה, לאותה
שנשאר  מה אלא לו מכר לא כאילו יהיה ולפיכך ברוךֿהוא,
השדה". אותה שנתחייבה הפאה הוצאת אחר בשדה

שפדה.17) החצי מן כולה הפאה את 18)יוציא כלומר,
שקצר. הזה וחיוב 19)החצי בקמה הפאה שחובת מפני

בנשאר. - שקצר מה על הפאה

.Â¯ˆBa ‰È‰L Ì¯k20˜eMa ¯kÓÏ ÌÈ·Ú epnÓ21, ∆∆∆»»≈ƒ∆¬»ƒƒ¿…«
‰È‰ Ì‡ :B˙B‡ C¯„Ï ˙bÏ ¯‡M‰ ÁÈpiL BzÚ„·e¿«¿∆«ƒ««¿»««ƒ¿…ƒ»»
‰ÓÏ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È¯‰ - Ô‡kÓe Ô‡kÓ ˜eMÏ ¯ˆBa≈«ƒ»ƒ»¬≈∆≈≈»¿«

¯‡Lp‰ ÈÙk ˙bÏ ¯ˆBaM22˜eMÏ ¯ˆBa ‰È‰ Ì‡Â ; ∆≈««¿ƒ«ƒ¿»¿ƒ»»≈«
¯‡Lp‰ ÔÓ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È¯‰ - „·Ïa ˙Á‡ Áe¯Ó≈«««ƒ¿«¬≈∆≈≈»ƒ«ƒ¿»
- ˙Á‡ Áe¯Ó ¯ˆ·e ÏÈ‡B‰ ;Ì¯k‰ ÏÎÏ Èe‡¯‰ ÈÙk¿ƒ»»¿»«∆∆ƒ»«≈«««
‡e‰L ,Ô‡kÓ ËÚÓe Ô‡kÓ ËÚÓ ,È‡¯Ú ¯ˆB·k BÈ‡≈¿≈¬«¿«ƒ»¿«ƒ»∆

˙BÏÈÏÓ ÛËBw‰ Ïk ÔÎÂ .¯eËt23ÒÈÎÓe ËÚÓ ËÚÓ »¿≈»«≈¿ƒ¿«¿««¿ƒ
Ë˜l‰ ÔÓ ¯eËt - e‰„O Ïk Ôk ÛË˜ elÙ‡ ,B˙È·Ï¿≈¬ƒ»«≈»»≈»ƒ«∆∆

.‰‡t‰ ÔÓe ‰ÁÎM‰ ÔÓeƒ«ƒ¿»ƒ«≈»

והמחליק 20) ששייר, מה על המשואר מן נותן המדל "כרם
בפירושו  רבינו וכתב הכל". על המשואר מן נותן יד מאחת
והוא  דל, ממלת גזור מדולדל, כרם המדל, "וכרם שם:
לייבש, או לדרוך הנשאר ויעזוב וימכור מקצתו שיבצור
שנשאר  מה כפי הנשארת השארית מן פאה לתת שחייב אמר
מצידי  צד מכל הענבים כשיבצור וזה כולו, הכרם כפי לא
ייתן  הנשאר, והניח ומכר אחד מצד כשיבצור אבל הכרם,
מה  פירושו וזהו הכרם, לכל המחוייבת פאה שנשאר, ממה
הקוצר  או הבוצר לומר רוצה יד, מאחת המחליק שאמר

אחד". על 21)מצד המשואר מן נותן לבית מדל אבל
עראי  כבוצר הוא הרי לשוק המדל כלומר, מעט,הכל. מעט

זו  והרי מצטרף הכל גורן לעשותו לבית מדל אבל כדלהלן.
קבע. עראי.22)בצירת כבוצר שהוא תוספתא 23)לפי

מן  פטור שדהו, כל אפילו לביתו ומכניס "המקטף א: פרק
משום  רבינו ומפרשה הפאה". ומן השכחה ומן הלקט
שהרי  כקצירה אינה שקטיפה משום ולא עראית בצירה

בפאה. חייבים בקטיפה שדרכם בדברים

.Ê¯Ó‚zL Ì„˜ e‰„O Ïk ¯ˆBw‰24‰‡È·‰ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ «≈»»≈…∆∆À¿««¬«ƒ…≈ƒ»
‰¯eËt BÊ È¯‰ - LÈÏL25- LÈÏLÏ ‰ÚÈb‰ Ì‡Â . ¿ƒ¬≈¿»¿ƒƒƒ»ƒ¿ƒ
ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ùa ÔÎÂ .˙·iÁ26Ô˙¯ÈÓ‚ LÈÏL e¯Ó‚ Ì‡ , «∆∆¿≈¿≈»ƒ»ƒƒ¿¿¿ƒ¿ƒ»»

.ÔÈ·iÁ -«»ƒ

קצירה.25)שתתבשל.24) שליש 26)שאינה ושיעור
מעשרות. לעניין נאמר גמירתן

.Á‰‡Ùa ˙·iÁ - ‰Ó˜ ‡È‰Â e‰„O LÈc˜n‰27. ««¿ƒ»≈¿ƒ»»«∆∆¿≈»
b‰ d¯ˆ˜˙ÚLaL ;‰¯eËt - d‡„t Ck ¯Á‡Â ¯aÊ ¿»»«ƒ¿»¿««»¿»»¿»∆ƒ¿«

‰‡Ùa ·iÁ BÈ‡L ,L„˜ ‰˙È‰ ‰‡t‰ ·eiÁ28. ƒ«≈»»¿»…∆∆≈«»¿≈»

הדיוט.27) ביד הייתה קצירתה, היינו חובתה, שבשעת
(28- "ובקוצרכם" מהפסוק גויים קצירת שממעטים שכשם

הקדש. קציר ממעטים כן כמו גויים", לשקצרוה "פרט
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.ËBÊ È¯‰ - ¯ib˙ Ck ¯Á‡Â e‰„O ¯ˆwL È¯Î»¿ƒ∆»«»≈¿««»ƒ¿«≈¬≈
ÏÚ Û‡ ,‰ÁÎM‰ ÔÓe Ë˜l‰ ÔÓe ‰‡t‰ ÔÓ ‰¯eËt¿»ƒ«≈»ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿»««

¯enÚ‰ ˙ÚLa ‡l‡ ‰ÁÎM‰ ÔÈ‡L Èt29. ƒ∆≈«ƒ¿»∆»ƒ¿«»ƒ

ושכחת 29) "כתיב בירושלמי: וטעמם הפוטרים, כחכמים
למדו  "בשדה" המלה מן (כלומר, קמה ושכחת בשדה עומר
שכחת  לו יש קמה שכחת לו שיש את קמה), שכחת לרבות
עומרין". שכחת לו אין קמה, שכחת לו שאין את עומרין,

.ÈÔÈ‡L ÈtÓ ,¯ˆ˜Ï ÌÈ¯Î ÌÈÏÚBt ÔÈ¯ÎBO ÔÈ‡≈¿ƒ¬ƒ»¿ƒƒ¿…ƒ¿≈∆≈»
‰‡Ùe Ë˜Ïa ÔÈ‡È˜a30dlk ˙‡ e¯ˆ˜Â ¯ÎO Ì‡Â .31 ¿ƒƒ¿∆∆≈»¿ƒ»«¿»¿∆À»

‰‡Ùa ˙·iÁ BÊ È¯‰ -32. ¬≈«∆∆¿≈»

[והנה 30) ופאה. לקט ליטול ישראל לעניי יניחו ולא
הוסיף  ורבינו "לקט", אלא נזכר לא שם וירושלמי בתוספתא
תלויים  ולקט שפאה מפני "שכחה", והשמיט "פאה", גם
בעל  שכחו ולא הפועלים שכחו אם בשכחה, אבל בקוצרים.
לברר, עליו השדה, בעל גם ישכח ואם שכחה, אינה השדה

לעניים]. אותה יעזוב הפועלים גם שכחו [כלומר,31)אם
בכל  כלום קצר לא והישראל כולה את שקצרו פי על אף

בפאה]. חייבת העמרין.32)זאת מן היינו

.‡È- ‰‡t ÁÈp‰ ‡ÏÂ e‰„O Ïk ¯ˆwL ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»«»»≈¿…ƒƒ«≈»
CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,ÌÈiÚÏ ‰‡t ÌÈÏaM‰ ÔÓ Ô˙B ‰Ê È¯‰¬≈∆≈ƒ«ƒ√ƒ≈»»¬ƒƒ¿≈»ƒ

¯Èˆw‰ ·¯ Ì‰Ï Ô˙ Ì‡Â .¯OÚÏ33È¯‰ - ‰‡t ÌeMÓ ¿«≈¿ƒ»«»∆…«»ƒƒ≈»¬≈
‰¯Ê ‡Ï ÔÈ„ÚÂ Lc Ì‡ ÔÎÂ .˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê34 ∆»ƒ«««¿¿≈ƒ»«¬«ƒ…»»

¯OÚiL Ì„˜ ‰‡t‰ Ì‰Ï Ô˙B -35‰¯ÊÂ Lc Ï·‡ . ≈»∆«≈»…∆∆¿«≈¬»»¿»»
¯OÚÓ - BzÎ‡ÏÓ ¯Ó‚Â ‰¯ÊÓ·e ˙Á¯a36Ì‰Ï Ô˙BÂ ¿««¿ƒ¿∆¿»«¿«¿¿«≈¿≈»∆

d˙B‡Ï ‰Èe‡¯‰ ‰‡t‰ ¯eÚL ÔÈ¯OÚÓ‰ ˙B¯t‰ ÔÓƒ«≈«¿À»ƒƒ«≈»»¿»¿»
‰„O37.˙BÏÈ‡a ÔÎÂ . »∆¿≈¿ƒ»

פאה".33) אינה פאה שדהו כל ש"העושה הקציר, כל ולא
- פאה שדהו כל לעשות רצה "שאם בנדרים  שאמרו ומה
לאו  שדהו" ו"כל לקצור שהתחיל לאחר היינו עושה",

הזרעים.34)דווקא. מן המוץ את ברוח פיזר לא
המעשר.35) חובת עליו חלה לא המלאכה גמר שלפני
השדה.36) מן מעשר חובת עליו חלה ואינו 37)שכבר

שנתן. המעשר שיעור מנכה

.·ÈÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡38È„k ,‰„O‰ ÛBÒa ‡l‡ ‰‡t‰ ˙‡ ≈«ƒƒ∆«≈»∆»¿«»∆¿≈
BÏ e‡B·iL ÌB˜Ó ÔÈÚ„BÈ ÌÈiÚ eÈ‰iL39È„Îe . ∆ƒ¿¬ƒƒ¿ƒ»∆»¿≈
„LÁÈ ‡ÏÂ ÌÈ·MÏÂ ÌÈ¯·BÚÏ ˙¯k ‰È‰zL40ÈtÓe . ∆ƒ¿∆ƒ∆∆»¿ƒ¿«»ƒ¿…≈»≈ƒ¿≈

el‡Ï ¯ÓB‡Â Ïk‰ ¯ˆ˜Ï Ôek˙È ‡lL ,ÌÈ‡n¯‰»«»ƒ∆…ƒ¿«≈ƒ¿…«…¿≈¿≈
‰„O‰ ˙lÁ˙a :‰„O‰ ÛBÒ ¯ˆB˜ B˙B‡ ÌÈ‡B¯L∆ƒ≈«»∆ƒ¿ƒ««»∆
Ì„‡ ÌL ÔÈ‡L ‰ÚL ¯ÓLÈ ‡lL ,„BÚÂ .ÈzÁp‰ƒ«¿ƒ»∆…ƒ¿…»»∆≈»»»

BÏ ·B¯w‰ ÈÚÏ ‰pzÈÂ ‰pÁÈpÈÂ41‰‡t‰ ÁÈp‰Â ¯·Ú . ¿«ƒ∆»¿ƒ¿∆»¿»ƒ«»»«¿ƒƒ««≈»
‰‡t BÊ È¯‰ - dÚˆÓ‡a B‡ ‰„O‰ ˙lÁ˙a42CÈ¯ˆÂ . ƒ¿ƒ««»∆¿∆¿»»¬≈≈»¿»ƒ

‰ÓÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t‰ ¯eÚLk ‰„O‰ ÛBÒa ÁÈpiL∆«ƒ«¿«»∆¿ƒ«≈»»¿»¿«
.‰BL‡¯‰ ˙‡ LÈ¯Ù‰L ¯Á‡ ‰„Oa ¯‡LpM∆ƒ¿««»∆««∆ƒ¿ƒ∆»ƒ»

אדם 38) ייתן לא דברים ארבעה "מפני שמעון: ר' דברי
ומפני  עניים, ביטול ומפני העניים, גזל מפני בסוף אלא פאה

הרמאין". ומפני העין יושבין 39)מראית עניים יהו שלא

עכשיו  פאה, נותן הוא עכשיו ואומרים היום כל ומשמרין
בכל  האמור עניים", "ביטול הוא וזה פאה". נותן הוא

הנ"ל. ראו 40)המקורות אומרים ושבין עוברין יהו שלא
וזהו  פאה". ממנו הניח ולא שדהו את שקצר פלוני היאך

שם. האמור העין" מראית גזל 41)"מפני "מפני זהו
מתרומות 42)עניים". ופטורה לעניים היא הרי כלומר,

מתחילת  פאה "נותנין ג: משנה א פרק פאה ומעשרות.
שנאמר  ממה בירושלמי שם ולמדו ומאמצעה". השדה

לקצור. כמה לו יש "אפילו - "לקצור"

.‚ÈeÏ Ôz :BÏ e¯Ó‡Â ,ÌÈiÚÏ ‰‡t Ô˙pL ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆»«≈»»¬ƒƒ¿»¿∆»
ÏÚa ÔÎÂ .‰‡t BÊÂ BÊ - ¯Á‡ „vÓ Ì‰Ï Ô˙Â ,‰Ê „vÓƒ«∆¿»«»∆ƒ««≈»≈»¿≈««

BÊ Ì‚Â ‰‡t BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ‰‡t LÈ¯Ù‰L ‰„O‰43, «»∆∆ƒ¿ƒ≈»¿»«¬≈≈»¿«
BÊÂ ‰‡Ù BÊ È¯‰ :¯Ó‡L B‡44.‰‡t Ô‰ÈzL È¯‰ - ∆»«¬≈≈»»¬≈¿≈∆≈»

זו",43) "וגם שאמר שכיוון הדבר שפשוט אמרו ו: בנדרים
פאה. היא זו 44)שוודאי אין זו", "וגם אמר שלא כיוון

בעלמא), (=רמז כיד היא הרי אלא לפאה, מפורשת אמירה
ופסק  לא. או לקרבנות, כמו לפאה יד יש אם שם והסתפקו

עניים. ממון בספק לחומרא רבינו

.„È¯ˆ˜Ï ÌÈÏÚBtÏ ¯eÒ‡45‡l‡ ,‰„O‰ Ïk ˙‡ »«¬ƒƒ¿…∆»«»∆∆»
da ÌÈiÚÏ ÔÈ‡Â .‰‡t‰ ¯eÚLk ‰„O‰ ÛBÒa ÔÈÁÈpÓ«ƒƒ¿«»∆¿ƒ«≈»¿≈»¬ƒƒ»

BzÚcÓ ˙Èa‰ ÏÚa ‰pLÈ¯ÙiL „Ú ÌeÏk46,CÎÈÙÏ . ¿«∆«¿ƒ∆»««««ƒƒ«¿¿ƒ»
ÌeMÓ da ÚbÏ ¯eÒ‡ - ‰„O ÛBÒa ‰‡t ‰‡¯L ÈÚ»ƒ∆»»≈»¿»∆»ƒ«»ƒ

.˙Èa‰ ÏÚa ˙ÚcÓ ‡e‰L BÏ Ú„eiL „Ú ÏÊb»≈«∆ƒ»«∆ƒ««««««ƒ

תכלה 45) לא חובת עליהם וחלה הבית בעל כיד פועל יד כי
שדך. היינו 46)פאת שם", להם שיש אלא פאה ש"אין

פאה. שם לה לקרוא שצריך

.ÂËÌÈÚ¯fÓ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BiË˜Â ‰‡e·z ÏL ‰‡t‰«≈»∆¿»¿ƒ¿ƒ¿«≈»∆ƒ¿»ƒ
‰˙BÏÈ‡‰Â Ì¯k‰ ˙‡t ÔÎÂ ,ÌÈ¯ˆ˜p47˙z - «ƒ¿»ƒ¿≈¿««∆∆¿»ƒ»ƒ∆∆

ÔÈÊÊBa ÌÈiÚ‰Â .Ú˜¯wÏ ¯aÁÓa48ÔÈ‡Â ,Ì„Èa d˙B‡ ƒ¿À»««¿«¿»¬ƒƒ¿ƒ»¿»»¿≈
˙BÏbÓa d˙B‡ ÔÈ¯ˆB˜49d˙B‡ ÔÈ¯˜BÚ ÔÈ‡Â ¿ƒ»¿«»¿≈¿ƒ»

ÌÈiÚ‰ eˆ¯ .e‰Ú¯ ˙‡ LÈ‡ ekÈ ‡lL È„k ,˙Bnc¯˜a¿«¿À¿≈∆…«ƒ∆≈≈»»¬ƒƒ
Ì‰ÈÈa d˜lÁÏ50ÔÈ˜lÁÓ el‡ È¯‰ -51elÙ‡ . ¿«¿»≈≈∆¬≈≈¿«¿ƒ¬ƒ

- Ê·Ï ¯ÓB‡ „Á‡Â ,˜lÁÏ ÔÈ¯ÓB‡ ‰ÚL˙Â ÌÈÚLzƒ¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿«≈¿∆»≈»…
.‰ÎÏ‰k ¯Ó‡L ,ÔÈÚÓBL „Á‡‰ ‰ÊÏ»∆»∆»¿ƒ∆»««¬»»

עליהם.47) בעלייה סכנה ואין ביותר, גבוהים שאינם
(48- מ"תעזוב" שם בספרא כן ולמדו וקוטפים. חוטפים

יבזבזו". והם לפניהם היינו 50)בחרמשים.49)"הנח
ביניהם. יחלק הבית שם 51)שבעל שנאמר ממה כן למד

ואחד  לחלק אומרים ותשעה תשעים "אפילו א: במשנה
כולם  שאם מכלל כהלכה" שאמר שומעין לזה לבוז, אומר

ביניהם. מחלקין - לחלק אומרים

.ÊË˙ÈÏc ÏL ‰‡t52ÔÈÚÈbÓ ÌÈiÚ ÔÈ‡L ,Ï˜c ÏLÂ ≈»∆»ƒ¿∆∆∆∆≈¬ƒƒ«ƒƒ
„È¯BÓ ˙Èa‰ ÏÚa - ‰ÏB„‚ ‰kÒa ‡l‡ d˙B‡ Ê·Ï»…»∆»¿«»»¿»««««ƒƒ
Ê·Ï Ôlk eˆ¯ Ì‡Â .ÌÈiÚ‰ ÔÈa d˙B‡ ˜lÁÓe d˙B‡»¿«≈»≈»¬ƒƒ¿ƒ»À»»…
‰ÚL˙Â ÌÈÚLz elÙ‡ .ÔÈÊÊBa - ÔÓˆÚÏ d˙B‡»¿«¿»¿ƒ¬ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»
,„Á‡Ï ÔÈÚÓBL - ˜lÁÏ ¯ÓB‡ „Á‡Â ,Ê·Ï ÌÈ¯ÓB‡¿ƒ»…¿∆»≈¿«≈¿ƒ»∆»
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˜lÁÏe „È¯B‰Ï ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ·iÁÓe ,‰ÎÏ‰k ¯Ó‡L∆»««¬»»¿«¿ƒ««««ƒ¿ƒ¿«≈
.Ô‰ÈÈa≈≈∆

גבוה.52) כותל גבי על מודלה גפן שם.

.ÊÈÌBia ˙BzÚ LÏLa53ÌÈiÚÏ ‰‡t‰ ˙‡ ÔÈ˜lÁÓ ¿»ƒ«¿«¿ƒ∆«≈»»¬ƒƒ
,ÌBi‰ ÈˆÁ·e ,¯ÁMa :Ê·Ï Ì˙B‡ ÔÈÁÈpÓ B‡ ‰„Oa«»∆«ƒƒ»»…««««¬ƒ«

‰Án·e54ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡ - ‰Ê ÔÓÊa ‡lL ‡aL ÈÚÂ . «ƒ¿»¿»ƒ∆»∆…ƒ¿«∆≈«ƒƒ
eˆa˜˙iL ÌÈiÚÏ Úe·˜ ˙Ú ‰È‰iL È„k .ÏhÏ B˙B‡ƒ…¿≈∆ƒ¿∆≈»«»¬ƒƒ∆ƒ¿«¿
?ÌBia ˙Á‡ ˙Ú dÏ eÚ·˜ ‡Ï ‰nÏÂ .ÏhÏ Ôlk BaÀ»ƒ…¿»»…»¿»≈«««
ÏÎ‡Ï ˙BÎÈ¯vL ,˙B˜ÈÓ ˙BiÚ ÌL LiL ÈtÓƒ¿≈∆≈»¬ƒ¿ƒ∆¿ƒ∆¡…
ÔÈ¯BÚ ÔÈ‡L ,ÌÈpË˜ ÌÈiÚ ÌL LÈÂ .ÌBi‰ ˙lÁ˙aƒ¿ƒ««¿≈»¬ƒƒ¿«ƒ∆≈¿ƒ

„Ú ‰„OÏ eÚÈbÈ ‡ÏÂ ¯˜aaÌL LÈÂ .ÌBi‰ ÈˆÁ «…∆¿…«ƒ«»∆«¬ƒ«¿≈»
.‰Án‰ „Ú ÔÈÚÈbÓ ÌÈ‡L ,ÌÈ˜Ê¿≈ƒ∆≈»«ƒƒ««ƒ¿»

ãycew zegiyn zecewpã

."'ek ...miiprl d`td z` oiwlgn meia zezr ylya"

ביום  אבעיות "שלש פאה מס' במשנה הדברים ומקור
הכוונה  הרא"ש ולדעת כו'", ובחצות במנחה בשחר
לא  אבל מהם, באחד שנותנים היא הזמנים בשלושת
שיבואו  הרי פעמים, בשלוש יתן אם כי יחד. בשלושתם
פאה  יחלק ואיך הראשונה, בפעם הכל ויטלו העניים
שהלא  הרמב"ם דעת להבין וצריך הזמנים. בשלושת

היא. בטעמא מילתא הרא"ש קושיית
כתב  ופאה, שכחה לקט למצות בנוגע להבין, צריך עוד
התורה  מן נוהגין אינן האלו, העניים מתנות "כל הרמב"ם
ופאה, שכחה "לקט בשו"ע הוא וכן ישראל. בארץ אלא
להניחם". צריך אין ליטלם שם מצויים ישראל עניי אין אם
שהרוב  לפי בהם, נוהגין אין "והאידנא הרמ"א וכתב
בארץ  היום יקיימו לא מדוע להבין, יש זה ולפי עכו"ם"
ובפרט  ופאה, שכחה לקט מצות ישראל בה שהרוב ישראל
הקב"ה  של בברכתו להוסיף ומשתדלים מחפשים כאשר
בקיום  להשתדל שצריכים ובוודאי בוודאי השדה, ביבול

בארץ. התלויות המצוות
('g oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

יותר.53) ולא פחות קטנה.54)לא מנחה היינו

.ÁÈ¯‡M‰ ÏÚ ˜¯ÊÂ ‰‡t‰ ˙ˆ˜Ó ÏËpL ÈÚ55B‡ , »ƒ∆»«ƒ¿»«≈»¿»«««¿»
B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ‰ÈÏÚ B˙ÈlË O¯tL B‡ ,‰ÈÏÚ ÏÙpL∆»«»∆»∆≈≈«ƒ»∆»¿ƒ

‰pnÓ B˙B‡ ÔÈ¯È·ÚÓe56ÔÈÁ˜BÏ ÏËpM ‰Ó elÙ‡Â , «¬ƒƒƒ∆»«¬ƒ«∆»«¿ƒ
B„iÓ B˙B‡57¯Á‡ ÈÚÏ Ô˙pÈÂ58ÔÎÂ Ë˜Ïa ÔÎÂ] . ƒ»¿ƒ»≈¿»ƒ«≈¿≈¿∆∆¿≈

.[‰ÁÎM‰ ¯ÓÚa¿…∆«ƒ¿»

טעות 55) אלא זה ואין השאר. את זה ידי על לקנות בכוונה
כלל. קניין זה אין האמת לפי כי העני של זה 56)מצידו
עליה". טליתו ו"פירש עליה" "נפל על זה 57)מוסב

במשנה  והנה השאר. על וזרק הפאה מקצת נטל על מוסב
כלום" בה לו אין השאר על וזרקה פאה מקצת "נטל שם:
אומר  מאיר "ר' לזה: נוסף א הלכה ב פרק ובתוספתא

מאיר  ר' כי רבינו וסבור וזו". זו הימנו ונוטלין אותו קונסין
דבריו, לפרש אלא הראשון התנא דברי על לחלוק בא לא
מאיר  שר' האומרים לדברי ואף המשנה. בפירוש כתב וכן
לפי  רבינו של לפסקו מקום יש קמא תנא דברי על חולק
מאיר  כר' ד הלכה בכורות מהלכות ג בפרק שפסק מה
כר' ש"הלכה הרי מומחה, פי על שלא שנשחט בכור בעניין

ובקנסותיו". בגזירותיו יוצא 58)מאיר השדה בעל ואין
ליתן. צריך אלא בעזיבה חובתו ידי

.ËÈ‰‡t‰ ˙‡ Á˜lL ÈÓ59LÈ‡Ï ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â ƒ∆»«∆«≈»¿»«¬≈∆¿ƒ
‰ÎBfL CBzÓ - Á˜lL ‰Ê ‡e‰ ÈÚ Ì‡ ,ÈÚ‰ ÈBÏt¿ƒ∆»ƒƒ»ƒ∆∆»«ƒ∆∆

Ba60‡e‰ ¯ÈLÚ Ì‡Â ;ÈBÏt B˙B‡Ï Ba ‰ÎÊ BÓˆÚÏ¿«¿»»¿¿ƒ¿ƒ»ƒ
.ÔBL‡¯ ‡ˆÓpL ÈÚÏ ‰pzÈ ‡l‡ ,BÏ ‰ÎÊ ‡Ï -…»»∆»ƒ¿∆»¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ

לאיש 59) זו הרי ואמר הפאה את שלקט "מי ט: משנה שם
יתננה  אומרים וחכמים לו, זכה אומר אליעזר ר' עני פלוני
מציעא, בבא במסכת עולא ופירשה ראשון". הנמצא לעני
עני, אבל לעצמו, ללקט לו שאסור עשיר המלקט כשהיה
רבינו  ופסק לאחרים. גם זוכה לעצמו, ללקט שרשאי

עולא. של פירושו ולפי שיכול 60)כחכמים מתוך כלומר,
בו. לזכות

.ÎÌÈ„ÓBÚ‰ el‡ ÌÈiÚÏ ‰‡t ÁÈp‰L ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ∆ƒƒ«≈»«¬ƒƒ≈»¿ƒ
;da ‰ÎÊ - dÏËe ÂÈ¯BÁ‡Ó ¯Á‡ ÈÚ ‡·e ,ÂÈÙÏ¿»»»»ƒ«≈≈¬»¿»»»»»
ÏL ÚÏÒÂ ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa ‰ÎBÊ Ì„‡ ÔÈ‡L∆≈»»∆¿∆∆ƒ¿»≈»¿∆«∆

B„ÈÏ ÚÈbiL „Ú ‰‡ÈˆÓ61. ¿ƒ»«∆«ƒ«¿»

הקניין.61) מדרכי באחד שיקנה עד כלומר,

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
ההפסק 1) לחברתה. אחת משדה פאה מניחין אם יבאר

הזורע  האילנות. בין והזורע שדות, כשתי השדה שעושה
האחין  א'. בגורן מינין ב' או גרנות בשתי אחד מין שדהו
חלקו. ואח"כ השדה חצי שקצרו השותפין או שחלקו
חרובין  שדה אילן. שחלקו ושנים משדהו. מקומות המוכר

הגפן. מעל להקל כרם מקצת והבוצר וזיתים.

.‡ÔÈÁÈpÓ ÔÈ‡2.dz¯·Á ÏÚ ‰„OÓ ‰‡t‰ ˙‡ ≈«ƒƒ∆«≈»ƒ»∆«¬∆¿»
dlk ˙Á‡‰ ˙‡ ¯ˆ˜È ‡Ï - ˙B„O ÈzL BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¿≈»…ƒ¿…∆»««À»
‡Ï :¯Ó‡pL .Ô‰ÈzLÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t ‰iMa ÁÈpÈÂ¿«ƒ««¿ƒ»≈»»¿»ƒ¿≈∆∆∆¡«…
˙Á‡Â ˙Á‡ ÏÎa ÁÈpiL - E¯ˆ˜a E„O ˙‡t ‰lÎ¿̇«∆¿«»¿¿À¿∆∆«ƒ«¿»««¿««

dÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t3- dz¯·Á ÏÚ ‰„OÓ ÁÈp‰ Ì‡Â . ≈»»¿»»¿ƒƒƒ«ƒ»∆«¬∆¿»
‰‡t dÈ‡4. ≈»≈»

א.2) משנה פ"ב קדושים 3)פאה פרשת בספרא הוא כן
עיין  ושדה", שדה כל על לחייב "שדך, יא) הלכה א (פרק
שדך, "שנאמר שם: בירושלמי הוא וכן שם. בפירושו ר"ש

לחברתה". משדה יוציא שלא בירושלמי 4)ובלבד הוא כן
קדשה". לא - לחברתה משדה פאה "הפריש שם:

.·ÏÁ ‰È‰Â ,„Á‡ ÔÈÓ dlk ‰Úe¯Ê e‰„O ‰˙È‰»¿»»≈¿»À»ƒ∆»¿»»««
‰„O‰ CB˙a5˙n‡ B‡ ,CLBÓ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ , ¿«»∆««ƒ∆≈≈««

ÌÈn‰6‰È„„ˆ ÈLaM ‰Ó ¯ˆ˜Ï ÏBÎÈ BÈ‡L , ««ƒ∆≈»ƒ¿…«∆ƒ¿≈¿»∆»
˙Á‡k7˙ÎLBÓ ‰È‰zL ‡e‰Â ,8‰Úe·˜e9‰Ê È¯‰ - ¿««¿∆ƒ¿∆∆∆¿»¬≈∆
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‰Ê „vÓe BÓˆÚÏ ‰Ê „vÓ ‰‡t Ô˙BÂ ,˙B„O ÈzLkƒ¿≈»¿≈≈»ƒ«∆¿«¿ƒ«∆
.BÓˆÚÏ¿«¿

והשלולית".5) הנחל לפאה, מפסיקין "ואלו שם: במשנה
אףֿעלֿפי  נחל מושכת, שהיא כל "שלולית שם: ובירושלמי
ר"ש  ועיין נהר. הוא שנחל רבינו דברי ומכאן מושך". שאינו

שם. ב.6)ורא"ש משנה בצד 7)שם "כשיהיה כלומר,
(פירוש  אחר" בצד ולקצור ידו לשלוח יוכל לא אחד,
א  משנה כסתם ולא שם, יהודה כר' והיינו שם). המשניות
מפסקת  שם) רע"ב - המים אמת (דהיינו ששלולית שאמרו

ענין. שהיא 8)בכל כל "שלולית שם: בירושלמי הוא כן
היינו  המים ואמת מושך". שאינו אע"פ נחל מושכת,

למעלה. כמבואר (פ"ב 9)שלולית, בירושלמי הוא כן
ונראה  מפסקת". זו הרי הקבועה המים אמת "תני, ב) הלכה
וגם  החמה בימות גם מים בה שיש היינו קבועה, שפירוש

הסמוכה. כבהלכה הגשמים בימות

.‚„ÈÁi‰ C¯c ˜ÈÒÙÓ ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ10·Á¯ ‡e‰L ¿≈ƒ»»«¿ƒ∆∆«»ƒ∆»»
˙Bn‡ Úa¯‡11‰¯OÚ LL ·Á¯‰ ÌÈa¯‰ C¯„ B‡ , «¿««∆∆»«ƒ»»»≈∆¿≈

‰n‡12ÏÈ·L Ï·‡ .13Úa¯‡Ó ˙BÁt ‡e‰Â „ÈÁi‰14, «»¬»¿ƒ«»ƒ¿»≈«¿«
‰È‰ Ì‡ :‰n‡ ‰¯OÚ LMÓ ˙BÁt ÌÈa¯‰ ÏÈ·L B‡¿ƒ»«ƒ»ƒ≈∆¿≈«»ƒ»»

Úe·˜15;˜ÈÒÙÓ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈ·e ‰nÁ‰ ˙BÓÈa »«ƒ««»ƒ«¿»ƒ«¿ƒ
‡l‡ ,˜ÈÒÙÓ BÈ‡ - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa Úe·˜ BÈ‡ Ì‡Â¿ƒ≈»«ƒ«¿»ƒ≈«¿ƒ∆»

.˙Á‡ ‰„Ok ‡e‰ È¯‰¬≈¿»∆««

א.10) משנה צט:11)שם בתרא בבבא הוא כן
שם.13)שם.12) "שביל"14)פאה רבינו מפרש כן

מארבע  פחות דרך: של מרחבו פחות שהוא שם, שבמשנה
בשביל  אמה עשרה משש ופחות היחיד, בשביל אמות
אמות  ארבע אלא אינו יחיד של שדרך [ואףֿעלֿפי הרבים.
עשרה  משש פחות שהוא רבים, של לשביל לתת אין - בלבד
שהרבים  "מפני - עלֿכלֿפנים היחיד" "דרך של דין אמה,

דרכי  להם יעברו יש ולא שיניחוהו ואסור זו, מלבד רבים ם
דין  לו אין ולפיכך שם), המשנה בפירוש רבינו (לשון עליו"
מכאן  בפחות אבל אמה, עשרה שש רחב הוא אם אלא דרך
להיות  צריך בשביל להלן (ראה בלבד שביל דין לו יש
הולך  והוא אחרת דרך לו ש"אין היחיד דרך לעומת קבוע),
דרך  דין לה שיש שם), המשנה (פירוש תמיד" עליה ושב
בלבד]. אמות ארבע אלא רחבה שאינה אףֿעלֿפי

הרבים 15) בשביל שגם מפורש, שם ובירושלמי שם. משנה
רבינו. וכדברי קבוע, שיהא צריך

.„‰È‰16ı¯‡ da ˜ÈÒÙÓ17‰Úe¯Ê dÈ‡L ,‰¯ea »»«¿ƒ»∆∆»∆≈»¿»
‡ÏÂ ‰L¯ÁpL ‡È‰Â ,‰¯È ı¯‡ B‡ ,‰Le¯Á ‡ÏÂ¿…¬»∆∆ƒ»¿ƒ∆∆∆¿»¿…

¯Á‡ Ú¯Ê da ˜ÈÒÙ‰L B‡ ,‰Ú¯Ê18‰È‰L ÔB‚k , ƒ¿¿»∆ƒ¿ƒ»∆««≈¿∆»»
ÚˆÓ‡a ÌÈ¯BÚOe Ô‡kÓ ÌÈhÁÂ Ô‡kÓ ÌÈhÁ19B‡ , ƒƒƒ»¿ƒƒƒ»¿ƒ»∆¿«

LÈÏL ‡È·zL Ì„˜ elÙ‡ ,dÚˆÓ‡a ¯ˆwL20L¯ÁÂ , ∆»«¿∆¿»»¬ƒ…∆∆»ƒ¿ƒ¿»«
‡e‰Â .˙B„O ÈzLÏ ˙˜ÒÙ BÊ È¯‰ - ¯ˆwL ÌB˜Ó»∆»«¬≈ƒ¿∆∆ƒ¿≈»¿

ÌÈÓÏz ‰LÏLk el‡Ó „Á‡ Ïk ·Á¯ ‰È‰iL21ÏL ∆ƒ¿∆…«»∆»≈≈ƒ¿»¿»ƒ∆
ÁÈ˙t22Ú·¯ ˙ÈaÓ ˙BÁt ‡e‰Â ,23ÌÈ¯·c ‰na . »ƒ«¿»ƒ≈…««∆¿»ƒ

ÈzL ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ‡È‰L ,‰pË˜ ‰„Oa ?ÌÈ¯eÓ‡¬ƒ¿»∆¿«»∆ƒ¬ƒƒ«»«¿≈
˙Bn‡24ÔÈ‡ - BÊ ÏÚ ‰¯˙È ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙BÁt B‡ «»¬»ƒ»¿»¿≈»«≈

‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈzLÏ d˜ÈÒÙÓ ¯Èp‰ B‡ ¯ea‰««ƒ«¿ƒ»ƒ¿«ƒ∆»ƒ≈»¿»
˜ÈÒÙÓ - ‡e‰L Ïk ¯Á‡ Ú¯Ê Ï·‡ ;Ú·¯ ˙Èa ·Á¯ Ba…«≈…«¬»∆««≈»∆«¿ƒ

da25. »

שם.16) "שדה".17)משנה רומי: שם.18)בדפ'
(ראה 19) כלאים משום להרחיק צורך כאן כשאין [המדובר

משום  להרחיק צורך יש שאם כלאים), מהלכות בפ"ג
ט), הלכה (שם רובע בית כשיעור היא ההרחקה הרי כלאים,
להלן  (ראה בורה ארץ משיעור יותר הפסק כאן יש ואםֿכן
וראה  רובע) מבית פחות היא בורה, ארץ הפסק ששיעור

ראשונה"]. שליש 20)ב"משנה הביאה אם כלומר,
בפאה  שחיוב בוודאי ז) הלכה פ"ב (למעלה בפאה שחייבת
בלי  אפילו מאיר ר' לדעת א, הלכה פ"ב (ירושלמי מפסיק
חייבת  שאינה שליש, הביאה לא אם אפילו אלא חרישה)
(ראה  שחרש כיון מפסקת, כן גם - שם) (למעלה בפאה עוד
לפאה  כפשוטה ובתוספתא השולחן, בפאת בכסףֿמשנה,

.(43 44 עמ' שם.21)פ"א תלמים 22)ירושלמי
הרא"ש). (פירוש בפתיחתה החרישה בתחילת שעושים

הוא 23) רובע בית ושיעור (רדב"ז). שם בירושלמי נראה כך
אמה  וחומש אמות עשר על אמה וחומש אמות כעשר

ט). הלכה כלאים מהלכות (פ"ג שם.24)מרובע ירושלמי
בכסףֿמשנה.25) ועיין שם, רב כדעת

.‰È‡·Bb dÏÎ‡26B‡Ì‡ ,dÚˆÓ‡a ÌÈÏÓ ‰eÓÒ¯˜ ¬»»«ƒ¿¿»¿»ƒ¿∆¿»»ƒ
.˜ÈÒÙÓ ‰Ê È¯‰ - eÏÎ‡L ÌB˜Ó L¯Á»«»∆»¿¬≈∆«¿ƒ

שם.26) וירושלמי פ"א, פאה תוספתא

.Â¯‰a Ú¯Bf‰27ÌÈlz Ba LÈ ‡l‡ ,‰ÂL Blk BÈ‡L «≈«¿«∆≈À»∆∆»≈ƒƒ
BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BwÓÚ ˙BÓB˜Ó ˙BÓB˜Óe ÌÈ‰B·b¿ƒ¿¿¬À««ƒ∆≈
L¯Á ‡l‡ ,˙Á‡k BÚ¯ÊÏe Blk B˙B‡ L¯ÁÏ ÏBÎÈ»«¬À¿»¿¿««∆»∆¡»
È¯‰ - BÓˆÚ ÈÙa CeÓp‰Â BÓˆÚ ÈÙa dB·b‰ ÌB˜n‰«»«»«ƒ¿≈«¿¿«»ƒ¿≈«¿¬≈
Ïk ÏÚ ¯‰‰ ÛBÒa ˙Á‡ ‰‡t ÁÈpÓe ,˙Á‡ ‰„Ok ‰Ê∆¿»∆«««ƒ«≈»««¿»»«»

.¯‰‰»»

יעדרון,27) במעדר אשר ההרים "וכל ב: משנה פ"ב פאה
פאה  נותן הוא בכליו, לעבור יכול הבקר שאין אףֿעלֿפי

המשנה. בפירוש שם וכפירושו לכל".

.Ê˙B‰B·b Ô‰L ˙B‚¯„Ó28Ô˙B - ÌÈÁÙË ‰¯OÚ «¿≈∆≈¿¬»»¿»ƒ≈
˙B¯eL ÈL‡¯ eÈ‰ Ì‡Â .˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ ‰‡t≈»ƒ»««¿««¿ƒ»»≈

שם.28) תוספתא

ÌÈ·¯ÚÓ29˙BÁt eÈ‰ .Ïk‰ ÏÚ ˙Á‡Ó Ô˙B - ¿…»ƒ≈≈««««…»»
- ÔÈ·¯ÚÓ ˙B¯eM‰ ÈL‡¯ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰¯OÚÓ≈¬»»««ƒ∆≈»≈«¿…»ƒ

Ïk‰ ÏÚ ˙Á‡Ó Ô˙B30ÚÏÒ ‰È‰ .31Ïk Èt ÏÚ ≈≈««««…»»∆««¿≈»
‡e‰ ¯˜BÚ Ì‡ :‰„O‰32‰Ê „vÓ ‰L¯Án‰ ˙‡ «»∆ƒ≈∆««¬≈»ƒ«∆

.˜ÈÒÙÓ BÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,˜ÈÒÙÓ - ‰Ê „vÓ d˙BÂ¿¿»ƒ«∆«¿ƒ¿ƒ»≈«¿ƒ

להר,29) מסביב בשיפוע עולות המדריגות כלומר, שם.
(תוספתא  מעורבים התבואה, של השורות ראשי ונמצאות

א. משנה פ"ג פאה וראה שאלו:30)כפשוטה). בירושלמי
אחר, לצד ונותנה זה מצד המחרישה את הוא עוקר הרי
שעל  סלע כי סבור רבינו כי ויתכן דלהלן. כסלע זה והרי

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



miiprקח zepzn 'ld - mirxf xtq - oeygxn a"k ipy mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

אבל  ורדב"ז). (כסףֿמשנה ממדריגות חמור השדה כל פני
הירושלמי. נגד לפסוק מקורו שאב מאין עיון, צריך

ב.31) הלכה שם כשחורש.32)ירושלמי לעקור צריך אם

.Á‰„O Ú¯Bf‰33‡È‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙BÏÈ‡ da LiL «≈«»∆∆≈»ƒ»««ƒ∆ƒ
˙BaÏÓ ˙BaÏÓ34·¯ÚÓ Ú¯f‰ Ïk ÔÈ‡Â ˙BÏÈ‡‰ ÔÈa «¿¿«¿¿≈»ƒ»¿≈»«∆«¿…»

˙Á‡ ‰‡t Ô˙B -35‰„OL Úe„È ¯·cL ;‰„O‰ ÏÎÏ ≈≈»««¿»«»∆∆»»»«∆»∆
.Ú¯f‰ ˜ÏÁ ˙BÏÈ‡‰ ÌB˜Ó ÈtÓe ,‡È‰ ˙Á‡««ƒƒ¿≈¿»ƒ»∆¡»«∆«

שם.33) לדפוס 34)פאה דומות מרובעות, ערוגות הן
מחולקים  הזרעים כלומר, שם). (פיה"מ הלבנים בו שעושים

מלבנות. שם.35)מלבנות כביתֿהלל

.Ë‰¯OÚ Ïk ˙BÏÈ‡‰ eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»ƒ»»¬»»
‰‡Ò ˙Èa CB˙a36˙BÏÈ‡ ‰¯OÚ Ïk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ; ¿≈¿»¬»ƒ»»¬»»ƒ»

ÔaÏÓ ÏkÓ ‰‡t Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ‰‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙BÈa¿≈ƒ≈¿»¬≈∆≈≈»ƒ»«¿≈
ÔaÏÓe37ÈtÓ ‡ÏÂ ,‰a¯‰ ÌÈ˜Á¯Ó ˙BÏÈ‡‰ È¯‰L ; «¿≈∆¬≈»ƒ»¿À»ƒ«¿≈¿…ƒ¿≈

.˙BaÏÓ ˙BaÏÓ Ú¯Ê ˙BÏÈ‡‰»ƒ»»««¿¿«¿¿

שם.36) המשנה על רבינו 37)ירושלמי גירסת כן
בכסףֿמשנה. ועיין מגירסתנו. היפך שם, בירושלמי

.ÈÌÈÏˆa‰ ˙BaÏÓ ÔÎÂ38˜¯i‰ ÔÈaL39‰‡t Ô˙B - ¿≈«¿¿«¿»ƒ∆≈«»»≈≈»
˙Á‡40ÏÈc·Ó ˜¯i‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÏˆa‰ ÏÎÏ ««¿»«¿»ƒ¿««ƒ∆«»»«¿ƒ

Ô‰ÈÈa41.˙BaÏÓ ˙BaÏÓ ÌÓÈOÓe ≈≈∆¿ƒ»«¿¿«¿¿

ד.38) משנה פ"ג שאין 39)שם באופן זרועים [והם
כלאים]. מחמת שם.40)איסור במשנה כחכמים

הלכה 41) למעלה כמבואר מפסיק והוא אחר, זרע הוא וירק
ומפני  היא, אחת ששדה ידוע שדבר הפסק, זה כאן - ד
ח  הלכה למעלה רבינו שכתב כמו הזרע, נחלק הירק מקום

באילנות.

.‡È„Á‡ ÔÈÓ ‰Úe¯Ê dlkL ‰„O42eÏÈÁ˙‰L ÔÂÈÎÂ , »∆∆À»¿»ƒ∆»¿≈»∆ƒ¿ƒ
LaÈÏ ˙BÓB˜Ó da43Ô‡kÓ L·iM ‰Ó LÏz B‡ ¯˜Ú »¿¿«≈»«»««∆»≈ƒ»

Ô‡kÓe44˙BaÏÓ ˙BaÏÓ „¯ÙÓ Ál‰ ¯‡LpL „Ú , ƒ»«∆ƒ¿«««¿…»«¿¿«¿¿
Ú¯ÊÏ ÌL Ì„‡ Èa C¯„ ‰È‰ Ì‡ :BfÓ BÊ ˙B˜Á¯Ó¿À»ƒƒ»»∆∆¿≈»»»ƒ¿…«
Ïc¯Á B‡ ˙·L ÔB‚k ,˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú ÔÈn‰ B˙B‡Ó45 ≈«ƒ¬¬¿∆∆«¿»

‰‡B¯‰L ;ÔaÏÓe ÔaÏÓ ÏkÓ ‰‡t ÁÈpÓ ‰Ê È¯‰ -¬≈∆«ƒ«≈»ƒ»«¿≈«¿≈∆»∆
„Á‡ ÔÈÓ ‰È‰ Ì‡Â .eÚ¯Ê ˙B‚e¯Ú ˙B‚e¯Ú :¯ÓB‡≈¬¬ƒ¿¿¿ƒ»»ƒ∆»
Ô˙B - ˙BiË˜Â ‰‡e·z ÔB‚k ,˙B„O B˙B‡ ÔÈÚ¯BfL∆¿ƒ»¿¿»¿ƒ¿ƒ≈

ÏkÏ ˙Á‡46. «««…

הכל.42) על אחת פאה שנותן הוא משנה 43)ודין שם
א.44)ב. הלכה שם לעז 45)ירושלמי מלשון "שבת

אלֿכרדל, ערב בלשון וחרדל אלֿשבת. ערב ובלשון אניט,
פרודות  אותן לזרוע אדם שמנהג שינאפרי. לעז ובלשון
כתב  שכאן עיון, (וצריך שם). המשנה (פירוש בערוגות"
בפ"א  ואילו ערוגות, ערוגות להזרע דרכו שחרדל רבינו
שדות  להזרע דרכו שחרדל כתב, ט הלכה כלאים מהלכות

מלך). פני אור עקיבא.46)- כרבי ולא כחכמים, שם.

.·È?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na47L·ÈÂ Ô‡kÓ L·È ‰È‰Lk «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»≈ƒ»¿»≈
ÚˆÓ‡a ÁÏÂ Ô‡kÓ48L·ÈÂ Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÁÏ Ï·‡ ; ƒ»¿«»∆¿«¬»«ƒ»ƒ»¿»≈

ÚˆÓ‡a49Ál‰ ÔÓe BÓˆÚ ÈÙa L·i‰ ÔÓ ÁÈpÓ - »∆¿««ƒ«ƒ«»≈ƒ¿≈«¿ƒ««
.BÓˆÚ ÈÙaƒ¿≈«¿

היבש.47) על הלח מן גם זה ובכלל לכל, אחת פאה שנותן
הוא 48) שהיבש שכיון כסףֿמשנה. ועיין שם, ירושלמי

שדות, כשתי נראה זה אין זה, ומצד זה מצד השדה בתחילת
שם). משה (פני השדה בתחילת בקצירה להתחיל נוהג שכן

נראה 49) וזה השדה, מאמצע בקצירה להתחיל דרך שאין
(שם). שדות כשתי

.‚ÈÌÈÏˆa dÚ¯fL ‰„O50ÌÈeÙ‡ B‡ ÌÈÏBt B‡51 »∆∆¿»»¿»ƒƒ¬ƒ
,˜eMa ÔÈÁÏ Ô˙ˆ˜Ó ¯kÓÏ BzÚ„a ‰È‰Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆¿»»¿«¿ƒ¿…ƒ¿»»«ƒ«
·iÁ - Ô¯‚ epnÓ ‰OÚÈÂ L·È ‰„O‰ ˙ˆ˜Ó ÁÈpÓe«ƒ«ƒ¿»«»∆»≈¿«¬∆ƒ∆…∆«»
‰ÊÏÂ BÓˆÚ ÈÙa ÁÏ ¯ÎBnL ‰ÊÏ ‰‡t ÁÈp‰Ï¿«ƒ«≈»»∆∆≈«ƒ¿≈«¿¿»∆

BÓˆÚ ÈÙa L·È B˙B‡ ¯ˆBwL52. ∆≈»≈ƒ¿≈«¿

לחים".50) בצלים "המחליק ג: משנה "לאו 51)שם
פ"ב  (למעלה בפאה מיחייב לא דירק ירק, מין שהן באותן
דכלאים  בפ"ג כדתנן זרעים, שהם באותן אלא ב), הלכה
מין  הגמלנים אפונין זרעים, מין השופין אפונין ב): (משנה
לרבינו). המשנה בפירוש שם ועיין שם, (ר"ש ירק"

הוא 52) מודה אחד, מין הם ויבש שלח שסובר מי שאף
יוםֿטוב'). ('תוספות מינים שני הם וגורן ששוק

.„Èe‰„O ˙‡ Ú¯Bf‰53‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÔÈÓ «≈«∆»≈ƒ∆»««ƒ∆
˙B¯‚ ÈzL e‰OBÚ54˙Á‡ ‰‡t ÁÈpÓ -55ÈL dÚ¯Ê . ≈¿≈¿»«ƒ«≈»««¿»»¿≈

- ˙Á‡ Ô¯b d˙B‡ ‰OBÚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÈÓƒƒ««ƒ∆∆»…∆««
ÈÙa ‰Ê ÔÈÓÏ ‰‡Ùe BÓˆÚ ÈÙa ‰Ê ÔÈÓÏ ‰‡t Ô˙B≈≈»¿ƒ∆ƒ¿≈«¿≈»¿ƒ∆ƒ¿≈

.BÓˆÚ«¿

ה.53) משנה פ"ב כל 54)שם וקצר כשעבר המדובר
ראשונה). (משנה התלוש מן פאה ונותן כיון 55)השדה,

אחד. מין שהם

.ÂËÌÈÚ¯Ê ÈL Ú¯Ê56ÈL dÚ¯fL ÔB‚k ,„Á‡ ÔÈnÓ »«¿≈¿»ƒƒƒ∆»¿∆¿»»¿≈
ÌÈhÁ ÈÈÓ57Ô¯b Ô‡OÚ Ì‡ :ÌÈ¯BÚO ÈÈÓ ÈL B‡ ƒ≈ƒƒ¿≈ƒ≈¿ƒƒ¬»»…∆

˙Á‡58ÈzL Ô˙B - ˙B¯‚ ÈzL ;˙Á‡ ‰‡t Ô˙B - ««≈≈»««¿≈¿»≈¿≈
ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ ‰Ê ¯·„Â .˙B‡t59. ≈¿»»∆¬»»¿∆ƒƒ«

שם.56) ויש 57)פאה דקים, ויש גסים חטים ממיני "יש
שם). המשנה (פירוש אדום" מהם ויש ירוק הכל 58)מהם

בגרנות. ו.59)תלוי משנה שם

.ÊËe˜ÏÁL ÔÈÁ‡‰60˙B‡t ÈzL ÔÈ˙B -61e¯ÊÁ . »«ƒ∆»¿¿ƒ¿≈≈»¿
eÙzzLÂ62˙Á‡ ‰‡t ÔÈ˙B -63e¯ˆwL ÔÈÙzM‰ .64 ¿ƒ¿«¿¿ƒ≈»«««À»ƒ∆»¿

BÈ‡ ¯Èˆw‰ Á˜lL ‰Ê - e˜ÏÁ Ck ¯Á‡Â ‰„O‰ ÈˆÁ¬ƒ«»∆¿««»ƒ¿∆∆»««»ƒ≈
ÌeÏk LÈ¯ÙÓ65ÈˆÁ‰ ÏÚ LÈ¯ÙÓ ‰Ów‰ Á˜lL ‰ÊÂ , «¿ƒ¿¿∆∆»««»»«¿ƒ««¬ƒ
„·Ïa Á˜lL66eÙzzLÂ e¯ÊÁ .67¯Á‡‰ ÈˆÁ‰ e¯ˆ˜Â ∆»«ƒ¿«»¿¿ƒ¿«¿¿»¿«≈ƒ»«≈

˙eÙzLa68‰ÓwaL B˜ÏÁÓ LÈ¯ÙÓ Ô‰Ó „Á‡ Ïk - ¿À»»∆»≈∆«¿ƒ≈∆¿∆«»»
‰ÓwaL B¯·Á ˜ÏÁ ÏÚ69ÈˆÁ‰ ÏÚ ‡Ï Ï·‡ , «≈∆¬≈∆«»»¬»…««≈ƒ

¯ˆ˜pL70. ∆ƒ¿«

ה.60) משנה פ"ג שם הבצירה. אחד 61)לפני שלכל
שם"). (ר"ש "שדך" בו קוראים הקצירה 62)ואחד לפני
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פ"ב 63)(רדב"ז). (למעלה בפאה חייבים שותפים שהרי
ג). ד.64)הלכה הלכה שם שחובת 65)ירושלמי לפי

ומכר  חציה כ"קצר זה והרי ה"ד), שם (למעלה בקמה הפאה
הלכה  (שם המוכר ולא לכל", פאה נותן ש"הלוקח חציה".

להלן. וראה אמרנו 66)ה), המוכר, שלגבי [אףֿעלֿפי
חציה" ומכר חציה כ"קצר שהוא כלום", מפריש ש"אינו
הדבר  שהוברר אומרים אנו הלוקח לגבי - למעלה) (ראה
והקציר  מתחילה, שלו היה בחלקו, שנפל שהקמה למפרע
ל"קצר  דומה ואינו שלו, היה הראשון של בחלקו שנפל
של  וטעמו מכירה. שום כאן שאין לפי חציה", ומכר חציה
למפרע) הדבר הוברר =) "ברירה" שדין לפי נראה, דבר
(ביצה  אמרו ולפיכך בספק, מוטל אלא אצלנו, מוחלט אינו
להלן  (ראה ברירה" "אין - התורה מן שהוא שבדבר לח.),
"יש  - מדרבנן שהוא ובדבר א). הלכה מעשר מהלכות פ"ז
ואףֿעלֿפי  כ). הלכה יוםֿטוב מהלכות בפ"ח (ראה ברירה"
ספק  כל וכן ט), הלכה פ"ד (להלן לקט" לקט ש"ספק
- יג) הלכה שם (למעלה וחייב לחומרא, - עניים במתנות
השני: אל מדחהו אחד כל אדם, בני שני בין נפל כשהספק
ברירה", ש"אין לפי הקציר, לבעל לך לו: אומר הקמה בעל
פאה  נותן ש"הלוקח חציה", ומכר חציה כ"קצר זה והרי
ש"יש  לפי הקמה, בעל אל מדחהו הקציר ובעל לכל",
בר"י  וראה חלקו, על להפריש הקציר בעל וחייב ברירה",

מלך"]. פני וב"אור בכסףֿמשנה ירושלמי 67)קורקוס,
פני  ו"אור רדב"ז כסףֿמשנה, קורקוס, ר"י (ועיין שם

בקמה. ובין בקציר בין והיינו וכל 68)מלך"). חלקו, ושוב
כסףֿמשנה. ראה בקמה, וחצי בקציר חצי לקח אחד

שלם 69) פאה שיעור ליתן חייב אחד שכל הכוונה אין
חבירו, חלק על לתת יכול שהוא הכוונה אלא הנ"ל, לקמה
אין  חלקוה, שאח"כ אףֿעלֿפי בשותפות, שקצרוה שמכיון

אחת. שדה אלא שדות שתי שנפטר 70)כאן שכיון
(כסףֿמשנה). ומתחייב חוזר אינו - הראשונה בחלוקה

ונש  שכשחזרו העניים [ואףֿעלֿפי יכולים עכשיו, תתפו
כל  - וחלקו שחזרו כיון - אצלכם חלקנו לשניהם: לומר

כנ"ל]. השני, אצל שוב מדחהו אחד

.ÊÈdÈˆÁ ÚÈb‰L ‰„O71‡Ï dÈˆÁÂ LÈÏL „Ú »∆∆ƒƒ«∆¿»«¿ƒ¿∆¿»…
ÚÈb‰72BÈˆÁ ÚÈb‰L ÈˆÁa ¯ˆ˜Â ÏÈÁ˙‰Â ,73¯Á‡Â , ƒƒ«¿ƒ¿ƒ¿»««≈ƒ∆ƒƒ«∆¿¿««

ÈˆÁ‰ ¯Ób Ck ¯Á‡Â ,LÈÏL dlk ‰‡È·‰ Ck»≈ƒ»À»¿ƒ¿««»»««≈ƒ
ÔBL‡¯‰74ÔBL‡¯‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ - ‰lÁza ÚÈb‰L75 »ƒ∆ƒƒ««¿ƒ»«¿ƒƒ»ƒ

ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÏÚ76ÔBL‡¯‰ ÏÚ ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÔÓe ,77ÏÚÂ «»∆¿»ƒƒƒ»∆¿»ƒƒ«»ƒ¿«
ÔB¯Á‡‰78. »«¬

שם.71) (למעלה 72)ירושלמי בפאה חייבת אינה שעדיין
ט]. הלכה פ"ה להלן [וראה ז), הלכה כלומר,73)פ"ב

חצייו  שני על כולו הזה החצי ונתחייב השדה. מכל רביע
הגיע  לא שעדיין השדה, של השני החצי אבל רביעיו), =)

להלן. וראה זו, בקצירה נתחייב לא כלומר,74)לשליש,
ועכשיו  מקודם. קצרו ולא שהניחו הנ"ל הרביע את גם קצר
לשליש, הגיע לא שמקודם השדה, של השני החצי שגם כיון
של  הקצירה ידי על הוא נתחייב - לשליש עכשיו הגיע

הנ"ל. (ר"י 75)הרביע בתחילה שקצר הרביע היינו
ששני 76)קורקוס). אחרֿכך, שקצרו השני הרביע היינו

אחת. שדה הם אלה שהם 77)רבעים הראשון, הרביע על
הרביע  קצירת שהרי לשליש. עכשיו כנ"ל, אחת, שדה
אחת. שדה הם ואף האחרון, החצי את בפאה חייב האמצעי

לשליש.78) הגיע שעכשיו השדה, של השני החצי היינו
לשליש  הגיע השני) הרביע =) האמצעי קצירת שבעת שכיון
נוסף: ובכ"י אחת. שדה הם - ידו על בפאה ונתחייב בישול,
הוא  וכן רוקח, (מעשה האחרון" על הראשון מן לא "אבל
והמקור  אבוהב). מהר"י הגיה וכן עתיקים, בדפוסים
הראשון", על הראשון מן מפריש אינו "אבל שם: בירושלמי
דהיינו  זה, שבצד הראשון על זה שבצד הראשון מן כלומר,
פטור  היה הזה שהאחרון שכיון קורקוס). (ר"י האחרון
שדות  כשתי הם הרי הראשון, הרביע לקצור כשהתחילו

קורקוס). (ר"י

.ÁÈ¯ÎBn‰79˙BÓB˜Ó ˙BÓB˜Ó80ÌÈL‡Ï e‰„OÓ «≈¿¿ƒ»≈«¬»ƒ
Ô˙B „Á‡Â „Á‡ Ïk - ‰„O‰ Ïk ¯ÎÓ Ì‡ ,‰a¯‰«¿≈ƒ»«»«»∆»∆»¿∆»≈

B˜ÏÁÓ ˙Á‡ ‰‡t81‰„O‰ ÏÚa ÏÈÁ˙‰ Ì‡Â .Á˜lL ≈»««≈∆¿∆»«¿ƒƒ¿ƒ«««»∆
¯ˆ˜Ï82˙ˆ˜Ó ¯ÎÓe83‰„O‰ ÏÚa - ˙ˆ˜Ó ¯iLÂ ƒ¿…»«ƒ¿»¿ƒ≈ƒ¿»«««»∆

¯ˆ˜Ï ÏÈÁ˙‰L ÔÂÈkL ;ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t Ô˙B≈≈»»¿»«…∆≈»∆ƒ¿ƒƒ¿…
‰lÁz ¯ÎÓ Ì‡Â .Ïka ·iÁ˙84ÏÚ Á˜Bl‰ LÈ¯ÙÓ - ƒ¿«≈«…¿ƒ»«¿ƒ»«¿ƒ«≈««

.¯iMM ‰Ó ÏÚ ‰„O‰ ÏÚ·e ,Á˜lM ‰Ó«∆»««««»∆««∆ƒ≈

שדהו".79) בתוך אילן קלחי "המוכר ה: משנה פ"ג פאה
קנו 80) לא כשהלוקחים המדובר קלח.) (חולין רש"י לדעת

להלן. וראה בלבד, קלחים אלא שם 81)קרקע כתב כן
ואחד, אחד מכל פאה נותן שאמר "ומה המשנה: בפירוש
"נותן  מפרש: שם) (חולין רש"י אבל הלקוח". על חוזר

אחד  ואין ואילן, אילן מכל פאה חבירו,לוקח פוטר מהם
נותן  היה שלו שדה היתה שאם שלו, השדה ואין הואיל
הקרקע, גם כשמכר המדובר רבינו, ולדעת כולן". על מאחד

למעלה. שם.82)ראה בחולין חסדא כרבי 83)כרב
תנאֿקמא. דברי המפרש שם, במשנה לפני 84)יהודה

קצירה.

.ËÈÔÏÈ‡ ‰„O85dB·b ¯„‚ ‡l‡ da ˜ÈÒÙÓ ÔÈ‡ -86 ¿≈ƒ»≈«¿ƒ»∆»»≈»«
ÏÈc·Ó ¯„b‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .˙BÏÈ‡‰ ÔÈa ÏÈc·n‰««¿ƒ≈»ƒ»¬»ƒ»»«»≈«¿ƒ

ÔÈ·¯ÚÓ ˙B¯‡t‰Â ÌÈca‰Â ,‰hÓlÓ87‰ÏÚÓÏÓ ƒ¿«»¿««ƒ¿«…¿…»ƒƒ¿«¿»
¯„ba ÔÈÚ‚BÂ88Ô˙BÂ ˙Á‡ ‰„Ok ‰Ê È¯‰ - Bab ÏÚ ¿¿ƒ«»≈««¬≈∆¿»∆««¿≈

.ÏkÏ ‰‡t≈»«…

ג.85) משנה פ"ב מפסיק 86)פאה "ואינו שם: [במשנה
אבל  הגדר, של גבהו כמה פורש ולא גדר", אלא לאילן
מפסיק  "ואינו מפורש: ג) הלכה ב (פרק קדושים פ' בספרא
רבינו  כתב וכן טפחים", עשרה גבוה שהוא גדר אלא לאילן
פ"ד  (כלאים כלאים לענין מפורש וכן שם. המשנה בפירוש
ומכיון  טפחים". עשרה גבוה שהוא גדר הוא "איזה ג) משנה
גדר  שסתם שאףֿעלֿפי נראה כן, רבינו פירש לא שכאן
לאילן  אילן בין מפסיק והוא טפחים, עשרה אמנם, הוא,
אם  אלא זה אין - לכלאים מפסיק שהוא כשם פאה, לענין
מדובר  זה (ובאופן למעלה מעורבין והפארות הבדים אין
למעלה, מעורבים והפארות הבדים אם אבל שם), בספרא
גבוה  "גדר סתם: רבינו כתב ולכן מפסיק. הזה הגדר אין

האילנות"). בין מהלכות 87)המבדיל פ"ז למעלה ראה
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וצ"ע. כאן, מלך" פני וב"אור כב, הלכה כלאים
שם:88) רבינו ופירש מפסיק", אינו כותש "שער במשנה:

ענפי  לומר ירצה והפארות, הבדים הוא כותש "שער
יהיה  ואז עליו, ומשולחין בגדר נוגעין שהיו האילנות
שינטו  ענינו במכתשת כעלי בגמרא: ואמרו כמחובר,

הקיר". על הפארות

.ÎeÁ˜lL ÌÈL89ÔÏÈ‡90‰‡t epnÓ ÔÈ˙B - „Á‡ ¿«ƒ∆»¿ƒ»∆»¿ƒƒ∆≈»
˙Á‡91‰‡t Ô˙B ‰Ê - BÓB¯c ‰ÊÂ BBÙˆ ‰Ê Á˜Ï . ««»«∆¿¿∆¿∆≈≈»

BÓˆÚÏ ‰‡t Ô˙B ‰ÊÂ BÓˆÚÏ92. ¿«¿¿∆≈≈»¿«¿

ה.89) משנה פ"ג בפאה,90)שם החייבים מהאילנות
ב. הלכה פ"ב למעלה שותפין 91)כמבואר ששניהם

אחד 92)באילן. כל של וחלקו שותפים, שאינם כיון
עצמו. בפני מסוים ואחד

.‡ÎÔÈ·e¯Á‰93‰Ê ·e¯Á „ˆa „ÓBÚ Ì„‡L Ïk , ∆»ƒ…∆»»≈¿«»∆
‰Ê ·e¯Á „ˆa „ÓBÚ B¯·ÁÂ94‰Ê ˙‡ ‰Ê ÔÈ‡B¯Â95- «¬≈≈¿«»∆¿ƒ∆∆∆

Ôlk Ô‰ È¯‰96ÈL eÈ‰ .ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰‡Ùe ,˙Á‡ ‰„O ¬≈≈À»»∆««≈»««¿À»»¿≈
ÔÈ‡B¯ ÌÈ„„v‰ ÔÈ‡Â ÌÈiÚˆÓ‡‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ ÔÈ„„v‰«¿»ƒƒ∆»∆¿»ƒƒ¿≈«¿»ƒƒ
ÏÚ ÌÈBL‡¯‰ ÔÓ „Á‡ „vÓ LÈ¯ÙÓ - ‰Ê ˙‡ ‰Ê∆∆∆«¿ƒƒ«∆»ƒ»ƒƒ«
‡Ï Ï·‡ ;ÌÈBL‡¯‰ ÏÚ ÌÈiÚˆÓ‡‰ ÔÓe ,ÌÈiÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒƒƒ»∆¿»ƒƒ«»ƒƒ¬»…

.¯Á‡‰ „v‰ ÏÚ ‰Ê „vÓ LÈ¯ÙÈ«¿ƒƒ«∆«««»«≈

שני 93) מעשר מהלכות בפ"א [וראה ד. משנה פ"ב שם
ראויים  שאינם צלמונה חרובי בין הבדל שיש ג, הלכה
מדרבנן, אלא במעשר מחויבים ואינם האדם, רוב למאכל
שכן  ונראה התורה. מן במעשר שחייבים החרובין שאר לבין
פ"א  בפאה ראה בשניהם, אחר כלל שהרי פאה, לענין גם

א). משנה פ"א ובמעשרות ד, "והטעם 94)משנה
(ב"ב  כדתנן ומסובכים, הרבה גבוהים שהם מפני בחרובין,
(ראב"ד). אמה" חמשים ובשקמה בחרוב כד:)

ורואה 95) זה, חרוב בראש עומד שהאדם מפרש והראב"ד
אחר. שבצד כשדה.96)החרוב רומי, בדפוס

.·ÎÌÈ˙Èf‰97˙BÁe¯Ó ˙Á‡ Áe¯a Ô‰Ó LiM ‰Ó Ïk , «≈ƒ»«∆≈≈∆¿«««≈
¯ÈÚ‰98B‡ Ôlk ¯ÈÚ‰ ·¯ÚÓa LiL ÌÈ˙ÈÊ ÔB‚k , »ƒ¿≈ƒ∆≈¿«¬«»ƒÀ»

.ÔlÎÏ ˙Á‡ ‰‡Ùe ,˙Á‡ ‰„Ok Ô‰ È¯‰ - dÁ¯ÊÓa¿ƒ¿»»¬≈≈¿»∆««≈»««¿À»

מ"ד.97) פ"ב עיין 98)פאה העולם, מרוחות לא
לחלק  היא, מסיני למשה הלכה כי ויתכן ה"ג. שם בירושלמי

ראשונה). (משנה האילנות לשאר זיתים בין

.‚Î¯ˆBa‰99È„k Ô‡kÓe Ô‡kÓ BÓ¯k ˙ˆ˜Ó ˙‡ «≈∆ƒ¿»«¿ƒ»ƒ»¿≈
ÁÂ¯ ˙BÏBkL‡‰ ¯‡L e‡ˆÓiL „Ú ÔÙb‰ ÏÚÓ Ï˜‰Ï¿»≈≈««∆∆«∆ƒ¿¿¿»»«¿∆«

e¯‡a ¯·Îe .Ï„Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰ - eÙÈÒBÈÂ100, ¿ƒ«ƒ¿»≈≈¿»≈«¿
ÔÓ Ô˙B CÎÈÙÏe ,Ï„Ó BÈ‡ - ˙Á‡ Áe¯Ó ¯ˆBa‰L∆«≈≈«««≈≈≈¿ƒ»≈ƒ

ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ‰‡t ¯‡Lp‰101¯ˆaL Èt ÏÚ Û‡Â , «ƒ¿»≈»»¿»«…¿««ƒ∆»«
‰‡t Ô˙B BÈ‡ - ˜eMa ¯kÓÏ Ï„‰ Ì‡ Ï·‡ .˜eMÏ«¬»ƒ≈≈ƒ¿…«≈≈≈»

Ï„‰L ‰ÊÏ102B˙È·a ‡È·‰Ï Ï„‰ .103ÔÓ Ô˙B - »∆∆≈≈≈≈¿»ƒ¿≈≈ƒ
.ÏkÏ ‰Èe‡¯‰ ˙Á‡ ‰‡t C¯„Ï ÁÈp‰L ¯‡Lp‰«ƒ¿»∆ƒƒ«ƒ¿…≈»««»¿»«…

ג.99) משנה פ"ג ו.100)שם הלכה פ"ב למעלה
שם.101) מה 102)משנה על המשואר מן "נותן שן:

ודורך 103)ששייר". לבית מביאו כלומר, שם. ירושלמי
(רדב"ז). עראי זה ואין אותם,

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הלקט.1) עם ועירבן עומרין שפיזר והרוח לקט. איזהו יבאר

בחורי  הנמצאים זרעים עניים. שילקטו קודם שדהו והמרביץ
ישכור  אם ודין בגדיש. שנתערבה לקט של ושבולת הנמלים
לעניים  מניח שאינו מי אחריו. בנו שילקט מנת על הפועל
עם  הלקט את המפקיר בשדהו. ארי המרביץ או ללקט,
כתף  ואיזהו עוללות זהו ואי פרט זהו ואי רובו. נפילת
זוכין  העניים ומאימתי עוללות. שכולו כרם נטף. ואיזהו
נודעו  שלא עד כרמו המקדיש ודין העוללות. פרט ליקח
לו  שהיו מי לבצור. לישראל כרמו שמכר גוי העוללות.

ביתו. לתוך ובצרם גפנים חמשה

.‡?Ë˜Ï e‰ÊÈ‡2˙ÚLa Ïbn‰ CBzÓ ÏÙBp‰ ‰Ê ≈∆∆∆∆«≈ƒ««»ƒ¿«
‰ B‡ ‰¯Èˆ˜B„È CBzÓ ÏÙBp3ÌÈÏaM‰ ıa˜nLk ¿ƒ»«≈ƒ»¿∆¿«≈«ƒ√ƒ

ÌÈzL B‡ ˙Á‡ ˙ÏaL ÏÙBp‰ ‰È‰iL ‡e‰Â .¯ˆ˜ÈÂ4; ¿ƒ¿…¿∆ƒ¿∆«≈ƒ…∆««¿«ƒ
ÏÚ·Ï ÔzLÏL È¯‰ - „Á‡k LÏL eÏÙ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»¿»¿∆»¬≈¿»¿»¿««

Ïbn‰ ¯Á‡Ó ÏÙBp‰Â .‰„O‰5elÙ‡ ,„i‰ ¯Á‡Ó B‡ «»∆¿«≈≈««««»≈«««»¬ƒ
.Ë˜Ï dÈ‡ - ˙Á‡ ˙ÏaLƒ…∆««≈»∆∆

מ"י.2) פ"ד המגל".3)פאה ותוך היד "תוך שם:
מ"ה.4) פ"ו שם הלל, מ"י.5)כבית פ"ד שם

.·„ia ¯ˆB˜ ‰È‰6- B„È CBzÓ ÏÙBp‰ ,ÏbÓ ‡Ïa »»≈«»¿…«»«≈ƒ»
Ì˙B‡ ÌÈLÏBz‰ ÌÈ¯·c LÏBz‰ Ï·‡ .Ë˜Ï BÈ‡7, ≈∆∆¬»«≈¿»ƒ«¿ƒ»

LÏBz B‡ ¯ˆB˜ ‰È‰ .Ë˜Ï - B„È ˙ÁzÓ ÏÙBp‰8¯·c «≈ƒ««»∆∆»»≈≈»»
LÏz B‡ BÚB¯Ê ‡ÏÓ ¯ˆwL ¯Á‡Â ,LÏz‰Ï Bk¯cL∆«¿¿ƒ»≈¿««∆»«¿…¿»«
È¯‰ - ı¯‡‰ ÏÚ B„iÓ ÏÙÂ ıB˜ e‰k‰ BˆÓ˜ ‡ÏÓ¿…À¿ƒ»¿»«ƒ»«»»∆¬≈

˙Èa‰ ÏÚa ÏL ‰Ê9. ∆∆««««ƒ

בידו".6) הקוצר ולא קצירך, "לקט ה"ה): (שם ב'ירושלמי'
כו'7) קיטוף לקט ולא קצירך "לקט א: קלז, בחולין הוא כן

דתניא  בקיטוף). שדרכו =) דאורחיה במידי יוסי רבי מודה
מניין? עוקר קציר, אלא לי אין - קציר אומר, יוסי רבי
בקוצרך". לומר: תלמוד מניין, תולש לקצור. לומר: תלמוד
מלא  תלש כו' לקט "איזהו : שם פ"ד בפאה נראה וכן

לקט. יש בתולש שגם הרי וכו'". פאה 8)קומצו משנה,
לקט 9)שם. אין - קצירך" "ולקט ט) יט, (ויקרא שנאמר

קוץ  הכהו כו' קוצר היה אמרו: מיכן הקציר, מחמת אלא
ועי' ה"ה, פ"ב קדושים פ' ('ספרא' הבית בעל של הרי כו'

שם). ר"ש

.‚¯ˆB˜ ‰È‰10‰¯ˆ˜ ‡lL ˙Á‡ ˙ÏaL ‰¯‡LÂ »»≈¿ƒ¿¬»ƒ…∆««∆…ƒ¿¿»
‰ÓwÏ ÚÈbÓ dL‡¯ ‰È‰ Ì‡ :‰È˙B·È·qL Ïk ¯ˆ˜Â¿ƒ¿«…∆¿ƒ∆»ƒ»»…»«ƒ««»»

‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈÂ dcˆaL11ÏL ‡È‰ È¯‰ - ∆¿ƒ»ƒ»¿ƒ»≈ƒ«»»¬≈ƒ∆
.ÌÈiÚ ÏL ‡È‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰„O‰ ÏÚa«««»∆¿ƒ»¬≈ƒ∆¬ƒƒ

למד 10) זה ומתוך לקט, בהלכות ונשנתה מ"ב. פ"ה פאה
נראה  וכן בפירושו). (עיי"ש בלקט עוסקת היא שאף רבינו
וכן  לקט". לקט שספק כו' שבקמה "שבולת פ"ב: בתוספתא
שיש  שם, ל'ספרא' משאנץ לר"ש המיוחס הפירוש דעת

מלך'. פני ב'אור וראה לקרקע, במחובר שמכיון 11)לקט
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הק  עם היא מתחברת מיוחדת, לטירחה צורך מה שאין
אגבה. ובטלה

.„˙BÏBaL ÈzL eÈ‰12‰ÏBÎÈ ˙ÈÓÈt‰ ,BÊ „ˆa BÊ »¿≈ƒ¿««¿ƒƒ¿»
‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï13ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈ ‰BˆÈÁ‰Â , ¿ƒ»≈ƒ«»»¿«ƒ»¿»¿ƒ»≈ƒ

˙ÈÓÈt‰ - ‰Ów‰ ÌÚ ¯ˆw‰Ï ‰ÏBÎÈ dÈ‡Â ˙ÈÓÈt‰«¿ƒƒ¿≈»¿»¿ƒ»≈ƒ«»»«¿ƒƒ
‰BˆÈÁ‰ ˙‡ ˙ÏvÓe ˙Ïv14˙ÏÙBk ‡È‰ È¯‰L .15 ƒ∆∆«∆∆∆«ƒ»∆¬≈ƒ«∆∆

.‰¯ˆ˜ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡Â ,Ïbn‰ CBzÓƒ««»¿««ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿¿»
L˜aL ÌÈÏaM‰Â16‰„O‰ ÏÚa ÏL Ô‰ È¯‰ -17. ¿«ƒ√ƒ∆¿«¬≈≈∆«««»∆

ה"ב.12) שם הבית,13)'ירושלמי' בעל של והיא
למעלה. הפנימית 14)כמבואר עם להקצר שיכולה שכיון

אגבה. היא בטלה בהלכה 15)עמה, שאמר למה מוסב זה
עם  להקצר יכולה ואינה נקצרה שלא ששיבולת הקודמת,
כנופלת  היא "שהרי כתב זה ועל עניים, של היא הרי הקמה,
שכתבנו  וכמו נקצרה", לא שעדיין ואףֿעלֿפי המגל, מתוך

(כסףֿמשנה). במחובר לקט שיש תוספתא 16)למעלה,
פ"ב. סוף לקט,17)פאה הוא שמא חוששין שאין [היינו

לקט  דרך אין כלומר, הקמה", בתוך מתנה לעניים "שאין
כפשוטה']. 'תוספתא וראה בקציר, אלא בקמה להיות

.‰‰¯ftL Áe¯‰18ÏL ¯Èˆ˜ ·¯Ú˙Â ÌÈ¯ÓÚ‰ ˙‡ »«∆ƒ¿»∆»√»ƒ¿ƒ¿»≈¿ƒ∆
ÔÈ„ÓB‡ - Ë˜l‰ ÌÚ ‰„O‰ ÏÚa19‰nk ‰„O‰ ˙‡ «««»∆ƒ«∆∆¿ƒ∆«»∆«»

‰fL ÈtÓ ,ÌÈiÚÏ Ô˙BÂ ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯ ‡È‰ Ë˜Ï∆∆ƒ¿»«¬¿≈»¬ƒƒƒ¿≈∆∆
Ò‡20?‰Ê ¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ .21‰‡e·z ÔÈa˜ ‰Úa¯‡ …∆¿«»ƒ∆«¿»»«ƒ¿»

¯Bk ˙Èa ÏÎÏ22. ¿»≈

מ"א.18) פ"ה לקנוס 20)משערין.19)פאה שייך ולא
גבי  על קצירו כשהגדיש שקנסוהו כמו השדה, בעל את

וֿז). הלכות (להלן ראויה 21)הלקט שהשדה לקט, של
בבבא22ֿ)לעשות. ואמרו גמליאל. בן שמעון כרבן שם,

הוא  וכן תבואה. כור ולא זרע כור שהוא - ב קה, מציעא
לבית  ליה: אמר - כור לבית או "לכור כאן: ב'ירושלמי'
הוא  כור בית ושיעור ה'ירושלמי'. לשון העתיק ורבינו כור".
סאה  בית כל הרי כי בסךֿהכל. אמה אלף וחמשה שבעים
וחמש  אלפיים דהיינו אמה, חמשים על אמה חמשים הוא

סאה. שלושים הוא כור ובית אמה, מאות

.ÂÌÈiÚ e‰eËwÏ ‡ÏÂ ı¯‡Ï ÏÙpL Ë˜Ï23ÏÚa ‡·e , ∆∆∆»«»»∆¿…ƒ¿¬ƒƒ»««
k - ı¯‡‰ ÏÚ BlL ¯Èˆw‰ ˙‡ LÈc‚‰Â ‰„O‰„ˆÈ «»∆¿ƒ¿ƒ∆«»ƒ∆«»»∆≈«

,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ Blk BlL LÈ„b‰ ‰pÙÓ ?‰OBÚ ‡e‰∆¿«∆«»ƒ∆À¿»«≈
ÌÈiÚÏ Ôlk - ı¯‡a ˙BÚ‚Bp‰ ÌÈÏaM‰ ÏÎÂ24ÈtÓ . ¿»«ƒ√ƒ«¿»»∆À»»¬ƒƒƒ¿≈

,Ë˜Ï ‰˙È‰L Ì‰Ó ‡È‰ BÊ È‡ ÌÈÚ„BÈ e‡ ÔÈ‡L∆≈»¿ƒ≈ƒ≈∆∆»¿»∆∆
Áp‰ - ·ÊÚz :¯Ó‡pL ;ÌÈiÚÏ - ÌÈiÚ ˙BzÓ ˜ÙÒe¿≈«¿¬ƒƒ»¬ƒƒ∆∆¡««¬…««

ElMÓ Ì‰ÈÙÏ25. ƒ¿≈∆ƒ∆¿

שם.23) מי"א.24)פאה, פ"ד שם 25)שם 'ירושלמי'
פ"ד. סוף

.ÊÔÈ„ÓB‡ ÔÈ‡ ‰ÓÏÂ26‰Ó ÌÈiÚÏ ÔzÈÂ d˙B‡ ¿»»≈¿ƒ»¿ƒ≈»¬ƒƒ«
ÏÚ LÈc‚‰Â ¯·ÚL ÈtÓ ?Ë˜Ï ˙BOÚÏ ‰Èe‡¯M∆¿»«¬∆∆ƒ¿≈∆»«¿ƒ¿ƒ«

‚‚BL ‰È‰ elÙ‡Â .e‰eÒ˜ ,Ë˜l‰27‰È‰ elÙ‡Â , «∆∆¿»«¬ƒ»»≈«¬ƒ»»
ÔÈhÁ ÂÈÏÚ LÈc‚‰Â ÌÈ¯BÚO Ë˜l‰28‡¯˜ elÙ‡Â , «∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»»ƒƒ«¬ƒ»»

‡lL ÌÈ¯Á‡ e‰eLÈc‚‰ elÙ‡ ,e‡a ‡ÏÂ ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ¿…»¬ƒƒ¿ƒ¬≈ƒ∆…
.ÌÈiÚÏ Ô‰ È¯‰ ı¯‡a ˙BÚ‚Bp‰ Ïk - BzÚcÓƒ«¿»«¿»»∆¬≈≈»¬ƒƒ

ה"א.26) פ"ה המחלוקת 27)שם עם קשר לזה [ואין שם.
לא  או מזיד אטו שוגג קנסו אם יהודה, ורבי מאיר רבי של
שלא  אחרים הגדישו אם גם קנסו כאן שהרי נג:), (גיטין

שם]. הפנים' ב'מראה ועי' חשש 28)מדעתו. כאן שאין
הנוגעות  החיטים שכל תיקנו זאת בכל לקט, תערובת של

לעניים. הן בארץ

.Áıa¯Ï CÈ¯v‰29ÌÈiÚ‰ eËwÏiL Ì„˜ e‰„O ˙‡ «»ƒ¿«≈∆»≈…∆∆¿«¿»¬ƒƒ
¯zÓ - Ë˜l‰ „ÒÙ‰ ÏÚ ‰a¯Ó B˜f‰ Ì‡ :daL Ë˜Ï∆∆∆»ƒ∆≈¿À∆«∆¿≈«∆∆À»
¯eÒ‡ - B„ÒÙ‰ ÏÚ ‰a¯Ó Ë˜l‰ „ÒÙ‰ Ì‡Â ;ıa¯Ï¿«≈¿ƒ∆¿≈«∆∆¿À∆«∆¿≈»
„Ú ¯„b‰ ÏÚ BÁÈp‰Â Ë˜l‰ Ïk ˙‡ ı·˜ Ì‡Â .ıa¯Ï¿«≈¿ƒ»«∆»«∆∆¿ƒƒ««»≈«

˙e„ÈÒÁ ˙cÓ ‰Ê È¯‰ - epÏhÈÂ ÈÚ‰ ‡B·iL30. ∆»∆»ƒ¿ƒ¿∆¬≈∆ƒ«¬ƒ

ה"ג.29) שם ו'ירושלמי' פ"ב, סוף פאה תוספתא
קורקוס.30) מהר"י ראה ידוע, אינו אלה דברים מקור

אמר  הדין שמן וכנראה יהודה, רבי דברי הם שם ובתוספתא
חסידות. ממדת ולא

.ËÌÈÏÓp‰ È¯BÁa ÌÈ‡ˆÓp‰ ÌÈÚ¯Ê31eÈ‰ Ì‡ : ¿»ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈«¿»ƒƒ»
,‰„O‰ ÏÚa ÏL ‡e‰ È¯‰ - ‰Ów‰ CB˙a ÌÈ¯BÁ‰«ƒ¿«»»¬≈∆«««»∆
ÌB˜Óa eÈ‰ Ì‡Â ;‰Ów‰ CB˙a ‰zÓ ÌÈiÚÏ ÔÈ‡L∆≈»¬ƒƒ«»»¿«»»¿ƒ»¿»

¯ˆ˜pL32Ë˜l‰ ÔÓ ‡nL ,ÌÈiÚ ÏL ‰Ê È¯‰ - ∆ƒ¿«¬≈∆∆¬ƒƒ∆»ƒ«∆∆
:ÌÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡ - ¯BÁL ‡ˆÓpL Èt ÏÚ Û‡Â .e‰e¯¯b¿»¿««ƒ∆ƒ¿»»≈¿ƒ

Ë˜Ï - Ë˜l‰ ˜ÙqL ;‰¯·ÚL ‰MÓ ‰Ê È¯‰33. ¬≈∆ƒ»»∆»¿»∆¿≈«∆∆∆∆

שם.31) הקוצרים".32)פאה, "שלאחר כרבי 33)שם:
ה"ו. למעלה וראה (כסףֿמשנה). שם מאיר

.ÈË˜Ï ÏL ˙ÏaL34‰Ê È¯‰ - LÈ„‚a ‰·¯Ú˙pL ƒ…∆∆∆∆∆ƒ¿»¿»¿»ƒ¬≈∆
Ó˙BÏBaL ÈzL LÈ¯Ù35Ì‡ :Ô‰Ó ˙Á‡ ÏÚ ¯ÓB‡Â «¿ƒ¿≈ƒ¿≈«««≈∆ƒ

- Ë˜Ï dÈ‡ Ì‡Â ,ÌÈiÚÏ ‡È‰ È¯‰ - BÊ ‡È‰ Ë˜l‰«∆∆ƒ¬≈ƒ»¬ƒƒ¿ƒ≈»∆∆
BÊ ˙ÏaL Ô‰a ˙·iÁL (‡È‰L) ˙B¯OÚn‰ È¯‰¬≈«««¿∆ƒ∆«∆∆»∆ƒ…∆

‰iL ˙ÏaLa ÌÈÚe·˜36˙ÏaL ÏÚ Ôk ‰˙Óe ¯ÊBÁÂ ; ¿ƒ¿ƒ…∆¿ƒ»¿≈«¿∆≈«ƒ…∆
.¯OÚÓ ‰È‰z ˙¯Á‡‰Â ÈÚÏ Ô‰Ó ˙Á‡ Ô˙BÂ ,‰iL¿ƒ»¿≈««≈∆¿»ƒ¿»«∆∆ƒ¿∆«¬≈

מ"ב.34) פ"ח ה"ב.35)שם שם שנייה 36)'ירושלמי'
ולוקח  שחוזר אלא תחילה, שהפריש מהשתים אחת אינה זו
לחשוש  שיש לפי עליה, גם ומתנה הגדיש, מן שלישית עוד
שהראשונה  ונמצא הלקט, היא המעשרות בה שקבע זו שמא

כסףֿמשנה). ועי' קורקוס, (ר"י טבל היא

.‡È¯kOÈ ‡Ï37ÏÚBt‰ ˙‡ Ì„‡38ËwÏiL ˙Ó ÏÚ …ƒ¿…»»∆«≈«¿»∆¿«≈
ÂÈ¯Á‡ Ba39Ï·‡ .40¯ÎBn‰Â ÔÈ¯ÈÎÁ‰Â ÔÈÒÈ¯‡‰ ¿«¬»¬»»¬ƒƒ¿«¬ƒƒ¿«≈

B¯·ÁÏ B˙Ó˜41ËwÏÈ - ¯ˆ˜Ï42Ba43LÈÂ .ÂÈ¯Á‡ »»«¬≈ƒ¿…¿«≈¿«¬»¿≈
ÏÚBtÏ44ÂÈ·e BzL‡ ‡È·‰Ï45elÙ‡Â ,ÂÈ¯Á‡ ËwÏÏ «≈¿»ƒƒ¿»»¿«≈«¬»«¬ƒ

¯Èˆw‰ ÈˆÁ ÏhÏ B¯ÎO46BÚÈ·¯ B‡ BLÈÏL B‡ ¿»ƒ…¬ƒ«»ƒ¿ƒ¿ƒ
.B¯ÎOaƒ¿»

שילקט 37) עלֿמנת הפועלים את אדם ישכור "לא מ"ו: שם
אחריו". להלן 38)בנו אבל יום. שכיר הוא פועל [סתם

מהתבואה  במקבל שהואֿהדין התוספתא, מן יתבאר
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ולרביע]. לשליש למחצה גוזל 39)הנקצרת: שהוא מפני
שהרי  ב'ירושלמי'), הוא וכן שם, המשנה (פירוש העניים את
ור"ש). (הגר"א זה עבור בזול לו נשכרים העניים הפועלים

(401 עמ' ליברמן הגר"ש (הוצאת פ"ג פאה [בתוספתא
יוסי  ר' אחריו. בנו ילקט לא לקצור, שדה "המקבל :(50
והמוכר  והחכורות העריסין אבל אחריו, בנו ילקט אומר
שרבינו  ונראה אחריו". בנו ילקט לקצור, לחבירו קמתו
זו  (ואין הנ"ל המשנה עלֿפי התוספתא של הרישא מפרש
"המקבל  להלן): וראה יב. בבבאֿמציעא שהובאה הברייתא
שליש  או מחצה של בשכר לקצור כשקיבל - לקצור" שדה
אחריו  בנו שילקט עלֿמנת השדה בעל עם והתנה רביע, או
הוא  הרי בשכר שעובד שכיון אחריו", בנו ילקט "לא -
זה, עבור בזול לו שנשכר העניים, גזל כאן ויש אחר, כפועל
יתכן  כי (אם בזה חולק יוסי ורבי רבינו, בדברי להלן ראה
של  חשש שיש הנ"ל, למשנה הוא מודה אחר שבפועל
וכו' והחכורות העריסין "אבל הלקט). עבור שכר הורדת
עבודתם, שכר מקבלים אינם אלו שכל אחריו", בנו ילקט
את  מקבלים שהם לקצור, קמה ולוקח כחוכר האריס אלא
השדה: לבעל שכר משלמים והם אחריותם, על הקציר כל
תבואה  סכום - והחוכר ורביע, שליש למחצה, - האריס

מין מסוים שהיה ואזיל, ד"ה קג: בבאֿמציעא 'תוספות' (עי'
ראה  בשכר. הורדה של חשש כאן אין ולפיכך כזה), אריס

כפשוטה']. במשנה 41)ב'תוספתא שאמרו אףֿעלֿפי
אסור", והלוקח מותר המוכר שדהו, את "המוכר שם:
אם  אבל וקמתו, שדהו לו "כשמכר שם: ב'ירושלמי' ואמרו
קורא  אני המוכר) =) זה אצל שדה, לו ושייר קמה לו מכר
שהלוקח  הרי קצירך", קורא אני הלוקח) = ) זה ואצל שדך,
בנו  אבל עצמו, בלוקח אלא זה אין - ללקט לו אסור קמה
כפשוטה'). ('תוספתא ומותר הקציר בעל אינו -

כנ"ל.42) שילקט, מנת על להתנות מותר כלומר,
כגופו 43) שהיא אשתו אבל הקציר, בעל  שאינו בנו דוקא

מלך'). פני ב'אור וראה כפשוטה', ('תוספתא אסורה -
שמצד  להלן, המובא פועל בדין שם, בבבאֿמציעא ואמרו
זה. באופן ילקטו בניהם גם שלמחר קפידא, אין העניים

ילקט 44) הפועל את "השוכר שם: בבבאֿמציעא ברייתא
למעלה. ראה תנאי, בלי כלומר אחריו", הוא 45)בנו כן

ללקט  מותרת אשתו גם וכאן יוסי. רבי בדברי שם בברייתא
קטנים. אפילו ובניו למעלה. ראה הקציר, בעל שאינו כיון
כאילו  חכמים עשאוהו - לאביו קטן שמציאת ואףֿעלֿפי
הקטן, הבן שילקט מזה, מרוצים שעניים לעצמו, זכה

(שם). ילקטו בניהם גם הנ"ל,46)שלמחר כאריס [אינו
לבעל  ורביע שליש מחצה משלם והוא הקציר, כל שלוקח
- שכר) מקבל שאינו לפי להתנות מותר (שלפיכך השדה
למחצה  שכר מקבל והוא השדה, בעל של הקציר כל אלא
שאסור  כשם אתו, להתנות אסור ולפיכך לרביע, או לשליש
לקצור, שדה "המקבל הנ"ל: בתוספתא וכמפורש בפועל,
אשתו  הוא מביא אבל למעלה. ראה אחריו", בנו ילקט לא
ומקור  הנ"ל. בפועל וכמו זה, על שיתנה מבלי ללקט, ובניו
הלכה  שם שפסקו יוסי רבי וכדברי שם, בברייתא הדברים
ילקט  הפועל את "השוכר שם: הברייתא לשון וזה  כמותו.
אחריו, בנו ילקט לא - ולרביע לשליש למחצה אחריו, בנו
אחריו" ואשתו בנו ילקט כך, ובין כך בין אומר יוסי רבי

שכאן  שם, בתוספתא לדבריו שייכים יוסי רבי דברי (ואין
כבפועל, כאן ואף תנאי). עם מדובר ושם תנאי, בלי מדובר
שאינו  לפי כגופו, שהיא אףֿעלֿפי ללקט, אשתו גם מותרת

בני  הקציר, הותר בעל שלא הקציר, בעל שהוא לאריס גוד
כנ"ל]. ללקט, לה

.·ÈÁÈpÓ BÈ‡L ÈÓ47‡e‰L B‡ ,ËwÏÏ ÌÈiÚ‰ ˙‡ ƒ∆≈«ƒ«∆»¬ƒƒ¿«≈∆
Ô‰Ó „Á‡ ˙‡ ÚiÒnL B‡ ,„Á‡ ÚBÓe „Á‡ ÁÈpÓ«ƒ«∆»≈«∆»∆¿«≈«∆∆»≈∆

.ÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÊB‚ ‰Ê È¯‰ - B¯·Á ÏÚ«¬≈¬≈∆≈∆»¬ƒƒ

שם.47) משנה,

.‚ÈÌ„‡Ï ¯eÒ‡Â48CB˙a Ba ‡ˆBiÎÂ È¯‡ ıÈa¯‰Ï ¿»¿»»¿«¿ƒ¬ƒ¿«≈¿
ÌÈiÚ ÌL eÈ‰ .eÁ¯·ÈÂ ÌÈiÚ‰ e‡¯iL È„k ,e‰„O49 »≈¿≈∆ƒ¿»¬ƒƒ¿ƒ¿¿»»¬ƒƒ

Ë˜Ï ÏhÏ ÔÈÈe‡¯ ÔÈ‡L50˙Èa‰ ÏÚa ÏBÎÈ Ì‡ : ∆≈»¿ƒƒ…∆∆ƒ»««««ƒ
ÈtÓ ,ÔÁÈpÓ - Â‡Ï Ì‡Â ;‰ÁÓÓ - Ô„Èa ˙BÁÓÏ¿«¿»»¿«∆¿ƒ»«ƒ»ƒ¿≈

ÌBÏL ÈÎ¯c51. «¿≈»

שם.48) פ"ג.49)בבאֿמציעא, פאה כגון 50)תוספתא
('תוספתא  הי"ג פ"ט להלן ראה זוז, מאתיים להם שיש אלה

וראה 51)כפשוטה'). עמו. יתקוטט ולא יריב שלא
ה"ט. פ"א למעלה

.„ÈË˜l‰ ˙‡ ¯È˜Ùn‰52Ba¯ ˙ÏÈÙ ÌÚ53BÈ‡ - ««¿ƒ∆«∆∆ƒ¿ƒ«À≈
˙eL¯ Ba BÏ ÔÈ‡ ,Ba¯ ¯LpL ¯Á‡Ó ;¯˜Ù‰54. ∆¿≈≈««∆»«À≈¿

א.52) כה, שיצא53)תמורה הקוצר היינו יד מתחת רובו
ה"ג). פ"ז פאה ב'ירושלמי' הש"ס עם 54)(גליון שמיד

שם). (תמורה, לעניים התורה אותו זיכתה רובו, נשירת
הוא  והרי בו, חלק לעניים אין קודם, הפקירו אם ואולם,

שם). (רש"י לכל הפקר

.ÂË?Ë¯t e‰Ê È‡55ÌÈ¯b¯‚ ÈL B‡ „Á‡ ¯b¯‚ ‰Ê56 ≈∆∆∆∆«¿≈∆»¿≈«¿¿ƒ
‰¯Èˆa‰ ˙ÚLa ÏBkL‡‰ ÔÓ ÌÈË¯Ùp‰57eÏÙ . «ƒ¿»ƒƒ»∆¿ƒ¿««¿ƒ»»¿

.Ë¯t BÈ‡ - ˙Á‡ ˙·a ÌÈ¯b¯‚ ‰LÏL¿»«¿¿ƒ¿«««≈∆∆

ה"ה).55) פ"א (למעלה הענבים מן כבית 56)שנפרט
ה"א. למעלה וראה מ"ה. פ"ו פאה פ"ז 57)הלל, שם

מ"ג.

.ÊË¯ˆBa ‰È‰58CaÒ‰Â ÏBkL‡‰ ˙‡ ˙¯ÎÂ59ÂÈÏÚa60 »»≈¿»«∆»∆¿¿À¿«¿»»
Ë¯t BÈ‡ - Ë¯ÙÂ ı¯‡Ï ÏÙÂ61È‰ .CÈÏLÓe ¯ˆBa ‰ ¿»«»»∆¿ƒ¿«≈∆∆»»≈«¿ƒ

ı¯‡Ï62ÏBkL‡ ÈˆÁ elÙ‡ ,˙BÏBkL‡‰ ‰pÙnLk ,63 »»∆¿∆¿«∆»«¿¬ƒ¬ƒ∆¿
Ë¯t ‡e‰ È¯‰ - ÌL ‡ˆÓp‰64ÌÏL ÏBkL‡ ÔÎÂ) . «ƒ¿»»¬≈∆∆¿≈∆¿»≈

Ë¯t ‡e‰ È¯‰ - ÌL Ë¯ÙpL65˙‡ ÁÈpn‰Â .( ∆ƒ¿«»¬≈∆∆¿««ƒ«∆
ÔÙb‰ ˙Áz ‰lkÏk‰66‰Ê È¯‰ - ¯ˆBa ‡e‰L ‰ÚLa ««¿«»«««∆∆¿»»∆≈¬≈∆

.ÌÈiÚ‰ ˙‡ ÏÊB‚≈∆»¬ƒƒ

שלו.60)והסתבך.59)שם.58) העלים בתוך
הלכה 61) למעלה וראה (ר"ש). בצירה דרך נפרט שלא מפני

לקט. בענין ה"ד.62)ב פ"ו שם כרבי 63)'ירושלמי'
שם. גבי 64)חייא, על שלו קציר כמגדיש הוא שהרי

לעניים, יהיה בארץ הנוגע שכל חכמים שקנסוהו לקט,
כמבואר  לקט, של שעורים על שלו חיטים הגדיש אם אפילו
חצי  שאפילו כאן קנסוהו כן כמו וֿז, הלכות למעלה
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הוא  הרי גרגרים, משלשה יותר בו שיש אףֿעלֿפי אשכול,
(רדב"ז). עניים זו.65)של פיסקא חסרה ישנים, בדפוסים
משנה'. 'כסף מ"ג.66)ועי' פ"ז שם לארץ, יפול שלא

.ÊÈ?˙ÏÏBÚ ‡È‰ BÊ È‡67BÈ‡L ÔËw‰ ÏBkL‡ ‰Ê ≈ƒ∆∆∆∆¿«»»∆≈
‰aÚÓ68ÏBkL‡k ,69BÏ ÔÈ‡L70Û˙k71ÂÈ·Ú ÔÈ‡Â ¿À∆¿∆¿∆≈»≈¿≈¬»»

˙BÙËB72ÔÈ‡Â Û˙k dÏ LÈ .˙B¯fÙÓ ‡l‡ ,BÊ ÏÚ BÊ ¿«∆»¿À»≈»»≈¿≈
‡È‰ È¯‰ - Û˙k dÏ ÔÈ‡Â ÛË dÏ LÈ B‡ ,ÛË dÏ»»≈≈»»≈¿≈»»≈¬≈ƒ

.ÌÈiÚÏ - ˜ÙÒ Ì‡Â ;Ì¯k‰ ÏÚa ÏL∆«««∆∆¿ƒ»≈»¬ƒƒ

מ"ד.67) סמיך.68)שם רומי,69)עב, בדפוס הוא כן
חיטים. של כשיבולת סמיך איננו זה שאשכול לומר ורוצה

הזה.70) הקטן הסמוכה.71)לאשכול בהלכה ראה
שם.72) ראה

.ÁÈ?Û˙k ‡È‰ BÊ È‡73ÔÈ‚ÈÒt74‰¯„Ma ˙B¯aÁÓ‰75 ≈ƒ»≈¿ƒƒ«¿À»«ƒ¿»
BÊ Èab ÏÚ BÊ76‰¯„Ma ˙B¯aÁÓ‰ ÌÈ·Ú ?ÛË . ««≈»≈¬»ƒ«¿À»«ƒ¿»

˙B„¯BÈÂ77ÌÈ·Ú‰ Ïk eÈ‰iL ‡e‰Â .78˙BÏÏBÚaL ¿¿¿∆ƒ¿»»¬»ƒ∆»≈
B„È ÒÙa ÔÈÚ‚B79ÈtÓ ?ÏÏBÚ BÓL ‡¯˜ ‰nÏÂ . ¿ƒ¿«»¿»»ƒ¿»¿≈ƒ¿≈

.LÈ‡Ï ÏÏBÚk ˙BÏBkL‡‰ ¯‡LÏ ‡e‰L∆ƒ¿»»«¿¿≈¿ƒ

ה"ג.73) שם ו'ירושלמי' פ"ג, אשכולות 74)תוספתא
שם). (ר"ש שבאשכול 75)קטנים האמצעי השרביט הוא

משוי 76)(שם). הטעון לכתף שדומה "כתף", נקרא ולכן
(שם). כתפו ונקראו 77)על שם. ו'ירושלמי' תוספתא

ונוגע  ונוזל נוטף דבר שהוא לומר "רוצה נוזל, מלשון 'נטף'
הקודמת. הלכה וראה המשנה). (פירוש קצתו" על קצתו

שם.78) עד 79)'ירושלמי' כך, כל מפוזרות שהן כלומר,
אבל  עוללות. הן ואז ידו, בפס לנגוע יכולה מהן אחת שכל
עוללות  אינן - ידו בפס לנגוע יכולות כולן אין אם

(כסףֿמשנה).

.ËÈÔzÏÂ ˙BÏÏBÚ‰ ¯ˆ·Ï ·iÁ ˙Èa‰ ÏÚa ÔÈ‡Â¿≈««««ƒ«»ƒ¿…»≈¿ƒ¿»
ÌÈiÚÏ80¯b¯‚Â .ÔÓˆÚÏ Ô˙B‡ ÔÈ¯ˆBa Ô‰ ‡l‡ , »¬ƒƒ∆»≈¿ƒ»¿«¿»¿«¿≈

È„ÈÁÈ81.˙ÏÏBÚ ‡È‰ È¯‰ - ¿ƒƒ¬≈ƒ∆∆

הט"ו),80) פ"ב ולמעלה מ"א, (פ"ד פאה לענין ששנינו כמו
תעזוב  ולגר לעני שנאמר לקרקע", במחובר ניתנת "הפאה
שם) ו'ירושלמי' (רע"ב, יבואו והם לפניהם הנח אותם,
"תעזוב" נאמר עניים, מתנות שבכל - ב קלא, בחולין ואמרו
יוםֿטוב'). 'תוספות ועי' מ"ו, פ"ז שם ראשונה' ('משנה

שאין 81) אשכול והוא יהודה, כרבי ולא כחכמים מ"ד, שם
מן  יוצאים הענבים וגרגירי קטנים) אשכולות =) פסיגים בו
אינם  זה, על זה שוכבים שהם אףֿעלֿפי עצמה, השדרה

ורדב"ז). (רע"ב כתף בכלל

.Î‰¯BÓÊ82ÏBkL‡ da ‰È‰L83‰aÎ¯‡·e84ÏL ¿»∆»»»∆¿»«¿À»∆
‰ˆ¯˜ Ì‡ :˙ÏÏBÚ ‰¯BÓÊ85‡È‰ È¯‰ - ÏBkL‡‰ ÌÚ ¿»∆∆ƒƒ¿¿»ƒ»∆¿¬≈ƒ

Ì¯k‰ ÏÚa ÏL86.ÌÈiÚÏ ‡È‰ È¯‰ - Â‡Ï Ì‡Â , ∆«««∆∆¿ƒ»¬≈ƒ»¬ƒƒ

גפן.82) של גדול ענף והיא שם. האשכול 83)משנה,
והוא  עוללת, שאינו נטף, או כתף לו ויש הזמורה מן יוצא

הכרם. בעל יוצא 84)של שממנו שבזמורה הפרק הוא
האשכול. שבו הקטן "נקרצת",85)הענף : רומי בדפוס

נחתכת. שיכולה 86)כלומר, לקט של כשיבולת שהיא
פ"ד  למעלה ראה השדה, בעל של הקמה,שהיא עם להקצר

הכ"ו. להלן וראה שם). יוםֿטוב' ('תוספות ה"ג

.‡Î˙BÏÏBÚ BlkL Ì¯k87ÌÈiÚÏ ‡e‰ È¯‰ -88; ∆∆∆À≈¬≈»¬ƒƒ
.˙BÏÏBÚ Blk elÙ‡ - ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓ¯ÎÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿«¿¿…¿≈¬ƒÀ≈

„·Ïa Ì¯Îa ‡l‡ ÔÈ‚‰B ˙BÏÏBÚ‰Â Ë¯t‰ ÔÈ‡Â89. ¿≈«∆∆¿»≈¬ƒ∆»¿∆∆ƒ¿«

מ"ז.87) שם נטף. או כתף לו שיהא אשכול בכרם שאין
שם.88) עקיבא, פאה 89)כרבי ותוספתא א. קלא, חולין

פ"ב.

.·ÎÌÈiÚ‰ ÔÈ‡90˙BÏÏBÚÂ Ë¯t ÁwÏ ÔÈÎBÊ91„Ú ≈»¬ƒƒƒƒ«∆∆¿≈«
¯ˆ·˙ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;BÓ¯k ¯ˆ·Ï Ì¯k‰ ÏÚa ÏÈÁ˙iL∆«¿ƒ«««∆∆ƒ¿…«¿∆∆¡«¿ƒƒ¿…

‰nÎÂ .ÏÏBÚ˙ ‡Ï EÓ¯k92?Ô‰a ÔÈÎBÊ eÈ‰ÈÂ ¯ˆ·È «¿¿…¿≈¿«»ƒ¿…¿ƒ¿ƒ»∆
ÚÈ·¯ ÔÈOBÚ Ô‰L ˙BÏBkL‡ ‰LÏL93. ¿»«¿∆≈ƒ¿ƒ«

עקיבא.90) רבי מדברי שם, הוזכר 91)משנה לא שם
בציר  אין אם "ודכוותיה, ב'ירושלמי': הוא כן אבל פרט,

פרט". ה"ו.92)אין שם רביעית 93)'ירושלמי' היינו
לוג  דהיינו הקב, רובע אומרים ויש (רע"ב). יין הלוג

אזכרי). והר"א הרא"ש, בשם שלמה' ('מלאכת

.‚Î˙BÏÏBÚ‰ eÚ„B ‡lL „Ú BÓ¯k LÈc˜n‰94ÔÈ‡ - ««¿ƒ«¿«∆…¿»≈≈
ÌÈiÚÏ ˙BÏÏBÚ‰95- ˙BÏÏBÚ‰ eÚ„BpMÓ Ì‡Â ; »≈»¬ƒƒ¿ƒƒ∆¿»≈
ÌÈiÚÏ ˙BÏÏBÚ‰96ÌÏecb ¯ÎO ezÈÂ ,97Lc˜‰Ï98. »≈»¬ƒƒ¿ƒ¿¿«ƒ»«∆¿≈

מ"ח.94) שם פטור 95)פאה הקדש של שכרם לפי
('ירושלמי'). שאינו 96)מעוללות דבר מקדיש אדם שאין

הבציר  קודם בעוללות לעניים שאין ואףֿעלֿפי (שם). שלו
ואינו  כלום בהם לו אין הבית לבעל גם - הקודמת) (בהלכה
המשניות, בפירוש ועי' יוםֿטוב', ('תוספות להקדיש יכול

הקדש 97)שם). משעת הפרי מן האילן שהוציא מה שכר
שם). המשנה, (פירוש ונתבשלו פגיו חנטו אשר עד

של 98) והאילנות הכרם שהרי שם, במשנה יוסי כרבי
הקדש.

.„ÎÔÙb‰ ˙‡ ¯ÓBf‰99È¯‰ - ˙BÏÏBÚ‰ eÚ„BpL ¯Á‡ «≈∆«∆∆««∆¿»≈¬≈
Bk¯„k ¯ÓBÊ ‰Ê100k ,˙BÏBkL‡‰ ˙¯BkL ÌLÎe ;C ∆≈¿«¿¿≈∆≈»«¿»

˙BÏÏBÚ‰ ˙¯Bk101. ≈»≈

מ"ה.99) של 100)שם שהן עוללות שיש ואףֿעלֿפי
לקחת 101)עניים. תורה אסרה שלא שם. יהודה, כרבי

ד"ה  ד: קטן מועד ('תוספות' בצירה בשעת אלא  עוללות
כך).

.‰ÎÈ¯Î102·iÁ - ¯ˆ·Ï Ï‡¯OÈÏ BÓ¯k ¯ÎnL »¿ƒ∆»««¿¿ƒ¿»≈ƒ¿…«»
˙BÏÏBÚa103Ì¯Îa ÌÈÙzL eÈ‰L È¯ÎÂ Ï‡¯OÈ .104- ¿≈ƒ¿»≈¿»¿ƒ∆»À»ƒ¿∆∆

˜ÏÁ.¯eËt È¯Î ÏLÂ ,·iÁ Ï‡¯OÈ ÏL B ∆¿∆ƒ¿»≈«»¿∆»¿ƒ»

(102.(54.. עמ' ליברמן (הוצאת פ"ג פאה תוספתא
ישראל 103) בארץ לגוי קנין ואין הבוצר. אחר שהולכים

יֿיא). הלכות תרומות מהל' (פ"א מקדושתה להפקיעה
לגוי  כרמו שמכר "וישראל בבא: עוד נוספה שם ובתוספתא
לפי  אותה השמיט ורבינו העוללות", מן פטור - לבצור
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העוללות, בה כשנודעו גם שמדובר נראה, לשונה שמסתימת
כרמו  "המקדיש כג) (הלכה למעלה שכתב ממה נסתר וזה
במכר  כן וכמו לעניים", העוללות - העוללות משנודעו כו'

השולחן'. 'פאת ועי' לגוי, שם,104)שדהו תוספתא
שמעון. כרבי ולא כתנאֿקמא,

.ÂÎÈÂÏ Ôa105Ï·Ë ¯OÚÓ BÏ e˙pL106Ba ‡ˆÓe , ∆≈ƒ∆»¿«¬≈∆∆»»
ÈÚÏ Ô˙B - ˙BÏÏBÚ107ÏBkL‡‰ ÌÚ ˙ˆ¯˜ Ì‡Â .108 ≈¿»¿»ƒ¿ƒƒ¿∆∆ƒ»∆¿

.¯Á‡ ÌB˜Ó ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ˙BOÚÏ BÏ LÈ -≈«¬¿««¬≈«»«≈

(105= ) שנתמנו לוי "בן :(55.. (עמ' שם בתוספתא
של  שמא חושש אינו עוללות, בו והיו ענבים לו שנזדמנו)
שנתמנה  לוי "בן ה"ג) פ"ז (פאה ב'ירושלמי' וכן הן". עניים
אותן  עושה זה הרי עוללות, בתוכו ומצא טבל מעשר לו
לאו  "ועוללות זה: על ומקשה אחר". במקום מעשר תרומת
עם  אומר אני דתמן, רבנן בשם אבין רבי הם? עני של
אותם  עושה שאמרו מה כלומר, האשכולות", עם הנקרצות
האשכולות  עם בנקרצות היינו אחר, במקום מעשר תרומת
הלכה  רבינו הוציא ומכאן ה"כ), (למעלה הבית לבעל שהם
עם  נקרצות ואם לעני, נותנן סתם עוללות מצא שאם זו
אחר  מקום על מעשר תרומת לעשותו לו יש - האשכול

מעשר.106)(כסףֿמשנה). תרומת ממנו הופרש שלא
ומעשרות.107) מתרומות ופטורים לעניים, הם שהעוללות
ה"כ.108) למעלה ראה עמו. נחתכת

.ÊÎBÏ eÈ‰L ÈÓ109:B˙Èa CB˙Ï Ì¯ˆ·e ÌÈÙb LÓÁ ƒ∆»»≈¿»ƒ¿»»¿≈
‰ÁÎM‰ ÔÓe Ë¯t‰ ÔÓ ¯eËt - ÌÈ·Ú ÏÎ‡Ï Ì‡110 ƒ∆¡…¬»ƒ»ƒ«∆∆ƒ«ƒ¿»

ÈÚ·¯‰ ÔÓe111˙BÏÏBÚa ·iÁÂ ,112Ô¯ˆa Ì‡Â ; ƒ»¿»ƒ¿«»¿≈¿ƒ¿»»
˙BOÚÏ113¯iL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,Ïka ·iÁ - ÔÈÈ «¬«ƒ«»«…∆»ƒ≈ƒ≈

Ô˙ˆ˜Ó114. ƒ¿»»

"היו 109) :(44.. עמ' ליברמן (הוצאת פ"א פאה בתוספתא
ופטור  ביתו לתוך ומכניסן בוצרן גפנים, חמשה או ארבעה
בעוללות". וחייב הפאה ומן השכחה מן הפרט, מן
והוא  גפנים חמש לו "היה ה"ב): פ"ג (שם וב'ירושלמי'
ומן  הערלה ומן הפרט מן פטור ביתו, לתוך ומכניסן בוצרן
שני  מתוך דבריו הרכיב ורבינו בעוללות". וחייב הרבעי

הנ"ל. שהרי 110)המקורות הפאה, מן שפטור הואֿהדין
ולא  בשכחה ולא בלקט לא מחייבת אינה עראית בצירה
(כסףֿמשנה). ה"ו פ"ב למעלה כמפורש בפאה,

בפרט 111) כי שאם מבוררים, הדברים [ואין שם. 'ירושלמי'
מחייבת,ובש  עראית בצירה אין בצירה, בהם שנאמר כחה

מקור  ואין ספר', ב'קרית (וראה ברבעי? בצירה נאמרה היכן
מהל' (פ"ט במחובר רבעי נטע פודים שאין ומה לדבריו).
שדינו  משום אלא זה אין ה"ב), רבעי ונטעי שני מעשר
שכתב  ומה בו. נאמרה לא "בצירה" אבל (שם), שני כמעשר
מחמש  ממעט הוא העראית הבצירה שעלֿידי ספר' ב'קרית
רבינו, לדעת מתאים זה אין - כרם זה אין ושוב גפנים
"כרם  דוקא ולאו קדוש, רבעי" ש"נטע ה"א שם  שפסק
(הוצאת  פ"ה שני מעשר בתוספתא שאמרו ומה רבעי".
גפנים) חמש בו (שיש רבעי כרם שרק (271.. עמ' ליברמן
דברי  דבר: סוף מדרבנן. אלא זה אין - לירושלים עולה

עיון]. צריכים כאן שם.112)רבינו ו'ירושלמי' תוספתא

שהרי  בבצירה, תלוי אינו העוללות שחיוב משום והיינו
כמבואר  בהם, לזכות הבית לבעל אסור העוללות משנודעו

בהכ"ג. כדרכה.113)למעלה בצירה שהוא 114)שזוהי
שם, ('ירושלמי' שהשאיר במה נשאר שהחיוב מפני פטור,

כסףֿמשנה). ועי'

ה'תשפ"א  מרחשון כ"ג שלישי יום

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
איפכא.1) או פועלים, ולא בעלים ששכחוהו העומר יבאר

הנוטל  עומר. שם ושכח חבירו שדה לתוך עמריו עשה ודין
שעומריה  שדה או הרביעי, ושכח ושלישי ראשון עומר
ותבואה  הסומא. או בלילה הקוצר ודין ושכח. מעורבבין
מאמצע  לקצור שהתחילו שנים קטנות. אגודות שקצרוה
לפניהם  ושכחו לדרום, וזה לצפון פניו זה השורה
שתי  ושכח. למקום ממקום אלומות המפנה ולאחריהם.
העומרים  כל היו שכחה. הן אם מזו זו המובדלות כריכות
האילנות, בין אילן שכח ושכחו. קבין מד' ואחד קב קב
זית  נטופה. זית שדהו כל היה מסויים. בלתי או מסויים
בעריס. שכחה איזהו לבדו. השורות באמצע העומד

בו. וזכה והשכים כרמו והמפקיר

.‡ÏÚa BÁÎL ‡ÏÂ ÌÈÏÚBt e‰eÁÎML ¯ÓÚ‰»…∆∆¿»¬ƒ¿…¿»««
„O‰‰2,ÌÈÏÚBt e‰eÁÎL ‡ÏÂ ‰„O‰ ÏÚa BÁÎL , «»∆¿»«««»∆¿…¿»¬ƒ

ÔÈ‡B¯Â ÔÈ¯·BÚ ÌÈ¯Á‡ ÌL eÈ‰Â el‡Â el‡ e‰eÁÎL¿»≈»≈¿»»¬≈ƒ¿ƒ¿ƒ
‰ÁÎL dÈ‡ - e‰eÁÎML ˙Úa Ô˙B‡3„Ú , »¿≈∆¿»≈»ƒ¿»«

Ì„‡ Ïk e‰eÁkLiL4ÔeÓh‰ ¯ÓÚ elÙ‡Â .5Ì‡ , ∆ƒ¿»»»»«¬ƒ…∆«»ƒ
.‰ÁÎL ‰Ê È¯‰ - ÁkLƒ¿«¬≈∆ƒ¿»

ובאופן 2) עכשיו. גם זוכרהו השדה כשבעל המדובר
עומד  לבין בעיר עומד בין הבדל יש - כך אחר ששכחו

השדה,3)בשדה. בעל שכחו ולא פועלים כששכחוהו
ישכח. הקציר שבעל ושכחת", - "קצירך שנאמר
"כי  שנאמר פועלים, שכחוהו ולא השדה בעל וכששכחוהו
ואלו  אלו וכששכחוהו ישכח. שהקוצר ושכחת", - תקצור
שכחה, אינה אחרים, אותו ורואים השדה] ובעל [=הפועלים

ששכחו. דבר לאחרים להזכיר אדם בני הוא 4)שדרך כן
פני  בעל וכתבֿיד ווין כתבֿיד נוסחת (לפי ג פרק בתוספתא
העומר  את וראו בדרך עוברים אחרים "אפילו משה):
גם  בששכחוהו רבינו ומפרשה שכחה". אין ששכחוהו

השדה. בעל וגם יהודה.5)פועלים כר' ולא כחכמים,
בשדה", עומר "ושכחת (שם) שנאמר ממה כן ולמדו
בתוך  "בשדה": מפרשים, שהם הטמון". את לרבות "בשדה

השדה.

.·ÌÈÏÚBt‰L È‡ Ú„BÈ :¯Ó‡Â ¯ÈÚa ‰„O‰ ÏÚa ‰È‰»»«««»∆»ƒ¿»«≈«¬ƒ∆«¬ƒ
e‰eÁÎLe ,ÈBÏt ÌB˜ÓaL ¯ÓÚ eÁÎL6‰Ê È¯‰ - »¿…∆∆ƒ¿¿ƒ¿»¬≈∆

‰ÁÎL7e‰eÁÎLe ,Ôk ¯Ó‡Â ‰„Oa ‰È‰ Ì‡Â .8dÈ‡ - ƒ¿»¿ƒ»»«»∆¿»«≈¿»≈»
B¯wÚÓ ÁeÎM‰L .‰ÁÎL9‰ÁÎM‰ ‡e‰ - ‰„Oa10; ƒ¿»∆«»«≈ƒ»«»∆«ƒ¿»

BÊ È¯‰ - ÁeÎL ÛBq·Ïe ¯eÎÊ elÙ‡ ,¯ÈÚa Ï·‡¬»»ƒ¬ƒ»¿«»«¬≈
‰ÁÎL11¯ÈÚa ‡ÏÂ - ‰„Oa ¯ÓÚ zÁÎLÂ :¯Ó‡pL ;12. ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆¿…»ƒ

אותו 6) שכח השדה בעל כלומר, "ושכחהו", צריךֿלהיות:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



קטו miipr zepzn 'ld - mirxf xtq - oeygxn b"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

כך. שניהם.7)אחר שכחוהו סוף שסוף אף 8)כיוון
השדה. בעל כלומר, "ושכחהו", להיות: צריך כאן

הפועלים.9) ששכחוהו לפני בעת 10)כלומר, זכור אבל
אף  שכחה, אינו שדהו, לו זכתה שמיד הפועלים, ששכחוהו

כך. אחר הוא ששכח פי בצד 11)על עומד שאינו שכיוון
כן  שאחרי ומכיוון לו. זכתה לא משתמרת, שאינה שדהו,

שכחה. זו הרי הוא גם שכוח 12)שכח - בשדה כלומר,
שכחה, אינה שכוח ולבסוף זכור אבל שכחה, זו הרי מעיקרו
ואין  שכחה. זו הרי שכוח ולבסוף זכור אפילו - בעיר ואילו
שכחה  אין ובעיר שכחה יש שבשדה הכתוב שגזירת לומר
ולאלמנה  ליתום "לגר (שם): אומר הכתוב שהרי כלל,

העיר". שכחת לרבות - "יהיה (שם) חז"ל ואמרו יהיה",

.‚ÂÈÙa ÌÈiÚ‰ e„ÓÚ13L˜a e‰etÁ B‡14‡e‰Â »¿»¬ƒƒ¿»»ƒ¿«¿
Lw‰ ˙‡ ¯ÎBÊ15¯ÈÚÏ BÎÈÏB‰Ï Ba ˜ÈÊÁ‰L B‡ , ≈∆««∆∆¡ƒ¿ƒ»ƒ
‰„Oa BÁÈp‰Â16‰ÁÎL BÈ‡ - BÁÎLe17Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒƒ«»∆¿»≈ƒ¿»¬»ƒ

BÏË18ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ19CeÓÒ BÁÈp‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿»ƒ»¿»««ƒ∆ƒƒ»
‰ÙbÏ20ÌÈÏkÏ B‡ ¯˜aÏ B‡ LÈ„bÏ B‡21- BÁÎLe , «»»«»ƒ«»»«≈ƒ¿»

.‰ÁÎL ‰Ê È¯‰¬≈∆ƒ¿»

שכחה.13) לידי באו זה ידי ועל לו] [=והסתירו
שכחה.14) לידי באו זה נגרמה 15)ומתוך זה שבאופן

את  גם שכח אם אבל שכחה. ואינה החיפוי, ידי על השכחה
בטמון. שכחה שיש שכחה. זו הרי מפורש 16)הקש כן

נמי". בשדה "אפילו שם בו 17)בסוטה שהחזיק שכיוון
בו. זכה - לעיר אלעזר 18)להוליכו ור' אליעזר ר' וכדברי

ובית  שמאי בית נחלקו זה שבאופן שם, בירושלמי עזריה בן
כבית  והלכה שכחה, זו הרי - הלל בית ולדעת שם, הלל

שהעומר 19)הלל. בדעתו גילה ולא בו החזיק שלא היינו
לפיכך  למקום, ממקום סתם הניחו אלא שכחה, בו יהיה לא
להוליכו  בו שהחזיק ראשונה בבבא אבל שכחה, בו יש
שכחו  אם שכחה, בו יהיה לא שהעומר בדעתו שגילה לעיר,

שכחה. אינו כך והוא 20)אחר המגולה, שער הוא גפה

הדלתות. יגיפו חרישה.21)ממלת כלי

.„B¯·Á Èab ÏÚ BÁÈp‰Â ¯ÈÚÏ BÎÈÏB‰Ï ¯ÓÚ ÏË»«…∆¿ƒ»ƒ¿ƒƒ««≈¬≈
ÔBÈÏÚ‰ ¯ÎÊ Ì‡ :Ô‰ÈL ˙‡ ÁÎLÂ22Ba ÚbÙiL Ì„˜ ¿»«∆¿≈∆ƒ»«»∆¿…∆∆ƒ¿«

‰ÁÎL ÔBzÁz‰ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰ÁÎL ÔBzÁz‰ ÔÈ‡ -23. ≈««¿ƒ¿»¿ƒ»««¿ƒ¿»

על 22) ואף העליון" את בזוכר אומר זעירא "ר' שם: ירושלמי
כיוון  - שמעון רבי לדעת שם אמורים שהדברים פי
שאמר  מה על יונה ר' דברי עם זעירא ר' דברי כרך שהירושלמי
שכחה": אינו זה הרי בקש שחיפוהו או בפניו עניים "עמדו
כן  הקשין, את בזוכר אמר יונה דר' יונה, כר' זעירא דר' "אתיא
כמו  דבר, של וטעמו העליון". את בזוכר אמר זעירא ר'
שהתחתון  נמצא העליון את זכר שאם בקש, בחיפוהו למעלה

שכיסהו. העליון, של גרמא ידי על העליון,23)נשכח אבל
לעיר. להוליכו שנטלו מאחר שכחה אינו לעולם

.‰ÁÎLÂ B¯·Á ‰„O CB˙Ï ‰˜ÊÁ Áe¯a ÂÈ¯ÓÚ eÙÚ»√»»¿«¬»»¿¿≈¬≈¿»«
.E„O· E¯Èˆ˜ :¯Ó‡pL ;‰ÁÎL BÈ‡ - ¯ÓÚ ÌL»…∆≈ƒ¿»∆∆¡«¿ƒ¿¿»∆

¯ft Ì‡ Ï·‡24BÊ È¯‰ - ÁÎLÂ e‰„O CB˙a ÌÈ¯ÓÚ‰ ¬»ƒƒ≈»√»ƒ¿»≈¿»«¬≈
.‰ÁÎLƒ¿»

ונפשטה.24) שם בעיא

.Â:ÈÚÈ·¯‰ ÁÎLÂ ÈLÈÏLe ÈLÂ ÔBL‡¯ ¯ÓÚ ÏËBp‰«≈…∆ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿»«»¿ƒƒ
ÈML ÌL ‰È‰ Ì‡25ÏhiL „Ú ‰ÁÎL ÈÚÈ·¯‰ ÔÈ‡ - ƒ»»»ƒƒ≈»¿ƒƒƒ¿»«∆ƒ…

ÈLÈÓÁ‰26„·Ïa ‰MÓÁ eÈ‰ Ì‡Â ;27È„k ‡‰LiMÓ - «¬ƒƒ¿ƒ»¬ƒ»ƒ¿«ƒ∆ƒ¿∆¿≈
ÈLÈÓÁ‰ ÏhÏ28.‰ÁÎL ÈÚÈ·¯‰ È¯‰ ƒ…«¬ƒƒ¬≈»¿ƒƒƒ¿»

עמרים.25) שלושה נשארו כן שנטלו 26)ואם שכיוון
נטל  לא אם אבל שכחה, היא הרי הרביעי על ודילג
אלא  שכחו ולא הרביעי על כלל דלג לא כי ייתכן החמישי,
שורה  שהם שלושה בתחילה שורות: שורות עבודתו חילק

שני. מצד שלושה כך ואחר זה, בצד 27)מצד נשארו שלא
שיתחיל  סברא ואין שורה, מהווים שאינם שניים רק שני

בשלושה. כדלעיל שני על 28)מצד משדלג כלומר,
שכחה. על המוכיח הזמן זהו לחמישי והלך הרביעי

.ÊdÈ‡ - Ô‰Ó „Á‡ ÁÎLÂ ÔÈ·a¯ÚÓ ÌÈ¯ÓÚ ÈL¿≈√»ƒ¿À¿»ƒ¿»«∆»≈∆≈»
‰ÁÎL29.ÂÈ˙B·È·Ò Ïk ˙‡ ÏhiL „Ú ƒ¿»«∆ƒ…∆»¿ƒ»

שכחה 29) זו והרי העומר, נראה לא הערבוביא שמחמת
בטמון? שכחה יש הרי עיון צריך אבל אחר. דבר מחמת

.ÁÛel‰30Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏˆa‰Â ÌeM‰Â «¿«¿«¿»ƒ¿«≈»∆««ƒ
ı¯‡a ÔÈeÓË Ô‰L31¯ˆBw‰ .‰ÁÎL Ô‰Ï LÈ - ∆≈¿ƒ»»∆≈»∆ƒ¿»«≈
‰Ó˜ ÁÎLÂ ‰ÏÈla32,¯ÓÚ ÁÎLÂ ‰ÏÈla ¯ÓÚL B‡ , ««¿»¿»«»»∆»«««¿»¿»«…∆

‰ÁÎL Ô‰Ï LÈ - ÁÎML ‡Óeq‰ ÔÎÂ33‰È‰ Ì‡Â . ¿≈«»∆»«≈»∆ƒ¿»¿ƒ»»
Òb‰ ˙‡ ÏhÏ Ôek˙Ó ‰ÏÈla ¯ˆBw‰ B‡ ‡Óeq‰34- «»«≈««¿»ƒ¿«≈ƒ…∆««

‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡35˙Ó ÏÚ ¯ˆB˜ ÈÈ¯‰ :¯ÓB‡‰ ÏÎÂ . ≈ƒ¿»¿»»≈¬≈ƒ≈«¿»
ÏkL ;‰ÁÎL BÏ LÈ - Ïh‡ È‡ ÁÎBL È‡M ‰Ó«∆¬ƒ≈«¬ƒ∆…≈ƒ¿»∆»

‰¯Bza ·e˙kM ‰Ó ÏÚ ‰˙n‰36ÏËa B‡z -37. ««¿∆««∆»«»¿»»≈

הבצלים.30) ממיני מין הנאכל 31)והוא לומר: "רוצה
לארץ". מתחתית לשכוח.32)מהן לו גרמה שהחשיכה

מפני 33) שכחה, זה שאין בפניו עניים לעמדו דומים ואינם
לילה  שעכשיו שיודע כאן אבל - לשכוח לו גרם אחר שדבר

יותר. בדק בוודאי סומא, הגדולים.34)ושהוא
תקצור 35) "כי כאן ואין לקצרם, כיוון ולא הואיל לקטנים,

ושכחת 36)קצירך". בשדך קצירך תקצור "כי שאמרה:
לקחתו". תשוב לא בשדה בתבואה 37)עומר [המדובר

אבל  לאדם, קצרה והוא לבהמה, גם אותה קוצרים שיש
מה  שגם מנת על לאדם, להאכיל קוצר שהוא בתנאו פירש

הו  שהשכוח ההלכה תיפסק ואם שלו, יהיה א שישכח
שאינה  לבהמה, להאכיל אלא לאדם קוצר אינו לעניים,
מתנה  שהוא אמרו זה ועל בשכחה, מחייבתו ואינה קצירה
זו  הרי שלו, היא השכחה אם שהרי בתורה, שכתוב מה על
אמרה  התורה כי ייתכן לא וזה שאמר. כמו לאדם, קצירה

לעניים. והיא שכחה זו הרי ושכח קצר שאם

.Ëd¯ˆwL ‰‡e·z38‰¯Ó‚ ‡lL „Ú39dÏÈÎ‡‰Ï ¿»∆¿»»«∆…ƒ¿¿»¿«¬ƒ»
˙BpË˜ ˙Bc‚‡ d¯ˆ˜ Ì‡ ÔÎÂ ,‰Ó‰aÏ40d‡OÚ ‡ÏÂ «¿≈»¿≈ƒ¿»»¬À¿«¿…¬»»

˙Bc‚‡ ÔLÏzL ÌÈÏˆa‰Â ÌÈÓeM‰ ÔÎÂ ,ÌÈ¯ÓÚ√»ƒ¿≈«ƒ¿«¿»ƒ∆¿»»¬À
„ÈÓÚ‰Ï ÌÈ¯ÓÚ Ô‡OÚ ‡ÏÂ ˜eMÏ ¯În‰Ï ˙BpË¿̃«¿ƒ»≈«¿…¬»»√»ƒ¿«¬ƒ

‰ÁÎL Ì‰Ï ÔÈ‡ - Ô¯b Ô‰Ó41. ≈∆…∆≈»∆ƒ¿»

להן 38) אין וכו' לשחת שנתנה "תבואה י: משנה שם
הגז  הוא שחת בארנו, "כבר רבינו: שם ופירש שכחה".
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סוף  "לא ז): הלכה (שם ובירושלמי סוסים". לאכילת הקצור
נמלך  כך ואחר אדם, למאכל נזרעה אפילו אלא ניתנה דבר

שכחה. לה אין לבהמה להאכיל לא 39)וקצרה כלומר,
כן  לא שאם בישולה, שליש הביאה כבר אבל לגמרי, נגמרה

כלל. קציר אינה ופירש 40)- לאלומה", "או שם: במשנה
ההוא  והעניין [קטנים], עומרים הוא "ולאלומה שם: רבינו
מן  יקבוץ [ולא] לאלומות אותה ויחלוק כולה שיקצצה
כשיתקבצו  האלומות כי [גדולים], עומרים ההם האלומות

עומרים". לשכחת 41)נעשים קמה שכחת הוקשה שהרי
עומר  ושכחת בשדך קצירך תקצור "כי (שנאמר: קציר,
אחריו  שאין עומר אף קציר אחריו שאין קציר מה בשדה",
- כן עושה שאינו וכל לגורן, לקצור הקוצרים ודרך עומר),

שכחה. אינו

.ÈÁÎLÂ ‰¯eM‰ L‡¯Ó ¯ˆ˜Ï ÏÈÁ˙‰L ¯ˆBw‰«≈∆ƒ¿ƒƒ¿…≈…«»¿»«
- ÂÈÙlLÂ ,‰ÁÎL - ÂÈ¯Á‡ ÏL :ÂÈ¯Á‡Ïe ÂÈÙÏ¿»»¿«¬»∆«¬»ƒ¿»¿∆¿»»
BÈ‡ - BzÁ˜Ï ·eL˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ;‰ÁÎL BÈ‡≈ƒ¿»∆∆¡«…»¿«¿≈

k‰ ‰Ê .ÂÈ¯Á‡Ï epÁÈpÈÂ epnÓ ¯·ÚiL „Ú ‰ÁÎL:ÏÏ ƒ¿»«∆«¬…ƒ∆¿«ƒ∆¿«¬»∆«¿»
Ï·a BÈ‡L ÏÎÂ ,‰ÁÎL - ·eLz Ï·a ‡e‰L Ïk…∆¿«»ƒ¿»¿…∆≈¿«

.‰ÁÎL BÈ‡ - ·eLz»≈ƒ¿»

.‡ÈÂÈt ‰Ê ,‰¯eM‰ ÚˆÓ‡Ó ¯ˆ˜Ï eÏÈÁ˙‰L ÌÈL¿«ƒ∆ƒ¿ƒƒ¿…≈∆¿««»∆»»
:Ô‰È¯Á‡Ïe Ì‰ÈÙÏ eÁÎLÂ ,ÌB¯„Ï ÂÈt ‰ÊÂ ÔBÙˆÏ¿»¿∆»»¿»¿»¿ƒ¿≈∆¿«¬≈∆

‰ÁÎL - Ì‰ÈÙlL42‰Ê Ô‰Ó „Á‡ ÏkL ÈtÓ , ∆ƒ¿≈∆ƒ¿»ƒ¿≈∆»∆»≈∆∆
B¯·Á ÏL ÂÈ¯BÁ‡Ï ‡e‰ ÂÈÙlL43¯ÓÚ‰Â ;44 ∆¿»»«¬»∆¬≈¿»…∆

BÈ‡ - epnÓ eÏÈÁ˙‰L ÌB˜na Ô‰È¯BÁ‡Ï e‰eÁÎML∆¿»«¬≈∆«»∆ƒ¿ƒƒ∆≈
Á¯Ên‰ ÔnL ˙B¯eM‰ ÌÚ ·¯ÚÓ ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÁÎLƒ¿»ƒ¿≈∆¿…»ƒ«∆ƒ«ƒ¿»

ÁeÎL BÈ‡L ÂÈÏÚ ÔÈÁÈÎBÓ Ô‰Â ,·¯ÚnÏ45ÔÎÂ . ««¬»¿≈ƒƒ»»∆≈»«¿≈
eÏÈÁ˙‰Â ,Ô¯bÏ Ô˙B‡ eptL ÌÈ¯ÓÚ ÏL ˙B¯eM‰«∆√»ƒ∆ƒ»«…∆¿ƒ¿ƒ
ÔÈa ÚˆÓ‡a ¯ÓÚ eÁÎLÂ ,‰¯eL ÚˆÓ‡Ó ÌÈL¿«ƒ≈∆¿«»¿»¿…∆»∆¿«≈
‰¯eM‰ ÚˆÓ‡a ‡e‰L ÈtÓ ,‰ÁÎL BÈ‡ - Ô‰È¯BÁ‡¬≈∆≈ƒ¿»ƒ¿≈∆¿∆¿««»
‡È‰Â ,da eÏÈÁ˙‰ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,Á¯ÊÓÏ ·¯ÚÓ ÔnL∆ƒ«¬»¿ƒ¿»∆¬«ƒ…ƒ¿ƒ»¿ƒ

.ÁeÎL BÈ‡L ÂÈÏÚ ˙ÁÎBÓ««»»∆≈»«

שכחה.42) אינו - לפניו ושכח הקוצר שיחיד פי על אף
כאיש 43) הם והרי השדה, קצירת עליהם מוטל אלו ששניים

היה  חבירו, ששכח מה ליטול בא היה שאם וכיוון אחד,
לקחתו". תשוב "לא בו אנו קוראים - לאחוריו לחזור צריך
שהוא  כל הכלל "זה שם המשנה בסוף שאמרו מה זה ולפי
הראשונה  הבבא על גם מוסב זה שכחה", תשוב בבל
כששניים  השנייה הבבא על וגם לאחריו, שכח כשיחיד

לפניהם. (רדב"ז).44)שכחו ו"הקמה" צריךֿלהיות:
העומר 45) שורות, "ראשי שם: (גֿד) במשנה הוא כן

שהתחילו  שניים שורות: ראשי הן ואלו - מוכיח שכנגדו
ושכחו  לדרום, פניו וזה לצפון פניו זה השורה, מאמצע
הרי  שכחה". אינו שלאחריהם ואת כו' ולאחריהם לפניהם
שכנגדו  שהעומר מפני הוא שכחה אינו שלאחריהם שהטעם
ששניהם  לומר מסתבר לא שניים, שהם שכיוון מוכיח,
כדי  בכוונה הניחוהו וודאי אלא האמצעי, העומר את שכחו
שלא  מזה לכך וראייה למערב. ממזרח שורה שתהיה

בכוונה  אלא דרום, מתחילת וזה צפון מתחילת זה התחילו
כלל. שכוח אינו שביניהם והעומר כן, עשו

.·È¯ˆBw‰46- ˙BnÏ‡‰ ‰pÙe ,˙BnÏ‡ ˙BnÏ‡ Ìl‡Â «≈¿ƒ≈¬À¬Àƒ»»¬À
,¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰Ê ÌB˜nÓ - ÌÈ¯ÓÚ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰Â¿≈«ƒ¿»ƒ√»ƒƒ»∆¿»«≈

ÈLÈÏM‰ ÌB˜ÓÏ ÈM‰ ÌB˜nÓe47ÈLÈÏM‰ ÌB˜nÓe , ƒ»«≈ƒ¿»«¿ƒƒƒ»«¿ƒƒ
:ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ‰ptL ‰ÚLa ¯ÓÚ‰ ÁÎLÂ ,Ô¯bÏ«…∆¿»«»…∆¿»»∆ƒ»ƒ»¿»
ÌÁÎLÂ ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ÌB˜ÓÏ ÌÈ¯ÓÚ‰ ‰pt Ì‡ƒƒ»»√»ƒ¿»∆¿«¿»»¿»»»

‰pÙiLÎe ,‰ÁÎL BÏ LÈ -48¯Ó‚ ‡e‰L ÌB˜nÓ ≈ƒ¿»¿∆¿«∆ƒ»∆¿«
‰ÁÎL BÏ ÔÈ‡ - Ô¯bÏ ‰Î‡ÏÓ49ÌÈ¯ÓÚ‰ ‰pt Ì‡Â ; ¿»»«…∆≈ƒ¿»¿ƒƒ»»√»ƒ

,‰ÁÎL BÈ‡ - ÁÎLÂ ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ BÈ‡L ÌB˜ÓÏ¿»∆≈¿«¿»»¿»«≈ƒ¿»
BÏ LÈ - Ô¯bÏ ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ BÈ‡L ÌB˜nÓ ‰pÙiLÎe¿∆¿«∆ƒ»∆≈¿«¿»»«…∆≈

.‰ÁÎLƒ¿»

ולכומסאות 46) לכובעות "המעמר ח: משנה ה פרק שם
שכחה. לו יש ולגורן ממנו שכחה, לו אין ולעומרים, לחררה
שכחה. לו אין ולגורן ממנו שכחה, לו יש לגדיש המעמר
לו  יש מלאכה גמר שהוא למקום המעמר כל הכלל: זה
גמר  שאינו למקום שכחה. לו אין ולגורן ממנו שכחה,
שאין  שכחה, לו יש ולגורן ממנו שכחה. לו אין מלאכה

עימור. אחריו שאין בעימור אלא מפרש 47)שכחה כן
ולכומסאות  "לכובעות (שם) במשנה שאמרו מה רבינו
התבואה. את לשם שמביאים מקומות שהם לחררה"

שכאן 48) נתברר - לגורן מכאן לפנותה נמלך אם כלומר,
מלאכה. גמר שהוא מקום היה שנשכח 49)לא זה כלומר,

פינה  שלא נתברר שעתה כיוון הזה למקום שהוליך בעת
הרי  לגורן מכאן שמפנה זה אלא מלאכה, גמר שהוא למקום

שכחה. הוא

.‚ÈÌB˜Ó e‰Ê È‡ÌB˜Ó ‰Ê ?‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ ‡e‰L ≈∆»∆¿«¿»»∆»
ÌL Ô˙B‡ Le„ÏÂ ÌL ÔÈ¯ÓÚ‰ Ïk ıa˜Ï BzÚcL50B‡ ∆«¿¿«≈»»√»ƒ»¿»»»

Ô¯b‰ ‡e‰L LÈ„b ÌB˜ÓÏ ÌL ÔÎÈÏB‰Ï51ÌB˜Óe . ¿ƒ»»ƒ¿»ƒ∆«…∆»
Ba ÔÈˆa˜nL ÌB˜n‰ ‡e‰ ‰Î‡ÏÓ ¯Ó‚ BÈ‡L∆≈¿«¿»»«»∆¿«¿ƒ
È„k ˙BÏB„b ˙BnÏ‡ Ô‰Ó ˙BOÚÏ È„k ÌÈ¯ÓÚ‰»√»ƒ¿≈«¬≈∆¬À¿¿≈

.¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ÔÎÈÏB‰Ï¿ƒ»¿»«≈

חדש.50) לעימור מכוון שדעתו 51)ואינו לומר, רוצה
גורן. וגם גדיש גם יהיה הזה שהמקום

.„È˙BÎÈ¯k ÈzL52˙BÏc·n‰53,‰ÁÎL - BfÓ BÊ ¿≈¿ƒ«À¿»ƒƒ¿»
‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·n‰ ÌÈ¯ÓÚ ÈL .‰ÁÎL ÔÈ‡ - LÏLÂ¿»≈»ƒ¿»¿≈√»ƒ«À¿»ƒ∆ƒ∆

.‰ÁÎL ÔÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎL -ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

מהעומרים.52) יותר קטנות אגודות הן 53)הן שאם
שכחה. והיא כאחת הן שלוש גם מחוברות

.ÂË- ‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·n‰ ÔÈ·e¯ÁÂ ÌÈ˙ÈÊ È¯eaˆ ÈL¿≈ƒ≈≈ƒ¿»ƒ«À¿»ƒ∆ƒ∆
ÔzLt Èˆ‰ ÈL .‰ÁÎL ÌÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎL54- ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»¿≈À¿≈ƒ¿»

.‰ÁÎL ÌÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎLƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

כשעוקרים 54) פשתן "הוצני בפירושו: שם הרא"ש וכתב
דמיירי  לי ונראה הוצני. ליה קרי ולכן דקל. כהוצי הם אותם
המוכר  בראש כדאיתא אדם מאכל הוא שאז כשהזריעו,

שכחה". ביה שייך לא פשתן שאר אבל פירות,
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.ÊË˙BÏÈ‡‰ ¯‡La ÔÎÂ ,ÌÈÙ‚ ÈzL55ÌÈL ¿≈¿»ƒ¿≈ƒ¿»»ƒ»¿«ƒ
.‰ÁÎL ÔÈ‡ - ‰LÏLe ,‰ÁÎL - ‰fÓ ‰Ê ÔÈÏc·n‰«À¿»ƒ∆ƒ∆ƒ¿»¿»≈»ƒ¿»
,ÌÈL eÈ‰ elÙ‡ - Ì˙‡ ·ÊÚz ¯bÏÂ ÈÚÏ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆»ƒ¿«≈«¬……»¬ƒ»¿«ƒ

.¯bÏ „Á‡Â ÈÚÏ „Á‡∆»∆»ƒ¿∆»«≈

האילנות 55) אלא חייבים אינם בשכחה גם הרשב"א לדעת
בפאה. החייבים

.ÊÈ‰Úa¯‡ ÏL „Á‡Â ·˜ ·˜ ÏL ÌÈ¯ÓÚ‰ Ïk eÈ‰»»»√»ƒ∆««¿∆»∆«¿»»
‰ÁÎL ‰Ê È¯‰ - BÁÎLe ÔÈa˜56- ‰Úa¯‡‰ ÏÚ ¯˙È ; «ƒ¿»¬≈∆ƒ¿»»≈«»«¿»»

‰ÁÎL BÈ‡57„Á‡Â ÔÈa˜ ÈL ÈL ÏL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ≈ƒ¿»¿≈ƒ»∆¿≈¿≈«ƒ¿∆»
‰ÁÎL BÈ‡ - ÔÈa˜ ‰BÓL ÏÚ ¯˙È58. »≈«¿»«ƒ≈ƒ¿»

ויהיו 56) קב לקב לחלקו שיכול פי על ואף שם. הלל כבית
שלא  זמן כל - בשניים אלא שכחה ואין עומרים, ארבעה

שכחה. להם יש אלא 57)חולקו, במשנה אמרו שלא מזה
קבים  מארבעת שיותר רבינו למד שכחה, הם קבין ארבעת

שכחה. ואינו מסויים דבר שלמעלה 58)הם ממה נלמד
סוף  (שם הירושלמי מן ראיה ועוד הארבעה). על יתר (בדין
של  השדה עומרי שכל באופן אלא הסתפקו שלא א) הלכה
משמונת  שביותר הרי - קבין שמונת של ואחד קבים שני
אלא  בו אין שאם רבינו, מדברי [ונראה שכחה. אינה קבים,
שם: בירושלמי שאמרו ומה שכחה. זו הרי קבים, שמונת
אלא  בבבלי, כ"בעי" בירושלמי "בעי" אין בעי" יונה "רבי

כן]. סובר כלומר כן, לומר שרוצה היינו "בעי"

.ÁÈÌÈ˙‡Ò Ba LiL ¯ÓÚ‰59;‰ÁÎL BÈ‡ - BÁÎLe »…∆∆≈»«ƒ¿»≈ƒ¿»
ÏÚ Û‡ .LÈ„‚ ‡ÏÂ - ‰„Oa ¯ÓÚ zÁÎLÂ :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»«¿»…∆«»∆¿…»ƒ««

ÌÈ˙‡Ò ÌÈ˙‡Ò ÔlkL Èt60ÏÚ Û‡ ,ÌÈ¯ÓÚ ÈL ÁÎL . ƒ∆À»»«ƒ»«ƒ»«¿≈√»ƒ««
ÌÈ˙‡Ò Ô‰ÈMÓ LiL Èt61‰ÁÎL el‡ È¯‰ -62ÔÎÂ . ƒ∆≈ƒ¿≈∆»«ƒ¬≈≈ƒ¿»¿≈

¯˙BÈ Ô‰ÈLa ‰È‰ elÙ‡ ‰ÁÎL Ô‰L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆≈ƒ¿»¬ƒ»»ƒ¿≈∆≈
ÌÈ˙‡qÓ63. ƒ»«ƒ

קילוֿגרם.59) עשר כשבעה הם קבים. עשר שנים הם
כגדיש.60) הוא נוסף:61)שהרי רוקח מעשה בכתבֿיד

סאתיים". מהם אחד בכל ואין שאינם 62)"הואיל
במשנה  חכמים וכדעת גדיש, ולא עמרים הם והרי מצטרפים

גמליאל. כרבן ולא אינם 63)שם אלה שגם הוא, פשוט
עמרים. אלא גדיש,

.ËÈdÁÎLe ÌÈ˙‡Ò da LiL ‰Ó˜64dÈ‡ - »»∆≈»»«ƒ¿»»≈»
‰ÁÎL65ÌÈ˙‡Ò da ÔÈ‡ .66ÌÈÏaM‰ ˙‡ ÔÈ‡B¯ - ƒ¿»≈»»«ƒƒ∆«ƒ√ƒ

˙BÙe„M‰ ˙‡Â ,˙Bk¯‡Â ˙B‡È¯a Ô‰ el‡k ˙Bwc‰««¿ƒ≈¿ƒ«¬À¿∆«¿
‰Ów‰ (˙BÈ‰Ï) ‰Èe‡¯ ‰˙È‰ Ì‡Â ,˙B‡ÏÓ Ô‰ el‡k¿ƒ≈¿≈¿ƒ»¿»¿»ƒ¿«»»
dÈ‡ - dÁÎLe ÌÈ˙‡Ò ˙BOÚÏ ‰Ê ÔcÓ‡ ¯Á‡««À¿»∆«¬»«ƒ¿»»≈»

.‰ÁÎLƒ¿»

ממה 65)כולה.64) נלמדה קמה ששכחת פי על אף
את  "לרבות - בשדה") עומר (=ושכחת "בשדה" שנאמר
קמה  שכחת למדו - "גדיש" למעט לימוד כאן ואין הקמה"
כמו  גדיש, ולא עומר אמרו שבעומר שכשם עומר, משכחת

בקמה. כחש 66)כן מחמת סאתיים עושה אינה כלומר,
סאתיים. לעשות היא ראוייה אבל השיבולים,

.Î‰¯e˜Ú dÈ‡L ‰‡Òe ‰¯e˜Ú ‰‡e·z ‰‡Ò ÁÎL»«¿»¿»¬»¿»∆≈»¬»
ÌÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡ -67ÌeLa ÔÎÂ .‰ÁÎL Ì‰ÈLe , ≈»ƒ¿»¿ƒ¿≈∆ƒ¿»¿≈¿

ÔÏÈ‡‰ ˙B¯Ù·e ÌÈÏˆ··e68Ô˙ˆ˜Ó ÁÎL Ì‡ , ƒ¿»ƒ¿≈»ƒ»ƒ»«ƒ¿»»
Ú˜¯wa69ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò Ì‰ÈL·e LeÏz Ô˙ˆ˜Óe ««¿«ƒ¿»»»ƒ¿≈∆»«ƒ≈»

.‰ÁÎL Ì‰ÈL ‡l‡ ,ÔÈÙ¯ËˆÓƒ¿»¿ƒ∆»¿≈∆ƒ¿»

שכחה.67) שאינו סאתיים שם:68)לשיעור [במשנה
לפי  האילן", "ובפירות וכתב: שינה ורבינו באילן", "וכן
סאתיים  בו יש אם אפילו האילן, כל שבשוכח להלן שיטתו
שכאן  לומר האילן", "ובפירות כתב, לפיכך שכחה, זו הרי
שבאופן  מפירותיו, מקצת ושכח באילן, כשהתחיל מדובר
כל  את ששכח ולא שכחה, זה אין סאתיים שכח אם זה

לקרקע.69)האילן]. מחוברים כלומר,

.‡Îˆa ¯ÓÚ ÁÎBM‰‰Ów‰ „70‰ÁeÎL dÈ‡L71- «≈«…∆¿««»»∆≈»¿»
¯ÓÚ ;¯ÓÚ zÁÎLÂ ¯ˆ˜˙ Èk :¯Ó‡pL .‰ÁÎL dÈ‡≈»ƒ¿»∆∆¡«ƒƒ¿…¿»«¿»…∆…∆

¯Èˆ˜ ÂÈ˙B·È·qL72ÂÈ˙B·È·qL ¯ÓÚ Ï·‡ ,‰ÁÎL - ∆¿ƒ»»ƒƒ¿»¬»…∆∆¿ƒ»
‰Ó˜ „ˆa ‰Ó˜ ÁÎL Ì‡ ÔÎÂ .‰ÁÎL dÈ‡ - ‰Ó»̃»≈»ƒ¿»¿≈ƒ»«»»¿«»»

„Á‡ ÁÏ˜ elÙ‡ ,‰ÁeÎL dÈ‡L73˙ÏvÓ BÊ È¯‰ - ∆≈»¿»¬ƒ∆«∆»¬≈«∆∆
ÁÎL Ì‡ Ï·‡ .dzÁ˜Ï ¯zÓ ‰È‰ÈÂ ,‰ÁeÎM‰ ˙‡∆«¿»¿ƒ¿∆À»¿«¿»¬»ƒ»«
Ba ‰È‰ elÙ‡ ,ÁeÎL BÈ‡L ¯ÓÚ „ˆa ‰Ó˜ B‡ ¯ÓÚ…∆»»¿«…∆∆≈»«¬ƒ»»

ÌÈ˙‡Ò74.ÌÈiÚÏ ÁeÎM‰ È¯‰Â ,d˙B‡ ÏÈvÓ BÈ‡ - »«ƒ≈«ƒ»«¬≈«»«»¬ƒƒ
˙Ó˜ ÔÈ‡Â ,BlL ¯ÓÚ ÏÚ ˙ÏvÓ B¯·Á ˙Ó˜ ÔÈ‡≈»«¬≈«∆∆«…∆∆¿≈»«
‰Ów‰ ‰È‰zL „Ú ,ÌÈhÁ ¯ÓÚ ÏÚ ˙ÏvÓ ÌÈ¯BÚO¿ƒ«∆∆«…∆ƒƒ«∆ƒ¿∆«»»

.¯ÓÚ‰ ÔÈnÓƒƒ»…∆

את 70) מצלת שכחה) (שלא "הקמה ח: משנה ו פרק שם
ולא  העומר את לא מציל אינו העומר הקמה, ואת העומר

הקמה". יש 71)את אם שכחה, אם שאפילו אומרים יש
שבצידה. העומר על היא מצלת שכוחה, שאינה סאתיים, בה

עצמה,72) מצלת שאינה כיוון - שכחה שאם שכחה, שלא
אחרים. מצלת שאינה שכן שכחו.73)כל שלא

כן 74) פי על ואף שכחה, אינה שכחו אפילו כגדיש שדינו
השכוח. את מציל אינו

.·Î‰nk Ba ‰È‰ elÙ‡ ,˙BÏÈ‡‰ ÔÈa ÔÏÈ‡ ÁÎBM‰«≈«ƒ»≈»ƒ»¬ƒ»»«»
˙B¯t ÔÈ‡Ò75Ô‰ È¯‰ - ˙BÏÈ‡ ÈL ÁÎML B‡ , ¿ƒ≈∆»«¿≈ƒ»¬≈≈

.‰ÁÎL ÔÈ‡ - ‰LÏL ;‰ÁÎLƒ¿»¿»≈»ƒ¿»

בהם 75) יש שאם אמרנו ובעומרים שבקמה פי על שאף
ובעומרים, בקמה אלא זה אין - שכחה אינה סאתיים,
אינו  סאתיים בו שיש אילן אבל חשובים, שלהם שסאתיים

כך. כל חשוב

.‚ÎÚe„È BÈ‡L ÔÏÈ‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿ƒ»∆≈»«
ÌB˜na ÌÒ¯ÙÓe76B‡ ˙b‰ „ˆa „ÓBÚ ‰È‰L ÔB‚k , ¿À¿»«»¿∆»»≈¿«««

ÂÈOÚÓa B‡ ,‰ˆ¯t‰ „ˆa77ÌÈ˙ÈÊ ‰OBÚ ‰È‰L ÔB‚k , ¿««ƒ¿»¿«¬»¿∆»»∆≈ƒ
˙ÈÊ ÔB‚k ,Úe„È ÌL BÏ ‰È‰L ÔB‚k ,BÓLa B‡ ,‰a¯‰«¿≈ƒ¿¿∆»»≈»«¿«ƒ
B‡ ,‰a¯‰ ÔÓL ÛËB ‡e‰L ,ÌÈ˙Èf‰ ÔÈa ‰ÙBËp‰«¿»≈«≈ƒ∆≈∆∆«¿≈

ÈÎÙM‰78ÈLÈa‰ B‡79‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;„Á‡ Ba «»¿»ƒ«≈»ƒ¬»ƒ»»∆»
zÁÎLÂ :¯Ó‡pL .‰ÁÎL BÈ‡ - el‡ ÌÈ¯·„ ‰LÏMÓƒ¿»¿»ƒ≈≈ƒ¿»∆∆¡«¿»«¿»
‰z‡ ÔÈ‡Â ÌÏBÚÏ BÁÎBL ‰z‡L ¯ÓÚ - ‰„Oa ¯ÓÚ…∆«»∆…∆∆«»¿¿»¿≈«»
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miiprקיח zepzn 'ld - mirxf xtq - oeygxn b"k iyily mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

‰z‡L ,‰Ê ‡ˆÈ ;e‰‡¯˙Â ·eLz Ì‡ ‡l‡ Ba Ú„BÈ≈«∆»ƒ»¿ƒ¿≈»»∆∆«»
ÈtÓ ,Ba ÚbÙz ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ÔÓÊ ¯Á‡Ï B¯ÎBÊ¿¿««¿«¿««ƒ∆…ƒ¿«ƒ¿≈

.ÌÒ¯ÙÓe Úe„È ‡e‰L∆»«¿À¿»

מקומו.76) הגבלת מפני או 77)ידיעתו זיתיו לרוב ידוע
שמנו. כן 78)לרוב ועל הרבה, שמן מוציא שהיה

ממלת  נגזר לרוב שמן שפיכת ועניינו שפכוני, פירשוהו
כן 79)שפך. על הרבה, שמן עושים היו לא ההם הזיתים

מבושה. לקוח בישני שמו נקרא

.„ÎBzÚ„a ÌiÒÓ ‰È‰80.Úe„ÈÂ ÌÒ¯ÙÓk ‰Ê È¯‰ - »»¿À»¿«¿¬≈∆ƒ¿À¿»¿»«
BÓiÒÓ Ï˜c‰ - Ï˜c‰ „ˆa „ÓBÚ ‰È‰81Ô‰ÈL eÈ‰ . »»≈¿««∆∆«∆∆¿«¿»¿≈∆

‰Ê ˙‡ ÌiÒÓ ‰Ê - ‰ÙBË ˙ÈÊ82˙ÈÊ e‰„O Ïk ‰˙È‰ . «ƒ¿»∆¿«≈∆∆»¿»»»≈«ƒ
‰ÁÎL BÏ LÈ - ÌÈzL B‡ Ô‰Ó ˙Á‡ ÁÎLÂ ‰ÙBË83. ¿»¿»«««≈∆¿«ƒ≈ƒ¿»

ÏÈÁ˙‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na84‰Ê ÔÏÈ‡a «∆¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ¿ƒ»∆
È¯‰ - B˙ˆ˜Ó ÁÎLÂ Ba ÏÈÁ˙‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÒ¯ÙÓ‰«¿À¿»¬»ƒƒ¿ƒ¿»«ƒ¿»¬≈

ÌÒ¯ÙÓ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,‰ÁÎL ‰Ê85‰È‰iL ‡e‰Â . ∆ƒ¿»¿««ƒ∆¿À¿»¿∆ƒ¿∆
dÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò Ï·‡ ;ÌÈ˙‡qÓ ˙BÁt Ba ¯‡Lp‰«ƒ¿»»ƒ»«ƒ¬»»«ƒ≈»

‰ÁÎL86ÔÏÈ‡‰ Ïk ÁÎL Ôk Ì‡ ‡l‡ ,87BÓk , ƒ¿»∆»ƒ≈»«»»ƒ»¿
.e¯‡aL∆≈«¿

האילן.80) בעל של בעיניו נחשב שהרי 81)שהוא שם,
במקום. וידוע הפרצה בצד או הגת בצד כעומד הוא

שכחה.82) חשיבותם.83)ואינם בטלה שאז לפי
כולו.84) חשיבותו,85)ושכחו בטלה בו שהתחיל שכיוון

שאם  ח, משנה ג פרק בערלה ששנינו למה דומה זה והרי
חשיבותן. בטלה החביות בו 86)נתפתחו שהתחיל שכיוון

יזכרנו. זה 87)ודאי הרי - סאתיים בו יש אם שאפילו
לשכחו. הוא עלול - בו התחיל שלא שכיוון שכחה,

.‰ÎLÏLÂ Bc·Ï ˙B¯eM‰ ÚˆÓ‡a „ÓBÚ‰ ˙ÈÊ«ƒ»≈¿∆¿««¿«¿»
Û‡ ,ÂÈ˙BÁe¯ LÏMÓ B˙B‡ ÔÈÙÈwÓ ÌÈ˙ÈÊ ÏL ˙B¯eL∆≈ƒ«ƒƒƒ»»«
ÁÎL ,ÌÈ˙ÈÊ ÈL ‡l‡ Ô‰Ó ‰¯eL ÏÎa ÔÈ‡L Èt ÏÚ«ƒ∆≈¿»»≈∆∆»¿≈≈ƒ»«
˙B¯eM‰ È¯‰L ,‰ÁÎL BÈ‡ - ÈÚˆÓ‡‰ ˙‡∆»∆¿»ƒ≈ƒ¿»∆¬≈«

e‰e¯ÈzÒ‰88e¯Ó‡ ‰ÓÏÂ .89„·Ïa ˙ÈÊ90‰È‰L ÈtÓ ? ƒ¿ƒ¿»»»¿«ƒƒ¿«ƒ¿≈∆»»
ÔÓf‰ B˙B‡a Ï‡¯OÈ ı¯‡a ·eLÁ91. »¿∆∆ƒ¿»≈¿«¿«

הדברים 88) אבל שכחה. שאינו בקש חיפוהו כמו זה שהרי
בהלכה  למעלה כמפורש בטמון שכחה יש הרי עיון: צריכים
חכמים. שקנסום לפי שכחה, אינה העניים בחיפוהו ורק א.

במשנה.89) אילנות.90)החכמים בשאר הדין הוא הלא
כגֿכה. הלכות על שלמעלה, מה כל על מוסב וזה

אין 91) יוסי רבי ולדעת הזיתים. שהחריב אדריאנוס בזמן
הטעם. מאותו - בזיתים שכחה אז

.ÂÎÒÈ¯Úa ?‰ÁÎL e‰ÊÈ‡92ËLÙÏ ÏBÎÈ BÈ‡L Ïk - ≈∆ƒ¿»¿»ƒ…∆≈»ƒ¿…
dÏhÏÂ B„È ˙‡93Ì¯k·e .94ÔÓe ÔÙb‰ ÔÓ ¯·ÚiMÓ - ∆»¿ƒ¿»«∆∆ƒ∆«¬…ƒ«∆∆ƒ

ÌÈÙb‰95Ï˜„·e ˙ÈÏ„a .d˙B‡ ÁkLÈÂ96„¯iMÓ - «¿»ƒ¿ƒ¿«»¿»ƒ¿∆∆ƒ∆≈≈
epÓÈ‰97.BÏ CÏÈÂ ‰ÙiMÓ - ˙BÏÈ‡‰ Ïk ¯‡Le . ≈∆¿»»»ƒ»ƒ∆ƒ¿∆¿≈≈

Ba ÏÈÁ˙‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na98Ì‡ Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆…ƒ¿ƒ¬»ƒ
Ba ÏÈÁ˙‰99˙‡ ¯ˆ·iL „Ú ‰ÁÎL dÈ‡ - BÁÎLe ƒ¿ƒ¿»≈»ƒ¿»«∆ƒ¿…∆

.ÂÈ·È·Ò Ïk»¿ƒ»

גבוה.92) כותל גבי על וערסם גפנים הנוטע הוא
נזכר 93) היה שאם כך, כל ממנה ועבר שכחה אם פירוש:

וליטלה. ידיו לפשוט יכול היה לא מקום באותו
על 94) השטוחים הגפנים ו"הם "וברגליות", במשנה:

נגזר  והוא כולם, הכרמים כמו בהם נוגעת שהרגל הארץ,
רגל".ממל  שכחה.95)ת שהן גפנים שתי היינו
על 96) או גדולים עצים גבי על המודלית גדולה גפן והיא

אחרים. אילנות עליו 97)גבי לעלות הדרך היה שכן
בכל 98)ולבצרו. לפרש צריך זה ולפי שם. תוספתא

"משיעבור", לפשוט", יכול שאינו "כל למעלה האמור
בזו. התחיל לא ועוד אחרת, גפן שבצר - "משירד"

יותר.99) בו להיזכר עלול הוא שאז

.ÊÎBa ‰ÎÊÂ ¯˜aa ÌÈkL‰Â ,BÓ¯k ˙‡ ¯È˜Ùn‰««¿ƒ∆«¿¿ƒ¿ƒ«…∆¿»»
‰ÁÎL·e ˙BÏÏBÚ·e Ë¯Ùa ·iÁ - B¯ˆ·e BÓˆÚÏ¿«¿¿»«»¿∆∆¿≈¿ƒ¿»

Ba ‡¯B˜ È‡ 'EÓ¯Î'Â 'E„O' È¯‰L ;‰‡Ù·e100ÈtÓ , ¿≈»∆¬≈»¿¿«¿¿¬ƒ≈ƒ¿≈
¯˜Ù‰‰ ÔÓ ‰ÎÊ Ì‡ Ï·‡ .BlL ‡e‰ È¯‰Â BlL ‰È‰L∆»»∆«¬≈∆¬»ƒ»»ƒ«∆¿≈
Ck ÔÈ·e .Ïk‰ ÔÓ ¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÏL ‰„Oa¿»∆∆¬≈ƒ¬≈∆»ƒ«…≈»

.¯‡a˙iL BÓk ,˙B¯OÚn‰ ÔÓ ¯eËt - Ck ÔÈ·e≈»»ƒ«««¿¿∆ƒ¿»≈

"תעזוב"100) שכתוב ממה זאת למדו שם קמא בבבא
אבל  וכו'. כרמו את המפקיר לרבות עניים במתנות מיותר
דרשו  ישמעאל לר' אבל חכמים לדעת אלא אינו זה
ליתן  שחייב פאה עזב ולא וקצר שעבר למי הנ"ל מ"תעזוב"
מ"שדך" ללמוד הוצרך ולפיכך אפייה. לאחר אפילו

ו"כרמך".

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
השמיטה 1) שנת ומעשרות. תרומות וסדר עני מעשר יבאר

עניים  עליו שעברו השדה בעל המעשרות. מכל שפטורה
מעשר  לו היה אחד. לכל נותן כמה עני, מעשר לו והיה
שקבלו  עניים שני מיודעו. או קרובו לעני ליתנו ורוצה בגורן
לקצור  שדה המקבל עני. מעשר יקחו אם באריסות, שדה
שדהו  המוכר עני. ומעשר ופאה שכחה בלקט מותר אם

עני. ממעשר חוב פורעים ואם והעני. ופירות קרקע

.‡˙ÈML ˙¯Á‡ ‰zÓ2,ı¯‡‰ Ú¯Êa ÌÈiÚÏ LÈ «»»«∆∆ƒƒ≈»¬ƒƒ¿∆«»»∆
¯OÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÚÏ ÔÈ˙BpL ¯OÚn‰ ‡e‰Â¿««¬≈∆¿ƒ»¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«

.ÈÚ»ƒ

פאה,2) שכחה, לקט, למעלה: שנזכרו המתנות מחמש חוץ
(רדב"ז). ועוללות פרט

.·Ú¯Ê ¯ˆBwL ¯Á‡ :˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ¯„Ò e‰ÊÂ¿∆≈∆¿««¿««∆≈∆«
BzÎ‡ÏÓ ¯Ób˙Â ıÚ‰ È¯t ÛÒB‡ B‡ ı¯‡‰3LÈ¯ÙÓ »»∆≈¿ƒ»≈¿ƒ»≈¿«¿«¿ƒ

ÌÈMÓÁ‰ ÔÓ „Á‡ epnÓ4‰Óe¯z ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ , ƒ∆∆»ƒ«¬ƒƒ¿∆«ƒ¿»¿»
‰ÏB„‚5˙ÈL‡¯ :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .Ô‰kÏ d˙BÂ , ¿»¿¿»«…≈¿«∆∆¡««»≈ƒ

¯‡M‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â .E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c6 ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆¿««»«¿ƒƒ«¿»
B˙BÂ ,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ ,‰¯OÚÓ „Á‡∆»≈¬»»¿∆«ƒ¿»«¬≈ƒ¿¿
Èa ¯OÚÓ ˙‡ Èk :‰¯Bza ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .ÈÂlÏ«≈ƒ¿«∆∆¡««»ƒ∆«¿«¿≈
Ïk ˙‡ Èz˙ ‰p‰ ÈÂÏ È·ÏÂ :¯Ó‡Â ;¯ÓB‚Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈¿∆¡«¿ƒ¿≈≈ƒƒ≈»«ƒ∆»

Ï‡¯OÈa ¯OÚÓ7. «¬≈¿ƒ¿»≈

(פ"ה 3) לכתחילה תורמין אין מלאכה גמר לפני אבל
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מהלכות  בפ"ג וראה דֿה). הלכות תרומות מהלכות
שם). ובהוספה ח הלכה בינונית 4)מעשרות תרומה היא

ב). הלכה תרומות מהלכות ביחס 5)(פ"ג כן נקראת
בספר  וראה ממאה. אחד אלא שאינה מעשר, לתרומת

תקס). והערה קכו, (עשה בפ"א 6)המצוות גם כתב כן
בדמאי  המשנה ובפירוש שם), (עיין א הלכה מעשר מהלכות

ד. משנה שם.7)פ"ז מעשר בהלכות ראה

.‚¯‡M‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ Ck ¯Á‡Â8‡e‰Â ,‰¯OÚÓ „Á‡ ¿««»«¿ƒƒ«¿»∆»≈¬»»¿
B˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ,ÂÈÏÚ·Ï ‡e‰Â ,ÈL ¯OÚÓ ‡¯˜p‰«ƒ¿»«¬≈≈ƒ¿ƒ¿»»¿¿ƒ
LÈ‡ Ï‡‚È Ï‡b Ì‡Â :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÌÈÏLe¯Èaƒ»«ƒ¿»»∆¡«¿ƒ»…ƒ¿«ƒ
ÈÈ ÈÙÏ zÏÎ‡Â ¯OÚz ¯OÚ :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .B¯OÚnÓƒ««¿¿»»∆¡««≈¿«≈¿»«¿»ƒ¿≈¿»

¯Á·È ¯L‡ ÌB˜na EÈ‰Ï‡9. ¡…∆«»¬∆ƒ¿«

תרומה 8) הפרשת אחרי הנותרים ושמונה השמונים מן
ראשון. ומעשר עשה 9)גדולה המצוות, בספר גם ראה

קכח.

.„ÔÓ ‰BL‡¯ ‰La ÔÈLÈ¯ÙÓ ‰f‰ ¯„q‰ ÏÚ««≈∆«∆«¿ƒƒ¿»»ƒ»ƒ
Úe·M‰10Ï·‡ .˙ÈLÈÓÁ·e ˙ÈÚÈ·¯·e ‰iM·e «»««¿ƒ»»¿ƒƒ«¬ƒƒ¬»

ÌÈLÈ¯ÙnL ¯Á‡ ,Úe·M‰ ÔÓ ˙ÈMM·e ˙ÈLÈÏMa«¿ƒƒ«ƒƒƒ«»«««∆«¿ƒƒ
B˙BÂ ¯Á‡ ¯OÚÓ ¯‡M‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ«¬≈ƒ«¿ƒƒ«¿»«¬≈«≈¿¿
ÌÈL ÈzLa ÔÈ‡Â .ÈÚ ¯OÚÓ ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,ÌÈiÚÏ»¬ƒƒ¿«ƒ¿»«¿«»ƒ¿≈ƒ¿≈»ƒ

ÈÚ ¯OÚÓ ‡l‡ ,ÈL ¯OÚÓ el‡11:¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ . ≈«¬≈≈ƒ∆»«¿«»ƒ¿»»∆¡«
E˙‡e·z ¯OÚÓ Ïk ˙‡ ‡ÈˆBz ÌÈL LÏL ‰ˆ˜Óƒ¿≈»»ƒƒ∆»«¿«¿»¿
:¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ .ÈÂl‰ ‡·e EÈ¯ÚLa zÁp‰Â ‡È‰‰ ‰Ma«»»«ƒ¿ƒ«¿»ƒ¿»∆»«≈ƒ¿»»∆¡«

¯OÚÏ ‰lÎ˙ Èk12. ƒ¿«∆«¿≈

השמיטה.10) שנות וגו'11)משבע תכלה "כי שנאמר
ראשון  מעשר - אחד מעשר אלא בה "שאין - המעשר" שנת

יב:). השנה (ראש עני" מעשר 12)ומעשר כל "את וגומר:
לגר  ללוי ונתתה המעשר, שנת השלישית בשנה תבואתך

ולאלמנה". ליתום

.‰‰Óe¯z ‡Ï da ÔÈ‡Â ,¯˜Ù‰ dlk ‰hÓM‰ ˙L¿««¿ƒ»À»∆¿≈¿≈»…¿»
¯OÚÓ ‡ÏÂ ÈL ‡ÏÂ ÔBL‡¯ ‡Ï ,ÏÏk ˙B¯OÚÓ ‡ÏÂ¿…««¿¿»…ƒ¿…≈ƒ¿…«¿«

ÈÚ13Ú˜¯˜ ˙hÓL da ÔÈ‡L ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ·e .14- »ƒ¿»»»∆∆≈»¿ƒ««¿«
ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a ÔÈLÈ¯ÙÓ15·‡BÓ·e ÔBnÚ·e16¯OÚÓ «¿ƒƒ¿∆∆ƒ¿«ƒ¿«¿»«¬≈

ÔBL‡¯17ÈÚ ¯OÚÓe18˙B·B¯˜ el‡ ˙Bˆ¯‡‰L ÈtÓ ; ƒ«¿«»ƒƒ¿≈∆»¬»≈¿
ÔÈÎÓÒ Ï‡¯OÈ ÈiÚ eÈ‰iL È„k ,Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï¿∆∆ƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿¬ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ

‰ÈÏÚ19˙ÈÚÈ·Ma20ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .21eÈ‰iL , »∆»«¿ƒƒ«¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ¿
¯‡a ÌÈLÈ¯ÙÓ.˙ÈÚÈ·Ma ÈÚ ¯OÚÓ ·‡BÓe ÔBnÚ ı «¿ƒƒ¿∆∆«»«¿«»ƒ«¿ƒƒ

¯ÚL ı¯‡a Ï·‡22¯OÚÓ ˙ÈÚÈ·Ma ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¬»¿∆∆ƒ¿»«¿ƒƒ«¿ƒƒ«¬≈
ÈL23ÌÈM‰ ·¯ ¯„Òk ,24. ≈ƒ¿≈∆…«»ƒ

כח).13) יד, (לדברים ראה פרשת מהלכות 14)ספרי פ"ד
כהֿכז. הלכות ויובל, הראשונים 15)שמיטה שהחכמים

מהלכות  (פ"א ומעשרות תרומות בה נוהגות שיהיו התקינו
ג). משנה פ"ד בידים והמקור א, הלכה שאף 16)תרומות

והמדובר  שם). וידים תרומות (הלכות הנ"ל התקנה בכלל הן
אף  כבשום לא ושמעולם בסיחון, טיהרו שלא ומואב בעמון

א  כלל, נוהגת קרקע שמיטת אין ובהן מצרים, עמון עולי בל

קרקע  שמיטת - מצרים עולי וכבשום בסיחון שטיהרו ומואב
הלכות  שם ויובל שמיטה הלכות עיין מדרבנן, בהן נוהגת
המשנה  בפירוש שכתב ממה כאן רבינו בו וחזר כזֿכח.
בפאת  ראה סיחון, של ומואב בעמון שהמדובר שם, בידים
שם. תרומות והלכות כז, ס"ק כג סימן השולחן

רבינו 17) למדו אבל עני, מעשר אלא נזכר לא שם במשנה
מעשר  אין שבהן השנים, משאר שינו לא שוודאי הסברא מן

רדב"ז. ועיין ראשון, מעשר בלי כדעת 18)עני שם, משנה
בן  אלעזר כר' ודלא יהושע, ורבי ישמעאל רבי טרפון, רבי

הנ"ל.19)עזריה. מהארצות וארץ ארץ כל על
שם.20) טרפון רבי אני 21)מדברי "מקובל שם: במשנה

הלכה  עד מרבו ורבו מרבו ששמע זכאי, בן יוחנן מרבן
וכתב  בשביעית". עני מעשר מעשרין שעמון מסיני, למשה
מן  זה שאין דוקא, לאו מסיני למשה שהלכה שם הר"ש
כסףֿמשנה. ועיין מסיני. למשה כהלכה אלא התורה,

ומעשרות 22) תרומות הפרשת בה תיקנו שנביאים בבל היא
שם). תרומות מהלכות ופ"א שם, שהיא 23)(ידים לפי

ישראל. מארץ שם.24)רחוקה משנה

.Â„Á‡ epnÓ LÈ¯ÙÓ - ÈÂl‰ Á˜lL ÔBL‡¯ ¯OÚÓ«¬≈ƒ∆»««≈ƒ«¿ƒƒ∆∆»
.¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,Ô‰kÏ B˙BÂ ‰¯OÚÓ≈¬»»¿¿«…≈¿«ƒ¿»¿««¬≈

.¯a„z ÌiÂÏ‰ Ï‡Â :¯Ó‡ ÂÈÏÚÂ¿»»∆¡«¿∆«¿ƒƒ¿«≈

.ÊÌL BÏ ‰È‰Â ,ÌÈiÚ ÂÈÏÚ e¯·ÚL ‰„O‰ ÏÚa25 «««»∆∆»¿»»¬ƒƒ¿»»»
ÈÚ ÏÎÏ Ô˙B - ÈÚ ¯OÚÓ26ÔÓ ÂÈÏÚ ¯·ÚiL «¿«»ƒ≈¿»»ƒ∆«¬…»»ƒ

BÚ·O È„k ¯OÚn‰27EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ; ««¬≈¿≈»¿∆∆¡«¿»¿ƒ¿»∆
eÚ·OÂ28. ¿»≈

בבית.25) המתחלק עני מעשר בדין יב להלן וראה בשדה.
הנאה 26) טובת בו אין שבגורן עני שמעשר אףֿעלֿפי

י) הלכה (להלן בעלֿכרחו ונוטלים באים והעניים לבעלים,
הלכה  פ"ב (למעלה אותה בוזזים שהעניים כפאה אינו -
בה  נאמר לא שהרי להם, ומחלק מניח הבית בעל אלא טו),
הגמרא  לשון וכן "והנחת", אלא בפאה, כמו "תעזוב"
(וכן  הגרנות" בתוך המתחלק עני "במעשר פד:): (נדרים
(משנה  מתחלק הוא שאף הרי - י) הלכה להלן רבינו לשון

ה 27)ראשונה). משנה על ד, הלכה פ"ח פאה ירושלמי
היינו  יב) כו, (לדברים כיֿתבוא פר' בספרי הוא וכן שם.
(תפארת  כדלהלן סעודות, שתי - אחד יום של שביעה כדי

ודאי 28)ישראל). אבל שם. ובספרי בירושלמי הוא [כן
ואכלו  "בשעריך כט) (יד, בדברים אחר לפסוק הכוונה
בדברים  הפסוק ואילו שבשדה. עני במעשר המדבר ושבעו"
שבבית. עני במעשר מדבר ושבעו" בשעריך "ואכלו יב כו,

ראשונה]. משנה ועיין יב. הלכה להלן גם לומר צריך וכן

.ÁÌÈhÁ‰ ÔÓ Ì‡ ?‰nk BÚ·O È„k29‡Ï - Ô˙B ¿≈»¿«»ƒƒ«ƒƒ≈…
·˜ ÈˆÁÓ ˙ÁÙÈ30˙ÁÙÈ ‡Ï - ÌÈ¯BÚO‰ ÔÓ Ì‡Â . ƒ¿…≈¬ƒ«¿ƒƒ«¿ƒ…ƒ¿…

ÔÈÓqk‰ ÔÓ Ì‡Â .·wÓ31·wÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï -32ÔÓe . ƒ«¿ƒƒ«À¿ƒ…ƒ¿…ƒ«ƒ
˙B¯‚B¯b‰33‰Ï·c‰ ÔÓ Ì‡Â .·wÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï -34- «¿»…ƒ¿…ƒ«¿ƒƒ«¿≈»

ÚÏÒ ÌÈ¯OÚÂ LÓÁ Ï˜LnÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï35ÔÓ Ì‡Â . …ƒ¿…ƒƒ¿«»≈¿∆¿ƒ∆«¿ƒƒ
‡Ï - ÔÓM‰ ÔÓ Ì‡Â .‚Ï ÈˆÁÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ÔÈi‰««ƒ…ƒ¿…≈¬ƒ…¿ƒƒ«∆∆…

˙ÈÚÈ·¯Ó ˙ÁÙÈ36·w‰ Ú·¯ - Ê¯‡‰ ÔÓ Ì‡Â .37Ô˙ . ƒ¿…≈¿ƒƒ¿ƒƒ»…∆…««»»«
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‡¯ËÏ Ï˜LÓ BÏ Ô˙B - ˜¯È BÏ38Ï˜LÓ ‡e‰Â , »»≈ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ¿«
ÔÈa˜ ‰LÏL - ÔÈ·e¯Á‰ ÔÓ .¯Èc ÌÈLÏLe ‰MÓÁ39. ¬ƒ»¿ƒƒ»ƒ∆»ƒ¿»«ƒ

‰¯OÚ - ÌÈÊB‚‡‰ ÔÓ40ÔÓ .‰MÓÁ - ÔÈ˜Ò¯Ù‡‰ ÔÓ . ƒ»¡ƒ¬»»ƒ»¬«¿¿ƒ¬ƒ»ƒ
¯‡MÓ BÏ Ô˙ Ì‡Â .„Á‡ - ‚B¯˙‡ .ÌÈL - ÌÈBn¯‰»ƒƒ¿«ƒ∆¿∆»¿ƒ»«ƒ¿»
Ô‰ÈÓ„a ÁwÈÂ Ì¯kÓiL È„kÓ ˙ÁÙÈ ‡Ï - ˙B¯t‰«≈…ƒ¿…ƒ¿≈∆ƒ¿¿≈¿ƒ«ƒ¿≈∆

˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ41. ¿¿≈¿À

שם.29) פאה והלוג 30)משנה לוגים, ארבעה הוא הקב
קב  וחצי ביצים, וארבע עשרים הקב נמצא ביצים, ארבע
סעודות, שתי מזון שינכה ואחרי ביצים, עשרה שתים

פב:). (עירובין מחמשת 31)כדלהלן והיא מדברית, חיטה
שם). המשנה (פירוש דגן וחצי 32)מיני "קב שם: במשנה

וצ"ע. שם).33)כוסמין". המשנה (פירוש יבשים תאנים
(שם).34) אחד גוף שנעשו עד זה עם זה הנדבקים תאנים
היא 35) המנה כי הך, והיינו דבלה" "מנה שם: במשנה

עשרים  מנה נמצא דינרים, ארבעה והסלע דינרים, מאה
סלעים. המשנה).36)וחמשה (פירוש לוג של

כט.38)ירושלמי.37) עירובין בבבלי וכן ירושלמי.
נזכרו 40)ירושלמי.39) וכן שם, עירובין ובבלי ירושלמי

ואתרוג. רימונים אפרסקים, ושם וראה 41)שם שם. משנה
עירובי  שלענין ז. סעיף תט סימן אורחֿחיים בשולחןֿערוך

מזונו. לפי ואחד אחד לכל חושבים תחומין

.ËËÚeÓ ¯·„ BÏ ‰È‰42È„k Ba ÔÈ‡Â ÔÈa¯Ó ÌÈiÚ‰Â »»»»»¿»¬ƒƒ¿Àƒ¿≈¿≈
Á‡ ÏÎÏ ÔzÏÔ‰Â Ì‰ÈÙÏ Ô˙B - ¯eÚMk „Á‡Â „ ƒ≈¿»∆»¿∆»«ƒ≈ƒ¿≈∆¿≈

.Ì‰ÈÈa ÔÈ˜lÁÓ¿«¿ƒ≈≈∆

ו.42) משנה שם

.È‰‡‰ ˙·BË Ba ÔÈ‡ - Ô¯ba ˜lÁ˙n‰ ÈÚ ¯OÚÓe«¿«»ƒ«ƒ¿«≈«…∆≈«¬»»
ÌÈÏÚaÏ43.BÁ¯k ÏÚ ÔÈÏËBÂ ÌÈ‡a ÌÈiÚ‰ ‡l‡ , «¿»ƒ∆»»¬ƒƒ»ƒ¿¿ƒ«»¿

B„iÓ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - Ï‡¯OÈaL ÈÚ elÙ‡Â44Ï·‡ . «¬ƒ»ƒ∆¿ƒ¿»≈ƒƒƒ»¬»
ÌÈÏÚaÏ ‰‡‰ ˙·BË BÏ LÈ - ˙Èaa ˜lÁ˙n‰45 «ƒ¿«≈««ƒ≈«¬»»«¿»ƒ

‰ˆ¯iL ÈÚ ÏÎÏ B˙BÂ46. ¿¿¿»»ƒ∆ƒ¿∆

נאמרה 43) ולא "והנחת", כח) יד, (דברים בו שנאמר לפי
פד:). (נדרים נתינה פ"ב 44)בו פאה בתוספתא הוא כן

והיינו  עהרפורט) כתבֿיד לפי 72 84 עמוד ליברמן (הוצאת
אבל  טובה. לו יחזיק למען אחר לעני לתתו זכות לעני שאין
להלן. וראה שירצה, מי לכל ליתן יכול בבית, במתחלק

לגר 45) ללוי "ונתתי יב): כו, (שם בו שנאמר קלא. חולין
שם). (נדרים בעל46ֿ)וגו'" מידו להוציא אפשר ואי

שבישראל  עני "ואפילו שם: בחולין שאמרו ומה כרחו.
כמו  אלא למעלה, כמו פירושו אין מידו", אותו מוציאין
המעשרֿעני, את לעצמו לוקח העני שאין קלא: שם שפירשו
להלן  רבינו שכתב במה נכלל וזה אחר. לעני נותנו אלא

כפשוטה). (תוספתא יד הלכה

.‡ÈÔ¯ba ¯OÚÓ BÏ ‰È‰47B·B¯˜ ÈÚÏ BzÏ ‰ˆ¯Â »»«¬≈«…∆¿»»ƒ¿¿»ƒ¿
ÈˆÁ‰Â ,BÏ BzÏ ‰ˆÁÓ LÈ¯Ù‰Ï LÈ - BÚcÈÓ B‡¿À»≈¿«¿ƒ∆¡»ƒ¿¿«¬ƒ

.e¯Ó‡L ¯eÚMk ¯·ÚiL ÈÚ ÏÎÏ B˜lÁÓ¿«¿¿»»ƒ∆«¬…«ƒ∆»«¿

מחצה",47) ונותן מחצה נוטל מציל, "היה שם: במשנה

עני  מעשר לו כשיש שם, בירושלמי יונה רבי של וכפירושו
שם. המשנה בפירוש כתב וכן מכשיעור. יותר

.·ÈÈ„k ‡l‡ ÈÚÏ Ô˙B BÈ‡L ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ∆≈≈∆»ƒ∆»¿≈
‰„Oa ?BÚ·O48- ˙Èaa ¯OÚn‰ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ; »¿«»∆¬»ƒ»»««¬≈««ƒ

˙ÈÊk ˙ÈÊk elÙ‡ ÌÈiÚ‰ ÏÎÏ B˜lÁÓ49‰eˆÓ BÈ‡L . ¿«¿¿»»¬ƒƒ¬ƒ¿«ƒ¿«ƒ∆≈¿À∆
ÌL ‡ˆBÓ BÈ‡ È¯‰L ,‰„Oa ‡l‡ BÚ·O È„k ÔzÏƒ≈¿≈»¿∆»«»∆∆¬≈≈≈»

eÚ·OÂ EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â :¯Ó‡pL ;ÁwÏ50. ƒ«∆∆¡«¿»¿ƒ¿»∆¿»≈

(48.(5 65 עמוד ליברמן (הוצאת פ"ד פאה תוספתא
ואין 49) נתינה, בו כתוב הבית בתוך המתחלק עני שמעשר

המקדש  כלי מהלכות ופ"א ו: (כריתות מכזית פחות נתינה
שהוא", כל "נותן שם: ובתוספתא משנהֿלמלך). - י הלכה
להוציא  בא אלא כזית, צריך שהרי דוקא, לאו שהוא וכל

(משנהֿלמלך). שביעה ז 50)שיעור הלכה למעלה [ראה
"והאלמנה  כט: יד, בדברים לפסוק הכוונה כי כז, הערה
אבל  בגורן. במתחלק המדבר ושבעו" ואכלו בשעריך אשר
לתת  הבית בתוך במתחלק גם נתחייב לא למה קשה, עדיין
ושבעו". בשעריך "ואכלו נאמר בו גם שהרי שביעה , כדי

ה]. משנה לפ"ח ראשונה במשנה ועיין

.‚Èe‡a51˙ÈaÏ ‰M‡Â LÈ‡52‰lÁz ‰M‡Ï ÔÈ˙B - »ƒ¿ƒ»««ƒ¿ƒ»ƒ»¿ƒ»
B·e ·‡ .LÈ‡Ï ÔÈ˙B Ck ¯Á‡Â d˙B‡ ÔÈ¯ËBÙe53, ¿ƒ»¿««»¿ƒ»ƒ»¿

„Á‡ ‰È‰L ,ÔÈÙzL ÈL ,ÔÈÁ‡ ÈL ,B·B¯˜e LÈ‡ƒ¿¿≈«ƒ¿≈À»ƒ∆»»∆»
BlL ÈÚ ¯OÚÓ ¯Á‡‰ BÏ Ô˙B - ÈÚ Ô‰Ó54. ≈∆»ƒ≈»«≈«¿«»ƒ∆

ק.51) שחולקין,52)יבמות "ובמקום שם מפורש כן
הכי  קאמר? מאי אותה, ופוטרין תחילה לאשה נותנין
הב"ח) גרס (כן הבית בתוך המתחלק שני מעשר קאמר:
שבשתה  זילותא" משום טעמא מאי תחילה. לאשה נותנין
[ונראה  ו). הלכה סנהדרין מהלכות (פכ"א מרובה אשה של
בשדה  אבל לבית, כשבאה אלא מרובה בשתה שאין
כל  בושה אינה לייחוד) חשש ואין אדם בני בה (כשמצויים

שם]. במאירי נראה וכן תוספתא 53)כך, לב. קידושין
ד. הלכה פ"ה פאה וירושלמי ד, פרק שני אף54ֿ)מעשר

כן  ולמדו שלו, עני מעשר לקחת לו אסור שלעצמו עלֿפי
"לא  י) יט, (ויקרא בלקט נאמר "לגרֿלגר": בגזירהֿשוה
תלקט  "לא למדו שמכאן אותם" תעזוב ולגר לעני תלקט,
כן  כמו יב.), (גיטין שלו את ילקט לא עצמו שהעני לעני"
לעני  אסור "לגר", יב) כו, (דברים בו שנאמר עני מעשר

קלא:). (חולין שלו עני מעשר לקחת

.„ÈÌÈiÚ ÈL55˙eÒÈ¯‡a ‰„O eÏawL56‰Ê - ¿≈¬ƒƒ∆ƒ¿»∆«¬ƒ∆
B¯·ÁÏ B˙BÂ B˜ÏÁÓ ÈÚ ¯OÚÓ LÈ¯ÙÓ57ÔÎÂ , «¿ƒ«¿«»ƒ≈∆¿¿¿«¬≈¿≈

.BÏ Ô˙BÂ B˜ÏÁÓ LÈ¯ÙÓ B¯·Á¬≈«¿ƒ≈∆¿¿≈

ה.55) משנה פ"ה השותפות 56)פאה אריסות "ופירוש
שיקח  והוא אריס, ההוא בענין השותף ושם הארץ, בתבואת
המשניות). (פירוש בעניניה" ולהתעסק אותה לעבוד הארץ

והעני 57) הבית, כבעל נעשה שהאריס אסור, מחלקו אבל
שם). וגיטין (חולין שלו על מוזהר

.ÂË¯ˆ˜Ï ‰„O Ïa˜Ó‰58‰ÁÎL Ë˜Ïa ¯eÒ‡ - «¿«≈»∆ƒ¿…»¿∆∆ƒ¿»
ÁwÏ epnÓ dÏawL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe≈»«¿«»ƒ≈»«ƒ¿«∆ƒ¿»ƒ∆ƒ«
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dÚÈ·¯ B‡ dLÈÏL BÏ Ô˙pL ÔB‚k ,‰„O‰ ÏÎa ˜ÏÁ≈∆¿»«»∆¿∆»«¿ƒ»¿ƒ»
B¯ÎOa59‰Ó LÈÏL :‰„O‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ . ƒ¿»¬»ƒ»««««»∆¿ƒ«

M¯ˆ˜zM ‰Ó ÚÈ·¯ B‡ ElL ‡e‰ „·Ïa ¯ˆB˜ ‰z‡∆«»≈ƒ¿«∆¿¿ƒ««∆ƒ¿…
¯ˆ˜iL „Ú ÌeÏk BÏ ÔÈ‡ ‰Ê È¯‰ -60¯Èˆw‰ ˙ÚL·e , ¬≈∆≈¿«∆ƒ¿…ƒ¿««»ƒ

¯eÒ‡Â .‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa ¯zÓ CÎÈÙÏ ,ÈÚ ‡e‰»ƒ¿ƒ»À»¿∆∆ƒ¿»≈»¿»
¯Á‡ ‡l‡ ÈÚ ¯OÚÓ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L ;ÈÚ ¯OÚÓa¿«¿«»ƒ∆≈«¿ƒƒ«¿«»ƒ∆»««

¯ˆwL B˜ÏÁa ‰ÎÊ È¯‰Â ,¯ˆwL61. ∆»««¬≈»»¿∆¿∆»«

שם.58) ברשותו 59)פאה כולה השדה שנעשית
יהודה  וכרבי שם). המשנה (פירוש אסור לפיכך ובחזקתו,
(כסף  בא חכמים דברי ולפרש אמיתי, בלשון שאמר שם,

הקצירה.60)משנה). לאחרי על 61)כלומר, ומוזהר
שלו.

.ÊËe‰„O ˙‡ ¯ÎBn‰62˙B¯Ùe Ú˜¯˜63ÈÚ‰Â64- «≈∆»≈«¿«≈¿∆¡ƒ
.dlL ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ïa ¯zÓ ‰Ê È¯‰¬≈∆À»¿∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ∆»
Ô˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ¯eÒ‡ Á˜Bl‰Â¿«≈«»»∆««ƒ∆¬«ƒ…»«

ÌÈÓc65dÁ˜Ïe ÌÈÓc‰ ‰ÂÏ elÙ‡Â .66¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - »ƒ«¬ƒ»»«»ƒ¿»»¬≈∆»
.ÌÈiÚ ˙BzÓa¿«¿¬ƒƒ

והלוקח 62) מותר המוכר שדהו, את "המוכר ו: משנה שם
שדהו 63)אסור". לו "כשמכר שם: המשנה על ירושלמי

קורא  אני זה שדה, לו ושייר קמה לו מכר אם אבל וקמתה,
אסורים. שניהם כלומר, קצירך", קורא אני זה ואצל שדך,

יא. הלכה פ"ד למעלה אסור 64)וראה כן, לא שאם
השדה. בעל שאינו בחזקה 65)אףֿעלֿפי אותה קנה אלא

לא, והערה ח הלכה מכירה מהלכות בפ"א (ראה בלבד
הדמים  עליו וזקף מעות) נתינת בלי קונה בלבד שחזקה
הרי  השדה, עבור דמים נתן כבר אלא כן לא שאם במלוה,

עשיר עני.הוא ומעשר ופאה שכחה בלקט אסור ובוודאי
אותם 66) לאחר, שחייב כיון עשיר, אינו זה באופן שאף

יג. הלכה פ"ט להלן וראה הדמים.

.ÊÈÈÚ ¯OÚÓ67‰ÂÏÓ epnÓ ÔÈÚ¯Bt ÔÈ‡ -68ÔÈ‡Â , «¿«»ƒ≈¿ƒƒ∆ƒ¿»¿≈
ÔÈÏeÓ‚z‰ ˙‡ epnÓ ÔÈÓlLÓ69ÔÈÓlLÓ Ï·‡ ;70 ¿«¿ƒƒ∆∆««¿ƒ¬»¿«¿ƒ
ÌÈ„ÒÁ ˙eÏÈÓb ÏL ¯·„ epnÓ71BÚÈ„B‰Ï CÈ¯ˆÂ . ƒ∆»»∆¿ƒ¬»ƒ¿»ƒ¿ƒ

ÈÚ ¯OÚÓ ‡e‰L72ÌÈÈe·L Ba ÔÈ„Bt ÔÈ‡Â .73ÔÈ‡Â , ∆«¿«»ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿≈
˙eÈ·LBL Ba ÔÈOBÚ74¯·„ epnÓ ÔÈ˙B ÔÈ‡Â , ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ∆»»

‰‡‰ ˙·BËa ¯ÈÚ ¯·ÁÏ B˙B‡ ÔÈ˙BÂ ,‰˜„ˆÏ75. ƒ¿»»¿¿ƒ¿∆∆ƒ¿«¬»»
ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡Â76:¯Ó‡pL ,ı¯‡Ï ıeÁÏ ı¯‡‰Ó B˙B‡ ¿≈ƒƒ≈»»∆¿»»∆∆∆¡«

.eÚ·OÂ EÈ¯ÚL· eÏÎ‡Â :¯Ó‡Â ,EÈ¯ÚLa zÁp‰Â¿ƒ«¿»ƒ¿»∆¿∆¡«¿»¿ƒ¿»∆¿»≈

כגירסת 67) (51 59 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ד פאה תוספתא
עהרפורט. בו 68)כתבֿיד לפרוע רשאי אינו העני כלומר,

מהלכות  בפ"ז ראה בלבד, לצרכו אלא לו ניתן שלא חובו,
הלכות  באורֿזרוע (הובא הראבי"ה שכתב כמו ומתנה, זכיה
יד  הלכה שם ומתנה זכיה בהלכות [וראה יא) סימן צדקה
והערה  טו הלכה עבדים מהלכות ובפ"ג נז, נוספת והערה

לו 69)קיג]. מחזיר והוא עני, מעשר לו נתן חבירו שאם
כפשוטה). (תוספתא טובה כתשלום יד 70)עכשיו בכתבי

בתוספתא  הוא וכן כפשוטה). (תוספתא "משלחין" תימן
י. הלכה ויובל שמיטה מהלכות בפ"ו להלן הוא וכן שם.

כא. הלכה שני מעשר מהלכות בפ"ג כלומר,71)וראה
גמול.נותנו לתשלום ציפיה ובלי חסד, בתור אחר לעני

(פאתֿהשולחן 72) גמול לתשלום ממנו מצפה שאינו שיידע
לחוצה  מהארץ להוציאו שלא שיידע ועוד ביתֿיוסף). בשם
ובהלכות  שם, שני מעשר בהלכות וראה כדלהלן. לארץ,

שם. ויובל העני,73)שמיטה של לצרכו אלא ניתן שלא
שושבינות 74)כנ"ל. לו יחזיר חבירו שגם שהכוונה

במעות  שרק [ואףֿעלֿפי ב) הלכה שם ומתנת זכיה (הלכות
אלא  זה אין - בֿטו) הלכות שם (עיין בפירות ולא כן, הדין
למתנת  דעתו בפירות אף הנותן עני אבל הנותן, בעשיר
נז]. נוספת והערה טו הלכה שם ראה להחזיר, עלֿמנת

בזיון 75) זה ואין כמתנה העיר לרב אותו נותנים כלומר,
שם  (אורֿזרוע לו הוא גנאי צדקה לו לשלוח אבל התורה,
כג). ס"ק רנא סימן ביו"ד והגר"א ברדב"ז וראה כו, סימן

יב).76) כו, (לדברים ראה פר' ספרי

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
לעני.1) שראוי מה כפי צדקה לעני ליתן שמצותֿעשה יבאר

ואם  השקל. משלישית עצמו אדם ימנע לא לעולם ודין
עניי  עם גויים עניי ומכסין מפרנסין אם העני. אחר בודקין
למקום. ממקום והעובר הפתחים, על המחזיר עני ישראל.
אם  ליתן. רוצה שאינו ומי צדקה, ליקח רוצה שאינו עני
מהנשים. לוקחים אם צדקה וגבאי יתומים. על צדקה פוסקין
לבית  זוז מאתיים תנו והאומר עירו. לעניי קודמים ביתו עניי

הכנסת.

.‡ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ ÔzÏ ‰OÚ ˙ÂˆÓ2Èe‡¯M ‰Ó ÈÙk , ƒ¿«¬≈ƒ≈¿»»»¬ƒƒ¿ƒ«∆»
Á˙t :¯Ó‡pL .˙‚OÓ Ô˙Bp‰ „È ‰˙È‰ Ì‡ ,ÈÚÏ∆»ƒƒ»¿»««≈«∆∆∆∆¡«»…«
·LB˙Â ¯b Ba z˜ÊÁ‰Â :¯Ó‡Â .BÏ E„È ˙‡ ÁzÙz3 ƒ¿«∆»¿¿∆¡«¿∆¡«¿»≈¿»

.CnÚ EÈÁ‡ ÈÁÂ :¯Ó‡Â .CnÚ ÈÁÂ»«ƒ»¿∆¡«¿≈»ƒƒ»

עניי 2) גם מפרנסים שלום דרכי שמשום ה"ז, להלן ראה
ישראל. עניי עם ומתנה 3)גויים זכיה מהל' בפ"ג ראה

להחיות. מצוה תושב גר שגם הי"א,

.·‡ÏÂ epnÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚ‰Â Lw·Ó ÈÚ ‰‡B¯‰ ÏÎÂ¿»»∆»ƒ¿«≈¿∆¿ƒ≈»ƒ∆¿…
˙‡Ï :¯Ó‡pL ,‰OÚ˙ ‡Ïa ¯·Ú - ‰˜„ˆ BÏ Ô »«¿»»»«¿…«¬∆∆∆¡«…

.ÔBÈ·‡‰ EÈÁ‡Ó E„È ˙‡ ıt˜˙ ‡ÏÂ E··Ï ˙‡ ın‡¿̇«≈∆¿»¿¿…ƒ¿…∆»¿≈»ƒ»∆¿

.‚ÈÚ‰ ¯ÒÁM ‰Ó ÈÙÏ4Ì‡ :BÏ ÔzÏ ‰eˆÓ ‰z‡ ¿ƒ«∆»≈∆»ƒ«»¿À∆ƒ≈ƒ
- ˙Èa ÈÏk BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,B˙B‡ ÌÈqÎÓ - ˙eÒk BÏ ÔÈ‡≈¿¿«ƒƒ≈¿≈«ƒ

‰M‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡ ,BÏ ÔÈB˜5Ì‡Â .B˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ - ƒƒ≈ƒ»«ƒƒ¿ƒ
LÈ‡Ï d˙B‡ ÔÈ‡ÈOÓ - ‰M‡ ‰˙È‰6‰È‰ elÙ‡ . »¿»ƒ»«ƒƒ»¿ƒ¬ƒ»»

Bk¯„7,ÂÈÙÏ ı¯ „·ÚÂ Òeq‰ ÏÚ ·k¯Ï ÈÚ‰ ‰Ê ÏL «¿∆∆∆»ƒƒ¿…««¿∆∆»¿»»
„·ÚÂ ÂÈÏÚ ·k¯Ï ÒeÒ BÏ ÔÈB˜ - ÂÈÒÎpÓ „¯ÈÂ ÈÚ‰Â¿∆¡ƒ¿»«ƒ¿»»ƒƒ¿…»»¿∆∆
.BÏ ¯ÒÁÈ ¯L‡ B¯ÒÁÓ Èc :¯Ó‡pL ;ÂÈÙÏ ıe¯Ï»¿»»∆∆¡«≈«¿…¬∆∆¿«

BB¯ÒÁ ÌÈÏL‰Ï ‰z‡ ‰eˆÓe8‰eˆÓ ‰z‡ ÔÈ‡Â , ¿À∆«»¿«¿ƒ∆¿¿≈«»¿À∆
.B¯MÚÏ¿«¿

ב.4) סז, וכן 5)כתובות אשה, זו לו, יחסר] "[אשר שם:
כנגדו". עזר לו אעשה אומר: וראה 6)הוא שם. במשנה,

הט"ז. פ"ח שם.7)להלן שם.8)כתובות,
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.„‰M‡ B‡ÈO‰Ï ‡aL ÌB˙È9˙Èa BÏ ÔÈ¯ÎBO - »∆»¿«ƒƒ»¿ƒ«ƒ
Ck ¯Á‡Â BLÈÓLz ÈÏk ÏÎÂ ‰hÓ BÏ ÌÈÚÈvÓe«ƒƒƒ»¿»¿≈«¿ƒ¿««»

.‰M‡ BÏ ÔÈ‡ÈOÓ«ƒƒƒ»

שם.9)

.‰˙‚OÓ Ô˙Bp‰ „È ÔÈ‡Â B¯BÒÁÓ Èc Ï‡LÂ ÈÚ‰ ‡a»∆»ƒ¿»«≈«¿¿≈««≈«∆∆
B„È ˙‚O‰ ÈÙk BÏ Ô˙B -10˙ÈLÈÓÁ „Ú ?‰nÎÂ . ≈¿ƒ«»«»¿«»«¬ƒƒ

‰ÂˆÓ - ÂÈÒÎ11ÂÈÒÎa ‰¯OÚÓ „Á‡Â ;¯Á·n‰ ÔÓ ¿»»ƒ¿»ƒ«À¿»¿∆»≈¬»»ƒ¿»»
ÈBÈa -12ÚÓÈ ‡Ï ÌÏBÚÏe .‰Ú¯ ÔÈÚ - Ô‡kÓ ˙BÁt ; ≈ƒ»ƒ»«ƒ»»¿»…ƒ¿«

Ï˜M‰ ˙ÈLÈÏMÓ BÓˆÚ13˙BÁt Ô˙Bp‰ ÏÎÂ ,‰La «¿ƒ¿ƒƒ«∆∆¿»»¿»«≈»
Ò¯t˙n‰ ÈÚ elÙ‡Â .‰ÂˆÓ Ìi˜ ‡Ï - ‰fÓ14ÔÓ ƒ∆…ƒ≈ƒ¿»«¬ƒ»ƒ«ƒ¿«¿≈ƒ

.¯Á‡Ï ‰˜„ˆ ÔzÏ ·iÁ - ‰˜„v‰«¿»»«»ƒ≈¿»»¿«≈

מתנה 10) אלא לי אין תתן, "נתון ב: לא, בבאֿמציעא
מרובה  מתנה ליתן לו איֿאפשר (אם מועטת מתנה מרובה,
מלך'). פני ('אור תתן" נתון לומר: תלמוד מניין? רש"י) -

יותר 11) יבזבז אל המבזבז התקינו: "באושא א. נ, כתובות
ה"א. פ"א פאה ב'ירושלמי' הוא וכן מחומש".

מכאן 12) ולמדו תעשר", "עשר כב) יד, (דברים שנאמר
למעשר  עשר) ד"ה ט. תענית ב'תוספות' (הובא ב'ספרי'

א.13)כספים. ט, ב.14)בבאֿבתרא ז, גיטין

.ÂÈeÏÈÎ‡‰ ,È‡ ·Ú¯ :¯Ó‡Â B˙B‡ ÔÈ¯ÈkÓ ÔÈ‡L ÈÚ»ƒ∆≈«ƒƒ¿»«»≈¬ƒ«¬ƒƒ
ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡ -15‡l‡ ,‡e‰ È‡n¯ ‡nL ÂÈ¯Á‡ ≈¿ƒ«¬»∆»««∆»

„iÓ B˙B‡ ÔÈÒ¯ÙÓ16- Èeqk :¯Ó‡Â Ì¯Ú ‰È‰ . ¿«¿¿ƒƒ»»»»…¿»««ƒ
ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰ Ì‡Â .‡e‰ È‡n¯ ‡nL ÂÈ¯Á‡ ÔÈ˜„Ba¿ƒ«¬»∆»««¿ƒ»«ƒƒ

„iÓ B„B·k ÈÙÏ B˙B‡ ÔÈqÎÓ - B˙B‡17ÔÈ˜„Ba ÔÈ‡Â , ¿«ƒ¿ƒ¿ƒ»¿≈¿ƒ
.ÂÈ¯Á‡«¬»

שם.15) ונאמר 16)בבאֿבתרא, רעב. צער לו יש שהרי
(שם). מיד פרוס - לחמך" לרעב "פרוס ז) נח, (ישעיה

"כי 17) שם: בבאֿבתרא ובבבלי ה"ו. פ"ח פאה 'ירושלמי'
מכירו. שאתה פירושו לך", כשייראה וכסיתו. ערום תראה

.Ê¯ÙÓÔÈqÎÓe ÔÈÒ18ÌÚ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈiÚ ¿«¿¿ƒ¿«ƒ¬ƒ≈¿≈»ƒ«»ƒ
Ï‡¯OÈ ÈiÚ19ÌBÏL ÈÎ¯c ÈtÓ ,20ÏÚ ¯fÁÓ‰ ÈÚÂ . ¬ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈«¿≈»¿»ƒ«¿«≈«

ÔÈ˙B Ï·‡ ,‰a¯Ó ‰zÓÏ BÏ ÔÈ˜˜Ê ÔÈ‡ - ÌÈÁ˙t‰«¿»ƒ≈ƒ¿»ƒ¿«»»¿À»¬»¿ƒ
˙ËÚeÓ ‰zÓ BÏ21Ï‡ML ÈÚ‰ ˙‡ ¯ÈÊÁ‰Ï ¯eÒ‡Â . «»»∆∆¿»¿«¬ƒ∆∆»ƒ∆»«

˙Á‡ ˙¯‚B¯‚ BÏ Ô˙B ‰z‡ elÙ‡Â ,Ì˜È¯22:¯Ó‡pL ; ≈»«¬ƒ«»≈¿∆∆««∆∆¡«
.ÌÏÎ Cc ·LÈ Ï‡«»…«ƒ¿»

עניי 18) עם גויים עניי "מפרנסים א: סא, בגיטין ברייתא
פ"ח  פאה [וראה (רדב"ז). פרנסה בכלל וכסות ישראל",
וכסת, מיטה והיינו לינה", פרנסת לו נותנין "לן מ"ז:
ד"ה  מה. כתובות רש"י ועי' הסמוכה. בהלכה כדלהלן

דווקא 19)מפרנסין]. ומשמע שם. בגיטין הברייתא לשון
ה"ט. פ"א למעלה וראה ישראל, עם שם 20)ביחד ראה

היא. דאורייתא שלום" דרכי ש"מפני – ב ב"ב 21)נט,
אבל  צדקה, בגבאי שהמדובר לא, ד"ה בתוספות וראה שם.

(רדב"ז). מחויב היחיד אף רבינו [ב'ירושלמי'22)לדעת
להם  נזקקין אין הפתחים על "המסבבין ה"ה: פ"ח פאה

ארגדון  מן ליה יפחות דלא ובלחוד יונה, רבי אמר דבר. לכל
דיליה"]. גרוגרת "מן שם גורס רבינו כי ויתכן דיליה",

.ÁÈÚÏ ÔÈ˙ÁBt ÔÈ‡23¯kkÓ ÌB˜ÓÏ ÌB˜nÓ ¯·BÚ‰ ≈¬ƒ¿»ƒ»≈ƒ»¿»ƒƒ»
ÔBÈceÙa ¯kÓp‰ „Á‡24ÔÈ‡Ò Úa¯‡ ÌÈhÁ‰ eÈ‰Lk25 ∆»«ƒ¿»¿¿¿¿∆»«ƒƒ«¿«¿ƒ

ÚÏÒa26e¯‡a ¯·Îe .27ÔÈ˙B - ÔÏ Ì‡Â .˙Bcn‰ Ïk ¿∆«¿»≈«¿»«ƒ¿ƒ»¿ƒ
ÂÈ˙BL‡¯Ó ˙Áz ÔzÏ ˙ÒÎÂ ,ÂÈÏÚ ÔLÈÏ ÚvÓ BÏ28, «»ƒ…»»¿∆∆ƒ≈««¿«¬»

˙ÈË˜Â ÔÓLÂ29˙·L Ì‡Â .30LÏL ÔBÊÓ BÏ ÔÈ˙B - ¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿ƒ¿»
˜¯ÈÂ ‚„Â ,˙ÈË˜Â ÔÓLÂ ,˙BcÚÒ31ÔÈ¯ÈkÓ eÈ‰ Ì‡Â . ¿À¿∆∆¿ƒ¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»«ƒƒ

B˙B‡32B„B·Î ÈÙÏ BÏ ÔÈ˙B -33. ¿ƒ¿ƒ¿

מ"ז.23) פ"ח מעה.24)פאה עשרים 25)חצי שהם
קבין. קב 26)וארבעה ונמצא מעות, וארבע עשרים שהוא

אבל  מעה). חצי =) בפונדיון קב וחצי במעה, נמכר חיטים
ככר  אלא בפונדיון מוכר אינו שכרו, מנכה שהחנווני מאחר
פ"ו  למעלה ראה סעודות. שתי מזון דהיינו הקב, רובע של

יבֿיג].27)ה"ח. הלכות עירובין מהל' [בפ"א
ומפרשת 28) לינה", פרנסת לו נותנים "לן, שם: במשנה

וכסת. מצע שהם שם, בבבאֿבתרא תוספתא 29)הסוגיא
שמן  לינה, פרנסת (57.. עמ' ליברמן (הוצאת פ"ד  פאה
כנ"ל, וכסת מיטה שהוא לינה, מפרנסת חוץ היינו וקטנית.
כפשוטה'). ('תוספתא וקטנית שמן גם לו נותנים

שם.30) שם.31)במשנה, בן 32)תוספתא, עני שהוא
אשר 33)טובים. מחסורו מ"די כן ולמדו ב. סז, כתובות

ה"ג). (למעלה לו" יחסר

.Ë‰ˆB¯ BÈ‡L ÈÚ34ÂÈÏÚ ÔÈÓÈ¯ÚÓ - ‰˜„ˆ ÁwÏ »ƒ∆≈∆ƒ«¿»»«¬ƒƒ»»
‰zÓ ÌLÏ BÏ ÔÈ˙BÂ35¯ÈLÚÂ .‰‡ÂÏ‰ ÌLÏ B‡ ¿¿ƒ¿≈«»»¿≈«¿»»¿»ƒ

·ÈÚ¯n‰36ÏÎ‡È ‡lL BBÓÓa ‰¯ˆ BÈÚÂ BÓˆÚ ˙‡ ««¿ƒ∆«¿¿≈»»¿»∆……«
.Ba ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡ - ‰zLÈ ‡ÏÂ epnÓƒ∆¿…ƒ¿∆≈«¿ƒƒ

שם.34) ואם 35)כתובות, מתנה, לשם לו פותחין כלומר,
ולא  שם, (כחכמים הלוואה לשם לו נותנים - רוצה אינו

מאיר). שמעון.36)כרבי רבי כדעת שם,

.È‰ˆB¯ BÈ‡L ÈÓ37ÔziL B‡ ‰˜„ˆ ÔzÏ38ËÚÓ ƒ∆≈∆ƒ≈¿»»∆ƒ≈¿«
B˙B‡ ÔÈkÓe B˙B‡ ÔÈÙBk ÔÈc ˙Èa - BÏ Èe‡¯M ‰nÓƒ«∆»≈ƒƒ«ƒ
ÔÈ„¯BÈÂ .ÔzÏ e‰e„Ó‡M ‰Ó ÔziL „Ú ˙ec¯Ó ˙kÓ«««¿«∆ƒ≈«∆¬»ƒ≈¿¿ƒ

ÂÈÙa ÂÈÒÎÏ39.ÔzÏ BÏ Èe‡¯M ‰Ó epnÓ ÔÈÁ˜BÏÂ ƒ¿»»¿»»¿¿ƒƒ∆«∆»ƒ≈
ÔÈkLÓÓe40.˙B˙aL È·¯Úa elÙ‡Â ,‰˜„v‰ ÏÚ ¿«¿¿ƒ««¿»»«¬ƒ¿«¿≈«»

ב.37) ח, בר 38)בבאֿבתרא נתן לרב אכפיה "רבא שם:
אףֿעלֿפי  לצדקה". זוזי מאה ארבע מיניה ושקיל אמי,
טו, (דברים בצדה שכרה שמתן מצותֿעשה היא שצדקה
מצוה  שכל פ"ה, סוף בבאֿבתרא ה'ירושלמי' וכדעת חֿי).
מוזהרים  אבל עליה, נענשין ביתֿדין אין בצדה שכרה שמתן
שיש  הט"ו, ממרים מהל' בפ"ה רבינו פסק וכן עליה,
ולהעניש  ואם, אב ביזוי על מרדות מכת להכות לביתֿדין
מצוה  היא ואם, אב כיבוד שגם אףֿעלֿפי שראוי, מה כפי
קמא, בחולין מפורש וכן יב). כ, (שמות בצדה שכרה שמתן

שי  מצות על שהלקו - שכרה ב מתן היא שגם הקן, לוח
שכפוהו  בזה - ב קי, שם שאמרו ומה ז). כב, (דברים בצדה
כעל  עליה נענשים שאינם היינו "שבקוהו", - אב כיבוד על
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שלמטה  ביתֿדין "אין שם שאמרו ומה מצותֿעשה. שאר
כמו  "נענשין", אלא דוקא, לאו "מוזהרין" עליה", מוזהרין
סי' קנין לספר מיימוני (תשובות שם ב'ירושלמי' שאמרו

מח,39)רז). בכתובות [כמפורש לא - בפניו שלא אבל
וזנין  לנכסיו יורדין ביתֿדין כו', הים למדינת שהלך "מי א:
אחר, ודבר אחר". דבר כו' לא אבל אשתו, את ומפרנסין

שם]. כמפורש צדקה, שם.40)היינו בבאֿבתרא,

.‡ÈÚBL Ì„‡41Èe‡¯‰ ÔÓ ¯˙BÈ ‰˜„ˆ Ô˙B ‡e‰L »»«∆≈¿»»≈ƒ»»
‡lL È„k ÌÈ‡abÏ Ô˙BÂ BÓˆÚÏ ¯ˆnL B‡ ,BÏ∆≈≈¿«¿¿≈««»ƒ¿≈∆…
È‡a‚Â .‰˜„ˆ epnÓ ˙Ba‚ÏÂ BÚ·˙Ï ¯eÒ‡ - Lia˙Èƒ¿«≈»¿»¿¿ƒ¿ƒ∆¿»»¿««

Ó Ï‡BLÂ BÓÈÏÎnL;epnÓ Ú¯t‰Ï „È˙Ú - epn ∆«¿ƒ¿≈ƒ∆»ƒ¿ƒ»«ƒ∆
.ÂÈˆÁÏ Ïk ÏÚ Èz„˜Ùe :¯Ó‡pL∆∆¡«»«¿ƒ«»…¬»

שהיה 41) בירתא איש אלעזר על אמרו - א כד, בתענית
שלא  ממנו בורחים הגבאים והיו לצדקה, ממונו כל נותן
אסור  - אמיד שאינו שמי שם, בבבאֿבתרא הוא וכן יראם.

הצדקה. על ללוחצו

.·È‰˜„ˆ ÔÈ˜ÒBt ÔÈ‡42ÌÈÓB˙È ÏÚ43ÔBÈ„ÙÏ elÙ‡Â ≈¿ƒ¿»»«¿ƒ«¬ƒ¿ƒ¿
‰a¯‰ ÔBÓÓ Ì‰Ï LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÈÈe·L44Ì‡Â . ¿ƒ¿««ƒ∆≈»∆»«¿≈¿ƒ
¯zÓ - ÌL Ô‰Ï ÌeOÏ È„k Ì‰ÈÏÚ Ôic‰ ˜Òt45È‡ab . »«««»¬≈∆¿≈»»∆≈À»«»≈

‰˜„ˆ46ÌÈ„·Ú‰ ÔÓe ÌÈLp‰ ÔÓ ÔÈÁ˜BÏ47ÔÓe ¿»»¿ƒƒ«»ƒƒ»¬»ƒƒ
˙˜ÊÁL ;‰a¯Ó ¯·„ ‡Ï Ï·‡ ,ËÚeÓ ¯·c ˙B˜BÈz‰«ƒ»»»¬»…»»¿À∆∆∆¿«
ËÚeÓ ‡e‰ ‰nÎÂ .ÌÈ¯Á‡ ÏMÓ ÏÊ‚ B‡ ‰·b ‰a¯Ó‰«¿À∆¿≈»»≈ƒ∆¬≈ƒ¿«»»

Ô˙eiÚÂ ÌÈÏÚa‰ ¯LÚ ÈÙÏ Ïk‰ ?Ô‰lL48. ∆»∆«…¿ƒ∆«¿»ƒ«¬ƒ»

שם.42) במצוות.43)בבאֿבתרא, חייבים שאינם קטנים,
עשיר 44) שהיה מריון, בר של היתומים על שם אמרו כן

א.46)שם.45)גדול. קיט, עבדים 47)בבאֿקמא
ומתנה  זכיה מהל' (פ"ג רבם קנה - שקנו מה שכל כנענים,

צמידים 48)הי"ג). =) "הני שם: בסוגיא הוא כן
מחוזא  שבני נינהו", מועט דבר מחוזא, לבני זהב) ושרשרות
מועט. דבר אצלם הם אלה קטנים ותכשיטים עשירים, היו

.‚ÈB·B¯˜ ‡e‰L ÈÚ49ÈiÚ .Ì„‡ ÏÎÏ Ì„B˜ - »ƒ∆¿≈¿»»»¬ƒ≈
B˙Èa50ÈiÚÏ ÔÈÓ„B˜ B¯ÈÚ ÈiÚ .B¯ÈÚ ÈiÚÏ ÔÈÓ„B˜ ≈¿ƒ«¬ƒ≈ƒ¬ƒ≈ƒ¿ƒ«¬ƒ≈

.Eˆ¯‡a EÈ·‡Ïe EiÚl EÈÁ‡Ï :¯Ó‡pL .˙¯Á‡ ¯ÈÚƒ«∆∆∆∆¡«¿»ƒ«¬ƒ∆¿∆¿…¿¿«¿∆

יהיה 49) "כי ז) טו, (דברים הפסוק על ראה, פרשת ב'ספרי'
אחיך, "מאחד - שעריך" באחד אחיך מאחד אביון בך
שעריך, באחד מאמך; לאחיך קודם מאביך שאחיך מלמד
משנה' 'כסף ועי' אחרת", עיר ליושבי קודמין עירך יושבי

[ראה 50)ורדב"ז. לביתו תמיד ובאים אליו המקורבים הם
שאמרו  מה רבינו, פירש שכן ונראה מ"ה]. פ"א אבות
קודמין". ענייך עירך, ועניי "ענייך א: עא, בבבאֿמציעא

שם. רש"י כפירוש ודלא

.„ÈCÏ‰L ÈÓ51‰¯BÁÒa52ÂÈÏÚ e˜ÒÙe53¯ÈÚ‰ ÈL‡ ƒ∆»«ƒ¿»»¿»»«¿≈»ƒ
¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈiÚÏ Ô˙B ‰Ê È¯‰ - ‰˜„ˆ ÌL CÏ‰L54. ∆»«»¿»»¬≈∆≈«¬ƒ≈»»ƒ

ÌÈa¯ eÈ‰ Ì‡Â55,ÔÈ˙B - ‰˜„ˆ Ô‰ÈÏÚ e˜ÒÙe ¿ƒ»«ƒ»¿¬≈∆¿»»¿ƒ
ÈiÚ da ÔÈÒ¯ÙÓe Ô‰nÚ d˙B‡ ÔÈ‡È·Ó - ÔÈ‡aLÎe¿∆»ƒ¿ƒƒ»ƒ»∆¿«¿¿ƒ»¬ƒ≈

¯ÈÚ ¯·ÁÏ ‰ezÈ - ¯ÈÚ ¯·Á ÌL LÈ Ì‡Â .Ì¯ÈÚ56, ƒ»¿ƒ≈»∆∆ƒƒ¿»¿∆∆ƒ
.BÏ ‰‡¯iL BÓk d˜lÁÓ ‡e‰Â¿¿«¿»¿∆≈»∆

א.51) כז, לישיבת 52)מגילה ולא עראי לישיבת [כלומר,
להשתקע  דעתו שאם ה"ח), מלכים מהל' בפ"ה (ראה קבע
אותה  לעניי ההיא שבעיר הצדקות בכל הוא חייב שם,
ב'חושן  ועי' ס"ה, רנו סי' יו"ד בשו"ע כמפורש העיר,

להלן]. וראה ס"ב, קסג סי' שמן 53)משפט' [אףֿעלֿפי
שלשה  שם ישב שלא זמן כל עליו לפסוק איֿאפשר הדין

הי"ב]. פ"ט להלן לפחות, פסקו 54)חדשים שכר שכיון
יכול  ואינו העיר, אותה לגבי הוא בטל יחיד, והוא עליו
להלן. ברבים כמו עירו, לעניי ולהביא בחזרה מהם לתבוע

(רדב"ז).55) העיר אותה אנשי רוב לתלמיד56ֿ)היינו
שם). (רש"י ציבור בצרכי המתעסק חכם

.ÂË¯Èc ÌÈ˙‡Ó ez :¯ÓB‡‰57B‡ ,˙Òk‰ ˙È·Ï »≈¿»«ƒƒ»¿≈«¿∆∆
˙Òk‰ ˙È·Ï ezÈ - ˙Òk‰ ˙È·Ï ‰¯Bz ¯ÙÒ ez¿≈∆»¿≈«¿∆∆ƒ¿¿≈«¿∆∆

Ba ÏÈ‚¯ ‡e‰L58ezÈ - ÌÈLa ÏÈ‚¯ ‰È‰ Ì‡Â . ∆»ƒ¿ƒ»»»ƒƒ¿«ƒƒ¿
Ô‰ÈLÏ59ezÈ - ÌÈiÚÏ ÔÈ¯Èc ÌÈ˙‡Ó ez ¯ÓB‡‰ . ƒ¿≈∆»≈¿»«ƒƒ»ƒ»¬ƒƒƒ¿

¯ÈÚ‰ d˙B‡ ÈiÚÏ60. «¬ƒ≈»»ƒ

עמ'57) צוקרמנדל (הוצאת פי"א בבאֿקמא תוספתא
ס"ד).58)..370). רנח סי' יו"ד (שו"ע שם דר שהוא בעיר

ובספר59ֿ) סק"ו). שם וש"ך (רדב"ז לזה וחצי לזה חצי
(רדב"ז). מה זמן ואלו מה זמן אלו בו יקראו תורה

סתם 60) שאמר שכיון ס"ה). שם יו"ד (שו"ע בה דר שהוא
ולא  בלבד קרובים לעניים דעתו שאין ודאי "לעניים",

(רדב"ז). לאחרים

ה'תשפ"א  מרחשון כ"ד רביעי יום

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
בצדקה.1) והמתפיס הנדרים, בכלל היא שהצדקה יבאר

הנדבה. לשנות מותר ואם נדר, כמה ידע ולא צדקה הנודר
לבדק  שנדר וגוי בפרהסיא. הגוי מן צדקה מקבלין אם
דבר. לכל וקודמת שבויים, כפדיון רבה מצוה לך אין הבית.
עבד  אותם. מבריחין ואם משוויין. ביותר השבויים פודין אם
יתום  אחת. למצוה מומר שנעשה שבוי וישראל שנשבה
לאיש  שקודמת באשה למי. קודם מי להשיאם שבאו ויתומה

למי. קודם מי ובאנשים דבר, לכל

.‡:¯ÓB‡‰ ,CÎÈÙÏ .ÌÈ¯„p‰ ÏÏÎa ‡È‰ È¯‰ ‰˜„v‰«¿»»¬≈ƒƒ¿««¿»ƒ¿ƒ»»≈
ÈÏÚ È¯‰2BÊ ÚÏÒ È¯‰ B‡ ,‰˜„ˆÏ ÚÏÒ3·iÁ - ‰˜„ˆ ¬≈»«∆«ƒ¿»»¬≈∆«¿»»«»

¯Á‡z Ï·a ¯·Ú - ¯Á‡ Ì‡Â .„iÓ ÌÈiÚÏ dzÏ4; ƒ¿»»¬ƒƒƒ»¿ƒ≈«»«¿«¿«≈
ÌL ÔÈ‡ .Ô‰ ÔÈÈeˆÓ ÌÈiÚÂ ,„iÓ ÔzÏ B„Èa È¯‰L∆¬≈¿»ƒ≈ƒ»«¬ƒƒ¿ƒ≈≈»

ÁÈpÓe LÈ¯ÙÓ - ÌÈiÚ5Ì‡Â .ÌÈiÚ ‡ˆÓiL „Ú ¬ƒƒ«¿ƒ«ƒ««∆ƒ¿»¬ƒƒ¿ƒ
CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÈÚ ‡ˆÓiL „Ú ÔzÈ ‡lL ‰˙‰ƒ¿»∆…ƒ≈«∆ƒ¿»»ƒ≈»ƒ

LÈ¯Ù‰Ï6B‡ ‰˜„ˆa ¯„pL ‰ÚLa ‰˙‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿ƒ¿≈ƒƒ¿»¿»»∆»«ƒ¿»»
dÙ¯ˆÏe d˙BpLÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ab‰ eÈ‰iL B˙B‡ ·c˙‰ƒ¿«≈∆ƒ¿««»ƒ«»ƒ¿«»¿»¿»

·‰Êa7.ÔÈ¯zÓ el‡ È¯‰ - ¿»»¬≈≈À»ƒ

הפריש".2) ולא "אמר והיינו בקרבנות, נדר לשון 3)לשון
הקריב. ולא הפריש והיינו בקרבנות, תדור 4)נדבה "כי

לשלמו". תאחר לא - יכול 5)נדר שאינו פי על שאף
"בל  עבירת והרי ההפרשה. את לפחות יקיים הנתינה, לקיים
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נתן. ולא הפריש ובין הפריש ולא אמר בין יש תאחר"
קיים.6) רשאים.7)שתנאו אינם התנה, שאלמלא

.·?„ˆÈk .ÌÈ¯„p‰ ¯‡Lk ,·iÁ - ‰˜„ˆa ÒÈt˙n‰««¿ƒƒ¿»»«»ƒ¿»«¿»ƒ≈«
LÈ¯Ùn‰ .‰˜„ˆ BÊ È¯‰ - BÊk BÊ ÚÏÒ È¯‰ :¯Ó‡»«¬≈∆«»¬≈¿»»««¿ƒ
:¯Ó‡Â ‰iL ÚÏÒ Á˜ÏÂ ,‰˜„ˆ BÊ È¯‰ :¯Ó‡Â ÚÏÒ∆«¿»«¬≈¿»»¿»«∆«¿ƒ»¿»«

L¯t ‡lL Èt ÏÚ Û‡Â ,‰˜„ˆ ‰iL È¯‰ - BÊÂ8. »¬≈¿ƒ»¿»»¿««ƒ∆…≈≈

שם:8) שאמרו שכיוון יד, משום צדקה זו הרי לצדקה, וזו
הבעיא. נפשטה לצדקה", יד יש לומר תמצי "אם

.‚¯Ó‡iL „Ú ÔzÈ - ¯„ ‰nk Ú„È ‡ÏÂ ‰˜„ˆ ¯„Bp‰«≈¿»»¿…»««»»«ƒ≈«∆…«
Èzek˙ CÎÏ ‡Ï9. …¿»ƒ¿««¿ƒ

אמר:9) שאם קו: דמנחות בתרא בפרק ממשנה כן למד
יהא  פירשתי, מה יודע ואיני למקדש) זהב (נדרתי "פרשתי
לנדרי  הדין והוא נתכוונתי", לכך לא שיאמר עד מביא

צדקה.

.„È¯‰' ¯ÓB‡‰ B‡ ,'‰˜„ˆ BÊ ÚÏÒ' ¯ÓB‡‰ „Á‡∆»»≈∆«¿»»»≈¬≈
B˙BpLÏ ‰ˆ¯ Ì‡ ,BLÈ¯Ù‰Â '‰˜„ˆÏ ÚÏÒ ÈÏÚ»«∆«ƒ¿»»¿ƒ¿ƒƒ»»¿«

¯Á‡a10¯eÒ‡ - È‡ab‰ „ÈÏ ÚÈb‰MÓ Ì‡Â .¯zÓ - ¿«≈À»¿ƒƒ∆ƒƒ«¿««««»
Ï ÌÈ‡ab‰ eˆ¯ Ì‡Â .B˙BpLÏÛ¯ˆ11Ô˙BOÚÏÂ ˙BÚn‰ ¿«¿ƒ»««»ƒ¿»≈«»¿«¬»

ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ - ÔÈ¯Èc12ÌÈiÚ ÌL ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ ; ƒ»ƒ≈»«»ƒ∆»ƒ≈»¬ƒƒ
ÔÓˆÚÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ÔÈÙ¯ˆÓ - ˜lÁÏ13. ¿«≈¿»¿ƒ«¬≈ƒ¬»…¿«¿»

אבל 10) במקומו, אחר ולפרוע זה סלע ללוות כלומר:
אסור. אחרת למצוה להם 11)לשנותו שאין צדקה "גבאי

עניים  להם אין אם שרק הרי וכו'". פורטין לחלק עניים
אסור. עניים להם יש אם אבל לפרוט, שמא 12)מותר

ביוקר. הדינרים ויקנו יפרטו שמא רש"י ולפירוש יחסרו,
בזול.13) שפרטו או בצירוף מעט שהחסירו יחשדום שמא

.‰È„k È‡ab‰ „Èa ˙BÚn‰ ·ekÚa ‰‡‰ ÌÈiÚÏ ‰È‰»»»¬ƒƒ¬»»¿ƒ«»¿««««¿≈
˙BOÚÏ14¯zÓ È‡ab‰ B˙B‡ È¯‰ - ÔzÏ ÌÈ¯Á‡Ï ¿««¬≈ƒƒ≈¬≈«««À»

‰˜„v‰L ;Ú¯BÙe ÌÈiÚ ÏL ˙BÚn‰ Ì˙B‡ ˙BÂÏÏƒ¿»«»∆¬ƒƒ≈«∆«¿»»
.Ba ˙B‰Ï ¯eÒ‡L Lc˜‰k dÈ‡≈»¿∆¿≈∆»≈»

לעניים.14) לחלק מעות לו שאין להם שאומר לכוף.

.Â¯eÒ‡ - ˙Òk‰ ˙È·Ï ¯ B‡ ‰¯BÓ ·c˙‰L ÈÓƒ∆ƒ¿«≈¿»≈¿≈«¿∆∆»
d˙BpLÏ ¯zÓ - ‰ÂˆÓ ¯·„Ï Ì‡Â .d˙BpLÏ15ÏÚ Û‡ , ¿«»¿ƒƒ¿«ƒ¿»À»¿«»««

:ÌÈ¯ÓB‡ ‡l‡ ,‰ÈÏÚÓ ‰ÈÏÚa ÌL ÚwzL ‡lL Ètƒ∆…ƒ¿««≈¿»∆»≈»∆»∆»¿ƒ
ÌL ÚwzL Ì‡Â .ÈBÏt ÏL ¯ B‡ ‰¯Bn‰ BÊ«¿»≈∆¿ƒ¿ƒƒ¿««≈
¯·„Ï elÙ‡ d˙BpLÏ ¯zÓ - ‰ÈÏÚÓ ÌÈÏÚa‰«¿»ƒ≈»∆»À»¿«»¬ƒƒ¿«

˙eL¯‰16. »¿

לשנות.15) אסור הגבאי אבל העיר. בני דווקא והיינו
וכו'16) שהתנדב "גוי שם: הגמרא בסוגיית נראה כן

אפילו  - הרשות לדבר אילימא למאי? מותר. כו'' משנשתקע
הרשות. לדבר גם מותר נשתקע שאם הרי נמי", ישראל

.Ê;Ï‡¯OÈ ·c˙n‰ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»«ƒ¿«≈ƒ¿»≈
d˙BpLÏ ¯eÒ‡ - ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»≈»ƒ«»»¿«»
‰ÈÏÚa ÌL ÚwzLiL „Ú ‰ÂˆÓ ¯·„Ï elÙ‡¬ƒƒ¿«ƒ¿»«∆ƒ¿««≈¿»∆»

‰ÈÏÚÓ17:˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ¯Ó‡È ‡nL ; ≈»∆»∆»…«»≈»ƒ«»
e‰e¯ÎÓe ÌÈ„e‰È ÏL ˙Òk‰ ˙È·Ï ¯·„ ÈzLc˜‰ƒ¿«¿ƒ»»¿≈«¿∆∆∆¿ƒ¿»

.ÔÓˆÚÏ¿«¿»

הרשות.17) לדבר אפילו מותר ואז

.ÁÔÈ‡ - ˙Èa‰ ˜„·Ï ·c˙‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆ƒ¿«≈¿∆∆««ƒ≈
ÔÈ‡ - epnÓ eÁ˜Ï Ì‡Â ;‰lÁzÎÏ epnÓ ÔÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆¿«¿ƒ»¿ƒ»¿ƒ∆≈

BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ18B‡ ‰¯B˜ ÔB‚k ,ÌiÒÓ ¯·c‰ ‰È‰ .Ô·‡ «¬ƒƒ»»«»»¿À»¿»∆∆
ÌiÒÓ ¯·c Ô‰Ï ‡‰È ‡lL È„k ,BÏ ÔÈ¯ÈÊÁÓ -«¬ƒƒ¿≈∆…¿≈»∆»»¿À»

¯ÓB‚Â eÏÂ ÌÎÏ ‡Ï :¯Ó‡pL ;Lc˜na19˙È·Ï Ï·‡ . «ƒ¿»∆∆¡«…»∆»»¿≈¬»¿≈
‰lÁzÎÏ Ô‰Ó ÔÈÏa˜Ó - ˙Òk‰20:¯Ó‡iL ‡e‰Â . «¿∆∆¿«¿ƒ≈∆¿«¿ƒ»¿∆…«

,‰ÊÈb ÔeÚË - ¯Ó‡ ‡Ï Ì‡Â .ÈzL¯Ù‰ Ï‡¯OÈ ˙Ú„k¿««ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ¿ƒ…»«»¿ƒ»
ÌÈÓMÏ BaÏ ‡nL21˙ÓBÁÏ Ì‰Ó ÌÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â . ∆»ƒ«»«ƒ¿≈¿«¿ƒ≈∆¿«

ÌÈÏLe¯È22ÌÎÏÂ :¯Ó‡pL ;daL ÌÈn‰ ˙n‡Ï ‡ÏÂ ¿»«ƒ¿…¿««««ƒ∆»∆∆¡«¿»∆
ÌÈÏLe¯Èa ÔB¯kÊÂ ˜ÏÁ ÔÈ‡23. ≈≈∆¿ƒ»ƒ»»ƒ

שהתנדב 18) גוי חדא "תני שם: שאמרו מה רבינו מפרש כן
מקבלין  אין אידך ותניא הימנו, מקבלים הבית לבדק נדבה

בסוף". הא בתחילה הא קשיא לא בית 19)- "לבנות
"לא 20)לאלוקינו". שמהפסוק לפי מסויים. דבר אפילו

הוא  וכן בלבד. המקדש לבית אלא ללמוד אין ולנו", לכם
אם  אותו בודקין וכו' קורה שהתנדב "גוי שם: בברייתא
גניזה, טעונה - לאו ואם וכו' הפרשתיה ישראל כדעת אמר
מסויים, דבר היא שקורה ומכיוון לשמים" בלבו שמא
בבית  המדובר אין שכאן כרחנו על למעלה, כמבואר

הכנסת. בבית אלא שאסור 21)המקדש הקדש, לשם
הבית,22)בהנאה. בדק כדין דינם כי הדבר וברור

מחזירים  ובדיעבד דבר, שום מהם מקבלים אין שלכתחילה
מחזירים. אין מסויים שאינו ודבר מסויים, רבינו 23)דבר

וזיכרון  וצדקה חלק אין "ולכם נאמר: שם כי הפסוק, קיצר
בירושלם".

.ËÏ‡¯OÈÏ ¯eÒ‡24ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ ‰˜„ˆ ÏhÏ »¿ƒ¿»≈ƒ…¿»»ƒ»¿≈»ƒ
ÏL ‰˜„ˆa ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡ Ì‡Â .‡ÈÒ‰¯Ùa ˙BÏÊÓe«»¿«¿∆¿»¿ƒ≈»ƒ¿ƒ¿»»∆
ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰ ÔÓ dÏhÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ,Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈»ƒ¿»ƒ»¿≈»ƒ

¯O B‡ CÏÓe .¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ‰Úˆa ˙BÏÊÓe25ÔÓ «»¿ƒ¿»¬≈∆À»∆∆«ƒ
Ï‡¯OÈÏ ÔBÓÓ ÁÏML ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚ‰»¿≈»ƒ«»∆»«»¿ƒ¿»≈
ÌBÏL ÌeMÓ ,BÏ B˙B‡ ÔÈ¯ÈÊÁÓ ÔÈ‡ - ‰˜„ˆÏƒ¿»»≈«¬ƒƒƒ¿

˙eÎÏÓ26È„·BÚ ÈiÚÏ Ô˙pÈÂ ,epnÓ ÔÈÏËB ‡l‡ ; «¿∆»¿ƒƒ∆¿ƒ»≈«¬ƒ≈¿≈
CÏn‰ ÚÓLÈ ‡lL È„k ,¯˙qa ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk27. »ƒ«»«≈∆¿≈∆…ƒ¿««∆∆

פסולים 24) אחר דבר אוכלי נחמן רב "אמר כו: בסנהדרין
נמי  ובפרהסיא לא, בצינעה אבל בפרהסיא מילי הני לעדות.
מזון) ממנו (=לקבל לאיתזוני ליה דאיפשר אלא אמרן לא
ליה  איפשר לא אבל בפרהסיא, נפשיה מבזי וקא בצינעה
ופירשו  היא)". (=פרנסתו הוא חיותיה - בצינעה) (=לקבל
רק  ולא הגוי, מן צדקה קבלת הוא אחר" ש"דבר שם
לקבל  להם אין צדקה גבאי גם אלא בזה, אסורים היחידים

מותר. מלכות שלום משום ורק שם.25)מהגויים,
מלכא. שבור של אמו הורמיז איפרא של במעשה

קצירה 26) "ביבש שנאמר משום אסור זה אלולא אבל
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הגויים  של הצדקה זכות כשתכלה כלומר, תשברנה",
המתחיל 27)יישברו. דיבור יא. שם רש"י אבל ויקפיד.

גניבת  אין לעניים המתחלקות שבמעות כתב סיימוה, דלא
נכרים  עניי לפרנס רגילים שישראל יודעים הם שאף דעת,

ישראל". עניי עם גויים עניי "מפרנסין שאמרו: כמו

.ÈÌ„B˜ ÌÈÈe·L ÔBÈ„t28.Ô˙eÒÎÏÂ ÌÈiÚ ˙Ò¯ÙÏ ƒ¿¿ƒ≈¿«¿»«¬ƒƒ¿ƒ¿»
È¯‰ Èe·M‰L ,ÌÈÈe·L ÔBÈ„Ùk ‰ÏB„‚ ‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ¿»¿»¿ƒ¿¿ƒ∆«»¬≈
„ÓBÚÂ ÌÈn¯Ú‰Â ÌÈ‡Óv‰Â ÌÈ·Ú¯‰ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»¿≈ƒ¿«¿≈ƒ¿»¬Àƒ¿≈

Ù ˙kÒa˙BL29‰Ê È¯‰ - BBÈ„tÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚn‰Â . ¿«»«¿»¿««¿ƒ≈»ƒƒ¿¬≈∆
,E„È ˙‡ ıt˜˙ ‡ÏÂ E··Ï ˙‡ ın‡˙ ‡Ï ÏÚ ¯·BÚ≈«…¿«≈∆¿»¿¿…ƒ¿…∆»¿

EÚ¯ Ìc ÏÚ „ÓÚ˙ ‡Ï ÏÚÂ30C¯Ùa epc¯È ‡Ï ÏÚÂ , ¿«…«¬…««≈∆¿«…ƒ¿∆¿∆∆
EÈÈÚÏ31,BÏ E„È ˙‡ ÁzÙz Á˙t ˙ÂˆÓ Ïh·e . ¿≈∆ƒ≈ƒ¿«»…«ƒ¿«∆»¿

EBÓk EÚ¯Ï z·‰‡Â ,CnÚ EÈÁ‡ ÈÁÂ ˙ÂˆÓe32Ïv‰Â , ƒ¿«¿≈»ƒƒ»¿»«¿»¿≈¬»¿«≈
el‡k ÌÈ¯·„ ‰a¯‰Â ,˙ÂnÏ ÌÈÁ˜Ï33‰ÂˆÓ EÏ ÔÈ‡Â . ¿Àƒ«»∆¿«¿≈¿»ƒ»≈¿≈¿ƒ¿»

.ÌÈÈe·L ÔBÈ„Ùk ‰a«̄»¿ƒ¿¿ƒ

הרעבים 28) בכלל הוא שהשבוי מאחר היא, רבינו סברת
נפשות. בסכנת עומד וגם קשה 29)והצמאים "שבי שם:

כל  בו לעשות הגוי ביד שהוא ביה", איתנהו דכולהו מכולם
לרעב. אם לחרב, אם למות, אם בסכנת 30)חפצו, שעומד

פרך.31)נפשות. בעבודת אותו מעבידים בשבי כי
לחברו.32) אדם שבין המצוות כולל כמו:33)שהוא

ועוד. וכסיתו", ערום תראה כי ... לחמך לרעב פרוס "הלא

.‡È‡·e ,˙Òk‰ ˙Èa ÔÈ·Ï ˙BÚÓ e·bL ¯ÈÚ‰ ÈL‡«¿≈»ƒ∆»»¿ƒ¿«≈«¿∆∆»
‰ÂˆÓ ¯·c Ô‰Ï34ÌÈ·‡ e˜ .˙BÚn‰ Ba ÔÈ‡ÈˆBÓ - »∆¿«ƒ¿»ƒƒ«»»¬»ƒ

ÔBÈ„ÙÏ ‡l‡ ,‰ÂˆÓ ¯·„Ï Ìe¯kÓÈ ‡Ï - ˙B¯B˜Â¿…ƒ¿¿ƒ¿«ƒ¿»∆»¿ƒ¿
Ìe¯„‚e ÌÈ·‡‰ ˙‡ e‡È·‰L Èt ÏÚ Û‡ .ÌÈÈe·L35, ¿ƒ««ƒ∆≈ƒ∆»¬»ƒ¿»

ÔÈ¯ÎBÓ - ÔÈaÏ Ïk‰ eÈ˜˙‰Â ,ÌeÏÒÙe ˙B¯Bw‰ ˙‡Â¿∆«¿»¿ƒ¿ƒ«…«ƒ¿»¿ƒ
- e¯Ó‚Â ea Ì‡ Ï·‡ .„·Ïa ÌÈÈe·L ÔBÈ„ÙÏ Ïk‰«…¿ƒ¿¿ƒƒ¿«¬»ƒ»¿»¿

˙Òk‰ ˙Èa ˙‡ e¯kÓÈ ‡Ï36ÔÓ ÔBÈ„ÙÏ ea‚È ‡l‡ , …ƒ¿¿∆≈«¿∆∆∆»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ
.¯eav‰«ƒ

בי 34) דבני עד כנישתא בי אינש ליסתור "לא ג: שם
אונס  יארע שמא פשיעותא" משום - אחריתי כנישתא
(=גבו  מאי ומחתי זוזי "גבו - אחרת יבנו ולא ויפשעו
מיתרמי  דילמא הדין)? מה זו למטרה מונחים והם כספים

להו". ומפקי דמצוה להיות 35)מילתא צריך [אולי
שלהלן]. "ופסלום" כעין שם:36)"וגררום", הוא כן

שיש  ולא שבויים, לפדיון מוכרין אין אדם של שדירתו
מקדושת  גדולה שקדושתו תורה ספר שהרי בדבר איסור
שכיוון  אלא שבויים, לפדיון למכרו התירו הכנסת, בית
בית  את למכור אין הצבור, מן פדיונן לגבות שאפשר
מוכרים  הצבור, מן לגבות אפשרות אין אם ואולם, הכנסת,

אותו.

.·ÈÔ‰ÈÓc ÏÚ ¯˙Èa ÌÈÈe·M‰ ˙‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡37ÈtÓ , ≈ƒ∆«¿ƒ¿»≈«¿≈∆ƒ¿≈
Ì‰È¯Á‡ ÔÈÙ„B¯ ÌÈ·ÈB‡‰ eÈ‰È ‡lL ,ÌÏBÚ‰ Ôewzƒ»»∆…ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«¬≈∆

Ì˙BaLÏ38Ôewz ÈtÓ ,ÌÈÈe·M‰ ˙‡ ÔÈÁÈ¯·Ó ÔÈ‡Â . ƒ¿»¿≈«¿ƒƒ∆«¿ƒƒ¿≈ƒ
ÌÏBÚ‰39Ô‰ÈÏÚ ÔÈ„ÈaÎÓ ÌÈ·ÈB‡‰ eÈ‰È ‡lL ,40˙‡ »»∆…ƒ¿»¿ƒ«¿ƒƒ¬≈∆∆

.Ô˙¯ÈÓLa ÌÈa¯Óe ÏÚ‰»…«¿ƒƒ¿ƒ»»

בשוק.37) הנמכר כעבד אותם הלשון 38)ושמים כפי
דוחק  משום ולא טפי". ולייתו ליגרבו "דלא שם: השנייה
בא  אם אפילו זה ולפי שם. הראשונה הלשון כפי הציבור
לו. מניחים אין דמיו, מכדי יותר לפדותו הקרובים מן אחד
פודה  הבעל שאין שנשבית, באשה נב. בכתובות נראה וכן

דמיה. בכדי אלא אם 39)אותה ואפילו קמא תנא כדעת
אחד. שבוי אלא כאן אחרים.40)אין שבויים על היינו

.‚È,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ ÂÈ·e BÓˆÚ ¯ÎnL ÈÓƒ∆»««¿»»¿¿≈»ƒ«»
:Ô˙‡ÂÏ‰a e‰e¯Ò‡ B‡ Ô˙B‡ e·LÂ Ô‰Ó ‰ÂlL B‡∆»»≈∆¿»»¬»¿«¿»»»
- ˙ÈLÈÏL ,Ô˙BcÙÏ ‰ÂˆÓ - ‰iLe ‰BL‡¯ ÌÚt««ƒ»¿ƒ»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒƒ
˙˙ÈÓ ¯Á‡Ï ÌÈa‰ ˙‡ ÔÈ„Bt Ï·‡ .Ô˙B‡ ÔÈ„Bt ÔÈ‡≈ƒ»¬»ƒ∆«»ƒ¿««ƒ«

Ô‰È·‡41Ì„iÓ B˙B‡ ÔÈ„Bt - B‚¯‰Ï e‰eL˜a Ì‡Â . ¬ƒ∆¿ƒƒ¿¿»¿ƒƒ»»
.ÌÈÓÚt ‰nk ¯Á‡ elÙ‡¬ƒ«««»¿»ƒ

בחיי 41) אבל מעשיהם, וילמדו הגויים בין יוטמעו שלא
עליהם. שומר הוא אביהם,

.„È‰aLpL „·Ú42Ï·ËÂ ÏÈ‡B‰ ,43˙e„·Ú ÌLÏ ∆∆∆ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿
.‰aLpL Ï‡¯OÈk B˙B‡ ÔÈ„Bt - ˙BˆÓ ÂÈÏÚ Ïa˜Â¿ƒ≈»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈∆ƒ¿»
elÙ‡Â ,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·ÚÏ ¯ÈÓ‰L Èe·LÂ¿»∆≈ƒ«¬«»ƒ«»«¬ƒ
ÒÈÚÎ‰Ï ‰Ï· ÏÎB‡ ‰È‰L ÔB‚k ,˙Á‡ ‰ÂˆÓÏ¿ƒ¿»««¿∆»»≈¿≈»¿«¿ƒ

B˙BcÙÏ ¯eÒ‡ - Ba ‡ˆBiÎÂ44. ¿«≈»ƒ¿

מצוה 42) כך חורין בני לפדות שמצוה "כשם לז: שם
העבדים". את שמל.43)לפדות שהוא 44)לאחר

להרגו. ומצוה אפיקורוס,

.ÂËÏÈÎ‡‰Ï LÈ‡Ï ˙Ó„B˜ ‰M‡‰45˙BqÎÏe »ƒ»∆∆»ƒ¿«¬ƒ¿«
,¯fÁÏ Bk¯c LÈ‡‰L ÈtÓ ;È·M‰ ˙ÈaÓ ‡ÈˆB‰Ïe¿ƒƒ≈«¿ƒƒ¿≈∆»ƒ«¿¿«≈
‰È·Ma Ì‰ÈL eÈ‰ Ì‡Â .‰a¯Ó dzL·e ,‰M‡‰ ‡Ï…»ƒ»»¿»¿À»¿ƒ»¿≈∆«ƒ¿»

‰¯·Ú ¯·„Ï Ô‰ÈL eÚa˙Â46,˙BcÙÏ Ì„B˜ LÈ‡‰ - ¿ƒ¿¿¿≈∆ƒ¿«¬≈»»ƒ≈ƒ¿
.CÎÏ Bk¯c ÔÈ‡L ÈÙÏ¿ƒ∆≈«¿¿»

אבדה 45) ולהשיב להחיות לאשה קודם "האיש שנינו: שם
השבי". מבית ולהוציא לכסות לאיש קודמת והאשה
להתפרנס  שבאו ויתומה "יתום אמרו: בכתובות ובברייתא
מפני  היתום, את מפרנסין כן ואחרי היתומה את מפרנסין
על  לחזור דרכה אשה ואין הפתחים על לחזר דרכו שהאיש

במ  שכסות הרי הדין הפתחים", והוא דווקא. לאו היא שנה
ואז  נפשות סכנת שיש באופן היינו ו"להחיות", מזונות

קודם. עומדים 46)האיש ששניהם "בזמן שם: במשנה
זכור. למשכב והאיש לזנות האשה בקלקלה",

.ÊËÔÈ‡ÈOÓ - Ô˙B‡ ‡ÈO‰Ï e‡aL ‰ÓB˙ÈÂ ÌB˙È»ƒ»∆»¿«ƒ»«ƒƒ
.‰a¯Ó ‰M‡ ÏL dzLaL ÈtÓ ,LÈ‡Ï Ì„˜ ‰M‡‰»ƒ»…∆»ƒƒ¿≈∆»¿»∆ƒ»¿À»
¯Èc ÚÈ·¯e ÌÈ¯È„ ‰ML Ï˜LnÓ dÏ e˙ÁÙÈ ‡ÏÂ47 ¿…ƒ¿¬»ƒƒ¿«ƒ»ƒ»ƒ¿ƒ«ƒ»

ÔÈ˙B - ‰˜„ˆ ÏL ÒÈka LÈ Ì‡Â .¯B‰Ë ÛÒk ÏL∆∆∆»¿ƒ≈«ƒ∆¿»»¿ƒ
.d„B·Î ÈÙÏ dÏ»¿ƒ¿»

חמישים 47) כלומר, זוז", מחמישים לה יפחתו "ולא
דינרים.

.ÊÈÔÈ‡Â ,‰a¯‰ ÌÈÈe·L B‡ ‰a¯‰ ÌÈiÚ eÈÙÏ eÈ‰»¿»≈¬ƒƒ«¿≈¿ƒ«¿≈¿≈
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miiprקכו zepzn 'ld - mirxf xtq - oeygxn c"k iriax mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
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˙‡ ˙BcÙÏ È„k B‡ ˙BqÎÏ È„k B‡ Ò¯ÙÏ È„k ÒÈka«ƒ¿≈¿«¿≈¿≈¿«¿≈ƒ¿∆
,Ï‡¯OÈÏ ÈÂÏÂ ,ÈÂlÏ Ô‰k‰ ˙‡ ÔÈÓÈc˜Ó - ÔlkÀ»«¿ƒƒ∆«…≈«≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»≈

ÏÏÁÏ Ï‡¯OÈÂ48È˜e˙LÏ ÏÏÁÂ ,49È˜e˙Le , ¿ƒ¿»≈¿»»¿»»ƒ¿ƒ¿ƒ
ÈÙeÒ‡Ï50¯ÊÓÓÏ ÈÙeÒ‡Â ,51ÔÈ˙Ï ¯ÊÓÓe ,52ÔÈ˙Â , «¬ƒ«¬ƒ¿«¿≈«¿≈¿»ƒ¿»ƒ

‰M„˜a enÚ Ï„b ÔÈ˙p‰L ,¯‚Ï53„·ÚÏ Ì„B˜ ¯‚Â . ¿≈∆«»ƒ»«ƒ»ƒ¿À»¿≈≈¿∆∆
¯e¯‡ ÏÏÎa ‰È‰L ÈÙÏ ,¯¯ÁLÓ54. ¿À¿»¿ƒ∆»»ƒ¿«»

שנשא 48) כהן כגון כהונה, מאיסור שנולד זה הוא חלל
ושתי  לחלל ישראל של זו וקדימה וזונה. חללה גרושה,
לא  לאסופי, ושתוקי לשתוקי חלל שלאחריה: הקדימות
בפירוש  כתב וכן מדעתו רבינו חידשם אבל במשנה, נזכרו
"לפי  שם: כתב לחלל ישראל קדימת ובטעם שם. המשניות
לכהונה". כשרה ישראל ובת לכהונה פסולה חלל שבת

ודאי".49) אביו את מכיר ואינו אמו את "שמכיר
אמו.50) את ולא אביו את לא מכיר ואינו השוק מן שנאסף
והאסופי)51) (=השתוקי והאחרים ודאי שהממזר "לפי

לחוטבי 52)ספק". יהושע שנתנם הגבעונים מן הוא נתין
בקהל  לבוא ואסרם עליהם גזר ודוד מים ושואבי עצים
בא  "זה שם: הוריות בברייתא מבואר והטעם ישראל.

פסולה". מטיפה בא וזה כשרה אבות 53)מטיפה שהרי
נתגיירו. ועבד 54)אבותיו עבד, כשהיה שנשתחרר לפני

יהיה  עבדים עבד כנען, "ארור שנאמר ארור, בכלל הוא
לאחיו".

.ÁÈÔÈÂL Ô‰ÈL eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»¿≈∆»ƒ
ÏB„b Ô‰k ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÓÎÁa55¯ÊÓÓe ı¯‡‰ ÌÚ ¿»¿»¬»ƒ»»…≈»«»»∆«¿≈

ÌÎÁ „ÈÓÏz56ÏB„b‰ ÏÎÂ .Ì„B˜ ÌÎÁ „ÈÓÏz - «¿ƒ»»«¿ƒ»»≈¿»«»
‰ÓÎÁa57Ba¯ Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰ Ì‡Â .B¯·Á ˙‡ Ì„B˜ - ¿»¿»≈∆¬≈¿ƒ»»∆»≈∆«

- ‰ÓÎÁa Ô‰Ó ÏB„b ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ÂÈ·‡ B‡»ƒ««ƒ∆≈»»≈∆¿»¿»
ÌÎÁ „ÈÓÏz ‡e‰L ÂÈ·‡ B‡ Ba¯58‡e‰L ‰ÊÏ Ì„B˜ «»ƒ∆«¿ƒ»»≈»∆∆

.‰ÓÎÁa Ì‰Ó ÏB„‚»≈∆¿»¿»

הדיוט.55) לכהן קודם שם.56)שהוא במשנה הוא כן
קודם  כשרה, מטיפה שבא חכם תלמיד ממזר שרק וכנראה
לא. - פסולה מטיפה שבא נתין אבל הארץ, עם גדול לכהן

ועוקר 57) (=בקי) "סיני ששאלו: יד. בהוריות נראה כן
עדיף". מינייהו הי (=חריף) הוא 58)הרים זה שבאופן

לרבו. אפילו קודם

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
צדקה.1) גבאי מעמידין ישראל בה שיש עיר שבכל יבאר

נגבית  בכמה הקופה לעניים. מעות בו שמחלקים תענית ודין
זה  לפרוש רשאין אם צדקה גבאי ודין מתחלקת. ובכמה
עם  בצדקה מחשבין אם בשוק. מעות הגבאי מצא ואם מזה.
ליתן  אותו כופין יום ל' במדינה שישב מי צדקה. גבאי
מקבל  מי חוב. עליו הן והרי מעות בידו  שהיה מי צדקה.
ותמו  למקום ממקום הולך שהיה מי התמחוי. ומן הקופה מן
מחייבים  אם וכרמים שדות בתים לו שהיו מי המעות. לו

למכור. אותו

.‡„ÈÓÚ‰Ï ÔÈ·iÁ - Ï‡¯OÈ da LiL ¯ÈÚ Ïk2Ì‰Ó »ƒ∆≈»ƒ¿»≈«»ƒ¿«¬ƒ≈∆
ÌÈÚe„È ÌÈL‡ ,‰˜„ˆ È‡ab3ÌÈÓ‡Â4eÈ‰iL , «»≈¿»»¬»ƒ¿ƒ¿∆¡»ƒ∆ƒ¿

˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ ÌÚ‰ ÏÚ ÔÈ¯ÈÊÁÓ5ÔÈÁ˜BÏÂ «¬ƒƒ«»»≈∆∆«»¿∆∆«»¿¿ƒ

·eˆw‰ ¯·„Â ÔzÏ Èe‡¯ ‡e‰M ‰Ó „Á‡Â „Á‡ ÏkÓƒ»∆»¿∆»«∆»ƒ≈¿»»«»
,˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ ˙BÚn‰ ÔÈ˜lÁÓ Ô‰Â .ÂÈÏÚ»»¿≈¿«¿ƒ«»≈∆∆«»¿∆∆«»

Â‰Ú·LÏ ÔÈ˜ÈtÒn‰ ˙BBÊÓ ÈÚÂ ÈÚ ÏÎÏ ÔÈ˙B¿¿ƒ¿»»ƒ¿»ƒ¿««¿ƒƒ¿ƒ¿»
.‰t˜ ˙‡¯˜p‰ ‡È‰ BÊÂ .ÌÈÓÈ»ƒ¿ƒ«ƒ¿≈À»

וכו'2) הללו דברים עשרה בה שאין עיר "כל יז: סנהדרין
בתוכה". לדור רשאי תלמידֿחכם אין - צדקה של וקופה

שוטרי 3) לרבות "מנין ה: הלכה פ"ד קידושין בירושלמי
וכו' המיוחסין) מן אלא יהיו שלא =) צדקה וגבאי הרבים
שתמניהו  כל מלך, עליך תשים אחיך מקרב תלמודֿלומר
מלך). פני (אור שבאחיך" הברורין מן אלא יהא לא עליך,

צדקה,4) של לארנקי פרוטה אדם יתן "לא י: בתרא בבא
פירוש: - תרדיון" בן חנינא כרבי עליה ממונה אלאֿאםֿכן
ח). הלכה פ"י ולהלן אלא, ד"ה שם (תוספות כמותו נאמן

ח:5) שם

.·ÏkÓ ÌBÈÂ ÌBÈ ÏÎa ÔÈÁ˜BlL ÔÈ‡ab ÔÈ„ÈÓÚÓ ÔÎÂ¿≈«¬ƒƒ«»ƒ∆¿ƒ¿»»ƒ»
ÈnÓ ˙BÚÓ B‡ ˙B¯t B‡ ÏÎ‡Ó ÈÈÓe ˙t ¯ˆÁÂ ¯ˆÁ»≈¿»≈«ƒ≈«¬»≈»ƒƒ
ÔÈa ·¯ÚÏ Èe·b‰ ˙‡ ÔÈ˜lÁÓe ,‰ÚL ÈÙÏ ·c˙nL∆ƒ¿«≈¿ƒ»»¿«¿ƒ∆«»»∆∆≈
e‰ÊÂ .BÓBÈ ˙Ò¯t epnÓ ÈÚ ÏÎÏ ÔÈ˙BÂ ,ÌÈiÚ‰»¬ƒƒ¿¿ƒ¿»»ƒƒ∆«¿»«¿∆

ÈeÁÓz ‡¯˜p‰6. «ƒ¿»«¿

שם.6)

.‚Ï‡¯OiÓ Ï‰˜a eÚÓL ‡ÏÂ eÈ‡¯ ‡Ï ÌÏBÚÓ≈»…»ƒ¿…»«¿¿»»ƒƒ¿»≈
LÈ - ÈeÁÓz Ï·‡ ;‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ Ô‰Ï ÔÈ‡L∆≈»∆À»∆¿»»¬»«¿≈
Ba e‚‰ ‡lL ˙BÓB˜Ó LÈÂ ,Ba e‚‰pL ˙BÓB˜Ó7. ¿∆»¬¿≈¿∆…»¬

ÔÈ¯ÈÊÁÓ ‰tw‰ È‡a‚ eÈ‰iL ,ÌBi‰ ËeLt‰ ‚‰n‰Â¿«ƒ¿»«»«∆ƒ¿«»≈«À»«¬ƒƒ
˙aL ·¯ÚÏ ˙aL ·¯ÚÓ ÔÈ˜lÁÓe ÌBÈ ÏÎa8. ¿»¿«¿ƒ≈∆∆«»¿∆∆«»

צדקה 7) של קופה בה שאין שעיר שם, בסנהדרין נראה כן
(אור  "תמחוי" גם מנו ולא בתוכה, לדור לתלמידֿחכם אסור
להלן  ועיין הרדב"ז). בדברי בסמוך להלן וראה מלך, פני

יב. קופה,8)הלכה תמחוי לעשות העיר בני רשאים שהרי
(רדב"ז). ז הלכה להלן כמבואר

.„˙ÈÚz ÏÎÂ .ÌÈiÚÏ ˙BBÊÓ ÌÈ˜lÁÓ ˙BiÚza9 ««¬ƒ¿«¿ƒ¿»¬ƒƒ¿»«¬ƒ
È¯‰ - ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ e˜lÁ ‡ÏÂ eÏÂ ÌÚ‰ eÏÎ‡L∆»¿»»¿»¿…ƒ¿¿»»»¬ƒƒ¬≈

ÌÈÓ„ ÈÎÙBLk el‡10˜„ˆ :‰Ïawa ¯Ó‡ Ì‰ÈÏÚÂ , ≈¿¿≈»ƒ«¬≈∆∆¡«««»»∆∆
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ÌÈÁv¯Ó ‰zÚÂ ,da ÔÈÏÈ»ƒ»¿«»¿«¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ

˙t‰ Ô‰Ï e˙ ‡lLa11Ì‰a ÌÈÏÎB‡L ˙B¯t‰Â ¿∆…»¿»∆««¿«≈∆¿ƒ»∆
ÌÈ·ÚÂ ÌÈ¯Óz ÔB‚k ,˙t‰12˙BÚn‰ e¯Á‡ Ì‡ Ï·‡ ; ««¿¿»ƒ«¬»ƒ¬»ƒ≈¬«»

ÌÈhÁ‰ B‡13.ÌÈÓ„ ÈÎÙBLk ÔÈ‡ - «ƒƒ≈»¿¿≈»ƒ

לה.9) נשענו 10)סנהדרין שהרי רעבים, העניים שנמצאו
שם). (רש"י כך דברים 12)שם.11)על שהם שם.

דברים  הכינו ולא העניים, סמכו ועליהם לסעודה המוכנים
לסעודתם 13)אחרים. העניים סמכו לא זה שעל שם.

התענית. אחרי

.‰ÌÈLa ‡l‡ ˙Èa‚ dÈ‡ ‰tw‰14ÌÈOBÚ ÔÈ‡L , «À»≈»ƒ¿≈∆»ƒ¿«ƒ∆≈ƒ
¯zÓe .ÌÈMÓ ˙BÁt ÔBÓÓa ¯eav‰ ÏÚ ‰¯¯O¿»»««ƒ¿»»ƒ¿«ƒÀ»

ÔÈÓ‡‰Ï15˙˜ÏÁ dÈ‡Â .‰t˜ ÏL ˙BÚn‰ „Á‡Ï ¿«¬ƒ¿∆»«»∆À»¿≈»∆¡∆∆
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‰LÏLa ‡l‡16ÌÈ˙BpL ,˙BBÓÓ ÈÈ„k ‡È‰L ÈtÓ , ∆»ƒ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿ƒ≈»∆¿ƒ
Ï B¯BÒÁÓ Èc „Á‡ ÏÎÏ‰a‚ ÈeÁÓz‰Â .˙aL ¿»∆»≈«¿¿«»¿««¿ƒ¿∆
·eˆ˜ ¯·„ BÈ‡L ,‰LÏLa17.‰LÏLa ˜lÁ˙Óe , ƒ¿»∆≈»»»ƒ¿«≈ƒ¿»

ידוע 14) שהיה לפי שלשה, צריכה ואינה שם. בתרא בבא
שם). (תוספות דין כאן ואין ליתן, אחד כל שעל סכום כמה

"תמחוי 17)שם.16)שם.15) שם: בברייתא הוא כן
שוים", וחלוקה שגבויה בשלשה, ומתחלקת בשלשה נגבית

שם. התוספות וכפירוש

.ÂÈeÁÓz‰18˙aL ·¯ÚÓ - ‰tw‰Â ,ÌBÈ ÏÎa ‰a‚ ««¿ƒ¿∆¿»¿«À»≈∆∆«»
ÈiÚÏ ‰tw‰Â ,ÌÏBÚ ÈiÚÏ - ÈeÁÓz‰Â .˙aL ·¯ÚÏ¿∆∆«»¿««¿«¬ƒ≈»¿«À»«¬ƒ≈

.„·Ïa ¯ÈÚ‰ d˙B‡»»ƒƒ¿«

שם.18)

.Ê¯ÈÚ‰ Èa ÔÈ‡M¯19ÈeÁÓ˙Â ,ÈeÁÓz ‰t˜ ˙BOÚÏ «»ƒ¿≈»ƒ«¬À»«¿¿«¿
¯eaˆ ÈÎ¯vÓ eˆ¯iM ‰Ó ÏÎÏ Ô˙BpLÏe ,‰t˜20Û‡Â , À»¿«»¿»«∆ƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿«

‰È‰ Ì‡Â .e·bL ‰ÚLa Ôk e˙‰ ‡lL Èt ÏÚ«ƒ∆…ƒ¿≈¿»»∆»¿ƒ»»
‰È„na21BzÚc ÏÚ ÔÈ·Bb Ïk‰L ,ÏB„b ÌÎÁ22‡e‰Â «¿ƒ»»»»∆«…ƒ««¿¿

È‡M¯ ‰Ê È¯‰ - ‰‡¯iM ‰Ó ÈÙk ÌÈiÚÏ ˜lÁÈ¿«≈«¬ƒƒ¿ƒ«∆ƒ¿∆¬≈∆««
.¯eaˆ ÈÎ¯vÓ BÏ ‰‡¯iM ‰Ó ÏÎÏ Ô˙BpLÏ¿«»¿»«∆≈»∆ƒ»¿≈ƒ

ד"ה 20)שם.19) שם (בתוספות תם רבינו לדעת
הרשות. לדבר אפילו לשנות העיר לבני מותר ולשנותה)

יב).21) הלכה להלן וראה ב: מגילה ועיין בעיר, (כלומר,
אשי.22) רב של מעשה ט. בתרא בבא

.ÁL¯ÙÏ ÔÈ‡M¯ ÔÈ‡ ‰˜„ˆ È‡ab23,˜eMa ‰fÓ ‰Ê «»≈¿»»≈«»ƒƒ¿∆ƒ∆«
˙eÁÏ L¯Bt ‰ÊÂ ¯ÚMÏ L¯Bt ‰Ê ‰È‰iL È„k ‡l‡∆»¿≈∆ƒ¿∆∆≈«««¿∆≈«¬

ÔÈ·B‚Â24. ¿ƒ

(רש"י 23) לגנוב דעתו יחידי, הגובה זה יאמרו שלא ח: שם
(שם).24)שם). כאחד שניהם שייראו ובלבד

.Ë˜eMa ˙BÚÓ È‡ab‰ ‡ˆÓ25CB˙Ï ÌzÈ ‡Ï - »»«««»«…ƒ¿≈¿
BÒÈk26B˙È·Ï ÚÈbiLÎe ,‰˜„ˆ ÏL È˜¯‡ CB˙Ï ‡l‡ , ƒ∆»¿«¿»ƒ∆¿»»¿∆«ƒ«¿≈

.ÌÏhÈƒ¿≈

שם.25) הוא 26)גמרא צדקה של מעות יאמרו: שלא
שם). (רש"י גונב

.È‰LB È‡ab‰ ‰È‰27- ˜eMa BÚ¯Ùe ,‰Ó B¯·Áa »»«««∆«¬≈»∆¿»«
BÒÈk CB˙Ï ÌzÈ ‡Ï28,‰˜„ˆ ÏL È˜¯‡ CB˙Ï ‡l‡ , …ƒ¿≈¿ƒ∆»¿«¿»ƒ∆¿»»

ÌÈL ‰tw‰ ˙BÚÓ ‰ÓÈ ‡ÏÂ .ÌÏhÈ B˙È·Ï ÚÈbiLÎe¿∆«ƒ«¿≈ƒ¿≈¿…ƒ¿∆¿«À»¿«ƒ
ÌÈL29„LÁ‰ ÈtÓ ,„Á‡ „Á‡ ‡l‡ ,30:¯Ó‡pL ; ¿«ƒ∆»∆»∆»ƒ¿≈«¬»∆∆¡«

Ï‡¯OiÓe ÈÈÓ Ìi˜ Ì˙ÈÈ‰Â31. ƒ¿ƒ∆¿ƒƒ≈¿»ƒƒ¿»≈

שם.27) כנ"ל.28)גמרא חדש, שם.29)משום
אחת 30) אלא מונה ואינו נוטל, הוא שתים יאמרו: שלא

שם). שלמעלה.31)(רש"י מה לכל מוסב זה כי יתכן

.‡È˜lÁÏ ÌÈiÚ Ì‰Ï ÔÈ‡L ‰˜„ˆ È‡ab32ÔÈÙ¯ˆÓ - «»≈¿»»∆≈»∆¬ƒƒ¿«≈¿»¿ƒ
ÔÈ¯Èc ˙BÚn‰33ÔÓˆÚÏ ‡Ï Ï·‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï34È‡ab . «»ƒ»ƒ«¬≈ƒ¬»…¿«¿»«»≈

ÈeÁÓz35,ÌÈ¯Á‡Ï ÌÈ¯ÎBÓ - ˜lÁÏ ÌÈiÚ Ì‰Ï ÔÈ‡L «¿∆≈»∆¬ƒƒ¿«≈¿ƒ«¬≈ƒ

‰˜„ˆa ÌÈ·MÁÓ ÔÈ‡Â .ÌÓˆÚÏ ÌÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡Â36ÌÚ ¿≈¿ƒ¿«¿»¿≈¿«¿ƒƒ¿»»ƒ
ÏÂ ,‰˜„ˆ È‡abC‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈ¯aÊb‰ ÌÚ Lc˜‰· ‡ «»≈¿»»¿…«∆¿≈ƒ«ƒ¿»ƒ∆∆¡««

Ì‰ ‰eÓ‡· Èk ,Ì„È ÏÚ Ôzp‰ ÛÒk‰ Ìz‡ ·LÁÈ ‡Ï…≈»≈ƒ»«∆∆«ƒ»«»»ƒ∆¡»≈
.ÌÈOÚ…ƒ

שם.32) לדינרים,33)גמרא הקטנות המעות פורטים
ד. הלכה פ"ח למעלה וראה יותר. גדולים פן 34)שהם

בזול. שפורטים שם.35)יחשדום בתרא שם 36)בבא
מהכספים  דיןֿוחשבון מהם מבקשים אין כלומר, ט.

שחילקו.

.·È‰È„na ·LiL ÈÓ37B˙B‡ ÔÈÙBk - ÌBÈ ÌÈLÏL ƒ∆»««¿ƒ»¿ƒƒ
‰LÏL ÌL ·LÈ .‰È„n‰ Èa ÌÚ ‰twÏ ‰˜„ˆ ÔzÏƒ≈¿»»«À»ƒ¿≈«¿ƒ»»«»¿»
‰ML ÌL ·LÈ .ÈeÁÓz‰ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ÌÈL„Á√»ƒƒƒ≈««¿»«»ƒ»
ÌÈqÎnL ˙eÒka ‰˜„ˆ ÔzÏ B˙B‡ ÔÈÙBk - ÌÈL„Á√»ƒƒƒ≈¿»»«¿∆¿«ƒ

¯ÈÚ‰ ÈiÚ da38ÔÈÙBk - ÌÈL„Á ‰ÚLz ÌL ·LÈ . »¬ƒ≈»ƒ»«»ƒ¿»√»ƒƒ
,ÌÈiÚ‰ ˙‡ da ÔÈ¯·BwL ‰¯e·wÏ ‰˜„ˆ ÔzÏ B˙B‡ƒ≈¿»»«¿»∆¿ƒ»∆»¬ƒƒ

.‰¯e·˜ ÈÎ¯ˆ Ïk Ì‰Ï ÔÈOBÚÂ¿ƒ»∆»»¿≈¿»

פריז 37) וכתבֿיד מינכן כתבֿיב לפי ח. שם הוא כן
הביא  וכן לתמחוי", חדשים שלשה לקופה, יום "שלשים
בגמרא  ספרים שני בשם ברדב"ז) (ראה יז שורש מהרי"ק
פאה  בתוספתא הוא וכן רמ"ה. וביד ברי"ף הוא  וכן שם.
בשלשים  שדי קופה, לענין (82 75 עמ' ליברמן (הוצאת פ"ד
והטעם  ד. הלכה פ"א בתרא בבא בירושלמי והובאה יום,
לך  שאין התמחוי, מן יותר מוכרחת שהקופה מפני בזה
ראה  בתמחוי. נהגו שלא מקומות ויש קופה, בו שאין מקום

ו). הלכה למעלה משנה (כסף ג הלכה [גם 38)למעלה
למעלה  וראה הך. היינו כי בעיר, וסיים במדינה פתח כאן

ז]. הלכה

.‚È˙BcÚÒ ÈzL ÔBÊÓ BÏ LiL ÈÓ39ÏhÏ BÏ ¯eÒ‡ - ƒ∆≈¿¿≈¿À»ƒ…
ÈeÁÓz‰ ÔÓ40- ˙BcÚÒ ‰¯OÚ Úa¯‡ ÔBÊÓ BÏ eÈ‰ . ƒ««¿»¿«¿«∆¿≈¿À

‰tw‰ ÔÓ ÏhÈ ‡Ï41ÊeÊ ÌÈ˙‡Ó BÏ eÈ‰ .42ÏÚ Û‡ , …ƒ…ƒ«À»»»«ƒ««
ÌÈMÓÁ BÏ LiL B‡] ,Ì‰a Ô˙BÂ ‡OB BÈ‡L Ètƒ∆≈≈¿≈»∆∆≈¬ƒƒ

[Ì‰a Ô˙BÂ ‡OBÂ ÊeÊ43Ë˜Ï ÏhÈ ‡Ï ‰Ê È¯‰ - ¿≈¿≈»∆¬≈∆…ƒ…∆∆
,¯Èc ¯ÒÁ ÌÈ˙‡Ó BÏ eÈ‰ .ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎLƒ¿»≈»«¿«»ƒ»»«ƒ»≈ƒ»

ÛÏ‡ elÙ‡44ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - „Á‡k BÏ ÔÈ˙B45. ¬ƒ∆∆¿ƒ¿∆»¬≈∆À»ƒ«
B„Èa eÈ‰46·BÁ ÂÈÏÚ Ô‰ È¯‰Â ˙BÚÓ47eÈ‰L B‡ »¿»»«¬≈≈»»∆»

BzL‡ ˙a˙ÎÏ ÌÈkLÓÓ48.ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ¿À¿»ƒƒ¿À«ƒ¿¬≈∆À»ƒ«

ז.39) משנה ח פרק הוא 40)פאה סעודות ושתי הואיל
יום  בכל שיחלקו התמחוי מן יקח לא אחד, ליום מאכל

המשניות). שלש 41)(פירוש שיש שבוע, בכל שיקבצו
סעודות  שתי הנשארים, בימים עשרה ואחת בשבת, סעודות
סעודה  שבת ערב מלבד בלילה, ואחת ביום אחת יום, בכל
בשביל  אליה יצטרך לא מוצאיֿשבת וסעודת ביום, אחת
של  סעודות שלש השלמת והוא השבת, יום במנחה שאכל

המשניות). (פירוש ח.42)שבת משנה נוסף 43)שם
שם  ואמרו ט. במשנה שם והוא אחרים, ספרים לפי
(חסר  מאתים מן טובים (ריוח) העושים שחמשים בירושלמי

עושים. שאינם שבעת 45)שם.44)פרוטה) כיון
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זוז. מאתים לו אין שם.46)הנתינה שהוא 47)משנה
אמר  בכתובה ורק ממושכנים, שאינם ומשמע לאחרים, חייב
לבעל  ממושכנים "היו אמרו: שם במשנה ואילו ממושכנים.
שאפילו  הרי יטול", זה הרי אשתו, לכתובת או חובו
דברי  [אבל עיון. וצריך ממושכנים. שיהיו צריך בבעלֿחוב
בעלֿחוב  שדין פו. בכתובות הסוגיא יסוד על בנויים רבינו
וראה  מקרקע, כתובתה לגבות האשה ודין ממעות, לגבות
רק  ממושכנים כתב ולפיכך ד, הלכה אישות מהלכות בפי"ז

בחוב]. ולא רק 48)באשה שתגבה אפותיקי, אותם שעשה
ג). ס"ק רנג סימן ביו"ד (ט"ז מהם

.„ÈBÏ eÈ‰ elÙ‡ ,˙Èa ÈÏÎe ¯ˆÁ BÏ LÈÂ CÈ¯vL ÈÚ»ƒ∆»ƒ¿≈»≈¿≈«ƒ¬ƒ»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ·‰Ê ÈÏÎe ÛÒÎ ÈÏk49˙‡ ¯kÓÏ ¿≈∆∆¿≈»»≈¿«¿ƒƒ¿…∆

ÔzÏ ‰ÂˆÓe ,ÁwÏ ¯zÓ ‡l‡ ,BLÈÓLz ÈÏk ˙‡Â B˙Èa≈¿∆¿≈«¿ƒ∆»À»ƒ«ƒ¿»ƒ≈
BÏ50‰i˙Le ‰ÏÈÎ‡ ÈÏÎa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .51 «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿≈¬ƒ»¿ƒ»

ÛÒÎ ÈÏk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BÚvÓe LeaÏÓe«¿«»¿«≈»∆¬»ƒ»¿≈∆∆
˙„¯‚Ó ÔB‚k ·‰Ê ÈÏÎe52ÈÏÚ B‡53- Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ¿≈»»¿«¿∆∆¡ƒ¿«≈»∆

˙eÁt Á˜BÏÂ Ô¯ÎBÓÔ‰Ó54ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .55? ¿»¿≈«»≈∆«∆¿»ƒ¬ƒ
ÌÚ‰ ÔÓ ˙Ba‚Ï ÚÈbiL Ì„˜56‰·bL ¯Á‡ Ï·‡ ; …∆∆«ƒ«ƒ¿ƒ»»¬»««∆»»

‰˜„v‰57ÌÈ¯Á‡ ÁwÏÂ ÂÈÏk ¯kÓÏ B˙B‡ ÌÈ·iÁÓ - «¿»»¿«¿ƒƒ¿…≈»¿ƒ«¬≈ƒ
.ÏhÈ Ck ¯Á‡Â Ì‰Ó ÔÈ˙eÁt¿ƒ≈∆¿««»ƒ…

ח.49) משנה שם לו,50)פאה אין אם אדרבה, שהרי
(למעלה  תשמישו כלי וכל מטה לו ומציעין בית לו שוכרין

גֿד). הלכות שכיון 51)פ"ז מהם, נהנה שהגוף דברים
מהם, לפחותים להסתגל יכול אינו חשובים, בכלים שנתרגל

סח.). (כתובת עליו מאוסים בה 52)והם שמגרדים
מאוסה. פשוטה שמגרדת לומר שייך לא שבזה במרחץ,

מיאוס.53) טענת אין בו ואף חיטים. בו שם.54)לכתוש
פפא.55) רב לדעת מן 56)שם, מתפרנס הוא אלא

כליו  למכור אותו מחייבין אין אז הגבאי, מיד ולא היחידים
יטול. שבא 57)אלא צדקה של מקופה שמתפרנס כלומר,

שם. הרי"ף פירש וכן גבאי. לידי

.ÂË¯ÈÚÏ Cl‰Ó ‰È‰L ˙Èa‰ ÏÚa58˙BÚn‰ BÏ en˙Â ««««ƒ∆»»¿«≈¿ƒ¿««»
ÁwÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÏÎ‡i ‰Ó ‰zÚ BÏ ÔÈ‡Â C¯ca«∆∆¿≈«»«…«¬≈∆À»ƒ«
.‰˜„v‰ ÔÓ ˙B‰ÏÂ ÈÚ ¯OÚÓe ‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï∆∆ƒ¿»≈»«¿«»ƒ¿≈»ƒ«¿»»

ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡ - B˙È·Ï ÚÈbiLÎÏÂ59‰È‰ ÈÚ È¯‰L , ¿ƒ¿∆«ƒ«¿≈≈«»¿«≈∆¬≈»ƒ»»
,¯ÈLÚ‰L ÈÚÏ ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ ‡‰ .‰ÚL d˙B‡a¿»»»»¿»∆∆¿»ƒ∆∆¡ƒ

.ÌlLÏ ·iÁ BÈ‡L∆≈«»¿«≈

ד.58) משנה פ"ה כחכמים.59)פאה שם,

.ÊËBÏ eÈ‰L ÈÓ60ÌÈza61ÌÈÓ¯Îe ˙B„O62Ì‡Â , ƒ∆»»ƒ»¿»ƒ¿ƒ
Ô¯ÎBÓ63ÏBÊa Ô¯ÎBÓ ÌÈÓLb‰ ÈÓÈa64„Ú ÔÁÈp‰ Ì‡Â , ¿»ƒ≈«¿»ƒ¿»¿¿ƒƒƒ»«

Ô‰ÈÂLa Ô¯ÎBÓ ‰nÁ‰ ˙BÓÈ65B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - ¿««»¿»¿»≈∆≈¿«¿ƒ
¯kÓÏ66ÈˆÁ „Ú ÈÚ ¯OÚÓ B˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡l‡ , ƒ¿…∆»«¬ƒƒ«¿«»ƒ«¬ƒ
Ô‰ÈÓ„67.‰¯ÈÎÓ ÔÓÊa ‡lL ¯kÓÈÂ BÓˆÚ ˜Á„È ‡ÏÂ , ¿≈∆¿…ƒ¿…«¿¿ƒ¿…∆…ƒ¿«¿ƒ»

(כסף60ֿ) שם הרי"ף דעת לפי ז. קמא בבבא ברייתא
אותו 61)משנה). מחייבים אין שהרי בהם, דר שאינו

למעלה  ראה ח, משנה פ"ח בפאה כמפורש ביתו. למכור
שהיו). מי ד"ה שם קמא בבא (תוספות יד הלכה

בגמרא 62) מוכח שכן להלן, ראה זוז, ממאתיים יותר ושוים
להלכה  זו הלכה רבינו הסמיך ולכן הרי"ף, נוסחת לפי שם,
כאן  שגם לפי וכו'", מהלך שהיה הבית "בעל הקודמת

(רדב"ז). שעה באותה עני שהוא בעשיר כדעת 63)מדובר
ז:). (שם בחורף 64)רבה לזרעם הקונה יספיק שלא לפי

שם). (רש"י ולזרוע 65)זה לחרוש להספיק שיכול לפי
(שם). החורף כלומר,67)ולהפסיד.66)בתחילת

אם  שאף נכסיו, של השיווי חצי עד עני מעשר לו נותנים
השלימו  שהרי כלום, מפסיד אינו המחיר בחצי נכסיו ימכור
אבל  המחיר, בחצי לפעמים מוכר אדם שכן עני, במעשר לו

הר  ובדעת מזה. בפחות לו לא שנותנים מפרשים יש י"ף
נכס  למכור שיוכל הזמן עד ושווי, מדה בלי עני יו מעשר

המחיר. בחצי

.ÊÈ‡ˆBÓ BÈ‡ ‡e‰Â ,¯˜Èa ÔÈÁ˜BÏ Ì„‡‰ ¯‡L eÈ‰»¿»»»»¿ƒ¿…∆¿≈≈
- „e¯ËÂ ˜eÁ„ ‡e‰L ÈtÓ ÏBÊa ‡l‡ epnÓ ÁwiL∆ƒ«ƒ∆∆»¿ƒ¿≈∆»¿»

¯kÓÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡68ÈÚ ¯OÚÓ ÏÎB‡ ‡l‡ , ≈¿«¿ƒƒ¿…∆»≈«¿«»ƒ
˜eÁ„ BÈ‡L Ïk‰ eÚ„ÈÂ ‰ÂLa ¯kÓiL „Ú CÏB‰Â¿≈«∆ƒ¿…¿»∆¿≈¿«…∆≈»

.¯kÓÏƒ¿…

עלמא,68) דכולי ארעתא דזול "אי שם: הרי"ף כנוסחת
ליה  ליספו לא נמי פורתא אפילו בהדייהו, זולא נמי ודיליה
דאייקור  ואלא זוז), ממאתים יותר בששווים שמדובר (הר
זלא  אזוזי ונפיק דעייל איידי ודיליה עלמא, דכולי ארעתא
את  רבינו והשמיט לה". ליספו נמי טובא אפילו ארעיה,
הוא, שפשוט לפי - השדות שהוזלו באופן הראשונה, הבבא

(כסףֿמשנה). עני מעשר נוטל שאינו

.ÁÈBÏ e·bL ÈÚ69e¯È˙B‰Â B¯BÒÁÓ ÌÈÏL‰Ï È„k »ƒ∆»¿≈¿«¿ƒ«¿¿ƒ
ÌÈiÚ ¯˙BÓ .BlL ¯˙Bn‰ È¯‰ - CÈ¯ˆ ‡e‰M ‰Ó ÏÚ««∆»ƒ¬≈«»∆«¬ƒƒ
- Èe·L ¯˙BÓ .ÌÈÈe·LÏ - ÌÈÈe·L ¯˙BÓ .ÌÈiÚÏ -«¬ƒƒ«¿ƒƒ¿ƒ«»

ÌÈ˙Ó ¯˙BÓ .Èe·L B˙B‡Ï70ÌÈ˙ÓÏ -71˙n‰ ¯˙BÓ .72 ¿»«≈ƒ¿≈ƒ««≈
ÂÈL¯BÈÏ -73. ¿¿»

ה.69) משנה פ"ב סתם 70)שקלים מת לצורך שגבו
אחרים.71)והותירו. קבורת 72)לקבורת  לצורך גבו

והותירו. זה תנאֿקמא.73)מת כדעת שם, משנה

.ËÈ‰Ëe¯t Ô˙pL ÈÚ74- ‰twÏ ‰Ëe¯t B‡ ÈeÁÓzÏ »ƒ∆»«¿»««¿¿»«À»
B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ ÔÈ‡ - Ô˙ ‡Ï Ì‡Â ;epnÓ ÌÈÏa˜Ó¿«¿ƒƒ∆¿ƒ…»«≈¿«¿ƒ

ÔzÏ75˙‡ Ô‰Ï ¯ÈÊÁ‰Â ÌÈL„Á ÌÈ„‚a BÏ e˙ . ƒ≈»¿¿»ƒ¬»ƒ¿∆¡ƒ»∆∆
ÔÈ˜ÁM‰76‡Ï Ì‡Â ;epnÓ ÔÈÏa˜Ó -ÔÈ‡ - Ô˙ «¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿ƒ…»«≈

.ÔzÏ B˙B‡ ÔÈ·iÁÓ¿«¿ƒƒ≈

פ"ד.74) פאה (פ"ז 75)תוספתא למעלה שאמרנו שמה
ליתן  חייב הצדקה מן המתפרנס עני שאפילו ה), הלכה
לו, אין אם אבל פרנסתו. כדי לו כשיש אלא זה  אין צדקה,

יא). ס"ק רנג סימן יו"ד (ש"ך ליתן חייב הבגדים 76)אינו
שנשחקו. הישנים

עּׂשירי  1ּפרק ¤¤£¦¦
מכל 1) יותר הצדקה במצות להזהר אנו שחייבין יבאר

בסבר  הנותנה או הצדקה מן עיניו המעלים ודין המצוות.
למעלה  זו בצדקה מעלות שמונה שיש יבאר רעות. פנים
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שאינו  ומי לבריות. יצטרך ואל עצמו האדם ושידחק מזו.
העם. את ומרמה ליטול צריך

.‡˙BˆÓ ÏkÓ ¯˙BÈ ‰˜„ˆ ˙ÂˆÓa ¯‰f‰Ï e‡ ÔÈ·iÁ«»ƒ»¿ƒ»≈¿ƒ¿«¿»»≈ƒ»ƒ¿
‰OÚ2eÈ·‡ Ì‰¯·‡ Ú¯Ê ˜ÈcˆÏ ÔÓÈÒ ‰˜„v‰L .3; ¬≈∆«¿»»ƒ»¿«ƒ∆««¿»»»ƒ

ÂÈa ˙‡ ‰eˆÈ ¯L‡ ÔÚÓÏ ÂÈzÚ„È Èk :¯Ó‡pL∆∆¡«ƒ¿«¿ƒ¿««¬∆¿«∆∆»»
‰˜„ˆ ˙BOÚÏ4Ï‡¯OÈ ‡qk ÔÈ‡Â .5˙„Â ÔBk˙Ó «¬¿»»¿≈ƒ≈ƒ¿»≈ƒ¿≈¿«

‰˜„ˆa :¯Ó‡pL ;‰˜„ˆa ‡l‡ ˙„ÓBÚ ˙Ó‡‰»¡∆∆∆∆»ƒ¿»»∆∆¡«ƒ¿»»
ÔÈÏ‡‚ Ï‡¯OÈ ÔÈ‡Â .ÈBkz6:¯Ó‡pL ;‰˜„ˆa ‡l‡ ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈ƒ¿»ƒ∆»ƒ¿»»∆∆¡«

.‰˜„ˆa ‰È·LÂ ,‰„tz ËtLÓa ÔBiƒ̂¿ƒ¿»ƒ»∆¿»∆»ƒ¿»»

ãycew zegiyn zecewpã

htyna oeiv xn`py ,dwcva `l` oil`bp l`xyi oi`"
."dwcva 'iaye dctz

ששם  א.) קלט, (שבת מהגמרא למקורו המפרשים וציינו
פריז  ובכת"י כו'", בצדקה אלא נפדה ירושלים "אין נכתב
וכן  במשפט". אלא נפדה ירושלים "אין היא הגירסא
שירושלים  היינו תפדה", במשפט "ציון מהפסוק משמע

הנפדית. היא
היא  הרמב"ם אצל מצוייה שהיתה שהגירסא לומר ויש
למעלת  בנוגע ולכן במשפט", אלא נפדה ירושלים "אין
כפשט  בצדקה" אלא נגאלין ישראל "אין כתב הצדקה
אבל  במשפט, הנפדית היא ציון שהיא שירושלים הכתוב

בצדקה. נפדין יהיו (ישראל) שבי'
('h oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

בבבא2ֿ) כמפורש המצוות, כל כנגד צדקה שקולה שהרי
מלך'). פני ('אור א. ט, דרשתו 3)בתרא בסוף [הרמב"ן

ב'מדרש  הלשון וכן אברהם". זרע "לצדיקי הביא: לקהלת,
מלך']. פני ב'אור ראה ז), יז, (בראשית לךֿלך פרשת הגדול'

הרחמנים 4) זו, באומה יש סימנים "שלשה א: עט, יבמות
את  יצוה אשר למען דכתיב כו' חסדים וגומלי והביישנים

וגו'". ט.5)בניו י, כה; ח, במלכיםֿא ראה מלכות. הוא
אלא 6) נפדה ירושלים אין עולא, "אמר א: קלט, שבת

ונראה  בצדקה". ושביה תפדה במשפט ציון שנאמר בצדקה,
שם) פיק (הגר"י נפדה ישראל אין שם גורס שרבינו
אלא  נפדה ירושלים "אין פריז כת"י לפי צח. [ובסנהדרין
ושביה  תפדה במשפט "ציון הפסוק לפי נכון וכן במשפט".

בצדקה"].

.·‰˜„v‰ ÔÓ ÈÚÓ Ì„‡ ÔÈ‡ ÌÏBÚÏ7Ú¯ ¯·c ÔÈ‡Â , ¿»≈»»«¬ƒƒ«¿»»¿≈»»«
‰È‰Â :¯Ó‡pL ;‰˜„v‰ ÏÈ·La ÏÏ‚ ˜f‰ ‡ÏÂ¿…∆≈ƒ¿»ƒ¿ƒ«¿»»∆∆¡«¿»»

ÌBÏL ‰˜„v‰ ‰OÚÓ8ÔÈÓÁ¯Ó - ÌÁ¯Ó‰ Ïk . «¬≈«¿»»»»«¿«≈¿«¬ƒ
ÂÈÏÚ9ÏÎÂ .Ea¯‰Â EÓÁ¯Â ÌÈÓÁ¯ EÏ Ô˙Â :¯Ó‡pL ; »»∆∆¡«¿»«¿«¬ƒ¿ƒ«¿¿ƒ¿∆¿»

BÒÁÈÏ LeÁÏ LÈ - ÌÁ¯Ó BÈ‡Â È¯ÊÎ‡ ‡e‰L ÈÓ10; ƒ∆«¿»ƒ¿≈¿«≈≈»¿«¬
ÌÈ·ÎBk È„·BÚa ‡l‡ ‰ÈeˆÓ ˙ei¯ÊÎ‡‰ ÔÈ‡L∆≈»«¿¿ƒ¿»∆»¿¿≈»ƒ
ÏÎÂ .eÓÁ¯È ‡ÏÂ ‰n‰ È¯ÊÎ‡ :¯Ó‡pL ,˙BÏÊÓe«»∆∆¡««¿»ƒ≈»¿…¿«≈¿»
ÌÈa :¯Ó‡pL ,Ì‰ ÌÈÁ‡k - Ì‰ÈÏÚ ‰ÂÏp‰Â Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿«ƒ¿∆¬≈∆¿«ƒ≈∆∆¡«»ƒ
- Á‡‰ ÏÚ Á‡‰ ÌÁ¯È ‡Ï Ì‡Â ;ÌÎÈ‰Ï‡ ÈÈÏ Ìz‡«∆«»¡…≈∆¿ƒ…¿«≈»»«»»
?Ô‰ÈÈÚ ÔÈ‡OB Ï‡¯OÈ ÈiÚ ÈÓÏe ?ÂÈÏÚ ÌÁ¯È ÈÓƒ¿«≈»»¿ƒ¬ƒ≈ƒ¿»≈¿ƒ≈≈∆

ÔÈÙ„B¯Â Ô˙B‡ ÔÈ‡BOL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk È„·BÚÏ‰«¿¿≈»ƒ«»∆¿ƒ»¿¿ƒ
.Ô‰ÈÁ‡Ï ‡l‡ ˙BÈeÏz Ô‰ÈÈÚ ÔÈ‡ ‡‰ !?Ô‰È¯Á‡«¬≈∆»≈≈≈∆¿∆»«¬≈∆

עשר).7) ד"ה שם ו'תוספות' ט. (תענית מתעשר ואדרבה
שמח'). ('אור מחסור" אין לרש "נותן כז) כח, (משלי ונאמר

הצדקה 8) "ועבודת פסוק אותו של סופו על שסומך נראה
על  נדרש הצדקה" "מעשה שהרי עולם", עד ובטח השקט
בה"ו. להלן כמבואר ליתן, אחרים הכופה צדקה גבאי

ב.9) קנא, זו:10)שבת באומה יש סימנים ששלשה
למעלה  וראה שם, (יבמות חסדים וגומלי וביישנים רחמנים
על  מרחם שאינו מי "וכל ב: לב, בביצה הוא וכן ה"א).
פני  ('אור אבינו" אברהם של מזרעו שאינו בידוע הבריות,

מלך').

.‚‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ‰˜„v‰ ÔÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚn‰ Ïk»««¿ƒ≈»ƒ«¿»»¬≈∆ƒ¿»
ÏÚiÏa11˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú „·BÚ ‡¯˜pL BÓk , ¿ƒ««¿∆ƒ¿»≈¬«»ƒ«»

‡e‰ ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú·e .ÏÚiÏaÌÈL‡ e‡ˆÈ :¯ÓB‡ ¿ƒ«««¬«»ƒ≈»¿¬»ƒ
:¯ÓB‡ ‡e‰ ‰˜„v‰ ÔÓ ÂÈÈÚ ÌÈÏÚÓ·e ;ÏÚiÏ· Èa¿≈¿ƒ««¿«¿ƒ≈»ƒ«¿»»≈
‡¯˜Â .ÏÚiÏ· E··Ï ÌÚ ¯·„ ‰È‰È Ôt EÏ ¯ÓM‰ƒ»∆¿∆ƒ¿∆»»ƒ¿»¿¿ƒ««¿ƒ¿»
,‡ËBÁ ‡¯˜Â .È¯ÊÎ‡ ÌÈÚL¯ ÈÓÁ¯Â :¯Ó‡pL ,ÚL»̄»∆∆¡«¿«¬≈¿»ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿»≈
LB„w‰Â .‡ËÁ E· ‰È‰Â ÈÈ Ï‡ EÈÏÚ ‡¯˜Â :¯Ó‡pL∆∆¡«¿»»»∆∆¿»¿»»¿≈¿¿«»
˙ÚÂL :¯Ó‡pL ,ÌÈiÚ ˙ÚÂLÏ ·B¯˜ ‡e‰ Ce¯a»»¿«¿«¬ƒƒ∆∆¡««¿«

ÚÓL˙ ‰z‡ ÌÈiÚ12,Ì˙˜Úˆa ¯‰f‰Ï CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ . ¬ƒƒ«»ƒ¿«¿ƒ»»ƒ¿ƒ»≈¿«¬»»
˜ÚˆÈ Èk ‰È‰Â :¯Ó‡pL ;Ì‰Ï ‰˙e¯k ˙È¯a È¯‰L∆¬≈¿ƒ¿»»∆∆∆¡«¿»»ƒƒ¿«

.È‡ ÔepÁ Èk ÈzÚÓLÂ ÈÏ‡≈«¿»«¿ƒƒ«»ƒ

קרחה,11) בן יהושע רבי של מאמרו את רבינו פירש כן
כאילו  הצדקה, מן עיניו המעלים "כל א: י, בתרא בבבא
בליעל  בני וגו' לך השמר הכא כתיב עבודהֿזרה, עובד

כתוב:12)וגו'". כח) (לד, באיוב אך במקרא, נמצא לא
"נשמת" השיר ברכת בנוסח והוא ישמע". עניים "וצעקת

בדפוסים). (הגהה הספרדים של

.„ÂÈÙe ˙BÚ¯ ÌÈt ¯·Òa ÈÚÏ ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰ Ïk»«≈¿»»¿»ƒ¿≈∆»ƒ»»»
„a‡ - ÌÈ·e‰Ê ÛÏ‡ BÏ Ô˙ elÙ‡ ,Ú˜¯wa ˙BLe·k¿««¿«¬ƒ»«∆∆¿ƒƒ≈

B˙eÎÊ13˙BÙÈ ÌÈt ¯·Òa BÏ Ô˙B ‡l‡ ;d„ÈÒÙ‰Â ¿¿ƒ¿ƒ»∆»≈¿≈∆»ƒ»
‡Ï Ì‡ :¯Ó‡pL ,B˙¯ˆ ÏÚ BnÚ ÔB‡˙Óe .‰ÁÓO·e¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ«»»∆∆¡«ƒ…
BÏ ¯a„Óe .ÔBÈ·‡Ï ÈLÙ ‰Ó‚Ú ,ÌBÈ ‰L˜Ï È˙ÈÎ·»ƒƒƒ¿≈»¿»«¿ƒ»∆¿¿«≈
.Ô¯‡ ‰ÓÏ‡ ·ÏÂ :¯Ó‡pL ,ÌÈÓeÁÂ ÌÈeÁz È¯·„ƒ¿≈«¬ƒ¿ƒƒ∆∆¡«¿≈«¿»»«¿ƒ

כותב 13) הי"ד להלן שהרי לגמרי, זכותו שאבד כוונתו אין
מצוה. יש בזו שאף משמע בעצב", שיתן מזה "פחות

.‰e‰Òit - BÏ ÔzÏ ÌeÏk E„Èa ÔÈ‡Â EnÓ ÈÚ‰ Ï‡L»«∆»ƒƒ¿¿≈¿»¿¿ƒ≈«¿≈
ÌÈ¯·„a14ÈÚa ¯Ú‚Ï ¯eÒ‡Â .15BÏB˜ dÈa‚‰Ï B‡ ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿…¿»ƒ¿«¿ƒ«

‡e‰ È¯‰Â .‡k„Â ¯aL BalL ÈtÓ ,‰˜Úˆa ÂÈÏÚ»»ƒ¿»»ƒ¿≈∆ƒƒ¿»¿ƒ¿»«¬≈
:¯ÓB‡Â .‰Ê·˙ ‡Ï ÌÈ‰Ï‡ ‰k„Â ¯aL ·Ï :¯ÓB‡≈≈ƒ¿»¿ƒ¿∆¡…ƒ…ƒ¿∆¿≈
ÈÓÏ ÈB‡Â .ÌÈ‡k„ ·Ï ˙BÈÁ‰Ïe ÌÈÏÙL Áe¯ ˙BÈÁ‰Ï¿«¬«¿»ƒ¿«¬≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
ÔÈa ·‡k BÏ ‰È‰È ‡l‡ .BÏ ÈB‡ ,ÈÚ‰ ˙‡ ÌÈÏÎ‰L∆ƒ¿ƒ∆∆»ƒ∆»ƒ¿∆¿»≈
.ÌÈBÈ·‡Ï ÈÎ‡ ·‡ :¯Ó‡pL ,ÌÈ¯·„a ÔÈa ÌÈÓÁ¯a¿«¬ƒ≈ƒ¿»ƒ∆∆¡«»»…ƒ»∆¿ƒ

ב.14) ט, "כופר 15)בבאֿבתרא ז): (יג, במשלי הוא כן
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הקמח' ב'כד וראה גערה". שמע לא ורש עשרו, איש נפש
צדקה. אות

.Â‰ÙBk‰16B¯ÎO - Ô˙B‡ ‰OÚÓe ‰˜„ˆ ÔzÏ ÌÈ¯Á‡ «∆¬≈ƒƒ≈¿»»¿«∆»¿»
Ô˙Bp‰ ¯ÎOÓ ÏB„‚17‰˜„v‰ ‰OÚÓ ‰È‰Â :¯Ó‡pL ; »ƒ¿««≈∆∆¡«¿»»«¬≈«¿»»

ÌBÏL18:¯ÓB‡ Ì‰a ‡ˆBiÎÂ ‰˜„ˆ È‡ab ÏÚÂ . »¿««»≈¿»»¿«≈»∆≈
ÌÈ·ÎBkk ÌÈa¯‰ È˜ÈcˆÓe19. «¿ƒ≈»«ƒ«»ƒ

א.16) ט, צדקה 17)בבאֿבתרא מהנותן אפילו כלומר,
ב). ס"ק רמט סי' יו"ד (ט"ז בכפיה שלא ברצונו,

אלא 18) נאמר לא בנתינתה, כלומר, הצדקה, בעבודת ואילו
גדו  ושלום ובטח", שם)."השקט (מהרש"א מהם ל

ב.19) ח, שם

.Ê‰ÏÚÓ :BfÓ ‰ÏÚÓÏ BÊ ‰˜„ˆa LÈ ˙BÏÚÓ ‰ÓL¿…∆«¬≈ƒ¿»»¿«¿»ƒ«¬»
Án‰ ‰Ê - ‰pnÓ ‰ÏÚÓÏ ÔÈ‡L ‰ÏB„‚„Èa ˜ÈÊ ¿»∆≈¿«¿»ƒ∆»∆««¬ƒ¿«

‰OBÚ B‡ ,‰‡ÂÏ‰ B‡ ‰zÓ BÏ Ô˙BÂ CnL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»¿≈«»»«¿»»∆
˙eÙzL BnÚ20˙‡ ˜fÁÏ È„k ,‰Î‡ÏÓ BÏ ‡ÈˆÓÓ B‡ , ƒÀ»«¿ƒ¿»»¿≈¿«≈∆

:¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ .Ï‡LÏ ˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈ ‡lL „Ú B„È»«∆…ƒ¿»≈«¿ƒƒ¿…¿«∆∆¡«
Ba ˜ÊÁ‰ :¯ÓBÏk .CnÚ ÈÁÂ ·LB˙Â ¯b ,Ba z˜ÊÁ‰Â¿∆¡«¿»≈¿»»«ƒ»¿««¬≈

.C¯ËˆÈÂ ÏtÈ ‡lL „Ú«∆…ƒ…¿ƒ¿»≈

יותר 20) מעלה היא המלוה כי למעלה, ממטה מונה רבינו
גדולה  יותר מעלה היא שותפות ועושה מהמתנה, גדולה
לקיש, בן שמעון "א"ר א: סג, בשבת שאמרו כמו ממלוה,
העושה  מן יותר רש"י) - בה בוש העני (שאין המלוה גדול

מכולם". יותר שותפות) (עושה בכיס ומטיל צדקה,

.ÁÈÓÏ Ú„È ‡ÏÂ ,ÌÈiÚÏ ‰˜„ˆ Ô˙Bp‰ - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆«≈¿»»«¬ƒƒ¿…»«¿ƒ
‰ÂˆÓ BÊ È¯‰L ;Á˜Ï ÈnÓ ÈÚ‰ Ú„È ‡ÏÂ ,Ô˙»«¿…»«∆»ƒƒƒ»«∆¬≈ƒ¿»

dÓLÏ21ÌÈ‡LÁ ˙kLÏ ÔB‚k .22,Lc˜na ‰˙È‰L ƒ¿»¿ƒ¿«¬»ƒ∆»¿»«ƒ¿»
Èa ÌÈiÚ‰Â ,È‡LÁa da ÔÈ˙B ÌÈ˜Ècv‰ eÈ‰L∆»««ƒƒ¿ƒ»«¬«¿»¬ƒƒ¿≈

È‡LÁa ‰pnÓ ÔÈÒ¯t˙Ó ÌÈ·BË23- ‰ÊÏ ·B¯˜Â . ƒƒ¿«¿¿ƒƒ∆»«¬«¿»»∆
‰˜„ˆ ÏL ‰t˜ CB˙Ï Ô˙Bp‰24CB˙Ï Ì„‡ ÔzÈ ‡ÏÂ . «≈¿À»∆¿»»¿…ƒ≈»»¿

ÔÓ‡ ‰pÓÓ‰L Ú„BÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰˜„ˆ ÏL ‰tÀ̃»∆¿»»∆»ƒ≈≈«∆«¿À∆∆¡»
Ôa ‰ÈÁ Èa¯k ‰¯eLk ‚È‰‰Ï Ú„BÈÂ ÌÎÁÂ¿»»¿≈«¿«¿ƒ«»¿«ƒ¬«¿»∆

ÔBÈ„¯z25. ¿«¿

צדיק 21) זה הרי לשמה, שלא עושה אם שגם אףֿעלֿפי
י:). (בבאֿבתרא מ"ו.22)גמור פ"ה שקלים

יודע.23) איש ואין בעצמם לוקחים בבא24ֿ)כלומר,
שם. וראה 25)בתרא, אלא, ד"ה ב'תוספות' ועי' שם,

ה"א. פ"ט למעלה

.Ë‰fÓ ˙eÁt26Ú„È ‡ÏÂ ,ÔzÈ ÈÓÏ Ô˙Bp‰ Ú„iL - »ƒ∆∆≈««≈¿ƒƒ≈¿…≈«
ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔB‚k .Á˜Ï ÈnÓ ÈÚ‰27eÈ‰L , ∆»ƒƒƒ»«¿¿≈«¬»ƒ∆»

.ÌÈiÚ‰ ÈÁ˙Ùa ˙BÚn‰ ÔÈÎÈÏLÓe ¯˙qa ÔÈÎÏB‰¿ƒ«≈∆«¿ƒƒ«»¿ƒ¿≈»¬ƒƒ
ÔÈ‡ Ì‡ ,‡È‰ ‰·BË ‰ÏÚÓe ,˙BOÚÏ Èe‡¯ ‰ÊÎÂ¿»∆»«¬«¬»»ƒƒ≈

.‰¯eMk ÔÈ‚‰B ‰˜„va ÔÈpÓÓ‰«¿Àƒ«¿»»¬ƒ«»

שם.26) סז,27)בבאֿבתרא, בכתובות וראה עוקבא. מר
א.

.È‰fÓ ˙eÁt28Ú„È ‡ÏÂ ,ÏË ÈnÓ ÈÚ‰ Ú„iL - »ƒ∆∆≈«∆»ƒƒƒ»«¿…≈«

ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b ÔB‚k .Ô˙Bp‰29˙BÚn‰ ÌÈ¯¯Bˆ eÈ‰L , «≈¿¿≈«¬»ƒ∆»¿ƒ«»
ÌÈiÚ‰ ÔÈ‡·e ,Ô‰È¯BÁ‡Ï ÔÈÏÈLÙÓe Ô‰ÈÈ„Òaƒ¿ƒ≈∆«¿ƒƒ«¬≈∆»ƒ»¬ƒƒ

.‰Lea Ô‰Ï ‰È‰È ‡lL È„k ,ÔÈÏËBÂ¿¿ƒ¿≈∆…ƒ¿∆»∆»

שם.28) שם.29)בבאֿבתרא, בכתובות, וראה אבא, רבי

.‡ÈÌ„˜ B„Èa BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt.Ï‡LiL »ƒ∆∆ƒ≈¿»…∆∆ƒ¿«

.·È.Ï‡LiL ¯Á‡ BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈««∆ƒ¿«

.‚È¯·Òa Èe‡¯‰ ÔÓ ˙BÁt BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈»ƒ»»¿≈∆
.˙BÙÈ ÌÈt»ƒ»

.„È.·ˆÚa BÏ ÔziL - ‰fÓ ˙eÁt»ƒ∆∆ƒ≈¿∆∆

.ÂËÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b30Ì„˜ ÈÚÏ ‰Ëe¯t ÔÈ˙B eÈ‰ ¿≈«¬»ƒ»¿ƒ¿»¿»ƒ…∆
˜„ˆa È‡ :¯Ó‡pL ;ÔÈÏÏt˙Ó Ck ¯Á‡Â ‰lÙz Ïk»¿ƒ»¿««»ƒ¿«¿ƒ∆∆¡«¬ƒ¿∆∆

.EÈÙ ‰ÊÁ‡∆¡∆»∆

שם.30) בתרא, בבא - אלעזר רבי

.ÊËÌÈÏB„b‰ ÂÈ˙B·ÏÂ ÂÈ·Ï ˙BBÊÓ Ô˙Bp‰31BÈ‡L «≈¿¿»»¿ƒ¿»«¿ƒ∆≈
‚È‰‰Ïe ‰¯Bz ÌÈ¯Îf‰ „nÏÏ È„k ,Ô‰È˙BBÊÓa ·iÁ«»ƒ¿≈∆¿≈¿«≈«¿»ƒ»¿«¿ƒ
Ô˙Bp‰ ÔÎÂ ;˙BÊe·Ó eÈ‰È ‡ÏÂ ‰¯LÈ C¯„a ˙Ba‰«»¿∆∆¿»»¿…ƒ¿¿¿≈«≈

Bn‡Ïe ÂÈ·‡Ï ˙BBÊÓ32‰˜„v‰ ÏÏÎa ‰Ê È¯‰ -33. ¿¿»ƒ¿ƒ¬≈∆ƒ¿««¿»»
Ì„B˜ ·B¯w‰L ,‡È‰ ‰ÏB„‚ ‰˜„ˆe34ÏÈÎ‡n‰ ÏÎÂ . ¿»»¿»ƒ∆«»≈¿»««¬ƒ

‡¯B˜ ‰Ê È¯‰ - BÁÏL ÏÚ ÌÈÓB˙ÈÂ ÌÈiÚ ‰˜LÓe«¿∆¬ƒƒƒƒ«À¿»¬≈∆≈
ÈÈÂ ‡¯˜z Ê‡ :¯Ó‡pL ;‚pÚ˙Óe e‰ÚÈÂ ÈÈ Ï‡∆¿»¿«¬≈ƒ¿«≈∆∆¡«»ƒ¿»«»

‰ÚÈ35. «¬∆

בכתובות 31) הדברים ומקור (כסףֿמשנה). שנים משש יותר
צדקה  "עושה ג): קו, (תהלים שנאמר ממה זאת ולמדו א. נ,

עת". מחוייב 32)בכל אינו ואם, אב כיבוד מצות שמצד
מהל' בפ"ו רבינו שפסק כמו הם, מכספם אלא לפרנסם

ה"ג. אורו.33)ממרים ד"ה לב. קידושין ב'תוספות' ראה
הי"ג.34) פ"ז למעלה "אז 35)ראה יד): נח, (שם [וגומר

ה'"]. על תתענג

.ÊÈÌÈÓÎÁ eeˆ36ÌÈiÚ Ì„‡ ÏL B˙È· Èa eÈ‰iL , ƒ¬»ƒ∆ƒ¿¿≈≈∆»»¬ƒƒ
ÌÈ„·Ú‰ ÌB˜Óa ÌÈÓB˙ÈÂ37LnzL‰Ï BÏ ·ËeÓ . ƒƒƒ¿»¬»ƒ»¿ƒ¿«≈

‡ÏÂ ,ÂÈÒÎpÓ ·˜ÚÈÂ ˜ÁˆÈ Ì‰¯·‡ Èa e‰ÈÂ ,el‡a»≈¿≈»¿≈«¿»»ƒ¿»¿«¬…ƒ¿»»¿…
ÌBÈ ÏÎa - ÌÈ„·Ú ‰a¯n‰ ÏkL .ÌÁ Ú¯Ê Ì‰a e‰È≈»»∆∆«»∆»««¿∆¬»ƒ¿»

ÌÏBÚa ÔBÚÂ ‡ËÁ ÛÈÒBÓ ÌBÈÂ38Èa ÌÈiÚ eÈ‰È Ì‡Â ; »ƒ≈¿¿»»»¿ƒƒ¿¬ƒƒ¿≈
.˙BˆÓe ˙BiÎÊ ÛÈÒBÓ ‰ÚLÂ ‰ÚL ÏÎa - B˙È·≈¿»»»¿»»ƒ¿Àƒ¿

מ"ה.36) פ"א בפירוש 37)אבות וראה הכנענים.
שם. -38)המשניות, שפחות "מרבה מ"ז: פ"ב באבות

גזל". מרבה - עבדים מרבה זימה, מרבה

.ÁÈ˜Á„È ÌÏBÚÏ39Ï‡Â ¯Úˆa ÏbÏb˙ÈÂ BÓˆÚ Ì„‡ ¿»ƒ¿…»»«¿¿ƒ¿«¿≈¿««¿«
eeˆ ÔÎÂ .¯eav‰ ÏÚ BÓˆÚ CÈÏLÈ Ï‡Â ˙Bi¯aÏ C¯ËˆÈƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿ƒ«¿««ƒ¿≈ƒ

:e¯Ó‡Â ÌÈÓÎÁC¯Ëˆz Ï‡Â ÏÁ EzaL ‰OÚ ¬»ƒ¿»¿¬≈««¿…¿«ƒ¿»≈
˜ÒÚÈ - ÈÚ‰Â „aÎÓe ÌÎÁ ‰È‰ elÙ‡Â .˙Bi¯aÏ«¿ƒ«¬ƒ»»»»¿À»¿∆¡ƒ«¬…
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קלי zenexz zekld - mirxf xtq - oeygxn d"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

C¯ËˆÈ ‡ÏÂ ,˙ÏeÓ ˙en‡a elÙ‡Â ,˙en‡a¿À»«¬ƒ¿À»¿À∆∆¿…ƒ¿»≈
¯Ó‡È ‡ÏÂ ,˙BÏ· ˙BÓ‰a ¯BÚ ËLÙÏ ·ËeÓ .˙Bi¯aÏ«¿ƒ»ƒ¿…¿≈¿≈¿……«

ÌÚÏ40eeˆ CÎ·e .ÈeÒ¯t ,È‡ Ô‰k ,È‡ ÏB„b ÌÎÁ : »»»»»¬ƒ…≈¬ƒ«¿¿ƒ¿»ƒ
ÌÈˆÚ È·ËBÁ Ì‰Ó eÈ‰ ÌÈÓÎÁ‰ ÈÏB„b .ÌÈÓÎÁ41 ¬»ƒ¿≈«¬»ƒ»≈∆¿≈≈ƒ

˙B¯Bw‰ È‡OBÂ42ÌÈÓ È·‡BLÂ43ÏÊ¯a‰ ÈOBÚÂ ˙BpbÏ ¿¿≈«¿¬≈«ƒ««¿≈««¿∆
ÌÈÓÁt‰Â44Ì‰Ó eÏa˜ ‡ÏÂ ,¯eav‰ ÔÓ eÏ‡L ‡ÏÂ , ¿«∆»ƒ¿…»¬ƒ«ƒ¿…ƒ¿≈∆

.Ì‰Ï e˙pLk¿∆»¿»∆

א.39) קיב, "פשוט 40)פסחים א. קיג, שם הוא כן
וגברא  אנא, כהנא תימא ולא אגרא, ושקיל בשוקא נבילתא

אנא". אבות 41)רבא המשנה, בפירוש (רבינו הזקן הלל
לה:). יומא ועי' מ"ה. ב 42)פ"ד סז, בגיטין ששת, רב

(כסף43ֿ)(כסףֿמשנה). א. קה, בכתובות הונא, רב
רש"י  אולם שם). אבות המשנה, בפירוש וראה משנה,

שלו. שדות משקה שהיה שם, יהושע,44)מפרש רבי
(כסףֿמשנה). א. כח, בברכות

.ËÈÏËBÂ ÌÚ‰ ˙‡ ‰n¯Óe ÏhÏ CÈ¯ˆ BÈ‡L ÈÓ Ïk»ƒ∆≈»ƒƒ…¿«∆∆»»¿≈
‰˜f‰ ÔÓ ˙Ó BÈ‡ -45È¯‰Â .˙Bi¯aÏ C¯ËˆiL „Ú ≈≈ƒ«ƒ¿»«∆ƒ¿»≈«¿ƒ«¬≈

ÈÓ ÏÎÂ .Ì„‡a ÁË·È ¯L‡ ¯·b‰ ¯e¯‡ ÏÏÎa ‡e‰ƒ¿«»«∆∆¬∆ƒ¿«»»»¿»ƒ
,ÏËB Ôk Ì‡ ‡l‡ ˙BÈÁÏ ÏBÎÈ BÈ‡Â ÏhÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ…¿≈»ƒ¿∆»ƒ≈≈
BzÚc ÒÈ‚Óe ,ÔÈ¯eqÈ ÏÚa B‡ ‰ÏBÁ B‡ Ô˜Ê ÔB‚k¿»≈∆««ƒƒ≈ƒ«¿

ÌÈÓc CÙBL ‰Ê È¯‰ - ÏËB BÈ‡Â46,BLÙa ·iÁ˙Óe , ¿≈≈¬≈∆≈»ƒƒ¿«≈¿«¿
ÈÓ ÏÎÂ .˙BÓL‡Â ˙B‡hÁ ‡l‡ B¯Úˆa BÏ ÔÈ‡Â¿≈¿«¬∆»«»«¬»¿»ƒ
¯Úˆ ÈiÁ ‰ÈÁÂ ‰ÚM‰ ˙‡ ˜Á„Â ¯ÚˆÂ ,ÏhÏ CÈ¯vL∆»ƒƒ…¿ƒ≈¿»«∆«»»¿»»«≈««
‰˜f‰ ÔÓ ˙Ó BÈ‡ - ¯eav‰ ÏÚ ÁÈ¯ËÈ ‡lL È„k¿≈∆…«¿ƒ«««ƒ≈≈ƒ«ƒ¿»

BlMÓ ÌÈ¯Á‡ Ò¯ÙiL „Ú47‡ˆBik Ïk ÏÚÂ ÂÈÏÚÂ . «∆¿«¿≈¬≈ƒƒ∆¿»»¿«…«≈
.ÈÈa ÁË·È ¯L‡ ¯·b‰ Ce¯a :¯Ó‡ ‰Êa»∆∆¡«»«∆∆¬∆ƒ¿««»

מ"ט.45) פ"ח פאה ב'ירושלמי' המשנה כן 46)גירסת
שם. בר"ש ועי' שם. בר"ש,47)הוא ועיי"ש שם, משנה

לפרנסתו, להספיק יכול אינו אם בין כן, חילק הוא שאף
בכלל  שהוא להספיק, יכול אם לבין דמים, שופך שהוא

בה'". יבטח אשר הגבר "ברוך

‡iÓL„ ‡zÚiÒa ÌÈiÚ ˙BzÓ ˙BÎÏ‰ B‰Ï e˜ÏÒ¿ƒ¿ƒ¿«¿¬ƒƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«»

ה'תשפ"א  מרחשון כ"ה חמישי יום

-mirxfxtq
zFnExY zFkld¦§§

LLÂ ,‰OÚ ˙BˆÓ ÌÈzL .˙BˆÓ ‰BÓL ÔÏÏÎa LÈ≈ƒ¿»»¿∆ƒ¿¿«ƒƒ¿¬≈¿≈
LÈ¯Ù‰Ï (‡ :ÔË¯Ù ‡e‰ ‰ÊÂ ,‰OÚ˙ ‡Ï ˙BˆÓƒ¿…«¬∆¿∆¿»»¿«¿ƒ

‰ÏB„‚ ‰Óe¯z1‡lL (‚ .¯OÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï (· . ¿»¿»¿«¿ƒ¿««¬≈∆…
ÏÚ LÈ¯ÙÈ ‡l‡ ‰ÊÏ ‰Ê ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ÌÈc˜È«¿ƒ¿««¿∆»∆∆»«¿ƒ«
ÏÎ‡È ‡lL (‰ .‰Óe¯z ¯Ê ÏÎ‡È ‡lL („ .¯„q‰«≈∆∆……«»¿»∆……«
ÏÎ‡È ‡lL (Â .‰Óe¯z B¯ÈÎO B‡ Ô‰k ·LBz elÙ‡¬ƒ«…≈¿ƒ¿»∆……«
(Á .‰Óe¯z ‡ÓË Ô‰k ÏÎ‡È ‡lL (Ê .‰Óe¯z Ï¯Ú»≈¿»∆……«…≈»≈¿»
ÌÈL„w‰ ÔÓ Ì¯eÓ ‡ÏÂ ‰Óe¯z ‰ÏÏÁ ÏÎ‡z ‡lL2. ∆……«¬»»¿»¿…»ƒ«√»ƒ

:el‡ ÌÈ˜¯Ùa el‡ ˙BˆÓ ¯e‡·e≈ƒ¿≈ƒ¿»ƒ≈

ראׁשֹון 3ּפרק ¤¤¦
ארץ 1) היא זו אי נוהגים. היכן והמעשרות התרומות יבאר

ישראל, בארץ קרקע שקנה גוי לארץ. וחוצה וסוריא ישראל
הקונה  ישראל. מארץ שקנה בקרקע שגדלו הגוי ופירות
ישראל  בסוריא. הגוי מן קרקע הקונה או בסוריא שדה
ישראל  פירות. לו ושלח אריס לה והוריד קרקע לו שהיה
שיצאו  ישראל ארץ ופירות בשותפות. שדה שלקחו וגוי
ועומד  לארץ שנוטה אילן ודין איפכא. או לארץ, לחוצה
אם  הזה בזמן ומעשרות תרומות איפכא. או לארץ, בחוצה

התורה. מן הנתינה.2)הם גם ההפרשה היינו 3)ובכלל
קלים. קדשים של ושוק חזה

.‡‡l‡ ‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈ‚‰B ÔÈ‡ ˙B¯OÚn‰Â ˙BÓe¯z‰«¿¿«««¿≈»¬ƒƒ«»∆»
Ï‡¯OÈ ı¯‡a4˙Èa‰ ÈÙa ‡lL ÔÈa ˙Èa‰ ÈÙa ÔÈa ,5. ¿∆∆ƒ¿»≈≈ƒ¿≈««ƒ≈∆…ƒ¿≈««ƒ

eÈ˜˙‰ ÌÈ‡È·e6¯ÚL ı¯‡a elÙ‡ ˙B‚‰B e‰iL ,7, ¿ƒƒƒ¿ƒ∆¿¬¬ƒ¿∆∆ƒ¿»
Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ‰ÎeÓÒ ‡È‰L ÈtÓ8ÔÈÎÏB‰ Ï‡¯OÈ ·¯Â ƒ¿≈∆ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈¿…ƒ¿»≈¿ƒ

ÌÈBL‡¯‰ ÌÈÓÎÁ‰Â .ÌL ÔÈ·LÂ9eÈ‰iL ,eÈ˜˙‰ ¿»ƒ»¿«¬»ƒ»ƒƒƒ¿ƒ∆ƒ¿
·‡BÓe ÔBnÚ ı¯‡·e ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡a Û‡ ˙B‚‰B10ÈtÓ , ¬«¿∆∆ƒ¿«ƒ¿∆∆«»ƒ¿≈

Ï‡¯OÈ ı¯‡Ï ˙B·È·Ò Ì‰L11. ∆≈¿ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

קרקע),4) חובת (היינו בארץ תלוייה שהיא מצוה ש"כל
בארץ". אלא נוהגת ישראל 5)אינה שכל בזמן ודווקא

נביאים".6)שם. מעשה "בבל ג: משנה ד פרק ידים 
ועמון 8)בבל.7) ממצרים יותר היא שרחוקה פי על [אף

היא  סמוכה - בשביעית שני מעשר בה תקנו ולפיכך ומואב
אחרות]. מארצות יותר ישראל שם:במשנה 9)לארץ

ולפי  זקנים. מעשה ומואב עמון ואף זקנים". מעשה "מצרים
הנביאים. בה תקנו לא לשם, הולכים ישראל רוב היו שלא

בקדושת 10) מעולם נתקדשו ולא סיחון ידי על נכבשו שלא
ישראל. ישראל.11)ארץ לארץ קרובים כלומר,

.·˙Bˆ¯‡a ‡È‰ ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Ï‡¯OÈ ı¯‡12 ∆∆ƒ¿»≈»¬»¿»»ƒ»¬»
Ï‡¯OÈ CÏÓ ÔLakL13‡È· B‡14Ï‡¯OÈ ·¯ ˙ÚcÓ15. ∆ƒ¿»∆∆ƒ¿»≈»ƒƒ««…ƒ¿»≈

B‡ Ï‡¯OiÓ „ÈÁÈ Ï·‡ .ÌÈa¯ Leak ‡¯˜p‰ e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿»ƒ«ƒ¬»»ƒƒƒ¿»≈
ÔÓˆÚÏ eL·ÎÂ eÎÏ‰L Ë·L B‡ ‰ÁtLÓ16,ÌB˜Ó ƒ¿»»≈∆∆»¿¿»¿¿«¿»»

ı¯‡ ‡¯˜ BÈ‡ - Ì‰¯·‡Ï ‰zpL ı¯‡‰ ÔÓ elÙ‡¬ƒƒ»»∆∆ƒ¿»¿«¿»»≈ƒ¿»∆∆
˜lÁ ‰Ê ÈtÓe .˙Bˆn‰ Ïk Ba e‚‰iL È„k Ï‡¯OÈƒ¿»≈¿≈∆ƒ¿¬»«ƒ¿ƒ¿≈∆ƒ≈
ÏÚ Û‡ ÌÈË·MÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡ Ïk BÈc ˙È·e ÚLB‰È¿À«≈ƒ»∆∆ƒ¿»≈«¿»ƒ««
„ÈÁÈ Leak ‰È‰È ‡lL È„k ,‰LaÎ ‡lL Èt17 ƒ∆…ƒ¿¿»¿≈∆…ƒ¿∆ƒ»ƒ

.B˜ÏÁ LaÎÈÂ Ë·LÂ Ë·L Ïk ‰ÏÚiLk¿∆«¬∆»≈∆»≈∆¿ƒ¿∆¿

לאברהם.12) שניתנה הארץ גם אחרים 13)כולל בספרים
שופט". "או הנביא 14)נוסף ששמואל שמצאנו כמו

בפלשתים. למלחמה ישראל את שלא 15)הוציא אבל
כיבוש, ואינו יחיד, כיבוש אלא אינו ישראל, רוב מדעת

כא. זרה בעבודה יוסי רבי רוב 16)וכדעת מדעת שלא
כשהלכו 17)ישראל. חלקו שבט לכל שחלקו [שכיוון

ישראל]. רוב מדעת זה הרי לכבוש,

.‚Ì¯‡ ÔB‚k ,ÔÚk ı¯‡Ï ıeÁ „Âc L·kL ˙Bˆ¯‡‰»¬»∆»«»ƒ¿∆∆¿««¿¬«
·ÏÁ‡Â ‰·Bˆ Ì¯‡Â ÌÈ¯‰18Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ «¬«ƒ«¬«»¿«¿»¿«≈»∆««ƒ

‡e‰ ÏB„b‰ ÔÈc ˙È· Èt ÏÚÂ ‡e‰ Ï‡¯OÈ CÏnL∆∆∆ƒ¿»≈¿«ƒ≈ƒ«»
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‰OBÚ19‰ˆeÁk ‡ÏÂ ¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡k ÔÈ‡ - ∆≈»¿∆∆ƒ¿»≈¿»»»¿…¿»
e‡ˆÈ ‡l‡ ;ÌÈ¯ˆÓe Ï·a ÔB‚k ,¯·c ÏÎÏ ı¯‡Ï»»∆¿»»»¿»∆ƒ¿«ƒ∆»»¿
‡Ï Ï‡¯OÈ ı¯‡k Ô˙BÈ‰ÏÂ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ÏÏkÓƒ¿«»»»∆¿ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈…
ÈtÓ ?Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙ÏÚnÓ e„¯È ‰Ó ÈtÓe .eÚÈb‰ƒƒƒ¿≈»»¿ƒ«¬«∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈
‡l‡ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ Ïk LaÎiL Ì„˜ Ì˙B‡ L·kL∆»«»…∆∆ƒ¿»∆∆ƒ¿»≈∆»
ÔÚk ı¯‡ Ïk ÒÙz el‡Â ;ÌÈÓÓÚ ‰Ú·MÓ da ¯‡Lƒ¿«»ƒƒ¿»¬»ƒ¿ƒ»«»∆∆¿««

˙B¯Á‡ ˙Bˆ¯‡ L·k Ck ¯Á‡Â ‰È˙BÏe·‚Ï20‰È‰ - ƒ¿∆»¿««»»«¬»¬≈»»
˙Bˆ¯‡‰Â .¯·c ÏÎÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡k Blk BLeakƒÀ¿∆∆ƒ¿»≈¿»»»¿»¬»

.‡È¯eÒ ÔÈ‡¯˜p‰ Ô‰ „Âc L·kL∆»«»ƒ≈«ƒ¿»ƒ¿»

הוריש 18) לא "אשר שופטים בספר שנזכרה אחלב זו [אין
לארץ. חוצה אינה שההיא אחלב", ואת וגו' עכו יושבי את

ולמלחמת 19) הרשות מלחמת היא זו מלחמה [שהרי
של  הגדול דין בית פי על אלא מוציא המלך אין הרשות
מלחמת  שהיא ישראל ארץ במלחמת אבל ואחד, שבעים
רבינו  הזכיר לא ולפיכך הגדול, הדין בבית צורך אין מצוה

ישראל]. רוב אלא הקודמת דין 20)בהלכה בית פי על
מתקדש  אינו הגדול דין בית פי על שלא אבל הגדול,
היא  שאף גופה, ישראל ארץ אלא יהא לא ישראל, בקדושת
ולא  ישראל. רוב מדעת שהיא בכיבוש אלא מתקדשת אינה
מתקדשת. יחיד כבשה אם שאף שם בגיטין התוספות כדעת

.„Ï‡¯OÈ ı¯‡k Ô‰a ‡È‰L ÌÈ¯·c LÈ - ‡È¯eÒ21, ¿»≈¿»ƒ∆ƒ»∆¿∆∆ƒ¿»≈
ı¯‡Ï ‰ˆeÁk Ô‰a ‡È‰L ÌÈ¯·c LÈÂ22da ‰Bw‰Â . ¿≈¿»ƒ∆ƒ»∆¿»»»∆¿«∆»

˙BÓe¯z ÔÈÚÏ Ï‡¯OÈ ı¯‡a ‰B˜k - Ú˜¯«̃¿«¿∆¿∆∆ƒ¿»≈¿ƒ¿«¿
ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ ‡È¯eÒa Ïk‰Â .˙ÈÚÈ·Le ˙B¯OÚÓe23. ««¿¿ƒƒ¿«…¿¿»ƒƒ¿≈¿ƒ

לו 21) מותר הגוי, מן בית בה ושהקונה טהור שאווירה
תרומות  ולעניין בשבת אפילו שטר לכתוב לגוי לומר

ושביעית. גט 22)ומעשרות והמביא טמא, שעפרה
ובפני  נכתב בפני לומר: וצריך לארץ מחוצה כמביא מסוריא
לארץ. לחוצה כמוכר לסוריא עבדו והמוכר נחתם.

כיבוש".23) שמיה לאו יחיד "כיבוש התורה שמן

.‰e˜ÈÊÁ‰L Ïk24‰M„˜ Lc˜˙Â ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ …∆∆¡ƒ≈ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«≈¿À»
‰M„wL ;Ô˙M„˜ ‰ÏËa eÏbL ÔÂÈk - ‰BL‡ƒ̄»≈»∆»»¿»¿À»»∆¿À»

„·Ïa Leak‰ ÈtÓ ‰˙È‰L ÈÙÏ ,‰BL‡¯25‰Lc˜ , ƒ»¿ƒ∆»¿»ƒ¿≈«ƒƒ¿«ƒ¿»
Èa eÏÚL ÔÂÈk .‡B·Ï „È˙ÚÏ ‰Lc˜ ‡ÏÂ d˙ÚLÏƒ¿»»¿…ƒ¿»∆»ƒ»≈»∆»¿≈

‰ÏBb‰26ı¯‡‰ ˙ˆ˜Óa e˜ÈÊÁ‰Â27‰M„˜ ‰eLc˜ , «»¿∆¡ƒ¿ƒ¿»»»∆ƒ¿»¿À»
‡B·Ï „È˙ÚÏÂ d˙ÚLÏ ,ÌÏBÚÏ ˙„ÓBÚ‰ ‰iL28. ¿ƒ»»∆∆¿»ƒ¿»»¿∆»ƒ»

ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ Ì‰a e˜ÈÊÁ‰L ˙BÓB˜n‰ Ì˙B‡ eÁÈp‰Â¿ƒƒ»«¿∆∆¡ƒ»∆≈ƒ¿«ƒ
eÈ‰Lk Ï·a ÈÏBÚ Ì‰a e˜ÈÊÁ‰ ‡ÏÂ29Ìe¯hÙ ‡ÏÂ , ¿…∆¡ƒ»∆≈»∆¿∆»¿…ƒ¿

˙B¯OÚn‰Â ‰Óe¯z‰ ÔÓ30Ì‰ÈÏÚ eÎÓÒiL È„k , ƒ«¿»¿«««¿¿≈∆ƒ¿¿¬≈∆
˙ÈÚÈ·Ma ÌÈiÚ31LB„w‰ ea¯Â .32Ô‡L ˙Èa ¯Èz‰ ¬ƒƒ«¿ƒƒ¿«≈«»ƒƒ≈¿»

Ï·· ÈÏBÚ Ì‰a e˜ÈÊÁ‰ ‡lL ˙BÓB˜n‰ Ì˙B‡Ó33. ≈»«¿∆…∆¡ƒ»∆≈»∆
ÔBÏ˜L‡ ÏÚ ‰Ó ‡e‰Â34˙B¯OÚn‰ ÔÓ d¯hÙe35. ¿ƒ¿»««¿¿ƒ¿»ƒ«««¿

בכיבוש.24) קנו הארץ 25)כלומר, שנלקחה "וכיוון
הכיבוש". בטל  עזרא.26)מידיהם ש"הרבה 27)בימי

בבל". עולי כבשום ולא מצרים עולי כבשו כרכים
עזרא 28) שעלה "וכיוון כתב: שם הבחירה בית בהלכות

בה, שהחזיקו בחזקה אלא בכיבוש קדשה לא וקדשה
בקדושת  ונתקדש בבל עולי בה שהחזיקו מקום כל ולפיכך
הארץ  שנלקח פי על ואף היום מקודש הוא השנייה עזרא
חזקה  כח מה יודע "איני תמה: שם משנה והכסף ממנו".
משנלקחה  כן גם בחזקה נאמר לא ולמה כיבוש, מכח גדול
בכיבוש  שנתקדשה בראשונה ותו חזקה, בטלה מידינו הארץ
פי  על מתבארים הדברים [אולם חזקה"?. שם היה לא וכי
קונה  גוי שמלך כתב, משנה הכסף א. שלפנינו: ההקדמות
דינא", דמלכותא "דינא משום מלחמה, בכיבוש הגוף קניין
הקנאה  אינו דמלכותא" ש"דינא כתב, מקובצת בשיטה ב.
אלא  אינו שכיבוש הרי קניין. לעשות צריך הוא אלא ליחיד,
שבאותה  ליחידים לא אבל הכובשת, למלכות כללי, קניין
את  להפקיע לגוי קניין שאין להלכה, פוסק רבינו ג. מלכות.
הקדושה  מבוארים: הדברים מעתה מקדושתה. ישראל ארץ
שהיו  פי על ואף הכללי, הכיבוש ידי על הייתה הראשונה
כמפורש  חלקו, לקנות ואחד אחד כל של חזקות כך אחר
לקדש  נתכוונו לא - ישמעאל ר' של בברייתא כו. בקידושין
הכיבוש  ידי על נתקדשה שכבר מאחר הארץ, את בהן
ידי  על בטל הכללי, הזה, שהכיבוש ומכיוון הכללי,
אבל  הקדושה, בטלה - הגויים של הכללי הקניין הכיבוש,

כ  בה היה שלא השנייה חזקה הקדושה אלא כלל, יבוש
פי  על אף - הארץ נתקדשה ידה ועל כורש, המלך ברשיון
אחד  כל של החזקות קנייני בטלו שלא כיוון שנכבשה,
הקדושה  בטלה לא - הכללי הכיבוש ידי על מישראל ואחד
בקרקע  פרטי קניין מהגויים ויחיד יחיד כל שעשה אחרי גם
כמבואר  יחיד, קניין אלא אינו הזה שהקניין כיוון בה, שזכה
מקדושתה]. ישראל ארץ את להפקיע לגוי קניין אין למעלה,

קדשום.29) ולא כבשום לא מעשר 30)כלומר, כלומר,
-31)עני. מדרבנן בהם נוהגת ששביעית פי על ואף

העניים. בשביל עני ובמעשר בתרומה הוא 32)חייבים
הנשיא. יהודה רבי - כמו 33)רבי מעשרות, מן ופטרה

כך  כל שם מצויין ישראל היו שלא "מפני והיינו אשקלון.
כיבוש  של הישוב מקומות מעיקר רחוקים מקומות והיו

בבל.34)שני". עולי כבשוה מפורש 35)שלא כן
המעשרות. מן שפטרוה בעת השתתף שרבי שם, בירושלמי

.Âı¯‡a ˙BÈeÏz‰ ˙BˆÓ ÔÈÚÏ ÌÏBÚ‰ Ïk ‡ˆÓƒ¿»»»»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»∆
,‡È¯eÒÂ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ :˙B˜BÏÁÓ LÏLÏ ˙˜ÏÁ∆¡∆∆¿»«¬∆∆ƒ¿»≈¿¿»
Ïk :ÌÈLÏ ˙˜ÏÁ Ï‡¯OÈ ı¯‡Â .ı¯‡Ï ‰ˆeÁÂ¿»»»∆¿∆∆ƒ¿»≈∆¡∆∆ƒ¿«ƒ…
e˜ÈÊÁ‰L ÏÎÂ ;„Á‡ ˜ÏÁ - Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L∆∆¡ƒ≈»∆≈∆∆»¿…∆∆¡ƒ
˙˜ÏÁ ı¯‡Ï ‰ˆeÁÂ .ÈL ˜ÏÁ - „·Ïa ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ≈ƒ¿«ƒƒ¿«≈∆≈ƒ¿»»»∆∆¡∆∆

¯ÚLÂ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡ :ÌÈLÏ36- ·‡BÓe ÔBnÚÂ ƒ¿«ƒ∆∆ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿«»
¯‡Le ;ÌÈ‡È·e ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓ Ì‰a ˙B‚‰B ˙Bˆn‰«ƒ¿¬»∆ƒƒ¿≈¿ƒ¿ƒƒ¿»

.Ô‰a ˙B‚‰B ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ÔÈ‡ - ˙Bˆ¯‡‰»¬»≈¿««¿¬»∆

וארך 36) בבל ממלכתו ראשית "ותהי בתורה: נזכרת היא
שנער". בארץ וכלנה ואכד

.ÊÌ˜¯Ó ?ÌÈ¯ˆÓ ÈÏBÚ da e˜ÈÊÁ‰L ı¯‡ ‡È‰ BÊ È‡≈ƒ∆∆∆∆¡ƒ»≈ƒ¿«ƒ≈∆∆
ÏB„b‰ Ìi‰ „Ú Ï‡¯OÈ ı¯‡ Á¯ÊÓa ‡e‰L37; ∆¿ƒ¿«∆∆ƒ¿»≈««»«»

‡È‰L BkÚ „Ú Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÌB¯„Ï ‡È‰L ÔBÏ˜L‡Ó≈«¿¿∆ƒƒ¿∆∆ƒ¿»≈««∆ƒ
ÔBÙva38·ÈÊÎÏ BkÚÓ Cl‰Ó ‰È‰ .39ÏÚL ı¯‡‰ Ïk : «»»»¿«≈≈«ƒ¿ƒ»»»∆∆«

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37



קלג zenexz zekld - mirxf xtq - oeygxn d"k iying mei - meil miwxt 'b m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

C¯c‰ Á¯ÊÓ ‡e‰L ,BÈÓÈ40‰ˆeÁ ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - ¿ƒ∆ƒ¿««∆∆¬≈ƒ¿∆¿«»
ı¯‡Ï41ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÌeMÓ ‰‡ÓËe ,42ÔÓ ‰¯eËÙe , »»∆¿≈»ƒ∆∆»«ƒ¿»ƒ

B˙B‡L EÏ Ú„eiL „Ú ,˙ÈÚÈ·M‰ ÔÓe ¯OÚn‰««¬≈ƒ«¿ƒƒ«∆ƒ»«¿∆
Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ÌB˜n‰43,BÏ‡ÓO ÏÚL ı¯‡‰ ÏÎÂ ; «»≈∆∆ƒ¿»≈¿»»»∆∆«¿…

,Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙˜ÊÁa ‡È‰ È¯‰ - C¯c‰ ·¯ÚÓ ‡e‰L∆«¬««∆∆¬≈ƒ¿∆¿«∆∆ƒ¿»≈
¯OÚna ˙·iÁÂ ,ÌÈnÚ‰ ı¯‡ ÌeMÓ ‰¯B‰Ëe¿»ƒ∆∆»«ƒ¿«∆∆««¬≈
‰ˆeÁ ÌB˜Ó B˙B‡L EÏ Ú„eiL „Ú ,˙ÈÚÈ·M·e«¿ƒƒ«∆ƒ»«¿∆»»

ÌeÓ‡ È¯ehÓ „¯BÈÂ ÚÙBML ÏÎÂ .ı¯‡Ï44ÌÈÙÏÂ45 »»∆¿…∆≈«¿≈ƒ≈¬»¿ƒ¿ƒ
Ï‡¯OÈ ı¯‡ -46ıeÁÏÂ ÌeÓ‡ È¯ehÓ ;47‰ˆeÁ - ∆∆ƒ¿»≈ƒ≈¬»¿«»

ÌiaL ÌÈqp‰Â .ı¯‡Ï48ËeÁ el‡k Ô˙B‡ ÔÈ‡B¯ - »»∆¿«ƒƒ∆«»ƒ»¿ƒ
ÌÈ¯ˆÓ ÏÁ „ÚÂ ÌeÓ‡ È¯ehÓ Ì‰ÈÏÚ Áe˙Ó49ÔÓ , »«¬≈∆ƒ≈¬»¿«««ƒ¿«ƒƒ

ÌÈÙÏÂ ËeÁ‰50ıeÁÏÂ ËeÁ‰ ÔÓ ,Ï‡¯OÈ ı¯‡ -51- «¿ƒ¿ƒ∆∆ƒ¿»≈ƒ«¿«
:d˙¯eˆ ‡È‰ BÊÂ .ı¯‡Ï ‰ˆeÁ»»»∆¿ƒ»»

לכם 37) והיה ים "וגבול שנאמר: שבמערב, הגבול שהוא
וגבול". הגדול על 38)הים עכו נכבשה הרמב"ן [לדעת

את  הוריש לא "אשר שנאמר ממה כן ולמד מצרים עולי ידי
פי  על ואף הכנעני". בקרב האשרי וישב וגו' עכו יושבי
"ולא  כן נאמר שאן בבית גם - הוריש" "לא נאמר: שמפורש
אמרו  כן פי על ואף וגו'", שאן בית יושבי את מנשה הוריש
(כאן  רבינו מדברי אבל ישראל. מארץ שהיא ז. בחולין
מצרים, עולי גם כבשוה שלא נראה ט), הלכה ולהלן
(שם) בה שנאמר שאן בית ורק הנ"ל, הפסוק וכפשטות
שלא  בעכו אבל כיבושה, זהו - למס" הכנעני את "וישם
עולי  ידי על נכבש לא כן וכמו כיבוש. זה אין כן, נאמר
(כדלהלן, מזרח לצפון ואילך שמעכו השטח כל מצרים
חוצה  היא בה שהמזרח הארץ כל - לכזיב מעכו שהמהלך
מצרים, עולי כבשו אמנום טורי עד מערב ולצד לארץ),
בלבד]. כזיב עד אלא זה משטח כבשו לא בבל עולי ואילו

מעכו.39) צפונה והיא שם, בשופטים שנזכרה אכזיב היא
הוי 40) ימינו לעולם צפונה, לכזיב מעכו שהולך שכיוון

הדרך. מצרים.41)למזרח עולי גם כבשוה שלא
ירושלים.42) איש יוחנן בן ויוסי יועזר בן יוסי תקנת היא
בבל.43) עולי גם בספר 44)שכבשוה הנזכר ההר הר הוא

שם: יונתן ותרגם ישראל ארץ של הצפוני בגבולה במדבר
אומנים". למקומות 46)לדרום.45)"טוורוס [פרט

לארץ]. חוצה שהם לעכו, מזרח היינו 47)שבצפון
שבמערב.48)לצפון. הים ארץ 49)איי תחום והוא

מצרים". נחלה מעצמון הגבול "ונסב שנאמר: כמו ישראל,
אומרים  ויש הנילוס, שהוא אומרים יש - מצרים? נחל ומהו
כתב  למעלה שהרי עיון צריך אבל עריש". אל "וואדי שהוא

אשקלון. הוא הדרומי לדרום.51)לצפון.50)שהגבול

.ÁÌÈÙÏÂ ·ÈÊkÓ ?Ï·a ÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰ ÔÎÈ‰Ó52„‚k ≈≈»∆¡ƒ≈»∆ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿∆∆
Á¯Ên‰53·ÈÊkÓe .54ıeÁÏÂ55,ÌeÓ‡ ‡È‰Â ,‰Ó‡ „Ú «ƒ¿»ƒ¿ƒ¿««¬»»¿ƒ¬»

¯‰p‰ „ÚÂ56Ba e˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - ÌÈ¯ˆÓ ÏÁ ‡e‰Â ,57. ¿««»»¿««ƒ¿«ƒ…∆¡ƒ
.da e˜ÈÊÁ‰ ‡Ï - dÓˆÚ ·ÈÊÎe¿ƒ«¿»…∆¡ƒ»

שהחזיקו 52) "כל שם: בשביעית מפורש וכן לדרום. היינו
כזיב". ועד ישראל מארץ בבל לצד 53)עולי [היינו

מכזיב.54)מערב]. אבל לצפון.55)כלומר, היינו

אלא 57)בדרום.56) בבל, עולי בו החזיקו לא כלומר,
מצרים. עולי

.Ë‰hÓÏe Ï‡¯OÈ ı¯‡Ó ?‡È¯eÒ ‡È‰ BÊ È‡58„‚k ≈ƒ¿»≈∆∆ƒ¿»≈¿«»¿∆∆
ÔB‚k ,Ï·a „Ú ˙¯t „È Ïk ,‰·Bˆ Ì¯‡Â ÌÈ¯‰ Ì¯‡¬««¬«ƒ«¬«»»«¿»«»∆¿
.¯ÚL „Ú Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙·bÓe Ô¯ÁÂ ·ÏÁ‡Â ˜Onc«∆∆¿«¿»¿»»«∆∆¿«≈»∆«ƒ¿»

ı¯‡Ï ‰ˆeÁ - BkÚ Ï·‡ .‡È¯eÒk ‡È‰ È¯‰ - ¯‰ˆÂ59, ¿««¬≈ƒ¿¿»¬»«»»»∆
ÔBÏ˜L‡k60.Ï‡¯OÈ ı¯‡ ÈÓeÁz Ì‰Â , ¿«¿¿¿≈¿≈∆∆ƒ¿»≈

ישראל 58) שארץ לפי "למטה" וכתב לה. מחוצה [כלומר,
הארצות]. מכל שם 59)גבוהה גיטין במשנה הוא כן

כצפון", "ועכו מצרים): עולי כיבוש לעניין מפרש (שרבינו
כבשוה. לא מצרים עולי שגם שם:60)הרי במשנה

אפילו  כבשוה שלא היינו רבינו, ולדעת כדרום". "ואשקלון
התוספות  העירו כבר אבל עכו. לגבי כנ"ל מצרים, עולי
ואולי  אשקלון". ואת וגו' יהודה "וילכוד המפורש: מהפסוק
חוצה  "עכו רבינו שכתב מה אבל (רדב"ז). אשקלון שני היו
שהיא  יותר לו פשוט שבאשקלון שמשמע כאשקלון", לארץ

זה. לו מניין עיון צריך לארץ, חוצה

.ÈÏ‡¯OÈ ı¯‡a Ú˜¯˜ ‰wL ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ≈»ƒ«»∆»»«¿«¿∆∆ƒ¿»≈
˙BÂˆn‰ ÔÓ dÚÈ˜Ù‰ ‡Ï -61‡È‰ È¯‰ ‡l‡ , …ƒ¿ƒ»ƒ«ƒ¿∆»¬≈ƒ

d˙M„˜a62- epnÓ dÁ˜Ïe Ï‡¯OÈ ¯ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ . ƒ¿À»»¿ƒ»ƒ»«ƒ¿»≈¿»»ƒ∆
„ÈÁÈ LeaÎk dÈ‡63˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z LÈ¯ÙÓ ‡l‡ , ≈»¿ƒ»ƒ∆»«¿ƒ¿««¿

‰¯kÓ ‡Ï el‡k ,‰¯Bz‰ ÔÓ Ïk‰Â .ÌÈ¯eka ‡È·Óe≈ƒƒƒ¿«…ƒ«»¿ƒ…ƒ¿¿»
ÌÏBÚÓ ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ64„·BÚÏ ÔÈ˜ LÈÂ . ¿≈»ƒ«»≈»¿≈ƒ¿»¿≈

‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk65˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÚÈ˜Ù‰Ï66ÔÓe »ƒ¿¿»¿«¿ƒ«ƒ«««¿ƒ
‡a˙iL BÓk ,˙ÈÚÈ·M‰.¯ «¿ƒƒ¿∆ƒ¿»≈

מעשר.61) מידי להפקיעה ישראל בארץ לגוי קניין שאין
מהם 62) להפריש הוא חייב מפירותיה הישראל קנה [שאם

התורה]. מן ומעשרות ואינו 63)תרומות כיבוש שאינו
התורה. מן במעשר שם תרומות 64)חייב [לעניין

ואפילו  הקרקע, את בחזרה ממנו שיקנה צורך אין ומעשרות
תרומות  להפריש חייב ומרחם, הפירות את אלא קנה לא אם
המעשרות, עונת לפני אותם קנה ואם התורה מן ומעשרות
ולקחה  ישראל "חזר רבינו, שכתב ומה בנתינה. גם חייבים
פירות  הלוקח שאף ביכורים, משום אלא אינו ממנו"
הקרקע. גוף גם קנה אם אלא ביכורים, מביא אינו מישראל
הרי  ממנו ולקחה וחזר לגוי שדהו "המוכר רבינו כתב וכן

התורה". מן ביכורים ממנה מביא בה 65)זה שהכל
סופרים. קנה 66)מדברי קנה אם ולא בלבד, הפירות

הקרקע.

.‡È‰wL Ú˜¯wa eÏ„bL ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙B¯t≈»≈»ƒ∆»¿¿«¿«∆»»
„·BÚ „Èa ÌzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ Ì‡ :Ï‡¯OÈ ı¯‡a¿∆∆ƒ¿»≈ƒƒ¿¿»¿«¿»¿«≈

ÔÁ¯Óe ÌÈ·ÎBk67ÌeÏkÓ ÔÈ¯eËt - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰68; »ƒ≈¿»»≈»ƒ¿ƒƒ¿
ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ô‚c ‡ÏÂ - E‚c :¯Ó‡pL69ÔÁ˜Ï Ì‡Â . ∆∆¡«¿»¿¿…¿«≈»ƒ¿ƒ¿»»

Ô¯Ó‚e ,ÔzÎ‡ÏÓ ¯ÓbzL Ì„˜ eLÏ˙pL ¯Á‡ Ï‡¯OÈƒ¿»≈««∆ƒ¿¿…∆∆ƒ»≈¿«¿»¿»»
Ï‡¯OÈ70‰Óe¯z LÈ¯ÙÓe .‰¯Bz‰ ÔÓ Ïka ÔÈ·iÁ - ƒ¿»≈«»ƒ«…ƒ«»«¿ƒ¿»

d¯ÎBÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ,Ô‰kÏ d˙BÂ ‰ÏB„‚¿»¿¿»«…≈¿««¬≈¿»
Ô‰kÏ71¯ÓB‡ ‡e‰L ÈtÓ .BlL ‡e‰ ÔBL‡¯ ¯OÚÓe , «…≈«¬≈ƒ∆ƒ¿≈∆≈
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ÁkÓ È˙‡a È‡ :¯OÚÓ ˙Óe¯˙a Ô‰kÏÂ ¯OÚna ÈÂlÏ«≈ƒ««¬≈¿«…≈ƒ¿««¬≈¬ƒ»ƒƒ…«
‰Ó ÈtÓe .ÌeÏk epnÓ ÏhÏ ÔÈÏBÎÈ Ìz‡ ÔÈ‡L LÈ‡ƒ∆≈«∆¿ƒƒ…ƒ∆¿ƒ¿≈»
‰Óe¯˙k Ô‰kÏ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔzÈ ‡Ï e¯Ó‡»¿…ƒ≈¿««¬≈«…≈ƒ¿»

‰ÏB„‚72eÁ˜˙ Èk :¯OÚÓ ˙Óe¯˙a ¯Ó‡pL ÈÙÏ ? ¿»¿ƒ∆∆¡«ƒ¿««¬≈ƒƒ¿
¯OÚn‰ ˙‡ Ï‡¯OÈ Èa ˙‡Ó73Á˜BÏ ‰z‡L Ï·Ë ; ≈≈¿≈ƒ¿»≈∆««¬≈∆∆∆«»≈«

d˙BÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z epnÓ LÈ¯ÙÓ ‰z‡ - Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈«»«¿ƒƒ∆¿««¬≈¿¿»
- ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Á˜BÏ ‰z‡L Ï·Ë Ï·‡ ,Ô‰kÏ«…≈¬»∆∆∆«»≈«ƒ»≈»ƒ
,epnÓ LÈ¯Ù‰L ¯OÚÓ ˙Óe¯z Ô‰kÏ Ô˙B ‰z‡ ÔÈ‡≈«»≈«…≈¿««¬≈∆ƒ¿ƒƒ∆

.‰ÈÓc Á˜BÏÂ Ô‰kÏ d¯ÎBÓ ‡l‡∆»¿»«…≈¿≈«»∆»

מלאכה.67) גמר מלאכתם 68)הוא שנגמרה [כיוון
ביד  כשהם הגוי מירחם אם אבל הגוי, ידי ועל הגוי ברשות
מירחם  אם כן וכמו מדבריהם, במעשר חייבים הם ישראל

חייבים]. הם אף גוי ביד כשהם לומר:69)הישראל רוצה
ולא  "דגנך מז. בגיטין שאמרו כמו כוכבים, עובד דיגון ולא
בתשובה  רבינו וכתב גוי) מירוח ולא (כלומר, גוי" דיגון
חכמים  שגזרו הגוי שמירוח לי יראה הגוי מירוח "בעניין
בעלי  גזירת (משום מדבריהם במעשרות חייב והוא עליו
מעשרות  רוב על וחסים הרבה קרקעות להם "שיש כיסין
דגן  הוא ממעשר") ליה ומפקע הגוי וימריחום לגוי ויקנוהו
- המעשרות לעונת שבא אחר לגוי ישראל שמכרו ישראל
שמרחו  עצמו הגוי דגן אבל וכו' כיסין בעלי משום - חייב
לגמרי  הוא פטור אלא גזרה, עליו נגזרה לא מעולם הגוי,
הדברים  אלו וכל וכו' גוי דגון ולא דגנך וכו' התם כדאמרינן
שהוא  זה מחיבור תרומה הלכות בתחילת הן מבוארים

תורה". כשהם 70)משנה נתמרחו אם דווקא [כלומר,
התורה, מן במעשר חייבים הם אז ידו, ועל ישראל, ברשות
אינם  הישראל, ברשות כשהם גוי ידי על נתמרחו  אם אבל
ישראל  ידי על נתמרחו אם כן וכמו מדבריהם, אלא חייבים
אלא  התורה מן במעשר חייבים אינם גוי ברשות כשהם
הוא  ישראל היה "ואם בתשובה רבינו כתב וכן מדרבנן.
חייב"]. הוא נגמרו, ישראל וביד הטבלים אותם מרח אשר

באכילה,71) לו שאסורה אלא המעשר, כמו שלו שהיא לפי
לכהן. מוכרה מוכרה.72)ולפיכך אלא בנתינה,

המעשר".73) מן מעשר ה' תרומת ממנו "והרמותם וגומר
בנתינה  דינה - פסוק באותו נזכרה שלא גדולה, תרומה אבל

לכהן.

.·ÈÔ‰Lk Ï‡¯OÈÏ BlL ˙B¯t‰ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ¯ÎÓ»«»≈»ƒ«≈∆¿ƒ¿»≈¿∆≈
˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ ‡a ‡lL „Ú Ì‡ :Ú˜¯wa ÔÈ¯aÁÓ¿À»ƒ««¿«ƒ«∆…»¿««««¿
˙BÓe¯z‰ Ô˙BÂ ,Ïka ÔÈ·iÁ - Ï‡¯OÈ „Èa e¯Ó‚Â¿ƒ¿¿¿«ƒ¿»≈«»ƒ«…¿≈«¿

ÌÈÏÚaÏ ˙B¯OÚn‰Â74˙BÚÏ e‡aL ¯Á‡ Ô¯ÎÓ Ì‡Â ; ¿«««¿«¿»ƒ¿ƒ¿»»««∆»¿«
Ô˙BÂ ,¯OÚÓe ¯OÚÓ ˙Óe¯z LÈ¯ÙÓ - ˙B¯OÚn‰«««¿«¿ƒ¿««¬≈«¬≈¿≈

ÔBaLÁ ÈÙÏ ÌÈÏÚaÏ Ô‰Ó75‰‡e·z Á˜Ï ?„ˆÈk . ≈∆«¿»ƒ¿ƒ∆¿≈«»«¿»
LÈÏL ‰‡È·‰L ¯Á‡ ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰Úe¯Ê¿»ƒ»≈»ƒ««∆≈ƒ»¿ƒ
˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z LÈ¯ÙÓ - Ï‡¯OÈ „Èa ‰¯Ó‚Â¿ƒ¿¿»¿«ƒ¿»≈«¿ƒ¿««¿
ÈLe ÈÂlÏ ¯OÚn‰ ÈLÈÏL ÈL Ô˙BÂ ,e¯‡aL BÓk¿∆≈«¿¿≈¿≈¿ƒ≈««¬≈«≈ƒ¿≈
.LÈÏM‰ BÏ ¯ÎBÓe ,Ô‰kÏ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ÈLÈÏL¿ƒ≈¿««¬≈«…≈≈«¿ƒ

ומקור 74) ללוי. והמעשר לכהן מעשר ותרומת התרומה
ירק  שדה שהלוקח ה, משנה ה פרק במעשרות זו הלכה

שגם  הרי חייב, - המעשרות לעונת בא שלא עד בסוריא
אם  מעשרות מידי להפקיעה לגוי קניין בה שיש בסוריא
ביד  נתחייבו - המעשר לעונת שהגיע לפני הישראל קנה
לכהן. נתינה חיוב לעניין ישראל לארץ הדין והוא ישראל.

שאם 75) אומר שרבי בסוריא, הנ"ל מהמשנה נלמד זה גם
הדין  והוא חשבון לפי לעשר חייב המעשרות לעונת בא
כולה  נותן גדולה ותרומה לכהן. נתינה לעניין ישראל בארץ

לכהן.

.‚ÈÌ„˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÂÈ˙B¯t ¯ÎnL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«≈»¿≈»ƒ…∆
- ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ Ô¯Ó‚e ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡B·iL∆»¿««««¿¿»»»≈»ƒ

˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt76¯Á‡ Ì‡Â . ¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿¿ƒ««
„·BÚ‰ Ô¯ÓbL Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aL∆»¿««««¿««ƒ∆¿»»»≈

Ì‰È¯·cÓ Ïka ·iÁ - ÌÈ·ÎBk77ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÎÂ . »ƒ«»«…ƒƒ¿≈∆¿≈»≈»ƒ
„·BÚ „Èa Ôeb„Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡¯OÈ ˙B¯t ¯ÓbL∆»«≈ƒ¿»≈ƒ¿ƒ»¿«≈
‡l‡ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - ÌÈ·ÎBk»ƒ≈»«»ƒƒ¿»««¿∆»

Ô‰È¯·cÓ78. ƒƒ¿≈∆

מכלום.76) שפטורים הגוי, שמרחן הגוי כפירות שהם
עונת 77) בעת בידו שהיו מאחר ישראל, כפירות הם הרי

חייבים  גוי ביד שנתמרחו ישראל ופירות המעשרות,
כיסין.78)מדרבנן. בעלי גזירת משום

.„È¯Á‡ ÔÈ¯aÁÓ ˙B¯t Ï‡¯OÈÏ ÌÈ·ÎBk „·BÚ ¯ÎÓ»«≈»ƒ¿ƒ¿»≈≈¿À»ƒ««
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÁ¯Óe ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aL79 ∆»¿««««¿≈¿»»≈»ƒ

;˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ï‡¯OÈ ˙eL¯aƒ¿ƒ¿»≈≈»«»ƒƒ¿»««¿
ÌÈ·ÎBk „·BÚ ˙eL¯a ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡·e ÏÈ‡B‰ƒ»¿««««¿ƒ¿≈»ƒ
˙eL¯a Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÁ¯Óe≈¿»»≈»ƒ««ƒ∆≈ƒ¿

.Ï‡¯OÈƒ¿»≈

עונת 79) בעת בידו שהיו (מאחר הגוי כפירות הם הרי
מכלום. שפטורים גוי, שמירחן המעשרות)

.ÂË‡È¯eÒa ‰„O ‰Bw‰80˙BÓe¯˙a ·iÁ - «∆»∆¿¿»«»ƒ¿
‰Bw‰ ‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ˙iL BÓk Ì‰È¯·cÓ ˙B¯OÚÓe««¿ƒƒ¿≈∆¿∆ƒ¿«≈ƒ«»«∆

e¯‡aL BÓk ,ÌÈÏLe¯Èa81ÔÓ ˙B¯t ‰Bw‰ Ï·‡ . ƒ»«ƒ¿∆≈«¿¬»«∆≈ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰82,ÌÈ¯aÁÓ ÔÈa ÔÈLeÏz ÔÈa ,‡È¯eÒa »≈»ƒ¿¿»≈¿ƒ≈¿À»ƒ

Èt ÏÚ Û‡ ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ e‡aL Ì„˜ elÙ‡¬ƒ…∆∆»¿««««¿««ƒ
.¯eËt - BlL Ú˜¯wÓ BÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,Ï‡¯OÈ ÔÁ¯nL∆≈¿»ƒ¿»≈ƒ¿≈ƒ«¿«∆»

הגיעו 80) שלא פירות בה היו שאפילו הישראל, וזרעה
לעשר. חייב - המעשרות ד,81)לעונת הלכה [למעלה

כיוון  - מעשרות מידי להפקיע בסוריא לגוי קניין שיש שאף
זה  שקניין פי על שאף נתחייבה, הקרקע, ממנו וקנה שחזר
שהרי  מדרבנן, פנים כל על חייב יחיד, ככיבוש אלא אינו
יחיד. כיבוש מטעם היא מדרבנן סוריא של חיובה עיקר כל

בסוריא 82) ירק שדה "הלוקח ה: משנה ה פרק [במעשרות
משום  טעמו כי וייתכן "פירות", וכתב שינה ורבינו וכו'"
תרומות  מפרישין שאין רבינו, פסק וכן בירושלמי שאמרו
במקומות  ואפילו לארץ בחוצה הירק על ומעשרות

מעשרות]. בהם שמפרישים

.ÊË˙B¯Ùe ‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ Ú˜¯˜ ‰»̃»«¿«ƒ»≈»ƒ¿¿»≈
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„Èa ˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ eÚÈb‰ Ì‡ :da ÔÈ¯aÁÓ¿À»ƒ»ƒƒƒ¿««««¿¿«
eÚÈb‰ ‡Ï ÔÈ„Ú Ì‡Â ;ÔÈ¯eËt - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ¿ƒ¿ƒ¬«ƒ…ƒƒ
- Ú˜¯w‰ ÌÚ Ì˙B‡ ‰˜Â ÏÈ‡B‰ ,˙B¯OÚn‰ ˙BÚÏ¿««««¿ƒ¿»»»ƒ««¿«

.¯OÚÏ ·iÁ«»¿«≈

.ÊÈ- ‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ ÒÈ¯‡ ‰È‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»»ƒ¿≈»ƒ¿¿»
Ûe‚a BÏ ÔÈ‡L ÈÙÏ ;˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt ÂÈ˙B¯t≈»¿ƒƒ«««¿¿ƒ∆≈¿

ÌeÏk Ú˜¯w‰83‡È¯eÒa ÔÈ˜ ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ LÈÂ , ««¿«¿¿≈¿≈»ƒƒ¿»¿¿»
¯ÎBÁ‰ ÔÎÂ .e¯‡aL BÓk ,˙B¯OÚn‰ ÔÓ ÚÈ˜Ù‰Ï¿«¿ƒ«ƒ«««¿¿∆≈«¿¿≈«≈

¯ÎBO‰Â Ïa˜Ó‰Â84‡È¯eÒa ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰„O ¿«¿«≈¿«≈»∆ƒ»≈»ƒ¿¿»
.˙B¯OÚn‰ ÔÓe ˙BÓe¯z‰ ÔÓ ¯eËt -»ƒ«¿ƒ«««¿

פירות.83) כקונה הוא קניין 84)והרי אינה ששכירות
הגוף.

.ÁÈÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÓ ‰„O ‡È¯eÒa Á˜lL Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«¿¿»»∆ƒ»≈»ƒ
ÌÈ·ÎBk „·BÚÏ d¯ÎÓe ¯ÊÁÂ ,LÈÏL ‰‡È·‰ ‡lL „Ú«∆…≈ƒ»¿ƒ¿»«¿»»¿≈»ƒ
dÁ˜Ïe Ï‡¯OÈ ¯ÊÁ Ì‡ ,LÈÏL ‰‡È·‰L ¯Á‡Ó85 ≈««∆≈ƒ»¿ƒƒ»«ƒ¿»≈¿»»

È¯‰L ,˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯˙a ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ‰iL ÌÚt««¿ƒ»¬≈∆«»ƒ¿««¿∆¬≈
Ï‡¯OÈ „Èa ‰·iÁ˙86. ƒ¿«¿»¿«ƒ¿»≈

הקרקע.85) לקח ישראל,86)כלומר, ביד שהקרקע כיוון
ולקח  חזר לא אם אבל בידו, והמירוח המעשרות עונת וגם
כלוקח  זה שהרי לעשר, חייב הישראל אין ממנו, הקרקע
אף  שפטור המעשרות, לעונת שבאו קודם הגוי מן פירות

הישראל. שמירחם פי על

.ËÈ,ÒÈ¯‡ dÏ „È¯B‰Â ‡È¯eÒa Ú˜¯˜ BÏ ‰È‰L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»»«¿«¿¿»¿ƒ»»ƒ
˙B¯t ÒÈ¯‡‰ BÏ ÁÏLÂ87‰ -È‡L ;ÌÈ¯eËt el‡ È¯ ¿»«»»ƒ≈¬≈≈¿ƒ∆¬ƒ

ÈeˆÓ ÔÈn‰ B˙B‡ ‰È‰iL ‡e‰Â .ÔÁ˜Ï ˜eM‰ ÔÓ :¯ÓB‡≈ƒ«¿»»¿∆ƒ¿∆«ƒ»
˜eMa88. «

מעושרין".87) אלו הרי "ואמר נוסף: שם בירושלמי
לקולא.88) דרבנן שספק בשדהו, המין מאותו יש ואפילו

.Î˙BÓe¯˙a ˙·iÁ - ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙eÙzLÀ»»≈»ƒ«∆∆ƒ¿
eÁ˜lL ÌÈ·ÎBk „·BÚÂ Ï‡¯OÈ ?„ˆÈk .˙B¯OÚÓe««¿≈«ƒ¿»≈¿≈»ƒ∆»¿

d˙Ó˜a ‰„O e˜ÏÁ elÙ‡ ,˙eÙzLa ‰„O89ÔÈ‡Â , »∆¿À»¬ƒ»¿»∆¿»»»¿≈
LÈ„‚ e˜ÏÁ Ì‡ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ90ÔÈlÁÂ Ï·Ë È¯‰ -91 »ƒ«ƒ»¿»ƒ¬≈∆∆¿Àƒ

,ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL B˜ÏÁÓ ÁÏ˜Â ÁÏ˜ ÏÎa ÔÈ·¯ÚÓ¿…»ƒ¿»∆«»∆«≈∆¿∆≈»ƒ
Ì·eiÁÂ .ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ÔÁ¯nL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆≈¿»»≈»ƒ¿ƒ»

Ì‰È¯·cÓ92.e¯‡aL BÓk , ƒƒ¿≈∆¿∆≈«¿

של 89) זה שחצייה למפרע הדבר שהוברר לומר מקום שיש
ברירה. אין אמרו כן פי על אף גוי, של זה וחצייה ישראל

ברירה,90) שאין מודה גמליאל בן שמעון רבן גם שבזה
השיבולים. נתערבו מירח,91)שהרי כשהגוי המדובר

מדרבנן. חייב הישראל ושל לגמרי, פטור שלו כן ואם
חיוב 92) שעיקר כיוון - ברירה יש בדרבנן לן וקיימא

כמו  ברירה, בהם אין התורה, מן הוא ישראל בארץ הפירות
התורה. מן שהוא בדבר

.‡Î,Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈

Ï·‡ ;‰¯¯a ÔÈ‡ ‰¯Bz ÏL·e ,‰¯Bz ÏL ˙B¯OÚn‰L∆«««¿∆»¿∆»≈¿≈»¬»
ÌL ˙B¯OÚn‰Â ÏÈ‡B‰ ,‡È¯eÒa ‰„O eÁ˜Ï Ì‡ƒ»¿»∆¿¿»ƒ¿«««¿»
„·BÚ ÏL B˜ÏÁ - LÈ„b‰ e˜ÏÁ elÙ‡ ,Ì‰È¯·cÓƒƒ¿≈∆¬ƒ»¿«»ƒ∆¿∆≈

ÌeÏkÓ ¯eËt ÌÈ·ÎBk93. »ƒ»ƒ¿

שחלק 93) מתחילה הוברר וכאילו ברירה, יש שבדרבנן
כאן  הזכיר [ולא ישראל. של מעולם היה לא  הגוי שלקח
גם  הגוי, מירחם אם כי וייתכן הפירות. את מרח מי רבינו
של  בפירות הגוי מירוח חייבו שלא פטור, ישראל של חלקו
שחייבת  ישראל בארץ אלא כיסין, בעלי גזירת משום ישראל

התורה]. מן

.·Îı¯‡Ï ‰ˆeÁ e‡ˆiL Ï‡¯OÈ ı¯‡ ˙B¯t94- ≈∆∆ƒ¿»≈∆»¿»»»∆
;˙B¯OÚn‰ ÔÓe ˙BÓe¯z‰ ÔÓe ‰lÁ‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt¿ƒƒ««»ƒ«¿ƒ«««¿
Ìz‡ ‰nL - ‰nL ÌÎ˙‡ ‡È·Ó È‡ ¯L‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«¬∆¬ƒ≈ƒ∆¿∆»»»»«∆
‡È¯eÒÏ e‡ˆÈ Ì‡Â .ÔÈ¯eËt - ı¯‡Ï ‰ˆeÁa ,ÔÈ·iÁ«»ƒ¿»»»∆¿ƒ¿ƒ»¿¿¿»

Ì‰È¯·cÓ ÔÈ·iÁ -95eÒÎpL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t ÔÎÂ . «»ƒƒƒ¿≈∆¿≈≈»»»∆∆ƒ¿¿
ı¯‡Ï96Ìz‡ ‰nL - ‰nL :¯Ó‡pL ;‰lÁa ÔÈ·iÁ - »»∆«»ƒ¿«»∆∆¡«»»»»«∆

.ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯Ùa ÔÈa ı¯‡‰ ˙B¯Ùa ÔÈa ÔÈ·iÁ«»ƒ≈¿≈»»∆≈¿≈»»»∆
¯OÚÓÏ eÚa˜ Ì‡Â97Ï‡¯OÈ „Èa98eÒÎpL ¯Á‡ ¿ƒƒ¿¿¿«¬≈¿«ƒ¿»≈««∆ƒ¿¿

Ì‰È¯·cÓ ˙B¯OÚÓa ÔÈ·iÁ - ı¯‡Ï99. »»∆«»ƒ¿««¿ƒƒ¿≈∆

נתחייבו 94) אם אבל הגלגול. לפני - ובחלה המירוח, לפני
בחוצה  נפטרו לא שוב ישראל, בארץ ובחלה במעשרות

בסוריא 95)לארץ. פירות "המוכר יא: משנה ו פרק דמאי
לעשר". חייב הן ישראל ארץ משל במעשרות 96)ואמר
הגלגול. לפני - ובחלה המירוח, לפני הדין 97)- והוא

לארץ.98)לחלה. בחלה.99)בחוצה ובין במעשר בין
התורה. מן בכל חייבים ישראל בארץ נקבעו ואם

.‚Î‰ÈÙÒa ‡aL ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ¯ÙÚ100ÔÓÊa ,ı¯‡Ï ¬«»»»∆∆»ƒ¿ƒ»»»∆ƒ¿«
˙LLB‚ ‰ÈÙq‰L101·iÁ Ba ÁÓBv‰ È¯‰ - ı¯‡Ï ∆«¿ƒ»∆∆»»∆¬≈«≈««»

Ï‡¯OÈ ı¯‡a ÁÓBˆk ˙ÈÚÈ·Le ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙aƒ¿»««¿¿ƒƒ«≈«¿∆∆ƒ¿»≈
.dÓˆÚ«¿»

לפי 100) כנקובה, דינה נקובה, שאינה פי על שאף עץ, של
העץ. דרך עוברת -101)שהרטיבות וגוש בארץ "דבקה

עפר". כמו

.„Î,ı¯‡Ï ‰ËB BÙBÂ ı¯‡Ï ‰ˆeÁa „ÓBÚL ÔÏÈ‡ƒ»∆≈¿»»»∆¿∆»»∆
Ïk‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ‰ËB BÙBÂ ı¯‡a „ÓBÚ B‡≈»»∆¿∆¿»»»∆«…

¯wÚ‰ ¯Á‡ CÏB‰102ı¯‡a ÂÈL¯L ˙ˆ˜Ó eÈ‰ . ≈««»ƒ»»ƒ¿»»»»»»∆
ÏÈc·Ó ÚÏÒ ÁÈÁˆ ‰È‰ elÙ‡ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ Ô˙ˆ˜Óeƒ¿»»»»»∆¬ƒ»»¿ƒ«∆««¿ƒ

Ô‰ÈÈa103‰Êa ‰Ê ÔÈ·¯ÚÓ ÔÈlÁÂ Ï·Ë È¯‰ -104. ≈≈∆¬≈∆∆¿Àƒ¿…»ƒ∆»∆

נוטה 102) שנופו פי על אף לארץ בחוצה העיקר שאם
שאחר  פי על ואף ומעשרות. מתרומות הוא פטור לארץ,
- התורה מן ומעשרות בתרומות חייבים הם בארץ, המירוח
בעודם  מהם תרם אם ואף לגמרי פטורים הם המירוח לפני
ואם  גוי. של בפירות כמו תרומה תרומתו אין בשיבולים,
לארץ  לחוצה נוטה שנופו פי על אף ישראל, בארץ העיקר
תרומה  תרומתו בשיבולים, הפריש ואם ישראל, כארץ דינו -
פטור  לארץ, בחוצה מירח שאם אלא מעשר. ומעשרותיו
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ומעשרות. מתרומות מחבירו.103)הוא מובדל אחד וכל
ובדבר 104) ומערבם, מבלבלם האוויר שלמעלה שם. כרבי

בשותפות  אמרו וכן ברירה" "אין אמרו: התורה מן שהוא
בזה. זה מעורבין וחולין שטבל וישראל, גוי

.‰ÎLÈ¯L‰ ‡lL Ú¯Ê Ba ‰È‰L ·e˜ ıÈˆÚ105, »ƒ»∆»»∆«∆…ƒ¿ƒ
¯Á‡ ÌÈÎÏB‰ - ı¯‡Ï ‰ˆeÁ BÙBÂ ı¯‡a B¯wÚ ‰È‰Â¿»»ƒ»»»∆¿»»»∆¿ƒ««

.ÛBp‰«

השריש 105) שאם ישראל, ארץ קרקע בתוך לנקב חוץ
העיקר. אחר הולכים בוודאי

.ÂÎÈÏBÚ e˜ÈÊÁ‰L ÌB˜Óa elÙ‡Â ,‰f‰ ÔÓfa ‰Óe¯z‰«¿»«¿««∆«¬ƒ¿»∆∆¡ƒ≈
‡l‡ ,‰¯Bz‰ ÔÓ dÈ‡ - ‡¯ÊÚ ÈÓÈa elÙ‡Â ,Ï·a»∆«¬ƒƒ≈∆¿»≈»ƒ«»∆»

Ô‰È¯·cÓ106ı¯‡a ‡l‡ ‰¯Bz ÏL ‰Óe¯z EÏ ÔÈ‡L . ƒƒ¿≈∆∆≈¿¿»∆»∆»¿∆∆
Èk :¯Ó‡pL ;ÌL Ï‡¯OÈ ÏkL ÔÓÊ·e ,„·Ïa Ï‡¯OÈƒ¿»≈ƒ¿«ƒ¿«∆»ƒ¿»≈»∆∆¡«ƒ
BÓÎe ‰BL‡¯ ‰M¯Èa eÈ‰Lk ,ÌÎlk ˙‡Èa - e‡B·»̇ƒ«À¿∆¿∆»ƒÀ»ƒ»¿
eÈ‰Lk ‡Ï ,˙ÈLÈÏL ‰M¯Èa ¯ÊÁÏ ÔÈ„È˙Ú Ô‰L∆≈¬ƒƒ«¬…ƒÀ»¿ƒƒ…¿∆»
˙‡Èa ‰˙È‰L ,‡¯ÊÚ ÈÓÈa ‰˙È‰L ‰iL ‰M¯ÈaƒÀ»¿ƒ»∆»¿»ƒ≈∆¿»∆»¿»ƒ«
‰‡¯È ÔÎÂ .‰¯Bz‰ ÔÓ Ô˙B‡ ‰·iÁ ‡Ï CÎÈÙÏe ,Ô˙ˆ˜Óƒ¿»»¿ƒ»…ƒ¿»»ƒ«»¿≈≈»∆

˙B¯OÚÓa ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏ107‰f‰ ÔÓfa ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L , ƒ∆«ƒ¿««¿∆≈«»ƒ«¿««∆
‰Óe¯zk Ì‰È¯·cÓ ‡l‡108. ∆»ƒƒ¿≈∆«¿»

דרבנן".106) הזה בזמן לתרומה "הנח מד. בפסחים הוא כן
לאלו.107) אלו והמעשרות התרומות הוקשו שהרי
סח.108) שבת מסכת לתלמוד בפירושו רבינו כתב וכן

רבינו  שכתב ומה מדרבנן". חיובו הזה בזמן ש"מעשר
בפני  בין נוהגות והמעשרות שהתרומות הפרק, בתחילת
בבית  תלויים שאינם לומר היינו הבית, בפני שלא בין הבית

כולם. בביאת תלויים אבל המקדש,

ׁשני  1ּפרק ¤¤¥¦
אם 1) ופאה ושכחה לקט בתרומה. שחייבים הדברים יבאר

אם  ודין המעשר. ומן ממנה, הפטורים וכל בתרומה. חייבים
איפכא. או לארץ לחוצה מהארץ תרומה מוציאין

.‡Ì„‡ ÏÎ‡ Ïk2¯ÓLp‰ ,3ı¯‡‰ ÔÓ ÂÈÏecbL ,4- »…∆»»«ƒ¿»∆ƒ»ƒ»»∆
epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ‰OÚ ˙ÂˆÓe ,‰Óe¯˙a ·iÁ5˙ÈL‡¯ «»ƒ¿»ƒ¿«¬≈¿«¿ƒƒ∆≈ƒ

Ôzz E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL .Ô‰kÏ«…≈∆∆¡«≈ƒ¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆ƒ∆
ÂÈÏec‚Â Ì„‡ Èa ÏÎ‡Ó - ¯‰ˆÈÂ LB¯Èz Ô‚c ‰Ó ;BÏ«»»ƒ¿ƒ¿»«¬«¿≈»»¿ƒ»
Ïk Û‡ ,'E‚c' ¯Ó‡pL ,ÌÈÏÚa BÏ LÈÂ ı¯‡‰ ÔÓƒ»»∆¿≈¿»ƒ∆∆¡«¿»¿«…

Ô‰a ‡ˆBik6˙B¯OÚÓa ÔÎÂ ˙BÓe¯˙a ·iÁ7. «≈»∆«»ƒ¿¿≈¿««¿

נאמר:2) א, משנה א פרק במעשרות בהמה. מאכל ולא
אמרו: סח. ובשבת אוכל", שהוא כל במעשר אמרו "כלל
ליתא". בהמה במאכל איתא, אדם במאכל "מעשר

הפקר.3) ופיטריות,4)למעט כמהין למעט שם, מעשרות
שם, המשנה (פירוש הארץ מן יונקים) =) גדלים שאינם
ב). הלכה עניים מתנות מהלכות פ"ב למעלה וראה

מזה 5) כתוצאה עליו, שיש אכילה מאיסור חוץ כלומר:
רש"י  ועיין להפריש. מצותֿעשה גם בו יש בתרומה, שחייב

מדאורייתא. ד"ה מז: שכל 6)גיטין רבינו, דעת הרי
וראה  (כסףֿמשנה). מדאורייתא בתרומה חייבים הפירות

ט. הלכה מעשר מהלכות פ"א בירושלמי 7)להלן
יד, (דברים במעשר שנאמר ממה כן למדו שם, מעשרות
רבינו  כתב וכן זרעך". תבואת כל את תעשר "עשר כב):

עיון. וצריך שם, המשנה בפירוש

.·ÔÈÈL¯k‰8Ì„‡ ÏÎ‡Ó ÌÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,9, ««¿ƒƒ««ƒ∆≈»«¬«»»
‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ - ÔB·Ú¯ ÈLa Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿¿ƒ»ƒ¿≈¿»«»ƒƒ¿»

˙È¯Bw‰Â ·BÊ‡‰Â ‰‡Èq‰ .˙B¯OÚÓe10ÔÚ¯fL ««¿«ƒ»¿»≈¿«»ƒ∆¿»»
Ì„‡Ï ‰lÁzÓ11‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .¯OÚÓa ÔÈ·iÁ - ƒ¿ƒ»¿»»«»ƒ¿«¬≈¿≈…«≈

Ô‰a12·LÁÂ CÏÓpL Èt ÏÚ Û‡ ,‰Ó‰a ÏÎ‡ÓÏ ÔÚ¯Ê . »∆¿»»¿«¬«¿≈»««ƒ∆ƒ¿«¿»«
˙·LÁnL ;ÔÈ¯eËt - ÔÈ¯aÁÓ Ô‰Lk Ì„‡Ï Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»»¿∆≈¿À»ƒ¿ƒ∆«¬∆∆

¯eaÁ13ÌeÏk dÈ‡14‡È‰ Ì‡ :¯ˆÁa Ô‰ÈÏ‡Ó eÏÚ . ƒ≈»¿»≈¬≈∆∆»≈ƒƒ
‰È˙B¯t ˙¯nLÓ‰ ¯ˆÁ15ÔÓ˙qL ,ÔÈ·iÁ el‡ È¯‰ - »≈«¿«∆∆≈∆»¬≈≈«»ƒ∆¿»»

ÔÈ¯eËt - ‰È˙B¯t ˙¯nLÓ dÈ‡ Ì‡Â ;Ì„‡Ï16. ¿»»¿ƒ≈»¿«∆∆≈∆»¿ƒ

בשלש 8) עליהם שגזרו ד. הלכה סוף פ"ד חלה ירושלמי
דוד. בימי הרעב אינם 9)שנות אדם בני מיעוט אף כלומר,

(להלן  כחרובין במעשר חייבים כן, לא שאם אותם, אוכלים
שם). מעשר מהלכות עשבים 10)פ"א הם אלו שלשה

(פירוש  אותם שיזרעו מבלי ובבתים בגנות שצומחים
ט). משנה פ"ג מעשרות נא.11)המשניות נדה

בהמה.12) למאכל וגם אדם למאכל גם הראויים מינים
לקרקע.13) מחובר שהזרע בשעה האדם שחושב המחשבה
במעשרות.15)שם.14) וחייב "נשמר", זהו כן, ואם
הפקר.16) שהם

.‚‰p‚ ÈBÚ¯Ê17Ú¯ÊÂ ˙ÙÏ Ú¯Ê ÔB‚k ,ÌÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»ƒ¿∆«∆∆¿∆«
Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ÌÈÏˆa Ú¯ÊÂ ÔBˆ18ÔÈ¯eËt -19ÔÓ ¿¿∆«¿»ƒ¿«≈»∆¿ƒƒ

.Ì„‡ ÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰«¿»ƒ«««¿ƒ¿≈∆≈»…∆»»
Áˆw‰ Ï·‡20·iÁ -21.˙B¯OÚÓ·e ‰Óe¯˙a ¬»«∆««»ƒ¿»¿««¿

הזרע 17) אותו של והפרי אדם, למאכל ראויים "שאינם
ח). הלכה כלאים מהלכות (פ"א אדם" זרע 18)מאכל

(שם). חציר וזרע ח.19)שומים משנה פ"ה מעשרות
וכמון".20) קצח "והפיץ כה: כח, בישעיה נזכר
ו.21) משנה פ"ג בעוקצין כביתֿהלל

.„˙B¯Óz22Ô·l‰ ÏBt ÏLÂ Ïc¯Á ÏLÂ ÔzÏz ÏL ¿»∆ƒ¿»¿∆«¿»¿∆«»»
ÛÏˆ ÏLÂ23ÔÈÒ¯Ùw‰Â24ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt - ÛÏˆ ÏL ¿∆»»¿««¿≈ƒ∆»»¿ƒƒ¿≈

È¯t ÔÈ‡L25?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .26ÔÚ¯fLa ∆≈»¿ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆¿»»
ÔÎÂ .ÌÈ·iÁ el‡ È¯‰ - ˜¯ÈÏ ÔÚ¯Ê Ï·‡ ;Ú¯ÊÏ¿∆«¬»¿»»¿»»¬≈≈«»ƒ¿≈

˙BBi·‡‰27.È¯t Ô‰L ÈtÓ ,ÌÈ·iÁ - ÛÏˆ ÏL »¬ƒ∆»»«»ƒƒ¿≈∆≈¿ƒ

שכשמתחיל 22) ו). משנה פ"ד מעשרות (פיה"מ פרחים
(רע"ב). גרגיר כמין צמיחתו במקום נראה מין 23)לצמוח

שם). המשנה (פירוש נכר" "אל בערבית ששמו אילן
לו:).24) (ברכות הצלף לפרי השומר כלומר,25)הוא

"אין  שאמר עקיבא, רבי לדעת שם משנה הפרי. עיקר אינם
שבא  רבינו וסובר פרי". שהן מפני אביונות אלא מתעשר
הלבן, פול ושל חרדל ושל תלתן של תמרות על גם לחלוק
ר"ע  אמר זה ועל במעשרות, הם חייבים תנא ֿקמא שלדעת

הפרי. עיקר אלא מתעשר הלכה 26)שאין שם ירושלמי
(כסףֿמשנה). כנ"ל.27)ה הפרי, עיקר שהן
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.‰¯aÒk28˜¯È - Ú¯ÊÏ dÚ¯fL29‰Óe¯z‰ ÔÓ ¯eËt À¿»∆¿»»¿∆«»»»ƒ«¿»
˙B¯OÚn‰ ÔÓe30˙BÓe¯z LÈ¯ÙÓ - ˜¯ÈÏ dÚ¯Ê ; ƒ«««¿¿»»¿»»«¿ƒ¿

Ú¯f‰ ÔÓe ˙B˜¯È‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe31˙·M‰ ÔÎÂ .32 ««¿ƒ«¿»ƒ«∆«¿≈«∆∆
˙¯OÚ˙Ó - ˜¯ÈÏ dÚ¯Ê ;¯eËt d˜¯È - Ú¯ÊÏ dÚ¯fL∆¿»»¿∆«¿»»»¿»»¿»»ƒ¿«∆∆

ÔÈ¯Ê ˙¯OÚ˙Ó dÈ‡Â ,˜¯ÈÂ Ú¯Ê33ÔÈ¯ÊÏ ‰Ú¯Ê .34- ∆«¿»»¿≈»ƒ¿«∆∆≈ƒ¿»»¿≈ƒ
ÔÓe ˜¯i‰ ÔÓe Ú¯f‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ«¿ƒ¿»««¿ƒ«∆«ƒ«»»ƒ

ÔÎÂ .ÔÈ¯f‰35ÌÈÏÁM‰36¯b¯b‰Â37Ú¯ÊÏ ÔÚ¯fL38- «≈ƒ¿≈««¬«ƒ¿««¿≈∆¿»»¿∆«
?˜¯ÈÏe Ú¯ÊÏ ÔÈ¯OÚ˙Ó „ˆÈk .˜¯ÈÂ Ú¯Ê ÔÈ¯OÚ˙Óƒ¿«¿ƒ∆«¿»»≈«ƒ¿«¿ƒ¿∆«¿»»
˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ - BÏÎ‡Ï ˜¯i‰ ËwÏ Ì‡L∆ƒƒ≈«»»¿»¿«¿ƒ¿»««¿
- BlL Ú¯f‰ ÛÒ‡ÈÂ L·ÈiLÎe ;ÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â¿««»…«¿∆ƒ«¿∆¡…«∆«∆

.Ú¯f‰ ÔÓ LÈ¯ÙÓ«¿ƒƒ«∆«

בתורה 28) הנזכר גד זרע והוא ה. משנה שם מעשרות
א). משנה פ"א בדמאי המשנה "ירקה".29)(פירוש צ"ל:

הנכרת  והיינו שם. במשנה וכן שבת. בענין להלן הוא וכן
שם). המשנה (פירוש העלין לזרע,30)מן שזרעה שכיון

חשוב. הירק (ראה 31)אין אדם מאכל שהוא כנראה
ג). הלכה הנקרא 32)למעלה תבלין מין והוא שם, משנה

ודלא 33)"אנעס". חכמים. כדעת שם ירושלמי גבעולים.
זירים. גם שמתעשרת שאמר שם, במשנה אליעזר כר'

שם.34) אינה 35)ירושלמי שהשבת כשם כלומר,
זירים, מתעשרים אינם שחלים כן כמו זירין, מתעשרת
לזרע. זרעם אם ירק, לענין שונה שדינם אףֿעלֿפי

חכמים.36) כדעת שם משנה ירק. מין שמו 37)הוא כן
שם). המשנה (פירוש בערבית שם.38)גם ירושלמי

.ÂÔÈ·iÁ ÔÈ‡ - Ì„‡ ÏÎ‡Ó Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,˙B˜¯È‰«¿»««ƒ∆≈«¬«»»≈»«»ƒ
Ô‰È¯·cÓ ‡l‡ ˙B¯OÚÓa39:¯OÚna ¯Ó‡pL ÈÙÏ . ¿««¿∆»ƒƒ¿≈∆¿ƒ∆∆¡«««¬≈

EÚ¯Ê ˙‡e·z40˙B˜¯È‰ Ï·‡ ;da ‡ˆBiÎÂ ‰‡e·z - ¿««¿∆¿»¿«≈»¬»«¿»
ÔÈc‰ ‡e‰L ,ÈÏ ‰‡¯È ÔÎÂ .‰‡e·z‰ ÏÏÎa ÔÈ‡≈»ƒ¿««¿»¿≈≈»∆ƒ∆«ƒ

‰Óe¯za41- E¯‰ˆÈÂ EL¯Èz E‚c :da ¯Ó‡ È¯‰L . «¿»∆¬≈∆¡«»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»∆
,Ì‰È¯·cÓ - ˜¯i‰ ˙Óe¯z Ï·‡ ;el‡Ï ‰ÓBc‰ Ïk»«∆¿≈¬»¿««»»ƒƒ¿≈∆

.¯OÚnk««¬≈

יב.39) השנה ראש ובבלי א, הלכה פ"א מעשרות ירושלמי
שם.40) מפורש 41)ירושלמי זה הרי עיון: צריך

לתרומה  אפילו לירקות "אבל ד הלכה פ"ד חלה בירושלמי
למעשרות  עקביא בן איסי דתני כהדא חשו לא גדולה
ירק  "בתרומת עו. זבחים בבבלי הוא וכן מדבריהם". לירקות

דרבנן".

.ÊÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡42˜¯i‰ ÔÓ ˙B¯OÚÓe ˙BÓe¯z ≈«¿ƒƒ¿««¿ƒ«»»
˙BÓB˜na elÙ‡Â ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁa43e¯Ó‡L44 ¿»»»∆«¬ƒƒ¿∆»«¿

ÔÈLÈ¯ÙnL‰ˆeÁÓ ‡a‰ ˜¯È ÔÎÂ .˙B¯OÚÓ Ô‰a ∆«¿ƒƒ»∆««¿¿≈»»«»ƒ»
‰È¯wÚa ¯ÙÚ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,ı¯‡Ï ı¯‡Ï45È¯‰ - »»∆»»∆««ƒ∆≈»»¿ƒ»∆»¬≈

¯eËt ‰Ê46ÂÈÏÚ e¯Ê‚ ‡ÏÂ ,47˙ÈËw‰Â ‰‡e·z‰ .48 ∆»¿…»¿»»«¿»¿«ƒ¿ƒ
˜¯i‰Â ,Ì„‡ Ïk Ïˆ‡ BzÚ„ ‰ÏËa - ˜¯ÈÏ ÔÚ¯fL∆¿»»¿»»»¿»«¿≈∆»»»¿«»»

.˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ·iÁ Ú¯f‰Â ,¯eËt Ô‰lL∆»∆»¿«∆««»ƒ¿»««¿

שם.42) חלה עמון 43)ירושלמי מצרים, שנער, כגון
טו. הלכה פ"א למעלה ראה סוריא, ולענין ומואב.

א.44) הלכה גם בארץ.45)שם גידולין להוסיף וממשיך

סימן 46) ביו"ד (הגר"א הלכה סוף שם בירושלמי הוא כן
יב). ס"ק לארץ 47)שלא, חוצה שפירות אףֿעלֿפי

- כב) הלכה פ"א (למעלה במעשרות חייבים לארץ שנכנסו
גזרו. לא שהנוסחא 48)בירק אלא פ"ב, שביעית תוספתא

"הפול  כט. בעירובין וכן (כסףֿמשנה). משובשת שם
וירקן  חייב זרען דעתו, בטלה לירק שזרען והשעורים

פטור".

.ÁeL˜iLk Ì„‡ ÏÎ‡ BÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔzÏz‰49, «ƒ¿»««ƒ∆≈…∆»»¿∆ƒ¿
Ô˙lÁ˙a Ô˙B‡ ÔÈÏÎB‡ Ì„‡‰ ·¯Â ÏÈ‡B‰50Ô‰ È¯‰ - ƒ¿…»»»¿ƒ»ƒ¿ƒ»»¬≈≈

¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ51. «»ƒƒ¿»«¬≈

הותרו 49) מה "ומפני ט): הלכה (פי"א להלן גם כתב כן
אדם" למאכל ראוי שאינו מפני בתלתן, שערן לחוף הכהנים
(פי"ב  להלן כתב ועוד פ"י). תרומות מהתוספתא (מקור
ואינו  הואיל תרומה של והכרשינים "התלתן ז): הלכה
בטומאה" מעשיהם כל את לעשות מותר זה הרי אדם, מאכל

ג). משנה פ"ב שני במעשר לא 50)(מקורו כן, לא שאם
להלן. וראה ומעשרות. בתרומות אותה מחייבים היו

משתצמח"51) "התלתן ג משנה פ"א במעשרות מפורש
חייבות  אינן התלתן של שהתמרות ד הלכה למעלה (וראה
אלא  חייבים שאינם אומרים ויש פרי). שאינן לפי במעשר
פ"ד  מעשרות בירושלמי הפנים (מראה הוקשו שלא זמן כל

פליגין). מה ד"ה ה, הלכה

.Ë‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt el‡Â52:˙B¯OÚn‰ ÔÓe ¿≈¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿
‰‡t‰Â ‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰53˙BÏÏBÚ‰Â Ë¯t‰Â54elÙ‡ , «∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»¿«∆∆¿»≈¬ƒ

Ô‰Ó „ÈÓÚ‰55È¯k56- ‰„Oa Ô¯b Ô‰Ó ‰OÚ Ì‡Â . ∆¡ƒ≈∆¿ƒ¿ƒ»»≈∆…∆«»∆
˙B¯OÚÓÏ eÚa˜‰57.˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯ÙÓe , À¿¿¿««¿«¿ƒ≈∆¿»««¿

ÔÈ¯eËt - ¯ÈÚa Ô¯b‰ ‰OÚ Ì‡ Ï·‡58LÈ ÏB˜ È¯‰L ; ¬»ƒ»»«…∆»ƒ¿ƒ∆¬≈≈
.‰‡t B‡ ‰ÁÎL B‡ Ë˜Ï Ô‰L ÔÈÚ„BÈ Ïk‰L ,Ô‰Ï»∆∆«…¿ƒ∆≈∆∆ƒ¿»≈»

ג.52) משנה פ"א לעניים,53)חלה הפקר הם אלה כל
במעשר  שנאמר ממה כן ולמדו ממעשרות. פטור והפקר
- עמך" ונחלה חלק לו אין כי הלוי "ובא כט): יד, (דברים

שם). (ירושלמי שוין וידו שידך הפקר, הפרט 54)יצא
ממתנות  והם הואיל אבל שם, במשנה נזכרו לא והעוללות
מהפסוק  ממועטים הם והרי בהם, חלק לעני יש הרי עניים,
לעני  שיש אלו יצאו עמך", ונחלה חלק לו אין "כי הנ"ל

בהם. (כלאים 56)העני.55)חלק שבירושלמי אףֿעלֿפי
וכו' חייב וכו' הלקט מן כרי "העושה אמרו ב) הלכה פ"ו
מ: (ברכות הבבלי כדעת רבינו פסק - העין" מראית מפני
[רוצה  (כסףֿמשנה). גורן אלא כרי הזכירו שלא מג:) וסוטה
גמר  הוא שאז הכרי, פני כשמירח אלא לחייבו שאין לומר,
אם  אבל העין. מראית כאן יש ואז העולם, לכל מלאכה
שמן  למרחו, דעתו שאין אףֿעלֿפי מירחו, ולא כרי העמיד
(פ"ג  ומעשרות בתרומות לחייב מלאכה גמר זהו הדין
שאולי  כאן, אין העין מראית - יג) הלכה מעשר מהלכות

למרחו]. עוד שהרואה 57)דעתו מדרבנן, במעשר נתחייבו
שם). סוטה (רש"י בשדהו שגדלו שם.58)חושב

.È‰ÁÎM‰Â Ë˜l‰59ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÏL ‰‡t‰Â «∆∆¿«ƒ¿»¿«≈»∆≈»ƒ
˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁ - ˙BÏÊÓe60Ôk Ì‡ ‡l‡ , «»«»ƒƒ¿»««¿∆»ƒ≈

¯È˜Ù‰61ÌÈ˙Èf‰Â ‰‡e·z‰ ÔÎÂ .62LÈÏL e‡È·‰ ‡lL ƒ¿ƒ¿≈«¿»¿«≈ƒ∆…≈ƒ¿ƒ
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?Ú„BÈ ÔÈpÓe .˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ÔÈ¯eËt -63 ¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿ƒ«ƒ≈«
˙ÁÓˆÓe dÚ¯BfL Ïk64.LÈÏL ‰‡È·‰L Úe„Èa - …∆¿»«¿««¿»«∆≈ƒ»¿ƒ

- LÈÏL e‡È·‰ ‡lL ÌÈ˙ÈÊÂ ‰‡e·zÓ LÈ¯Ù‰Â ¯·Ú»«¿ƒ¿ƒƒ¿»¿≈ƒ∆…≈ƒ¿ƒ
‰Óe¯z dÈ‡65. ≈»¿»

ט.59) משנה פ"ד שכחה 60)פאה בלקט חייב הגוי שאין
ולא  לעניים כהפקר זה הרי לעניים השאירם ואם ופאה,
פירות  הם והרי א). משנה פ"ו (שם הפקר שאינם לעשירים,
אצלו, נתמרחו לא אם ומעשרות בתרומות שחייבים גוי של
פ"א  (למעלה מקדושתה הארץ להפקיע לגוי קנין אין שהרי

יֿיא). הפקר 61)הלכות הוא ואז ולעשירים, לעניים
הסמוכה). (בהלכה ומעשרות מתרומות ופטור

משיכניסו 62) והזיתים "התבואה ב: משנה פ"א מעשרות
ה. הלכה מעשר מהלכות בפ"ב גם רבינו והביאה שליש".
מתרומות  הפטורים רשימת את להשלים בכדי כאן וכתבה

ט. בהלכה בה שהתחיל הלכה 63)ומעשרות שם ירושלמי
צמיחה 64)ב. שדין מפני ומצמיחים", "שזורעם כתב [לא

תלוי  הדבר שבהם בזיתים, ולא בתבואה אלא נאמר לא
ג  הלכה שם מעשר בהלכות ראה בצמיחה, ולא ב"פרי"

ה]. סב:65)והלכה קידושין

.‡È¯eËt - ¯˜Ù‰‰ ÔÎÂ66ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ¿≈«∆¿≈»ƒ«¿»ƒ
˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ B¯È˜Ù‰ elÙ‡Â ,˙B¯OÚn‰«««¿«¬ƒƒ¿ƒ»≈»ƒ«»

BÏ67·iÁ - ¯˜Ù‰ ‰„O Ú¯Bf‰ Ï·‡ .68‰Óe¯˙a ¬»«≈«¿≈∆¿≈«»ƒ¿»
.˙B¯OÚÓe««¿

א.66) משנה שם ומעשרות ה, משנה פ"א תרומות
משנה 67) (פ"ד בפאה מהמשנה הקודמת בהלכה כמבואר

נדר  כמו הוא שהפקר שאףֿעלֿפי בזה, [והשמיענו ט).
מצווה  ואינו נדרים, בדיני אינו וגוי יד), הלכה פ"ב (נדרים
זאת  ובכל א), הלכה פ"ט נזיר (ירושלמי יחל" "בל על
בדפוס  והנה להלן. וראה כסףֿמשנה ועיין הפקר. הפקירו
צ"ל  ואולי כסףֿמשנה). (ועיין הכל" "הפקירו איתא: רומי
מירוח, בלי כרי שעשה לאחר שהפקיר היינו הכרי", "הפקיר
אבל  יג) הלכה מעשר מהלכות (פ"ג מלאכה, גמר שאינו
כמפורש  המעשרות, מן פוטר ההפקר אין מירוח לאחר
הלכות  שם מעשר בהלכות ולהלן ו, משנה פ"א בפאה

והמדובר 68)כֿכא]. א. הלכה שם מעשרות ירושלמי
אחת  שהיא הזריעה, ידי על בשדה לזכות נתכוין כשלא
בפ"ב  ועיין טז, הלכה מכירה מהלכות (פ"א החזקה מקניני
חייב  ואףֿעלֿפיֿכן א), הלכה ומתנה זכיה מהלכות

(רדב"ז). הפקר אינה שהתבואה כיון במעשר,

.·È‰Ó˜ ¯È˜Ù‰69‰pnÓ LÈ¯Ù‰Â ¯·ÚÂ ,da ‰ÎÊÂ ƒ¿ƒ»»¿»»»¿»«¿ƒ¿ƒƒ∆»
‰Óe¯z70ÌÈÏaL ¯È˜Ù‰ Ì‡ Ï·‡ .‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ¿»¬≈¿»¬»ƒƒ¿ƒƒ√ƒ

‰Â ¯·ÚÂ ,Ô‰a ‰ÎÊÂdÈ‡ - ‰Óe¯z Ô‰Ó LÈ¯Ù ¿»»»∆¿»«¿ƒ¿ƒ≈∆¿»≈»
‰Óe¯z71‰Óe¯z ·iÁ BÈ‡L ¯·cÓ LÈ¯Ùn‰ Ïk ÔÎÂ . ¿»¿≈»««¿ƒƒ»»∆≈«»¿»

·¯ C¯c ÔÈ‡L ÌÈ¯·c .˙B¯OÚÓa ÔÎÂ .‰Óe¯z dÈ‡ -≈»¿»¿≈¿««¿¿»ƒ∆≈∆∆…
ÔÓ Ô˙˜ÊÁ ‡l‡ ,˙B„O·e ˙Bp‚a ÔÚ¯ÊÏ Ì„‡ Èa¿≈»»¿»¿»¿ƒ¿»∆»∆¿»»ƒ
ÔB‚k .˙B¯OÚn‰ ÔÓe ‰Óe¯z‰ ÔÓ ÌÈ¯eËt - ¯˜Ù‰‰«∆¿≈¿ƒƒ«¿»ƒ«««¿¿

ÈÎa ÏÚa ÌeM‰72‰tÎ¯ ÏL Ïˆ·e ,73ÒÈ¯‚Â , «««∆ƒ»»∆ƒ¿»¿»ƒ
ÈÏ˜Ïw‰74˙Bi¯ˆn‰ ÌÈL„ÚÂ ,75Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,76. «ƒ¿¿ƒ«¬»ƒ«ƒ¿ƒ¿«≈»∆

שם.69) פטורה,70)ירושלמי היא הדין מין שהרי
שהמפקיר  כז, הלכה עניים מתנות מהלכות בפ"ה כמפורש

המעשרות. מן פטור בו וזכה שם 71)כרמו בירושלמי
שלא  עד קמה לשבלים? קמה בין "מה בראב"ד): (הובא
תרומה  אינה תרומה ממנה והפריש עבר הפקירה
שלא  עד שבלים ראב"ד), - כלום הפקיע לא (וכשהפקירה
תרומה" זו הרי תרומה, מהן והפריש עבר הפקירו
ראב"ד). - ונפטרו התרומה מן אותם הפקיע - (וכשהפקירם
דבריו, בסוף הראב"ד שכתב מה עלֿפי נראה הדבר [וטעם
משום  והיינו בעיר, אפילו חייבים גורן מהם עשה שאם
שהפקיר, יודעים הכל ואין שלו שהקמה יודעים שהכל
הלכה  למעלה (וראה בעיר גם העין למראית חששו ולפיכך
תתחייב  המירוח שאחר ומכיון ופאה). שכחה בלקט ט
שפטור, אףֿעלֿפי מירוח, לפני גם - ומעשרות בתרומות
בשבלים  תרומה מפריש ככל תרומה זו הרי והפריש עבר אם
הפקיר  אבל קמה, בהפקיר זה וכל יג). הלכה פ"ג (להלן
הפרשת  של חלות שיש בשעה היה שההפקר שבלים,
שאחר  ואףֿעלֿפי חיוב, הפקעת הוא זה הפקר תרומה,
תרומתו  אין מירח, שלא זמן כל כנ"ל, יתחייב המירוח
מפירות  תורם בדין כד, הלכה פ"א למעלה וראה תרומה.

הישראל]. שמירחם לפני משנה 72)גוי ה פרק מעשרות
ואינם  מאד חריפים "שומין שם: המשנה ובפירוש ח.
נקרא  ולפיכך דמעות, יורדות עיניו והאוכלן לאכילה, ראויים

להלן). (וראה בכי" לו 73)בעל שאין בצל ו"הוא שם.
מדמע  האדם עין אל כשיקרב מאד חריף אחד גלד אלא
רכפת  יב) כב, (שמואלֿב מים חשרת תרגום רבות, דמעות
שם). (פיה"מ המקומות" מן למקום מיוחסים הם ואולי מיא,
שבעל  שכתב שם, מלונדריש אליהו רבינו בפירוש [ראה
א]. ב, בשופטים "בוכים" דרך על מקום, שם בכי,

"ומן 74) שם: רבינו ופירש הקלקין". "וגריסין שם: במשנה
מיוחסים  מרובעין גדולים שלו שהגרגרים אחד מין הפולים,

הקלקי". כגריס הידוע והוא העדשים 75)למקום, "הם
אינם  מדבריות, הם המינים ואלו חד, שלהם האחד שהקצה
מן  פטורין ולפיכך ההפקר, מן וחזקתם בגנות, נזרעים

(שם). במשנה 76)המעשרות" שם המנויים מינים עוד
א, הלכה מעשר מהלכות פי"ג להלן [וראה ובתוספתא

יב]. הלכה ויובל שמיטה מהלכות ובפ"ח

.‚È,·iÁ BÈ‡L ¯·„a ‰Óe¯˙a ·iÁL ¯·c ·¯Ú˙ƒ¿»≈»»∆«»ƒ¿»¿»»∆≈«»
Ûew È˙ÈÊ ÔB‚k77˜ÈÒÓ È˙ÈÊa e·¯Ú˙pL78È·pÚÂ ¿≈≈ƒ∆ƒ¿»¿¿≈≈»ƒ¿ƒ¿≈

˙B¯Á‡ ˙B¯t BÏ LÈ Ì‡ :¯Èˆa È·pÚa ˙BÏÏBÚ79- ≈¿ƒ¿≈»ƒƒ≈≈¬≈
ÔBaLÁ ÈÙÏ ·iÁ‰ ÏÚ ‡ÈˆBÓ80el‡ ‡l‡ BÏ ÔÈ‡ Ì‡Â ; ƒ«««»¿ƒ∆¿¿ƒ≈∆»≈

Ïk‰ ÏÚ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ -81el‡Îe , «¿ƒ¿»¿««¬≈««…¿ƒ
LÈ¯ÙÓe ,‰Óe¯˙a ·iÁ Ïk‰82ÈÙÏ ÈLÂ ÔBL‡¯ ¯OÚÓ «…«»ƒ¿»«¿ƒ«¬≈ƒ¿≈ƒ¿ƒ

·iÁ‰ ¯·c ÔBaLÁ83. ∆¿»»««»

הם 77) נקוף "זיתי שם: ובפיה"מ ט. משנה פ"ג חלה
מלאכת  - פאה של זיתים (והם העניים שמלקטים הזיתים
נקוף  וזיתי ב). נקף ערך בערוך, נראה וכן שם. שלמה

במעשרות". חייבים אינם הזיתים 78)העוללות "הם
וכו' בתים בעלי בלשון שמלקטים יקרא הזיתים לקיטת כי ,

(שם). מסיקה" המעורבות.79)חכמים אותן מלבד
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בלבד.80) מסיק מזיתי המעורב הדבר באותו שיש מה לפי
שעשה 81) לאחר והמעשרות התרומות כשמפריש המדובר

חיוב  וטיפה טיפה ובכל בלול, הכל שאז ושמן, יין מהם
(ר"ש, יג: השנה ראש ראה התערובת, מדת כפי ופטור
להלן  וראה ראשונה). ומשנה ישראל תפארת שלמה, מלאכת

ד. הלכה המעורב.82)פי"ג בדבר שישאר ממה
בלבד"83) מסיק מזיתי המעורב הדבר באותו שיש מה "לפי

ושני  ראשון מעשר שמפריש היינו שם). המשנה (פירוש
על  מעשר תרומת ראשון ממעשר ומפריש הכל, על ועני
מעשר  לפדות ולא ולעני, ללוי לתת חייב אינו אבל הכל,
שהן  מעשר, ותרומת תרומה אבל חשבון. לפי אלא שני

לכהן. - בהם המעורבים החולין גם הכל, נותן במיתה,

.„È‰‡ÓË ÔÈa ‰¯B‰Ë ÔÈa ,Ô‰kÏ - ‰Óe¯z‰84elÙ‡ . «¿»«…≈≈¿»≈¿≈»¬ƒ
LÈ¯ÙiL Ì„˜ Blk LB¯Èz‰ B‡ Ô‚c‰ ‡ÓË85È¯‰ - ƒ¿»«»»«ƒÀ…∆∆«¿ƒ¬≈

;Ô‰kÏ dzÏÂ ‰‡ÓËa ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ‰Ê∆«»¿«¿ƒƒ∆¿»¿À¿»¿ƒ¿»«…≈
˙Á‡ - È˙Óe¯z ˙¯ÓLÓ ˙‡ EÏ Èz˙ È‡Â :¯Ó‡pL∆∆¡««¬ƒ»«ƒ¿∆ƒ¿∆∆¿…»««
,ÌÈ‰kÏ ˙ÏÎ‡ - ‰¯B‰h‰ .‰‡ÓË ˙Á‡Â ‰¯B‰Ë¿»¿««¿≈»«¿»∆¡∆∆«…¬ƒ
ÔÈ˜ÈÏ„Ó - ÔÓL ‰È‰ Ì‡ .d˙Ù¯Oa e‰È - ‰‡Óh‰Â¿«¿≈»≈»ƒ¿≈»»ƒ»»∆∆«¿ƒƒ

B˙B‡86˙‡ Ba ÔÈ˜ÈqÓ - B· ‡ˆBiÎÂ Ô‚„ ‰È‰ Ì‡Â ,¿ƒ»»»»¿«≈«ƒƒ∆
¯epz‰87. ««

כה.84) לפני 85)שבת שנתלש, לאחר נטמא כלומר:
אין  - בטהרה להפרישה הכושר שעת לו שהיתה ההפרשה,
מהסוגיא  ח, הלכה פ"ה להלן (רדב"ז תרומה תרומתו

לג.). י.86)דפסחים משנה פי"א אבל 87)תרומות
הטמאה  התרומה שמצות לפי לבהמה, אותו לתת אסור

ועל). ד"ה כג: ביצה (תוספות בשריפה

.ÂË‡ÓË B‡ ˙‡ÓË Ì‡ ,¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔÎÂ¿≈¿««¬≈ƒƒ¿»ƒ¿»
d˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¯OÚn‰88Ô‰kÏ ˙zÂ ,‰‡ÓËa ««¬≈«¿ƒƒ»¿À¿»¿ƒ∆∆«…≈

.d˙Ù¯Oa ˙B‰Ï≈»ƒ¿≈»»

המעשר.88) תרומת את

.ÊËÚÓ ˙Óe¯z B‡ ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z LÈ¯Ùn‰ Ïk- ¯O »««¿ƒ¿»¿»¿««¬≈
C¯·Ó89Ïk ÏÚ ÔÈÎ¯·nL C¯„k ,LÈ¯ÙiL Ì„˜ ¿»≈…∆∆«¿ƒ¿∆∆∆¿»¿ƒ«»

˙Bˆn‰90˙BÎ¯·a e¯‡aL BÓk ,91. «ƒ¿¿∆≈«¿ƒ¿»

והמקור 89) טז, הלכה מעשר מהלכות פ"א להלן ראה
פ"ו. ברכות לעשייתן.90)מהתוספתא פי"א 91)עובר

יב. והלכה ג הלכה

.ÊÈ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ ı¯‡‰Ó ‰Óe¯z ÔÈ‡ÈˆBÓ ÔÈ‡≈ƒƒ¿»≈»»∆¿»»»∆
‰‡ÓË elÙ‡92ı¯‡Ï ‰ˆeÁÓ ‰Óe¯z ÔÈ‡È·Ó ÔÈ‡Â . ¬ƒ¿≈»¿≈¿ƒƒ¿»≈»»»∆

ı¯‡Ï93ÏÎ‡z ‡Ï - ‡È·‰ Ì‡Â .94‡È‰L ÈtÓ , »»∆¿ƒ≈ƒ…≈»≈ƒ¿≈∆ƒ
ÌÈ˙ek‰ ı¯‡a ‰‡ÓË95:e¯Ó‡È ‡lL ,Û¯Oz ‡ÏÂ ; ¿≈»¿∆∆«ƒ¿…ƒ»≈∆……¿

¯ÊÁz ‡ÏÂ ;˙Ù¯O ˙‡ÓË ‡lL ‰Óe¯z eÈ‡»̄ƒ¿»∆…ƒ¿»ƒ¿∆∆¿…«¬…
‰ˆeÁÏ ‰Óe¯z ÔÈ‡ÈˆBÓ :e¯Ó‡È ‡nL ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁÏ¿»»»∆∆»…¿ƒƒ¿»¿»

‡ÓhzL „Ú d˙B‡ ÔÈÁÈpÓ ‡l‡ .ı¯‡Ï96‰‡ÓË »»∆∆»«ƒƒ»«∆ƒ»≈À¿»
ÁÒt‰ ·¯Ú ‡B·iL „Ú B‡ ,ÏkÏ ‰Úe„È97‰˙È‰ Ì‡ , ¿»«…«∆»∆∆«∆«ƒ»¿»

.Û¯O˙Â ,ıÓÁ»≈¿ƒ»≈

תהיה 92) ששריפתה מעלה שעשו מפני לשריפה, שעומדת

אותם  ששורפים פסולים בקדשים שמצאנו כמו בארץ,
שם). ורע"ב ור"ש ה, משנה פ"ו (שביעית במקומם

לחוצה 93) ויצאו אחריה הכהנים ירדפו שלא ו. משנה שם
שם). (ירושלמי תחלת 94)לארץ פ"ד חלה ירושלמי

ה. טומאה.95)הלכה עליה לטמא 96)שגזרו [אבל
ורק  נטמאת. תרומה ראינו יאמרו: שלא אסור, בידים אותה
פי"ב  להלן כמפורש בידים, אף לטמאה מותר לארץ בחוץ

א]. שם.97)הלכה ירושלמי

ׁשליׁשי  1ּפרק ¤¤§¦¦
התרומה 1) ומדרבנן. התורה מן גדולה תרומה שיעור יבאר

מעשרה  אחד לתרום המתכוון עליה. מקפידין הכהנים שאין
מקצת  או התרומה מקצת המפריש מששים. אחד בידו ועלה
מפריש  ומי מעשר תרומת אחר. מכרי ומקצת זה מכרי
מעשר  שהפריש ישראל מאומד. אותה מפרישין ואם אותה,
בשבלים. מעשר שלקח לוי בן או בשבלים, כשהוא ראשון
על  אחד ממין תורם אם ודין המוקף. מן שלא תורמים אם
כאחד. מעשר ותרומת גדולה תרומה להפריש הרוצה הכל.

.‡¯eÚL dÏ ÔÈ‡ - ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z2;‰¯Bz‰ ÔÓ ¿»¿»≈»ƒƒ«»
‡e‰L Ïk - E‚c ˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL3‰hÁ elÙ‡ . ∆∆¡«≈ƒ¿»¿»∆¬ƒƒ»

‰lÁzÎÏe .È¯k‰ ˙¯ËBt ˙Á‡4‡l‡ LÈ¯ÙÈ ‡Ï ««∆∆«¿ƒ¿«¿ƒ»…«¿ƒ∆»
˙„ÓBÚ ‡È‰L ,‰f‰ ÔÓf·e .ÌÈÓÎÁ e˙pL ¯eÚMk«ƒ∆»¿¬»ƒ«¿««∆∆ƒ∆∆

‰Ù¯OÏ5‡e‰L Ïk LÈ¯Ù‰Ï BÏ LÈ - ‰‡Óh‰ ÈtÓ ƒ¿≈»ƒ¿≈«À¿»≈¿«¿ƒ»∆
‰lÁzÎÏ6. ¿«¿ƒ»

ב.2) קלז, ה"ב.3)חולין סוף פ"ד תרומות 'ירושלמי'
שם.4) חולין, לידי 5)מדרבנן. לבוא עלולה כלומר,

ולכשתוכשר  הוכשרה, לא שעוד לפעמים שיש שריפה,
להלן). וראה שמח', ('אור כשיעור,6)תטמא יפריש שאם

רק  מפרישים לכן ולשרפה, תרומה לטמא אחרֿכך יבוא
כבר. ונטמאה הוכשרה הרי שנילושה חלה אבל כלשהו.
בפ"ה  כמפורש ממ"ח, אחד הזה בזמן גם מפרישים ולכן
תרומה  שהיתה ובזמן שמח'), ('אור ה"ט ביכורים מהל'
מששים, אחד להפריש בטמאה גם החמירו בישראל, טהורה

ה"ג. כדלהלן

.·- ‰ÙÈ ÔÈÚ ?ÌÈÓÎÁ e˙pL d¯eÚL ‡e‰ ‰nÎÂ¿«»ƒ»∆»¿¬»ƒ«ƒ»»
ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡7‰Ú¯ ,ÌÈMÓÁÓ „Á‡ - ˙ÈBÈa‰Â , ∆»≈«¿»ƒ¿«≈ƒ∆»≈¬ƒƒ»»

˙ÁÙÈ ‡ÏÂ .ÌÈMMÓ „Á‡ -8.ÌÈMMÓ „Á‡Ó ∆»ƒƒƒ¿…ƒ¿…≈∆»ƒƒƒ

מ"ג.7) פ"ד שם.8)תרומות חולין,

.‚‰ÈÏÚ ÔÈ„Èt˜Ó ÌÈ‰k‰ ÔÈ‡L ‰Óe¯z Ïk9ÔB‚k , »¿»∆≈«…¬ƒ«¿ƒƒ»∆»¿
ÔÈ·e¯Á‰ ˙BÓe¯z10ÔÈÒÈÏw‰Â11‰lÁzÎÏ ˙Ïh - ¿∆»ƒ¿«¿ƒƒƒ∆∆¿«¿ƒ»

ÔÈÏh el‡Â .ÌÈMMÓ „Á‡12˙Óe¯z :ÌÈMMÓ „Á‡ ∆»ƒƒƒ¿≈ƒ»ƒ∆»ƒƒƒ¿«
‰Óe¯z ÈÏecb13‰Óe¯z È·e¯ÚÂ14‰‡ÓË ‰Óe¯˙e ,15 ƒ≈¿»¿≈≈¿»¿»¿≈»

‰‚‚La B‡ Ò‡a ‰‡Óh‰ ‰˙È‰L16˙Óe¯˙e , ∆»¿»«À¿»¿…∆ƒ¿»»¿«
Lc˜‰17Áˆw‰ ˙Óe¯˙e ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯˙e , ∆¿≈¿«»»»∆¿««∆«

˙BiÊÓb‰Â ÔÈ·e¯Á‰Â ÔÈÒÈÏw‰Â18ÔÈÒBÓ¯ez‰Â ¿«¿ƒƒ¿∆»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ
ıÈˆÚ ˙B¯Ùe ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ˙BiÓB„‡ ÌÈ¯BÚOeBÈ‡L ¿ƒ¬ƒ¿«≈»∆≈»ƒ∆≈

·e˜19˙B¯t ÔÈÓ¯BzLk ,ÔÈÒtB¯ËBt‡‰ ÔÎÂ . »¿≈»«¿¿ƒ¿∆¿ƒ≈
ÌÈÓB˙È20.ÌÈMMÓ „Á‡ ÔÈÓ¯Bz - ¿ƒ¿ƒ∆»ƒƒƒ
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פ"ה.9) תרומות בחרובים 10)תוספתא כאן מדובר
מהל' בפ"א כמפורש התורה, מן במעשרות שחייבים רגילים
על  מקפידים הכהנים אין ואףֿעלֿפיֿכן ה"ג, שני מעשר
אלא  במעשר חייבים שאינם צלמונה חרובי אבל זו, תרומה
שאינו  עציץ בכלל הם שהרי להשמיענו, צורך אין מדרבנן,

(משנהֿלמלך). שלמה'11)נקוב ('מלאכת קטניות מין
עיי"ש). מ"ד, פי"א שם.12)תרומות בתוספתא, זה כל

פי"א 13) (להלן תרומה הם הגידולים שכל גזרו חכמים
(שם  ובמעשרות בתרומה חייבים ואףֿעלֿפיֿכן הכ"א)
(ראה  בזול לו ונמכרים לכהן, הגידולים שכל ומכיון הכ"ז),
חכמים  חייבו לא מ"ד), פ"ט תרומות שם' אנשי 'תוספות
כפשוטה'). ('תוספתא מששים יותר גדולה תרומה להפריש

הסמוכה. בהערה בטבל.14)וראה שנתערבה תרומה
נראה  תרומה", "עירובי אלא "מדומע" אמרו שלא ומכיון
של  סאה במאה תרומה סאה נתערבה אם אפילו שהמדובר
ונותן  סאה מוציא אלא מדומע, איסור כאן שאין טבל,
('תוספתא  ומותר כדין ומפרישו גמור טבל והשאר לכהנים
כיון  אלא הראב"ד). דברי עלֿפי ארץ' ו'מעדני כפשוטה'
השבט  גזל משום לכהן, סאה להוציא חכמים שחייבוהו
גדולה  תרומה בהפרשת עליו החמירו לא ה"א), פי"ג (להלן

הקודמת. בהערה וראה מששים, למעלה 15)יותר ראה
הזה. בזמן הקילו.16)בתרומה לא - במזיד בנטמאה אבל

מ"ז. פ"ב חלה לאחר 17)וראה טבלו המקדיש כגון
והגזבר  ומעשרות, תרומות חיוב ממנו פקע שלא מירוח,
ה"א  פ"א תרומות ב'ירושלמי' שנראה כמו להפריש, חייב
הקילו  המפריש, הוא שההקדש ולפי כפשוטה'), ('תוספתא

מששים. אחד להפריש תאנים 18)חכמים = ) שקמים מין
ב. נה, בפסחים רש"י - בתרומה 19)רעים) חייב שאינו

הט"וֿטז. פ"ה להלן ראה מדרבנן, להם 20)אלא ויש
לתרום  רשאים אינם ואףֿעלֿפיֿכן נב.), (גיטין לכך רשות
יתומים  נכסי שהרי הקדש, של גזבר כמו מששים, אחד אלא

כפשוטה'). 'תוספתא – (שם כהקדש הם

.„ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡21BÊ ‰Óe¯z22Ï˜LÓa ‡ÏÂ ‰cÓa ‡Ï ≈¿ƒ¿»…¿ƒ»¿…¿ƒ¿»
¯eÚL da ¯Ó‡ ‡lL ÈÙÏ ,ÔÈÓa ‡ÏÂ23‡l‡ , ¿…¿ƒ¿»¿ƒ∆…∆¡«»ƒ∆»

„ÓB‡24ÌÈMMÓ „Á‡ BÓk BzÚ„a LÈ¯ÙÓe25Ï·‡ ; ≈«¿ƒ¿«¿¿∆»ƒƒƒ¬»
„e„n‰ ˙‡ ‡e‰ Ì¯Bz26‡ÏÂ .Èen‰ ˙‡Â Ïe˜M‰ ˙‡Â ≈∆«»¿∆«»¿∆«»¿…

‰Úe„È Ô˙cnL ‰t˜·e ÏÒa Ì¯˙È27‡e‰ Ì¯Bz Ï·‡ ; ƒ¿…¿«¿À»∆ƒ»»¿»¬»≈
,dÈˆÁ ‰‡Òa Ì¯˙È ‡ÏÂ .ÔLÈÏL B‡ ÔÈˆÁ Ô‰a»∆∆¿»¿ƒ»¿…ƒ¿…ƒ¿»∆¿»

dÈˆÁL28.‰cÓ ∆∆¿»ƒ»

לתרום 21) אסור אם להלן, [וראה מ"ז. פ"א תרומות
אין 22)במדה]. מעשר תרומת אבל גדולה. תרומה

ה"יֿיא). (להלן במדה אלא אותה [מהלשון 23)מפרישים
להלן]. וראה איסור, שאין נראה, ב'ירושלמי'24)הזו

במדה  לא תורמין שאין מנין אומר: גימל בן אליעזר שם:
לכם  ונחשב לומר: תלמוד במנין? ולא במשקל ולא
במדה  תורם אתה ואין תורם אתה במחשבה תרומתכם,
בתרומת  מדבר הכתוב שזה "ואע"פ ובמנין". ובמשקל
העיקר  בו נאמר כדלהלן], במדה, דוקא ניטלת [והיא מעשר
ענין  תנהו מעשר, לתרומת ענין אינו אם - אצלנו הידוע
בתרומת  הפסוק זה על נסמוך שלא ומה גדולה. לתרומה

שיעורה  על התורה והקפידה ידוע, ששיעורה לפי מעשר,
שם). המשניות' ('פירוש המעשר" מן מעשר ואמרה

וכן 25) מחמשים". "אחד כתוב הראב"ד, שהביא בציטטה
בינונית, עין שזוהי בכסףֿמשנה), (הובא קורקוס הר"י הגיה
דעת  כי [ויתכן רעה. בעין לא כבינוני לנהוג צריך אדם וכל
במדה, לתרום איסור שאין - ב יג, בביצה רש"י כדעת רבינו
ידי  יצא באומד לתרום רוצה ואם למדוד, צורך שאין אלא
חיטה  פחות ויתן כשיעור, יכוין לא אם אפילו שהרי חובתו,
וכן  א. לא, בגיטין גם כתב (וכן הכרי כל את פוטרת - אחת
להלן. וראה כן). שאומרים רבים בשם שם, הרמב"ן הביא
לתרום  שאסור ראיה אין וכו'", תורמין "אין שכתב וממה
צורך  אין לפרשה: ויש המשנה, לשון זוהי שהרי במדה,
שלפנינו  הגירסא לקיים יש זה ולפי וכנ"ל. במדה, לתרום
בעין  התורמים רק שלא בזה, והשמיענו מששים", "אחד
כנ"ל, יפחתו שמא לחשוש צריכים אינם בינונית ובעין יפה
בידו  יעלה שאם מששים, אחד רעה בעין התורם אפילו אלא
להשלים  כדי שניה פעם לתרום צריך מששים, פחות
לחשוש  צריך אינו תורם כשהוא - ה"ו) (כדלהלן השיעור

ש  לה אין התורה שמן כיון פוטרת כך, אחת וחיטה יעור,
אירע  שאם אלא שם). בביצה, רש"י כתב (וכן הכרי כל את
להפריש  במחשבה שתרם כיון מששים, פחות בידו שעלה
במדה, להשלים וצריך כמחשבתו לתרום נתחייב כשיעור,
רבינו, כתב שם המשניות' ב'פירוש אולם ה"ו. להלן ראה
ה'מאירי' נקט וכן במדה. גדולה תרומה להוציא שאסור

רבינו]. כדעת שם שהוא 26)בגיטין הדבר אותו שמודדים
באומד  ממנו ומוציאין עצמה] התרומה [ולא בתרומה חייב

שם). המשנה, שם.27)(פירוש רומי 28)משנה, בדפוס
נכון. וכן "שחציה",

.‰‰Óe¯˙a ‰a¯n‰29ÔÈlÁ ˙ˆ˜Ó ¯iLÂ ÏÈ‡B‰ ,30- ««¿∆ƒ¿»ƒ¿ƒ≈ƒ¿»Àƒ
el‡‰ ˙B¯t‰ Ïk :¯Ó‡ Ì‡ Ï·‡ .‰Óe¯z BÊ È¯‰¬≈¿»¬»ƒ»«»«≈»≈

ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Óe¯z31„Á‡ Ì¯˙Ï Ôek˙n‰ . ¿»…»«¿«ƒ¿«≈ƒ¿…∆»
‰¯OÚÓ32B˙Óe¯z - ÌÈMMÓ „Á‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ , ≈¬»»¿»¿»¿»∆»ƒƒƒ¿»
‰Óe¯z33B„Èa ‰˙ÏÚÂ ,ÌÈMMÓ „Á‡ Ì¯˙Ï Ôek˙ . ¿»ƒ¿«≈ƒ¿…∆»ƒƒƒ¿»¿»¿»

‰Óe¯z dÈ‡ - ÌÈMÓÁÓ „Á‡34. ∆»≈¬ƒƒ≈»¿»

עקיבא.29) ורבי טרפון כרבי מ"ה, פ"ד תרומות
ולא 30) מראשית כא) טו, (במדבר יתעלה השם "למאמר

שם  ב'ירושלמי' והוא שם, המשנה (פירוש ראשית" כל
.31)ה"ד). . . תרומה גרני כל "האומר מ"ט: פ"א חלה

מקצת". שישייר עד כלום אמר תרומות 32)לא תוספתא
שיעור 33)פ"ה. בידו שעלה מחשבתו, נתקיימה שהרי

(כסףֿמשנה). מנה מאתים ובכלל שחשב, ממה פחות שהוא
ממה 34) יותר בידו עלה שהרי מחשבתו, נתקיימה שלא

(שם). שחשב

.ÂLÈ¯Ùn‰35„Á‡ elÙ‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ ‰Óe¯z ««¿ƒ¿»¿»¿»¿»¬ƒ∆»
„Á‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ Ì¯z .‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÌÈ¯OÚÓ≈∆¿ƒ¿»¿»»«¿»¿»¿»∆»

ÌÈMMÓ36d˙B‡ - ‰Óe¯z ÌLÏ ÛÈÒB‰Â ¯ÊÁÂ , ƒƒƒ¿»«¿ƒ¿≈¿»»
Ô‰k‰ ‰pnÓ LÈ¯ÙÓe ,˙B¯OÚÓa ˙·iÁ ˙ÙÒBz‰«∆∆«∆∆¿««¿«¿ƒƒ∆»«…≈

Ì¯z .‰pÏÎ‡È Ck ¯Á‡Â ˙B¯OÚn‰37B„Èa ‰˙ÏÚÂ «««¿¿««»…¿∆»»«¿»¿»¿»
ÌÈMMÓ „Á‡38Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,‰Óe¯z BÊ È¯‰ - „Á‡Â ∆»ƒƒƒ¿∆»¬≈¿»¿«¬…¿ƒ¿…
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BzÚ„aL ¯eÚM‰ ÌÈÏL‰Ï È„k ‰iL ÌÚt39. ««¿ƒ»¿≈¿«¿ƒ«ƒ∆¿«¿
dLÈ¯Ù‰Ï BÏ LÈ ˙‡f‰ ˙ÙÒBz‰Â40B‡ ‰cÓa ¿«∆∆«…≈¿«¿ƒ»¿ƒ»

ÔÓ ‡l‡ ‰pLÈ¯ÙÈ ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÓa B‡ Ï˜LÓa¿ƒ¿»¿ƒ¿»¬»…«¿ƒ∆»∆»ƒ
Ûwn‰41‰BL‡¯k42. «À»»ƒ»

ב.35) צט, מ"ג.36)כתובות פ"ד בכוונה 37)תרומות
רבינו. בדברי כדלהלן חכמים, שאמרו כשיעור לתרום

שם.38) למוד".39)משנה, שהוא "כמות שם: במשנה,
מארבעים, אחד בו: רגיל שהוא השיעור כפי הר"ש: ופירש
והתוספת  רבינו. בפירוש ועיי"ש מששים, או מחמשים
ועלתה  המפריש של כהתוספת במעשרות, חייבת אינה הזאת
דעת  על תרם שהרי למעלה), (ראה מששים אחד בידו
('משנה  מכשיעור פחות בידו ועלה כשיעור, לתרום

שם).רא  שאףֿעלֿפי 40)שונה' להפרישה. צריך [כלומר,
בה  נאמר שלא לפי במדה, להפריש צריך אינו שבראשונה
לתרום  בכוונה הפריש שכבר כיון - ה"ד) (למעלה שיעור
לתרום  צריך ולפיכך כמחשבתו, לתרום נתחייב כשיעור,
המשנה  בפירוש אולם יפחות. שלא במדה, הזו התוספת
להוציא  אסור (שבראשונה שם דעתו לפי רבינו כתב שם,
במדה, זו תוספת להוציא לו שמותר במדה), גדולה תרומה

למעלה]. וראה שכתבנו, כמו יהודה,41)ולא כרבי דלא
הפרשת  דין אין מדה שבענין אףֿעלֿפי [כלומר, שם.
ב'כסף  וראה בראשונה, התרומה הפרשת כדין זו תוספת
לתרום  הצורך עיקר שכל ה"ו, מעשר מהל' בפ"א משנה'
תורם  זאת בכל - באומד שתורמים מאחר אלא אינו במוקף

כבראשונה]. המוקף גדולה 42)מן תרומה תורמין שאין
הי"ז). (להלן המוקף מן אלא

.Ê‰Óe¯z‰ ˙ˆ˜Ó LÈ¯Ùn‰43BÈ‡ ˙ˆ˜n‰ B˙B‡ - ««¿ƒƒ¿»«¿»«ƒ¿»≈
È¯k‰ ˜ÏÁk ‡e‰ È¯‰Â ,‰Óe¯z44ÔÎ Èt ÏÚ Û‡Â . ¿»«¬≈¿≈∆«¿ƒ¿««ƒ≈

LÈ¯ÙÈ ‡ÏÂ ,epnÓ ˙ˆ˜Ó B˙B‡ ˙Óe¯z LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿«¿ƒ¿«ƒ¿»ƒ∆¿…«¿ƒ
˙B¯Á‡ ˙B¯tÓ ÂÈÏÚ45. »»ƒ≈¬≈

דומה 43) זה ואין עוד. להפריש בדעתו שהיה מ"א, שם
אחד  בידו ועלתה בתרם הקודמת) (בהלכה שכתב למה
היה  ולא פחות, בידו שעלה ידע לא ששם ואחד, מששים

תרומה. תרומתו ולכן להוסיף, בדעתו הוא 44)אז והרי
שם). המשנה, (פירוש לא 45)טבל "אבל שם: במשנה,

אחר", ממקום לא "אבל גרס: רבינו אבל אחר", למקום
קצת  שהוא לדעת הוציאו שהוציא, שזה "כיון ופירש:

הט"ו. מעשר מהל' בפ"א ועי' תרומה".

.Á‰Óe¯z ˙ˆ˜Óe ‰Ê È¯kÓ ‰Óe¯z ˙ˆ˜Ó LÈ¯Ùn‰««¿ƒƒ¿»¿»ƒ¿ƒ∆ƒ¿»¿»
‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯˙È ‡Ï ‰Ê È¯‰ - BÈnÓ ¯Á‡ È¯kÓ46. ƒ¿ƒ«≈ƒƒ¬≈∆…ƒ¿…ƒ∆«∆

¯ÓB‡‰47BBÙˆa :¯Ó‡ Ì‡ ,BÎB˙Ï ‰Ê È¯k‰ ˙Óe¯z : »≈¿««¿ƒ∆¿ƒ»«ƒ¿
epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁÂ ,ÌL ‡¯˜ - BÓB¯„a B‡ƒ¿»»≈¿«»¿«¿ƒƒ∆

ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ÌB˜Óa Ôiˆ ‡Ï Ì‡Â ;B˙Óe¯z48. ¿»¿ƒ…ƒ≈¿»…»«¿

כרי 46) תרומת "מקצת על זה" כרי תרומת מ"מקצת היינו
בהלכה  כמבואר והטעם ה"א. פ"ד תרומות 'ירושלמי' אחר",
ממנו. אלא אחרות, מפירות עליו יפריש שלא הקודמת,

מ"ה.47) פ"ג ד):48)שם יח, (דברים נאמר שבתרומה
לז:). (עירובין ניכרים שיריה שיהיו וצריך דגנך", "ראשית

ואיפה  התרומה איפה ניכר לא המקום, ציין לא ואם
=החולין). ) השיריים

.Ë¯Ó‡49‰Ê È¯k‰ ˙Óe¯z :50‰Êk ‰f‰ È¯k‰Â ,51- »«¿««¿ƒ∆¿«¿ƒ«∆»∆
‰ÓizÒ ÌL ,ÔBL‡¯ ÏL B˙Óe¯z ‰ÓizÒpL ÌB˜Ó»∆ƒ¿«¿»¿»∆ƒ»ƒ¿«¿»

.ÈL ÏL B˙Óe¯z¿»∆≈ƒ

ה"ג.49) פ"ג שם בצפונו 50)'ירושלמי' המקום את וסימן
(כסףֿמשנה). בדרומו או הכרי בדפוסים 51)של הוא כן

והיינו  והרדב"ז. משנה' ה'כסף נוסחת והיא חדשים,
השני), הכרי (של בתוכו השני הכרי תרומת את שהתפיס

הראשון. הכרי מקום בתרומת סיים שלא ואףֿעלֿפי
הראשון, הכרי כתרומת מקומה נסתיים השני, הכרי לתרומת
[ואףֿעלֿפי  נדרים). מהל' בפ"א (ראה בנדר מתפיס כדין
כלום  אמר לא - כתרומה עלי הללו הפירות הרי שהאומר:
חולין  של פירות במתפיס אלא אינו זה - הי"א) (שם
שם, רבינו שכתב כמו ובנדבה, בנדר באה שאינה בתרומה
זו  תרומה הפרשת של מקום סיום מתפיס הוא כאן אבל
בדברי  הנוסחא רומי, בדפוס אולם זו]. תרומה בהפרשת
פירש  זה, ולפי שם. ב'ירושלמי' הוא וכן "בזה", רבינו
ותרומת  תרומתו הראשון בכרי שקובע שם, הפנים' 'מראה
שנסתיימה  בדרום) או (בצפון מקום ובאותו השני, הכרי
נסתיימה  ידו, על כרי, באותו במקום, בו הזה, הכרי תרומת

השני. הכרי תרומת גם

.È‡l‡ ,„Ó‡a d˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡ - ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈≈«¿ƒƒ»¿…∆∆»
d¯eÚLa ˜c˜„Ó52d¯eÚL È¯‰L ,‰f‰ ÔÓfa elÙ‡Â , ¿«¿≈¿ƒ»«¬ƒ«¿««∆∆¬≈ƒ»

.‰¯Bza L¯ÙÓ¿…»«»

עיי"ש),52) בה"ד, למעלה (הובא ה"ד פ"א שם 'ירושלמי'
גמלא, בן אלעזר כאבא ודלא מ"ו. פ"ד שם המשנה לפי

א. לא, גיטין

.‡È- Ï˜Lp‰ ¯·„Â ,„„BÓ - „cÓÏ Bk¯cL ¯·c»»∆«¿ƒ¿…≈¿»»«ƒ¿»
¯LÙ‡ ‰È‰ .‰BÓ - B˙BÓÏ ¯LÙ‡L ¯·cÂ ,Ï˜BL≈¿»»∆∆¿»ƒ¿∆»»∆¿»
„„Bn‰Â ,ÁaLÓ ‰Bn‰ - B„„ÓÏe BÏ˜LÏe B˙BÓÏƒ¿¿»¿¿»¿«∆¿À»¿«≈

Ô‰ÈMÓ ÁaLÓ Ï˜BM‰Â ,epnÓ ÁaLÓ53. ¿À»ƒ∆¿«≈¿À»ƒ¿≈∆

ב'ירושלמי'53) ואמרו משלשתן". "משובח שם: בתרומות,
משניהם" "משובח והיינו בשלשתן", "משובח ה"ה שם

רבינו. שכתב

.·Èd˙B‡ LÈ¯ÙiL - ¯OÚÓ ˙Óe¯z ˙ÂˆÓ54ÈÂÏ Ôa ƒ¿«¿««¬≈∆«¿ƒ»∆≈ƒ
˙‡ Ï‡¯OÈ Èa ˙‡Ó eÁ˜˙ ÈÎÂ :¯Ó‡pL ;B¯OÚnÓƒ«¿¿∆∆¡«¿ƒƒ¿≈≈¿≈ƒ¿»≈∆

LÈ¯Ù‰Ï Ï‡¯OÈÏ LÈÂ .¯OÚn‰55dzÏÂ d˙B‡ ««¬≈¿≈¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ»¿ƒ¿»
epnÓ LÈ¯ÙiL ¯Á‡ ÈÂlÏ ¯OÚn‰ ÔzÈÂ ,Ô‰kÏ«…≈¿ƒ≈««¬≈«≈ƒ««∆«¿ƒƒ∆

.¯OÚn‰ ÔÓ ¯OÚÓ ‡È‰L ,B˙Óe¯z¿»∆ƒ«¬≈ƒ««¬≈

מעשר.54) - התרומות רשות 55)את לישראל שיש היינו
אלעזר  אבא וכדעת הלוי. על מוטלת המצוה אבל להפריש,
בתרומת  שנאמר ממה כן שלמד שם, גיטין במס' גמלא בן
מן  כדגן תרומתכם לכם "ונחשב כז): יח, (במדבר מעשר

הוקשה - שיש הגורן" "כשם גדולה, לתרומה מעשר תרומת
רשות  לו יש כך גדולה, תרומה לתרום הבית לבעל רשות לו
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שלדעת  ואףֿעלֿפי מעשר", תרומת לתרום הבית לבעל
ואין  באומד, הפרשה בענין גם הוקשו גמלא, בן אלעזר אבא
לישראל  רשות לענין - ה"י) למעלה (ראה כמותו הלכה
כמותו, סובר בתרא, שהוא אשי, שרב לפי כמותו, הלכה

(רדב"ז). שם בגמרא

.‚È¯OÚÓ LÈ¯Ù‰L Ï‡¯OÈ56‡e‰Lk ÔBL‡¯ ƒ¿»≈∆ƒ¿ƒ«¬≈ƒ¿∆
B˙e ,‰ÏB„‚ ‰Óe¯z LÈ¯ÙÈÂ Le„iL Ì„˜ ,ÌÈÏaLƒ»ƒ…∆∆»¿«¿ƒ¿»¿»¿»

ÔÈ‡ - ÈÂlÏ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï ·iÁ ÈÂl‰ «≈ƒ≈«≈ƒ«»¿«¿ƒƒ∆¿»¿»
„·Ïa ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡l‡ ,epLe„iL ¯Á‡57Ì‡ Ï·‡ . ««∆¿∆∆»¿««¬≈ƒ¿«¬»ƒ

Ï‡¯OÈ Lc58Ì„˜ Ô‚c‰ ÔÓ ¯OÚn‰ LÈ¯Ù‰Â »ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ««¬≈ƒ«»»…∆
ÈÂl‰ ·iÁ - ÈÂlÏ B˙e] ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z LÈ¯ÙiL∆«¿ƒ¿»¿»¿»«≈ƒ«»«≈ƒ
;¯OÚÓ ˙Óe¯˙e [‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï¿«¿ƒƒ∆¿»¿»¿««¬≈
˙ÈL‡¯ :¯Ó‡pL ,‰Óe¯˙a ·iÁ˙ Ô‚„ ‰OÚpL ¯Á‡Ó≈««∆«¬»»»ƒ¿«≈«¿»∆∆¡«≈ƒ

E‚c59. ¿»¿

א.56) מז, (שם,57)ברכות שנאמר ממה כן למדו שם
"מעשר  המעשר", מן מעשר ה' תרומת ממנו "והרמותם כו):
מעשר  ותרומת גדולה תרומה ולא לך, אמרתי המעשר מן

המעשר". רבינו 58)מן כתב וכן (כסףֿמשנה), מירח וגם
"אי  שם: בגמרא וכן מ"א. פ"ז בברכות המשנה בפירוש

וכו'". נמי בכרי הקדימו אפילו כן 59)הכי, למדו שם
[מתנותיכם] (מעשרותיכם) "מכל כט): (שם, שנאמר ממה
כל  את להפריש שחייב הרי - ה'" תרומת כל את תרימו
אחר  כשהפריש והיינו, בכלל. גדולה תרומה וגם התרומות,

המירוח.

.„ÈÌÈÏaL ¯OÚÓ Á˜lL ÈÂÏ Ôa60B˙Óe¯z ÔzÈ ‡Ï - ∆≈ƒ∆»««¬≈ƒ√ƒ…ƒ≈¿»
ÔÈÒB˜ ‡l‡ ,ÌÈÏaL Ô‰kÏ61˙B¯ÊÏÂ Le„Ï B˙B‡ «…≈ƒ√ƒ∆»¿ƒ»¿ƒ¿

ÔzÏ ·iÁ BÈ‡Â ,Ô‚c‰ ÔÓ ¯OÚn‰ ÔÓ ¯OÚÓ BÏ ÔzÏÂ¿ƒ≈«¬≈ƒ««¬≈ƒ«»»¿≈«»ƒ≈
‰ˆÚ‰ B‡ Ô·z‰ ÔÓ ¯OÚÓ BÏ62˙Óe¯z LÈ¯Ù‰ Ì‡Â . «¬≈ƒ«∆∆∆»»¿ƒƒ¿ƒ¿«

Ô˙BÂ L˙Bk ‰Ê È¯‰ - BÏ e˙pL BÓk ÌÈÏaL ¯OÚÓ«¬≈ƒ√ƒ¿∆»¿¬≈∆≈¿≈
Ô·z‰ ˙‡Â Ú¯f‰ ˙‡ Ô‰kÏ63e‰eÒ˜ ‰Ó ÈtÓe . «…≈∆«∆«¿∆«∆∆ƒ¿≈»¿»

?LzÎÏ64ÚÈ˜Ù‰Â ÌÈÏaL ¯OÚn‰ Á˜lL ÈtÓ ƒ¿ƒ¿≈∆»«««¬≈ƒ√ƒ¿ƒ¿ƒ«
‰ÏB„‚ ‰Óe¯z epnÓ65. ƒ∆¿»¿»

מ"ו.60) פ"י תרומות ומשנה א. יג, ביצה את 61)ברייתא
לכהן  והפסיד הדישה קודם בשבילם מעשר שלקח הלוי
שם, המשניות' ('פירוש מעשר באותו שיש גדולה תרומה

שם). בביצה רש"י ועי' בסמוך. כתב משנה,62)וכן
את  להפריש צריך ואינו הזרע את "ומפריש שם: תרומות,
ומכיון  ומעשרות. בתרומות חייב ואינו אוכל שאינו העץ",
הם  הרי אלא לכהן, ליתנם חייב אינו מהם, מפריש שאינו

להלן. וראה יאמר 63)שלו, לא הפריש, "אם שם: משנה,
עם  העץ נותן אלא הזרע את ואתן העץ את ואטול אכתוש
לכהן" ליתנו צריך תרומה, שם עליו שקרא "שכיון הזרע",

שם). ש"קונסין 64)(רע"ב שלמעלה מה על מוסב זה
ולזרות". לדוש שם,65)אותו המשנה בפירוש כתב כן

למעלה. ראה

.ÂËÈÂÏÏ ¯Ó‡L Ï‡¯OÈ Ôa66:‡a‡ ÈÏ ¯Ó‡ Ck : ∆ƒ¿»≈∆»«¿≈ƒ»»«ƒ«»
¯OÚÓ ˙Óe¯˙Ï ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - È„Èa EÏ ¯OÚÓ«¬≈¿¿»ƒ≈¿ƒƒ¿««¬≈

BaL67e‰eˆ CÎÈÙÏe ,B˙Óe¯z LÈ¯Ù‰ ÂÈ·‡ È¯‰L ; ∆∆¬≈»ƒƒ¿ƒ¿»¿ƒ»ƒ»
ÈÂl‰ ÈBÏÙÏ ¯OÚn‰ ‰fL68¯Ó‡ Ck :BÏ ¯Ó‡ Ì‡Â . ∆∆««¬≈ƒ¿ƒ«≈ƒ¿ƒ»«»»«

˙Óe¯˙Ï ÔÈLLBÁ - È„Èa EÏ LÈ ¯OÚÓ ¯Bk :‡a‡ ÈÏƒ«»«¬≈≈¿¿»ƒ¿ƒƒ¿«
BaL ¯OÚÓ69. «¬≈∆

אשי.66) רב של תירוצו לפי ב. ל, אין 67)גיטין כלומר,
גירסת  היא וכך מעשר. תרומת ממנו להפריש הלוי צריך
שם. בברייתא הוא שכן (כסףֿמשנה), שם בגמרא רבינו
הברייתא  להפך צריך שם, בגמרא נוסחתנו לפי ואילו

להפריש 68)(רדב"ז). צריך ואינו לפלוני כולו המעשר
(כסףֿמשנה). מעשר תרומת לו 69)ממנו שהזכיר שכיון

מעשר, תרומת הפריש לא שעוד מסתבר מעשר, כור מדה,
(שם). חשבון לפי הלוי ממנו שיפריש וכוונתו

.ÊË¯OÚÓ ˙Óe¯z70‰BÓMÓ „Á‡ da ‰È‰L ¿««¬≈∆»»»∆»ƒ¿»
˙ÈÈÓLa71BÈ‡ - ÔkÓ ˙BÁt ;Ô‰kÏ dÎÈÏBÓ - ƒ¿ƒƒƒ»«…≈»ƒ»≈

dÙ¯BOÂ ¯e‡a dÎÈÏLÓ ‡l‡ ,dÎÈÏB‰Ï ÏthÓ72. ƒ«≈¿ƒ»∆»«¿ƒ»»¿¿»
ÔÓL·e ÔÈÈ·e73.Ô‰kÏ dÎÈÏBÓ - ‡e‰L Ïk elÙ‡ , ¿«ƒ¿∆∆¬ƒ»∆ƒ»«…≈

‰¯B‰Ëe ˙È‡cÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡‰zL „·Ï·e74Ï·‡ ; ƒ¿«∆¿≈¿««¬≈«»ƒ¿»¬»
‰‡ÓË ‰˙È‰ Ì‡75È‡Óc ÏL ‰˙È‰L B‡76ÔÈ‡ Ì‡ , ƒ»¿»¿≈»∆»¿»∆¿«ƒ≈

.dÙ¯BO ‡l‡ ,da ÏthÓ BÈ‡ - ¯eÚMk da»«ƒ≈ƒ«≈»∆»¿»

(70.(161 17ֿ19 עמ' ליברמן (הוצ' פ"י תרומות תוספתא
להלן. בתרומות 71)וראה המשניות' ('פירוש הלוג של

ומדובר  ישראל'). ('תפארת קורטוב והיינו מ"ח), פי"א
(ראה  ושמן ביין ולא פירות, שאר של מעשר בתרומת
ראה  מהן, היוצאין במשקין אלא עצמם בפירות ולא להלן),

מעשר 72)להלן. "בתרומת שם: בתוספתא הוא כן
למעלה  האמור =) הזה כשיעור יש אם הפירות, כל שבשאר
לאו  ואם לכהן, נותנה בשמינית) משמונה אחד דהיינו שם,
במים  שמדובר שכיון [ונראה ושורפה". לאור משליכה -
זיעה  אלא שאינם הראב"ד), כתב (וכן הפירות מן היוצאים
להפסידם  חששו לא ה"ב), פי"א להלן (ראה בעלמא

כזה]. מועט התורה.73)בשיעור מן שתרומתם
בתרומת 74) יהא "כמה :(160 14 (עמוד שם בתוספתא

בשמינית. משמונה אחד לכהן, ויוליכנה דמיי של מעשר
[ראה  דמיי בשל שיעור] שצריך =] אמורים דברים במי
אסור  זה הרי ודיי בשל אבל בתרומות], המשנה מן להלן
שאסור  =] אמורים דברים במי שהו], בכל אפילו [כלומר:
- שהו כל (אפילו בטמאה אבל בטהורה, שהו] בכל אפילו
אתה  וכן כפשוטה') 'תוספתא אלו, מלים גרס לא רבינו
כשיעור  יש אם הפירות, כל שבשאר מעשר בתרומת אומר
כאן  מפורשים הרי למעלה. וראה וכו'", לכהן נותנה הזה
ושמן, ביין מדברת התוספתא של הרישא רבינו: דברי כל
כל  שבשאר מעשר ("בתרומת דלהלן מהא נראה וכן
ראה  מ"ח, (פי"א תרומות מס' במשנה נראה וכן הפירות").
היא  ואם בכלשהו. אסור וטהורה, ודאי של היא ואם להלן),
אחד  שיעורה טמאה, והיא ודאי של אפילו או דמאי, של
הפירות. כל שבשאר מעשר כתרומת בשמינית, משמונה

כנ"ל.75) בסיפא, שם ברישא,76)תוספתא שם תוספתא
- ומיצה החבית) הטה =) "הרכינה שם: במשנה הוא וכן
דמאי  של מעשר בתרומת תהא וכמה תרומה, זו הרי
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התחלת  מן ונראה לשמינית". משמונה אחד לכהן, ויוליכנה
כנ"ל, ושמן, יין של מעשר בתבואת שמדובר המשנה,
כנ"ל. שיעור, צריכה היא דמאי, של היא אם ואףֿעלֿפיֿכן

.ÊÈ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡77Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡78. ≈¿ƒ¿»¿»∆»ƒ«À»
‰‡Ò ÌÈMÓÁÂ ‰Ê ˙È·a ‰‡Ò ÌÈMÓÁ BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¬ƒƒ¿»¿«ƒ∆«¬ƒƒ¿»
ÏÚ ÌÈ‡Ò ÈzL Ô‰Ó „Á‡Ó LÈ¯ÙÈ ‡Ï - ¯Á‡ ˙È·a¿«ƒ«≈…«¿ƒ≈∆»≈∆¿≈¿ƒ«
.¯Á‡ ÌB˜Ó ÏÚ ‰Ê ÌB˜nÓ LÈ¯ÙÓ ‡ˆÓpL ,‰‡n‰«≈»∆ƒ¿»«¿ƒƒ»∆«»«≈

‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ûwn‰ ÔÓ ‡lL LÈ¯Ù‰ Ì‡Â79. ¿ƒƒ¿ƒ∆…ƒ«À»¿»¿»
Èck ÔeÚË ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯eÓL L¯Ùn‰ ‰È‰iL ‡e‰Â¿∆ƒ¿∆«À¿»»¬»ƒ»»»«≈

ÔÈÈ80Ô‰ È¯‰ :¯Ó‡Â ÔÈ¯azLnL ‰‡¯Â ÔÓL B‡ «ƒ∆∆¿»»∆ƒ¿«¿ƒ¿»«¬≈≈
ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - È˙È·aL ˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z81. ¿»«≈∆¿≈ƒ…»«¿

מעשר.77) תרומת בדין ה"כ, להלן פ"א 78)ראה חלה
שם). (רע"ב וסמוך" קרוב מוקף, "ופירש כן 79)מ"ט.

נראה  וכן (כסףֿמשנה). שנשתברו בכדים דלהלן מהא נראה
בערב  לתרום התירו - א צג, וביבמות א. לב, בעירובין
אלא). ד"ה שם: ב'תוספות' (עי' המוקף מן שלא יוםֿטוב

תרומה. תרומתו שבדיעבד ב.80)הרי קטו, בבאֿקמא
בעולם,81) שאינם כמו הם הרי להשתבר, שעומדים שכיון

אם  לבין הדחק עלֿידי להציל יכול אם בין כאן חילקו ולא
שני  מעשר מהל' פ"ד להלן שחלקו כמו להציל, יכול אינו
עוד  נעשתה לא ששם לפי כנגדו, בא אנס ראה לגבי הי"ב
פעולת  נעשתה כבר כאן ואילו המעות, בגוף ההיזק פעולת

שני). ממעשר פ"א כפשוטה' ('תוספתא השבירה

.ÁÈÔÈ¯fÙÓ‰ ˙B¯t82˙B¯e‚Ó ÈzL B‡ ,˙Èa‰ CB˙a83 ≈«¿À»ƒ¿««ƒ¿≈¿
Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz - „Á‡ ˙È·aL84‰‡e·z ÈwO .85 ∆¿«ƒ∆»≈≈∆»««…«≈¿»

‰Ùw‰a eÈ‰ Ì‡ ,˙B¯‚B¯b ÏL ˙Bi·ÁÂ ‰Ï·„ ÈÏebÚÂ¿ƒ≈¿≈»¿»ƒ∆¿¿ƒ»¿∆≈»
˙Á‡86ÔÈÈ ÏL ˙Bi·Á .Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz -87„Ú : ««≈≈∆»««…»ƒ∆«ƒ«

Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz - Ô‰Èt ˙‡ Ì˙Ò ‡lL88; ∆…»«∆ƒ∆≈≈∆»««…
˙Á‡Â ˙Á‡ ÏkÓ Ì¯Bz - Ì˙qMÓ89. ƒ∆»«≈ƒ»««¿««

פ"ג.82) תרומות שבבית 84)אוצרות.83)תוספתא
לזה. זה ומוקפים סמוכים כאילו הם הרי אחת, וברשות אחד
בעליה  מגורות "שתי כתוב: שם שלפנינו בתוספתא כי ואם
לו  היתה שרבינו כנראה - ואחת", אחת מכל תורם אחת,
יש  כי [ויתכן ורדב"ז). (כסףֿמשנה בתוספתא אחרת גירסא
עשויים  המגורות ושתי בו, שאוכלים בית בין לחלק
לא  ושם לאוצר, אלא משמשת שאינה עליה לבין להצטרף,
מקור  את רבינו שאב מהיכן צריךֿעיון אבל לעולם. יצטרפו

שלו]. (כסףֿמשנה).85)ההלכה שם תוספתא
לזה.86) זה סמוכים מי"ב.87)כלומר, פ"ג שני מעשר
שם).88) המשנה, (פירוש כמעורבות נחשבות שכולן
עצמה.89) בפני רשות נחשבת סתומה, חבית שכל

.ËÈËwÏÓ ‰È‰90˜¯È Ètb91Ì¯Bz - ‰pba ÁÈpÓe »»¿«≈«≈»»«ƒ««ƒ»≈
Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó92„Á‡ ÔÈÓ ‡È·‰ .93Ì¯Bz - Ô‰ÈÈa ≈∆»««…≈ƒƒ∆»≈≈∆≈

‰a¯‰ ÔÈÈÓ ‡È·‰ .„Á‡Â „Á‡ ÏkÓ94·e¯k ,‰t˜a ƒ»∆»¿∆»≈ƒƒƒ«¿≈¿À»¿
‡Ï - ÚˆÓ‡a ¯Á‡ ÔÈÓe ‰hÓlÓ ·e¯Îe ‰ÏÚÓÏÓƒ¿«¿»¿ƒ¿«»ƒ«≈»∆¿«…

ÔBzÁz‰ ÏÚ ÔBÈÏÚ‰ ÔÓ Ì¯˙È95‰MÓÁ ÛÈw‰ Ì‡Â . ƒ¿…ƒ»∆¿«««¿¿ƒƒƒ¬ƒ»
ÌÈ¯eaˆ96¯wÚL ÔÓÊa ,Ïk‰ ÏÚ „Á‡Ó Ì¯Bz - Ô¯ba ƒƒ«…∆≈≈∆»««…ƒ¿«∆ƒ«

Ìi˜ Ô¯b‰97Ìi˜ Ô¯b‰ ¯wÚ ÔÈ‡ ;98„Á‡ ÏkÓ Ì¯Bz - «…∆«»≈ƒ««…∆«»≈ƒ»∆»
„Á‡Â99. ¿∆»

שם.90) תרומות, ירק.91)תוספתא שכל 92)אגודות
הלכה  (פ"ב תרומות ב'ירושלמי' שאמרו כמו אחד, הגינה
אחד". הגרנות בית כל אחד, הגיתות בית "כל א):

ליברמן.93) הגר"ש - אחר" "מין לומר: צריך
שם.94) תרומות, מפני 95)תוספתא אחד, מין שהם אף

מפסיק. אחר כרבי 97)שם.96)שדבר מחברם. שהגורן
חכמים. דברי לפרש שבא שם, מן 98)יהודה פינה שכבר

צבורים. חמשה אלו ונשארו מן 99)הגורן, זה שאין
אחר. למקום אלה את גם לפנות שעתיד משום המוקף,

.ÎÔÓ ‡lL B˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¯OÚÓ ˙Óe¯z¿««¬≈«¿ƒƒ∆…ƒ
Ûwn‰100eÓÈ¯z ÌÎÈ˙B¯OÚÓ ÏkÓ :¯Ó‡pL . «À»∆∆¡«ƒ…«¿¿≈∆»ƒ
‰Óe¯˙101BÊ ‰È„Óa „Á‡ ¯OÚÓ elÙ‡ ;102¯OÚÓe ¿»¬ƒ«¬≈∆»ƒ¿ƒ»«¬≈

ÏÚ „Á‡Ó ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ - ˙¯Á‡ ‰È„Óa „Á‡∆»ƒ¿ƒ»«∆∆«¿ƒ¿»≈∆»«
ÌÈÓÎÁ È„ÈÓÏ˙Â .Ïk‰103Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ «…¿«¿ƒ≈¬»ƒ≈¿ƒ∆»ƒ«À»

.¯OÚÓ ˙Óe¯z elÙ‡Â«¬ƒ¿««¬≈

מ"ה.100) פ"ב "תרימו 101)ביכורים כב. יח, במדבר
בפסוק. אין ה"א:102)תרומה" פ"ב תרומות ב'ירושלמי'

בגליל". ואחד ביהודה ועיי"ש 103)"אחד ב. ל, גיטין
נחשדו. וכי ד"ה ב'תוספות'

.‡ÎÈÂÏ Ôa104‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯OÚÓ BÏ ‰È‰L ∆≈ƒ∆»»«¬≈ƒ∆…ƒ¿»
CÏB‰Â ÂÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï BÁÈp‰Â ,B˙Óe¯z epnÓƒ∆¿»¿ƒƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈

BÏ·Ëa ‡e‰105ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó -106Èk :¯Ó‡pL . ¿ƒ¿«∆»»»∆∆¡«ƒ
- ‰Óe¯z '‰Ï eÓÈ¯È ¯L‡ Ï‡¯OÈ Èa ¯OÚÓ ˙‡∆«¿«¿≈ƒ¿»≈¬∆»ƒ«¿»

.¯Á‡Ï ‰Óe¯z Blk ˙‡ ‰OBÚ ‡e‰L ,„nÏÓ¿«≈∆∆∆À¿»¿«≈

בתרומת 104) רבינו ומפרשה (כסףֿמשנה). זוטא 'ספרי'
"תרומה  בה שגרס מ"ה) פ"א (תרומות כהר"ש ודלא מעשר,

ולא 105)גדולה". בטבלו, כולו אותו שמניח כלומר,
עליו. גם בהפרשה כולו 106)התכוין להפרישו ויכול

אחר. מקום על מעשר כתרומת

.·ÎepnÓ LÈ¯Ù‰107Ck ¯Á‡Â ‰lÁz ¯OÚÓ ˙Óe¯z ƒ¿ƒƒ∆¿««¬≈¿ƒ»¿««»
Blk ‰OÚiL „Ú CÏB‰Â ÂÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï BÁÈp‰ƒƒƒ¿«¿ƒ»»¿≈«∆≈»∆À

ÌeÏk ‰OÚ ‡Ï - Ô‰kÏ BzÈÂ ¯OÚÓ ˙Óe¯z108. ¿««¬≈¿ƒ¿«…≈…»»¿
- BÎB˙a ÂÈL„wL ÔÓÊa ;epnÓ BLc˜Ó ˙‡ :¯Ó‡pL∆∆¡«∆ƒ¿¿ƒ∆ƒ¿«∆»»»¿
- BÎB˙a ÂÈL„˜ ÔÈ‡ ,ÌÈ¯Á‡Ï ‰Óe¯z B˙B‡ ‰OBÚ∆¿»«¬≈ƒ≈»»»¿
˙B¯t ÁÈpn‰ ÔÎÂ .ÌÈ¯Á‡Ï ‰Óe¯z B˙B‡ ‰OBÚ BÈ‡≈∆¿»«¬≈ƒ¿≈««ƒ«≈
eÈ‰iL CÈ¯ˆ - ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z Ì‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ïƒ¿«¿ƒ¬≈∆¿»¿»»ƒ∆ƒ¿

‰Óe¯˙Ï ÔÈÏe·Ë109Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï ÔÁÈp‰ Ì‡Â . ¿ƒƒ¿»¿ƒƒƒ»ƒ¿«¿ƒ¬≈∆
¯OÚÓÏ ÔÈÏe·Ë eÈ‰iL CÈ¯ˆ - ¯OÚÓ110. «¬≈»ƒ∆ƒ¿¿ƒ¿«¬≈

(כסףֿמשנה).107) שם לעשותו 108)'ספרי' יכול ואינו
אחר. על מעשר על 109)תרומת הפטור מן תורמין שאין

הי"ב). פ"ה (להלן הפטור 110)החיוב מן מעשרין שאין
ה"ז). מעשר מהל' פ"א (להלן החיוב על

.‚ÎÔ˙B‡ ÔÈLÈ¯ÙÓ - ¯OÚÓe ‰Óe¯z ÔÈLÈ¯ÙnLk¿∆«¿ƒƒ¿»«¬≈«¿ƒƒ»
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‰lÁz ÌÈ¯eka LÈ¯ÙÓ ?„ˆÈk .¯„q‰ ÏÚ111,ÏkÏ ««≈∆≈««¿ƒƒƒ¿ƒ»«…
,ÔBL‡¯ ¯OÚÓ Ck ¯Á‡Â ,‰ÏB„‚ ‰Óe¯z Ck ¯Á‡Â¿««»¿»¿»¿««»«¬≈ƒ
ÈL ÌÈc˜n‰Â .ÈÚ ¯OÚÓ B‡ ÈL ¯OÚÓ Ck ¯Á‡Â¿««»«¬≈≈ƒ«¿«»ƒ¿««¿ƒ≈ƒ

ÔBL‡¯Ï112,ÌÈ¯ek·Ï ‰Óe¯z B‡ ,‰Óe¯˙Ï ¯OÚÓ B‡ , ¿ƒ«¬≈ƒ¿»¿»¿ƒƒ
.ÈeOÚ ‰OÚM ‰Ó - ‰OÚ˙ ‡Ï ÏÚ ¯·ÚL Èt ÏÚ Û‡««ƒ∆»««…«¬∆«∆»»»

?‰OÚ˙ ‡Ïa ‡e‰L ÔÈpÓe113E˙‡ÏÓ :¯Ó‡pL ƒ«ƒ∆¿…«¬∆∆∆¡«¿≈»¿
Èe‡¯L ¯·c ¯Á‡˙ ‡Ï - ¯Á‡˙ ‡Ï EÚÓ„Â¿ƒ¿¬…¿«≈…¿«≈»»∆»

BÓÈc˜‰Ï114‰Ê Â‡Ï ÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â .115. ¿«¿ƒ¿≈ƒ«»∆

לתרומה?111) הבכורים שיקדמו "ומנין מ"ז: פ"ג בתרומות
אלא  וראשית? תרומה קרוי וזה וראשית, תרומה קרוי זה

ביכו  שהם ביכורים היא יקדמו לראשון ותרומה לכל, רים
בו  שיש לשני ראשון ומעשר רבינו ראשית, וכתב ראשית",

ד): יח, (דברים באמרו ראשית, התרומה השי"ת "קרא שם:
באמרו  תרומה וקראה ויצהרך", תירושך דגנך "ראשית
תרומותי", משמרת את לך נתתי הנה "ואני ח): יח, (במדבר
"ולקחת  ב): כו, (דברים באמרו ראשית, הביכורים וקרא
יב, (שם באמרו תרומה, וקראם האדמה", פרי כל מראשית
ב'ספרי': ואמר ידך", תרומת ואת . . . שמה "והבאתם ו):
ראשית, בו יש ראשון מעשר - הביכורים אלו ידך, ותרומת
כו): יח, (במדבר השי"ת אמר שבו מעשר, תרומת ר"ל
התרומה  כי ביארנו וכבר ה'", תרומת ממנו "והרמותם

ראשית". מ"ו.112)נקראת  שם.113)שם
בכלל 114) והוא תרומה, זו ודמעך ביכורים, אלו "מלאתך

שם). (ר"ש תאחר" שהוא 115)לא משום ב. ד, תמורה
הסדר, על מחדש ולהפריש לתקן שיכול לעשה, הניתק לאו

עליו. לוקים אין - לעשה הניתק לאו וכל

.„ÎLÈ¯Ù‰Ï ‰ˆB¯‰116˙Óe¯˙e ‰ÏB„‚ ‰Óe¯z »∆¿«¿ƒ¿»¿»¿«
ÌÈLÏLe ‰LÏMÓ „Á‡ LÈ¯ÙÓ - „Á‡k ¯OÚÓ«¬≈¿∆»«¿ƒ∆»ƒ¿»¿ƒ

LÈÏLe117Ô‡k LiL ‰‡nÓ „Á‡ :¯ÓB‡Â118È¯‰ - ¿ƒ¿≈∆»ƒ≈»∆≈»¬≈
ÔÈlÁ ‡e‰ È¯‰Â ÈzL¯Ù‰L ‰Ê „ˆa ‡e‰119; ¿«∆∆ƒ¿«¿ƒ«¬≈Àƒ

¯‡Lp‰Â120.Ïk‰ ÏÚ ‰Óe¯z ‡e‰ - ÈzL¯Ù‰L ‰fÓ ¿«ƒ¿»ƒ∆∆ƒ¿«¿ƒ¿»««…
el‡ ÔÈlÁ ‰‡ÓÏ ˙BÈ‰Ï Èe‡¯L ¯OÚn‰Â121È¯‰ - ¿««¬≈∆»ƒ¿¿≈»Àƒ≈¬≈

ÏÚ ¯˙È ¯‡Lp‰ ‰ÊÂ ;ÈzL¯Ù‰L ‰Ê „ˆa ‡e‰¿«∆∆ƒ¿«¿ƒ¿∆«ƒ¿»»≈«
‰Óe¯z‰122˙Óe¯z ‡e‰ È¯‰ - ÈzL¯Ù‰M ‰nÓ «¿»ƒ«∆ƒ¿«¿ƒ¬≈¿«

Ïk‰ ÏÚ ¯OÚÓ123. «¬≈««…

מ"ב.116) פ"ה ממאה,117)דמאי חלקים שלשה שהם
ותרומת  ממאה, חלקים שני שהם מחמישים, חלק שהתרומה

ממאה. אחד הוא 119)בכלל.118)מעשר הרי כלומר,
(ראב"ד). התרומה שיפריש עד החלקים.120)חולין שני

רדב"ז.121) ועי' שנים, מהם חסרו שהרי דוקא, לאו מאה
ממאה.122) האחד כסדרם:123)היינו מפריש ונמצא

מעשר. תרומת ואחרֿכך מעשר, ואחרֿכך תרומה,

ה'תשפ"א  מרחשון כ"ו שישי יום

רביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
הראוי 1) הוא ומי לתרום, שליח אדם עושה אם יבאר

ותרום  צא לשלוחו האומר ברשות. שלא והתורם לתרום.

חייבים  אם השותפין פירות לאו. אם תרם אם יודע ואינו
שתרם  אריס ודין מזה. זה רשות ליטול צריך ואם בתרומה,
לתרום. רשות להם יש אם והפועלים ועכב. הבית בעל ובא
ואמר  תרומה לומר והמתכוון משלו. תרומה שהפריש הגוי
מה  הגורן את והתורם תנאי. על תרומה המפריש מעשר.

בלבו. שיכוון צריך

.‡˙BÓe¯z BÏ LÈ¯Ù‰Ï ÁÈÏL Ì„‡ ‰OBÚ∆»»»ƒ«¿«¿ƒ¿
˙Ba¯Ï - Ìz‡ Ì‚ eÓÈ¯z Ôk :¯Ó‡pL ;˙B¯OÚÓe««¿∆∆¡«≈»ƒ««∆¿«
,˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ ÁÈÏL ÔÈOBÚ ÔÈ‡Â .ÌÎÁeÏL¿¬∆¿≈ƒ»ƒ«≈»ƒ«»
Û‡ ,˙È¯· Èa - Ìz‡ ‰Ó ;Ìz‡ Ìb :¯Ó‡pL∆∆¡«««∆»«∆¿≈¿ƒ«

.˙È¯· Èa - ÌÎÁeÏL¿¬∆¿≈¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

ok xn`py ,zexyrne zenexz el yixtdl gily mc` dyer"
."mkgely zeaxl ,mz` mb enixz

והפיכתו  חולין ענין לקיחת הוא תרומה מצות תוכן
ליהודי  הוראה והיא האדם. שיחיה ראוי שעל־ידו לקדושה,
קדושה. ענייני לעשות צריך שמכולם בחולין, ענייניו בכל
ישראל, באהבת הוראה ישנה תרומות מהלכות ובנוסף,
עם  מתאחד יהודי שכל הרי הקב"ה, ציווי על וכשמדובר
וכולם  ישראל נשמות ריבוא ששים שיש הגם אחר, יהודי
שהוא  שליח להיות יכול אחד כל אעפ"כ בדרגתם, שונים

המשלח. עם אחד דבר
בשווה, הדרגות ובכל אחד בכל הוא השליחות ענין עצם
עשרים  בן - אדם בני שבין ההבדלים שלמרות על־דרך
צד  בכולם יש זאת בכל כוחו"), (ש"תשש חמשים ובן לכח
גם  מתבטא זה וענין החיים. נקודת עצם היינו השווה,
כל  את דוחה ספיקו שאפילו פיקוח־נפש בדין בהלכה
או  יומו בן תינוק על מדובר אם הבדל ללא כולה, התורה
מן  ובטל ועבר מת ש"כאילו מאה בן או תשעים בן על

העולם".
דרגות  חילוקי ישנם אחד שמצד ברוחניות, הוא על־דרך־זה
לכל  התורה לימוד נוגע שני ומצד התורה, לימוד בחיוב
בין  עשיר "בין התורה בלימוד חייבים וכולם מישראל, אחד
בו  "והגית שנאמר כו'" יסורין בעל בין בגופו שלם בין עני,

ולילה". יומם
(`"i oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

.·Ô˙Óe¯z ÔÈ‡ - eÓ¯z Ì‡Â ,eÓ¯˙È ‡Ï ‰MÓÁ¬ƒ»…ƒ¿…¿ƒ»¿≈¿»»
L¯Á‰ :‰Óe¯z2ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰Â ,ÔËw‰Â ,‰ËBM‰Â , ¿»«≈≈¿«∆¿«»»¿»≈»ƒ

B˙eL¯a elÙ‡Â Ï‡¯OÈ ÏL ˙‡ Ì¯zL ˙BÏÊÓe3, «»∆»«∆∆ƒ¿»≈«¬ƒƒ¿
ÌÈÏÚa‰ ˙eL¯a ‡lL BlL BÈ‡L ˙‡ Ì¯Bz‰Â4Ï·‡ . ¿«≈∆∆≈∆∆…ƒ¿«¿»ƒ¬»
‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ÌÈ¯Á‡ ÏL ÏÚ BlMÓ Ì¯Bz‰5Ôw˙Â «≈ƒ∆«∆¬≈ƒ¬≈¿»¿ƒ≈

BlL - ‰‡‰ ˙·BËÂ .Ì‰È˙B¯t6Ô‰k ÏÎÏ d˙BpL , ≈≈∆¿«¬»»∆∆¿»¿»…≈
.‰ˆ¯iL∆ƒ¿∆

פי 2) על ואף כשוטה. הוא והרי מדבר ואינו שומע שאינו
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לזה  גם קוראים חז"ל - שומע שאינו הוא בלשוננו שחרש
שסיבת  "לפי "חרש", בשם מדבר ואינו שומע שאינו
ולא  אמו בבטן בעודו בעובר יתחדש חרשות היא האלמות
אחר  החרשות האדם וכשנולד לו". שמדברים מה ישמע,
מדבר  שהיה אחר נשתתק או מדבר) הוא כן (ואם ששמע
שם  שכתב [ומה תרומה. תרומתם שומע), הוא כן (ואם
לומר  ורוצה הוא דווקא לאו לתרום", לו "מותר ב משנה

תרומה]. שליח.3)שתרומתו נעשה הגוי שאין
מהבעלים 4) דעת גילוי כך אחר היה כשלא והמדובר

למעשיו]. מסכימים הפירות,5)[=שהם לבעל היא שזכות
מטעם  שזכייה כשלוחו, הוא והרי פירותיו שמתקנים

התורם.6)שליחותו. של

.‚B¯·Á ‰„O CB˙Ï „¯iL B‡ ,˙eL¯a ‡lL Ì¯Bz‰«≈∆…ƒ¿∆»«¿¿≈¬≈
‡a Ì‡ :Ì¯˙Â ÌÁwiL È„k ˙eL¯a ‡lL ˙B¯t ËwÏÂ¿ƒ≈≈∆…ƒ¿¿≈∆ƒ»≈¿»«ƒ»
ÌL eÈ‰ Ì‡ ,˙BÙÈ Ïˆ‡ Clk :BÏ ¯Ó‡Â ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿»««≈≈∆»ƒ»»
BÈ‡ È¯‰L ,‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯zM ‰nÓ ˙BÙÈ»ƒ«∆»«¿»¿»∆¬≈≈

„Èt˜Ó7B˙Óe¯z ÔÈ‡ - ˙BÙÈ ÌL eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ; «¿ƒ¿ƒ…»»»≈¿»
ÈeÁÓ C¯c ÏÚ ‡l‡ BÏ ¯Ó‡ ‡lL ,‰Óe¯z8‡a Ì‡Â . ¿»∆…»«∆»«∆∆ƒ¿ƒ»

ÔÈa Ô‰Ó ˙BÙÈ BÏ LÈ ÔÈa ,ÛÈÒB‰Â ËwÏÂ ˙Èa‰ ÏÚa««««ƒ¿ƒ≈¿ƒ≈≈»≈∆≈
.‰Óe¯z B˙Óe¯z - BÏ ÔÈ‡≈¿»¿»

בעל 7) בשביל כשתרם כן ואם גזל. משום חושש ואינו
כשלו  הם הרי לעצמו וכשלקחם תרומה תרומתו הבית

תרומה. תרומתו אילו 8)וממילא מחאה: דרך כלומר,
גוזלן. היית מאלו יפות מצאת

.„:‰Óe¯z Ô˙Óe¯z - eÓ¯z Ì‡Â ,eÓ¯˙È ‡Ï ‰MÓÁ¬ƒ»…ƒ¿…¿ƒ»¿¿»»¿»
ÚÓBL BÈ‡Â ¯a„Ó L¯Á9ÚÓBL BÈ‡L ÈtÓ , ≈≈¿«≈¿≈≈«ƒ¿≈∆≈≈«

‰Î¯a‰10,Ì¯Ú‰Â ,¯a„Ó BÈ‡Â ÚÓBML ,Ìl‡‰Â ; «¿»»¿»ƒ≈∆≈«¿≈¿«≈¿∆»…
C¯·Ï ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈtÓ11¯BkM‰Â ;12,‡Óeq‰Â ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿»≈¿«ƒ¿«»

‰Ùi‰ ˙‡ LÈ¯Ù‰Ïe ÔeÎÏ ÔÈÏBÎÈ ÔÈ‡L ÈtÓ13. ƒ¿≈∆≈»¿ƒ¿«≈¿«¿ƒ∆«»∆

חמישה:9) נאמרו שם ו שבמשנה פי על ואף ב. משנה שם
השמיט  - קרי" ובעל והסומא והערום והשיכור "האלם
"בטלוה  כב. בברכות שאמרו מפני קרי, בעל רבינו
יכול  כן ואם לברך, לו ומותר - קרי" דבעל לטבילותא

לכתחילה. גם צריך 10)לתרום כולן הברכות ו"כל
אומר". שהוא מה לאזנו מדבר,11)שישמיע שאינו האלם

בך  ייראה ולא קדוש מחניך והיה שנאמר: משום והערום
ערווה. בך ייראה לא בו מדבר שאתה בשעה דבר", ערוות

לשכרותו 12) הגיע לא אבל המלך. בפני לדבר יכול שאינו
כשוטה. הוא הרי לוט של לשכרותו הגיע שאם לוט, של

את 13) ית': השם למאמר היפה מן לברור התרומה "ודין
חלבו". כל

.‰ÌÈ¯„ ˙BÚÏ ÚÈb‰L ÔË˜14‡lL Èt ÏÚ Û‡ , »»∆ƒƒ«¿«¿»ƒ««ƒ∆…
- Ì¯z Ì‡ ,ÏB„‚ ‰OÚ ‡ÏÂ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰≈ƒ¿≈¿»¿…«¬»»ƒ»«
ÏÈ‡B‰ ;‰¯Bz ÏL ‰Óe¯˙a elÙ‡Â ,‰Óe¯z B˙Óe¯z¿»¿»«¬ƒƒ¿»∆»ƒ
e¯‡aL BÓk ,‰¯Bz‰ ÔÓ ÔÈÓi˜ ÔLc˜‰Â Ô‰È¯„Â¿ƒ¿≈∆¿∆¿≈»«»ƒƒ«»¿∆≈«¿

.ÌÈ¯„aƒ¿»ƒ

והוא 14) בו, קיימים האדם שנדרי הזמן הוא נדרים ו"עונת

עשתי  בת והנקבה אחד, ויום עשרה שתים מבן בזכר שיהיה
אחד". ויום שנה עשרה

.ÂBÈ‡Â ,Ì¯˙Ï CÏ‰Â ,ÈÏ Ì¯˙e ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿…ƒ¿»«ƒ¿…¿≈
Ìe¯z È¯k ‡ˆÓe ‡·e ,Ì¯z ‡Ï Ì‡Â Ì¯z Ì‡ Ú„BÈ≈«ƒ»«¿ƒ…»«»»»¿ƒ»
˙˜ÊÁ ÔÈ¯eq‡a ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡L .Ìe¯z B˙˜ÊÁ ÔÈ‡ -≈∆¿»»∆≈¿ƒ¿ƒƒ∆¿«
;¯ÈÓÁ‰Ï ‡l‡ ,Ï˜‰Ï B˙eÁÈÏL ‰OBÚ ÁÈÏL»ƒ«∆¿ƒ¿»≈∆»¿«¿ƒ

˙eL¯· ‡lL Ì¯z ¯Á‡ ‡nL LLBÁÂ15. ¿≈∆»«≈»«∆…ƒ¿

תרומה.15) תרומתו ואין

.ÊÏL BzÚ„k Ì¯Bz - Ì¯˙e ‡ˆ :BÁeÏLÏ ¯ÓB‡‰»≈ƒ¿≈¿…≈¿«¿∆
‰È‰ Ì‡ :˙Èa‰ ÏÚa16Ba Ú„BÈ17‰Ú¯ ÔÈÚ ÏÚa ‡e‰L ««««ƒƒ»»≈«∆«««ƒ»»

‰È‰ Ì‡Â ;ÌÈMMÓ „Á‡ LÈ¯ÙÓ -18LÙ ÏÚa «¿ƒ∆»ƒƒƒ¿ƒ»»««∆∆
‰Ú·O19-Ú„BÈ BÈ‡ Ì‡Â .ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ LÈ¯ÙÓ ¿≈»«¿ƒ∆»≈«¿»ƒ¿ƒ≈≈«

Ôek˙ .ÌÈMÓÁÓ „Á‡ ,˙ÈBÈa BÏ LÈ¯ÙÓ - BzÚc«¿«¿ƒ≈ƒ∆»≈¬ƒƒƒ¿«≈
„Á‡ B‡ ÌÈÚa¯‡Ó „Á‡ B„Èa ‰˙ÏÚÂ ,˙ÈBÈ·Ï¿≈ƒ¿»¿»¿»∆»≈«¿»ƒ∆»

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÌÈMMÓ20ÏÚ ÛÈÒB‰Ï Ôek˙ Ì‡Â . ƒƒƒ¿»¿»¿ƒƒ¿«≈¿ƒ«
˙ÈBÈa‰21ÔÈ‡ - ‰ÚL˙Â ÌÈÚLzÓ „Á‡ elÙ‡ Ì¯˙Â «≈ƒ¿»«¬ƒ∆»ƒƒ¿ƒ¿ƒ¿»≈

.‰Óe¯z B˙Óe¯z¿»¿»

הבית.17)השליח.16) הבית.18)בבעל בעל
יפה.19) לעין מארבעים 20)ביטוי אחד תורם שיש כיוון

בכך  לו: לאמר השליח יכול משישים, אחד תורם ויש
שתרם, בעצמו הבית בעל אבל שליח, ודווקא אמדתיך.
תרומה. תרומתו - מעשרים אחד בידו עלתה אפילו

בבינונית.21) שדינו הבית, בעל של דעתו יודע כשאינו

.Á;˙B¯OÚÓe ‰Óe¯˙a ˙B·iÁ - ÔÈÙzM‰ ˙B¯t≈«À»ƒ«»ƒ¿»««¿
ÔÈÙzM‰Â .ÌÈL ÏL elÙ‡ - ÌÎÈ˙¯OÚÓ :¯Ó‡pL∆∆¡««¿¿…≈∆¬ƒ∆¿«ƒ¿«À»ƒ

˙eL¯ ÏhÏ ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡22Ì¯Bz‰ Ïk ‡l‡ ,‰fÓ ‰Ê ≈»¿ƒƒƒ…¿∆ƒ∆∆»»«≈
ÈM‰ ‡·e ,Ô‰Ó „Á‡ Ì¯z .‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ô‰Ó≈∆¿»¿»»«∆»≈∆»«≈ƒ
Ì‡ :Ì¯z B¯·ÁL Ú„È ‡Ï È¯‰L ,‰iL ‰Óe¯z Ì¯˙Â¿»«¿»¿ƒ»∆¬≈…»«∆¬≈»«ƒ

ÔÈÁÓÓ eÈ‰23dÈ‡ ÈM‰ ˙Óe¯z - ‰Ê ÏÚ ‰Ê »¿«ƒ∆«∆¿««≈ƒ≈»
‰Óe¯z24ÔÈÁÓÓ eÈ‰ ‡Ï Ì‡Â ;25ÔBL‡¯‰ Ì¯˙Â , ¿»¿ƒ…»¿«ƒ¿»«»ƒ

Ì¯z ‡Ï ;‰Óe¯z ÈM‰ ˙Óe¯z ÔÈ‡) - ¯eÚMk«ƒ≈¿««≈ƒ¿»…»«
¯eÚMk ÔBL‡¯‰26‰Óe¯z Ô‰ÈL ˙Óe¯z - (27. »ƒ«ƒ¿«¿≈∆¿»

אלא 22) כן, הלכה אין השותפין" ולא "אתם שאמרו ומה
חבירו". רשות בלא אחד תורמין וממחין 23)"השותפין

כלומר, חנווני", אצל "המחהו כמו המחאה מלשון הוא
חבירו. שעושה מה על סומך מהם אחד שאילו 24)שכל

תורם. הוא היה לא תרם, שחבירו לא 25)ידע כלומר,
זה. על זה סומכים שהם שתרם 26)ידוע כשיעור כלומר,

השני,27)חבירו. של כשיעורו הראשון תרם שלא שכיוון
על  לתרום שליח ואינו לתרומתו מסכים השני אין בוודאי
נמצא  השני, של לתרומתו מסכים אינו הראשון וגם שלו,

חלקו. על מפריש ואחד אחד כל

.ËB˙Èa Ô·Ï B‡ BÙzLÏ ¯ÓB‡‰28Bc·ÚÏ B‡29B‡ »≈¿À»¿∆≈¿«¿
Ì„˜ B˙eÁÈÏL Ïh·e ,Ì¯˙Ï eÎÏ‰Â ,Ì¯˙Ï B˙ÁÙLÏ¿ƒ¿»ƒ¿…¿»¿ƒ¿…ƒ≈¿ƒ…∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÁÈÏM‰ ‰pL ‡Ï Ì‡ :eÓ¯˙iL30; ∆ƒ¿…ƒ…ƒ»«»ƒ«¿»¿»
Ì¯˙Â ,ÔBÙv‰ ÔÓ Ì¯z :BÏ ¯Ó‡L ÔB‚k ,‰pL Ì‡Â¿ƒƒ»¿∆»«¿…ƒ«»¿»«
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Ì„wÓ B˙eÁÈÏL Ïh·e ÏÈ‡B‰ ,ÌB¯c‰ ÔÓ31dÈ‡ - ƒ«»ƒƒ≈¿ƒƒ…∆≈»
.‰Óe¯z¿»

לתרומה,29)משמשו.28) שליח שנעשה כנעני, עבד
ברית. בן שהוא שלא 30)מפני עד אם "בטל שם: במשנה

תרומתו  ביטל משתרם ואם תרומה, תרומתו אין בטל, תרם
פי 31)תרומה". על אף שליחותו, ביטל לא אם אבל

להקפיד  אדם של דרכו שאין תרומה, תרומתו בזה ששינה
זה. על

.ÈÌ¯zL ÒÈ¯‡32„Ú Ì‡ :·kÚÂ ˙Èa‰ ÏÚa ‡·e , »ƒ∆»«»««««ƒ¿ƒ≈ƒ«
‰Óe¯z B˙Óe¯z ÔÈ‡ - ·kÚ Ì¯z ‡lL33Ì‡Â , ∆…»«ƒ≈≈¿»¿»¿ƒ

ÔÈÒtB¯ËBt‡‰Â .‰Óe¯z B˙Óe¯z - ·kÚ Ì¯zMÓƒ∆»«ƒ≈¿»¿»¿»«¿¿ƒ
ÔÈÓ¯Bz34.ÌÈÓB˙È ÈÒÎpÓ ¿ƒƒƒ¿≈¿ƒ

עבודתו.32) תמורת בתבואה, חלק לו ומה 33)שיש
שם  ובתוספתא כן. הלכה אין אריסין" ולא "אתם שאמרו
בלבד" חלקו על אלא מעשר להוציא רשאי אין "אבל נוסף:
נתינה, למצוות הכוונה כי וייתכן זה. כל השמיט ורבינו
ולתת, להוציא רשאי אינו קיימת, שהפרשתו פי על שאף

חלקו. על את 34)אלא מאכילין שאין להאכילן, "כדי
כדי  יתרומו ולא יעשרו לא אבל האסור, דבר היתומים

מתוקנין". פירות להניח

.‡ÈÒp‡‰Â ÔÏÊb‰Â ·pb‰35‰Óe¯z Ô˙Óe¯z -36Ì‡Â . ««»¿««¿»¿»«»¿»»¿»¿ƒ
Ô‰È¯Á‡ ÔÈÙ„B¯ ÌÈÏÚa‰ eÈ‰37Ô˙Óe¯z ÔÈ‡ - »«¿»ƒ¿ƒ«¬≈∆≈¿»»
.‰Óe¯z¿»

לו.35) לתת חבירו את רבינו 36)שהכריח שכתב ממה
המדובר  שכאן משמע רודפין", הבעלים היו "ואם בסמוך
גם  כאן ויש נתייאשו. כן ואם אחריהם, רודפין היו כשלא
חולין, (=מקודם) מעיקרא השם: שינוי וגם בעלים יאוש

תרומה. (=ועכשיו) שכיוון 37)והשתא שם. תוספתא
נתייאשו. לא וודאי אחריהם שרודפין

.·È‰Ó ÏÚ ÔÈÓ¯Bz - ‰M‡‰Â „·Ú‰Â ¯ÈÎO‰Â Ôa‰«≈¿«»ƒ¿»∆∆¿»ƒ»¿ƒ««
Ì„‡ ÔÈ‡L ,Ïk‰ ÏÚ eÓ¯˙È ‡Ï Ï·‡ ;ÔÈÏÎB‡ Ô‰M∆≈¿ƒ¬»…ƒ¿¿««…∆≈»»
ÂÈ·‡ ÌÚ ÏÎB‡Lk Ôa‰ .BlL BÈ‡L ¯·c Ì¯Bz38 ≈»»∆≈∆«≈¿∆≈ƒ»ƒ

d˙qÚa ‰M‡‰Â39.˙eL¯a Ô‰L ÈtÓ ,ÔÈÓ¯Bz - ¿»ƒ»¿ƒ»»¿ƒƒ¿≈∆≈ƒ¿

שהזכיר 38) והבן אביו. שולחן על סמוך שהוא היינו
סמוך  באינו היינו אוכל, שהוא מה אלא תורם ואינו למעלה

אביו. שולחן כלומר 39)על מעיסתה, שקמצה לפרש אין
רשות  צריכה ואינה שלה, הם שאלו - שלה, המזונות מן
והמדובר  הבית, של העיסה כל היינו עיסתה אלא הבעל.
רשות  לה נותן בוודאי שלה המצוה שזוהי שכיוון בחלה,

מדעתו. שלא גם ומפרישה

.‚È˙ÚcÓ ‡lL Ì¯˙Ï ˙eL¯ Ô‰Ï ÔÈ‡ - ÌÈÏÚBt‰«¬ƒ≈»∆¿ƒ¿…∆…ƒ««
ÏÚa˙ba ÔÈÎ¯Bc‰ ÔÓ ıeÁ ,˙Èa‰40eˆ¯È Ì‡L ; ««««ƒƒ«¿ƒ««∆ƒƒ¿

¯ÒnL ÈÙÏe ,„iÓ ÌÈ‡nËÓ Ô‰ È¯‰ - ÔÈi‰ ˙‡ ‡nËÏ¿«≈∆««ƒ¬≈≈¿«¿ƒƒ»¿ƒ∆»«
Ôk ÏÚ ÔÈÓ‡‰Â Ô‰Ï41ÔÈÁeÏLk Ô‰ È¯‰ -42Ì‡Â , »∆¿∆¡ƒ»«≈¬≈≈ƒ¿ƒ¿ƒ

.‰Óe¯z Ô˙Óe¯z - eÓ¯z»¿¿»»¿»

וערב.40) שתי בו שהלכו והיינו לתרום, להם שמותר

יטמאו].41) שלא כך, על האמינם לתרום,42)[כלומר,
טומאה. לידי שיבוא לפני בכך, צורך יראו אם

.„È,Ì¯˙e È¯‚ ÈÏ Òk :˙Èa‰ ÏÚa BÏ ¯Ó‡L ÏÚBt≈∆»«««««ƒ¿…ƒ»¿ƒ¿…
‰Óe¯z B˙Óe¯z - Òk Ck ¯Á‡Â Ì¯˙Â43. ¿»«¿««»»«¿»¿»

מקפיד 43) אינו וודאי ותרום", "כנוס לו שאמר פי על שאף
שם: שמסיים וכמו הדרך, הוא כן שהרי קודם, שיתרום
לו  אמר "ואם ושם: נתרם". כן אם אלא נכנס הגורן "שאין
שאמר  נזכר ולא תרומה". תרומתו גרני, לי כנוס הבית בעל
שלא  פי על שאף הוא החידוש ועיקר ותרום". - "כנוס לו
נכנס  הגורן שאין כיוון תורם, - לתרום במפורש לו אמר

נתרם. כן אם אלא

.ÂË‰Óe¯z LÈ¯Ù‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿»
BlMÓ44ÔÈ‡L ÈÙÏ ,‰Óe¯z dÈ‡L ‰¯Bz ÔÈc - ƒ∆ƒ»∆≈»¿»¿ƒ∆≈»

e¯Êb Ô‰È¯·cÓe ;ÔÈ·iÁ45,‰Óe¯z B˙Óe¯z ‰È‰zL «»ƒƒƒ¿≈∆»¿∆ƒ¿∆¿»¿»
Ï‡¯OÈ ÏL ÔBÓn‰ ‰Ê ‰È‰È ‡lL ,ÔÈÒÈk ÈÏÚa ÌeMÓƒ«¬≈ƒƒ∆…ƒ¿∆∆«»∆ƒ¿»≈

B¯ËÙÏ È„k ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚa B˙B‡ ‰Ï˙ÈÂ46. ¿ƒ¿∆¿≈»ƒ«»¿≈¿»¿
LÈ¯Ù‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ‰ ˙‡ ÔÈ˜„B·e¿ƒ∆»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ

‰Óe¯z47Ï‡¯OÈ ˙Ú„a :¯Ó‡ Ì‡ :48- ‰ÈzL¯Ù‰ ¿»ƒ»«¿««ƒ¿»≈ƒ¿«¿ƒ»
‰ÊÈ‚ ‰eÚË - Â‡Ï Ì‡Â ;Ô‰kÏ Ô˙pz49BaÏa ‡nL , ƒ»≈«…≈¿ƒ»¿»¿ƒ»∆»¿ƒ

ÌÈÓMÏ50;Ï‡¯OÈ ı¯‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «»«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆∆ƒ¿»≈
‰ˆeÁa ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰L ˙BÏÊÓe ÌÈ·ÎBk „·BÚ Ï·‡¬»≈»ƒ«»∆ƒ¿ƒ¿»¿»
CÈ¯ˆ BÈ‡L B˙B‡ ÔÈÚÈ„BÓe .‰ÈÏÚ e¯Ê‚ ‡Ï - ı¯‡Ï»»∆…»¿»∆»ƒƒ∆≈»ƒ

.ÏÏk ‰Óe¯z dÈ‡Â¿≈»¿»¿»

תרומה 44) אינה ישראל, של תרם שאם שם. בגיטין הוא כן
לעונת 45)כלל. והגיעו בידו שגדלו פי על אף היינו

בתרומות  כלל חייבים שאינם מירחם, והוא אצלו המעשרות
שמירחם  ישראל בפירות אלא חכמים גזרו ולא ומעשרות.
ואמרו  כיסין, בעלי משום גזרו הגוי, תרם אם - הגוי

תרומה. הגוי 46)שתרומתו תרומת שגם רואים שהרי
מירח  אם א. הטעם: מאותו בזה היו גזירות ושתי תרומה.
ב. ומעשרות. בתרומות שחייבות - ישראל של פירותיו הגוי
מתרומות  לגמרי שפטורים מפירותיו, הגוי תרם אם
לגוי  ימסרו שלא כדי והכל תרומה. שתרומתו - ומעשרות

ומעשרות. תרומות מחיוב ולהפקיעם היינו:47)למרחם
למעלה. שכתב כמו שתרומת 48)משלו, "שלמקום

זו". תלך הולכת בהנאה.49)ישראל לשם 50)ואסורה
בהנאה. אסור דהקדש עסקינן הזה ובזמן הקדש.

.ÊË¯OÚÓ ,¯OÚÓ ¯Ó‡Â ‰Óe¯z ¯ÓBÏ Ôek˙n‰«ƒ¿«≈«¿»¿»««¬≈«¬≈
BaÏÂ ÂÈt ‰È‰iL „Ú ,ÌeÏk ¯Ó‡ ‡Ï - ‰Óe¯z ¯Ó‡Â¿»«¿»…»«¿«∆ƒ¿∆ƒ¿ƒ
ÂÈ˙ÙOa ‡ÈˆB‰ ‡ÏÂ Bz·LÁÓa ‰Óe¯z LÈ¯Ù‰ .ÔÈÂL»ƒƒ¿ƒ¿»¿«¬«¿¿…ƒƒ¿»»
ÌÎÏ ·LÁÂ :¯Ó‡pL ;‰Óe¯z BÊ È¯‰ - ÌeÏk¿¬≈¿»∆∆¡«¿∆¿«»∆
‰È‰z „·Ïa ‰·LÁÓa - Ô¯b‰ ÔÓ Ô‚ck ÌÎ˙Óe¯z¿«¿∆«»»ƒ«…∆¿«¬»»ƒ¿«ƒ¿∆

.‰Óe¯z¿»

.ÊÈ- È‡z‰ Ìi˜˙ Ì‡ :È‡z ÏÚ ‰Óe¯z LÈ¯Ùn‰««¿ƒ¿»«¿«ƒƒ¿«≈«¿«
ÔÎÂ .‰Óe¯z dÈ‡ - Â‡Ï Ì‡Â ,‰Óe¯z ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¿»¿ƒ»≈»¿»¿≈

˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z LÈ¯Ùn‰51‰Ê È¯‰ - Ô‰ÈÏÚ ÌÁÂ ««¿ƒ¿»««¿¿ƒ«¬≈∆¬≈∆
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¯‡L BÏ ÔÈ¯ÈznL C¯„k ,BÏ ¯ÈzÓe ÌÎÁÏ Ï‡Lƒ¿»¿»»«ƒ¿∆∆∆«ƒƒ¿»
ÌÚt LÈ¯ÙiL „Ú ,‰˙È‰L BÓk ÔÈlÁ ¯ÊÁ˙Â ,ÌÈ¯„¿»ƒ¿«¬…Àƒ¿∆»¿»«∆«¿ƒ««

.˙B¯Á‡ ˙B¯t B‡ ‰lÁz LÈ¯Ù‰L d˙B‡ ‰iL¿ƒ»»∆ƒ¿ƒ¿ƒ»≈¬≈

אינו 51) - נתנם כבר שאם ללוי, או לכהן נתנם לא ועוד
עליהם. להישאל יכול

.ÁÈ‰Ê È¯‰ :¯Ó‡Â ÔÈÈ ÏL ¯Ba Ì¯Bz‰52ÏÚ ‰Óe¯z «≈∆«ƒ¿»«¬≈∆¿»«
¯·M‰ ÔÓ ÌÏL [‰ÏÚzL CÈ¯ˆ] - ÌÏL ‰ÏÚzL ˙Ó¿»∆«¬∆»≈»ƒ∆«¬∆»≈ƒ«∆∆

‰ÎÈÙM‰ ÔÓe53‰‡Óh‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ,54‰¯aL Ì‡Â . ƒ«¿ƒ»¬»…ƒ«À¿»¿ƒƒ¿¿»
˙Ún„Ó dÈ‡ -55ÌL ¯·Mz Ì‡L ÌB˜Óa dÁÈp‰ . ≈»¿«««ƒƒ»¿»∆ƒƒ»≈»

¯BaÏ ÚÈbz ‡Ï ÏbÏb˙z B‡56,˙Ún„Ó BÊ È¯‰ - ƒ¿«¿≈…«ƒ««¬≈¿«««
È‡z‰ Ìi˜˙ ¯·kL57. ∆¿»ƒ¿«≈«¿«

הבור.52) מן שמעלה יין על 53)דלי מעלה אדם שאלו
את  וידמע יישפך או יישבר שמא הבור, מן כשמעלה דעתו

בבור. שנשארו ולא 54)החולין מצוייה אינה שטומאה
דעתו. על לפי 55)עלה בדימוע, אוסרת אינה כלומר,

התנאי. נתקיים לא שהרי תרומה אל 56)שאינה תיפול לא
הבור.57)הבור. מן עלה כבר נקרא שזה

.ËÈ‰ÏB„‚ ‰Óe¯˙a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na58Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿»¿»¬»
ÔÂÈk - Ûwn‰ ÔÓ ‡lL Ì¯˙Ï ¯znL ,¯OÚÓ ˙Óe¯˙aƒ¿««¬≈∆À»ƒ¿…∆…ƒ«À»≈»

B‡z Ìi˜˙ ‰˙ÏÚL59Û‡Â ¯OÚÓ ˙Óe¯z ‡È‰ È¯‰Â , ∆»¿»ƒ¿«≈¿»«¬≈ƒ¿««¬≈¿«
¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,‰ÎtLpL B‡ ‰¯aLpL Èt ÏÚ«ƒ∆ƒ¿¿»∆ƒ¿¿»¿≈»ƒ«

.˙‡ÓËpL∆ƒ¿»

המוקף.58) מן גדולה,59)שניטלת בתרומה רק כלומר:
את  להוציא יכול היה ולא המוקף, מן אלא ניטלת שאינה
במקום  תרומה שם עליו ולקרוא הבור מן לתרומה היין דלי
היין  דימוע שיגרמו ושפיכה שבירה של חשש יהיה שלא
שתעלה  מנת "על שאמר שמה מסתבר בה רק - שבבור,
ותתגלגל  תישבר שאם למקום שלם שיעלה שכוונתו שלם",
נתקיים  לא הבור, אל נשפך או נשבר ואם לבור, תגיע לא
תורמים  חכמים תלמידי שרק מעשר, תרומת אבל תנאו.
מן  שלא אף ניטלת היא הדין מן אבל המוקף, מן אותה
היין  דלי להוציא לו היה דימוע למנוע כוונתו אם המוקף,
לו  ולקרוא ולדימוע הבור לתוך לגלגול יחשוש שלא למקום
שלא  נראה כן, עשה שלא ומכיוון מעשר, תרומת בשם שם
הבור  מן כשעלה מיד ולפיכך דימוע. למנוע כוונתו הייתה

כך. אחר שנשבר פי על אף תרומה זו הרי

.ÎB‡ ,ÔÈlÁ ‰hÓlLÂ ‰Óe¯z ‰ÏÚÓlL :¯ÓB‡‰»≈∆¿«¿»¿»¿∆¿«»Àƒ
,ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c - ‰Óe¯z ‰hÓlLÂ ÔÈlÁ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»Àƒ¿∆¿«»¿»¿»»«»ƒ

ÈeÏz ¯·c‰L60Ì¯Bz‰ ˙Ú„a61. ∆«»»»¿«««≈

או 60) למעלה בדרום, או בצפון תרומתו, מקום לקבוע
(=אוצר 61)למטה. המנורה את בתורם שהמדובר [נראה

ממה  או שלמעלה ממה שאוכל בזה ומשמיענו תבואה), של
חוש  ואינו כמה שלמטה, שנתערבו פי על שאף לדימוע. ש

כנגדם  חולין של מאה בתערובת, יהיו ולא בחולין, חיטים
כאן  לסמוך יש מדרבנן, אלא אינו דימוע שאיסור כיוון -
שיפריש  שלמטה, או שלמעלה שהחיטים "ברירה" על

דרבנן  באיסורי שהרי יותר. ולא התרומה הם הם לבסוף,
ברירה. על סומכים

.‡Î‰È‰zL BaÏ ˙‡ ÔeÎiL CÈ¯ˆ - Ô¯b‰ ˙‡ Ì¯Bz‰«≈∆«…∆»ƒ∆¿«≈∆ƒ∆ƒ¿∆
ÔÈÚhwaM ‰Ó ÏÚÂ È¯k‰ ÏÚ ‰Óe¯z BÊ62‰Ó ÏÚÂ ¿»««¿ƒ¿««∆«À»ƒ¿««

ÔÈ„„vaM63Ô·z‰ CB˙aM ‰Ó ÏÚÂ64˙‡ Ì¯Bz‰ . ∆«¿»ƒ¿««∆¿«∆∆«≈∆
·˜i‰65‰Ó ÏÚ Ì¯˙Ï BaÏ ˙‡ ÔeÎiL CÈ¯ˆ - «∆∆»ƒ∆¿«≈∆ƒƒ¿…««

ÔÈpˆ¯ÁaM66ÔÈbfaM ‰Ó ÏÚÂ67ÏL ¯Ba‰ ˙‡ Ì¯Bz‰ . ∆««¿«ƒ¿««∆««ƒ«≈∆«∆
˙ÙbaM ‰Ó ÏÚ Ì¯˙Ï BaÏ ˙‡ ÔeÎiL CÈ¯ˆ - ÔÈÈ68. «ƒ»ƒ∆¿«≈∆ƒƒ¿…««∆«∆∆

È‡zL ;Ïk‰ ¯ËÙ - Ì˙Ò Ì¯z ‡l‡ ,Ôek˙ ‡Ï Ì‡Â¿ƒ…ƒ¿«≈∆»»«¿»ƒ¿««…∆¿«
‰lkÏk Ì¯Bz‰ .Ïk‰ ÏÚ ‰Óe¯z‰L ,‡e‰ ÔÈc ˙Èa≈ƒ∆«¿»««…«≈«¿«»
el‡ È¯‰ - ‰lkÏk‰ „ˆa ÌÈ‡z e‡ˆÓÂ ÌÈ‡z ÏL∆¿≈ƒ¿ƒ¿¿¿≈ƒ¿«««¿«»¬≈≈

.Ïk‰ ÏÚ Ì¯˙Ï BaÏaL ÈtÓ ,ÔÈ¯eËt¿ƒƒ¿≈∆¿ƒƒ¿…««…

נידושו.62) שלא קטועות הכרי.63)שיבולים שבצידי
הנגלה 64) כל על מוציא כלומר, חיטין, בלא אפשר שאי

לתוכו.65)והנסתר. יורד שהיין הגת שלפני הבור
של 68)שבקליפות.67)שבגרעינים.66) פסולת היא

יין. של בבור מדובר הרי עיון וצריך זיתים.

חמיׁשי  1ּפרק ¤¤£¦¦
תורם )1 אם היפה. מן או המתקיים מן תורם, זה מה יבאר

מאימתי  הגורן. את תורמין ומאימתי מינו. שאינו על ממין
על  הטהור מן תורמין אם הזיתים. ואת הגת את תורמין
איפכא. או התלוש על המחובר מן תורמין אם ודין הטמא.
אם  הישן. על החדש ומן היבש על הלח מן תורמין אם
המפריש  איפכא. או לה, חוצה של על הארץ מפירות תורמין
פירות  על תרומתו ניטלה שלא ראשון ממעשר תרומה
שתורמין  והדברים הדמאי, מן והתורם נקוב, עציץ אחרים.
בשלשה  מגולה. ונמצאת יין של חבית תרם זה. על זה
עליו. להפריש שהניחו היין את לבדוק צריך בשנה פרקים

.‡‰Ùi‰ ÔÓ ‡l‡ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡2ÌÎÓÈ¯‰a :¯Ó‡pL , ≈¿ƒ∆»ƒ«»∆∆∆¡««¬ƒ¿∆
ÔÓ Ì¯Bz - Ô‰k ÌL ÔÈ‡ Ì‡Â .epnÓ BaÏÁ ˙‡∆∆¿ƒ∆¿ƒ≈»…≈≈ƒ

Ìi˜˙n‰3.Ìi˜˙Ó BÈ‡L ‰ÙÈ ÌL LiL Èt ÏÚ Û‡ , «ƒ¿«≈««ƒ∆≈»»∆∆≈ƒ¿«≈
˙B¯‚B¯b‰ ÏÚ ÌÈ‡z Ì¯Bz ?„ˆÈk4ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e , ≈«≈¿≈ƒ««¿»¿»∆≈

ÌÈ‡z‰ ÏÚ ˙B¯‚B¯b Ì¯Bz - Ô‰k ÌL5ÏÈ‚¯ Ì‡Â .6 »…≈≈¿»««¿≈ƒ¿ƒ»ƒ
˙B¯‚B¯b ÌÈ‡z ˙BOÚÏ7ÏÚ ÌÈ‡z‰ ÔÓ Ì¯Bz - «¬¿≈ƒ¿»≈ƒ«¿≈ƒ«

ÌB˜Óa Ï·‡ .Ô‰k ÌL ÔÈ‡L ÌB˜Óa elÙ‡ ˙B¯‚B¯b‰«¿»¬ƒ¿»∆≈»…≈¬»¿»
Ô‰k Ba LiL8ÏÚ ˙B¯‚B¯b‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ - ∆≈…≈≈¿ƒƒ«¿»«

L ÌB˜ÓÏ elÙ‡ ÌÈ‡z‰ÌÈ‡z ˙BOÚÏ Ôk¯c «¿≈ƒ¬ƒ¿»∆«¿»«¬¿≈ƒ
.˙B¯‚B¯b¿»

ãycew zegiyn zecewpã

ealg z` mknixda xn`py ,dtid on `l` oinxez oi`"
."epnn

אינן  התורה דיני "רוב תמורה הלכות בסוף הרמב"ם כתב
בהלכה  גם וכך המעשים", כל וליישר הדעות לתקן אלא...
הזמן  את שגם ה', בעבודת כללית הוראה ללמוד יש זו
ובשעות  קדושה, לענייני להקדיש יש ביום, מובחר היותר
משרתים  הם שגם החולין בענייני לעסוק - "יפות" הפחות
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זה  עניין כשלעצמן. 'קדושה' שאינן הגם הקדושה, את
מיטה, היינו עריסה, מלשון "עריסותיכם" במילה גם מרומז
מהמיטה, הקימה זמן על מרמז עריסותיכם" "ראשית כי
יש  שאותן יפות, היותר השעות שהן הבוקר שעות היינו

וצדקה. תפילה תורה ללימוד להקדיש
ממנה  שהרי ישראל, אחדות על מלמדת בכלל, תרומה
לרבות  אתם, גם תרימו "כן ענין: בכל שליחות דין נלמד
מודגש  והטוב, היפה מן התרומה בעניין וגם שלוחכם".
שאינם  היום חלקי בין דווקא שמתבטא האחדות עניין
ובשיתוף  בצירוף דווקא כי הקב"ה, ברא ושאותם שווים,
האחדות  נגרמת במהותם השונים הדברים שבין

בשלימותה.
(b"i oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

ד.2) משנה פ"ב כר'3)תרומות ולא שם, כתנאֿקמא
(פירוש  הכהן ליד שיגיענו עד שיתקיים והיינו יהודה.
את  "בהרימכם תורה שאמרה ואףֿעלֿפי שם). המשניות
תרומה  תרומתו הרעה, מן בדיעבד תרם שאם כיון - חלבו"
הוא  שהרי הרעה, מן לכתחלה כאן תורם ג), הלכה (להלן
ראשונה). (משנה מתקיים אינו שהיפה כיון דיעבד, כמו

יבשות.4) מגרוגרות יפות יותר לחות, שתאנים
יותר.שהגרוג 5) מתקיימות נה.6)רות ואם 7)מנחות

יתקלקלו. לא שם.8)כן,

.·ÌÏL Ïˆa ÔÈÓ¯Bz9Ï·‡ ;ÔË˜ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , ¿ƒ»»»≈««ƒ∆»»¬»
ÌB˜Ó ÏÎa .ÏB„‚ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,Ïˆa ÈˆÁ ‡Ï10 …¬ƒ»»««ƒ∆»¿»»

BÈÓ BÈ‡L ÏÚ ÔÈnÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡11Ô‚ck :¯Ó‡pL ; ≈¿ƒƒƒ«∆≈ƒ∆∆¡««»»
·˜i‰ ÔÓ ‰‡ÏÓÎÂ Ô¯b‰ ÔÓ12ÔÈ‡ - Ì¯z Ì‡Â . ƒ«…∆¿«¿≈»ƒ«»∆¿ƒ»«≈

.‰Óe¯z B˙Óe¯z¿»¿»

יהודה.9) כרבי ולא תנאֿקמא כדעת ה', משנה שם תרומות
"בכל 10) להלן אלו מלים שתי מחוברות חדשים, [בדפוסים

בפירוש  הוא וכך מינו" שאינו על ממין תורמין אין מקום
למה  אותן חיברו והכסףֿמשנה קורקוס הר"י אבל הרדב"ז.
בין  כהן, שיש בין כלומר מקום. "בכל ופירשו: שלמעלה,
שלם, קטן "בצל שם: המשנה בפירוש כתב וכן כהן". שאין
שהוא  לפי כהן שיש במקום בין יותר, שוה תנאֿקמא לדעת
וראה  מתקיים". שהוא לפי כהן שאין במקום בין יפה, אצלו
בברכות  הגמרא סוגיית עם רבינו דברי יישוב קורקוס בר"י

ד.11)לט:). משנה שם דגן 12)תרומות תורמין כלומר,
על  אחד כל שלו, היקב מן יין) =) ומלאה שלו, הגורן מן
ממה  זאת למדו נג: ובבכורות ד). הלכה להלן (וראה מינו
תירוש  חלב וכל יצהר חלב "כל יב): יח, (במדבר שנאמר
וראה  רדב"ז. ועיין לזה". וחלב לזה, חלב "תן - ודגן"
הפנים  ומראה ו, משנה שם תרומות יוםֿטוב' 'תוספות

אחד. זה ד"ה ד, הלכה שם בירושלמי

.‚˙eMw‰13„Á‡ ÔÈÓ - ÔBÙÙÏÓ‰Â14ÔÈÓ Ïk , «ƒ¿«¿»¿ƒ∆»»ƒ
ÌÈhÁ15ÌÈ‡z ÔÈÓ Ïk ,„Á‡ -16- ‰Ï·„e ˙B¯‚B¯‚e ƒƒ∆»»ƒ¿≈ƒ¿»¿≈»

ÌÈ‡Ïk ‡e‰L ÏÎÂ .‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯B˙Â ,„Á‡17B¯·Áa ∆»¿≈ƒ∆«∆¿…∆ƒ¿«ƒ«¬≈
.Ú¯‰ ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ elÙ‡ ,‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯˙È ‡Ï -…ƒ¿…ƒ∆«∆¬ƒƒ«»∆«»«

‰‡Ò ÌÈMÓÁÂ ÔÈhÁ ‰‡Ò ÌÈMÓÁ BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk≈«»¬ƒƒ¿»ƒƒ«¬ƒƒ¿»
ÔÈ‡Ò ÈL Ïk‰ ÏÚ LÈ¯Ù‰Â ,„Á‡ ˙È·a ÌÈ¯BÚO¿ƒ¿«ƒ∆»¿ƒ¿ƒ««…¿≈¿ƒ

‰Óe¯z ÔÈ‡ - ÔÈhÁ18- B¯·Áa ÌÈ‡Ïk BÈ‡L ÏÎÂ . ƒƒ≈»¿»¿…∆≈ƒ¿«ƒ«¬≈
;‰Ùi‰ ÏÚ Ú¯‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ,Ú¯‰ ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ Ì¯Bz≈ƒ«»∆«»«¬»…ƒ»«««»∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z Ì‡Â19ÔÈef‰ ÔÓ ıeÁ .20ÏÚ ¿ƒ»«¿»¿»ƒ«ƒ«
Ì„‡ ÏÎ‡ ÔÈ‡L ÈtÓ ,ÌÈhÁ‰21. «ƒƒƒ¿≈∆≈»…∆»»

קישות 13) יהודה. כר' ולא תנאֿקמא כדעת ו, משנה שם
שם). (רע"ב בערבית "פאקוס" לענין 14)היא גם שכן

להלן. וראה ב), משנה פ"א (כלאים אחד מין הן כלאים
ד.15) משנה שם ולבנה. שם.16)שחורה משנה
ו.17) משנה על 18)שם אפילו תרומה אינם [כלומר,

תורמין  "אין ד: משנה פ"א בתרומות מפורש וכן החטים.
שמאי  בית תרמו, ואם היין. על ענבים ולא השמן על זיתים
תרומתן  אין אומרים הלל ובית בהם, עצמן תרומת אומרים
כאן  אין השמן, על גם לתרום ונתכוין "הואיל תרומה".
לא  כאילו הוא והרי השמן, על ולא הזיתים על לא תרומה
ו"נדר  נדר, כמו היא שתרומה שם). (רע"ב כלל" תרם
לדעת  כה: בנדרים כמפורש כולו", הותר מקצתו שהותר
על  חטים לתורם והואֿהדין ראשונה), (משנה הלל בית
כאן]. ובחזוןֿאיש שם, אנשי בתוספת וראה ושעורים. חטים

שנאמר 19) ממה פט:) (יבמות זאת ולמדו שם. תרומות
חלבו  את בהרימכם חטא עליו תשאו "ולא לב): (שם,
ואם  חטא. עליו יש היפה, מן מרים אינו שאם הרי - ממנו"
שבדיעבד  הרי - עליו יש חטא איזה תרומה, תרומתו אין

תרומה. ונפסד.20)תרומתו גרוע החיטה, ממיני מין
ומפרש 21) אוכל", שאינן "מפני שם: משנה פ"ב בתרומות

אֿב. הלכות ב בפרק למעלה וראה אדם. אוכל שאינם רבינו

.„BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯·cÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡22¯·c ÏÚ ≈¿ƒƒ»»∆ƒ¿¿»¿«¿«»»
‰¯Ó‚ ‡lL ¯·cÓ ‡ÏÂ ,BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL∆…ƒ¿¿»¿«¿¿…ƒ»»∆…ƒ¿¿»
¯·cÓ ‡ÏÂ ,BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL ¯·c ÏÚ BzÎ‡ÏÓ¿«¿«»»∆…ƒ¿¿»¿«¿¿…ƒ»»
;BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯·c ÏÚ BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚ ‡lL∆…ƒ¿¿»¿«¿«»»∆ƒ¿¿»¿«¿

¯Ó‡pL23ÔÓ - ·˜i‰ ÔÓ ‰‡ÏÓÎÂ Ô¯b‰ ÔÓ Ô‚ck : ∆∆¡««»»ƒ«…∆¿«¿≈»ƒ«»∆ƒ
‰Óe¯z Ô˙Óe¯z - eÓ¯z Ì‡Â .¯eÓb‰ ÏÚ ¯eÓb‰24. «»««»¿ƒ»¿¿»»¿»

עיין 22) המשנה, מסדר קצת שינה ורבינו י. משנה פ"א שם
שם. יוםֿטוב' קרח.23)'תוספות פרשת בספרי הוא כן

שלמעלה 24) ואףֿעלֿפי יח. הלכה להלן וראה שם. משנה
על  ממין תורמין שאין הנ"ל, מהפסוק רבינו למד ב הלכה
לענין  - בדיעבד אף תרומה תרומתו אין ושם מינו, שאינו
שתרומתו  שילמדנו מיוחד פסוק מצאנו לא מינו בשאינו מין
יו"ד  ש"ך (ועיין גמור שאינו בדין שלמדנו כמו תרומה,
מה  על להקשות אין הטעם ומאותו פ). ס"ק שלא, סימן
אינה  קמה חלתו "המפריש ה) משנה פ"ב (חלה שאמרו
(עיין  חלה חלתו שתהא מיוחד לימוד אין שם שגם חלה",

שם). שלמה ומלאכת ר"ש

.‰È˙ÓÈ‡Ó25¯¯·iMÓ ?Ô¯b‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz26¯¯a . ≈≈»«¿ƒ∆«…∆ƒ∆ƒ¿…»«
ÒÈÎn‰ .¯e¯a BÈ‡L ÏÚ ¯e¯a‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz - ˙ˆ˜Óƒ¿»¿ƒƒ«»«∆≈»««¿ƒ

ÌÈÏaL27‰Ê È¯‰ - ˙BÏÈÏÓ Ô˙BOÚÏ B˙Èa CB˙Ï ƒ√ƒ¿≈«¬»¿ƒ¬≈∆
Ì¯Bz28ÌÈÏaL ÔÓ29. ≈ƒƒ√ƒ
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פ"ג.25) תרומות "משיכבור"26)תוספתא ספרים בכמה
תוספתא  רוקח, מעשה כסףֿמשנה, קורקוס, (מהר"י
וכסףֿ קורקוס (מהר"י "משיצבור" מגיהים ויש כפשוטה).
ראשון, דפוס נוסחת לפי שם בתוספתא הוא וכן משנה).
יג). הלכה מעשר מהלכות פ"ג (להלן ערימה העמדת והיינו

יהודה.27) ב"ר יוסי כרבי ולא רבי כדעת יג. ביצה
מן.28) לבוא 29)צ"ל: סופן שאין מלאכתן, גמר היא שזו

להלן. וראה שם). (רש"י גרנן וזהו אחר, גורן לידי

.ÂÈ˙ÓÈ‡Ó30È˙L da eÎl‰iMÓ ?˙b‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz ≈≈»«¿ƒ∆««ƒ∆¿«¿»¿ƒ
·¯ÚÂ31eÚËiMÓ ?ÌÈ˙Èf‰ ˙‡ ÔÈÓ¯Bz È˙ÓÈ‡Ó .32. »≈∆≈≈»«¿ƒ∆«≈ƒƒ∆ƒ¿»

יקב 30) גורן, אלא כאן הזכיר לא רבינו [והנה שם תוספתא
פ"א  (תרומות בירושלמי שאמרו למה מתאים וזה וגת.
דבר  על מלאכתו שנגמרה מדבר איסור לך "אין ה) הלכה
להלן  וראה בלבד". ויקב גורן אלא מלאכתו, נגמרה שלא
לעשותן  העומדים ענבים על יין שתורמים יח, הלכה

בה.31)צמוקים]. הקורה 32)לדרוך משישימו כלומר,
הזיתים. על

.Ê¯B‰h‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡33- Ì¯z Ì‡Â ;‡Óh‰ ÏÚ ≈¿ƒƒ«»««»≈¿ƒ»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z34ÈÈqÓ ‰LÓÏ ‰ÎÏ‰Â .35ÏebÚL , ¿»¿»«¬»»¿∆ƒƒ«∆ƒ

‰Ï·c ÏL36ÔÓ ‰lÁzÎÏ ÔÈÓ¯Bz - B˙ˆ˜Ó ‡ÓËpL ∆¿≈»∆ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿ƒ»ƒ
BaL ‡Óh‰ ÏÚ BaL ¯B‰h‰37,„·Ïa ÏebÚ‰ ‡ÏÂ . «»∆««»≈∆¿…»ƒƒ¿«

˜¯È ÏL ‰c‚‡ elÙ‡ ‡l‡ ,„Á‡ Ûe‚ ‡e‰L38elÙ‡ , ∆∆»∆»¬ƒ¬À»∆»»¬ƒ
ÌÈhÁ ÏL ‰Ó¯Ú39ÔÓ ÔÈÓ¯Bz - d˙ˆ˜Ó ‰‡ÓËpL , ¬≈»∆ƒƒ∆ƒ¿¿»ƒ¿»»¿ƒƒ

ÈL eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ .daL ‡Óh‰ ÏÚ daL ¯B‰h‰«»∆»««»≈∆»¬»ƒ»¿≈
‰‡ÓË ˙Á‡ ,˙BÓ¯Ú ÈzL B‡ ˙Bc‚‡ ÈzL B‡ ÌÈÏebÚƒƒ¿≈¬À¿≈¬≈««¿≈»
ÏÚ ¯B‰h‰ ÔÓ Ì¯˙È ‡Ï - dcˆa ‰¯B‰Ë ˙Á‡Â¿««¿»¿ƒ»…ƒ¿…ƒ«»«

‰lÁzÎÏ ‡Óh‰40¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔÈÓ¯B˙Â .41ÔÓ «»≈¿«¿ƒ»¿¿ƒ¿««¬≈ƒ
BLc˜Ó ˙‡ :¯Ó‡pL ;‰lÁzÎÏ ‡Óh‰ ÏÚ ¯B‰h‰«»««»≈¿«¿ƒ»∆∆¡«∆ƒ¿¿

BaL Lc˜Ó‰ ÔÓ ÏË - epnÓ42. ƒ∆…ƒ«¿À»∆

ממה 33) כן למדו שם ובירושלמי א. משנה פ"ב תרומות
"מה  - היקב", מן וכו' כדגן תרומתכם לכם "ונחשב שנאמר
טהור, ומקצתו טמא מקצתו שיהא איפשר (אי) ויקב גורן
משאיֿאפשר". אפשר למדין שאפשר, אףֿעלֿפי וזה

או  טמא כולו יהא שתרם מה כדי כלומר: טהור כולו
(ר"ש). הטמא על הטמא ומן הטהור על הטהור מן שיתרום
מן  ניטלת מעשר תרומת אבל גדולה, בתרומה זה וכל

ההלכה). (בסוף הטמא על שם.34)הטהור משנה
- תרומה? תרומתו יהא לא "מעתה שואל: שם ובירושלמי
ה'" תרומת ממנו "והרמותם כו): (שם, שנאמר כתיב". ממנו
הטהור  מן תרם אם אפילו תרומה, תרומתו שמכלֿמקום -

הטמא. העגול 35)על אמרו, "באמת נאמר: שם במשנה
מקום  "וכל המשנה בפירוש רבינו וכתב וכו'". דבילה של
ור"ש  ברע"ב ועיין מסיני". למשה הלכה הוא באמת, שאמר

ונקראת 36)שם. היבשים התאנים מן שעושים גדול "ככר
(פיה"מ). רבים,37)דבלה" מחלקים מחוברת שהיא "לפי

טומאה  ומקבל חיבור שיהא אחד כגוף אותם נחשב לא
(שם). ידוע 38)כולה" שם ואין מחולקים גופים "שהם

(שם). האגודה" יותר 39)לכל שהיא חיטים של "כרי

(שם). בדבוק" האגודה מן תרומתו 40)פחותה - ובדיעבד
ההלכה. בתחילת למעלה שכתוב כמו תרומה,

שם.41) מן 42)ירושלמי תקח שתמיד היינו שם, הוא כן
טמא. בו יש אם אף - שבו הטהור

.ÁÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡43¯B‰h‰ ÏÚ ‡Óh‰ ÔÓ44:Ì¯z Ì‡Â . ≈¿ƒƒ«»≈««»¿ƒ»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z - ‚‚BLa45˙‡ Ôwz ‡Ï - „ÈÊÓa ; ¿≈¿»¿»¿≈ƒ…ƒ≈∆

ÌÈ¯ÈM‰46‰Óe¯z - ÌÈ¯‰L ‰ÊÂ ,47Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,48. «¿»ƒ¿∆∆≈ƒ¿»¿«¬…¿ƒ¿…
ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na49‰‡Óha Ú„È ‡lL ?50Ï·‡ ; «∆¿»ƒ¬ƒ∆…»««À¿»¬»

Ì¯˙Ï ¯znL ‚‚LÂ Ú„È Ì‡51¯B‰h‰ ÏÚ ‡Óh‰ ÔÓ ƒ»«¿»«∆À»ƒ¿…ƒ«»≈««»
¯OÚÓ ˙Óe¯˙a ÔÎÂ .„ÈÊÓk ‡e‰ È¯‰ -52. ¬≈«≈ƒ¿≈ƒ¿««¬≈

ההלכה.43) בסוף - מעשר תרומת ולענין גדולה. תרומה
ב.44) משנה פ"ב שעת 45)תרומות לה היתה אם דוקא

שנתלשה  בעת נטמאה אם אבל בטהרה, להפרשה הכושר
הסוגיא  ע"פ כאן (רדב"ז תרומה תרומתו אין המחובר, מן
וראה  שם, המשנה בפירוש רבינו כתב וכן לג. בפסחים

יד). הלכה פ"ב הטבל.46)למעלה מן 47)את שהרי
נתן  כרבי צ. (יבמות במזיד אפילו תרומה, תרומתו התורה

אושעיא). השירים.48)ברבי את לתקן כדי
תרומה.49) תרומתו בתרומות 50)שבשוגג יהודה כר'

כר' הלכה שאין כתב ששם במשנה, מפירושיו בו וחזר שם.
דפוסים  ברמב"ם (הגהה יוםֿטוב' 'תוספות ועיין יהודה,

משנה).51)חדשים). (כסף א הלכה שם ירושלמי
מן 52) ניטלת מעשר "תרומת שם: בירושלמי הוא כן

על  הטהור מן הטמא, על הטמא ומן הטהור על הטהור
במשנה  הוא וכן הטהור". על הטמא מן ניטלת ואינה הטמא

וכו'". טבל מעשר לו שהיה לוי בן "וכן שם:

.ËÔÓ ‡ÏÂ ,LeÏz‰ ÏÚ ¯aÁÓ‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡≈¿ƒƒ«¿À»««»¿…ƒ
¯aÁÓ‰ ÏÚ LeÏz‰53ÔÈLeÏz ˙B¯t BÏ eÈ‰ ?„ˆÈk .54 «»««¿À»≈«»≈¿ƒ

el‡ ˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z eÈ‰È el‡ ˙B¯t :¯Ó‡Â¿»«≈≈ƒ¿¿»«≈≈
ÌÈ¯aÁÓ‰55eLÏziLÎÏ ¯Ó‡ elÙ‡ ,56BÏ eÈ‰L B‡ ; «¿À»ƒ¬ƒ»«ƒ¿∆ƒ»¿∆»

˙B‚e¯Ú ÈzL57eÈ‰È ÔÈLeÏz BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t :¯Ó‡Â ¿≈¬¿»«≈¬»¿ƒƒ¿
ÌÈ¯aÁÓ BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z58:¯Ó‡L B‡ ; ¿»«≈¬»¿À»ƒ∆»«

˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z eÈ‰È ÌÈ¯aÁÓ BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t≈¬»¿À»ƒƒ¿¿»«≈
ÔÈLeÏz BÊ ‰‚e¯Ú59‡Ï -ÌeÏk ¯Ó‡60Ì‡ Ï·‡ . ¬»¿ƒ…»«¿¬»ƒ

˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯z eÈ‰È ÔÈLeÏz BÊ ‰‚e¯Ú ˙B¯t :¯Ó‡»«≈¬»¿ƒƒ¿¿»«≈
eLÏziLÎÏ BÊ ‰‚e¯Ú61B„È·e ÏÈ‡B‰ ,eLÏ˙Â , ¬»ƒ¿∆ƒ»¿¿ƒ¿¿ƒ¿»

- Ì‰ÈL eLÏziLÎÏÂ ,‰OÚÓ ¯qÁÓ BÈ‡ - ÔLÏ˙Ï¿»¿»≈¿À««¬∆¿ƒ¿∆ƒ»¿¿≈∆
ÔÈÓi˜ ÂÈ¯·c62LÈÏL e‡È·iL ‡e‰Â .63.¯Ó‡L ˙Úa ¿»»«»ƒ¿∆»ƒ¿ƒ¿≈∆»«

(לבמדבר 53) קורח פרשת ובספרי ה. משנה פ"א תרומות
"שלא  - ממנו" "והרמותם שנאמר ממה זאת למד כו) יח,
המחובר". על התלוש מן ולא התלוש על המחובר מן יתרום
פי"א  להלן (וראה אין ד"ה סב. קידושין בתוספות ועיין

כו). ואילו 54)הלכה שלו, הם התלושים הפירות [כלומר,
וראה  שלו, אינם מפריש, הוא שעליהם המחוברים, הפירות

עליהם 55)להלן]. ותרם תלושים, היו ואילו שלו. [שאינם
ב]. הלכה פ"ד למעלה כמפורש תרומה, תרומתו משלו,

והרי 56) לתלשם. בידו אין שלו, אינם שהמחוברים [שכיון
בכסףֿ קורקוס, בר"י (ועיין להלן. וראה מעשה, מחוסר זה
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מחוברים  "פירות גם רבינו כתב ולא ובאורֿשמח). משנה
בידו  - שלו שהמחוברים זה, שבאופן תלושים", פירות על

תרומה]. ותרומתו ששתי 57)לתלשם [והיינו סב. קידושין
התלושה]. וגם המחוברת גם שלו, הן עכשיו 58)הערוגות

שיתלשו. מחוברים.59)לפני בעודם שכיון 60)עכשיו
כדבר  זה הרי לתלוש, בידו ואין לתרום, יכול אינו שעכשיו

שם). (קידושין לעולם בא הכסףֿמשנה 61)שלא לדעת
פירות  שאמר "או להשלים: ויש שלמה, בבא כאן נשמטה
תלושים  זו ערוגה פירות על תרומה יהיו מחוברים, זו ערוגה
בסמוך: רבינו שכתב ממה נראה וכן לכשיתלשו".
זו  הלכה אמרו שם שבקידושין ועוד שניהם". "ולכשיתלשו
פירות  על תרומה יהיו מחוברת, זו ערוגה "פירות האומר על
שתי  על נאמרה ע"ב ושם לכשיתלשו". תלושים זו ערוגה

על 62)הבבות. שם, ולמפרע. משנתלשו תרומתו כלומר,
פ"ב  תרומות ותוספתא תלושים, על מחוברים האור:
מחוברים. על תלושים האומר: על שם), בגמרא (הובאה

ומעשרות 63) מתרומות הם פטורים שליש, הביאו לא שאם
פ  תרומות (למעלה מהם הפריש אם ואפילו י). הלכה "ב

פרק  תחילת תרומות (ירושלמי קיימים דבריו אין ומעשרות,
אין  הרי שליש, שיביאו לכשיתלשו שאמר: ואףֿעלֿפי ט).
שם, בקידושין יעקב בן אליעזר כר' ודלא לגמרם, בידו זה
אדם  שסובר, משום תרומה, תרומתו זה באופן שגם הסובר

לעולם. בא שלא דבר מקנה

.ÈL·i‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,L·i‰ ÏÚ Ál‰ ÔÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡64 ≈¿ƒƒ««««»≈¿…ƒ«»≈
ËwÏ ?„ˆÈk .‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z Ì‡Â ;Ál‰ ÏÚ«««¿ƒ»«¿»¿»≈«ƒ≈
ÏÚ ‰fÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ - ¯ÁÓÏ epnÓ ËwÏÂ ÌBi‰ ˜¯È»»«¿ƒ≈ƒ∆¿»»≈¿ƒƒ∆«
˜¯È ÔÎÂ .ÌÈÓÈ ÈL ¯nzL‰Ï Bk¯c Ôk Ì‡ ‡l‡ ,‰Ê∆∆»ƒ≈«¿¿ƒ¿«≈¿≈»ƒ¿≈»»
,˙BBÙÙÏÓ‰ ÔB‚k ,ÌÈÓÈ ‰LÏL ¯nzL‰Ï Bk¯cL∆«¿¿ƒ¿«≈¿»»ƒ¿«¿»¿
ÏÚ ‰fÓ Ì¯B˙Â ,Û¯ËˆÓ - ÌÈÓÈ ˙LÏLa ËwlL Ïk…∆ƒ≈ƒ¿∆»ƒƒ¿»≈¿≈ƒ∆«
ËwÏÂ ,„·Ïa „Á‡ ÌBÈ ¯nzL‰Ï Bk¯cL ˜¯È .‰Ê∆»»∆«¿¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿«¿ƒ≈

.‰Ê ÏÚ ‰fÓ Ì¯Bz - ·¯Úa ËwÏÂ ˙È¯ÁLa¿«¬ƒ¿ƒ≈»∆∆≈ƒ∆«∆

פ"ד.64) שם תוספתא

.‡ÈBÊ ‰L ˙B¯tÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡65‰L ˙B¯t ÏÚ ≈¿ƒƒ≈»»«≈»»
.BÊ ‰L ˙B¯t ÏÚ ‰¯·ÚL ‰L ˙B¯tÓ ‡ÏÂ ,‰¯·ÚL∆»¿»¿…ƒ≈»»∆»¿»«≈»»

‰Óe¯z dÈ‡ - Ì¯z Ì‡Â66‰L ‰L :¯Ó‡pL ;67. ¿ƒ»«≈»¿»∆∆¡«»»»»
ËwÏ68˜¯È69‰M‰ L‡¯ ·¯Ú70‰‡a ‡lL „Ú ƒ≈»»∆∆…«»»«∆…»»

ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡ - LÓM‰ ‰‡aL ¯Á‡ ËwÏÂ ¯ÊÁÂ ,LÓM‰«∆∆¿»«¿ƒ≈««∆»»«∆∆≈¿ƒ
ËwÏ Ì‡ ÔÎÂ .ÔLÈ ‰ÊÂ ,L„Á ‰fL ;‰Ê ÏÚ ‰fÓ71 ƒ∆«∆∆∆»»¿∆»»¿≈ƒƒ≈

‚B¯˙‡72‰‡a ‡lL „Ú Ë·La ¯OÚ ‰MÓÁ ·¯Úa ∆¿¿∆∆¬ƒ»»»ƒ¿»«∆…»»
- LÓM‰ ‰‡aMÓ ¯Á‡ ‚B¯˙‡ ËwÏÂ ¯ÊÁÂ ,LÓM‰«∆∆¿»«¿ƒ≈∆¿«≈ƒ∆»»«∆∆
L‡¯ - È¯L˙a „Á‡L ÈtÓ .‰Ê ÏÚ ‰fÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡≈¿ƒƒ∆«∆ƒ¿≈∆∆»¿ƒ¿≈…

˙B˜¯ÈÂ ˙BiË˜Â ‰‡e·z ˙B¯OÚÓÏ ‰M‰73‰MÓÁÂ , «»»¿«¿¿¿»¿ƒ¿ƒƒ»«¬ƒ»
Ë·La ¯OÚ74ÔÏÈ‡‰ ˙B¯OÚÓÏ ‰M‰ L‡¯ -75. »»ƒ¿»…«»»¿«¿¿»ƒ»

פ"ב.65) שם ותוספתא ה, משנה פ"א משנה 66)תרומות
השדה 67)שם. היוצא זרעך תבואת כל את תעשר "עשר

שם. ראה פרשת וספרי נג: בכורות עיין שנה". שנה
יב.68) השנה בראש והובאה שם, שבו 69)תוספתא

ד). הלכה שני מעשר מהלכות (פ"א לקיטה אחר הולכים

התבואה 70) למעשר השנה ראש שהוא בתשרי, אחד
(להלן). יד:71)והירקות השנה כירק 72)ראש שהוא

ה). הלכה (שם לקיטה אחר בו שהולכים זה, לענין
ב.73) שם שם.74)משנה במשנה גם 75)כביתֿהלל

לענין  - כירק, דינו לקיטה שלענין ואףֿעלֿפי בכלל. אתרוג
טו.). (שם כאילן דינו המעשר, שנת

.·Èı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯t ÏÚ ı¯‡‰ ˙B¯t ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡76, ≈¿ƒ≈»»∆«≈»»»∆
‡ÏÂ] .ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÚ ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙B¯tÓ ‡ÏÂ¿…ƒ≈»»»∆«≈»»∆¿…

‡È¯eÒ ˙B¯t ÏÚ ı¯‡‰ ˙B¯tÓ77‡È¯eÒ ˙B¯tÓ ‡ÏÂ , ƒ≈»»∆«≈¿»¿…ƒ≈¿»
ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ˙B¯tÓ ‡ÏÂ [.ı¯‡‰ ˙B¯t ÏÚ«≈»»∆¿…ƒ≈∆≈»«»ƒ

‰Óe¯˙a78‰‡Ùe ‰ÁÎL Ë˜Ï ÔB‚k ,79˙B¯t B‡ , ƒ¿»¿∆∆ƒ¿»≈»≈
‡ÏÂ ,‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁL ˙B¯t ÏÚ Ô˙Óe¯z ‰Ó¯˙pL∆ƒ¿¿»¿»»«≈∆«»ƒƒ¿»¿…

Ët‰ ˙B¯t ÏÚ ‰Óe¯˙a ÔÈ·iÁL ˙B¯tÓÌ‡Â .ÔÈ¯e ƒ≈∆«»ƒƒ¿»«≈«¿ƒ¿ƒ
.‰Óe¯z dÈ‡ - Ì¯z»«≈»¿»

שם:76) המשנה בפירוש וכתב ה. משנה פ"א תרומות
(ויקרא  הארץ" מזרע הארץ מעשר "וכל אמרו: בזה "הטעם
יש  מהם, ראיה שהביאו הכתובים שאלו ואףֿעלֿפי ל), כז,
אין  מעשר, בתרומת שבאו מהם ויש במעשר, שבאו מהם
שבאו  הפסוקים מן ראיות נביא שאנחנו לפי קושיא בזה
על  במעשרות שבאו ובפסוקים המעשרות, על בתרומות
מזה  שיוציא והוא אותם, כולל אחד שענין לפי התרומות,
לארץ  באו אם שאפילו אומרים ויש החק". מן בו שחייב מה
התורה  מן במעשרות שחייבים בארץ ונתמרחו מירוח לפני
פירות  על בהם תורמים אין - כב) הלכה פ"א למעלה (ראה
(משנה  עליהם ישראל ארץ מפירות ולא ישראל, ארץ

שם). פ"ב.77)ראשונה תרומות משנה 78)תוספתא
"הפקר".79)שם. גם נוסף ושם שם.

.‚ÈLÈ¯Ùn‰80‰Óe¯z81‰Ïh ‡lL ÔBL‡¯ ¯OÚnÓ ««¿ƒ¿»ƒ«¬≈ƒ∆…ƒ¿»
B˙Óe¯z82ÈL ¯OÚnÓ B‡83ecÙ ‡lL Lc˜‰Â84ÏÚ ¿»ƒ«¬≈≈ƒ¿∆¿≈∆…ƒ¿«

.‰Óe¯z Ô˙Óe¯z ÔÈ‡ - ˙B¯Á‡ ˙B¯t≈¬≈≈¿»»¿»

ראשון 80) ממעשר כו' תורמין "אין ה משנה פ"א תרומות
ממעשר  ולא תרומתו, אחרים) ספרים (כנוסחת ניטלה שלא
וראה  אחרים)". ספרים (כנוסחת נפדו שלא והקדש שני

גדולה.81)להלן. תרומה  תרומת 82)היינו היינו
לפני  הכרי מן שהפריש ראשון במעשר והמדובר מעשר.
תרומה  גם ממנו להפריש שחייב גדולה, תרומה שהפריש
ומכיון  יג) הלכה פ"ג (למעלה מעשר תרומת וגם גדולה
ממנו  להפריש יכול אינו מעשר, תרומת ממנו שניטלה
והיא  וזכות חוק מעשר באותו לכהן שיש לפי גדולה, תרומה
יכול  מעשר, תרומת ממנו ניטלה אם אבל מעשר. תרומת
וכסףֿמשנה  ראב"ד ועיין גדולה. תרומה ממנו להפריש

שם. יוםֿטוב' ו'תוספות המשנה שהפרישו 83)ופירוש
גדולה. תרומה שהפריש מן 84)לפני פטור שהקדש

מהלכות  (פ"ג הוא גבוה ממון שני מעשר וגם המעשרות,
תרומה  מהם מפריש נפדו, אם אבל יז). הלכה שני מעשר

ג. הלכה מעשר מהלכות פ"ז להלן ראה גדולה,

.„È‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ ‡e‰L ¯·cÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡85ÏÚ ≈¿ƒƒ»»∆«»ƒ«»«
Ô‰È¯·cÓ ·iÁÓ‰ ÔÓ ‡ÏÂ ,Ô‰È¯·cÓ ·iÁ ‡e‰L ¯·c»»∆«»ƒƒ¿≈∆¿…ƒ«¿À»ƒƒ¿≈∆
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Ì¯z Ì‡Â ;‰¯Bz‰ ÔÓ ·iÁ‰ ÏÚ86B˙Óe¯z - «««»ƒ«»¿ƒ»«¿»
‰Óe¯z87Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,88. ¿»¿«¬…¿ƒ¿…

ואינו 85) נקוב עציץ גבי יֿיא, משניות פ"ה מדמאי נלמד
(כסףֿ טזֿיז הלכות להלן המובאות וודאי, ודמאי נקוב,

ורדב"ז). כשתרם 86)משנה השני, הדין על רק מוסב זה
(כסףֿמשנה, התורה מן המחויב על מדרבנן המחויב מן

להלן). להוציא 87)וראה צורך ואין לאכלה מותר שהכהן
אלא  אינו חיובה וכל הואיל ומעשרות, תרומות עליה

שהרי 88)מדרבנן. התורה, מן בתרומה החייב על
שאינו  מזה שהפריש מאחר תרומה, תרומתו אין מדאורייתא
זה  והרי פטור, הוא התורה מן ואילו מדרבנן. אלא מחויב
שהוא  מדבר הפריש ואם החיוב. על הפטור מן כמפריש
- מדבריהם חייב שהוא דבר על התורה מן בתרומה חייב
אבל  באכילה, מותר מדבריהם שחייב והדבר תרומה, זו הרי
חייבת  שהיא מאחר באכילה, אסורה עצמה התרומה
ואינה  מדרבנן אלא אינה זו ותרומה התורה, מן בתרומה
הלכה  להלן כמפורש התורה, מן טבל שהוא זה את פוטרת

טז.

.ÂË·e˜ ıÈˆÚ89ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ -90‡‰È ‰nÎÂ . »ƒ»¬≈»»∆¿«»¿≈
ÔË˜ L¯L È„k ?·˜pa91˙ÈÊkÓ ˙BÁt ‡e‰Â ,92Ú¯Ê . «∆∆¿≈…∆»»¿»ƒ¿«ƒ»«

·e˜ BÈ‡L ıÈˆÚa ‰‡e·z93¯Á‡Â ,LÈÏL ‰‡È·‰Â ¿»¿»ƒ∆≈»¿≈ƒ»¿ƒ¿««
‡e‰ È¯‰ - ·e˜ ‡e‰Â ‰‡e·z‰ ‰¯Ó‚Â B·w Ck»ƒ¿¿ƒ¿¿»«¿»¿»¬≈
‡È·iL Ì„˜ ep·wiL „Ú ,·e˜ BÈ‡La ÁÓBˆk¿≈«¿∆≈»«∆ƒ¿∆…∆∆»ƒ

.LÈÏL¿ƒ

י.89) משנה שם בארץ.90)דמאי הפרי צמח כאילו
י.91) משנה פ"ב צה:92)עוקצין בשבת נראה כן
(כסף93ֿ) ב הלכה פ"ה מעשרות וירושלמי ע. מנחות

משנה).

.ÊËı¯‡a ÔÈÏ„b‰ ˙B¯tÓ Ì¯Bz‰94ÔÈÏ„b‰ ÏÚ «≈ƒ≈«¿≈ƒ»»∆««¿≈ƒ
ÔÈÏ„b‰ ÏÚ ·e˜ ıÈˆÚ ˙B¯tÓ B‡ ,·e˜ ıÈˆÚa¿»ƒ»ƒ≈»ƒ»««¿≈ƒ

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ı¯‡a95ÏÚ ·e˜ BÈ‡MÓ Ì¯z . »»∆¿»¿»»«ƒ∆≈»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z - ·e˜p‰96Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,97ÔÓ Ì¯z . «»¿»¿»¿«¬…¿ƒ¿…»«ƒ

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ·e˜ BÈ‡L ÏÚ ·e˜p‰98‡ÏÂ , «»«∆≈»¿»¿»¿…
ÏÎ‡z99ÌB˜nÓ ˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z ‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ≈»≈«∆ƒ»∆»¿»««¿ƒ»

¯Á‡100. «≈

שם.94) התורה.95)דמאי מן צריך 96)ששניהם ואין
מפני  השניה, בהלכה כמו ומעשרות, תרומות עליה להוציא
(רע"ב). כלל ומעשרות בתרומות חייב אינו התורה שמן

שאינו 97) העציץ (שאין הפטור מן שהפריש לפי הנקוב, על
החייב. על התורה) מן ומעשרות בתרומות מחוייב נקוב

נקוב,98) שאינו ממה ולהפריש ולתרום לחזור צריך ואין
ביבמות  (רש"י כבר הפריש והרי היא, מדרבנן שלו שתרומה

לאכול,99)פט:). לכהן ואסור טבל כמו שהוא לפי לכהן,
מן  בתרומה חייב אינו נקוב שאינו בעציץ בגדל דבר שכל

המשניות). (פירוש שם,100)התורה ביבמות הוא כן
לחשוש  שיש עצמה, ממנה להפריש ואין מו:. וקידושין
תרומה  כולה ובאמת השיריים, את זרים יאכלו שמא

ממקום  ד"ה שם, יבמות (תוספות לזרים ואסורה מדרבנן,
אחר).

.ÊÈÌ¯Bz‰101È‡Óc‰ ÏÚ È‡Óc‰ ÔÓ102È‡Óc‰ ÔÓe «≈ƒ«¿«««¿«ƒ«¿«
‰Óe¯z B˙Óe¯z - È‡ce‰ ÏÚ103Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,104ÏkÓ ««««¿»¿»¿«¬…¿ƒ¿…ƒ»

BÓˆÚ ÈÙa „Á‡Â „Á‡105Ì¯z .È‡Óc‰ ÏÚ È‡ce‰ ÔÓ ∆»¿∆»ƒ¿≈«¿»«ƒ«««««¿«
‰Óe¯z B˙Óe¯z -106ÏÎ‡z ‡ÏÂ ,107‰ÈÏÚ ‡ÈˆBiL „Ú ¿»¿»¿…≈»≈«∆ƒ»∆»

˙B¯OÚÓe ‰Óe¯z108. ¿»««¿

על 101) שהרי מעשר, תרומת והיינו יא. משנה שם דמאי
גזירות  עליה גזרו ולא הארץ, עמי נחשדו לא גדולה תרומה
(תפארת  א הלכה מעשר מהלכות פ"ט להלן כמפורש דמאי,

שם). ואפשר 102)ישראל פטורים, ששניהם שאפשר
מהם  ואחד פטור מהם שאחד ואפשר חייבים, ששניהם

הודאי"103)חייב. על ב"דמאי לכהן. באכילה ומותר
ממנו  (שהופרשו פטורה היא אם ממהֿנפשך: מותרת
היא  ואם באכילה, מותרת היא הרי ומעשרות) תרומות
את  גם ותקנה תרומה היא הרי ומעשרות, בתרומות חייבת
כן  גם הדמאי" על וב"דמאי ראשונה). (משנה הודאי
והשניה  חייבת היא שמא לחשוש שיש אףֿעלֿפי מותרת,
התורה  מן כי מדרבנן, אלא אינו דמאי שאיסור כיון - פטורה
שנקרא  כיון - הן" מעשרין הארץ עמי "רוב על סומכים
כפי  לכהן, לאסרה חכמים החמירו לא תרומה שם עליה
בדמאי  כמפורש הארץ, עם חלת על דמאי איסור גזרו שלא
(תוספת  יג הלכה מעשר מהלכות פי"ג ולהלן ג, משנה פ"א

שם). זה 104)הגרע"א והרי פטורה, התרומה היתה שמא
החיוב. על הפטור ומן 105)מן הודאי, על הודאי מן

עליו. אחר מדמאי ולא ממנו עליו (הנתרם) הזה הדמאי
טבל,106) הוא אם ממהֿנפשך: לאכילה מתוקן והדמאי

פטור. הוא הרי פטור, היה ואם נפרש. הוא הרי
שהפריש 108)לכהן.107) ונמצא פטור, הדמאי היה שמא

הלכה  (למעלה תרומה תרומתו שאין הפטור על החיוב מן
בתורם  רק כי אחר", "ממקום רבינו כתב לא [וכאן יב).
שמא  עצמו, ממנו לתרום אין נקוב שאינו על נקוב מעציץ
וזו  חייבת שזו יחשבו כי השיריים, את לאכול זרים יבואו
חייבת  וזו התורה מן חייבת זו ובאמת לגמרי, פטורה
(ראה  לזרים ואסורה מדרבנן תרומה כולה כן ואם מדרבנן,
יבואו  לא הוא, שספק בדמאי אבל טז), הלכה למעלה
מספק]. רק ותורמים שחוזרים ידעו כי השיריים, להתיר
תקלה, מידי לעולם יצא לא אחר ממקום יתרום אם ואדרבה
היא  אף אחר שממקום התרומה אםֿכן ספק, שזה מאחר כי
(תוספות  וכו' אחר ממקום שוב עליה להפריש ויצטרכו ספק

חדשים).

.ÁÈÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡109ÌÈhÁ‰ ÏÚ ÌÈÏaL110ÌÈ˙ÈÊÂ ,111 ≈¿ƒƒ√ƒ««ƒƒ¿≈ƒ
ÌÈ·ÚÂ ,ÔÓL ÏÚ112dÈ‡ - Ì¯z Ì‡Â .ÔÈÈ ÏÚ «∆∆«¬»ƒ««ƒ¿ƒ»«≈»

‰Óe¯z113LzÎÏÂ C¯„Ï Ô‰k‰ ÁÈ¯ËÈ ‡nL ‰¯Êb ;114. ¿»¿≈»∆»«¿ƒ««…≈ƒ¿…¿ƒ¿
ÔÓL ÔÈÓ¯Bz Ï·‡115ÔÈLaÎp‰ ÌÈ˙Èf‰ ÏÚ116ÏÚ ÔÈÈÂ , ¬»¿ƒ∆∆««≈ƒ«ƒ¿»ƒ¿«ƒ«

ÔÈ˜enˆ Ô˙BOÚÏ ÌÈ·Ú117Ì¯B˙Ï ?‰ÓB„ ‰Ê ‰ÓÏ . ¬»ƒ«¬»ƒƒ¿»∆∆¿≈
ÔÈÈÓ ÈMÓ118ÏÚ ‰Ùi‰ ÔÓ ‰Êa ‰Ê ÌÈ‡Ïk ÔÈ‡L ƒ¿≈ƒƒ∆≈»ƒ¿«ƒ∆»∆ƒ«»∆«

Ú¯‰119L·k È˙ÈÊ ÏÚ ÔÓL È˙ÈfÓ ÔÈÓ¯Bz ÔÎÂ .120, »«¿≈¿ƒƒ≈≈∆∆«≈≈∆∆
L·k È˙ÈfÓ ‡Ï Ï·‡121BÈ‡L ÔÈiÓ .ÔÓL È˙ÈÊ ÏÚ ¬»…ƒ≈≈∆∆«≈≈∆∆ƒ«ƒ∆≈
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ÏM·Ó122ÏM·Ó‰ ÏÚ123ÏÚ ÏM·Ó‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ , ¿À»««¿À»¬»…ƒ«¿À»«
ÏeÏv‰ ÔÓ .ÏM·Ó BÈ‡L124Ï·‡ ,ÏeÏˆ BÈ‡L ÏÚ ∆≈¿À»ƒ«»«∆≈»¬»

ÏÚ ÌÈ‡zÓ .ÏeÏv‰ ÏÚ ÏeÏˆ BÈ‡MÓ ‡Ï…ƒ∆≈»««»ƒ¿≈ƒ«
˙B¯‚B¯b125ÔÈÓa126ÌÈ‡z‰ ÏÚ ˙B¯‚B¯bÓ , ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»««¿≈ƒ
‰cÓa127‡ÏÂ ,‰cÓa ˙B¯‚B¯b ÏÚ ÌÈ‡z ‡Ï Ï·‡ , ¿ƒ»¬»…¿≈ƒ«¿»¿ƒ»¿…

ÔÈÚa ÌÏBÚÏ Ì¯˙iL È„k ,ÔÈÓa ÌÈ‡z‰ ÏÚ ˙B¯‚B¯‚¿»««¿≈ƒ¿ƒ¿»¿≈∆ƒ¿…¿»¿«ƒ
˙t‰ ÏÚ ÌÈhÁ ÔÈÓ¯B˙Â .‰ÙÈ128˙t‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ , »»¿¿ƒƒƒ«««¬»…ƒ««

ÔBaLÁ ÈÙÏ ÌÈhÁ‰ ÏÚ129- Ì¯z Ì‡ ,el‡ ÏÎ·e . ««ƒƒ¿ƒ∆¿¿»≈ƒ»«
‰Óe¯z B˙Óe¯z130. ¿»¿»

ד.109) משנה פ"א שנגמרה 110)תרומות לאחר
שומע  כז) יח, במדבר קרח, (פרשת ספרי "ולשון מלאכתן.
שמן, על וזיתים יין על וענבים חטים על שבלים יתרום אני
המשניות  (פירוש הגמור" מן הגורן, מן כדגן תלמודֿלומר

לשמן.111)שם). מהן 112)העומדים לעשות העומדים
ביתֿהלל.113)יין. כדעת שם, ירושלמי 114)משנה

שלא  מדבר תרם שאם ד, הלכה למעלה שכתב ומה שם.
תרומה  תרומתו מלאכתו, שנגמרה דבר על מלאכתו נגמרה
שם). (ר"ש הכהן של מדעתו כן כשעשה המדובר שם -

ט.115) משנה שם ובמלח.116)תרומות במים השרויים
הפרד 117) תנינן "הא מקשה: ה) הלכה (פ"א בירושלמי

פ"ג  להלן (וראה ערימה משיעמיד והחרובין, הצמוקים
יצחק  רבי בשם יוסי בן יוסי רבי יב) הלכה מעשר מהלכות
שלא  דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר אסור לך אין לעזר, בן
הלכה  למעלה וראה בלבד", ויקב גורן אלא מלאכתו נגמרה

סו.).118)ד. זרה (עבודה מינים שני הם ויין ענבים שהרי
"משנה 119) (ועיין ג). הלכה (למעלה זה על מזה שתורמין

תיקון). צריכים ודבריו מ"ד, שם בתרומות ראשונה"
"זיתי 120) שם: המשנה בפירוש רבינו וז "ל מ"ו. פ"ב שם

הרבה, שמנם כי שמנם, להוציא המוכנים הזיתים הם שמן
למיעוט  לכבישה, אלא ראויים שאינם הזיתים משמן וטוב
וחלבו  ממנו, חלבו את בהרימכם אמר יתברך וה' שמנם,
הארץ". חלב את ואכלו שאמר כמו שבו, והיפה הטוב הוא

שם).121) (למעלה לתרום ואסור היפה, על הרע מן שזהו
שם.122) מן 123)משנה יותר טוב מבושל, שאינו שיין

(הוצאת 124)המבושל. פ"ד תרומות בתוספתא הוא כן
שלפנינו  הנוסחאות לפי (10 123 עמוד ליברמן הגר"ש

בכסףֿמשנה). הלכה 125)(ועיין (למעלה כהן שם כשיש
וכן 126)א). ד, הלכה פ"ב תרומות וירושלמי נד: מנחות

תאנים  תורם ואינו ד. פרק תחילת שם בתוספתא להגיה יש
גדול  התאנים של שהנפח לפי כדלהלן, במדה, הגרוגרות על
[ואין  בתרומה. ממעט ונמצא הגרוגרות, של הנפח מן יותר

הדבר  את וגם התרומה את גם ומונה שמודד הנתרם,הכוונה
במדה, לא גדולה) תרומה =) זו תרומה תורמין "אין שהרי
שמודד  אלא ד), הלכה פ"ג (למעלה במנין" ולא במשקל לא
ונמצא  הנתרם, הדבר את לא אבל בלבד, התרומה את ומונה

באומד]. במדה 127)שתורם עולות יבשות שהן שגרוגרות
יפה. בעין תורם ונמצא לדעת 128)יותר, שם. תוספתא

פת, לגבי הן יפות שחיטים משום שהיינו הכסףֿמשנה
יותר  שמתקיימות ועוד שירצה, מה מהם לעשות יכול שהרי
בניגוד  בתרומה, ממעט ואינו א). הלכה למעלה (וראה

דלהלן. החיטים על הפת מן רבינו 129)לתורם בספרי
במעשה  הוא וכן (כסףֿמשנה). חשבון" לפי "אלא המגוהים
(תוספתא  כתביֿיד כמה בעוד וכ"ה כ"י, בשם רוקח
לפי  שתורם והיינו, שם. בתוספתא הנוסחא וכן כפשוטה).
הפת  של הנפח חשבון לפי ולא שבפת, החיטים חשבון

יפה. בעין תורם ונמצא ועלה 130)עצמו, התורם שהרי
פ"ג  (למעלה תרומה תרומתו - ואחד מששים אחד בידו
תרומה  תרומתו - היפה על הרע מן התורם וגם ו), הלכה

ג). הלכה (למעלה

.ËÈÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡131ÔÈLzÎp‰ ÌÈ˙Èf‰ ÏÚ ÔÓL132, ≈¿ƒ∆∆««≈ƒ«ƒ¿»ƒ
˙BÎ¯„p‰ ÌÈ·Ú ÏÚ ÔÈÈ ‡ÏÂ133Ì¯B˙Ï ‰ÓB„ ‰fL ;134 ¿…«ƒ«¬»ƒ«ƒ¿»∆∆∆¿≈

‰¯Ó‚ ‡lL ¯·c ÏÚ BzÎ‡ÏÓ ‰¯Ó‚pL ¯·cÓƒ»»∆ƒ¿¿»¿«¿«»»∆…ƒ¿¿»
¯ÊÁÈÂ ,‰Óe¯z B˙Óe¯z - Ì¯z Ì‡Â .BzÎ‡ÏÓ¿«¿¿ƒ»«¿»¿»¿«¬…

Ì¯˙ÈÂ135‰BL‡¯‰ .ÔÓˆÚ ÈÙa ÌÈ·Ú‰Â ÌÈ˙Èf‰ ÔÓ ¿ƒ¿…ƒ«≈ƒ¿»¬»ƒƒ¿≈«¿»»ƒ»
˙Ún„Ó136dÓˆÚ ÈÙa137dÏÎB‡‰Â ,138‰ÈÏÚ ·iÁ - ¿«««ƒ¿≈«¿»¿»¿»«»»∆»

˙B¯eÓb ˙BÓe¯z ¯‡Lk139‰iM‰ ÔÓ ‡Ï Ï·‡ ;140. ƒ¿»¿¿¬»…ƒ«¿ƒ»

ח.131) משנה פ"א במכתש 132)תרומות שנכתשו היינו
מלאכתן. נגמרה ולא שמן, מהן שנדרכו 133)לעשות

מלאכתן. נגמרה ולא יין, רבינו 134)לעשות רצה בזה
על  ויין הנכתשין, זיתים על משמן התורם בין להבדיל
כדלהלן, ויתרום, ויחזור תרומה שתרומתו הנדרכות, ענבים
נגמרה  שלא דבר על מלאכתו שנגמרה מדבר התורם לבין
אמרו  ולא ד) הלכה (למעלה תרומה שתרומתו מלאכתו,
לא  כלל, מלאכתו נגמרה שלא שבדבר ויתרום, שיחזור
יודעים  הכל שהרי כן, לעשות יוסיף שמא חכמים חששו
הזיתים  אבל מלאכתו, נגמרה שלא דבר על תורמין שאין
מלאכת  בהם התחילה שכבר הנדרכות, והענבים הנכתשים
עליהם  ולתרום טעות, לידי בהם לבוא עלולים והיין השמן

ראשונה). (משנה מלאכתם כל שנגמרה משנה 135)לפני
למעלה. וראה שם 136)שם. ואין בחולין, נתערבה אם

ב. הלכה פי"ג להלן ראה תרומה, הכל התרומה, כנגד מאה
בפ"ג 137) שנאמר ממה להוציא [והכוונה במשנה הוא כן

"אם  חומץ: של ונמצאת יין של חבית בתורם א, משנה שם
תרומה  לאחריה) או ההפרשה לפני החמיצה (אם ספק
וכן  וכו' עצמה בפני מדמעת אינה הראשונה ויתרום, ויחזור
התרומות  ששתי שכיון - כב) הלכה להלן (הובא השניה"
עד  עצמה, בפני מדמעת מהן ואחת אחת כל אין ספק, הן
אבל  כג), הלכה (להלן החולין אותם לתוך שתיהן שיפלו
מן  תרומה ושהראשונה ספק, כאן שאין שלפנינו, בנידון
בפני  מדמעת הראשונה - מדרבנן אלא אינה והשניה התורה

כלל]. מדמעת אינה והשניה האוכלה.138)עצמה זר
ו.139) הלכה פ"ו כנ"ל.140)להלן מדרבנן אלא שאינה

.ÎÔÓL Ì¯zL ÈÓ141ÔÏÎ‡Ï BzÚcL ÌÈ˙ÈÊ ÏÚ142, ƒ∆»«∆∆«≈ƒ∆«¿¿»¿»
B‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï Ïk‰ ÏÚ BzÚ„Â ÌÈ˙ÈÊ ÏÚ ÌÈ˙ÈÊ B‡≈ƒ«≈ƒ¿«¿««…«¬ƒ»
ÏÚ ÌÈ·Ú B‡ ,‰ÏÈÎ‡Ï Ì‰L ÌÈ·Ú ÏÚ ÔÈÈ Ì¯zL∆»««ƒ«¬»ƒ∆≈«¬ƒ»¬»ƒ«

ÔÎ¯„Ï CÏÓÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï Ïk‰Â ÌÈ·Ú143C¯„Â , ¬»ƒ¿«…«¬ƒ»¿ƒ¿«¿»¿»¿»«
CÈ¯ˆ BÈ‡ - Ì‰ÈÏÚ Ì¯z ¯·kL ÌÈ·Ú‰Â ÌÈ˙Èf‰«≈ƒ¿»¬»ƒ∆¿»»«¬≈∆≈»ƒ

˙ÏÂ ¯ÊÁÏÌ¯144. «¬…¿ƒ¿…
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ט.141) משנה פ"א מלאכתם,142)תרומות נגמרה והרי
שמן. מהם להוציא רוצים שאין הזיתים 143)כיון שאותם

שם). (פיה"מ מלאכתם נגמרה לא כאילו פעם 144)חזרו
נגמרה  מהם אחד כל התרומה שכשהוציא לפי שניה,

(שם). כוונתו לפי שעה באותה היה מלאכתן

.‡ÎÔÈÈ ÏÚ ıÓÁ ÔÈÓ¯Bz ÔÈ‡145ÏÚ ÔÈÈ ÔÈÓ¯Bz Ï·‡ , ≈¿ƒ…∆««ƒ¬»¿ƒ«ƒ«
Ô‰ „Á‡ ÔÈÓ ıÓÁ‰Â ÔÈi‰L ;ıÓÁ146‰È‰) .147BaÏa …∆∆««ƒ¿«…∆ƒ∆»≈»»¿ƒ

dÈ‡ - ıÓÁ B„Èa ‡ˆÓÂ ,ÔÈi‰ ÏÚ ÔÈi‰ ÔÓ Ì¯˙Ïƒ¿…ƒ««ƒ«««ƒ¿ƒ¿»¿»…∆≈»
(.‰Óe¯z148ıÓÁ ÏÚ ıÓÁ Ì¯˙Ï BaÏa ‰È‰149, ¿»»»¿ƒƒ¿……∆«…∆

‰Óe¯z B˙Óe¯z - ÔÈÈ Ì¯zL ıÓÁ‰ ‡ˆÓÂ150. ¿ƒ¿»«…∆∆»««ƒ¿»¿»

היפה 145) על הרע מן תורם שזהו פ"ד. תרומות תוספתא
ועיין  ג. הלכה למעלה כמבואר לכתחילה, כן תורמין ואין

פד: בתרא וראה 146)בבא כרבי. ולא שם כחכמים
בכלאים. תלוי שהכל שם, אחרים 147)למעלה בספרים

שכתב  כמו הנכונה. הגירסה היא זו אבל זה. קטע אין
בבא  ועיין שם, תרומות בתוספתא הוא וכן הכסףֿמשנה,

צו. כיון 148)בתרא אחד, מין וחומץ שיין אףֿעלֿפי
היא  הרי הרע, מן בידו ועלה היפה מן לתרום שנתכוין
כתבו  וכן (כסףֿמשנה). תרומה ואינה בטעות תרומה

וחומץ. יין ד"ה פד: שם הגירסא 149)התוספות היא "כך
שהיא  אלא בתוספתא, שם כן גם והוא רבינו, בדברי הנכונה

(כסףֿמשנה). בשיבוש" בלבו 150)כתובה שהיה כיון
והרי  הרע, על היפה מן בידו ועלה הרע, על הרע מן לתרום
רבינו  שכתב ממה עיון צריך אבל (שם). אחד מין הם
ועלתה  מששים אחד לתרום "נתכוין ה: הלכה פ"ג למעלה
לתרום  נתכוין שאם הרי תרומה". אינו - מחמשים אחד בידו
תרומה. אינה הימנה, טובה במדה בידו ועלה רעה בעין
מששים  אחד בידו ועלתה מעשרה אחד לתרום נתכוין [ואם
למעלה  ואילו שם), (למעלה תרומה תרומתו רעה), עין =)

תרומה). אינה - בטעות היין על החומץ מן בתרם

.·ÎÔÈÈ ÏL ˙È·Á Ì¯Bz‰151:ıÓÁ ‡ˆÓÂ ,ÔÈi‰ ÏÚ «≈»ƒ∆«ƒ«««ƒ¿ƒ¿»…∆
dÈ‡ - dÓ¯z ‡lL „Ú ıÓÁ ‰˙È‰L Ú„BÈ Ì‡ƒ≈«∆»¿»…∆«∆…¿»»≈»

‰Óe¯z152BÊ È¯‰ - ‰ˆÈÓÁ‰ dÓ¯zL ¯Á‡ Ì‡Â ; ¿»¿ƒ««∆¿»»∆¿ƒ»¬≈
‰Óe¯z153‰Óe¯z - ˜ÙÒ Ì‡Â ;154ÔÎÂ .Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ , ¿»¿ƒ»≈¿»¿«¬…¿ƒ¿…¿≈

‰¯Ó ˙‡ˆÓÂ ˙eM˜ Ì¯Bz‰155,Áe¯Ò ‡ˆÓÂ ÁÈh·‡ , «≈ƒ¿ƒ¿≈»»¬«ƒ«¿ƒ¿»»«
ÔÈ¯e˜ e‡ˆÓpL B‡156˙È·Á Ì¯z .157˙‡ˆÓÂ ÔÈÈ ÏL ∆ƒ¿¿¿ƒ»«»ƒ∆«ƒ¿ƒ¿≈

d˙BzLÏ ¯eÒ‡L ‰l‚Ó158Ì¯˙ÈÂ ¯ÊÁÈÂ ,‰Óe¯z -159 ¿À»∆»ƒ¿»¿»¿«¬…¿ƒ¿…
,dÓˆÚ ÈÙa ˙Ún„Ó Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ÔÈ‡Â .‰iL¿ƒ»¿≈««ƒ¿≈∆¿«««ƒ¿≈«¿»

.LÓÁ ·iÁ BÈ‡ - Ô‰È˙MÓ ˙Á‡ ÏÎB‡‰Â¿»≈««ƒ¿≈∆≈«»…∆

א.151) משנה פ"ג היתה 152)תרומות שהתרומה
הקודמת. בהלכה וראה ליין, נתכוין והוא הואיל בטעות,

יין.153) היה הרמה תרומה 154)שבשעת איסורי כל
עד  חומץ היתה שמא בזה, נתקן לא הטבל אך מספק, עליה

נתרמה. שדין 155)שלא רבינו מלשון ומשמע שם. משנה
מרה  היתה שאם חומץ, ונמצא יין בתורם כמו להם, אחד
מדובר  שכאן אלא תרומה, תרומתו אין תרמו שלא עד
שנעשית  או התרומה, הרמת בשעת מרה היתה אם בספק,
פט. יבמות בתוספות ועיין עיפוש. מחמת כך, אחר מרה

מרה  שהיתה בידוע אפילו שהמדובר שכתבו קישות, ד"ה
שני  שהם וחומץ יין בין וחילקו תרומה. תרומתו קודם,
קישות  לבין תרומה, ואינה יותר טעות היא לפיכך שמות,

כך. כל טעות שאינה מרה ויש 156)ונמצאת נקב בו שיש
שם). (ירושלמי ארס והטיל הנחש בו נקר שמא חשש בו

(157.(421 עמ' ליברמן (הוצ' ד פרק תרומות תוספתא
ב).158) הלכה רוצח מהלכות (פי"ב הסכנה מפני
אם 159) ידוע שלא במקרה זהו שלמעלה, הביאור לפי

מספק  ולפיכך לאחריה, או התרומה הרמת לפני היו הפגמים
ויתרום.ה  ויחזור תרומה היא רי

.‚ÎÔ‰Ó ˙Á‡ ‰ÏÙ ?„ˆÈk160dÈ‡ - ÔÈlÁ‰ ÏÚ ≈«»¿»««≈∆««Àƒ≈»
˙Ún„Ó161dÈ‡ - ¯Á‡ ÌB˜ÓÏ ‰iL ‰ÏÙ ; ¿«««»¿»¿ƒ»¿»«≈≈»

˙BÚn„Ó - „Á‡ ÌB˜ÓÏ Ô‰ÈzL eÏÙ ;˙Ún„Ó¿«««»¿¿≈∆¿»∆»¿«¿
Ô‰ÈzLaL ‰pËwa162- Ô‰ÈzL ¯Ê ÏÎ‡ Ì‡ ÔÎÂ . «¿«»∆ƒ¿≈∆¿≈ƒ»«»¿≈∆

dLÓÁÂ Ô‰ÈzLaL ‰pËwa ÌlLÓ163‡e‰ „ˆÈÎÂ . ¿«≈«¿«»∆ƒ¿≈∆¿À¿»¿≈«
Ô‰k‰ ÔÓ ÏËBÂ „Á‡ Ô‰ÎÏ Ô˙B ?Ô‰ÈzLa ‰OBÚ∆ƒ¿≈∆¿»¿…≈∆»¿≈ƒ«…≈

‰ÏB„b‰ ÈÓc164. ¿≈«¿»

ב.160) משנה פ"ג בפחות 161)תרומות נפלה אם אפילו
מחולין. חלקים גדולה 162)ממאה האחת כו' היתה "אם

ובשניה  סאה הדמיון דרך על האחת ויהיה האחרת  מן
שיעור  לדעת אלו צריכים בחולין סאין השלש ונפלו סאתים,
קטנה  והיא בהם נפלה תרומה סאה כי ונחשב חולין, אותן
במאה  תעלה סאין מאה חולין באותה היו ואם שבשתיהן,
המשנה  (פירוש מדומע" הכל יהיה פחות הוא ואם ואחד,

ומשלם 163)שם). תרומה אופן בכל הקטן שהשיעור
הגדולה 164)חומש. את ממנו להוציא יכול אינו שהכהן

הראיה. עליו מחבירו שהמוציא מספק,

.„Î˙È·Á‰ ˙‡ ˜„Ba‰165‰Óe¯z dLÈ¯Ù‰Ï dÁÈp‰Â «≈∆∆»ƒ¿ƒƒ»¿«¿ƒ»¿»
,Ô‰kÏ ‰pzÈÂ ‰Óe¯z dlk ‰OÚzL „Ú ÌÈ¯Á‡ ÏÚ«¬≈ƒ«∆≈»∆À»¿»¿ƒ¿∆»«…≈
‰lÁz d˜„aL ˙ÚÓ :ıÓÁ d‡ˆÓe d˜„a ÔÓÊ ¯Á‡Ïe¿««¿«¿»»¿»»…∆≈≈∆¿»»¿ƒ»
Ô˙B‡ ·LÁL ÔÈÈ ÏÎÂ ,ÔÈÈ È‡cÂ - ÌÈÓÈ ‰LÏL „Ú«¿»»ƒ«««ƒ¿»«ƒ∆»«»
;Ôw˙Ó ‡e‰ È¯‰ - BÊ ˙È·Áa BlL ‰Óe¯z‰L ÌÈÓi‰«»ƒ∆«¿»∆¿»ƒ¬≈¿À»

˜ÙÒ - CÏÈ‡Â Ô‡kÓ166‰Óe¯z epnÓ LÈ¯Ù‰Ï CÈ¯ˆÂ , ƒ»¿≈≈»≈¿»ƒ¿«¿ƒƒ∆¿»
.‰iL¿ƒ»

רבי 165) וכדעת צו. בתרא בבבא והובאה שם, תוספתא
שם. שהפריש 166)יוחנן ונמצא החמיץ, כבר שמא

תרומה. ואינה בטעות, היין על החומץ מן תרומה

.‰ÎÌÈ˜¯t ‰LÏLa167˜c·Ï CÈ¯ˆ168ÔÈi‰ ˙‡ ƒ¿»¿»ƒ»ƒƒ¿…∆««ƒ
:Ô‰ el‡Â .ıÈÓÁ‰ ‡nL ÂÈÏÚ LÈ¯Ù‰Ï BÁÈp‰L∆ƒƒ¿«¿ƒ»»∆»∆¿ƒ¿≈≈

‚Á‰ È‡ˆBÓ ÏL ÌÈ„wa169¯„Óq‰ ˙‡ˆB‰·e ,170, «»ƒ∆»≈∆»¿»««¿»«
¯ÒaÏ ÌÈÓ ˙ÒÈk ˙ÚL·e171ÔÈLÈ¯ÙÓ - BzbÓ ÔÈÈÂ . ƒ¿«¿ƒ««ƒ«…∆¿«ƒƒƒ«¿ƒƒ

ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ [„Ú] ÔÈÈ ‡e‰L ˙˜ÊÁa ÂÈÏÚ172. »»¿∆¿«∆«ƒ««¿»ƒ

במשנה.167) לא. תורמין 168)גיטין ואין החמיץ שמא
עליו  מפריש השנה ימות בשאר אבל היין, על החומץ מן

יין. שהוא חג 169)בחזקת במוצאי קדים רוח כשמנשבת
באשכול 170)הסוכות. נראים וענביו (ה)פרח "כתום

שם). (רש"י הערוך 171)כסדרן" כנוסחת שם, משנה
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נכנסת  כשלחלוחית לומר: ורצה שם. ותוספות ורש"י
מהן  לעצור שיכול הלבן) כפול (שהוא הבוסר בתוך וגדילה
כותשים  היו אחר, לשון מים. כניסת היינו שהוא, כל
חומץ  ונעשים מים לתוכן ונותנין בוסר, כשהן הענבים

שם). (רש"י הוא 172)לטיבול וכן להיות. צריך כן
משום  והיינו ג, פרק סוף גיטין ובירושלמי שם, בתוספתא

(כסףֿמשנה). יום ארבעים תוך להחמיץ רגיל שאינו

.ÂÎ˙B¯t ÁÈpn‰173„Ú Ô‰ÈÏÚ LÈ¯ÙÓ ˙BÈ‰Ï ««ƒ«≈ƒ¿«¿ƒ¬≈∆«
eOÚiL174ÔÈLÈ¯ÙÓ ÔÈ‡L Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯z ∆≈»¿»««ƒ∆≈«¿ƒƒ

Ûwn‰ ÔÓ ‡l‡ ‰lÁzÎÏ175LÈ¯Ù‰ Ì‡ ,176Ô‰ È¯‰ - ¿«¿ƒ»∆»ƒ«À»ƒƒ¿ƒ¬≈≈
ÔÈÓi˜ ˙˜ÊÁa177ÏÎÏ LLBÁ ‰Ê È¯‰ - e„·‡L Ô‡ˆÓ . ¿∆¿««»ƒ¿»»∆»¿¬≈∆≈¿»

¯Á‡ ‡l‡ Ô‰ÈÏÚ LÈ¯Ù‰ ‡Ï ‡nL ÔwzM ‰Ó«∆ƒ≈∆»…ƒ¿ƒ¬≈∆∆»««
‰iL ‰Óe¯z LÈ¯ÙÓ CÎÈÙÏ .e„·‡L178. ∆»¿¿ƒ»«¿ƒ¿»¿ƒ»

שם.173) למעלה 175)כולם.174)משנה ראה בסמוך,
יז. הלכה במ 176)פ"ג שאמרו [ומה שם:בדיעבד. שנה

שני  במעשר אלא אינו לכתחילה, דהיינו עליהם", "מפריש
בתרומה  אלא במוקף צורך אין רבינו שלדעת שם, שנזכר
הלכה  (שם חכמים לתלמידי מעשר ובתרומת (שם) גדולה
(פ"א  המוקף מן שלא אף מפריש ראשון מעשר אבל כ),
שני  למעשר הדין שהוא ופשוט ו) הלכה מעשר מהלכות
פ"ז  שם ואמנם שם). מעשר בהלכות בכסףֿמשנה (ועיין
עליהם", "מפריש המשנה: כלשון רבינו העתיק ד, הלכה

המניח]. ד"ה שם תוספות תרומה.177)ועיין ותרומתו
שם.178) להלן. ראה מספק.

ׁשּׁשי  1ּפרק ¤¤¦¦
מעשר,1) ותרומת תרומה לאכול הראויים הם מי יבאר

ולפסול. להאכיל והראוי

.‡ÌÈ‰kÏ ˙ÏÎ‡ ¯OÚÓ ˙Óe¯˙e ‰Óe¯z2ÔÈa , ¿»¿««¬≈∆¡∆∆«…¬ƒ≈
Ì‰ ,˙B·˜ ÔÈa ÌÈ¯ÎÊ ÔÈa ,ÌÈpË˜ ÔÈa ÌÈÏB„b¿ƒ≈¿«ƒ≈¿»ƒ≈¿≈≈

ÌÈÚk‰ Ì‰È„·ÚÂ3ÔzÓ‰·e4Èk Ô‰ÎÂ :¯Ó‡pL ; ¿«¿≈∆«¿«¬ƒ¿∆¿»∆∆¡«¿…≈ƒ
Á¯aL Ô‰k „·Ú .¯ÓB‚Â BtÒk ÔÈ˜ LÙ ‰˜È5˙L‡Â ƒ¿∆∆∆ƒ¿««¿¿≈∆∆…≈∆»«¿≈∆

‰„¯nL Ô‰k6ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ -7. …≈∆»¿»¬≈≈¿ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

oia milecb oia ,mipdkl zlk`p xyrn znexze dnexz"
dpwi ik odke xn`py ,ozndae miprpkd mdicare md ...miphw

."etqk oiipw ytp

אוכלין". אלו הרי שמרדה, כהן ואשת שברח "עבד ומוסיף:
כהן  נקרא שהקב"ה הוא העניינים בפנימיות ועניינו
מסיבה  אם גם ולכן כהן, עבד הוא יהודי וכל לט.) (סנהדרין
שברח", כהן "עבד של למצב והביאו יצרו תקפו כלשהי
אלו  "הרי זאת בכל עוד, אדונו תחת שאינו לו שנדמה עד
עוד  ולא הוא". ישראל שחטא, אע"פ "ישראל כי אוכלין"
הקדושה  שניצוצי גורם הקב"ה, משל שאוכל שזה אלא
ובזה  הקודם. למצבו לחזור עליו ויפעלו יעוררוהו שבזה
בני  של אחדותם - שבתרומה האחדות עניין גם־כן מודגש

יהיו. שבו ומצב מעמד בכל הקב"ה עם ישראל
(c"i oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

(כסףֿמשנה).2) מקומות בכמה פרשת 3)פשוט 'ספרא'
ה"א. פ"ה אלא 4)אמור לה הותר שלא אומרים יש

פ"ה  למעלה (ראה בהמה למאכל שעיקרם תרומה כרשיני
לבהמה. לתת אסור אדם, למאכל שעיקרו דבר אבל ה"ב),
הם  ביתו "ויליד הפסוק על ה"ו, שם ב'ספרא' הוא וכן
לא  יכול אוכלת, בהמה ואין אוכלים "הם - בלחמו" יאכלו
ורע"ב  ר"ש ועי' נפש". לומר: תלמוד בכרשינים? תאכל
להלן  וראה כאן. למלך' ב'משנה וראה מ"ט. פי"א בתרומות

הכ"ח. ופי"א ה"ז, תרומות 5)פ"ט ותוספתא ב. יב, גיטין
שם).6)פ"י. (גיטין, בעלה קנינו 7)על שהם בתרומה,

כהן. של

.·‰¯Bz ÏL ‰Óe¯z8Ô‰k ‡l‡ d˙B‡ ÏÎB‡ ÔÈ‡ - ¿»∆»≈≈»∆»…≈
ÒÁÈÓ9‰˜ÊÁ È‰k Ï·‡ ;10ÏL ‰Óe¯˙a ÔÈÏÎB‡ - ¿À»¬»…¬≈¬»»¿ƒƒ¿»∆

„·Ïa Ô‰È¯·c11‰Óe¯z ÔÈa - ‰¯B‰Ë ‰Óe¯˙e . ƒ¿≈∆ƒ¿«¿»¿»≈¿»
ÏL ÔÈa ‰¯Bz ÏL ÔÈa ,¯OÚÓ ˙Óe¯z ÔÈa ‰ÏB„‚¿»≈¿««¬≈≈∆»≈∆

ÌÎÁ „ÈÓÏz Ô‰ÎÏ ‡l‡ ˙z dÈ‡ - Ô‰È¯·c12; ƒ¿≈∆≈»ƒ∆∆∆»¿…≈«¿ƒ»»
ı¯‡‰ ÈnÚ ÏÎÂ ,‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡L ÈtÓƒ¿≈∆»∆¡…¿»¿≈»¿»«≈»»∆

‰‡ÓË ˙˜ÊÁa13‰‡ÓË ‰Óe¯z ÔÈ˙B CÎÈÙÏ .14ÏÎÏ ¿∆¿«À¿»¿ƒ»¿ƒ¿»¿≈»¿»
‰ˆ¯iL Ô‰k15. …≈∆ƒ¿∆

התורה.8) מן להפרישה יוחסין 9)שחייבים עדי לו שיש
כד:). (כתובות ודאי כהן שהוא המתייחס כתב או

דבר 10) להוציא יכולים ביתֿדין ואין כהנים שהוחזקו
(רש"י  יחוס כתב ולא יחוס עדי לא להם אין אבל מחזקתו,

מדברי 11)שם). אלא בה חייבין שאין תרומה היינו
כה.). (שם להלן.12)סופרים ב:13)ראה קל, בחולין

שאין  מנין יונתן, רבי אמר נחמני בר שמואל  רב "אמר
לא, הימיםֿב (דברי שנאמר עםֿהארץ? לכהן מתנה נותנים
והלוים  הכהנים מנת לתת ירושלים ליושבי לעם "ויאמר ד):
מנת. לו יש - ה' בתורת המחזיק כל ה'", בתורת יחזקו למען
פ"ד  בחלה אבל מנת". לו אין - ה' בתורת מחזיק ושאינו
ושמן  וכו' והבכורות החרמים כהן, לכל ניתנין "ואלו מ"ט
(בחלת  הקודמת המשנה על שם וב'ירושלמי' שריפה",
חבר, לכהן "בין אמרו: - כהן" לכל "וניתנת לארץ) חוצה
כהן" לכל "ניתנין גם כן ואם עםֿהארץ", לכהן בין
עםֿהארץ. כהן בין חבר כהן בין היינו השניה, שבמשנה
אלא  מתנות נותנין אין שאמרו שמה רבינו, למד זה ומתוך
שיהיה  אבל והיפה, הטוב דרך על אלא אינו חבר, לכהן
שם. במשנה פירש וכן שמענו, לא הארץ, לעם לתתם אסור
בהם  שאין דברים רק שם המשנה שהזכירה זה  ומתוך
של  שמן היינו שריפה, שמן גם ובכללם וטהרה, טומאה
מעשר  תרומת גדולה, שתרומה רבינו למד טמאה, תרומה
יטמאם  שמא עםֿהארץ, לכהן לתתם אסור טהורות, וחלה

המשנה. בפירוש עיי"ש בטומאה, ויטמאנה 14)ויאכלם
עםֿ אין טמאה שתרומה [ואףֿעלֿפי יאכלנה. ואחרֿכך
מחזיק  אינו עםֿהארץ – להלן) (ראה לאכלה חשוד הארץ

שמח']. 'אור – להלן וראה לטמא, שם:15)עצמו בחלה,
של  שמן היינו שריפה", ושמן וכו' כהן לכל ניתנין "ואלו
כהן  בין חבר כהן בין היינו כהן, וכל טמאה. תרומה
ודעתו  זה, על חולק והראב"ד למעלה. כמבואר עםֿהארץ,
שעםֿ ואףֿעלֿפי מנין. ד"ה שם בחולין ה'תוספות' כדעת
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שאינו  לפי ידו, על שנטמאה טהורה תרומה אוכל הארץ
תרומה  לאכול חשוד אינו - למעלה) (ראה טמא שהוא סבור

שמח'). ('אור משנה' ב'כסף וראה ממש, טמאה

.‚˙ÈÏ‡¯OÈ16˙‡OpL17˙a ‰pË˜ elÙ‡ ,Ô‰ÎÏ ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ≈¿…≈¬ƒ¿«»«
„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL LÏL18‰Óe¯˙a ÏÎ‡z -19‰ÊÁÂ »»ƒ¿∆»…«ƒ¿»¿»∆

˜BLÂ20‰¯Bz ÔÈ„Â .21È¯‰L ,‰Ò¯‡˙pMÓ ÏÎ‡zL »¿ƒ»∆…«ƒ∆ƒ¿»¿»∆¬≈
BÈ˜ ‡È‰22ÒkzL „Ú ÏÎ‡zL ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡ Ï·‡ ; ƒƒ¿»¬»»¿¬»ƒ∆…««∆ƒ»≈

ÏÈÎ‡z ‡nL ‰¯Êb ,‰tÁÏ23‰ÈÁ‡Ïe ‰È·‡Ï ‰Óe¯z «À»¿≈»∆»«¬ƒ¿»¿»ƒ»¿«∆»
.‰È·‡ ˙È·a ‰Òe¯‡ ‡È‰Lk¿∆ƒ¬»¿≈»ƒ»

ב.16) מד, נדה בהלכה 17)משנה, (ראה אביה עלֿידי
אישות  מהל' (פ"ג התורה מן איש אשת שהיא הסמוכה)

שם).18)הי"א). (נדה, ביאה ביאתה אין כן, לפני אבל
אביה.19) עלֿידי נישאה אם דאורייתא, בתרומה אפילו
לכהנים 20) נאכלים שהם השלמים, מקרבן המורמים

מעשה  מהל' ופ"י א. נה, זבחים (משנה ולעבדיהם ולנשיהם
ה"ה). ב.21)הקרבנות נז, (ויקרא 22)כתובות ונאמר

בו" יאכל הוא כספו, קנין נפש יקנה כי "וכהן יא): כב,
שם.23)(שם). עולא, כדעת

.„˙L¯Á24˙ÏÎB‡ dÈ‡ - Ô‰ÎÏ ˙‡OpL ‰ËBLÂ ≈∆∆¿»∆ƒ≈¿…≈≈»∆∆
‰Óe¯˙a25‰È·‡ d‡ÈO‰ elÙ‡ ,26‡OÈ ‡nL ‰¯Êb ; ƒ¿»¬ƒƒƒ»»ƒ»¿≈»∆»ƒ»

˙L¯Á Ô‰k L¯Á27‰pÏÈÎ‡ÈÂ28‡lL e¯Êb CÎÈÙÏ , ≈≈…≈≈∆∆¿«¬ƒ∆»¿ƒ»»¿∆…
.ÏÏk Ï‡¯OÈ ˙a ˙L¯Á ÏÎ‡z…«≈∆∆«ƒ¿»≈¿»

א.24) קיג, בתרומה 25)יבמות ובין דרבנן בתרומה בין
(שם). התורה 26)דאורייתא מן גמורה איש אשת שהיא

הי"א). אישות מהל' תופשים 27)(פ"ג אינם חרש ונישואי
ה"ט). פ"ד (שם מדרבנן דאורייתא,28)אלא תרומה

שם  [ובגמרא שם). (יבמות, אוכלת היא דרבנן תרומה שהרי
[ו  הוא נבלות אוכל קטן "וליכול, זה: על מצווין הקשו אין

בפקחת". חרש יאכיל שמא "גזירה ומתרץ: להפרישו]",
אוכל  קטן שסובר למי שאף - א קיד, שם הסוגיא לפי אבל
אסור  בידים להאכילו להפרישו, מצווין ביתֿדין אין נבילות
אין  - הכ"ז) אסורות מאכלות מהל' בפי"ז רבינו פסק (וכן
הנישואין  עלֿידי שהרי הנ"ל, הגמרא לקושיית מקום
זה  והרי תרומה, אוכלת היא וחרשת לחרש חכמים שתיקנו
ועי' שם). ריטב"א (ועי' בידים לה נותנים חכמים כאילו

רוקח']. ו'מעשה משנה' 'כסף

.‰˙BÓe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ¯f‰29‡Ï ¯Ê ÏÎÂ :¯Ó‡pL , «»»∆¡…¿∆∆¡«¿»»…
:¯Ó‡pL ,B¯ÈÎO B‡ Ô‰k ·LBz ‰È‰ elÙ‡ .L„˜ ÏÎ‡È…«…∆¬ƒ»»«…≈¿ƒ∆∆¡«
¯ÈÎO ‰Ê - ·LBz .L„˜ ÏÎ‡È ‡Ï ¯ÈÎOÂ Ô‰k ·LBz«…≈¿»ƒ……«…∆»∆¿ƒ

ÌÏBÚ30ÌÈL ¯ÈÎO ‰Ê - ¯ÈÎO ,31È¯·Ú „·ÚÂ .32È¯‰ - »»ƒ∆¿ƒ»ƒ¿∆∆ƒ¿ƒ¬≈
¯ÈÎOÂ ·LB˙k ‡e‰33‡È‰ È¯‰ - ¯f‰ ˙L‡ ˙‰ÎÂ . ¿»¿»ƒ¿…∆∆≈∆«»¬≈ƒ

¯Êk34BzL‡ ÔÈa ‡e‰ ÔÈa - ¯Ê ÏÎÂ :¯Ó‡pL ;35. «»∆∆¡«¿»»≈≈ƒ¿

ב.29) פג, עברי 30)סנהדרין עבד והיינו א. ע, יבמות
(פ"ב  בשש יוצא שאינו שנים, שש על ליתר עצמו שמכר

שמח'. 'אור – ה"ג) עבדים והיינו 31)מהל' שם. יבמות,
('אור  שנים שש בסוף שיוצא סתם, עצמו שמכר עברי עבד

עבדים 32)שמח'). הם שלמעלה ושכיר תושב [כלומר,

אותם  קראה שכן שמח'), ב'אור (ראה עצמם שמכרו עבריים
לך  ונמכר עמך אחיך ימוך "וכי לטֿמ): כה, (ויקרא התורה
זה  הוא עברי" "עבד ואילו וכו'", כתושב כשכיר וגו'
"כי  ב): כא, (שמות התורה קראתו שכן ביתֿדין, שמכרוהו

עברי"]. עבד יותר 33)תקנה אצלו קבוע שהוא אףֿעלֿפי
אסור  עצמו שמכר שזה עצמם), שמכרו מעבדים =) מהם
מכרוהו  ואילו ה"ג) עבדים מהל' (פ"ג כנענית בשפחה
שמח'. 'אור – (שם) כנענית שפחה לו מוסר רבו - ביתֿדין

ב.34) פה, יבמות א.35)משנה, סח, שם

.ÂÔB„Êa ‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯Ê36ÔÈa ‡ÓË ‰È‰L ÔÈa - »∆»«¿»¿»≈∆»»»≈≈
ÏÎ‡L ÔÈa ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎ‡L ÔÈa ,¯B‰Ë ‰È‰L∆»»»≈∆»«¿»¿»≈∆»«

‰‡ÓË37B· e˙Óe :¯Ó‡pL ;ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ - ¿≈»«»ƒ»ƒ≈»«ƒ∆∆¡«≈
e‰ÏlÁÈ Èk38d˙ÏÈÎ‡ ÏÚ ‰˜BÏÂ .39ÌlLÓ BÈ‡Â . ƒ¿«¿À¿∆«¬ƒ»»¿≈¿«≈

ÌlLÓe ‰˜BÏ BÈ‡L ,ÏÎ‡M ‰Ó ÈÓc40ÏÎ‡ Ì‡Â . ¿≈«∆»«∆≈∆¿«≈¿ƒ»«
ÏÎ‡È Èk LÈ‡Â :¯Ó‡pL ;LÓÁ ÛÈÒBÓ - ‰‚‚Laƒ¿»»ƒ…∆∆∆¡«¿ƒƒ…«

.¯ÓB‚Â B˙ÈLÓÁ ÛÒÈÂ ‰‚‚La L„…̃∆ƒ¿»»¿»«¬ƒƒ¿≈

א.36) פג, פ"ו:37)סנהדרין תרומות בתוספתא הוא [כן
וטהור  הטהור, את שאכל טהור לזרים, תרומה "באוכלי
את  שאכל וטמא הטהור, את שאכל וטמא הטמא, את שאכל
"והאוכלה  מ"ג: פי"א בפרה הוא וכן במיתה". כולם הטמא,
ועיי"ש  האוכלה. זר והיינו מיתה", חייב טמאה) תרומה =)
דאכל, ד"ה - א נד, גיטין ברש"י ועי' שלמה'. ב'מלאכת

ה  שאכל ובגליון "וזר פ"א: כריתות ובתוספתא שם. ש"ס
זבחים  בתוספתא שהרי היא, וטעותֿסופר טהורה", תרומה
לעמוד  שם כפשוטה' 'תוספתא וראה "טהורה", ליתא פי"ב

.[137 קודש"38)24 יאכל לא זר "וכל נאמר: ואחריו
הראשון, הענין על מוסיפה "וכל" של וי"ו שם). (סנהדרין,
דוד' 'חסדי – זר לאכילת גם בו" "ומתו הפסוק את ומחברת
שם), (סנהדרין, שאמר כרב ודלא שם. כריתות, בתוספתא
הענין. הפסיק מקדשם" ה' ש"אני מפני מיתה, חייב שאינו
למדו  יחללוהו", כי בו "ומתו הנ"ל שמהפסוק ואףֿעלֿפי
(ראה  מיתה חייב אינו תרומה שאכל טמא שכהן (שם) חז"ל
מחוללת  היא טמאה שתרומה מפני ה"א), פ"ז להלן
טמאה  בתרומה גם הפסוק מאותו מיתה חייבו וכאן ועומדת,
ואוכל  קדוש שהוא כהן שלגבי לזר, כהן בין הבדל יש -
שאינו  זר אבל מחוללת, נקראת הטמאה זו טהורה, בתרומה
כאן, (רדב"ז מחוללת אינה טמאה תרומה גם לגביו קדוש,
שאמר  מה [וזהו ה"ב). סנהדרין מהל' בפי"ט ולחםֿמשנה
מפני  - מקדשם" ה' אני יחללוהו, כי בו "ומתו (שם) הכתוב
אינם  שם), ב'ספורנו' (וראה לכהנים מקדשם, ה' שאני
קדושה. אינה שלגבם מחוללת, תרומה על מיתה חייבים
ואפילו  תרומה, כל לגביו - קודש" יאכל לא זר "וכל אבל
מ"א, פ"ו בתרומות אמרו זה ומטעם קודש. היא טמאה,
משלם  - טמאה תרומה ואחד טהורה תרומה ש"אחד
יאכל  כי "ואיש בפסוק שגם ה"ב), פ"י להלן (ראה חומשה"
ב'משנה  ועיי"ש בכלל. טמאה תרומה בשגגה", קודש

שלדבריו 39)ראשונה']. אלא שם, בסנהדרין רב אמר כן
ראה  כמותו, הלכה אין ובזה שמים, בידי מיתה חייב אינו

קלג. ל"ת המצוות' ב'ספר וראה 'ירושלמי'40)למעלה.
שאינו  התראה בלי במזיד אכל אם אבל ה"א. פ"ז תרומות
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ומיתה  ה"ה), פ"י (להלן הקרן את לשלם הוא חייב לוקה,
אבל  ב. ל, בכתובות רבא כדעת פוטרתו, אינה שמים בידי
לוקה  "אינו אמרו שלא מבואר שם שהרי עיון, צריך
כגון  אחת, בבת והממון המלקות כשבאו אלא ומשלם",
זאת  השמיט ורבינו הבליעה, בבית חבירו לו שתחב

(משנהֿלמלך).

.Êk Ô‰k ˙·e˙Óe¯˙a ‡È‰ ,¯Ê LÈ‡Ï ‰È‰˙ È «…≈ƒƒ¿∆¿ƒ»ƒƒ¿«
ÌÈÈÚ ÈL .ÏÎ‡˙ ‡Ï ÌÈL„w‰41:‰Ê Â‡Ïa eÏÏÎ «√»ƒ……≈¿≈ƒ¿»ƒƒ¿¿¿»∆

ÏÚaz Ì‡L42‰BÊ ‰OÚ˙Â dÏ ¯eÒ‡Ï43‰ÏÏÁ B‡44, ∆ƒƒ»≈¿»»¿≈»∆»¬»»
‰‡Èa È¯eq‡ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL BÓk45‡È‰ È¯‰ - ¿∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈ƒ»¬≈ƒ

,ÏÏÁ Ïk ÔÈ„k ,ÌÏBÚÏ ˙BÓe¯za ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡¬»∆¡…«¿¿»¿ƒ»»»
¯·c ÏÎÏ ¯Êk ÏÏÁ‰L46Ï‡¯OÈÏ ‡Opz Ì‡Â .47- ∆∆»»«»¿»»»¿ƒƒ»≈¿ƒ¿»≈

‡e‰L ,ÌÈL„w‰ ÔÓ Ì¯ena ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ ‡È‰ È¯‰¬≈ƒ¬»∆¡…«»ƒ«√»ƒ∆
˙Ó B‡ dL¯bL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÏBÚÏ ,˜BLÂ ‰ÊÁ48. »∆»¿»««ƒ∆≈¿»≈

ב.41) סח, שהיא 43)שם.42)יבמות לאדם נבעלה אם
איסורי  מהל' (פי"ח לכל השוה איסור לו להנשא אסורה

ה"א). (שם 44)ביאה לכהן ונבעלה גרושה שהיהת כגון

ה"א). ושם.45)פי"ט במקדש,46)שם לעבודה פרט
מקדש  ביאת מהל' (פ"ו עבודתו מחלל אינו החלל שהרי
בין  חלל מנה שלא הט"ו, שם בפ"ט נראה וכן ה"י).
תהיה  כי לפי"ז: מתפרש והפסוק עבודה. פסולי שמונהֿעשר
בתרומה, - הקדשים בתרומת לפסול, תבעל כי - זר לאיש

תאכל. א.47)לא פז, שם ומשנה, שם. יבמות,
לחזה 48) חוזרת אינה ואףֿעלֿפיֿכן לתרומה, שחוזרת

כי  - לזר תהיה כי לפי"ז: מתפרש והפסוק תנשא ושוק.
לא  הקדשים, מן במורם - הקדשים בתרומת לישראל,

תאכל.

.ÁÏ·‡49Ï‡¯Oi‰ dL¯bL ¯Á‡ ˙ÏÎB‡ - ‰Óe¯z‰ ¬»«¿»∆∆««∆≈¿»«ƒ¿»≈
Ô‰k ˙·e :¯Ó‡pL ;‰pnÓ Ôa ÁÈp‰ ‡Ï Ì‡ ,˙Ó B‡≈ƒ…ƒƒ«≈ƒ∆»∆∆¡««…≈
Ï‡ ‰·LÂ ,dÏ ÔÈ‡ Ú¯ÊÂ ‰Le¯‚e ‰ÓÏ‡ ‰È‰˙ Èkƒƒ¿∆«¿»»¿»¿∆«≈»¿»»∆

.ÏÎ‡z ‰È·‡ ÌÁlÓ ,‰È¯eÚk ‰È·‡ ˙Èa≈»ƒ»ƒ¿∆»ƒ∆∆»ƒ»…≈

שם.49)

.Ëe„ÓÏ ‰ÚeÓM‰ ÈtÓ50;ÌÁÏ Ïk ‡ÏÂ - ÌÁlÓ : ƒƒ«¿»»¿ƒ∆∆¿…»∆∆
.˜BLÂ ‰ÊÁÏ ‡ÏÂ ,‰Óe¯˙Ï ‡È‰ ˙¯ÊBÁ∆∆ƒƒ¿»¿…¿»∆»

לא 50) הקדשים "בתרומת מהפסוק גם כן למדו ושם שם.
ה"ז. למעלה רבינו שהביא תאכל",

.È˙ÈÏ‡¯OÈÂ ‰iÂÏ elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïa ˙‰k‰ ‡ÏÂ51 ¿…«…∆∆ƒ¿«∆»¬ƒ¿ƒ»¿ƒ¿¿≈ƒ
‰BÊ ˙ÈOÚÂ ÏÈ‡B‰ ,dÏ ¯eÒ‡Ï ‰ÏÚ·pL52‰¯eÒ‡ - ∆ƒ¿¬»¿»»ƒ¿«¬≈»¬»

Ú¯Ê dÏ LiL Èt ÏÚ Û‡Â ,ÌÏBÚÏ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿»¿»¿««ƒ∆≈»∆«
.Ô‰kÓƒ…≈

א.51) סח, "חללה",52)שם גם כתב ה"ז, [למעלה
כאן]. השמיטה למה וצריךֿעיון

.‡È‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ dÈ‡ ‰Èe·M‰ CÎÈÙÏ53ÏÚ Û‡Â , ¿ƒ»«¿»≈»∆∆ƒ¿»¿««
¯ÓBÏ ˙Ó‡pL ‰Èe·L ÏÎÂ .È‡ ‰¯B‰Ë ˙¯ÓB‡L Ètƒ∆∆∆¿»¬ƒ¿»¿»∆∆¡∆∆«

È‡ ‰¯B‰Ë54„Ú dÏ LiL B‡ ,55˙¯zÓ ‰È‰zL È„k ¿»¬ƒ∆≈»≈¿≈∆ƒ¿∆À∆∆

˙Úa¯p‰Â .‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - dÏÚ·Ï¿«¿»¬≈∆∆ƒ¿»¿«ƒ¿««
‰Ó‰·Ï56.˙ÏÎB‡Â ‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ ‡Ï - ƒ¿≈»…ƒ¿¿»ƒ«¿À»¿∆∆

ב.53) לו, וכתובות מ"ו, פ"ג עדיות נטמאה. שמא
ויש 54) אוכלת, שבויה "יש שם: עדיות במשנה שנינו

נשביתי  שאמרה האשה כיצד? אוכלת. שאינה שבויה
ואם  שהתיר. הפה הוא שאסר שהפה אוכלת, - אני וטהורה
אוכלת". אינה - אני טהורה אומרת והיא שנשבית, עדים יש

לבעלה. להתירה - א כב, בכתובות שנינו אפילו 55)וכן
נטמאה, שלא אחד עד להאמין הקילו שבשבויה אחד, עד

הי"ז. אישות מהל' בפי"ח ב.56)כמבואר נט, יבמות

.·ÈÔ‰kÓ Ú¯Ê dÏ LiL ˙ÈÏ‡¯OÈ57ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ - ƒ¿¿≈ƒ∆≈»∆«ƒ…≈∆∆ƒ¿ƒ
ÌeËÓË elÙ‡Â ,‰·˜ ÔÈa ¯ÎÊ ÔÈa ,da¿»≈»»≈¿≈»«¬ƒÀ¿

ÒBÈ‚B¯c‡Â58;ÌÏBÚ‰ Ïk ÛBÒ „Ú Ú¯f‰ Ú¯Ê elÙ‡Â , ¿«¿¿ƒ«¬ƒ∆««∆««»»»
dÏ ÔÈ‡ Ú¯ÊÂ :¯Ó‡pL59. ∆∆¡«¿∆«≈»

ב.57) פו, שם שמאכיל 58)משנה, אמרו - א עב, שם
אמו. את שמאכיל והואֿהדין עבדיו, ודרשו 59)את

סוף  עד בן לה חפש כלומר, עליה", "עיין ע.) (שם חכמים
הסמוכה. בהלכה וראה הדורות, כל

.‚ÈÏ‡¯OÈ Ú¯fL ÌLk60d˙B‡ ÏÒBt ˙‰kÓ61Ck , ¿≈∆∆«ƒ¿»≈ƒ…∆∆≈»»
‡e‰L Èt ÏÚ Û‡Â ,d˙B‡ ÏÈÎ‡Ó ˙ÈÏ‡¯OiÓ Ô‰k Ú¯Ê∆«…≈ƒƒ¿¿≈ƒ«¬ƒ»¿««ƒ∆

ÏeÒt Ú¯Ê62B‡ Ô‰ÎÏ ˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙a ?„ˆÈk . ∆«»≈««ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈
ÈÓ ˙a‰ ÏÚ ‡·e ,˙a epnÓ ‰„ÏÈÂ ,Ï‡¯OÈÏ ˙‰k…∆∆¿ƒ¿»≈¿»¿»ƒ∆«»«««ƒ
˙a‰ ‰˙Óe ,¯ÊÓÓÏ ˙‡OpL B‡ ‰ÈÏÚ ‰Â¯Ú ‡e‰L∆∆¿»»∆»∆ƒ»¿«¿≈≈»««

Ìi˜ ¯ÊÓn‰ È¯‰Â63Ô‰ÎÏ Ï‡¯OÈ ˙a Bn‡ Ì‡ ‰˙È‰ . «¬≈««¿≈«»»¿»≈ƒ«ƒ¿»≈¿…≈
.ÏÎ‡z ‡Ï - Ï‡¯OÈÏ Ô‰k ˙a ;‰Óe¯˙a ÏÎ‡z -…«ƒ¿»«…≈¿ƒ¿»≈……≈

כשם 60) לה, אין וזרע "שנאמר הקודמת: להלכה מחובר זה
(משנהֿלמלך). וכו'" ישראל ב.61)שזרע פו, שם משנה,

בת 62) (של זה שלימוד [ואףֿעלֿפי ב. סט, שם משנה,
פרשת  ב'ספרא' נדחה לישראל) כהן מבת לכהן, ישראל
את  שיאכיל לבן "מניין שם: אמרו שכן ה"ו), (פ"ה אמור
הזרע  את נעשה לפסול, כאב זרע אם הוא ודין בתרומה, אמו
שמדת  לפסול, כאב הזרע את עשה אם הין להאכיל, כאב
ביתו  ויליד יא) כב, (ויקרא לומר תלמוד וכו' מרובה הפסול
ביה  "קרי א: מד, בנדה גם הוא (וכן יאכיל" יאכלו] [הם
למדו  ביתו", מ"יליד למדו שכבר לאחר - בלחמו") יאכילו
הבדל  אין שבה שכשם כהן, בבת הנאמר לה" אין מ"זרע גם
וכן  ישראל, בבת כן כמו פסול, זרע לבין כשר זרע בין

ע.]. ביבמות במשנה,63)מפורש עי' אמו, אם את ומאכיל
שם.

.„ÈÏÚ Û‡Â dÚ¯Ê ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ ‡È‰L ,z„ÓÏ ‡‰»»«¿»∆ƒ∆∆ƒ¿ƒ«¿»¿««
Ï‡¯OÈ BÈ‡ elÙ‡Â ,ÏeÒt Ú¯f‰ B˙B‡L Èt64ÔÈ‡Â . ƒ∆«∆«»«¬ƒ≈ƒ¿»≈¿≈

Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰kÓ ˙a dÏ ‰˙È‰ Ì‡L ,¯ÓBÏ CÈ¯»̂ƒ«∆ƒ»¿»»«ƒ…≈««ƒ
Ï‡¯OÈÏ ‰‡eO ˙a‰L65‰ÏlÁ˙ elÙ‡Â ,66È¯‰ - ∆««¿»¿ƒ¿»≈«¬ƒƒ¿«¿»¬≈

.‰ÏeÒt‰ ˙a‰ ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ dn‡ƒ»∆∆ƒ¿ƒ«««¿»

לנישאת 64) והכוונה ישראל", "מאינו לומר רוצה [אולי
אוכלת  אמה ואףֿעלֿפיֿכן בתרומה, מלאכול שנפסלה לגוי,
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שם]. יבמות, ובמשנה ה"י, שם ב'ספרא' כמפורש עבורה,
אוכלת.65) אינה לכהונה.66)והבת פסול זרע ונעשית

.ÂËdÚ¯Ê ÈtÓ ˙ÏÎB‡ dÈ‡L ˙‰k‰ ,Ba ‡ˆBik«≈«…∆∆∆≈»∆∆ƒ¿≈«¿»
?„ˆÈk .ÌÈ‰k Ú¯f‰ B˙B‡L Èt ÏÚ Û‡ Ï‡¯OinL∆ƒƒ¿»≈««ƒ∆«∆«…¬ƒ≈«

Ô‰k ˙a67˙a epnÓ ‰„ÏÈÂ Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL68, «…≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿»¿»ƒ∆«
‰Ê È¯‰ - Ôa epnÓ ‰„ÏÈÂ Ô‰ÎÏ ˙‡OÂ ˙a‰ ‰ÎÏ‰Â¿»¿»««¿ƒ»¿…≈¿»¿»ƒ∆≈¬≈∆

Bn‡ ˙‡ ÏÈÎ‡Ó ,ÏB„b Ô‰k ˙BÈ‰Ï Èe‡¯69˙‡ ÏÒBÙe »ƒ¿…≈»«¬ƒ∆ƒ≈∆
Bn‡ ‰˙nL Èt ÏÚ Û‡Â ,Bn‡ Ì‡70˙‡ÊÂ .71:˙¯ÓB‡ ≈ƒ¿««ƒ∆≈»ƒ¿…∆∆

Èza Ô·k ‡Ï72.‰Óe¯z‰ ÔÓ ÈÏÒBt ‡e‰L ,ÏB„b Ô‰k …¿∆ƒƒ…≈»∆≈¿ƒƒ«¿»

ב.67) סט, שם את 68)משנה, ופוסלת ישראלית שהיא
אביה. שמת אףֿעלֿפי הכהן.69)אמה אביו מות לאחר

שהרי 70) אמה, את פוסלת עצמה היא חיה, שהיא זמן שכל
ישראל. אמו.71)אביה "כבני".72)אם שם: במשנה,

רבינו. כלשון - א ע, שם בברייתא אבל

.ÊËÏÒBt BÈ‡ - „·Ú‰73.ÏÈÎ‡Ó BÈ‡Â Ú¯Ê ÌeMÓ »∆∆≈≈ƒ∆«¿≈«¬ƒ
˙‡OpL ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL ˙‰k ?„ˆÈk≈«…∆∆∆ƒ≈¿ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ∆ƒ≈

LaÎÂ Ôa‰ CÏ‰Â ,Ôa epnÓ ‰„ÏÈÂ ,Ô‰ÎÏ74ÏÚ ¿…≈¿»¿»ƒ∆≈¿»««≈¿ƒ¿««
‰ÁÙM‰75„·Ú epnÓ ‰„ÏÈÂ76„·Ú‰ È¯‰Â Ôa‰ ˙Óe , «ƒ¿»¿»¿»ƒ∆∆∆≈«≈«¬≈»∆∆

Ô‰ÎÏ Ï‡¯OÈ ˙a ‰Ê „·Ú ÏL ÂÈ·‡ Ì‡ ‰˙È‰ :Ìi«̃»»¿»≈»ƒ∆∆∆∆«ƒ¿»≈¿…≈
- Ï‡¯OÈÏ Ô‰k ˙a ‰˙È‰ ;‰Óe¯˙a ÏÎ‡z ‡Ï -……«ƒ¿»»¿»«…≈¿ƒ¿»≈

ÒeÁÈ Ì‰Ï ÔÈ‡ ÌÈ„·Ú‰L ,Ú¯Ê ‰Ê ÔÈ‡L .ÏÎ‡z77. …«∆≈∆∆«∆»¬»ƒ≈»∆ƒ

ב.73) סט, שם מכבש,74)משנה, לשון ונדבק, נדחק
שם). (רש"י הוא גנאי הגויה 75)ולשון על וכלֿשכן

להלן.(רדב"ז), (רש"י).76)וראה כמותה שפחה שוולד
סח:). (קידושין גויה ולד ואינו 77)וכן פוסל אינו ולפיכך

"הכל  א: סב, ביבמות שאמרו למה כוונתו [ואין מאכיל.
מהל' בפט"ו רבינו כתב (וכן חיים" לו שאין בעבד מודים
אלא  כן אמרו שלא - יחוס"), לו אין "שהעבד ה"ו אישות
מתייחסים  בניו שנתגייר, בגוי ואילו שנשתחרר, בעבד
בא  אם ובין הגויה על בא אם בין - בישראל אבל אחריו,

אחריו]. מתייחסים הוולדות אין השפחה, על

.ÊÈÏ‡¯OÈ ˙a78,Ôa epnÓ dÏÂ ,˙ÓÂ Ô‰ÎÏ ˙‡OpL «ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈»≈¿»ƒ∆≈
‰Óe¯˙a ÏÎ‡z ‡Ï - Ï‡¯OÈÏ ˙‡OÂ ‰¯ÊÁÂ79˙Ó . ¿»¿»¿ƒ»¿ƒ¿»≈……«ƒ¿»≈

ÈtÓ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡z ‡Ï - Ôa epnÓ dÏÂ Ï‡¯Oi‰«ƒ¿»≈¿»ƒ∆≈……«ƒ¿»ƒ¿≈
Ï‡¯OinL da80ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ - Ï‡¯OiÓ da ˙Ó . ¿»∆ƒƒ¿»≈≈¿»ƒƒ¿»≈∆∆ƒ¿ƒ

.ÔBL‡¯‰ da¿»»ƒ

ב.78) פו, יבמות לישראל,79)משנה, שנישאת מפני
הכהן. מזרע מכהן,80)ונותקה בן גם לה שיש אףֿעלֿפי

לישראל. נישואיה עם ממנו נותקה שהרי

.ÁÈÏ‡¯OÈÏ ˙‡OpL Ô‰k ˙a81,Ôa epnÓ dÏ LÈÂ «…≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿≈»ƒ∆≈
‰Óe¯˙a ÏÎ‡z - Ô‰ÎÏ ˙‡OÂ ‰¯ÊÁÂ82dÏÂ ˙Ó . ¿»¿»¿ƒ»¿…≈…«ƒ¿»≈¿»

‰Óe¯˙a ÏÎ‡z - Ôa epnÓ83‰¯eÒ‡ - Ô‰kÓ da ˙Ó . ƒ∆≈…«ƒ¿»≈¿»ƒ…≈¬»
- Ï‡¯OinL da ˙Ó .Ï‡¯OinL da ÈtÓ ÏÎ‡Ï∆¡…ƒ¿≈¿»∆ƒƒ¿»≈≈¿»∆ƒƒ¿»≈
‡Ï ,‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡Â ,‰È¯eÚk ‰È·‡ ˙È·Ï ˙¯ÊBÁ∆∆¿≈»ƒ»ƒ¿∆»¿∆∆ƒ¿»…

˜BLÂ ‰ÊÁa84. ¿»∆»

שם.81) הישראל.82)משנה, של מזרע שנותקה

ממנו 83) נותקה שהרי ישראל, בן גם לה שיש אףֿעלֿפי
לכהן. נישואיה זֿט.84)עם בהלכה למעלה כמבואר

אסורה  אביה, לבית בחוזרת "דוקא משנה': ה'כסף וכתב
לאכול  חוזרת והיא מישראל בנה כשמת אבל ושוק, בחזה
מפורש  וכן ושוק, לחזה אף חוזרת - מכהן בנה בשביל

שם. בגמרא

.ËÈdÏ LÈÂ ‰lÁz Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙a«ƒ¿»≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ»¿≈»
.‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ - Ô‰ÎÏ ˙‡OÂ ‰¯ÊÁÂ ,Ôa epnÓƒ∆≈¿»¿»¿ƒ»¿…≈∆∆ƒ¿»
È¯‰L ,ÔB¯Á‡‰ da ÈtÓ ˙ÏÎB‡ - Ôa epnÓ dÏÂ ˙Ó≈¿»ƒ∆≈∆∆ƒ¿≈¿»»«¬∆¬≈

.ÂÈ·‡ dÏÈÎ‡‰L BÓk dÏÈÎ‡Ó ‡e‰«¬ƒ»¿∆∆¡ƒ»»ƒ

ה'תשפ"א  מרחשון כ"ז ש"ק יום

ׁשביעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
שמשן.1) שיעריב עד בתרומה אוכלים הטמאין אם יבאר

חוצה  ותרומת נתהפכה. שלא ומשמשת גמלים רוכבי ודין
ונשיהן  משוך או ערל כהן באכילה. אסורה היא אם לארץ
שפכה  וכרות דכא פצוע שנבעל. ואנדרוגינוס ועבדיהן.
שנישאת  ישראל בת עבדים. להם שקנו וקטן שוטה וחרש

עבדים. לו והכניסה לכהן

.‡ÔÈa ‰‡ÓË ÔÈa ,‰Óe¯z ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‡ÓË Ô‰k…≈»≈»∆¡…¿»≈¿≈»≈
Úe¯ˆ ‡e‰Â Ô¯‰‡ Ú¯fÓ LÈ‡ LÈ‡ :¯Ó‡pL ;‰¯B‰Ë¿»∆∆¡«ƒƒƒ∆««¬…¿»«
ÔÈÏÎB‡L L„˜ e‰Ê È‡ - ÏÎ‡È ‡Ï ÌÈL„wa ,·Ê B‡»«√»ƒ……«≈∆…∆∆¿ƒ

˙B·˜e ÌÈ¯ÎÊ ,Ô¯‰‡ Ú¯Ê Ïk B˙B‡2BÊ :¯ÓB‡ ÈÂ‰ ? »∆««¬…¿»ƒ¿≈¡≈≈
- ‰¯B‰Ë ‰Óe¯z ÏÎB‡‰ ‡ÓË ÏkL ‡l‡ .‰Óe¯z¿»∆»∆»»≈»≈¿»¿»

ÌÈÓL È„Èa ‰˙ÈÓ ·iÁ3‰˜BÏ CÎÈÙÏe ,4:¯Ó‡pL ; «»ƒ»ƒ≈»«ƒ¿ƒ»∆∆∆¡«
‡ÓËÂ .‡ËÁ ÂÈÏÚ e‡OÈ ‡ÏÂ Èz¯ÓLÓ ˙‡ e¯ÓLÂ¿»¿∆ƒ¿«¿ƒ¿…ƒ¿»»≈¿¿»≈

¯z ÏÎ‡LBÈ‡ - Â‡Ïa ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ ,‰‡ÓË ‰Óe ∆»«¿»¿≈»««ƒ∆¿«≈
‰˜BÏ5L„˜ dÈ‡ È¯‰L ,6. ∆∆¬≈≈»…∆

כהונה,2) לזכרי אלא נאכלים שאינם קדשים לקדשי פרט
בת  היינו לחוזרת, גם נאכלת שתרומה הוסיפו שם ובגמרא
חוזרת  שאינה ושוק, לחזה פרט ומת, לישראל שנישאת כהן

יחללוהו".3)אליהם. כי בו  "ומתו שכל 4)שנאמר
לוקים. שמים, בידי מיתות לאכול 5)חייבי יש איסור אבל

ופירש  איכא איסורא הא עג: ביבמות ועיין טמאה, תרומה
"בשעריך  מהפסוק זה ודורשים טמאה. תרומה לאכול רש"י
עשה. עשה, מכלל הבא ולאו לאחר, ולא לזה תאכלנו",

שמחוללת 6) לזו פרט יחללוהו", כי בו "ומתו שנאמר
ועומדת.

.·ÔLÓL ·È¯ÚiL „Ú ‰Óe¯˙a ÔÈÏÎB‡ ÌÈ‡Óh‰ ÔÈ‡≈«¿≈ƒ¿ƒƒ¿»«∆«¬ƒƒ¿»
ÌÈ·ÎBk ‰LÏL e‡ˆÈÂ7‰nÁ‰ ˙ÚÈ˜L ¯Á‡8; ¿≈¿¿»»ƒ««¿ƒ«««»

ÔÓ ÚÈ˜¯‰ ¯‰ËiL „Ú - ¯‰ËÂ LÓM‰ ‡·e :¯Ó‡pL∆∆¡«»«∆∆¿»≈«∆ƒ¿«»»ƒ«ƒ
¯B‡‰9.ÌÈL„w‰ ÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â , »¿««…«ƒ«√»ƒ

ãycew zegiyn zecewpã

e`vie ,myny aixriy cr dnexza oilke` mi`nhd oi`"
."'ek ..dngd zriwy xg` miakek dyely

את  קורין ש"מאימתי בברכות בגמרא הוא ההלכה ומקור
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גברא", "טהר ולא יומא" "טהר הוא משמעו בערבית" שמע
לבאר  ויש שמש. בהערב תלויה הטמא של שטהרתו היינו
אותיות  ש'תרומה' בזהר, כדאיתא העניינים: בפנימיות זאת
תרומה  ואכילת יום. לארבעים שניתנה התורה מ', תורה
ואחד  אחד כל של מאכלו נעשית שהתורה משמעה
שהלחם  כמו הנפש... ומזון "לחם היא שהרי מישראל,
'כוכבים' כבשרו". ובשר דם להיות הגוף.... את זן הגשמי
נקרא  יהודי שכל בירושלמי כמובא ישראל, עם על קאי
של  בחינותיהם שלושת הם כוכבים ושלושה כוכב, בשם
כוכבים  ושלושה מישראל, ואחד אחד בכל שישנם האבות
אדם, כל "מדת שהיא ה"בינוני" דרגת על מרמזים בינוניים
ישנם  שכאשר להלכה, ונפסק ימשוך". אדם כל ואחריה
בתרומה  לאכול הכהנים יכולים בינוניים, כוכבים שלושה
של  בכחו יש ומצב מעמד ובכל גברא", ש"טהר לפני עוד
כבשרו, ובשר דם שנעשית באופן תורה ללמוד יהודי
להמתין  צריך אינו בינוניים כוכבים ג' אצלו שיש ומכיון
בתרומה  לאכול יכול אלא וכו') (טהרה מיוחדת לעבודה
יכול  שאז העבודה, לשלימות בא ועל־ידי־זה ומיד. תיכף
וכו' חטאת לקדשי־קדשים, ועד ממש, קדשים גם לאכול
- חטאת מי של והקדושה הטהרה שלימות עם הקשורים
מים  עליכם "וזרקתי - והקדושה הטהרה שלימות

טהורים".
(e"h oniq mirxf xtq 'zekln oii' itÎlr)

אמרו:7) לה: ובשבת הכוכבים" "צאת נאמר: שם בגמרא
לילה". שלושה השמשות, בין כוכבים שני יום, אחד "כוכב
ולא  ביום הנראים גדולים כוכבים "לא יוסי: ר' אמר ושם
בינונים". אלא בלילה, אלא נראים שאינם קטנים כוכבים

החמה.8) שקיעת אחר שעה שליש כמו העת וזה
אינשי 9) כדאמרי יומא, טהר וטהר "מאי שם: בברכות

עבר, לשון "אדכי שם: וברש"י יומא". ואדכי שימשא איערב
השמש". מן העולם נתפנה

.‚,‰˜BÏ BÈ‡ - ‰‡ÓË ‰Óe¯z ÏÎ‡L ¯B‰Ë Ô‰k…≈»∆»«¿»¿≈»≈∆
‰OÚa ‡e‰L ÈtÓ10ÔÓ ÏÎ‡È ¯Á‡Â :¯Ó‡pL ; ƒ¿≈∆«¬≈∆∆¡«¿««…«ƒ

ÏÎ‡iL ‡e‰ B˙M„˜a ‡e‰L ¯·cÓ - ÌÈL„w‰«√»ƒƒ»»∆ƒ¿À»∆…«
Èt ÏÚ Û‡ ÏÎ‡È ‡Ï ‡ÓË ¯·c Ï·‡ ,¯‰ËiLk¿∆ƒ¿«¬»»»»≈……«««ƒ

.‡e‰ ‰OÚ - ‰OÚ ÏÏkÓ ‡a‰ Â‡ÏÂ ;¯‰ËiL∆ƒ¿«¿««»ƒ¿«¬≈¬≈

עשה.10) אלא לאו בו שאין מפני כלומר,

.„eÚÊÚcÊpL LÈb¯‰Â ‰Óe¯˙a ÏÎB‡ ‰È‰L ÈÓƒ∆»»≈ƒ¿»¿ƒ¿ƒ∆ƒ¿«¿¿
ÂÈ¯·È‡11‰n‡a ÊÁB‡ - Ú¯Ê ˙·ÎL ‡ÈˆB‰Ï12ÚÏB·e ≈»»¿ƒƒ¿«∆«≈»«»≈«

.‰Óe¯z‰ ˙‡∆«¿»

מגופו.11) זרע שיבלע 12)שנעקר עד הזרע יצא "שלא
עד  מטמאים אין קרי ובעל הזב דתנן: שבפיו, התרומה את

לחוץ". טומאתן שתצא

.‰Ô˙B‡ ÔÈÏÈÎ‡Óe Ô˙B‡ ÔÈÏÈaËÓ - ‰ËBM‰Â L¯Á‰«≈≈¿«∆«¿ƒƒ»«¬ƒƒ»

‡lL Ô˙B‡ ÔÈ¯nLÓe .ÔLÓL ·È¯Ú‰L ¯Á‡ ‰Óe¯z¿»««∆∆¡ƒƒ¿»¿«¿ƒ»∆…
Ì‡ ‡l‡ ,ÌÈ‡ÓË - eLÈ Ì‡L ;‰ÏÈ·h‰ ¯Á‡ eLÈÈƒ¿«««¿ƒ»∆ƒƒ¿¿≈ƒ∆»ƒ

˙LÁ ÏL ÒÈk Ì‰Ï eOÚ Ôk13e‡¯È ‡nL ,.È¯˜ ≈»»∆ƒ∆¿∆∆»ƒ¿∆ƒ

של 13) ומדוע בכיס. יבדקו תרומה להאכילו וכשירצו
בכיס. ניכר יהיה קרי וכשיראה בולע, שאינו מפני נחושת?

.ÂeÏaËiL „Ú ‰Óe¯za ÏÎ‡Ï ÔÈ¯eÒ‡ ÌÈlÓ‚ È·ÎB¯¿≈¿«ƒ¬ƒ∆¡…«¿»«∆ƒ¿¿
,ÌenÁ‰ ÈtÓ ‰‡ÓË ˙˜ÊÁa Ô‰L ;ÔLÓL ·È¯ÚÈÂ¿«¬ƒƒ¿»∆≈¿∆¿«À¿»ƒ¿≈«ƒ

ÏÓb‰ ¯BÚ ÏÚ ‰·ÈÎ¯‰L14˙·ÎL ÏL ‰tË ‡ÈˆBÓ ∆»¿ƒ»««»»ƒƒ»∆ƒ¿«
.Ú¯Ê∆«

אוכף.14) בלא כלומר,

.Ê˙ÚLa ‰Ît‰˙ ‡Ï Ì‡ ,d˙hÓ ˙LnLÓ‰«¿«∆∆ƒ»»ƒ…ƒ¿«¿»ƒ¿«
LÈÓLz15Ì‡Â ;·¯ÚÏ ‰Óe¯za ˙ÏÎB‡Â ˙Ï·BË - «¿ƒ∆∆¿∆∆«¿»»∆∆¿ƒ

ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - LÈÓLz‰ ˙ÚLa ‰Ît‰˙ƒ¿«¿»ƒ¿«««¿ƒ¬≈¬»∆¡…
ÌÈÓÈ ‰LÏL Ïk ‰Óe¯za16‡lL dÏ ¯LÙ‡ È‡L ; «¿»»¿»»ƒ∆ƒ∆¿»»∆…

BÓB˜Óa ¯‡a˙iL BÓk ,‰‡ÓË ‰È‰˙Â ËÏÙz17. ƒ¿…¿ƒ¿∆¿≈»¿∆ƒ¿»≈ƒ¿

והוא 15) בגמרא: שם שאמרו ממה השיג הראב"ד
הלכה  אם אבל ממקומה, זזה שלא במטה שהטבילוה
שרבינו  ונראה ופלטה. ממנו נשתייר שמא חוששין לטבילה,
בשאינה  כאן במתהפכת כאן קשיא לא "אלא בגמרא גורס
אין  זה ולפי קודם, שאמרו ממה חזרו כן ואם מתהפכת",

במטה. להטבילה עד 16)צורך אלא שלמים ימים ג' לא
השלישי. שלוש 17)היום אלא מטמאה שאינה כתב ושם

היא  שבת בליל שמשה ואם לילה, או יום היא ועונה עונות,
יותר. ולא א, וביום א יום בליל השבת, ביום מטמאה

.Á- Ô‰È¯·cÓ d¯wÚÂ ÏÈ‡B‰ ,ı¯‡Ï ‰ˆeÁ ˙Óe¯z¿«»»»∆ƒ¿ƒ»»ƒƒ¿≈∆
‰‡ˆBÈ ‰‡ÓhL Ô‰kÏ ‡l‡ ‰ÏÈÎ‡a ‰¯eÒ‡ dÈ‡≈»¬»«¬ƒ»∆»¿…≈∆À¿»¿»
˙BcÂ ˙B·ÊÂ ÔÈ·ÊÂ ÔÈÈ¯˜ ÈÏÚa :Ô‰Â ,BÙebÓ ÂÈÏÚ»»ƒ¿≈«¬≈¿»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ
Èt ÏÚ Û‡ ‰ÏÈÎ‡Ï ÔÈ¯zÓ - eÏ·hL ÔlÎÂ .˙B„ÏBÈÂ¿¿¿À»∆»¿À»ƒ«¬ƒ»««ƒ

ÔLÓL ·È¯Ú‰ ‡lL18˙B‡ÓË ÚbÓ È‡ÓË Ï·‡ .19- ∆…∆¡ƒƒ¿»¬»¿≈≈««À¿
epnÓ ¯‰hÏ ÌBi‰ eÏ ¯LÙ‡ È‡L ,˙Óa Ú‚pL ÔÈa20, ≈∆»«¿≈∆ƒ∆¿»»«ƒ»≈ƒ∆

‰ˆeÁ ˙Óe¯˙Ï ÏaËÏ CÈ¯ˆ BÈ‡ - ı¯La Ú‚pL ÔÈa≈∆»«¿∆∆≈»ƒƒ¿…ƒ¿«»
.ı¯‡Ï»»∆

אלא 18) ראוי אינו ישראל ארץ של שלתרומה פי על אף
ראוי  הוא לארץ חוצה של תרומה לעניין - שמש הערב לאחר
מגופו, היוצאת מטומאה טהר שטבל שכיוון טבילה, לאחר
שני  אלא שאינו יום, טבול של קלה טומאה עליו וחלה
בתרומת  שאוכל בלבד מגע כטמא אלא ואינה לטומאה,

לארץ. מגופן.19)חוצה יוצאה טומאה שאין 20)שאין
ושביעי. שלישי להזות פרה, אפר היום לנו

.Ë‰pË˜e È¯˜ ‰‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚL ÔË˜ Ô‰k ,CÎÈÙÏ¿ƒ»…≈»»∆¬«ƒ…»»∆ƒ¿«»
‡Ïa „ÈÓz d˙B‡ ÔÈÏÎB‡ - ‰c Ì„ ‰˙‡¯ ‡Ï ÔÈ„ÚL∆¬«ƒ…»¬»«ƒ»¿ƒ»»ƒ¿…

‰˜È„a21.Ì‰ÈÏÚ ÔÈ„Ú ‰‡ÓË ‰‡ˆÈ ‡lL Ô˙˜ÊÁL , ¿ƒ»∆∆¿»»∆…»¿»À¿»¬«ƒ¬≈∆
ÂÈÏÚ ‰‡ˆBÈ ‰‡ÓhL ÈÓk ‡e‰ È¯‰ - Ú¯ˆn‰Â¿«¿…»¬≈¿ƒ∆À¿»¿»»»

BÙebÓ22ÒÁÈÓ Ô‰k B˙B‡ ‡nËiL ‡e‰Â .23Ì„˜ Ï·‡ ; ƒ¿∆¿«≈…≈¿À»¬»…∆
.‡e‰ ¯B‰Ë - Ô‰k‰ ep‡nËiL∆¿«¿∆«…≈»
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שיטבול.21) עד טומאה בחזקת הוא גדול כן 22)אבל
זה. לעניין כזב הוא הרי שמצורע סז: בפסחים נראה

לו 23) שהעידו כל מיוחס? כהן ו"איזהו מוחזק. כהן ולא
הכהן  פלוני בן ופלוני הכהן פלוני בן כהן שהוא עדים שני

הכהן והוא בדיקה, צריך שאינו איש גבי עד על ששימש
אוכל  שהיה שראוהו עדים שני עליו שהעידו ו"מי המזבח".

מיוחס". זה הרי תורה של בתרומה

.ÈÈ¯‰L .‰¯Bz ÔÈcÓ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ Ï¯Ú Ô‰k…≈»≈»∆¡…ƒ¿»ƒƒ»∆¬≈
¯ÈÎOÂ ·LBz ¯Ó‡Â ,‰Óe¯˙a ¯ÈÎOÂ ·LBz ¯Ó‡∆¡«»¿»ƒƒ¿»¿∆¡«»¿»ƒ
¯eÒ‡ Ï¯Ú - ÁÒÙa ¯eÓ‡‰ ¯ÈÎOÂ ·LBz ‰Ó ;ÁÒÙa¿∆««»¿»ƒ»»¿∆«»≈»
.Ba ¯eÒ‡ Ï¯Ú - ‰Óe¯˙a ¯eÓ‡‰ ¯ÈÎOÂ ·LBz Û‡ ,Ba«»¿»ƒ»»ƒ¿»»≈»

‰¯Bz‰ ÔÓ ‰˜BÏ - ÏÎ‡ Ì‡Â24CeLÓ .25ÏÎ‡Ï ¯zÓ ¿ƒ»«∆ƒ«»»À»∆¡…
,ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe .Ï¯Úk ‰‡¯pL Èt ÏÚ Û‡Â ‰Óe¯˙aƒ¿»¿««ƒ∆ƒ¿∆¿»≈ƒƒ¿≈¿ƒ

ÏBnÈL26.Ïe‰Ó ‰‡¯iL „Ú ‰iL ÌÚt ∆»««¿ƒ»«∆≈»∆»

התורה 24) מן אינו שווה, מגזירה הנלמד שדבר פי על שאף
לחכמים  מצאנו - ב) שורש המצוות (ספר רבינו לדעת
ולפיכך  התורה מן הוא לערל תרומה אכילת שאיסור שאמרו

תעשה. ללא רבינו את 25)מנאו וכסתה ערלתו שנמשכה
חכמים 26)העטרה. אסרוהו שלא נראה רבינו מלשון

שייראה  כדי מילה, חובת עליו הטילו אלא בתרומה, לאכול
כמהול.

.‡È‰Óe¯˙a ÏÎB‡ - Ïe‰Ó „ÏBp‰27- ÌeËÓh‰Â . ««»≈ƒ¿»¿«À¿
- ÒBÈ‚B¯c‡Â .Ï¯Ú ˜ÙÒ ‡e‰L ÈtÓ ,ÏÎB‡ BÈ‡≈≈ƒ¿≈∆¿≈»≈¿«¿¿ƒ

ÏÎB‡Â ÏÓ28. »¿≈

שאין 27) כיון - ברית דם ממנו להטיף שצריך פי על [ואף
בלבד, ברית דם להטיף אלא ערלה, כבכל למול חיוב כאן
דם  הטפת לפני אף ערל נקרא אינו - חובה ידי יוצא ובזה

נפשך:28)ברית]. ממה בתרומה, ואוכל שבו הזכרות מל
עצמה, בפני בריה שהוא בין אשה שהוא בין איש שהוא בין

הוא. כהן של זרעו

.·ÈÔÈ¯eÒ‡ Ô‰L Èt ÏÚ Û‡ ,ÔÈ‡Óh‰ ÏÎÂ Ï¯Ú‰∆»≈¿»«¿≈ƒ««ƒ∆≈¬ƒ
ÔÈÏÎB‡ Ô‰È„·ÚÂ Ô‰ÈL - ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï29. ∆¡…ƒ¿»¿≈∆¿«¿≈∆¿ƒ

קדושת 29) בהם יש - בתרומה אסורים שהם פי על שאף
כהונה.

.‚È‡kc Úeˆt30‰ÎÙL ˙e¯Îe31Ô‰È„·ÚÂ Ì‰ - ¿««»¿»¿»≈¿«¿≈∆
eÏÎ‡È ‡Ï Ô‰ÈLe ,ÔÈÏÎB‡32Ú„È ‡Ï Ì‡Â .33˙‡ ¿ƒ¿≈∆……¿¿ƒ…»«∆

‰ÎÙL ˙e¯Îe ‡kc Úeˆt ‰OÚpMÓ BzL‡34È¯‰ - ƒ¿ƒ∆«¬»¿««»¿»¿»¬≈
BÊ È¯‰ - ÌÈ¯b ˙a ‡O Ì‡ ÔÎÂ .eÏÎ‡È el‡≈…¿¿≈ƒ»»«≈ƒ¬≈

˙ÏÎB‡35. ∆∆

שלו.30) הביצים אינו 31)שנפצעו ושוב הגיד שנכרת
ושניהם  מוליד. ואינו ושותת, שופך אלא זרע, קילוח יורה

בקהל. לבוא בביאתם 32)אסורים חללות נעשות שהן
להן. לפסול שנבעלות מלשון 33)מכיוון עליה, בא לא
אשתו". חוה את ידע המשנה 34)"והאדם לשון היא כן

שם. רש"י פירש וכן לכן, קודם לו נשואה שהייתה ומשמע
משתמרת, שהיא פי על אף בתרומה, אוכלת היא ולכך

אם  אבל אכלה. שכבר מאחר פסולה, לביאה עומדת, כלומר
אוכלת, אינה ידעה, לא אפילו דכא, פצוע והוא נישאה
דאורייתא. פסולה לביאה משתמרת שהיא מאחר

יבוא 35) "לא משום לא כלל, נישואין איסור בהם שאין
ולא  ה'. קהל בכלל אינה שגיורת - ה'" בקהל דכא פצוע
ואינו  כהונה בקדושת אינו דכא שפצוע - לכהן זונה משום

בה. אסור

.„È˙ÏÎB‡ dÈ‡ - Ô‰k ˙a LcwL Ô‰k ‡kc Úeˆt36. ¿««»…≈∆ƒ≈«…≈≈»∆∆
‰nÁ ÒÈ¯Ò37ÔÈÏÎB‡ ÂÈ„·ÚÂ BzL‡Â ‡e‰ -38ÌeËÓË . ¿ƒ«»¿ƒ¿«¬»»¿ƒÀ¿

Ô‰È˙BL ‡Ï Ï·‡ ,ÔÈÏÎB‡ Ô‰È„·Ú - ÒBÈ‚B¯c‡Â39. ¿«¿¿ƒ«¿≈∆¿ƒ¬»…¿≈∆

ופסולה 36) נתחללה פסולה, לביאה שמשתמרת כיוון
קידש  רק אם ואפילו אביה, בית בתרומת אפילו מלאכול
לאכול  שמותרת ומה דכא. פצוע משנעשה ידעה ולא אותה,
משום  דכא, פצוע שנעשה קודם נישאה אם בתרומה
הייתה  אכילתה שתחילת אלא זה אין קודם, אוכלת שהייתה
שעכשיו  פי על ואף אז, כשרים שהיו אלו נישואין ידי על
שהכשירוה  הנישואין שאותם כיוון דכא, פצוע נעשה
אכלה. שכבר מאחר עכשיו, גם אוכלת עוד, קיימים לאכילה
ידי  על לגמרי נפקע אביה, מבית שאכלה מה כאן אבל

אביה. מרשות יצאה שאז סריס 37)הקידושין, שנולד
וחום  הצהריים ביום אמו שנתחממה ידי על והוא אמו מבטן

חזק. משקה ששתתה נסתרס 38)התנור שלא חמה שסריס
בקהל. לבוא אסור אינו שמים, בידי אלא אדם, בידי

ואנדרוגינוס 39) קידושין. קידושיו ואין הוא נקבה שמא
אם  זכר אם חכמים בו הכריעו ולא עצמה בפני ברייה שהוא

קידושיו. ידי על בתרומה מאכיל אינו ולפיכך נקבה,

.ÂËÔÈ‡ - ÌÈ„·Ú Ô‰Ï ewL ÔË˜Â ‰ËBL L¯Á≈≈∆¿»»∆»»∆¬»ƒ≈»
ÔÈÏÎB‡40ÒBtB¯ËBt‡ B‡ ÔÈc ˙Èa Ì‰Ï e˜ Ì‡ Ï·‡ . ¿ƒ¬»ƒ»»∆≈ƒ«¿

‰M¯Èa Ô‰Ï eÏÙpL B‡41.ÔÈÏÎB‡ el‡ È¯‰ - ∆»¿»∆ƒÀ»¬≈≈¿ƒ

בית 40) ידי על אלא קניין וקטן שוטה לחרש שאין מפני
יאכל  הוא כספו "קניין בו קורא אני ואין אפוטרופוס. או דין

נוחל.41)בו". שקטן

.ÊËÔÈa ,‰Óe¯z‰ ÔÓ ÏeÒÙÏ ÏÚ·pL ÒBÈ‚B¯c‡«¿¿ƒ∆ƒ¿«¿»ƒ«¿»≈
ÏÎ‡lÓ ÏÒÙ - B˙e·˜ C¯c ÔÈa B˙e¯ÎÊ C¯c∆∆«¿≈∆∆«¿ƒ¿«ƒ∆¡…

ÌÈLk ,‰Óe¯˙a42ÔÈÏÎB‡ ÂÈ„·Ú ÔÈ‡Â .43Ì‡ ÔÎÂ . ƒ¿»¿»ƒ¿≈¬»»¿ƒ¿≈ƒ
B˙‡È·a ÏÒBt ‡e‰L ¯Á‡ ÒBÈ‚B¯c‡Ï ÏÚ·ƒ¿«¿«¿¿ƒ«≈∆≈¿ƒ»

‰M‡Ï44.ÂÈ„·Ú ÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ ÏÎB‡ BÈ‡Â ,ÏÒÙ - ¿ƒ»ƒ¿«¿≈≈¿…«¬ƒ¬»»
B˙e·˜ C¯c B˙B‡ ÏÚ·iL ‡e‰Â45B˙e¯ÎÊ C¯c Ï·‡ ; ¿∆ƒ¿«∆∆«¿¬»∆∆«¿

.‰p‰k‰ ÔÓ ¯ÎÊ ÏÒBt ¯ÎÊ ÔÈ‡ -≈»»≈»»ƒ«¿À»

(האנדרוגינוס)42) "נבעל ו הלכה ח פרק יבמות ירושלמי
מן  לפסול נבעל אם פירוש כנשים", התרומה מן נפסל
נפשך: ממה פוסלו, אינו לתרומה, כשר היה שאם התרומה.
דין  מצד כלל. ביאה כאן אין שניהם, של נקבות דין מצד
זכר  שהבועל ומצד זכר. פוסל זכר אין - שניהם של זכרות
כשרה  ביאה שהרי פוסלה, שאינו בוודאי נקבה, והנבעל
בדרך  בין שנפסל נראה "כנשים", שאמר ומכיוון היא.
בכדרכה  בין נפסלת האשה שהרי זכרותו, בדרך ובין נקבותו

כדרכה. שלא הכהונה.43)ובין מן נתחלל שהרי
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פוסל.44) אינו - כשר הוא "רבי 45)שאם שם: ירושלמי
במינו  מין אפילו המנונה, רב בשם יונה ר' סבא ברבי ניחא
שבעלו  בין =) שהוא כל אנדרוגינוס) שבעל (=אנדרוגינוס
הוא  זכר אם וקשיא זכרותו), דרך שבעלו בין נקבותו דרך
דין  שניהם כן ואם כזכר, דינו אנדרוגינוס אם (=כלומר,
כלומר, =) היא נקבה אם זכר, פוסל זכר אין להם) אחד
של  זכרותו צד נקבה, פוסלת נקבה אין נקבה) דין לשניהם
בעלו  אם היינו רבינו ולדעת זה". של נקיבתו צד פוסלת זה
פוסלת  זה של זכרותו שצד מפני פוסלו, הוא נקבותו, בדרך
ואת  כזכר הבועל את דנים אנו שאז זה. של נקבתו צד
ממה  אומרים זכרותו בדרך בעלו אם אבל כנקבה. הנבעל
ואם  זכר, פוסל זכר ואין זכר, זה אף זכר זה אם נפשך:

כלל. ביאה ביאתו אין - נקבות שניהם

.ÊÈBÈ‡ Ô‰k Ô‰Ó „Á‡ ‰È‰L ,ÔÈÙzL ÈL ÏL „·Ú∆∆∆¿≈À»ƒ∆»»∆»≈∆…≈≈
ÏÈÎ‡Ó46ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ „·Ú‰ ‰Ê È¯‰ -47ÏÎÂ . «¬ƒ¬≈∆»∆∆»∆¡…¿»

.˜BLÂ ‰ÊÁa ÏÈÎ‡Ó - ‰Óe¯˙a ÏÈÎ‡n‰««¬ƒƒ¿»«¬ƒ¿»∆»

שאוכלים 46) כשרים, כהנים היו השותפין כל [כלומר,
שאינו  פסול היה מהם ואחד לעבדיהם, ומאכילים תרומה

בתרומה]. עבדו לכהן 47)מאכיל "מניין שם: בירושלמי
בו, ממאה אחד אפילו שותפות, בו ולישראל עבד שקנה
משמע  יקנה" כי וכהן לומר תלמוד בתרומה מאכילו שאינו

המאכיל. לכהן קנוי שכולו

.ÁÈÈ„·Ú ÔÈa BÏ ‰ÒÈÎ‰Â Ô‰ÎÏ ˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙a«ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈¿ƒ¿ƒ»≈«¿≈
‚BÏÓ48ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú ÔÈa49eÏÎ‡È el‡ È¯‰ -50. ¿≈«¿≈…«¿∆¬≈≈…¿

ewL BzL‡ È„·ÚÂ ÌÈ„·Ú ewL Ô‰k È„·Ú ÔÎÂ¿≈«¿≈…≈∆»¬»ƒ¿«¿≈ƒ¿∆»
BtÒk ÔÈ˜ LÙ ‰˜È Èk :¯Ó‡pL ;eÏÎ‡È - ÌÈ„·Ú¬»ƒ…¿∆∆¡«ƒƒ¿∆∆∆ƒ¿««¿

ÔÈw‰ ÔÈ˜ elÙ‡ -51ÏÈÎ‡Ó - ÏÎB‡‰ ÔÈ˜Â . ¬ƒƒ¿««ƒ¿»¿ƒ¿»»≈«¬ƒ
ÏÎB‡ BÈ‡L ÔÈ˜Â ,(ÌÈ¯Á‡)52.ÏÈÎ‡Ó BÈ‡ - ¬≈ƒ¿ƒ¿»∆≈≈≈«¬ƒ

פירות.48) כאכילת בעבודתם משתמש שהבעל
עליו.49) אחריותם קיבל והבעל בנדונייא שהכניסה
מלוג 50) ועבדי ברשותו. שהם לפי יאכלו ברזל צאן עבדי

והמדובר  קניין. שקנה כקניינו שזהו יאכלו, לה ששייכים
אלא  להם קנויים שאינם עמהם והתנו העבדים להם כשהקנו

כלל. לאדון קנויים אינם זה שבאופן וכך, עבדים 51)לכך
שקנו  אשתו (=עבדי הקניין של קניינו וקניין עבדים שקנו

אוכלת 52)עבדים). שאינה גדול לכהן אלמנה כגון
חללה. היא שהרי בתרומה,

.ËÈÈ„·Ú ÔÈa BÏ ‰ÒÈÎ‰Â Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL Ô‰k ˙a«…≈∆ƒ»¿ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»≈«¿≈
eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·Ú ÔÈa ‚BÏÓ53. ¿≈«¿≈…«¿∆¬≈≈……¿

ועבדי 53) הבעל. של שהם מפני יאכלו, לא ברזל צאן עבדי
ידי  על התרומה מן נפסלה היא ואף שלה, שהם לפי מלוג,

הישראל. עם נישואיה

.ÎÏB„b Ô‰ÎÏ ‰ÓÏ‡54‰ˆeÏÁÂ ‰Le¯b ,55Ô‰ÎÏ «¿»»¿…≈»¿»«¬»¿…≈
˙‰k ÔÈa ,ËBÈ„‰56È·iÁ ¯‡L ÔÎÂ ,˙ÈÏ‡¯OÈ ÔÈa ∆¿≈…∆∆≈ƒ¿¿≈ƒ¿≈¿»«»≈

ÔÈÂ‡Ï57¯a Ô‡ˆ È„·ÚÂ ‚BÏÓ È„·Ú BÏ ‰ÒÈÎ‰Â ,- ÏÊ »ƒ¿ƒ¿ƒ»«¿≈¿¿«¿≈…«¿∆
eÏÎ‡È ‡Ï ‚BÏÓ È„·Ú58·iÁ ‡e‰L Èt ÏÚ Û‡ , «¿≈¿……¿««ƒ∆«»

ÏL Ì‰L ÈtÓ ,eÏÎ‡È ÏÊ¯a Ô‡ˆ È„·ÚÂ ;Ì˙BBÊÓaƒ¿»¿«¿≈…«¿∆…¿ƒ¿≈∆≈∆

ÏÚa59‰iL ‡O .60˙ÏÎB‡ ‡È‰ -61‚BÏÓ È„·ÚÂ , ««»»¿ƒ»ƒ∆∆¿«¿≈¿
eÏÎ‡È ‡Ï dlL62. ∆»……¿

ישראל,54) בבת גם כאן מדובר שהרי בנישואין, [והיינו
נישואין]. לאחר אלא אוכלת אינה כשרים בנישואין שאף

פי 55) על [ואף לכהן. אסורות ששתיהן חלוצה, או גרושה
זונה, נעשית ואינה מדרבנן, אלא אסורה אינה שחלוצה
ידו]. על חללה נעשית היא כהונה מאיסורי שהיא כיוון

נתחללה 56) אביה, בתרומת האוכלת כהן בת שאפילו
איסור. בנישואי מתרומה שיש 57)ונפסלה איסור נישואי

ונקט  בתרומה. ואסורה זונה נעשית ידם על שאף לאו, בהם
תופסין  קידושין אין כריתות, שבחייבי לפי לאוין, חייבי

מאכיל,58)כלל. אינו אוכל שאינו וקניין שלה שהם מפני
חללה. או זונה שנעשית בתרומה, פסולה עצמה והיא

באחריותו.הכהן 59) שהם לפי לעריות,60), שנייה
בבת  המדובר וודאי "נשא", שאמר ומכיוון מדרבנן. האסורה
הנישואין. מן אלא האירוסין מן אוכלת שאינה ישראל

וולדה 61) כשרה היא - סופרים מדברי "שניות פה. ביבמות
מן  עליו אסורה שאינה כיוון זונה, נעשית שאינה כשר".
כהונה. מאיסורי שאינה כיוון חללה, נעשית ואינה התורה.

ועבדיה 62) אוכלת היא - שניות "עבדי ושם: שם. ירושלמי
כמו  בתמיהה, ולא בניחותא, רבינו ומפרשה אוכלים" אינם
הרי  אוכלים, אינם למה נתברר ולא שם. המפרשים שפירשו
ברזל  צאן ועבדי מאכיל. - האוכל וקניין אוכלת, היא

הבעל. של שהם אוכלים,

.‡Î‰ÓÏ‡ ˙‰k63B‡ ÏB„b Ô‰ÎÏ ‰Ò¯‡˙pL …∆∆«¿»»∆ƒ¿»¿»¿…≈»
ËBÈ„‰ Ô‰ÎÏ ‰Le¯‚64˙B¯nLÓ Ô‰Â ÏÈ‡B‰ ,65‰‡È·Ï ¿»¿…≈∆¿ƒ¿≈¿«¿¿ƒ»

Ì‡ ÔÎÂ .eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - ‰¯Bz ÏL ‰ÏeÒt¿»∆»¬≈≈……¿¿≈ƒ
‰tÁ‰L ,˙BÏÎB‡ ÔÈ‡ - ÔÈÒe¯‡ ‡Ïa ‰tÁÏ eÒÎ66 ƒ¿¿«À»¿…≈ƒ≈»¿∆«À»

ÔzÏÒBt67ÔÓ :eL¯b˙ B‡ eÓÏ‡˙ .ÏÎ‡lÓ «¿»ƒ∆¡…ƒ¿«¿¿ƒ¿»¿ƒ
Ô¯LÎ‰Ï e¯ÊÁ - ÔÈÒe¯‡‰68ÔÈ‡eOp‰ ÔÓ ;˙BÏÎB‡Â »≈ƒ»¿¿∆¿≈»¿¿ƒ«ƒƒ

eÏlÁ˙ ¯·kL ,eÏÎ‡È ‡Ï -69. ……¿∆¿»ƒ¿«¿

ובת 63) בנתארסה, כאן שהמדובר לפי "כהנת" וכתב
נישאה. כן אם אלא אוכלת אינה לכהן במשנה 64)ישראל

דלישנא" "שיגרא אלא זו אין אבל "חלוצה" גם נזכרה שם
מדרבנן, אלא פסולה אינה חלוצה שהרי גרושה, אגב
כג) (הלכה להלן וכתב רבינו, כאן השמיטה ולפיכך

לכך.65)שמותרת. עומדות כלומר בלא 66)מצפות,
כיוון 67)קידושין. - קונה אינה שחופה פי על אף

הי  הרי ביאה, לשם לחופה לביאה שנכנסה משתמרת א
עוד 68)פסולה. משמרות אינן ומעתה נבעלו, לא שהרי

פסולה. נכנסו 69)לביאה אם אבל לפסול, שנבעלו מכיוון
נתחללו  לא - כבעולות שדינן פי על אף נבעלו, ולא לחופה
את  ידע לא שאם דכא, בפצוע אמרו כן שהרי התרומה, מן
שכן  [וכל יאכלו. אלו הרי דכא, פצוע שנעשה לאחר אשתו
אלא  אינו פסולה שכל אירוסין, בלא לחופה נכנסו שאם

נתחללו]. לא שוודאי פסולה, לביאה שמשתמרת מפני

.·Î˙‰k70ÌÈÓ·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ Ô‰k dÏÚa ˙nL …∆∆∆≈«¿»…≈¿»¿»ƒ¿≈¿»ƒ
ÏÏÁ‰ ˙wÊ ÈtÓ ÏÎ‡z ‡Ï - ÏÏÁ Ô‰a LiL71. ∆≈»∆»»……«ƒ¿≈ƒ«∆»»
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¯Ó‡Ó ÌÈ¯Lk‰ ÔÓ „Á‡ da ‰OÚ elÙ‡Â72ÔÈ‡L , «¬ƒ»»»∆»ƒ«¿≈ƒ«¬»∆≈
.¯eÓb ÔÈ˜ dÓ·Èa ‰B˜ ¯Ó‡n‰««¬»∆ƒ»»ƒ¿»»

כהן.70) ואשת כהן שזקוקה 71)בת כשם לו, גם שזקוקה
לחליצה. או לייבום האחים, כסף 72)לכל קידושי הוא

מקדשה. שהיבם

.‚Î‰¯Ò‡ È¯‰L ,˙‰k‰ BzÓ·ÈÏ Ëb Ô˙pL Ô‰k…≈∆»«≈ƒƒ¿«…∆∆∆¬≈∆∆¿»
‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - ‰ÈÏÚ B˙wÊ ÔÈ„ÚÂ ÂÈÏÚ73, »»«¬«ƒƒ»»∆»¬≈∆∆ƒ¿»

,Ô‰È¯·c ÏL ‰ÏeÒt ‰‡È·Ï ˙¯nLÓ ‡È‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆¿ƒ»¿»∆ƒ¿≈∆
˙‰k ÔÎÂ .Ô‰È¯·cÓ ‡l‡ ‰Ó·È‰ ÏÒBt Ëb‰ ÔÈ‡L74 ∆≈«≈≈«¿»»∆»ƒƒ¿≈∆¿≈…∆∆

‰Ò¯‡˙pL ‰iL B‡ ‰ˆeÏÁ75˙ÏÎB‡ - Ô‰ÎÏ76Ô‰k . ¬»¿ƒ»∆ƒ¿»¿»¿…≈∆∆…≈
˙ÈBÏÈ‡ ‡OpL ËBÈ„‰77.‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - ∆¿∆»»«¿ƒ¬≈∆∆ƒ¿»

בת 73) אבל כהנת, היא שהרי אביה, בית בתרומת היינו
כהן. שהוא היבם בשביל אוכלת, אינה לפי 74)ישראל

אינה  ישראל בת שהרי "כהנת" נקט באירוסין שהמדובר
באירוסין. פסולה 75)אוכלת לביאה משתמרות שהן

לביאה 76)מדרבנן. שהמשתמרת אביה, בית בתרומת
- שנישאת חלוצה אבל נפסלת. אינה מדרבנן פסולה
מלוג  עבדי אבל אוכלת, היא שנישאת ושנייה נתחללה.
אוכלים. עבדיה גם ובנתארסה אוכלים, אינם שלה

שכיוון 77) שאמר יהודה כר' ודלא סא. ביבמות משנה
לפי  הדיוט" "כהן ונקט כזונה. היא הרי ורביה לפריה שאינה
הדין  הוא להלכה אבל הדיוט, לכהן גם אסורה יהודה שלר'

גדול. בכהן

ׁשמיני  1ּפרק ¤¤§¦¦
שנים 1) תשע ובן והחרש והאירוסין והיבם שהעובר יבאר

או  שוטה לכהן שנישאת מי מאכילין. ולא פוסלין אחד ויום
ועדי  קינוי עדי עליה שהעידו איש אשת אותה. ופיתה שאנס

אני. טמאה שאמרה כהן ואשת סתירה,

.‡Ì·i‰Â ¯aÚ‰2L¯Á‰Â ÔÈÒe¯‡‰Â3ÌÈL ÚLz Ô·e »À»¿«»»¿»≈ƒ¿«≈≈∆≈«»ƒ
.ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ ÔÈÏÒBt - „Á‡ ÌBÈÂ¿∆»¿ƒ¿…«¬ƒƒ

בהלכות 2) אותם ומפרש והולך סז: ביבמות המשנה לשון
בפ"ד 3)הבאות. למעלה (ראה מדבר ואינו שומע שאינו

כו). הלכה אישות מהלכות ובפ"ב ב, הלכה

.·Ï‡¯OÈ ˙a ?„ˆÈk ¯aÚ‰4Ô‰kÓ ˙¯aÚÓ‰5‡Ï - »À»≈««ƒ¿»≈«¿À∆∆ƒ…≈…
ÏÎ‡z6Ô‰k ˙·e .¯aÚ‰ ÏÈ·La7Ï‡¯OiÓ ˙¯aÚÓ‰8 …«ƒ¿ƒ»À»«…≈«¿À∆∆ƒƒ¿»≈

ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ -9Ï‡ ‰·LÂ :¯Ó‡pL ;¯aÚ‰ ÈtÓ ¬»∆¡…ƒ¿≈»À»∆∆¡«¿»»∆
˙¯aÚÓÏ Ë¯t - ‰È¯eÚk ‰È·‡ ˙Èa10. ≈»ƒ»ƒ¿∆»¿»ƒ¿À∆∆

שם.4) הבעל.5)גמרא "ילוד 6)ומת שם: בגמרא
יא): כב, (ויקרא שנאמר מאכיל". אינו ילוד שאינו מאכיל,
בלחמו" יאכילו ביה "קרי - בלחמו" יאכלו הם ביתו "ויליד
שרק  הרי ה), הלכה ה פרשה אמור פר' וספרא מד. (נדה

שם). (רש"י מאכיל שם.7)ילוד הישראל.8)גמרא ומת
אביה.9) בית (רש"י 10)מתרומת לנעוריה דומה שאינה

שם).

.‚Ô‰k ˙a11Ï‡¯OÈ ‰ÈÏÚ ‡aL12ÔÈLLBÁ ÔÈ‡ - «…≈∆»»∆»ƒ¿»≈≈¿ƒ
˙Ï·BË ‡l‡ ,‰¯aÚ˙ ‡nL13·¯ÚÏ ˙ÏÎB‡Â14‰˙È‰ . ∆»ƒ¿«¿»∆»∆∆¿∆∆»∆∆»¿»

‰‡eO15˙ÏÎB‡Â ˙Ï·BË - dÏÚa ˙Óe Ï‡¯OÈÏ ¿»¿ƒ¿»≈≈«¿»∆∆¿∆∆
ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ „Ú ·¯ÚÏ ‰Óe¯˙a16d¯aÚ ¯k‰ Ì‡Â .17 ƒ¿»»∆∆««¿»ƒ¿ƒÀ«À»»

Ú¯ÙÓÏ ˙Ï˜Ï˜Ó BÊ È¯‰ -18ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ „Ú19ÏkL . ¬≈¿À¿∆∆¿«¿≈«««¿»ƒ∆»
ÌÏBÚa ÌÈÓ ‡l‡ ,¯aÚ BÈ‡ ÌBÈ ÌÈÚa¯‡‰20‡e‰ »«¿»ƒ≈À»∆»«ƒ»»

.·eLÁ»

סט.11) יבמות זנות.12)משנה לענין 13)לשם שם:
"ואשה  יח): טו, (שם שנאמר משום להלן. ראה נישואין,
עד  וטמאו במים ורחצו זרע שכבת אותה איש ישכב אשר

שם). (רש"י נתעברה,14)הערב" שמא חוששים ואין
ופי"ג  לה. (יבמות תתעבר שלא מתהפכת, זונה אשה שהרי
יום  ארבעים לאחר ואפילו כב). הלכה גירושין מהלכות

להלן. ראה חוששת, סט:15)אינה שם בברייתא
אם 16) שאף להלן. ראה היתר, בכלל הארבעים ויום

אבל  להלן. ראה כלל, עובר אינו יום ארבעים עד - נתעברה
נתעברה. שמא מספק, לאכול אסורה - יום ארבעים לאחר

להלן.17) וראה שם. שתהא 18)ברייתא לענין היינו
קר  לשלם חייבת ותהא מודאי, בתרומה וחומש,אסורה ן

שם). (רש"י תרומה האוכל זר לאחר 19)כדין כלומר,
(שם). יום שם.20)ארבעים הגמרא כלשון

.„Ï‡¯OÈ ˙a21˙Óe ,Ô‰ÎÏ ˙‡OpL22dÁÈp‰Â «ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈≈¿ƒƒ»
‰È„·Ú eÏÎ‡È ‡Ï - ˙¯aÚÓ23a ‰Óe¯˙aÏÈ·L ¿À∆∆……¿¬»∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ

BÈ‡ - „BlÈ BÈ‡L ,ÏÈÎ‡nL ‡e‰ „Bli‰L ;¯aÚ‰»À»∆«»∆«¬ƒ∆≈»≈
ÏÈÎ‡Ó24CÎÈÙÏ .25ÏÒBt BÈ‡ - ÏÏÁ ¯aÚ‰ ‰È‰ Ì‡ , «¬ƒ¿ƒ»ƒ»»»À»»»≈≈

ÌÈ„·Ú‰26„Ú ,ÌÈ¯Lk‰ ÂÈÁ‡ ÏÏ‚a ÔÈÏÎB‡ ‡l‡ , »¬»ƒ∆»¿ƒƒ¿«∆»«¿≈ƒ«
.ÏÎ‡lÓ ÌÈ„·Ú‰ e¯Ò‡ÈÂ ÏÏÁ‰ ‰Ê „ÏeiL∆ƒ»≈∆∆»»¿≈»¿»¬»ƒƒ∆¡…

סז.21) חללים 22)שם הם הקרובים ושאר בנים, בלי
איש). מלוג,23)(חזון עבדי ובין ברזל צאן עבדי (בין

עבדי  גם - ב) הלכה (למעלה אוכלת אינה היא שגם שכיון
ישראל", "בת רבינו נקט ולכן אוכלים. אינם שלה מלוג
שלה  מלוג עבדי גם - אוכלת עצמה שהיא כהן, בת שאילו

לעובר.24)אוכלים). קנין שאין שם, חכמים כדעת
אצל  קרובה אדם של "דעתו אמרו: שבמתנה ואףֿעלֿפי
- י) הלכה מכירה, מהלכות (פכ"ב העובר וקנה בנו",
(עיין  קנה לא - לו המקנה אחרת דעת שם שאין בירושה

כנ"ל.25)רדב"ז). קנין, לעובר שאין לפי כלומר,
מד.26) נדה

.‰?„ˆÈk Ì·i‰27Ï‡¯OÈ ˙a28Ì·ÈÏ ‰˜e˜f‰29Ô‰k «»»≈««ƒ¿»≈«¿»¿»»…≈
ÔÈ„Ú ‰ÊÂ ,LÙ ‰˜È Èk Ô‰ÎÂ :¯Ó‡pL ;ÏÎ‡z ‡Ï -……«∆∆¡«¿…≈ƒƒ¿∆∆∆¿∆¬«ƒ

d‡˜ ‡Ï30‰¯eÒ‡ - Ï‡¯OÈÏ ‰˜e˜f‰ Ô‰k ˙·e .31 …¿»»«…≈«¿»¿ƒ¿»≈¬»
‰È¯eÚk ‰È·‡ ˙Èa Ï‡ ‰·LÂ :¯Ó‡pL ;dÓ·È ÈtÓƒ¿≈¿»»∆∆¡«¿»»∆≈»ƒ»ƒ¿∆»

Ì·È ˙¯ÓBLÏ Ë¯t -32. ¿»¿∆∆»»

א.27) הלכה למעלה ראה מאכיל, ולא פוסל הוא
סז:28) בנים.29)יבמות לה שאין להתייבם, זקוקה

ויום  שנים לתשע הגיע שלא קטן, עודנו היבם אם ואפילו
סח.). (שם רחמנא,30)אחד אמר כספו "קנין שם: בגמרא

הוא". דאחיו קנין אביה.31)והאי בית בתרומות
היא 32) שהרי לשוב, ברשותה שאינה ליבם, הזקוקה היינו

שם). (רש"י ביבם קשורה
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.ÂÔ‰k Ì·È33BzÓ·È ÏÚ ‡aL34,‰‚‚La B‡ Ò‡a »»…≈∆»«¿ƒ¿¿…∆ƒ¿»»
da ‰¯Ú‰L B‡35BÓk d‡wL Èt ÏÚ Û‡ ,¯Ó‚ ‡ÏÂ ∆∆¡»»¿…»«««ƒ∆¿»»¿

ÌeaÈ ˙BÎÏ‰a e¯‡aL36‰Óe¯˙a dÏÈÎ‡Ó BÈ‡ -37 ∆≈«¿¿ƒ¿ƒ≈«¬ƒ»ƒ¿»
ÔBˆ¯a ‰¯eÓ‚ ‰ÏÈÚa ÏÚ·iL „Ú38ÌÈ¯·c ‰na . «∆ƒ¿«¿ƒ»¿»¿»«∆¿»ƒ

Ï·‡ ;ÔÈÒe¯‡‰ ÔÓ ‰ÓÏ‡˙pL ?ÌÈ¯eÓ‡39ÔÓ ¬ƒ∆ƒ¿«¿¿»ƒ»≈ƒ¬»ƒ
BÊ ‰‡È·a ÏÎ‡z - ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰ ,ÔÈ‡eOp‰40. «ƒƒƒ¿»¿»∆∆…«¿ƒ»

נו.33) ישראל.34)שם העטרה 35)בת ראש שהכניס
י). הלכה ביאה, איסורי מהלכות ופ"א נה: (שם בלבד.

ג.36) הלכה חולק 37)פ"ב אין שם, השני הלשון לפי
להלן. וראה כשמואל, זהו הראשון הלשון ולפי בזה,

שוגג]38) [ביאת רחמנא רבי "כי אמרו: שם ביבמות
לא  כלומר: לא". מבעל לאולמי בעל, במקום לאוקמי
יבמה  =) יבמתו שקונה ביבם שוגג ביאת התורה ריבתה
להעמידו  אלא נד.) שם - במזיד בין בשוגג בין עליה, יבוא
הבעל  שגם ולפי שמענו. לא להעדיפו אבל הבעל, במקום
שבא  הזה, היבם גם הסמוכה) (בהלכה ארוסתו מאכיל אינו
מדרבנן, אלא אינו זה וכל מאכיל. אינו בשוגג, יבמתו על
הלכה  פ"ו (למעלה בתרומה אוכלת ארוסה התורה מן שהרי
שלא  שוגג, ביאת על אלא כן אמרו שלא ואףֿעלֿפי ג).
העראה, לענין גם רבינו כתבה בלבד, ביבום אלא נתרבתה
(כסףֿ הרי"ף מדברי נראה וכן שם, בירושלמי הוא וכן
(ראה  ואשה באיש גם קונה שהעראה [ואףֿעלֿפי משנה).
שעיקר  כיון - כז) והערה ה הלכה אישות מהלכות בפ"ג
הדין  מן היה לא ז), כה, (דברים שם להקים הוא היבום
ביבום, מועילה תהא שם, להקים ראויה שאינה שהעראה,
בשוגג, ביאה כמו זה והרי התורה, שריבתה לא אם
עדיף  ולא אחיו במקום עומד אלא יהא שלא בה שהחמירו
כדרכה, שלא בביאה גם זה, ולפי מאירי. ועיין ממנו,
כיון  שם, יבום בהלכות כמבואר אותה, שקנה אףֿעלֿפי
כנ"ל]. בתרומה, אוכלת אינה שם להקמת ראויה שאינה

כנ"ל.39) בתרומה, ארוסתו את מאכיל אינו הבעל שגם
היבם 40) את היא שמעמידה גרועה, ביאה שהיא אףֿעלֿפי

הכל, לדברי הראשון הלשון לפי שם, (יבמות הבעל במקום
עליו  שהקשו כשמואל, ולא כרב, השני הלשון ולפי

מברייתא).

.Ê?„ˆÈk ÔÈÒe¯‡‰41- Ï‡¯OÈÏ ‰Ò¯‡˙pL Ô‰k ˙a »≈ƒ≈««…≈∆ƒ¿»¿»¿ƒ¿»≈
ÔÈ˜ da BÏ LÈ È¯‰L ;ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡42Ï‡¯OÈ ˙·e .43 ¬»∆¡…∆¬≈≈»ƒ¿»«ƒ¿»≈

;‰tÁÏ ÒkzL „Ú ÏÎ‡z ‡Ï - Ô‰ÎÏ ‰Ò¯‡˙pL∆ƒ¿»¿»¿…≈……««∆ƒ»≈«À»
e¯‡aL BÓk ,‰È·‡ ˙Èa È·Ï ÏÈÎ‡z ‡nL44. ∆»«¬ƒƒ¿≈≈»ƒ»¿∆≈«¿

א.41) הלכה למעלה מאכילים, ולא בגמרא 42)פוסלים
בהויה", קנייה דהא לה, פסיל - לישראל כהן "בת שם:
תהיה  כי כהן ובת כדכתיב איפסלה, הויה "משעת ופירש"י

שם. תוספות ועיין זר". סח.43)לאיש למעלה 44)שם
ג. הלכה פ"ו

.Á¯Á‡ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡ È¯‰ :˙‰ÎÏ ¯Ó‡L Ï‡¯OÈƒ¿»≈∆»«¿…∆∆¬≈«¿¿À∆∆ƒ««
ÌBÈ ÌÈLÏL45Ïk ‰Óe¯za ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - ¿ƒ¬≈∆∆«¿»»

È¯‰ :dÏ ¯Ó‡ Ì‡Â .‰Ò¯‡˙ ‡Ï ÔÈ„ÚL ,ÌÈLÏM‰«¿ƒ∆¬«ƒ…ƒ¿»¿»¿ƒ»«»¬≈
ÌBÈ ÌÈLÏL ¯Á‡Ïe ÂLÎÚÓ ÈÏ ˙Lc˜Ó z‡46È¯‰ - «¿¿À∆∆ƒ≈«¿»¿««¿ƒ¬≈

„iÓ ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ47ÌÈ‡z‰ ¯‡L ÔÎÂ .48‡ˆBik ¬»∆¡…ƒ»¿≈¿»«¿»ƒ«≈
.‰Êa»∆

מהלכות 45) (פ"ז יום שלשים אחר אלא מקודשת שאינה
נח:). בקידושין ומשנה י, הלכה הוא 46)אישות שספק

מקודשת  היא יום שלשים ולכשיעברו תנאי, זה אם בידינו
שלשים  אחר אלא מקודשת ואינה חזרה, שזוהי או למפרע.

יב). הלכה (שם ונמצאת 47)יום תנאי זהו שמא מספק,
למפרע. ומעכשיו יום שלשים לאחר לישראל מאורסת

זה,48) בדינר מעכשיו לי מקודשת את הרי לה שאמר כגון
זוז, מאתים לה נתן זמן ולאחר זוז, מאתים לך אתן אם
פ"ו  (שם הקידושין משעת למפרע לו מקודשת היא שהרי

טז). הלכה

.Ë?„ˆÈk L¯Á‰49˙‰k50Ï‡¯OÈÏ ˙‡OpL51L¯Á «≈≈≈«…∆∆∆ƒ≈¿ƒ¿»≈≈≈
BÏ ewzL ÌÈÓÎÁ ˙w˙a ‰B˜ È¯‰L ;ÏÎ‡z ‡Ï -……«∆¬≈∆¿«»«¬»ƒ∆ƒ¿

ÔÈ‡eO52·e .‡Ï - L¯Á Ô‰ÎÏ ˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙ ƒƒ«ƒ¿»≈∆ƒ≈¿…≈≈≈…
‰¯Bz‰ ÔÓ ‰B˜ BÈ‡L ;ÏÎ‡z53.˙Úc Ôa BÈ‡L , …«∆≈∆ƒ«»∆≈∆««

א).49) הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל יבמות 50)הוא
כתב 51)סח. ז) הלכה (למעלה לישראל כהן [בבת

"נישואין" כי ויתכן "שנשאת". כתב וכאן "שנתארסה",
ואינם  תיקנו, לא לחוד "אירוסין" אבל בחרש, חכמים תיקנו

מדרבנן). אפילו אישות 52)קונים מהלכות ופ"ד קיב: שם
ט. והאי 53)הלכה רחמנא, אמר כספו "קנין שם: בגמרא

הוא". קנין בר לאו

.È‰Ò¯‡˙54Áwt Ô‰ÎÏ55dÒÎÏ ˜ÈtÒ‰ ‡ÏÂ ,56„Ú ƒ¿»¿»¿…≈ƒ≈«¿…ƒ¿ƒ¿»¿»«
˙ÏÎB‡ dÈ‡ - L¯Á˙pL57˙Ó .58Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ ∆ƒ¿»≈≈»∆∆≈¿»¿»ƒ¿≈»»

L¯Á59˙ÏÎB‡ dÈ‡ - dÓaÈÂ60d‡O Ì‡ Ï·‡ . ≈≈¿ƒ¿»≈»∆∆¬»ƒ¿»»
˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - L¯Á˙Â Áwt ‡e‰Lk61˙Ó .62 ¿∆ƒ≈«¿ƒ¿»≈¬≈∆∆≈

,˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - dÓaÈÂ L¯Á Ì·È ÈÙÏ ‰ÏÙÂ¿»¿»ƒ¿≈»»≈≈¿ƒ¿»¬≈∆∆
‰lÁza ˙ÏÎB‡ ‰˙È‰Â ÏÈ‡B‰63‰„ÏiL L¯Á ˙L‡Â . ƒ¿»¿»∆∆«¿ƒ»¿≈∆≈≈∆»¿»

da ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - epnÓ64. ƒ∆¬≈∆∆ƒ¿ƒ¿»

נו.54) ולא 55)שם חרש לא ואינו בדעתו, שלם שהוא
כו). הלכה פ"ב (שם נישואין.56)שוטה בתורת לחופה

אלא 57) אינם חרש ונישואי בתרומה, אוכלת אינה שארוסה
למעלה. כמבואר בתרומה, מאכילים ואינם מדרבנן,

שנתחרש.58) אלא 59)זה נישואיו שאין שאףֿעלֿפי
מהלכות  (פ"ו התורה מן ביאה ביאתו יבום, לענין - מדרבנן

ג). הלכה וחליצה מן 60)יבום ביאה שביאתו שאףֿעלֿפי
מאכילה  שאינה בשוגג, מביאה יותר טובה אינה - התורה
למעלה  כמבואר בעלה, בחיי עוד אכלה לא אם בתרומה

שם). (יבמות ו בפקחותו.61)הלכה היו הנישואין שהרי
שנתחרש.62) לאוקמי 63)זה קונה חרש יבם שביאת

האכיל  שהבעל וכל כבעל, (גמרא היבם מאכיל היבם גם ,
שם.64)שם).

.‡È?„ˆÈk „Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa65‰ÏÚ·pL ÈÓ66 ∆≈«»ƒ¿∆»≈«ƒ∆ƒ¿¬»
ÏÈ‡B‰ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰Â dÏ ¯eÒ‡Ï¿»»¿∆≈«»ƒ¿∆»ƒ
ÏÎ‡lÓ ‰¯eÒ‡Â ‰p‰k‰ ÔÓ ‰ÏÒÙ - ‰‡Èa B˙‡È·eƒ»ƒ»ƒ¿¿»ƒ«¿À»«¬»ƒ∆¡…
BÓk ,‰ÏÏÁ B‡ ‰BÊ ˙ÈOÚpL ÈtÓ ,‰Óe¯˙aƒ¿»ƒ¿≈∆«¬≈»¬»»¿
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e¯‡aL67ÛeÁL ‰È‰ elÙ‡ .68˙‡OpL Ï‡¯OÈ ˙·e . ∆≈«¿¬ƒ»»»«ƒ¿»≈∆ƒ»
B˙‡ÈaL Èt ÏÚ Û‡ ,„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa Ô‰ÎÏ¿…≈∆≈«»ƒ¿∆»««ƒ∆ƒ»
‰B˜ BÈ‡L ÈÙÏ ,ÔËw‰ ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ‰‡Èaƒ»≈»∆∆ƒ¿ƒ«»»¿ƒ∆≈∆

ÏÈc‚iL „Ú69„Á‡ ÌBÈÂ ÌÈL ÚLz Ôa ‡e‰L ˜ÙÒ .70 «∆«¿ƒ»≈∆∆≈«»ƒ¿∆»
ÌBÈÂ ‰L ‰¯OÚ LÏL Ô·Ï ˙‡O ;BÈ‡L ˜ÙÒ»≈∆≈ƒ»¿∆¿∆¿≈»»¿

„Á‡71‡È·‰ ‡lL ˜ÙÒ ˙B¯ÚO ÈzL ‡È·‰L ˜ÙÒ ,72 ∆»»≈∆≈ƒ¿≈¿»»≈∆…≈ƒ
.ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -¬≈¬»∆¡…

א).65) הלכה (למעלה מאכיל ואינו פוסל הוא
סח.66) שם כהן. בת ז.67)כלומר, הלכה בפ"ו למעלה
מוליד"68) ואינו מתקשה שאינו האיש "הוא כו: סוטה

ח). בהערה שם ועיין א, הלכה סוטה מהלכות (פ"א
נישואין 69) לו תיקנו לא חכמים ואפילו דעת, בן אינו שקטן

קיב:). לה 70)(יבמות האסור זה כלומר, סז: שם משנה
סח.). פירש,71)(שם שם רש"י והנה שם. משנה

בתרומה  שפוסלה לישראל שנתארסה כהן בבת שהמדובר
"נתארסה", כתב ולא "נשאת" שכתב רבינו אבל מספק.
ברור  היה שאילו לכהן, ישראל בבת שמפרשה כנראה
ישראל  בת כדין מאכילה, היה שערות, שתי שהביא
ש"חזקה  מאכילה. אינו - הוא שספק ועכשיו לכהן, שנישאת
צריכה  אינה שנותיה, לכלל שהגיעה קטנה ש"כל דרבא"
אלא  אינה מו.), (נדה סימנים" הביאה חזקה בדיקה,
לקולא. לא אבל ד), הלכה גירושין מהלכות (פי"א לחומרא

יא).72) הלכה אישות מהלכות (פ"ב כקטן הוא והרי

.·ÈÏL ‰Óe¯˙a ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡L ÌLk ,el‡ Ïk»≈¿≈∆≈«¬ƒƒƒ¿»∆
‰¯Êb ;Ì‰È¯·c ÏL ‰Óe¯˙a ÔÈÏÈÎ‡Ó ÔÈ‡ Ck ,‰¯Bz»»≈«¬ƒƒƒ¿»∆ƒ¿≈∆¿≈»

‰¯Bz ÏLa eÏÈÎ‡È ‡nL73. ∆»«¬ƒ¿∆»

קיג.73) יבמות

.‚ÈÔÈÏÒBt ‡Ï el‡Â74ÔÈÏÈÎ‡Ó ‡ÏÂ75,ÒB‡‰ : ¿≈…¿ƒ¿…«¬ƒƒ»≈
‰zÙÓ‰Â76‡OpL ‰ËBM‰Â ,77Ôk Ì‡ ‡l‡ .‰M‡ ¿«¿«∆¿«∆∆»»ƒ»∆»ƒ≈

‰¯eÒ‡ ‰˙È‰78,Ì˙‡È·a d˙B‡ ÔÈÏÒBt Ô‰L ,Ô‰Ï »¿»¬»»∆∆≈¿ƒ»¿ƒ»»
,‰ÏÏÁÂ ‰BÊ ˙ÈOÚpL ÈtÓe¯‡aL BÓk79. ƒ¿≈∆«¬≈»«¬»»¿∆≈«¿

ישראלים.74) הם אם אביה, בית מתרומת כהן בת את
כהנים.75) הם אם ישראל, בת לשם 76)את שבעלו כיון

אישות. לשם ולא נישואין 77)זנות, תיקנו לא שלשוטה
קיב:). סט.78)(שם שם הלכה 79)משנה פ"ו למעלה

ז.

.„È˙‡OpL ÈÓ80B‡ d˙B‡ Ò‡L B‡ ,‰ËBL Ô‰ÎÏ ƒ∆ƒ≈¿…≈∆∆»«»
da ÏÈ·La ˙ÏÎB‡ - ‰„ÏÈÂ ,Ô‰k d˙B‡ ‰ztL81. ∆ƒ»»…≈¿»¿»∆∆ƒ¿ƒ¿»

,‡È‰ ÔÈLec˜ ‡Ï·e ÏÈ‡B‰ ,˜ÙÒ ¯·c‰L Èt ÏÚ Û‡Â¿««ƒ∆«»»»≈ƒ¿…ƒƒƒ
‡aL ‰Ê ˙˜ÊÁa „Ïe‰ È¯‰ - ‰¯aÚ˙ ¯Á‡Ó ‡nL∆»≈«≈ƒ¿«¿»¬≈«»»¿∆¿«∆∆»

ÏB˜ ‰ÈÏÚ ‡ˆÈ ‡lL ‡e‰Â .‰ÈÏÚ82‡l‡ ,¯Á‡ ÌÚ »∆»¿∆…»»»∆»ƒ«≈∆»
˙‰k ÔÎÂ .Ô‰k‰ ‰Êa ‰È¯Á‡ ÔÈp¯Ó Ïk‰83‡aL «…¿«¿ƒ«¬∆»¿∆«…≈¿≈…∆∆∆»

d˙B‡ ‰zt B‡ dÒ‡L B‡ ‰ËBL Ï‡¯OÈ ‰ÈÏÚ»∆»ƒ¿»≈∆∆¬»»ƒ»»
¯aÚ‰ ÈtÓ ˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ‰¯aÚ˙Â84CzÁ˙ . ¿ƒ¿«¿»≈»∆∆ƒ¿≈»À»ƒ¿«≈

¯aÚ‰85.ÏÎ‡z BÊ È¯‰ - »À»¬≈…«

שם:80) כהן.81)משנה ולפי 82)שהוא כרבא שם,

הראשון. שם.83)הלשון פוסל,84)משנה שעובר
ב. בהלכה למעלה שם.85)כמבואר משנה

.ÂËLÈ‡ ˙L‡86Èep˜ È„Ú ‰ÈÏÚ e‡aL87È„ÚÂ ≈∆ƒ∆»»∆»≈≈ƒ¿≈≈
‰¯È˙Ò88„Ú ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ¿ƒ»¬≈¬»∆¡…ƒ¿»«

˙Ó .‰BÊ ˜ÙÒ ‡È‰L ÈtÓ ,ÌÈ¯n‰ ÈÓ ‰zLzL∆ƒ¿∆≈«»ƒƒ¿≈∆ƒ¿≈»≈
dÏÚa89ÔÈ‡L ÌÈLp‰ ÔÓ ‰˙È‰L B‡ ,‰p˜LiL Ì„˜ «¿»…∆∆«¿∆»∆»¿»ƒ«»ƒ∆≈»
˙B˙BL90ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ - ‰a˙k ˙BÏËB ‡ÏÂ¿…¿¿À»¬≈¬»∆¡…

ÌÏBÚÏ ‰Óe¯˙a91‰‡ÓË ‰¯Ó‡L Ô‰k ˙L‡ ÏÎÂ . ƒ¿»¿»¿»≈∆…≈∆»¿»¿≈»
È‡92‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ BÊ È¯‰ -93. ¬ƒ¬≈¬»∆¡…ƒ¿»

(86- בתרומה מלאכול אסורות "ואלו ו: בסוטה משנה
שותה". איני לה 87)והאומרת שאמר שהעידו היינו

מהלכות  (פ"א פלוני איש עם תסתרי אל עדים, בפני הבעל
א). הלכה האיש 88)סוטה אותו עם שנסתרה שהעידו

ב). הלכה (שם עדים שני בפני עמו תסתרי אל לה שאמר
הוא 89) וכן הלל, בית כדעת כד. שם (משנה שותה שאינה

ז). הלכה בפ"ב ומנויות 90)שם במספר, הן עשרה חמש
ב. הלכה (רדב"ז).91)שם זונה ספק זניתי 92)שהן

נאמנת,93)תחתך. אינה לבעלה שלאוסרה אףֿעלֿפי
אישות  מהלכות ופכ"ד צ: (נדרים באחר נתנה עיניה שמא
והמדובר  שם. רבא וכדעת נאמנת. תרומה לענין - כג) הלכה
וסתירה, קינוי היה שאילו (כסףֿמשנה), וסתירה קינוי בלא
בתרומה  מלאכול אסורות "ואילו ו. בסוטה מפורשת משנה
ד"ה  שם בתוספות וראה לך" אני טמאה האומרת -

האומרת.

.ÊËÏ‡¯OÈ ˙a ‰pË˜94˙ÚcÓ ‡lL Ô‰ÎÏ ˙‡OpL ¿«»«ƒ¿»≈∆ƒ»¿…≈∆…ƒ««
ÂÈÙa ‡lL ÔÈa ‰È·‡ ÈÙa ÔÈa ,‰È·‡95Èt ÏÚ Û‡ , »ƒ»≈ƒ¿≈»ƒ»≈∆…¿»»««ƒ

‰È·‡ dLcwL96‰ÁÓ Ì‡L ;‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ dÈ‡ - ∆ƒ¿»»ƒ»≈»∆∆ƒ¿»∆ƒƒ»
Ú¯ÙÓÏ ‰¯Ê ‰OÚz -97ÒÚBk - ˜˙BLÂ ‰‡B¯L ‰ÊÂ , ≈»∆»»¿«¿≈«¿∆∆∆¿≈≈

BzÚ„Ï ‡lL ˙‡OpL ÈÙÏ ,‡e‰98. ¿ƒ∆ƒ»∆…¿«¿

מה:94) למדינת 95)קידושין הקידושין אחרי שהלך כגון
-96)הים. לדעת שלא היו הקידושין גם אם וכלֿשכן

להלן. ראה אוכלת, הנישואין 97)שאינה שבטלו מפני
נתקדשה 98)והאירוסין. א. פלוגתות: שלש שם בגמרא

לרב  ונישאה, ועמדה הים, למדינת אביה והלך אביה לדעת
וימחה. אביה יבוא שמא אוכלת אינה - אסי ולרב אוכלת, -
כרב  הלכה ולפיכך אסי, רב לדעת רב וחש עובדה, והיתה
שלא  ונישאת כאן ואביה אביה, לדעת נתקדשה ב. אסי.
אינה  - הונא ולרב אוכלת, - אבא בר ירמיה לרב לדעתו,
ולפיכך  הוא, כועס - ושתק כאן שהיה ואףֿעלֿפי אוכלת,
בר  ירמיה רב של רבו שהוא הונא, כרב והלכה שותק, הוא
מדעתו  שלא ונישאת האב מדעת שלא נתקדשה ג. אבא.
שלא  נתקדשה (שגם כך שכל אוכלת, - הונא לרב כאן, והוא
לכך. הסכים ודאי אלא כעס, מתוך שותק היה לא מדעתו)
נראין  עולא שאמר ולפי אוכלת, איה - אבא בר ירמיה ולרב
ועיין  כדבריו, הלכה - אבא) בר ירמיה רב =) תלמיד דברי

כסףֿמשנה.

ּתׁשיעי  1ּפרק ¤¤§¦¦
אוכלת 1) אם גיטה לקבל שליח שעשתה האשה יבאר
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מי  בים. הנטרפת וספינה כרכום שהקיפוה עיר בתרומה.
מת  אומר אחד ואם אחרת. במדינה גוסס בעלה שהניחה
את  המשחרר דין. בבית דינו שנגמר מי מת. לא אומר ואחד
כהן  תרומה. מאכילה אם מכהן בהמה ששכר וישראל עבדו.

משך. ולא הדמים ולקח לישראל פרתו שמכר

.‡‰M‡‰2‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡3B‡ d„ÈÏ Ëb ÚÈbiL „Ú »ƒ»∆∆ƒ¿»«∆«ƒ«≈¿»»
‰Ïa˜Ï ‰˙OÚL dÁeÏL „ÈÏ4˜ÙÒ ‡È‰L ÏÎÂ . ¿«¿»∆»¿»¿«»»¿…∆ƒ¿≈

‰Le¯b5ÏÎ‡z ‡Ï BÊ È¯‰ -6ÁÈÏL ‰˙OÚL ‰M‡‰ . ¿»¬≈……«»ƒ»∆»¿»»ƒ«
„iÓ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ - dhb dÏ Ïa˜Ï7Ì‡Â . ¿«≈»ƒ»¬»∆¡…ƒ¿»ƒ»¿ƒ

Ïa˜ :‰¯Ó‡‰¯eÒ‡ dÈ‡ - ÈBÏt ÌB˜Óa Èh‚ ÈÏ »¿»«≈ƒƒƒ¿»¿ƒ≈»¬»
ÌB˜Ó B˙B‡Ï ÁÈÏL ÚÈbiL „Ú8ÁÈÏL ‰ÁÏL . «∆«ƒ«»ƒ«¿»»¿»»ƒ«

‡È·‰Ï9dhb dÏ10Ëb ÚÈbiL „Ú ‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ - ¿»ƒ»ƒ»∆∆ƒ¿»«∆«ƒ«≈
BzL‡Ï ¯ÓB‡‰ .d„ÈÏ11˙Á‡ ‰ÚL Ch‚ ‰Ê È¯‰ : ¿»»»≈¿ƒ¿¬≈∆ƒ≈»»««

„iÓ ‰Óe¯˙a ÏÎ‡Ï ‰¯eÒ‡ - È˙˙ÈÓÏ Ì„˜12. …∆¿ƒ»ƒ¬»∆¡…ƒ¿»ƒ»

לכהן.2) שנישאת ישראל א.3)בת סה, גיטין משנה,
מהל'4) (פ"ו מתגרשת היא מיד לידו, הגט שמשיגיע

ה"א). קרוב 5)גירושין ספק הגט, הבעל לה שזרק כגון
שליח  שעשתה כגון או הי"ג). פ"ה (שם לה קרוב ספק לו
מיד, הגט קיבל שמא מיד, בתרומה לאכול שאסורה לקבלה,

(פי"ח 6)כדלהלן. במזונותיה חייב שבעלה אףֿעלֿפי
גרושה  שמא אסורה, תרומה באכילת - הכ"ה) אישות מהל'

קיבל 7)היא. כבר ושמא שליחותו, עושה שליח חזקה
לו  שתהיה מעת שהיינו ומובן שם). (גיטין, הגט את השליח

הגט. לקבל (משנה,8)שהות אליעזר רבי של כחכמים
שהאשה  מגורשת, אינה אחר במקום קיבל שאם שם),

מקום. באותו דוקא הגט שיקבל "שליח 9)מקפידה זהו
לידה 10)להבאה". גט כשהגיע אלא מתגרשת שאינה

ה"דֿה). גירושין מהל' א.11)(פ"ו כח, שעל 12)שם
הסמוכה  השעה היא זו שמא ספק יש ושעה, שעה כל
בהלכה  (ראה חששו לא מת ששמא שאףֿעלֿפי למותו,

שם). (גמרא חששו ימות, שמא - הסמוכה)

.·¯ÈÚ13‰eÙÈw‰L14ÌB˜¯k15˙Ù¯hn‰ ‰ÈÙÒe , ƒ∆ƒƒ»«¿¿ƒ»«ƒ»∆∆
Ìia16ÔBcÏ ‡ˆBi‰Â ,17ÔÈÓi˜ ˙˜ÊÁa el‡ È¯‰ -18; «»¿«≈ƒ¬≈≈¿∆¿««»ƒ

L¯ÙÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â19‡¯iLa ‡ˆBÈÂ20¯ÈÚ Ï·‡ . ¿≈»ƒ«¿»≈¿≈¿«»»¬»ƒ
‚¯‰Ï ‡ˆBi‰Â ,Ìia ‰„·‡L ‰ÈÙÒe ,ÌBk¯k ‰eL·kL∆¿»»«¿¿ƒ»∆»¿»«»¿«≈≈»≈

ÌÈ·ÎBk È„·BÚ ÈÈ„ ÈzaÓ21‰iÁ ez¯¯bL ÈÓe ,22B‡ ƒ»≈ƒ≈¿≈»ƒƒ∆¿»««»
È¯ÓÁ BÏ ÔÈ˙B - ¯‰ BÙËL B‡ ˙ÏtÓ ÂÈÏÚ ‰ÏÙ»¿»»»«…∆¿»»»¿ƒÀ¿≈
Ô‰k ˙a Ô‰È˙BL eÈ‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈiÁ È¯ÓÁÂ ÌÈ˙Ó≈ƒ¿À¿≈«ƒ¿ƒ»ƒ»¿≈∆«…≈

eÏÎ‡È ‡Ï el‡ È¯‰ - Ô‰ÎÏ Ï‡¯OÈ ˙a B‡ Ï‡¯OÈÏ23. ¿ƒ¿»≈«ƒ¿»≈¿…≈¬≈≈……¿
ÔÈc ˙È·a BÈc ¯Ó‚pL ÈÓ Ï·‡24˙È·a e‰eÁÈp‰Â ¬»ƒ∆ƒ¿«ƒ¿≈ƒ¿ƒƒ¿≈

‰ÏÈ˜q‰25˙Ó ˙˜ÊÁa ‰Ê È¯‰ - ‚¯‰Ï26ÏÎ‡z ‡ÏÂ , «¿ƒ»≈»≈¬≈∆¿∆¿«≈¿……«
BzL‡27. ƒ¿

ב.13) שם, כבשוה.14)משנה, לא "מצור"15)אבל
שם). גיטין, (רש"י "כרקומין" אונקלוס תרגם כ) כ, (דברים

(שם).16) טבעה לא (שם).17)ועדיין נפשות בדיני
בתרומה.18) אוכלות נשותיהם - כהנים היו לים.19)ואם
בשיירה)20) והיוצא לים המפרש =) ששניהם למדברות.

הנ"ל. ככל בסכנה כלֿכך שוחד,21)אינם שמקבלים

של  דינים בבתי ליהרג היוצא אבל בחיים, השאירוהו ושמא
השני  הלשון לפי שם, (גמרא מת בחזקת הוא הרי - ישראל

להלן. וראה יוסף), רב ה"ד.22)של פ"ג גיטין 'ירושלמי'
בתרומת 23) תאכל ולא חי הוא שמא לישראל, כהן בבת

מת. הוא שמא לכהן ישראל ובת ישראל.24)אביה, של
סב 25) אבל דין". "גמר אלא הזכירו לא שם, ור בגמרא

הדבר  אפשר הסקילה, בבית הניחוהו שלא שעד רבינו
– א כט, דף ועיי"ש (כסףֿמשנה). זכות לו שימצאו

אבל. ד"ה (כסף26ֿ)ב'תוספות' חומרא מצד ולא ודאי
בת 27)משנה). היא ואם ישראל, בת והיא כהן הוא אם

(שם). בתרומה אוכלת - ישראל והוא כהן

.‚‰ÁÈp‰28ÒÒBb dÏÚa29ÔÈa ,˙¯Á‡ ‰È„Óa ƒƒ»«¿»≈ƒ¿ƒ»«∆∆≈
Ô‰k ˙L‡ ˙ÈÏ‡¯OÈ B‡ Ï‡¯OÈ ˙L‡ ˙‰k ‰˙È‰L∆»¿»…∆∆≈∆ƒ¿»≈ƒ¿¿≈ƒ≈∆…≈

ÏÎ‡z ‡Ï -30¯ÓB‡ „Á‡ .‰˙ÈÓÏ ÔÈÒÒBb ·¯L ; ……«∆…¿ƒ¿ƒ»∆»≈
˙Ó31.ÏÎ‡z ‡Ï BÊ È¯‰ - ˙Ó ‡Ï ¯ÓB‡ „Á‡Â , ≈¿∆»≈…≈¬≈……«

רבא.28) של מימרא א. כח, וראה 29)גיטין למות. עומד
צב. והערה הכ"ח גירושין מהל' אשת 30)בפ"ה כהנת

אשת  וישראלית מת. ולא המיעוט, מן הוא שמא - ישראל
ומת. הרוב, מן הוא שמא ב:31)כהן, קיז, יבמות משנה,

תנשא". לא זו הרי - מת לא אומר ועד מת, אומר "עד
(כסףֿמשנה). מספק בתרומה שאסורה והואֿהדין

.„d˙¯ˆ dÏ ‰¯Ó‡32ÌÈL LÓÁ‰Ó ˙Á‡ B‡ ,33 »¿»»»»»««≈∆»≈»ƒ
dÈ‡Â ÏÈ‡B‰ ,dÏÚa ˙nL ,d„ÈÚ‰Ï ˙BÓ‡ ÔÈ‡L∆≈»∆¡»¿«ƒ»∆≈«¿»ƒ¿≈»

‰Óe¯˙a ˙ÏÎB‡ BÊ È¯‰ - Ô‰Èt ÏÚ ˙‡O34˙˜ÊÁa ƒ≈«ƒ∆¬≈∆∆ƒ¿»¿∆¿«
ÔÓ‡ ‡e‰L ÈÓ dÏ „ÈÚiL „Ú ,Ìi˜ dÏÚaL∆«¿»«»«∆»ƒ»ƒ∆∆¡»

.ÂÈt ÏÚ d‡ÈO‰Ï¿«ƒ»«ƒ

א.32) קיח, שם משנה, בעלה. של שניה כלומר,33)אשה
החמש. בכלל היא הצרה גם שהרי הנשים, מחמש אחרת או
ובת  חמותה קיז): (שם במשנה מנויות האלו הנשים חמש
מהל' בפי"ב וראה בעלה. ובת ויבמתה וצרתה חמותה

הט"ז. שרב 34)גירושין לפי שם. במשנה, טרפון כרבי
ראב"ד  ועי' כמותו, הלכה שם פסק שמואל, בשם  יהודה

וכסףֿמשנה.

‰.Bc·Ú ˙‡ ¯¯ÁLÓ‰35BÏ ‰kÊiMÓ -36¯e¯ÁL Ë‚a «¿«¿≈∆«¿ƒ∆ƒ¿∆¿≈ƒ¿
‰Óe¯˙a ÏÎ‡lÓ BÏÒt37˙e¯ÁÏ ‡ˆiL „·Ú ÏÎÂ . ¿»ƒ∆¡…ƒ¿»¿»∆∆∆»»«≈

˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,¯e¯ÁL Ëb ·kÚÓ ‡e‰ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ¿À»≈ƒ¿¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿
ÌÈ„·Ú38ÏÎ‡Ï ¯eÒ‡ ‡e‰ È¯‰ ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ - ¬»ƒ««ƒ≈¬≈»∆¡…

‰Óe¯˙a39. ƒ¿»

כהן.35) שליח.36)והאדון גיטין 37)עלֿידי משנה,
רבו  מתחת שיוצא לעבד הוא ש"זכות חכמים וכדעת ב. יא,
נשתחרר  - הזוכה ליד הגט משהגיע ולפיכך לחירות",

ה"א. עבדים מהל' בפ"ו וראה ופ"ח 38)העבד. ה"ז, פ"ז
ואילך. יג אינו 39)מהלכה אם - ב מב, שם היא בעיא

שעודנו  מכיון שמא או כספו, קנין שאינו לפי בתרומה אוכל
הבעיא, נפשטה ולא כספו, כקנין הוא הרי שחרור, לגט זקוק

ש  ומה לחומרא. רבינו פסק -ולפיכך ב כד, בכריתות אמרו
אין  - בתרומה אוכל שחרור גט שמעוכב לקיש, ריש לדעת

מעוכב. ד"ה שם, גיטין 'תוספות' ועי' כן. הלכה
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.Â¯Á‡Ï ÂÈÒÎ ·˙Bk‰40¯Á‡ È„È ÏÚ BÏ ‰ÎÊÂ41, «≈¿»»¿«≈¿»»«¿≈«≈
ÁÂˆ Ck ¯Á‡Â BÏ e˙pL ‰Ê ˜˙LÂ ,ÌÈ„·Ú Ô‰a eÈ‰Â¿»»∆¬»ƒ¿»«∆∆»¿¿««»»«

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -42ÏÚ BÙBÒ ÁÈÎB‰ ÁÂvL ‰Ê Ì‡ , ¬≈∆»≈ƒ∆∆»«ƒ««
B˙lÁz43‰Ê B‡ ,ÔBL‡¯ ˙eL¯Ó e‡ˆÈ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ¿ƒ»«¬«ƒ…»¿≈¿ƒ∆

Ba ¯ÊÁ ˜˙ML ¯Á‡ ÁÂvL44ÔÈÏÎB‡ ÔÈ‡ CÎÈÙÏ . ∆»«««∆»«»«¿ƒ»≈¿ƒ
‰Óe¯˙a45Ô‰k ÔBL‡¯‰Â Ï‡¯OÈ ÈL Ba¯ ‰È‰L ÔÈa , ƒ¿»≈∆»»«≈ƒƒ¿»≈¿»ƒ…≈

.Ô‰k ÈM‰Â Ï‡¯OÈ ÔBL‡¯ Ba¯ ‰È‰L ÔÈa≈∆»»«ƒƒ¿»≈¿«≈ƒ…≈

ב.40) לט, וחולין א. קלח, בבבאֿבתרא ברייתא
כיון 41) קנה, ודאי - לעצמו לו הקנה שאם שם, גמרא

ושם). (שם, צווח שלבסוף אףֿעלֿפי פסק 42)ששתק, כן
שם  דבריו ומקור ה"ג. ומתנה זכיה מהל' בפ"ד גם רבינו

זה. בדבר חכמים הכריעו שלא רצה 43)ושם, שלא
כי  להסכמה, אות זה אין בתחילה ששתק ומה זו, במתנה
ושם). (שם, לידו באה שלא זמן כל לצווח לו מה

מתחילה 44) כבר שקנה כיון מועילה, אינה בדברים וחזרה
ראה  הפקר, של לשון בדבריו היה כשלא ומדובר כששתק.

ה"א. שייכים,45)שם העבדים למי ידוע שאינו מספק,
השני. לרבם או הראשון לרבם

.Ê¯ÎOL Ï‡¯OÈ46dÏÈÎ‡Ó - Ô‰kÓ ‰Ó‰a ƒ¿»≈∆»«¿≈»ƒ…≈«¬ƒ»
‰Óe¯z47Èt ÏÚ Û‡ ,Ï‡¯OÈ ˙Ó‰a ¯ÎOL Ô‰ÎÂ ; ¿»¿…≈∆»«∆¡«ƒ¿»≈««ƒ

ÈtÓ ,‰Óe¯z ‰pÏÈÎ‡È ‡Ï - ‰È˙BBÊÓa ·iÁ ‡e‰L∆«»ƒ¿∆»…«¬ƒ∆»¿»ƒ¿≈
BtÒk ÔÈ˜ dÈ‡L48. ∆≈»ƒ¿««¿

מ"ט.46) פי"א של 47)תרומות כספו קנין שהיא לפי
וכתב  תרומה". כרשיני "מאכילה שם: במשנה והנה כהן,
אוכל  שהם כרשינין, אלא אותה מאכילין שאין הר"ש, שם
למעלה  וראה אותה, מאכילין אין אדם אוכל אבל בהמה,

ה"א. זרה 48)פ"ו (עבודה קנין אינה ששכירות כהן, של
טו.).

.ÁdÓhÙÏ Ô‰kÓ ‰¯t ÌML Ï‡¯OÈ49˙BÈ‰ÏÂ ƒ¿»≈∆»»»ƒ…≈¿«¿»¿ƒ¿
Èt ÏÚ Û‡ ,‰Óe¯˙a ‰pÏÈÎ‡È ‡Ï - Ô‰ÈÈa Á·M‰«∆«≈≈∆…«¬ƒ∆»ƒ¿»««ƒ

dÁ·La ˜ÏÁ Ô‰kÏ LiL50Ô‰k Ï·‡ .51‰¯t ÌML ∆≈«…≈≈∆¿ƒ¿»¬»…≈∆»»»
˜ÏÁ Ï‡¯OÈÏ LiL Èt ÏÚ Û‡ ,dÓhÙÏ Ï‡¯OiÓƒƒ¿»≈¿«¿»««ƒ∆≈¿ƒ¿»≈≈∆
BÓˆÚ ÏÚ dÓL È¯‰L ,Ô‰kÏ dÙe‚Â ÏÈ‡B‰ ,Á·Ma«∆«ƒ¿»«…≈∆¬≈»»««¿

‰Óe¯z dÏÈÎ‡Ó ‰Ê È¯‰ -52. ¬≈∆«¬ƒ»¿»

הכהן 49) מן הישראל אותה "שיקנה היינו שם. תרומות,
עד  (הישראלי) במזונותיה שיטפל עמו ויתנה ידועים, בדמים
- שירויחו מה וכל הפרה, ימכרו ואחרֿכך ידוע, זמן
- הדין מן לעשותו מותר שהוא כמו בשוה, אותו שיחלקו

אףֿעלֿפי  מכהן, קנאה הישראלי שזה ולפי - הריבית מצד
שאינה  לפי בתרומה תאכל לא בריוח, חלקו לכהן שנשאר
שאפילו  מדבריו, ונראה שם). המשניות' ('פירוש כספו" קנין
זה  שבאופן הבעלים, על אחר ואונס וזול יוקר אחריות אם
ולווה  מלוה מהל' בפ"ח כמבואר ריבית, משום אסור אינו
ב'משנה  וראה המקבל, של קנינו נקרא כן גם - הי"ב

שם. כנ"ל.50)ראשונה' לישראל, קנוי שהגוף
שם.51) כנ"ל.52)משנה, לו, קנויה שגופה לפי

.Ë¯BÎa ‰„ÏiL Ï‡¯OÈ ÏL B˙¯t53BÏÈÎ‡Ó - »»∆ƒ¿»≈∆»¿»¿«¬ƒ
Ì„‡ ¯ˆB‡Â .ÌÈ‰kÏ ¯BÎa‰L ,‰Óe¯z54ÈÈL¯k ¿»∆«¿«…¬ƒ¿≈»»«¿ƒ≈

e‡B·È ‡nL LLBÁ BÈ‡Â ,BÎ·BL CB˙Ï ‰Óe¯z¿»¿»¿≈≈∆»»
BlL ÌÈBi‰55.Ô˙B‡ eÏÎ‡ÈÂ «ƒ∆¿…¿»

(כסףֿמשנה).53) פ"י תרומות [תוספתא 54)תוספתא
"ואוצר", וכתב רבינו, ושינה אדם". "נותן ושם: שם,
ראה  לאוצר, אלא היונים למאכל שם נתנם לא כי להורות

לחיה 55)להלן]. לבהמה, אלא להאכיל לכהן הותר [שלא
אבל  עליו, שמזונותיהם משום שם), (משנה, ולתרנגולים
שם', אנשי ('תוספת עליו מזונותם שאין הותר, לא לעופות
פרה  ששכר "וכהן שם: המשנה בלשון נראה וכן שם).
וכו'", יאכילנה לא - עליו שמזונותיה אףֿעלֿפי מישראל,
להאכילה  לו להתיר גורם הוא עליו" "שמזונותיה הרי
אסור  כד.), (ביצה עליו מזונותיהם שאין שובך ויוני תרומה.
לתוך  כרשינים אדם אוצר ואףֿעלֿפיֿכן תרומה, להאכילם
לפי  ויאכלו, שלו היונים יבואו שמא חושש ואינו שובכו
אינו  - מאליהם אוכלים שהיונים מה ועל לאוצר, שכוונתו
אותם  מאכילים שאין שביעית, בפירות גם מצינו וכן מצווה.
הלכה  אם ואףֿעלֿפיֿכן ה"ה), שמיטה מהל' (פ"ה לבהמה
אותו  מחייבים אין ואכלה, התאנה לתחת מאליה הבהמה

שם]. כפשוטה' ב'תוספתא וראה (שם). להחזירה

.ÈÁ˜ÏÂ Ï‡¯OÈÏ B˙¯t Ô‰k‰ ¯ÎÓ Ì‡L ,ÈÏ ‰‡¯È≈»∆ƒ∆ƒ»««…≈»»¿ƒ¿»≈¿»«
Ï ÔÈ„ÚL Èt ÏÚ Û‡ ,ÌÈÓc‰È¯‰ - Á˜Bl‰ CLÓ ‡ «»ƒ««ƒ∆¬«ƒ…»««≈«¬≈

˙BÚÓ ‰¯Bz ÔÈcL ;‰Óe¯z dÏÈÎ‡‰Ï ¯eÒ‡ ‰Ê∆»¿«¬ƒ»¿»∆ƒ»»
¯kÓÓe ÁwÓ ˙BÎÏ‰a ¯‡a˙iL BÓk ,˙BB˜56Ì‡Â . ¿∆ƒ¿»≈¿ƒ¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ

‡Ï - ÌÈÓc‰ Ô˙pL Èt ÏÚ Û‡ ,Ô‰kÏ Ï‡¯OÈ ¯ÎÓ»«ƒ¿»≈«…≈««ƒ∆»««»ƒ…
CLÓiL „Ú ‰Óe¯˙a ÏÎ‡z57. …«ƒ¿»«∆ƒ¿…

ה"א.56) שימשוך 57)פ"ג עד יקנה שלא תקנו שחכמים
שם). מכירה, (הלכות
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ה'תשפ"א  מרחשון כ"א ראשון יום

-mipnfxtq
zAW zFkld¦§©¨
עׂשר  ארּבעה 1ּפרק ¤¤©§¨¨¨¨

וההעתקה 1) הוצאה תהיה בהן אשר הרשויות מהות לבאר

קצת  בהכרח לזה ונמשך גדריהן. ולבאר לרשות, מרשות
ההוצאה. מתולדות תולדתה איכות לבאר דינים

.‡˙BiL¯ Úa¯‡2˙aLÏ3„ÈÁi‰ ˙eL¯ :4˙eL¯e , «¿«¿À¿«»¿«»ƒ¿
ÌÈa¯‰5˙ÈÏÓ¯ÎÂ ,6˙eL¯ ‡È‰ BÊ È‡ .¯eËt ÌB˜Óe , »«ƒ¿«¿¿ƒ¿¿≈ƒ¿

˙B¯a„Ó ?ÌÈa¯‰7˙B¯ÈÚÂ8ÌÈÎ¯„e ÌÈ˜ÂLe9 »«ƒƒ¿»«¬»¿»ƒ¿»ƒ
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ÔÈLlÙÓ‰10LL C¯c‰ ·Á¯ ‰È‰iL „·Ï·e .Ô‰Ï «¿À»ƒ»∆ƒ¿«∆ƒ¿∆…««∆∆≈
‰¯NÚ11‰n‡12‡ÏÂ ,13BÊ È‡Â .‰¯˜z ÂÈÏÚ ‰È‰È ∆¿≈«»¿…ƒ¿∆»»ƒ¿»¿≈

„ÈÁi‰ ˙eL¯14Ïz ?15·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·bL ¿«»ƒ≈∆»«¬»»¿»ƒ¿»»
.Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ÏÚ ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡«¿»»¿»ƒ««¿»»¿»ƒ»≈«≈
ÏÚ ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯NÚ ˜ÓÚ ‡e‰L ıÈ¯Á ÔÎÂ¿≈»ƒ∆»…¬»»¿»»«¿»»«
Úa¯‡ ÛwÓ ‡e‰L ÌB˜Ó ÔÎÂ .Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡«¿»»»≈«≈¿≈»∆À»«¿«
B‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰ÈÈ·e ‰¯NÚ Ô‰·b ,˙BvÁÓ¿ƒ»¿»¬»»≈≈∆«¿»»««¿»»

ÔÈÏÈÓ ‰nk Ba LÈ elÙ‡ ,Ôk ÏÚ ¯˙È16Ûw‰ Ì‡ , »≈«≈¬ƒ≈«»ƒƒƒÀ«
‰È˙B˙ÏcL ‰ÓBÁ ˙Ùwn‰ ‰È„Ó ÔB‚k ,‰¯È„Ï¿ƒ»¿¿ƒ»«À∆∆»∆«¿∆»

‰ÏÈla ˙BÏÚ17˙B‡B·Óe ,18‰LÏL Ô‰Ï LiL ƒ¿»««¿»¿∆≈»∆¿»
¯È„Â ¯ˆÁ ÔÎÂ ,˙ÈÚÈ·¯ Áe¯a ÈÁÏe ÌÈÏ˙k19¯‰ÒÂ20 ¿»ƒ¿ƒ¿«¿ƒƒ¿≈»≈¿ƒ»««

‰¯È„Ï eÙw‰L21‰¯eÓb „ÈÁi‰ ˙eL¯ Ôlk -22.Ô‰ ∆À¿¿ƒ»À»¿«»ƒ¿»≈

א.2) ו, "מקום 3)שבת רבינו: מביא ה"א) (פט"ז להלן
גינות  כגון לאויר, תשמישו שיהיה אלא לדירה הוקף שלא
כרשות  הוא הרי סאתים בית על יתר בו היה אם ופרדסים,
או  הרבים לרשות ממנו והזורק המוציא לחייב היחיד,
אמות  בארבע אלא בו לטלטל ואסור לתוכו, הרבים מרשות
רשויות  חמש שנמנה עצמה בפני רשות זו אין ככרמלית"
שלענין  אלא היחיד, רשות באמת שהיא משום לשבת,
וכרמלית  ברה"י נכללת היא והרי ככרמלית, דינה - טלטול

שם). (רבינו 4)('תוספות' שבת" בדיני המקומות "שינויי
המשניות). רבים"5)בפירוש בו דורכים שאין "מקום

שם".6)(שם). דורכים העם וכל לרבים, מעבר "מקום
ולא 7) הרבים רשות תנאי לא בו נשלמו לא אשר "מקום

זו  כאלמנה - כארמלית השם ואמיתת היחיד. רשות תנאי
המשניות), בפירוש (רבינו בעל" בעולת ולא בתולה שאינה
וכרמלו, יערו יח) י, (ישעיה "לשון פירש: ג:) (שבת ורש"י
היחיד", רשות תשמיש ולא לרבים תמיד הילוך לא שאינו
רך  - כרמל חייא רבי "תני ה"א): פ"א (שבת וב'ירושלמי'
הכתוב  כרמל - בינוני" אלא יבש ולא לח לא אינו מלא,
אלא  לגמרי, יבש ולא לח אינו יד), ב, (ויקרא בתורה
רשות  אינה "כרמלית וכך מתרכך, הוא ביד אותו כשמוללים

הרבים". רשות ולא ב 8)היחיד ברייתא יסוד גמרא על
שם  בגמרא אולם הרבים, כרשות הוא שמדבר ו.) (שבת
ואמר  ככרמלית, הוא שהמדבר אחרת ברייתא גם מובאה
השניה); על אחת מברייתא קושיא (אין קשיא "לא אביי:
הרבים, רשות (חשוב במדבר שרויין שישראל בזמן כאן
מקום  (אינו הזה" בזמן כאן רש"י). בו. הולכים רבים שהרי
ודינו  בו, שכיחים אין מדברות שהולכי לרבים, הילוך
שמדבר  הפוסק רבינו על תמהו המפרשים רש"י). ככרמילת.
בן  אברהם רבי ופירש בזמננו, גם הרבים רשות הוא
היו  שישראל בזמן כי הגמרא, את אחר באופן הרמב"ם
כבוד), ענני (ומוקפים בו סדורים ומחנותיהם במדבר, חונים
שאין  הזה בזמן אבל ושדה, כבקעה - ככרמלית דינו היה
דינו  בתוכו, ועובר הולך שירצה מי כל אלא בו דרים ישראל
אבל  (כסףֿמשנה). רבינו של טעמו הוא וזה הרבים, כרשות
לומר  אפשר איך כי זה. טעם על תמהו הרמב"ם מבארי
רשות  ישראל מחנה היה לא במדבר ישראל שהיו שבזמן
והושטה  וזריקה והכנסה הוצאה איסור עיקר הלא הרבים,
שבת  (ראה במדבר שהיתה המשכן ממלאכת למדים אנו

מקרקע  הקרשים את (במשכן) העלו "הם וצו.): מט:
הם  היחיד. לרשות הרבים מרשות תכניסו לא ואתם לעגלה,
תוציאו  לא ואתם לקרקע, מהעגלה הקרשים את הורידו
(שמות  התורה אזהרת וכן הרבים", לרשות היחיד מרשות
פירשו  השביעי", ביום ממקומו איש יצא "אל כט): טז,
המן  את ללקוט בידו הכלי עם איש יצא אל יז:): (עירובין
"ויצו  ו) לו, (שמות שכתוב מה וכן הוצאה, איסור משום
עוד  יעשו אל ואשה איש לאמר, במחנה קול ויעבירו משה
(שבת  פירשו מהביא", העם ויכלא הקודש לתרומת מלאכה
משה  שאמר התורה, מן בשבת הוצאה לאיסור מכאן צו:)
חז"ל  אמרו וכן למשכן, להביא מביתם יוציאו שלא לישראל
לב) טו, (במדבר השבת" ביום עצים "מקושש כי צו:) (שבת
נראה  זה מכל הרבים", ברשות אמות ארבע "מעביר היה
בו, שרויין היו שישראל בזמן הרבים רשות היה שהמדבר
בכל  שהכוונה [ונראה שמה). סי' (או"ח מגדים' ב'פרי וראה
והוא  בו סדורים ישראל מחנות היו שלא לויה למחנה אלה
"ומחנה  שם: בשבת מפורש וכן הדיעות, לכל הרבים רשות

הרבים"]. רשות ויערים 9)לויה "מדברות אחר: בנוסח
אחר: ובנוסח התימנים). (כ"י המפולשין" ודרכים ושדות

ודרכים "מדברות  ושווקים ויערות וכרמים ושדות
לים  דומה היער "ואין רוקח') ('מעשה להן" המפולשים
כיער, נוח תשמישו אין שהים ככרמלית, שדינם ובקעה
כרמלית, כן גם שהן זוויות וקרן והאצטוונית והבקעה
צורך  להם אין לתוכן, להכנס לרבים רשות שיש אףֿעלֿפי
כמדבר" עליו דרך ולהם לעצים, צריכים שהכל כיער בהן

לשואל 10)(כסףֿמשנה). ענה הרמב"ם בן אברהם רבי
שהרחיב  אלא הדרכים הן "השווקים זו: הלכה על
סי' הרמב"ם בן ר"א (תשובות לשניהם אחד ודין בדברים",

פריימן). הוצאת שאפשר 11)קיא עבריהם משני פתוחים
בהם. שבת 12)לעבור ובגמרא ב. צט, בבאֿבתרא משנה

זו  הולכות היו עגלות שתי המשכן: ממלאכת למדו א צט,
לעגלה  עגלה ובין אמות. חמש עגלה כל ורוחב זו, בצד
ההולך  לוי לבן רווח אמה ועוד ט"ו, הרי עגלה כמלא רווח
ביחד  הרי שעליהן, הקרשים את לסדר וביניהן העגלה אחרי
אמה  עשרה שש של מהתנאי, שחוץ אומרים ויש אמה. ט"ז
אלף) מאות (ֿשש רבוא ששים שיהיו תנאי עוד יש רוחב,
ו:). שבת ו'תוספות' גדולות' ו'הלכות (רש"י בו בוקעים
הרבים  רשות הוא הזה בזמן שמדבר הרמב"ם ולדעת
תנאי. אינו הנזכר שהתנאי כרחנו על - ז) הערה (למעלה
(רמב"ן  בתלמוד מקום בשום זה דבר הוזכר לא ובאמת
חוברת  כז שנה האמריקאי ב'הפרדס' [וראה נט.). בעירובין
ו. שבת בגמרא חדש קטע לפי זה לתנאי מקור שיש ו'
מינכן, כתבֿיד בגליון גם והיה רומי, בכתבֿיד שנשמר
.[276 עמוד ר"א סי' ובראבי"ה שם ב'מאירי' והובא

לו).13) הלכה יז פרק (להלן טפחים ששה היא אמה כל
מקורה 14) הרבים ברשות אמות ארבע "המעביר א: ה, שבת

מדבר". לדגלי דומה שאינו פטור, לטלטל 15)– שמותר
חייב. - הרבים לרשות מתוכו והמוציא והמכניס בתוכו,

א.16) ו, אמה.17)שבת אלפים הוא עירובין 18)מיל
ננעלות  דלתותיה אלמלא ירושלים יוחנן, רבי "אמר ב: ו,
שרשות  הרי הרבים", רשות משום עליה חייבין בלילה,
שדלתותיה  עלֿידיֿזה היחיד רשות נעשית גמורה הרבים
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היא  שירושלים קא.) (עירובין שאמרו ומה בלילה. ננעלות
רבינו  שכתב למה סותר אינו - בה לטלטל ואסור כרמלית
היא  - בלילה ננעלות שדלתותיה המוקפת "שמדינה כאן
לא  בעיר דיורים הרבה שישנם שכיון גמורה", היחיד רשות
עירבו  שלא זמן וכל חצרות, עירובי שצריכה חצר אלא תהא
רש"י  פירש וכן ככרמלית, בה לטלטל אסור - אותה

(כסףֿמשנה). קא. פרק 19)בעירובין בתחילת להלן ראה
הצאן.20)יז. לעדר שמירה מוקפת 21)מקום רחבה

לצאן. גדרה כעין המשמשת שבעיר, לא 22)גדר אם אבל
בתוכם  לטלטל אסור - היחיד רשות שהם אף לדירה, הוקפו

ה"א). בפט"ז (להלן אמות לארבע מחוץ

.·elÙ‡23Ïc‚Ó B‡ ‰ÈÙÒ ÔB‚k ,ÌÈÏk24ıÚ ÏL ¬ƒ≈ƒ¿¿ƒ»ƒ¿»∆≈
˙¯eÎÂ25‡ˆBiÎÂ26Ô‰a27‰Úa¯‡ Ô‰a LÈ Ì‡ ,28ÏÚ ¿«∆∆¿«≈»∆ƒ≈»∆«¿»»«

‰Úa¯‡29Ô‰ È¯‰ - ‰Ê ÏÚ ¯˙È B‡ ‰¯NÚ d·‚a30 «¿»»¿…«¬»»»≈«∆¬≈≈
.‰¯eÓb „ÈÁi‰ ˙eL¿̄«»ƒ¿»

בכולם.23) לטלטל גם ב.24)שמותר ק, שבת
א.25) לד, לעשיית 26)עירובין דבורים משכן א. ח, שבת

ועגולים 27)דבש. ומגדל, כספינה מרובעים כלים
הרבים.28)ככוורת. ברשות עומדים בכוורת 29)אפילו

חומשי  וג' טפחים חמשה בחללה להיות צריך עגולה, שהיא
ראה  ח.); (שבת ד' על ד' מחללה לרבע אפשר שאז טפח,

הי"ח. פי"ב הרקיע 30)למעלה עד גבה על בין בתוכה בין
שמה). סי' (או"ח היחיד רשות כשאר

.‚È·Ú31;„ÈÁi‰ ˙eL¯k - „ÈÁi‰ ˙eL¯ ÏL ÌÈÏ˙k‰ √ƒ«¿»ƒ∆¿«»ƒƒ¿«»ƒ
¯ÈÂ‡ .ÔkLŒÏk ‡Ï BÓˆÚÏ ,‰vÁÓ ‰NBÚ ÌÈ¯Á‡Ï32 «¬≈ƒ∆¿ƒ»¿«¿…»∆≈¬ƒ
Ï·‡ .ÚÈ˜¯Ï „Ú ,„ÈÁi‰ ˙eL¯k - „ÈÁi‰ ˙eL¯33 ¿«»ƒƒ¿«»ƒ«»»ƒ«¬»

„Ú ‡l‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯k BÈ‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡¬ƒ¿»«ƒ≈ƒ¿»«ƒ∆»«
˙eL¯ ¯ÈÂ‡a ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏe ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ¬»»¿»ƒ¿«¿»≈¬»»«¬ƒ¿

‡e‰ ¯eËt ÌB˜Ó ,ÌÈa¯‰34. »«ƒ¿¿

ב.31) צט, היחיד 32)שבת ברשות קנה נעץ א. ז, שבת
חייב. - גביו על ונח הרבים מרשות וזרק אמה, מאה גבוה

א.33) ק, שבת שם.34)משנה, להשתמש ומותר

.„‡È‰ BÊ È‡35˙ÈÏÓ¯k36‰Úa¯‡ Ba LiL Ïz ?37ÏÚ ≈ƒ«¿¿ƒ≈∆≈«¿»»«
‰¯NÚ „ÚÂ ‰LÏMÓ B‰·‚Â Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡38. «¿»»»≈«≈¿»¿ƒ¿»¿«¬»»

dÈ‡Â ,‰¯NÚ „Ú ‡l‡ ˙NÙBz dÈ‡ ˙ÈÏÓ¯k‰L∆««¿¿ƒ≈»∆∆∆»«¬»»¿≈»
˙BÁt ‰·Á¯39LiL ıÈ¯Á ÔÎÂ .‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ¿»»»≈«¿»»««¿»»¿≈»ƒ∆≈

‰LÏMÓ ˜ÓÚÂ Ôk ÏÚ ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba«¿»»««¿»»»≈«≈¿»…ƒ¿»
Ô‰·b ,˙BvÁÓ Úa¯‡a Ûw‰L ÌB˜Ó ÔÎÂ .‰¯NÚ „Ú«¬»»¿≈»∆À«¿«¿«¿ƒ»¿»

LÏMÓB‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ô‰ÈÈ·e ‰¯NÚ „ÚÂ ‰ ƒ¿»¿«¬»»≈≈∆«¿»»««¿»»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰ÎeÓq‰ ˙ÈÂÊ Ô¯˜ ÔÎÂ .Ôk ÏÚ ¯˙È»≈«≈¿≈∆∆»ƒ«¿»ƒ¿»«ƒ

ÛwnL ÌB˜n‰ ‡e‰Â40˙ÈÚÈ·¯‰ Áe¯‰Â ˙BvÁÓ LÏL ¿«»∆À»»¿ƒ¿»«»¿ƒƒ
‰¯B˜ B‡ ÈÁÏ BÏ ÔÈ‡L ÈB·Ó ÔB‚k ,ÌÈa¯‰ ˙eL¿̄»«ƒ¿»∆≈¿ƒ»

ÔÎÂ .˙ÈÚÈ·¯ Áe¯a41˙BÓÈa ÔÈa ,‰Ú˜a‰Â ÌÈni‰ ¿«¿ƒƒ¿≈««ƒ¿«ƒ¿»≈ƒ
.Ô‰ ˙ÈÏÓ¯k el‡ Ïk - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa ÔÈa ‰nÁ‰««»≈ƒ«¿»ƒ»≈«¿¿ƒ≈

א.35) ו, בתוכה 36)שבת לטלטל אסור שמדרבנן
בה"א. ראה אחרת, לרשות ולהוציא טפחים.37)ולהכניס

דין 38) לה יש - ארבעה ורחבה עשרה גבוהה היא שאם

בה"א. כמבואר היחיד, פחותה 39)רשות היא שאם
פטור. מקום נקראת משלשה, ולמעלה מארבעה

הרבים 40) לרשות שנפרצה "חצר א: צד, עירובין משנה,
או  הרבים לרשות מתוכה חכמים, אמרו אחת), (מרוח
ככרמלית" שהיא מפני - פטור לתוכה, הרבים מרשות
דין  לה יש התורה שמן אחרים, מפרשים ודעת  (הגר"א).

(מגידֿמשנה). חייב לתוכה והזורק היחיד, "כל 41)רשות
הרבים  רשות הוא כך שבת, לענין הרבים רשות שהוא מקום
הגשמים, בימות גדר המוקפת הבקעה אבל טומאה, לענין
הרי  מוקפת, היתה לא ואם ולטומאה. לשבת היחיד רשות
אבות  בהל' (רבינו בלבד" לטומאה היחיד רשות היא

ו). ה"א, פ"כ הטומאה

.‰¯ÈÂ‡42‰¯NÚ „Ú ˙ÈÏÓ¯kk ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÏÓ¯k‰ ¬ƒ««¿¿ƒ¬≈««¿¿ƒ«¬»»
˙ÈÏÓ¯k‰ ¯ÈÂ‡a ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏe ,ÌÈÁÙË¿»ƒ¿«¿»≈¬»»¿»ƒ«¬ƒ««¿¿ƒ

ÙÏ .¯eËt ÌB˜Ó ‡e‰ È¯‰CÎÈ43ÏÚÓ ,44ÌÈn‰ Èt ¬≈¿¿¿ƒ»≈«¿≈««ƒ
¯ÈÂ‡k - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ „Ú :˙B¯‰paLÂ ÌÈniaL∆««ƒ¿∆«¿»«¬»»¿»ƒ«¬ƒ
Ïk Ï·‡ .¯eËt ÌB˜Ó - ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏe ,˙ÈÏÓ¯k«¿¿ƒ¿«¿»≈¬»»¿¿¬»»

˜ÓÚ‰45.‰·Ú Ú˜¯˜k ‡e‰ È¯‰ ,ÌÈÓ ‰‡Ïn‰ »…∆«¿≈»«ƒ¬≈¿«¿«»∆

ב.42) ז, ב.43)שבת ק, עשרה 44)שבת מודדים שאין
(ראה  ולמעלה המים מפני אלא הים מקרקעית טפחים

סז). סי' פריימן הרמב"ם' מאה 45)'תשובות עמוק אפילו
כרמלית. לגבי בטל שהוא ארבעה, רחב ואינו אמה

.Â˜ÓÚ elÙ‡ ,˙ÈÏÓ¯kk ‡e‰ È¯‰ - ˙ÈÏÓ¯ÎaL ¯Ba∆¿«¿¿ƒ¬≈««¿¿ƒ¬ƒ»…
ÔÈ‡ Ì‡ ,‰n‡ ‰‡Ó46‰Úa¯‡ Ba47ÌÈa¯‰ ˙eL¯ . ≈»«»ƒ≈«¿»»¿»«ƒ
‰¯˜z ‰ÈÏÚ ‰˙È‰L48‰¯NÚ LL daÁ¯a ÔÈ‡L B‡ , ∆»¿»»∆»ƒ¿»∆≈¿»¿»≈∆¿≈

‡aËˆ‡ .˙ÈÏÓ¯Îk ‡È‰ È¯‰ - ‰n‡49ÔÈaL50 «»¬≈ƒ¿«¿¿ƒƒ¿«»∆≈
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÌÈ„ÓBÚ‰ ÌÈ„enÚ‰51‡È‰ È¯‰ - »«ƒ»¿ƒƒ¿»«ƒ¬≈ƒ

ÈcˆÂ .˙ÈÏÓ¯Îk52ÌÈa¯‰ ˙eL¯53Ï·‡ .˙ÈÏÓ¯Îk - ¿«¿¿ƒ¿ƒ≈¿»«ƒ¿«¿¿ƒ¬»
Ô‰ÈÈa ÔÈÒ¯Bc ÌÈa¯Â ÏÈ‡B‰ ,ÌÈ„enÚ‰ ÔÈa54È¯‰ - ≈»«ƒƒ¿«ƒ¿ƒ≈≈∆¬≈

.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ô‰≈¿»«ƒ

יש 46) "אפילו כתוב היה הראב"ד, שלפני ההלכה בנוסח
רוחב  בו שיש שכיון רבינו, על תמה לכן ארבעה", בו
ולא  היחיד רשות זה הרי מעשרה, יותר ועמוק ארבעה
אין  "אם שלפנינו בנוסח אבל א. בהלכה כמבואר כרמלית,
כיון  פטור למקום נחשב ולא ככרמלית, דינו ולכן ד'" בו
שאנו  עשר, עד רק כרמלית אין שהרי מעשר, יותר שהוא
נמצא  שהבור (כיון וניעור" מינו את מין "מצא  אומרים:
הי"א. בפי"ז להלן ראה ככרמלית), דינו בכרמלית,
כתב  לוניל לחכמי יט) סי' (פריימן, הרמב"ם' וב'תשובות
שלכם  בספר שיש מדבריכם, לי "יראה זו: הלכה על רבינו
הוא  הרי שבכרמלית בור הספר: נוסח וזה דברים, חסרון
הואיל  ארבעה, בו אין אם אמה מאה עמוק אפילו ככרמלית

לעצמ  רשות חלק תשובה ולא ובאותה ככרמלית". הוא הרי ו
בבור  "נתנו לב: בעירובין זו להלכה המקור גם נמסר
ובגמרא  עירוב". עירובו - אמה מאה עמוק אפילו (לעירוב
שדינו  שבכרמלית בבור המשנה את מעמידים לד:

ורחב 47)בכרמלית. אמה מאה עמוק אפילו אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה אמה (וראה 48)מאה א. צח, שבת

.(71 עמ' סט סי' הרמב"ם ידי 49)תשובות על אבנים בנין

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



zayקסח zekld - mipnf xtq - oeygxn `"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

עליו. לשבת ספסל כעין שאיֿאפשר 50)הקיר א. ז, שבת
ברווח. שם ותולים 51)ללכת ברחבה, עמודים "שהיו

לפניהם  היו אצטבאות וגם סחורותיהם, את הסוחרים בהם
(רש"י). שם" צד.)52)לשבת הסמוך 53)(עירובין בית

הרבים  רשות בני את ומעכבים בולטים שכתליו לרה"ר
תדיר. שם לעמוד 54)להלוך עמוד בין שאין "אףֿעלֿפי

שם, הולכים שרבים כיון הרבים, רשות נחשב - אמה ט"ז
('תוספות'). אמה" ט"ז רחב העמודים לבין ומחוץ

.Êe‰Ê È‡55˙BÁt Ba LiL ÌB˜Ó ?¯eËt ÌB˜Ó ≈∆¿¿»∆≈»
‰Úa¯‡Ó56,ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰LÏL B‰·‚Â ‰Úa¯‡ ÏÚ ≈«¿»»««¿»»¿»¿¿»«»»ƒ«

‰LÏMÓ ˙BÁt ÏkL57elÙ‡ .ı¯‡k ‡e‰ È¯‰58 ∆»»ƒ¿»¬≈»»∆¬ƒ
ÌÈˆB˜59ÌÈ˜¯·e60ÌÈÏÏ‚ B‡61Ô‰·b ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ«¿»ƒ¿»ƒƒ¿»«ƒ»¿»

Ô‰ È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ÔaÁ¯ ÔÈ‡Â ‰LÏL¿»¿≈»¿»«¿»»««¿»»¬≈≈
È¯Á ÔÎÂ .¯eËt ÌB˜ÓÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L ı ¿¿¿≈»ƒ∆≈«¿»»«

‰Úa¯‡62ÌB˜Ó ÔÎÂ .ÌB‰z‰ „Ú ‰LÏMÓ B˜ÓÚÂ «¿»»¿»¿ƒ¿»««¿¿≈»
Bk¯‡ ‰È‰ elÙ‡ ,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡L Ûwn‰«À»∆≈«¿»»««¿»»¬ƒ»»»¿
B‰·‚Â ,‰¯BÚN ˙BÁt ‰Úa¯‡ BaÁ¯Â ÏÈÓ ÛÏ‡∆∆ƒ¿»¿«¿»»»¿»¿»¿
¯ÈÂ‡ ÔÎÂ .¯eËt ÌB˜Ó ‰Ê È¯‰ - ‰ÏÚÓÏe ‰LÏMÓƒ¿»¿«¿»¬≈∆¿¿¿≈¬ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯63˙ÈÏÓ¯k ¯ÈÂ‡ B‡64‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ¿»«ƒ¬ƒ«¿¿ƒ¿«¿»≈¬»»
¯eËt ÌB˜Ó ‡e‰ È¯‰ -65. ¬≈¿¿

א.55) ו, אמה,56)שבת מאה ארוך ואפילו רוחב,
אברהם'). ('מגן מרובעים ארבעה על ארבעה שצריכים

הלכה 57) - לקרקע) (מחובר כלבוד הוא הרי משלשה פחות
מסיני. או 58)למשה הדוקרים אלה אפילו כלומר,

שלשה  בגובהם יש אם אלא פטור מקום אינם המאוסים
א.59)טפחים. ז, (שופטים 60)שבת עקצים מלא  שיח

ז). בקר.61)ח, נחשב 62)צואת ארבעה בו היה שאם
היחיד. א.63)לרשות ק, שבת ב.64)משנה, ז, שבת,

או 65) הרבים ברשות רק פטור למקום מציאות אין אולם
כיון  פטור, מקום דין אין היחיד ברשות אבל בכרמלית,
החלל  כל את וממלאה לרקיע עד עולה היחיד שרשות

(מגידֿמשנה).

.ÁÌB˜Ó66,ÌÈÓˆÓˆÓ ÌÈÁÙË ‰ÚLz B‰·‚a LiL »∆≈¿»¿ƒ¿»¿»ƒ¿À¿»ƒ
‡e‰ È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,¯˙È ‡ÏÂ ˙BÁt ‡Ï…»¿…»≈ƒ¿»«ƒ¬≈

ÔÈÁÈbLÓ ÔÈ‡Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯k67˙cÓe Bk¯‡ ˙cÓ ÏÚ ƒ¿»«ƒ¿≈«¿ƒƒ«ƒ«»¿ƒ«
ÔÈÙzÎÓ ÌÈa¯L ÈtÓ ,¯ˆ˜ ÔÈa ·Á¯ ÔÈa ,BaÁ¯68 »¿≈»»≈»»ƒ¿≈∆«ƒ¿«¿ƒ

ÂÈÏÚ69Ì‡ :˙BÁt B‡ ‰ÚLz ÏÚ ¯˙È ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ . »»¬»ƒ»»»≈«ƒ¿»»ƒ
‡e‰ È¯‰ - ¯˙È B‡ ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ‰È‰»»«¿»»««¿»»»≈¬≈
‡e‰ È¯‰ - ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡ Ì‡Â ,˙ÈÏÓ¯k«¿¿ƒ¿ƒ≈«¿»»««¿»»¬≈

¯eËt ÌB˜Ó70. ¿¿

א.66) ח, דעת 67)שבת אבל רש"י, דעת גם זוהי
ארבעה. רחב אם לרה"ר נחשב אז שרק הראב"ד

כתפיהם.68) שעל המשא את לתקן שם ונסמכים עומדים
בין 69) רחב בין הוא הרבים רשות לרבים, בו שצורך וכיון

(רש"י). הוא 70)קצר ארבעה, ורחב עשרה גבוה היה ואם
היחיד. רשות

.Ë‚b71ÌÈÁÙË ‰¯NÚ CB˙a ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï CeÓq‰ ««»ƒ¿»«ƒ¿¬»»¿»ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈÙzÎÓ ÌÈa¯Â ÏÈ‡B‰ -72‚ba ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ , ƒ¿«ƒ¿«¿ƒ»»»¿«¿≈«»
Úe·˜ ÌlÒ Bl ‰NÚiL „Ú73„enÚ .B¯Èz‰Ï74˙eL¯a «∆«¬∆À»»«¿«ƒ«ƒ¿

˙eL¯ ‰Ê È¯‰ - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯NÚ dB·b ÌÈa¯‰»«ƒ»«¬»»¿»»«¿»»¬≈∆¿
B‰·‚a ıÚ .„ÈÁi‰75dÈ‡ elÙ‡ ,‡e‰L Ïk „˙È «»ƒ»«¿»¿»≈»∆¬ƒ≈»

‰‰B·‚76„˙ia ˙BÏ˙Ï Èe‡¯Â ÏÈ‡B‰ ,‰LÏL ¿»¿»ƒ¿»ƒ¿«»≈
.˙ÈÏÓ¯k ‰NÚÂ BËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - Ba LnzL‰Ïe¿ƒ¿«≈¬≈∆¿«¬¿«¬∆«¿¿ƒ
elÙ‡Â .‰ÏÚÓÏe „˙i‰ ÔÓ ‡l‡ BÏ ÔÈ„„BÓ ÔÈ‡Â¿≈¿ƒ∆»ƒ«»≈¿«¿»«¬ƒ

Blk e‰‡ÏÓ77È¯‰L ,B‰·b ËÚÓÓ ‰Ê È¯‰ - ˙B„˙È ƒ¿»À¿≈¬≈∆¿«≈»¿∆¬≈
.Ô‰a ÌÈLnzLÓe ˙B„˙È‰ Ô˙B‡a ÔÈÏBzƒ¿»«¿≈ƒ¿«¿ƒ»∆

ב.71) פד, נראה 72)עירובין ולפיכך בו. משתמשים
הרבים. את 73)כרשות סילק ובזה לשבת, בין לחול בין

(רשב"א). לו מיוחד הגג ונעשה ממנו, עירובין 74)הרבים
א. לרש"י 75)עח, (בניגוד לארץ למטה לצידו כלומר,

גביו). על כלומר בראשו, בו נעץ שפירשו והראב"ד
שאינה 76) אע"פ אמר, אשי "רב שם: חננאל רבינו כגירסת

משנה'. 'מגיד ועיין מידי", ביה [דתלי] אפשר ג' גבוה
(מגידֿמשנה,77) שלשה גבוהים ואינם לארץ למטה כלומר,

לחםֿמשנה). ועיין

.ÈÈ¯BÁ78„ÈÁi‰ ˙eL¯79.„ÈÁi‰ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ≈¿«»ƒ¬≈≈ƒ¿«»ƒ
ÌÈa¯‰ ˙eL¯ È¯BÁ Ï·‡80,ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ÌÈ‡ - ¬»≈¿»«ƒ≈»ƒ¿»«ƒ

˙eL¯ „ˆa ¯BÁ ?„ˆÈk .Ô˙cÓ ÈÙk Ô‰ È¯‰ ‡l‡∆»¬≈≈¿ƒƒ»»≈«¿«¿
‰¯NÚ dB·‚Â ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba LÈ Ì‡ :ÌÈa¯‰»«ƒƒ≈«¿»»««¿»»¿»«¬»»

;„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰ È¯‰ -81- ‰¯NÚ dB·b ÔÈ‡ Ì‡Â ¬≈¿«»ƒ¿ƒ≈»«¬»»
- ‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba ÔÈ‡ Ì‡Â ;˙ÈÏÓ¯k ‰Ê È¯‰¬≈∆«¿¿ƒ¿ƒ≈«¿»»««¿»»
ÏkL ;‰LÏL dB·bL ,‡e‰Â .¯eËt ÌB˜Ó ‰Ê È¯‰¬≈∆¿¿»∆»«¿»∆»

ı¯‡k ‡e‰ È¯‰ - ‰LÏMÓ ˙BÁt‰82. «»ƒ¿»¬≈»»∆

ב.78) ז, או 79)שבת היחיד, רשות לצד שבכותל חורים
לעבר. מעבר מפולשים לצד 80)שהם שבכותל חורים

לפנים. מפולשים ואינם הרבים כרמלית 81)רשות וחורי
(רשב"א). מדתם כפי ג"כ לבוד.82)נידונים ונקרא

.‡È˙eL¯83ÏËÏËÏ ¯zÓ - ¯eËt ÌB˜Óe „ÈÁi‰ ¿«»ƒ¿¿À»¿«¿≈
ÔÈÏÈÓ ‰nk Ô‰ÈzLÓ ˙Á‡ Ïk C¯‡ ‰È‰ elÙ‡ .ÔlÎa¿À»¬ƒ»»…∆»««ƒ¿≈∆«»ƒƒ
- ˙ÈÏÓ¯k‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ï·‡ .dlÎa ÏËÏËÓ -¿«¿≈¿À»¬»¿»«ƒ¿««¿¿ƒ
¯È·Ú‰ Ì‡Â .˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ô‰a ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡≈¿«¿¿ƒ»∆∆»¿«¿««¿ƒ∆¡ƒ
˙eL¯a :˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ˜¯Ê B‡ ËÈLB‰ B‡ƒ»«¿«¿««ƒ¿

¯eËt - ˙ÈÏÓ¯Î·e ,·iÁ - ÌÈa¯‰84¯eq‡L . »«ƒ«»¿«¿¿ƒ»∆ƒ
‰ÓB„ ‡È‰L ÈtÓ ,Ì‰È¯·cÓ ˙ÈÏÓ¯k‰85˙eL¯Ï ««¿¿ƒƒƒ¿≈∆ƒ¿≈∆ƒ»ƒ¿

Ì‡ ,CÎÈÙÏ .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÛlÁ˙z ‡nL ,ÌÈa¯‰»«ƒ∆»ƒ¿«≈ƒ¿»«ƒ¿ƒ»ƒ
ÔB‚k ,‰‡ˆB‰‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ ‰È‰ ‡Ï86ıB˜ ¯È·Ú‰L …»»»ƒ¿«»»¿∆∆¡ƒ

,¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯ Ba e˜BfÈ ‡lL È„k ˙ÈÏÓ¯Îa¿«¿¿ƒ¿≈∆…ƒ«ƒ¬≈∆À»
.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .˙Bn‡ ‰nk B¯È·Ú‰ elÙ‡Â«¬ƒ∆¡ƒ«»«¿≈…«≈»∆

א.83) ו, "ומי 84)שבת רבינו: כותב המשניות ובפירוש
יתחייב  מהם, לאחד משם או לכרמלית, מהם מאחד שיוציא
(שבת  מכלום" פטור שוגג הוא ואם מזיד, הוא אם מלקות
פ"א): (שבת טוב' יום ב'תוספות זה על וכתב מ"א); פ"א
ארבעים  מלקות לומר שרוצה ותחשוב תטעה "ואל

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



קסט zay zekld - mipnf xtq - oeygxn `"k oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

ורגיל  ה"ג), בפ"א (ראה מדרבנן מרדות מכת אלא שבתורה,
מלקות". בשם דרבנן מרדות למכת לקרוא בזה 85)רבינו

מחיצות. לו קוץ 86)שאין רבינא: "אמר א: מב, שבת
(עד  אמות מארבע פחות פחות מוליכו הרבים ברשות
אמות  מד' פחות לטלטל כי הרבים, רשות לצדי שיסלקנו
שטלטול  (יותר, טובא אפילו ובכרמלית מדרבנן) איסור הוא

אחת)". בעקירה יעבירנו מדרבנן שלו

.·ÈÌLk87Ck ,¯eËt ÌB˜Ó ÏÎa ÏËÏËÏ ¯znL ¿≈∆À»¿«¿≈¿»¿¿»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï epnÓ ÒÈÎ‰Ï ¯zÓÀ»¿«¿ƒƒ∆ƒ¿«»ƒƒ¿»«ƒ
˙eL¯Ó BÏ ÔÈ‡ÈˆBÓe .˙ÈÏÓ¯ÎÏ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â¿≈»ƒ«¿«¿¿ƒƒƒ≈¿
ÔÓ ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Óe „ÈÁi‰«»ƒ≈¿»«ƒ¿≈»ƒ«ƒ

.˙ÈÏÓ¯k‰««¿¿ƒ

א.87) ו, שבת

.‚ÈÌLk88¯eÒ‡ Ck ,˙ÈÏÓ¯k‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ¿≈∆»¿«¿≈¿»««¿¿ƒ»»
B‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ‰pnÓ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒƒ∆»ƒ¿«»ƒƒ¿»«ƒ
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ˙ÈÏÓ¯kÏ ÒÈÎ‰Ï¿«¿ƒ««¿¿ƒ≈¿«»ƒ≈¿»«ƒ

.¯eËt - ÒÈÎ‰ B‡ ‡ÈˆB‰ Ì‡Â¿ƒƒƒ¿ƒ»

שם.88)

.„È‡ÈˆBn‰89B‡ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «ƒ≈¿«»ƒƒ¿«»ƒ
- ÚˆÓ‡a ˙ÈÏÓ¯ÎÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ¿»«ƒ¿«¿¿ƒ»∆¿«

¯eËt90˙ÈÏÓ¯ÎÂ BÊÏ BfÓ ˜¯Bf‰ B‡ ËÈLBn‰ ÔÎÂ . »¿≈«ƒ«≈ƒ»¿«¿¿ƒ
‡ÈˆBn‰ .¯eËt - ÚˆÓ‡a91ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ıÙÁ »∆¿«»«ƒ≈∆≈¿»«ƒ

˙ÈÏÓ¯kÓ B¯˜ÚÂ ¯ÊÁÂ ,ÌL BÁÈp‰Â ˙ÈÏÓ¯ÎÏ¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»¿»««¬»ƒ«¿¿ƒ
„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó B‡ÈˆB‰L B‡ ;„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï BÒÈÎ‰Â¿ƒ¿ƒƒ¿«»ƒ∆ƒ≈¿«»ƒ
˙ÈÏÓ¯kÓ B¯˜ÚÂ ¯ÊÁÂ ,ÌL BÁÈp‰Â ˙ÈÏÓ¯ÎÏ¿«¿¿ƒ¿ƒƒ»¿»««¬»ƒ«¿¿ƒ

.¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï B‡ÈˆB‰Â¿ƒƒ¿»«ƒ¬≈∆»

חפץ"89) המוציא או "המושיט אחר: בנוסח א; צז, שבת
רוקח'). ביחד 90)('מעשה רה"ר בשתי העביר לא אם

הכרמלית  צירוף בלא - בשתיהן העביר אבל אמות, ארבע
בפי"ג  כמבואר מצטרפות, שרשויות - חייב אמות ארבע -

היחיד)91)הי"ז. (רשות מחנות "המוציא ב: ה, שבת
(מכיון  חייב (כרמלית), סטיו דרך הרבים) (רשות לפלטיא
כעומד)". (מהלך - פוטר עזאי ובן בכרמלית), עמד שלא

הניח. וכלֿשכן לרבנן אף פטור - עמד אבל

.ÂË‡ÈˆBn‰92¯·ÚÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó «ƒ≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ¿»«
,·iÁ - B˙ÎÈÏ‰a Ô‰ÈÈa ‰È‰L ¯eËt ÌB˜Ó ÏÚ«¿¿∆»»≈≈∆«¬ƒ»«»

˜¯BÊa ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ ÔÈ‡Â .„ÓBÚk BÈ‡ Cl‰nL93, ∆¿«≈≈¿≈¿≈»ƒ«¿≈
ÁpL ÈÓk ·eLÁ BÈ‡L ,¯eËt ÌB˜Óa ıÙÁ‰ ¯·ÚL∆»««≈∆ƒ¿¿∆≈»¿ƒ∆»

‰È‰ .ÌL94˙eL¯Ó ıÙÁ ÏËÂ ,¯eËt ÌB˜Óa „ÓBÚ »»»≈ƒ¿¿¿»«≈∆≈¿
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a BÁÈp‰Â ,ÌL „ÓBÚ‰ Ì„‡Ó B‡ „ÈÁi‰«»ƒ≈»»»≈»¿ƒƒƒ¿»«ƒ
ÒÈÎ‰ Ì‡ ÔÎÂ .¯eËt - ÌL „ÓBÚ‰ Ì„‡ „Èa B‡¿«»»»≈»»¿≈ƒƒ¿ƒ
¯eËt ÌB˜Óa „ÓÚÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ¿«»ƒ¿»«ƒ¿¿

.¯eËt -»

דומה,93)שם.92) כעומד מהלך הסובר עזאי בן שאפילו
ו.). (שבת שחייב ארבע לסוף ארבע מתחילת בזורק מודה

ב.94) ח, שבת

.ÊË„enÚ95·Á¯Â ‰¯NÚ dB·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a «ƒ¿»«ƒ»«¬»»¿»»
B¯wÚa ÔÈ‡Â ,‰Úa¯‡96LÈÂ ,‰Úa¯‡97d·ba98¯ˆw‰ «¿»»¿≈¿ƒ»«¿»»¿≈«…««»»

˜¯Ê Ì‡Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰ È¯‰ - ‰LÏL BlL∆¿»¬≈¿«»ƒ¿ƒ»«
Ïz .·iÁ - ÂÈab ÏÚ ÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó99ËwÏ˙n‰100 ≈¿»«ƒ¿»««»«»≈«ƒ¿«≈

˙Bn‡ Úa¯‡ C¯‡ CBzÓ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ d·b101È¯‰ - …«¬»»¿»ƒƒ…∆«¿««¬≈
ÏÚ ÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯Ê Ì‡Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰¿«»ƒ¿ƒ»«≈¿»«ƒ¿»«

.·iÁ - ÂÈab«»«»

א.95) קא, בארץ.96)שבת הנוגע בדפוס 97)בחלקו
"ואין". הנוסח: בקצר 98)שונצינו, "ויש שם: בגמרא

וזהו  שלשה". גובה בו "יש רש"י: ופירש שלשה", שלו
שכלה  ממקום "לבוד" כאן לומר שאין שאףֿעלֿפי החידוש
שאנו  מפני היחיד רשות הוא זאת בכל לקרקע, רחבו
למטה. המחיצה והוריד (ֿמשוך מחיצתא אחית גוד אומרים
הקצר  בגובה אין אם זה, ולפי שם). רש"י דברי מתוכן
'לבוד'. בו שאומרים מפני היחיד רשות הוא בוודאי שלשה,

שיש היינו שלשה" שלו בקצר "יש מפרשים ·È·ÂÚויש
הם  הגמרא דברי זה, ולפי ('תוספות'). שלשה הקצר
אחית'. 'גוד בו אומרים לא שלשה שם אין שאם בדווקא,

א.99) ק, מעט 100)שבת ומתלקט והולך במדרון שהוא
כאילו  הוא הרי אמות. ד' מתוך עשרה שמגביה עד מעט
מרשות  זרק ואם גבהו, במקום היחיד רשות והוא כולו זקוף

(רש"י). חייב - גביו על ונח היה 101)הרבים אם אבל
הרבים, כרשות הוא הרי אמות, חמש מתוך עשרה הגובה

(רש"י). שם להלוך אפשר שהרי

.ÊÈıÚ102‰‡Ó dB·‚ elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰˜ »«»∆ƒ¿«»ƒ¬ƒ»«≈»
·iÁ - ÂÈab ÏÚ ÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯ÊÂ ,‰n‡103, «»¿»«≈¿»«ƒ¿»««»«»

ÔÏÈ‡ .ÚÈ˜¯Ï „Ú ‰ÏBÚ „ÈÁi‰ ˙eL¯L104‡e‰L ∆¿«»ƒ»«»»ƒ«ƒ»∆
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰ËB BÙBÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯a „ÓBÚ≈ƒ¿«»ƒ¿∆ƒ¿»«ƒ

˜¯ÊÂ105BÙB ÏÚ ÁÂ106CÏB‰ ÛBp‰ ÔÈ‡L ,¯eËt - ¿»«¿»«»∆≈«≈
.¯wÚ‰ ¯Á‡««»ƒ»

ב.102) קז, גבי 103)שבת על והנחה עקירה שצריך ואף
רש"י  מדברי נראה ה"א), (פי"ג ארבעה על ארבעה מקום
מקום  צריך אין - היחיד ברשות שבהנחה גאונים, וקצת

ארבעה. על א.104)ארבעה ח, מרשות 105)שבת
ענפיו.106)הרבים.

.ÁÈıÚ107Ï˜Ò¯Ë BL‡¯·e ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰˜108, »«»∆ƒ¿»«ƒ¿…¿«¿»
‡l‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÔÈ‡L ,¯eËt - ÂÈab ÏÚ ÁÂ ˜¯ÊÂ¿»«¿»««»»∆≈¿»«ƒ∆»

‰¯NÚ „Ú109˜¯Bf‰ .110,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙Bn‡ Úa¯‡ «¬»»«≈«¿««ƒ¿»«ƒ
·ÏÁ ˜¯fL ÔB‚k ,Ï˙Îa ıÙÁ‰ ÁÂ111B‡˜a„Â ˜ˆa ¿»«≈∆¿…∆¿∆»«≈∆»≈¿ƒ¿«

˜¯BÊk - ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ˜a„ Ì‡ :Ï˙Îa¿…∆ƒƒ¿«¿«¿»≈¬»»¿»ƒ¿≈
ÌB˜Ó ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓlL ,¯ÈÂ‡a»¬ƒ∆¿«¿»≈¬»»ƒ¿»«ƒ¿
˜¯BÊk - ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ ˜a„ ;‡e‰ ¯eËt¿ƒ¿«¿«»≈¬»»¿»ƒ¿≈
Ïk ¯BÁa ÁÂ ,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ˜¯Ê .·iÁÂ ,ı¯‡a»»∆¿«»»«¿«¿»≈¬»»¿»¿»

¯eËt - ‡e‰L112. ∆»

א.107) קא, עשרה 109)סל.108)שבת ש"גבוה ואף
(הלכה  היחיד" לרשות נחשב הרבים ברשות ארבעה ורחב
כאן  אבל למטה, גם ארבעה רחב הוא אם רק זהו א').
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אין  למעלה, הוא והסל דק קנה רק יש עשרה שבתוך
" ÈÁÓˆ˙‡אומרים ˙ÈÁ‡ „Â‚ בוקעים שהגדיים מחיצה שכל "

מחיצה. אינה - א.110)בה ק, שבת שם 111)משנה,
שהואֿהדין  רבינו וסובר שנינו", שמינה "בדבילה נאמר:

הנדבק. דבר ארבעה,112)בכל רחב החור שאין שכיון
פטור. כמקום אלא היחיד כרשות נחשב אינו

.ËÈ˜¯Ê113‰˜114Ú˜˙Â ,„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÁÓ¯ B‡ »«»∆…«≈¿«»ƒ¿ƒ¿«
B˙ˆ˜Ó È¯‰L ,¯eËt - „ÓBÚ ‡e‰Lk ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¿∆≈»∆¬≈ƒ¿»

¯eËt ÌB˜Óa115˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ÈÏk ˜¯Ê . ƒ¿¿»«¿ƒ≈¿«»ƒƒ¿
ÏÚ ‰Úa¯‡ Ba LÈÂ ÏB„b ÈÏk B˙B‡ ‰È‰Â ,ÌÈa¯‰»«ƒ¿»»¿ƒ»¿≈«¿»»«
˙eL¯ ‰Ê ÈÏkL ÈtÓ ;¯eËt - ‰¯NÚ d·‚a ‰Úa¯‡«¿»»¿…«¬»»»ƒ¿≈∆¿ƒ∆¿
„ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ‡ÈˆBÓk ‡ˆÓÂ ,‰¯eÓb „ÈÁi‰«»ƒ¿»¿ƒ¿»¿ƒ≈¿«»ƒ

„ÈÁi‰ ˙eL¯Ï116. ƒ¿«»ƒ

א.113) ח, עשרה.114)שבת חייב 115)גבוה שאינו
(רש"י). הרבים ברשות כולו נח אם דעת 116)רק גם זוהי

אמות  ארבע הכלי את העביר שאם מזה ויוצא ה'תוספות',
זה  "שכלי אחרת: הסביר רש"י אבל חייב. – הרבים ברשות
זורקים  שהיו למדים, ממשכן ואנו לעצמו. רשות הוא
פטור  אופן ובכל רשויות". זורקים היו ולא לזה זה מחטים

כאן.

.Î¯Ba117‰ÚLz118‡ÈÏÁ ¯˜ÚÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a119 ƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿»«À¿»
‰¯NÚÏ BÓÈÏL‰Â B˙ÈÚ˜¯wÓ120˙¯È˜ÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ƒ«¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«¬»»««ƒ∆¬ƒ«

ÈtÓ ,¯eËt - ˙Á‡k ÔÈ‡a ‰vÁn‰ ˙iNÚÂ ıÙÁ‰«≈∆«¬ƒ««¿ƒ»»ƒ¿««»ƒ¿≈
¯Ba‰ ‰È‰ .‰lÁza ‰¯NÚ ‰vÁn‰ ‰˙È‰ ‡lL∆…»¿»«¿ƒ»¬»»«¿ƒ»»»«

‰¯NÚ121CÈÏL‰Â ,122‰¯NÚÓ BËÚÓe ‡ÈÏÁ Ba123- ¬»»¿ƒ¿ƒÀ¿»ƒ¬≈¬»»
ÔÈ‡a ‰vÁn‰ ˜elÒÂ ıÙÁ‰ ˙Áp‰ È¯‰L ,¯eËt»∆¬≈«»««≈∆¿ƒ«¿ƒ»»ƒ

˙Á‡k124. ¿∆»

ב.117) צט, כרמלית.118)שבת עפר 119)שהוא
הרבים. לרשות והשליכו משפתו, או הבור מקרקעית

היחיד.120) רשות נעשה רשות 121)ועכשיו שהוא
הרבים.122)היחיד. נעשה 123)מרשות ועכשיו

אם 124)כרמלית. בגמרא נסתפקו אלה, מקרים בשני
שפטור  רבינו פסק - הבעיה נפשטה שלא וכיון לא, או חייב

מספק.

.‡Î˜¯Bf‰125Ûc126˙B„˙È Èab ÏÚ ÁÂ127˙eL¯a «≈«¿»««≈¿≈ƒ¿
Èab ÏÚ ÈÏk ‰È‰ elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰NÚÂ ÌÈa¯‰»«ƒ¿«¬»¿«»ƒ¬ƒ»»¿ƒ««≈

Ûc‰128¯eËt -129˙Áe ÌÚ ‰vÁn‰ ˙iNÚ È¯‰L , ««»∆¬≈¬ƒ««¿ƒ»ƒ«
.˙Á‡k ÔÈ‡a ÈÏk‰«¿ƒ»ƒ¿∆»

ב.125) צט, ארבעה.126)שבת שהיו 127)רחב דקות,
- ארבעה הרחב זה ודף ארבעה, רחבות ואין עשרה גבוהות

(רש"י). היחיד רשות הדף 128)עשאה נח שבוודאי ואף
החפץ. נח ואחריֿזה היתדות על בעיה 129)תחילה זוהי
מספק. פטור ולכן בגמרא, נפשטה שלא

.·Î¯Ba130‰¯NÚ ˜ÓÚ ‡e‰L131‰ÓL ·Á¯Â ∆»…¬»»¿»»¿…»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙ÏˆÁÓ ˜¯ÊÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a132 ƒ¿»«ƒ¿»««¿∆∆ƒ¿»«ƒ

¯eËt - ÌÈLÏ BaÁ¯a ¯Ba‰ ‰˜lÁÂ133ÌÚ È¯‰L ; ¿ƒ¿»«¿»¿ƒ¿«ƒ»∆¬≈ƒ

Ô‰Ó ÌB˜Ó Ïk ‰NÚÂ ,˙BvÁn‰ eÏËa ÈÏk‰ ˙Áp‰«»««¿ƒ»¿«¿ƒ¿«¬»»»≈∆
.‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ˙BÁt»≈«¿»»««¿»»

א.130) ק, היחיד.131)שבת רשות בנוסח 132)שהוא
רוקח'). ('מעשה נכון והנוסח הרבים", "מרשות אחר:

משנה'.133) 'מגיד ועיין (שם). יוחנן כרבי ולא כאביי

.‚Î¯Ba134‰¯NÚ ˜ÓÚ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a135·Á¯Â ƒ¿»«ƒ»…¬»»¿»»
ıÙÁ BÎB˙Ï ˜¯ÊÂ ÌÈÓ ‡lÓ ,‰Úa¯‡136Èab ÏÚ ÁÂ «¿»»ƒ≈«ƒ¿»«¿≈∆¿»««≈

‰È‰ .˙BvÁn‰ ÔÈÏh·Ó ÌÈn‰ ÔÈ‡L ,·iÁ - ÌÈn‰««ƒ«»∆≈««ƒ¿«¿ƒ«¿ƒ»»
˙B¯t ‡ÏÓ137eËÚÓ È¯‰L ,¯eËt - BÎB˙Ï ˜¯ÊÂ »≈≈¿»«¿»∆¬≈ƒ¬

B¯eÚL ˙‡ ˙B¯t‰138. «≈∆ƒ

א.134) ק, היחיד.135)שבת רשות כבד 136)שהוא
(רש"י). אבן כגון בתוכו נח אלא גביו על צף שאינו

שאסור 137) טבל, של בפירות כאן מדובר הרשב"א לדעת
את  מבטלים ולכן מהבור, ולהוציאם בשבת לטלטלם

שאינו 138)המחיצות. נוזל דבר בכל שהואֿהדין נראה
(מגידֿ כפירות דינם יבשים דברים אבל מחיצות, מבטל

משנה).

.„ÎÌÈÓ ˜˜¯139ÌÈa¯Â ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ¯·BÚ ‡e‰L ¿««ƒ∆≈ƒ¿»«ƒ¿«ƒ
ÔÈÎl‰Ó140È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ B˜ÓÚa ÔÈ‡ Ì‡ :Ba ¿«¿ƒƒ≈¿»¿¬»»¿»ƒ¬≈

Úa¯‡ elÙ‡ ·Á¯ ‰È‰L ÔÈa ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯k ‡e‰ƒ¿»«ƒ≈∆»»»»¬ƒ«¿«
˙Bn‡141‡lL ÔÈa ,142,ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ BaÁ¯a ‰È‰ «≈∆…»»¿»¿«¿»»¿»ƒ

,BÎB˙a ÔÈÎl‰Ó ÔÈ‡Â ÂÈÏÚ ÔÈ‚l„Ó ÌÚ‰ ·¯ È¯‰L∆¬≈…»»¿«¿ƒ»»¿≈¿«¿ƒ¿
.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ‡e‰ È¯‰ - ‰¯NÚ B˜ÓÚa ÔÈ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿»¿¬»»¬≈¿»«ƒ
˙ÈÏÓ¯Îk ‡e‰ È¯‰ - ¯˙È B‡ ‰¯NÚ B˜ÓÚa LÈ Ì‡Â¿ƒ≈¿»¿¬»»»≈¬≈¿«¿¿ƒ
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ BaÁ¯a LiL ,‡e‰Â .ÌÈni‰ ¯‡Lkƒ¿»««ƒ»∆≈¿»¿«¿»»¿»ƒ
.‰Úa¯‡Ó ‰˙eÁt ˙ÈÏÓ¯k ÔÈ‡L ,Ôk ÏÚ ¯˙È B‡»≈«≈∆≈«¿¿ƒ¿»≈«¿»»

מים 139) בצה, שם) חננאל רבינו ופירוש ב. ק, שבת משנה,
בהם. עוברים שרבים בעפר מעורבים עמוקים לא

ברגל.140) בו ללכת אלא 141)רגילים בו מהלכים ואין
הדחק. מדלגים 142)עלֿידי או בתוכו עוברים אדם ובני

עליו.

ה'תשפ"א  מרחשון כ"ב שני יום

עׂשר  חמּׁשה 1ּפרק ¤¤£¦¨¨¨
ההוצאה 1) בדיני דבריהם של גזירות בו נתבארו

באפשר  (שהיה שמותר מה ביאור לזה ונמשך ותולדותיה.
שם. כמבואר להם), דמיון קצת לו מהיות לו לחוש

.‡„ÓBÚ2ÏËÏËÓe ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì„‡3˙eL¯a ≈»»ƒ¿»«ƒ¿«¿≈ƒ¿
˙eL¯a ÏËÏËÓe „ÈÁi‰ ˙eL¯a „ÓBÚÂ .dlk „ÈÁi‰«»ƒÀ»¿≈ƒ¿«»ƒ¿«¿≈ƒ¿
Ì‡Â .˙Bn‡ Úa¯‡Ï ıeÁ ‡ÈˆBÈ ‡lL „·Ï·e ,ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿«∆…ƒ¿«¿««¿ƒ

¯eËt - ‡ÈˆB‰4ÈtÓ ,5ÔÎÂ .˙¯Á‡ ˙eL¯a ‡e‰L6 ƒ»ƒ¿≈∆ƒ¿«∆∆¿≈
Á˙BÙe „ÈÁi‰ ˙eL¯a Ì„‡ „ÓBÚ7,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ≈»»ƒ¿«»ƒ≈«ƒ¿»«ƒ

Á˙BÙe ÌÈa¯‰ ˙eL¯a8‰Ó‰a .„ÈÁi‰ ˙eL¯a9 ƒ¿»«ƒ≈«ƒ¿«»ƒ¿≈»
da¯ ‰˙È‰L10ÔÈÒ·B‡ - ÌÈÙa dL‡¯Â ıeÁa11 ∆»¿»À»«¿…»ƒ¿ƒ¿ƒ

ÏÓ‚·e ;d˙B‡12,ÌÈÙa Ba¯Â BL‡¯ ‡‰iL „Ú - »¿»»«∆¿≈…¿Àƒ¿ƒ
C¯‡ B¯‡eˆÂ ÏÈ‡B‰13. ƒ¿«»»…
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ב).2) עמוד צח דף עירובין במסכת דברים 3)(משנה
הלכה  להלן (ראה הרבים לרשות יוציאם שמא לחוש שאין

שבגמרא 4)ב). שמכיוון רבינו, על כאן השיג הראב"ד
ארבע  מתחילת חפץ "המעביר רבא: לדברי זה דין דימו
ההלכה  ונפסקה חייב", - עליו דרך והעבירו ארבע לסוף
כאן  גם ולכן - י"ד הלכה י"ב בפרק למעלה כמובא - כרבא
אחר: נוסח מביא משנה" ה"מגיד ובעל חייב, להיות צריך
"אף  לכתוב: צריך היה זה שלפי אלא חייב" הוציא "ואם

משנה). (מגיד אחרת" ברשות שהוא פי כן 5)על כתב
הלכה  י"ב בפרק למעלה שכתב למה מכאן הסתירה ליישב
אחרת  ברשות שהוא שכאן שלמעלה) בהערה (ראה י"ד
במסכת  התוספות שכתבו (וכמו פטור כמקום ידו נחשבת
מרכבת  - יעמוד) לא המתחיל דיבור א עמוד כ דף עירובין

"מעשה 6)המשנה. א עמוד קא דף עירובין במסכת משנה
שהיה  למכירה) עופות (המפטמים ּפטמים של ִַָבשוק
ברשות  ועומדים חנותם (פתח נועלים שהיו בירושלים,
הפתח" גבי שעל בחלון המפתח את ומניחים הרבים),

משנה"). ("מגיד כחכמים המפתח 7)והלכה נוטל
(רש"י). החנות את שם ופותח הרבים במפתח 8)שברשות

שם. ב).9)המונח עמוד כ דף עירובין (מסכת
יד 10) (כתב בחוץ" שהייתה "בהמה אחרת: בנוסחה

ואין 11)אברבנאל). כורחה, על הרבה אותה מאכילים
החוצה  הדלי את ויוציא פרתו אחרי יימשך שמא חוששים

הרבים. לפיו,12)לרשות המאכל את (מכניסים מלעיטים
שבת  (מסכת שנינו שהרי להחזיר). יכול שהוא למקום עד
(תוספות). מלעיטין" אלא הגמל את אובסים "אין קנה:) דף

אם 13) הרבים לרשות שיוציא וחוששים צווארו אחר יימשך
(מער"ק). בפנים ורובו ראשו אין

.·‡Ï14˙eL¯a ‰zLÈÂ „ÈÁi‰ ˙eL¯a Ì„‡ „ÓÚÈ …«¬…»»ƒ¿«»ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿
‡l‡ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯a ‰zLÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ,ÌÈa¯‰»«ƒƒ¿»«ƒ¿ƒ¿∆ƒ¿«»ƒ∆»
‰na .‰˙BL ‡e‰L ÌB˜nÏ Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰ ÔkŒÌ‡ƒ≈ƒ¿ƒ…¿À«»∆∆«∆
‡e‰L ,ÌÈ‡ ÌÈÏÎa ‰˙BL ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆¿≈ƒ»ƒ∆

Ô‰Ï CÈ¯ˆ15ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;Ì‡ÈˆBÈ ‡nL ‰¯Êb , »ƒ»∆¿≈»∆»ƒ≈¬»ƒ»≈ƒ
¯Ba‰ ‰È‰L B‡ ,Ô‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L ,ÌÈ‡ ÔÈ‡L∆≈»»ƒ∆≈»ƒ»∆∆»»«

˙ÈÏÓ¯Îa16ÒÈÎÓ - ÌÈ‡ ÌÈÏk‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡17 ¿«¿¿ƒ««ƒ∆«≈ƒ»ƒ«¿ƒ
‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,BÓB˜Óa ‰˙BLÂ „·Ïa BL‡…̄ƒ¿«¿∆ƒ¿¿««ƒ∆…

.Ba¯Â BL‡¯ ÒÈÎ‰ƒ¿ƒ…¿À

א).14) עמוד צט דף עירובין במסכת דעת 15)(משנה
דבר  בכל להרשב"א אבל נאים. בכלים אלא גזרו שלא רבינו
כן  אם אלא לרשותו, יכניסם שמא חוששים לו, צריך שהוא
("מגיד  שותה שהוא למקום ורובו ראשו יכניס או יוציא

לרשות 16)משנה"). דומה שהיא "מפני איסורה שעיקר
י"ד  בפרק (רבינו הרבים" ברשות תתחלף שמא הרבים,
שנאמר  "משום לגזירה, גזירה גוזרין ואין י"א), הלכה
כלומר: למשמרתי. משמרת עשו משמרתי, את ושמרתם
ביצה  מסכת (רש"י למשמרת" משמרת ולא לתורתי, גזירה
ב) עמוד י"א דף שבת (מסכת כרבא וזהו ב) עמוד ב דף
גזירה  לגזור ב"הוצאה" שהחמירו שסובר כאביי ולא

א).17)לגזירה. עמוד יא דף שבת (מסכת

.‚„ÓBÚ18ËÏB˜Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a Ì„‡19¯ÈÂ‡‰ ÔÓ ≈»»ƒ¿»«ƒ¿≈ƒ»¬ƒ

,Ï˙k‰ ÔÓ B‡ ¯Bpv‰ ÔÓ ÔÈÁl˜Ó‰ ÌÈn‰ ÔÓƒ««ƒ«¿«¿ƒƒ«ƒƒ«…∆
‰˙BLÂ20ÚbÈ ‡lL „·Ï·e .21ËÏ˜ÈÂ Ï˙ka B‡ ¯Bpva ¿∆ƒ¿«∆…ƒ««ƒ«…∆¿ƒ¿…

‰ÏÚÓÏ Ba Ú‚pL ÌB˜Ó ‰È‰ Ì‡ :Ú‚ Ì‡Â .Ôab ÏÚÓ≈««»¿ƒ»«ƒ»»»∆»«¿«¿»
‰LÏMÓ ˙BÁÙa ‰¯NÚÓ22CeÓÒ‰Ê È¯‰ - ‚bÏ ≈¬»»¿»ƒ¿»»«»¬≈∆

¯˜BÚk ‡ˆÓpL ;¯eÒ‡23˙eL¯ ‡e‰L ,‚b‰ ÏÚÓ »∆ƒ¿»¿≈≈««»∆¿
ÔÈa ,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ ¯Bpva ‰È‰ Ì‡ ÔÎÂ .„ÈÁi‰«»ƒ¿≈ƒ»»«ƒ«¿»»««¿»»≈

CB˙a ¯Bpv‰ ‰È‰L24‰ÏÚÓÏ ‰È‰L ÔÈa ‰¯NÚ25 ∆»»«ƒ¿¬»»≈∆»»¿«¿»
‰ÓÏÂ .¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈÓ epnÓ ËÏ˜Â ,‰¯NÚÓ≈¬»»¿»«ƒ∆«ƒ¬≈∆»¿»»

·iÁ BÈ‡26ÈtÓ ?27eÁ ‡lL28Ô‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÌÈn‰ ≈«»ƒ¿≈∆…»««ƒ∆»¬≈≈
.ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏÁÊƒ¿»ƒ¿¿ƒ

ב).18) עמוד צט דף עירובין במסכת תופס 19)(משנה
הנזחלים. המים מן בכלי למעלה 20)ומקבל אוויר כי

בפרק  (ראה הוא פטור מקום הרבים ברשות טפחים מעשרה
רשות  שהיא מעשרה למטה הוא אם ואפילו ז), הלכה י"ד
היא. הרבים ברשות כן גם ידו הלא גמורה, הרבים

לצינור.21) הכלי את משלושה 22)לקרב פחות שכל
הגג מן קלט כאילו הוא והרי (כמחובר), רשות כלבוד שהוא

מרשות 23)היחיד. הוציא כאילו נחשב לא מקום ומכל
ההלכה). בסוף (כמבואר של 24)היחיד מקום שכל

עשרה, ועד משלושה הגבוה הרבים ברשות טפחים ארבעה
הרבים  לרשות בה להשתמש מדרבנן ואסור ככרמלית, דינו

י"ג). הלכה י"ד ורחב 25)(פרק עשרה גבוה שמקום
היחיד. רשות הוא הרבים ברשות אם 26)ארבעה חטאת,

מים. ממנו וקלט בצינור מסכת 27)נגע ירשלמי (תלמוד
ו). הלכה י פרק מרשות 28)עירובין במוציא חייב ואינו

בפרק  כמבואר החפץ, שנח ממקום עקר אם אלא לרשות,
ד. הלכה י"ג

.„ÊÈÊ29˙eL¯ ÏÚL ¯ÈÂ‡a ‡ˆBÈ ÔBlÁ‰ ÈÙlL ƒ∆ƒ¿≈««≈»¬ƒ∆«¿
‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰È‰ Ì‡ ,ÌÈa¯‰30¯zÓ - ÌÈÁÙË »«ƒƒ»»¿«¿»≈¬»»¿»ƒÀ»

LnzL‰Ï31‡l‡ ˙ÒÙBz ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ÔÈ‡L ,ÂÈÏÚ ¿ƒ¿«≈»»∆≈¿»«ƒ∆∆∆»
¯zÓ CÎÈÙÏ .ÌÈÁÙË ‰¯NÚ32Ï˙k‰ ÏÎa LnzL‰Ï ¬»»¿»ƒ¿ƒ»À»¿ƒ¿«≈¿»«…∆

.ÌÈBzÁz‰ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ „Ú«¬»»¿»ƒ««¿ƒ

ד 29) עירובין במסכת היוצא (משנה "קצה ב). עמוד צח ף
בפירוש  (רבינו זולתם" או אבן או עץ או מבניין הכותל , מן

פטור.30)המשניות). מקום בהלכה 31)שהוא כמבואר
הלכה 32)ז. י"ד (פרק להשתמש מותר פטור" ב"מקום כי

ז).

.‰ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na33‡ˆBÈ „Á‡ ÊÈÊ ‰È‰Lk ? «∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»ƒ∆»≈
‰Ê ÔÈÊÈÊ ÈL Ï˙ka ÌÈ‡ˆBÈ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;¯ÈÂ‡a»¬ƒ¬»ƒ»¿ƒ«…∆¿≈ƒƒ∆
,‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ Ì‰ÈML ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰fÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ∆««ƒ∆¿≈∆¿«¿»≈¬»»
ÏÚ ‰Úa¯‡ ·Á¯ ÔBlÁ‰ ÈÙlL ÔBÈÏÚ‰ ÊÈfa LÈ Ì‡ƒ≈«ƒ»∆¿∆ƒ¿≈««…««¿»»«
˙eL¯ ‡e‰L ÈtÓ ;ÂÈÏÚ LnzL‰Ï ¯eÒ‡ - ‰Úa¯‡«¿»»»¿ƒ¿«≈»»ƒ¿≈∆¿

˙¯Á‡ ˙eL¯ ÂÈzÁzL ÊÈf‰Â ,BÓˆÚ ÈÙa34‰Ê e¯Ò‡Â , ƒ¿≈«¿¿«ƒ∆«¿»¿«∆∆¿»¿∆
.˙Á‡ ˙eL¯a ˙BLnzLÓ ˙BiL¯ ÈzL ÔÈ‡L .‰Ê ÏÚ«∆∆≈¿≈¿Àƒ¿«¿ƒ¿∆»

עירובין 33) (מסכת ירושלמי תלמוד בזיז; להשתמש שמותר
אסור  בשתיים אבל באחד, אלא אמר "לא ד ): הלכה י פרק

אחת". ברשות משתמשות רשויות שתי "הזיזין 34)שאין
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שבזכות  שלו, אינם הרבים רשות כלפי הכותל מן הבולטים
רשות  אוויר אין התורה שמן ואף עומדים, הרבים רשות בני
הזיזים  אותם כל מקום מכל מעשרה, למעלה עולה הרבים
הרבים  רשות מבני אחד לכל רשות ויש הם, שלהם
רשות  בני מזה, למעלה זה זיזים שני וכשיש בהם, להשתמש
רק  וכשיש העליון), על (ואוסרים בתחתון משתמשים הרבים
בו" תדיר שתשמישם החלון לבני הוא הרי אחד זיז
רבינו  דברי את משווה משנה" ב"מגיד אולם (הריטב"א);
לשני  השייכים זיזים בשני מדובר שכאן הרשב"א, לשיטת

מותר. אחד באדם אבל זה, על זה אוסרים ולכן אדם בני

.ÂÔÈ‡35- ‰Úa¯‡ ÔBzÁza ÔÈ‡Â ‰Úa¯‡ ÔBÈÏÚa ≈»∆¿«¿»»¿≈««¿«¿»»
ÌÈÁÙË ‰¯NÚ „Ú Ï˙k‰ ÏÎa ÔÎÂ ,Ô‰ÈLa LnzLÓƒ¿«≈ƒ¿≈∆¿≈¿»«…∆«¬»»¿»ƒ

ÌÈBzÁz‰36Ba ÔÈ‡ ÔBÈÏÚ·e ‰Úa¯‡ ÔBzÁza ‰È‰ . ««¿ƒ»»««¿«¿»»»∆¿≈
BBlÁ „‚k ‡l‡ ÔBÈÏÚa LnzLÓ BÈ‡ - ‰Úa¯‡37 «¿»»≈ƒ¿«≈»∆¿∆»¿∆∆«

¯eÒ‡ - ÔBlÁ‰ È„„ˆ ÈLaL ÊÈf‰ ¯‡La Ï·‡ ;„·Ïaƒ¿«¬»ƒ¿»«ƒ∆ƒ¿≈ƒ¿≈««»
BÓˆÚÏ ˙eL¯ ˜ÏÁL ÂÈzÁzL ‰Ê ÈtÓ ,LnzL‰Ï38. ¿ƒ¿«≈ƒ¿≈∆∆«¿»∆»«¿¿«¿

ב).35) עמוד צח דף עירובין מקום 36)(מסכת שהוא
ודינו 37)פטור. (רש"י) והרחבתו החלון כזווית שהוא

י. הלכה י"ד פרק למעלה כמבואר היחיד, רשות כחורי
"לפי 38) החלון, כנגד שלא להשתמש העליון על ואוסר

לרקיע, עד עולה היחיד רשות שהוא התחתון שאוויר
למוציא  - דומה? הדבר למה תחתון, של באווירו והעליון
בתוך  ששבתו בכלים בו להשתמש שאסור חבירו, לחצר זיז

ח. בהלכה וראה (רשב"א) שיערבו" עד ביתו

.ÊÏk39ÊÈÊ40¯znL ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡ ÏÚ ‡ˆBi‰ »ƒ«≈«¬ƒ¿»«ƒ∆À»
ÔÈ˙B ÔÈ‡ - Ba LnzLÓ ‡e‰Lk ,ÂÈÏÚ LnzL‰Ï¿ƒ¿«≈»»¿∆ƒ¿«≈≈¿ƒ
˙ÈÎeÎÊe Ò¯Á ÈÏk ‡l‡ epnÓ ÔÈÏËB ÔÈ‡Â ÂÈÏÚ»»¿≈¿ƒƒ∆∆»¿≈∆∆¿ƒ
;e¯·MÈ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï eÏtÈ Ì‡L ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ¿«≈»∆∆ƒƒ¿ƒ¿»«ƒƒ»¿

ÌÈ¯eÒ‡ - ÔÈÏÎ‡Â ÌÈÏk ¯‡L Ï·‡41eÏtÈ ‡nL , ¬»¿»≈ƒ»√»ƒ¬ƒ∆»ƒ¿
.Ì‡È·ÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒƒƒ≈

ב).39) עמוד צח דף עירובין רחב 40)(מסכת שהוא בין
ארבעה. רחב שאינו בין וכיוצא 41)ארבעה בזיז ודווקא

הכלי, עם שם עומד שהמשתמש כגג, רחב דבר אבל בו,
אורח  ערוך ושולחן (ריטב"א, הכלים בכל להשתמש מותר

שנג). סימן חיים

.ÁÈL42˜¯Ê ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ècˆ ÈLa ÌÈza43BfÓ ¿≈»ƒƒ¿≈ƒ≈¿»«ƒ»«ƒ
¯eËt - ‰¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ BÊÏ44Ì‰ÈL eÈ‰iL ,‡e‰Â . »¿«¿»≈¬»»»»∆ƒ¿¿≈∆

·e¯Ú Ì‰ÈÈa ‰È‰iL B‡ BlL45ÈÏÎe ÌÈ„‚a elÙ‡Â . ∆∆ƒ¿∆≈≈∆≈«¬ƒ¿»ƒ¿≈
˙BÎzÓ46˜¯ÊÏ ¯zÓ47‡ÏÂ ‰fÓ ‰ÏÚÓÏ ‰Ê ‰È‰ Ì‡Â . «»À»ƒ¿…¿ƒ»»∆¿«¿»ƒ∆¿…

ÏtÈ ‡nL ,Ba ‡ˆBiÎÂ „‚a ˜¯ÊÏ ¯eÒ‡ - ‰ÂLa ‰È‰»»¿»∆»ƒ¿…∆∆¿«≈∆»ƒ…
ep‡È·ÈÂ48.˜¯BÊ - Ô‰a ‡ˆBiÎÂ Ò¯Á ÈÏk Ï·‡ ; ƒƒ∆¬»¿≈∆∆¿«≈»∆≈

ב).42) עמוד פה דף עירובין אחרת:43)(מסכת בנוסחה
(מער"ק  פטור" והוא מעשרה למעלה לזו מזו "זורק

שמותר 44)ושונצינו). נכון וכן מותר אחרת: בנוסחה

אדם 45)לכתחילה. בני לשני שייכים הבתים היו שאם
היחיד, ברשות לטלטל סופרים מדברי אסור עירוב, עשו ולא

אֿב. הלכות עירובין מהלכות א בפרק אף 46)כמבואר

ירד  שמא חוששים אין יישברו, לא הרבים לרשות יפלו שאם
אליו. זה,47)ויביאם מול זה מכּוונים שהמקומות ְִָכיוון

למטה  החפץ יפול שלא לזריקה ידיו לאמן צריך אינו
הרבים 48)(בגמרא). רשות היה לא שביניהם המקום ואם

("מגיד  מחבירו גבוה אחד בית אפילו מותר כרמלית, אלא
הרשב"א). בשם משנה"

.Ë¯Ba49ÔBlÁÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a50¯Ba‰ - ÂÈab ÏÚ ƒ¿»«ƒ¿«««»«
B˙ÈÏÁÂ51.˙aLa epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓe ,‰¯NÚÏ ÌÈÙ¯ËˆÓ ¿À¿»ƒ¿»¿ƒ«¬»»¿«¿ƒƒ∆¿«»

CB˙a Ï˙kÏ CeÓÒ ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»«…∆¿
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡52Ï·‡ ;ÌL ¯·ÚÏ ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L , «¿»»¿»ƒ∆≈»»»«¬…»¬»

ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,epnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‚ÏÙÓ ‰È‰ Ì‡ƒ»»À¿»≈¿«¿ƒƒ∆∆»ƒ≈
‡ˆiLk ,ÈÏc‰ ‡ˆÓpL ;‰¯NÚ ‰‰B·b B˙ÈÏÁ ‰˙È‰»¿»À¿»¿»¬»»∆ƒ¿»«¿ƒ¿∆»»

¯eËt ÌB˜ÓÏ ‡ˆÈ ,‡ÈÏÁ‰ ÔÓ53. ƒ«À¿»»»ƒ¿¿

ד 49) עירובין במסכת מכונסים.(משנה מים א) עמוד צט ף
אחרת:50) בנוסחה אבל במשנה, הוא וכן הבור, מול בכותל

ומער"ק). (ויניציאה גביו" על העפר 51)"וחוליא צבור
הבור. לשפת מסביב מארבעה 52)אשר פחות שבהפסק

פטור. למקום ונחשב רבים, שם הולכים ומותר 53)אין
פטור. מקום דרך היחיד לרשות היחיד מרשות לטלטל

.È‰tL‡54‰¯NÚ ‰‰B·b ÌÈa¯‰ ˙eL¯a55ÌÈÁÙË «¿»ƒ¿»«ƒ¿»¬»»¿»ƒ
˙aLa ÌÈÓ dÏ ÔÈÎÙBL - dab ÏÚ ÔBlÁÂ56‰na . ¿«««»¿ƒ»«ƒ¿«»«∆

dk¯c ÔÈ‡L ,ÌÈa¯ ÏL ‰tL‡a ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿«¿»∆«ƒ∆≈«¿»
‡nL ;‰ÈÏÚ ÔÈÎÙBL ÔÈ‡ - „ÈÁÈ ÏL Ï·‡ ;˙Bt‰Ï¿ƒ»¬»∆»ƒ≈¿ƒ»∆»∆»

‰pt˙z57Ôk¯„k ÔÈÎÙBL e‡ˆÓÂ ,58.ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ƒ¿«∆¿ƒ¿¿¿ƒ¿«¿»ƒ¿»«ƒ

ב).54) עמוד צט דף עירובין במסכת אבל 55)(משנה
הרבים  מרשות לזרוק ואסור כרמלית, היא מעשרה פחותה

לרשות 56)לכרמלית. היחיד מרשות לטלטל שמותר
פטור. מקום דרך לפני 58)בחול.57)היחיד כהרגלם

הפינוי.

.‡È˙n‡59ÌÈn‰60˙¯·BÚ ‡È‰L61LÈ Ì‡ :¯ˆÁa ««««ƒ∆ƒ∆∆¿»≈ƒ≈
d‰·‚a62¯˙BÈ B‡ ,‰Úa¯‡ daÁ¯·e ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ¿»¿»¬»»¿»ƒ¿»¿»«¿»»≈

˙Bn‡ ¯NÚ „Ú Ôk ÏÚ63,˙aLa ‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - «≈«∆∆«≈¿«¿ƒƒ∆»¿«»
ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚ ‰vÁÓ dÏ eNÚ ÔkŒÌ‡ ‡l‡∆»ƒ≈»»¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ

‰‡ÈˆÈ·e ‰ÒÈka64ÔÈ‡L B‡ ‰¯NÚ d‰·‚a ÔÈ‡ Ì‡Â . «¿ƒ»«¿ƒ»¿ƒ≈¿»¿»¬»»∆≈
‰vÁÓ ‡Ïa ‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ - ‰Úa¯‡ daÁ¯a65. ¿»¿»«¿»»¿«¿ƒƒ∆»¿…¿ƒ»

א).59) עמוד פז דף עירובין במסכת תעלה 60)(משנה
מהמעיין. היוצאת רחבה האחד 61)לא מצד לחצר נכנסת

הכתלים. שתחת בתעלה השני מצד בעומק 62)ויוצאת
לעצמם 63)המים. כרמלית רשות המים נעשו זה בשיעור

ממנה. מים למלא ואסור החצר, בתוך כמבואר 64)גם
יג. (של 65)בהלכה גביו שעל כותל אומר: יהודה "רבי

מיוחדת), במחיצה צורך (ואין מחיצה משום תדון החצר)
מאבל  באה שהייתה המים באמת מעשה יהודה: רבי אמר
פי  על בשבת הימנה ממלאין והיו לציפורי, מקום) (שם
(שלא  כשיעור בה היה שלא מפני חכמים: לו אמרו הזקנים.
רשות  חולקת שאינה ארבעה ורחבה עשרה עמוקה הייתה

היחיד)". רשות בתוך כרמלית להיות לעצמה
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.·È‰È‰66daÁ¯a67ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,˙Bn‡ ¯NÚÓ ¯˙È »»¿»¿»»≈≈∆∆«««ƒ
„Ú ‰pnÓ ÔÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ‰¯NÚ d‰·‚a ÔÈ‡L∆≈¿»¿»¬»»≈¿«¿ƒƒ∆»«
,‡È‰ ‰ˆ¯t - ¯NÚ ÏÚ ¯˙È ÏkL .‰vÁÓ dÏ ‰NÚiL∆«¬∆»¿ƒ»∆»»≈«∆∆ƒ¿»ƒ
Ì‡ ?¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ e‰Óe .˙BvÁn‰ ˙„ÒÙÓe«¿∆∆«¿ƒ«¿«¿≈¿»∆»≈ƒ

Òt ‰ˆ¯t‰ „vÓ ¯‡L68ÏÎa Ô‡kÓ ÒÙe Ô‡kÓ ƒ¿«ƒ««ƒ¿»«ƒ»«ƒ»¿»
- ˙Á‡ Áe¯Ó ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯ Òt B‡ ,‡e‰L∆«…««¿»»¿»ƒ≈«««
˙‡lÓÏ ‡l‡ ¯eÒ‡ ÔÈ‡Â ,¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¯zÓÀ»¿«¿≈¿»∆»≈¿≈»∆»¿«…

„·Ïa ‰n‡‰ ÔÓ69- ÏÏk Òt ¯‡L ‡Ï Ì‡ Ï·‡ ; ƒ»«»ƒ¿«¬»ƒ…ƒ¿««¿»
ÌÈÏ ¯ˆÁ ‰ˆ¯Ù È¯‰L ,¯ˆÁ‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡»¿«¿≈¿»∆»≈∆¬≈ƒ¿¿»»≈¿»

.˙ÈÏÓ¯k ‡e‰L∆«¿¿ƒ

לחצר 66) הנכנס ים "לשון א): עמוד יב דף עירובין (מסכת
כן  אם אלא בשבת, הימנו ממלאין אין הכותל) פירצת (דרך
אמורים, דברים במה טפחים, עשרה גבוהה מחיצה לו יש
כלום", צריך אין עשר אבל אמות, מעשר ביותר שפירצתו
שיש  הראב"ד דעת אבל אלה, עניינים שני השווה ורבינו
ים  לשון לבין בחצר העוברת המים אמת דין בין חילוק
בחצר  ועוברת ממעיין הזורמת המים שאמת לחצר, הנכנס
מיוחדות, מחיצות צריכה ולכן עצמה, בפני רשות היא
לכללה  כדי תחתיהן, עוברת שהיא החצר מחיצות מלבד
מכיוון  לחצר, הנכנס ים בלשון כן שאין מה היחיד, ברשות
ואינם  שנשפכו כמים הם הרי בחצר, עומדים שהמים
יכולות  שאינן החצר, מחיצות נפרצו אלאֿאםֿכן אסורים
וב"מגיד  ראשונים, ושאר הריטב"א דעת וכן אותם, להתיר
בהם". להאריך כדי מצויים אלה דברים "ואין כתב: משנה"

המשמש 67) כפתח הפירצה נחשבת אמות עשר עד כי
הלכה  ט"ז (פרק המחיצות פריצת כאן ואין ויציאה, לכניסה

נקרא 68)ט"ז). במבוי מחיצה, להיכר הנעשה עמוד
יב  דף עירובין במסכת (תוספות "פס" נקרא ובחצר "לחי"

א). למחיצה 69)עמוד נחשב הפס אם הקשו: בתוספות
למלא  להתיר מחיצה ייחשב לא למה בחצר, טלטול לעניין
לבני  ניכרת המחיצה טלטול שלעניין ותירצו: ממנו? מים
שהבתים  אסור, לבתים ולהכניס מים למלא אבל החצר,

להתיר. היכר ואין מהמחיצה רחוקים

.‚ÈC‡È‰Â70‰˙È‰ Ì‡ ?ÌÈna ‰vÁn‰ ˙‡ ÔÈ„ÈÓÚÓ ¿≈««¬ƒƒ∆«¿ƒ»««ƒƒ»¿»
‰vÁn‰ ÔÓ ÁÙË ‰È‰iL CÈ¯ˆ ,ÌÈn‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ««ƒ»ƒ∆ƒ¿∆∆«ƒ«¿ƒ»

„¯BÈ71˙„¯BÈ dlk ‰vÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡Â ;ÌÈn‰ CB˙a72 ≈¿««ƒ¿ƒ»¿»«¿ƒ»À»∆∆
‡ˆBÈ ‰pnÓ ÁÙË ‰È‰iL CÈ¯ˆ ,ÌÈn‰ CB˙a¿««ƒ»ƒ∆ƒ¿∆∆«ƒ∆»≈

‰ÏÚÓÏ73¯ˆÁaL ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k ,ÌÈn‰ ÔÓ ¿«¿»ƒ««ƒ¿≈∆ƒ¿««ƒ∆∆»≈
„Ú ˙ÚbÓ ‰vÁn‰ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ .ÔÈÏc·ÓÀ¿»ƒ««ƒ∆≈«¿ƒ»««««

Ú˜¯w‰74BÊ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰¯NÚ da LÈÂ ÏÈ‡B‰ , ««¿«ƒ¿≈»¬»»¿»ƒ¬≈
;„·Ïa ÌÈÓa ‡l‡ ‰ÈeÏz ‰vÁÓ e¯Èz‰ ‡ÏÂ .˙¯zÓÀ∆∆¿…ƒƒ¿ƒ»¿»∆»¿«ƒƒ¿«
‰vÁÓa el˜‰Â ,Ì‰È¯·cÓ - ÌÈÓa ÏeËÏË ¯eq‡L∆ƒƒ¿¿«ƒƒƒ¿≈∆¿≈≈ƒ¿ƒ»

.¯k‰ ˙BNÚÏ È„k ‡l‡ dÈ‡L∆≈»∆»¿≈«¬∆≈

א).70) עמוד פו דף עירובין כדי 71)(מסכת בתוכם שוקע
שבפנים. למים כרמלית שהם שבחוץ המים בין לחלק

(מער"ק).72) המים" בתוך "כולה אחרת: בנוסחה
המפסיקה.73) המחיצה ניכרת ונקראת 74)שתהיה

תלוייה  מחיצה "אין בגמרא: ואמרו תלוייה", "מחיצה
במים". חכמים שהקילו הוא קל במים, אלא מתרת

.„È˙n‡75˙B¯ˆÁ‰ ÔÈa ˙¯·BÚ‰ ÌÈn‰76˙BBlÁÂ ««««ƒ»∆∆≈«¬≈¿«
¯eÚMk da ÔÈ‡ Ì‡ ,‰ÈÏ‡ ˙BÁe˙t77ÔÈÏLÏLÓ - ¿≈∆»ƒ≈»«ƒ¿«¿¿ƒ

‰na .˙aLa ‰pnÓ ÌÈ‡ÏÓÓe ˙BBlÁ‰ ÔÓ ÈÏc¿ƒƒ««¿«¿ƒƒ∆»¿«»«∆
‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ dÈ‡La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆≈»À¿∆∆ƒ«…∆¿»
‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ˙‚ÏÙÓ ‰˙È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈÁÙË¿»ƒ¬»ƒ»¿»À¿∆∆ƒ«…∆¿»
ÔÈqt eÈ‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,‰pnÓ ÌÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ÌÈÁÙË¿»ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»∆»ƒ≈»«ƒ
‰n‡‰ ‡ˆÓpL ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ ÌÈÏ˙k‰ ÔÓ ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ«¿»ƒƒ»ƒ»∆ƒ¿»»«»

.¯ˆÁ‰ CB˙a ˙¯·BÚ ‡È‰ el‡k¿ƒƒ∆∆¿∆»≈

א).75) עמוד פז דף עירובין מכאן 76)(מסכת ובתים
שפתה. על שאינה 77)ומכאן ארבעה ורוחב עשרה עומק
כרמלית. נחשבת

.ÂË‰¯ˆeˆk78‡È‰L79ÔBlÁÂ Ìi‰ ÔÓ ‰ÏÚÓÏ ¿¿»∆ƒ¿«¿»ƒ«»¿«
˙aLa ‰pnÓ ÌÈ‡ÏÓÓ ÔÈ‡ - ÌÈn‰ Èab ÏÚ dÎB˙a80, ¿»««≈««ƒ≈¿«¿ƒƒ∆»¿«»

ÏÚ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚ ‰vÁÓ eNÚ ÔkŒÌ‡ ‡l‡∆»ƒ≈»¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ«
ÔBlÁ‰ „‚k ÌÈn‰ Èab81‰È‰z B‡ ;‰¯ˆeˆkaL «≈««ƒ¿∆∆««∆«¿¿»ƒ¿∆

˙„¯BÈ ‰vÁn‰82ÔÈ‡B¯Â ,ÌÈn‰ „‚k ‰¯ˆeˆk‰ ÔÓ «¿ƒ»∆∆ƒ«¿¿»¿∆∆««ƒ¿ƒ
ÌÈn‰ „Ú ‰Ú‚Â ‰„¯È el‡k d˙B‡83ÌLÎe . »¿ƒ»¿»¿»¿»«««ƒ¿≈

‰pnÓ ÔÈÎÙBL Ck ,‰vÁÓ dÏ eNÚL BfÓ ÔÈ‡ÏÓnL∆¿«¿ƒƒ∆»»¿ƒ»»¿ƒƒ∆»
˙ÈÏÓ¯k‰ ÏÚ È¯‰L ,Ìi‰ ÏÚ84.ÔÈÎÙBL Ô‰ ««»∆¬≈«««¿¿ƒ≈¿ƒ

"גזוזטרה":78) ובמשנה "כצוצטרה" התימנים: בכתבֿיד
מעיינות  על היחיד רשות מכותל יוצא מקורה מקום "והוא
וממלאים  נקב בו ונוקבים זיז, או עץ כמו והנהרות המים
בפירוש  (רבינו הנהר" או המעיין מן הנקב מאותו

ב).79)המשניות). עמוד פז דף עירובין במסכת (משנה
היחיד.80) לרשות כרמלית שהוא הים מן לטלטל שאסור
והעלה 81) משוך - מחיצתא" אסיק "גוד אומרים אנו שאז

המחיצה  הגיעה "וכאילו הגזוזטרא עד למעלה המחיצה את
תוך  השאיבה ותהיה בה, ודבקה שבגזוזטרא הנקב אל

(שם). אחית 82)המחיצה" "גוד אומרים אנו שאז
בספר  (ראה הנחל עד המחיצה את והורד משוך - מחיצתא"

לב). דף ראשונים הוצאת כתבו,83)המאור בתוספות
כיוון  המים, בתוך המחיצה טפח שיהיה צריך אין שכאן
טפח  שיהיה צריך אבל בגזוזטרא, זה בלא היכר שיש
בגזוזטרא, זה בלא היכר שיש כיוון המים, בתוך המחיצה
משמע, שנה) סימן חיים (אורח יוסף" ה"בית מדברי אבל
התנאים  כל להיות צריכים אלו שבמחיצות רבינו שדעת

רוקח). (מעשה יג בהלכה למעלה וכיוון 84)המבוארים
זו  במחיצה די מדרבנן רק הוא לכרמלית השפיכה שאיסור

(שם). בלבד

.ÊË¯ˆÁ85Úa¯‡ ÏÚ ˙Bn‡ Úa¯‡Ó ‰˙eÁt ‡È‰L »≈∆ƒ¿»≈«¿««««¿«
˙aLa ÌÈÓ dÎB˙a ÔÈÎÙBL ÔÈ‡ - ˙Bn‡86Ô‰L ÈtÓ , «≈¿ƒ¿»«ƒ¿«»ƒ¿≈∆≈

˙BNÚÏ CÈ¯ˆ CÎÈÙÏ .‰¯‰Óa ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈ‡ˆBÈ¿ƒƒ¿»«ƒƒ¿≈»¿ƒ»»ƒ«¬
ÌÈ˙‡Ò ˙˜ÊÁÓ ‡nb87˙eL¯a B‡ ,¯ˆÁ‰ CB˙a À»«¬∆∆»«ƒ¿∆»≈ƒ¿

ÌÈˆa˜ ÌÈn‰ eÈ‰iL È„k ,¯ˆÁ‰ „ˆa ÌÈa¯‰»«ƒ¿«∆»≈¿≈∆ƒ¿««ƒƒ¿»ƒ
dÎB˙a88‰tk ‰ÈÏÚ ˙B·Ï CÈ¯ˆÂ .89È„k ,ıeÁaÓ90 ¿»¿»ƒƒ¿»∆»ƒ»ƒ«¿≈
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‰˜eÚ‰ ‰‡¯z ‡lL91¯ˆÁ‰Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙‡f‰ ∆…≈»∆»»«…ƒ¿»«ƒ¿∆»≈
‡e‰ ‰nÎÂ .˙Bn‡ Úa¯‡Ï ÔÈÙ¯ËˆÓ ‰¯„ÒÎ‡‰Â¿»«¿«¿»ƒ¿»¿ƒ¿«¿««¿«»
‰n‡ ÈˆÁ ÏÚ ‰n‡ ÈˆÁ ?ÌÈ˙‡Ò ˜ÈÊÁnL ÌB˜n‰«»∆«¬ƒ»«ƒ¬ƒ«»«¬ƒ«»

.‰n‡ ÈLÓÁ ‰LÏL Ìe¯a¿¿»À¿≈«»

א).85) עמוד פח דף עירובין במסכת שיערו 86)משנה
מים  סאתיים יום בכל לתשמישו צריך אדם שכל חכמים
החצר  אם אבל אמות, ד' של בקרקע נבלע זה ושיעור בערך,
הרבים  ברשות שותתים "המים זה משיעור פחותה היא

המשניות). בפירוש (רבינו הוא 87)מכוחו" סאה שיעור
ובמידת  האיפה, שלישית ביצים, קמ"ד שהם קבים שישה

בערך. ליטר 13 לרשות 88)זמננו יצאו אם אפילו ואז
לכך. כוונתו אין שהרי כלום, בכך אין כיסוי 89)הרבים

קשת. בצורת שעל90ֿ)עשוי הסבירו והריטב"א הראב"ד
שדינם  היחיד, רשות כחורי הגומא נעשית הכיסוי ידי
וב"דרכי  המים, את שמה לשפוך ומותר היחיד כרשות
לא  כיסוי, לעשיית טעם נתן שנז) סימן חיים (אורח משה"
הרבים  ברשות בור תקלת משום אלא שבת, איסור משום

בה. ייכשלו שם 91)שלא שמתקבצים "החפירה הגומא,
(שם). המים"

.ÊÈ‰˙È‰92dÏ ÔÈÎÙBL - ÌÈ˙‡qÓ ‰˙eÁt ‰˜eÚ‰ »¿»»»¿»ƒ»«ƒ¿ƒ»
d‡BÏÓa93elÙ‡ dÏ ÔÈÎÙBL - ÌÈ˙‡Ò ˙˜ÊÁÓ ‰˙È‰ . ƒ¿»»¿»«¬∆∆»«ƒ¿ƒ»¬ƒ

ÌÈÓ ÏL ‰‡Ò ÌÈML94e¯ab˙È ÌÈn‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â , ƒƒ¿»∆«ƒ¿««ƒ∆««ƒƒ¿«¿
?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na .ıeÁÏ ‡nb‰ ÏÚÓ eˆeÙÈÂ¿»≈««À»««∆¿»ƒ¬ƒ

˙BÏ˜Ï˜˙Ó ˙B¯ˆÁ‰L ,ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈa95Ì˙Òe , ƒ«¿»ƒ∆«¬≈ƒ¿«¿¿¿»
‰fL ¯ÓBÏ ÌÈ‡B¯‰ e‡B·È ‡ÏÂ ,ÔÈÁl˜Ó ˙B¯Bpƒ̂¿«¿ƒ¿…»»ƒ«∆∆
BÁkÓ ÌÈ‡ˆBÈ ÌÈn‰Â ÌÈa¯‰ ˙eL¯a LnzLÓƒ¿«≈ƒ¿»«ƒ¿««ƒ¿ƒƒ…
‰˙È‰ Ì‡ :‰nÁ‰ ˙BÓÈa Ï·‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¬»ƒ««»ƒ»¿»
;ÌÈ˙‡Ò ‡l‡ dÏ ÔÈÎÙBL ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò ˙˜ÊÁÓ«¬∆∆»«ƒ≈¿ƒ»∆»»«ƒ

ÈÎÙBL ÔÈ‡ - ÌÈ˙‡qÓ ‰˙eÁt ‰˙È‰¯wÚ Ïk dÏ Ô96. »¿»¿»ƒ»«ƒ≈¿ƒ»»ƒ»

ב).92) עמוד פח דף שתתמלא.93)(עירובין עד
אם 94) גם החצר לתוך לשפוך איסור אין התורה שמן כיוון

את  ויוציא ישכח שלא גזרו חכמים ורק הרבים, לרשות יצאו
ולא  היכר לו יש גומא שעשה וכיוון הרבים, לרשות המים

ואינו 95)ישכח. חצירו לכלוך על מקפיד אדם ואין
החוצה. שיצאו כמידה 96)מתכוון לא ואפילו כלל,

שיעור  - סאתיים לשפוך יבוא שמא הגומא, שמכילה
ליום. בינוני אדם של תשמישו

.ÁÈ·Èa97ÔÈÎÏB‰Â ÔÈÏÁÊ Ô‰Â ,ÌÈÓ BÏ ÔÈÎÙBML ƒ∆¿ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ
¯Bpˆ ÔÎÂ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈ‡ˆBÈÂ Ú˜¯w‰ ˙Áz««««¿«¿¿ƒƒ¿»«ƒ¿≈ƒ
ÔÈ„¯BÈÂ Ï˙k‰ ÏÚ ÔÈÏÁÊ Ô‰Â ,ÌÈÓ ÂÈt ÏÚ ÔÈÎÙBML∆¿ƒ«ƒ«ƒ¿≈ƒ¿»ƒ««…∆¿¿ƒ
C¯c‰ C¯‡ B‡ Ï˙k‰ C¯‡ ‰È‰ elÙ‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ¬ƒ»»…∆«…∆…∆«∆∆

¯eÒ‡ - ‰n‡ ‰‡Ó ı¯‡‰ ˙ÁzL98Èt ÏÚ CtLÏ ∆««»»∆≈»«»»ƒ¿…«ƒ
BÁkÓ ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈn‰L ÈtÓ ,¯Bpv‰ Èt ÏÚ B‡ ·Èa‰«ƒ«ƒ«ƒƒ¿≈∆««ƒ¿ƒƒ…
ÔÈ„¯BÈ Ô‰Â ,·ÈaÏ ıeÁ CÙBL ‡l‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ∆»≈«ƒ¿≈¿ƒ

.·ÈaÏ«ƒ

הרבים 97) לרשות שבחצר שופכים לקלח העשוי חריץ
א). עמוד פח דף עירובין במסכת פוסק 98)(רש"י רבינו

אליעזר  כרבי פסקו ראשונים ושאר הרא"ש אבל כחכמים,
ברשות  אמות ארבע (מכוסה) קמור שהוא "ביב יעקב: בן
האחרונים  דעת וכן בשבת", מים לתוכו שופכים הרבים

שנז). סימן חיים (אורח

.ËÈ‰na99Ï·‡ ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c «∆¿»ƒ¬ƒƒ««»¬»
Ì˙qL ;ÚÓ BÈ‡Â ‰BLÂ CÙBL - ÌÈÓLb‰ ˙BÓÈaƒ«¿»ƒ≈¿∆¿≈ƒ¿»∆¿»
ÌÈn‰ eÚÏaiL ‰ˆB¯ Ì„‡Â ,Ô‰ ÔÈÁl˜Ó ˙B¯Bpƒ̂¿«¿ƒ≈¿»»∆∆ƒ»¿««ƒ

‰È‰ .ÔÓB˜Óa100ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈn‰Â ·Èa‰ Èt ÏÚ CÙBL ƒ¿»»»≈«ƒ«ƒ¿««ƒ¿ƒ
‡lL ,‰nÁ‰ ˙BÓÈa elÙ‡Â ¯zÓ ‰Ê È¯‰ - ˙ÈÏÓ¯ÎÏ¿«¿¿ƒ¬≈∆À»«¬ƒƒ««»∆…

˙ÈÏÓ¯Îa BÁk ÏÚ e¯Ê‚101ÏÚ CtLÏ ¯zÓ CÎÈÙÏ . »¿«…¿«¿¿ƒ¿ƒ»À»ƒ¿…«
ÌiÏ ÔÈ„¯BÈ Ì‰Â ,‰ÈÙq‰ ÈÏ˙k102. »¿≈«¿ƒ»¿≈¿ƒ«»

יז.99) בהלכה ב).100)כמבואר עמוד ק דף שבת (מסכת
מותר 101) יעקב, בן אליעזר כרבי ההלכה שנפסקה מה ולפי

הקודמת. בהלכה כמבואר הרבים ברשות "ומותר 102)גם
או  לים ממנה יורדים והם הספינה שפת על מים לשפוך
הרמב"ם  (תשובות גזרו" לא בכרמלית שכוחו לפי לנהר,

סז). סימן פריימן

.Î‡Ï103‡lÓÈ104Ìi‰ ÔÓ ÌÈÓ Ì„‡105CB˙a ‡e‰Â …¿«≈»»«ƒƒ«»¿¿
‰ÈÙq‰106ÔkŒÌ‡ ‡l‡ ,107‰Úa¯‡ ÌB˜Ó ‰NÚ108ÏÚ «¿ƒ»∆»ƒ≈»»»«¿»»«

ÌÈ¯·c ‰na .Ìi‰ ÏÚ ‰ÈÙq‰ ÔÓ ‡ˆBÈ ‰Úa¯‡«¿»»≈ƒ«¿ƒ»««»«∆¿»ƒ
,‰¯NÚ CBz ‰È‰Lk ?ÌÈ¯eÓ‡‰ÏÚÓÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ¬ƒ¿∆»»¬»»¬»ƒ»»¿«¿»

Ìi‰ ÔÓ ‰¯NÚÓ109ÊÈÊ ‡ÈˆBÓ -110‡e‰L Ïk ≈¬»»ƒ«»ƒƒ»∆
C¯c È¯‰L ;‡lÓÓe111BÈ‡Â ,‡lÓÓ ¯eËt ÌB˜Ó ¿«≈∆¬≈∆∆¿¿¿«≈¿≈

.¯k‰ ÌeMÓ ‡l‡ ‰Ê ÊÈÊÏ CÈ¯»̂ƒ¿ƒ∆∆»ƒ∆≈

ב).103) עמוד ק דף שבת אחרת:104)(מסכת בנוסחה
התימנים). (כתבֿיד כן" אם אלא הספינה מן ימלא "לא

כרמלית.105) "והטלטול 106)שהוא היחיד. רשות שהיא
בין  גמורה היחיד רשות שהיא מפני מותר הספינה בכל
סימן  פריימן הרמב"ם" ("תשובות בעמידתה" בין בהליכתה

שיעור 107)סז). אחת דעה לפי דעות, שתי יש בגמרא
מן  נמדד ד) הלכה י"ד (פרק טפחים עשרה עד הכרמלית
הוא  מעשרה למעלה שהוא המים שטח זה ולפי הקרקע,
דרך  היחיד לרשות מכרמלית מטלטל והרי פטור מקום
סוברת  לפנינו, להלכה שנפסקה אחרת, ודעה פטור. מקום
אסור  עשרה ובתוך המים, משפת נמדדים טפחים שעשרה

היחיד. לרשות מכרמלית המקום 108)לטלטל צדדי
והכול  המים עד למחיצות ונמשכים למטה נכפפים כאילו
מחיצות  הצריכו טו) (הלכה שלמעלה ואף היחיד, רשות
ביכולתו  ואין בביתו הוא שאין כיוון הקילו, בספינה עשרה,
עירובין  (מסכת חנניה שיטת על סמכו כראוי, הכול לסדר
חוקק  אמות ד' על ד' בה שיש "גזוזטרא ב) עמוד פז דף

גאון). האי (רב וממלא" ד' על ד' מטלטל 109)בה שאז
פטור. מקום דרך היחיד לרשות בו 110)מכרמלית ועושה

רוקח). (מעשה באמצעיתו,111)נקב חלול שהזיז משמע
דעת  אבל משנה"), ("מגיד וממלא כליו משלשל ודרכו
שכל  כיוון שנה) סימן חיים באורח ועוד, (הב"ח האחרונים
במקומו. שלא אפילו למלא יכול להיכר, רק הוא הזיז עיקר
על  "ההולך רבינו: כתב סז) (סימן הרמב"ם" וב"תשובות
מן  הנהר או הים ממי לדלות אסור כרמלית שהוא מים
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לפי  לים, הספינה מן זולתו או מים לשפוך או הספינה,
לרשות  מכרמלית או לכרמלית היחיד מרשות טלטול שהוא
עד  שהוא כל זיז שיוציא אלא אסור הוא ולפיכך היחיד,
ובין  הזיז בין שיהא ובלבד עליו, וישתמש היתר בו שיהא
התשמיש  שיהיה כדי טפחים מעשרה יותר המים שטח
שטח  ובין הזיז בין היה אם אבל פטור, למקום מכרמלית
ד', על ד' בו להיות צריך פחות או טפחים עשרה המים
מים  שופך או באמצעיתו, מים לדלות מותר יהיה כך ואחר

לים". ממנו

.‡Î‡¯Bw‰112ÏbÏb˙Â ,˙ÈÏÓ¯Îa ¯ÙÒa113˙ˆ˜Ó «≈¿≈∆¿«¿¿ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ¯Ùq‰114ÏbÏb˙ Ì‡ :B„Èa B˙ˆ˜Óe «≈∆ƒ¿»«ƒƒ¿»¿»ƒƒ¿«¿≈

ıeÁÏ115BÎÙB‰ - ˙Bn‡ Úa¯‡Ï116;BÁÈpÓe ·˙k‰ ÏÚ ¿¿«¿««¿««¿»«ƒ
.˙Bn‡ Úa¯‡ ep¯È·ÚÈÂ ,B„iÓ Blk ËÓMÈ ‡nL ‰¯Êb¿≈»∆»ƒ»≈Àƒ»¿«¬ƒ∆«¿««
Ì‡ ÔÎÂ .BÏˆ‡ BÏÏBb - ˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙Ï ÏbÏb˙ƒ¿«¿≈¿«¿««¿∆¿¿≈ƒ
‡¯B˜ ‰È‰ .BÏˆ‡ BÏÏBb - „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÏbÏb˙ƒ¿«¿≈ƒ¿«»ƒ¿∆¿»»≈
da Á Ì‡ :ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÏbÏb˙Â „ÈÁi‰ ˙eL¯aƒ¿«»ƒ¿ƒ¿«¿≈ƒ¿»«ƒƒ»»

·˙k‰ ÏÚ BÎÙB‰ -117ÈeÏz ‰È‰ ‡l‡ ,Á ‡Ï Ì‡Â ; ¿««¿»¿ƒ…»∆»»»»
ı¯‡Ï ÚÈb‰ ‡ÏÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯ÈÂ‡a118BÏÏBb - «¬ƒ¿»«ƒ¿…ƒƒ«»»∆¿

.BÏˆ‡∆¿

ב).112) עמוד צז דף עירובין (במסכת משנה
תורה 113) כספר מגילות עשויים היו התלמוד בימי הספרים

שם.114)שלנו. שאפילו 115)ונח והטור הרא"ש דעת
ספק  וכן אצלו לגוללו מותר אמות לארבע חוץ נתגלגל אם

שנב. סימן חיים אורח ערוך פי 116)בשולחן על אף
עמוד  צח דף עירובין (מסכת הקודש כתבי את להפוך שאסר
(שם). מזה גדול בזיון למנוע כדי כאן להפוך התירו - א)

היחיד.117) לרשות הרבים מרשות אצלו להביאו שאסור
חשוב 118) לארץ סמוך טפחים שלושה תוך הגיע ואם

(הרמב"ן). הארץ על כמונח

.·Î¯È·Ún‰119ıB˜120Ì‡ :ÌÈa¯ Ba e˜BfÈ ‡lL È„k ««¬ƒ¿≈∆…ƒ«ƒƒ
BÎÈÏBÓ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ‰È‰121Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt »»ƒ¿»«ƒƒ»»≈«¿«

˙Bn‡122;˙ÈÏÓ¯Îa ‰È‰ Ì‡Â123Bk¯„k BÎÈÏBÓ -124 «¿ƒ»»¿«¿¿ƒƒ¿«¿
ÔÎÂ .‰n‡ ‰‡Ó elÙ‡125¯˙È ‰fa˙Â ÁÈ¯Ò‰L ˙Ó ¬ƒ≈»«»¿≈≈∆ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«»»≈
ÌÈÎL eÏÎÈ ‡ÏÂ ,ÈcÓ126„ÓÚÏ127B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBÓ - ƒ«¿…»¿¿≈ƒ«¬…ƒƒ

„¯Bi‰ .˙ÈÏÓ¯ÎÏ „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó128,Ìia ıÁ¯Ï ≈¿«»ƒ¿«¿¿ƒ«≈ƒ¿…«»
ÌÈÓ ¯È·ÚÈ ‡nL ,BÓˆÚ ·bÓ - ‰ÏBÚ ‡e‰Lk¿∆∆¿«≈«¿∆»«¬ƒ«ƒ

.˙ÈÏÓ¯Îa ˙Bn‡ Úa¯‡ ÂÈÏÚL∆»»«¿««¿«¿¿ƒ

א).119) עמוד מב דף שבת למעלה 120)(מסכת ראה
ז. הלכה א הרבים"121)פרק רשות לצידי שיסלקנו "עד

(רש"י).122)(רש"י). דרבנן איסור רק שהוא
מדרבנן.123) בה טלטול אחת.124)שאיסור בעקירה
ב).125) עמוד צד דף שבת אחרת:126)(מסכת בנוסחה

(מער"ק). עימו" לעמוד שכנים יכלו "ונמצא 127)"ולא
הבריות  כבוד וגדול ממנו, מתבזים והם החיים בין מתבזה
אשר  הדבר מן תסור לא שהוא שבתורה, תעשה לא שדוחה
לכן  כ"ג) הלכה כ"ו בפרק (להלן ושמאל" ימין לך יגידו

זה. בלאו הנכלל דרבנן איסור כאן (מסכת 128)התירו
ריבוי  יש הרחיצה מן שהעולה לפי א). עמוד קמא דף שבת

עליו  סוחף ומטר הרבים ברשות ההולך אבל גופו על מים
אורח  ערוך (שולחן מועטים שעליו שהמים בו, הקפידו לא

ז). סעיף שכו סימן חיים

ה'תשפ"א  מרחשון כ"ג שלישי יום

עׂשר  ׁשּׁשה 1ּפרק ¤¤¦¨¨¨
כגון 1) הרשויות, מקצת בדיני דבריהם של גזירות נתבארו

ומה  והפרדסים, והגינות לדירה, הוקפו שלא הקרפפות
ביאור  לזה ונמשך התורה. משפטי על מוסף בהן, שגדרו

ועניינן. המחיצות גדרי

.‡ÌB˜Ó2‰¯È„Ï Ûw‰ ‡lL3BLÈÓLz ‰È‰iL ‡l‡ , »∆…À«¿ƒ»∆»∆ƒ¿∆«¿ƒ
ÌÈÒc¯Ùe ˙Bpb ÔB‚k ,¯ÈÂ‡Ï4ÔÓ ÌB˜Ó ÛÈwn‰ ÔB‚Îe , «¬ƒ¿««¿≈ƒ¿««ƒ»ƒ

˙BvÁn‰ d·‚a LÈ Ì‡ :Ô‰a ‡ˆBiÎÂ ,B¯ÓLÏ ı¯‡‰»»∆¿»¿¿«≈»∆ƒ≈¿…««¿ƒ
„ÈÁi‰ ˙eL¯k ‡e‰ È¯‰ - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ5, ¬»»¿»ƒ»≈¬≈ƒ¿«»ƒ

˙eL¯Ï epnÓ ËÈLBn‰Â ˜¯Bf‰Â ‡ÈˆBn‰ ·iÁÏ¿«≈«ƒ¿«≈¿«ƒƒ∆ƒ¿
ÔÈ‡Â .BÎB˙Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó B‡ ÌÈa¯‰6ÔÈÏËÏËÓ »«ƒ≈¿»«ƒ¿¿≈¿«¿¿ƒ

˙Èa Ba LÈ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,BlÎa7˙BÁt B‡ ÌÈ˙‡Ò8; ¿À∆»ƒ≈≈≈»«ƒ»
ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ,ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙È Ba ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»»≈«≈»«ƒ»¿«¿≈

.˙ÈÏÓ¯Îk ˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba∆»¿«¿««¿«¿¿ƒ

א.2) כג, עירובין וליציאה 3)משנה, לכניסה אדם לדירת
כב.). עירובין (רש"י לשמירת 4)תמיד רק המוקפים

שבתוכם. ה"א.5)הפירות פי"ד חכמים 6)כמבואר
הוקף  ולא גדול מגרש שהוא מכיון בתוכו, לטלטל אסרו
('לבוש'). ולכרמלית הרבים לרשות ודומה דירה, לשם

(71572 זמנינו ובמדת טפחים. וארבעים אמה שבעים שהוא
בערך. מרובעים מטרים שבת 8)מאה מלאכות "כל

מקום  כל לפיכך המשכן, ממלאכת למדים אנו והלכותיו,
כמו  בתוכו טלטול לאסור חכמים סמכו לדירה, הוקף שלא
ורוחב  באמה מאה החצר "אורך בו: שכתוב המשכן. בחצר

כ  (שמות בחמשים" בית חמשים בלי סאתים שהוא יח), ז,
הוקף  שלא מקום כל כן כמו קלעים, של בהיקף כיֿאם דירה
אלא  בתוכו לטלטל גמורה היחיד רשות נחשב לא לדירה,

שנח). סי' ('טור' זה" שיעור עד

.·ÔÎÂ9„Ú ·Á¯Â ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·bL „enÚ10˙Èa ¿≈«∆»«¬»»¿»ƒ¿»»«≈
·Á¯ ‰È‰ ;Blk ÏÚ ÔÈÏËÏËÓ ,ÌÈ˙‡Ò11˙Èa ÏÚ »«ƒ¿«¿¿ƒ«À»»»»«≈

ÚÏÒ .˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ ,ÌÈ˙‡Ò12 »«ƒ≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿««∆«
ÔÈÏËÏËÓ - ‰¯NÚÓ ˙BÁt dB·‚ ‰È‰ :ÌiaL13 ∆«»»»»«»≈¬»»¿«¿¿ƒ

‰È‰ ;˙ÈÏÓ¯k Ïk‰L ,BÎB˙Ï Ìi‰ ÔÓe ÌiÏ BÎBzÓƒ«»ƒ«»¿∆«…«¿¿ƒ»»
‰¯NÚ dB·‚14„Ú ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡Ó BaÁ¯ ‰È‰ Ì‡ : »«¬»»ƒ»»»¿≈«¿»»¿»ƒ«

ÔÈ‡ ,BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÏÈ‡B‰ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa≈»«ƒƒÀ»¿«¿≈¿À≈
BÎB˙Ï Ìi‰ ÔÓ ‡ÏÂ ÌiÏ BÎBzÓ ‡Ï ÔÈÏËÏËÓ15‰È‰ ; ¿«¿¿ƒ…ƒ«»¿…ƒ«»¿»»

,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È»≈ƒ≈»«ƒ««ƒ∆¿«»ƒ
˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ Ba ÏËÏËÏ ¯eÒ‡Â ÏÈ‡B‰ƒ¿»¿«¿≈∆»¿«¿««

,˙ÈÏÓ¯ÎkÌi‰ ÔÓe ÌiÏ BÎBzÓ ÏËÏËÏ ¯zÓ ‰Ê È¯‰ ¿«¿¿ƒ¬≈∆À»¿«¿≈ƒ«»ƒ«»
ÈeˆÓ BÈ‡L ¯·c ‰fL ;BÎB˙Ï16Ba e¯Êb ‡ÏÂ ,‡e‰17. ¿∆∆»»∆≈»¿…»¿

א.9) פט, סאתים"10)עירובין בית "ורחב אחר: בנוסח
דינו  סאתים שבית א' בהלכה כתוב וכן רוקח'). ('מעשה
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מיימוניות'). ('הגהות על 11)כפחות "יתר אחר: בנוסח
ויניציאה). (דפוס סאתים" ב.12)בית סז, עירובין

אמות.13) ארבע היחיד.14)תוך רשות נחשב שזה
(פי"ד 15) לכרמלית היחיד מרשות לטלטל מדרבנן שאסור

לים"16)הי"ג). סמוך סאתים מבית יותר קרפף "שיהיה
התירו 17)(הריטב"א). בים רק שלא ה'תוספות' דעת אבל

הוקף  שלא רחב (מגרש קרפף בין מקום בכל אלא כך,
על  יתרה בגינה רבינוֿתם התיר "ומכאן לכרמלית, לדירה)
לחוץ, מתוכה לטלטל לדירה, הוקפה שלא סאתים בית
עוברת  ורחובות) (כשווקים גמורה הרבים רשות ואין הואיל
שעומד  אף הגינה. בתוך המפתח להטמין והתיר לפניה,
היה  שאם מיימוניות'), ('הגהות הגינה" לתוך ונותן בחוץ
רשויות  ארבע אין ולהיפך, לכרמלית מקרפף לטלטל אסור

רשויות. מוסיפים ואין חמש, כיֿאם לשבת

.‚‰nk18ÌÈMÓÁ ÏÚ ‰n‡ ÌÈMÓÁ ?‰‡Ò ˙Èa ‡È‰ «»ƒ≈¿»¬ƒƒ«»«¬ƒƒ
Bz¯aL˙a LiL ÌB˜Ó - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ‡ˆÓ .‰n‡19 «»ƒ¿»≈»«ƒ»∆≈¿ƒ¿»¿

‰cnk Ba LiL ÌB˜Ó ÏÎÂ .‰n‡ ÌÈÙÏ‡ ˙LÓÁ¬≈∆¬»ƒ«»¿»»∆≈«ƒ»
‰n‡ ÌÈÚ·L ‡e‰L ,Úa¯Ó ‰È‰L ÔÈa - ˙‡f‰«…≈∆»»¿À»∆ƒ¿ƒ«»

ÌÈ¯ÈLe ‰n‡ ÌÈÚ·L ÏÚ ÌÈ¯ÈLe20,Ï‚Ú ‰È‰L ÔÈa , ¿»ƒ«ƒ¿ƒ«»¿»ƒ≈∆»»»…
˙B¯ev‰ ¯‡L ÔÈa21.ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ‡¯˜ ‰Ê È¯‰ - ≈¿»«¬≈∆ƒ¿»≈»«ƒ

ב.18) כג, הנדסה 19)עירובין לפי שטחו כמות בחשבון
(ויניציאה  "בשיעורו" אחר: בנוסח לד); א' מו"נ (ראה
אמות  2500 - אמה נ' על אמה נ' סאה בית שטח ושונצינו),

מרובעות. אמות 5000 - סאתים ובית חמש 20)מרובעות,
70 5/7 על 70 5/7 תכפיל ואם (מגידֿמשנה) שביעיות

בערך. 5000 התוצאה יתר 21)תהיה ארכו היה אם אבל
בהלכה  כמבואר זה, בשיעור אף בו לטלטל אסור רחבו, על

ד'.

.„ÌB˜Ó22:ÌÈ˙‡Ò ˙Èa Ba LiL ,‰¯È„Ï Ûw‰ ‡lL »∆…À«¿ƒ»∆≈≈»«ƒ
ÌÈL Èt Bk¯‡ ‰È‰ Ì‡23BaÁ¯k24‰‡Ó ‰È‰iL È„k , ƒ»»»¿ƒ¿«ƒ¿»¿¿≈∆ƒ¿∆≈»

;Blka ÏËÏËÏ ¯zÓ - ÔkLn‰ ¯ˆÁk ÌÈMÓÁ ÏÚ«¬ƒƒ«¬««ƒ¿»À»¿«¿≈¿À
elÙ‡ BaÁ¯k ÌÈL ÏÚ ¯˙È Bk¯‡ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡¬»ƒ»»»¿»≈«¿«ƒ¿»¿¬ƒ

‰n‡25Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ -26;˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ «»≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿««
¯‡Lk ¯ÈÂ‡Ï BLÈÓLzL ÌÈ˙‡Ò ˙Èa eNÚ ‡lL∆…»≈»«ƒ∆«¿ƒ«¬ƒƒ¿»

.ÔkLn‰ ¯ˆÁÓ ‡l‡ ˙B¯ˆÁ‰«¬≈∆»≈¬««ƒ¿»

א.22) כג, עירובין אפילו 23)משנה, אומר: יוסי "רבי
על  מאה ארכה שהיה המשכן (כחצר כרחבה שנים פי ארכה
אסור". מזה יותר היה ואם בתוכה, מטלטלין חמשים) רוחב

התימנים).24) (כת"י ברחבו" כשנים "ארכו אחר: בנוסח
מותר 25) - מאמה בפחות רחבו על יתר ארכו היה ואם

הרבים 26)(הרא"ש). ברשות מתחלף גדול שטח שכל
('לבוש').

.‰ÌB˜Ó27ı¯t Ì‡ ,‰¯Èc ÌLÏ ‡lL Ûw‰L28Ba »∆À«∆…¿≈ƒ»ƒ»«
d·‚a ˙Bn‡ ¯NÚ ÏÚ ¯˙È ‰ˆ¯t29ÌÈÁÙË ‰¯NÚ30, ƒ¿»»≈«∆∆«¿…«¬»»¿»ƒ

¯„‚Â31‰¯Èc ÌLÏ da32‰¯NÚ „Ú33ÏËÏËÏ ¯zÓ - ¿»«»¿≈ƒ»«¬»»À»¿«¿≈
elÙ‡Â .dlÎa34ı¯Ùe ,‰¯Èc ÌLÏ d¯„‚e ‰n‡ ı¯t ¿À»«¬ƒ»««»¿»»¿≈ƒ»»«

¯NÚÓ ¯˙ÈÏ dÓÈÏL‰L „Ú ,‰¯È„ ÌLÏ d¯„‚e ‰n‡«»¿»»¿≈ƒ»«∆ƒ¿ƒ»¿»≈≈∆∆

‰nk Ba LiL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ -À»¿«¿≈¿À»««ƒ∆≈«»
ÔÈÏÈÓ35. ƒƒ

א.27) כד, כלשון 28)עירובין לכתחילה, לפרוץ ומותר
מעשר, יותר פירצה לו פורץ עושה? הוא "כיצד הגמרא:

עשר". על ומעמידו כל 29)וגודרו לפרוץ צריך ואינו
עשרה  גובה ישאר שלא עד אלא למטה, עד הכותל גובה

מחיצות.30)טפחים. לו אין כאילו "וסתם 31)ודומה
ולבסוף  כפתח, היא והרי עשר, על והעמידה הפירצה אותה

(רש"י). לו" שנפתחה לדירה בתוכו,32)הוקף לדור כדי
(מותר  דירה דעת על נעשו אם הגדרים בכוונת תלוי "והכל

(מגידֿמשנה). בתוכו)" ובכת"י 33)לטלטל טפחים.
עשרה". "עד ליתא כל 34)התימנים גדר ולא פרץ לא אם

אמות  עשר יש שעכשיו כיון אחת. בבת האמות עשר
בתוכו. לטלטל מותר - דירה לשם הוא 35)מוקפות מיל

סז.). (יומא אמה אלפיים

.ÂÌB˜Ó36Ì‡ :‰¯È„Ï Ûw‰L ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È »»≈ƒ≈»«ƒ∆À«¿ƒ»ƒ
¯eÒ‡Â ‰p‚k ‡e‰ È¯‰ - Ba¯ Ú¯Ê37BlÎa ÏËÏËÏ38; ƒ¿«À¬≈¿ƒ»¿»¿«¿≈¿À

Ó Ú¯ÊBËeÚ39¯zÓ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa epnÓ Ú¯Ê Ì‡ : ƒ¿«ƒƒƒ¿«ƒ∆≈»«ƒÀ»
BlÎa ÏËÏËÏ40˙ÈaÓ ¯˙È Úe¯f‰ ÌB˜n‰ ‰È‰ Ì‡Â , ¿«¿≈¿À¿ƒ»»«»«»«»≈ƒ≈

BlÎa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ÌÈ˙‡Ò41Ba¯ ÚË .42È¯‰ - »«ƒ»¿«¿≈¿À»«À¬≈
BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ¯ˆÁk ‡e‰43‡lÓ˙ .44,ÌÈÓ ¿»≈À»¿«¿≈¿Àƒ¿«≈«ƒ

LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯ eÈ‰ Ì‡ :‰a¯‰ ÌÈwÓÚ eÈ‰ elÙ‡45 ¬ƒ»¬Àƒ«¿≈ƒ»¿ƒ¿«¿ƒ
ÔÈ‡ Ì‡Â ,BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÌÈÚËk Ô‰ È¯‰ -¬≈≈ƒ¿»ƒÀ»¿«¿≈¿À¿ƒ≈»

Ba ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ - LÈÓL˙Ï ÔÈÈe‡¯46Úa¯‡a ‡l‡ ¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿¿ƒ∆»¿«¿«
.˙Bn‡«

ב.36) כג, הדירה,37)עירובין את מבטלים הזרעים כי
זרעים. בגינת לדור אדם בני דרך שלא 38)שאין בחלק גם

הוקף 39)נזרע. מכלל המגרש את מוציא נזרע מיעוט אין
בכולו. לטלטל ומותר הזרעים,40)לדירה, במקום אף

לדירה. נחשב (רש"י).41)שהכל ככרמלית שנעשה
כולו.42) נטועים 43)ואפילו אינם האילנות ואפילו

אדם  בני שדרך הדירה, את מבטלים אין שורות, שורות
(רש"י). בצילם להסתופף כדי בחצרות אילנות לנטוע

א.44) כד, (הרשב"א),45)עירובין לכביסה או לשתיה
אדם. לשתיית ראויים להיות שצריכים רש"י ודעת

שנח).46) סי' (או"ח כזרעים ודינם

.ÊÌB˜Ó47˙Èa Ba LiL ,‰¯Èc ÌLÏ ‡lL Ûw‰L »∆À«∆…¿≈ƒ»∆≈≈
ÔÈ‡Ò LÏL48;B¯ÈzÓ BÈe¯˜ - ‰‡Ò ˙Èa Ba e¯˜Â , »¿ƒ¿≈≈¿»≈«ƒ

Ì˙BÒÂ „¯BÈ ‰¯˜z ÈtL49ı¯Ù .50,¯ˆÁÏ B‡BÏÓa ∆ƒƒ¿»≈¿≈ƒ¿«ƒ¿¿»≈
‰ˆ¯ÙÂ51,‰˙È‰Lk ˙¯zÓ ¯ˆÁ - Bc‚k ¯ˆÁ ¿ƒ¿¿»»≈¿∆¿»≈À∆∆¿∆»¿»

‡ Ût¯w‰ÂB¯ÈzÓ ¯ˆÁ‰ ¯ÈÂ‡ ÔÈ‡L ;‰È‰Lk ¯eÒ52. ¿««¿≈»¿∆»»∆≈¬ƒ∆»≈«ƒ

א.47) כה, מארבע 48)עירובין יותר בו לטלטל שאסור
המכוסה,49)אמות. הסאה בין מפסקת מחיצה וכאילו

בית  אלא שם שאין ונמצא מקורות, שאינן הסאתים ובין
לטלטל. ומותר מדובר 50)סאתים כאן ב. כה, עירובין

הפירצה  (מגידֿמשנה). סאתים מבית יותר בו שיש בקרפף
זה: מי'51)כבציור ביותר אבל כפתח, שהוא מי' בפחות
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('תוספות'). אסורה החצר רבינו 52)גם שיטת זוהי
שכאן  סוברים, ראשונים ושאר הרשב"א אבל זו, בהלכה
לדירה, מוקף היה שלא מצומצם סאתים בית בקרפף מדובר
סאתים, מבית יותר בו שאין כיון בתוכו לטלטל מותר שהיה
ונעשה  מיּתרו מחיצה מקום כי נאסר, לחצר שנפרץ ְְַועכשיו
אבל  במלואו נפרץ הקרפף רק וכאן סאתים, מבית יותר
(שאריות  גפופים ונשארו מהקרפף, רחבה היתה החצר
פחותה  היא והפירצה הצדדים, מן הגדולה) מהמחיצה
ומותר  פתח, כיֿאם פירצה זאת אין החצר לגבי ולכן מעשר.

שלפנינו): בציור (כמו בתוכה לטלטל

.Á‰È‰53˙BÏÈ‡a BËÚÓÏ ‡·e ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙È54 »»»≈ƒ≈»«ƒ»¿«¬¿ƒ»
BÈ‡ -55ËeÚÓ56dB·b Ï˙k‰ „ˆa „enÚ Ba ‰a . ≈ƒ»»«¿««…∆»«

ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ - ¯˙È B‡ ‰LÏL ·Á¯Â ‰¯NÚ57˙BÁt , ¬»»¿»»¿»»≈¬≈∆ƒ»
„e·Ïk ‰LÏMÓ ˙BÁt ÏkL ;ËeÚÓ BÈ‡ - ‰LÏMÓƒ¿»≈ƒ∆»»ƒ¿»¿»

ÈÓc58‰NÚÂ ‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ˜ÈÁ¯‰ Ì‡ ÔÎÂ . »≈¿≈ƒƒ¿ƒƒ«…∆¿»¿»»
ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ - ‰vÁÓ59‰NÚ ‡Ï - ‰LÏMÓ ˙BÁt , ¿ƒ»¬≈∆ƒ»ƒ¿»…»»

ÌeÏk60. ¿

א.53) כה, מבית 54)עירובין יותר שטחו יהיה שלא
בו. לטלטל מותר ויהא לנטוע 55)סאתים אדם בני שדרך

קרפף. לגבי בטלים הם ולפיכך בקרפיפות, אילנות
ארבעה,56) ורוחב עשרה גובה באילנות יש אפילו

(הרשב"א). לעצמם רשות דרכו 57)שחולקים שאין מכיון
שטחו. את ממעט לכן בקרפף, להיות עמוד דומה 58)של

'מאמר 59)למחובר. בשם (מ"ב "הועיל" אחר: בנוסח
אלא  הזה הכותל תוך גם מסאתים יותר וכשיש מרדכי').
בסמוך. ועיין התל", מן ב"הרחיק וכדלהלן לדירה, כשעשאו

מהא 60) בזה, והקשו הראשון. הכותל על כמוסיף זה שהרי
(עיין  מיעוט" זה הרי - בטיט הכותל את "טח דלקמן
מיושב  "הועיל" הנוסחא ולפי ומגידֿמשנה). כסףֿמשנה

היטב.

.ËÁË61ËÈËa Ï˙k‰ ˙‡62BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - »∆«…∆¿ƒ««ƒ∆≈
ÏBÎÈ63ËeÚÓ ‰Ê È¯‰ ,BÓˆÚ ÈÙa „ÓÚÏ64˜ÈÁ¯‰ . »«¬…ƒ¿≈«¿¬≈∆ƒƒ¿ƒ

Ïz‰ ÔÓ65‰vÁÓ ‰NÚÂ ‰LÏL66‰NÚ .ÏÈÚB‰ - ƒ«≈¿»¿»»¿ƒ»ƒ»»
‰NBÚ‰L ;ÏÈÚBÓ BÈ‡ - Ïz‰ ˙ÙN ÏÚ ‰vÁÓ¿ƒ»«¿««≈≈ƒ∆»∆

‰ÚÏ· .ÏÈÚBÓ BÈ‡ ‰vÁÓ Èab ÏÚ ‰vÁÓ67‰vÁÓ ¿ƒ»««≈¿ƒ»≈ƒƒ¿¿»¿ƒ»
‰BzÁz‰68˙ÈNÚÂ ÏÈ‡B‰ - ˙Ói˜ ‰BÈÏÚ‰ È¯‰Â ««¿»«¬≈»∆¿»«∆∆ƒ¿«¬≈

,‡È‰ ‡l‡ ‰‡¯ ÌL ÔÈ‡ È¯‰Â ‰¯Èc ÌLÏ ‰BÈÏÚ‰»∆¿»¿≈ƒ»«¬≈≈»ƒ¿∆∆»ƒ
dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ÏÈÚB‰ ‰Ê È¯‰69. ¬≈∆ƒÀ»¿«¿≈¿À»

א.61) כה, מבית 62)עירובין יותר שטחו יהיה שלא
בו. לטלטל מותר ויהיה להתקיים 63)סאתים, הטיט

עצמה. בפני פוסק 64)כמחיצה שנח) (סי' בשו"ע אבל
בפני  (כמחיצה) לעמוד ראוי אם אלא ממעט שאינו כרבא,

מבית 65)עצמו. יותר המחיצה עד התל מן ויש שבקרפף,
(רש"י). התל" אצל לדירה מחיצה "ועשה סאתים,

בתל.66) ולהשתמש ותחוח,67)לדור רך העפר "שהיה
(רש"י). בשבת" בבתֿאחת הכותל שבנה 68)ונחבט

קיימת. העליונה ונשארה לדירה, הוקפה ולא מקודם
עכשיו.69) שעשה העליונה המחיצה באויר דר שהרי

.È‰·Á¯70- ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ‰¯˙È ÌÈza È¯BÁ‡L ¿»»∆¬≈»ƒ¿≈»«≈»«ƒ
Úa¯‡a ‡l‡ da ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡71Á˙t ‰È‰ elÙ‡Â , ≈¿«¿¿ƒ»∆»¿«¿««¬ƒ»»∆«
‰ Á˙t Ì‡Â .dÎB˙Ï Áe˙t ˙Èa‰Ck ¯Á‡Â ÌLÏ Á˙t ««ƒ»«¿»¿ƒ»««∆«¿»¿««»

ÏËÏËÏ ¯zÓe ‰¯È„Ï ˙ÙwÓk BÊ È¯‰ - dÙÈw‰ƒƒ»¬≈¿À∆∆¿ƒ»À»¿«¿≈
dlÎa72. ¿À»

א.70) כד, לדירה.71)עירובין הוקפה שלא כיון
(רמ"א 72) לדירה" מוקפות סתמן הזה, בזמן שלנו "וחצרות

שנט). סי'

.‡È‰·Á¯73‰È„ÓÏ ‰Áe˙t‰74„vÓe ,„Á‡ „vÓ ¿»»«¿»ƒ¿ƒ»ƒ«∆»ƒ«
ÈÁÏ dÏ ‰NBÚ - ¯‰Ï ÚÈbn‰ ÏÈ·LÏ ‰Áe˙t ¯Á‡«≈¿»ƒ¿ƒ««ƒ«¿»»∆»¿ƒ
dÎBzÓe ,dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ ‰È‰ÈÂ ,‰È„n‰ „vÓƒ««¿ƒ»¿ƒ¿∆À»¿«¿≈¿À»ƒ»

.dÎB˙Ï ‰È„n‰ ÔÓe ,‰È„nÏ«¿ƒ»ƒ«¿ƒ»¿»

הוקפה 73) ולא סאתים מבית יותר שהיתה ב. כד, עירובין
כפום 74)לדירה. היתה רחבה מעשה: היה כך לעיר;

(למבוי  לעיר פתוח היה אחד שצידה המקום), (שם נהרא
לשביל  פתוח היה השני וצידו זו), לרחבה שנגמר שבעיר
טלטול  להתיר תקנה בגמרא ומצאו לנהר. המגיע כרמים של
המדינה. מצד לחי ידי על זה, על זה יאסרו שלא בכולם,

(מגידֿמשנה). בהם" להאריך מצויים אינם אלה "ודינים

.·È„ÈÁÈ75‰Ú˜·a ˙·ML76‰vÁÓ ‰NÚÂ ,77·È·Ò »ƒ∆»«¿ƒ¿»¿»»¿ƒ»»ƒ
„Ú da LÈ Ì‡ :BÏ78ÏËÏËÏ ¯zÓ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ƒ≈»«≈»«ƒÀ»¿«¿≈

BÈ‡ - ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ÏÚ ¯˙È ‰˙È‰ Ì‡Â ,dlÎa¿À»¿ƒ»¿»»≈«≈»«ƒ≈
˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡ da ÏËÏËÓ79.ÌÈL eÈ‰ Ì‡ ÔÎÂ . ¿«¿≈»∆»¿«¿««¿≈ƒ»¿«ƒ

e˙·ML Ô‰ÈÏÚ ¯˙È B‡ ÌÈÏ‡¯NÈ ‰LÏL Ï·‡¬»¿»ƒ¿¿≈ƒ»≈¬≈∆∆»¿
‡¯ÈL Ô‰ È¯‰ - ‰Ú˜·a80ÏÎa ÏËÏËÏ Ì‰Ï ¯zÓe , ¿ƒ¿»¬≈≈«»»À»»∆¿«¿≈¿»

ÔÓ ¯‡MÈ ‡lL ,‡e‰Â .ÔÈÏÈÓ ‰nk elÙ‡ Ôk¯»̂¿»¬ƒ«»ƒƒ»∆…ƒ»≈ƒ
ÌÈÏk ‡Ïa Èet ÌÈ˙‡Ò ˙Èa eÙÈw‰L ‰vÁn‰81Ï·‡ ; «¿ƒ»∆ƒƒ≈»«ƒ»¿…≈ƒ¬»

eÈ‰ ‡ÏÂ ,ÌÈÏk ‡Ïa Èet ÌÈ˙‡Ò ˙Èa ¯‡L Ì‡ƒƒ¿«≈»«ƒ»¿…≈ƒ¿…»
ÌÈ¯eÒ‡ - BÏ ÌÈÎÈ¯ˆ82‡l‡ ‰vÁn‰ ÏÎa ÏËÏËÏ ¿ƒƒ¬ƒ¿«¿≈¿»«¿ƒ»∆»
ÔÈ‡Â .˙Bn‡ Úa¯‡a83ÔËw‰84.‡¯ÈLÏ ÌÈÏLÓ ¿«¿««¿≈«»»«¿ƒ¿«»»

א.75) יז, ב. טז, אלא 76)עירובין בישוב, הואֿהדין
מגדים'). ('פרי כך לעשות רגילים שבבקעה בהווה, שדיבר

יח.77) בהלכה להלן כמבואר ערב, של או שתי של גרועה
בכלל.78) עשה 79)ועד שלא לזה חכמים החמירו

גרועות. אלא שלימות דרך,80)מחיצות הולכי קבוצת
ערבאי". "שירת אונקלוס: בתרגום ישמעאלים", "אורחת

רוקח').81) ('מעשה כלום" "בלא אחר: בנוסח
המחיצה 82) את חושבים ואנו צרכם, מכדי יותר שהקיפו

אינה. ה"י.83)כאילו פ"א עירובין וכל84ֿ)'ירושלמי'
שם). ('ירושלמי' מצטרף הנכרי שאין שכן

.‚È‰LÏL85Ôk¯ˆ È„k eÙÈw‰L86‰˙È·L e˜Â87, ¿»∆ƒƒ¿≈»¿»¿»¿ƒ»
ÏËÏËÏ ÔÈ¯zÓ Ì‰ È¯‰ - Ô‰Ó „Á‡ ˙Ó Ck ¯Á‡Â¿««»≈∆»≈∆¬≈≈À»ƒ¿«¿≈

dlÎa88¯Á‡Â ,ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ¯˙Èa ‰˙È·L ÌÈL e˜ . ¿À»»¿«ƒ¿ƒ»¿»≈ƒ≈»«ƒ¿««
ÔÈ¯eÒ‡ - ÈLÈÏL Ì‰Ï ‡a Ck89Úa¯‡a ‡l‡ ÏËÏËÏ »»»∆¿ƒƒ¬ƒ¿«¿≈∆»¿«¿«

‰˙È·M‰L ;‰Ê ‡B·iL Ì„˜ eÈ‰Lk ,˙Bn‡90‡È‰ «¿∆»…∆∆»∆∆«¿ƒ»ƒ
˙Ó¯Bb‰91.ÔÈ¯eic‰ ‡Ï , «∆∆…«ƒƒ
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א.85) יז, יב.86)עירובין בהלכה למעלה כמבואר
השבת.87) כשנכנס השמשות שבכניסת 88)בין כיון

שלשה. היו שנים 89)השבת רק היו השבת שבכניסת כיון
עוד  בשבת נוסף אם גם לטלטל ואסורים שיירה, אינם

השבת.90)שלישי. ולא 91)בכניסת כשיירה, להחשב
השבת. כניסת אחר שנוספו הדיירים

.„È‰LÏL92˙BÓB˜Ó93ÔÈÙwn‰94‰¯Èc ÌLÏ ‡lL95 ¿»¿«À»ƒ∆…¿≈ƒ»
ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈL :‰ÊÏ ‰Ê ÌÈÁe˙Ùe ,‰Ê „ˆa ‰Ê∆¿«∆¿ƒ∆»∆¿«ƒ«ƒƒ

ÌÈ·Á¯96ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈMÏ e‡ˆÓpL ,¯ˆ˜ ÈÚˆÓ‡‰Â ¿»ƒ¿»∆¿»ƒ»»∆ƒ¿¿«¿«ƒ«ƒƒ
ÔÈqt97‰Êa „ÈÁÈÂ ‰Êa „ÈÁÈ ‰È‰Â ,Ô‡kÓe Ô‡kÓ «ƒƒ»ƒ»¿»»»ƒ»∆¿»ƒ»∆

‰Êa „ÈÁÈÂ98‡¯iLk eNÚ -99;Ôk¯ˆ Ïk Ì‰Ï ÔÈ˙BÂ ¿»ƒ»∆«¬¿«»»¿¿ƒ»∆»»¿»
‡ˆÓpL ,ÌÈ¯ˆ˜ ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈLe ·Á¯ ÈÚˆÓ‡‰ ‰È‰»»»∆¿»ƒ»»¿«ƒ«ƒƒ¿»ƒ∆ƒ¿»

Ïc·Ó ‡e‰ È¯‰ - ÂÈ˙BÁe¯ ÈMÓ ÔÈqÙa ÈÚˆÓ‡‰100 »∆¿»ƒ¿«ƒƒ¿≈»¬≈À¿»
„ÈÁÈÂ ‰Êa „ÈÁÈ ˙·L Ì‡ :CÎÈÙÏ ,ÌÈBˆÈÁ‰ ÌÈMÓƒ¿«ƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒ»«»ƒ»∆¿»ƒ
Ïk ‡l‡ ,Ôk¯ˆ Ïk Ô‰Ï ÔÈ˙B ÔÈ‡ - ‰Êa „ÈÁÈÂ ‰Êa»∆¿»ƒ»∆≈¿ƒ»∆»»¿»∆»»

ÌÈ˙‡Ò ˙Èa BÏ LÈ „Á‡Â „Á‡101BÓB˜Óa102‰È‰ ; ∆»¿∆»≈≈»«ƒƒ¿»»
‰Êa ÌÈL B‡ ,ÈÚˆÓ‡a ÌÈLe ‰Êa „ÈÁÈÂ ‰Êa „ÈÁÈ»ƒ»∆¿»ƒ»∆¿«ƒ»∆¿»ƒ¿«ƒ»∆

Ôk¯ˆ Ïk Ô‰Ï ÔÈ˙B - ÈÚˆÓ‡a „Á‡Â ‰Êa ÌÈLe103. ¿«ƒ»∆¿∆»»∆¿»ƒ¿ƒ»∆»»¿»

א.92) צג, הגמרא 93)עירובין בלשון נקראים
בהלכה 94)"קרפיפות". להלן כמבואר גרועה, במחיצה

בשיירה 95)יח. הקילו דירה לשם שלא היקף לענין שגם
ה"ה). פ"ב עירובין שהוא 96)('ירושלמי' האמצעי מן

(גפופיהם) מחיצותיהם ועמודי במלואו, לשניהם פרוץ
.1 כציור עליו, למחיצה.97)עודפים המשמשים עמודים

אחד.98) איש נמצא קרפף החיצונים 99)בכל שני
אחת. רשות הם וכאילו לאמצעי, במחיצה 100)מצטרפים

פתוחים  והם מהם, רחב שהאמצעי החיצונים, מהשנים
.2 כציור במלואם בית 101)לאמצעי יהיה שלא ובלבד

משנה"). ("מגיד יב בהלכה כמבואר מכלים פנוי סאתים
אחת.102) לשיירה מצטרפים ששנים 103)ואינם

שיירה. להחשב לאמצעי מצטרפים מהחיצון

.ÂËÏk104Áe¯a „ÓÚÏ ‰ÏBÎÈ dÈ‡L ‰vÁÓ »¿ƒ»∆≈»¿»«¬…¿«
‰ÈeˆÓ105‰vÁÓ dÈ‡ -106ÏÎÂ .107dÈ‡L ‰vÁÓ ¿»≈»¿ƒ»¿»¿ƒ»∆≈»

˙ÁÏ ‰ÈeNÚ108ÏÎÂ .‰vÁÓ dÈ‡ -109dÈ‡L ‰vÁÓ ¬»¿««≈»¿ƒ»¿»¿ƒ»∆≈»
˙eÚÈˆÏ ‡l‡ ‰ÈeNÚ110„·Ïa111ÏÎÂ .‰vÁÓ dÈ‡ - ¬»∆»ƒ¿ƒƒ¿«≈»¿ƒ»¿»

dÈ‡ - ¯˙BÈ B‡ ÌÈÁÙË ‰¯NÚ d‰·‚a ÔÈ‡L ‰vÁÓ¿ƒ»∆≈¿»¿»¬»»¿»ƒ≈≈»
‰¯eÓ‚ ‰vÁÓ112„ecb .113- ‰MÓÁ ‰vÁÓe ‰MÓÁ ¿ƒ»¿»ƒ¬ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

ÔÈÙ¯ËˆÓ114. ƒ¿»¿ƒ

ב.104) כד, (רש"י).105)סוכה ומביאה מוליכה שהרוח
(תוספות 106) רוח שם שאין בביתו אותה עושה אפילו

א.107)שבת). כו, להניח 108)עירובין עשויה שאינה
פירש: חננאל ורבינו (מגידֿמשנה); שם לנוח או דבר עליה
אלא  לעולם קבוע כבנין להיות לנחת, עשויה "שאינה
מחיצה  "כל כאן: הנוסח והראב"ד, רש"י לדעת ארעי".
שם  להניח שנעשתה כלומר: מחיצה". אינה - לנחת העשויה

דירה. לשם ולא "מחיצת 109)חפצים א: כו, עירובין
מחיצה". שמה לא - (בנאים) שנעשתה 110)אדריכלים

דירה. לשם ולא אכילתם בשעת בצילה לנוח בנאים ידי על

(או"ח 111) בתוכה חפצים לשמירת רק נעשתה אם וכן
רשות 112)שם). חולקת היא אבל בתוכה, טלטול להתיר

(מגידֿמשנה). כרמלית ב.113)לעשותה צג, עירובין
(ויניציאה). "גידור" אחר: בנוסח גבשושית; בליטה,

שם).114) או"ח (שו"ע גמורה כמחיצה ונחשבים

.ÊËÏk115- „ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t da LiL ‰vÁÓ »¿ƒ»∆≈»»¿À∆«»≈
„ÓBÚk ıe¯t ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ .‰vÁÓ dÈ‡116BÊ È¯‰ - ≈»¿ƒ»¬»ƒ»»»¿≈¬≈

‡È‰L ‰ˆ¯t ˙Bˆ¯t‰ Ô˙B‡a ‰È‰È ‡lL „·Ï·e ,˙¯zÓÀ∆∆ƒ¿«∆…ƒ¿∆¿»«¿»ƒ¿»∆ƒ
˙Bn‡ ¯NÚ ÏÚ ¯˙È117‡È‰ È¯‰ - ˙Bn‡ ¯NÚ Ï·‡ ; »≈«∆∆«¬»∆∆«¬≈ƒ

Á˙t ˙¯eˆ BÊ ‰ˆ¯ÙÏ ‰È‰ Ì‡ .Á˙Ùk118ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ¿∆«ƒ»»¿ƒ¿»«∆«««ƒ
˙„ÒÙÓ dÈ‡ ,¯NÚÓ ¯˙BÈ da LiL119;‰vÁn‰ ∆≈»≈≈∆∆≈»«¿∆∆«¿ƒ»

„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰ ‡‰È ‡lL ,‡e‰Â120. »∆…¿≈«»¿À∆«»≈

ב.115) טו, על 116)עירובין מרובה הפרוץ שאין כיון
מחיצה. דין לו יש עשר 117)העומד, על יתרה פירצה
המחיצה. את מבטלת יט.118)אמות בהלכה ביאורו ראה

לפתח.119) אלא לפירצה נחשבת אינה דעת 120)כי
אם  אפילו הפתח, צורת לה יש שאם והרשב"א ה'תוספות'
נחשבת  - הרוחות ארבע בכל העומד על מרובה הפרוץ

שסב. סי' או"ח בשו"ע וכן גמורה. למחיצה

.ÊÈÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na121˙Bˆ¯t‰L ÔÓÊa ? «∆¿»ƒ¬ƒƒ¿«∆«¿»
Ïk ˙Bˆ¯t‰ eÈ‰ Ì‡ Ï·‡ ;‰ÏÚÓÏe ÌÈÁÙË ‰LÏMÓƒ¿»¿»ƒ¿«¿»¬»ƒ»«¿»»
,˙¯zÓ BÊ È¯‰ - ‰LÏMÓ ‰˙eÁt Ô‰Ó ‰ˆ¯tƒ¿»≈∆¿»ƒ¿»¬≈À∆∆
˙BÁt ÏkL ;„ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«»¿À∆«»≈∆»»

„e·Ïk ‡e‰ È¯‰ ‰LÏMÓ122. ƒ¿»¬≈¿»

א.121) טז, נחשבות 122)עירובין והפירצות כמחובר.
הפרוץ. על מרובה שהעומד ונמצא כסתומות,

.ÁÈ„ˆÈk123È¯‰ ?124‰˜ ÔÈa ÔÈ‡Â ,ÌÈ˜a ÛÈw‰L ≈«¬≈∆ƒƒ¿»ƒ¿≈≈»∆
ÔÈ‡Â ,ÌÈÏ·Áa ÛÈw‰L B‡ ;ÌÈÁÙË ‰LÏL B¯·ÁÏ«¬≈¿»¿»ƒ∆ƒƒ«¬»ƒ¿≈
‰vÁÓ BÊ È¯‰ - ÌÈÁÙË ‰LÏL B¯·ÁÏ Ï·Á ÔÈa≈∆∆«¬≈¿»¿»ƒ¬≈¿ƒ»

È˙L ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯eÓ‚125·¯Ú ‡Ïa126B‡ ¿»««ƒ∆ƒ¿ƒ¿…≈∆
B‡ ,‰¯NÚ ‰w‰ d·‚ ‰È‰iL CÈ¯ˆÂ .È˙L ‡Ïa ·¯Ú≈∆¿…¿ƒ¿»ƒ∆ƒ¿∆…««»∆¬»»
ÔBÈÏÚ‰ Ï·Á‰ È·Ú ÛBÒ „Ú ı¯‡‰ ÔÓ ‰È‰iL∆ƒ¿∆ƒ»»∆«√ƒ«∆∆»∆¿

‰¯NÚ127‰˙eÁt ‰vÁÓ ÔÈ‡L ;ÌÈÏ·Áa ÛÈw‰ Ì‡ , ¬»»ƒƒƒ«¬»ƒ∆≈¿ƒ»¿»
ÏÎÂ .‰¯NÚÓ128‰LÓÏ ‰ÎÏ‰ - el‡‰ ÔÈ¯eÚM‰ ≈¬»»¿»«ƒƒ»≈¬»»¿∆

.Ô‰ ÈÈqÓƒƒ«≈

כלבוד.123) משלשה פחות כל משנה,124)אמרו,
ב. טז, באורך.125)עירובין ברוחב.126)הקנה החבל

משהויין 127) ושלשה טפח - ביחד החבלים שלשת ועובי
(שם). טפחים לעשרה להשלים א.128)כדי פ, יומא

.ËÈ˙¯eˆ129elÙ‡ ‡È‰ ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ Á˙t «∆«»¬»¿»»ƒ¬ƒ
Ba ‡ˆBiÎÂ ‰˜130.Ô‰Èab ÏÚ ‰˜Â Ô‡kÓ ‰˜Â Ô‡kÓ »∆¿«≈ƒ»¿»∆ƒ»¿»∆««≈∆

ÌÈÈÁl‰ ÈL d·b131ÌÈÁÙË ‰¯NÚ -132.¯˙È B‡ …«¿≈«¿»«ƒ¬»»¿»ƒ»≈
BÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ô‰Èab ÏÚL Ba ‡ˆBiÎÂ ‰w‰Â¿«»∆¿«≈∆««≈∆««ƒ∆≈
- ˙Bn‡ ‰nk Ô‰ÈÈa LÈ ‡l‡ ,ÌÈÈÁl‰ ÈLa Ú‚B≈«ƒ¿≈«¿»«ƒ∆»≈≈≈∆«»«
.Á˙t ˙¯eˆ BÊ È¯‰ ,‰¯NÚ ÌÈÈÁl‰ d·‚Â ÏÈ‡B‰ƒ¿…««¿»«ƒ¬»»¬≈«∆«
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Á˙t ˙¯eˆÂ133‰‡È¯a ‡‰zL ‰ÎÈ¯ˆ ,e¯Ó‡L134 ¿«∆«∆»¿¿ƒ»∆¿≈¿ƒ»
.L˜ ÏL ˙Ïc elÙ‡ ,˙Ïc Ïa˜Ï¿«≈∆∆¬ƒ∆∆∆«

ב.129) יא, שסב).130)עירובין סי' (או"ח חבלים כגון
גם 131) ונקרא מחיצה, במקום המשמש העמוד הוא לחי

קנה. או בכיפה.132)פס ה"כ דלהלן מהא נלמד
ואנו 133) העליון, הקנה כנגד מכוונים להיות וצריכים

למעלה. עד עולים וכאילו אסיק' 'גוד אומרים
שעל 134) הקנה אבל הלחיים, - שבצדדים לעמודים הכוונה

ברוח גביהם  יפול שלא ובלבד גמי, אפילו שהוא בכל ראוי
שם). (או"ח מצויה

.ÎÁ˙t135‰tk B˙¯evL136ÈÏ‚¯ C¯‡a LÈ Ì‡ ,137 ∆«∆»ƒ»ƒ≈¿…∆«¿≈
˙¯eˆÂ .Á˙t ˙¯eˆ ‰Ê È¯‰ ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰tk‰«ƒ»¬»»¿»ƒ¬≈∆«∆«¿«

„v‰ ÔÓ d˙B‡ ‰NÚL Á˙t138ÔÈ‡L ;ÌeÏk dÈ‡ - ∆«∆»»»ƒ««≈»¿∆≈
ÚˆÓ‡a ‡l‡ ,˙ÈÂÊ Ô¯˜a ˙BÈ‰Ï ÌÈÁ˙t‰ C¯c139. ∆∆«¿»ƒƒ¿¿∆∆»ƒ∆»»∆¿«

ב.135) יא, "מזוזה 136)עירובין כקשת. למעלה עשויה
במקום  המזוזות שתי על קשת כמין וכיפה ומכאן, מכאן

ה"ד). פ"ו מזוזה בהל' (רבינו לפני 137)המשקוף"
מצטרף. אינו העיגול מקום כי להתעגל, שמתחילה

לקרן]"138) [סמוך כותל של מצדו שעשאה כגון "פירוש,
הצד  מן מפרשים ויש ב'מאירי'. ועיין ברי"ף. גאון האי רב -
לה. הל' פי"ז להלן ועיין (רש"י). גביהם על ולא הקנים של

האי.139) רב כפירוש

.‡ÎÏka140ÌÈÏÎa ÔÈa - ‰vÁÓ ÔÈNBÚ141ÔÈa , «…ƒ¿ƒ»≈¿≈ƒ≈
‰iÁ ÈÈÓ ¯‡Le ‰Ó‰·a elÙ‡ ,Ì„‡a ÔÈa ,ÌÈÏÎ‡a»√»ƒ≈¿»»¬ƒƒ¿≈»¿»ƒ≈«»

eÈ‰iL ,‡e‰Â .ÛBÚÂ142ÌÈ˙eÙk143.e„eÈ ‡lL È„k , »»∆ƒ¿¿ƒ¿≈∆…»

א.140) טו, אחר 141)עירובין להנטל שעתידים אף
אינו 142)השבת. אדם כי מאדם, חוץ חיים בעלי שאר

כג. בהלכה כמבואר כפות, להיות קשורים 143)צריך
שבת. מערב

.·Î‰vÁÓ144.‰¯Lk BÊ È¯‰ - ‰ÈÏ‡Ó ˙„ÓBÚ‰ ¿ƒ»»∆∆≈≈∆»¬≈¿≈»
‰vÁÓ BÊ È¯‰ - ˙aLa ˙ÈNÚp‰ ‰vÁÓe145Ì‡Â ; ¿ƒ»««¬≈¿«»¬≈¿ƒ»¿ƒ

‰‚‚La ˙ÈNÚ146.˙aL d˙B‡a da ÏËÏËÏ ¯zÓ , «¬≈ƒ¿»»À»¿«¿≈»¿»«»
Ì‡ Ï·‡ ;ÏËÏËÓ‰ ˙Ú„Ï ‡lL ‰NÚzL ,‡e‰Â»∆≈»∆∆…¿«««¿«¿≈¬»ƒ
ÏËÏËÏ È„k ˙aLa ‰NÚzL ‰vÁn‰ BÊÏ Ì„‡ Ôek˙ƒ¿«≈»»¿«¿ƒ»∆≈»∆¿«»¿≈¿«¿≈
,‰‚‚La ‰NBÚ‰ d˙B‡ ‰NÚL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,da»««ƒ∆»»»»∆ƒ¿»»

¯eÒ‡147ÔÎÂ .˙aL d˙B‡a da ÏËÏËÏ148˙ÈNÚ Ì‡ »¿«¿≈»¿»«»¿≈ƒ«¬≈
È¯‰ ,da ÏËÏËÏ ‰Ê Ôek˙ ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,„ÈÊÓa¿≈ƒ««ƒ∆…ƒ¿«≈∆¿«¿≈»¬≈

.da ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ ‰Ê∆»¿«¿≈»

א.144) טו, לענין 145)עירובין היחיד רשות ונחשבת
מחיצה  תוך לטלטל אסור אבל חטאת, חייב לתוכה שהזורק

כדלהלן. במזיד, נעשתה אם שהיום 146)זו ידע שלא
בשבת. מחיצה לעשות שאסור ידע שלא או שבת,

אדם 147) אותם יעמיד "ולא כג: הלכה דלהלן מהא נלמד
עיי"ש. זו", במחיצה להשתמש רוצה שהוא

(שמחיצה 148) שנו לא נחמן, רב "אמר (כה.): בעירובין
אבל  לזרוק, אלא מחיצה) שמה - במזיד בשבת שנעשתה

אסור". לטלטל

.‚Î¯zÓ149,˙aLa Ì„‡ Èa ÏL ‰vÁÓ ˙BNÚÏ À»«¬¿ƒ»∆¿≈»»¿«»
eÚ„È ‡lL „·Ï·e ,‰Ê „ˆa ‰Ê „ÓÚiL150el‡ ∆«¬…∆¿«∆ƒ¿«∆…≈¿≈

‡ÏÂ .Ô„ÈÓÚ‰ ‰vÁÓ Ô˙BNÚÏ ÏÈ·LaL ÔÈ„ÓBÚ‰»¿ƒ∆ƒ¿ƒ«¬»¿ƒ»∆¡ƒ»¿…
„ÈÓÚÈ151‰vÁÓa LnzL‰Ï ‰ˆB¯ ‡e‰L Ì„‡ Ô˙B‡ «¬ƒ»»»∆∆¿ƒ¿«≈ƒ¿ƒ»

.BzÚ„Ï ‡lL ¯Á‡ Ô˙B‡ „ÈÓÚÈ ‡l‡ ,BÊ∆»«¬ƒ»«≈∆…¿«¿

משכתיה 149) חנילאי דרבי בריה "נחמיה ב: מג, עירובין
רב  ליה אמר לתחום, חוץ ויצא בהלכה) (השתקע שמעתיה
לו  (שאסור בצער שרוי תלמידך נחמיה נחמן: לרב חסדא
כמבואר  אמות, ארבע אלא לו ואין התחום לתוך לחזור
אדם  בני של מחיצה עשה לו: אמר הי"א). בפכ"ז להלן
מחיצה  לעשותם שבשביל האנשים ידעו שלא (באופן ויכנס

הועמדו). למחיצה,150)- שהעמידום יודעים הם שאם
ואסור. בשבת מחיצה כעושים הם דבר 151)הרי מקור

ולחםֿמשנה. מגידֿמשנה ועיין מד: דעירובין מהא זה,

.„ÎÔÏÈ‡152CÒÓ ‡e‰L153ÔÈ‡ Ì‡ - ı¯‡‰ ÏÚ ƒ»∆≈≈«»»∆ƒ≈
BÙB154ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ dB·b155ÔÈa ‡lÓÓ , »«ƒ»»∆¿»¿»ƒ¿«≈≈

„Ú ı¯‡a Ô¯LB˜Â ,Ô‰a ‡ˆBiÎÂ L˜Â Ô·z ÂÈÏÚÂ ÂÈca«»¿»»∆∆»«¿«≈»∆¿¿»»»∆«
˙Áz ÏËÏËÓe ,„„˙È ‡ÏÂ ‰ÈeˆÓ Áe¯a „ÓÚiL∆«¬…¿«¿»¿…ƒ¿«¿≈¿«¿≈««

Blk156ÌÈ˙‡Ò ˙Èa „Ú ÂÈzÁz eÈ‰iL ,‡e‰Â .157Ï·‡ ; À»∆ƒ¿«¿»«≈»«ƒ¬»
¯˙È ‰È‰ Ì‡158ÂÈzÁz ÔÈÏËÏËÓ ÔÈ‡ ,ÌÈ˙‡Ò ˙ÈaÓ ƒ»»»≈ƒ≈»«ƒ≈¿«¿¿ƒ«¿»

‡lL ÌB˜Ó - ÂÈzÁzL ÈtÓ ;˙Bn‡ Úa¯‡a ‡l‡∆»¿«¿««ƒ¿≈∆«¿»»∆…
.‡e‰ ‰¯È„Ï Ûw‰À«¿ƒ»

ב.152) צט, צד.153)עירובין מכל למטה נוטים שענפיו
שבאילן.154) לארץ.155)הענפים ומחובר כ'לבוד' הוא
נטעו 156) לא ואפילו שסב). סי' (או"ח עשרה גבוה הוא אם

מאליה. העומדת כמחיצה והוא לכך, מתחילה
א.157) הלכה או 158)כדלעיל מאד, ארוכים ענפיו שהיו

לזה. זה סמוכים אילנות הרבה שהיו

ה'תשפ"א  מרחשון כ"ד רביעי יום

עׂשר  ׁשבעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
הרשויות 1) מקצת בדיני דבריהם, של דינין בו נתבארו

וכיוצא  ומחיצותֿהבורות, והחצרות המבואות הן ופרטיהן,
מדבריהם. הם באלו שנזכר מה כל ורוב בהן,

.‡ÈB·Ó2ÌÈÏ˙k ‰LÏL BÏ LiL3‡¯˜p‰ ‡e‰ - »∆≈¿»¿»ƒ«ƒ¿»
„·Ïa ÌÈÏ˙k ÈL BÏ LiL ÈB·Óe ,Ìe˙Ò ÈB·Ó4‰Ê »»»∆≈¿≈¿»ƒƒ¿«∆

- dc‚kLa ÔÈ‡ˆBÈÂ BÊ Áe¯a ÔÈÒÎ ÌÚ‰Â ,‰Ê „‚k¿∆∆∆¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿¿ƒ¿∆¿∆¿»
.LlÙÓ‰ ÈB·Ó ‡¯˜p‰ ‡e‰«ƒ¿»»«¿À»

קדם 2) בימי כד). א, (שופטים העיר" "מבוא מלשון
ומן  החצר, בתוך מוקפים היו הבתים המזרח, ובארצות
נכנסים  המבוי ודרך "מבוי", שנקרא לרחוב נכנסים החצרות
הרבים. רשות שהוא - לשוק והבתים החצרות בני

פתוח 3) והוא רוחות, משלש המבוי את מקיפות החצרות
בלבד. אחד מצד הרבים נמצאות 4)לרשות שהחצרות

מפולשים  האחרים צדדיו ושני רוחותיו, משתי בהקבלה
הרבים. לרשות ופתוחים

.·C‡È‰5ÔÈ¯ÈzÓ6Áe¯a BÏ ‰NBÚ ?Ìe˙q‰ ÈB·Ó ≈««ƒƒ»«»∆¿«
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ÈÁÏ ˙ÈÚÈ·¯7„Á‡8ÂÈÏÚ ‰NBÚ B‡9;Bi„Â - ‰¯B˜ ¿ƒƒ¿ƒ∆»∆»»»¿«
Áe¯ Ì˙Ò el‡k ÈÁÏ B˙B‡ B‡ ‰¯B˜ d˙B‡ ·LÁ˙Â¿≈»≈»»¿ƒ¿ƒ»««

˙ÈÚÈ·¯10ÏËÏËÏ ¯zÓ ‰È‰ÈÂ ,„ÈÁi‰ ˙eL¯ ‰NÚÈÂ , ¿ƒƒ¿≈»∆¿«»ƒ¿ƒ¿∆À»¿«¿≈
BlÎa11¯zÓ „·Ïa ˙BvÁÓ LÏLa - ‰¯Bz ÔÈcL . ¿À∆ƒ»¿»¿ƒƒ¿«À»

ÌÈ¯ÙBÒ È¯·cÓe ,ÏËÏËÏ12˙ÈÚÈ·¯‰ Áe¯‰ ‡È‰13, ¿«¿≈ƒƒ¿≈¿ƒƒ»«»¿ƒƒ
.‰¯B˜ B‡ ÈÁÏa dÏ Èc CÎÈÙÏe¿ƒ»«»ƒ¿ƒ»

ב.5) יא, עירובין בו 6)משנה, להשתמש מותר "שיהיה
המשניות). בפירוש (רבינו עירוב" עשיית "קרש 7)אחר

שסג). סי' (רמ"א חד" לוחא יונתן: בתרגום מצד 8)אחד,
ה"ט). (להלן רביעית" ברוח כמחיצה הוא הרי "שהלחי אחד

מלמעלה.9) המבוי כנ"ל,10)בקצה  כמחיצה הלחי
לרה"ר. משם יוציאו שלא היכר משום אחרי 11)והקורה

בהל' כמבואר מבואות", "שיתופי הנקרא עירוב עשיית
הי"ז. פ"א ה"ג.12)עירובין בפ"א חכמים 13)מבואר

יטלטל  שמא מחיצות, שלש בו שיש במבוי לטלטל אסרו
הרבים. ברשות גם

.‚C‡È‰Â14ÈB·Ó ÔÈ¯ÈzÓ15LlÙÓ16˙¯eˆ BÏ ‰NBÚ ? ¿≈««ƒƒ»¿À»∆«
Á˙t17ÈB·Óe .Ô‡kÓ ‰¯B˜ B‡ ÈÁÏe ,Ô‡kÓ18Ì˜Ú19 ∆«ƒ»¿ƒ»ƒ»»»…

LlÙÓk B˙¯Bz20. »ƒ¿À»

(שם 14) יהודה רב וכאוקימתת כתנאֿקמא א. ו, עירובין
כתנאֿקמא. הלכה דאמר וכרב ברחבו 15)ע"ב) כשאין

בפי"ד  כמבואר הרבים, כרשות נחשב ואינו אמה עשרה שש
אחד 16)ה"א. ראשו או הרבים, לרשות ראשיו משני

פתוחים  ראשיו ששני או לכרמלית, והשני הרבים לרשות
תה). סי' (ריב"ש כסתום 17)לכרמלית נעשה שעלֿידה

שדי  צדדים, מג' סתום כמבוי הוא והרי זה, מצד במחיצה
הי"ט. בפט"ז כמבואר קורה, או בלחי ו,18)לו עירובין

כבציור 19)א. הרבים, לרשות מפולשים ראשיו ששני
רבינו 20)שלפנינו. קורה; או ולחי הפתח צורת שצריך

בראשו  שיעשה הרשב"א כדעת שדעתו ונראה דבריו, סתם
מבוי  כדין קורה, או לחי השני ובראשו הפתח, צורת אחד
שצריך  שסד), סי' (ובשו"ע פוסקים שאר דעת אבל מפולש,
בציור), (ראה כמפולש דינו ששם בעקמומיתו הפתח צורת

קורה. או לחי אחד לכל עושה ראשיו ובשני

.„ÈB·Ó21ÔB¯„Óe BÎBzÓ ‰ÂL ‡e‰L22˙eL¯Ï »∆»∆ƒƒ¿ƒ¿
BÎB˙Ï ÔB¯„Óe ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ‰ÂL B‡ ,ÌÈa¯‰23- »«ƒ»∆ƒ¿»«ƒƒ¿¿

‰¯B˜ ‡ÏÂ ÈÁÏ ‡Ï CÈ¯ˆ BÈ‡24Ïc·Ó ‡e‰ È¯‰L , ≈»ƒ…¿ƒ¿…»∆¬≈À¿»
ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó25. ≈¿»«ƒ

א.21) ק, גבוה 22)שבת המבוי קרקע שהיה שיפוע;
פתחו  אצל משופע להיות ומתחיל הרבים, רשות מקרקע

(רש"י). הרבים רשות גבוה 23)לצד הרבים רשות "שהיה
הרבים  רשות לקרקע שוה המבוי כניסת וגם המבוי, מקרקע
לצד  מדרון נעשה הוא כך ואחר פחות, או אמה ברוחב

(רש"י). שכאן 24)פנים" ביארו, ובראשונים בתוספתא
אמות" ארבע מתוך טפחים עשרה מתלקט "אם מדובר
לגובה  שמגיע עד לאט, לאט ומשופע והולך מדרון (שהוא
כולו, כזקוף הוא והרי אמות, ארבע מתוך טפחים עשרה

מגידֿמשנה). היחיד. כרשות ושינויו 25)ודינו שגבהו
אחר. בתיקון צורך ואין כמחיצה, הם הרבים מרשות

.‰ÈB·Ó26BcvL27ÌiÏ ‰Ïk „Á‡28‰Ïk „Á‡ BcˆÂ »∆ƒ∆»»∆«»¿ƒ∆»»∆
‰tL‡Ï29ÏL ‰tL‡L ;ÌeÏk CÈ¯ˆ BÈ‡ - ÌÈa¯ ÏL ¿«¿»∆«ƒ≈»ƒ¿∆«¿»∆

‡nL ÔÈLLBÁ ÔÈ‡Â ,˙Bpt˙‰Ï dÈeNÚ dÈ‡ ÌÈa«̄ƒ≈»¬»¿ƒ¿«¿≈¿ƒ∆»
ÔBË¯N Ìi‰ ‰ÏÚÈ30. «¬∆«»ƒ¿

ב.26) צט, א. ח, שצידו 27)עירובין אחד, במבוי "מעשה
לפני  מעשה ובא לאשפה, כלה אחד וצידו לים כלה אחד
בה  אמר לא איסור איסור, ולא היתר לא בה אמר ולא רבי,
בה  אמר לא והיתר מחיצות, עומדות) (שהרי קיימי דהא -
המבוי  (ונמצא שרטון" הים ויעלה האשפה תינטל שמא -
כי  רבינו) נוסח (לפי בגמרא אחרֿכך ומבואר מחיצות), בלי
אין  וגם משם, תינטל שמא לחשוש אין רבים של באשפה
בגמרא  שלנו נוסח אולם שרטון, הים יעלה שמא חוששים

שרטון". הים שיעלה (חוששים) "חיישינן עומק 28)הוא
כמחיצה. חשוב - בשפתו טפחים הגבוהה 29)עשרה

כמחיצה. ונחשבת הקרקע מן טפחים חול 30)עשרה
נחשבת  הנהר ששפת בנהרות, הדין וכן שפתו; אצל ואבנים
ביהודה' 'נודע בעל ולדעת עשרה; גבוהה היא אם למחיצה
רבים  בו שמהלכים הגשר למקום כלה המבוי ראש אם

הגשר. במקום הפתח צורת לעשות צריך השני, לעברו

.ÂÈB·Ó31‰·Á¯ ÚˆÓ‡Ï ‰Ïk ‡e‰L LlÙÓ32ÏL »¿À»∆»∆¿∆¿«¿»»∆
Á˙t „‚k ÔeÎÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ :ÌÈa¯33È¯‰ - ‰·Á¯‰ «ƒƒ…»»¿À»¿∆∆∆«»¿»»¬≈

Ì‡ Ï·‡ ;ÌeÏk ‰·Á¯‰ „vÓ CÈ¯ˆ BÈ‡Â ,Ìe˙Òk ‰Ê∆¿»¿≈»ƒƒ«»¿»»¿¬»ƒ
È„„ˆÏ ‰Ïk ‰È‰34ÏL ‰˙È‰ Ì‡Â .¯eÒ‡ - ‰·Á¯‰ »»»∆¿ƒ¿≈»¿»»»¿ƒ»¿»∆

,„Á‡ „vÓ ‰Ba ÌÈÓÚt ;¯eÒ‡ dÚˆÓ‡Ï Û‡ - „ÈÁÈ»ƒ«¿∆¿»»»¿»ƒ∆ƒ«∆»
.‰·Á¯ ÏL dcˆÏ ‰Ïk ‡ˆÓÂ¿ƒ¿»»∆¿ƒ»∆¿»»

א.31) ח, (ֿחצר 32)עירובין לרחבה ונכנס פרוץ כלומר,
הבתים). בכותל 33)שאחורי והוא הרבים, לרשות הפותח

כמפולש. המבוי ואין הנ"ל, לפירצה שכותל 34)שממול
אפילו  או כמפולש שהוא הרחבה מכתלי לאחד שוה המבוי

(רש"י). עקום כמבוי שהוא הפתח כנגד הפירצה אין

.ÊÔÈ‡35¯z ÈB·n‰36ÁÏaeÈ‰iL „Ú ‰¯B˜ B‡ È ≈«»ƒ»ƒ¿ƒ»«∆ƒ¿
˙BÁe˙t ˙B¯ˆÁÂ ÌÈza37Úa¯‡Ó Bk¯‡ ‰È‰ÈÂ ,BÎB˙Ï »ƒ«¬≈¿¿¿ƒ¿∆»¿≈«¿«

‰ÏÚÓÏe ˙Bn‡38Bk¯‡ ‰È‰ÈÂ ,39BaÁ¯ ÏÚ ¯˙È40Ï·‡ . «¿«¿»¿ƒ¿∆»¿»≈«»¿¬»
BaÁ¯k Bk¯‡L ÈB·Ó41¯z BÈ‡Â ,¯ˆÁk ‡e‰ È¯‰ »∆»¿¿»¿¬≈¿»≈¿≈ƒ»

,e‰MÓa ÈÁÏ Ïk ,ÂÈ˙BÁe¯ ÈMÓ ÌÈÈÁÏ ÈLa ‡l‡∆»ƒ¿≈¿»«ƒƒ¿≈»»¿ƒ¿«∆
ÒÙa B‡42˙Á‡ Áe¯Ó ‰Úa¯‡ ·Á¯43. ¿«»»«¿»»≈«««

א.35) ה, שעשוי 36)עירובין מה כל "כי הוא הטעם
ולפיכך  גמורות, מחיצות צריך צנע, ולתשמישי לדירה
צנע, בתשמישי בהן להשתמש אדם בני של שדרכם החצרות
דייריהם  לתוכם, פתוחים וחצרות בתים שאין מבואות וכן
מחיצות  צריכים זה משום יותר, בהם ומשתמשים מועטים
מתמעט  דיירים, יותר בהם שיש מבואות אבל גמורות,
או  לחי של שהיא כל במחיצה די לכן המבוי, תשמיש

(הרשב"א). ה"א:37)קורה" פ"א עירובין 'ירושלמי'
משני  פחותה אינה חצר חצרות, משני פחות אין "מבוא
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כחצר.38)בתים". אלא כמבוי חשוב אינו מזה, שבפחות
למבוי.39) כניסתו להיות 40)דרך המבוי דרך שכן

מימרא 42)מרובע.41)('לבוש'). יב: בעירובין הוא כן
נחמן. שלנו 43)דרב המבואות כל לתקן עכשיו ונוהגים

עלֿיד  הפתח וצריך בצורת מבוי, של לרחבו הקשור חבל י
תחת  מכוונים עשרה גבוהים קנים שני החבל תחת להעמיד
מקום  ובכל מפולש, במבוי אפילו מועיל זה ותיקון החבל,

שסג). סי' או"ח (רמ"א הפתח צורת שצריכים

.Á¯ˆÁ44dk¯‡L45¯˙È46daÁ¯ ÏÚ47‡È‰ È¯‰ - »≈∆»¿»»≈«»¿»¬≈ƒ
ÌÈza ÔÈ‡L ÈB·Óe .‰¯B˜ B‡ ÈÁÏa ˙¯zÂ ,ÈB·Ók¿»¿ƒ∆∆ƒ¿ƒ»»∆≈»ƒ
˙Èa ‡l‡ Ba ‰È‰ ‡lL ÔB‚k ,BÎB˙Ï ˙BÁe˙t ˙B¯ˆÁÂ«¬≈¿¿¿∆…»»∆»«ƒ
Úa¯‡ Bk¯‡a ÔÈ‡L ÈB·Ó ÔÎÂ ,˙Á‡ ¯ˆÁ B‡ „Á‡∆»»≈««¿≈»∆≈¿»¿«¿«

˙Bn‡48‡l‡ ¯z BÈ‡ -49ÒÙa B‡ ÌÈÈÁÏ ÈLa «≈ƒ»∆»ƒ¿≈¿»«ƒ¿«
.e‰MÓe ‰Úa¯‡«¿»»«∆

ב.44) יב, הכניסה 45)עירובין דרך נחשב ארכה
שם).46)(רשב"א). (גמרא רחבה 47)במשהו אם אבל

(רשב"א). כחצר ונידונה כמרובעת היא הרי ארכה, על יתר
חצר.48) כדין והנוסח 49)דינו כאן, יש הדפוס טעות

כמו  ארבעה" בפס או משהו של לחיים בשני "אלא הנכון:
בכתבֿיד. הנוסח וכן הקודמת, בהלכה

.ËBaÁ¯a ÔÈ‡L ÈB·Ó50CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL »∆≈¿»¿¿»¿»ƒ≈»ƒ
˙BÁt ÏkL ;BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ,‰¯B˜ ‡ÏÂ ÈÁÏ ‡Ï…¿ƒ¿…»À»¿«¿≈¿À∆»»

„e·Ïk ‡e‰ È¯‰ ‰LÏMÓ51ÈB·Ó .52B¯ÈLÎ‰L ƒ¿»¬≈¿»»∆ƒ¿ƒ
¯znL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,‰¯B˜a53˙eL¯k BlÎa ÏËÏËÏ ¿»««ƒ∆À»¿«¿≈¿Àƒ¿

˙eL¯Ó B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï BÎBzÓ ˜¯Bf‰ ,„ÈÁi‰«»ƒ«≈ƒƒ¿»«ƒ≈¿
‡È‰ ¯k‰ ÌeMÓ - ‰¯Bw‰L ;¯eËt - BÎB˙Ï ÌÈa¯‰»«ƒ¿»∆«»ƒ∆≈ƒ
BÎBzÓ ˜¯Bf‰ ,ÈÁÏa B¯ÈLÎ‰ Ì‡ Ï·‡ .‰ÈeNÚ¬»¬»ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ«≈ƒ
;·iÁ - BÎB˙Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó B‡ ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ≈¿»«ƒ¿«»

.˙ÈÚÈ·¯ Áe¯a ‰vÁÓk ‡e‰ È¯‰ ÈÁl‰L∆«¿ƒ¬≈ƒ¿ƒ»¿«¿ƒƒ

יותר 50) יש שבחללו אף טפחים, שלשה של בפתחו
כלל.51)(כסףֿמשנה). מבוי כאן ואין כמחובר,

הזורק 52) - בלחי הכשירו יהודה: רב "אמר ב: יב, עירובין
לחי  פטור, לתוכו הזורק - בקורה הכשירו חייב, לתוכו

היכר". משום וקורה מחיצה, סובר 53)משום רבינו
את  לחייב היחיד, רשות דין התורה שמן ה"ד) (בפי"ד
ארבע  לה כשיש רק הוא הרבים, מרשות לתוכה הזורק
שמותר  כרמלית דין לה יש מחיצות ובשלש מחיצות,
או  לחי של תיקון הצריכו חכמים אבל בתוכה, לטלטל
היחיד  רשות מחיצות בשלש כי סובר והראב"ד קורה;

לתוכה. הזורק את לחייב היא, גמורה

.È‰ ˙eL¯a ÌÈÏ˙k ÈLÌÈ¯·BÚ ÌÚ‰Â ,ÌÈa¯ ¿≈¿»ƒƒ¿»«ƒ¿»»¿ƒ
Ô‡kÓ ˙B˙Ï„ ‰NBÚ ?Ì‰ÈÈa ¯ÈLÎÓ „ˆÈk ,Ì‰ÈÈa≈≈∆≈««¿ƒ≈≈∆∆¿»ƒ»

Ô‡kÓ ˙B˙Ï„e54˙eL¯ Ì‰ÈÈa ‰NÚÈ Ck ¯Á‡Â , ¿»ƒ»¿««»≈»∆≈≈∆¿
BÈ‡Â .„ÈÁi‰55‰ÏÈla ˙B˙Ïc‰ ÏÚÏ CÈ¯ˆ56Ï·‡ , «»ƒ¿≈»ƒƒ¿…«¿»««¿»¬»

,¯ÙÚa ˙BÚwLÓ eÈ‰ .ÏÚp‰Ï ˙BÈe‡¯ eÈ‰iL CÈ¯»̂ƒ∆ƒ¿¿¿ƒ»≈»¿À»¿»»
ÈÁÏ B‡ ,Á˙t ˙¯eˆ Ï·‡ .ÏÚp‰Ï Ôw˙Óe Ô˙B‡ ‰pÙÓ¿«∆»¿«¿»¿ƒ»≈¬»«∆«¿ƒ

ÔÈ‡ ,‰¯B˜Â57.ÌÈa¯‰ ˙eL¯ ¯LÎ‰a ÔÈÏÈÚBÓ ¿»≈»ƒƒ¿∆¿≈¿»«ƒ

ה"ג)54) (למעלה הרבים לרשות המפולש במבוי שדווקא
רשות  אבל מכאן, קורה או ולחי מכאן הפתח בצורת מספיק
(עירובין  רש"י וכפירוש דלתות, שתי צריכה גמורה הרבים
רשות  דרך שמערבין הלל, דבית אליבא הגמרא בקושיית ו:)
אמר  "והא - מכאן וקורה ולחי מכאן דלת בעשיית הרבים
דלתותיה  אילמלא ירושלים יוחנן, רבי אמר חנה בר בר רבה
הרי  הרבים", רשות משום עליה חייבין - בלילה ננעלות
הדלת  מנעילת מקשה ולא רש"י), (עיין דלתות שתי שצריך
ירושלים  שדלתות יוחנן רבי בדברי גם לפרש שאפשר מפני
שם  'תוספות' ועיין מפולש. במבוי כמו להינעל ראויות

משנה'. שם.55)ו'כסף רש"י לפי שמקורו נג, הערה ראה
רוקח').56) ('מעשה "בלילה" המלה חסרה אחר, בנוסח
נג.57) הערה ראה

.‡È¯zÓ58ÔÈa B‡ ‰¯Bw‰ ˙Áz ÈB·Óa ÏËÏËÏ À»¿«¿≈¿»«««»≈
ÌÈÈÁl‰59CeÓÒ ‰È‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na . «¿»«ƒ«∆¿»ƒ¬ƒ¿∆»»»

¯Ï- ˙ÈÏÓ¯ÎÏ CeÓÒ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÌÈa¯‰ ˙eL ƒ¿»«ƒ¬»ƒ»»»¿«¿¿ƒ
‰¯Bw‰ ˙Áz ÏËÏËÏ ¯eÒ‡60„Ú ÌÈÈÁl‰ ÔÈa B‡ »¿«¿≈«««»≈«¿»«ƒ«

‡ˆÓ È¯‰L ;Á˙t‰ CBz ¯Èz‰Ï ¯Á‡ ÈÁÏ ‰NÚiL∆«¬∆¿ƒ«≈¿«ƒ«∆«∆¬≈»»
¯BÚÂ BÈÓ ˙‡ ÔÈÓ61. ƒ∆ƒ¿≈

א.58) ט, במבוי.59)עירובין לטלטל המתירים
מותר 60) - בקורה טפחים ארבעה יש שאם הרשב"א ודעת

וסותם  יורד תקרה פי אומרים שאנו תחתיה, לטלטל
מרשות 61)(מגידֿמשנה). קלה כרמלית מקום שבכל אף

מצטרפת  הלחיים שבין שהכרמלית אומרים, כאן הרבים,
מתעוררת  - "וניעור" לה, שמחוצה לכרמלית למינה,
בין  טלטול להתיר מיוחד לחי וצריכה ידה, על ומתחזקת

הלחיים.

.·ÈÏka62Áe¯ Ba LiL ¯·„a elÙ‡ ,ÌÈÈÁÏ ÔÈNBÚ «…ƒ¿»«ƒ¬ƒ¿»»∆≈«
ÌÈiÁ63‰È‰ È¯eq‡a elÙ‡Â .64ÌÈ·ÎBk ˙„B·Ú -65 «ƒ«¬ƒ¿ƒ≈¬»»¬«»ƒ

‰¯L‡ B‡ dÓˆÚ ˙BÏfÓe66- ÈÁÏ d˙B‡ ‰NÚL «»«¿»¬≈»∆»»»¿ƒ
¯Lk67‡e‰L Ïk BÈ·Ú ÈÁl‰L ;68ÔÈ‡ ÈÁl‰ d·b . »≈∆«¿ƒ»¿»∆…««¿ƒ≈

‡e‰L Ïk BÈ·ÚÂ BaÁ¯ ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚÓ ˙BÁt69. »≈¬»»¿»ƒ»¿¿»¿»∆

א.62) טו, עירובין שלא 63)משנה, כפותים שיהיו "והוא
הכ"א. בפט"ז כמבואר ליהנות 64)ינודו" שאסור ואף

גופא  ובלחי מחיצה, לצורך אלא שאינו מכיון אולם מהלחי,
עלֿידו  הבאה הטלטול היתר הנאת אין משתמש, אינו

מאיר'). ('בית להנאה פ"ג 65)נחשבת עירובין 'ירושלמי'
ב.66)ה"א. פ, "ואשריהם 67)עירובין שכתוב ואף

בה  ואין כשרופה ונחשבת ג), יב, (דברים באש" תשרפון
ללחי. כשרה שיעוריה") מיכתת ("כתותי ואף 68)שיעור

- וברוחב טפחים, עשרה - בגובה שיעור צריך לחי שגם
לא  קטן, שיעור שמספיק מכיון ה'תוספות' ביארו משהו,

משנה'. ב'מגיד ועיין בו. יד,69)החמירו בעירובין משנה,
ב.

.‚È‰¯L‡a ‡Ï Ï·‡ ,‰¯B˜ ÔÈNBÚ Ïka70LiL ÈÙÏ ; «…ƒ»¬»…«¬≈»¿ƒ∆≈
ÔÓ ÌÈ¯eÒ‡ ÔÈ¯eÚM‰ ÏÎÂ ,¯eÚL ‰¯Bw‰ ·Á¯Ï¿…««»ƒ¿»«ƒƒ¬ƒƒ

ÔÎÂ .‰¯L‡‰71dÈ·ÚÂ ,ÁÙhÓ ˙BÁt ÔÈ‡ ‰¯Bw‰ ·Á¯ »¬≈»¿≈…««»≈»ƒ∆«¿»¿»
‡e‰L Ïk72‰‡È¯a ‰È‰zL ,‡e‰Â .73ÁÈ¯‡ Ïa˜Ï74, »∆»∆ƒ¿∆¿ƒ»¿«≈»ƒ«
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‡e‰L75ÈˆÁ76‰LÏL ÏÚ ÌÈÁÙË ‰LÏL ÏL ‰·Ï ∆¬ƒ¿≈»∆¿»¿»ƒ«¿»
È„k ÔÈ‡È¯a eÈ‰iL ÔÈÎÈ¯ˆ ‰¯B˜ È„ÈÓÚÓe .ÌÈÁÙË¿»ƒ«¬ƒ≈»¿ƒƒ∆ƒ¿¿ƒƒ¿≈

.‰·Ï ÈˆÁÂ ‰¯B˜ Ïa˜Ï¿«≈»«¬ƒ¿≈»

"בכל 70) רבינו: בדברי שגרס משנה' ה'מגיד מדברי [נראה
הנאה, באיסורי בדבריו) להיות צריך (כן אפילו קורה עושין
שעומדת  מפני עושין אין באשרה שרק באשרה", לא אבל
וכל  באש", תשרפון "ואשריהם שנאמר משום לשריפה
שיעוריה" מיכתת ו"כתותי הוא, כשרוף להשרף העומד
הנאה  איסורי אבל פ:), עירובין - הוא וחסר שיעורו (ֿכתות
קיים]. שיעורם - לשריפה עומדים שאינם אחרים

ב'מגיד 71) הוא וכן (ויניציאה). רוחב" "וכמה אחר: בנוסח
במשנה.72)משנה'. ב יג, כן,73)עירובין לא "שאם

שעה  שלפי הרבים רשות בני שסבורים היכר, בה יהיה לא
ניכר  אריח, לקבל וחזקה בריאה כשהיא אבל שם, הניחה
טעם: ועוד (רש"י); שם" הניחוה בנין שלקביעות לכל
קורה  תהיה שלא כדי אריח, לקבל בריאה להיות שצריכה

שברי"ף). (רש"י ברוח קטנה.74)הניטלת לבנה
כשיעור 75) עליה מונחים אריחים שורת להחזיק שתוכל

המבוי. פתח טפח,76)רוחב רק הקורה ברוחב שאין ואף
צד  מכל טפח רבע לחבר אפשר ומחצה, טפח הוא והאריח

שם). (גמרא, האריח את ויחזיק בטיט, שבו

.„È‰nk77B¯ÈLÎ‰Ï Èc ‰È‰ÈÂ ÈB·n‰ Á˙t ‰È‰È «»ƒ¿∆∆««»¿ƒ¿∆«¿«¿ƒ
‰¯NÚÓ ˙BÁt ÔÈ‡ - B‰·b ?‰¯B˜ B‡ ÈÁÏa78ÌÈÁÙË ƒ¿ƒ»»¿≈»≈¬»»¿»ƒ

‰n‡ ÌÈ¯NÚ ÏÚ ¯˙È ‡ÏÂ79¯NÚ „Ú - BaÁ¯Â , ¿…»≈«∆¿ƒ«»¿»¿«∆∆
˙Bn‡80a .˙¯eˆ BÏ ‰È‰ ‡lL ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰n ««∆¿»ƒ¬ƒ∆…»»«

dB·‚ ‰È‰ elÙ‡ - Á˙t ˙¯eˆ BÏ ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;Á˙t∆«¬»ƒ»»«∆«¬ƒ»»»«
‰¯NÚÓ ˙BÁt B‡ ,‰n‡ ‰‡Ó81È¯‰ - ‰‡Ó ·Á¯ B‡ , ≈»«»»≈¬»»»»≈»¬≈
.¯zÓ ‰Ê∆À»

למעלה 77) גבוה שהוא "מבוי א: ב, עירובין משנה,
ואם  ימעט, - אמות מעשר והרחב ימעט, - אמה מעשרים
- אמות מעשר רחב שהוא אףֿעלֿפי הפתח, צורת לו יש

למעט". צריך נחשב 78)אין מעשרה, נמוך הוא שאם
מעשרה. פחותה מחיצה שאין מחיצות, למבוי אין כאילו

היא 79) שקורה כיון בקורה, שהכשירו במבוי מדובר כאן
שאין  היכר, אין מעשרים ולמעלה ט), (הלכה היכר משום
בלחי, המבוי את הכשיר אם אבל שם, שולטת האדם עין
מעשרים. ללמעלה אמה עשרים תוך בין הבדל אין

או 80) לחי ואין פתח, שם עליו אין יותר, רחב הוא שאם
להתיר. מועילים צורת 81)קורה שאין הרשב"א דעת

יש  רבינו ולשיטת טפחים, מעשרה לפחות מועילה הפתח
('הקובץ'). פ"א שבת מה'ירושלמי' ראיה

.ÂËÔÎÂ82¯eik ÈB·Ó ÏL ‰¯B˜a ‰È‰ Ì‡83„Ú ¯eiˆÂ ¿≈ƒ»»¿»∆»ƒ¿ƒ«
da ÔÈÏkzÒÓ Ïk‰ eÈ‰iL84ÈtŒÏÚŒÛ‡ -‡È‰L ∆ƒ¿«…ƒ¿«¿ƒ»««ƒ∆ƒ

ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ85ÌeMÓ ‰¯Bw‰L .‰¯Lk ,‰n‡ ¿«¿»≈∆¿ƒ«»¿≈»∆«»ƒ
dÈ‡ ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰˙È‰ Ì‡Â ,‰ÈeNÚ ¯k‰∆≈¬»¿ƒ»¿»¿«¿»≈∆¿ƒ≈»
‡ˆÓÂ ,da ÌÈÏkzÒÓ ¯eiÎÂ ¯eiˆ da LÈ Ì‡Â ;˙¯kƒ∆∆¿ƒ≈»ƒ¿ƒƒ¿«¿ƒ»¿ƒ¿»

.¯k‰ ÌL»∆≈

א.82) ג, או 83)עירובין שוקעות שונות, צורות קישוטי

לקורה 84)בולטות. סמוך עשה שאם הרשב"א דעת
- להסתכלות המביא דבר כל או חשובות, ארז חתיכות

(מגידֿמשנה). מעשר 85)מועיל רחב המבוי היה אם אבל
(כסףֿמשנה). להתיר מועילים הציורים אין אמות,

.ÊËÈB·Ó86‰¯B˜ ˙ÈÚ˜¯˜ „Ú ı¯‡‰ ÔÓ B‰·‚ ‰È‰L »∆»»»¿ƒ»»∆««¿»ƒ»
- ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰¯Bw‰ È·ÚÂ ,‰n‡ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«»»√ƒ«»¿«¿»≈∆¿ƒ

¯Lk87BËÚÓÏ ‡·e ,ÌÈ¯NÚÓ ¯˙È B‰·‚ ‰È‰ . »≈»»»¿»≈≈∆¿ƒ»¿«¬
daÁ¯a ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ - ‰hÓÏ d˙B‡ ÁÈpnL ,‰¯B˜a¿»∆«ƒ«»¿«»»ƒƒ¿¿»¿»

ÁÙË88‰¯B˜k89˜˜BÁ - ‰¯NÚÓ ˙BÁt B‰·‚ ‰È‰ . ∆«¿»»»»¿»≈¬»»≈
˙Bn‡ Úa¯‡ ÏÚ Úa¯‡ CLÓ Ba90È„k ˜ÈÓÚÓe , ∆∆«¿«««¿«««¬ƒ¿≈
.‰¯NÚÏ BÓÈÏL‰Ï¿«¿ƒ«¬»»

ב.86) ג, יותר 87)עירובין תופש אינו המבוי שחלל מכיון
את 88)מעשרים. יראה טפח אותו על יעמוד שאם

היכר. ויש "כקורה"89)הקורה, חסר אחר, בנוסח
רוקח'). בטפח,90)('מעשה די לא וכאן א. ה, עירובין

שיעור  לחקוק וצריך דופן, נחשב לא מעשרה שבפחות כיון
(רש"י). דופן להחשב ח) (כבהלכה אמות ארבע שהוא מבוי

.ÊÈı¯Ù91BL‡¯ ÈtÏk BcvÓ ‰ˆ¯t Ba92¯‡L Ì‡ : ƒ¿«ƒ¿»ƒƒ¿«≈…ƒƒ¿«
ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ ·Á¯ Òt BL‡¯a „ÓBÚ93;¯zÓ - ≈¿…«…««¿»»¿»ƒÀ»
¯NÚ ÏÚ ¯˙È ‰ˆ¯t‰ ‰È‰z ‡lL ,‡e‰Â94‡Ï Ì‡Â ; »∆…ƒ¿∆«ƒ¿»»≈«∆∆¿ƒ…

¯eÒ‡ - ‰Úa¯‡ Òt ¯‡L95‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ , ƒ¿«««¿»»»∆»ƒ≈»¿»
.„e·Ïk ‰LÏMÓ ˙BÁt ÏkL ;‰LÏMÓ ˙BÁt ‰ˆ¯t‰«ƒ¿»»ƒ¿»∆»»ƒ¿»¿»

א.91) ה, לקורה.92)עירובין או ללחי סמוך הכניסה בצד
כי 93) ח) (בהלכה שכתב ואף במבוי, חשוב שיעור שזהו

עשיית  בהתחלת רק זהו אמות, ארבע הוא מבוי שיעור
ה  שכבר כאן אבל די המבוי, נסתר, שאחרֿכך אלא מבוי יה

טפחים. בארבעה פתח,94)בפס נחשב עשר רוחב שעד
צורת  לעשות או לסתמה וצריך פירצה, נחשב מזה יותר אבל

(הריטב"א). נקרא 95)הפתח אמות מעשר שבפחות אף
הכניסה  את המבוי בני יעזבו שמא חוששים כאן פתח,
המבוי  הכשר את יראו ולא זו, פירצה דרך וילכו הראשונה

(רש"י).

.ÁÈı¯Ù96B‡BÏÓa ÈB·n‰97¯ˆÁ ‰ˆ¯ÙÂ ,¯ˆÁÏ98 ƒ¿««»ƒ¿¿»≈¿ƒ¿¿»»≈
‡e‰L ÈtÓ ,¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Bc‚k¿∆¿ƒ¿»«ƒ¬≈∆»ƒ¿≈∆

LlÙÓ ÈB·Ó99˙¯zÓ - ¯ˆÁ‰Â .100ÌÈa¯L ¯ˆÁ‰L ; »¿À»¿∆»≈À∆∆∆∆»≈∆«ƒ
˙eL¯ ‡È‰ È¯‰ - BÊa ÔÈ‡ˆBÈÂ BÊa ÔÈÒÎÂ da ÔÈÚ˜Ba¿ƒ»¿ƒ¿»ƒ»¿¿ƒ»¬≈ƒ¿

.‰¯eÓb „ÈÁi‰«»ƒ¿»

א.96) ח, נשארו 97)עירובין אם כי הדופן, רוחב כל
בלחי. הם הרי צדדים משני מחיצות) (שארית גפופים

גפופים.98) נשארו אבל אמות, עשר מבואר 99)כשיעור
ג. בהלכה החצר 100)למעלה את אוסר מבוי שאין

כמבואר  המבוי, את אוסרות חצרות אבל לו, הפתוחה
פ"ה. עירובין ובהלכות ה"ז, בפט"ז

.ËÈÈB·Ó101ÌÈÏÈ·L BÏ eÈ‰L102ÌÈÏÈ·Le ‰Ê „vÓ »∆»¿ƒƒƒ«∆¿ƒƒ
- ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï ÔÈLlÙÓ e‡ˆÓpL ,¯Á‡ „vÓƒ««≈∆ƒ¿¿¿À»ƒƒ¿»«ƒ
„Á‡ Ïk È¯‰ ,‰Ê „‚k ‰Ê ÔÈeÎÓ ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈»¿À»ƒ∆¿∆∆∆¬≈»∆»

‰NBÚ ?B˙B‡ ÔÈ¯ÈLÎÓ „ˆÈk .LlÙÓ ÈB·Ó Ô‰Ó103 ≈∆»¿À»≈««¿ƒƒ∆
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„vaL ÌÈÏÈ·M‰ ÔÓ „Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ Á˙t ˙¯eˆ«∆«¿»∆»¿∆»ƒ«¿ƒƒ∆««
ÌÈÏÈ·M‰ ÏÎÏ ‰NBÚÂ ,ÏB„b‰ Á˙tÏ ÔÎÂ ,„Á‡‰»∆»¿≈«∆««»¿∆¿»«¿ƒƒ

.‰¯B˜ B‡ ÈÁÏ ÈM‰ „vaL∆«««≈ƒ¿ƒ»

ב.101) ח, "מבוי 102)עירובין הגמרא בלשון נקרא
המבוי  אל שפתוחים רגלים), מרבה (=כשרץ כנדל" העשוי
כנגד  זה מכוונים ואינם צדדיו, משני קטנים מבואות הגדול

('תוספות'). עקום.103)זה במבוי ג בהלכה כמבואר

.ÎÈB·Ó104Í¯‡ „Á‡ BcvL105- ¯ˆ˜ ÈM‰ BcˆÂ »∆ƒ∆»»…¿¿ƒ«≈ƒ»»
¯ˆw‰ „‚k ‰¯Bw‰ ˙‡ ÁÈpÓ106„ÈÓÚ‰ .107ÈˆÁa ÈÁÏ «ƒ«∆«»¿∆∆«»»∆¡ƒ¿ƒ«¬ƒ

ÈÓÈt‰ ÈB·n‰108¯zÓ - ÈÁl‰ ÔÓ ÌÈÙÏ ‡e‰L109 «»«¿ƒƒ∆ƒ¿ƒƒ«∆ƒÀ»
Ba ÏËÏËÏ110ÈÁÏ‰ ÔÓ ıeÁ ‡e‰L ÔBˆÈÁ‰ ÈˆÁ‰Â ,111 ¿«¿≈¿«¬ƒ«ƒ∆ƒ«∆ƒ

.¯eÒ‡ -»

ב.104) חף יותר 105)עירובין הרבים לרשות נמשך כתלו
שלפנינו. כבציור השני הכותל משום 106)מן שהקורה

שמשתמשים  והרואה היכר, אין ובאלכסון ט), (הלכה היכר
הרבים. ברשות גם להשתמש יבוא כנגדו דופן שאין בצד
במחיצה  או אלא תקנה לו אין האלכסון, להכשיר בא ואם

(רשב"א). הפתח בצורת זוהי 107)או ב. יד, עירובין
לקודמת. קשר לה שאין חדשה אחר:108)הלכה בנוסח

(ויניציאה). הפנימי" המבוי מחצי מבוי ואין 109)"בחצי
(גמרא). ללחי שמחוץ המבוי בחלק ישתמש שמא חוששים

למעלה 110) כמבואר מבוי, שיעור מקום באותו יש אם
בלחי 111)(רשב"א). המבוי הוכשר אם בין הבדל ואין

(רשב"א). בקורה או

.‡ÎÈB·Ó112Òt ‰NBÚ - ‰n‡ ÌÈ¯NÚ ·Á¯ ‡e‰L »∆»»∆¿ƒ«»∆«
‡e‰L ,˙Bn‡ Úa¯‡ CLÓa ÌÈÁÙË ‰¯NÚ dB·b»«¬»»¿»ƒ¿∆∆«¿««∆

ÚˆÓ‡a B„ÈÓÚÓe ,ÈB·n‰ CLÓ ¯eÚL113‡ˆÓÂ ; ƒ∆∆«»«¬ƒ»∆¿«¿ƒ¿»
¯NÚ Ô‰Ó „Á‡ Ïk Á˙Ùa LiL ˙B‡B·Ó ÈLkƒ¿≈¿∆≈¿∆«»∆»≈∆∆∆

˙Bn‡114Ô‡kÓ ˙Bn‡ ÈzL ˜ÈÁ¯Ó B‡ .115Òt „ÈÓÚÓe ««¿ƒ¿≈«ƒ»«¬ƒ«
˙Bn‡ LÏL116Ô‡kÓ ˙Bn‡ ÈzL ˜ÈÁ¯Óe ,117„ÈÓÚÓe »««¿ƒ¿≈«ƒ»«¬ƒ

¯NÚ ÈB·n‰ Á˙t ‡ˆÓÂ ;Ô‡kÓ ˙Bn‡ LÏL Òt«»«ƒ»¿ƒ¿»∆««»∆∆
„ÓBÚ È¯‰L ,ÔÈÓe˙Òk Ô‰ È¯‰ ÔÈ„„v‰Â ,˙Bn‡118 «¿«¿»ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ∆¬≈≈

‰a¯Ó119.ıe¯t‰ ÏÚ ¿À∆««»

א.112) י, הפתח,113)עירובין בצורת להכשירו יכול וכן
בהי"ד. משני 114)כמבואר אחד בכל שיהיה וצריך

וחצרות  בתים ביניהם, מפסיק שהפס האלה המבואות
(רשב"א). מבוי דיני שאר וכל אחד, כל לתוך פתוחים

המבוי.115) הרי 116)מקיר - האמות שתי חלל ידי על
אמות. חמש שמשני 117)ביחד נמצא השני, מהצד

אמות. עשר ופסים חלל - ביחד הפסים 118)הצדדים
רוחב  פרוץ, - והפס הקיר שבין והחלל עומד, נקראים
אמות. ארבע שהוא - מהחלל יותר אמות, שש - הפסים

הפרוץ 119) אם שגם מובא הט"ז) (פט"ז שלמעלה ואף
(גמרא). החמירו - נוספת פירצה שיש כאן מותר, כעומד

.·ÎÈÁÏ120ËÏBa‰121.¯Lk - ÈB·Ó ÏL BÙcÓ ¿ƒ«≈ƒ»¿∆»»≈
ÈÁÏe122ÂÈÏ‡Ó „ÓBÚ‰123Ì„wÓ ÂÈÏÚ eÎÓÒ Ì‡ - ¿ƒ»≈≈≈»ƒ»¿»»ƒ…∆

¯Lk ,˙aM‰124‰‡¯ ‡e‰L ÈÁÏe .125ÌÈÙaÓ126 ««»»≈¿ƒ∆ƒ¿∆ƒƒ¿ƒ

‰‡¯ ‰È‰L B‡ ;ÈÁÏ ‰‡¯ BÈ‡ ıeÁaÓe ,ÈÁÏ¿ƒƒ«≈ƒ¿∆¿ƒ∆»»ƒ¿∆
ıeÁaÓ127el‡Îe ‰ÂL ‡e‰L ‰‡¯ ÌÈÙaÓe ,ÈÁÏ ƒ«¿ƒƒƒ¿ƒƒ¿∆∆»∆¿ƒ

ÈÁÏ .ÈÁÏ ÌeMÓ ÔBc ‰Ê È¯‰ - ÈÁÏ ÌL ÔÈ‡≈»∆ƒ¬≈∆ƒƒ∆ƒ¿ƒ
B‰Èa‚‰L128ÌÈÁÙË ‰LÏL Ú˜¯w‰ ÔÓ129B‡ , ∆ƒ¿ƒƒ««¿«¿»¿»ƒ
B‚ÈÏÙ‰L130Ï·‡ ;ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï - ‰LÏL Ï˙k‰ ÔÓ ∆ƒ¿ƒƒ«…∆¿»…»»¿¬»

‰LÏMÓ ˙BÁt ÏkL ;¯Lk - ÌÈÁÙË ‰LÏMÓ ˙BÁt»ƒ¿»¿»ƒ»≈∆»»ƒ¿»
BaÁ¯ ‰È‰L ÔÈa - ‰a¯‰ ·Á¯ ‰È‰L ÈÁÏ .„e·Ïk¿»¿ƒ∆»»»»«¿≈≈∆»»»¿
·Á¯ ÈˆÁk BaÁ¯ ‰È‰L ÔÈa ,ÈB·n‰ ·Á¯ ÈˆÁÓ ˙BÁt»≈¬ƒ…««»≈∆»»»¿«¬ƒ…«
¯˙È ‰È‰ Ì‡ Ï·‡ ;ÈÁÏ ÌeMÓ ÔBcÂ ,¯Lk - ÈB·n‰«»»≈¿ƒƒ∆ƒ¬»ƒ»»»≈
ÏÚ ‰a¯Ó „ÓBÚ ÌeMÓ ÔBc - ÈB·n‰ ·Á¯ ÈˆÁ ÏÚ«¬ƒ…««»ƒƒ≈¿À∆«

.ıe¯t‰«»

א.120) ה, עשה 121)עירובין ולא המבוי, רוחב "לתוך
לשם  ביתו בפאת מבניינו בליטה הוציא אלא לחי לשם

(רש"י). הבנין " א.122)חיזוק טו, שלא 123)עירובין
המבוי. תיקון לשם גם 124)נקבע מועיל גמורה במחיצה

שסג). סי' (או"ח שבת מערב עליו סמכו לא אם
(כת"י 125) בפנים" "עומד אחר: בנוסח א. י, עירובין

ארכו 126)אברבנאל). לצד רחבו הלחי את שהעמיד כגון
השווה  אלא חוץ, כלפי בולט ארכו קצה ואין מבוי, של

.1 כציור המבוי, כותל לעבי החיצון שהעמיד 127)חודו
עבי  אצל עומד הפנימי וחודו למבוי, מחוץ הלחי כל את

.2 כציור ב.128)הכותל, יד, שהלחי 129)עירובין
תחתיה  (עוברים) בוקעים שהגדיים ומחיצה מחיצה, משום

מחיצה. אינה הרחיקו.130)-

.‚Î‰¯B˜131ˆÁÓ ‰ÈÏÚ Ò¯tL,dÏha È¯‰ - ˙Ï »∆≈«»∆»«¿∆∆¬≈ƒ¿»
˙ÏˆÁn‰ ‰˙È‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .˙¯k dÈ‡ È¯‰L∆¬≈≈»ƒ∆∆¿ƒ»ƒ»¿»««¿∆∆
dÈ‡ - ¯˙È B‡ ÌÈÁÙË ‰LÏL ı¯‡‰ ÔÓ ˙˜lÒÓ¿À∆∆ƒ»»∆¿»¿»ƒ»≈≈»

ıÚ .‰vÁÓ132ıeÁaÓ ÈB·Ó ÈÏ˙k ÈLa ˙B„˙È ÈzL ¿ƒ»»«¿≈¿≈ƒ¿≈»¿≈»ƒ«
CÈ¯vL ;ÌeÏÎ ‰NÚ ‡Ï - ‰¯Bw‰ Ô‰ÈÏÚ ÁÈp‰Â¿ƒƒ«¬≈∆«»…»»¿∆»ƒ

ÈB·n‰ Èab ÏÚ ‰¯Bw‰ ˙BÈ‰Ï133.BÏ CeÓÒ ‡Ï , ƒ¿«»««≈«»…»

גבי 131) על קורה הניח ששת, רב "אמר א: יד, עירובין
קורה  שלשה, הקרקע מן והגביה מחצלת, עליה ופרס מבוי,
היא  שהרי - כאן אין קורה כאן; אין מחיצה כאן, אין
שהגדיים  מחיצה היא שהרי - כאן אין מחיצה מכוסה,
תלויה  מחיצה והיא מהארץ, שלשה (שגבהה בה בוקעים

מתרת)". ב.132)ואינה  ח, ומכיון 133)עירובין
היכר. כאן אין מהכותל, מרוחקת שהקורה

.„Î‰¯B˜134Ï˙ka ˙Ú‚B dÈ‡Â ‰Ê Ï˙kÓ ‰‡ˆBi‰ »«¿»ƒ…∆∆¿≈»«««…∆
˙Á‡Â ‰Ê Ï˙kÓ ‰‡ˆBÈ ˙Á‡ ,˙B¯B˜ ÈzL ÔÎÂ ;ÈM‰«≈ƒ¿≈¿≈««¿»ƒ…∆∆¿««
˙BÁt :BÊÏ BÊ ˙BÚÈbÓ ÔÈ‡Â ,‰Ê Ï˙kÓ ‰‡ˆBÈ¿»ƒ…∆∆¿≈»«ƒ¿»

‰LÏMÓ135˙¯Á‡ ‰¯B˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ -136‰È‰ , ƒ¿»≈»ƒ¿»ƒ»«∆∆»»
˙¯Á‡ ‰¯B˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - ‰LÏL Ô‰ÈÈa137. ≈≈∆¿»»ƒ¿»ƒ»«∆∆

א.134) יד, לכותל.135)עירובין מחוברת - 'לבוד' היא
עץ 136) שנעץ כגון הכתלים, משני מרוחקת היתה ואפילו

משני  וגם כ'לבוד', היא קורה עליה והניח המבוי, באמצע
(פוסקים). (רבינו 137)צדדים בקרש הרווח את ימלא או

חננאל).
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.‰ÎÔÎÂ138˙BÓÈ‡˙n‰ ˙B¯B˜ ÈzL139È„k BÊa ‡Ï , ¿≈¿≈««¿ƒ…»¿≈
ÁÈ¯‡ Ïa˜Ï140LÈ Ì‡ - ÁÈ¯‡ Ïa˜Ï È„k BÊa ‡ÏÂ ¿«≈»ƒ«¿…»¿≈¿«≈»ƒ«ƒ≈

Ô‰ÈzLa141‰¯B˜ ‡È·‰Ï CÈ¯ˆ BÈ‡ ,ÁÈ¯‡ Ïa˜Ï È„k ƒ¿≈∆¿≈¿«≈»ƒ«≈»ƒ¿»ƒ»
¯Á‡‰ÏÚÓÏ ˙Á‡Â ‰hÓÏ ˙Á‡ ‰˙È‰ .˙142ÔÈ‡B¯ - «∆∆»¿»««¿«»¿««¿«¿»ƒ

‰hÓÏ ‡È‰ el‡k ‰BÈÏÚ‰ ˙‡143‰BzÁz‰Â ,144 ∆»∆¿»¿ƒƒ¿«»¿««¿»
‰BÈÏÚ ‰È‰z ‡lL „·Ï·e ;‰ÏÚÓÏ ‡È‰ el‡k¿ƒƒ¿«¿»ƒ¿«∆…ƒ¿∆∆¿»

‰¯NÚÓ ‰hÓÏ ‰BzÁz ‡ÏÂ ,ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ145; ¿«¿»≈∆¿ƒ¿…«¿»¿«»≈¬»»
Ô‰ÈÈa ‰È‰È ‡ÏÂ146d˙B‡ ÔÈ‡B¯Lk ,ÌÈÁÙË ‰LÏL ¿…ƒ¿∆≈≈∆¿»¿»ƒ¿∆ƒ»

‰eÎa BÊ ‰˙ÏÚÂ BÊ ‰„¯iL147.BÊ „ˆa BÊ eNÚiL „Ú ∆»¿»¿»¿»¿«»»«∆≈»¿«

א.138) יד, כמו 139)עירובין זו אצל זו "שהשכיבן
(רש"י). יג.140)תאומים" בהלכה ביחד 141)כמבואר

(הגר"א). טפח מחברתה.142)רוחב גבוהה שאחת
יותר 143) שתיהן בין בגובה המרחק יהיה שלא ובלבד

הכ"א): (פ"ה סוכה בהלכות רבינו כדברי טפחים, משלשה
טפחים". שלשה היורד ובין העולה בין יהיה שלא "ובלבד

(רש"י).144) התחתונה נמצאת 145)או הקורה שאם
לצרפה. אפשר אי למבוי, פסול ברוחב.146)במקום

זו.147) בצד זו מכוונות ששתיהן כלומר,

.ÂÎ‰˙È‰148‰n˜Ú ‰¯Bw‰149el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ - »¿»«»¬À»ƒ»¿ƒ
‰ËeLt ‡È‰150‰l‚Ú ,151‡È‰ el‡k d˙B‡ ÔÈ‡B¯ - ƒ¿»¬À»ƒ»¿ƒƒ

da LÈ ,ÌÈÁÙË ‰LÏL dÙw‰a ‰È‰ Ì‡Â .˙Úa¯Ó¿À««¿ƒ»»¿∆≈»¿»¿»ƒ≈»
ÁÙË ·Á¯152ıeÁ ‰n˜ÚÂ ÈB·n‰ CB˙a ‰¯Bw‰ ‰˙È‰ . …«∆«»¿»«»¿«»«¬À»

B‡ ÌÈ¯NÚÓ ‰ÏÚÓÏ ‰n˜Ú ‰˙È‰L B‡ ,ÈB·nÏ«»∆»¿»¬À»¿«¿»≈∆¿ƒ
ÌewÚ‰ ÏËpÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ - ‰¯NÚÓ ‰hÓÏ¿«»≈¬»»ƒ…∆ƒƒ»≈»ƒ
BÈ‡ - ‰LÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ÔÈ‡ ,‰ÈL‡¯ ÈL e¯‡MÈÂ¿ƒ»¬¿≈»∆»≈≈∆»∆¿»≈
‡È·‰Ï CÈ¯ˆ - Â‡Ï Ì‡Â ;˙¯Á‡ ‰¯B˜ ‡È·‰Ï CÈ¯»̂ƒ¿»ƒ»«∆∆¿ƒ»»ƒ¿»ƒ

.˙¯Á‡ ‰¯B˜»«∆∆

ב.148) יג, עירובין מחוץ 149)משנה, נוטה ועקמומיתה
למבוי.150)למבוי. מחוץ שישתמש חוששין ואין

(רש"י).151) עליה לעמוד יכול אריח "אין 152)שאין
"כל  כי ('תוספות'), המידות" חכמי לפי מדוקדק החשבון
אמות  שלש יהיה אמה, שלו באלכסון שיהיה עיגול
אלא  לעולם יושג לא שזה ולפי (בערך), בקירוב ושביעית
בהיקפו  שיש כל ואמרו: הגדול בחשבון הם לקחו בקירוב,
המשניות). בפירוש (רבינו טפח רוחב בו יש טפחים, שלשה

.ÊÎ¯‡a153ÓL dÏ ‰NÚL˙BiÂÊ Úa¯‡Ó ÔÈqt ‰B154, ¿≈∆»»»¿»«ƒ≈«¿«»ƒ
‰vÁÓk el‡ È¯‰ - ˙ÈÂÊ ÏÎa ÔÈ˜e·c ÔÈqt ÈL155. ¿≈«ƒ¿ƒ¿»»ƒ¬≈≈ƒ¿ƒ»

Áe¯ ÏÎa „ÓBÚ‰ ÏÚ ‰a¯Ó ıe¯t‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â¿««ƒ∆«»¿À∆«»≈¿»«
¯zÓ ‰Ê È¯‰ ,˙B„ÓBÚ ˙BiÂf‰ Úa¯‡Â ÏÈ‡B‰ ,Áe¯Â156 »«ƒ¿«¿««»ƒ¿¬≈∆À»

‰È‰È ‰nÎÂ .‰Ó‰aÏ ˙B˜L‰Ïe ¯‡a‰ ÔÓ ˙‡lÓÏ¿«…ƒ«¿≈¿«¿«¿≈»¿«»ƒ¿∆
‰¯NÚ ?Ô‰Ó Òt Ïk d·‚157‰ML ?BaÁ¯Â .ÌÈÁÙË …«»«≈∆¬»»¿»ƒ¿»¿ƒ»

ÌÈÁÙË158˙B˜·¯ ÈzL ‡ÏÓk - ÒÙÏ Òt Ïk ÔÈ·e .159 ¿»ƒ≈»«¿«ƒ¿…¿≈¿»
.‰‡ˆBÈ ˙Á‡Â ˙ÒÎ ˙Á‡ ,¯˜a ‰Úa¯‡ ‰Úa¯‡ ÏL∆«¿»»«¿»»»»««ƒ¿∆∆¿««¿»
.LÈÏLe ‰n‡ ‰¯NÚ LÏL ÏÚ ¯˙È ÔÈ‡ ‰Ê ·Á¯ ¯eÚLƒ…«∆≈»≈«¿∆¿≈«»¿ƒ

ב.153) יז, עירובין הרבים 154)משנה, שברשות בארות
מהן  למלא ואסור היחיד, כרשות דינן עשרה, העמוקות
בארבע  (עמודים) פסין עושין לכן הרבים, לרשות ולהוציא

כדי  ולהוציא מים למלא לו מותר ואז לבאר, מסביב זויות
שלפנינו: כבציור הבהמות, את זוית 155)להשקות לכל

הזויות. בין ורווח אמה כנגד אמה אמות, שתי
ל.156) בהלכה להלן בפחות 157)כמבואר מחיצה שאין

עשרה. מחיצה 158)מגובה נקראת ז) (בהלכה למעלה
מחיצות  שלוש שיש כיון טפחים, ארבעה רוחב בפס
כאן  אבל טפחים, ארבעה רחב פס ברביעית מספיק שלימות,
יום  ('תוספות טפחים ששה להיות צריך - פרוץ שרובו

עגלי 159)טוב'). כא) מו, (ירמיה מגזרת הבקר, עדת "הן
המשניות). בפירוש (רבינו מרבק"

.ÁÎ‰È‰160˙ÈÂÊ ÏÎa B‡ ˙BiÂf‰ ÔÓ „Á‡ ÌB˜Óa »»¿»∆»ƒ«»ƒ¿»»ƒ
‰ÏB„b Ô·‡ ÔzÚa¯‡Ó161ËwÏ˙n‰ Ïz B‡ ÔÏÈ‡ B‡ ≈«¿«¿»∆∆¿»ƒ»≈«ƒ¿«≈

- ÌÈ˜ ÏL ‰ÏÈ·Á B‡ ˙Bn‡ Úa¯‡ CBzÓ ‰¯NÚ¬»»ƒ«¿««¬ƒ»∆»ƒ
‰n‡Â Ô‡ÎÏ ‰n‡ Ba LÈÂ ˜ÏÁÈ el‡L Ïk :ÔÈ‡B¯ƒ…∆ƒ≈»≈¿≈«»¿»¿«»
ÈL da LiL ˙ÈÂÊ ÌeMÓ ÔBc ,‰¯NÚ d·‚a Ô‡ÎÏ¿»¿…«¬»»ƒƒ»ƒ∆≈»¿≈

‰LÏL ‰ÊÏ ‰Ê ÔÈa ÔÈ‡Â ,ÌÈ˜ ‰MÓÁ .ÔÈqt162LÈÂ , «ƒ¬ƒ»»ƒ¿≈≈∆»∆¿»¿≈
Ô‰ÈÈa163- Ô‡ÎÏ ÌÈÁÙË ‰MLÂ Ô‡ÎÏ ÌÈÁÙË ‰ML ≈≈∆ƒ»¿»ƒ¿»¿ƒ»¿»ƒ¿»

.ÔÈqt ÈL da LiL ˙ÈÂÊ ÌeMÓ ÌÈBcƒƒƒ»ƒ∆≈»¿≈«ƒ

ב.160) יט, ואינה 161)עירובין אמה, על אמה מרובעת
כמרזב, ותעשה שבאמצע עובי שינטל חקיקה, אלא מחוסרת
לחצבה  שאפשר עגולה, אבן או לכאן, ודופן לכאן דופן

אמה  צד.ולעשותה כמחוברים.162)לכל הם והרי
יחד.163) בכולם

.ËÎ¯zÓ164.¯‡aÏ el‡‰ ˙BiÂf‰ Úa¯‡ ·È¯˜‰Ï À»¿«¿ƒ«¿««»ƒ»≈«¿≈
ÌÈÙÏ da¯Â dL‡¯ ‰¯t ‰È‰zL ,‡e‰Â165ÔÈqt‰ ÔÓ »∆ƒ¿∆»»…»¿À»ƒ¿ƒƒ««ƒ

‰˙BLÂ166ÌÚ ‰Ó‰a‰ L‡¯ ÊÁ‡È ‡lL ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿»««ƒ∆……«…«¿≈»ƒ
ÌÈn‰ BaL ÈÏk‰167,ÌÈÙa da¯Â dL‡¯Â ÏÈ‡B‰ - «¿ƒ∆««ƒƒ¿…»¿À»ƒ¿ƒ
ÏÓ‚Ï elÙ‡ ¯zÓ168eÈ‰ .169¯eÒ‡ - ‰fÓ ¯˙È ÌÈ·B¯˜ À»¬ƒ¿»»»¿ƒ»≈ƒ∆»

.ÌÈÙÏ ÒÎ Blk ‡e‰L ,È„‚Ï elÙ‡ Ô‰Ó ˙B˜L‰Ï¿«¿≈∆¬ƒƒ¿ƒ∆Àƒ¿»ƒ¿ƒ
˜ÈÁ¯‰Ï ¯zÓe170ÌÈqÙa ‰a¯iL „·Ï·e ,‡e‰L Ïk À»¿«¿ƒ»∆ƒ¿«∆«¿∆¿«ƒ

‡lL È„k ,Áe¯Â Áe¯ ÏÎa Ô˙B‡ ÔÈÁÈpnL ,ÌÈËeLt¿ƒ∆«ƒƒ»¿»«»«¿≈∆…
‰n‡ ‰¯NÚ LÏL ÏÚ ¯˙BÈ B¯·ÁÏ Òt ÔÈa ‡‰È¿≈≈««¬≈≈«¿∆¿≈«»

.LÈÏLe¿ƒ

ב.164) יז, עירובין בחוץ,165)משנה, תהיה הפרה שאם
למחיצות  מחוץ הדלי ויוציא פרתו, אחר שימשך חוששים

אמות"166)הפסים. שתי - פרה? של ורובה ראשה "כמה
ב.167)(גמרא). כ, וכולו 168)עירובין ארוך שהוא
ה"ב.169)מבחוץ. פ"ב עירובין את 170)'ירושלמי'

יח. יז: (עירובין לבאר מסביב רחב היקף ולעשות הפסים
במשנה).

.Ï‡Ï171Ï‡¯NÈ ı¯‡a ‡l‡ el‡‰ ÌÈqt‰ e¯Èz‰ …ƒƒ««ƒ»≈∆»¿∆∆ƒ¿»≈
„·Ïa ÌÈÏ‚¯ ÈÏBÚ ˙Ó‰·Ïe172¯‡a ‰È‰iL ,‡e‰Â ; ¿∆¡«≈¿»ƒƒ¿«»∆ƒ¿∆¿≈

ÌÈa¯ ÏL ÌÈiÁ ÌÈÓ173Ì„‡ - ˙Bˆ¯‡ ¯‡La Ï·‡ . «ƒ«ƒ∆«ƒ¬»ƒ¿»¬»»»
˙ÙwÓ ,‰vÁÓ BÏ ‰NÚÈ B‡ ,‰zLÈÂ ¯‡aÏ „¯È≈≈«¿≈¿ƒ¿∆«¬∆¿ƒ»«∆∆
‰Ï„ÈÂ dÎB˙a „ÓÚÈÂ ,ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·b ,¯‡aÏ«¿≈¿»¬»»¿»ƒ¿«¬…¿»¿ƒ¿∆
ÏBÎÈ Ì„‡ ÔÈ‡L ,‰a¯‰ ·Á¯ ¯‡a‰ ‰È‰ Ì‡Â .‰zLÈÂ¿ƒ¿∆¿ƒ»»«¿≈»»«¿≈∆≈»»»

ÔÈqt‰ ÔÈa ‰zLÈÂ ‰Ï„È ‰Ê È¯‰ - Ba „¯ÈÏ174. ≈≈¬≈∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆≈««ƒ
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א.171) כא, מעיר 172)עירובין ההולכים לתלמידים "וגם
לעולי  אלא התירו לא ביראות פסי כי תורה, ללמוד לעיר
(רש"י). מצוה" לדבר ההולכים בהם וכיוצא רגלים

בגמרא.173) כג. ושם במשנה. ב כב, כיון 174)עירובין
לאדם. גם התירו אחר, באופן לשתות שאיֿאפשר

.‡Ï¯Ba ÔÎÂ175ı¯‡a elÙ‡ ,„ÈÁi‰ ¯‡·e ÌÈa¯‰ ¿≈»«ƒ¿≈«»ƒ¬ƒ¿∆∆
Ô‰Ï eNÚ Ôk Ì‡ ‡l‡ Ô‰Ó ÔÈ‡lÓÓ ÔÈ‡ ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈≈¿«¿ƒ≈∆∆»ƒ≈»»∆

.ÌÈÁÙË ‰¯NÚ ‰‰B·‚ ‰vÁÓ¿ƒ»¿»¬»»¿»ƒ

חיים";175) מים "באר נובעים חיים מים בה שיש - באר
המשניות). (פירוש מכונסים מים - בור

.·Ï‡lÓÓ‰176Ô˙BÂ ‡lÓÓ ,ÌÈqt‰ ÔÈa BzÓ‰·Ï «¿«≈ƒ¿∆¿≈««ƒ¿«≈¿≈
‰ÈÙÏ ÈÏÎa177Òe·‡ ‰È‰ Ì‡Â .178ÔÈ·Ï ÒÎ BL‡¯ ƒ¿ƒ¿»∆»¿ƒ»»≈…ƒ¿»¿≈

ÌÈqt‰179‡Ï - ‰Úa¯‡ ·Á¯Â ‰¯NÚ dB·‚ ‰È‰Â , ««ƒ¿»»»«¬»»¿»»«¿»»…
‰ÈÙÏ ÔzÈÂ ‡lÓÈ180‡ÈˆBÈÂ ,Òe·‡‰ Ï˜Ï˜˙È ‡nL , ¿«≈¿ƒ≈¿»∆»∆»ƒ¿«¿≈»≈¿ƒ

ÌÈa¯‰ ˙eL¯ Ú˜¯˜Ï Òe·‡‰ ÔÓe Òe·‡Ï ÈÏc‰181; «¿ƒ»≈ƒ»≈¿«¿«¿»«ƒ
.‰ÈÏ‡Ó ‰˙BL ‡È‰Â ,CÙBLÂ ‡lÓÓ ‡l‡∆»¿«≈¿≈¿ƒ»≈≈∆»

ב.176) כ, הפסים.177)עירובין מסודר 178)בין כלי
לבהמה. אוכל בו "כשהבהמה 179)לשים מדובר כאן

ברשות  הבית יד על לפניה לה מתוקן ואבוס בבית, עומדת
ונותן  היחיד, רשות שהוא ארבעה ורחב עשרה גבוה הרבים,
נכנס  האבוס וראש היחיד, מרשות ומספוא תבן באבוס לה

שלפנינו: כבציור (רש"י). הפסים" ימלא 180)לבין שלא
וילך  האבוס, ראש על הדלי ויגביה הפסים שבין הבור מן
לפני  האבוס על הדלי את ויטלטל הרבים רשות דרך

הדל  את להוציא מבלי (רש"י).הבהמה, הרבים לרשות י
הדלי 181) את להוציא יוכל לא באבוס, קלקול ידי שעל

היחיד), לרשות היחיד (מרשות לאבוס הפסים מבין ישר
הרבים  לרשות מהאבוס הדלי את להוציא יצטרך אלא

באיסור. לרשות מרשות ויוציא

.‚Ï˜¯Bf‰182;·iÁ - ÔÈqt‰ ÔÈ·Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó «≈≈¿»«ƒ¿≈««ƒ«»
da LiL ,‰¯eÓ‚ ‰vÁÓ ˙ÈÂÊÂ ˙ÈÂÊ ÏÎa LÈÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿≈¿»»ƒ¿»ƒ¿ƒ»¿»∆≈»
Úea¯‰ È¯‰Â ,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡Ó ¯˙BÈÂ ‰¯NÚ d·b…«¬»»¿≈≈«¿»»««¿»»«¬≈»ƒ«
.„ÈÁi‰ ˙eL¯ Ì‰ÈÈaL Ïk ‰NÚÂ ,‰‡¯Â ¯kƒ»¿ƒ¿∆¿«¬»…∆≈≈∆¿«»ƒ
È¯‰L ;¯‡a Ì‰ÈÈa ÌL ÔÈ‡Â ,‰Ú˜·a ‰È‰ elÙ‡Â«¬ƒ»»¿ƒ¿»¿≈»≈≈∆¿≈∆¬≈
eÈ‰ elÙ‡Â .Ô‡kÓ ÒÙe Ô‡kÓ Òt Áe¯Â Áe¯ ÏÎa¿»«»««ƒ»«ƒ»«¬ƒ»
eÏËa ‡Ï ,ÔÈqt‰ ÔÈa ÔÈ¯·BÚÂ ÔÈÚ˜Ba ÌÈa«̄ƒ¿ƒ¿¿ƒ≈««ƒ…»¿

˙BvÁn‰183,Ô‰a ÔÈÚ˜Ba ÌÈa¯‰L ˙B¯ˆÁk Ô‰ È¯‰Â , «¿ƒ«¬≈≈«¬≈∆»«ƒ¿ƒ»∆
Ô‰ÈÈa ‰Ó‰a‰ ˙B˜L‰Ï ¯zÓe .·iÁ ÔÎB˙Ï ˜¯Bf‰Â¿«≈¿»«»À»¿«¿«¿≈»≈≈∆

.¯‡a Ô‰ÈÈa ‰È‰ Ì‡ƒ»»≈≈∆¿≈

א.182) כ, אם 183)עירובין שאף המחיצות כח גדול
היחיד  רשות את לבטל ביכולתם אין ביניהם, רבים עוברים

שביניהם.

.„Ï¯ˆÁ184¯zÓ - ÔÈqt‰ ÔÈ·Ï ÒÎ „Á‡ dL‡¯L »≈∆…»∆»ƒ¿»¿≈««ƒÀ»
Ï.dÎB˙Ï ÔÈqt‰ ÔÈaÓe ,ÔÈqt‰ ÔÈ·Ï dÎBzÓ ÏËÏË¿«¿≈ƒ»¿≈««ƒƒ≈««ƒ¿»

˙B¯ˆÁ ÈzL eÈ‰185e·¯ÚiL „Ú ÔÈ¯eÒ‡ -186eL·È . »¿≈¬≈¬ƒ«∆¿»¿»¿
‡lL ;ÔÈqt‰ ÔÈa ÏËÏËÏ ¯eÒ‡ - ˙aLa ÌÈn‰««ƒ¿«»»¿«¿≈≈««ƒ∆…

ÌÈn‰ ÌeMÓ ‡l‡ ÔÎB˙a ÏËÏËÏ ‰vÁÓ e·LÁ187. ∆¿¿¿ƒ»¿«¿≈¿»∆»ƒ««ƒ
Ô‰ÈÈa ÏËÏËÏ ¯zÓ - ˙aLa ÌÈÓ BÏ e‡a188ÏkL ; »«ƒ¿«»À»¿«¿≈≈≈∆∆»

ÈB·Ó .‰vÁÓ dÓL - ˙aLa ˙ÈNÚpL ‰vÁÓ189 ¿ƒ»∆«¬≈¿«»¿»¿ƒ»»
BÈÁÏ B‡ B˙¯B˜ ‰ÏhpL190¯eÒ‡ - ˙aLa191ÏËÏËÏ ∆ƒ¿»»∆¡¿«»»¿«¿≈

.˙ÈÏÓ¯ÎÏ ı¯ÙpL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,Ba««ƒ∆ƒ¿«¿«¿¿ƒ

שלפנינו:184) כבציור א. כ, לבין 185)עירובין נכנסות
עירובין 186)הפסים. בהלכות כמבואר חצרות, עירובי
א'. השבת,187)פרק בתחילת שהותר מכיון אומרים ואין

הבאר. שיבשה אחרי גם מותר שהמחיצה 188)כבר אף
(רש"י). המים בוא עם מאליה משנה,189)נעשית

א. צד, שלו.190)עירובין הפתח צורת ואין 191)או
לכולה. מותר יהא שבת, למקצת שהותר כיון אומרים

.‰Ï‰¯„ÒÎ‡192‰Ú˜·a193,dlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓ - «¿«¿»¿ƒ¿»À»¿«¿≈¿À»
˙BvÁÓ LÏL ˙a ‡È‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â194;‰¯˜˙Â ¿««ƒ∆ƒ«»¿ƒ¿ƒ¿»

Áe¯ Ì˙BÒÂ „¯BÈ ‰¯˜z Èt el‡k ÔÈ‡B¯ e‡L∆»ƒ¿ƒƒƒ¿»≈¿≈«
¯eËt - dÎB˙Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó ˜¯Bf‰Â .˙ÈÚÈ·¯195, ¿ƒƒ¿«≈≈¿»«ƒ¿»»

¯ˆÁ B‡ ˙Èa .‰¯B˜ BÏ LiL Ìe˙Ò ÈB·ÓÏ ˜¯BÊk¿≈¿»»∆≈»«ƒ»≈
¯eÒ‡ ‰Ê È¯‰ - ˙Bn‡ ¯NÚa dlL ˙ÈÂÊ Ô¯˜ ı¯ÙpL∆ƒ¿«∆∆»ƒ∆»¿∆∆«¬≈∆»
„Ú ‡È‰L ‰ˆ¯t ÏkL ÈtŒÏÚŒÛ‡ ;BlÎa ÏËÏËÏ¿«¿≈¿À««ƒ∆»ƒ¿»∆ƒ«

˙ÈÂÊ Ô¯˜a Á˙t ÔÈNBÚ ÔÈ‡ ,Á˙Ùk - ˙Bn‡ ¯NÚ196. ∆∆«¿∆«≈ƒ∆«¿∆∆»ƒ
- ‰ˆ¯t‰ C¯‡ ÏÚ ‰ÏÚÓÏÓ ‰¯B˜ ÌL ‰˙È‰ Ì‡Â¿ƒ»¿»»»ƒ¿«¿»«…∆«ƒ¿»
;BlÎa ÏËÏËÏ ¯zÓe ,‰Ó˙ÒÂ ‰„¯iL d˙B‡ ÔÈ‡B¯ƒ»∆»¿»¿»¿»À»¿«¿≈¿À

ÔBÒÎÏ‡a ‰È‰z ‡lL ,‡e‰Â197. »∆…ƒ¿∆«¬«¿

א.192) כה, אכסדרה 193)עירובין ובה כרמלית, הבקעה
קורות  בצדה ונותנים חלקה. שתקרתה מחיצות שלש בעלת

וסותם. היורד תקרה פי בתוכה 194)שהן לטלטל ואסור
רביעית. רוח תיקון בהלכה 195)בלי כמבואר רבינו, דעת

שמותר  התורה מן כרמלית דין להן יש מחיצות שלש כי ט',
אבל  פטור, הרבים מרשות לשם והזורק בתוכה, לטלטל
והזורק  גמורה, היחיד רשות שהיא וסובר חולק הראב"ד
בתוכו. הטלטול נאסר חכמים מדברי ורק חייב, לתוכה

נאמר 196) זה שכל אומרים ויש כ'. הלכה פט"ז לעיל עיין
הפתח, צורת לה עשה אם אבל בלבד, פירצה לענין רק
(רשב"א). לטלטל ומותר עליה פתח שם בוודאי

יורד 197) תקרה פי אומרים אין שוה, הקירוי אין שאם
פתח, כעין החלל למטה נעשה תקרה פי עלֿידי "כי וסותם
חסרות  אחר, בנוסח (הרא"ש). זוית" בקרן עושין אין ופתח

התימנים). (כת"י באלכסון" תהיה שלא "והוא המלים:

.ÂÏÚaˆ‡‰198‡È‰ ,ÌB˜Ó ÏÎa da ÔÈ¯ÚLnL , »∆¿«∆¿«¬ƒ»¿»»ƒ
Ï„eb‰ ·Á¯199„È ÏL200.˙BÚaˆ‡ Úa¯‡ - ÁÙh‰Â . …««»∆»¿«∆««¿«∆¿»

ÔÈa ,˙aLa ÔÈa - ÌB˜Ó ÏÎa ‰¯eÓ‡‰ ‰n‡ ÏÎÂ¿»«»»¬»¿»»≈¿«»≈
ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡ ‡È‰ - ÌÈ‡ÏÎÂ ‰kÒa201. ¿À»¿ƒ¿«ƒƒ«»«ƒ»¿»ƒ

˙B˜eÁc ÌÈÁÙË ‰ML ˙a ‰n‡a ÔÈ¯ÚLÓ ÌÈÓÚÙe¿»ƒ¿«¬ƒ¿«»«ƒ»¿»ƒ¿
‰ML ˙a ‰n‡a ÔÈ¯ÚLÓ ÌÈÓÚÙe ,BÊÏ BÊ¿¿»ƒ¿«¬ƒ¿«»«ƒ»

˙B˜ÁBN202?„ˆÈk .¯ÈÓÁ‰Ï ‰ÊÂ ‰ÊÂ .˙BÁeÂ¯e ¬¿¿∆»∆¿«¿ƒ≈«
˙B˜ÁBN ˙Bn‡ Úa¯‡a - ÈB·Ó CLÓ203- B‰·‚Â , ∆∆»¿«¿««¬¿»¿
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˙Bn‡ ¯NÚ - ‰ˆ¯t‰ ·Á¯ .˙B·ˆÚ ‰n‡ ÌÈ¯NÚ∆¿ƒ«»¬≈…««ƒ¿»∆∆«
˙B·ˆÚ204.ÌÈ‡ÏÎÂ ‰kÒ ÔÈÚÏ Ô‰a ‡ˆBiÎÂ . ¬≈¿«≈»∆¿ƒ¿«À»¿ƒ¿«ƒ

ב.198) מא, בכל 199)מנחות האמור הגודל "רוחב
- הבינוני אריה) בן - (כצ"ל הגודל רוחב הוא - השיעורין
זו  בינוניות שעורות שבע רוחב ומצאנוהו בשיעורו דקדקנו
בהל' (רבינו ברווח" שערות שתי כאורך והן בדוחק, זו בצד
שני  בערך הוא האגודל שיעור ה"ט). פ"ט ספרֿתורה

פ"ה). ח"א יושר (אמרי יד 200)סנטימטרים בוהן והיא
ה"ד). פט"ו תפלה בהל' (רבינו בתורה האמור

ב.201) ג, העצב,202)עירובין על השוחק יתרון "ושיעור
(רשב"א). אמה" לכל אצבע חצי שהוא לי יראה

בהן 204)מרווחת.203) שאין אף ודחוקות, מצומצמות
שוחקות. אמה עשרים

ה'תשפ"א  מרחשון כ"ה חמישי יום

עׂשר  ׁשמֹונה 1ּפרק ¤¤§¨¨¨
אחד 1) כל כמות המוצאים, הדברים שיעורי בו נתבארו

הוא  שם שנזכר מה וכל תורה, דבר הן השיעורין וכל בפרט,
תורה. דבר גמור בחיוב

.‡‡ÈˆBn‰2B‡ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï „ÈÁi‰ ˙eL¯Ó ¯·„ «ƒ»»≈¿«»ƒƒ¿»«ƒ
„Ú ·iÁ BÈ‡ - „ÈÁi‰ ˙eL¯Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ó≈¿»«ƒƒ¿«»ƒ≈«»«

ÌeÏk ÏÈÚBnL ¯eÚL epnÓ ‡ÈˆBiL3È¯eÚL Ô‰ el‡Â . ∆ƒƒ∆ƒ∆ƒ¿¿≈≈ƒ≈
˙¯‚B¯‚k - Ì„‡ ÈÏÎ‡ ‡ÈˆBn‰ :‰‡ˆB‰‰4; «»»«ƒ»¿≈»»ƒ¿∆∆

‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe5ÔÓ ˙¯‚B¯‚k ‰È‰iL ,‡e‰Â . ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆»∆ƒ¿∆ƒ¿∆∆ƒ
ÌÈtÏw‰ ÔÓ ıeÁ ,BÓˆÚ ÏÎ‡‰6ÔÈÈÚ¯b‰Â7ÔÈˆ˜Ú‰Â8 »…∆«¿ƒ«¿ƒƒ¿««¿ƒƒ¿»À¿ƒ

ÔÈaq‰Â9ÔÒ¯n‰Â10. ¿«Àƒ¿«À¿»

ב).2) עמוד עו דף שבת התורה 3)(מסכת מן אסור אבל
מן  אסור שיעור "חצי כי משיעור, פחות אפילו להוציא
שבת  באיסורי גם א) עמוד עד דף יומא (מסכת התורה"

א). עמוד עד דף שבת מסכת "לא 4)(רש"י יבשה, תאנה
משנה  י"ז פרק כלים (מסכת בינונית" אלא קטנה, ולא גדולה
עמוד  פ דף שבת (מסכת תרנגולת מביצת פחותה והיא ז),
רבינו  ודעת א), עמוד צא דף שבת (מסכת מזית וגדולה ב)
בביצה". משליש אחד הוא "הגרוגרת ה) הלכה ח (בפרק

לחייב.5) גרוגרת לשיעור מצטרפים אדם מאכל מיני שני
השיעור.6) את משלימה ואינה אוכל אינה העליונה הקליפה
המשניות).7) בפירוש (רבינו הפרי" בתוך שהם "הקשים
והענ 8) התאנים עוקצי כגון באילן, בהם תלוי בים "שהפרי

שהן  המשניות) (פירוש וזולתם" והאתרוגים והאפרסקים
(רש"י). כפרי ולא ממנו 9)כעץ הנופלת הקמח פסולת

אותו. היוצאה 10)כשמנפים העבה העליונה "הקליפה
המשניות). (פירוש תחילה" בנפה

.·ÔÈÈ11Ú·¯ È„k -12˙ÈÚÈ·¯13Le¯˜ ‰È‰ Ì‡Â .14- «ƒ¿≈…«¿ƒƒ¿ƒ»»»
˙ÈÊÎa15‰ÚÈÓ‚ È„k - ‰¯B‰Ë ‰Ó‰a ·ÏÁ .16·ÏÁÂ , ƒ¿«ƒ¬≈¿≈»¿»¿≈¿ƒ»«¬≈
‰‡ÓË17ÏÁÎÏ È„k -18·ÏÁ .˙Á‡ ÔÈÚ19Ô·ÏÂ ‰M‡ ¿≈»¿≈ƒ¿…«ƒ««¬≈ƒ»¿…∆

‰ÙÈLÓa ÔzÏ È„k - ‰ˆÈa20CeÒÏ È„k - ÔÓL .21 ≈»¿≈ƒ≈ƒ¿ƒ»∆∆¿≈»
Úaˆ‡22˜ÏË .BÓBÈ Ôa ÔË˜ Ï‚¯ ÏL ‰pË23È„k - ∆¿«¿«»∆∆∆»»∆«¿≈

ÛeLÏ24.ÌÈÓa ÛeLÏ È„k - ¯BÏÈ˜Â .ÔÈ¯BÏÈw‰ ˙‡ »∆«ƒƒ¿ƒ¿≈»¿«ƒ
‰ÎB„Ó Èt ıÁ¯Ï È„k - ÌÈÓe25L·c .26ÔzÏ È„k - «ƒ¿≈ƒ¿…¿≈¿»¿«¿≈ƒ≈

27˙È˙k‰ L‡¯ ÏÚ28ÏÎÂ ÔÈ˜Ln‰ Ïk ¯‡Le Ìc . «…«»ƒ»¿»»««¿ƒ¿»
ÔÈÎÙBM‰29˙ÈÚÈ·¯ È„k -30. «¿ƒ¿≈¿ƒƒ

כדי 11) יין "המוציא ב) עמוד עו דף שבת במסכת (משנה
הכוס  לתוך חי יין לתת נוהגים שהיו (כשיעור הכוס" מזיגת
רש"י). בהם. אותו למזוג כדי מים, עליו ולהוסיף

א)13)רבע.12) עמוד קט דף (פסחים - הלוג רביעית
לעניין  ברכה של כוס שיעור והוא ומחצה, ביצה כשיעור
של  רובע השיעור וכאן והבדלה, קידוש המזון, ברכת
ולמזוג  להוסיף ואפשר ביצה, שמיניות שלוש שהן רביעית,
מזוג. יין שיהיה כדי מים רביעיות שלוש עוד ברובע

בכזית".14) יבש "יין א): עמוד עז דף שבת (מסכת
עמוד 15) ד דף עירובין (מסכת כזית הם תורה שיעורי רוב

שמן". זית "ארץ ח): פסוק ח פרק (דברים שנאמר ב)
ושיעור  (רש"י); כזית כולם וכדומה ונותר ודם חלב ואכילת
אגור  (ששמנו אגורי זה בינוני אלא קטן ולא גדול "לא זית
ח); משנה י"ז פרק כלים מסכת - צורכו" כל וגדל בתוכו
הוא  כזית ט) הלכה א פרק עירובין (הלכות רבינו לדעת
פ  דף עירובין (מסכת התוספות ולדעת ביצה, לשליש קרוב

בקליפתה. ביצה חצי ב) עז 16)עמוד דף שבת (מסכת
בפירוש  (רבינו אחת" בבת אדם בליעת "כדי א) עמוד
מכגרוגרת. יותר שהוא כתבו ובתוספות המשניות)

לשתייה.17) ראוי או 18)שאינו לרפואה העין על לשים
"הדא  א): הלכה ח פרק שבת מסכת ירושלמי (תלמוד ליופי
טמאה  בהמה בחלב אבל טהורה, בהמה בחלב אמר דאת

אחת". עין לכחול ב).19)כדי עמוד עז דף שבת (מסכת
לשופו 20) שרגילים עיניים) לכאב (משחה קילור "של

(רש"י). אשה" אבר 21)בחלב לסוך "כדי אחרת: בנוסחה
בגמרא. וכן התימנים) יד (כתב קטנה" אצבע שהוא קטן

"אחד 22) פירש: רש"י א). עמוד עח דף שבת (מסכת
ב). עמוד עז דף שבת (מסכת קטנה" אצבע מפרקי

ח).23) פרק שבת מסכת ירושלמי לשפשף.24)(תלמוד
דקים.25) לעשותם יבשים דברים בו שדכים כלי
ב).26) עמוד עו דף שבת במסכת בנוסחה 27)(משנה

בגמרא, וכן (מער"ק) הכתית" ראש פי על "ליתן אחרת:
הבשר  בעור היוצא ששחין מברטנורא, עובדיה רבי ופירש
כתית. פי הנקרא למעלה ראש עושה להתבשל כשמגיע

פרק 28) שבת (מסכת ירושלמי בתלמוד הבהמה, שבגב מכה
ראוי  שאינו ישן (דבש בעתיקא אמר דאת "הדא ח)
אדם), לאכילת הראוי חדש (דבש דידן בהן אבל לאכילה),
לא  בבלי בתלמוד אבל הביצה". בתוך ליתן כדי שיעורו
ח  פרק רע"ב (ועיין רבינו השמיטו ולכן זה חילוק נזכר

א). משנה לשתייה 29)דשבת ראויים שאינם מים
(גמרא).30)ולבישול. טיט בהם לגבל הראויים

.‚Ô·z31- ˙BiË˜ Ô·z .‰¯t Èt ‡ÏÓk - ‰‡e·z ∆∆¿»ƒ¿…ƒ»»∆∆ƒ¿ƒ
ÏÓ‚ Èt ‡ÏÓk32BÏÈÎ‡‰Ï ˙BiË˜ Ô·z ‡ÈˆB‰ Ì‡Â . ƒ¿…ƒ»»¿ƒƒ∆∆ƒ¿ƒ¿«¬ƒ

- ˜Ác‰ È„È ÏÚ ‰ÏÈÎ‡‰L ;‰¯t Èt ‡ÏÓk - ‰¯ÙÏ¿»»ƒ¿…ƒ»»∆»¬ƒ»«¿≈«¿»
¯ÈÓÚ .‰ÏÈÎ‡ dÓL33- ÌÈ·NÚ .‰ÏË Èt ‡ÏÓk - ¿»¬ƒ»»ƒƒ¿…ƒ»∆¬»ƒ

eÈ‰ Ì‡ :ÌÈÏˆa ÈÏÚÂ ÌeL ÈÏÚ .È„‚ Èt ‡ÏÓkƒ¿…ƒ¿ƒ¬≈«¬≈¿»ƒƒ»
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ÌÈÁÏ34ÌÈL·ÈÂ ;Ì„‡ ÈÏÎ‡ Ô‰L ÈtÓ ,˙¯‚B¯‚k -35 «ƒƒ¿∆∆ƒ¿≈∆≈»¿≈»»ƒ≈ƒ
¯eÓÁÏ ‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓ ÔÈ‡Â .È„‚ Èt ‡ÏÓk -ƒ¿…ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆∆»

Ô‰aL ÏwÏ ÔÈÙ¯ËˆÓ Ï·‡ ,Ô‰aL36‡ÈˆB‰ ?„ˆÈk . ∆»∆¬»ƒ¿»¿ƒ««∆»∆≈«ƒ
‰¯t Èt ‡ÏÓk Ì‰ÈLa LÈ Ì‡ :˙ÈË˜Â ‰‡e·z Ô·z∆∆¿»¿ƒ¿ƒƒ≈ƒ¿≈∆ƒ¿…ƒ»»

¯eËt -37‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .·iÁ - ÏÓ‚ Èt ‡ÏÓk , »ƒ¿…ƒ»»«»¿≈…«≈»∆
.˙aM‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«««»

א).31) עמוד עו דף שבת במסכת שתבן 32)(משנה
פי  "מלוא משיעור גדול זה ושיעור לפרה, ראוי אינו קטניות

שיבולים.33)פרה". אדם.34)קש למאכל ראויים
אדם.35) למאכל ראויים אם 36)שאינם כי לחייב שלא

קל  הוא גדול ששעורו "מי שבשניהם. הגדול השיעור על
החשוב  אבל חשוב, אינו שהרי חמור, להשלים מצטרף ואינו

(רש"י). לשעורו" הקל את קטניות 37)משלים תבן שהרי
גמל. פי כמלוא וחיובו תבואה מתבן גדול שיעורו

.„‡ÈˆBn‰38È„k - ÌÈˆÚ39ÏM·Ï40˙ˆÈaÓ ˙¯‚B¯‚k «ƒ≈ƒ¿≈¿«≈ƒ¿∆∆ƒ≈«
‰Ùe¯Ë ,ÌÈÏB‚¯z‰41ÒtÏ‡a ‰e˙e ÔÓLa42. ««¿¿ƒ¿»¿∆∆¿»¿ƒ¿»

‡ÈˆBn‰43ÒBÓÏ˜ ˙BNÚÏ È„k - ‰˜44ÚÈbn‰ «ƒ»∆¿≈«¬À¿««ƒ«
ÂÈ˙BÚaˆ‡ ÈL‡¯Ï45‰·Ú ‰È‰ Ì‡Â .46ıv¯Ó B‡47- ¿»≈∆¿¿»¿ƒ»»»∆¿À»

B¯eÚL.ÌÈˆÚk ƒ¿≈ƒ

ב).38) עמוד פט דף שבת במסכת "המוציא 39)(משנה
ש"אין  תרנגולת, ביצת והיא קלה" ביצה לבשל כדי עצים
שבת  (מסכת תרנגולת" מביצת יותר להתבשל קלה ביצה לך

ב). עמוד פ בינוני 40)דף חימום כבר חם האלפס ויהיה
המשניות). בפירוש מחבת.42)מעורבת.41)(רבינו

ב)43) עמוד פ דף שבת מקנה.44)(מסכת עשוי עט
אם 45) אשי רב ובעי אצבעותיו" "לקשרי שם: בגמרא

לקשר  או האצבעות ראשי דהיינו העליון לקשר הכוונה
רוקח). (מעשה לקולא רבינו ופסק שאינו 46)האמצעי,

לכתיבה. ורצוץ.47)ראוי שבור

.‰‡ÈˆBn‰48ÔÈÏ·z49‰ˆÈa Ïa˙Ï È„k -50; «ƒ¿»ƒ¿≈¿«≈≈»
ÏtÏt .‰Ê ÌÚ ‰Ê ÔÈÙ¯ËˆÓe51Ô¯ËÚ .‡e‰L Ïk -52 ƒ¿»¿ƒ∆ƒ∆ƒ¿≈»∆ƒ¿»

·BË ÁÈ¯ .‡e‰L Ïk -53Ú¯ ÁÈ¯ .‡e‰L Ïk -54Ïk - »∆≈«»∆≈««»
ÔÓb¯‡ .Ô‰L Ïk - ÌÈÓNa ÈÈÓ .‡e‰L55·BË56Ïk - ∆ƒ≈¿»ƒ»∆≈«¿»»»

„¯e‰ ˙Ïe˙a .‡e‰L57,ÌÈLw‰ ˙BÎzÓ ÈÈÓ .˙Á‡ - ∆¿««∆∆««ƒ≈«»«»ƒ
ÏÊ¯·e ˙LÁ ÔB‚k58ÁaÊn‰ ¯ÙÚÓ .Ô‰L Ïk - ¿¿∆«¿∆»∆≈≈¬««ƒ¿≈«

ÁaÊn‰ È·‡Óe59˜˜nÓe60˙BÁtËÓ ˜˜nÓe ÌÈ¯ÙÒ ≈«¿≈«ƒ¿≈«ƒ∆∆¿»ƒƒ∆∆ƒ¿»
‰ÊÈ‚Ï Ì˙B‡ ÔÈÚÈˆnL ÈtÓ ;Ô‰L Ïk - Ô‰lL61. ∆»∆»∆≈ƒ¿≈∆«¿ƒƒ»ƒ¿ƒ»

˙ÏÁb62¯eËt - ˙·‰ÏL ‡ÈˆBn‰Â .‡e‰L Ïk -63. «∆∆»∆¿«ƒ«¿∆∆»

ב').48) עמוד פ"ט דף שבף שלא 49)(מסכת "והזהר
המרקחת  אלא תבלין נקראים שאין דעתך, על יעלה
אינו  ודומיהם, והפלפל הזנגביל כמו טוב, שריחם והדברים
השומים  כגון התבשיל, את בו שמתבלין דבר כל אלא כן,
כשאדם  תבלין, נקראים כולם והיין והחומץ ושומן והבצלים
המשניות  (בפירוש ותבשילו קדרתו בהם לתבל מתכוון

י'). משנה ב' פרק ערלה לגרוגרת 50)מסכת הכוונה
פענח"). ("צפנת א')51)מביצה עמוד צ' דף שבת (מסכת

וכן  התימנים) (כת"י "פלפלת" בנ"א: הפה; לריח ראוי

למאור.52)במשנה. ומשמש רע שריחו עץ שרף
בהלכה 53) ונזכרים טוב ריח להם שיש וארגמן ורד עלה

(רש"י).54)כאן. לרפואה ותינוקות חולים בשביל לעשן
(רש"י).55) לריח אדום מצבע חסר 56)חומר , בנ"א

(מער"ק). וסתומה.57)"טוב" אדומה שושנה עלה
קטן.58) כלי מהן לעשות קדושתם 59)שראוי שמחמת

בכל  חיובם שעור גם זה משום שהם, כל אותם גונזים
שבלו"60)שהוא. ממטפחות או מספרים הנופל "רקב

רושם" אלא בו נשאר ולא ונתעפש הכלה "הדבר (רע"ב);
המשניות). טעונים 61)(פירוש קדושה תשמישי שכל

א').62)גניזה. עמוד ל"ט דף ביצה שאין 63)(מסכת
שמשות. בה

.ÂÈBÚ¯Ê ‡ÈˆBn‰64Ô¯eÚL - Ì„‡Ï ÔÈÏÎ‡ ÔÈ‡L ‰p‚ «ƒ≈¿≈ƒ»∆≈»∆¡»ƒ¿»»ƒ»
˙BÁt65˙¯‚B¯‚kÓ66ÌÈL - ÔÈ‡eM˜ Ú¯fÓ .67Ú¯fÓe . »ƒƒ¿∆∆ƒ∆«ƒƒ¿«ƒƒ∆«

ÔÈÚeÏc‰68È¯ˆn‰ ÏBt Ú¯fÓ .ÌÈL -69.ÌÈL - «¿ƒ¿«ƒƒ∆««ƒ¿ƒ¿«ƒ
·‰Ê ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ÏÚ ÔzÏ È„k - ÔÈaÒ ‡ÈˆBn‰70. «ƒÀƒ¿≈ƒ≈«ƒ∆¿≈»»

ÔÒ¯Ó ‡ÈˆBn‰71,˙¯‚B¯‚k B¯eÚL - ‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ : «ƒÀ¿»ƒ«¬ƒ»ƒƒ¿∆∆
ÚaˆÏ È„k - ‰ÚÈ·ˆÏ ,È„‚ Èt ‡ÏÓk B¯eÚL - ‰Ó‰·Ïƒ¿≈»ƒƒ¿…ƒ¿ƒƒ¿ƒ»¿≈ƒ¿…«

ÔË˜ „‚a72È·ÏeÏ .73ÔÈ„¯Ê74‡lL „Ú :ÔÈ·e¯Á‰Â ∆∆»»¿≈¿»ƒ¿∆»ƒ«∆…
˙¯‚B¯‚k - e˜ÈzÓÈ75e˜ÈzÓiMÓe ,76.È„‚ Èt ‡ÏÓk - «¿ƒƒ¿∆∆ƒ∆«¿ƒƒ¿…ƒ¿ƒ

- ÔÈLaÎp‰ Ïk ¯‡Le ÔÈÒBÓ¯z‰Â Ïc¯Á‰Â Ûel‰ Ï·‡¬»«¿««¿»¿«À¿ƒ¿»»«ƒ¿»ƒ
.˙¯‚B¯‚k - e˜ÈzÓÈ ‡lL „Ú ÔÈa ,e˜ÈzÓiL ÔÈa≈∆«¿ƒ≈«∆…«¿ƒƒ¿∆∆

א').64) עמוד צ' דף שבת מסכת שכל 65)(משנה "אף
שיעורם  לזרוע 66)האכלים שראוי מה כפי אחד "כל

(המאירי). גרגרים.67)ממנו" פרי 68)שני דלעת,
החלמון. מצבע קטנית.69)אדמה "מדרך 70)מין

(רבנו  ההתכה" בעת הכור פני על הסובין להשליך הצורפים
פחמים  שאין במקום כי פירש ורש"י המשניות), בפירוש
הכור. שפת – פיֿכור סובין; של באש זהב צורפים

י"ט).71) פרק שבת מסכת שלש 72)(תוספתא בגודל
רוקח). (מעשה בגד נקרא לא מזה פחות אצבעות,

רכים.73) בערבת 74)ענפים הצומחים קטנים  עצים
אדומים. גרגרים בעלי עד 75)הירדן בתחלתם "החרובים

בהמה, למאכל ולא אדם למאכל ראויים אינם ימתיקו, שלא
(מער"ק). כגרוגרת" שעורם ולפיכך לרפואה רוב 76)אלא

(שם). בהמה למאכל החרובים פרי

.Ê‡ÈˆBn‰77ÓÁ - ‰ÏÈÎ‡Ï Ì‡ :ÔÈÈÚ¯‚L78Ì‡Â , «ƒ«¿ƒƒƒ«¬ƒ»»≈¿ƒ
ÔBaLÁÏ Ì‡Â ,ÌÈˆÚk Ô‰ È¯‰ - ‰˜q‰Ï79Ì‡Â ,ÌÈzL - ¿«»»¬≈≈¿≈ƒ¿ƒ¿∆¿¿«ƒ¿ƒ

·BÊ‡ ‡ÈˆBn‰ .ÌÈzL - ‰ÚÈ¯ÊÏ80,˙¯‚B¯‚k - ÌÈÏÎ‡Ï : ƒ¿ƒ»¿«ƒ«ƒ≈»√»ƒƒ¿∆∆
ÌÈˆÚ‰ ¯eÚLk - ÌÈˆÚÏ ,È„‚ Èt ‡ÏÓk - ‰Ó‰·Ï81, ƒ¿≈»ƒ¿…ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿ƒ»≈ƒ

‰Èf‰Ï82.‰Èf‰ ¯eÚLk - ¿«»»¿ƒ«»»

הלכה 77) ח' פרק וירושלמי ט' פרק שבת מסכת (תוספתא
(ויניציאה).78)ב'). כגרוגרת" לאכילה "אם בנ"א:
ישתמשו 80)המנין.79) המרובים ממיניו הריח טוב צמח

ולאכילה. ד'.81)לרפואה, הלכה למעלה כמבואר
ד').82) פסוק י"ד פרק (ויקרא מצרעתו המטהר על להזות

.Á‡ÈˆBn‰83ÔÈÊB‚‡ ÈtÏ˜84ÒÈËÒ‡ ,ÌÈBn¯ ÈtÏ˜e85 «ƒ¿ƒ≈¡ƒ¿ƒ≈ƒƒƒ¿ƒ
‰‡eÙe86ÔË˜ „‚a Ô‰a ÚaˆÏ È„k - ÔÈÚ·v‰ ¯‡Le »¿»«¿»ƒ¿≈ƒ¿…«»∆∆∆»»
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‰Î·Òk87‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ .Ô‰ÈL‡¯ ÏÚ ˙Ba‰ ÔÈÁÈpnL ƒ¿»»∆«ƒƒ«»«»≈∆¿≈«ƒ
‡i¯cÒkÏ‡ ¯˙ B‡ ,ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ Ôa ÌÈÏ‚¯ ÈÓ88B‡ , ≈«¿«ƒ∆«¿»ƒ∆∆¬∆¿«¿¿ƒ»

‡ÈBn˜ ,˙È¯Ba89‚ÏL‡Â90È„k - ÔÈwÓ‰ Ïk ¯‡Le ƒƒ¿»¿«¿»¿»»«¿«ƒ¿≈
- ÔÈÈe¯L ÔÈnÒ ‡ÈˆB‰ .‰Î·Òk ÔË˜ „‚a Ô‰a ÒaÎÏ¿«≈»∆∆∆»»ƒ¿»»ƒ«»ƒ¿ƒ

‡Ó‚c Ô‰a ÚaˆÏ È„k91‡¯È‡Ï92. ¿≈ƒ¿…«»∆À¿»¿ƒ»

א').83) עמוד פ"ט דף שבת מסכת הקליפה 84)(משנה
לצבע. ראויה לחה בעודה האגוז שעל צמח 85)הירוקה
בגדים. לצביעת כחול צבע עשים צמח 86)שממנו

אדום. צבע עושים הראש.87)שמשרשיו מין 88)כסוי
מביאים  שהיו מלכלוך, וטיהור לכבוס חריף מלח כעין עפר

מצרים. של לכביסה.89)מאלכסנדריה מיובש עשב מין
הרוחצים 90) "מינים אלה וכל צמחים, מעפר המוצא חומר

המשניות). (פירוש ומלבנים" כדרך 91)בחוזק "מעט,
(רש"י). רוצה" אתה כזה לומר לדוגמא שמראים

אריגה 92) לשם גפן צמר או צמר של קטנה חתיכה
(מער"ק). לאורג בנ"א: (ר"ח). במטפחת

.Ë‡ÈˆBn‰93·zÎÏ È„k B¯eÚL - ÒBÓÏw‰ ÏÚ BÈ„ «ƒ¿««À¿ƒ¿≈ƒ¿…
a BÈc‰ ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ ;˙Bi˙B‡ ÈzL epnÓÈÙ ƒ∆¿≈ƒ¬»ƒƒ«¿ƒ¿≈

ÂÓˆÚ94˙Ò˜a B‡95- ‰Ê ÏÚ ¯˙È Ba ‰È‰iL CÈ¯ˆ , «¿…¿∆∆»ƒ∆ƒ¿∆»≈«∆
ÈzL ·zÎÏ È„k ÒBÓÏw‰ ÏÚ epnÓ ‰ÏÚiL È„k¿≈∆«¬∆ƒ∆««À¿¿≈ƒ¿…¿≈
È„k ÒBÓÏw·e ˙Á‡ ˙B‡ È„k ˙Òwa ‰È‰ .˙Bi˙B‡ƒ»»«∆∆¿≈«««À¿¿≈
ÒBÓÏw·e ˙Á‡ ˙B‡ È„k Bc·Ï BÈca B‡ ,˙Á‡ ˙B‡«««¿¿«¿≈«««À¿

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ˙Á‡ ˙B‡ È„k96˙Bi˙B‡ ÈzL ‡ÈˆB‰ . ¿≈««¬≈∆»≈ƒ¿≈ƒ
·iÁ - Cl‰Ó ‡e‰Lk Ô·˙Îe97‡È‰ BÊ Ô˙·È˙k ; ¿»»¿∆¿«≈«»¿ƒ»»ƒ

˙B‡ ‡ÈˆB‰Â ¯ÊÁÂ ,d·˙Îe ˙Á‡ ˙B‡ ‡ÈˆB‰ .Ô˙Áp‰«»»»ƒ««¿»»¿»«¿ƒ
‰¯ÒÁ ¯·kL ;¯eËt - d·˙Îe ‰iL98˙B‡‰ ¿ƒ»¿»»»∆¿»¬≈»»

.‰BL‡¯‰»ƒ»

ב').93) עמוד ע"ח דף שבת מסכת (ירושלמי 94)(משנה
בקולמוס  אם דיו, "הוציא ג'): הלכה ח' פרק שבת מסכת
אפשר  (שאי יותר צריך בכלי אם אותיות, שתי לכתוב בכדי
בה  מלכתוב שנתמעט ונמצא בצדדים, הדיו מן ידבק שלא

אותיות)". דיו.95)שתי בו שנותנים בגמרא 96)כלי
לא. או לשיעור מצטרפים אם עמד 97)מסופקים שלא אף

הוא  הכתב על הדיו הנחת שעיקר חייב, נח לא וגופו לפוש
השניה.98)(רש"י). האות שנכתבה טרם יבשה

.È‡ÈˆBn‰99ÏBÁk100ËÈLÎ˙Ï ÔÈa ,‰‡eÙ¯Ï ÔÈa - «ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿ƒ
Ôk¯c ÔÈ‡L ÌB˜Ó·e .˙Á‡ ÔÈÚ ÏÁÎÏ È„k -¿≈ƒ¿…«ƒ««ƒ»∆≈«¿»
B‡ÈˆB‰Â ,ÌÈÈÚ ÈzL ˙ÏÈÁÎa ‡l‡ ËM˜˙‰Ï¿ƒ¿«≈∆»ƒ¿ƒ«¿≈≈«ƒ¿ƒ

ÌÈÈÚ ÈzL ÏÁÎÏ È„k ‡ÈˆBiL „Ú - ËM˜˙‰Ï101. ¿ƒ¿«≈«∆ƒ¿≈ƒ¿…¿≈≈«ƒ
˙È¯Ù‚Â ˙ÙÊ102·˜ ˙BNÚÏ È„k -103È„k - ‰ÂÚL . ∆∆¿»¿ƒ¿≈«¬∆∆«¬»¿≈

L‡¯a ÔzÏ È„k - ˜·c .ÔË˜ ·˜ Èt ÏÚ ÔzÏƒ≈«ƒ∆∆»»∆∆¿≈ƒ≈¿…
ÛLÙM‰104··¯ .105˜È˜¯ ˙Áz ÁLÓÏ È„k -106 ««¿»¿»¿≈ƒ¿…«««»ƒ

ÚÏÒk107. ¿∆«

ב').99) עמוד ע"ח דף שבת מסכת מבואר 100)(משנה
(שונצינו). כוחל בנ"א ב'; דף 101)בהלכה שבת (מסכת

שהולכות  – אחת" עין כוחלות "צנועות א') עמוד פ'

עין  רק וכוחלות לראות אחת עין אלא מגלות ואין מעוטפות
שאין  כך, כל צניעות צריכות אינן – כפרים בנות אבל אחת,
וכוחלות  פניהן מכסות אינן שם, מצוים ראש וקלות שחוק

(רש"י). עיניהן" חי,102)שתי כסף בו שנותנים "כלי
דק, נקב הסתימה בתוך ונוקב בגפרית או בזפת פיו סותם

(רש"י). חי" הכסף ממנו להוציא שבמגופת 103)כדי נקב
שמן. משל דק שהוא יין של בנ"א:104)חבית

ונותנים  קנה בראש קטן נסר "שמים (שונצינו) "השבשבת"
ורבנו  (רש"י); בו" ונדבק עליו יושב והעוף דבק, עליו
ידבק  בו הנוגע אדם כל בידי עשוי דבר הוא "דבק פירשו:
קושרים  הדבק נותנים שבראשיה הגמא הוא ושבשבת בו,
ומוציאים  העופות בקיני אותה ומכניסים בקנה, אותה

המשניות). (פירוש דף 105)האפרוחים" שבת (מסכת
(רש"י). שמן או שומן ב') עמוד נתונה 106)ע"ח עוגה

(רש"י). בשומן ומטוגנת סלע.107)בתנור של בגודל

.‡È‡ÈˆBn‰108‰Ó„‡109.˙¯b‡‰ Ì˙BÁ ˙BNÚÏ È„k - «ƒ¬»»¿≈«¬«»ƒ∆∆
¯ek Èt ˙BNÚÏ È„k - ËÈË110È„k - ˜c ÏBÁ B‡ Ï·Ê . ƒ¿≈«¬ƒ∆∆«¿≈

‰L¯k ÏaÊÏ111ÏL Ûk ‡ÏÓ ÌÚ ·¯ÚÏ È„k - Òb ÏBÁ . ¿«≈¿≈»«¿≈¿»≈ƒ¿…«∆
ÔÈ„iÒ112˙ÈÒ¯Á .113ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ˙BNÚÏ È„k - «»ƒ«¿ƒ¿≈«¬ƒ∆¿≈

ÈÙ¯Bˆ ÏL ¯ek Èt ˙BNÚÏ ËÈË Ïa‚Ï È„k - ¯ÚN .·‰Ê»»≈»¿≈¿«≈ƒ«¬ƒ∆¿≈
·‰Ê114˙BaaL ‰pË˜ Úaˆ‡ „eÒÏ È„k - „ÈÒ .115. »»ƒ¿≈»∆¿«¿«»∆«»
¯ÙÚ116‰pË˜ ¯Btˆ Ìc ˙BqÎÏ È„k - ¯Ù‡Â117¯B¯ˆ . »»»≈∆¿≈¿««ƒ¿«»¿

‰¯NÚ Ï˜LÓ ‡e‰Â ,LÈb¯˙Â ‰Ó‰·a ˜¯ÊÏ È„k - Ô·‡∆∆¿≈ƒ¿…ƒ¿≈»¿«¿ƒ¿ƒ¿«¬»»
ÌÈÊeÊ118˙ÈÚÈ·¯ Ba Ïa˜Ï È„k - Ò¯Á .119. ƒ∆∆¿≈¿«≈¿ƒƒ

ב').108) עמוד פ' דף שבת מסכת "טיט 109)(משנה
בהם  ששמים השקים על חותמות ממנו עושים אדום,
ממנו  יעשו כן וכמו מרצופים, הנקראים ממונם, הסוחרים

המשניות). (פירוש המכתבים" על שפת 110)חותמות
הצורפים. של לבצל,111)הכור דומה נאכל, ירק

פירוש  – ה' פסוק י"א פרק (במדבר חציר" נקרא "בעברית
כן 112)המשניות). אם אלא הבית את "לסוד שאסור

אבלות  להזכיר כדי צרכו, כל לבן יהיה (שלא חול" בו עירב
וברש"י). ב' עמוד פ' דף שבת מסכת – ירושלים חורבן על

כתושה.113) ו'.114)לבנה בהלכה כמבואר
בו 115) למשוח מנהגם והיה שרופות, מאבנים "נעשה

להן  להביא וכוונתם מלבוש, כמו בשרם כל על הנערות
בפירוש  (רבנו הבשר" ולהנעים הבגרות ולמהר הנדות

ד').116)המשניות). הלכה ח' פרק שבת (מסכת ירושלמי
דם 117) "איזהו פ"ט): (שבת בתוספתא השחיטה. אחר

דרור". (צפור) זה – קטנה? של 118)צפור דינר הוא זוז
י"ב). הלכה א' (פרק עירובין רבנו בדברי כמבואר כסף

ב'.119) בהלכה מבואר

.·È‡ÈˆBn‰120ÔÊ‡ ˙BNÚÏ È„k - Ï·Á121‰t˜Ï122. «ƒ∆∆¿≈«¬…∆¿À»
ÈÓb123È‡Ïz ˙BNÚÏ È„k -124.‰¯·ÎÏÂ ‰ÙÏ ∆ƒ¿≈«¬¿«¿»»¿ƒ¿»»

ÔÈˆe‰125‰ÙÈÙÎÏ ÔÊ‡ ˙BNÚÏ È„k -126.˙È¯ˆÓ ƒ¿≈«¬…∆ƒ¿ƒ»ƒ¿ƒ
·ÈÒ127ÔÈÈ ÏL ÔË˜ CtLÓ Èt ÏÚ ÔzÏ È„k -128. ƒ¿≈ƒ≈«ƒ«¿≈»»∆«ƒ

ÔÈÎeÓ129È„k - ÌˆÚ .ÊB‚‡k ¯eck Ba ˙BNÚÏ È„k - ƒ¿≈«¬«∆¡∆∆¿≈
„Â¯z ˙BNÚÏ130.L‡¯ da „¯‚Ï È„k - ˙ÈÎeÎÊ «¬«¿»¿ƒ¿≈ƒ¿…»…

¯k¯k‰131Â‡ ,132ÚvÙiL „Ú133ÔÈÓÈ ÈzL134.˙Á‡k «ƒ¿»…«∆¿¿«¿≈ƒƒ¿««
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א').120) עמוד ע"ח דף שבת מסכת לאחוז 121)(משנה
קופסא.122)בה. או במים 123)תבה הגדל צמח

חבלים. ממנו יד.124)עושים התמר.125)בית עלי
התמר.127)סל.126) עץ לקליפת שמתחת החוטים
מהפסולת.128) גפן 129)לסננו צמר כצמר, רך דבר כל

רופאים 130)וכדומה. כף א') עמוד פ"א דף שבת (מסכת
המשניות). (פירוש שובט 131)קטנה שהאורג מחט כעין

בחברו, חוט יסתבך שלא המתוחים השתי חוטי בו
בזכוכית. מחדדו ראשו בברייתא 132)וכשנשבר הוא כן

שם. מהערב.133)בשבת השתי חטי מסיר
חוטים.134)

.‚È‡ÈˆBn‰135‰¯t‰ ·fÓe Òeq‰ ·fÓ ÔÈÓÈ ÈzL «ƒ¿≈ƒƒƒ¿««ƒ¿««»»
·ÈÁ -136‰Lw‰ ÔÓ ˙Á‡ ‡ÈˆB‰ .137.·iÁ - ¯ÈÊÁaL «»ƒ««ƒ«»∆∆«¬ƒ«»

Ô‰Â ,Ï˜„ È¯BÁ .ÌÈzL - ıÚ‰ ÈËeÁ Ô‰Â ,Ï˜„ È¯ˆƒ¿≈∆∆¿≈≈»≈¿«ƒ≈∆∆¿≈
˙Bi¯Á‰ ÈtÏ˜138ÔÙb ¯ÓvÓ .˙Á‡ -139¯ÓvÓe ¿ƒ≈«¬ƒ««ƒ∆∆∆∆ƒ∆∆

CÏk140¯‡Le ,ÌiaL ‰iÁÂ ÌÈ·¯‡Â ÌÈlÓb ¯ÓˆÂ , »»¿∆∆¿«ƒ¿«¿»ƒ¿«»∆«»¿»
.ÌÈÁÙË ‰Úa¯‡ C¯‡ ËeÁ ˙BÂËÏ È„k - ÔÈÂËp‰ Ïk»«ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿…∆«¿»»¿»ƒ
- ¯BÚ‰ ÔÓ B‡ ˜N‰ ÔÓ B‡ „‚a‰ ÔÓ ‡ÈˆBn‰«ƒƒ«∆∆ƒ««ƒ»
- „‚a‰ :‰‡ˆB‰Ï Ô¯eÚL Ck ‰‡ÓËÏ Ô¯eÚLk¿ƒ»¿À¿»»ƒ»¿»»«∆∆

‰LÏL141,‰Úa¯‡ ÏÚ ‰Úa¯‡ - ˜N‰ ,‰LÏL ÏÚ ¿»«¿»«««¿»»««¿»»
.‰MÓÁ ÏÚ ‰MÓÁ - ¯BÚ‰»¬ƒ»«¬ƒ»

ב').135) עמוד צ' דף שבת אותן 136)(מסכת שמצניעים
(גמרא). עופות בהן הקשים 137)לצוד מהחוטים

נפרדים.138)שבשדרתו. שעליהם דקל ענפי
(מעשה 139) לפסולת הכוונה מוכין, על הקודמת בהלכה

גס.140)רוקח). השעורים 141)משי שאר וכן טפחים
א'). עמוד ע"ט דף שבת (מסכת בטפחים

.„È‡ÈˆBn‰142ÔÈ„Ú ‡l‡ ,ÏÏk „aÚ˙ ‡lL ¯BÚ «ƒ∆…ƒ¿«≈¿»∆»¬«ƒ
¯ˆÏ È„k B¯eÚL - C¯ ‡e‰143‰pË˜ ˙Ï˜LÓ «ƒ¿≈»…ƒ¿…∆¿«»

‰È‰ .Ï˜L dÏ˜LnL144‰NÚ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÁeÏÓ ∆ƒ¿»»∆∆»»»««¬«ƒ…«¬»
‡ÏÂ ÁÓ˜a145‰ˆÙÚa146.ÚÈÓ˜ ˙BNÚÏ È„k B¯eÚL - ¿∆«¿…¿«¿»ƒ¿≈«¬»≈«

B¯eÚL - ‰ˆÙÚa „aÚ˙ ‡Ï ÔÈ„ÚÂ ,ÁÓ˜a ÈeNÚ ‰È‰»»»¿∆««¬«ƒ…ƒ¿«≈¿«¿»ƒ
˙‡ ÂÈÏÚ ·zÎÏ È„kB¯eÚL - B„eaÚ ¯Ó‚ .Ëb‰ ¿≈ƒ¿…»»∆«≈ƒ¿«ƒƒ
‰MÓÁ147.‰MÓÁ ÏÚ ¬ƒ»«¬ƒ»

א').142) עמוד ע"ט דף שבת "דרך 143)(מסכת
לפי  תפחת, שלא כדי עופרת של משקלות לצור הסוחרים

(רש"י). ונפחתת" תמיד נשחקת כיצד 144)שהמתכת
ומעבירים  חיה או בהמה עור "לוקחין – העור? את מעבדים
ואחרֿכך  במלח אותו מולחין ואחרֿכך תחלה, ממנו היער
מדברים  בו וכיוצא בעפצא ואחרֿכך בקמח, אותו מעבדין
מהלכות  א' בפרק (רבנו אותו" ומחזיקין העור את שמכווצין

ו'). הלכה (ויניציאה).145)תפילין בעפצא" "או בנ"א:
העורות 146) את בו ומעבדים בדיו הניתן האלון פרי

טפחים.147)לחזקם.

.ÂË‡ÈˆBn‰148˙L¯t ÂÈÏÚ ·zÎÏ È„k - „aÚÓ ÛÏ˜ «ƒ¿»¿À»¿≈ƒ¿…»»»»«
'ÚÓL'149'EÈ¯ÚL·e' „Ú150ÒBËÒeÒÎec .151È„k - ¿««ƒ¿»∆¿¿¿≈

‰ÊeÊÓ ÂÈÏÚ ·zÎÏ152ÈzL ÂÈÏÚ ·zÎÏ È„k - ¯È . ƒ¿…»»¿»¿»¿≈ƒ¿…»»¿≈

ÔÈÒÎBÓ ¯L˜ ÏL ˙Bi˙B‡153˙Bi˙B‡Ó ˙BÏB„b Ô‰L , ƒ∆∆∆¿ƒ∆≈¿≈ƒ
ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,·iÁ - ÔÈÒÎBÓ ¯L˜ ‡ÈˆBn‰ .elL∆»«ƒ∆∆¿ƒ«»««ƒ

‡È‰ ‰È‡¯ È¯‰L ;Ba ¯ËÙÂ ÒÎBnÏ e‰‡¯‰ ¯·kL154 ∆¿»∆¿»«≈¿ƒ¿«∆¬≈¿»»ƒ
Úe¯t ¯ËL ‡ÈˆBn‰ .ÌÏBÚÏ155È„k - ˜eÁÓ ¯Èe ¿»«ƒ¿»»«¿»»¿≈

ÔBËÈÏt ÏL ‰pË˜ ˙ÈÁBÏˆ Èt ÏÚ C¯ÎÏ156LÈ Ì‡Â . ƒ¿…«ƒ¿ƒ¿«»∆«¿»¿ƒ≈
ÔÈÒÎBÓ ¯L˜ ÏL ˙Bi˙B‡ ÈzL ·zÎÏ È„k BlL Ô·la«…∆∆¿≈ƒ¿…¿≈ƒ∆∆∆¿ƒ

.·iÁ -«»

ב').148) עמוד ע"ח דף שבת מסכת "שמע 149)(משנה
ד'ֿט'. פסוקים ו' פרק בדברים פרשה 150)ישראל" היא

קלף. על הכתובה שבתפילין שהעבירו 151)קטנה "אחר
החלק  לשנים, בעביו אותו מחלקין העור, מן השער את
ובעפצא, בקמח במלח, שעבדו אחר הבשר, שממול העבה
ז'). הלכה א' פרק תפילין (הלכות דוכסוסטוס" נקרא

הדוכסוסטוס"152) על מזוזה לכתוב מסיני למשה "שהלכה
ח'). הלכה לוקחי 153)(שם שכותבים הסימן "הוא

שנתחייב". מה פרע שזה להודיע והמכס, המעשר
ועליו 154) הסימנים), (כת"י לעולם" לו היא "ראיה בנ"א:

המכס. את לו ששלם להוכחה הקשר על לשמור
שאינו 155) שטר הוא ואם חובו; לגבות לו צריך שאינו

(גמרא). שהוא בכל חייב בה 156)פרוע, ששמים צלוחית
ורדים. מעלי הנעשה בושם שמן

.ÊË‡ÈˆBn‰157Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a «ƒ¿≈»«»»««ƒ∆≈
·iÁ - ÌÈiÁ158ÈB‡NÓ BÈ‡ ÈÁ Ì„‡ Ï·‡ .159Ì‡Â . «ƒ«»¬»»»«≈«¿ƒ

‰M‡‰Â .·iÁ B˙B‡ ‡ÈˆBn‰ - ‰ÏBÁ B‡ ˙eÙk ‰È‰»»»∆«ƒ«»¿»ƒ»
‰c„Ó160˙Á‡ ÏËBpL ÔÓÊa da ˙‡161.˙Á‡ ÁÈpÓe ¿«»∆¿»ƒ¿«∆≈«««ƒ«««

ãycew zegiyn zecewpã

mc` la` .aiig - miig ody t"r` ,sere dig dnda `ivend"
."ie`yn epi` ,ig

שאר  אבל עצמו, את נושא שאדם משום הוא והטעם
להשמיט  עצמן ומכבידין נפשייהו" "דמשרבטי בעלי־חיים

הנושאן. מיד
הנפש  היינו ש'אדם' הרוחנית, בעבודה ההלכה וביאור
הבהמית. הנפש על מרמזים בעלי־חיים ואילו האלוקית,
כפי  הבהמית הנפש של בהמיותה את מדגיש 'בהמה'

הבירור. לפני בתקפה שהיא
שבנפש  שהחומריות היינו החיות, התגברות על מורה 'חיה'
האדם  מעבודת כתוצאה כל־כך, בתוקף אינה הבהמית

הנה"ב. בבירור
- הבהמית הנפש של יותר נעלה בירור על מורה ו'עוף'
זו  ומעלה לארץ, המשיכה טבע היפך - יעופף" "ועוף
או  אחד סימן מספיק שבעוף השחיטה, בדיני גם מודגשת
רובן. או סימנים לשני צריך וחיה בבהמה אבל סימן, רוב

הנפש  את האדם שיברר לאחר שגם ההוראה: וזוהי
הנפש  על 'לסמוך' לו אין 'עוף', לדרגת עד שלו הבהמית
היורדת  הבהמה ש"רוח בטבעה נשארת עדיין כי הבהמית,
כי  בעבודתי", הועלתי "מה לחשוב לו אל ולאידך, למטה".
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הקצה, אל הקצה מן הוא ועוף חיה בהמה בין החילוק
בשם  קראם ולא ביחד, הרמב"ם כללם לא גם זה ומטעם

'בעלי־חיים'. - כולל
ההוצאה  עניין בהם שייך האם לדגים, בנוגע הדין לברר ויש
כבעלי־חיים  דינם האם מים, בו שיש כלי בתוך
את  שנושא חי כאדם או מטה" כלפי עצמן ש"משמיטין

עצמו.
(i oniq mipnf xtq 'zekln oii' itÎlr)

א').157) עמוד צ"ד דף שבת בזה 158)(מסכת אמרו ולא
כלפי  נשמטים שהם לפי באדם, כמ עצמו" את נושא "החי

הנושאם. על ומכבידים את 159)מטה נושא "חי כי
שח). (או"ח מדרבנן אסור אבל ופטור עצמו"

בזרועותיו 160) אוחזתו ב'). עמוד קכ"ח דף שבת (מסכת
(רש"י). והולך רגליו מניע והוא שהתינוק 161)ומסייעתו

את  לגרור אבל אחת, מניח אחת רגל כשמגביה רגליו מניע
(רש"י). אותו שנושאת מפני אסור הילד

.ÊÈÈÁ ˜BÈz ‡ÈˆBn‰162·iÁ - B¯‡eˆa ÈeÏz ÒÈÎÂ «ƒƒ«¿ƒ»¿«»«»
ÒÈk‰ ÌeMÓ163Ì‡ Ï·‡ .˜BÈzÏ ‰ÏÙË ÒÈk‰ ÔÈ‡L ; ƒ«ƒ∆≈«ƒ¿≈»«ƒ¬»ƒ

ÂÈÏÎa LaÏÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,ÏB„b‰ ˙‡ ‡ÈˆB‰ƒ∆«»««ƒ∆¿À»¿≈»
¯eËt - B„Èa ÂÈ˙BÚaËÂ164eÈ‰ .BÏ ‰ÏÙË Ïk‰L ; ¿«¿»¿»»∆«…¿≈»»

BÙ˙k ÏÚ ÔÈÏt˜Ó ÂÈÏk165.·iÁ B˙B‡ ‡NBp‰ - ≈»¿À»ƒ«¿≈«≈«»

בסיוע 162) ללכת היכול ב') עמוד קמ"א דף שבת (מסכת
את 163)אמו. נושא שחי משום פטור, התינוק על אבל

ועל 164)עצמו. עצמו, את נושא חי כי האדם, על
לו. טפלים שהם משום לבישה.165)החפצים כדרך שלא

.ÁÈ‡ÈˆBn‰166·‚Á167‡e‰L Ïk - ÈÁ :168˙Óe ,169- «ƒ»»«»∆≈
ÌÈÓ¯k ˙¯tˆ .˙¯‚B¯‚k170Ïk - ‰˙Ó ÔÈa ,‰iÁ ÔÈa - ƒ¿∆∆ƒ…∆¿»ƒ≈«»≈≈»»

Ïk ÔÎÂ .‰‡eÙ¯Ï d˙B‡ ÔÈÚÈˆnL ÈtÓ ;‡e‰L∆ƒ¿≈∆«¿ƒƒ»ƒ¿»¿≈…
˙n‰ .da ‡ˆBik171Ô˙‡ÓË ¯eÚLk - ı¯M‰Â ‰Ï·p‰Â «≈»«≈¿«¿≈»¿«∆∆¿ƒÀ¿»»

Ô˙‡ˆB‰ ¯eÚL Ck172‰Ï·e ˙Ó :173- ı¯LÂ ,˙ÈÊk - »ƒ»»»≈¿≈»¿«ƒ¿∆∆
.‰L„Úk«¬»»

ב').166) עמוד צ' דף שבת מסכת ממיני 167)(משנה
(פירוש 168)הארבה. ביותר" קטן הוא אם אף "הכוונה

בו. לשחק לתינוק שמצניעו מכיון ככל 169)המשניות),
ומותרים  שחיטה טעונים אינם חגבים כי אוכלים, שיעורי

בכרמים.170)באכילה. המצוי ארבה (משנה 171)מין
ב'). עמוד צ"ג דף שבת א'172)מסכת (פרק פסק רבנו

חייב  לגופה צריכה שאינה מלאכה כי יהודה כרבי ז') הלכה
שפסקו  הראשונים לשיטת אבל שחייב, כאן סובר לכן עליה,
טוב" יום "תוספות בעל ודעת פטור; כאן גם שמעון, כרבי
בשביל  להצניע ראויים ושרץ שנבלה אופן, בכל חייב שכאן

חתול. או כזית.173)כלב בשיעור מטמאים

.ËÈ‰È‰174ÈˆÁk epnÓ ‡ÈˆB‰Â ,ÌˆÓˆÓ ˙ÈÊk ÌL »»»¿«ƒ¿À¿»¿ƒƒ∆«¬ƒ
¯eÚM‰ ËÚÓ˙pL ,ÂÈNÚÓa ÏÈÚB‰ È¯‰L ;·iÁ - ˙ÈÊ«ƒ«»∆¬≈ƒ¿«¬»∆ƒ¿«≈«ƒ
‰ˆÁÓe ˙ÈÊkÓ ˙ÈÊ ÈˆÁk ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ .‡nËlÓƒ¿«≈¬»ƒƒ«¬ƒ«ƒƒ¿«ƒ∆¡»

¯eËt -175.˙B‡Óh‰ ¯‡La ‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . »¿≈…«≈»∆ƒ¿»«À¿

ב').174) עמוד צ"ד דף שבת נשאר 175)(מסכת שהרי
לטמא. כזית עוד

.ÎÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c ‰na176ÏÚ ‡l‡ ·iÁ BÈ‡L , «∆¿»ƒ¬ƒ∆≈«»∆»«
‡ÈˆBn‰ Ï·‡ ;Ì˙Ò ‡ÈˆB‰Lk ?¯eÚMk ‰‡ˆB‰‰«»»«ƒ¿∆ƒ¿»¬»«ƒ

Ú¯ÊÏ177ÏÎÏe ‡Ó‚c epnÓ ˙B‡¯‰Ï B‡ ‰‡eÙ¯Ï B‡ ¿∆«ƒ¿»¿«¿ƒ∆À¿»¿…
‡e‰L ÏÎa ·iÁ - ‰Êa ‡ˆBik178. «≈»∆«»¿»∆

ב').176) עמוד צ' דף שבת מסכת שנשמרו 177)(משנה
כך. לשם אחד.178)במיוחד גרעין אפילו

.‡ÎÚÈˆn‰179B‡ ‰‡eÙ¯Ï B‡ ‰ÚÈ¯ÊÏ ¯·c ««¿ƒ«»»ƒ¿ƒ»ƒ¿»
‡Ó‚„Ï180·iÁ - Ì˙Ò B‡ÈˆB‰Â ,BÚÈˆ‰ ‰ÓÏ ÁÎLÂ , ¿À¿»¿»«»»ƒ¿ƒ¿ƒ¿»«»

‰BL‡¯ ‰·LÁÓ ˙Úc ÏÚL ;‡e‰L ÏÎa ÂÈÏÚ»»¿»∆∆««««¬»»ƒ»
Ì„‡‰ ¯‡Le .‡ÈˆB‰181‡l‡ ÂÈÏÚ ÔÈ·iÁ ÔÈ‡ ƒ¿»»»»≈«»ƒ»»∆»

B¯eÚLk182¯ˆB‡‰ CB˙Ï ¯·k ‡ÈˆB‰L ‰Ê ˜¯Ê .183, ¿ƒ»«∆∆ƒ¿»¿»»
Bz·LÁÓ ‰ÏËa ¯·k ,¯k BÓB˜nL ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆¿ƒ»¿»»¿»«¬«¿

BÒÈÎ‰Â ¯ÊÁ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .‰BL‡¯‰184·iÁ BÈ‡ - »ƒ»¿ƒ»ƒ»«¿ƒ¿ƒ≈«»
.¯eÚMk ÒÈÎiL „Ú«∆«¿ƒ«ƒ

ב').179) עמוד צ' דף שבת דברים 180)(מסכת אבל
מהם  והצניע ולרפואה, לדוגמא לזרע, צורך שום בהם שאין
(משנה  ופטור אדם כל אצל דעתו בטלה משיעורם, פחות

ולדוגמא.181)למלך). לזרע אותו הצניע שלא
ו'.182) בפרק להצניעם 183)הבמואר דעתו והסיח

הוציאו.184)לדוגמא. או

.·Î¯·c185Èe‡¯ BÈ‡Â BÚÈˆ‰Ï Ì„‡ Èa C¯c ÔÈ‡L »»∆≈∆∆¿≈»»¿«¿ƒ¿≈»
B‡ÈˆB‰Â „Á‡ BÚÈˆ‰ Ì‡ ,‰cp‰ Ìc ÔB‚k ,ÚÈˆ‰Ï¿«¿ƒ«¿««ƒ»ƒƒ¿ƒ∆»¿ƒ

ÂÈÏÚ ÔÈ¯eËt Ì„‡‰ ¯‡Le ,·iÁ -186ÔÈ·iÁ ÔÈ‡L ; «»¿»»»»¿ƒ»»∆≈«»ƒ
¯Lk‰ ¯·c ˙‡ˆB‰ ÏÚ ‡l‡187ÔÈÚÈˆÓe ÚÈˆ‰Ï ∆»«»«»»«»≈¿«¿ƒ««¿ƒƒ

Â‰BÓk188. »

ב').185) עמוד ע"ה דף שבת מסכת שהרי 186)(משנה
משנה"). ("מגיד דבר לשום ראוי הראוי 187)אינו

לאבוד. נזרק ואינו מה שיעור 188)לשמוש יש שבכמותו
להצניע. ראוי

.‚Î‡ÈˆBn‰189Á¯eËt - ¯eÚL Èˆ190Ïk ÔÎÂ . «ƒ¬ƒƒ»¿≈»
.¯eËt - ¯eÚL ÈˆÁ ˙BÎ‡Ïn‰ ÔÓ ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ‰»∆¿»»ƒ«¿»¬ƒƒ»

‡ÈˆB‰191ÈˆÁ‰ ‡ÈˆB‰Â ¯ÊÁÂ ,BÁÈp‰Â ¯eÚL ÈˆÁ ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ«¬ƒ
·iÁ - ¯Á‡‰192ÔBL‡¯‰ ÈˆÁ‰ dÈa‚‰Â Ì„˜ Ì‡Â . »«≈«»¿ƒ»«¿ƒ¿ƒ««¬ƒ»ƒ

.¯eËÙe Û¯NpL ÈÓk ‰NÚ - ÈM‰ ÈˆÁ‰ ˙Áp‰ Ì„…̃∆«»««¬ƒ«≈ƒ«¬»¿ƒ∆ƒ¿«»
¯Á‡ ÈˆÁ ‡ÈˆB‰Â ¯ÊÁÂ ,BÁÈp‰Â ¯eÚL ÈˆÁ ‡ÈˆB‰ƒ¬ƒƒ¿ƒƒ¿»«¿ƒ¬ƒ«≈

‰LÏL CB˙a ÔBL‡¯‰ ÏÚ B¯È·Ú‰Â193;·iÁ - ¿∆¡ƒ«»ƒ¿¿»«»
Ì‡ Ï·‡ .e‰MÓ Èab ÏÚ ÁÈp‰L ÈÓk - ¯È·Ún‰L∆««¬ƒ¿ƒ∆ƒƒ«««≈«∆¬»ƒ

B˜¯Ê194.e‰MÓ Èab ÏÚ ÌL ÁeiL „Ú ·iÁ BÈ‡ , ¿»≈«»«∆»«»««≈«∆

ב').189) עמוד צ"ג דף שבת מסכת "ולא 190)(משנה
יש  איסור אבל וכרת, חטאת לחיוב אלא שיעורים נאמרו

ש"א). סימן או"ח (טור שהוא" שבת 191)בכל (מסכת
א'). עמוד פ' בהעלם 192)דף מצטרפים החצאים ששני

הראשון.193)אחד. לחצי מחובר כלבוד שהוא
הראשון.194) לחצי סמוך בידו העבירו ולא
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.„Î‡ÈˆB‰195¯eÚL ÈˆÁ ‡ÈˆB‰Â ¯ÊÁÂ ¯eÚL ÈˆÁ ƒ¬ƒƒ¿»«¿ƒ¬ƒƒ
˙Á‡ ÌÏÚ‰a196:˙BiL¯ ÈzLÏ ;·iÁ - ˙Á‡ ˙eL¯Ï : ¿∆¿≈««ƒ¿«««»ƒ¿≈¿À

¯eËt - ‰ÈÏÚ ÔÈ·iÁL ˙eL¯ Ô‰ÈÈa LÈ Ì‡197‰˙È‰ ; ƒ≈≈≈∆¿∆«»ƒ»∆»»»¿»
˙ÈÏÓ¯k Ô‰ÈÈa198·iÁÂ ˙Á‡ ˙eL¯k Ô‰ È¯‰ - ≈≈∆«¿¿ƒ¬≈≈ƒ¿««¿«»

.˙‡hÁ«»

א').195) עמוד פ' דף שבת לו 196)(מסכת נודע שלא
אינן 197)בינתיים. היחיד, רשות הפסק ביניהן שיש כיון

אחת. רשות להחשב פרק 198)מצטרפות למעלה ראה
על  טפחים ארבעה בו שיש תל היא שכרמלית ד' הלכה י"ד
עשרה, עד טפחים משלשה וגבהו יותר, או טפחים ארבעה
היחיד  מרשות או לכרמלית הרבים מרשות והמוציא
בין  להפסיק חשובה אינה ולפיכך פטור. – לכרמלית
אחד. שלם לשעור שיעורים חצאי שני ומצטרפים הרשויות,

.‰Î‡ÈˆBn‰199¯eÚMkÓ ˙BÁt200BÁÈpiL Ì„˜Â , «ƒ»ƒ«ƒ¿…∆∆«ƒ
Át˙201Ì„˜Â ,¯eÚMk ‡ÈˆBn‰ ÔÎÂ ;¯eÚMk ¯ÊÁÂ ƒ¿«¿»««ƒ¿≈«ƒ«ƒ¿…∆

¯eËt - ¯eÚMkÓ ˙BÁt ¯ÊÁÂ ˜Óˆ ÁÈpiL202. ∆«ƒ«»«¿»«»ƒ«ƒ»

א').199) עמוד צ"א דף שבת בשעת 200)(מסכת
מכשיעור. פחות היה ונתרחב.201)העקירה התנפח

המלאכה 202) מתחילת כשיעור בו שיהיה עד חייב שאינו
י"ג  (פרק למעלה כמבואר ובהנחה בעקירה סופה, ועד

ה'). הלכה

.ÂÎ‡ÈˆBn‰203‰˜ÓˆÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï ˙¯‚B¯‚k204Ì„˜ «ƒƒ¿∆∆«¬ƒ»¿»¿»…∆
BÈ‡L ,‰‡eÙ¯Ï B‡ ‰ÚÈ¯ÊÏ ‰ÈÏÚ ·MÁÂ ,‰Áp‰«»»¿ƒ≈»∆»ƒ¿ƒ»ƒ¿»∆≈
.‰Áp‰ ˙Ú ÏL Bz·LÁÓk ·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¯eÚL CÈ¯»̂ƒƒ¬≈∆«»¿«¬«¿∆≈«»»

‰ÚÈ¯ÊÏ ˙¯‚B¯‚kÓ ˙BÁt ‡ÈˆB‰205¯ÊÁ ‰Áp‰ Ì„˜Â , ƒ»ƒƒ¿∆∆ƒ¿ƒ»¿…∆«»»»«
¯eËt - ‰ÏÈÎ‡Ï ‰ÈÏÚ ·MÁÂ206Ì„˜ ‰ÁÙz Ì‡Â . ¿ƒ≈»∆»«¬ƒ»»¿ƒ»¿»…∆

‰Áp‰207‰ÈÏÚ CÏniL Ì„˜ ˙¯‚B¯‚k ˙NÚÂ «»»¿«¬»ƒ¿∆∆…∆∆ƒ»≈»∆»
ÏÚ ·iÁ˙Ó ‰È‰ ·MÁ ‡Ï elÙ‡L ;·iÁ - ‰ÏÈÎ‡Ï«¬ƒ»«»∆¬ƒ…ƒ≈»»ƒ¿«≈«

‰‡ˆB‰‰ ˙·LÁÓ208. «¬∆∆«»»

א').203) עמוד צ"א דף שבת לפחות 204)(מסכת
שעור.205)מכשיעור. צריכה שבשעת 206)שאין

הדרוש. כשעור בו היה לא כשעור 207)הנחה בו והיה
בהנחה. ובין בעקירה במקרים 208)בין מסופקם בגמרא

לפסוק  רבנו של ודרכו לא, או חטאת חיוב בהם יש אם אלה
מוכיח  זה סגנון כי שבתלמוד, לומר" תמצא "אם כדעת

משנה"). ("מגיד מדרשם בבית נפשט שהדבר

.ÊÎ‡ÈˆB‰209‰˜ÓˆÂ ,‰ÏÈÎ‡Ï ˙¯‚B¯‚k210‰¯ÊÁÂ , ƒƒ¿∆∆«¬ƒ»¿»¿»¿»¿»
‰ÁÙ˙Â211˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ - ‰Áp‰ Ì„˜212 Ì‡B‡ ‰Á„ ¿»¿»…∆«»»¬≈∆»≈ƒƒ¿»

ÌÈÏL‰Â ,‡ÓË ˙È·Ï ÔÈÏÎ‡ ˙ÈÊk ˜¯Ê .‰Á„ ‡Ï…ƒ¿»»«¿«ƒ√»ƒ¿«ƒ»≈¿ƒ¿ƒ
ÌL eÈ‰L ÌÈÏÎ‡Ï ‰Ê ˙ÈÊk213‰ˆÈ·k Ïk‰ ‰NÚÂ , ¿«ƒ∆»√»ƒ∆»»¿«¬»«…¿≈»

˜ÙÒ ‰Ê È¯‰ -214ÈtÓ ,˙ÈÊk ÏÚ ·iÁ˙ Ì‡ ¬≈∆»≈ƒƒ¿«≈«¿«ƒƒ¿≈
.·iÁ˙ ‡Ï B‡ ,‰‡ÓË ÔÈÚÏ ¯eÚM‰ ÌÈÏL‰L∆ƒ¿ƒ«ƒ¿ƒ¿«À¿»…ƒ¿«≈

א').209) עמוד צ"א דף שבת לפחות 210)(מסכת
מהשעור.211)מכשעור. לענין 212)חסרה דחוי "יש

(כשחסרה  שעה באותה הניחה ש"אלו דחוי" אין או שבת,
לו  שנדחה נאמר עכשיו גם חטאת, חייב אינו בינתים),

לכשיעור  תפחה וכאשר עקירה, לה ובטלה חטאת, מחיוב
(רש"י). עקירה" בלא הנחה עשה אוכל 213)והניחה, אין

היה  לא שם שהיו והאוכלין מכביצה, בפחות טומאה מקבל
כביצה. טומאה,214)בהם לענין דריקה הך "מדחשיב

כגרוגרת  שיעור בזה היה כאילו שבת, לענין נמי  חשיב
(רש"י). לא" או ומחויב

.ÁÎ‡ÈˆBn‰215˙BÁt216ÈtŒÏÚŒÛ‡ ,¯eÚMkÓ «ƒ»ƒ«ƒ««ƒ
B˙ek ÔÈ‡Â ,BÏ ‰ÏÙË ÈÏk‰L ;¯eËt - ÈÏÎa B‡ÈˆB‰L∆ƒƒ¿ƒ»∆«¿ƒ¿≈»¿≈«»»
ÔÈ‡ È¯‰Â ,BÎB˙aM ‰Ó ˙‡ˆB‰Ï ‡l‡ ,ÈÏk‰ ˙‡ˆB‰Ï¿»««¿ƒ∆»¿»««∆¿«¬≈≈

˙eÙk BÈ‡L ÈÁ Ì„‡ ‡ÈˆB‰ Ì‡ ,CÎÈÙÏ .¯eÚMk Ba217 «ƒ¿ƒ»ƒƒ»»«∆≈»
ÔÎÂ .BÏ ‰ÏÙË ‰hn‰L ;‰hn‰ ÏÚ Û‡ ¯eËt - ‰hÓa¿ƒ»»«««ƒ»∆«ƒ»¿≈»¿≈

ÌÈÏÎB¯‰ ˙t˜ ‡ÈˆBn‰ .‰Êa ‡ˆBik Ïk218ÈtŒÏÚŒÛ‡ - …«≈»∆«ƒÀ«»¿ƒ««ƒ
BÈ‡ - Btk CB˙a Ô‡ÈˆB‰ elÙ‡Â ,‰a¯‰ ÔÈÈÓ da LiL∆≈»ƒƒ«¿≈«¬ƒƒ»¿«≈

‡È‰ ˙Á‡ ‰‡ˆB‰ ÌL ;˙Á‡ ‡l‡ ·iÁ219. «»∆»««≈»»««ƒ

א').215) עמוד צ"ג דף שבת (מסכת במשנה 216)משנה
מביא  והראב"ד בכלי", . . . אוכלין "המוציא כתוב
ידועים  אוכלים במיני טפלה,אלא הכלי שאין מהירושלמי
דיעה  לשלול "אוכלין" תיבת השמיט ורבינו לכלי, שצריכים
לגביה, ליה שמוטל דבר כל "כי המגיד הרב שכתב וכמו זו,

רוקח). (מעשה פטור" לו, צריך שאינו שאינו 217)אף
י"ז). בהלכה (ראה עצמו" את נושא "חי כי הוצאתו על חייב

קטנות 218) קופות להם ויש נשים, לקשוטי בשמים "מוכרי
(רש"י). בשמים" מחלקים 219)לצרורות המינים ואין

(ירושלמי). מהם אחד כל על חטאת לחייב

ה'תשפ"א  מרחשון כ"ו שישי יום

עׂשר  ּתׁשעה 1ּפרק ¤¤¦§¨¨¨
דרך 1) שהן מפני בהן, לצאת שמותר הדברים לבאר

ההוצאה  חשש מפני חכמים שאסרו והדברים מלבוש,
בהם  שהיוצא דברים, מקצת ביאור לזה ונמשך ותולדותיה.

תורה. דבר חייב

.‡ÔÈ‡ ‰ÓÁÏn‰ ÈÏk Ïk2Ì‡Â .˙aLa Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ …¿≈«ƒ¿»»≈¿ƒ»∆¿«»¿ƒ
ÔBÈ¯L ÔB‚k ,LeaÏÓ C¯c Ô‰L ÌÈÏk eÈ‰ Ì‡ :‡ˆÈ3 »»ƒ»≈ƒ∆≈∆∆«¿¿ƒ¿

Ú·BÎÂ4ÌÈÙbÓe5Ì‡Â ;¯eËt ‰Ê È¯‰ - ÌÈÏ‚¯‰ ÏÚL ¿««»«ƒ∆«»«¿«ƒ¬≈∆»¿ƒ
ÁÓ¯ ÔB‚k ,LeaÏÓ C¯c ÔÈ‡L ÌÈÏÎa ‡ˆÈ6ÛÈÒÂ7 »»¿≈ƒ∆≈»∆∆«¿¿…«¿«ƒ

˙L˜Â8‰l‡Â9ÒÈ¯˙e10.·iÁ ‰Ê È¯‰ - ¿∆∆¿«»¿ƒ¬≈∆«»

המלחמה)2) כלי (כל אומר אליעזר "רבי א: סג, בשבת
על  חרבך "חגור ד'): מה, (תהלים [שנאמר לו, הן תשכיטין
לגנאי, אלא אינן אומרים וחכמים והדרך"], הודך גבור ירך
וחניתותיהם  לאתים חרבותם "וכתתו ד): ב, (ישעיה שנאמר
עוד  ילמדו ולא חרב גוי אלא גוי ישא לא למזמרות,
לימות  בטלים הן מה מפני לו, הן תכשיטין [ואם מלחמה"

כחכמים. והלכה ברזל.3)המשיח?"], עשוי מלבוש
"קסדא".4) המשנה ובלשון המשניות), (פירוש ברזל של
(פירוש 5) רגליו" על יירו שלא כדי הרגלים יכסו "מברזל

מ"ח). פי"א כלים חרב.7)כידון.6)המשניות
חצים.8) בה המשניות).9)לירות (פירוש עגול מגן

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



zayקצב zekld - mipnf xtq - oeygxn e"k iyiy mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy
wew axd cqen - mrl m"anx mr lybe zxecdn jezn

רבינו 10) שדעת ולפי המשניות). (פירוש משולש מגן
בתריס, בקשת, "בסייף, המשנה: מסדר שינה "מגן", שניהם

ביחד. ותריס אלה והביא ברומח", באלה,

.·ÔÈ‡11¯nÒÓ ÏcÒa ÔÈ‡ˆBÈ12B˜fÁÏ B¯nqL13. ≈¿ƒ¿«¿»¿À»∆ƒ¿¿«¿
¯zÓe .Ba ‡ˆÈ ‡lL ÂÈÏÚ e¯Êb ·BË ÌBÈa elÙ‡Â«¬ƒ¿»¿»»∆…≈≈À»

˙‡ˆÏ14ÛÒk ÏL ˙BÚe·˜ ˙BÎÈ˙Á ÂÈÏÚ LiL Ë·‡a »≈¿«¿≈∆≈»»¬ƒ¿∆∆∆
‡e‰L ÈtÓ ;ÔÈNBÚ ÌÈÎÏn‰L BÓk ,·‰Ê ÏLÂ¿∆»»¿∆«¿»ƒƒƒ¿≈∆

¯zÓ - ËÈLÎz ‡e‰L ÏÎÂ ,ËÈLÎz15‡lL ,‡e‰Â . «¿ƒ¿…∆«¿ƒÀ»»∆…
.B‡È·‰Ï ‡B·ÈÂ ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ÏtÈ ‡nL ;ÈeÙ¯ ‡‰È¿≈»∆»ƒ…ƒ¿»«ƒ¿»«¬ƒ

א.11) ס, שבת וטעם 12)משנה, מסמרים. עם עץ מנעל
לתפילה  מתקבצים היו הצרות מן צרה בזמן כי איסורו,
שמא  וסברו המון קול ושמעו במערות, שמע וקריאת
זה  את זה ודרסו זה את זה דחקו האויבים, בהם הרגישו
אסרו  ולפיכך רבים, מהם ומתו המסומרים, הסנדלים באותן
כניסה  ימי שהם לפי ויוםֿטוב בשבת מסומר בסנדל לצאת

המשניות). (פירוש אלא 13)וכנופיא חכמים אסרו שלא
הסנדלים. לחיזוק מסומרים היו ושם שהיה, המעשה כעין

בסמוך).14) (ראה גוזרין 15)לאיש "שאין ב: נט, שבת
לפי  אשה גבי שגזרו כמו יראם, שמא האיש, בתכשיטי
(מגידֿמשנה). האשה" כמו בתכשיטיו מתפאר אינו שהאיש

ד. הלכה להלן וראה

.‚˙ÚaË16,‡È‰ LÈ‡‰ ÈËÈLÎzÓ - Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL «««∆≈»∆»»ƒ«¿ƒ≈»ƒƒ
- Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡LÂ ;‰M‡‰ ÈËÈLÎzÓ dÈ‡Â¿≈»ƒ«¿ƒ≈»ƒ»¿∆≈»∆»»
:CÎÈÙÏ .LÈ‡‰ ÈËÈLÎzÓ dÈ‡Â ,‰M‡ ÈËÈLÎzÓƒ«¿ƒ≈ƒ»¿≈»ƒ«¿ƒ≈»ƒ¿ƒ»

˙ÚaËa ˙‡ˆiL ‰M‡17‡ˆiL LÈ‡Â ,Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL ƒ»∆»»¿«««∆≈»∆»»¿ƒ∆»»
Ô‰ ‰Ó ÈtÓe .ÔÈ·iÁ - Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙ÚaËa¿«««∆≈»∆»»«»ƒƒ¿≈»≈

ÔÈ‡ÈˆBn‰ C¯„k ‡lL Ô˙B‡ e‡ÈˆB‰ È¯‰Â ?ÔÈ·iÁ18- «»ƒ«¬≈ƒ»∆…¿∆∆«ƒƒ
‰Èe‡¯‰ ˙ÚaË ‡l‡ BÚaˆ‡a ‡ÈˆB‰Ï LÈ‡‰ C¯c ÔÈ‡L∆≈∆∆»ƒ¿ƒ¿∆¿»∆»«««»¿»
˙ÚaË ‡l‡ dÚaˆ‡a ‡ÈˆB‰Ï dk¯c ÔÈ‡ ‰M‡‰ ÔÎÂ ,BÏ¿≈»ƒ»≈«¿»¿ƒ¿∆¿»»∆»«««

ÈtÓ - dÏ ‰Èe‡¯‰19BzÚaË LÈ‡‰ Ô˙B ÌÈÓÚtL »¿»»ƒ¿≈∆¿»ƒ≈»ƒ««¿
˙Úa dÚaˆ‡a d˙B‡ ˙ÁpÓe ,˙Èaa dÚÈˆ‰Ï BzL‡Ï¿ƒ¿¿«¿ƒ»««ƒ«««»¿∆¿»»¿≈
Ïˆ‡ dw˙Ï dÏÚ·Ï dzÚaË ˙˙B ‰M‡‰ ÔÎÂ ;‰ÎÏB‰»»¿≈»ƒ»∆∆««¿»¿«¿»¿«¿»≈∆
˙eÁ „Ú ‰ÎÏB‰ ˙Úa BÚaˆ‡a d˙B‡ ÁÈpÓe ,Ôn‡‰»À»«ƒ«»¿∆¿»¿≈»»«¬
,Ô‡ÈˆB‰Ï Ôk¯cL C¯„k Ô˙B‡ e‡ÈˆB‰L e‡ˆÓÂ ;Ôn‡‰»À»¿ƒ¿¿∆ƒ»¿∆∆∆«¿»¿ƒ»

.ÔÈ·iÁ CÎÈÙÏe¿ƒ»«»ƒ

וסב.16) נז. באצבע.17)שבת כמבואר 18)כשהיא
הי"ג. פי"ב א.19)למעלה סב, שבת

.„‡Ï20,Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ ÔÈ‡L ˙ÚaËa ‰M‡ ‡ˆz …≈≈ƒ»¿«««∆≈»∆»»
d‡ÈˆBz ‡nL ‰¯Êb ;‰ÈËÈLÎzÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡21 ««ƒ∆ƒ«¿ƒ∆»¿≈»∆»ƒ»

ÌÈLp‰L C¯„k ,‰È˙B¯·ÁÏ ˙B‡¯‰Ï ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¿«¿¿«¿∆»¿∆∆∆«»ƒ
da ˙‡ˆÈ Ì‡Â .„ÈÓz ˙BNBÚ22LÈ‡‰ Ï·‡ .‰¯eËt - »ƒ¿ƒ»»»¿»¬»»ƒ

‡e‰L ÈtÓ ,Ì˙BÁ ‰ÈÏÚ LiL ˙ÚaËa ˙‡ˆÏ ¯zÓÀ»»≈¿«««∆≈»∆»»ƒ¿≈∆
e‚‰Â .˙B‡¯‰Ï Bk¯c ÔÈ‡Â ËÈLÎz23‡lL ÌÚ‰ Ïk «¿ƒ¿≈«¿¿«¿¿»¬»»»∆…
.ÏÏk ˙ÚaËa e‡ˆÈ≈¿¿«««¿»

א.20) נז, שבת שהנשים 21)משנה, מאצבעה. תפשטנה
ומסירות  ה"א) פ"ו שבת (ירושלמי בתכשיטיהן מתגאות

ארבע  ומעבירות ושוכחות לחברותיהן, להראות תמיד, אותם
הרבים. ברשות באצבעה.22)אמות מנהג 23)כשהיא

(מגידֿמשנה). הוא חסידים

.‰‰M‡24‰·e˜ ËÁÓa ‰‡ˆiL25˙·iÁ -26, ƒ»∆»¿»¿««¿»«∆∆
LÈ‡‰Â27‰·e˜ dÈ‡L ËÁÓa ‡ˆiL LÈ‡Â .¯eËt - ¿»ƒ»¿ƒ∆»»¿««∆≈»¿»
·iÁ -28,‰ÈËÈLÎzÓ ‡È‰L ÈtÓ ;‰¯eËt - ‰M‡‰Â , «»¿»ƒ»¿»ƒ¿≈∆ƒƒ«¿ƒ∆»

‰Ê .‰È˙B¯·ÁÏ ‰‡¯z ‡nL ‰¯Êb ‡l‡ ‰¯eÒ‡ dÈ‡Â¿≈»¬»∆»¿≈»∆»«¿∆¿«¿∆»∆
C¯c BÈ‡Â ÂÈËÈLÎzÓ BÈ‡L ¯·„a ‡ˆBi‰ Ïk :ÏÏk‰«¿»»«≈¿»»∆≈ƒ«¿ƒ»¿≈∆∆

ÈˆB‰Â ,LeaÏÓ;·iÁ - ¯·„ B˙B‡ ÔÈ‡ÈˆBnL C¯„k B‡ «¿¿ƒ¿∆∆∆ƒƒ»»«»
,ÈeÙ¯ ‰È‰Â ÂÈËÈLÎzÓ ‡e‰L ¯·„a ‡ˆBi‰ ÏÎÂ¿»«≈¿»»∆ƒ«¿ƒ»¿»»»
,ÌÈa¯‰ ˙eL¯a B‡È·‰Ï ‡B·ÈÂ ‰¯‰Óa ÏtiL ¯LÙ‡Â¿∆¿»∆ƒ…ƒ¿≈»¿»«¬ƒƒ¿»«ƒ
Ô˙B‡ ÛÏLÏ Ôk¯cL ÔÈËÈLÎ˙a ˙‡ˆiL ‰M‡ ÔÎÂ¿≈ƒ»∆»»¿«¿ƒƒ∆«¿»ƒ¿…»
‡e‰L ¯·c ÏÎÂ ;ÔÈ¯eËt el‡ È¯‰ - Ô˙B‡¯‰Ïe¿«¿»¬≈≈¿ƒ¿»»»∆
‰Ê È¯‰ - B˙B‡¯‰Ï dk¯c ÔÈ‡Â ,ÏÙB BÈ‡Â ËÈLÎz«¿ƒ¿≈≈¿≈«¿»¿«¿¬≈∆

CÎÈÙÏ .Ba ˙‡ˆÏ ¯zÓ29d˙B‡ ÔÈÁÈpnL ‰„Úˆ‡ , À»»≈¿ƒ»∆¿»»∆«ƒƒ»
˙aLa da ÔÈ‡ˆBÈ - ˜BMa B‡ ÚB¯fa30,‡e‰Â ; «¿««¿ƒ»¿«»»

ËÓMz ‡ÏÂ ¯NaÏ ‰˜e·„ ‰È‰zL31‡ˆBik Ïk ÔÎÂ . ∆ƒ¿∆¿»«»»¿…ƒ»≈¿≈…«≈
.‰Êa»∆

א.24) סב, שבת בגדים.25)משנה, לתפור העשויה
בידה,26) ולא במלבושיה אותה שמוציאה אףֿעלֿפי

רגילה  ביתה, בגדי ולתקן לתפור ואומנותה שדרכה שאשה
(ראה  אומן מחייט יותר בבגדיה תחובה מחט להוציא
ואם  ד"ה ב' יא, שבת וב'תוספות' כא, הלכה ולהלן בסמוך,

למעלה.27)יצא). וראה כא), הלכה (להלן חייט אפילו
להצניע 28) נקובה שאינה מחט לו נותנת אשתו שלפעמים

ראה  הוצאה, כדרך שהוציא ונמצא בבגדו אותה ותוחב לה,
ס"ט). פ"ו נתנאל (קרבן ה"ג סג,29)למעלה שבת משנה,

תגלה 30)ב. לא שהרי בשוק, שתסירה לחוש שאין
ברשות 31)בשרה. תיפול שמא לחוש יש כן, לא שאם

(כדלעיל). להביאה ותבוא הרבים

.Â‡Ï32B‡ ÔzLt ÈËeÁa B‡ ¯Óˆ ÈËeÁa ‰M‡ ‡ˆz …≈≈ƒ»¿≈∆∆¿≈ƒ¿»
ıÏÁz ‡nL ;dL‡¯ ÏÚ dÏ ˙B¯eLw‰ ˙BÚeˆ¯aƒ¿«¿»«…»∆»«¬…

‰ÏÈ·Ë ˙ÚLa d˙B‡33‡ÏÂ .ÌÈa¯‰ ˙eL¯a d¯È·Ú˙Â »ƒ¿«¿ƒ»¿«¬ƒ»ƒ¿»«ƒ¿…
ıÈˆa34ÌÈÈÁÏa ‡ÏÂ ,‰ÈÈÚ ÔÈa ˙ÁpnL35·‰Ê ÏL ¿ƒ∆«««≈≈∆»¿…ƒ¿»«ƒ∆»»

ÔÈ¯eÙz ÔÈ‡L ÔÓÊa ,‰ÈÈÁÏ ÏÚ ıÈv‰ ÔÓ ÔÈ„¯BiL∆¿ƒƒ«ƒ«¿»∆»ƒ¿«∆≈»¿ƒ
‰Êa ‰Ê36dL‡¯a ˙ÁpnL ·‰Ê ÏL ‰¯ËÚa ‡ÏÂ .37. ∆»∆¿…«¬»»∆»»∆À««¿…»

È„k ,Ô‰ÈÏ‚¯a ˙Ba‰ Ô‰a ÔÈ‡ˆBiL ÌÈÏ·Îa ‡ÏÂ¿…ƒ¿»ƒ∆¿ƒ»∆«»¿«¿≈∆¿≈
e„ÈÒÙÈ ‡lL ,‰q‚ ‰ÚÈÒt eÚÈÒÙÈ ‡lLÔ‰ÈÏe˙a38. ∆…«¿ƒ¿ƒ»«»∆…«¿ƒ¿≈∆

eÏtÈ ‡nL ,˙aLa Ô‰a ˙‡ˆÏ ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk39 »≈¬ƒ»≈»∆¿«»∆»ƒ¿
.d„Èa Ô‡È·˙e¿ƒ≈¿»»

א.32) נז, שבת על 33)משנה, כשהם לטבול  שאסורה
ה"ה. מקוואות מהלכות בפ"ב כמבואר חציצה, משום ראשה

"בטוטפת".34) המשנה: המשנה:35)בלשון בלשון
ועל  הצדעים על הציץ מן הנתלה "תכשיט "בסרביטין"
המשניות). (פירוש לחיים" נקרא ולפיכך הלחיים,

רק 36) מותר רש"י ולדעת מותר, בזה זה תפורים אם אבל
לשבכה. תפורים זהב",37)אם של "עיר המשנה: בלשון
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ירושלים. צורת בצורת 38)ועליה "עכסים ב: סג, שבת
הבתולות  והיו שלשלאות, ביניהם מטילין והיו אצעדה,
ויגיע  גסה, פסיעה יפסעו שלא כדי הכבלים באלו מתקשטות

המשניות). (פירוש בבתוליהן" היזק טעם 39)להן וזהו
תראה  שמא שהטעם אףֿעלֿפי זהב, של לעטרה גם
י' הלכה להלן רבינו שכתב כמו בה, שייך לא לחברותיה

זהב. של בכליל

.Ê‡Ï40‡ÏË˜a ‰M‡ ‡ˆz41ÈÓÊa ‡ÏÂ .d¯‡eˆaL …≈≈ƒ»¿«¿»∆¿«»»¿…¿ƒ¿≈
Û‡‰42ÔBËÈÏt ÏL ˙ÈÁBÏˆa ‡ÏÂ .43‰Úe·w‰44ÏÚ »«¿…ƒ¿ƒ∆«¿»«¿»«

ÒÈka ‡ÏÂ .dÚB¯Ê45ÔÓL Ba ÔÈÁÈpnL Ï‚Ú‰ ÔËw‰ ¿»¿…«ƒ«»»∆»…∆«ƒƒ∆∆
˙Ï·Bk ‡¯˜p‰ ‡e‰Â ,·Bh‰46,¯ÚN ÏL ‰‡Ùa ‡ÏÂ . «¿«ƒ¿»∆∆¿…¿≈»∆≈»

‡ÏÂ .‰a¯‰ ¯ÚN ˙ÏÚa ‰‡¯zL È„k dL‡¯ ÏÚ ˙ÁpnL∆««««…»¿≈∆≈»∆«¿«≈»«¿≈¿…
Ïe·Îa47‡ÏÂ .‰ÈÙÏ ·È·Ò B˙B‡ ˙ÙwnL ,¯Óˆ ÏL ¿»∆∆∆∆«∆∆»ƒ¿»∆»¿…

ÏL ÔLa ‡ÏÂ .ÏÙpL ÔL ÌB˜Óa ‰ÈÙa ˙ÁpnL ÔLa¿≈∆«««¿ƒ»ƒ¿≈∆»«¿…¿≈∆
‰ÈpLa LiL Ì„‡ B‡ ¯ÁL ÔL ÏÚ ˙ÁpnL ,·‰Ê48Ï·‡ . »»∆««««≈»…»…∆≈¿ƒ∆»¬»

ÔÈ¯eÒ‡ el‡ Ïk .¯k BÈ‡L ÈtÓ ,¯zÓ - ÛÒk ÏL ÔL≈∆∆∆À»ƒ¿≈∆≈ƒ»»≈¬ƒ
‡nL ,Ô‰a ˙‡ˆÏ49ıÏÁz B‡ ,d„Èa Ì‡È·˙e eÏtÈ »≈»∆∆»ƒ¿¿ƒ≈¿»»«¬…

.‰È˙B¯·ÁÏ ‰‡¯˙Â¿«¿∆¿«¿∆»

א.40) נז, שבת בהם 41)משנה, שעורכים חוטים "היא
כאדם בדוחק, הצואר על אותה וקושרים זהב, החונק גרגרי

הצואר: על קישוט וברומאית, המשניות). (פירוש עצמו" את
(רש"י).42)"קאטלא". מותר אוזן, בנזמי שמן 43)אבל ֶַָ

טוב. ריח ונותן ורד, מעלי אחר:44)העשוי בנוסח
רוקח'). ('מעשה "בכוס".45)"הקשורה" אחר: בננוסח

או 46) מכסף קטן כלי והוא כוכלת, הנוסח: "וב'ערוך'
(פירוש  הנשים" בה יתעדנו טובה, משיחה בו ונותנים מזהב,

שקושרים 47)המשניות). מצנפת כמו בגד של "חתיכה
הציץ  יזיק שלא כדי עליה הציץ ונותנים המצח, על אותה

המשניות). (פירוש המצח" שמשונה 48)את מתוך "שמא
מפיה  ׁשנּה ותקח ותתבייש, יבזוה שיניים, משאר ִָבמראה
(גמרא). הרבים" ברשות אמות ארבע ותעבירנה

כו'"49) יפלו ו"שמא ותראה", תחלוץ "שמא אחר: בנוסח
רוקח'). ('מעשה ליתא

.ÁÏk50¯Ï Ba ˙‡ˆÏ ÌÈÓÎÁ e¯Ò‡L,ÌÈa¯‰ ˙eL …∆»¿¬»ƒ»≈ƒ¿»«ƒ
˙·¯ÚÓ dÈ‡L ¯ˆÁa elÙ‡ Ba ˙‡ˆÏ BÏ ¯eÒ‡51; »»≈¬ƒ¿»≈∆≈»¿…∆∆

Ô‰a ˙‡ˆÏ ¯znL ,¯ÚN ÏL ‰‡Ùe Ïe·kÓ ıeÁƒ»≈»∆≈»∆À»»≈»∆
dÏÚa ÏÚ ‰pb˙z ‡lL È„k ,˙·¯ÚÓ dÈ‡L ¯ˆÁÏ52. ¿»≈∆≈»¿…∆∆¿≈∆…ƒ¿«∆««¿»

˙‡ˆBi‰Â53ÌNa da ÔÈ‡L ,ÔBËÈÏt ÏL ˙ÈÁBÏˆa ¿«≈ƒ¿ƒ∆«¿»∆≈»…∆
˙·iÁ - ÏÏk54. ¿»«∆∆

ב.50) סד, רבינו 51)שבת ודעת "לחצר", אמרו בגמרא 
ביחד, עירבו ולא יהודים שני בה שדרים לחצר שהכוונה
שאם  עירובין), מהל' (פ"א בתוכה לטלטל מדרבנן שאסור
בו  לצאת "אסור שאמרו וממה כבית, היא הרי במעורבת

(מגידֿמשנה). מותר שבבית מבואר סד,52)לחצר" שבת
ב.53)ב. סב, אינה 54)שבת בושם בה  שאין שמכיון

משא. אלא תכשיט

.Ë‰‡ˆBÈ55ÏÚ dÏ ÌÈ¯eLw‰ ¯ÚN ÈËeÁa ‰M‡ ¿»ƒ»¿≈≈»«¿ƒ»«
Ô‰a ÔÈ‡a ÌÈn‰L ÈtÓ ;dL‡¯56ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â57, …»ƒ¿≈∆««ƒ»ƒ»∆¿≈»¿ƒ

‡nL ¯Ê‚pL „Ú ,‰ÏÈ·Ë dÏ Ú¯‡ Ì‡ ÔzˆÏBÁ dÈ‡Â¿≈»«¿»ƒ≈«»¿ƒ»«∆ƒ¿…∆»
ÔÈa ,dlL ÔÈËeÁ‰ eÈ‰L ÔÈa .ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ì‡È·z¿ƒ≈ƒ¿»«ƒ≈∆»«ƒ∆»≈
ÏLa ‰˜f‰ ‡ˆz ‡ÏÂ .‰Ó‰a ÏL ÔÈa ,dz¯·Á ÏL∆¬∆¿»≈∆¿≈»¿…≈≈«¿≈»¿∆

‰cÏÈ58Ì‡¯˙Â ıÏÁz ‡nLÂ ,dÏ Ô‰ Á·ML ; «¿»∆∆«≈»¿∆»«¬…¿«¿≈
‰˜Ê ÈËeÁa ˙‡ˆBÈ ‰cÏÈ Ï·‡ .‰È˙B¯·ÁÏ59ÏÎÂ .60 ¿«¿∆»¬»«¿»≈¿≈¿≈»¿…
dL‡¯ ÏÚ Ba ˙‡ˆBÈ ,‚e¯‡ ‡e‰L61. ∆»≈«…»

ב.55) סד, שבת ו.56)משנה, בהלכה כי 57)ראה
(פ"ב  מקוואות בהלכות כמבואר חוצצים, אין שיער חוטי

תצא 59)צעירה.58)ה"ה). שלא "ובלבד אמרו בגמרא
זקנה  בשלמא והקשו: ילדה". בשל וזקנה זקנה, בשל ילדה
לחברותיה  להראות (שתרצה לה הוא שבח ילדה, בשל
הוא  גנאי אמאי, זקנה בשל ילדה אלא ברה"ר), ותעבירנו
בשל  ש"ילדה ותירצו: ברה"ר)? תראה לא (ובוודאי לה
ועיין  ובמגידֿמשנה, מינכן בכתבֿיד (כן נסבא כדי זקנה"
שבאמת  נשנה, ולחינם הוא מיותר כלומר כסףֿמשנה),

הוא. א.60)מותר נז, אינם 61)שבת ארוגים שחוטים
(רש"י). חציצה בהם ואין לראשה הדוקים

.È‰‡ˆBÈ62dÈ‡L ÈtÓ ;d¯‡eˆaL ÔÈËeÁa ‰M‡ ¿»ƒ»¿ƒ∆¿«»»ƒ¿≈∆≈»
- ÔÈÚe·ˆ eÈ‰ Ì‡Â .ÔÈˆˆBÁ ÔÈ‡Â ,Ô‰a dÓˆÚ ˙˜BÁ∆∆«¿»»∆¿≈»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ

‰‡ˆBÈÂ .‰È˙B¯·ÁÏ Ô˙B‡ ‰‡¯z ‡nL ;ÌÈ¯eÒ‡63‰M‡ ¬ƒ∆»«¿∆»¿«¿∆»¿¿»ƒ»
ÏÈÏÎa64‰M‡ ‡l‡ Ba ‰‡ˆBÈ ÔÈ‡L ;dL‡¯a ·‰Ê ÏL ƒ¿ƒ∆»»¿…»∆≈¿»∆»ƒ»

ıÈˆa ‰‡ˆBÈÂ .˙B‡¯‰Ïe ıÏÁÏ dk¯c ÔÈ‡L ,‰·eLÁ65 ¬»∆≈«¿»«¬…¿«¿¿¿»¿ƒ
ÏÚL ‰Î·Na ÔÈ¯eÙz Ô‰L ÔÓÊa ·‰Ê ÏL ÌÈÈÁÏ·eƒ¿»«ƒ∆»»ƒ¿«∆≈¿ƒ«¿»»∆«

.Ì‰a ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .eÏtÈ ‡lL È„k dL‡…̄»¿≈∆…ƒ…¿≈…«≈»∆

סה.)62) (שבת המשנה על רבינו בפירוש ועיין נז. שם
שבצוארה". בחוטין אשה ב.63)"יוצאה נט, שבת

לאוזן"64) מאוזן וקושרת פדחתה, על שמנחת זהב של "טס
שכאן  ו) הלכה (למעלה זהב של מעטרה היא ושונה (רש"י).

תיפול. שמא חשש א.65)אין נז, שבת

.‡È‰‡ˆBÈ66CBÓa ‰M‡67‰È‰iL ,‡e‰Â ;dÊ‡aL ¿»ƒ»¿∆¿»¿»»∆ƒ¿∆
dÏcÒaL CBÓ·e .dÊ‡a ¯eL˜68‰È‰iL ,‡e‰Â ; »¿»¿»¿∆¿«¿»»»∆ƒ¿∆

ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ,d˙cÏ ‰È˜˙‰L CBÓ·e .dÏcÒa ¯eL»̃¿«¿»»¿∆ƒ¿ƒ»¿ƒ»»¿««ƒ
„È ˙Èa BÏ ‰˙NÚ elÙ‡Â ,¯eL˜ BÈ‡L69- ÏÙ Ì‡L ; ∆≈»«¬ƒ»¿»≈»∆ƒ»«

.B˙eÒÈ‡Ó ÈtÓ ,B˙B‡ ‰‡È·Ó dÈ‡≈»¿ƒ»ƒ¿≈¿ƒ

ב.66) סד, שבת גפן.67)משנה, וצמר כצמר רך דבר
הרגל.68) תלחץ מבגד 69)שלא ביתֿיד לידה "עשתה

חננאל). (רבינו בנגיעה" תטנף שלא כדי אותה, שיכסה

.·È‰‡ˆBÈÂ70¯·c ÏÎ·e ÁÏÓ ¯Èb¯‚·e ÏtÏÙa71 ¿¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ∆«¿»»»
‰t‰ ÁÈ¯ ÈtÓ ‰Èt CB˙Ï ÔzzL72Ôzz ‡ÏÂ . ∆ƒ≈¿ƒ»ƒ¿≈≈««∆¿…ƒ≈

ÔÈÓÒÈ˜a ÌÈLp‰ ˙B‡ˆBÈ .˙aLa ‰lÁzÎÏ73 ¿«¿ƒ»¿«»¿«»ƒ¿≈»ƒ
˙BÏÚ¯·e ,Ô‰ÈÊ‡aL74,Ô˙eÒÎaL B‡ Ô¯‡eˆaL ∆¿»¿≈∆ƒ¿»∆¿«»»∆ƒ¿»

„È„¯·e75Ûe¯t‰76˙Ù¯BÙe .77‰lÁza78ÏÚ ˙aLa ƒ¿ƒ«»∆∆«¿ƒ»¿«»«
Ô·‡‰79ÏÚ Û¯Ù˙Â ÌÈ¯Úz ‡ÏÂ .‰‡ˆBÈÂ ,ÊB‚‡‰ ÏÚÂ »∆∆¿«»¡¿¿»¿…«¬ƒ¿ƒ¿…«

ÏÚ Û¯Ùz ‡Ï ÔÎÂ .ÔËw‰ d·Ï B‡ÈˆB‰Ï È„k ÊB‚‡‰»¡¿≈¿ƒƒ¿»«»»¿≈…ƒ¿…«
Ì‡Â .BÏËÏËÏ ¯eÒ‡L ÈtÓ ,‰lÁzÎÏ ÚaËn‰««¿≈«¿«¿ƒ»ƒ¿≈∆»¿«¿¿¿ƒ

‰Ù¯t80.Ba ‰‡ˆBÈ - »¿»¿»
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ב.70) סד, שבת שמשתמשים 71)משנה, בשמים מיני כל
(גמרא). שיניים ולכאב הפה לריח (שבת 72)בהם בגמרא

לדורשוני" מלח גלגל הפה, לריח "פלפל מפורש סה.)
"לדורשוני" מפרש רבינו אבל השיניים". "לחולי ופירש"י
וב'אוצר  ד, דר ערך ב'ערוך' שכתוב (כמו השיניים לעיקר
בריח  שניהם פירש ולפיכך ר'), סי' התשובות הגאונים'
רוקח'). 'מעשה (ועיין שלו המשנה בפירוש נראה וכן הפה.

להן 73) עושים ואין אזניהן, את מנקבות קטנות "בנות
שלא  באזניהם קסמין או חוטים ונותנים שיגדלו, עד נזמים

(רש"י). הנקב" מעוטפות 74)יסתם להיות ערביות דרך
בישעי' שנזכרו הרעלות והן העיניים, מן חוץ ופניהן ראשן
או  פעמונים "כמו פירש: המשניות) (בפירוש ורבינו יט ). (ג,

ערבי. קישוט מין והוא ורחב 75)זגים", דק אשה בגד
הגוף. כל את "כי 77)הכרוך.76)לעטוף מכפתרת,

קשה, דבר על יחד וכנפותיו הרדיד שולי אוספות היו הנשים
המשניות). (פירוש מלמעלה" וקושרות עץ או אבן כמו

(ויניציאה).78) "לכתחילה" אחר: שהכין 79)בנוסח
מוקצה. ואינה שבת מערב לכך שבת 80)אותה מערב

שג). סי' יוסף' ו'בית מיימוניות' ('הגהות

.‚È‡ˆBÈ81ÂÈpLaL ÌÒÈ˜a Ì„‡82BÏcÒaLÂ83 ≈»»¿≈»∆¿ƒ»¿∆¿«¿»
‚BÙq·e CBÓ·e .¯ÈÊÁÈ ‡Ï - ÏÙ Ì‡Â .ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ¿ƒ»«…«¬ƒ¿ƒ¿
B‡ ËeÁ Ô‰ÈÏÚ C¯ÎÈ ‡lL „·Ï·e ,‰kn‰ Èab ÏÚL∆««≈««»ƒ¿«∆…ƒ¿…¬≈∆

‰ÁÈLÓ84,BÏˆ‡ ÔÈ·eLÁ ‰ÁÈLn‰Â ËeÁ‰ È¯‰L ; ¿ƒ»∆¬≈«¿«¿ƒ»¬ƒ∆¿
‰knÏ ÔÈÏÈÚBÓ ÌÈ‡Â85ÌeM‰ ˙tÏ˜a ‡ˆBÈÂ . ¿≈»ƒƒ««»¿≈ƒ¿ƒ««

,‰kn Èab ÏÚL „‚‡·e ,‰kn‰ ÏÚL Ïˆa‰ ˙tÏ˜·eƒ¿ƒ««»»∆«««»¿∆∆∆««≈«»
B¯ÈzÓe B¯LB˜Â86˙ÈÏtÒ‡·e .˙aLa87‡Ó‚ÏÓe88 ¿¿«ƒ¿«»¿ƒ¿¿»ƒ¿À¿»

‰iË¯e89ÚÏÒ·e ,‰kn‰ Èab ÏÚL90˙Èpv‰ ÏÚL91, ¿ƒ»∆««≈««»¿∆«∆««ƒƒ
ÏBb¯Á‰ ˙ˆÈ··e92ÏÚeM‰ ÔL·e ,93¯ÓÒÓ·e , ¿≈«««¿¿≈«»¿«¿≈

·eÏv‰94‰‡eÙ¯ ÌeMÓ B˙B‡ ÔÈÏBzL ¯·c ÏÎ·e ,95; «»¿»»»∆ƒƒ¿»
.ÏÈÚBÓ ‡e‰L ÌÈ‡ÙB¯‰ e¯Ó‡iL ,‡e‰Â»∆…¿»¿ƒ∆ƒ

פ"ו.81) שבת, ('חסדי 82)תוספתא השיניים כאב נגד
רוקח'). ('מעשה "שבאזניו" אחר: ובנוסח דוד').

('חסדי 83) לרגל להדקו בצד קיסם שמים רחב, כשהסנדל
דק.84)דוד'). את 85)חבל בהם שכורך החוטים אבל

רוקח'). ('מעשה מותר המכה מן יפלו שלא והספוג, המוך
קיימא.86) של קשר חשוב מכה.87)שאינו על תחבושת
לחממה.88) המכה על לחה תחבושת 89)תחבושת

המכה. את לרכך סממנים סה,90)משוחה שבת משנה,
סלע 91)א. בה וקושר הרגל, פרסת תחת שהיא "מכה

(רש"י). ארבה 92)לרפואה" מין א. סז, שבת משנה,
היריכים" עצבי לחולשת סגולה "והוא כב) יא, (ויקרא

המשניות). שועל )93(פירוש של שן שיקח ומי "לשינה,
(פירוש  תקיצו" - שנתו שארכה מי על אותה ויתלה חי

מסמר 94)המשניות). כשיוקח כי הסגולות, בעלי "יזמו
קדחת  בו שיש מי גרגרת על אותו ויתלה הצלוב מעץ

המשניות). (פירוש לו" יועיל גם 95)שלישית בזה ואין
שכל  אצלנו שהעיקר תלכו". לא "ובחוקותיהם של איסור
"ולא  הכתוב אמר לא זה על רפואה. משום בו שיש דבר
פי"א  ועי' המשניות). (פירוש הגויים" בחוקות תלכו

עכו"ם. מהלכות

.„È˙‡ˆBÈ96‰Óe˜z Ô·‡a ‰M‡‰97Ô·‡ Ï˜LÓ·e ≈»ƒ»¿∆∆¿»¿ƒ¿«∆∆
BÏ˜Le Ôek˙pL ,‰Óe˜z98‰¯aÚ ‰M‡ ‡ÏÂ .‰‡eÙ¯Ï ¿»∆ƒ¿«≈¿»ƒ¿»¿…ƒ»À»»

¯aÚ˙z ‡nL ;ÌÈLp‰ ¯‡L elÙ‡ ‡l‡ ,„·Ïaƒ¿«∆»¬ƒ¿»«»ƒ∆»ƒ¿«≈
ÔÈ‡ˆBÈÂ .ÏÈt˙Â99ÚÈÓ˜a100‡e‰ ‰Ê È‡Â .‰ÁÓÓ ¿«ƒ¿¿ƒ¿»≈«À¿∆¿≈∆

B‡ ,Ì„‡ Èa ‰LÏLÏ ‡t¯L ‰Ê ?‰ÁÓÓ ÚÈÓ»̃≈«À¿∆∆∆ƒ≈ƒ¿»¿≈»»
ÔÈÚÈÓ˜a Ì„‡ Èa ‰LÏL ‡t¯L Ì„‡ e‰NÚL∆»»»»∆ƒ≈¿»¿≈»»ƒ¿≈ƒ
;¯eËt - ‰ÁÓÓ BÈ‡L ÚÈÓ˜a ‡ˆÈ Ì‡Â .ÌÈ¯Á‡¬≈ƒ¿ƒ»»¿»≈«∆≈À¿∆»
- ÔÈlÙza ‡ˆBi‰ ÔÎÂ .LeaÏÓ C¯c B‡ÈˆB‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ∆∆«¿¿≈«≈ƒ¿ƒƒ

¯eËt101. »

ב.96) סו, מעוברות 97)שבת נשים אותה שנושאות אבן
(רש"י). תפלנה שלא נגד 98)לסגולה דבר איזה "שוקלים

מועיל  האבן, למשקל מכוון החפץ נמצא ואם התקומה, אבן
(מהרש"ל). תקומה" א.99)כאבן ס, שבת משנה,

זמן 101)לסגולה.100) שאינו בשבת גם כמלבוש שהן
סא.). (שבת תפילין

.ÂËÈÓ102È„ÈÁÈ ÏcÒa ‡ˆBÈ ,‰kÓ BÏ‚¯a LiL ƒ∆≈¿«¿«»≈¿«¿»¿ƒƒ
¯a‰ BÏ‚¯a‰‡È103‡ˆÈ ‡Ï ,‰kÓ BÏ‚¯a ÔÈ‡ Ì‡Â ; ¿«¿«¿ƒ»¿ƒ≈¿«¿«»…≈≈
„ÈÁÈ ÏcÒa104ÏB„b ÏÚÓa ÔËw‰ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .105Ï·‡ , ¿«¿»»ƒ¿…≈≈«»»¿ƒ¿»»¬»

ÏB„b ˜eÏÁa ‡e‰ ‡ˆBÈ106‰M‡ ‡ˆz ‡ÏÂ .107ÏÚÓa ≈¿»»¿…≈≈ƒ»¿ƒ¿»
ÈeÙ¯108˙Á‡ ‰ÚL Ba ‰‡ˆÈ ‡lL ,L„Á ÏÚÓa ‡ÏÂ , »¿…¿ƒ¿»»»∆…»¿»»»««

ÌBÈ „BÚaÓ109ÔÈ‡Â .110Úhw‰111·wa ‡ˆBÈ112.BlL ƒ¿¿≈«ƒ≈«≈««∆
ÔÈÓË˜‡113ÈtÓ ,˙aLa Ô‰a ÔÈ‡ˆBÈ ÔÈ‡ - ıÚ ÏL «¿«¿ƒ∆≈≈¿ƒ»∆¿«»ƒ¿≈

ÔÈ¯eËt - e‡ˆÈ Ì‡Â .LeaÏn‰ ÈÎ¯cÓ ÔÈ‡L114. ∆≈»ƒ«¿≈««¿¿ƒ»¿¿ƒ

א.102) ס, שבת (שבת 103)משנה, רב בר חייא כדעת
ברגל  בסנדל שיוצא שם, הונא רב כדעת פוסקים ויש סא.)

מכה. בה תחת 104)שיש השני את נושא כי שיחשדוהו
שיתבייש  טעם: ועוד ה"ב). פ"ו שבת ('ירושלמי' כנפיו
אבל  (רש"י). הרבים ברשות בידו ויביאנו ברבים כך ללכת
אין  - הבריאה ברגלו יחידי בסנדל ויוצא מכה ברגלו יש אם

בושה. ואין מרגליו 105)חשד שיפול ב. קמא, שבת
בידו. ברחוב.106)ויביאנו ערום ילך לא שהרי

מתאים 107) שיהיה מנעלה על יותר מקפדת שהאשה
רגלה. ברשות 108)למידת בידה ותביאנו תחלצנו שמא

בידה.109)הרבים. ותביאנו רגלה מידת לפי אינו שמא
ב.110) סה, שבת כרותה.111)משנה, רגל 112)שרגלו

מעץ. עשויה (פירוש 113)הקטע עץ" של מנעל "כמו
שידיו  לגדם עץ של יד פירושו: ר"ח, לדעת המשניות).

ללכת 114)כרותות. לו אפשר אי שאם הפוסקים, ודעת
(מגידֿמשנה). בשבת בהם לצאת מותר - הקביים בלי

.ÊËÔÈ‡ˆBÈ115ÔBi¯˜Ùa116‰tÈˆ·e117ÈÏÚa ÈL‡¯aL ¿ƒ¿À¿¿¿ƒ»∆¿»≈«¬≈
ÔÓLa ÔÚ·vL ÔÓÊa ?È˙ÓÈ‡ .ÔÈËËÁ118B‡ ,ÔÎ¯Îe ¬»ƒ≈»«ƒ¿«∆¿»»¿∆∆¿»»

‡Ï Ì‡ Ï·‡ ;ÌBÈ „BÚaÓ ˙Á‡ ‰ÚL Ô‰a ‡ˆiL∆»»»∆»»««ƒ¿¬»ƒ…
¯eÒ‡ - ˙aM‰ Ì„˜ Ô‰a ‡ˆÈ ‡ÏÂ ,‰NÚÓ Ô‰a ‰NÚ»»»∆«¬∆¿…»»»∆…∆««»»

Ô‰a ˙‡ˆÏ119. »≈»∆

א.115) נ, קרח 116)שבת לאדם שעושים נכרית פאה
האי). (רב ראשו (רש"י).117)לכסות מנופץ צמר
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מהרש"ל 118) מחקו וכן "בשמן", ליתא שוונצינו בדפוס
(שם). שבת כמלבוש.119)בגמרא נחשבים שאינם

.ÊÈÔÈ‡ˆBÈ120ÒB‚Ò·e ‰ÚÈ¯È·e ‰·Ú ˜Na121‰·Ú ¿ƒ¿«»∆ƒƒ»¿»»∆
‰ÏÈÓÁ·e122ÌÈÓLb‰ ÈtÓ ,123‰·˙a ‡Ï Ï·‡ ;124 «¬ƒ»ƒ¿≈«¿»ƒ¬»…¿≈»

¯k‰ .ÌÈÓLb‰ ÈtÓ ,˙ÏˆÁÓa ‡ÏÂ ‰t˜a ‡ÏÂ125 ¿…¿À»¿…¿«¿∆∆ƒ¿≈«¿»ƒ««
¯zÓ - ÌÈ„‚a‰ BÓk ÔÈw„Â ÔÈk¯ eÈ‰ Ì‡ :˙Òk‰Â¿«∆∆ƒ»«ƒ¿«ƒ¿«¿»ƒÀ»
Ì‡Â ;LeaÏÓ C¯c ˙aLa BL‡¯ ÏÚ ÔÈÁpÓ Ô‡ÈˆB‰Ï¿ƒ»À»ƒ«…¿«»∆∆«¿¿ƒ

.ÔÈ¯eÒ‡Â ÈB‡NÓk Ô‰ È¯‰ - ÔÈL˜ eÈ‰»»ƒ¬≈≈¿««¬ƒ

פ"ו.120) שבת בו 121)תוספתא שהשתמשו עבה בגד
-בלילה יוונית (מלה בו מארג Sagum.((122לישון בגד

ארמית. מלה והיא כמלבוש;123)עבה, לובשם שהוא
שבת  בלילי שיצא טרפון ברבי מעשה יהודה, רבי "אמר
מפני  ויצא ידיו בשתי ואחזו סדין לו ונתנו המדרש, לבית

פ"ו). שבת (תוספתא תיבה 124)הגשמים" יכוף "שלא
נדרים  (רש"י משא" כנושא שנראה הגשמים, מפני ראשו על

ב.125)נה:). קמו, שבת

.ÁÈÔÈ‡ˆBÈ126ÔÈ‚BÊa127‡ˆBÈÂ .ÌÈ„‚·a ÔÈ‚e¯‡‰ ¿ƒ¿ƒ»¬ƒƒ¿»ƒ¿≈
„·Ú‰128B¯‡eˆaL ËÈË ÏL Ì˙BÁa129‡Ï Ï·‡ , »∆∆¿»∆ƒ∆¿«»¬»…

ÛhÚ˙n‰ .ep‡È·ÈÂ ÏtÈ ‡nL ;˙ÎzÓ ÏL Ì˙BÁa130 ¿»∆«∆∆∆»ƒ…ƒƒ∆«ƒ¿«≈
B˙ÈlËa131:BÙ˙k ÏÚ B‡ B„Èa Ô‡kÓe Ô‡kÓ dÏt˜Â , ¿«ƒ¿ƒ¿»ƒ»ƒ»¿»«¿≈

‡lL B‡ eÚ¯wÈ ‡lL È„k ÂÈÙk ıa˜Ï Ôek˙ Ì‡ƒƒ¿«≈¿«≈¿»»¿≈∆…ƒ»¿∆…
eÎÏÎÏ˙È132Ô‰a ˙B‡˙‰Ï Ôˆa˜ Ì‡Â ;¯eÒ‡ - ƒ¿«¿¿»¿ƒƒ¿»¿ƒ¿»»∆

.¯zÓ - ÔLeaÏÓa ÌB˜n‰ ÈL‡ ‚‰Ók¿ƒ¿««¿≈«»¿«¿»À»

ב.126) סו, שבת בהם 127)משנה, שאין קטנים פעמונים
קול. משמיעים ואין וטבל 128)ענבל, שמל כנעני "עבד

כל  והן בהן, חייבים שהעבדים מצוות וקיבל עבדות, לשם
ולמנעם  לשמרם עלינו מצוה - חייבות שנשים המצוות
וחמורך  שורך ינוח למען שנאמר: בשבת, מלאכה מעשיית

הי"ד). בפ"ב להלן (רבינו אמתך" בן בחותם 129)וינפש
העבד. בעל האדון שם חקוק א.130)היה קמז, שבת

אחת 131) כיריעה שהיו שלהם בטליתות מדובר "כאן
שלנו  במלבושים אבל שלנו), (כטליתותֿתפילה מרובעת
(או"ח  זה" איסור אין מתוכם, ידיו ומוציא בהם לבוש שהוא

שא). (מגידֿמשנה).132)סי' מהר ללכת שיוכל כדי או

.ËÈ‡ˆBi‰133- BÙ˙k ÏÚ ˙ÁpÓe ˙Ït˜Ó ˙ÈlËa «≈¿«ƒ¿À∆∆À«««¿≈
·iÁ134¯„eÒa ‡e‰ ‡ˆBÈ Ï·‡ .135ŒÏÚŒÛ‡ ,BÙ˙k ÏÚL «»¬»≈¿»∆«¿≈««

BÚaˆ‡a BÏ ‰¯eL˜ ‡ÓÈ ÔÈ‡L Èt136¯„eÒ ÏÎÂ . ƒ∆≈ƒ»¿»¿∆¿»¿»»
Ba ˙‡ˆÏ ¯eÒ‡ ,Ba¯Â BL‡¯ ‰ÙBÁ BÈ‡L137‰˙È‰ . ∆≈∆…¿À»»≈»¿»

˙ÈÎÒ138‰ÈL‡¯ ÈL ¯LB˜ - ‰·Á¯ dÈ‡L ‰¯ˆ˜ «¿ƒ¿»»∆≈»¿»»≈¿≈»∆»
.da ˙‡ˆÏ ¯zÓe ,Ë·‡ BÓk ˙‡ˆÓÂ ,ÌÈÙ˙kÓ ‰hÓÏ¿«»ƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿≈¿«¿≈À»»≈»

א.133) קמז, לצאת 134)שבת כסות מוכרי של שדרכם
מלבוש. דרך זה ואין שדרך 135)כך, גדולה מטפחת
בחול. גם בקיפול מעשה 136)לבישתו יהודה: רבי אמר

בסודר  שיצא הורקנוס בן אליעזר רבי של בנו בהורקנוס
באצבעו  לו כרוכה (חוט) שנימא אלא בשבת, כתיפו שעל
אמרו: חכמים לפני הדבר וכשבא כתפיו), מעל יפול (שלא
קמז.). (שבת מותר" - באצבעו לו כרוכה נימא אין אפילו

אבל 137) גופו, רוב בו להתלבש העשוי לסודר הכוונה
צורך  אין הכתף, על מקופלים ללבשם שהדרך שלנו סודרים

(הגר"א). זה אחר:138)כשיעור בנוסח ב. קמז, שבת
את  לעטוף וצר ארוך צמר "בגד התימנים), (כת"י "סבנית"

(מגידֿמשנה). המרחץ מבית כשיוצאים והכתפיים הראש

.Î¯zÓ139ÏÏÓ ‰È˙B˙ÙNa LiL ˙ÈlËa ÛhÚ˙‰Ï140, À»¿ƒ¿«≈¿«ƒ∆≈¿ƒ¿∆»¿»
ÈB ÔÈ‡L ÈtŒÏÚŒÛ‡Â ÔÈk¯‡ ÔÈËeÁ Ô‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡««ƒ∆≈ƒ¬Àƒ¿««ƒ∆≈»
„Èt˜Ó BÈ‡Â ,˙Èlh‰ Èa‚Ï ÌÈÏËa Ô‰L ÈtÓ ;˙Èlh‰««ƒƒ¿≈∆≈¿≈ƒ¿«≈««ƒ¿≈«¿ƒ
˙ÈlËa ‡ˆBi‰ ,CÎÈÙÏ .eÈ‰ ‡Ï ÔÈa eÈ‰ ÔÈa Ô‰ÈÏÚ¬≈∆≈»≈…»¿ƒ»«≈¿«ƒ

d˙ÎÏ‰k ˙ˆiˆÓ dÈ‡L141Ô˙B‡L ÈtÓ ;·iÁ - ∆≈»¿À∆∆¿ƒ¿»»«»ƒ¿≈∆»
ÌÈÏLiL „Ú ,Ô‰ÈÏÚ BzÚ„Â ,BÏˆ‡ Ô‰ ÔÈ·eLÁ ÔÈËeÁ‰«ƒ¬ƒ≈∆¿¿«¿¬≈∆«∆«¿ƒ

lË Ï·‡ .˙ÈˆÈˆ eNÚÈÂ ÔB¯ÒÁ- d˙ÎÏ‰k ˙ˆiˆÓ‰ ˙È ∆¿»¿≈»ƒƒ¬»«ƒ«¿À∆∆¿ƒ¿»»
‰ÏÈla ÔÈa ÌBia ÔÈa da ˙‡ˆÏ ¯zÓ142˙ÈˆÈv‰ ÔÈ‡L ; À»»≈»≈«≈««¿»∆≈«ƒƒ

„‚a‰ ÈBpÓ ‡È‰ È¯‰ ‡l‡ ,ÈB‡NÓ ‰¯eÓb‰«¿»«∆»¬≈ƒƒ«∆∆
‡¯Ó‡‰ BÓk ,ÂÈÒÈÒÎzÓe143el‡Â .da ‡ˆBiÎÂ144eÈ‰ ƒ«¿ƒ»¿»ƒ¿»¿«≈»¿ƒ»

‰È‰ ,ÈB‡NÓ d˙ÎÏ‰k ˙ˆiˆÓ ‡È‰L ˙ÈˆÈv‰ ÈËeÁ≈«ƒƒ∆ƒ¿À∆∆¿ƒ¿»»«»»
elÙ‡ da ‡ˆBi‰ ·iÁ145˙ÂˆÓ ÔÈ‡L ;˙aM‰ ÌBÈa «»«≈»¬ƒ¿««»∆≈ƒ¿«

.˙aL ‰ÁBc ˙¯k da ÔÈ‡L ‰NÚ¬≈∆≈»»≈»«»

ב.139) קלט, בקצות 140)שבת התלויים יתרים חוטים
הטלית 141)הבגד. כנפי בשלוש ציצית שתלה "כגון

(ר"ח). הרביעית" ולא 142)והניח ביום הציצית "שחובת
בהל' (רבינו ראיה" בשעת - אותו וראיתם שנאמר: בלילה,

ה"ז). פ"ג שפתו.143)ציצית או הבגד תפר על חיפוי
מצוייצת 144) בטלית שבת בליל לצאת שאסור הרי"ף דעת

כמשא, הטלית נחשבת ציצית, זמן שאינו שכיון כהלכתה,
אסור  היה השבת ביום גם זו, שיטה שלפי סובר ורבינו

ציצית, מצות שמקיים אף כי בה, לדחות לצאת בכוחה אין
תעשה' 'לא דוחה 'עשה' שאין בכרת, שהוא שבת איסור
הרי"ף, דעת נגד מיוחדת תשובה כתב ורבינו כרת; בו שיש
יצא  ובין משוי אינה כהלכתה מצוייצת "וכשהיתה וסיים:
קטן  או אשה בה יצא בין יצא, לא בין ציצית חובת ידי זה
("תשובות  היום" גדול בה שיצא בין בלילה איש או

ס'). סי' פריימן המילה 145)הרמב"ם" חסרה אחר, בנוסח
רוקח'). ('מעשה "אפילו"

.‡Î‡Ï146‡ˆÈ147BÏ ‰·eÁz‰ ËÁÓa ˙aLa ËiÁ‰ …≈≈««»¿«»¿«««¿»
Èc¯‚ ‡ÏÂ .BÊ‡aL ÌÒÈ˜a ¯b ‡ÏÂ .B„‚·a148 ¿ƒ¿¿…«»¿≈»∆¿»¿¿…«¿ƒ

‡¯È‡a149˜¯BÒ ‡ÏÂ .BÊ‡aL150.BÊ‡aL ‰ÎÈLÓa ¿ƒ»∆¿»¿¿…≈ƒ¿ƒ»∆¿»¿
ÈÁÏL ‡ÏÂ151B¯‡eˆaL ¯È„a152Úaˆ ‡ÏÂ . ¿…À¿»ƒ¿ƒ»∆¿«»¿…«»

‡Ó‚„a153¯eËt - ‡ˆÈ Ì‡Â .BÊ‡aL154ÈtŒÏÚŒÛ‡ . ¿À¿»∆¿»¿¿ƒ»»»««ƒ
C¯„k ‡ÈˆB‰ ‡lL ÈtÓ ,B˙en‡ C¯c ‡ˆiL∆»»∆∆À»ƒ¿≈∆…ƒ¿∆∆

.ÔÈ‡ÈˆBn‰«ƒƒ

ב.146) יא, אותם 147)שבת שמים כאן השינויים "כל
הם  אומנות מאיזו שיכירו כדי לשוק, בצאתם אומנות בעלי

(רש"י). למלאכה" חתיכת 149)אורג.148)וישכרום
עמ' ו' כרך ("סיני" התלמוד בפירוש ורבינו (רש"י). צמר
והיא  מסורקת, ערבי בלשון נקראת "אירא כתב: קיג)

קנה". של קטנה ויוצא 150)שפופרת הצמר, או הפשתן
אומנותו. על לדוגמא (בחוט) מחליף 151)במשיחה
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כספים. (שונצינו).152)ופורט "שבאזנו" אחר: בנוסח
שחור 153) צבוע צמר ומעט אדום, צבוע צמר "מעט

(רש"י). יהודה:154)לדוגמא" ורבי מאיר רבי בזה נחלקו
מאיר  ורבי אומנותו, דרך שהוציא אומן מחייב יהודה רבי
"רבי  המקובל: הכלל נגד מאיר, כרבי רבינו ופסק פוטר.
מגידֿמשנה). (ועיין יהודה" כרבי הלכה - יהודה ורבי מאיר

.·Î·f‰155ÒÈka ‡ˆiL156ÔÈ‡L ÈtÓ ;·iÁ - BlL «»∆»»«ƒ∆«»ƒ¿≈∆≈
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .˙‡f‰ C¯ck ‡l‡ B‡ÈˆB‰Ï ‰Ê ÒÈk C¯c∆∆ƒ∆¿ƒ∆»«∆∆«…¿««ƒ
eÎÏÎÏ˙È ‡lL È„k ‡l‡ ,‰‡ˆB‰‰ Ûe‚Ï CÈ¯ˆ BÈ‡L∆≈»ƒ¿«»»∆»¿≈∆…ƒ¿«¿¿

‚Ï ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‰Î‡Ïn‰L ;ÂÈ„‚a·iÁ - dÙe ¿»»∆«¿»»∆≈»¿ƒ»¿»«»
‰ÈÏÚ157. »∆»

ב.155) יא, בגדיו.156)שבת יתלכלכו שלא קשור
שהלכה 157) הראשונים רוב דעת אבל ה"ז, בפ"א כדעתו

עליה. פטור - לגופה צריכה שאינה מלאכה כי שמעון, כרבי

.‚Î‡ˆBn‰158ÌÈa¯‰ ˙eL¯a ˙aLa ÔÈlÙz159„ˆÈk , «≈¿ƒƒ¿«»ƒ¿»«ƒ≈«
Ôk¯„k ÔL·BÏ ?‰NBÚ ‡e‰160,B„Èa „È ÏL ÁÈpÓ - ∆¿»¿«¿»«ƒ«∆»¿»

¯ÊBÁÂ ,˙Èaa ÔˆÏBÁÂ ÒÎÂ - BL‡¯a L‡¯ ÏL∆…¿…¿ƒ¿»¿¿»««ƒ¿≈
.Ôlk ˙‡ ÒÈÎiL „Ú ,ÔˆÏBÁÂ ,ÈL ‚eÊ L·BÏÂ ,‡ˆBÈÂ¿≈¿≈≈ƒ¿¿»«∆«¿ƒ∆À»
ÔÒÈÎ‰Ï È„k ÌBi‰ ÔÓ ¯‡L ‡ÏÂ ,‰a¯‰ eÈ‰ Ì‡Â¿ƒ»«¿≈¿…ƒ¿«ƒ«¿≈¿«¿ƒ»

Ì‰ÈÏÚ CÈLÁÓ ‰Ê È¯‰ - LeaÏÓ C¯c161ÔÒÈÎÓe , ∆∆«¿¬≈∆«¿ƒ¬≈∆«¿ƒ»
‰¯Êb‰ ÈÓÈa ‰È‰ Ì‡Â .˙aL È‡ˆBÓa162‡¯È˙nL , ¿»≈«»¿ƒ»»ƒ≈«¿≈»∆ƒ¿»≈

ÔqÎÓ - ÌÈ˙ek‰ ÈtÓ ·¯Ú‰ „Ú Ô¯ÓLÏe ·LÈÏ≈≈¿»¿»«»∆∆ƒ¿≈«ƒ¿«»
.CÏB‰Â ÔÁÈpÓe ÔÓB˜Óaƒ¿»«ƒ»¿≈

א.158) צה, עירובין שמירה.159)משנה, ובלי בבזיון
תפילין 160) בהל' (כמבואר תפילין זמן אינו ששבת ואף

לשם  ללבשן מתכוון שאינו כיון ללבשן מותר - ה"י) פ"ד
כוונה. צריכות מצוות שהרי מבזיון, להצילן כיֿאם מצוה,
בראשו, ראש של "מניח ההמשך: התימנים, כת"י ובנוסח
כך  ואחר תחילה, יד של "מניח דו"ו: ובנוסח בידו" יד ושל

ונכנס". ראש כולן 161)של להכניס יספיק שלא כיון
הערב. עד בשדה ימתין אלא כלל ילבשן לא יום, מבעוד

מצוות.162) בקיום סכנה כשיש שמד, גזירת

.„Î‰È‰163ÌÈËÒl‰ ÈtÓ Ô‰ÈÏÚ CÈLÁ‰Ï ‡¯È˙Ó »»ƒ¿»≈¿«¿ƒ¬≈∆ƒ¿≈«ƒ¿ƒ
Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt ÔÎÈÏBÓe ˙Á‡k Ôlk ˙‡ ÏËB -≈∆À»¿««ƒ»»»≈«¿«

˙Bn‡164B¯·ÁÂ ,˙Bn‡ Úa¯‡ CB˙a B¯·ÁÏ Ô˙B B‡ ; «¿»«¬≈¿«¿«««¬≈
B¯·ÁÏ165‰BˆÈÁ‰ ¯ˆÁÏ ÚÈbnL „Ú ,166‰na . «¬≈«∆«ƒ«∆»≈«ƒ»«∆

Ô‰Â Ô‰È˙BÚeˆ¯ Ô‰a eÈ‰La ?ÌÈ¯eÓ‡ ÌÈ¯·c¿»ƒ¬ƒ¿∆»»∆¿≈∆¿≈
Ï·‡ ;Ô‰ ÔÈlÙz È‡ceL ,ÔÈlÙz ÏL ¯L˜ ÔÈ¯M˜Ó¿À»ƒ∆∆∆¿ƒƒ∆««¿ƒƒ≈¬»

Ô‰Ï ˜˜Ê BÈ‡ - ˙B¯M˜Ó Ô‰È˙BÚeˆ¯ eÈ‰ ‡Ï Ì‡167. ƒ…»¿≈∆¿À»≈ƒ¿»»∆

א.163) צז, אמות,164)עירובין לארבע שיגיע "קודם
אמות  ארבע העברת כאן ואין פעם, בכל וכן לנוח. יעמוד
כך. לעשות התירו התפילין קדושת ומשום (רש"י), יחד"

רק 165) בזה ויש שלימה, מלאכה עשה לא מהם אחד שאף
הט"ו). בפ"א (כמבואר מדרבנן המקום 166)איסור שהוא

ה  התפילין.המשתמר את בו לשים שיטת 167)ראשון זוהי
ומתיר  בחדשות, אוסר יהודה "רבי התלמוד: בדברי רבינו
קמיעות, רק תפילין שאינן לחשוש יש בחדשות בישנות",

ושאר  הראב"ד לדעת אבל דרבנן. איסור בשבילן התירו ולא
קמיעות, ולא תפילין שהן ספק אין בחדשות גם הראשונים,
שאינן  מפני זוג, זוג להכניסן בחדשות התירו שלא והטעם
את  לקשור שאסור להכניסן, יוכל ולא ברצועות מקושרות

בשבת. התפילין

.‰Î‡ˆBn‰168‰¯Bz ¯ÙÒ169B¯nLÓe ·LBÈ - «≈≈∆»≈¿«¿
‰kq·e .ÂÈÏÚ CÈLÁÓe170Ì‡Â .BÏ CÏB‰Â BÁÈpÓ - «¿ƒ»»««»»«ƒ¿≈¿ƒ

ÔÈ„¯BÈ ÌÈÓL‚ eÈ‰171‰qÎÓe ¯ÊBÁÂ ,¯BÚa ÛhÚ˙Ó - »¿»ƒ¿ƒƒ¿«≈»¿≈¿«∆
.Ba ÒÎÂ ,B˙B‡¿ƒ¿»

ח.168) פרק "ספר".169)תוספתא הנוסח: בתוספתא,
קודש. כתבי בשאר שהואֿהדין מזה סכנת 170)ונראה

בזיון 171)לסטים. שיש סכנה, במקום שלא מדובר כאן
עליו. היורדים הגשמים משום הספר

.ÂÎ‡Ï172ËiÁ‰ ‡ˆÈ173B„Èa BËÁÓa174‡ÏÂ , …≈≈«¬»¿«¬¿»¿…
¯Ï·l‰175‡nL ;‰ÎLÁÏ CeÓÒ ˙aL ·¯Ú ,BÒBÓÏ˜a ««¿»¿À¿∆∆«»»«¬≈»∆»
ÁkLÈ176·iÁÂ .‡ÈˆBÈÂ177·¯Ú B„‚·a LÓLÓÏ Ì„‡ ƒ¿«¿ƒ¿«»»»¿«¿≈¿ƒ¿∆∆

‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL‡ˆÈÂ ÁeÎL ¯·c ÌL ‰È‰È ‡nL , «»ƒ¬≈»∆»ƒ¿∆»»»»«¿≈≈
;‰ÎLÁ ÌÚ ˙aL ·¯Ú ÔÈlÙ˙a ˙‡ˆÏ ¯zÓ .˙aLa Ba¿«»À»»≈ƒ¿ƒƒ∆∆«»ƒ¬≈»
BÈ‡ ,˙Ú ÏÎa ÂÈlÙ˙a LÓLÓÏ Ì„‡ ·iÁÂ ÏÈ‡B‰ƒ¿«»»»¿«¿≈ƒ¿ƒ»¿»≈≈

ÔÁÎBL178ÁÎL .179¯kÊÂ ,ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ï Ô‰a ‡ˆÈÂ ¿»»«¿»»»∆ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿«
‰qÎÓ - BL‡¯a ÔÈlÙz BÏ LiL180„Ú BL‡¯ ˙‡ ∆≈¿ƒƒ¿…¿«∆∆…«

.L¯„n‰ ˙È·Ï B‡ B˙È·Ï ÚÈbnL∆«ƒ«¿≈¿≈«ƒ¿»

א.172) יא, שבת אדם 173)משנה, בשאר והואֿהדין
בכך. שדרכו משום אלא חייט אמרו ולא בידו, חפץ האוחז

חכמים,174) גזרו לא בבגדו, תחובה המחט היתה אם אבל
שלא  כיון פטור, – הרבים לרשות כך יצא אם שאפילו כיון
כ"א). בהלכה (כמבואר המוציאים כדרך הוציא

שישכח 176)הסופר.175) או שבת שהיום ישכח
ישכח  אם אבל חטאת, ויתחייב בשבת אסורה שהוצאה
כמבואר  מתעסק, נקרא שזה מחטאת פטור - בידו שהמחט

הי"א. אדם 177)בפ"א חייב אומר, "חנניא א: יב, שבת
יוסף: רב אמר חשיכה. עם שבת ערב בבגדו למשמש
מאיסור  להפרישו כאן יש גדול (דבר לשבתא" רבתי הלכתא

רש"י). - זמן 178)שבת כל בתפילין למשמש אדם חייב
אחד, רגע אפילו מהם דעתו יסיח שלא עליו, שהם
שם  אלא בו אין שהציץ הציץ, מקדושת גדולה שקדושתן
וכמותן  ראש, בשל שם ועשרים אחד בהם יש ואלו אחד,
יסיח  שלא תמיד, מצחו על והיה נאמר: ובציץ יד, בשל

הי"ד). פ"ד תפילין בהל' (רבינו ממנו" ביצה 179)דעתו
א. מפני 180)טו, לביתו בידו אותן לשאת שאיֿאפשר

בזיון  מפני איֿאפשר בחוץ ולהשאירן השבת, קדושת
כשהם  מלבוש דרך עליו לקחתן לו התירו לכן התפילין,

בשבת. תפילין בראשו נושא יראוהו שלא מכוסים

ה'תשפ"א  מרחשון כ"ז ש"ק יום

עׂשרים  1ּפרק ¤¤¤§¦
לזה 1) ונמשך מלאכותיה. ואיסור הבהמה דיני בו נתבארו

ורוב  מלאכה. העושה בהמה לגוי למכור שלא שגזרו מה
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ונסתיים  בהן. והאסור המותר הוצאת בדיני הפרק ענייני
לבהמות, בכתוב שהוקשו העבדים שביתת בחיוב הפרק

והגר. אמתך בן וינפש וחמורך, שורך ינוח למען באמרו:

.‡¯eÒ‡2,˙aLa ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡NÓ ‡ÈˆB‰Ï »¿ƒ«»««¿≈»¿«»
¯Ó‡pL3- EzÓ‰a ÏÎÂ E¯BÓÁÂ E¯BL ÁeÈ ÔÚÓÏ : ∆∆¡«¿««»«¿«¬¿¿»¿∆¿∆

ÛBÚÂ ‰iÁ ‰Ó‰a Ïk „Á‡Â ¯BÓÁÂ ¯BL „Á‡4Ì‡Â .5 ∆»«¬¿∆»»¿≈»«»»¿ƒ
ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰L ÈtŒÏÚŒÛ‡ - ‰Ó‰a‰ ÏÚ ‡ÈˆB‰ƒ««¿≈»««ƒ∆¿À∆«
‰NÚ ÏÏkÓ ‡a B¯eq‡L ÈÙÏ ;‰˜BÏ BÈ‡ ,d˙˙È·L6. ¿ƒ»»≈∆¿ƒ∆ƒ»ƒ¿«¬≈

¯nÁÓ‰ ,CÎÈÙÏ7‰ÈÏÚ ‰È‰Â ,˙aLa BzÓ‰a ¯Á‡ ¿ƒ»«¿«≈««¿∆¿¿«»¿»»»∆»
¯eËt - ÈB‡NÓ8. «»

ה"ב).2) פ"ה (שבת פסוקים 3)'ירושלמי' שני הם
כג, (שמות וחמורך" שורך ינוח "למען מהפסוק: נפרדים;
ומהפסוק: בהמה, שביתת דין שם) ('ירושלמי' למדים יב)
לרבות  נד.) (בבאֿקמא למדים יד) ה, (דברים בהמתך" "וכל
בהמתך" "וכל המלים חסרות אחר, ובנוסח ועוף; חיה

רוקח'). שכתוב 4)('מעשה ממה ב. נד, בבאֿקמא
מלאכה  כל תעשה "לא יד) ה, (דברים האחרונות בדברות
חיה  לרבות בהמתך", וכל וחמורך שורך וכו' ובנך אתה

בהם. כיוצא ב.5)ועוף קנד, איסורו 6)שבת שנכתב
על  אלא לוקים ואין שורך", ינוח "למען 'עשה': בלשון
סנהדרין  בהל' כמבואר תעשה', 'לא בלשון שנכתב איסור

וב'. ה"א ומזרזה 7)פי"ח הבהמה, או החמור אחר הולך
משום 8)בהליכה. התורה מן אסור אבל מלקות, מעונש

"פטור" כשאר אינו זה ו"פטור" מלאכה", כל תעשה "לא
לחםֿמשנה). (ועיין מדרבנן אלא אסור שאינו רבינו שבדברי

.·‡Ï‰Â9‰NÚ˙ ‡Ï :¯Ó‡pL ,‰¯Bza L¯ÙÓ Â‡Ï «¬…»¿…»«»∆∆¡«…«¬∆
EzÓ‰·e E˙Ó‡Â Ec·ÚÂ Ez·e E·e ‰z‡ ‰Î‡ÏÓ ÏÎ»¿»»«»ƒ¿ƒ∆¿«¿¿«¬»¿¿∆¿∆

‰LÈ¯Áa ‡ˆBiÎÂ da L¯ÁÈ ‡lL -10Â‡Ï ‡ˆÓÂ . ∆…«¬»¿«≈«¬ƒ»¿ƒ¿»«
.ÂÈÏÚ ÔÈ˜BÏ ÔÈ‡Â ,ÔÈc ˙Èa ˙˙ÈÓ ˙¯‰Ê‡Ï ÔzpL∆ƒ«¿«¿»«ƒ«≈ƒ¿≈ƒ»»

אחר 9) מחמר על לוקים אין למה דבריו, לבאר רבנו כוונת
בתורה? מפורש תעשה') ('לא "לאו" יש והלא בהמתו,

ביחד 10) המלאכה עושה כשהאדם נאמר, זה לאו כלומר:
מלאכה  כל תעשה "לא הכתוב: משמעות שכן הבהמה, עם

מיתה. חייב ובזה בהמתך, עם אתה ובהמתך", . . . אתה

.‚¯eÒ‡11¯ÈkN‰Ï B‡ ÏÈ‡L‰Ï Ï‡¯NÈÏ12‰Ó‰a »¿ƒ¿»≈¿«¿ƒ¿«¿ƒ¿≈»
‰q‚13È¯‰Â ,˙aLa ‰Î‡ÏÓ da ‰NÚÈ ‡lL ;È¯ÎÏ «»¿»¿ƒ∆…«¬∆»¿»»¿«»«¬≈

e¯Ò‡ .BzÓ‰a ˙˙È·L ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰14¯kÓÏ ÌÈÓÎÁ ¿À∆«¿ƒ«¿∆¿»¿¬»ƒƒ¿…
Ì‡Â .¯ÈkNÈ B‡ ÏÈ‡LÈ ‡nL ,È¯ÎÏ ‰q‚ ‰Ó‰a15 ¿≈»«»¿»¿ƒ∆»«¿ƒ«¿ƒ¿ƒ

B˙B‡ ÔÈÒB˜ - ¯ÎÓ16.d¯ÈÊÁÓe ‰ÈÓ„a ‰¯NÚ „Ú »«¿ƒ«¬»»¿»∆»«¬ƒ»
‰¯e·L elÙ‡Â17¯zÓe .ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡18ÏÚ Ì‰Ï ¯kÓÏ «¬ƒ¿»≈¿ƒÀ»ƒ¿…»∆«

ÏÈ‡LÓ BÈ‡Â ¯ÈkNÓ BÈ‡ ¯eÒ¯q‰L ;¯eÒ¯Ò È„È19. ¿≈«¿∆««¿≈«¿ƒ¿≈«¿ƒ

א.11) טו, זרה שהשכירה 12)עבודה אף - ישראל בהמת
לנכרי  מכרה לא אם בהמתו, שביתת משום בה יש לנכרי,

שם). ('תוספות' מלאכה.13)לצמיתות העושה
א.14) נג, פסחים א.15)משנה, מד, לפדות 16)גיטין

(רש"י). הנכרי מיד הבהמה ראויה 17)את שאינה
(גמרא  שלימה ימכור שמא גזירה - מוכרים אין למלאכה,

א.18)שם). טו, זרה כשבעל 19)עבודה "מדובר
ישאיל  לא הסרסור כי הבהמה, יד על מצוי יהיה לא הבהמה

שם). המשניות (פירוש שלו" שאינה לפי ישכיר ולא

.„¯zÓe20‡l‡ „ÓBÚ Òeq‰ ÔÈ‡L ;ÒeÒ Ì‰Ï ¯kÓÏ À»ƒ¿…»∆∆≈«≈∆»
‡NB ÈÁ‰Â ,ÈB‡NÓÏ ‡Ï ,Ì„‡ ˙·ÈÎ¯Ï21.BÓˆÚ ˙‡ ƒ¿ƒ«»»…¿«¿««≈∆«¿

C¯„Îe22Ck ,È¯ÎÏ ¯kÓÏ e¯Ò‡L¯kÓÏ e¯Ò‡ ¿∆∆∆»¿ƒ¿…¿»¿ƒ»»¿ƒ¿…
¯zÓe .È¯ÎÏ ¯kÓÏ „eLÁ‰ Ï‡¯NÈÏ23Ì‰Ï ¯kÓÏ ¿ƒ¿»≈∆»ƒ¿…¿»¿ƒÀ»ƒ¿…»∆

ËÁBLÂ ,‰ËÈÁLÏ ‰¯t24¯kÓÈ ‡ÏÂ .ÂÈÙa B˙B‡ »»ƒ¿ƒ»¿≈¿»»¿…ƒ¿…
ÌËt ÏL ¯BL elÙ‡ ,Ì˙Ò25‡‰LÈ ‡nL ,26B˙B‡ ¿»¬ƒ∆¿»∆»«¿∆

.Ba „·ÚÈÂ¿«¬…

א.20) צד, שבת א. נג, פסחים למעלה 21)משנה, מבואר
הט"ז. א.22)בפי"ח טו, זרה כ,23)עבודה זרה עבודה

פ"ב. ע"ז ותוספתא שמוכר 24)ב. בזה מספיק לא כלומר:
להלן  (ועיין שוחט שיראהו צריך אלא לשחוט, מנת על לו
שובת"). ואינו לשבות עמו "ופוסק יג: הלכה ל' פרק

(רש"י).25) למלאכה" ראוי ואינו מאד, ושמן "מפוטם
(שם 26) זבידא לי אמר אשי: רב "אמר א: טו, זרה עבודה

אותו  (משהים ליה משהינן מפוטם) (שור תוראה בר פטם)
שוורים  כשני (ועובד תרין חד על ועביד שיכחיש), עד

אחרים)".

.‰ÌB˜Ó27‰w„ ‰Ó‰a Ô‰Ï ¯kÓÏ e‚‰pL28- »∆»¬ƒ¿…»∆¿≈»«»
¯kÓÏ ‡lL e‚‰pL ÌB˜Ó ;ÔÈ¯ÎBÓ29.ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ - ¿ƒ»∆»¬∆…ƒ¿…≈¿ƒ

ÌB˜Ó ÏÎ·e30ÔÈ‡L BÓk ,‰q‚ ‰iÁ Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ ÔÈ‡ ¿»»≈¿ƒ»∆«»«»¿∆≈
.¯eÒ¯Ò È„È ÏÚ ‡l‡ ,‰q‚ ‰Ó‰a Ì‰Ï ÔÈ¯ÎBÓ¿ƒ»∆¿≈»«»∆»«¿≈«¿

א.27) נג, פסחים מלאכה.28)משנה, עושה שאינה
בהמה 29) להם למכור יבואו שמא עצמם על "שהחמירו

(רע"ב). ב.30)גסה" טז, זרה עבודה

.ÂÈÓ31C¯ca CÈLÁ‰L32È¯Î BnÚ ‰È‰ ‡ÏÂ ,33ÔziL ƒ∆∆¿ƒ«∆∆¿…»»ƒ»¿ƒ∆ƒ≈
BÒÈk BÏ34‰ÈÏÚ BÒÈk ÁÈpÓ - ‰Ó‰a BnÚ ‰˙È‰Â , ƒ¿»¿»ƒ¿≈»«ƒ«ƒ»∆»

;‰ÈÏÚÓ BÏËB „ÓÚÏ ‰ˆ¯zLÎe ,˙Îl‰Ó ‡È‰Lk¿∆ƒ¿«∆∆¿∆ƒ¿∆«¬…¿≈»∆»
ÌL ‰È‰z ‡lL È„Îe ,‰ÈÏÚ ‡e‰Â „ÓÚz ‡lL È„k¿≈∆…«¬…¿»∆»¿≈∆…ƒ¿∆»

‰Áp‰ ‡ÏÂ ‰¯È˜Ú ‡Ï35elÙ‡Â d‚È‰‰Ï BÏ ¯eÒ‡Â . …¬ƒ»¿…«»»¿»¿«¿ƒ»«¬ƒ
¯nÁÓ ‰È‰È ‡lL È„k ;‰ÈÏÚ ÒÈk‰L ÔÓÊ Ïk ÏB˜a¿»¿«∆«ƒ»∆»¿≈∆…ƒ¿∆¿«≈

˙aLa36Èab ÏÚ BÒÈk ÁÈpÈ ‡lL ,‡È‰ ÌÈÓÎÁ ˙¯Ê‚e . ¿«»¿≈«¬»ƒƒ∆…«ƒ«ƒ««≈
È¯Î BnÚ ÔÈ‡ Ì‡ ‡l‡ ,‰Ó‰a37. ¿≈»∆»ƒ≈ƒ»¿ƒ

א.31) קנג, שבת עליו 32)משנה, וקדש בדרך בא היה
עמו. ומעות הכ"ב.33)השבת בפ"ו למעלה כמבואר

(התירו 34) לא מציאה אבל (התירו), כיסו דוקא רבא: "אמר
שם). (גמרא, החמור)" על בפי"ג 35)להניח כמבואר

אלא 36)ה"א. עליה נותן שאינו מכיון הרשב"א: ודעת
קנג:) (שבת אמרו שכלל מחמר, דין בו אין מהלכת, כשהיא
חטאת, חייב מלאכה) עושה עצמו (שהוא שבגופו "כל
וכל  אסור, אבל פטור הי"ב) בפי"ג (מבואר בחבירו
לכתחילה". מותר בבהמתו אסור, אבל פטור שבחבירו

על 37) התורה) (מן מצּווה אתה חמור - טעמא? ֶ"מאי
שביתתו" על התורה) (מן מצּווה אתה אין נכרי ֶשביתתו,

שם). (גמרא,
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.Ê‰È‰38L¯Á BnÚ39‰ËBL40ÏÚ BÒÈk ÁÈpÓ - ÔË˜Â »»ƒ≈≈∆¿»»«ƒ«ƒ«
Ì„‡ Ô‰L ÈtÓ ;Ô‰Ó „Á‡Ï B˙B BÈ‡Â ,¯BÓÁ‰«¬¿≈¿¿««≈∆ƒ¿≈∆≈»»

‰ËBLÂ L¯Á BnÚ ‰È‰ .Ï‡¯NiÓ41‰Ó‰a BnÚ ÔÈ‡Â , ƒƒ¿»≈»»ƒ≈≈¿∆¿≈ƒ¿≈»
ÔË˜Â ‰ËBL .‰ËBMÏ B˙B -42.‰ËBMÏ B˙B - ¿«∆∆¿»»¿«∆

‰ˆ¯iL Ô‰Ó ‰Ê È‡Ï B˙B - ÔË˜Â L¯Á43‰˙È‰ ‡Ï . ≈≈¿»»¿¿≈∆≈∆∆ƒ¿∆…»¿»
Cl‰Ó - el‡ ÏkÓ „Á‡ ‡ÏÂ È¯Î ‡ÏÂ ‰Ó‰a BnÚƒ¿≈»¿…»¿ƒ¿…∆»ƒ»≈¿«≈

˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt Ba44‰‡ÈˆÓ elÙ‡Â .45 »»≈«¿«««¬ƒ¿ƒ»
;˙Bn‡ Úa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt da Cl‰Ó ,B„ÈÏ ‰‡aL∆»»¿»¿«≈»»»≈«¿««
- ‰ÈÏÚ CÈLÁ‰Ï ÏBÎÈ Ì‡ :B„ÈÏ ‡B·zL Ì„˜ Ï·‡¬»…∆∆»¿»ƒ»¿«¿ƒ»∆»

ÁÓÚa¯‡Ó ˙BÁt ˙BÁt dÎÈÏBÓ - Â‡Ï Ì‡Â ,CÈL «¿ƒ¿ƒ»ƒ»»»≈«¿«
.˙Bn‡«

א.38) קנג, מקום,39)שבת בכל האמורים וחרשת "חרש
שמדבר  מי אבל מדברים, ולא שומעים שאין האילמים הם
אדם" ככל הוא הרי מדבר, ואינו שומע או שומע ואינו

הכ"ו). פ"ב אישות בהל' דעת 40)(רבינו לו אין "שוטה
(רש"י). קצת" דעת לו יש חרש אבל בנוסח 41)כלל,
התימנים). (כת"י וקטן" ושוטה "חרש שהקטן 42)אחר:

השוטה. מהֿשאיןֿכן כשיגדל, דעת לכלל שכל 43)יבא
יבוא  וקטן קצת, דעת עכשיו לו יש חרש מעלה: לו יש אחד

כשיגדל. דעת שם.44)לכלל היתה אחרת (תקנה) "עוד
לגלותה, חכמים רצו ולא אמות, מארבע פחות מוליכו
תורה  דבר להסתיר (מותר דבר" הסתר אלהים "כבוד משום:
שלימות  אמות ארבע יוליכנו שלא שמים), כבוד משום

קנג:). (שבת הרבים" ונתנו 45)ברשות נשאו זו בהלכה
קנג) (שבת מבואר בגמרא שהרי והקשו: הרמב"ם, מפרשי
השיב  הרמב"ם לא". במציאה אבל התירו, בכיסו ש"דוקא
ז"ל  שבבבל הישיבות ראשי "גם לוניל: לחכמי בתשובה
שזה  לי ויראה החיבור... אליהם כשהגיע זו פיסקא על תפסו
המציאה  ליתן אלא חילק לא למציאה, כיסו בין רבא שחילק
פחות  להוליכה אבל חמור, גבי על להוליכה או לנכרי,
יש  גדולה צינעה ההולכה שזו מותר... אמות מארבע פחות
יכיר  ולא לסייעו אחר איש ולא אחר דבר צריך ואינו בה,
ארבע  יעבירנו שמא נחוש ולא נחפז, יהיה ולא אדם בו
נז). סי' פריימן הרמב"ם (תשובת הרבים ברשות אמות
מקור  הראו ג) אות משבת כ"ד (פרק נתנאל' ו'קרבן והגר"א
גיורא  איסור בדברי ע.) זרה (עבודה בגמרא רבינו לדברי
כיס  ש"המוצא מכיון בשבת, אבודים ארנקים נמצאו שלא
בנוסח  אולם אמות". מארבע פחות פחות מוליכו בשבת

"המוצא". ולא "המוציא" כתוב: בראשונים, שהובא

.Á¯zÓ46CLÓÏ47‚˙Óa ‰Ó‰a‰ ˙‡48ÔÒ¯Â49dlL À»ƒ¿…∆«¿≈»¿∆∆»∆∆∆»
.ÔÒ¯‰ B˙B‡Ï ‰Èe‡¯ ‰È‰zL ,‡e‰Â ;ÌÈa¯‰ ˙eL¯Ïƒ¿»«ƒ»∆ƒ¿∆¿»¿»∆∆

¯ÈL :ÔB‚k50¯ÒÙ‡Â ,ÒeÒÏ51ÌËÁÂ ,ÏÓ‚Ï52 ¿≈¿¿«¿»¿»»«¬»
‰˜‡Ï53¯‚eÒÂ ,54‰Ó‰a ‡ÈˆB‰ Ì‡ Ï·‡ .·ÏÎÏ ¿»»¿«¿∆∆¬»ƒƒ¿≈»

;Òeq‰ ÈÙa Ï·Á ¯LwL ÔB‚k ,˙¯nzLÓ ÔÈ‡L ‚˙Óa¿∆∆∆≈ƒ¿«∆∆¿∆»«∆∆¿ƒ«
˙BÁÙa ˙¯nzLÓ ‡l‡ ,BÏ ‰ÎÈ¯ˆ dÈ‡L ‚˙Óa B‡¿∆∆∆≈»¿ƒ»∆»ƒ¿«∆∆¿»
Ïe˙Á B‡ ,ÒeÒ ÏL ¯ÈLa ¯BÓÁ ‡ÈˆB‰L ÔB‚k ,epnÓƒ∆¿∆ƒ¬¿≈∆»
B‡ ‰lÚÓ ‰¯ÈÓL ÏkL ;ÈB‡NÓ ‰Ê È¯‰ - ¯‚eÒa¿«¬≈∆«∆»¿ƒ»¿À»

dÏ ‡e‰ ÈB‡NÓ ‰˙eÁt ‰¯ÈÓL55. ¿ƒ»¿»«»

ב.46) נא, שבת לצאת 47)משנה, הבהמה שדרך בדברים
בשבת  גם מותר משא, לשם ולא שמירה לשם בחול. בהם

כתכשיטים. נחשבים בפי 48)שהם ששמים ברזל שרשרת
להנהיגה. לקשרה 49)הבהמה, הבהמה בלחי נתון חבל

שלה" ואפסר "ורסן אחר: בנוסח במהלכה; ולהטותה
רוקח'). המשניות).50)('מעשה (פירוש המתג" "הוא

המשניות).51) (פירוש הגמלים" פיות על שקושרים "חבל
(פירוש 52) הלחיים" על אותו שקושרים ברזל של "טס

בתוכו  ומכניס חטמה את "נוקב רש"י ולדעת המשניות).
טבעת". נקבה.53)כמין ברזל,54)גמל של צוארון

בו. תלויה נחשב 55)ושלשלת בכך, דרכם שאין שכיון
תכשיט. ואינו כמשא

.Ë‡Ï56eÈ‰ elÙ‡ .CLÓÈÂ ‰Êa ‰Ê ÌÈlÓb ¯L˜È …ƒ¿…¿«ƒ∆»∆¿ƒ¿…¬ƒ»
Ï·‡ .˙aLa ÔÈÎLÓ ÔÈ‡ ,˙aL ·¯ÚÓ ÔÈ¯eL¿̃ƒ≈∆∆«»≈»ƒ¿»ƒ¿«»¬»

B„È CB˙Ï ÌÈÏ·Á ‡e‰ ÒÈÎÓÏ·Á ‡ˆÈ ‡lL ,‡e‰Â . «¿ƒ¬»ƒ¿»»∆…≈≈∆∆
ÁÙË B„È CBzÓ57ÈtnL Ï·Á‰ ‰È‰iL CÈ¯ˆÂ . ƒ»∆«¿»ƒ∆ƒ¿∆«∆∆∆ƒƒ

¯˙BÈ B‡ ÁÙË ı¯‡‰ ÔÓ dB·b B„È „Ú ‰Ó‰a‰58. «¿≈»«»»«ƒ»»∆∆«≈
‰Ó ÈtÓe59?‰Êa ‰Ê ÌÈ¯eLw‰ ÌÈlÓb‰ CLÓÈ ‡Ï ƒ¿≈»…ƒ¿…«¿«ƒ«¿ƒ∆»∆

Ba ÔÈ¯ÎBnL ˜eMÏ ÔÎÈÏBnL ÈÓk ‰‡¯ ‡e‰L ÈtÓƒ¿≈∆ƒ¿∆¿ƒ∆ƒ»«∆¿ƒ
ÔÈ˜ÁNnL B‡ ,˙BÓ‰a‰60‰Ê ÈtÓe .ÌL Ô‰a61‡Ï «¿≈∆¿«¬ƒ»∆»ƒ¿≈∆…

‚BÊa ‰Ó‰a ‡ˆz62d¯‡eˆaL63˜e˜t ‰È‰ elÙ‡Â , ≈≈¿≈»¿∆¿«»»«¬ƒ»»»
.ÏB˜ BÏ ÔÈ‡L∆≈

א.56) נד, שבת ולא 57)משנה, בידו, כנושאו "שדומה
(רש"י). הגמל" אפסר שהוא נראה 58)ניכר שיהא "כדי

(רש"י). זה" בחבל נמשכת שם.59)שהבהמה שבת,
בפ"י 60) רבינו והעתיקו (כה:) בסנהדרין שאמרו כמו

ואומר  ועוף, חיה בבהמה "המשחקים ה"ד: עדות מהלכות
זה  והרי שניהם", את בעליו יטול - חבירו את הקודם כל
הי"ז. פכ"ג להלן רבינו שכתב וכמו בשבת, וממכר כמקח

ב.61) נד, "ולא 63)בפעמון.62)שבת שם: במשנה,
בזוג  שהמדובר משום) ד"ה (שם ה'תוספות' וכתבו בזוג",
מעליה  יפול שמא חשש גם יש כן לא  שאם לבגד, הארוג
רבינו  שכתב וממה הרבים. ברשות להוליכו ויבוא

בבגד. ארוג שאינו נראה "שבצוארה",

.È‚BÊa ‰Ó‰a ‡ˆz ‡Ï64Ì˙BÁa ‡ÏÂ ,d˙eÒÎaL65 …≈≈¿≈»¿∆ƒ¿»¿…¿»
d¯‡eˆaL66‰Úeˆ¯a ‡ÏÂ ,d˙eÒÎaL Ì˙BÁa ‡ÏÂ , ∆¿«»»¿…¿»∆ƒ¿»¿…ƒ¿»

‡ˆBÈ ¯BÓÁ ÔÈ‡Â .d¯‡eˆaL ÌÏeÒa ‡ÏÂ ,dÏ‚¯aL∆¿«¿»¿…¿»∆¿«»»¿≈¬≈
˙Úc¯Óa67·¯ÚÓ BÏ ‰¯eL˜ ‰˙È‰ ÔkŒÌ‡ ‡l‡ , ¿«¿««∆»ƒ≈»¿»¿»≈∆∆

˙ÏhËÓa ÏÓ‚ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˙aL68BÏ ‰ÈeÏz‰ «»¿…≈≈»»ƒ¿À∆∆«¿»
BzLa¯Îa69‰¯eL˜ ‰˙È‰ Ôk Ì‡ ‡l‡ ,B·Êa B‡ ¿«¿«¿ƒ¿»∆»ƒ≈»¿»¿»

Bz¯ËBÁÂ B·Êa70‡ÏÂ „È „e˜Ú ÏÓb‰ ‡ˆÈ ‡ÏÂ . ƒ¿»¿«¿¿…≈≈«»»¬»¿…
Ï‚¯ „e˜Ú71.˙BÓ‰a‰ Ïk ¯‡L ÔÎÂ . ¬∆∆¿≈¿»»«¿≈

שבכסותה"64) בזוג ולא שבצוארה "בזוג אחרות בנוסחאות
ט'. בהלכה כן כתב כבר שהרי מיותר, וזה רוקח') ('מעשה

אחר 65) חומר או ממתכת עשויה מטבע כעין א. נח, שבת
על  או הבהמה צואר על קושרים שהיו הבעלות לסימן

שם). (רש"י תתלכלך שלא עשויים 66)כסותה "עצים
לגבו  ראשו יחזיר שלא כדי החמור, צואר על וערב כשתי
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המשניות). (פירוש חבורתו" ששמים 67)לחכך קשה כסת
לחממו. כדי החמור בזנבו 68)על קשורה בגד "חתיכת

המשניות). (פירוש החטוטרת,69)לסימן" הגבוה, המקום
(שונצינו). "בדבשתו" אחר: ובנוסח הגמל. גב שעל

הגמל.70) גב שעל הגבנון "עקידת 71)חטוטרתו,
לבהמה, גדול צער שזה נד.), (שבת ורגל" יד (קשירת)
שמא  גזירה אחר: טעם ועוד אדם'). ('חיי לה הוא ומשוי

(תניא). בידו ויביאנו רגליו מעל החבל יפול

.‡ÈÔÈ‡72ÔÈËeÁa ÔÈ‡ˆBÈ ÌÈÏB‚¯z‰73˙BÚeˆ¯a ‡ÏÂ ≈««¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿…ƒ¿
Ì‰ÈÏ‚¯aL74È‡ˆBÈ ÔÈN·k‰ ÔÈ‡Â .˙ÁzL ‰Ï‚Úa Ô ∆¿«¿≈∆¿≈«¿»ƒ¿ƒ«¬»»∆««

Ô‰lL ‰ÈÏ‡75ÌÈˆÚa ˙B‡ˆBÈ ˙BN·k‰ ÔÈ‡Â . «¿»∆»∆¿≈«¿»¿¿≈ƒ
eÏtÈÂ eLhÚ˙iL È„k ÔÓËÁa Ô‰Ï ÌÈÁÈpnL∆«ƒƒ»∆¿»¿»¿≈∆ƒ¿«¿¿ƒ¿

ÔÁÓaL ÔÈÚÏBz‰76ÔË˜ ÏÚa ‡ˆBÈ Ï‚Ú‰ ÔÈ‡Â . «»ƒ∆¿…»¿≈»≈∆≈¿…»»
ÁB ‰È‰ÈÂ ÚkiL È„k B¯‡eˆ ÏÚ BÏ ÔÈÁÈpnL∆«ƒƒ««»¿≈∆ƒ»«¿ƒ¿∆«

‰Î·Na ‰Ó‰a ‡ˆz ‡ÏÂ .‰LÈ¯ÁÏ77dÏ ÔÈÁÈpnL «¬ƒ»¿…≈≈¿≈»ƒ¿»»∆«ƒƒ»
‰¯t‰ ‡ˆz ‡Ï .ÏÎ‡z ‡lL B‡ CMz ‡lL È„k ‰ÈÙa¿ƒ»¿≈∆…ƒ…∆……«…≈≈«»»

¯tw‰ ¯BÚa78˜ÈÈ ‡lL È„k ‰Ècc ÏÚ dÏ ÔÈÁÈpnL ¿«À»∆«ƒƒ»««∆»¿≈∆…ƒ«
ÔÈaL ‰Úeˆ¯a ‡ˆz ‡ÏÂ .‰LÈ ‡È‰Lk ı¯M‰ ‰pnÓƒ∆»«∆∆¿∆ƒ¿≈»¿…≈≈ƒ¿»∆≈

ÈBÏ ÔÈa - ‰È¯˜79.¯nLÏ ÔÈa ,80ÊÚ81dÏ ˜˜ÁL «¿∆»≈¿≈¿«≈≈∆»«»
Ì‡Â .˙aLa ˜˜Áa ¯eLw‰ ¯ÒÙ‡a ‰‡ˆBÈ ,‰È¯˜a¿«¿∆»¿»¿«¿»«»«¬»¿«»¿ƒ
B„Èa ep‡È·ÈÂ ,epÁzz ‡nL ;¯eÒ‡ - d˜Êa B·Áz¿»ƒ¿»»»∆»¿«¿∆ƒƒ∆¿»

.‰Êa ‡ˆBik Ïk ÔÎÂ .ÌÈa¯‰ ˙eL¯aƒ¿»«ƒ¿≈…«≈»∆

ב.72) נד, שבת שיכירום 73)משנה, לסימן שברגליהם
הכלים.74)הבעלים. את ישברו תיפצע 75)שלא שלא

הקרקע. על כשנגררת וטרשים בסלעים וכל 76)האליה
ויביאם  יפלו שמא הרבים, ברשות בהם לצאת אסורים אלה

הרבים. ברשות כדי 77)בידו הבקר פי על נקשר מחסום
"חסום". נג.) (שבת בברייתא ונקרא החיטים, מן תאכל שלא

כמחט.78) חדים ששערותיו זה 79)שרץ שאין מכיון
להלן  (מגידֿמשנה מלבוש זה אין - כולם אצל מקובל

דרכה 80)הי"ג). שאין שימור, צריכה הפרה שאין מפני
הי"ח). (למעלה הוא משאוי מעולה שמירה וכל לברוח,

לצאת 81) ודרכה שמירה צריכה שעז מפני א. נב, שבת
באפסר.

.·ÈÌÈ¯Îf‰82Ô˙e¯ÎÊ ÏÚ Ô‰Ï ¯eLw‰ ¯BÚa ÌÈ‡ˆBÈ «¿»ƒ¿ƒ¿«»»∆««¿»
ÏÚ Ì‰Ï ¯eLw‰ ¯BÚ·e ,˙B·˜p‰ ÏÚ eÏÚÈ ‡lL È„k¿≈∆…«¬««¿≈¿«»»∆«

Ì‰ÈaÏ83˙BiÏËÓ·e ,ÌÈ·‡Ê Ì‰ÈÏÚ eÏtÈ ‡lL È„k84 ƒ≈∆¿≈∆…ƒ¿¬≈∆¿≈ƒ¿«¿»ƒ
Ô‰a Ô˙B‡ ÔÈtÈnL ˙BÓw¯Ó‰85˙B‡ˆBÈ ˙BÏÁ¯‰Â . «¿À»∆¿«ƒ»»∆¿»¿≈¿

eÏÚiL È„k Ôab ÏÚ ‰ÏÚÓÏ ‰¯eL˜ Ô‰lL ‰ÈÏ‡Â¿«¿»∆»∆¿»¿«¿»««»¿≈∆«¬
eÏÚÈ ‡lL È„k ‰hÓÏ ‰¯eL˜ B‡ ,ÌÈ¯Îf‰ Ô‰ÈÏÚ¬≈∆«¿»ƒ¿»¿«»¿≈∆…«¬

˙BÙtÏÓ ˙B‡ˆBÈÂ .ÌÈ¯Îf‰ Ì‰ÈÏÚ86È„k ˙BiÏËÓa ¬≈∆«¿»ƒ¿¿¿À»¿«¿»ƒ¿≈
Ô‰Èc„Â ˙B‡ˆBÈ ÌÈfÚ‰ .È˜ Ô‰lL ¯Óv‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«∆∆∆»∆»ƒ»ƒƒ¿¿«≈∆

˙B¯eL˜87Ô¯L˜ Ì‡ Ï·‡ .·ÏÁ‰ Ô‰Ó L·ÈiL È„k ¿¿≈∆ƒ«≈∆∆»»¬»ƒ¿»»
È¯‰ - ·¯ÚÏ B˙B‡ ·ÏÁiL „Ú ·ÏÁ‰ ‡ˆÈ ‡lL È„k¿≈∆…≈≈∆»»«∆«¬…»∆∆¬≈

e‡ˆÈ ‡Ï el‡88. ≈…≈¿

ב.82) נב, שבת בגד.84)לבם.83)משנה, חתיכות
שגם 85) מובא י"א בהלכה למעלה שהרי השיג, הראב"ד

דינו  לכן יותר, ונהוג מקובל זה שנוי נראה אבל אסור. לנוי
בחתולים.86)כמלבוש. יפה 87)כרוכות מהודקות

תיפול. שהמטלנית חשש לשם 88)שאין המטלית שאין
בידו. ויביאנה תיפול ושמא יפה, מהודקת זה

.‚ÈÔÈ‡89Ûk‡a ‡ˆBÈ ¯BÓÁ90BÏ ¯eLwL ÈtŒÏÚŒÛ‡ , ≈¬≈¿À»««ƒ∆»
ÏÚeL ·Êa Òeq‰ ‡ˆÈ ‡ÏÂ .˙aL ·¯ÚÓ91‡ÏÂ , ≈∆∆«»¿…≈≈«ƒ¿«»¿…

˙È¯B‰Êa92ÏËÒ¯˜a ‰Ó‰a ‡ˆz ‡ÏÂ .ÂÈÈÚ ÔÈaL93 ƒ¿ƒ∆≈≈»¿…≈≈¿≈»ƒ¿«¿»
dÏ‚¯aL ÏcÒa ‡ÏÂ ,‰ÈÙaL94BÈ‡L ÚÈÓ˜a ‡ÏÂ , ∆¿ƒ»¿…¿«¿»∆¿«¿»¿…¿»≈«∆≈

Èab ÏÚL „‚‡a ‡È‰ ‰‡ˆBÈ Ï·‡ .‰Ó‰·Ï ‰ÁÓÓÀ¿∆ƒ¿≈»¬»¿»ƒ¿∆∆∆««≈
ÌÈN˜N˜·e ,‰kn‰95ÏL·e ,¯·M‰ Èab ÏÚL‰È96 ««»¿«¿«ƒ∆««≈«∆∆¿ƒ¿»

˜˜BÙe .da ˙ÏcÏ„Ó‰97˙ÏiËÓe ,d¯‡eˆaL ‚BÊ dÏ «¿À¿∆∆»≈»∆¿«»»¿«∆∆
¯ˆÁa Ba98˙Úc¯Ó Ô˙BÂ .99ÏiËÓe ˙aLa ¯BÓÁ‰ ÏÚ ∆»≈¿≈«¿««««¬¿«»¿«≈

¯ˆÁa100ÏËÒ¯˜ dÏ ÔÈÏBz ÔÈ‡ Ï·‡ .101.˙aLa ‰ÈÙa ∆»≈¬»≈ƒ»¿«¿»¿ƒ»¿«»

א.89) נג, מלבוש.90)שבת אינו - מחממו שאינו כיון
לחממו. שהיא מותר, שמרדעת י הלכה לעיל ועיין

(רש"י).91) רעה עין בו תשלוט שלא עיניו בין שתולים
שאינו 92) נוי שכל למעלה וראה לנוי, אדום מצבע משי

מלבוש. אינו - ומקובל "לטרסקל"93)נהוג אחר: בנוסח
בצוארה  שתולים שעורים מלא סל והוא רוקח'). ('מעשה
תצטרך  שלא לה, הוא ותענוג ואוכלת, לתוכו נתון ופיה

(רש"י). לארץ צוארה שמא 94)לשוח גזירה תינגף, שלא
בידו. ויביאנו מרגליה סביב 95)יפול קשורים לוחות שני

העצם. שיתרפא עד אותם תניד שלא השבורה, העצם
הלידה.96) אחרי בבהמה התלוי הולד את 97)כיס סותם

קול. ישמיע שלא שמוליכה 98)הפעמון יחשדוהו שלא
י. בהלכה כמבואר - אסור בשוק אבל בשוק. למכור

קר 99) שהרי בשבת, יתירה טירחא משום איסור כאן ואין
תמוז. בתקופת אפילו הרבים,100)לו ברשות לא אבל

לו. קשורה שאינה בעלמא,101)כיון לתענוג אלא שאינו
היא  והרי לארץ, צוארה לשוח תטריח שלא הבהמה בשביל

בשבת. מיותרת טירחא

.„ÈÌLk102,˙aLa BzÓ‰a ˙˙È·L ÏÚ ‰eˆÓ Ì„‡L ¿≈∆»»¿À∆«¿ƒ«¿∆¿¿«»
ÈtŒÏÚŒÛ‡Â .B˙Ó‡Â Bc·Ú ˙˙È·L ÏÚ ‰eˆÓ ‡e‰ Ck»¿À∆«¿ƒ««¿«¬»¿««ƒ
eÈÏÚ ‰ÂˆÓ ,ÔÈNBÚ ÔÓˆÚ ˙Ú„Ïe ˙Ú„ Èa Ô‰L∆≈¿≈««¿«««¿»ƒƒ¿»»≈
:¯Ó‡pL ;˙aLa ‰Î‡ÏÓ ˙iNÚÓ ÔÚÓÏe Ô¯ÓLÏ¿»¿»¿»¿»≈¬ƒ«¿»»¿«»∆∆¡«
.¯b‰Â E˙Ó‡ Ôa LÙpÈÂ ,E¯ÓÁÂ E¯BL ÁeÈ ÔÚÓÏ¿««»«¿«¬…∆¿ƒ»≈∆¬»¿¿«≈
ÌÈ„·Ú Ì‰ ,Ô˙˙È·L ÏÚ ÔÈeˆÓ e‡L ‰Ó‡Â „·Ú∆∆¿»»∆»¿Àƒ«¿ƒ»»≈¬»ƒ
ÌÈ„·Ú‰L ˙BˆÓ eÏa˜Â ˙e„·Ú ÌLÏ eÏ·ËÂ eÏnL∆»¿»¿¿≈«¿¿ƒ¿ƒ¿∆»¬»ƒ

Ô‰a ÔÈ·iÁ103,eÏ·Ë ‡ÏÂ eÏÓ ‡lL ÌÈ„·Ú Ï·‡ ; «»ƒ»∆¬»¬»ƒ∆…»¿…»¿
„·Ïa Á Èa eeËˆpL ˙BˆÓ Ú·L Ô‰ÈÏÚ eÏa˜ ‡l‡∆»ƒ¿¬≈∆∆«ƒ¿∆ƒ¿«¿≈…«ƒ¿«

·LBz ¯‚k Ô‰ È¯‰ -104‰Î‡ÏÓ ˙BNÚÏ ÔÈ¯zÓe , ¬≈≈¿≈»À»ƒ«¬¿»»
ÔÈÏa˜Ó ÔÈ‡Â .ÏÁa Ï‡¯NÈk ‡ÈÒ‰¯Ùa ÔÓˆÚÏ ˙aLa¿«»¿«¿»¿«¿∆¿»¿ƒ¿»≈¿…¿≈¿«¿ƒ
·LBz ¯‚Â ÏÈ‡B‰ .‚‰B Ï·Bi‰L ÔÓÊa ‡l‡ ·LBz ¯b≈»∆»ƒ¿«∆«≈≈ƒ¿≈»

BÓˆÚÏ ‰Î‡ÏÓ ‰NBÚ105‡e‰ È¯‰ ˜„ˆ ¯‚Â ,˙aLa ∆¿»»¿«¿¿«»¿≈∆∆¬≈
E˙Ó‡ Ôa LÙpÈÂ" ¯Ó‡ ÈÓa - ¯·c ÏÎÏ Ï‡¯NÈk¿ƒ¿»≈¿»»»¿ƒ∆¡«¿ƒ»≈∆¬»¿

BËÈ˜Ï ‡e‰L ·LBz ¯b ‰Ê ?"¯b‰Â106ÏL B¯ÈÎNe ¿«≈∆≈»∆¿ƒ¿ƒ∆
Ï‡¯NÈÏ ‰Î‡ÏÓ ‰NÚÈ ‡lL ;B˙Ó‡ Ôa BÓk ,Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿∆¬»∆…«¬∆¿»»¿ƒ¿»≈
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‰Ê ¯b‰ ‰È‰ elÙ‡Â .‰NBÚ BÓˆÚÏ Ï·‡ ,˙aLa Ba«̄¿«»¬»¿«¿∆«¬ƒ»»«≈∆
Bc·Ú107BÓˆÚÏ ‰NBÚ ‰Ê È¯‰ -108. «¿¬≈∆∆¿«¿

ãycew zegiyn zecewpã

`ed jk ,zaya eznda zziay lr deevn mc`y myk"
dk`ln zeyrl oixzene ,'ek ezn`e ecar zziay lr deevn

."lega l`xyik `iqdxta mnvrl zaya

בשבת  מלאכה לעשות שמותרין משכתב הרי להבין, וצריך
במילים  להוסיף רצה ומה צרכו, כל הדין מובן בפרהסיא,

בחול". "כישראל
הובאו  בה המשנה, לשון שהוא לתרץ היה אפשר לכאורה
לעצמו  מלאכה לעשות מותר תושב גר "ת"ר דעות: שלוש
אומר  עקיבא רבי האבד), (בדבר מועד של בחולו כישראל
כישראל  אומר... יוסי רבי נפש), (אוכל ביו"ט כישראל
אינו  זה שתירוץ אלא יוסי. כרבי הרמב"ם ופסק בחול",
צריך  אינו יוסי, כרבי הרמב"ם שכשפסק כיון מספיק,
הדעות, שאר הביא לא שהרי בחול" "כישראל להוסיף
שלא  הנוספות, הדעות את לשלול צריך אין גם וממילא

בזה. השונות הדעות להביא שצריכה הגמרא כמו
שגם  להרמב"ם, הכללים בספרי מבואר בזה: והביאור
הביאו  שלא מיוחד לימוד ישנו המשנה בלשון כאשר
אף  המשנה, בלשון וכותב מדייק מכל־מקום הרמב"ם,
מה  יובן ועפ"ז שבמשנה. הדיוק לתוכן כוונתו כשאין
בחול", כישראל בפרהסיא מלאכה לעשות "ומותרין שכתב
מ"מ  לטעות, מקום היה לא זו תוספת ללא שגם הגם

המשנה. לשון את העתיק
בהם  שמחמירים עניינים וכמה כמה מצינו להוסיף: ויש
בית  "משחרב ולדוגמא החיוב, זמן שהגיע טרם עוד
אסור  כולו בניסן ט"ז יום שיהיה ריב"ז התקין המקדש,
לא  אשתקד ויאמרו המקדש יבנה מהרה כי חדש, לאכול
יש  ועפ"ז כו'". ניכול נמי השתא המזרח, בהאיר אכלנו
בשבת  מלאכה בעשיית אסור יהיה זה שעבד לומר סברא
מקום  יש ישראל, בבית עבד שהוא מכיון כי בפרהסיא,
יש  ואז ולטבול, למול יסכים דבר של שבסופו להניח

בשבת  מלאכתי עשיתי אשתקד שיאמר לחשוש
בשפחה, ועאכו"כ היום, גם כן אעשה לא ומדוע בפרהסיא,
רפואה  שיתרפא עד אותו "משהים למול שצריך עבד שכן
שיכולה  שפחה משא"כ אותו", מטבילין ואח"כ שלימה
לעשות  שמותרים הרמב"ם משמיענו לכן מיד, לטבול
והסייגים  התקנות כל כי בפרהסיא, לעצמם בשבת מלאכה

לישראל. בנוגע אלא אינם חכמים שעשו
(119 cenr `"l wlg y"ewl itÎlr)

ב.102) מח, בהן,103)יבמות חייבת שאשה המצוות כל
אבל  עבדות, לשם וטבל מל אם ודווקא חייב. כנעני עבד גם
מצוות, עול עליו לקבל רוצה שאינו עובדֿכוכבים ערל עבד
ה"ו). פ"י עכו"ם בהל' ורבינו (מגידֿמשנה להחזיקו אסור
ואמה  לעבד התורה כוונת שאין וסובר כאן, חולק והראב"ד

ע  לשם וטבלו שלא שמלו התושבים ואמה לעבד אלא בדות,
שאמירה  הוא, בעלמא שבות תאמר שלא מלאכתו, יעשו

להעבידם. אסור אלא שבות, בהל'104)לנכרי כמבואר
הן: נח בני שנצטוו מצוות שבע וי"א. ה"י פ"ח מלכים
גזל, דמים, שפיכות עריות, גילוי ה', ברכת אלילים, עבודת

מןֿהחי. ואבר משום 105)דינים אסור ישראל לצורך אבל
הי"ב. בפ"ו למעלה כמבואר שמלאכתו 106)שבות,
ישראל. בשביל בשדה ולעבוד ישראל 107)ללקוט של

מובא  וכן גמור. כישראל הוא עברי עבד אבל לעצמו, עובד
גר  זה - והגר אמתך בן "וינפש (משפטים): ב'מכילתא'
אשר  וגרך אומר: כשהוא צדק, גר אלא אינו או תושב.
עבד  זה - אמתך בן "וינפש אמור"; צדק גר הרי בשעריך,
ואמתך  עבדך אומר: כשהוא ברית, בן אלא אינו או ערל.

אמור". ברית בן הרי אסור 108)(שמותר), לרבו אבל
אותם  לשעבד ירבה ולא התורה כוונת שיבין ומי לשעבדו,
רבים  מים כשאיבת המותר בדבר ואפילו וגרים), (עבדים
משנתם, אותם לעורר או וקושי, טורח שבה גדולה ועבודה
כמוך", ואמתך עבדך ינוח "למען אמר: יתברך שהוא לפי
רוקח' ('מעשה המנוחה" בענין שהיא "כמוך" מילת והבן

מהרמב"ם). כתבֿיד בשם



zeevnd xtq m"anx ixeriyoeygxn f"kÎ`"k -`"tyz'd

ה'תשפ"א  מרחשון כ"א ראשון יום

מב. תעשה לא מצות
רי. תעשה לא מצות קכ. עשה מצות

― המ"ב ּבגדהּמצוה מּללּבֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
עבֹודה ּכמרי לֹובׁשים ׁשהיּו ּכמֹו ּופׁשּתים מּצמר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָהארּוג
תלּבׁש "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּזמן, ּבאֹותֹו ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹזרה

i`)ׁשעטנז" ,ak mixac)נזירי אצל הּיֹום מפרסם וזה . ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֻ
העֹובר הּמצרים. מלקּות;הקּבטים חּיב ― זה לאו על ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּכלאים ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו h)ּוכבר wxt)וגם ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
מּכֹות(cp.)ּבׁשּבת .(k.)ּובסֹוף ְְַַָ

― ק"כ הּמׁשלמת להּניחהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
dcya)ּפאה dvw)והּוא ּבהן וכּיֹוצא והּפרֹות מןֿהּתבּואה ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָ

אתם" "ּתעזב יתעּלה: i)אמרֹו ,hi `xwie)ׁשהזּכיר אחר ְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֹ
מּכֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר היא(fh:)הּפאה. ׁשהּפאה , ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ּפאת תכּלה "לא אמרֹו: הּוא ― הּלאו לעׂשה. ׁשּנּתק ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹלאו
"ׂשד(ix dyrz `l)אמרֹו הּוא ― והעׂשה :(jynda): ְְְֲֵָָָ
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זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתם". ּתעזב ולּגר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ"לעני
ּבארץ. אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין ּפאה. ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹּבמּסכת

― הר"י ּכלֿהּמצוה מּלקצֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ
הּׂשדה, ּבפאת לענּיים ׁשארית מּמּנּו יּניח אּלא ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּזרּוע,

"ּבקצר ׂשד ּפאת "לאֿתכּלה יתעּלה: אמרֹו (myוהּוא ְְְְְְְְִֶֶֶַַַָָֹֻ
(ak ,bkוקצר עבר ׁשאם לפי לעׂשה, נּתק זה ולאו ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ

והּוא מןֿהּקציר, הּפאה ּכׁשעּור לענּיים יּתן ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָּכלֿהּזרּוע,
אתם" ּתעזב ולּגר "לעני יתעּלה: ׁשּבארנּו(my)אמרֹו ּכמֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

עׂשה lirl)ּבמצות Ð kw dyr zevn)ּגם חֹובה והּפאה . ְְְֲִֵֵַַָָֹ
מןֿ חֹובה זֹו ּומצוה לּׂשדה. חֹובה ׁשהיא ּכמֹו ְְִִִִֶֶַָָָָָָלאילן
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. יׂשראל ּבארץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָהּתֹורה

לּה ׁשחּברה .("d`t")ּבּמּסכּתא ְְֶֶַַָָָֻ

ה'תשפ"א  מרחשון כ"ב שני יום

ריא. תעשה לא מצות קכא. עשה מצות
ריב. תעשה לא מצות קכג. עשה מצות

― הקכ"א אתֿהּלקטהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָ
(hwld zrya zeltepd milay)קציר "ולקט אמרֹו: ְְְְְִֶֶָוהּוא

אתם" ּתעזב ולּגר לעני תלּקט ak)לא ,bk `xwie)זה וגם , ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ
ix`)לאו dyrz `l)ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו לעׂשה, ׁשּנּתק ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ
זֹו(fh:)מּכֹות מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּפאה. לגּבי ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָ

ּפאה c)ּבמּסכת wxt)אּלא נֹוהגת ּתהא ׁשּלא ּתֹורה, ודין . ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
ֶָָּבארץ.

― הרי"א מּלקחתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַַָָָָָָֻ
לענּיים, יּנחּו אּלא הּקצירה, ּבׁשעת הּנֹופלֹות ְְְְֲֳִִִִִִֶַַַַָָָֻהּׁשּבלים

תלּקט" לא קציר "ולקט יתעּלה: אמרֹו וגם(my)והּוא . ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָֹ
לעׂשה נּתק kw`)זה dyr zevn).ּבּפאה ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָ

ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו i)ּוכבר dpyn c wxt). ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָ

― הקכ"ג לענּייםהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ
והן ּפרֹותיו, ּבציר ּבׁשעת ּבּכרם הּנׁשארֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָאתֿהּׁשארּיֹות

עֹוללֹות wepizÎllerk)הּנקראֹות lecbd eqgiy ohw leky`), ְִֵַָ
אתם" ּתעזב ולּגר "לעני הּכתּוב: אמר ּבהן hi,וגם my) ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ

(iמצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר אתֿהעֹוללֹות. ׁשהזּכיר אחר ,ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפאה ּבמּסכת f)זֹו wxt)אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת ואינה . ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ֶָָּבארץ.

― הרי"ב אתֿהּמצוה מּלכּלֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֻ
ּבצירתֹו ּבׁשעת zellerd)הּכרם z` xeval `l)אמרֹו והּוא , ְְְְִִֶֶַַָָ
ת לא וכרמ" האׁשּכֹולֹות(my)עֹולל"יתעּלה: יּנחּו אּלא , ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֻ

dvwa)הּקיצֹונּיֹות ze`vnp zellerd)אין אבל לענּיים. ― ֲֲִִִִֵַָָ
לּכרם הּדֹומים ואפּלּו האילנֹות ּבׁשאר זה `dxdfּדבר idefe) ְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָ

(mxka zicegiלא זית תחּבט "ּכי ּבאמרֹו: ׁשהאזהרה לפי ,ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ
"אחרי k)תפאר ,ck mixac)אתֿהּׁשכחה יּקח ׁשּלא היא ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹ

הּדין נלמד wxe)ּומןֿהּזית j`).האילנֹות לׁשאר ּבׁשכחה ְְְְִִִִִִִַַַַָָָָ

זה "zeller")וגם ly e`ld)ּדיני נתּבארּו ּוכבר לעׂשה. נּתק ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָ
ּפאה ּבמּסכת זֹו c)מצוה dpyn f wxt). ְְִֵֶֶַָָ

ה'תשפ"א  מרחשון כ"ג שלישי יום

ריג. תעשה לא מצות קכד. עשה מצות
ריד. תעשה לא מצות קכב. עשה מצות
יום שניֿ שלישי כ "בֿ כ "ג מרחשון 

― הקכ"ד לענּייםהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַַָָ
אמרֹו: והּוא הּבציר, ּבׁשעת מןֿהענבים ונפל ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָמהּֿׁשּנׁשר

אתם" ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ (xwie`"ּופרט ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
(i ,hiּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ,wxt) ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

(e.ּבארץ אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת ְִֵֶֶֶֶַָָָָָואינּה

― הרי"ג אתֿהּמצוה מּלאסֹוף ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָֻ
יּנחּו אּלא ּבצירתֹו, ּבׁשעת מןֿהּכרם הּנֹופלים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֻהּגרּגרים

תלּקט" לא ּכרמ "ּופרט אמרֹו: והּוא וגם(my)לענּיים, , ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ
ּפאה ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לעׂשה. נּתק ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָזה

(b dpyn f wxt).

― הקכ"ב עמרהּמצוה להּניח ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַַַָֹ
dcya)הּׁשכחה egkypy zeceb`e zenel`)אמרֹו והּוא , ְְְִַָָ

לּגר לקחּתֹו לאֿתׁשּוב ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיתעּלה:
יהיה" ולאלמנה hi)לּיתֹום ,ck mixac)לּגר" ׁשאמר זה , ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

והּוא להּניחֹו הּצּוּוי הּוא ― יהיה", ולאלמנה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָלּיתֹום
ׁשהּוא אתם", "ּתעזב ּופאה ּבלקט ׁשאמר ּכמֹו ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹהעׂשה,

ׁשּבארנּו ּכמֹו kwÎkw`)העׂשה dyr zeevn)אינּה זֹו וגם , ְְְֲֵֵֵֶַַָָ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבארץ. אּלא מןֿהּתֹורה ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנֹוהגת

ּפאה ּבמּסכת זֹו e)מצוה wxte d wxt). ְְִֵֶֶַָָ

― הרי"ד עמרהּמצוה מּלקחת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
לאֿתׁשּוב ּבּׂשדה עמר "וׁשכחּת אמרֹו: והּוא ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָֹֹהּׁשכחה,

ּבין(my)לקחּתֹו" ּבּתבּואה ּבין לּכל נֹוהגת הּׁשכחה וכן , ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
חּיב ― ּולקחּה עבר ׁשאם לעׂשה, נּתק זה וגם ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּבאילן.
לּיתֹום "לּגר יתעּלה: אמרֹו והּוא לענּיים, ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָלהחזיר

k`)ולאלמנה" ,my)ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ
לאֿתעׂשה ׁשּכלֿמצות אצלנּו: הּוא ׁשּכלל ודע ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּפאה.

ּבּה l)ׁשּיׁש zexyt`)ּכׁשּקּים עׂשה, ozipyקּיּום onf lk=) ְֲִִֵֵֵֶֶָ
(miiwl― יקּימּנּו לא ואם לֹוקה; אינֹו ― ׁשּבּה ְְְֲִֵֵֶֶֶַָֹעׂשה

קצרּה ׁשאם ― הּפאה ּכגֹון יתחּיב(=miiprl)לֹוקה, לא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ּדׁש אם וכן ׁשּבלים. לּתנּה יכֹול אּלא ׁשּיקצר ּבזמן ְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַָָָָֹמלקּות
מהֿ ׁשעּור מןֿהּבצק נֹותן ― ולׁשן ּוטחנן ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָאתֿהחּטים
אֹותן ׁשאבדּו ארע אם אבל מןֿהּפאה. ּבֹו חּיב ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּׁשהיה
ׁשּלא ּכיון לֹוקה, זה הרי ― ׁשּנׂשרפּו אֹו לגמרי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹהחּטים
את ׁשאכל ּכגֹון ּבידֹו, ּבּטלֹו אם ּכלֿׁשּכן ׁשּבּה; עׂשה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָקּים
ּבגמרא ׁשאמרם ּתחׁשֹוב ואל ּגמירא. עד החּטים ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָּכלֿאֹותן

זאת(fh.)מּכֹות אּלא לנּו אין "אנּו :(owd geliy)ועֹוד ְֵֶַָָָֹ
Ðאחרת" e`ll wzipd dyrd z` oda lhal jiiy eay avn) ֶֶַ
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oeygxnרב d"kÎc"k iyingÎiriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(zewln aiigzdl jk ici lreונתקּים ,(`xnba my xxazne) ְְִֵַ
הּפאה היא ה"אחרת" aeygz)ׁשאֹותּה l`)ׁשּלא ׁשּמׁשמע ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹ

"אחרת" ענין אּלא לא, ― ּבלבד ּבּפאה אּלא זה ּדין ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹיהא
לפי הּפאה. ּכדין וכלֿמהּֿׁשּדינֹו הּפאה לֹומר: ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָרצֹונֹו
הּוא מהם ּכלֿאחד והעֹוללֹות והּׁשכחה והּלקט ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשהּפרט

ּבֹו ואפׁשר מעׂשה, ּבֹו ׁשּיׁש ּבּפאה(mda)לאו ּׁשאפׁשר מה ְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
קּימֹו ולא קּימֹו `eneiwÎi)מענין e` dyrd meiw zxev)אֹו ְְְְִִִֵַֹ

ּבּטלֹו ולא `iּבּטלֹו e` dyrd meiw zexyt` leha zxev) ְְְִִֹ
(elehiaקּיּום ּבּה ׁשּיׁש לּפאה למדנּו ׁשּמּמּנּו ׁשהּכתּוב לפי .ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

וזה ― אתם" ּתעזב ולּגר "לעני יתעּלה: אמרֹו הּוא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹעׂשה
"לאֿתכּלה אמר: ּובעֹוללֹות. ּובּפרט ּובּלקט ּבּפאה ְֱֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹנאמר
תעֹולל לא וכרמ תלּקט, לא קציר ולקט .ׂשד ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶַַַָֹֹּפאת
עֹוד ואמר אתם". ּתעזב ולּגר לעני תלּקט לא ּכרמ ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹּופרט
ולאלמנה לּיתֹום לּגר לקחּתֹו "לאֿתׁשּוב הּׁשכחה: ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹּבעמר
לאו היא ׁשהּפאה הּגמרא לׁשֹון ׁשּמצאנּו וכיון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָיהיה".
"לעני ּׁשאמר: מּמה ׁשּבּה עׂשה על ולמדּו לעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנּתק
לאו הּלאוין חמׁשת ׁשּכלֿאּלּו מׁשמע אתם", ּתעזב ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹולּגר
לֹוקה, אינֹו ― ׁשּבּה עׂשה ׁשּקּים וכלֿזמן לעׂשה, ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנּתק
לֹוקה. ― ׁשּבּה עׂשה קּיּום מּמּנּו נבצר ואם ׁשּזכרנּו; ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָּכמֹו
עּתה קּימֹו ׁשּלא אףֿעלּֿפי לקּימֹו, לֹו ׁשאפׁשר ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָֹוכלֿזמן
ׁשּכבר ׁשּנדע עד ּבלבד לקּימֹו נצּוהּו אּלא לֹוקה, אינֹו ―ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
אפׁשרּות ׁשּום נׁשארה ולא הּלאו על וׁשעבר אפׁשר ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹאי

― ׁשּבֹו עׂשה והבינהּו.(wx)לקּיּום זה ענין ודע לֹוקה. אז ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

ה'תשפ"א  מרחשון כ"ד רביעי יום

קצה. קל. עשה מצות

רלב. תעשה לא מצות
― הק"ל מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָ

אחרי ּבּׁשליׁשית וגם מןֿהּׁשמּטה, ׁשליׁשית ּבכלֿׁשנה ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָָָעני
והּוא הּׁשמּטה, ― מן ּבּׁשּׁשית ּכלֹומר: ― ְְְְִִִִִִַַַַָהּׁשליׁשית,
אתּֿכלֿמעׂשר ּתֹוציא ׁשנים ׁשלׁש "מקצה יתעּלה: ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹאמרֹו

וגֹו'" ּתבּואת(gk ,ci mixac)חֹובה אינה זֹו וגם . ְְְְֵַָָָ
מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ּבארץ אּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָמןֿהּתֹורה

ּפאה ּבמּסכת g)זֹו wxt)ּדמאי c)ּובמּסכת wxt)ּובמּסכת ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ
מסּפר ּבמקֹומֹות מפּזרים מּמנּה ענינים וכּמה ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָֻמעׂשרֹות.

מכׁשירין ּומּסכת זרעים מּסכּתֹות a)מּׁשאר wxt seq)וידים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָ
(b dpyn c wxt).

― הקצ"ה צדקההּמצוה לּתן ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָ
מצוה על הּצּוּוי ּבא ּוכבר להם. ּולהרחיב החלׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָּולחּזק

"אתֿיד ּתפּתח "ּפתח אמר: ׁשֹונים, ּבלׁשֹונֹות eh,זֹו my) ְְְִִִֶַַַָָָֹ
(g"עּמ וחי ותֹוׁשב ּגר ּבֹו "והחזקּת ואמר: ,,dk `xwie) ְְְְֱִֵֶַַַָָָָָ

(dl"עּמ אחי "וחי ואמר: ,(el ,my)ּֿבכל הּכּונה , ְְְִִֵַַַָָָָָָ
ונתמכּנּו ענּינּו ׁשּנכלּכל והיא: אחת, היא האּלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָהּפסּוקים
ׁשֹונים, ּבמקֹומֹות זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מחסֹורֹו. ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָּדי

ּבכתּבֹות fq.)ּובתרא(fq.)רּבם `xza `aa),ּבּקּבלה ּובא , ְְִַַַָָָָָֻֻ
ּכלֹומר: זֹו, ּבמצוה חּיב הּצדקה מן הּמתּפרנס עני ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשאפּלּו
אפּלּו ― ׁשּכמֹוהּו למי אֹו מּמּנּו ׁשּנמּו למי ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָהּצדקה

מּועט. ְָָָּבדבר

― הרל"ב מּלתתהּמצוה מּלהּמנע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
וׁשּיׁש מּצבם ּדחק ׁשּנדע אחרי מאחינּו לענּיים ּורוחה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָצדקה

יכלת תאּמץלנּו "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהם, לתמ ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
האביֹון" מאחי אתֿיד תקּפץ ולא אתֿלבב,eh mixac) ְְְְְְִִֵֶֶֶָָָָֹֹ

(fמּלתת ׁשּנּמנע עד הּקמצנּות ּבמּדת מּלהתנהג אזהרה וזֹו .ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָ
לֹו. ָָלראּוי

ה'תשפ"א  מרחשון כ"ה חמישי יום

קכט. קכו. עשה מצות
יום רביעיֿ חמישי כ "דֿ כ "ה מרחשון 

― הקכ"ו ּתרּומההּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָ
lknּגדֹולה, zyxten `idy ,zenexzay daeygde dlecbd) ְָ
(zenkd"ּתּתןֿלֹו וגֹו' ּדגנ "ראׁשית יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָוהּוא

(c ,gi mixac)אּלא מןֿהּתֹורה נֹוהגת אינה זֹו ּומצוה .ְִִֵֶֶֶַָָָָ
ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר יׂשראל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבארץ

ְּתרּומֹות.

― הקכ"ט להפריׁשהּמצוה הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָ
לּכהנים, ּולתּתֹו מּיׂשראל ׁשמקּבלים מןֿהּמעׂשר ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹמעׂשר
אלהם ואמרּת ּתדּבר "ואלֿהלוּים יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּוא
לכם נתּתי אׁשר אתֿהּמעׂשר ּבניֿיׂשראל מאת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכיֿתקחּו
מעׂשר ה' ּתרּומת מּמּנּו והרמתם ּבנחלתכם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹמאּתם

ek)מןֿהּמעׂשר" ,gi xacna)― זה ׁשּמעׂשר לנּו, ּופרׁש . ֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָ
אמר: לּכהן. יּנתן ― מעׂשר ּתרּומת הּנקרא, ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָֹהּוא

הּכהן" לאהרן ה' אתּֿתרּומת מּמּנּו gk)"ּונתּתם ,my). ְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹֹ
מןֿהּמבחר זה מעׂשר ׁשּמפריׁשים הּכתּוב, ּפרׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻּוכבר
אתֿ "מּכלֿחלּבֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבֹו, ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָוהּיפה

מּמּנּו" gk)מקּדׁשֹו ,my)חֹוטאים ׁשהם העיר, אחרּֿכ ְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבֹו, מןֿהּיפה יפריׁשּוהּו לא ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָֹאם

אתֿחלּבֹו ּבהרימכם חטא עליו ed`"ולאֿתׂשאּו "alg") ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹ
(xgaend wlgd"מּמּנּו(al ,my)ׁשלילה הּוא זה ולאו , ְְִִֶֶָָ

אֹותֹו ּבהרימכם חטא עליכם יהיה לא אמר: ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹּכאּלּו
והרי יחטאּו. מןֿהרע יפריׁשּוהּו ׁשאם מׁשמע: ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמןֿהּיפה,
הּלאוין, עם נמנה ׁשאינֹו עׂשה, מּכלל הּבא לאו ּכמֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָזה
ׁשאין מׁשמע הּיפה, מן להפריׁשֹו ׁשּצּוה מּכיון ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּכלֹומר:

ספרי ּולׁשֹון מןֿהרע. gxw)להפריׁשֹו zyxt seq)מּנין" : ְְְְִִִִִֵַַַָ
מןֿהּמבחר ׁשּלא אֹותֹו הפרׁשּתם ׁשאם אֹומר, ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֹֻאּתה
עליו "ולאֿתׂשאּו לֹומר: ּתלמּוד עון? ּבנׂשיאת ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹׁשאּתם
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מּמּנּו". אתֿחלּבֹו ּבהרימכם ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָחטא
ּבכּמה וגם מעׂשרֹות ּובמּסכת ּתרּומֹות ּבמּסכת זֹו ְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָמצוה

ּבדמאי. ְְִָמקֹומֹות
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קנד. תעשה לא מצות
― הקנ"ד מּלהקּדיםהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

ּובאּור סדרן. לפי נפריׁשן אּלא זֹו, על זֹו הּזרעים. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמּתנֹות
הן הרי ― ּומרחן ּדׁשן אם למׁשל, ׁשהחּטים, זה: ְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָּדבר
אחד והּוא ּגדֹולה ּתרּומה ּתחּלה מהן מפריׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָטבל;

zipepia)מחמּׁשים dcn)עׂשירית מפריׁש ואחרּֿכ ְְֲֲִִִִִֵַַַָ
ראׁשֹון; מעׂשר וזהּו ― הּנׁשאר עׂשירית ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָמהּנׁשאר
מעׂשר והּוא ― ּׁשּנׁשאר מּמה עׂשירית מפריׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָואחרּֿכ
ׁשני ּומעׂשר לּלוי, ּומעׂשר לּכהן, ּגדֹולה ּתרּומה נֹותן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹׁשני.
להפריׁש. צרי הּזה הּסדר על ּבירּוׁשלים. לבעליו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיאכל
מה ּומּלאחר לאחרֹו מהּֿׁשראּוי מּלהקּדים האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָּובאה
ודמע מלאת" יתעּלה: אמרֹו והּוא להקּדימֹו, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָּׁשראּוי

תאחר" gk)לא ,ak zeny)תאחר לא יאמר: ּכאּלּו . ְְְִֵֵַַַֹֹֹ
ּתרּומֹות ּובמׁשנת להקּדימֹו. ּׁשראּוי מה ודמע ְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָמּמלאת

(e dpyn b wxt)ראׁשֹון ּומעׂשר לּבּכּורים ּתרּומה הּמקּדים :ְְֲִִִִֵַַַַָ
עֹובר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לראׁשֹון, ׁשני ּומעׂשר ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלּתרּומה
― תאחר" לא ודמע מלאת" ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַָֹֹּבלאֿתעׂשה,

ּובּמכלּתא עׂשּוי. mihtyn)מהּֿׁשעׂשה zyxt)"מלאת" : ְְְְִֵֶַַָָָָָ
זֹו ― "ודמע" מןֿהּמלאי: הּנּטלין הּבּכּורים אּלּו ―ְְְֲִִִִִִֵַַַַָ
לראׁשֹון, ׁשני ּתקּדים ׁשּלא ― תאחר" "לא ְְְִִִֵֵֶַַָָֹֹּתרּומה;

(xyrn micwi `lye).לּבּכּורים ּתרּומה לּתרּומה, ְְִִִַַָָראׁשֹון
לּבּכּורים ּתרּומה ּכלֿהּמקּדים אמרּו: מּכאן נאמר: ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָוׁשם
ּבלאֿתעׂשה עֹובר ׁשהּוא אףֿעלּֿפי לראׁשֹון, ׁשני ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּומעׂשר

ּתמּורה ּבריׁש נתּבאר ּוכבר עׂשּוי. מהּֿׁשעׂשה ―(.c) ְְְְִֵֵֶַָָָָָָ
לֹוקה. אינֹו ְִֵֶֶַַׁשהּמקּדים

ה'תשפ"א  מרחשון כ"ז ש"ק יום

קלד. קלג. תעשה לא מצות
יום שישיֿ שבתֿ קודש כ "וֿ כ "ז מרחשון 

― הקל"ג מּלאכֹולהּמצוה ּכלֿזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֻ

קדׁש" לאֿיאכל "וכלֿזר אמרֹו: והּוא ּתרּומה, ְְְְֶַָָָָֹֹֹׁשּום
(i ,ak `xwie)ּב"קד וכּונתֹו וכן, הּתרּומה. ― זה ׁש" ְְְְֵֶֶַַָָָֹ

ׁשאבאר ּכמֹו ּתרּומה, נקראּו: הם ׁשּגם לפי (l`הּבּכּורים, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
(gnw dyrzהּדין והּוא ּתרּומה ׁשּום ּבאמרי ּכּונּתי ולזאת ,ְְְְְְִִִִַַָָָֹ
dhext)לכלֿמֹועל deya dpdp)אכל ואם ּבזדֹון. ּבּקדׁשים ְְְֳִִֵַַָָָָ

חּיב ואינֹו ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ― ּבזדֹון ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּתרּומה
מּמּסכת ז' ּופרק ו' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָֹּתֹוספת

מּסנהדרין ט' ּובפרק ּבידי(bt.)ּתרּומה. מיתה מחּיבי מנּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ
לכ ראיה והביאּו ּתרּומה, ׁשאכל זר ּובכללם: ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָָׁשמים

יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו h)מאמרֹו: ,my)וכלֿזר" ואחריו ְְְְְֲִֵֵַַָָָָֻ
"הּתרּומה אמרּו: מּבּכּורים ב' ּובפרק קדׁש". ְְְִִִֶֶֶַַָָֹֹֹלאֿיאכל
לזרים; ואסּורים וחמׁש מיתה עליהם חּיבים ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהּבּכּורים
ׁשאכל זר ואֹומר: האּלה ּכלֿהּמׁשניֹות על חֹולק ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָורב

ׁשרב וידּוע לֹוקה, ― k)ּתרּומה egek)ּופליג הּוא ּתּנא ְְְִֶֶַַַָָָ
(mi`pz lr mb wleg)הּמׁשנה ּבפרּוׁש ּבחּבּורנּו ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵַַָָּוכבר

(cere ,b dpyn b wxt dheq)מחּיבת ׁשאינּה ׁשּכלֿמחלקת ,ְְֵֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבּה אפסֹוק לא ּבלבד, ּבסברא אּלא למעׂשה ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹמחלקת
ּכאן אמר לא ּולפיכ ּכפלֹוני; הלכה אמר: ולא ְְְֲֲִִִַַָָָָָָֹֹֹֹהלכה,
לֹוקה, הּכל ׁשּלדברי ּכיון מׁשנה", ּכסתם אֹו ּכרב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹהלכה
― הּלאוין אחד על ׁשמים ּבידי מיתה ׁשּכלֿמחּיב ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻלפי
וכן זה. מאמר ּבהקּדמֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּגםּֿכן, ְְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָלֹוקה
והּוא ספק, ּבלי לֹוקה ― ּבמזיד ּבקדׁשים ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָּכלֿמֹועל

לאיׁש סמּו ּבמפלא liblאמרם dkenqd ezpya ohw) ְְְְִָָָָֻ
(devnÎxadאמרּו הקּדיׁש, en:)אם dcp)הּוא "הקּדיׁש : ְְְִִִִִָ

ּדאמרי ּבןֿלקיׁש ׁשמעֹון ורּבי יֹוחנן רּבי אחרים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָואכלּו
לֹוקין". ְְִַַּתרויהּו:

― הקל"ד ּתֹוׁשבהּמצוה אפּלּו ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
(l mlerl xkypy ,l`xyi)ּוׂשכירֹו מּלאכֹול(dtewzl)ּכהן ְֱִִֵֶֹ

קדׁש" לאֿיאכל וׂשכיר ּכהן "ּתֹוׁשב אמר: (my,ּתרּומה, ְְִֵֶַַַָָָֹֹֹֹ
(i.זרים ׁשאר ּכדין ּדינֹו אכל, ואם ,ְְְִִִִַָָָ
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אגרות קודש

ב"ה, ח' כסלו, ה'תשי"א

שלום וברכה!

...עוה"פ הנני לכתוב לו מה שכבר אמרתי לו כמה פעמים, אשר לחינם מרבה הוא במרה שחורה 

ומבזבז מעותיו, מנוחת נפשו וכפשוטו די נערוון שלו, על חששות שאין להן יסוד. ויהי רצון שבקרוב 

זו בהתמדה בלימוד ולא רק בתורת הנגלה אלא גם בתורת החסידות  ממש ישקיע את תכונת נפשו 

לו  ישלח  והשי"ת  בעניניו.  שחורה  המרה  תתמעט  בתורה  בהתמדה  בשיעבודו  יאמץ.  מלאום  ולאום 

רפואה בקרוב, וגם המרה שחורה בכלל זה.

אתענין לדעת על דבר הקביעות עתים שיש לו בתורת הנגלה והחסידות, ובטח יודיע בשורות 

טובות גם בזה.

בברכ]ת[ רפואה ובריאות הנכונה לו ולכב"ב שי',

מנחם שניאורסאהן
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è-÷øô ìàéðãckÎhi

èéðòîì øçàz-ìà äNòå äáéL÷ä éðãà äçìñ | éðãà äòîL | éðãàEøéò-ìò àø÷ð EîL-ék éýìà E £Ÿ¨³§Æ̈¨Æ£Ÿ¨´§½̈¨£Ÿ¨²©«£¦¬¨©£¥−©§©©®§©«£§´¡Ÿ©½¦«¦§´¦§½̈©¦§−
:Enò-ìòåëýåýé éðôì éúpçz ìétîe ìàøNé énò úàhçå éúàhç äcåúîe ìltúîe øaãî éðà ãBòå §©©¤«§¸£¦³§©¥Æ¦§©¥½¦§©¤Æ©¨¦½§©©−©¦´¦§¨¥®©¦´§¦¨¦À¦§¥Æ§¨´

:éýìà Lã÷-øä ìò éýìààëälçza ïBæçá éúéàø øLà ìàéøáb Léàäå älôza øaãî éðà ãBòå ¡Ÿ©½©−©¬Ÿ¤¡Ÿ¨«§²£¦¬§©¥−©§¦¨®§¨¦´©§¦¥¿£¤Á¨¦̧¦¤¨³©§¦¨Æ
:áøò-úçðî úòk éìà òâð óòéa óòîáë:äðéá EìékNäì éúàöé äzò ìàiðc øîàiå énò øaãéå ïáiå ª¨´¦½̈Ÿ¥´©¥©½§¥−¦§©¨«¤©−̈¤©§©¥´¦¦®©Ÿ©¾¨¦¥¾©¨¬¨−̈¦§©§¦§¬¦¨«

âëéðeðçz úlçúa:äàøna ïáäå øáca ïéáe äzà úBãeîç ék ãébäì éúàa éðàå øáã àöé EãëíéòáL ¦§¦©̧©£¤¹¨¨´¨À̈©£¦Æ¨´¦§©¦½¦¬£−¨®¨¦Æ©¨½̈§¨¥−©©§¤«¨ª¦̧
ïBò øtëìe úàhç (úåàèç) íúäìe (íúçìå) òLtä àlëì ELã÷ øéò-ìòå | Enò-ìò Czçð íéòáL¦§¦¹¤§©¬©«©§´§©¦´¨§¤À§©¥̧©¤¹©§¨¥³©¨Æ§©¥´¨½

:íéLã÷ Lã÷ çLîìå àéáðå ïBæç ízçìå íéîìò ÷ãö àéáäìe§¨¦−¤´¤«Ÿ¨¦®§©§ŸÆ¨´§¨¦½§¦§−Ÿ©¬Ÿ¤¨«¨¦«

i"yx
(ËÈ).äòîù 'ãà:תחנונינו äçìñ.אל 'ãà:לחטאתינו

.äáéù÷ä 'ãà:לצעקתינו ואל äùòå.אזנך בקשתינו את
éäìà.(Î)תאחר: ùã÷ øä ìò אלהים בית הר בעד
שכתוב äìéçúá.(Î‡)שיבנה: כמו בלשצר בימי

óòéá.למעלה: óòåî:ובטיסה בפריחה אלי מועף היה
(·Î).ïáéå:ויבינני(‚Î).øáã àöé êéðåðçú úìéçúá

לך: להגיד אלי הקב"ה מאת äúà.אמת úåãåîç éë
להקב"ה: לך יש חמד øáãá.דברי ïéáå להבין לב ותן

êúçð.(Î„)בדבר: íéòáù íéòåáù מיום ירושלים על

בשניה: שיהיה עד צדקיהו בימי ראשון àìëìחורבן
.úàèç íúäìå òùôä גמר את ישראל שיקבלו

פשעיהם  שיכלו וכדי ושעבוד טיטוס בגלות פורענותם
צדק  עליהם להביא כדי עונותם ויתכפר חטאתם ויתמו

÷íéùã.עולמים: ùã÷ (íäéìò) çåùîìå הארון
המשיח. מלך ע"י להם שיבואו הקודש וכלי והמזבחות

ע'ומנ  בבל גלות שנה, ותשעים מאות ארבע שבועים ין
ת"ך: שני ובית

cec zcevn
(ËÈ).‰ÚÓ˘:תפלתי מלאÚÂ˘‰.לעונינו:ÁÏÒ‰.את ר"ל

הגאולה: זמן תאחר  ואל  ÂÎÂ'.משאלותי  ÍÓ˘ ÈÎעיר לומר 
העכו "ם: ביד  לעזבם  כבודך  זו ואין ישראל  אלהי  וכן אלהים 

(Î).'ÂÎÂ „ÂÚÂמדבר הייתי  פה  הנאמרים  הדברים מלבד ר"ל
וכו': מתודה  והייתי אחרים בדברים עוד  ‰¯.ומתפלל  ÏÚ

בה"מ: והוא אלהי של הקודש הר ‡È(Î‡)בעבור „ÂÚÂ
.¯·„Ó:בתפלה מדבר  שהייתי  ·˙ÏÁ‰.בעוד  ÔÂÊÁ·בהחזון

לבלשאצר אחת בשנת כי לבלשאצר שלש  בשנת לי הנראה 
שראה: מה בחלום  ·ÛÚÈ.ראה ÛÚÂÓאלי ונגע  בפריחה פרח 

הערבים: בין  של  תמיד והוא הערב מנחת הקרבת זמן  בעת
(·Î).Ô·ÈÂ:אותי השמים :È˙‡ˆÈ.הבן הגאולה :ÍÏÈÎ˘‰Ï.מן  זמן  בענין הדבר  הבנת  אותך  בעת·˙ÏÁ˙.(Î‚)להשכיל 

להגיד : אני באתי והנה  לך  להגיד ללכת ה ' דבר יצא לחנן Â„ÂÓÁ˙.התחלת ÈÎ'ה שלח  לזה  חמודות  מעלות  בעל  שאתה על
לך: ·„·¯.להגיד  ÔÈ·Â: הזאת הנבואה  במראה הבן  ואמר לזרזו וחזר בדבר להבין דעתך  ˘·ÌÈÚ.(Î„)תן ÌÈÚÂ·˘שבעים

במספר והם  הראשון מחורבן שמיטות  שבעים  בכלות השני  בית חורבן  שתהיה גזר  המקום ר"ל וכו ' עמך  על  נגזר  שנים  שמיטות 
ת "ץ הכל  בין הרי שנה ת "כ  ועמד  השני נבנה הראשון בית מחורבן שנה ע ' בכלות כי היה  וכן ותשעים מאות  ארבע שנים 

‰Ú˘Ù.שנה: ‡ÏÎÏסיבה זה ויהיה העון ויכופר  הכל ימורק  כי החטאות ויתמו הפשע יכלה  הגולה ובקושי  השני  בית בחורבן
לעולמים : ימלוך אשר צדקנו  משיח  והוא עולמים צדק  È·Â‡.להביא ÔÂÊÁ ÌÂ˙ÁÏÂלהתקיים ר"ל ונביא חזון דברי נגמר להיות

הנביאים: כל  נבאו אשר והבשורות  היעודים ˜„˘ÌÈ.כל  ˘„Â˜ ÁÂ˘ÓÏÂ גדול יהיה אז כי מרובה  בגדולה הקדשים קודש להיות
הבית: כבוד 

oeiv zcevn
(ËÈ).‰·È˘˜‰:שמיעה והעכבה:˙‡Á¯.ענין איחור מל '
(‡Î).ÛÚÈ· ÛÚÂÓ: ופריחה עפיפה Ú¯·.מל ' ˙ÁÓתשורת
שנים :˘·ÌÈÚÂ.(Î„)ערב : משבע  כיÍ˙Á.שמיטות  נגזר

כריתה: מענין הם  והשלמה:Ì˙‰ÏÂ.שניהם תם ÌÂ˙ÁÏÂ.מל'
ועל  וכן סג) (ברכות ברכות חותמי כל  ובדרז"ל גמר  ענין
הכתב: גמר אחר שמו  כ "א  לרשום דרך  כי י) (נחמיה החתום 

.ÁÂ˘ÓÏÂולזה מה) (ישעיה  לכורש  למשיחי כמו גדולה ענין
נגיד : משיח  כאן  גם  קראו

gn wxt dinxi - mi`iap

çî-÷øô äéîøégkÎeh

åè:BîL úBàáö ýåýé Cìnä-íàð çáhì eãøé åéøeça øçáîe äìò äéøòå áàBî ãcLæèáBø÷ ª©³¨Æ§¨¤´¨¨½̈¦§©¬©«−̈¨§´©¨®©§ª̧©¤½¤§¨¬§¨−§«¨¬
:ãàî äøäî Búòøå àBáì áàBî-ãéàæéæò-ähî øaLð äëéà eøîà BîL éòãé ìëå åéáéáñ-ìk Bì eãð ¥−̈¨®§¨´¨½¦£−̈§«Ÿª³Æ¨§¦½̈§−ŸŸ§¥´§®¦§À¥¨³¦§©Æ©¥½Ÿ

:äøàôz ìwîçéúçL Cá äìò áàBî ããL-ék ïBáéc-úa úáLé àîvá éáLe (éáùé) ãBákî éãø ©¥−¦§¨¨«§¦³¦¨Æ§¦´©¨½̈Ÿ¤−¤©¦®¦«Ÿ¥³¨Æ¨´¨½̈¦¥−
éøöáî:Cèé:äúéäp-äî éøîà äèìîðå ñð-éìàL øòBøò úáLBé étöå éãîò Cøc-ìàëáàBî Léáä ¦§¨¨«¦¤¤²¤¦§¦¬§©¦−¤´¤£¥®©£¦¨´§¦§½̈¨¦§¦−©¦«§¨«¨Ÿ¦¬¨²

:áàBî ãcL ék ïBðøàá eãébä e÷òæe (é÷òæå) | eìéìéä (éìéìéä) äzç-ékàëõøà-ìà àa ètLîe ¦«©−¨¥¦´«§¨®©¦´§©§½¦¬ª©−¨«¦§¨¬−̈¤¤´¤
:úòôéî (úòôåî)-ìòå äöäé-ìàå ïBìç-ìà øLénäáë:íéúìác úéa-ìòå Báð-ìòå ïBáéc-ìòåâëìòå ©¦®Ÿ¤Ÿ¬§¤©−§¨§©¥¨«©§©¦´§©§½§©¥−¦§¨¨«¦§©¯

:ïBòî úéa-ìòå ìeîb úéa-ìòå íéúéø÷ãëúB÷çøä áàBî õøà éøò-ìk ìòå äøöa-ìòå úBiø÷-ìòå ¦§¨©²¦§©¥¬¨−§©¥¬§«§©§¦−§©¨§¨®§©À¨¨¥Æ¤´¤½̈¨§Ÿ−
:úBáøwäåäë:ýåýé íàð äøaLð Bòøæe áàBî ïø÷ äòcâðåë÷ôñå ìécâä ýåýé-ìò ék eäøékLä §©§Ÿ«¦§§¨Æ¤´¤½̈§Ÿ−¦§¨®¨§ª−§¨«©§¦ª¾¦¬©§−̈¦§¦®§¨©³

:àeä-íb ÷çNì äéäå Bàé÷a áàBîæëàöîð (äàöîð) íéápâa-íà ìàøNé Eì äéä ÷çOä àBì | íàå ¨Æ§¦½§¨¨¬¦§−Ÿ©«§¦´´©§ÀŸ¨¨³§Æ¦§¨¥½¦§©¨¦−¦§¨®
éøáã écî-ék:ããBðúz Ba Eçë:úçô-éô éøáòa ïp÷z äðBéë eéäå áàBî éáLé òìqa eðëLå íéøò eáæò ¦«¦¥¯§¨¤¬−¦§¨«¦§³¨¦Æ§¦§´©¤½©Ÿ§¥−¨®¦«§´§½̈§©¥−§¤§¥¬¦¨«©

i"yx
(ÊÈ).åì åãåð:לו תנוד אל כמו קינה éìàù(ËÈ)לשון

.äèìîðå ñð מה ממואב והנמלטים הנסים מן שאלי
מהשחית: כלום נמלט אם àá.(Î‡)נהייתה èôùîå

בא: עד åäåøéëùä.(ÂÎ)ופורענות תרעילה השקוהו
àåä.שישתכר: íâ:לו שחוק שהיה ããåðúú.(ÊÎ)כמו

מדי  כי ל"א חורבנו. על ומתלוצץ בראשך מניד היית
מתנודד  אתה חורבנו על מתרונן שהיית בו דבריך

עליהון  דאסגיתון על יונתן תרגם וכן בגולה לצאת
תטלטלון: בכן úçô.(ÁÎ)פתגמין éô éøáòá מקום

הגבוהים  הנחל שפת גידודי תחת כורין שהמים
מקננת  והיונה ריקנית הגומא נמצאת מתמעט וכשהנחל
והיא  הקן את שוטף רבה וכשנחל הגומא מעב' באחת
כיונא  והוה כן תרגם לא ויונתן שמעתי כך משם נודדת

גובא: בארעית ושריא ונחתא שובכה פום דשבקא

cec zcevn
(ÂË).‰ÏÚ ‰È¯ÚÂ: ונסתלק נפסק עריה ‰ÍÏÓהמון ÌÂ‡
.'ÂÎÂכבר כאילו היא  הרי המקום גזירת והוא  הואיל  ר "ל 

Ó‡„.(ÊË)נעשתה: ‰¯‰Óהדבר וכפל לבוא תמהר  מאד 
ÂÏ.(ÊÈ)במ"ש : Â„Â לנוד חשוב  דבר  מאבדן השומע דרך 

ואבל : קינה דרך  ÂÈ·È·Ò.בראש ÏÎ:בו הכירו ÊÂÚ.אשר ‰ËÓ
חזק : כמטה היה הגבורה  ˙Ù‡¯‰.בענין Ï˜Óהיופי בענין 

Â·ÎÓ„.(ÁÈ)והעושר: È„¯רדי מאז לך  שהיה הכבוד  מן 
הגולים : כדרך בצמא ושבי ÂÓ‡·.ממנה „„Â˘ ÈÎהאויב

יכלת ולא  מבצריך ושחת בך  גם עלה מואב ארץ כל ששדד
האויב: מפני בהן ÂÎÂ'.(ËÈ)להשגב Í¯„ Ï‡היושבת

אז ושאלי הבאים את לראות והביטי הדרך על  עמדי בערוער
דרך  להם ואמרי הנמלטה לאשה או מהמלחמה  הנס  לאיש

שארית: השאירו אם במלחמה  נהייתה מה ‰È·Â˘(Î)שאלה 
.·‡ÂÓחתה היא  גם כי נתביישה  המקום  ראש מואב  עיר 

נפש : במר  וזעקי יללה עשי ולכן ·‡¯ÔÂ.ונשברה Â„È‚‰
מואב: ארץ בגבול  ·‡.(Î‡)העומדת ËÙ˘ÓÂחולן אל  ופירש וחזר המישור בארץ  היושבים הערים  אל  בא אלהים משפט 

מקומות: שמות  והם  Â·Â¯˜‰Â˙.(Î„)וכו ' ˙Â˜ÂÁ¯‰:לה והקרובות מארנון וכח Ú„‚‰.(Î‰)הרחוקות מואב  ממשלת  נכרתה
נשברה: בלבול ‰˘Â‰¯ÈÎ.(ÂÎ)זרועו עליו  הביאו ר "ל  ישתכר למען ויין שכר הרבה  למואב תנו האויב  מול  אל הנביא  מאמר 

השכור : כמו להיות  ‰‚„ÏÈ.הדעת '‰ ÏÚ ÈÎאת להושיע בידו היה  שלא ולומר מעלה כלפי לבזות ה ' על גדולות שדיבר ר"ל
ישראל: האבדוןÙÒÂ˜.עמו ישיגהו ור"ל השכור כדרך שהקיא  המאכל  על בארץ עצמו לחבוט  ויתהפך  יתגולל ישתכר וכאשר

בשכור: הנופל לשון אמר לשכור שהמשיל  ולפי הדעת בלבול  בעבור ‰Â‡.והכליון Ì‚ לבבל גלו בעת לשחוק לו שהיו כמו
לשחוק: הוא גם  יהיה Ï‡.(ÊÎ)כן  Ì‡Âמתי אשר בו לשחוק גנבים בחבורת  נמצא היה  האם  לשחוק ישראל  לך  היה לא וכי

הגנבים: בחבורת נמצא היה כאילו לעג  דרך בראש  מניד  היית  ממנו  ÌÈ¯Ú.(ÁÎ)שדברת Â·ÊÚמואב יושבי אתם  זה  בגמול  לכן
הסלע: על  לשכון והסתירו משם  ונוסו הערים  ÂÈÎ‰.עזבו  ÂÈ‰Âאליכם לקרב  יוכל לא כי האויב  מן  בטוחים  תהיו שמה ר "ל 

הפחת: מפני  אליה לקרב אנשים  יוכלו לבל הפחת פי בעברי קן  לעצמה העושה כיונה כן אם ותהיו

oeiv zcevn
(ÂË).‰ÏÚימי בחצי  תעלני  אל  כמו והפסק  סילוק (תהלים ענין

ומובחר:Á·ÓÂ¯.:קב) בחור  שבר‡È„.(ÊË)מלשון ענין
לעול  איד  הלא כמו  רע לא)ומקרה חוזק:ÊÂÚ.(ÊÈ):(איוב ענין 

.Ï˜Ó: מטה כמו „ÔÂ·È.(ÁÈ)הוא שם·˙ והוא דיבון עדת
דרך ÈÙˆÂ.(ËÈ)עיר: צפה כמו הבטה ב)ענין ÚÂ¯Ú¯.:(נחום

מקום: יללה:‰ÂÏÈÏÈ.נשברה:Á˙‰.(Î)שם מלשון
(‰Î).‰Ú„‚תגדעון ואשריהם כמו כריתה ז)ענין :(דברים
.Ô¯˜ משיחו קרן וירם כמו ממשלה ב)ענין השכירהו.(כו).(ש"א

שיכור: כפיוÙÒÂ˜.מלשון  את ויספוק  כמו וחבטה  הכאה ענין 
כד) הפה:·˜È‡È.:(במדבר דרך  החוזר המאכל  È„Ó.(ÊÎ)הוא

בו דברי מדי כמו  לא)מתי והנעה:˙˙Â„„.:(לעיל הנדה מלשון
(ÁÎ).Ô˜˙לה קן ודרור  כמו העופות  מדור והוא  קן  מלשון

פד) וצד :·È¯·Ú.:(תהלים עבר כמוÁÙ˙.מלשון וחפירה בור
הפחתים ז)באחת :(ש"ב
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è-÷øô ìàéðãckÎhi

èéðòîì øçàz-ìà äNòå äáéL÷ä éðãà äçìñ | éðãà äòîL | éðãàEøéò-ìò àø÷ð EîL-ék éýìà E £Ÿ¨³§Æ̈¨Æ£Ÿ¨´§½̈¨£Ÿ¨²©«£¦¬¨©£¥−©§©©®§©«£§´¡Ÿ©½¦«¦§´¦§½̈©¦§−
:Enò-ìòåëýåýé éðôì éúpçz ìétîe ìàøNé énò úàhçå éúàhç äcåúîe ìltúîe øaãî éðà ãBòå §©©¤«§¸£¦³§©¥Æ¦§©¥½¦§©¤Æ©¨¦½§©©−©¦´¦§¨¥®©¦´§¦¨¦À¦§¥Æ§¨´

:éýìà Lã÷-øä ìò éýìààëälçza ïBæçá éúéàø øLà ìàéøáb Léàäå älôza øaãî éðà ãBòå ¡Ÿ©½©−©¬Ÿ¤¡Ÿ¨«§²£¦¬§©¥−©§¦¨®§¨¦´©§¦¥¿£¤Á¨¦̧¦¤¨³©§¦¨Æ
:áøò-úçðî úòk éìà òâð óòéa óòîáë:äðéá EìékNäì éúàöé äzò ìàiðc øîàiå énò øaãéå ïáiå ª¨´¦½̈Ÿ¥´©¥©½§¥−¦§©¨«¤©−̈¤©§©¥´¦¦®©Ÿ©¾¨¦¥¾©¨¬¨−̈¦§©§¦§¬¦¨«

âëéðeðçz úlçúa:äàøna ïáäå øáca ïéáe äzà úBãeîç ék ãébäì éúàa éðàå øáã àöé EãëíéòáL ¦§¦©̧©£¤¹¨¨´¨À̈©£¦Æ¨´¦§©¦½¦¬£−¨®¨¦Æ©¨½̈§¨¥−©©§¤«¨ª¦̧
ïBò øtëìe úàhç (úåàèç) íúäìe (íúçìå) òLtä àlëì ELã÷ øéò-ìòå | Enò-ìò Czçð íéòáL¦§¦¹¤§©¬©«©§´§©¦´¨§¤À§©¥̧©¤¹©§¨¥³©¨Æ§©¥´¨½

:íéLã÷ Lã÷ çLîìå àéáðå ïBæç ízçìå íéîìò ÷ãö àéáäìe§¨¦−¤´¤«Ÿ¨¦®§©§ŸÆ¨´§¨¦½§¦§−Ÿ©¬Ÿ¤¨«¨¦«

i"yx
(ËÈ).äòîù 'ãà:תחנונינו äçìñ.אל 'ãà:לחטאתינו

.äáéù÷ä 'ãà:לצעקתינו ואל äùòå.אזנך בקשתינו את
éäìà.(Î)תאחר: ùã÷ øä ìò אלהים בית הר בעד
שכתוב äìéçúá.(Î‡)שיבנה: כמו בלשצר בימי

óòéá.למעלה: óòåî:ובטיסה בפריחה אלי מועף היה
(·Î).ïáéå:ויבינני(‚Î).øáã àöé êéðåðçú úìéçúá

לך: להגיד אלי הקב"ה מאת äúà.אמת úåãåîç éë
להקב"ה: לך יש חמד øáãá.דברי ïéáå להבין לב ותן

êúçð.(Î„)בדבר: íéòáù íéòåáù מיום ירושלים על

בשניה: שיהיה עד צדקיהו בימי ראשון àìëìחורבן
.úàèç íúäìå òùôä גמר את ישראל שיקבלו

פשעיהם  שיכלו וכדי ושעבוד טיטוס בגלות פורענותם
צדק  עליהם להביא כדי עונותם ויתכפר חטאתם ויתמו

÷íéùã.עולמים: ùã÷ (íäéìò) çåùîìå הארון
המשיח. מלך ע"י להם שיבואו הקודש וכלי והמזבחות

ע'ומנ  בבל גלות שנה, ותשעים מאות ארבע שבועים ין
ת"ך: שני ובית

cec zcevn
(ËÈ).‰ÚÓ˘:תפלתי מלאÚÂ˘‰.לעונינו:ÁÏÒ‰.את ר"ל

הגאולה: זמן תאחר  ואל  ÂÎÂ'.משאלותי  ÍÓ˘ ÈÎעיר לומר 
העכו "ם: ביד  לעזבם  כבודך  זו ואין ישראל  אלהי  וכן אלהים 

(Î).'ÂÎÂ „ÂÚÂמדבר הייתי  פה  הנאמרים  הדברים מלבד ר"ל
וכו': מתודה  והייתי אחרים בדברים עוד  ‰¯.ומתפלל  ÏÚ

בה"מ: והוא אלהי של הקודש הר ‡È(Î‡)בעבור „ÂÚÂ
.¯·„Ó:בתפלה מדבר  שהייתי  ·˙ÏÁ‰.בעוד  ÔÂÊÁ·בהחזון

לבלשאצר אחת בשנת כי לבלשאצר שלש  בשנת לי הנראה 
שראה: מה בחלום  ·ÛÚÈ.ראה ÛÚÂÓאלי ונגע  בפריחה פרח 

הערבים: בין  של  תמיד והוא הערב מנחת הקרבת זמן  בעת
(·Î).Ô·ÈÂ:אותי השמים :È˙‡ˆÈ.הבן הגאולה :ÍÏÈÎ˘‰Ï.מן  זמן  בענין הדבר  הבנת  אותך  בעת·˙ÏÁ˙.(Î‚)להשכיל 

להגיד : אני באתי והנה  לך  להגיד ללכת ה ' דבר יצא לחנן Â„ÂÓÁ˙.התחלת ÈÎ'ה שלח  לזה  חמודות  מעלות  בעל  שאתה על
לך: ·„·¯.להגיד  ÔÈ·Â: הזאת הנבואה  במראה הבן  ואמר לזרזו וחזר בדבר להבין דעתך  ˘·ÌÈÚ.(Î„)תן ÌÈÚÂ·˘שבעים

במספר והם  הראשון מחורבן שמיטות  שבעים  בכלות השני  בית חורבן  שתהיה גזר  המקום ר"ל וכו ' עמך  על  נגזר  שנים  שמיטות 
ת "ץ הכל  בין הרי שנה ת "כ  ועמד  השני נבנה הראשון בית מחורבן שנה ע ' בכלות כי היה  וכן ותשעים מאות  ארבע שנים 

‰Ú˘Ù.שנה: ‡ÏÎÏסיבה זה ויהיה העון ויכופר  הכל ימורק  כי החטאות ויתמו הפשע יכלה  הגולה ובקושי  השני  בית בחורבן
לעולמים : ימלוך אשר צדקנו  משיח  והוא עולמים צדק  È·Â‡.להביא ÔÂÊÁ ÌÂ˙ÁÏÂלהתקיים ר"ל ונביא חזון דברי נגמר להיות

הנביאים: כל  נבאו אשר והבשורות  היעודים ˜„˘ÌÈ.כל  ˘„Â˜ ÁÂ˘ÓÏÂ גדול יהיה אז כי מרובה  בגדולה הקדשים קודש להיות
הבית: כבוד 

oeiv zcevn
(ËÈ).‰·È˘˜‰:שמיעה והעכבה:˙‡Á¯.ענין איחור מל '
(‡Î).ÛÚÈ· ÛÚÂÓ: ופריחה עפיפה Ú¯·.מל ' ˙ÁÓתשורת
שנים :˘·ÌÈÚÂ.(Î„)ערב : משבע  כיÍ˙Á.שמיטות  נגזר

כריתה: מענין הם  והשלמה:Ì˙‰ÏÂ.שניהם תם ÌÂ˙ÁÏÂ.מל'
ועל  וכן סג) (ברכות ברכות חותמי כל  ובדרז"ל גמר  ענין
הכתב: גמר אחר שמו  כ "א  לרשום דרך  כי י) (נחמיה החתום 

.ÁÂ˘ÓÏÂולזה מה) (ישעיה  לכורש  למשיחי כמו גדולה ענין
נגיד : משיח  כאן  גם  קראו

gn wxt dinxi - mi`iap

çî-÷øô äéîøégkÎeh

åè:BîL úBàáö ýåýé Cìnä-íàð çáhì eãøé åéøeça øçáîe äìò äéøòå áàBî ãcLæèáBø÷ ª©³¨Æ§¨¤´¨¨½̈¦§©¬©«−̈¨§´©¨®©§ª̧©¤½¤§¨¬§¨−§«¨¬
:ãàî äøäî Búòøå àBáì áàBî-ãéàæéæò-ähî øaLð äëéà eøîà BîL éòãé ìëå åéáéáñ-ìk Bì eãð ¥−̈¨®§¨´¨½¦£−̈§«Ÿª³Æ¨§¦½̈§−ŸŸ§¥´§®¦§À¥¨³¦§©Æ©¥½Ÿ

:äøàôz ìwîçéúçL Cá äìò áàBî ããL-ék ïBáéc-úa úáLé àîvá éáLe (éáùé) ãBákî éãø ©¥−¦§¨¨«§¦³¦¨Æ§¦´©¨½̈Ÿ¤−¤©¦®¦«Ÿ¥³¨Æ¨´¨½̈¦¥−
éøöáî:Cèé:äúéäp-äî éøîà äèìîðå ñð-éìàL øòBøò úáLBé étöå éãîò Cøc-ìàëáàBî Léáä ¦§¨¨«¦¤¤²¤¦§¦¬§©¦−¤´¤£¥®©£¦¨´§¦§½̈¨¦§¦−©¦«§¨«¨Ÿ¦¬¨²

:áàBî ãcL ék ïBðøàá eãébä e÷òæe (é÷òæå) | eìéìéä (éìéìéä) äzç-ékàëõøà-ìà àa ètLîe ¦«©−¨¥¦´«§¨®©¦´§©§½¦¬ª©−¨«¦§¨¬−̈¤¤´¤
:úòôéî (úòôåî)-ìòå äöäé-ìàå ïBìç-ìà øLénäáë:íéúìác úéa-ìòå Báð-ìòå ïBáéc-ìòåâëìòå ©¦®Ÿ¤Ÿ¬§¤©−§¨§©¥¨«©§©¦´§©§½§©¥−¦§¨¨«¦§©¯

:ïBòî úéa-ìòå ìeîb úéa-ìòå íéúéø÷ãëúB÷çøä áàBî õøà éøò-ìk ìòå äøöa-ìòå úBiø÷-ìòå ¦§¨©²¦§©¥¬¨−§©¥¬§«§©§¦−§©¨§¨®§©À¨¨¥Æ¤´¤½̈¨§Ÿ−
:úBáøwäåäë:ýåýé íàð äøaLð Bòøæe áàBî ïø÷ äòcâðåë÷ôñå ìécâä ýåýé-ìò ék eäøékLä §©§Ÿ«¦§§¨Æ¤´¤½̈§Ÿ−¦§¨®¨§ª−§¨«©§¦ª¾¦¬©§−̈¦§¦®§¨©³

:àeä-íb ÷çNì äéäå Bàé÷a áàBîæëàöîð (äàöîð) íéápâa-íà ìàøNé Eì äéä ÷çOä àBì | íàå ¨Æ§¦½§¨¨¬¦§−Ÿ©«§¦´´©§ÀŸ¨¨³§Æ¦§¨¥½¦§©¨¦−¦§¨®
éøáã écî-ék:ããBðúz Ba Eçë:úçô-éô éøáòa ïp÷z äðBéë eéäå áàBî éáLé òìqa eðëLå íéøò eáæò ¦«¦¥¯§¨¤¬−¦§¨«¦§³¨¦Æ§¦§´©¤½©Ÿ§¥−¨®¦«§´§½̈§©¥−§¤§¥¬¦¨«©

i"yx
(ÊÈ).åì åãåð:לו תנוד אל כמו קינה éìàù(ËÈ)לשון

.äèìîðå ñð מה ממואב והנמלטים הנסים מן שאלי
מהשחית: כלום נמלט אם àá.(Î‡)נהייתה èôùîå

בא: עד åäåøéëùä.(ÂÎ)ופורענות תרעילה השקוהו
àåä.שישתכר: íâ:לו שחוק שהיה ããåðúú.(ÊÎ)כמו

מדי  כי ל"א חורבנו. על ומתלוצץ בראשך מניד היית
מתנודד  אתה חורבנו על מתרונן שהיית בו דבריך

עליהון  דאסגיתון על יונתן תרגם וכן בגולה לצאת
תטלטלון: בכן úçô.(ÁÎ)פתגמין éô éøáòá מקום

הגבוהים  הנחל שפת גידודי תחת כורין שהמים
מקננת  והיונה ריקנית הגומא נמצאת מתמעט וכשהנחל
והיא  הקן את שוטף רבה וכשנחל הגומא מעב' באחת
כיונא  והוה כן תרגם לא ויונתן שמעתי כך משם נודדת

גובא: בארעית ושריא ונחתא שובכה פום דשבקא

cec zcevn
(ÂË).‰ÏÚ ‰È¯ÚÂ: ונסתלק נפסק עריה ‰ÍÏÓהמון ÌÂ‡
.'ÂÎÂכבר כאילו היא  הרי המקום גזירת והוא  הואיל  ר "ל 

Ó‡„.(ÊË)נעשתה: ‰¯‰Óהדבר וכפל לבוא תמהר  מאד 
ÂÏ.(ÊÈ)במ"ש : Â„Â לנוד חשוב  דבר  מאבדן השומע דרך 

ואבל : קינה דרך  ÂÈ·È·Ò.בראש ÏÎ:בו הכירו ÊÂÚ.אשר ‰ËÓ
חזק : כמטה היה הגבורה  ˙Ù‡¯‰.בענין Ï˜Óהיופי בענין 

Â·ÎÓ„.(ÁÈ)והעושר: È„¯רדי מאז לך  שהיה הכבוד  מן 
הגולים : כדרך בצמא ושבי ÂÓ‡·.ממנה „„Â˘ ÈÎהאויב

יכלת ולא  מבצריך ושחת בך  גם עלה מואב ארץ כל ששדד
האויב: מפני בהן ÂÎÂ'.(ËÈ)להשגב Í¯„ Ï‡היושבת

אז ושאלי הבאים את לראות והביטי הדרך על  עמדי בערוער
דרך  להם ואמרי הנמלטה לאשה או מהמלחמה  הנס  לאיש

שארית: השאירו אם במלחמה  נהייתה מה ‰È·Â˘(Î)שאלה 
.·‡ÂÓחתה היא  גם כי נתביישה  המקום  ראש מואב  עיר 

נפש : במר  וזעקי יללה עשי ולכן ·‡¯ÔÂ.ונשברה Â„È‚‰
מואב: ארץ בגבול  ·‡.(Î‡)העומדת ËÙ˘ÓÂחולן אל  ופירש וחזר המישור בארץ  היושבים הערים  אל  בא אלהים משפט 

מקומות: שמות  והם  Â·Â¯˜‰Â˙.(Î„)וכו ' ˙Â˜ÂÁ¯‰:לה והקרובות מארנון וכח Ú„‚‰.(Î‰)הרחוקות מואב  ממשלת  נכרתה
נשברה: בלבול ‰˘Â‰¯ÈÎ.(ÂÎ)זרועו עליו  הביאו ר "ל  ישתכר למען ויין שכר הרבה  למואב תנו האויב  מול  אל הנביא  מאמר 

השכור : כמו להיות  ‰‚„ÏÈ.הדעת '‰ ÏÚ ÈÎאת להושיע בידו היה  שלא ולומר מעלה כלפי לבזות ה ' על גדולות שדיבר ר"ל
ישראל: האבדוןÙÒÂ˜.עמו ישיגהו ור"ל השכור כדרך שהקיא  המאכל  על בארץ עצמו לחבוט  ויתהפך  יתגולל ישתכר וכאשר

בשכור: הנופל לשון אמר לשכור שהמשיל  ולפי הדעת בלבול  בעבור ‰Â‡.והכליון Ì‚ לבבל גלו בעת לשחוק לו שהיו כמו
לשחוק: הוא גם  יהיה Ï‡.(ÊÎ)כן  Ì‡Âמתי אשר בו לשחוק גנבים בחבורת  נמצא היה  האם  לשחוק ישראל  לך  היה לא וכי

הגנבים: בחבורת נמצא היה כאילו לעג  דרך בראש  מניד  היית  ממנו  ÌÈ¯Ú.(ÁÎ)שדברת Â·ÊÚמואב יושבי אתם  זה  בגמול  לכן
הסלע: על  לשכון והסתירו משם  ונוסו הערים  ÂÈÎ‰.עזבו  ÂÈ‰Âאליכם לקרב  יוכל לא כי האויב  מן  בטוחים  תהיו שמה ר "ל 

הפחת: מפני  אליה לקרב אנשים  יוכלו לבל הפחת פי בעברי קן  לעצמה העושה כיונה כן אם ותהיו

oeiv zcevn
(ÂË).‰ÏÚימי בחצי  תעלני  אל  כמו והפסק  סילוק (תהלים ענין

ומובחר:Á·ÓÂ¯.:קב) בחור  שבר‡È„.(ÊË)מלשון ענין
לעול  איד  הלא כמו  רע לא)ומקרה חוזק:ÊÂÚ.(ÊÈ):(איוב ענין 

.Ï˜Ó: מטה כמו „ÔÂ·È.(ÁÈ)הוא שם·˙ והוא דיבון עדת
דרך ÈÙˆÂ.(ËÈ)עיר: צפה כמו הבטה ב)ענין ÚÂ¯Ú¯.:(נחום

מקום: יללה:‰ÂÏÈÏÈ.נשברה:Á˙‰.(Î)שם מלשון
(‰Î).‰Ú„‚תגדעון ואשריהם כמו כריתה ז)ענין :(דברים
.Ô¯˜ משיחו קרן וירם כמו ממשלה ב)ענין השכירהו.(כו).(ש"א

שיכור: כפיוÙÒÂ˜.מלשון  את ויספוק  כמו וחבטה  הכאה ענין 
כד) הפה:·˜È‡È.:(במדבר דרך  החוזר המאכל  È„Ó.(ÊÎ)הוא

בו דברי מדי כמו  לא)מתי והנעה:˙˙Â„„.:(לעיל הנדה מלשון
(ÁÎ).Ô˜˙לה קן ודרור  כמו העופות  מדור והוא  קן  מלשון

פד) וצד :·È¯·Ú.:(תהלים עבר כמוÁÙ˙.מלשון וחפירה בור
הפחתים ז)באחת :(ש"ב



bרו dpyn dyelye mixyr wxt milk zkqn

·ákøî íeMî ïéàîè elà:éðBì÷Làä æøæ,úéãnä äëBãîe,ìîb ìL èéáòå,ñeñ ìL ïèétèå.éñBé éaøøîBà: ¥§¥¦¦¤§¨¤¤¨©§§¦§¨©¨¦§¨¦¤¨¨§©¥¨¤©¦¥¥
áLBî íeMî àîè ñeñ ìL ïèétè óà,ïBtîwa åéìò ïéãîBòL éðtî.ä÷àð ìL ókà ìáà–àîè. ©©¥¨¤¨¥¦¨¦§¥¤§¦¨¨©ª§£¨ª¨¤¨¨¨¥

‚áLBîì ákøî ïéa äî?BàOnî Bòbî ÷ìç ákøî,BàOnî Bòbî ÷ìç àG áLBîe.øBîç ìL úétz,áLBé àeäL ©¥¤§¨§¨¤§¨¨©©¨¦©¨¨¨©©¨¦©¨©¦¤£¤¥
äéìò–äøBäè.ïéá÷pä úà da äpL,äæ CBúì äæ ïöøtL Bà–äàîè. ¨¤¨§¨¦¨¨¤©§¨¦¤¥§¨¤§¤§¥¨

a.ipelwy`d fixf.æéøæå ,åøåîç úà ùåáçéå íåâøú .äîäáä úà íéùáåç äáù äáçø äøåâç(á"ë úéùàøá)æéøæ ïééåø÷å ,õò ìù ïúåà íéùåò ïåì÷ùàáå
:ïîå÷î íù ìò éðåì÷ùà.zicnd dkecnäéìò íéáëåøå ,äòöîàá úùúëî ïéîë íé÷÷åçå ,äëåøàå äáò äìåãâ õò úëéúç íéç÷åì .éãîá äéåùòä úùúëî

:áëøî úøåú åéìò ùé êëéôìå .íéùúåëå ïàëîå ïàëî.lnb ly hiaràìîâã àèéáòá ,ìîâä øëá íåâøú(à"ì íù):.qeq ly ohithïåùìá ñåñä ìòù óëåà
:ïäéìò áùéì ïééåùò íéîòôù ïäî ùéù àìà ,ïä áëøî ïìåëå .åéìò åîù ãçà ìë ,åîù óëåà ä÷àð ìùå ,åîù èéáò ìîâ ìùå ,åîù ïèéôè äðùîohith

.ayen `nh qeq ly:ììë äáéùéì éåùò åðéàå ,íéìâø ÷åñéôá äáéëøì ãçåéîä àìà áëøî àîè ïéàã.oetpewaíéìéâøå ,íéëìîä íù íé÷çåùù äãù
:éñåé 'øë äëìä ïéàå .å"ôð÷ æ"òì ïåùìá ,äãù ,ïåôðå÷ .áùåî àîè êëìä ,êìîä ÷åçùá úåàøì ñåñ ìù ïèéôèä ìò úáùì.`nh dw`p ly ske` la`

àîè ä÷àð ìù óëåà ìáà ,åùøéô éúåáøå .áùåî àîè àåäù ä÷àð ìù óëåàá äãåîå ñåñ ìù ïèéôèà âéìôã ,äì øîà÷ ÷"úå .áùåî àîè ,ùøéô í"áîø
:äáéëøì àìà ãçåéî åðéàù ä÷àð ìù óëåàá ÷"úì äãåîã ,äì øîà÷ éñåé éáøå .áëøî

b.e`ynn erbn wlg:íéãâá àîèî òâåð ïéàå íéãâá àîèî àùåðã.xeng ly zitzïðéàå .àùîä íäéìò øåù÷ìå øáçì øåîçä áâ ìò íéðúåðù íéöò
:äáéùéì àìå äáéëøì àì ïééåàø.miawpd z` dpiy:íù áùéì íãàì íå÷î ïúåð ïäéá÷ð éåðéùáã.ovxty e`ùééå .äæ ãöì äæ ïðúðå íîå÷îî íøéñäù

åà áùåîä íå÷î áéçøäù åðééäã íéá÷ðä úà äðéùùëå ,äáéùéì éæç àì çôè äáçøá ïéàù ìëå ,çôè äáçøá ïéàù éôì äøåäè øåîç ìù úéôú ,íéùøôî
:äàîè ,çôè áçø áùåîä íå÷î äùòðå ïöøéôù

`xephxa yexit

Bøaçî øôzäL éðtî ,àîè BëBúaL äna òâBpäשדרך – ÇÅÇÇÆÆÀÈÅÄÀÅÆÇÆÆÀÇÀ
שהמוכין  כדי  שבתוכו, המוכין עם העור את שתופר אוכף, העושה

האוכף, נקרע אם אף הלכך הרוכב, תחת למקום ממקום יישמטו לא
כמותו . וטמאים לאוכף חיבור  המוכין  נחשבים מקום מכל

ברישא men`deבארנו xeckd :(m"anxd itl)' וכוerxwpy.' וכו שנטמאו  לאחר  –
אפשר איך זה: פירוש על  מקשים יש אבל – מברטנורא. הרב מפרש וכן 
(הל' פוסק הרמב"ם והרי שלמים? כשהם טומאה יקבלו  וכו' והאמום שהכדור
רש"י ואמנם – קיבול ". בית אינו  למלאותו העשוי  קיבול "בית ג): ב, כלים
העשוי קיבול בית הסובר : לדעת היא שמשנתנו א), סח, (סנהדרין כותב
שאין פוסק הוא שהרי  קשה, הרמב"ם לפי אבל קיבול. בית שמו  למלאותו
שנקרעו וכו ' והאמום "הכדור  משנתנו : כסתם פוסק גם והוא קיבול, בית שמו 
"תפארת  בעל  ברם, טו). ז , כלים (הל' וכו' טמא" בהן הנוגע שנטמאו אחר 
אינו למלאותו העשוי קיבול שבית הרמב"ם שסובר שמה מיישב, ישראל "
באלו כן  שאין מה לעולם, לפתחו עשוי שאינו  בכגון  היינו  קיבול , בית
(עיין קיבול בית נחשבים לפיכך  לפרקים... לפתחם ועשויים הואיל שבמשנתנו 
זה  בענין הדיבור את שמרחיב טהרות" "סדרי ועיין  בועז"; ישראל, "תפארת

הארוך ). בפירושו 
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שכל מכאן  יטמא". הזב עליו ירכב אשר  המרכב "וכל ט): טו, (ויקרא בתורה כתוב
מונה  משנתנו הטומאה. אב נעשה הריהו  הזב עליו  רכב אם לרכיבה, המשמש דבר 

מרכב. משום הטמאים כלים

elà, להלן המנויים הדברים –ákøî íeMî ïéàîè מקבלים – ÅÀÅÄÄÆÀÈ
לרכיבה: שמשמשים משום éðBì÷Làäטומאה æøæ רחבה חגורה – ÆÆÈÇÀÀÄ

באשקלון  החמור את בה שמבואר שחובשים ישראל", "תפארת (עיין

ידי על להדק  כדי החמור, בטן תחת זו חגורה  באשקלון חובשים  שהיו שם ,

בהילוכו); החמור יזדרז  כך  ידי ועל  גבו, על האוכף  את  äëBãîeÀÈזה
úéãnä מדי מארץ אוכף מין מכתשת (הרא "ש);– מפרשים ויש  ÇÈÄ

כמין  וחוקקים ועבה, גדולה עץ חתיכת שלוקחים במדי, העשויה

יש הלכך וכותשים, ומכאן מכאן עליה ורוכבים באמצעה, מכתשת
מרכב תורת ברטנורא ),עליה ìîb(ר "ש; ìL èéáòåהגמל כר – ÀÈÄÆÈÈ

לד), לא , בראשית  ñeñ(עיין ìL ïèétèå אוכף שתחת שטיח – ÀÇÅÈÆ
íeMîהסוס. àîè ñeñ ìL ïèétè óà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÇÅÈÆÈÅÄ
áLBî תיבת גורסים שאין כותבים, ויש מיושב; אינו  "אף" הלשון – È

טומאה  מקבל סוס של שטפיטן  היא יוסי  רבי דעת מקום מכל "אף".

מדרס, טומאת היינו  מושב, ïBtîwaמשום åéìò ïéãîBòL éðtîÄÀÅÆÀÄÈÈÇËÀ
כדי הטפיטן על לעמוד שרגילים והתחרויות, המשחקים בכיכר  –

להראות  הסוס על  עומדים שהמתחרים מפרשים, ויש במשחק; לראות
וזריזותם "תוספות כוחם עיין ישראל"; שמובא ("תפארת  מה  טוב", יום

הרמב"ם ). מפירוש  ä÷àðשם  ìL ókà ìáà ג נקבה,– –àîèמל  ÂÈËÈÆÈÈÈÅ
מפרשים  תנא יש  שמודה כלומר קמא, תנא מדברי היא זו שפיסקה ,

מושב טמא שהוא נאקה של באוכף "משנה קמא רא "ש; (רמב"ם ;

שמודה אחרונה"); כלומר , יוסי , רבי דברי  המשך שהוא מפרשים, ויש

שאינו  לפי  מרכב, טמא שהוא נאקה של באוכף קמא לתנא יוסי רבי
לרכיבה אלא טוב").מיוחד  יום "תוספות עיין (הר "ש;

של  מהותו כז,"akxn"בהגדרת (עירובין תוספות לשיטת שונות: שיטות ישנן 
akxn.א), meyn ea yi milbx weqita eilr ayil ieyrd xac lk הגר"א דעת וכן

היא רש"י דעת אבל  הרמב"ם. דעת גם נראית וכן  ג). א, my),(כלים oiaexir)
daikx zrya dkinql ie`xd eze` `l` akxn meyn `nhin oi`y תוספות" (עיין 

בועז"). ישראל, ו"תפארת טוב" יום

ג ה נ ש מ ר ו א ב

áLBîì ákøî ïéa äî הטמא ובין  מרכב משום הטמא בין – ÇÅÆÀÈÀÈ
מושב? BàOnîמשום Bòbî ÷ìç ákøî מדין חלוק מגעו דין  – ÆÀÈÈÇÇÈÄÇÈ

הזב מרכב שהנושא afd),משאו , eilr akxe daikxl ynyny xac)
בגדים, מטמא אינו  הזב במרכב הנוגע אבל  בגדים, áLBîeÈמטמא

BàOnî Bòbî ÷ìç àG בגדים מטמא הזב במושב הנוגע שאף – ÈÇÇÈÄÇÈ
משכב בענין  ששנינו כמו  הנושאו , epx`ayכמו  dn oiir ;b ,` lirl)

.(myøBîç ìL úétz כעין ועשויים החמור, על הניתנים עצים – ÇÄÆÂ
משא עליהם להניח קטן , הערוך ),סולם äéìò(רמב "ם; áLBé àeäLÆÅÈÆÈ

בדוחק, זו  תפית על אדם יושב שפעמים פי  על אף –äøBäèלפי – ÀÈ
לישיבה. ולא לרכיבה לא ראויה ïéá÷päשאינה úà da äpL– ÄÈÈÆÇÀÈÄ

לישיבה, ראויה äæועשאה CBúì äæ ïöøtL Bà את שהרחיב – ÆÅÀÈÆÀÆ
המשא, בצד  יפה עכשיו לישב ויכול שלה, מקבלת äàîèהנקבים – ÀÅÈ

לישיבה. ותיקנה הואיל מדרס, טומאת

בענין  מביא מברטנורא xeng"הרב ly zitz":כדלקמן נוסף lyפירוש zitz
dxedh xeng ראויה אינה טפח ברחבה שאין  וכל  טפח, ברחבה שאין לפי –

oiawpdלישיבה. z` da dpiy,המושב מקום שהרחיב דהיינו –df ovxity e`
df jezl,טפח רחב המושב מקום שנעשה –.d`nh

izdw - zex`ean zeipyn
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Èäìñàä–úî àîèe ñøãî äàîè;äLøt–ñøãî àîè øBòä,úî àîè àîè ìæøaäå.ì÷ñøhäåééetçL ¨©§¨§¥¨¦§¨§¥¥¥§¨¨¨¥¦§¨§©©§¤¨¥§¥¥©§©§¨¤¦¨
øBò ìL–úî àîèe ñøãî àîè;Løt–ñøãî àîè øBòä,íeìkî øBäè ì÷ñøhäå.ézLe õçønaL ïéìñôñ ¤¨¥¦§¨§¥¥¥©¨¨¥¦§¨§©§©§¨¨¦§©§¨¦¤©¤§¨§¥

õò ìL åéìâø–àîè.ìL úçàå õò ìL úçàïáà–øBäè.ïîbML õçønaL ïéøñpä–àáé÷ò éaøànèî; ©§¨¤¥¨¥©©¤¥§©©¤¤¤¨©§¨¦¤©¤§¨¤¦§¨©¦£¦¨§©¥
íéîëçåïéøäèî,ïäézçz ïéëläî íénä eéäiL àlà ïéeNò íðéàL.úeñk úìa÷ úéa da LiL ïéìé÷ð÷–äàîè; ©£¨¦§©£¦¤¥¨£¦¤¨¤¦§©©¦§©§¦©§¥¤©§¦¦¤¤¨¥©¨©§§¥¨

úøeëk äéeNòäå–äøBäè. §¨£¨§©¤¤§¨
‰ ˘ Â Ï ˘ Â Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡eòø÷pL ïélôzäå òéîwäå íeîàäå øeckä–àîè ïäa òâBpä,øBäè ïëBúaL änáe.òø÷pL ókàä–òâBpä ©©§¨¥§©¨¥©§©§¦¦¤¦§§©¥©¨¤¨¥©¤¤§¨¨¨ª¨¤¦§©©¥©
àîè BëBúaL äna,Bøaçî øôzäL éðtî. ©¤¤§¨¥¦§¥¤©¤¤§©§

i.`lq`d:àñëä úéáá åéìò íéáùåéå ,øåò äñåëî ìæøá ìù áùåî úéá.dyxit:ìæøáä ïî øåòä.qxcn `nh xerdìæøáäå ,äáéùéì éæç åîöò éðôá øåòã
éæçå ,äáéùéì éæç àì øåò àìá:íéùéîùú øàùì.lwqxh:íçì åéìò íéìëåàå ,äôåì÷ äáøòî éåùò ïè÷ ìñ.melkn xedh lwqxhdeéæç àì åðè÷ éðôîã

:úåðôã åì ïéàù ,ïéùéîùú øàùì àìå .äáéùéì.ugxnay milqtq:ïä ùéù ìù.`nh ,ur ly eilbx izyyõò ìù íéìâøä ïéàîè åéìò áæä áùé íà
:íéøôåñ éøáãî àìå äøåú éøáãî àì ììë äàîåè íäì ïéà íéðáà éìëã ,øåäè åîöò ìñôñä ìáà .áùåî íåùî.xedh oa` ly zg`eìñôñä åìéàë éåäã

:ïáàî åìåë.onbiyy:éðèéäøá ïð÷úå ïìñôù.odizgz mikled mind ediyúåàöçøîä éîî åôðèé àìù éãë íù íéáùåé íãà éðá ìáà ,éãéáò äáéùéì åàìå
:íéîëçë äëìäå .íéàöåéä.oiliwpw:åéìòù íéãâáä ïùòì éãë úéøôâå ùà åéúçú ïéîéùîù éìë.zeqk zlaw zia da yiyìá÷ì ìåáé÷ úéá äì ùéù

:äéìòù íéãâáä.zxeekk:íéããö éðùî úùìåôî
bk`.xeckd:æ"òìá à"èåìô.meni`de:ïéëåî åà øòù íéðôáî ïéàìîå øåò íäéðåöéç åìà ìëå .ìòðî ìù ñåôã.oilitzde rinwdeíéúáä êåúá ùé

úë úåéùøô øåò ìù:óì÷á úåáå.xedh okezay dnaeïëåúáù äî ïéàù éôì ,øåäè ,ïëåúáù äîá ãçà òâðå ,òø÷ð ë"çàå úîá åìàî úçà àîèð íà
:ïúåîë àîè ïëåúáù äî ïéàå ïäì øåáéç.se`kd:óëåà åîë.`nh ekezay dna rbepdäîá òâåðä êë ,àîè åá òâåðäù íùë .úîá óëåàä àîèð íà

:àîè åëåúáù.exagn xtzdy iptn:ïåöéçä íò íéðôáù äæ ,ãçà åäùåòå
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o e y ` x m e i

י ה נ ש מ ר ו א ב

äìñàä,הכסא בבית עליו  ויושבים עור, המכוסה ברזל  מושב – ÈÇÀÈ
úî àîèe ñøãî äàîè.מת וטומאת מדרס טומאת מקבלת – ÀÅÈÄÀÈÀÅÅ

הפיסקה zn"אמנם `nhe" היא מפורשת משנה שהרי  כאן , מיותרת

ג): ו, שמשום (נידה  אלא מת", טמא מיטמא מדרס, המיטמא "כל
זו. פיסקה המשנה נקטה הדברים האסלה äLøtהמשך נתפרקה – ÅÀÈ

הברזל, מן העור ñøãîופירש  àîè øBòä עצמו בפני שהעור – ÈÈÅÄÀÈ
לישיבה, úîראוי àîè àîè ìæøaäå,מדרס טומאת ולא – ÀÇÇÀÆÈÅÀÅÅ

אחר, לשימוש  הוא ראוי  אבל לישיבה, ראוי  אינו  העור  בלי  שהברזל
מת. טמא טמא ויושבים ì÷ñøhäהלכך  אותו  שהופכים סל, מין – ÇÀÇÀÈ

המתקפל  כסא מין  מפרשים: ויש  שוליו ; א )על קלח , שבת (רש"י

øBò ìL åééetçL לתשמישים וכן לישיבה הוא ראוי זה ובכגון – ÆÄÈÆ
úîאחרים, àîèe ñøãî àîèמקבל וכן מדרס טומאת מקבל – ÈÅÄÀÈÀÅÅ

הטומאה. אבות משאר הטרסקל,Løtטומאה מן  העור  –øBòä ÅÇÈ
ñøãî àîè,לישיבה ראוי עצמו  בפני שהעור  –øBäè ì÷ñøhäå ÈÅÄÀÈÀÇÀÇÀÈÈ

íeìkî.תשמיש לשום עוד ראוי שאינו –õçønaL ïéìñôñ– ÄÀÇÀÈÄÆÇÆÀÈ
אבן, של õòשהם ìL åéìâø ézLe מחוברים הספסל קצות שבשני – ÀÅÇÀÈÆÅ

רגליים, לו המשמשים קרשים הספסל,àîèשני  על  הזב ישב אם – ÈÅ
המחובר וכל הספסל, עיקר  הן עץ של  שהרגליים לפי טמא, הספסל  כל
הספסל אבל טמאות, בלבד שהרגליים מפרשים, ויש  טמא. לטמא

מדברי ולא תורה מדברי  לא טומאה להם אין  אבנים שכלי טהור , עצמו
זה ).סופרים פירוש  על  שתמה ישראל" "תפארת עיין úçàÇÇ(ברטנורא ;

ïáà ìL úçàå õò ìL אחת ורגל  עץ של היא אחת רגל  אם – ÆÅÀÇÇÆÆÆ
אבן, הרגלøBäèשל  עם שהספסל  כלל, טומאה מקבל הספסל  אין – È

אפשר שהרי  העיקר, הוא אבן  של עליו ,האחת ולישב לכותל  לסמכו 

טהור לטהור המחובר  וכל  כמשמשו , היא עץ של האחרת והרגל 

ישראל"). כאילו ("תפארת  זה שהרי  הטעם, מבאר מברטנורא והרב

מאבן . כולו ïîbMLהספסל  õçønaL ïéøñpäידי על שחיברם – ÇÀÈÄÆÇÆÀÈÆÄÀÈ
ו), י, לעיל (עיין  ànèîשוגמים àáé÷ò éaø שהרוחצים לפי  אותם, – ÇÄÂÄÈÀÇÅ

עליהם; לישב גם àlàרגילים ïéeNò íðéàL ,ïéøäèî íéîëçåÇÂÈÄÀÇÂÄÆÅÈÂÄÆÈ
ïäézçz ïéëläî íénä eéäiL עשויים אינם אלו  שנסרים – ÆÄÀÇÇÄÀÇÀÄÇÀÅÆ

אינם  והרוחצים תחתיהם, זורמים יהיו שהמים בשביל אלא לישיבה,

היוצאים  המרחץ ממי  ייטנפו שלא עראי בדרך אלא עליהם יושבים

ישראל "), "תפארת  עיין לעישון ÷ïéìé÷ð(ברטנורא ; מנוקב כלי  – ÇÀÄÄ
העשן , את קולט שעליו והבגד  וגפרית, אש  לתוכו  שנותנים הבגדים,

úeñk úìa÷ úéa da LiL לתוכו ליתן  קיבול בית להם שיש  – ÆÆÈÅÇÈÇÀ
הבגד, טומאה;äàîèאת מקבלת –úøeëk äéeNòäå לה ואין  – ÀÅÈÀÈÂÈÀÇÆÆ

הבגד , את עליה ופורשים מתחתיה מעשנים אלא קיבול, äøBäèÀÈבית
טומאה. מקבלת אינה –

הפיסקה את onbiyy"בארנו ugxnay mixqpd",שלעיל אלא הרמב"ם, פירוש לפי
בשוגמין: חיבור בענין  פירושים שני הבאנו ו, משנה י על`.בפרק חיבור

שני ; שבנסר  מתאים בחריץ הנתקעת אחד שבנסר  בליטה ידיa.ידי  על חיבור
שעם. ידי  על שחיברם כאן , מפרש הרמב"ם ואילו  הנסרים, בין שנותנים שעם

ישראל": ב"תפארת מבואר mrya.וכן cgi mwiacde mxaig מברטנורא הרב אבל 
כאן : iphidxa".מפרש opwize olqty"בעל אך  והרא"ש. הר "ש מבארים וכן 

ממה  כאן  שינה מה משום מברטנורא, הרב על  מקשה טוב" יום "תוספות
הרב  שפירוש כותב, אחרונה" "משנה בעל  ברם – ו). (י, לעיל שפירש
ידי שעל בגופם, מעשה זה הרי  ופסלם שהואיל עיקר , לו נראה מברטנורא

הטעם ואילולא מדרס, טומאת לקבל  ראויים הנסרים נעשים miieyrכך  mpi`y"
,"odizgz oikldn mind eidiy `l` הרמב"ם לפירוש אבל  מטמאים. היו חכמים אף

למים, שעשויים הטעם ובלא בגופו , מעשה אינו בשעם  חיבור שכן עיון, צריך 
טהורים.
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חיבור  לענין  החומר  אותו  של דינו  מה אחר , בחומר  הממולאים בכלים דנה משנתנו

טומאה.

øeckä, מוכין או  שער  וממולא מעור, העשוי –íeîàäå הדפוס – ÇÇÀÈÅ
מוכין, או שער וממולא מעור  עשוי הוא שאף מנעל, òéîwäåÀÇÈÅÇשל

לרפואה  עשבים או  ופסוקים שמות של כתב בו שיש עור  של  כיס –
ישראל"),ולסגולה ישïélôzäå("תפארת  עור של  בתיהן  שבתוך  – ÀÇÀÄÄ

קלף, על כתובות לא eòø÷pLפרשיות עדיין  אבל  שנטמאו , לאחר  – ÆÄÀÀ
בטומאתם, נשארו ולכן  הקרע, ידי על  שלהם הקיבול בית נתבטל

àîè ïäa òâBpä;לעיל שבארנו  כמו הם, טמאים שעדיין  –änáe ÇÅÇÈÆÈÅÇÆ
ïëBúaL,שבתוכם במילוי  הנוגע אבל  –øBäè שבתוכם מה שאין  – ÆÀÈÈ

כמותם. טמא ואינו להם òø÷pLחיבור ókàä,שנטמא לאחר – ÈËÈÆÄÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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·ákøî íeMî ïéàîè elà:éðBì÷Làä æøæ,úéãnä äëBãîe,ìîb ìL èéáòå,ñeñ ìL ïèétèå.éñBé éaøøîBà: ¥§¥¦¦¤§¨¤¤¨©§§¦§¨©¨¦§¨¦¤¨¨§©¥¨¤©¦¥¥
áLBî íeMî àîè ñeñ ìL ïèétè óà,ïBtîwa åéìò ïéãîBòL éðtî.ä÷àð ìL ókà ìáà–àîè. ©©¥¨¤¨¥¦¨¦§¥¤§¦¨¨©ª§£¨ª¨¤¨¨¨¥

‚áLBîì ákøî ïéa äî?BàOnî Bòbî ÷ìç ákøî,BàOnî Bòbî ÷ìç àG áLBîe.øBîç ìL úétz,áLBé àeäL ©¥¤§¨§¨¤§¨¨©©¨¦©¨¨¨©©¨¦©¨©¦¤£¤¥
äéìò–äøBäè.ïéá÷pä úà da äpL,äæ CBúì äæ ïöøtL Bà–äàîè. ¨¤¨§¨¦¨¨¤©§¨¦¤¥§¨¤§¤§¥¨

a.ipelwy`d fixf.æéøæå ,åøåîç úà ùåáçéå íåâøú .äîäáä úà íéùáåç äáù äáçø äøåâç(á"ë úéùàøá)æéøæ ïééåø÷å ,õò ìù ïúåà íéùåò ïåì÷ùàáå
:ïîå÷î íù ìò éðåì÷ùà.zicnd dkecnäéìò íéáëåøå ,äòöîàá úùúëî ïéîë íé÷÷åçå ,äëåøàå äáò äìåãâ õò úëéúç íéç÷åì .éãîá äéåùòä úùúëî

:áëøî úøåú åéìò ùé êëéôìå .íéùúåëå ïàëîå ïàëî.lnb ly hiaràìîâã àèéáòá ,ìîâä øëá íåâøú(à"ì íù):.qeq ly ohithïåùìá ñåñä ìòù óëåà
:ïäéìò áùéì ïééåùò íéîòôù ïäî ùéù àìà ,ïä áëøî ïìåëå .åéìò åîù ãçà ìë ,åîù óëåà ä÷àð ìùå ,åîù èéáò ìîâ ìùå ,åîù ïèéôè äðùîohith

.ayen `nh qeq ly:ììë äáéùéì éåùò åðéàå ,íéìâø ÷åñéôá äáéëøì ãçåéîä àìà áëøî àîè ïéàã.oetpewaíéìéâøå ,íéëìîä íù íé÷çåùù äãù
:éñåé 'øë äëìä ïéàå .å"ôð÷ æ"òì ïåùìá ,äãù ,ïåôðå÷ .áùåî àîè êëìä ,êìîä ÷åçùá úåàøì ñåñ ìù ïèéôèä ìò úáùì.`nh dw`p ly ske` la`

àîè ä÷àð ìù óëåà ìáà ,åùøéô éúåáøå .áùåî àîè àåäù ä÷àð ìù óëåàá äãåîå ñåñ ìù ïèéôèà âéìôã ,äì øîà÷ ÷"úå .áùåî àîè ,ùøéô í"áîø
:äáéëøì àìà ãçåéî åðéàù ä÷àð ìù óëåàá ÷"úì äãåîã ,äì øîà÷ éñåé éáøå .áëøî

b.e`ynn erbn wlg:íéãâá àîèî òâåð ïéàå íéãâá àîèî àùåðã.xeng ly zitzïðéàå .àùîä íäéìò øåù÷ìå øáçì øåîçä áâ ìò íéðúåðù íéöò
:äáéùéì àìå äáéëøì àì ïééåàø.miawpd z` dpiy:íù áùéì íãàì íå÷î ïúåð ïäéá÷ð éåðéùáã.ovxty e`ùééå .äæ ãöì äæ ïðúðå íîå÷îî íøéñäù

åà áùåîä íå÷î áéçøäù åðééäã íéá÷ðä úà äðéùùëå ,äáéùéì éæç àì çôè äáçøá ïéàù ìëå ,çôè äáçøá ïéàù éôì äøåäè øåîç ìù úéôú ,íéùøôî
:äàîè ,çôè áçø áùåîä íå÷î äùòðå ïöøéôù
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Bøaçî øôzäL éðtî ,àîè BëBúaL äna òâBpäשדרך – ÇÅÇÇÆÆÀÈÅÄÀÅÆÇÆÆÀÇÀ
שהמוכין  כדי  שבתוכו, המוכין עם העור את שתופר אוכף, העושה

האוכף, נקרע אם אף הלכך הרוכב, תחת למקום ממקום יישמטו לא
כמותו . וטמאים לאוכף חיבור  המוכין  נחשבים מקום מכל

ברישא men`deבארנו xeckd :(m"anxd itl)' וכוerxwpy.' וכו שנטמאו  לאחר  –
אפשר איך זה: פירוש על  מקשים יש אבל – מברטנורא. הרב מפרש וכן 
(הל' פוסק הרמב"ם והרי שלמים? כשהם טומאה יקבלו  וכו' והאמום שהכדור
רש"י ואמנם – קיבול ". בית אינו  למלאותו העשוי  קיבול "בית ג): ב, כלים
העשוי קיבול בית הסובר : לדעת היא שמשנתנו א), סח, (סנהדרין כותב
שאין פוסק הוא שהרי  קשה, הרמב"ם לפי אבל קיבול. בית שמו  למלאותו
שנקרעו וכו ' והאמום "הכדור  משנתנו : כסתם פוסק גם והוא קיבול, בית שמו 
"תפארת  בעל  ברם, טו). ז , כלים (הל' וכו' טמא" בהן הנוגע שנטמאו אחר 
אינו למלאותו העשוי קיבול שבית הרמב"ם שסובר שמה מיישב, ישראל "
באלו כן  שאין מה לעולם, לפתחו עשוי שאינו  בכגון  היינו  קיבול , בית
(עיין קיבול בית נחשבים לפיכך  לפרקים... לפתחם ועשויים הואיל שבמשנתנו 
זה  בענין הדיבור את שמרחיב טהרות" "סדרי ועיין  בועז"; ישראל, "תפארת

הארוך ). בפירושו 
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שכל מכאן  יטמא". הזב עליו ירכב אשר  המרכב "וכל ט): טו, (ויקרא בתורה כתוב
מונה  משנתנו הטומאה. אב נעשה הריהו  הזב עליו  רכב אם לרכיבה, המשמש דבר 

מרכב. משום הטמאים כלים

elà, להלן המנויים הדברים –ákøî íeMî ïéàîè מקבלים – ÅÀÅÄÄÆÀÈ
לרכיבה: שמשמשים משום éðBì÷Làäטומאה æøæ רחבה חגורה – ÆÆÈÇÀÀÄ

באשקלון  החמור את בה שמבואר שחובשים ישראל", "תפארת (עיין

ידי על להדק  כדי החמור, בטן תחת זו חגורה  באשקלון חובשים  שהיו שם ,

בהילוכו); החמור יזדרז  כך  ידי ועל  גבו, על האוכף  את  äëBãîeÀÈזה
úéãnä מדי מארץ אוכף מין מכתשת (הרא "ש);– מפרשים ויש  ÇÈÄ

כמין  וחוקקים ועבה, גדולה עץ חתיכת שלוקחים במדי, העשויה

יש הלכך וכותשים, ומכאן מכאן עליה ורוכבים באמצעה, מכתשת
מרכב תורת ברטנורא ),עליה ìîb(ר "ש; ìL èéáòåהגמל כר – ÀÈÄÆÈÈ

לד), לא , בראשית  ñeñ(עיין ìL ïèétèå אוכף שתחת שטיח – ÀÇÅÈÆ
íeMîהסוס. àîè ñeñ ìL ïèétè óà :øîBà éñBé éaøÇÄÅÅÇÇÅÈÆÈÅÄ
áLBî תיבת גורסים שאין כותבים, ויש מיושב; אינו  "אף" הלשון – È

טומאה  מקבל סוס של שטפיטן  היא יוסי  רבי דעת מקום מכל "אף".

מדרס, טומאת היינו  מושב, ïBtîwaמשום åéìò ïéãîBòL éðtîÄÀÅÆÀÄÈÈÇËÀ
כדי הטפיטן על לעמוד שרגילים והתחרויות, המשחקים בכיכר  –

להראות  הסוס על  עומדים שהמתחרים מפרשים, ויש במשחק; לראות
וזריזותם "תוספות כוחם עיין ישראל"; שמובא ("תפארת  מה  טוב", יום

הרמב"ם ). מפירוש  ä÷àðשם  ìL ókà ìáà ג נקבה,– –àîèמל  ÂÈËÈÆÈÈÈÅ
מפרשים  תנא יש  שמודה כלומר קמא, תנא מדברי היא זו שפיסקה ,

מושב טמא שהוא נאקה של באוכף "משנה קמא רא "ש; (רמב"ם ;

שמודה אחרונה"); כלומר , יוסי , רבי דברי  המשך שהוא מפרשים, ויש

שאינו  לפי  מרכב, טמא שהוא נאקה של באוכף קמא לתנא יוסי רבי
לרכיבה אלא טוב").מיוחד  יום "תוספות עיין (הר "ש;

של  מהותו כז,"akxn"בהגדרת (עירובין תוספות לשיטת שונות: שיטות ישנן 
akxn.א), meyn ea yi milbx weqita eilr ayil ieyrd xac lk הגר"א דעת וכן

היא רש"י דעת אבל  הרמב"ם. דעת גם נראית וכן  ג). א, my),(כלים oiaexir)
daikx zrya dkinql ie`xd eze` `l` akxn meyn `nhin oi`y תוספות" (עיין 

בועז"). ישראל, ו"תפארת טוב" יום
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áLBîì ákøî ïéa äî הטמא ובין  מרכב משום הטמא בין – ÇÅÆÀÈÀÈ
מושב? BàOnîמשום Bòbî ÷ìç ákøî מדין חלוק מגעו דין  – ÆÀÈÈÇÇÈÄÇÈ

הזב מרכב שהנושא afd),משאו , eilr akxe daikxl ynyny xac)
בגדים, מטמא אינו  הזב במרכב הנוגע אבל  בגדים, áLBîeÈמטמא

BàOnî Bòbî ÷ìç àG בגדים מטמא הזב במושב הנוגע שאף – ÈÇÇÈÄÇÈ
משכב בענין  ששנינו כמו  הנושאו , epx`ayכמו  dn oiir ;b ,` lirl)

.(myøBîç ìL úétz כעין ועשויים החמור, על הניתנים עצים – ÇÄÆÂ
משא עליהם להניח קטן , הערוך ),סולם äéìò(רמב "ם; áLBé àeäLÆÅÈÆÈ

בדוחק, זו  תפית על אדם יושב שפעמים פי  על אף –äøBäèלפי – ÀÈ
לישיבה. ולא לרכיבה לא ראויה ïéá÷päשאינה úà da äpL– ÄÈÈÆÇÀÈÄ

לישיבה, ראויה äæועשאה CBúì äæ ïöøtL Bà את שהרחיב – ÆÅÀÈÆÀÆ
המשא, בצד  יפה עכשיו לישב ויכול שלה, מקבלת äàîèהנקבים – ÀÅÈ

לישיבה. ותיקנה הואיל מדרס, טומאת

בענין  מביא מברטנורא xeng"הרב ly zitz":כדלקמן נוסף lyפירוש zitz
dxedh xeng ראויה אינה טפח ברחבה שאין  וכל  טפח, ברחבה שאין לפי –

oiawpdלישיבה. z` da dpiy,המושב מקום שהרחיב דהיינו –df ovxity e`
df jezl,טפח רחב המושב מקום שנעשה –.d`nh

izdw - zex`ean zeipyn
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Èäìñàä–úî àîèe ñøãî äàîè;äLøt–ñøãî àîè øBòä,úî àîè àîè ìæøaäå.ì÷ñøhäåééetçL ¨©§¨§¥¨¦§¨§¥¥¥§¨¨¨¥¦§¨§©©§¤¨¥§¥¥©§©§¨¤¦¨
øBò ìL–úî àîèe ñøãî àîè;Løt–ñøãî àîè øBòä,íeìkî øBäè ì÷ñøhäå.ézLe õçønaL ïéìñôñ ¤¨¥¦§¨§¥¥¥©¨¨¥¦§¨§©§©§¨¨¦§©§¨¦¤©¤§¨§¥

õò ìL åéìâø–àîè.ìL úçàå õò ìL úçàïáà–øBäè.ïîbML õçønaL ïéøñpä–àáé÷ò éaøànèî; ©§¨¤¥¨¥©©¤¥§©©¤¤¤¨©§¨¦¤©¤§¨¤¦§¨©¦£¦¨§©¥
íéîëçåïéøäèî,ïäézçz ïéëläî íénä eéäiL àlà ïéeNò íðéàL.úeñk úìa÷ úéa da LiL ïéìé÷ð÷–äàîè; ©£¨¦§©£¦¤¥¨£¦¤¨¤¦§©©¦§©§¦©§¥¤©§¦¦¤¤¨¥©¨©§§¥¨

úøeëk äéeNòäå–äøBäè. §¨£¨§©¤¤§¨
‰ ˘ Â Ï ˘ Â Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù

‡eòø÷pL ïélôzäå òéîwäå íeîàäå øeckä–àîè ïäa òâBpä,øBäè ïëBúaL änáe.òø÷pL ókàä–òâBpä ©©§¨¥§©¨¥©§©§¦¦¤¦§§©¥©¨¤¨¥©¤¤§¨¨¨ª¨¤¦§©©¥©
àîè BëBúaL äna,Bøaçî øôzäL éðtî. ©¤¤§¨¥¦§¥¤©¤¤§©§

i.`lq`d:àñëä úéáá åéìò íéáùåéå ,øåò äñåëî ìæøá ìù áùåî úéá.dyxit:ìæøáä ïî øåòä.qxcn `nh xerdìæøáäå ,äáéùéì éæç åîöò éðôá øåòã
éæçå ,äáéùéì éæç àì øåò àìá:íéùéîùú øàùì.lwqxh:íçì åéìò íéìëåàå ,äôåì÷ äáøòî éåùò ïè÷ ìñ.melkn xedh lwqxhdeéæç àì åðè÷ éðôîã

:úåðôã åì ïéàù ,ïéùéîùú øàùì àìå .äáéùéì.ugxnay milqtq:ïä ùéù ìù.`nh ,ur ly eilbx izyyõò ìù íéìâøä ïéàîè åéìò áæä áùé íà
:íéøôåñ éøáãî àìå äøåú éøáãî àì ììë äàîåè íäì ïéà íéðáà éìëã ,øåäè åîöò ìñôñä ìáà .áùåî íåùî.xedh oa` ly zg`eìñôñä åìéàë éåäã

:ïáàî åìåë.onbiyy:éðèéäøá ïð÷úå ïìñôù.odizgz mikled mind ediyúåàöçøîä éîî åôðèé àìù éãë íù íéáùåé íãà éðá ìáà ,éãéáò äáéùéì åàìå
:íéîëçë äëìäå .íéàöåéä.oiliwpw:åéìòù íéãâáä ïùòì éãë úéøôâå ùà åéúçú ïéîéùîù éìë.zeqk zlaw zia da yiyìá÷ì ìåáé÷ úéá äì ùéù

:äéìòù íéãâáä.zxeekk:íéããö éðùî úùìåôî
bk`.xeckd:æ"òìá à"èåìô.meni`de:ïéëåî åà øòù íéðôáî ïéàìîå øåò íäéðåöéç åìà ìëå .ìòðî ìù ñåôã.oilitzde rinwdeíéúáä êåúá ùé

úë úåéùøô øåò ìù:óì÷á úåáå.xedh okezay dnaeïëåúáù äî ïéàù éôì ,øåäè ,ïëåúáù äîá ãçà òâðå ,òø÷ð ë"çàå úîá åìàî úçà àîèð íà
:ïúåîë àîè ïëåúáù äî ïéàå ïäì øåáéç.se`kd:óëåà åîë.`nh ekezay dna rbepdäîá òâåðä êë ,àîè åá òâåðäù íùë .úîá óëåàä àîèð íà

:àîè åëåúáù.exagn xtzdy iptn:ïåöéçä íò íéðôáù äæ ,ãçà åäùåòå

`xephxa yexit
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äìñàä,הכסא בבית עליו  ויושבים עור, המכוסה ברזל  מושב – ÈÇÀÈ
úî àîèe ñøãî äàîè.מת וטומאת מדרס טומאת מקבלת – ÀÅÈÄÀÈÀÅÅ

הפיסקה zn"אמנם `nhe" היא מפורשת משנה שהרי  כאן , מיותרת

ג): ו, שמשום (נידה  אלא מת", טמא מיטמא מדרס, המיטמא "כל
זו. פיסקה המשנה נקטה הדברים האסלה äLøtהמשך נתפרקה – ÅÀÈ

הברזל, מן העור ñøãîופירש  àîè øBòä עצמו בפני שהעור – ÈÈÅÄÀÈ
לישיבה, úîראוי àîè àîè ìæøaäå,מדרס טומאת ולא – ÀÇÇÀÆÈÅÀÅÅ

אחר, לשימוש  הוא ראוי  אבל לישיבה, ראוי  אינו  העור  בלי  שהברזל
מת. טמא טמא ויושבים ì÷ñøhäהלכך  אותו  שהופכים סל, מין – ÇÀÇÀÈ

המתקפל  כסא מין  מפרשים: ויש  שוליו ; א )על קלח , שבת (רש"י

øBò ìL åééetçL לתשמישים וכן לישיבה הוא ראוי זה ובכגון – ÆÄÈÆ
úîאחרים, àîèe ñøãî àîèמקבל וכן מדרס טומאת מקבל – ÈÅÄÀÈÀÅÅ

הטומאה. אבות משאר הטרסקל,Løtטומאה מן  העור  –øBòä ÅÇÈ
ñøãî àîè,לישיבה ראוי עצמו  בפני שהעור  –øBäè ì÷ñøhäå ÈÅÄÀÈÀÇÀÇÀÈÈ

íeìkî.תשמיש לשום עוד ראוי שאינו –õçønaL ïéìñôñ– ÄÀÇÀÈÄÆÇÆÀÈ
אבן, של õòשהם ìL åéìâø ézLe מחוברים הספסל קצות שבשני – ÀÅÇÀÈÆÅ

רגליים, לו המשמשים קרשים הספסל,àîèשני  על  הזב ישב אם – ÈÅ
המחובר וכל הספסל, עיקר  הן עץ של  שהרגליים לפי טמא, הספסל  כל
הספסל אבל טמאות, בלבד שהרגליים מפרשים, ויש  טמא. לטמא

מדברי ולא תורה מדברי  לא טומאה להם אין  אבנים שכלי טהור , עצמו
זה ).סופרים פירוש  על  שתמה ישראל" "תפארת עיין úçàÇÇ(ברטנורא ;

ïáà ìL úçàå õò ìL אחת ורגל  עץ של היא אחת רגל  אם – ÆÅÀÇÇÆÆÆ
אבן, הרגלøBäèשל  עם שהספסל  כלל, טומאה מקבל הספסל  אין – È

אפשר שהרי  העיקר, הוא אבן  של עליו ,האחת ולישב לכותל  לסמכו 

טהור לטהור המחובר  וכל  כמשמשו , היא עץ של האחרת והרגל 

ישראל"). כאילו ("תפארת  זה שהרי  הטעם, מבאר מברטנורא והרב

מאבן . כולו ïîbMLהספסל  õçønaL ïéøñpäידי על שחיברם – ÇÀÈÄÆÇÆÀÈÆÄÀÈ
ו), י, לעיל (עיין  ànèîשוגמים àáé÷ò éaø שהרוחצים לפי  אותם, – ÇÄÂÄÈÀÇÅ

עליהם; לישב גם àlàרגילים ïéeNò íðéàL ,ïéøäèî íéîëçåÇÂÈÄÀÇÂÄÆÅÈÂÄÆÈ
ïäézçz ïéëläî íénä eéäiL עשויים אינם אלו  שנסרים – ÆÄÀÇÇÄÀÇÀÄÇÀÅÆ

אינם  והרוחצים תחתיהם, זורמים יהיו שהמים בשביל אלא לישיבה,

היוצאים  המרחץ ממי  ייטנפו שלא עראי בדרך אלא עליהם יושבים

ישראל "), "תפארת  עיין לעישון ÷ïéìé÷ð(ברטנורא ; מנוקב כלי  – ÇÀÄÄ
העשן , את קולט שעליו והבגד  וגפרית, אש  לתוכו  שנותנים הבגדים,

úeñk úìa÷ úéa da LiL לתוכו ליתן  קיבול בית להם שיש  – ÆÆÈÅÇÈÇÀ
הבגד, טומאה;äàîèאת מקבלת –úøeëk äéeNòäå לה ואין  – ÀÅÈÀÈÂÈÀÇÆÆ

הבגד , את עליה ופורשים מתחתיה מעשנים אלא קיבול, äøBäèÀÈבית
טומאה. מקבלת אינה –

הפיסקה את onbiyy"בארנו ugxnay mixqpd",שלעיל אלא הרמב"ם, פירוש לפי
בשוגמין: חיבור בענין  פירושים שני הבאנו ו, משנה י על`.בפרק חיבור

שני ; שבנסר  מתאים בחריץ הנתקעת אחד שבנסר  בליטה ידיa.ידי  על חיבור
שעם. ידי  על שחיברם כאן , מפרש הרמב"ם ואילו  הנסרים, בין שנותנים שעם

ישראל": ב"תפארת מבואר mrya.וכן cgi mwiacde mxaig מברטנורא הרב אבל 
כאן : iphidxa".מפרש opwize olqty"בעל אך  והרא"ש. הר "ש מבארים וכן 

ממה  כאן  שינה מה משום מברטנורא, הרב על  מקשה טוב" יום "תוספות
הרב  שפירוש כותב, אחרונה" "משנה בעל  ברם – ו). (י, לעיל שפירש
ידי שעל בגופם, מעשה זה הרי  ופסלם שהואיל עיקר , לו נראה מברטנורא

הטעם ואילולא מדרס, טומאת לקבל  ראויים הנסרים נעשים miieyrכך  mpi`y"
,"odizgz oikldn mind eidiy `l` הרמב"ם לפירוש אבל  מטמאים. היו חכמים אף

למים, שעשויים הטעם ובלא בגופו , מעשה אינו בשעם  חיבור שכן עיון, צריך 
טהורים.

א ה נ ש מ ר ו א ב

חיבור  לענין  החומר  אותו  של דינו  מה אחר , בחומר  הממולאים בכלים דנה משנתנו

טומאה.

øeckä, מוכין או  שער  וממולא מעור, העשוי –íeîàäå הדפוס – ÇÇÀÈÅ
מוכין, או שער וממולא מעור  עשוי הוא שאף מנעל, òéîwäåÀÇÈÅÇשל

לרפואה  עשבים או  ופסוקים שמות של כתב בו שיש עור  של  כיס –
ישראל"),ולסגולה ישïélôzäå("תפארת  עור של  בתיהן  שבתוך  – ÀÇÀÄÄ

קלף, על כתובות לא eòø÷pLפרשיות עדיין  אבל  שנטמאו , לאחר  – ÆÄÀÀ
בטומאתם, נשארו ולכן  הקרע, ידי על  שלהם הקיבול בית נתבטל

àîè ïäa òâBpä;לעיל שבארנו  כמו הם, טמאים שעדיין  –änáe ÇÅÇÈÆÈÅÇÆ
ïëBúaL,שבתוכם במילוי  הנוגע אבל  –øBäè שבתוכם מה שאין  – ÆÀÈÈ

כמותם. טמא ואינו להם òø÷pLחיבור ókàä,שנטמא לאחר – ÈËÈÆÄÀÇ

izdw - zex`ean zeipyn
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íeìkî äøBäè. §¨¦§
·ïä úBìâò LGL:àøãz÷k äéeNòä–ñøãî äàîè;ähîk–úî àîè äàîè;íéðáà ìLå–íeìkî äøBäè. ¨£¨¥¨£¨§©¤§¨§¥¨¦§¨§¦¨§¥¨§¥¥§¤£¨¦§¨¦§
‚ïä úBáøò LGL:ä÷cñpL ïéa÷ äòLz ãòå âG éðMî äáøò–ñøãî äàîè;äîìL–úî àîè äàîè;äàaäå ¨£¥¥£¥¨¦§¥§©¦§¨©¦¤¦§§¨§¥¨¦§¨§¥¨§¥¨§¥¥§©¨¨

äcna–íeìkî äøBäè. ©¦¨§¨¦§
„ïä úBáz LGL:dcvî dçútL äáz–ñøãî äàîè;ïìòîìî–úî àîè äàîè;äcna äàaäå–äøBäè ¨¥¥¥¨¤¦§¨¦¦¨§¥¨¦§¨¦§©§¨§¥¨§¥¥§©¨¨©¦¨§¨

íeìkî. ¦§
‰ïä ïéñeaøz äLGL:ïéøtñ ìL–ñøãî àîè;åéìò ïéìëBàL–úî àîè àîè;íéúéæ ìLå–íeìkî øBäè. §¨©§¦¥¤©¨¦¨¥¦§¨¤§¦¨¨¨¥§¥¥§¤¥¦¨¦§
Âïä úBéñéña LGL:ähnä éðôlL,íéøôBñ éðôlLå–ñøãî äàîè;é÷tìc ìLå–úî àîè äàîè;ìcâî ìLå ¨§¦¨¥¤¦§¥©¦¨§¤¦§¥§¦§¥¨¦§¨§¤ª§§¦§¥¨§¥¥§¤¦§¨

:áæ ìù åòâîë ïåùàø àìà ,áùé åà áæä.oiiaxrd zvice:ùéîùú ìù éìë åðéàå ,÷åçùìå äçîùìå äöéãì íéùåò íééáøòäù øúåéá ïè÷ ñéøú
a.`xczwk:úåçåø ùìùî úô÷åîå äøö÷ àéäù.qxcn d`nh:äáéùéì úãçåéîã.dhnkíéøîåà äá áëåùäå ,àéèî÷øô äá çéðäì úãçåéîå äëåøà àéäù

:åðúëàìî äùòðå ãåîò åì.mipa` lye:íéðáà äá êéìåäì äéåùòä.melkn dxedh:ïåîø àéöåîë íéìåãâ íéá÷ð äúéúçúî äöåøôù éôì
b.qxcn d`nh dwcqpy:äáéùéì äúåà ïéãçéî ,äùéìì äéåàø äðéàå ä÷ãñðù ïåéëã.zn `nh d`nh:àéä ùéîùú éìëã.dcna d`adíéòáøà ú÷æçîù

:ùáéá íééøåë ïäù çìá äàñ.melkn dxedhîã ïðéòá ÷ùã àéîåã ïðàå ,äàìî úìèìèéî äðéà äìãåâå äãáåë éðôîù:ï÷éøå àìî ìèìèé
c.dcvn dgzty daizäàáäå .ïìòîìî äçúôùë ë"àùî .äãöî äçúôù ïîæá ,áùåé àåäùë äá ùîúùäì íéìåëéù ,äúëàìî íò äáéùé úùîùî

:äàîè àéä íìåòì äãîá äàá åìéôà ñøãî äàîèäã ,éà÷ ñøãîì úãçåéî äðéàà ,íåìëî äøåäè àéäù ïéúéðúîá ïðéðúã äãîá
d.miqeaxz:íéæâøà ïéòë øåò ìù íéìë.mixtq ly:íã íéæé÷î.qxcn `nh:äéìò àâæîì åà äáéùéì éæçå àåä ìåãâ.eilr milke`y:àåä ùéîùú éìë

.mizif lye:íãà éùîùî ìù éìë áéùç àì ,íéúéæä åá ïéèçåñù
e.ze`qiqa:äéñéñá úéå ïðéîâøúî åðë úàå.iwtlc lye.ïçìùä ìò íéðúåðå íéìèåð åðîîå ,íé÷ùîå íéìëåàå úåùéùàå úåéçåìö åá íéîéùîù õò éìë

`xephxa yexit

א  חוץ נעשה אחרות, מטומאות טומאה שמקבל  הדין והוא הטומאה. ב

הטומאה  אב נעשה אינו הזב, עליו  ישב או שכב שאם מדרס, מטומאת
לשכב  או  לישב דרך שאין  לפי  זב, של כמגעו  לטומאה ראשון  אלא

ïéiáøòäעליו ; úöéãå,בלבד הילדים למשחק העשוי קטן  מגן – ÀÄÇÈÇÀÄÄ
oiiaxrd",ונקרא zvic" לדיצה אותו  עושים היו שהערביים משום

כלל,(ברטנורא ),ולשחוק תשמיש כלי íeìkîואינו  äøBäè אינה – ÀÈÄÀ
טומאה. כל מקבלת

ב ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä úBìâò L בדיניהם החלוקים הם, עגלות מיני שלושה – ÈÂÈÅ
טומאה: àøãz÷kלענין äéeNòä דפנות ומוקפת קצרה שהיא – ÈÂÈÀÇÆÀÈ

רוחות, ñøãîמשלוש äàîè;לישיבה היא שמיוחדת –ähîk ÀÅÈÄÀÈÀÄÈ
סחורות; להעברת ומיוחדת ארוכה שהיא כמיטה, העשויה עגלה –

úî àîè äàîè,מיוחדת אינה ולישיבה קיבול ; כלי שהיא לפי  – ÀÅÈÀÅÅ
סחורה; בה שטוענים íéðáàמאחר  ìLåלהוליך העשויה עגלה – ÀÆÂÈÄ

גדולות, אבנים íeìkîבה äøBäè נקבים בשוליה שיש  לפי – ÀÈÄÀ
רימונים. לצאת יכולים שדרכם גדולים

i y i n g m e i
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GLïä úBáøò L בדיניהם החלוקים הם, עריבות מיני  שלושה – ÈÂÅÅ
טומאה: âGלענין  éðMî äáøò(קב ½) לוגים משני  המחזקת –Y ÂÅÈÄÀÅ

ä÷cñpL ïéa÷ äòLz ãòå,משקים מקבלת ואינה –äàîè ÀÇÄÀÈÇÄÆÄÀÀÈÀÅÈ
ñøãî;לישיבה אלא ראויה שאינה –äîìL שלא שלמה, עריבה – ÄÀÈÀÅÈ
úîנסדקה, àîè äàîè עומדת שאינה מדרס, טומאת ולא – ÀÅÈÀÅÅ

ונעשה  "עמוד לו: אומרים עליה, שיושב ומי  ללישה, אלא לישיבה
äcnaמלאכתנו "; äàaäå סאה ארבעים המחזקת גדולה עריבה – ÀÇÈÈÇÄÈ

ביבש , כוריים שהם íeìkîבלח, äøBäè וכובדה גודלה שמפני – ÀÈÄÀ
מיטלטל כן אם אלא טומאה מקבל  כלי  ואין  מלאה, מיטלטלת אינה

אחדים. במקומות בארנו שכבר כמו לשק, בדומה וריקן  מלא

ד ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä úBáz L לענין בדיניהם החלוקים הם, תיבות מיני שלושה – ÈÅÅ

ñøãîטומאה: äàîè ,dcvî dçútL äázשאפשר לפי – ÅÈÆÄÀÈÄÄÈÀÅÈÄÀÈ
ופתחה  הואיל  עליה, שיושבים בשעה בה להשתמש ואף עליה, לישב

מלמעלה,ïìòîìîבצידה; שפתחה תיבה –úî àîè äàîè– ÄÀÇÀÈÀÅÈÀÅÅ
אומרים  עליה, שיושב ומי  לישיבה, עומדת שאינה לפי  מדרס, ולא

מלאכתנו"; את ונעשה "עמוד äcnaלו : äàaäå גדולה תיבה – ÀÇÈÈÇÄÈ
סאה, ארבעים íeìkîהמחזקת äøBäè–שמדובר מבואר , במפרשים ÀÈÄÀ

למ  מיוחדת היא אם אבל למדרס, מיוחדת שאינה בכגון דרס,כאן

מדרס טמאה במידה הבאה תיבה "תפארת אפילו  ברטנורא ; (הר"ש ;

טוב "); יום  "תוספות  ועיין במשנה ישראל"; ששנינו  בעריבה הדין  והוא

הקודמת.

i y y m e i

ה ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä ïéñeaøz äL:גורסים ויש –;oiqekxz,במפרשים ומבואר  ÀÈÇÀÄÅ
טומאה: לענין הם מינים ושלושה עור, של  ארגזים כעין ìLÆשהם

ïéøtñ,ספרים של  תרבוס –ñøãî àîè להושיב עשוי  שהוא לפי – ÇÈÄÈÅÄÀÈ
המסתפר; את åéìòעליו ïéìëBàL, כשולחן המשמש תרבוס – ÆÀÄÈÈ

עליו , úîשאוכלים àîè àîè טמא אינו אבל  כלי; שחשוב – ÈÅÀÅÅ
לישיבה; ראוי  שאינו  לפי íéúéæמדרס, ìLå לשטוח העשוי תרבוס – ÀÆÅÄ

סחיטתם, לפני זיתים íeìkîעליו øBäè,טומאה כל  מקבל אינו – ÈÄÀ
כלי. חשוב שאינו  לפי

ו ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä úBéñéña L בדיניהם החלוקים הם, בסיסים מיני  שלושה – ÈÀÄÈÅ
טומאה: ähnäלענין  éðôlL שהיושב המיטה, שלפני  הבסיס – ÆÄÀÅÇÄÈ

עליה, רגליו  נותן המיטה íéøôBñעל éðôlLå הדום המשמשת – ÀÆÄÀÅÀÄ
הכתיבה, בשעת ñøãîלרגליהם äàîè;מדרס טומאת מקבלת – ÀÅÈÄÀÈ

é÷tìc ìLå שמכינים הקטן, השולחן את בתוכה שמעמידים הבסיס – ÀÆËÀÀÄ
לשולחן להביאם והמשקים המאכלים ישראל"),עליו  äàîèÀÅÈ("תפארת

úî àîè מקבלת אינה אבל  עצמה; בפני  כלי היא שחשובה – ÀÅÅ
לישיבה; עומדת שאינה מדרס, ìcâîטומאת ìLå ארון של  בסיס – ÀÆÄÀÈ

מגדל , íeìkîבצורת äøBäè שאינה טומאה, כל מקבלת אינה – ÀÈÄÀ
כלי.
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„ähnä,økäå,úî ìL úñkäå–ñøãî ïéàîè elà éøä.älk ìL àqk,äiç ìL øaLîe,ñáBk ìL àqëå ©¦¨§©©§©¤¤¤¥£¥¥§¥¦¦§¨¦¥¤©¨©§¥¤©¨§¦¥¤¥
íéìkä úà åéìò íøBk àeäL–øîàéñBé éaø:áLBî íeMî íäa ïéà. ¤¥¨¨¤©¥¦¨©©¦¥¥¨¤¦¨

‰íøçä–àîè,Bèefä éðtî.úBúLøä,úBøîënäå,ócnäå,øeöìtäå,ïéøkqä úBãeöîe–ïéàîè.ïBwàäå, ©¥¤¨¥¦§¥©¨§¨§©¦§¨§©©¨§©§¨§©©¨¦§¥¦§¨©
áBèøäå,áeìkäå–ïéøBäè. §¨¨§©§§¦

‰ Ú · ¯ ‡ Â Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡LGLíä ïéñéøz ä:óeôkä ñéøz–ñøãî àîè;ïBtðwa Ba ïé÷çNnLå–úî àîè àîè;ïéiáøòä úöéãå– §¨§¦¦¥§¦©¨¨¥¦§¨§¤§©£¦©ª§¨¥§¥¥§¦©¨©§¦¦

c.zn ly zqkde xkde dhndïäéìò úåáùåé íéùðäù éðôî ,ñøãî íéàîè ä"ôà ,ïäéìò áùéì àìå ïééåùò úîì êðäå ñøãî àîèî åðéà úîã â"òà
:[ïäéúî úà úåëáîå].dig ly xayneàøáúî ìò ïðéîâøúî íéðáàä ìò .úãìåéä äùàä áùåî('à úåîù):.eilr mxek `edyï÷úîå ìô÷î øîåìë .ïðéñøâ

:íéãâáä úà íù.ayen meyn oda oi` iqei 'x xn`àâéìô .àîè åéåôç åìèð àì àä òîùîã åéåôç åìèðù äìë ìù àñë ïðúã ìéòìã ïé÷øôã 'éðúîå
:éñåé 'øë äëìä ïéàå .éñåé 'øãà

d.mxgdíéîøçå íéãåöî ïåùì('æ úìä÷)éåø÷å ,ãâáë âåøà àåäù úùøä úéúçúá èòî ùéù àìà ,íéá÷ð íéá÷ð åáå äæá äæ íéøù÷ð íéèåçî äéåùò úùø .
:äúéúçúáù ãâáë âåøàä éðôî äàîåè úìá÷î äìåë úùøäå .åèåæ.zexnknde zezyxd:íéâãå úåôåòå úåéç ïäá ïéãöù úåãåöî éðéî.scnïéãöù ïéãééöä

:ñôúðå åéìò óãä ìôåðå íúåà ìåëàì àá óåòäå ,íéúéúô åà ïéèç çåìä úçú íéçéðîå õò ìù çåì ïéàéáî úåôåò.xevlt:õò ìù äãåöî ïéî.oixkqd
íåäú úåðéòî åøëñéå ïåùì .íéîä úà íéøëåñå íéîúåñä('ç úéùàøá):.mi`nh:õøù åà úîá åòâð íà äàîåè íéìá÷î.oew`:íéâã åá íéãöù ìñ.aehx

:úåôåò åá íéãöù ìñ.aelkæ"òìá åì íéøå÷å .úåôåò íù íéçéðîå ,øöðì øöð ïéá úåçô åà òáöàë ììç ùéå ,éîâî åà äôåì÷ äáøò ìù íéøöðî éåùò
óåò àìî áåìëë ,àø÷îáå .ä"àéáâ('ä äéîøé):

ck`.od oiqixz dyly:íéðéâî åðééäã ïéñéøúá ùé äæî äæ ïé÷åìç íéðéã äùìù.setkd qixz:úåçåø ùìùî íãàä úà íéôé÷îù ,åðìöà ïééåöîä
.qxcn `nh:úî àîè àîè ñøãî àîèä ìë ïì àîéé÷ã ,úî àîè àîèù ïëù ìëå .äîçìîá åéìò íéáëåùù ,äáéëùì éåùòã.oetnewa ea miwgyny

ïéøå÷å .åøéáç åäëé àìù åðéâîá ãçà ìë ïâäì ïéãîìå ,úéìàîùä åãéá óåôë åðéàù ìåâò ïè÷ ñéøúå åãéá åáøç ãçà ìë íéðù íéàá ,êìîä ÷îò ìù äãùá
:æ"òìá ø"îéøâùà åì.zn `nh `nhåéìò áëù íà äàîåèä áà äùòð åðéàù ,ñøãîî õåç ,ïìåë úåàîåè øàùå äìéáðå õøù úàîåè àîèù ïéãä àåäå

`xephxa yexit

i y i l y m e i
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úî ìL úñkäå ,økäå ,ähnä שאינם פי על  אף למת, המיוחדים – ÇÄÈÀÇÇÀÇÆÆÆÅ
זב, עליהם ישב אם מקום, מכל  עליהם, לישב ïéàîèעשויים elà éøäÂÅÅÀÅÄ

ñøãî ומבכות עליהם יושבות שהנשים מפני  הטומאה, אב ונעשים – ÄÀÈ
מתיהן  älk(ztqez`).את ìL àqk לישב לכלה, המיוחד  כסא – ÄÅÆÇÈ

חתונתה, ביום äiçעליו ìL øaLîe האשה עליו  שיושבת כסא – ÇÀÅÆÇÈ
ללדת, כורעת úàכשהיא åéìò íøBk àeäL ñáBk ìL àqëåÀÄÅÆÅÆÅÈÈÆ

íéìkä,הבגדים את עליו  ומכבש מקפל  שהכובס –:éñBé éaø øîà ÇÅÄÈÇÇÄÅ
áLBî íeMî íäa ïéà טעמו מדרס. טומאת מקבלים אינם כלומר  – ÅÈÆÄÈ

נתפרש לא יוסי רבי טוב"),של יום  הטעם,("תוספות  מבארים יש  אבל 
עליהם  יושבים שאין מאחר "מושב", בכלל  אינם אלו  שכסאות לפי

אחרים לצרכים אלא לנוח בועז ").כדי ישראל, ("תפארת 

(כב, לעיל ששנינו  המשנה לפי  כי  המפרשים, מעירים כלה" של  "כסא בענין 
שמאי בית שם נחלקו שלא מדרס, טומאת מקבל  כלה של  שכסא משמע, ד )
ומכאן טמא. הכל  לדברי שלם כשהוא אבל  חיפוייו, כשניטלו אלא הלל ובית

ההיא המשנה על  חולק יוסי  שרבי המפרשים, xephxa`).מסיקים ;y"x) ויש
זה  ולפי מדרס, בטומאת ולא טומאות בשאר מדובר שם שבמשנה מבארים,

הלל  ובית שמאי בית על  חולק יוסי  רבי y"x).אין  oiir) שאמנם מסבירים, ויש
הבאה  בטומאה שם שמדובר  אלא מדרס, בטומאת עוסקים שם במשנה אף
וכיון הכסא, על  ישב שאחר  בכגון  מדובר  כאן  ואילו עצמה, הכלה מחמת
עליו היושב זב הלכך  אחר, עליו  לישב דרך ואין בלבד, לכלה מיוחד  שהכסא

מדרס טומאת מטמאו אינו ברשות miycg).שלא zetqez ;"dpexg` dpyn")
"qaek ly `qke",פח (שבת מפרש רש"י אבל והר"ש. הרמב"ם לפי בארנו וכו '

milkdב): z` eilr mxeky ומנוקב ארוך  דף והוא הבגדים, את עליו  שמאסף –
ובעל הנקבים. דרך  מתגמרים והכלים תחתיו, המוגמר  ומניח הרבה נקבים

שמגמר. בשעה עליו יושב שהכובס מוסיף, משנה" "כסף

ה ה נ ש מ ר ו א ב

íøçä הרשת דגים,– בה טומאה,àîèשצדים מקבל –éðtî ÇÅÆÈÅÄÀÅ
Bèefäכבגד ארוג שהוא ברשת, התחתון החלק ברטנורא ).– (ר "ש; Ç

úBøîënäå ,úBúLøä,ועופות חיות בהן  שצדים –ócnäå– ÈÀÈÀÇÄÀÈÀÇÇÈ
בשיפוע, עץ לוח היינו מדף, מעמידים עופות ציידי שכן לצידה,

ומזיז  לאכלו  בא והעוף מזון  תחתיו  ומניחים בקיסם, אותו  וסומכים
ונתפס, המדף עליו  ונופל  הקיסם מין øeöìtäåאת מפרשים: יש – ÀÇÀÈ

עופות בה לצוד  עץ של ברטנורא);מצודה מין (רמב "ם; מפרשים: ויש
שהציידים (הר"ש );רשת לולאה ובקצהו ארוך  חבל  כמין  מפרשים: ויש 

לצודם כדי החיות או  העופות צואר על מרחוק רב מטילים (פירוש 

גאון ), ïéøkqäהאי úBãeöîeהסוכרים –(minzeq) וצדים הנהר את ÀÇÇÈÄ
במצודה; שבו הדגים `elאת lkïéàîè אם טומאה, מקבלים – ÀÅÄ

כלים. שחשובים בשרץ, או  במת דגים,ïB÷àäåנגעו  בו שצדים סל  – ÀÈÇ
áBèøäå,עופות לצוד  פח –áeìkäå,עופות של  –ïéøBäè– ÀÈÈÀÇÀÀÄ

לפי מפרשים, ויש ככלים. נחשבים שאינם טומאה, מקבלים אינם

כלי צורת עליהם אחרונה ").שאין "משנה ישראל"; ("תפארת 

שהוא xgdmבענין  לפי קיבול, כלי משום טמא שאינו  טהרות", ב"סדרי  מבואר
אבל הדגים. דרכם שייכנסו  כדי גדולים, נקבים נקבים וכולו  מחוטים עשוי
שעלולים  לפי  למכירה, כשמוליכם החרם, בתוך  הדגים את נושא הדייג  אין
ומטעם  ממנו; לצאת יודעים הדגים אין הנהר  בתוך ורק הנקבים, דרך ליפול
במשנתנו, ששנינו וזהו  כבגד; ארוג שאינו כיון בגד, משום טמא החרם אין זה

כבגד. הוא ארוג ששם תחתיתו , היינו  זוטו , מפני אלא טמא שאינו 

לאחרzexnknבענין  הדגים את בהן שמכניסים המצודות שהן  הגר "א, מפרש
ליבשה. אותם שמעלים

i r i a x m e i
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האחד המין  טומאה: לענין מינים לשלושה החלוקים שונים כלים מונה זה פרק
הטומאה  אב נעשה היינו מת, טומאת טמא השני המין  מדרס; טומאת מקבל 
והמין ממדרס; חוץ טומאות משאר טומאה שמקבל הדין והוא מת, בטומאת

מכלום. טהור השלישי 

GLíä ïéñéøz äLתריסים מיני  שלושה –(mipibn epiid),הם ÀÈÀÄÄÅ
טומאה: לענין  בדיניהם óeôkäהחלוקים ñéøz שהוא הכפוף מגן – ÀÄÇÈ
צדדיו, משלושת החייל  את ñøãîמקיף àîè טומאת אף מקבל  – ÈÅÄÀÈ

שנטמא  שכן  וכל  המלחמה; בשדה עליו לשכב החייל שדרך  לפי  מדרס,
ההלכה שכן טומאות, מת בשאר  טמא טמא מדרס הטמא כל  היא:

;(b ,e dcip)ïBtðwa Ba ïé÷çNnLå מ בשעת – בו שמשתמשים גן  ÀÆÀÇÂÄÇËÀ
בשדה, קרב של úîמשחק àîè àîè הריהו במת, נגע אם – ÈÅÀÅÅ
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íeìkî äøBäè. §¨¦§
·ïä úBìâò LGL:àøãz÷k äéeNòä–ñøãî äàîè;ähîk–úî àîè äàîè;íéðáà ìLå–íeìkî äøBäè. ¨£¨¥¨£¨§©¤§¨§¥¨¦§¨§¦¨§¥¨§¥¥§¤£¨¦§¨¦§
‚ïä úBáøò LGL:ä÷cñpL ïéa÷ äòLz ãòå âG éðMî äáøò–ñøãî äàîè;äîìL–úî àîè äàîè;äàaäå ¨£¥¥£¥¨¦§¥§©¦§¨©¦¤¦§§¨§¥¨¦§¨§¥¨§¥¨§¥¥§©¨¨

äcna–íeìkî äøBäè. ©¦¨§¨¦§
„ïä úBáz LGL:dcvî dçútL äáz–ñøãî äàîè;ïìòîìî–úî àîè äàîè;äcna äàaäå–äøBäè ¨¥¥¥¨¤¦§¨¦¦¨§¥¨¦§¨¦§©§¨§¥¨§¥¥§©¨¨©¦¨§¨

íeìkî. ¦§
‰ïä ïéñeaøz äLGL:ïéøtñ ìL–ñøãî àîè;åéìò ïéìëBàL–úî àîè àîè;íéúéæ ìLå–íeìkî øBäè. §¨©§¦¥¤©¨¦¨¥¦§¨¤§¦¨¨¨¥§¥¥§¤¥¦¨¦§
Âïä úBéñéña LGL:ähnä éðôlL,íéøôBñ éðôlLå–ñøãî äàîè;é÷tìc ìLå–úî àîè äàîè;ìcâî ìLå ¨§¦¨¥¤¦§¥©¦¨§¤¦§¥§¦§¥¨¦§¨§¤ª§§¦§¥¨§¥¥§¤¦§¨

:áæ ìù åòâîë ïåùàø àìà ,áùé åà áæä.oiiaxrd zvice:ùéîùú ìù éìë åðéàå ,÷åçùìå äçîùìå äöéãì íéùåò íééáøòäù øúåéá ïè÷ ñéøú
a.`xczwk:úåçåø ùìùî úô÷åîå äøö÷ àéäù.qxcn d`nh:äáéùéì úãçåéîã.dhnkíéøîåà äá áëåùäå ,àéèî÷øô äá çéðäì úãçåéîå äëåøà àéäù

:åðúëàìî äùòðå ãåîò åì.mipa` lye:íéðáà äá êéìåäì äéåùòä.melkn dxedh:ïåîø àéöåîë íéìåãâ íéá÷ð äúéúçúî äöåøôù éôì
b.qxcn d`nh dwcqpy:äáéùéì äúåà ïéãçéî ,äùéìì äéåàø äðéàå ä÷ãñðù ïåéëã.zn `nh d`nh:àéä ùéîùú éìëã.dcna d`adíéòáøà ú÷æçîù

:ùáéá íééøåë ïäù çìá äàñ.melkn dxedhîã ïðéòá ÷ùã àéîåã ïðàå ,äàìî úìèìèéî äðéà äìãåâå äãáåë éðôîù:ï÷éøå àìî ìèìèé
c.dcvn dgzty daizäàáäå .ïìòîìî äçúôùë ë"àùî .äãöî äçúôù ïîæá ,áùåé àåäùë äá ùîúùäì íéìåëéù ,äúëàìî íò äáéùé úùîùî

:äàîè àéä íìåòì äãîá äàá åìéôà ñøãî äàîèäã ,éà÷ ñøãîì úãçåéî äðéàà ,íåìëî äøåäè àéäù ïéúéðúîá ïðéðúã äãîá
d.miqeaxz:íéæâøà ïéòë øåò ìù íéìë.mixtq ly:íã íéæé÷î.qxcn `nh:äéìò àâæîì åà äáéùéì éæçå àåä ìåãâ.eilr milke`y:àåä ùéîùú éìë

.mizif lye:íãà éùîùî ìù éìë áéùç àì ,íéúéæä åá ïéèçåñù
e.ze`qiqa:äéñéñá úéå ïðéîâøúî åðë úàå.iwtlc lye.ïçìùä ìò íéðúåðå íéìèåð åðîîå ,íé÷ùîå íéìëåàå úåùéùàå úåéçåìö åá íéîéùîù õò éìë

`xephxa yexit

א  חוץ נעשה אחרות, מטומאות טומאה שמקבל  הדין והוא הטומאה. ב

הטומאה  אב נעשה אינו הזב, עליו  ישב או שכב שאם מדרס, מטומאת
לשכב  או  לישב דרך שאין  לפי  זב, של כמגעו  לטומאה ראשון  אלא

ïéiáøòäעליו ; úöéãå,בלבד הילדים למשחק העשוי קטן  מגן – ÀÄÇÈÇÀÄÄ
oiiaxrd",ונקרא zvic" לדיצה אותו  עושים היו שהערביים משום

כלל,(ברטנורא ),ולשחוק תשמיש כלי íeìkîואינו  äøBäè אינה – ÀÈÄÀ
טומאה. כל מקבלת

ב ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä úBìâò L בדיניהם החלוקים הם, עגלות מיני שלושה – ÈÂÈÅ
טומאה: àøãz÷kלענין äéeNòä דפנות ומוקפת קצרה שהיא – ÈÂÈÀÇÆÀÈ

רוחות, ñøãîמשלוש äàîè;לישיבה היא שמיוחדת –ähîk ÀÅÈÄÀÈÀÄÈ
סחורות; להעברת ומיוחדת ארוכה שהיא כמיטה, העשויה עגלה –

úî àîè äàîè,מיוחדת אינה ולישיבה קיבול ; כלי שהיא לפי  – ÀÅÈÀÅÅ
סחורה; בה שטוענים íéðáàמאחר  ìLåלהוליך העשויה עגלה – ÀÆÂÈÄ

גדולות, אבנים íeìkîבה äøBäè נקבים בשוליה שיש  לפי – ÀÈÄÀ
רימונים. לצאת יכולים שדרכם גדולים

i y i n g m e i
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GLïä úBáøò L בדיניהם החלוקים הם, עריבות מיני  שלושה – ÈÂÅÅ
טומאה: âGלענין  éðMî äáøò(קב ½) לוגים משני  המחזקת –Y ÂÅÈÄÀÅ

ä÷cñpL ïéa÷ äòLz ãòå,משקים מקבלת ואינה –äàîè ÀÇÄÀÈÇÄÆÄÀÀÈÀÅÈ
ñøãî;לישיבה אלא ראויה שאינה –äîìL שלא שלמה, עריבה – ÄÀÈÀÅÈ
úîנסדקה, àîè äàîè עומדת שאינה מדרס, טומאת ולא – ÀÅÈÀÅÅ

ונעשה  "עמוד לו: אומרים עליה, שיושב ומי  ללישה, אלא לישיבה
äcnaמלאכתנו "; äàaäå סאה ארבעים המחזקת גדולה עריבה – ÀÇÈÈÇÄÈ

ביבש , כוריים שהם íeìkîבלח, äøBäè וכובדה גודלה שמפני – ÀÈÄÀ
מיטלטל כן אם אלא טומאה מקבל  כלי  ואין  מלאה, מיטלטלת אינה

אחדים. במקומות בארנו שכבר כמו לשק, בדומה וריקן  מלא

ד ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä úBáz L לענין בדיניהם החלוקים הם, תיבות מיני שלושה – ÈÅÅ

ñøãîטומאה: äàîè ,dcvî dçútL äázשאפשר לפי – ÅÈÆÄÀÈÄÄÈÀÅÈÄÀÈ
ופתחה  הואיל  עליה, שיושבים בשעה בה להשתמש ואף עליה, לישב

מלמעלה,ïìòîìîבצידה; שפתחה תיבה –úî àîè äàîè– ÄÀÇÀÈÀÅÈÀÅÅ
אומרים  עליה, שיושב ומי  לישיבה, עומדת שאינה לפי  מדרס, ולא

מלאכתנו"; את ונעשה "עמוד äcnaלו : äàaäå גדולה תיבה – ÀÇÈÈÇÄÈ
סאה, ארבעים íeìkîהמחזקת äøBäè–שמדובר מבואר , במפרשים ÀÈÄÀ

למ  מיוחדת היא אם אבל למדרס, מיוחדת שאינה בכגון דרס,כאן

מדרס טמאה במידה הבאה תיבה "תפארת אפילו  ברטנורא ; (הר"ש ;

טוב "); יום  "תוספות  ועיין במשנה ישראל"; ששנינו  בעריבה הדין  והוא

הקודמת.

i y y m e i
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GLïä ïéñeaøz äL:גורסים ויש –;oiqekxz,במפרשים ומבואר  ÀÈÇÀÄÅ
טומאה: לענין הם מינים ושלושה עור, של  ארגזים כעין ìLÆשהם

ïéøtñ,ספרים של  תרבוס –ñøãî àîè להושיב עשוי  שהוא לפי – ÇÈÄÈÅÄÀÈ
המסתפר; את åéìòעליו ïéìëBàL, כשולחן המשמש תרבוס – ÆÀÄÈÈ

עליו , úîשאוכלים àîè àîè טמא אינו אבל  כלי; שחשוב – ÈÅÀÅÅ
לישיבה; ראוי  שאינו  לפי íéúéæמדרס, ìLå לשטוח העשוי תרבוס – ÀÆÅÄ

סחיטתם, לפני זיתים íeìkîעליו øBäè,טומאה כל  מקבל אינו – ÈÄÀ
כלי. חשוב שאינו  לפי

ו ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä úBéñéña L בדיניהם החלוקים הם, בסיסים מיני  שלושה – ÈÀÄÈÅ
טומאה: ähnäלענין  éðôlL שהיושב המיטה, שלפני  הבסיס – ÆÄÀÅÇÄÈ

עליה, רגליו  נותן המיטה íéøôBñעל éðôlLå הדום המשמשת – ÀÆÄÀÅÀÄ
הכתיבה, בשעת ñøãîלרגליהם äàîè;מדרס טומאת מקבלת – ÀÅÈÄÀÈ

é÷tìc ìLå שמכינים הקטן, השולחן את בתוכה שמעמידים הבסיס – ÀÆËÀÀÄ
לשולחן להביאם והמשקים המאכלים ישראל"),עליו  äàîèÀÅÈ("תפארת

úî àîè מקבלת אינה אבל  עצמה; בפני  כלי היא שחשובה – ÀÅÅ
לישיבה; עומדת שאינה מדרס, ìcâîטומאת ìLå ארון של  בסיס – ÀÆÄÀÈ

מגדל , íeìkîבצורת äøBäè שאינה טומאה, כל מקבלת אינה – ÀÈÄÀ
כלי.

izdw - zex`ean zeipyn

` dpyn drax`e mixyr wxt milk zkqn

„ähnä,økäå,úî ìL úñkäå–ñøãî ïéàîè elà éøä.älk ìL àqk,äiç ìL øaLîe,ñáBk ìL àqëå ©¦¨§©©§©¤¤¤¥£¥¥§¥¦¦§¨¦¥¤©¨©§¥¤©¨§¦¥¤¥
íéìkä úà åéìò íøBk àeäL–øîàéñBé éaø:áLBî íeMî íäa ïéà. ¤¥¨¨¤©¥¦¨©©¦¥¥¨¤¦¨

‰íøçä–àîè,Bèefä éðtî.úBúLøä,úBøîënäå,ócnäå,øeöìtäå,ïéøkqä úBãeöîe–ïéàîè.ïBwàäå, ©¥¤¨¥¦§¥©¨§¨§©¦§¨§©©¨§©§¨§©©¨¦§¥¦§¨©
áBèøäå,áeìkäå–ïéøBäè. §¨¨§©§§¦

‰ Ú · ¯ ‡ Â Ì È ¯ ˘ Ú ˜ ¯ Ù
‡LGLíä ïéñéøz ä:óeôkä ñéøz–ñøãî àîè;ïBtðwa Ba ïé÷çNnLå–úî àîè àîè;ïéiáøòä úöéãå– §¨§¦¦¥§¦©¨¨¥¦§¨§¤§©£¦©ª§¨¥§¥¥§¦©¨©§¦¦

c.zn ly zqkde xkde dhndïäéìò úåáùåé íéùðäù éðôî ,ñøãî íéàîè ä"ôà ,ïäéìò áùéì àìå ïééåùò úîì êðäå ñøãî àîèî åðéà úîã â"òà
:[ïäéúî úà úåëáîå].dig ly xayneàøáúî ìò ïðéîâøúî íéðáàä ìò .úãìåéä äùàä áùåî('à úåîù):.eilr mxek `edyï÷úîå ìô÷î øîåìë .ïðéñøâ

:íéãâáä úà íù.ayen meyn oda oi` iqei 'x xn`àâéìô .àîè åéåôç åìèð àì àä òîùîã åéåôç åìèðù äìë ìù àñë ïðúã ìéòìã ïé÷øôã 'éðúîå
:éñåé 'øë äëìä ïéàå .éñåé 'øãà

d.mxgdíéîøçå íéãåöî ïåùì('æ úìä÷)éåø÷å ,ãâáë âåøà àåäù úùøä úéúçúá èòî ùéù àìà ,íéá÷ð íéá÷ð åáå äæá äæ íéøù÷ð íéèåçî äéåùò úùø .
:äúéúçúáù ãâáë âåøàä éðôî äàîåè úìá÷î äìåë úùøäå .åèåæ.zexnknde zezyxd:íéâãå úåôåòå úåéç ïäá ïéãöù úåãåöî éðéî.scnïéãöù ïéãééöä

:ñôúðå åéìò óãä ìôåðå íúåà ìåëàì àá óåòäå ,íéúéúô åà ïéèç çåìä úçú íéçéðîå õò ìù çåì ïéàéáî úåôåò.xevlt:õò ìù äãåöî ïéî.oixkqd
íåäú úåðéòî åøëñéå ïåùì .íéîä úà íéøëåñå íéîúåñä('ç úéùàøá):.mi`nh:õøù åà úîá åòâð íà äàîåè íéìá÷î.oew`:íéâã åá íéãöù ìñ.aehx

:úåôåò åá íéãöù ìñ.aelkæ"òìá åì íéøå÷å .úåôåò íù íéçéðîå ,øöðì øöð ïéá úåçô åà òáöàë ììç ùéå ,éîâî åà äôåì÷ äáøò ìù íéøöðî éåùò
óåò àìî áåìëë ,àø÷îáå .ä"àéáâ('ä äéîøé):

ck`.od oiqixz dyly:íéðéâî åðééäã ïéñéøúá ùé äæî äæ ïé÷åìç íéðéã äùìù.setkd qixz:úåçåø ùìùî íãàä úà íéôé÷îù ,åðìöà ïééåöîä
.qxcn `nh:úî àîè àîè ñøãî àîèä ìë ïì àîéé÷ã ,úî àîè àîèù ïëù ìëå .äîçìîá åéìò íéáëåùù ,äáéëùì éåùòã.oetnewa ea miwgyny

ïéøå÷å .åøéáç åäëé àìù åðéâîá ãçà ìë ïâäì ïéãîìå ,úéìàîùä åãéá óåôë åðéàù ìåâò ïè÷ ñéøúå åãéá åáøç ãçà ìë íéðù íéàá ,êìîä ÷îò ìù äãùá
:æ"òìá ø"îéøâùà åì.zn `nh `nhåéìò áëù íà äàîåèä áà äùòð åðéàù ,ñøãîî õåç ,ïìåë úåàîåè øàùå äìéáðå õøù úàîåè àîèù ïéãä àåäå

`xephxa yexit
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úî ìL úñkäå ,økäå ,ähnä שאינם פי על  אף למת, המיוחדים – ÇÄÈÀÇÇÀÇÆÆÆÅ
זב, עליהם ישב אם מקום, מכל  עליהם, לישב ïéàîèעשויים elà éøäÂÅÅÀÅÄ

ñøãî ומבכות עליהם יושבות שהנשים מפני  הטומאה, אב ונעשים – ÄÀÈ
מתיהן  älk(ztqez`).את ìL àqk לישב לכלה, המיוחד  כסא – ÄÅÆÇÈ

חתונתה, ביום äiçעליו ìL øaLîe האשה עליו  שיושבת כסא – ÇÀÅÆÇÈ
ללדת, כורעת úàכשהיא åéìò íøBk àeäL ñáBk ìL àqëåÀÄÅÆÅÆÅÈÈÆ

íéìkä,הבגדים את עליו  ומכבש מקפל  שהכובס –:éñBé éaø øîà ÇÅÄÈÇÇÄÅ
áLBî íeMî íäa ïéà טעמו מדרס. טומאת מקבלים אינם כלומר  – ÅÈÆÄÈ

נתפרש לא יוסי רבי טוב"),של יום  הטעם,("תוספות  מבארים יש  אבל 
עליהם  יושבים שאין מאחר "מושב", בכלל  אינם אלו  שכסאות לפי

אחרים לצרכים אלא לנוח בועז ").כדי ישראל, ("תפארת 

(כב, לעיל ששנינו  המשנה לפי  כי  המפרשים, מעירים כלה" של  "כסא בענין 
שמאי בית שם נחלקו שלא מדרס, טומאת מקבל  כלה של  שכסא משמע, ד )
ומכאן טמא. הכל  לדברי שלם כשהוא אבל  חיפוייו, כשניטלו אלא הלל ובית

ההיא המשנה על  חולק יוסי  שרבי המפרשים, xephxa`).מסיקים ;y"x) ויש
זה  ולפי מדרס, בטומאת ולא טומאות בשאר מדובר שם שבמשנה מבארים,

הלל  ובית שמאי בית על  חולק יוסי  רבי y"x).אין  oiir) שאמנם מסבירים, ויש
הבאה  בטומאה שם שמדובר  אלא מדרס, בטומאת עוסקים שם במשנה אף
וכיון הכסא, על  ישב שאחר  בכגון  מדובר  כאן  ואילו עצמה, הכלה מחמת
עליו היושב זב הלכך  אחר, עליו  לישב דרך ואין בלבד, לכלה מיוחד  שהכסא

מדרס טומאת מטמאו אינו ברשות miycg).שלא zetqez ;"dpexg` dpyn")
"qaek ly `qke",פח (שבת מפרש רש"י אבל והר"ש. הרמב"ם לפי בארנו וכו '

milkdב): z` eilr mxeky ומנוקב ארוך  דף והוא הבגדים, את עליו  שמאסף –
ובעל הנקבים. דרך  מתגמרים והכלים תחתיו, המוגמר  ומניח הרבה נקבים

שמגמר. בשעה עליו יושב שהכובס מוסיף, משנה" "כסף

ה ה נ ש מ ר ו א ב

íøçä הרשת דגים,– בה טומאה,àîèשצדים מקבל –éðtî ÇÅÆÈÅÄÀÅ
Bèefäכבגד ארוג שהוא ברשת, התחתון החלק ברטנורא ).– (ר "ש; Ç

úBøîënäå ,úBúLøä,ועופות חיות בהן  שצדים –ócnäå– ÈÀÈÀÇÄÀÈÀÇÇÈ
בשיפוע, עץ לוח היינו מדף, מעמידים עופות ציידי שכן לצידה,

ומזיז  לאכלו  בא והעוף מזון  תחתיו  ומניחים בקיסם, אותו  וסומכים
ונתפס, המדף עליו  ונופל  הקיסם מין øeöìtäåאת מפרשים: יש – ÀÇÀÈ

עופות בה לצוד  עץ של ברטנורא);מצודה מין (רמב "ם; מפרשים: ויש
שהציידים (הר"ש );רשת לולאה ובקצהו ארוך  חבל  כמין  מפרשים: ויש 

לצודם כדי החיות או  העופות צואר על מרחוק רב מטילים (פירוש 

גאון ), ïéøkqäהאי úBãeöîeהסוכרים –(minzeq) וצדים הנהר את ÀÇÇÈÄ
במצודה; שבו הדגים `elאת lkïéàîè אם טומאה, מקבלים – ÀÅÄ

כלים. שחשובים בשרץ, או  במת דגים,ïB÷àäåנגעו  בו שצדים סל  – ÀÈÇ
áBèøäå,עופות לצוד  פח –áeìkäå,עופות של  –ïéøBäè– ÀÈÈÀÇÀÀÄ

לפי מפרשים, ויש ככלים. נחשבים שאינם טומאה, מקבלים אינם

כלי צורת עליהם אחרונה ").שאין "משנה ישראל"; ("תפארת 

שהוא xgdmבענין  לפי קיבול, כלי משום טמא שאינו  טהרות", ב"סדרי  מבואר
אבל הדגים. דרכם שייכנסו  כדי גדולים, נקבים נקבים וכולו  מחוטים עשוי
שעלולים  לפי  למכירה, כשמוליכם החרם, בתוך  הדגים את נושא הדייג  אין
ומטעם  ממנו; לצאת יודעים הדגים אין הנהר  בתוך ורק הנקבים, דרך ליפול
במשנתנו, ששנינו וזהו  כבגד; ארוג שאינו כיון בגד, משום טמא החרם אין זה

כבגד. הוא ארוג ששם תחתיתו , היינו  זוטו , מפני אלא טמא שאינו 

לאחרzexnknבענין  הדגים את בהן שמכניסים המצודות שהן  הגר "א, מפרש
ליבשה. אותם שמעלים

i r i a x m e i

א ה נ ש מ ר ו א ב

האחד המין  טומאה: לענין מינים לשלושה החלוקים שונים כלים מונה זה פרק
הטומאה  אב נעשה היינו מת, טומאת טמא השני המין  מדרס; טומאת מקבל 
והמין ממדרס; חוץ טומאות משאר טומאה שמקבל הדין והוא מת, בטומאת

מכלום. טהור השלישי 

GLíä ïéñéøz äLתריסים מיני  שלושה –(mipibn epiid),הם ÀÈÀÄÄÅ
טומאה: לענין  בדיניהם óeôkäהחלוקים ñéøz שהוא הכפוף מגן – ÀÄÇÈ
צדדיו, משלושת החייל  את ñøãîמקיף àîè טומאת אף מקבל  – ÈÅÄÀÈ

שנטמא  שכן  וכל  המלחמה; בשדה עליו לשכב החייל שדרך  לפי  מדרס,
ההלכה שכן טומאות, מת בשאר  טמא טמא מדרס הטמא כל  היא:

;(b ,e dcip)ïBtðwa Ba ïé÷çNnLå מ בשעת – בו שמשתמשים גן  ÀÆÀÇÂÄÇËÀ
בשדה, קרב של úîמשחק àîè àîè הריהו במת, נגע אם – ÈÅÀÅÅ

izdw - zex`ean zeipyn



gרי dpyn drax`e mixyr wxt milk zkqn

–íeìkî äøBäè. §¨¦§
Êïä úBéñ÷ðt LGL:ïéøBôéôàä–ñøãî äàîè;äåòL ìea÷ úéa da LiLå–úî àîè äàîè;ä÷ìçå– ¨¦§§¨¥¨¡¦¦§¥¨¦§¨§¤¤¨¥¦©£¨§¥¨§¥¥©£¨¨

íeìkî äøBäè. §¨¦§
Áïä úBhî LGL:ì äéeNòääáéëL–ñøãî äàîè;ïéâbæ ìL–úî àîè äàîè;ïéâøñ ìLå–íeìkî äøBäè. ¨¦¥¨£¨¦§¦¨§¥¨¦§¨¤©¨¦§¥¨§¥¥§¤¨¨¦§¨¦§

:åéìò éìë úøåú ìáà ,äáéùéì åðéà åéðôìù ñéñáäå.lcbn lye:æ"òìá å"àéøîøà .õò ìù øöåà.melkn xedh:åéìò úçëåî åúøåöå àåä éìë åàìã
f.od zeiqwpt yly:åñ÷ðô ìò éðåðç åîë .ïäá áåúëì ïéåùòä.oixetit`:äáéùéì éæçå àåä ìåãâå .úåðåáùç åá íéáúåëå øôò ìù ÷áà åéìò íéçéðîù çåì

.dery leaw zia dl yiy:èøçá âðåãä ìò ïéîùåøå âðåãá åéðô ïéçèù çåì.dwlge:ìåáé÷ úéá äì ïéàå ,åéãá äéìò íéáúåëå ,äåòù äá ïéàù
g.mibbf ly:úéëåëæ éìë äéìò íéçéðîù.oibxqéôì íåìëî äøåäèå .úåëáùä úà íéâøñîù ,íéùøôî ùéå .âøéñ ,áëøîì ïéøå÷ éáøòá .úåáëøîä éùåò

:íãà éùîùîî äðéàù

`xephxa yexit

y c e w z a y

ז ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä úBéñ÷ðt L לכתוב העשויים הם, פנקסים מיני שלושה – ÈÄÀÀÈÅ
טומאה: לענין בדיניהם חלוקים והם כסא ïéøBôéôàäבהם, – ÈÁÄÄ

לוח  מפרשים; ויש א); טז, לעיל  (עיין כפנקס ומתפשט המתקפל 
וראוי הוא וגדול  חשבונות, בו וכותבים עפר , של  אבק עליו שמניחים

אחרונה ",(לישיבה "משנה  עיין הר"ש; עפ "י  oi`yברטנורא  ,my x`eany
,(daiyil cgein ,miazek oi`y dryae ,daizkl meid lk cgein geld

ñøãî äàîè,מפרשים יש מדרס. טומאת מקבלת –oixetit`dy ÀÅÈÄÀÈ
שני בין ומניחים בצירים, יחד המחוברים מעץ גדולים לוחות שני  הן

לכתוב  וכשרוצה ומקפלם; כתיבה כלי ושאר  וקולמוס נייר הלוחות
הנייר  על וכותב הלוחות על הסופר ויושב קפולם, ("תפארת פותח

"ישראל "); כותב: יהיו zeiqwptוהרמב"ם מזדווגות, לוחות שתי כל  הן 

ושם לזולתו . או  הוא qwptלסופר  אמנם האמת oixetit`eלסופר;על
הסופר וישב לוחות שתי יהיו יתפשט כאשר  פרקים, של כסא הוא

אחד " לוח ישוב יתקבץ וכאשר טוב");עליו , יום  "תוספות LiLåÀÆÆ(עיין
äåòL ìea÷ úéa da וכותבים בשעווה אותו  שממרחים לוח – ÈÅÄÇÂÈ

úîעליה, àîè äàîè,(יז יז , לעיל  (כמבואר  כלי שחשובה – ÀÅÈÀÅÅ
לישיבה; ראויה שאינה מדרס, טמאה חלק ä÷ìçåואינה לוח – ÇÂÈÈ

בגיר, או בדיו  עליו  וכותבים שעווה, עליו íeìkîשאין  äøBäè– ÀÈÄÀ
כלי. שאינה כלל, טומאה מקבלת אינה

ח ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä úBhî L לענין בדיניהם החלוקים הם, מיטות מיני שלושה – ÈÄÅ
ñøãîטומאה: äàîè ,äáéëLì äéeNòäשמדובר מפרשים, יש – ÈÂÈÄÀÄÈÀÅÈÄÀÈ

לשכיבה, שעשויה מוכיחים ומעשיה סתם, המיטה את שעשה בכגון  כאן 

לכך; ייחדה כאילו שדינה להשמיע, המשנה ïéâbæובאה ìL מיטה – ÆÇÈÄ
זכוכית, כלי  בתוכה שמניחים זגגים, úîשל  àîè äàîèלפי – ÀÅÈÀÅÅ

קבול ; בית לה ïéâøñשיש  ìLå עליה הסורגים סרגים, של  מיטה – ÀÆÈÈÄ
íeìkîרשתות, äøBäè שאינה לפי  כלל , טומאה מקבלת אינה – ÀÈÄÀ

אדם מפרשים:(רמב"ם ).ממשמשי oibxqיש ly עליו לעשות דפוס –
קיבול בית לו שאין שוליים, בלי  מיטה כדמות ועשוי ("תפארת מרכבה,

הר  עפ"י א"ש).ישראל"

oibbfבענין ly dhinבעל מדייק וכן  זכוכית. כלי בתוכה שמניחים בארנו ,
שמניחים כותב: מברטנורא הרב אבל אחרונה". וכןdilr"משנה זכוכית. כלי

של מיטה שונה מה היא, תמיהה זה פירוש לפי  אבל  והרמב"ם. הר"ש פירשו 
) מכלום טהור שהוא זיתים של  מתרבוס fk;זגגין milk 'ld "dpyn sqk"ועיין

לדבר ראוי  אינו  זיתים של שתרבוס ההבדל, שם שמבואר  חדשים" "תוספות
אחר ). לדבר  גם שראויה זגגין , של מיטה כן  שאין מה אחר,

izdw - zex`ean zeipyn

אגרות קודש

 ב"ה,  ד' כסלו, ה'תשי"א 

ברוקלין

הוו"ח אי"א נו"מ איש אשכולות וכו' מוהר"י שי'

שלום וברכה!

במענה על כתבו אודות משלוח טלית ותפלין לאחד בעיר אחת בטשעכאסלאוואקיע, הנה אם 

מצד המקבל אין כל חששות לקבל זה בשים לב לתנאי המקום כעת, יודיע נא השם והכתובת ואמסור 

למל"ח או מחנה ישראל לשלוח הטו"ת.

בברכת הצלחה בעבודתו ובריאות הנכונה,

מנחם שניאורסאהן



ריי ohw cren zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
ע"א: ב דווקא דף אך במועד, מלאכה לעשות מותר הפסד שבמקום מבואר במשנתנו

הגמרא: שואלת כך. סובר תנא איזה דנה הגמרא יתירה. טרחה àpzבלא ïàî מי - ©©¨
הסובר  משנתנו, של ïéàהתנא àãéñôc מלאכה לעשות מותר הפסד במקום שדווקא - ¦§¥¨¦

שתהיה  אלא הפסד, במקום שלא אך השלחין, בית שדה להשקות כגון המועד, בחול

אלא äçååøäלו  להשקיה, צריכה שאינה הבעל, בית שדה להשקות כגון זו, במלאכה ©§¨¨
המאוחרים, הפירות צמיחת את מקדימים ש åהתיר.àìשבהשקיה סבר eléôàעוד Ÿ§£¦

àãéñt íB÷îa,ההפסד את למנוע כדי מלאכה לעשות שהתיר הפסד במקום - ¦§§¥¨
ïðéçøè àì énð çøèéî,מרובה טרחה בעשייתה כשיש לעשותה התיר לא אז גם - ¦§©©¦Ÿ¨§¦¨

יתירה. טרחה בכך שיש הגשמים ממי להשקותה התיר שלא השלחין בית בשדה כגון

הגמרא: àðeä,משיבה áø øîà בשיטת àéä,משנתנו á÷òé ïa øæòéìà éaø ¨©©¨©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¦
ïðúcו:)במשנה ïéëLBî,(לקמן ,øîBà á÷òé ïa øæòéìà éaø המועד úàבחול ¦§©©¦¡¦¤¤¤©£Ÿ¥§¦¤
íénä אילן תחת ïìéàì,שנקוו ïìéàî לאילן זה מאילן למים קטן חריץ עשיית ידי על ©©¦¥¦¨§¦¨

טרחה, בכך שאין כיון ä÷Léאחר, àlL ãáìáe זו dlek,בדרך äãOä úà משום ¦§©¤Ÿ©§¤¤©¨¤¨
ישקוה, לא אם תפסד ולא הגשמים במי המסתפקת הבעל בית כשדה היא אילן ששדה

וכיון  כזו. שדה במועד להשקות התירו לא טרחה, בה יש שלמה שדה שהשקיית וכיון

אף  זאת שיאסור מסתבר הפסד, במקום שלא טרחה בעשייתה שיש מלאכה שאסר

במשנתנו. כמבואר הפסד במקום

הונא: רב תשובת את הגמרא øæòéìàדוחה éaøì déì zòîLc øeîéà אימתי - ¥§¨©§§¥§©¦¡¦¤¤
ב  שאוסר, במה כמשנתנו סובר אליעזר שרבי àçøéèשמעת àìc äçååøä בעשיית - ©§¨¨§Ÿ¦§¨

המוזכר  השני בדין אך טרחה, בה ואין הרווחה, בה שיש אלא הפסד שאין במקום מלאכה

אף  יתירה טרחה בה שיש מלאכה לעשות שאסור éîבמשנתנו, ,àãéñt íB÷îa¦§§¥¨¦
déì zòîL,בזה שיתיר יתכן במפורש זאת אסר שלא וכיון שאסר, שמעת האם - ¨©§§¥

כשיטתו. נאמרה שמשנתנו לומר אין כן ואם אסרה. משנתנו ואילו

אחר: תנא בשיטת נאמרה שמשנתנו הגמרא משיבה àäלכן ,àtt áø øîà àlà¤¨¨©©¨¨¨
épî,משנתנו את שנה מי -àéðúc ,àéä äãeäé éaø,בברייתא,ïééòî אףàöBiä ©¦©¦§¨¦§©§¨©§¨©¥

epnî ïé÷Lî ,äléçza במועדeléôà את,ìòaä úéa äãN לעשות שמותר כיון ©§¦¨©§¦¦¤£¦§¥¥©©©
הרווחה, לצורך אף יתירה, טרחה בה שאין מלאכה éaøבמועד .øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦©¦

äáøçL ïéçìMä úéa äãN àlà ïé÷Lî ïéà ,øîBà äãeäé אם הפסד לו ויהיה §¨¥¥©§¦¤¨§¥¥©§¨¦¤¨§¨
ישקנה  Ck.לא àìå Ck àì ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø להשקות הותר לא - ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥Ÿ¨§Ÿ¨

יפלו  שמא חרבה, שלא ובין שחרבה בין השלחין, בית שדה אף בתחילה שיצא ממעין

במועד. לתקנן ויבוא המעין גדות

הברייתא: ïkמוסיפה ìò øúé יתירה חומרא -,äãeäé éaø øîà שאףäðôé àì ¨¥©¥¨©©¦§¨Ÿ©§¤
íãà אתíénä únà,הקבוע זרימתה Búpéâìמדרך ä÷Léå אם אף בזרעים המלאה ¨¨©©©©¦§©§¤§¦¨

השלחין  בית מאילנותיו Búaøeçìeהיא שחרב פרדס -,ãòBî ìL Bleça משום §§¨§¤¥
הפסד. במקום אף ואסורה יתירה, טרחה זו בפעולה שיש

שחרבה'. השלחין בית שדה אלא משקין 'אין יהודה רבי דברי את מבארת הגמרא

הגמרא: הכוונה éàîשואלת מה -Lnî äáøç àîéìéà ,'äáøç' נפרש אם - ©¨§¨¦¥¨¨§¨©¨
בור, שדה ונעשתה גידוליה שיבשו לגמרי, dìשחרבה é÷Lîc éì änì.להשקותם שצריך זרעים בה אין הרי להשקותה, לו למה - ¨¨¦§©§¥¨

הגמרא: éiaà,משיבה øîà שחרב הכוונה אלא אין השדה, äæה ïééònî äáøçL לשתות רגילה שהיתה המעין שנתייבש - ¨©©©¥¤¨§¨¦©§¨¤
øçàממנו, ïééòî dì àöéå ישקנה לא אם ממעין, לשתות רגילה זו ששדה שכיון ממנו, ששותה חדש מעין לה בסמוך ונבע - §¨¨¨©§¨©¥

יתירה. טרחה בכך שיש כיון קילון, מי או גשמים ממי ולא זה ממעין רק להשקותה יהודה רבי התיר כן פי על ואף תפסד,

הברייתא: דברי המשך את מבארת הגמרא זה Ck.לפי àìå Ck àì ,øîBà äéøæò ïa øæòìà éaø,היא àðLכוונתו àì ©¦¤§¨¨¤£©§¨¥Ÿ¨§Ÿ¨Ÿ§¨
dðééòî áøç,תחילה ממנו לשתות רגילה dðééòîשהיתה áøç àì àðL àìå מ אלו אופנים בשני קיים, הוא עדיין ïééòîאלא ¨©©§¨¨§Ÿ§¨Ÿ¨©©§¨¨©§¨

àì äléçza àöiL.לתקנן ויבוא גדותיו יפלו שמא להשקות, התירו ¤¨¨©§¦¨Ÿ

i"yx

àðú ïàî-`ciqtc ,oizipznc
,cren ly elega da gxhinl ixy

.oiglyd zia oebkàì äçååøä-
xeq`c ,lrad ziac oebk
,cqtd da oi`y xg`n dzewydl
`l` dzewydl jixv oi`y
ilt` dieeyl ,`zlinc dgeexdl
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ïðéçøè àì çøèéî-ipzwc
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dgeexdc :`nl` ,`id dgeexdc
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ùîî äáøç àîéìéà-dyrpy
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axg `py `l dixfr oa xfrl`
,dligza dl `viy oiirnn dpiirn
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íeìkî äøBäè. §¨¦§
Áïä úBhî LGL:ì äéeNòääáéëL–ñøãî äàîè;ïéâbæ ìL–úî àîè äàîè;ïéâøñ ìLå–íeìkî äøBäè. ¨¦¥¨£¨¦§¦¨§¥¨¦§¨¤©¨¦§¥¨§¥¥§¤¨¨¦§¨¦§

:åéìò éìë úøåú ìáà ,äáéùéì åðéà åéðôìù ñéñáäå.lcbn lye:æ"òìá å"àéøîøà .õò ìù øöåà.melkn xedh:åéìò úçëåî åúøåöå àåä éìë åàìã
f.od zeiqwpt yly:åñ÷ðô ìò éðåðç åîë .ïäá áåúëì ïéåùòä.oixetit`:äáéùéì éæçå àåä ìåãâå .úåðåáùç åá íéáúåëå øôò ìù ÷áà åéìò íéçéðîù çåì

.dery leaw zia dl yiy:èøçá âðåãä ìò ïéîùåøå âðåãá åéðô ïéçèù çåì.dwlge:ìåáé÷ úéá äì ïéàå ,åéãá äéìò íéáúåëå ,äåòù äá ïéàù
g.mibbf ly:úéëåëæ éìë äéìò íéçéðîù.oibxqéôì íåìëî äøåäèå .úåëáùä úà íéâøñîù ,íéùøôî ùéå .âøéñ ,áëøîì ïéøå÷ éáøòá .úåáëøîä éùåò

:íãà éùîùîî äðéàù

`xephxa yexit

y c e w z a y

ז ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä úBéñ÷ðt L לכתוב העשויים הם, פנקסים מיני שלושה – ÈÄÀÀÈÅ
טומאה: לענין בדיניהם חלוקים והם כסא ïéøBôéôàäבהם, – ÈÁÄÄ

לוח  מפרשים; ויש א); טז, לעיל  (עיין כפנקס ומתפשט המתקפל 
וראוי הוא וגדול  חשבונות, בו וכותבים עפר , של  אבק עליו שמניחים

אחרונה ",(לישיבה "משנה  עיין הר"ש; עפ "י  oi`yברטנורא  ,my x`eany
,(daiyil cgein ,miazek oi`y dryae ,daizkl meid lk cgein geld

ñøãî äàîè,מפרשים יש מדרס. טומאת מקבלת –oixetit`dy ÀÅÈÄÀÈ
שני בין ומניחים בצירים, יחד המחוברים מעץ גדולים לוחות שני  הן

לכתוב  וכשרוצה ומקפלם; כתיבה כלי ושאר  וקולמוס נייר הלוחות
הנייר  על וכותב הלוחות על הסופר ויושב קפולם, ("תפארת פותח

"ישראל "); כותב: יהיו zeiqwptוהרמב"ם מזדווגות, לוחות שתי כל  הן 

ושם לזולתו . או  הוא qwptלסופר  אמנם האמת oixetit`eלסופר;על
הסופר וישב לוחות שתי יהיו יתפשט כאשר  פרקים, של כסא הוא

אחד " לוח ישוב יתקבץ וכאשר טוב");עליו , יום  "תוספות LiLåÀÆÆ(עיין
äåòL ìea÷ úéa da וכותבים בשעווה אותו  שממרחים לוח – ÈÅÄÇÂÈ

úîעליה, àîè äàîè,(יז יז , לעיל  (כמבואר  כלי שחשובה – ÀÅÈÀÅÅ
לישיבה; ראויה שאינה מדרס, טמאה חלק ä÷ìçåואינה לוח – ÇÂÈÈ

בגיר, או בדיו  עליו  וכותבים שעווה, עליו íeìkîשאין  äøBäè– ÀÈÄÀ
כלי. שאינה כלל, טומאה מקבלת אינה

ח ה נ ש מ ר ו א ב

GLïä úBhî L לענין בדיניהם החלוקים הם, מיטות מיני שלושה – ÈÄÅ
ñøãîטומאה: äàîè ,äáéëLì äéeNòäשמדובר מפרשים, יש – ÈÂÈÄÀÄÈÀÅÈÄÀÈ

לשכיבה, שעשויה מוכיחים ומעשיה סתם, המיטה את שעשה בכגון  כאן 

לכך; ייחדה כאילו שדינה להשמיע, המשנה ïéâbæובאה ìL מיטה – ÆÇÈÄ
זכוכית, כלי  בתוכה שמניחים זגגים, úîשל  àîè äàîèלפי – ÀÅÈÀÅÅ

קבול ; בית לה ïéâøñשיש  ìLå עליה הסורגים סרגים, של  מיטה – ÀÆÈÈÄ
íeìkîרשתות, äøBäè שאינה לפי  כלל , טומאה מקבלת אינה – ÀÈÄÀ

אדם מפרשים:(רמב"ם ).ממשמשי oibxqיש ly עליו לעשות דפוס –
קיבול בית לו שאין שוליים, בלי  מיטה כדמות ועשוי ("תפארת מרכבה,

הר  עפ"י א"ש).ישראל"

oibbfבענין ly dhinבעל מדייק וכן  זכוכית. כלי בתוכה שמניחים בארנו ,
שמניחים כותב: מברטנורא הרב אבל אחרונה". וכןdilr"משנה זכוכית. כלי

של מיטה שונה מה היא, תמיהה זה פירוש לפי  אבל  והרמב"ם. הר"ש פירשו 
) מכלום טהור שהוא זיתים של  מתרבוס fk;זגגין milk 'ld "dpyn sqk"ועיין

לדבר ראוי  אינו  זיתים של שתרבוס ההבדל, שם שמבואר  חדשים" "תוספות
אחר ). לדבר  גם שראויה זגגין , של מיטה כן  שאין מה אחר,

izdw - zex`ean zeipyn



xcde"ריב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `v sc oiaexir(oey`x meil)

lk okeúBôétø÷md xird,ïîöòì úeLøly stxwn lhlhl xzene ©§¥§§©§¨
.xg` mc` ly stxwl df mc`

íéîëç éøáãì,dpynayúçà úeLø úBøéöçå ïébbxzene ,od §¦§¥£¨¦©¦©£¥§©©
cigi mc` ly bbn elit`e ,xvgl bbn e` xvgl xvgn lhlhl
cg` mc` ly bbn `l la` ,[da zetzey el yiy] miax ly xvgl

xg` mc` ly bble .,ïä úçà úeLø úBôétø÷lhlhl xzene ©§¥§©©¥
.stxwl xvg e` bbn `l la` ,stxwl stxwn

ïlek ,ïBòîL éaø éøáãì,zetitxwe zexivg zebb -,ïä úçà úeLø §¦§¥©¦¦§¨§©©¥
.dfl dfn lhlhl xzene

lirl ax zhiyl `ziixan di`x d`ian `xnbd(.ht)di`xe ,
:o`k dcedi ax zhiyl zxg` `ziixanáøc déúååk àéðzepipy - ©§¨§¨¥§©

xaeqd ,ax zhiyk `ziixaa(.ht lirl)mixizn mpi` minkgy
.cala zen` rax`a `l` mieyd zebba lhlhláøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©

äãeäéiaxly xaeqd ,dcedi ax ixack `ziixaa epipy oke - §¨
.od zg` zeyx zetitxwe zexivg zebb oerny

:mixacd z` zyxtn `xnbdàéðz`ziixaa,áøc déúååkjky ©§¨§¨¥§©
,epipy,ïä úçà úeLø øéòä úBbb ìk,bbl bbn lhlhl xzen jkitle ¨©¨¦§©©¥

ãéøBäìe úBìòäì øeñàåmivtg,ïébbì øöçä ïîe øöçì ïébbä ïîitl §¨§©£§¦¦©©¦¤¨¥¦¤¨¥©©¦
xizp m`y yegl yie ,migth dxyr ly daeb yxtd mdipia yiy

zn lhlhl e`eai dfk ote`a lhlhl.miaxd zeyxa cnerd l
øöça eúáML íéìëåzayd zqipkaïìèìèì øzeîzayaalk §¥¦¤¨§¤¨¥¨§©§§¨§

d,øöçoke ,mnvr oial mpia xvgd ixiic eaxir `l m` elit` ¨¥
zayd zqipka edyy milkïìèìèì øzeî ïébbazayaad lk,ïéâb ©©¦¨§©§§¨§©¦

äøNò dBáb âb àäé àlL ãáìáemigthäøNò Ceîð Bàx`yn ¦§©¤Ÿ§¥©¨©£¨¨¨£¨¨
el` .zebbd.øéàî éaø éøác¦§¥©¦¥¦

ãçàå ãçà ìk ,íéøîBà íéîëçå`ed zebbd on,Bîöòì úeLø ©£¨¦§¦¨¤¨§¤¨§§©§
izye df bba zen` izy elit` ,bbl bbn lhlhl xeq` jkitle

.df bba zen`åok enkBa ïéìèìèî ïéà[envrl bb lka-]àlà §¥§©§§¦¤¨
òaøàazebbd x`yl e`elna uext bb lky itl ,cala zen` §©§©

ax zhiyk `ziixad ixacn x`ean .lehlha eilr mixeq`y
.envr ipta bb lka elit` lhlhl xeq` minkg ixacly ,lirl

dcedi ax ixack x`ean day `ziixa `xnbd d`ian dzr
:epziibeqaíéãîBì eðééäLk ,éaø øîà .äãeäé áøc déúååk àéðz©§¨§¨¥§©§¨¨©©¦§¤¨¦§¦

a ïBòîL éaø ìöà äøBzenyy mewnïéìòî eðééä ,òB÷zzayaïîL ¨¥¤©¦¦§§§©¨¦©£¦¤¤
ea jeqlúéèðeìàå,da btzqdl [zabn-],øöçì âbîe ,ââì âbî ©£§¦¦©§©¦©§¨¥

eðééäL ãò ,øçà ótø÷ì ótøwîe ,ótø÷ì øöçîe ,øöçì øöçîe¥¨¥§¨¥¥¨¥§©§¥¦©§¥§©§¥©¥©¤¨¦
.Ba ïéöçBø eðééäL ïééònä ìöà ïéòébîz` mixiarn eidy ,xnelk ©¦¦¥¤©©§¨¤¨¦£¦

cr zetitxwe zexivg zebb jxc [bba ezayy] zihpel`de onyd
x`azn .lehlha xeq`d mewn jxc mxiardl `ly ick ,oiirnl
zebb oerny iax zhiyly ,epziibeqa dcedi ax ixack ef `ziixan
.dfl dfn lhlhl xzen jkitle ,od zg` zeyx zetitxwe zexivg
di`x `iand dcedi iax ixac z` d`iane `ziixad dkiynne

:oerny iax zhiyl,äðkqä úòLa äNòî ,äãeäé éaø øîàdxfby ¨©©¦§¨©£¤¦§©©©¨¨
,zeevnde dxezd meiw lr zeklndäøBz øôñ ïéìòî eðééäå§¨¦©£¦¥¤¨

[xvga zayy]øöçì âbîe ,ââì øöçî,zxg`øöçîeef,ótø÷ìick ¥¨¥§©¦©§¨¥¥¨¥§©§¥
Ba úBø÷ìzebby ,oerny iax zhiyk jkn gikedl yie .xzqa my ¦§

.dfl dfn lhlhl xzed jkitle ,od zg` zeyx zetitxwe zexivg
Bì eøîà,dcedi iaxl minkgäéàø äðkqä úòL ïéàdz` oi` - ¨§¥§©©©¨¨§¨¨

hiyl df dyrnn di`x `iadl lekiokziy itl ,oerny iax z
.dpkqd zrya `l` ok zeyrl exizd `ly

:dpyna epipy,'åëå ïébb ãçà øîBà ïBòîL éaøcg`e zexivg cg`e ©¦¦§¥¤¨©¦
milkl `le ,okezl ezayy milkl od zg` zeyx zetitxw

.ziad jeza ezayy
:oerny iax zrca mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd,áø øîà̈©©

,ïBòîL éaøk äëìä,od zg` zeyx zetitxwe zexivg zebby £¨¨§©¦¦§
,dfl dfn lhlhl xzeneàeäåz` oerny iax xn` `l mpn` - §

k `l` ,epiceáøéò àlLf`y ,mnvr oial mpia xvg lk ixiic ¤Ÿ¥§
xzen dfk ote`a ,xvgd l` mdiza ivtg z` `ivedl md mixeq`

bbl e` ,zxg`d xvgl zg`d xvga ezayy mivtg lhlhl
,stxweìáàm`eáøéòmd mi`yx f`y ,mnvrl xvg lk ixiic £¨¥§

,el` mr el` zexivgd eaxir `le ,xvgl mdiza ilk z` `ivedl
àìezayy milkd z` elit` xvgl xvgn lhlhl mi`yx mpi` - Ÿ

,zexvgaøöçì íézác éðàî é÷etàì éúà àîìéc ïðéøæâcyiy itl - §¨§¦©¦§¨¨¥§©¥¨¥§¨¦¤¨¥
,mizaa ezayy milkd z` mb xvgl xvgn `ivedl e`eaiy yegl

.oerny iax zrcl s` xeq` df xace
,øîà ìàeîLee`] xvgl xvgn oerny iax zhiyl lhlhl xzen §¥¨©

,[stxwe bblïéam`eáøéòe mnvr oial mpia zexvgd ixiicàlL ïéa ¥¥§¥¤Ÿ
,eáøéòxvgl mizad ilk z` `ivedl e`eai `ny yegl oi`e ¥§

.zxg`d
ïðçBé éaø øîà ïëåopgei iax el xn` jk ixdy ,l`eny zhiyk §¥¨©©¦¨¨

,axlELçì éîxnele ,oerny iax zrca wlgl jipf`a ygl in - ¦§¨§
oial mpia xvgd ixiic eaxir `ly ote`a lehlhd xizn epi`y
zexivg zebba lhlhl `ed xizn `l` ,ok xacd oi` ,mnvr

zetitxweïéam`eáøéò,mnvrl xvg lk ixiic.eáøéò àlL ïéáe ¥¥§¥¤Ÿ¥§
:opgei iaxe l`eny lr dywn `xnbdé÷úîdì ó[dywd-]áø ©§¦¨©

ì ,àcñçïðçBé éaøìe ìàeîLlhlhl xizn oerny iaxy mixaeqd ¦§¨¦§¥§©¦¨¨
,denzl yi ,mnvrl xvg lk ixiic eaxir m` elit` xvgl xvgn
mizad ilky `vnp mnvrl xvg lk ixiic eaxire xg`n ixd
m`e ,lkd zrcl zxg` xvgl mlhlhl xeq`e ,zexivga miievn
xvgl xvga ezayy milkd z` lhlhl xizdl ozip cvik ,ok

e ,zeixad jk lr ednzi ixd ,zxg`,eøîàéyiy xacd okzi cvik Ÿ§
äæ ,úçà øöça íéìë éðL[xvga zayy-]øzeîxvgl elhlhl §¥¥¦§¨¥©©¤¨

,zxg`äæå[ziaa zayy-]øeñà.zxg` xvgl elhlhl §¤¨
:`xnbd zvxzndéîòèì ïBòîL éaøezhiyk xaeq oerny iax - ©¦¦§§©§¥

,xg` mewnaøæb àìc.dfl dnecd dxwna xfeb epi`y -ïðúc- §Ÿ¨©¦§©
epipy jky(:dn lirl)mdn cg` lkl yiy mc` ipa dyly oiprl ,

wgxna mipevigd mipyd micnere ,cala zen` rax` ly megz
dfa oicdy ,mdipia cner irvn`d eli`e ,dfn df zen` dpeny
izya ,mipevigd on cg` lk mr lehlha xzen irvn`dy `ed
mipyd j` ,enr mixzen md oke ,cg` lk mr el zetzeynd zen`
mdizen` rax` oi`y oeik ,df mr df lehlha mixeq` miipevigd

e .llk zetzeynøîàjk lräîBc øácä äîì ,ïBòîL éaødnl - ¨©©¦¦§§©©¨¨¤§©
,el` mc` ipa dyly oic zencl yiììLúBøéöç Llr ef zecnerd §¨Ÿ£¥

,ef ciBæì Bæ úBçeútäoiae ,dipyl dpey`xd xvgd oia gzt yiy - ©§¨
,ziyilyl dipydúBçeúôes` el` zexivg,íéaøä úeLøì,epiidc §¦§¨©¦

,[xeiv d`x] miaxd zeyxl dnvr ipta gzt dl yi odn zg` lky
eáøéòå,zexivg iaexir egipd -ézL §¥§§¥

zexivgdíò úBðBöéçäxvgd,úéòöîàämizyd eaxir `l j` ©¦¦¨¤§¨¦
,ef mr ef zepevigdàéä,zirvn`d xvgd -úøzeîlhlhlïänò ¦¤¤¦¨¤

,odil`e zepevigd zexivgd jezn -ïäå,zepevigd zexivgd - §¥
úBøzeîlhlhldnòl`e zirvn`d xvgd jezn -,diézLe ¨¦¨§¥

zexvgd,Bæ íò Bæ ïéøeñà úBðBöéçäon utg `ivedl xeq` ,xnelk ©¦£¦¦
xvgd l` zirvn`d xvgd jxc exiardle zg`d dpevigd xvgd
mr ef eaxir `l zepevigd zexvgd izyy itl ,dipyd dpevigd
ly mnegze xg`ny ,ok oicd mc` ipa dyly iabl s` jkitle .ef
md mi`yx ,irvn`d ly enegz mr rlaen mipevigd mipyd
mipevigd j` ,mdipyl zetzeynd zen`d izya enr ynzydl

.llk szeyn mnegz oi`y itl ,df mr df mixzen mpi`
zepevigd zexivgdy it lr s`y ,oerny iax ixacn x`ean
odn zg` lkn lhlhl xzen mewn lkn ,ef mr ef zexeq`

,zirvn`løöç àäì øöç àäc éðàî é÷etàì éúà àîìéc øæb àìå§Ÿ¨©¦§¨¨¥§©¥¨¥§¨¨¥§¨¨¥
xvgd ilk z` `ivedl e`eai `ny dfa xeq`l xfeb epi`e -

,zirvn`d jxc dipyd l` zg`d dpevigdïðéøæb àì énð àëä̈¨©¦Ÿ¨§¦©
øöçì íézác éðàî é÷etàì éúà àîìéc`edy xnel yi o`k s`e - ¦§¨¨¥§©¥¨¥§¨¦¤¨¥

yyeg epi`e ,zxg` xvgl xvga ezayy milkd z` lhlhl xizn
.mizaa ezayy milkd z` s` myl `ivedl e`eai `ny
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ריג ezny in` cenr `v sc ± iyily wxtoiaexir
ïîöòì úåùø úåôéôø÷åiax xn`dc .dfl dfn oilhlhn ,miyp` ipy ly od elit`e Ð

zngn zwlgzn zeyx oi`c dil `xiaqc dpin rny ,zg` zeyx xird zebb lk xi`n

il dne oibb il dnc .dxicl zexicz mdy iptn ,ediicegl miza `l` ,milra iepiy

yi` ly elit`e ,`l xi`n iaxl stxwl bbne xvgl bbn la` .zetitxw il dne zexivg

.miaxd zeyxa lz meyn dxifb :opixn`ck cg`

inp stxwl xvgne .mipy ly odyk oky lke

xeq`c `ziixaa onwl opaxl edl opirnyc .`l

opirny `l xi`n iaxe .stxwl xvgn lhlhl

zeieyx welga `l` lwdl ediilr biltc dil

zeieyxa la` .dey onye li`ed ,oibbc

onya zewelgd.lwinc dil opirny `l Ð

,dey ozyinyzc zebb xi`n iax xn`w `wecc

,mipy ly od elit`e .zetitxw oke zexivg oke

iaxl miza `l` ixqzin `l milra iepiyac

iepiye yinyz welga la` .opaxl oibbe ,xi`n

zeyxd mystxwl xvgn :jkld .citw Ð

zian xzei epi`e ,ely `ed elit`e ,xeq`

zetitxw jpd jgxk lrc .miz`qmixizi oi`ya

mixizia i`c .xn`w miz`q zia lr`da Ð

,`id zilnxk `d ?oilhlhn oerny iax `nil

,cere .ixnb okynd xvgnc biltc o`n `kile

`zbeltc "oiqt oiyer" idlya opixn` `icda

,`id miz`q zia stxwa opaxe oerny iaxc

,opax ixq` cg` yi` ly stxwe xvg elit`e

swedy miz`q zian xzei stxw :mzd ixn`wc

eaex rxfp ,dxiclax xn`e 'ek dpbk `ed ixd Ð

opirny da zwiic ike 'ek ryedi axc dixa `ped

zia stxwa `l` oerny iax ixy `lc dpin

.`ed `xab cglc ab lr s` ixq` opaxe ,miz`q

íéîëç éøáãìoibb ,lz meyn exfb `lc Ð

bbl bbn lhlhiy `l ,od zg` zeyx zexivge

mizak opaxl oibbc meyn .odilra oiwelg m`

ly xvgn la` .dhnly welg ici lr edl ieyn

miax ly xvgl miaxxvgl bbne ,oilhlhn Ð

miaxc`zeyx bbc ab lr s`e .oilhlhn Ð

onwl `ziixaa `ipzck ,zetzeyc xvge ,dicic

ied `l ,`ed xicz epi`y yinyz bbe li`ed Ð

.xvgl epnn lhlhne ,ziak ynnúåôéôø÷
úçà úåùøzeyx lkc .mipy ly od elit`e Ð

xvgn la` .oibbd on ueg ,el xzen dey enyy

`xab cgc elit` ,stxwlbbl inc `le ,xiq` Ð

ikde .`ed xvgl dey bbc dizyinyzc .xvge

.dl wiic oizipznne ,dcedi axl dil riny

llkn ,zg` zeyx olek :oerny iax xn`wcn

.edlekl edl ieyn `zeyx `cg e`l opaxc

xvge bb :ipzwc ,onwl dil `riiqn `ziixae

xvge .od zg` zeyx olek zqtxne dxcqk`e

,dcic `iwecne .inc zexivg izyk zqtxne

ieane stxw da `pz `lc.opaxk dl opinwen Ð

oerny iax i`cxi`n iax i`e .xvg icda ixzyin inp stxw elit` Ð.deabl jenpn oizipzna xq` `icda `dc ,exzyin `l xvge bb Ðúçà úåùø ïìåë ïåòîù éáø éøáãì`lc Ð

zetitxw cg`e zexivg cg`e zebb cg` :oerny iax xn`c i`d `niz`xaq `dc ,onvrl zetitxwe onvrl zexivge onvrl oibb ,dl ieyn diytp itp`a `zeyx `cge `cg lk Ð

oerny iax la` .dil zi` xi`n iaxl Ðbbn zihpel`e ony oilrn epiid :onwl dizeek `ipzc .dil `riiqn `ziixae ,dcedi axl dil riny ikd .edl ieyn `zeyx `cg edlek Ð

stxwl xvgne ,xvgl xvgne ,xvgl bbne ,bbl.áøã äéúååë àéðú"wiq` ceb" opixn` `le ,iccd` ixq`c rax`a `l` ea oilhlhn oi`c opaxl oieyd oibba (`,ht) lirl xn`c Ð

.zexkip oi`y zevignaúçà úåùø.dfl dfn oilhlhne Ðãéøåäìå úåìòäì øåñàå.lz meyn xfbc ,dinrhl xi`n iax Ðøöçá ïìèìèì øúåîoicd `ede daxir `ly it lr s` Ð

.zexivg x`ylåîöòì úåùø.rax` jeza elit` dfl dfn oilhlhn oi`e Ðåá ïéìèìèî ïéàå.envr bba elit` Ðäãåäé áøã äéúååë àéðú.oerny iaxc `ail` Ðïîù.ea jeql Ð

úéèðåìà.da btzqdl Ðóôø÷ì óôø÷îå ,óôø÷ì øöçîå ,øöçì ââîå ââì ââî.opiqxb edlek Ðåáøéò àìù àåäåmizad ilk igiky `l `zydc ,dnvrl zg` lk zexivgd ipa Ð

.ziad ilk dl inp iwet`l iz` ,dzxagl oqipkdl efa ezayy milk `ivedl zixy i` xfbinl `kile ,xvgaåáøéò ìáàcgi zexivgd izy eaxir `le dnvrl xvg lk Ðxeq` Ð

xvga mizac ip`n igikyc oeikc ,xvgd ilk elit` efl efn lhlhlmilkl `l la` :ipzwc ,eda dcen oerny iaxe .ef xvgl ef xvgay mizac ip`n iwet`l iz` `nlic opixfb Ð

.ziad jeza ezayyêùçì éî.opiqxb `l Ðøöçá íéúáã éðàî äì úçëùîã åðééä:ziad jeza ezayy milkl `l la` :ipzinl jixhvi`c Ðàøãåñå àúîåëájeza ezayy Ð

xvgl o`ivede ,ziad.yealn jxc
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øîàoia wlgn oi` oerny iaxc yxtl oi` Ð eaxir `ly `ede oerny iaxk dkld ax

`cqg ax jixtc ,jenqa ok m`c .dizeek dil xaq eaxir `la axe ,eaxir `le eaxir

`ail` iywiz inp axl ,xzen dfe xeq` df zg` xvga milk ipy exn`i opgei iaxe l`enyl

ip`n zgkyn ikid ,eaxir `lya zxn` i` `l` :axl jixtc inp zyy axe !oerny iaxc

oerny iaxc dcen inp ax `d ?xvga mizac

iaxc xaq axc d`xp jkle !xn`w eaxira elit`

`zyde ,eaxir `lyk `l` xn` `l diteb oerny

xfb `l l`enyc .axcn `kti` l`eny zxaq

yly iabe ,eaxir `l oia eaxir oia xn`c ,`kd

ozyly ixn`c opaxk xaqc Ð xfb zexivg

"ede`ivedy in"c mz epiax zhiyl zexeq`

mzde xfb `kd axe .(zeyx ligznd xeaic a,gn)

ipync :cere .erny iaxk mzd wiqtc ,xfb `l

,xfb `lc dinrhl oerny iaxc l`eny `kd

,zexivg dylyc `idda dizeek xaqc rnyn

.opaxk xaq mz epiax zhiyle

ìàåîùå`de Ð eaxir `l oia eaxir oia xne`

"wxefd"a oihiba l`eny xn`c

minyb in helwie df bba mc` cenri `l :(a,hr)

helwl mzdc :wgvi epiax xne` ,exiag ly ebba

c ,xn`w ezial jiledlemilk lhlhl xeq`y enk

iaxl elit` eaxir `ly bble xvgl ziaa ezayy

ebbn `weece .zial xvge bbn xeq` ok Ð oerny

helwl leki Ð envr ly bbn la` ,exiag ly

.eilr xqe` exiag ly bb oi`e ,ezial jiledle

wiq` ceb lirl xn`c ,dinrhl l`enyc

.l`eny ol rnyn `w i`n :xn`z m`e .`zvign

:xnel yie !ezial jiledl xeq`c `hiytc

oiicre ,xie`d on hlewy it lr s`c opirny`c

.bba minyb in erbp `l

éîepiax xne`e .dil qxb `l i"yx Ð jygl

.zenewn dnka mipdk zxeza `zi`c :wgvi

jrinyd in :yxtne ,dil qxb inp mz epiaxe

,eaxir `l oiae eaxir oia oerny iaxk dkld

cibd in :xnelk .ax` i`wc :yxit l`eny epiaxe

eaxir oia `l` ,ok epi` ?mdipia wlgn dz`y jl

daiza "jygln" iqxbc zi`e .eaxir `l oiae

.ygln clepy :iyxtne ,zg`
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ריד
ezny ina cenr `v sc ± iyily wxtoiaexir

úñôøî éùðà.dl oigezt daxd zeilr ixeic Ðåáøéò àìåzqtxn ipa mr xvg ipa Ð

it lr s` xvg ipa lr mixqe` oi` zqtxn ipae onvrl el`e onvrl el` eaxir la`

cvik" wxta lirl opixn`c miaxd zeyxl dilr mlbx zqixce mleqa dl oicxeiy

opixn` `kde lwdl lkde ,eilr dvign zxeze ,eilr gzt zxez mleq :(a,hp) "oixarn

.eilr dvign zxezíéçôè äøùò äåáâù ìëÐ

.lz e` cenr oebkúñôøîìynzydl xzen Ð

dfle gzta dfl dil dedc .xeq` xvgle ,ea

,opiwqr rax` jeza zqtxnl dkenqae .dwixfa

.(`,ct) lirlc oiwxita dl `nwenckeúåçô
øöçì ïàëîodipye ,xvgl s` :xnelk Ð

.mzd opinwe` ikde .ea mixeq`íéøáã äîá
íéøåîà`lc ,zqtxne xvg zeyx oiwlgnc Ð

.iccd icda exzyiníéáø ìù åìà åéäù ïîæá
'åëdaxd oixeice ,xvga daxd oixeicy Ð

.zqtxnaïîöòì åìàå ïîöòì åìà åáøéòåÐ

oxivgl mizac ip`n xvg ipa iwtn `zydc

zixy i`e .zqtxnl diilrc ip`n zeilr ipae

zqtxna lhlhl xvga ezayy milk dilÐ

.ziad ilk inp da lhlhl iz`ìù åéäù åà
íéãéçéoi`e ,cg` zia `l` xvga oi`y Ð

.zg` diilr `l` zqtxnaáøòì ïéëéøö ïðéàù
,xvga ziac ip`n igiky `zyde .onvrl Ð

.ediilr xqilc `kilc ,zqtxna diilrc ip`ne

,iccd icda exzyil `lc opax eda exfb ,jkld

.mizac ip`n meyn dxfbåáøéò àìå åçëùåÐ

ip`ne xvga mizac ip`n igiky `lc ,onvrl

.zqtxna diilrcïä úçà úåùø ïìåëmilkl Ð

`xaq i`d dil zrny o`n .mkeza ezayyÐ

eaxir :xn`we ,oerny iax.`l Ðàéä ïðáøÐ

edpi`e .od zg` zeyxc zexivge oibba ecenc

opixn`ck ixfbc ,eaxirc `kid exy `l i`ce

yly iab (`,hn lirl) "ede`ivedy in" wxta

oerny iaxc` ibiltc ,efl ef zegeztd zexivg

iz` `nlic ixfbc ,oixeq` ozyly :exn`e

zirvn`ay dpevigc mizac ip`n iwet`l

.xfb `l oerny iax la` .dzxag dpeviglàìã
éðú÷stxwe zqtxne dxcqk`e xvge bb Ð

oerny iax i`c ,ieane`zeyx `cg edlek Ð

.edpipéåáîì øöçä ïî àéöåäì øåñà,opaxk Ð

stxwk ieana ixq`c.øåñà éåáîáonwle Ð

milk elit`c `zyd jzrc `wlq `w :yxtn

zilnxkc ,dia ilehlhl xeq` ekeza ezayy

.ea etzzyp `ly onf lk dil ieynïåòîù éáøå
øéúî.ieanl xvg ilk `ivedl s` Ðíéáø ìù ïäù ïîæ ìëikdc jzrc `wlq `w Ð

igiky `l `zydc oeik .onvrl eaxir `le egkye daxd oixeic yi olekae li`ed xn`w

zexivga mizad ilk.df mr df mixzen olek Ðéããäá úåøéöç åáøéò àìxvg lke Ð

xn`c "miax ly ody onf lk" i`de .dnvrl daxir`l` ,`ed `xzidl `nrh e`l Ð

`cg lke ,dnvrl daxir xvg lke ,iccda zexivg eaxir `lc ab lr s`e .`ed `zeax

`l oixeic iyee`c icii`c xfbinl `ki`e xvgl mizac ip`n iwtne ,`aeh oixeic da zi`

zxg`d xvgl mizac ip`n iwtne ,xity ixdcfin.xfb `l ikd elit` Ðåáøéò àì àäå
.rnyn ixnbl Ðåáøéò àì éàîixnbl rnync Ðaexirae ,i`w ieanc seziy` Ð

eaxir `l oia ,dnvrl zg` lk daxir oia eda dil ztki` `lc .icin ixii` `l zexivgc

.seziy `la ieana mixzenc xn`wàì ïðáø äéì éøîàåzqtxne dxcqk`e xvge bba Ð

ieanae stxwa la` ,jl opicen.(a,lw) "dlinc xfril` iax" wxta `xif iaxc `d :`l Ðøåñà éåáîìå àîéà.xvgd ilk `ivedl Ðàùéø åðééä`ivedle qipkdl xeq` dil `pz `d Ð

.ieanl xvgd onàîéúã åäîxeq` `yix `pzc `d Ðeaxir `l ipzwc i`de miza ilk meyne ,opax ixq`w onvrl eaxira Ð.`ed etzzyp `l Ðåãåî àîéà ïîöòì åáøéò àì ìáà
.xeq` ikd elit`e ,eaxir `ll `cge eaxirl `cg jgxk lrc ,dxizi dpyn opirny` Ð
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ââ"oitzzyn cvik"a oizipzn iwe`c axl Ð od zg` zeyx olek zqtxne dxcqk`e xvge

ipae ,onvrl zqtxn ipa eaxirykc ,xity `kd iz` Ð zqtxna mixcd mze`l (`,ct)

ied dxyr deab rlqdyk ,zqtxna zeilrc ip`ne xvga mizac ip`n igikyc onvrl xvg

ezayy milk elit` ,rlqd lr ynzydl xeq` xvg ipale .odl dey rlqdy zqtxnl

o`kn zegte ,ziaa ezayy milk eh` ,xvga

ip`n igiky `lc ,eaxir `lyke .mdipyl oixeq`

zeyx xvge zqtxn ied Ð my zeilrce mizac

ixwc ,l`enyl la` .df lr df oixqe` oi`e ,zg`

,zepelg cbpk rlqdyk ixiine zeilr ipal zqtxn

`lyk zepelg jxc zeilr ipa my oiynzyne

dxyrn zegta oiynzyn j`id :dnize .eaxir

jxc zeilra ezayy milk rlqd lr zeilr ipa

zg` zeyx zqtxne xvg oi` `lde ?odizepelg

ezayy milkl `le ,okeza ezayy milkl `l`

`wec l`enylc :xnel yie !zeilre ziad jeza

biltnc `ed ,dxyr deaba ixiinc ,i`w `yix`

`ail` lirl opiyxtck eaxir `l oia eaxir oia

,xvgl okin zegt ipzwc ,`tiq la` .l`enyc

oia i`ce ixiin Ð l`enyl xvgl `wec iedc

`l oia ,onvrl xvg ipae onvrl diilr ipa eaxir

ipae oixzen xvg ipa ,ikd oiae ikd oiae .eaxir

.mdizepelgn lylyl oixeq` diilr

íéìëåÐ xvga lhlhl xzen xvga ezayy

xvg eze`a i`c .zexivg lka :yexit

axl ixiine .inp ziaa ezay elit` Ð `l eze

,ok m`c :`iywe .mizad mr zexivg eaxir `lyk

`ly iean xn`c ,axl jenqa `zriiq iziin ikid

ax `d ?rax`a `l` ea oilhlhn oi` ea etzzyp

,zexivgd mr miza eaxiryk `l` xq` `l diteb

m`" wxta gkenck ,xq` `l Ð eaxir `lyk la`

axl dpin `iyw ,daxc`e !(a,lw zay) "`iad `l

iaxk wqt axc :cere !ax xq` `l `peeb i`dkac

:xnel yie !xizn oerny iaxc xn`w `kde ,oerny

oi` oerny iaxc `ail` axl eaxiry enkc iziinc

my yxtnck `nrhe ,rax`a `l` ea oilhlhn

xvgn lhlhl xeq` eaxirykc meyn :i"yx

milk eh` dkeza ezayy milk elit` ieanl

`ince ,yinyz mey ieana oi`e .ziaa ezayy

jkle ,zevign yly `l` ea oi`c oeik zilnxkl

,opaxl inp ikd .rax`a `l` ea oilhlhn oi`

`l` ea oilhlhn oi` Ð eaxir `la elit`

xvgc ,ieanl xvgc ip`n lhlhl ixq`c ,rax`a

.od zg` zeyx e`l edcicl ieane

åäî,ieanl xvgn lhlhl xeq`e Ð eaxirc `kid oerny iaxc dilr opax ibilt ik `nizc

eaxirc ab lr s` ,ixq` `l xvgl xvgn ,edine .xvga mizac ip`n igikyc meyn

s`e .ieanl xvgn `ivedl `ed zelibx la` ,zxg` xvga oilibx df xvgc yinyz oi`c Ð

opixn` zqtxne dxcqk` xvge bbc `ziixaa mbe ,exfb Ð (a,dn) zexivg ylyc opaxc ab lr

jixv ikd e`lae .mzdc opax mpi` `kdc opax `ny ,opixfb Ð eaxir `d ,eaxir `l `wec

,dcedi iax epiid Ð oerny iaxc` biltc `pzc xn` (a,en) "ede`ivedy in" wxtac ,ok xnel

`kdc opaxle ,zg` zeyx stxwe bbc dcedi iaxl dil zi` dcedi axl driiqnd `ziixaae

,stxw enk iean iedc Ð ieanl xvgn xeq`c `nrhe ,ibilt eaxir `lac ol rnynw .edl zil

.xvgd mr zg` zeyx ied `lc
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רטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `v sc oiaexir(oey`x meil)

lr dywne ax zhiyl `ziixan di`x `iadl dqpn `xnbd
:l`enyòîL àziax oi`y xaeqd ,ax ixacl di`x rnye `ea - ¨§©

eaxir `ly ote`a `l` zxg` xvgl xvgn lhlhl xizn oerny
`ztqeza epipy .mnvrl xvg lk ixiic(e"d f"t),éLðàå øöç éLðà©§¥¨¥§©§¥

,úñtøîmwlg ,miax mixiic zg` xvga mixc xy`k ,xnelk ¦§¤¤
mixc mwlge ,xvgl migezt mdizae dpezgzd dnewa mixc
micxei md dpnne ,zqtxnl migezt mdizae dpeilrd dnewa
izyk mipecip zqtxnde xvgdy `ed dfa oicd ,xvgd l` mleqa
ixiic eaxir ok m` `l` ,efl efn lhlhl xeq`e ,zepey zeieyx

ote`ae .zqtxnd ixiic mr xvgdeáøéò àìå eçëMLj` ,eicgi ¤¨§§Ÿ¥§
,mnvrl zqtxnd ixiice mnvrl xvgd ixiic eaxirìkxac ¨

xvga cnerdíéçôè äøNò dBábLe` cenr oebk ,xvgd zirwxwn ¤¨©£¨¨§¨¦
xzen ,lzìd ipaúñtøn,xeq` xvgd ipale ,ea ynzydl §¦§¤¤

mdl gepe xvgln xzei zqtxnl jenq df cenre xg`ny
edaeb m` la` .[b xeiv] mzeyxk oecip `ed ea ynzydlúeçẗ

ïàkîjiiy df ixd ,migth dxyr ea oi`y ,xnelk ,df xeriyn - ¦¨
mbìd ipa,øöçdf lr df mixqe` md eicgi eaxir `le xg`ne §¨¥

.ea ynzydl
,zxne`e `ziixad dtiqeneíéøeîà íéøác änaote` dfi`a - ©¤§¨¦£¦

zeieyx izyk zqtxnde xvgd z` ep` mipcy ,df oic xn`p
k ,efl efn lhlhl xeq`e ,zepey,íéaø ìL elàå íéaø ìL elà eéäL¤¨¥¤©¦§¥¤©¦

zeilra miax miyp`e xvga miax miyp` mixc eidy ,xnelk
,zqtxnl zegeztdelà eáøéòå[xvgd ixiic-]elàå ,ïîöòì §¥§¥§©§¨§¥

[zeilrd ixiic-],ïîöòìdfk ote`ay ,el` mr el` eaxir `l j` §©§¨
oke ,xvgl mizad on mdivtg z` `ivedl xvga mixcd mixzen
.zqtxnd l` zeilrd on mdivtg `ivedl zeilrd ixiic mixzen

eéäL Bàzqtxnde xvgdìLmiyp`,íéãéçézia didy ,xnelk ¤¨¤§¦¦
,zqtxna zg` dilre xvga cg`Ldfk ote`aïéëéøö ïéàixiic ¤¥§¦¦

xvgdáøòìaxrl zqtxnd ixiic mikixv oi` oke ,mnvrl §¨¥
md mi`yxe ,zg` zeyx `l` oi` mdn cg` lkay oeik ,mnvrl
ipyae .zqtxnl dilrd ilk z`e xvgl ziad ilk z` `ivedl
,aexir `la zqtxnl xvgd on lhlhl minkg exq` el` mipte`
oi` oicd xwirny ,zqtxna e` xvga ezayy milkd z` elit`
,od zg` zeyx zqtxne xvge xg`n ,dfl dfn mlhlhl xeqi`
,zqtxna dilrd ilke xvga miievn mizad ilky oeik mewn lkn
xvga ezayy milkd z` lhlhl mdl xizp m`y minkg eyyg
me`ivede] ziaa ezayy milkd z` mb lhlhl e`eai zqtxnd l`
dilra ezayy milkd z` e`iveiy e` ,zqtxnd l` [xvgl
`l ixdy ,ezeyrl xeq` df xace ,xvgd l` [zqtxnl me`ivede]
minkg exq` jkitle ,zqtxnd ixiic mr xvgd ixiic eaxir

.zqtxna e` xvga ezayy milkd z` s` dfl dfn lhlhl
ìáàm`eéäzqtxnde xvgd,íéaø ìLmiyp` mixcy ,epiidc £¨¨¤©¦

,zqtxnl zegeztd zeilra miax miyp` mixc oke xvga miax
eçëLåmiyp`d mze`eáøéò àìådzrn ,mnvr oial mpia elit` §¨§§Ÿ¥§

zeilrd ilk z` e` zqtxnl ziad ilk z` elhlhiy yegl oi`
elit` ziad ilk z` `ivedl xvgd ixiic mixeq` ixdy ,xvgl
ixiic mixeq` ok enke ,mnvr oial mpia eaxir `le xg`n ,xvgl
oicd jkitle ,zqtxnl elit` zeilrd ilk z` `ivedl zeilrd

y `ed dfa,ïä úçà úeLø ïlek úñtøîe äøãñëàå øöçå âbxzene ©§¨¥§©§©§¨¦§¤¤¨§©©¥
z` `l la` ,mdn cg`a ezayy milkd z` dfl dfn lhlhl

oerny iaxl epivne xg`ne .ziaa ezayy milkd(.ht lirl)xaeqy
ixaca x`eand oirke ,od zg` zeyx zetitxwe zexivg zebby
iax ixac ef `ziixa s`y xnel xazqn jkitl ,o`k `ziixad

.`id oerny
zhiyk `ziixad ixacn gikedl ozip cvik `xnbd zx`an dzr

,`xnbd zwiicn :l`enyk `lye axàîòèdxizny xacd mrh - ©£¨
,mda ezayy milkd z` zqtxnl xvgd on lhlhl `ziixad

meyn ,mizad ilk z` s` myl e`ivei `ny zyyeg dpi`eàìc§Ÿ

eáøéòzqtxnd ixiic eaxir `l oke ,mnvr oial mpia xvgd ixiic ¥§
,mnvr oial mpiaeáøéò àä,mnvr oial mpia eaxir m` la` - ¨¥§

,zqtxnd ixiic mr xvgd ixiic eaxir `leàìlhlhl mdl xzed Ÿ
itl ,mda ezayy milkd z` elit` ,jtidl e` zqtxnl xvgn
ixacke ,zeilrde mizad ilk z` s` myl e`ivei `ny yegl yiy
ote`a `l` xvgl xvgn lhlhl oerny iax xizd `ly xaeqd ax
iaxy xaeqd l`eny ixack `lye ,dnvrl xvg lk daxir `ly

oerny.oipr lka xizn
ax ly mzwelgnl ef `ziixan di`x `iadl oi` :`xnbd dgec

c meyn ,oerny iax zhiya l`enyeépî àäzhiyk ef `ziixa - ¨©¦
zhiyk ,`id in,àéä ïðaøzg` zeyx zexivge zebby mixaeqd ©¨¨¦

m`y l`eny mb dcen ef dhiyle ,dfl dfn lhlhl xzene ,od
md mixeq` df mr df eaxir `le mnvrl xvg lk ixiic eaxir
itl ,zexivga ezayy milkd z` elit` xvgl xvgn lhlhl
ezayy milkd z` s` myl `ivedl e`eai `ny minkg eyygy

.oerny iax zhiya `l` ax lr l`eny wlgp `le ,mizaa
:minkg zhiyk `id ef `ziixay jkl di`x `xnbd d`ianeà÷éc©§¨

énð,oerny iax zhiyk dpi`y ,`ziixad ixacn ok wiicl yi - ©¦
éðz÷ àìcs`y da epipy `l ixdy -éBáîe ótø÷od zg` zeyx §Ÿ¨¨¥©§¥¨

mpi`y ,minkg zhiyk epiide ,zqtxne dxcqk`e xvge bb mr
iax zhiyl ixdy ,iean e` stxwl xvg e` bbn lhlhl mixizn

.zg` zeyxk mipecip mlek oerny
:`xnbd dwiqndpéî òîLef `ziixay jkn gikedl yi ok` - §©¦¨

.minkg zhiyk `l` oerny iax zhiyk dpi`
:ax zhiyl di`x `iadl aey dqpn `xnbdòîL àzrnye `ea - ¨§©

xvgn lhlhl xizn epi` oerny iaxy xaeqd ,ax ixacl di`x
mizad ixiic eaxir `ly ote`a `l` stxwl e` zxg` xvgl

,`ziixaa epipy .mnvr oial mpia xvgayúBçeútä úBøéöç Lîç̈¥£¥©§
úBçeúôe ,Bæì Bæs`,éBánìdl yi el` zexivgn zg` lky ,xnelk ¨§©¨

ieanl gzt oke dl dkenqd xvgl gzt,ílek eçëLåixiic lk-] §¨§¨
[zexvgdeáøéò àìå,eicgiàéöBäìe ñéðëäì øeñàmilkøöçî §Ÿ¥§¨§©§¦§¦¥¨¥

,øöçì éBánä ïîe éBánìizy ieane xvgy mixaeqd minkg zhiyk ©¨¦©¨¤¨¥
.aexir `la efl efn lhlhl xeq`e ,od zeieyxeúáML íéìëå§¥¦¤¨§

[zayd zqipk zrya edyy-]éBánáe .øöça ïìèìèì øzeî ,øöça¤¨¥¨§©§§¨¤¨¥©¨
øeñà.minkg zrc `id ef .lhlhløézî ïBòîL éaøåelit` lhlhl ¨§©¦¦§©¦

itl ,ieanl xvgnïäL ïîæ ìk ,øîBà ïBòîL éaø äéäL[zeieyxd-] ¤¨¨©¦¦§¥¨§©¤¥
ìLmiyp`eáøéò àìå eçëLå ,íéaøif` ,el` mr el`øöçå âb ¤©¦§¨§§Ÿ¥§©§¨¥

ïlek éBáîe ótø÷å úñtøîe äøãñëàåk,ïä úçà úeLøxzen ok lre §©§©§¨¦§¤¤§©§¥¨¨§©©¥
.aexir `la dfl dfn lhlhl

`l m`y ,`id jk oerny iax ixac zpeeky ,dzr `xnbd dxaq
ezayy milk lhlhl md mixzen mnvrl xvg lk ixiic eaxir

,`xnbd zwiicn ok lre .ieanl e` zxg` xvgl xvgaàîòè- ©£¨
e` zxg` xvgl xvgn lhlhl oerny iax xizny xacd mrh

meyn ,ieanleáøéò àìcmixeq`e ,mnvr oial mpia xvg lk ixiic §Ÿ¥§
e`eai `ny yegl oi` jkitle ,xvgl mdiza ilk z` `ivedl md

,ieanl e` zxg` xvgl mizad ilk z` lhlhlàì eáøéò àä- ¨¥§Ÿ
mizad ilk miievn f`y ,mnvrl xvg lk ixiic eaxir m` la`
oerny iax dcen ,el` mr el` zexvgd ixiic eaxir `le ,xvga
,xvga ezayy milk elit` ieanl e` xvgl xvgn lhlhl xeq`y
ezayy milkd z` s` myl lhlhl e`eai `ny yyeg `edy itl
epi` oerny iaxy ,ax zhiyk `ziixad ixacn x`azn .ziaa
ixiic eaxir `ly ote`a `l` zxg` xvgl xvgn lhlhl xizn
oerny iaxy mixaeqd opgei iaxe l`enyk `le ,mnvrl xvgd

.oipr lka xizn
xyt`y itl ,ax zhiyk ef `ziixan gikedl oi` :`xnbd dgec

e ,opgei iaxe l`enyk s` dyxtléàîoerny iax zpeek `id dne - ©
e egkye miax ly ody onf lk' exne`a,'eáøéò àìy ezpeekàì Ÿ¥§Ÿ

eáøéòdéããä éãäa úBøéöç,ef mr ef -eáøéò íézáe øöç àäla` - ¥§£¥©£¥£¨¥¨¨¥¨¦¥§
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xcde"רטז fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc oiaexir(ipy meil)

éëä ïðçBé éaø øîà éîopgei iax xn`y okzi cvik -(.`v lirl) ¦¨©©¦¨¨¨¦
lhlhl zg` zeyxk zepecip zexvgy ,oerny iax ixack dkldy

,mnvrl xvg lk ixiic eaxiry ote`a elit` ,efl efnàäå[ixde-] §¨
,'äðLî íúñk äëìä' ïðçBé éaø øîàdpyna yi xy`ky ,xnelk ¨©©¦¨¨£¨¨¦§¨¦§¨

hewpl yi ,`pzd my zxkfd `lae ,miwleg `ll mzqa dpypd oic
,dkldl okïðúelirl epipye -(:er)yi xy`ky ,L ìúBkcnerïéa §©¤¤¥

,úBøéöç ézL`edyäøNò dBáb,migthåea yiáçBølyäòaøà §¥£¥¨©£¨¨§©©§¨¨
mdixiic jkitle ,zexivgd oia uveg `ed ,migthíéðL ïéáøòî- §¨§¦§©¦

,mnvrl miaxrn xvg lk ixiic ,xnelk ,oiaexir ipyïéáøòî ïéàå§¥§¨§¦
aexirãçàm`e .eicgieéämigpenBLàøalzekd lyelà ,úBøét ¤¨¨§Ÿ¥¥

,zg`d xvgd ixiic -ïéìBòlzekd y`xlïàkî,cg`d ecivn - ¦¦¨
íéìëBàåtd z` my,zexielàå,dipyd xvgd ixiic -ïéìBòy`xl §§¦§¥¦
lzekdïàkî,ipyd ecivn -íéìëBàå,zexitd z` myàlL ãáìáe ¦¨§§¦¦§©¤Ÿ

eãéøBézexitd z` el`e el`ähîì.xvgl ¦§©¨
,zxg`l zg` xvgn lhlhl xeq`y ,dpynd ixacn x`ean
zexivgd l` lzekd y`xn zexitd z` cixedl xeq` jkitle
hewpl yi ,miwleg `la ,mzqa zipyp ef dpyne xg`ne .dhnly
,eixaca dxizq zeywdl yiy `vnpe .opgei iax ixacl dkldl ok
,od zg` zeyx zexivgy oerny iaxk wqet `ed cg` cvny
xeq`y 'dpyn mzq'k wqet `ed jci`ne ,efl efn lhlhl xzene
xizd `ly opgei iax xaeq did eli` ,mpn`e .xvgl xvgn lhlhl
lk ixiic eaxir `ly ote`a `l` xvgl xvgn lhlhl oerny iax
my dpyndy xnele ,`iyewd ayiil did ozip ,mnvrl xvg
`id zxqe` jkitle ,mnvrl zexvgd ixiic eaxiry ote`a zwqer
iaxy opgei iax xaeqe xg`n la` .zexvgd l` lzekd on lhlhl
ixiic eaxiryk elit` ,oipr lka xvgl xvgn lhlhl xizn oerny
z` dxizn dpynd oi` recn denzl yi ok m` ,mnvrl xvg lk

.zexivgd l` lzekd y`xn lehlhd
:`piaxl iy` ax aiydéàî`ly calae' dpynd zpeek `id dn - ©

ecixei.íézaì ähîì ,'ähîìzexit cixedl xzen ok` ,xnelk §©¨§©¨©¨¦
dhnly zexivgd l` lzekd y`xn`l` zxqe` dpynd oi`e ,

oi` lkd zrcl oky ,mizad jezl jiledle lzekd y`xn lehil
.eicgi eaxir `ly ote`a zial xvgn lhlhl

dpynd ixac z` yxtl okzi cvik ,iy` axl dywde `piax ay
,mizal dhnl ecixei `ly oiprléðz àäådpy ixde -àéiç éaø §¨¨¥©¦¦¨

,da dpy jke ,xciqy zeziixaa ef dpynäæ àäé àlL ãáìáeoa-] ¦§©¤Ÿ§¥¤
[zg`d xvgdBîB÷îa ãîBòxvgd zirwxwaå ,ìëBàådidi `l ok ¥¦§§¥§

äæ[zipyd xvgd oa-],ìëBàå BîB÷îa ãîBòdpynd oi`y ,xnelk ¤¥¦§§¥
mixeq` j` ,cala lzekd y`xa `l` zexitd zlik` z` dxizn

.mizal wx `le ,xvgl s` dhnl cixedl md
déì øîà,`piaxl iy` axdàðL àì éaø éëå`l iaxy xg`n - ¨©¥§¦©¦Ÿ§¨¨

ecixei `ly calae' mzq azk `l` ,dfk ote`a dpynd z` dpy
ok m` ,'dhnlàéiç éaøly ecinlz `edy ,`ziixad z` xciqy ©¦¦¨

,iaxBì ïépîixd ,xvgl ecixei `ly `id dpynd zpeeky yxtl ¦©¦
.mizal ekilei `ly oiprl dyxtl okzi

izy oiay daxeg oipra mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd
:zexivgøîzàiabl ,yxcnd ziaa zwelgn dxn`p -ézL ¦§©§¥
úBøéöç,miza dnk yi odn zg` lkayåyiäaøeç[axg zia-] £¥§§¨

úçàzcnerdíäéðéavgd izy oia -el` zexivge .zexiúçàodn ©©¥¥¤©©
,äáøéòoial mpia eaxir xvg dze`ay mizad ixiic ,xnelk ¥§¨
,mnvrúçàåodnäáøéò àì.mnvrl mizad ixiic eaxir `l - §©©Ÿ¥§¨

,daxegd l` el` zexvgn lhlhl xzen m`d mi`xen` ewlgpe
.`l e`

dúBà ïéðúBð ,àðeä áø øîà[daxegd z`-]ìxvg.äáøéò àlL Bæ ¨©©¨§¦¨§¤Ÿ¥§¨
mnvr oial mpia eaxir `ly xvgd ixiic mixzeny ,xnelk
eaxir `le xg`ny ,daxegd l` mxvga ezayy milk `ivedl
,daxegl me`ivei `ny yegl oi`e ,xvga miievn mdiza ilk oi`

ì ìáàxvgàì äáøéòLixiicy ,xnelk ,daxegd z` mipzep oi` - £¨§¤¥§¨Ÿ

milk lhlhl mi`yx mpi` mnvr oial mpia eaxiry xvg dze`
ilk miievn ixd eaxire xg`ny ,daxegd l` mxvga ezayy

yegl yie ,xvga mdizaäaøeçì íézác éðàî é÷etàì éúà àîìéc¦§¨¨¥§©¥¨¥§¨¦§§¨
.daxegd l` mizaa ezayy milkd z` s` `ivedl e`eai `ny -
hwpe ,did ax ly ecinlzy itl ,dfa `ped ax xqe`y xacd mrhe
md mixeq` mnvrl xvg ixiic eaxiry ote`ay ,ezhiyk dkldl
z` s` myl e`ivei `ny yegl yiy itl ,zxg` xvgl lhlhl

.mizad ilk
,øîà áø øa àéiçådaxegd z` mipzepy [ax-] ia`n izrny ip` §¦¨©©¨©

ì óàxvg dze`,äáøéòLoiprl deey zexivgd izy oicy ,xnelk ©§¤¥§¨
e` xzidl da zeey odizy m`d epnn izrny `l mpn` ,daxegd

,xeqi`låy `id dfa ezpeeky ,xnel il d`xpúBøeñà ïäézL §§¥¤£
.daxegd l` oda ezayy milk lhlhløîàz íàåezpeek oi`y §¦Ÿ©

y xaeq `ed `l` ,okúBøzeî ïäézLokeza ezayy milk `ivedl §¥¤¨
,denzl yi ok m` ,daxegd l`àlL øöç ïéðúBð ïéà äî éðtî¦§¥¨¥§¦¨¥¤Ÿ

.äáøéòL øöçì äáøéòzexivg izy yiy ote`a ixd ,xnelk ¥§¨§¨¥¤¥§¨
mnvrl mizad ixiic eaxir odn zg`a xy` ,efl ef zekenqd
daxiry xvgd ixiic mixeq`y ax xaeq ,eaxir `l odn zg`ae
itl ,daxir `ly xvgd l` mxvga ezayy milkd z` lhlhl
,mdiza ilk z` s` myl `ivedl e`eai `ny yyeg `edy
miievn mnvr oial mpia ef xvgay mizad ixiic eaxire xg`ny
xvgd ixiic lr xqe` ax oi`y xn`p m`e ,xvga mdiza ilk
xqe` `ed recn ,ok m` ,daxegl mdilk z` `ivedl daxiry

.mdil` dkenqd daxir `ly xvgl mdilk z` `ivedl mdilr
,xzidl zeey odizyy ax zpeek oi`y ,xnel jixv gxkda `l`
ixiic lr s` xeq`l yiy xacd mrhe .xeqi`l od zeey `l`
yyg oi`y s` ,daxegl mdilk `ivedl daxir `ly xvgd
xacd z` mdl xizp eli`y itl ,mdiza ilk z` myl e`iveiy
mdiza ilk z` myl `ivedl daxiry xvgd ixiic s` e`eai

.mxvga miievnd
izy lr xeq`l dzid ax ly ezpeeky gikedl oi` :`xnbd dgec
xizdl dzid ezpeeky okzi `l` ,daxegl lhlhl zexvgd
lhlhl xqe` `ed ok m` recn epa `iig dnzy dne ,odizya
wlgl yiy itl ,`iyew ef oi` ,daxir `ly xvgl daxiry xvgn

,mdipiaíúä`ly xvgl daxiry xvgn lehlh oiprl ,my - ¨¨
s` myl `ivedl e`eai `ny dfa xeq`l yiy ax xaeq ,daxir

c ,mizaa ezayy milkd z`îc ïåékéúà øöça íézác éðàî éøèð ¥¨§¦§§¦¨¥§¨¦§¨¥¨¥
é÷etàìmd milibx xvga mixnzyn mizad ilke xg`ny - §©¥

yeygl mewn yi jkitle ,xvgd l` mdizan miax milk `ivedl
e`eai dipyd xvgl xvgd ilk z` lhlhl mdl xizp m`y

la` .mizad ilk z` s` myl lhlhlàëäo`k -ïåék ,äaøeça ¨¨§§¨¥¨
é÷etàì éúà àì äaøeça øöçc éðàî éøèðî àìcilke xg`n - §Ÿ¦§§¦¨¥§¨¥§§¨Ÿ¨¥§©¥

myl `ivedl mc` ipa jxc oi` daxega mixnzyn mpi` xvgd
`ivedl daxiry xvgd ipal mb xizdl ozip jkitle ,daxd milk
e`eai `ny yegl oi`e ,daxegd l` mxvga ezayy milkd z`

.mizad ilk z` s` myl `ivedl
:ax xa `iig ixaca zxg` drc d`ian `xnbdéøîàc àkéàyi - ¦¨§¨§¦

.zxg` oeyla ef dreny exn`y,øîà áø øa àéiçia`n izrny ¦¨©©¨©
daxegd z` mipzepyì óàxvg dze`,äáøéòLizy oicy ,xnelk ©§¤¥§¨

da zeey odizy m`d yxit `l j` ,daxegd oiprl deey zexivgd
,xeqi`l e` xzidlåy `id ezpeeky ,xnel il d`xpúBøzeî ïäézL §§¥¤¨

.daxegd l` oda ezayy milkd z` lhlhløîàz íàåezpeeky §¦Ÿ©
y dzid ax lyéôì ,úBøeñà ïäézLxaeq `edy epivnyïéàL §¥¤£§¦¤¥

,äáøéòL øöçì äáøéò àlL øöç íéðúBðdf minec mipte`d oi` §¦¨¥¤Ÿ¥§¨§¨¥¤¥§¨
c meyn ,dflíúä`ly xvgl daxiry xvgn lehlh iabl ,my - ¨¨

,daxirøöça íézác éðàî éøèðîc ïåékmizad ilky xg`n - ¥¨§¦§§¦¨¥§¨¦§¨¥
l` ziad on miax milk `ivedl md milibx ,xvga mixnzyn

jkitle ,xvgdïðaø eäa eøL àìz` minkg dfa exizd `l - Ÿ¨§©¨¨
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המשך בעמוד רמ



ריז ezny in` cenr av sc ± iyily wxtoiaexir
éëä ïðçåé éáø øîà éîå.zg` zeyx zexivgc eaxir elit`e oerny iaxk dkld Ðãáìáå

äèîì åãéøåé àìùeaxira `nlya zxn` i` .dzxiagl xvgn `ivedl xeq` :`nl` Ð

.`nwez i`na `zyd la` eaxira `dl `pniwe` xeq`åîå÷îá ãîåò äæ àäé àìùÐ

.xn`w lzekd y`x lre opiqxb enewna cner df `diy `pixg` `pyil .xvgd zirwxwa

äàðù àì éáø éëå.epizpyna ef dpynl Ðéáø
àééçecinlze `ziixad z` mzqe xciqy Ð

.didåì ïééðîdhnl mlerle .yexitd df Ð

oizipzn iax mzqccixei `ly ,xn`w mizaa Ð

.ezial jileie lzekd y`xnúçà äáøåçå
íäéðéá.mixg` ly `py `le mdly `py `l Ð

zeyx welig oi`y ,oerny iaxk `nwe` `dc

zeyxl dvext dpi`y oebke ,mizaa `l`

.miaxdäáøéò úçàip`n igikye ,dnvrl Ð

.deeba mizacåæì äáøåçä ïéðúåð àðåä áø øîà
äáøéò àìù,xvga ezayy milk dl `ivedl Ð

`le li`ed mizac ip`n da igiky `l `dc

daxiryl la` daxir`ped axc ,`l Ð

oerny iaxk dkld xn`c .ded axc ecinlz

eaxir la` ,eaxir `lya.`l Ðáø øá àééçå
äáøéòùì óà øîàs` `a`n izrny ip` Ð

daxiryl,yxtn ip` izrcne ,dze` oipzep Ð

daxiryl s` `a` xn`c i`dcz` xeq`l Ð

i`c .daxir eh` daxir `l xfbc ,xn`w odizy

deebl ipd iwtn.iwtne ez` inp ipd Ðíàå
:øîàúxizdl daxiryl s` izrnyy dna Ð

`a` xfb `le ,zexzen odizyc `a` xn`w

mizac ip`n meyn daxirail `iyw Ð

oerny iaxk dkld lirl xn`c ,`a`c `zlina

eaxir la` ,eaxir `ly `ededn iptn .`l Ð

,daxiry xvgl daxir `ly xvg mipzep oi`

`l `d ,m`iveze dzxiag jezl dilk qipkz

`dc il ipyzc inp idp :xnelk !daxega ax xfb

`l daxir la` lirl ax xn`c`ed dcen Ð

dilk d`ivene zqpkn daxir `ly dze`c

`lya da igiky `l `dc ,daxiry jezl

igiky `dac ab lr s`e .mizac ip`n daxirÐ

yipi` ynzyn ik `nzqc ,opiyiig `lÐ

,edin .dixaga `le ynzyn dicic ip`na

qipkdl daxiryk `a` xq` i`n` il `iyw

,daxir `lyl.daxeg iabl xfb `l `døèðéîã ïåéë íúäax xn`wc daxiryl s` :xnelk Ðxfb i`n` zexivg iabe xn`w xzidl Ðigiky ,xvga milk ixhpinc oeikc meyn Ð

.`aeh ip`n iwet`l iypi` da iciar `l daxeg la` .dkeza mb mixnyp ixdy ,dzxiagl iwtne ,xvgc ip`na mizac ip`n itlgn `nlc opiyiige ,`aeh ip`n iwet`léøîàã àëéà
úåøåñà ïäéúù øîàú íàå úåøúåî ïäéúùå äáøéòùì óà øîà áø øá àééçdizlinl zwgc elit` ,jgxk lr :`nl` ,`l eaxir la` xn`wc `a`l dil opirnyc meyn `nrhe Ð

daxiry jezl zxzen daxir `ly la` ,daxir `lyl dilk lhlhl xq`c `ed daxirya xq`c i`dl `newe`l `a`c:`nl` .daxiryl daxir `ly oipzep oi`c `din opirny Ð

ediiexzl dl iadic `a` xn` ike .da dxeq` daxiry jgxk lr ,inp daxegae .mizac ip`n meyn daxira xfb.inc `l ,xn`w `xeqi`l Ðíúäip`n ixhpinc oeik ,zexivg iab Ð

exivgak exiag xvga.`l daxeg la` .mizac ip`n dl wetil `lc opiyiige ,`aeh ip`n dl iwet`l iciar Ð

äðùîøúåî ìåãâäel xeq` ohw la` .xyrn xzei dvxtd oi`c oebke .itetiba ixyc `ed gzt dvxt jd lecb iablc .eilr oixqe` ohw ipa oi`e ,dhnly ziad ilk el qipkdl Ð

,`l mizaa ezayy milkl la` okeza ezayy milkl `l` zg` zeyx oibb xn` `l xi`n iax elit`c `id lkd ixace e`elna el uxtpc dilr ixq` lecb ipac ,ziad ilk `ivedl

.dphw` dlecb dxq` mizad ilk oiprle od zg` zeyx zexivg `nlr ileklc dlecbl dvxtpy dphw xvgc `inecúøúåî äìåãâdnvrl daxir m` day mizad ilk `ivedl Ð

.dphw ipa dlr ixq` `le

àøîâéúøú.bbe xvg Ðàúöéçî àøëðéîã øöç äî.zevign dl yi ixdy Ðââ óà`ly ,opira zexkip zevign edin ,wiq` ceb meyn zepezgz zevigna dil opixyc inp idp Ð

`xkpin `l i`c .mdl dveg hlea bb `di.oirteyn `le eid oiwlg odly oibb lk .cigid zeyx epi` zevign el oi`y lke dvign mey el oi`c ,xeq` inp lecbe .wiq` ceb opixn` `l Ð

ìàåîùìåmiax dl iqxcc xvg dnc .iccd iab idppz ikdl ,wiq` ceb opixn` `xkpin `l elit` xn`c Ðxeq` ohw ipzwc i`d ,bb s` Ðdl iedc ,dfl dfn miax iqxcc meyn Ð

oda iqxc `l i` la` .dweq`e cbinl zivn `le zqxcp dvign mdipiay dpezgz dvign`le `iqknc ab lr s`e ,mdipia dvignd wiqtze wiq` ceb opixn`c ,ixy ohw s` Ð

.`xkpinäðè÷á ïéìùåî äìåãâ éøåéã.olv` dze` oikyene Ðäðè÷ éøåéã ïéàå.olv` okyenl .dlecba oilyen Ðäðè÷ä úà òåøæì øåñàdlecb jeza dlek dphw `iedc o`nkc Ð

rexfle wigxdl xzen dlecbd jeza elit`y ,miptbd on zen` rax` wigxn elit`e .incdeyn gzt cgk dlek :`nl` ,dlecb ly dgztk `idy iptn oizipzn ipzwc ,xeq` `kd Ð

.dlïéøúåî íéðôâ.dlecba oilyen dphw ixeic oi` `dc Ð
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àäåzia xn`e ,`ed zwelgn jk xg`e mzqc :dywe Ð dpyn mzqk dkld opgei iax xn`

mzq aiyg zegtd lklc ab lr s`e .mzqk dkld oi`c (a,an zenai) "uleglld

iax axd uxize !dilr opax ibilt ikd e`lac ,dpin `wtp oi` `kd Ð cigid itlk miaxk

:odk mdxa`xg`e zwelgn ied xacd dfae ,xfb `lc `l` dpi` wgvi epiaxl `iyew xwirc

in"a zexivg ylya zwelgn ,mzq jk

,(a,er) "oelg" wxta mzqe (a,dn) "ede`ivedy

.dxifba ibilt `l `kd la`

éðôîxvgl daxir `ly xvg oipzep oi` dn

daxir zg`a ixii`c meyn Ð daxiry

oicd `ede .`pyil i`d hwp ,daxir `l zg`e

xvg oipzep oi` dn iptn" :xninl ivn dedc

.xity yxit qxhpewae ."daxiryl daxiry

àëéàzexzen mdizye daxiryl s` ixn`c

xn`c `d `iyw ixn`c `ki`d itl Ð

.daxegl s` :xn` opgei iax ,(`,cr) "xcd" wxta

iwet`l iz` `nlic xfb `lc dinrhl opgei iaxe

iz` `nlic xfb `l inp `kde .xvgl mizac ip`n

,`ed dinrhl i`ne .daxegl mizac ip`n iwet`l

!xfb `l daxeg iab ,`kd xfbc ax elit` `dc

óà`nw `pyilk epiid Ð miax dl iqxc `wc bb

.lirlc sqei axc

íéðôâÐ dphwd z` rexfl dxeq` dlecba

deye uegan d`xp (a,h) xn`c o`nl

oiqpkpa ixiin Ð gzte igl meyn oecip miptan

.dlecbl dphw ilzek
miptb
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äaøeça¯áø øa àéiç ,éøîàc àkéà .é÷Btàì éúà àì ©§¨¨¨¥§©¥¦¨§¨§¦¦¨©©
ì óà :øîà:øîàz íàå .úBøzeî ïäézLe ,äáøéòL ¨©©§¤¥§¨§¥¤¨§¦Ÿ©

úBøeñà ïäézL¯éðàî éøèðîc ïåék íúä .äáøéòL øöçì äáøéò àlL øöç íéðúBð ïéàL éôì §¥¤£§¦¤¥§¦¨¥¤Ÿ¥§¨§¨¥¤¥§¨¨¨¥¨§¦§¨¦¨¥
äaøeça ìáà ,é÷Btàì éúàc ,ïðaø eäa eøL àì øöça íézác¯.éøèðî àìäðùîìBãb âb §¨¦¤¨¥¨¨§©¨©§¨¥§©¥£¨§§¨¨¦§¨¦©¨
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íéaø dì éñøc à÷c øöç äî¯äaøå àøéæ éaøå äaø áéúé .íéaø déì éñøc à÷c éîð âb óà ©¨¥§¨¨§¦¨©¦©©©¦§¨¨§¦¥©¦§¥©¨§©¦¥¨§©¨
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ריח
ezny ina cenr av sc ± iyily wxtoiaexir

äìåãâä úà òåøæì øúåî äðè÷á íéðôâgzt lke :`gzit dlecb iablc .dlgzkl Ð

`aa) opzck ,dlgzkl dlecbd z` rexfl xzen miptbl jenq elit`e .`ed dvignk

miizpa xcb did (`,ek `xzaelcbiyke .o`kn xcbl jneq dfe ,o`kn xcbl jneq df Ð

dphwa dlecb ixeicc ab lr s` ,mirxfdwxt zegpna xn`c .miptbd z` mixqe` oi` Ð

ly mxk z` rxfy cg`a dyrn :(`,eh) ipy

z` exq`e minkg iptl dyrn `ae ,exiag

`nrh i`n :xn`e .miptbd z` exizde mirxfd

opaxcn mirxf x`y ,dxez dxq` sele qeapw Ð

`xeqi` car `lc jd .ixiq`.opax eqpw `l Ð

dlecbd z` rxfyke li`ed ,inp ikdxzida Ð

lke .diqpwnl `kil ely mdizy elit` ,drxf

.encw dly miptbe ,mixg` ly dphw m` oky

äùàhb dlra dl wxfe ,dlecba zcner Ð

xn`c o`nl `ki`e dly odizye dphw jezl

hb wxefd :opzc `dc (a,fr) oihib zkqna

ef ixd dxivg jeza e` dzia jeza `ide ezy`l

zyxebn,dry dze`a dkezl zcner `wec Ð

dry dze`a dkezl zcner dpi` m` la`Ð

`id dlyc ab lr s`e ,`l.úùøâúîÐàéäÐ

xza dphw dlekc ,dphwa zcnerk `id ixdy

.`kiiy dlecbúùøâúî äðéàe`l dlecbc Ð

`nipc dy`l ipw `l hbe ,`lf` dphw xza

ipwnl `ira `l dy`c ,hb xza dy` icyp

.`hibïéàöåédphwa i`wc xeaiv gilyc ÐÐ

.jiiy `kdïéàöåé ïéàjiiy `l `zydc Ð

xninl opivn `l dphwa iniiwc xeave .ediixza

.eczyn `l cg xza daexc ,dixza ikiiyc

äìåãâá òîù úàéø÷ úåø÷ì øúåîiabc Ð

.icin meya `lwlwn dphw ivn `le ,`id dvignk dlecbäöéçî ïéà éìîìéàùi` Ð

dlecba oitcery itetib jpd e`l,zg` xvgk edl eed ,zeey dphwde dlecbd eid Ð

itetib jpd meyn ,`zyd .zen` rax` wigxne miptbd mr my rexfl xzeneopicy Ð

.zxqe`y dvign epivn .dlek `xqzine dlecb xza dphw dleklúà äåùä åìéàå
äéôåôéâwliqe ,dphwd zcnk dpxvwiy cr ,o`kne o`kn dlecbd jeza zevign dpay Ð

elld zevign ici lr oitetibd z`e`vnp ,zeey odizy eiykre dxeq` dlecb s` Ð

.xeqi`l ze`a elld zevignúåöéçî ÷åìéñla` .zepey`xd z` ewliq zepexg`d Ð

.dvign xezi meyn ,dphwd lr oitetibd scer xq` drixf iab
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íéðôâab lr s` ,mirxfd elcbiyke :qxhpewa yxit Ð dlecbd z` rexfl xzen dphwa

ipy wxta zegpna opixn`ck ,miptbd z` oixqe` oi` Ð dphwa dlecb ixeicc

exizde mirxfd exq`e ,minkg iptl dyrn `ae ,exiag ly enxk rxfy '`a dyrn :(`,eh)

Ð `xeqi` ciarc jd .opaxc mirxf x`y ,dxez dxq` sele qeapw Ð `nrh i`n .miptbd

,inp ikde .eqpw `l Ð `xeqi` ciar `lc jd ,eqpw

,drxf xzida Ð dlecbd z` rxfyke li`ed

eyexitle .diqpwinl `kil Ð ely odizy elit`

ixy ikidc :dnize .mirxf x`ya `kd ixiin

dlecb ixeicc oeik ?elcbiyk mirxfd gipdl

mi`lk zkqna opz odili`n elr elit`c ,dphwa

d :(e dpyn :qxhpewd yxit)d`xe mxka xaer di

m` ,ephwl` xefg`ykl xn`e ,enxk jeza wxi

.ehwelln y`iizny oeik ,xeq` Ð miz`n siqed

lra rci `ly ixii` zegpnc `idd jgxk lre

wgvi epiaxl d`xp jkl !enxka mirxfdy mxkd

lr dlecb myc meyn :oizrnyc `nrh yxtl

miptb ikdle .dlecbd lr dphw my oi`e ,dphwd

ab lr s`e ,dphwd lr mxk my ied Ð dlecba

`pngxc ,drxefl xeq` Ð dphwa miptb oi`c

jnxk rxfz `l" :aizkc ,mxk my lr citw

rexfl xzen Ð dphwa miptb la` ."mi`lk

dcy my didi dprxfiyklc ab lr s` ,dlecba

my` citw `l `pngxc ,yegl oi` Ð dphwd lr

dedc "mxk rhz `l jcy" :aizk `l `dc ,dcy

.dcy my` citwc rnyn

äùà:qxhpewa yxit Ð dphwa hbe dlecba

oihiba xn`c o`nl `ki`c .dly odizye

jeza `ide ezy`l hb wxefd opzc `d ,(a,fr)

dpi` la` .dry dze`a dkeza zcnerc `wecc Ð zyxebn ef ixd dxivg jeza e` ,dzia

`ede" `xnba mzd opixn`wc `d :xnel jixve .`id dlyc ab lr s` ,`l Ð dkeza zcner

mzd ipzwck ,xn`w ynn dzia jeza `l` ,xn`w dzia lv` e`l Ð "dzia cva dcnry

lr s` ,zyxebn dpi` Ð dlecba hbe dphwa dy` opixn` `kd `dc .dzia jeza oizipzna

,zg` xvg dy`dl eli`ydya ixiin `kdc d`xp wgvi epiaxle .dlecbd lv` zcnery it

dl eli`ydy ,dphwa dy` .dphwd lr mb dny ied Ð dlecb dl eli`ydykc opixn`we

.dlecb lr dny ikda ied `l Ð dphwd

äòùúdynge dphwa dyng la` .dphwa cigia `wec Ð oitxhvn dphwa cigie dlecba

,dphwa dyng oicd `ed Ð dphwa dryz hwpc `tiqe .oitxhvn oi` Ð dlecba

sb`d on :(a,dt migqt) "oilev cvik" wxta opzc `de .`pyil i`d hwp `yix ab` `l`

d`xp dxe`kl .minyay mdia`l l`xyi oia zwqtn dpi` lfxa ly dvign elit` :xn` iel oa ryedi iaxe .dltzl oke :`xnba ax mzd xn`we ,ueglk Ð uegle sb`d one miptlk Ð miptle

m` ,dlibn lewe xtey lew rnye zqpkd zia ixeg` xaer did :(a,fk dpyd y`x) "oic zia ede`x" wxta opzck ,zqpkd zial ueg elit` `veic ax dcen z`vl oiprlc ,ibilt sexiv oiprlc

"oixn`p el`" wxtae .axk `kdc `ibeq ok m`c ,`iywe .`vi Ð eal oeekiaxc `zlinn cenlzdc `nzq iziine ,mipdkd ixeg`y mr iab ,iel oa ryedi iaxk ol `niiwc rnyn (a,gl dheq)

zegt dyecway xac oi`c (a,bk) dlibna ol `niiwc "ekxa" e` dyecw zeprl oiprl ibilte .`kd opixn`ck ,oitxhvn oi`c iel oa ryedi iax dcen sexivlc :yxtl d`xpe ?iel oa ryedi

mipdk zkxa ziiprl xeav llka iede ,zwqtn dpi` lfxa ly dvign elit`c :xaq iel oa ryedi iaxe .miptay xeav llka ied `lc ,zeprl leki epi` Ð uegle sb`d on ax xaqwe ,dxyrn

.dyecway xac zeprle

éìîìéàùwigxn Ð zg` xvg odizy dil iede ,ditetib deyd `l` dphwd cvl itetib ded `l i`c .qxhpewa yxitck ,jixt dlecb itetibn Ð rxefe zen` rax` wigxn dvign oi`

elit`e dphwa rexfl xeq`e ,rxb rxbn Ð efn ef xzei wlgil jka zeie`xe itetib yiy eiykre .mxkd legn oick zen` dxyr mizy lzekle mxk oia yi m` ,rxefe zen` rax`

dphw ly zevign llk oi` m`y .zeywdl dvex epi` dphwn la` ,jixt dlecbd lzekn `wece .gztd jez `id eli`k iedc ,dlecb ly dgztk `idy iptn :`pyil rnynck .dn` d`n `id

zephwd zevign ici lre ,setibd d`xp zephwd zevign oi`ykc ,dniz df oi`c Ð zephwd zevign ici lr xq`p eiykre dvignk ied gztdc ,dlecbl jenq rxef `l` wigxdl jixv oi` Ð

rax` wigxny ,dlecb zvign jez `id eli`n xzei dlecbl dvxtpy dphwa xingdl oi`c `xaqd jezn d`xp did dxe`klc :wgvi epiax xne`e .zevign weliq iede ,dlecb itetib oixkip oi`

rxf `iadl `ly ,dlecbd zevign jez `id eli`k dphwd zeyrl epiid Ð dlecb ly dgztk dl opieync `de .zen` dxyr mizy lzekle mxkd oia yiye ,mxkd legn oick rxefe zen`

llk dvign oi` m`y ,xeqi`l dvign epivn :eyexit ikdc d`xp dide .dxe`kl `xaq dpi` Ð dlecbd zevign jez dzidy dnn xzei xingdl la` .zen` rax` wigxi ok m` `l` myl

ikdl Ð zevign swen mxkd mb mzdc ,mxkd legnl inc `le .dphw ly uegay lzekd cvl uegay mxkdn zen` dxyr mizy oi` elit` ,rxefe dphwa zen` rax` wigxn Ð dlecbl

.mxkd legn oick dn` dxyr mizy jixv Ð dlecbl zevign yiy eiykre .dn` dxyr mizy jixv oi` Ð mxkl dphw lzek jiiy `le ,dvign oi` mxkd aiaqc `kd la` .zen` a"i jixv

m`e ,mxkd legn oic my `di `l Ð dvign oi` m`y ,`zyd `niiw mxkd legn` `dc ?mxkd legnn jenqa dywn dnl ok m`c ,ok yxtl xyt` i`c wgvi epiax xne` la`zevign yi

.xwir i"yx yexit il d`xpe .mxkd legn oic my `di Ð

øîàcg` lke .odly wecwc lr dywd iia`e ,'ek oixeic dpin rny oizipznn ozyly ewcwcne iazi eed opg ax xa daxe `xif iaxe dax ixdy ,"dax" :dibd mz epiax Ð iia`l `ax dil

dkeqa `da ibilt iia`e `axe .zevign weliq ied jcicle dxiyk icicl ikd xza xn`wcn ,qexbl el did `axc d`xp zvwc ab lr s` .xeqi`l dvign epivnc eixac miiwl `a cg`e

.mz epiax dibdy enk ith d`xp mewn lkn Ð dl iziin inp onwle ,iia` xg` exikfny (`,gi) `nw wxta
jkiq
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äpèwa íéðôb .ïéøzeî íéðôb¯úà òBøæì øzeî §¨¦¨¦§¨¦©§©¨¨¦§©¤
äpèwa èâå äìBãba äMà .äìBãbä¯.úLøbúî ©§¨¦¨©§¨§¥©§©¨¦§¨¤¤

äìBãba èâå äpèwa äMà¯øeaö .úLøbúî dðéà ¦¨©§©¨§¥©§¨¥¨¦§¨¤¤¦
äpèwa øeaö çéìLe äìBãba¯.ïúáBç éãé ïéàöBé ©§¨§¦©¦©§©¨§¦§¥¨¨

äìBãba øeaö çéìLe äpèwa øeaéö¯éãé ïéàöBé ïéà ¦©§©¨§¦©¦©§¨¥§¦§¥
äpèwa ãéçéå äìBãba äòLz .ïúáBç¯.ïéôøèöî ¨¨¦§¨©§¨§¨¦©§©¨¦§¨§¦

äìBãba ãçàå äpèwa äòLz¯äàBö .ïéôøèöî ïéà ¦§¨©§©¨§¤¨©§¨¥¦§¨§¦¨
äìBãba¯äàBö .äpèwa òîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà ©§¨¨¦§§¦©§©©§©¨¨
äpèwa¯øîà .äìBãba òîL úàéø÷ úBø÷ì øzeî ©§©¨¨¦§§¦©§©©§¨£©

ïéà éìîìéàL ,øeqéàì ävéçî eðéöî ïk íà :ééaà eäì§©©¥¦¥¨¦§¦¨§¦¤¦§¨¥¥
ävéçî¯àzLä eléàå .òøBæå úBnà òaøàã ÷éçøî §¦¨©§¦©§©©§¥©§¦¨§¨

ävéçî eðéöî àìå :ééaàì àøéæ éaø déì øîà !äøeñà£¨£©¥©¦¥¨§©©¥§Ÿ¨¦§¦¨
äpè÷ì äöøôpL äìBãb øöç :ïðz àäå !?øeqéàì¯ §¦§¨§©¨¥§¨¤¦§§¨¦§©¨

dçúôk àéäL éðtî ,äøeñà äpè÷e úøzeî äìBãb§¨¤¤§©¨£¨¦§¥¤¦§¦§¨
äéôetéb úà äåLä eléàå .äìBãb ìL¯éîð äìBãb ¤§¨§¦¦§¨¤¦¤¨§¨©¦

déì øîà .àeä úBvéçî ÷eléñ íúä :déì øîà !äøeñà£¨£©¥¨¨¦§¦£©¥
ì ävéçî eðéöî àìå :ééaàì àáø:øîzà àäå ?øeqéà ¨¨§©©¥§Ÿ¨¦§¦¨§¦§¨¦§©
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ריט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr av sc oiaexir(ipy meil)

d eli`eíéðôbdlecbayïéøzeîmirxfd zngn mixq`p mpi`e ,md §¨¦¨¦
dlecbd xvgd iabl oecip mdipiay gztde xg`n ,dphway

.dphwd oiae dpia zwqtnd ,dvignk
yi m`eíéðôbmirehpad xvgòBøæì øzeî ,äpèwdligzklúà §¨¦©§©¨¨¦§©¤

xvgd,äìBãbä,dphwd xvgay miptbl zen` rax` jeza elit` ©§¨
.dlecbd xvgd iabl dvignk oecip mdipiay gztdy itl

:hb oiprl jkn `veid oicd z` miyxtn md dzreäMàzcnerd ¦¨
ad xvgå äìBãbdlra dl wxfa èâd xvg,äpèwixd ,dly odizye ©§¨§¥©§©¨
ef.úLøbúîici lr zyxbzn dy`d oi`y xaeqd zrcl elit`e ¦§¨¤¤

mewn lkn ,xvgd jeza zcnery ote`a `l` dxvga hb zwixf
,dphwa s` zcner eli`k df ixd dlecbd xvga zcnere xg`n

.dlecbd xg` zxxbp dphwd ixdy
d m` la`äMàzcnerad xvgå äpèwdlra dl wxfa èâxvg ¦¨©§©¨§¥©

d,úLøbúî dðéà ,äìBãb,dphwd xg` zxxbp dpi` dlecbde xg`n §¨¥¨¦§¨¤¤
itl ,dlecbay hbd xg` zkynp dpi` dphway dy`d eli`e

.dze` dpew `ed `le hbd z` dpewd `id dy`dy
ipiiprl jkn mi`veid mipic iwelig dnk miyxtn md ok enke

:dlitzøeaöcnerdad xvgçéìLe äìBãbdøeaöcneraxvg ¦©§¨§¦©¦©
d,äpèwel` ixdïúáBç éãé ïéàöBéxg`n ,df xeaiv gily ici lr §©¨§¦§¥¨¨

ixde ,dlecbay xeaivd xg` xxbp dphwa cnerd xeaivd gilye
.mewn eze`a mdnr cnerk `ed

d m` la`øeaéöcnerad xvgå äpèweli`çéìLdøeaéöcner ¦©§©¨§§¦©¦
ad xvgïéà ,äìBãbmdïúáBç éãé ïéàöBé,df xeaiv gily ici lr ©§¨¥§¦§¥¨¨

xvgd oi` ixdyxeaivd eli`e ,dphwd xg` zxxbp dlecbd
miaxd oi` oky dlecbay xeaivd gily xg` xxbp epi` dphway
dlitza cner xeaivd gily oi`y `vnpe ,cigid xg` mikynp

.xeaivd mr cgi
micner m`y ,oipnl dxyr sexiv oiprl oicd `ed okeäòLz¦§¨

miyp`ad xvgäpèwa ãéçéå äìBãbel` ixdïéôøèöîoipnl eicgi ©§¨§¨¦©§©¨¦§¨§¦
.dlecbay dryzd xg` jynp dphway cigid oky ,dxyr ly

m` la`äòLzmicner miyp`ad xvgïéà äìBãba ãçàå äpèwmd ¦§¨©§©¨§¤¨©§¨¥
ïéôøèöîxg` jynp epi` dlecbay cigid oky ,dxyr ly oipnl ¦§¨§¦

xg`n ,cigid xg` mikynp mpi` dryzd s`e ,dphway dryzd
.herind xg` xxbp aexd oi`e

mewna dyecway xac zxin` oiprl mipic iwelig dfa yi oke
yi m`y .iwp epi`ya äàBöd xvgòîL úàéø÷ úBø÷ì øeñà äìBãb ¨©§¨¨¦§§¦©§©

mbad xvg,äpèwyi eli`k mipce ,dlecbd xg` zxxbp `idy itl ©§©¨
yiyk la` .dphwa s` d`evúàéø÷ úBø÷ì øzeî äpèwa äàBö¨©§©¨¨¦§§¦©

,äìBãba òîLdphwd xg` zxxbp `id oi`y. §©©§¨
:el` mipic lr iia` ly eziiyew z` d`ian `xnbdééaà eäì øîà̈©§©©¥

dphwd xvgdy mkixack m` ,opg ax xa daxe `xif iaxe daxl
mirehp miptb yiyk jkitle ,mi`lk oiprl dlecbd xg` zxxbp
rax` zwgxda ic oi`e ,dphwd xvgd lka rexfl xeq` dlecba

,zen`ävéçî eðéöî ïk íàznxebdL ,øeqéàìixdéìîìéà[eli`-] ¦¥¨¦§¦¨§¦¤¦§¨¥
ävéçî ïéàxvgk zepecip odizy eid dlecbl dphwd oia llk ¥§¦¨

dphwd lra dide ,zg`úBnà òaøà ÷éçøîdlecbay miptbd on ©§¦©§©©
òøBæå,exvg z`àzLä eléàådlecbd xvga zevign yiy ,dzre - §¥©§¦©§¨

ly dgzta dlek zcnerk dphwd xvgd zipecip ,gztd aiaq
e ,dlecbdäøeñà,`ed denz df xace .dghy lka drixfa `id £¨

cvike ,efn ef wlgil zexvgd eid zeie`x ef dvign ici lr ixdy
jeza zcnerk zipecip dphwd xvgd `dzy znxeb `idy okzi

.dlecbd
ex`azpy mipicd z` exn`y mi`xen`d ixac z` d`ian `xnbd
yi ok`y gikedle ,iia` ly eziiyew z` ayiil miqpnd ,lirl

:xeqi`l znxebd dvignå ,ééaàì àøéæ éaø déì øîàikeðéöî àì ¨©¥©¦¥¨§©©¥§Ÿ¨¦
ïðz àäå ,øeqéàì ävéçîepizpyna epipy ixde -(`"r lirl),øöç §¦¨§¦§¨§©¨¥

,äpè÷ì äöøôpL äìBãbdúøzeî äìBãbday mizad on lehlha §¨¤¦§§¨¦§©¨§¨¤¤
,xvglåd xvgdàéäL éðtî ,äøeñà äpè÷zipecipìL dçúôk §§©¨£¨¦§¥¤¦§¦§¨¤

d,äéôetéb úà äåLä eléàå .äìBãbxvgd lra did m` ,xnelk §¨§¦¦§¨¤¦¤¨
xvin didy cr ,diciv ipyn exvg jeza zevign dpea dlecbd
xvgd dzid ,[xeiv d`x] dphwd xvgd agex zcink dagex z`

däøeñà énð äìBãbicivn zevign dl oi` dzrn oky ,lehlha §¨©¦£¨
`vnpe ,dphwd xvgd l` d`elna `id dvext `l` ,gztd

.dlecbd xvgd z` xeq`l znxeb zevignd ztqedy
déì øîà,'xeqi`l dvign yi'y myn gikedl oi` ,`xif iaxl iia` ¨©¥
c meynàeä úBvéçî ÷eléñ íúäxvgl zevignd ztqed ,my - ¨¨¦§¦

ixd dzrne ,dl eidy zencewd zevignd z` zwlqn dlecbd
ztqezy okzi i`ce dfk ote`ae ,dphwd mr zg` xvg ziyrp `id
mexbz zevign ztqedy okzi cvik la` ,xeqi`l mexbz dvign

.zencewd zevignd weliq `la xeqi`l
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אגרות קודש

 ב"ה  ער"ח כסלו, ה'תשי"א 

ברוקלין

התמים...

שלום וברכה!

...ובענין מה שקרה לו ביום הקדוש הנה יאמר בכל יום לבד משבתות ויו"ט קאפ' קג-קד שבתהלים 

וילמוד פרק א' מאגרת התשובה עד ר"ה הבע"ל. והעיקר שיקיים את הפסק דין של אדמו"ר הצמח צדק 

)שו"ת צ"צ שער המילואים ח"ד סס"ב( וז"ל: יסיח דעתו מזה לגמרי ויהי' שמח וטוב לב עכ"ל.

ידי ההליכה בדרכי הוי', כפי  המברכו בהצלחה בלימודו און האלטן זיך באילנא דחייא, על 

אשר הורנו נשיאנו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר הכ"מ.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן

בטח ראה מכתבי לתלמידי הישיבות.



xcde"רכ fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bv sc oiaexir(iyily meil)

Ckéñmc`äøãñëà éab ìò[mizad iptly dxewn dagx-]dì LiL ¦¥©©¥©§©§¨¤¤¨
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ici lry ,zxqe`d dvign epivn ok m`e .zen` rax` mdipia

.mi`lk xeqi` lg dxwzd ztqed
:dgkedd z` dgec iia`déì øîàoi` ,opg ax xa daxl iia` ¨©¥

c meyn ,'xeqi`l dvign yi'y myn gikedlúBvéçî ÷eléñ íúä̈¨¦§¦
àeä'dxwz it' zvign z` wlql dxwzd ztqed znxeb my -

`id xeqi`d zaiqy ,`vnpe ,mirxfl miptbd oia dligzn dzidy
epivn `l j` ,dvign ztqed meyn `le dvign weliq meyn
.zxg` dvign weliq `la xeqi`l mexbz dcal dvign ztqedy

:'xeqi`l dvign yi'y dgked `ian `axàáø déì çìL`iyew ¨©¥¨¨
ãéa ,ééaàì[ici lr-]å ,àøéòæ øa äéòîL áøikävéçî eðéöî àì §©©¥§©©§©§¨©§¦¨§Ÿ¨¦§¦¨

znxebyqéàìàéðúäå ,øe,`ziixaa epipy ixde -úBvéçîa Lé §¦§¨©§¨¥¦§¦
,øéîçäìe ì÷äì íøkäzenxeb mxkd zevigny minrt ,xnelk ©¤¤§¨¥§©§¦

zx`ane .xeqi` zenxeb ody minrte ,mi`lk ipica xzid
lwdl dvign :`ziixadòeèpä íøk ,ãöékmiptbaøwéò ãò[seb-] ¥©¤¤©¨©©¦©

d,ävéçî`ed i`yx ,dvignl miweace mikenq miptbdy ,epiidc §¦¨
zeidlòøBæmirxføwéòîd [sebn-]Cìéàå ävéçîepi`e ,ueg cvl ¥©¥¦©§¦¨§¥©

dwiqtn dvignd oky ,miptbd on zen` rax` wigxdl jixv

,d`a `id lwdl ef dvigny `vnpe .mi`lk oic oiprl mdipia
Lixdävéçî íL ïéà eléàzeidl did aiigúBnà òaøà ÷éçøîon ¤¦¥¨§¦¨©§¦©§©©

miptbd,òøBæå.mxkn mirxf zwgxd oickàeä äæåeay ote`d §¥©§¤
e`ay epivnì÷äì íøkä úBvéçî.mi`lk oica §¦©¤¤§¨¥

:x`al `ziixad dkiynnedvignäéä ,ãöék øéîçäìmxkdCeLî §©§¦¥©¨¨¨
[wegx-]ìúBkä ïîxeriy,änà äøNò úçàwix ghy yiy ,epiidc ¦©¤©©¤§¥©¨

mxkd zvignl miptbd oia dn` dxyr zg` ly,òøæ àéáé àìŸ¨¦¤©
ìíLdvigny `vnpe .dvignl mxkd oia mirxf rexfl el xeq` - §¨

,d`a `id xingdl efLixdéìîìéà[eli`-]ävéçî ïéà,llk mxkl ¤¦§¨¥¥§¦¨
zeidl i`yx didúBnà òaøà ÷éçøîmiptbd on,òøBæådzr eli`e ©§¦©§©©§¥©

.miptbd on dn` dxyr zg` wegixa elit` rexfl i`yx epi`
éäBæåe`ay epivn eay ote`døéîçäì íøkä úBvéçî.mi`lk oica §¦§¦©¤¤§©§¦

ixack `lye ,'xingdl dvign yi'y ,`ziixad ixacn x`eane
.iia`

:dgkedd z` dgec iia`déì øîà,iia`éîòèéìåC,jzhiyle - ¨©¥§¦©§¨
,'xeqi`l dvign yi'y myn gikedl dz` xaeqyïéúéðúnî ïáúBà§©¦©§¦¦

,dpynn ilr zeywdl jl did -ïðúcmi`lk zkqna epipy jky - ¦§©
(a-` zeipyn c"t),íøkä úçø÷,[mxkd jezay wix ghy-]éànL úéa ¨©©©¤¤¥©©

,íéøîBàxeriy da `diy jixv,úBnà òaøàå íéøNòxizdl ick §¦¤§¦§©§©©
,[miptbd on zen` rax` zwgxda] mirxf da rexflìlä úéáe¥¦¥

,íéøîBàda `diy jka ic.änà äøNò LL §¦¥¤§¥©¨
íøkä ìBçî,[mxkd aiaqy wix ghy-],íéøîBà éànL úéajixv §©¤¤¥©©§¦

ea `diy,änà äøNò LLrax` zwgxda] ea rexfl xizdl ick ¥¤§¥©¨
,[miptbd on zen`,íéøîBà ìlä úéáeea `diy jka icäøNò íézL ¥¦¥§¦§¥¤§¥

.änà©¨
:mixacd z` dpynd zyxtn dzreíøk ,íøkä úçø÷ àéä Bæéàå§¥¦¨©©©¤¤¤¤

Búéòöîà áøçLmy xzepe ,mxkd rvn`ay miptbd eaxgy - ¤¨©¤§¨¦
.cv lkn miptb swend wix ghyíL ïéà íàly iept mewnLL ¦¥¨¥

änà äøNò,dn` dxyr yy lrì òøæ àéáé àìíLrexfl xeq` - ¤§¥©¨Ÿ¨¦¤©§¨
aiaqn mirehpd miptb yie xg`ny .wixd ghyd lka mirxf
itk ,cv lkl zen` rax` geix odl xizedl jixv df ghyl
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רכי ezny in` cenr bv sc ± iyily wxtoiaexir
ïéîéöô äì ùéù äøãñëà éáâ ìò êëéñdieyre ,dkxe`l dzkldk dl yiy zeptc izy Ð

.gth mdl yie zeiefd ipxwl micenr oireaw ziriaxe ziyily otecae .ieankäøéùëÐ

.gth elit` ziyilye ozkldk mizy (`,e dkeq) opzcäéîéöô úà äåùä åìéàådpay Ð

zevignd izy oia oicner dinivt e`vnpe ,zepey`xd zevign lv` dkeza zevign izy

dxcqk`d jezae ,o`kn zevign izy oiae o`kn

.oi`xp opi`äìåñôizy `l` dl oi`c Ð

.zevignäøéùë éãéãì`da jlr ibiltc Ð

mey dl oi` elit`c oiwxita onwl `zlin

mzqc .mzeqe cxei dxwz it opixn` dvign

cenrl cenrn dlrnl zexew oiaegz dxcqk`

yi zexew jpde ,dxwzd z` mipzep odilry

dt mdl`l` dlebr dpi`y ,dceg epiidc Ð

.zraexnêãéãìdleqt zxn`c ,inp Ðoi` Ð

wliqy `nrh epiid `kdc .xeqi`l dvign o`k

lr zepey`xd zevign z`e oinivtd z` o`kn

.ocal el` lr dcinrde ,elld zevign iciåéöç
äøå÷î.diilr zxwz oirk ,wlg bba dqekn Ð

ïàë íéðôâ.iexiwd zgz Ðïàë òåøæì øúåîÐ

dxwz itc ,wigxdl jixv oi`e ,cin iexiwl ueg

.mdipia zlcan dvign iede ,mzeqe cxeiäåùä
åéåø÷ úàziad lk dxiwy Ðm` `l` ,xeq` Ð

.wigxd okúåöéçî ÷åìéñwliq ef dnlydy Ð

.lican o`k oi`e ,dxwz itäéòîù áø ãéáÐ

.ef daeyz iia`l aiydl edeivøéîçäìå ì÷äì
,mi`lk oiprl zxzn dvigndy minrt Ð

.zxqe` `idy minrteäöéçîä ø÷éò ãòÐ

.dvignl weace jenq ,dvign ceqi cr :xnelk

êåùî äéädxyr zg` xcbd on wegx mxk Ð

.zegt oky lke ,dn`òøæ àéáé àìmxk oia Ð

.onwl yxtn `nrhe ,xcblïéúéðúîî ïáúåàÐ

.`ziixan ith iieyw`l `nil`cíøëä úçø÷
.`yxtn onwl Ðúåîà òáøàå íéøùòjixv Ð

zen` rax` wigxdl ,dxizdl da `diy

zegt m`e .rexfleelit` da rexfl xeq` Ð

.gthìåçî.zelegn oirk aiaq Ðùù íù ïéà
'åë äîà äøùò,o`kne o`kn mxk yiy itl Ð

lkl mxkl zen` rax` ozile wigxdl jixve

oiyxeg eidy eilke xwa `lnk ,ezcearl cv

,rvn`a zen` dpeny ex`yp m`e .oixeeya

o`kle o`kl ewlgl z`a m`yrax` yi Ð

wlg lkl zen`iz` `le ,iliha `le iaiyg Ð

`qib i`dn mxke ,`blt lhane `qib i`dc mxk

.`blt lhaneåúãåáò éãëlkl zen` rax` Ð

.cvúåîà äøùò íéúù.`nrh yxtn onwl Ðàîòè åðééä åàì.opiqxb ikd :mxk ik legn i`dl dil `ieyn ,dvign iedizc Ðíøëä úãåáò íøë éãäìã úåîà òáøàjixvc oeike Ð

el.envr mxk ied Ðïòøãæî àìã ïåéë:(`,hi) `xza `aaa opz ikde .dwfg rwxw eizgz oi`yk ltep lzekde gegiz xtr dlrn dyixgndy ,mipa` lzekl dil lwlwnc meyn Ð

.'ek rxfd z` oiwigxnåäì ø÷ôî éøå÷ôà.mxk iabl lihail `lc iaeyg`l ,yiitc i`d icdl itxhvn `le ,xcb iabl Ðäæ ãöá äæ úåôéôø÷ ùìù,jxca oikldn eidy oebk Ð

axr ly e` .mipw ly oebk ,izy ly dvigna dxicl zetitxw yly etiwdesiwdl zxzen `xiiyc (a,fh) `nw wxta yxtnck ,miz`q zia `l` cigil ea exizd `ly ,milag oebk Ð

miz`q zian xzei cigi la` ,dxicl milagae mipwa okxv lk.zniiw dvign ,axre izy dyr ok m` `l` ,`l Ð'åëå ïéôôåâî íéðåöéçä íéðùå,irvn`d on miagx mipevigdy Ð

.eilr oitcer oditetibe ,e`elna mdipyl uext `edeïëøåö ìë ïäì ïéðúåðå àøééù åùòð [äæá ãéçéå] äæá ãéçéå äæá ãéçéåirvn`a ozyly e`vnpe ,ohwa milecb ixeic :opixn`c ÐÐ

`edy lk df irvn` xzene ,otxvn irvn`d.eaxiry oebke ,axr ly e` izy ly dvigna swid lecbïéôôåâî ïéà íéðåöéçå óôåâî éòöîà,e`elna el oigezt ode ,odn agx `edy Ð

.e`elin ied `l dicicleíäì ïéðúåð ïéà`l` `kil irvn`ae ,`ki`c `ed ixz ikdl life .mipeviga irvn` ixeicc .cg`a oixeic dyly oi` ixdy ,stxw lkl miz`q zia `l` Ð

miz`q zian xzei odn cg` m`e .cgmiz`q zian xzei irvn` m`e .xeq` `ed Ð.dxeq`d zeyxl oivext od ixdy ,oixeq` olek Ðãéçéë ååä íéðùepiidc ,`xiiy iedc cr Ð

.dylyåäì àéòáéà.i`n ,dfa cigie dfa cigie ,irvn`a miyp` ipye ,mipevig `le stebn irvn` Ð'åë é÷ôð àëäì éào`kle o`kl oihley mdipye li`ed ,irvn`c jpde Ðicy Ð

.okxv lka swid mipevigd zetitxw ipy exzyile ,`kdl ediiexze `kdl ediiexzåààîìéãediiexz edpinxipc opixn` `l inp ikde `kdle `kdl edpicyipc ,opiliwn `l i`d ilek Ð

`zlz iednln ediizyinyzl edl geexc ,cg lka ixz `l` iedip `lc ,`kdl cge `kdl cg iedilc ith dil `gip ikd `nzqnc ,ekxev lka mipevigd on cg `din ixyinle .cgl

.cg `l` iedip `l jpi`ae ,cgaéòöîàá ãçàå.mipevigd lr hily `ede Ðååä àúìú ÷éôðã àëéä ìëåediipin cgl `din `icy e` ,`kdle `kdl `icye Ðon cg ixzyipe Ð

.swid ikxv lka mipevigdàëäì åà àëäì øîéà àîìéã åà.ekxv lk dil opiadi `l inp cg elit` :jklid ,ediipn idl opirci `le Ðàìå÷ì ïééòá àúëìäå.lwdl el` epizel`y Ð
ãåãéâ
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êëéñzeptc izy yiy qxhpewa yxity enk d`xp oi` Ð oinivt dl yiy dxcqk` iab lr
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רכג "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bv sc oiaexir(iyily meil)

ãecébdaeba [ohw lz ,ziyeyab-]äMîç,migthåyi eilrävéçî ¦£¦¨§§¦¨
daebaäMîçmigth.ïéôøèöî ïéàxvg yiy ote`a ,xnelk £¦¨¥¦§¨§¦

,dl dkenqd xvgd rwxwn migth dyng ddeab dzirwxwy
oi` ,[` xeiv] migth dyng ly dvign daeb eze` lr etiqede

,zexvgd oia uegl dvignd mr sxhvn 'cecib'dàäiL ãòwqtdd ©¤§¥
zexvgd oiay,ãecéâa Blek Bàxvgd zirwxw didzy epiidc §¦

xeiv] dpezgzd xvgd zirwxwn migth dxyr ddeab dpeilrd
,[a,ävéçîa Blek Bà,dey rwxwa zecner zexivgd izyy epiidc ¦§¦¨

.migth dxyr daeba dvign odipia yie
:`ziixan `cqg ax ixac lr dywn `xnbdéáéúéîipa eywd - ¥¦¥

,`ziixaa epipy .daiyidúBøéöç ézLzecnerd,Bfî äìòîì Bæ §¥£¥§©§¨¦
åd xvgdïî ääBáb äðBéìòxvgdLiL Bà ,íéçôè äøNò äðBzçzä §¤§¨§¨¦©©§¨£¨¨§¨¦¤¥

ãecéb dadaebaäMîçmigthåeilrävéçîdaebaäMîç,migth ¨¦£¦¨§§¦¨£¦¨
ïéáøòîxvg ixiicel` zeíéðLxvg lky epiidc ,oiaexir ipy - §¨§¦§©¦

,dnvrl zaxrnïéáøòî ïéàåaexirãçàmdipia yiy itl ,eicgi §¥§¨§¦¤¨
daeb did m` la` .gzt da oi`y migth dxyr ly dvign

mdipiay dvigndïàkî úeçt,migth dxyrn zegt -ïéáøòî ¨¦¨§¨§¦
aexir zexivgd izy.íéðL ïéáøòî ïéàå ãçàod dfk ote`a oky ¤¨§¥§¨§¦§©¦

lr ef exq`i `ly ick eicgi axrl zeaiige ,zg` xvgk zepecip
'dyng dvigne dyng cecib'y ,`ziixad ixacn x`azn .ef

.`cqg ax ixack `lye ,mitxhvn
:`xnbd zvxzna àcñç áø äãBî ,àáø øîàd xvg,äðBzçz ¨©¨¨¤©¦§¨©©§¨

ly zg` dvignk 'dyng dvigne dyng cecib' oecl yi ditlky
,migth dxyrå ìéàBä`id.äøNò éðt äàBøixiice xg`n ,xnelk ¦§¨§¥£¨¨

,migth dxyr ly zxkip dvign mdiptl mi`ex dpezgzd xvgd
mdipia uegl dliren `id jkitl ,dvignde cecibd sexiv ici lr
dvigne dyng cecib'y `cqg ax xn` `le ,dpeilrd xvgd oiae
mpi`y ,dpeilrd xvgd ixiic itlk `l` ,'mitxhvn oi` dyng
mipc jkitle ,cala migth dyng ly dvign `l` mdiptl mi`ex

.dpezgzd xvgd oiae mpia dvign oi` eli`k mze`
:`xnbd dywnéëä éàdyng cecib'y `ziixad zpeeky ,ok m` - ¦¨¦

`le dpezgzd xvgl wx dvign zeidl mitxhvn 'dyng dvigne
oi`e mipy oiaxrn' zexvgd izyy `ziixad dhwp recn ,dpeilrl

d xvgdy ozep oicd ixd ,'cg` oiaxrn,íéðL áøòz äðBzçz©§¨§¨¥§©¦
,dpeilrd ixiic dilr exq`i `le dnvrl axrl lkez ,xnelk

,dpeilrd oiae dpia dvign yiy xg`náøòz àìåexir dpezgzda §Ÿ§¨¥
ãçàxvgd iabl la` .dil` dgezt dpi`e xg`n ,dpeilrd mr ¤¨

däðBéìò`idy ozep oicdáøòz àì,llkàìaexirãçàmr ¤§¨Ÿ§¨¥Ÿ¤¨
,dl dgezt dpezgzd oi`e xg`n ,dpezgzdíéðL àìå`l s`e - §Ÿ§©¦

mr cecibd sxhvn oi` ditlk ixdy ,dnvrl dpeilrd axrz
mixqe`e ,dvign `la dpezgzl dvext `idy `vnpe ,dvignd

.dpezgzd ixiic dilr
:`xnbd zvxznäúéäL ïBâk ,àleò øa äaø øîàd xvgdäðBéìò ¨©©¨©¨§¤¨§¨¤§¨

.úBnà øNò ãò úôteâîdidy ote`a zwqer `ziixad ,xnelk §¤¤©¤¤©
,'dyng cecib'd lrn migth dxyr zvign dpeilrd xvgl
eze`ae ,zen` xyr cr eagexy gzt oirk did dvignd rvn`ae
dyng `l` migth dxyr zvign cecibd lr egipd `l gzt
opi`e ,onvrl zeaxrn zexivgd izy jkitle .[b xeiv] cala
dpeilrd zipecip dpezgzd xvgd iabl ixdy ,ef lr ef zexqe`
xvgk dpeilrd zipecip dnvr itlk eli`e ,ixnbl dnezqk

.gzt mr dvign ztwend
:dywne `xnbd dayéëä éàote`a zwqer `ziixady ,ok m` - ¦¨¦

,cecibd lrn migth dxyr zvign ztwen dpeilrd xvgdy
àôéñ àîéàm`y epipy da ,`ziixad ly `tiqd z` x`ae xen` - ¥¨¥¨

`ed cecibd lry dvignd daebïàkî úeçtdyngn zegt - ¨¦¨
,migthïéáøòîaexir zexvgd izyïéàå ,ãçàzeidl mi`yx §¨§¦¤¨§¥

,íéðL ïéáøòî,recne .mdipia zwqtnd dxyr zvign oi`e xg`n §¨§¦§©¦
migth dxyr ly dxenb dvign dpeilrd xvgl yiy x`azp ixd

oicd jkitle ,rvn`a zen` xyr ly gzt hrnl ,cecibd iab lrn
c ozepáøòz éøz àéòa éà áøòz ãç àéòa éàixiic evxi m`y - ¦¨£¨©§¨¥¦¨£¨§¥§¨¥

sxhvdl md milekie xg`n ,cg` aexir mdipia eaxri zexivgd
lk lkez ,eicgi axrl evxi `l m` j` ,dvignay gztd ici lr

.dxenb dvign mdipia yi oky ,dnvrl axrl xvg
:`xnbd zvxznäöøôpL ïBâk ,àáøc déøa äaø øîàxvgd ¨©©¨§¥§¨¨§¤¦§§¨

.äðBéìòì dàBìîa äðBzçzäxvgdy ote`a xaecn ,xnelk ©©§¨¦§¨©¤§¨
ly dgzt cbpky zen` xyr oze` `l` dagexa oi` dpezgzd
dxyr daeba dvign my oi` m`y `vnpe ,[c xeiv] dpeilrd
mixqe`e ,dpeilrl d`elna dvext dpezgzd xvgd ixd migth
dvxtpy dlecb xvg' oick ,dpezgzd ixiic lr dpeilrd ixiic
eaxir ok m` `l` ,dxeq` dphwde zxzen dlecbdy 'dphwl
oiaxrn o`kn zegt' `ziixad zpeek `id efe .ef mr ef zexvgd

.'mipy oiaxrn oi`e cg`
:dywne `xnbd dayéëä éàdpi` dpezgzd xvgdy ,ok m` - ¦¨¦

d xvgdy ozep oicd ,dpeilr ly dgzt cbpk `l` dagxäðBzçz©§¨
áøòz ãç,dpeilrd ixiic mr cg` aexir axrl dkixv `dz -éøz ©§¨¥§¥
áøòz àìdnvrl axrl ,xnelk ,oiaexir ipy axrl lkez `l j` - Ÿ§¨¥

xvgd la` .dilr mixqe` dpeilrd ixiic oky ,dpeilrd `la
dáøòz éøz àéòa éà ,äðBéìò,oiaexir ipy axrz dvxz m` - ¤§¨¦¨£¨§¥§¨¥

ilr zxqe` dpezgzd xvgd oi` ixdy ,dnvrl axrz ,xnelk,d
e ,gztd iciv ipyn dxyr zevign dl yie xg`nãç àéòa éà¦¨£¨©

áøòzixdy ,dpezgzd ixiic mr cg` aexir axrz dvxz m`e - §¨¥
zexvgd izy iabl `ziixad dhwp ok m` recne .mdipia gzt yi

.'mipy oiaxrn oi`e cg` oiaxrn'
:`xnbd zvxznénð éëä ,ïéàixiic mi`yxy ,xacd `ed jk ok` - ¦¨¦©¦

,mnvrl axrl dpeilrdéðz÷ éëå`ziixaa epipyy dne -úeçt' §¦¨¨¥¨
,'íéðL ïéáøòî ïéàå ãçà ïéáøòî ïàkîxvgd lr dpeekd oi` ¦¨§¨§¦¤¨§¥§¨§¦§©¦

`l` ,dpeilrd,äðBzçzàxg`n dnvrl axrl zi`yx dpi`y ©©§¨
mdl yiy dpeilrd ixiic la` ,dpeilrl d`elna dvext `ide

.evxi m` mnvrl axrl mi`yx gztd iciv ipyn 'itetib'
dyng cecib' oipra `cqg ax lr zwlegd drc d`ian `xnbd

:'dyng dvigneïéôøèöî äMîç ävéçîe äMîç ãecéb ,øîéøî Løc̈©§¥©¦£¦¨§¦¨£¦¨¦§¨§¦
elit` ,migth dxyr ly zg` dvignk mipecip zeidl ,dfl df

.dpeilrd xvgd iabl
:df oipra dyrn `xnbd d`iandéçkLà[ybt-]àçà áøì àðéáø ©§§¥©¦¨§©£¨

déì øîà ,àáøc déøa,eze` l`y -ävéçîa éãéî øî éðzm`d - §¥§¨¨¨©¥¨¥©¦¦¦§¦¨
.'dyng dvigne dyng cecib' sexiv oica `ziixa efi` xn dpy

déì øîà,`piaxl `axc dixa `g` axàì`ziixa icia oi` - ¨©¥Ÿ
.df oipra

:`xnbd dwiqn.ïéôøèöî äMîç ävéçîe äMîç ãecéb ,àúëìäå§¦§§¨¦£¦¨§¦¨£¦¨¦§¨§¦
:ltpy zexvg izy oiay lzek oic zxxan `xnbdéòa[wtzqp-] ¨¥

úaMa ïéàaä ïéøeic ,àéòLBä áø,zaya xvgl etqepy mixiic - ©©§¨¦¦©¨¦©©¨
eøñàéL eäîeidy oebk .mipey`xd xvgd ixiic lr lehlhd z` ©¤¤¤§

,dnvrl xvg lk daxire ,odipia lzeke efl ef zekenq zexvg izy
xvga mlek mixc dzry `vnpe ,zaya odipiay lzekd ltpe
xvgd ixiic eaxir `ly oeik ,df lr df md mixqe` m`d ,zg`
lehlha mixzen eide xg`ny e` ,dipyd xvgd ixiic mr zg`d
mpi` aey ,eliz lr cner lzekd didy cera ,zayd zqipka

.zay dze`l mixq`p
:epzpynn wtqd heytl dqpn `xnbd,òîL àz ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨¨§©

dpyna epipy(.av lirl)äìBãbä ,äpèwì äöøôpL äìBãb øöç'¨¥§¨¤¦§§¨©§©¨©§¨
.'äìBãb ìL dçúôk àéäL éðtî ,äøeñà äpèwäå úøzeîax xaq ¤¤§©§©¨£¨¦§¥¤¦§¦§¨¤§¨

meia odipiay lzekd uxtpy ote`a zwqer dpyndy `cqg
zqipka mxvga lhlhl mixzen xvg lk ixiic eide ,zayd
,ok m`e .dphwd lr dlecbd xvgd zxqe` ok it lr s`e ,zayd

.df lr df mixqe` zaya mi`ad mixeicy o`kn heytl yi
:`xnbd dgecøîéà ,äaø øîàzwqer dpyndy xnel okzi - ¨©©¨¥©
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xcde"רכד fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cv sc oiaexir(iriax meil)

.ävéçî øwéò ãò ìèìèî äæå ,ävéçî øwéò ãò ìèìèî äæ,xnelk ¤§©§¥©¦©§¦¨§¤§©§¥©¦©§¦¨
cr ,xvgl mizad on mdilk z` `ivedl xvg lk ixiic mi`yx
mdl xzede xg`ny ,dligzn dvignd dcnr eay mewnd

.zay dze`l ea mixq`p oi` aey ,zayd zqipka my lehlhd
:ax ly ezhiy dx`azp okid zyxtn `xnbdáøc àäådf oic - §¨§©

oi` ltpy zexvg izy oiay lzek'y ,ax ly enya `aedy
,'zen` rax`a `l` ea milhlhnøîzà Leøéôa åàìexn` `l - ¨§¥¦§©

,yxetna axøîzà àììkî àlàjky epcnl dyrn llkn `l` - ¤¨¦§¨¨¦§©
.xaeq `edøöç àeääa éáúé eåä ìàeîLe áøcxvga eid miayei - §©§¥£¨§¦§©¨¥

,zaya zg`éðéá éðéác àãeb ìôðxvg dze` oiay lzekd ltp - §©¨§¥¥¥¥
.ef mr ef zexvgd eaxir `le ,dl dkenqd xvglìàeîL eäì øîà̈©§§¥

,eicinlzlda eãéâð àîéìb eìB÷L,my dze` eqxte zilh egw - §§¦¨§¦¨
.dvignd dcnr eay mewnadétàì áø eäðéøcäàz` ax xifgd - ©§§¦§©§©¥

`ed `l` ,l`eny ixac mr mikqn epi`y ze`xdl ,xg` cvl eipt
.xvgd jeza zilhd z` lhlhl xeq`l yiy xaeqeäì øîà̈©§

ìàeîL,eicinlzlàaà ãéô÷ éà,df oipra ax citwn m` -eìB÷L §¥¦¨¦©¨§
da eøè÷å äéðééîä,dvignl zilhd z` ea exywe ehpa` z` egw - ¤§¨¥§¦§¨

oeylae ,egxk lra ax ici lr dvignd ziiyr riizqzy ,xnelk
.ok xn` `zegica

:zilh qextl l`eny jxved recn zxxan `xnbdìåänì ,ìàeîL §¦§¥¨¨
àä éì,dvign zxeza zilh qextl jxved recn -øîà àäixd - ¦¨¨¨©

y ,xaeq `edøwéò ãò ìèìèî äæå ,ävéçî øwéò ãò ìèìèî äæ'¤§©§¥©¦©§¦¨§¤§©§¥©¦©
,'ävéçîlk dxzed zayd zqipka zniiw dvignd dzide xg`ny §¦¨

dzr yi jxev dne ,zay dze`l lehlha zexvgd on zg`
.zxg` dvigna
:`xnbd daiynàîìòa àúeòéðöì ãáò ìàeîLok dyr l`eny - §¥¨©¦§¦¨§¨§¨

ynzydl xvg lk ixiic elkeiy ,`cixb zeripv liaya wx
.dipyd xvgd ixiic mze` e`xiy `la mxvga

:ax zhiy z` `xnbd zxxan dzrøéñàc déì àøéáñ éà ,áøå- §©¦§¦¨¥©£¦
,lzekd zlitp xg`l xvga lhlhl xeq`y xaeq `ed m`àîéì¥¨

déìz` dlib `l recne ,yxetna l`enyl ok xnel el did - ¥
.xg` cvl eipt z` xifgdy ,fnxa `l` ezrc

:`xnbd daiynäåä ìàeîLc déøúàly ezepax mewna df did - ©§¥¦§¥£¨
l`eny xizd xy` z` ax xeq`iy xacd ie`x oi`e ,l`eny

.xird ax `edy
:zl`eye `xnbd dayàì eäðéøcäà àîòè éàî éëä éàdétm` - ¦¨¦©©£¨©§§¦§§©¥

,fnxa mipt lk lr ezrc z` ax dliby xacd mrh `ed dn ,ok
.xg` cvl eipt z` xifgdy jka

:`xnbd daiyndéì àøéáñ ìàeîLk eøîéð àìcexn`i `ly ick - §Ÿ¥§¦§¥§¦¨¥
el` zexvga lhlhl xizne ,l`enyk dfa xaeq axy mi`exd

mdipia dvign `la.(dézòîMî déa øãäå)©£©¥¦§©§¥

äðùî
:miaxd zeyxl dvxtpy xvg oica zwqer ef dpynäöøôpL øöç̈¥¤¦§§¨

íéaøä úeLøì,d`elnadëBzî ñéðënä[xvgd jezn-]úeLøì ¦§¨©¦©©§¦¦¨¦§
dëBúì ãéçiä úeLøî Bà ,ãéçiä,[xvgd jezl-],áéiç`idy itl ©¨¦¥§©¨¦§¨©¨

el` .miaxd zeyxk zipecip.øæòéìà éaø éøác¦§¥©¦¡¦¤¤
,íéøîBà íéîëçålhlhnddëBzî[xvgd jezn-],íéaøä úeLøì ©£¨¦§¦¦¨¦§¨©¦

,øeèt ,dëBúì íéaøä úeLøî Bàmiaxd zeyxl dvxtpe xg`ny ¥§¨©¦§¨¨
xeq` mewn lkn j` ,cigid zeyxk zipecip `id oi` aey
rax` jeza elit` ,miaxd zeyxl dpnid lhlhl dligzkl

,zen`àéäL éðtîzipecip [xvgd-].úéìîøkkdxezd on ,xnelk ¦§¥¤¦©©§§¦
jkitle ,cigid zeyxk `le miaxd zeyxk `l zipecip ef xvg oi`
`l` ,xeht miaxd zeyxl oiae cigid zeyxl oia dpnn lhlhnd
zeyxl oia dpnn lhlhl exq`e ,zilnxkk dze` epc minkgy

.cigid zeyxl oiae miaxd

àøîâ
:xfril` iax ly enrh z` zxxan `xnbd,øæòéìà éaøåikeíeMî §©¦¡¦¤¤¦

äöøôðcxvgddì àéåä íéaøä úeLøì[ziyrp `id ixd-]úeLø §¦§§¨¦§¨©¦¨§¨¨§
íéaøä.da jldl miaxl zeyx oi` ixde ,dnvra ¨©¦

:`xnbd zvxznïéà,ok ok` -déîòèì øæòéìà éaøxaeq - ¦©¦¡¦¤¤§©§¥
,ezhiykàéðúc,`ziixaaíéaø ,øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé éaø §©§¨©¦§¨¥¦©¦¡¦¤¤©¦

,ïîöòì Cøc eøøaLly dcy jeza jxc mnvrl elhpy ,xnelk ¤¥§¤¤§©§¨
,xg` mc`eøøa eøøaM äîlra oi`e ,da jeldl ef jxca ekf - ©¤¥§¥§

yi `linne .my miaxd xarn z` repnle dxcebl i`yx dcyd
xvgd dvxtpe xg`ny ,dfk ote`a zwqer dpynd s`y yxtl
xfril` iax xaeq jkitle ,da jldl miax elgd miaxd zeyxl
dpnn lhlhnde ,dixac lkl miaxd zeyxk xvgd ziyrpy
mi`yx miaxd oi`y `id minkg zrc mpn` .aiig cigid zeyxl
s`y mixaeq md ok lre ,xg` mc` ly dcya jxc mnvrl xexal
zipecip `id oi` dizevign eltpy ef xvga mixaer miax m`

.miaxd zeyxk jk meyn
:dywne `xnbd dayéðéàiax ixacly ,xacd `ed jk ike - ¥¦

,xg` mc` ly dcya jxc mdl lehil miaxd mi`yx xfril`
øîàäå[xn` ixde-]àeäå ,áø øîà ìãéb áømiax'y] df oic - §¨¨©©¦©¨©©§

ote`a wx xn`p ['exxa exxay dn onvrl jxc exxayïäì äãáàL¤¨§¨¨¤
[miaxl-].äãN BúBàa Cøczxaer miaxd jxc dzidy ,xnelk ¤¤§¨¤

reci oi`e ,jxcd dze` dca`e ,cg` mc` ly dcya dligzn
miaxd mdl exxa m`y `ed oicd dfk ote`a ,zxaer dzid okid
dzid m` mircei mpi`y s` ,da ekf dcy dze`a xearl jxc efi`
la` .jkn mrpenl i`yx dcyd lra oi`e ,dligzn mkxc ef
xexal mi`yx mpi` ,mlern ef dcya jxc mdl dzid `ly ote`a
yi oiicr ok m`e .myn mwlql dcyd lra lekie ,da jxc mnvrl
xvgy xaeq `ed recn ,epizpyna xfril` iax zhiy lr denzl

.miaxd zeyxk zipecip miaxd zeyxl dvxtpy
:dziiyewa `xnbd dkiynneàîéz éëåc ,xnel dvxz m`e -àëä §¦¥¨¨¨

énð,dfk ote`a zwqer epizpyn s`y -ïäì äãáàL ïBâk[miaxl-] ©¦§¤¨§¨¨¤
,øöç dúBàa Cøclral miaxd zeyx ipa oia gekie yiy ,xnelk ¤¤§¨¨¥

,okl mcewn xvgd zvign zcner dzid okid dvxtpy xvgd
xvgd jezl miaxd zeyx ghy z` miaigxn miaxd zeyx ipay
zcner dzid xvgd zvigny oreh xvgd lra eli`e ,zvwna

mikldn miaxd zeyx ipay mewn eze`axne` jk lre ,dzr my
xvgd jeza dvignd mewn z` miaxd eraw m`y xfril` iax
miaxd zeyxk oecip ea mixaer mdy ghyd dzrne ,mzriaw dlg
dywn jk lr .`ed ely df ghy xvgd lra zprhly s` ,dxenb

,ok yxtl ozip cvik ,`xnbdøîàäå[xn` ixde-]ãò ,àðéðç éaø §¨¨©©¦£¦¨©
,ú÷Bìçî ävéçî íB÷îxfril` iax lr minkg ewlgpy ,xnelk §§¦¨©£¤

zeyxk epecl yi m` ,dvignd mewn cr dlek xvgd ghy oiprl
iaxl md micen dvignd mewn oiprl la` ,zilnxkk e` miaxd
iax ixacly ,jkn x`azne .miaxd zeyxk oecip `edy xfril`
ozip cvik ,ok m`e ,miaxd zeyxk dlek xvgd zipecip xfril`
zeyx ipa oi` ixde ,'jxc mdl dca`'y meyn enrh z` yxtl
iabl la` ,dvignd mewn lr `l` xvgd lra mr mipc miaxd
xfril` iax xaeq recne ,`id ezeyxy el md micen xvgd x`y

.miaxd zeyxk dlek xvgd z` oecl yiy
dvign mewn cr' `pipg iax ixaca xn`z l` :`xnbd zvxzn

`l` ,'zwelgnàîéà,jk xen` -,'ú÷Bìçî ävéçî íB÷î ìò' ¥¨©§§¦¨©£¤
mewn oiprl wx `id minkge xfril` iax ly mzwelgny ,xnelk
okid xvgd lra mr miaxd zeyx ipa mipc jk lry ,dvignd
miax'y xfril` iax xaeq dfae ,dligzn dvignd zcner dzid
dlek xvgd oiprl la` ,'exxa exxay dn onvrl jxc exxay

.miaxd zeyxk zipecip `id oi`y minkgl xfril` iax dcen
:minkge xfril` iax zwelgn xe`iaa sqep ote` d`ian `xnbd
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רכה ezny in` cenr cv sc ± iyily wxtoiaexir
äöéçî ø÷éò ãò ìèìèî äæziad ilkae .dxzed dxzede li`ed :opixn`c `xwirnck Ð

xvga ezayya i`c ,l`eny xn`wxn`c `ed l`eny `dc inp xvgl xvgn elit` Ð

dnvrl zg` lk daxir elit`e .oerny iaxk dkldl Ðs`e .mizac ip`n meyn xfb `

ltpyk zg` xvg edl eed `zydc ab lriwet`l ixy `dc ,miza edl ixq` `l Ð

.zay zvwnl xzede li`ed xvgl mizan

åãéâð àîéìâ åìå÷ùdze` eqxte zilh egw Ð

.dvign zeidl myäéôàì áø åäðéøãäàÐ

.dkezay oicqd lhlhl xeq` :xaqwcåìå÷ù
äá åøè÷å äéðééîäz` ea exywe ehpa` egw Ð

.dvignl zilhdäðùîúåùøì äöøôðù øöç
íéáøä.xyrn xzei e` ,d`elna ÐáééçÐ

.dl ira `w `xnbae .`ed miaxd zeyxcøåèô
dlgzkl xzen la` Ðrax` jez elit` ,`l Ð

zilnxk `l` `id miaxd zeyx e`lc zen`

.cigid zeyxl dkezn inp oicd `ede ,`id

àøîâïîöòì êøã åøøáù.zg` dcya Ðäî
åøøá åøøáùepw :`nl` dxcebl i`yx epi`e Ð

.dläãù åúåàá êøã ïäì äãáàùodl didy Ð

exxae .enexca i` epetva i` rcei epi`e ,ea jxc

.zegexd on zg` odléîð àëä àîéú éëå
øöç äúåàá êøãä ïäì äãáàùëmewn oi`y Ð

zeyx oiaigxn miaxd zeyx ipae ,xkip dvignd

did o`k cry exn`e ,zvwna dkezl miaxd

`id miaxd zeyx xfril` iax xn` ike .ozeyx

oixxer el`y ,xn`w dvign mewn eze`a Ð

eilr.úåöéçî íå÷î ãò àðéðç éáø øîàäå
ú÷åìçîmewn cr dlek xvgd lk rnync Ð

la` ,zilnxk dze` oiyer minkg eid dvignd

ieyn xfril` iaxc llkn .ecen dvign mewna

.miaxd zeyx dilekl dilàîéà úéòáéàåÐ

ikd elit`e ,zexkip zevign zenewnya mlerl

zeyx dvign mewnl xfril` iax dil ieyn

zeyxk miaxd zeyx iciv :xaq `wc ,miaxd

.enc miaxdéôåôéç àëéàã àëéä éìéî éðäÐ

oivrep ,itetig `ki` miaxd zeyx iciv mzq

`ly lzekl jenq zelecb mipa` zecizi

lzekl mdipiay xie` `edde ,zepexw edewifi

`ed `pin` ded `eddae .miaxd zeyx iciv ixw

,`ed miaxd zeyx e`l exn`e ,opax ibiltc

meyn miaxd zeyxl ekezn lhlhl xeq`e

,`icdl miax `da iliir `le ,wqtd `ki`c

`kd la`.dil ecen `ni` Ðäëåúî àäåÐ

:`nl` ,aiig xfril` iax xn`w cigid zeyxl

.dil ieyn miaxd zeyx xvg dlekéøîàã éãééà
'åë äëåúî ïðáøi`n` opaxl opikxt op`e Ð

dcen dkeza xfril` iax `d ,dkezn ihwp

ieyn `wc `ed dvign mewnc `id zilnxkc

.miaxd zeyxäðùîäöøôðù øöçzaya Ð

.miaxd zeyxlúáù äúåàì ïéøúåîli`ed Ð

.dzvwnl xzede(åééçì) åà åúøå÷ äìèéðùÐ

.opiqxbàáì ãéúòì.d`ad zayl Ðïéøúåî íà
'åëikde xingn iqei iaxc yxtn `xnba Ð

`al cizrl oixeq`y myk :xn`woixeq` jk Ð

.meidàøîâïðé÷ñò éàîádil jixhv`c Ð

.eizegex izyn hwpnløùòá àîéìéàmeyne Ð

.`ed `gzt opixn`c ,`l zg` gexn ikdéúùî
åéúåçåøÐàåä àçúô éîð àîéð`wlq `wc Ð

gxfn oebk ,xn`w ef cbpk ef zegex izyn dizrc

.axrne
ïåâë
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úéòáéàå.jxc mdl dca`a ixiin `le Ð ibilt miaxd zeyx iciva `ni`

åâìôéìå`kd `wec `nlic :xn`z m`e ± `nlrc miaxd zeyx iciva

,ely md miaxd zeyx iciv mzqc :wgvi epiax xne`e !ely dvign mewnc meyn ,ibilt

.dpeae ely jez qpek zeidl mc` libxyìáàecen itetig `kilc `kidol rnyn `w dil

.itetig `ki`ca ixii` xfril` iaxc rnyn Ð

zayc `nw wxtac :xy` oa wgvi epiax dywde

,`wi` axc dixa `g` ax dl siwzn :opixn` (`,e)

`kilc `kid xfril` iaxl dil zrnyc xni`

yie ?dil zrny in itetig `ki`c `kid ,itetig

.mzdc `tt axk `kdc `ibeqc :xnel

éàîm`e Ð `ed `gzt xn`c zg` gexn `py

uextc ab lr s` ,zg` gexn :xn`z

qta zxzipc (a,i) `nw wxta opixn` daexn

izya la` ,o`kle o`kl oiiedyn ipya e` rax`

zevign ylyc ,ikda ixzyn `l zegex

yie ![dxewe igla iedc iean mzq enk] ,`ziixe`c

onwl dil zi`c ,dcedi iaxl jixt `kdc :xnel

epiax xne` cere ,`ziixe`c 'evign izy (`,dv)

zevign yly `l` dl oi` xvg mzqc :wgvi

ixii`e ,oiiedyn ipy e` rax` qt ziriaxae

lr s`e zevign yly oze`n zegex izy evxtpy

wxta opixn`e ,yletn ied dvxtpyk `zydc ab

Ð gztd zxev zegtd lkl irac :(`,`i) `nw

.drwal e` miaxd zeyxl dvxtpyk `wec epiid

,zxg` xvgl e` ieanl dvxtpyk ixii` `kd la`

.miaxd zeyxl dvxtpy ipzw `l `dc

éàîÐ 'ek dxwz it opixn`c zg` gexn `py

elit`c ,`ed `gzt xn`w `l `zyd

,ziaa xizdl dvex xyrn xzia e` e`elina uxtp

.dxwz it mrhn

éúùáÐ mzeqe cxei dxwz it `nip inp zegex

ita ibiltc l`enye axc :yxtn i"yx

dl oi`y drwaa dxcqk`a `weec epiid Ð dxwz

Ð zg` dvign elit` dl yia la` .zevign llk

dxwz it opixn` zevign ylyac l`eny dcen

dxcqk` hwpc `d xity iz`e .mzeqe cxei

my oi`y ,ibilt `weec drwaay itl Ð drwaa

,rax`a Ð dil zil ik :ikd xza qxbe .dvign

lk yexit df itle .dil zi` Ð ylya la`

ef zevign izya axl elit`c ,d`xp oi`e .`ibeqd

iedc ,mzeqe cxei dxwz it xn` `l ef cbpk

jkl .(a,gi) dkeqc `nw wxta xn`ck ,yletn

yly dl yi dxcqk` mzqc :wgvi epiaxl d`xp

zevign:(a,d `xza `aa) "xetgi `l"a xn`ck ,

dpi` zipetv gexc ,dnec `ed dxcqk`l mlerd

mzeqe cxei dxwz it l`enyl dil zile .zaaeqn

axl ,edine .zevign rax` my yi ok m` `l`

izyn uext elit`
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àììkî àlà ,øîzà Leøéôa åàì áøc àäå .ävéçî§¦¨§¨§©¨§¥¦§©¤¨¦§¨¨
ìôð ,øöç àeääa éáúé eåä ìàeîLe áøc .øîzà¦§©§©§¥¨¨§¦§©¨¥¨©
àîéìb eìB÷L :ìàeîL eäì øîà .éðéa éðéác àãeb¨§¥¥¥¥£©§§¥§§¦¨
:ìàeîL eäì øîà .détàì áø eäðéøãäà .da eãéâð§¦¨©©§¦§©§©¥£©§§¥

àaà ãéô÷ éà¯ìå .da eøè÷e déðîéä eìB÷LìàeîL ¦¨¥©¨§¥§¥§©¨§¦§¥
øwéò ãò ìèìèî äæ :øîà àä ?àä éì änì̈¨¦¨¨¨©¤§©§¥©¦©
ãéáò ìàeîL !ävéçî øwéò ãò ìèìèî äæå ,ävéçî§¦¨§¤§©§¥©¦©§¦¨§¥¨¥

øéñàc déì àøéáñ éà ,áøå .àîìòa àúeòéðöì¯ ¦§¦¨§¨§¨§©¦§¦¨¥©£¦
àîòè éàî ,éëä éà .äåä ìàeîLc déøúà !déì àîéì¥¨¥©§¥¦§¥£¨¦¨¦©©§¨
,déì àøéáñ ìàeîLk eøîéð àìc ?détàì eäðéøãäà©©§¦§§©¥§¨¥§¦§¥§¦¨¥

.déúòîMî déa øãäåäðùîúeLøì äöøôpL øöç ©£©¥¦§©£¥¨¥¤¦§§¨¦§
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íéaøä úeLøî Bà íéaøä úeLøì dëBzî :íéøîBà§¦¦¨¦§¨©¦¥§¨©¦

.úéìîøkk àéäL éðtî ,øeèt dëBúìàøîâéaøå §¨¨¦§¥¤¦©©§§¦§©¦
úeLø dì àéåä íéaøä úeLøì äöøôðc íeMî ,øæòéìà¡¦¤¤¦§¦§§¨¦§¨©¦¨§¨¨§

,àéðúc .déîòèì øæòéìà éaø ,ïéà !?íéaøääãeäé éaø ¨©¦¦©¦¡¦¤¤§©§¥§©§¨©¦§¨
ïîöòì Cøc eøøaL íéaø :øæòéìà éaø íeMî øîBà¯ ¥¦©¦¡¦¤¤©¦¤¨§¤¤§©§¨

:áø øîà ,ìcéb áø øîàäå !?éðéà .eøøa eøøaM äî©¤¨§¨§¦¦§¨¨©©¦¥¨©©
àëä :àîéz éëå .äãN BúBàa Cøc ïäì äãáàL àeäå§¤¨§¨¨¤¤¤§¨¤§¦¥¨¨¨

øöç dúBàa Cøc dì äãáàL ïBâk éîð¯éaø øîàäå ©¦§¤¨§¨¨¤¤§¨¨¥§¨¨©©¦
íB÷î ìò :àîéà !ú÷Bìçî ävéçî íB÷î ãò :àðéðç£¦¨©§§¦¨©£¤¥¨©§
íéaøä úeLø écéöa :àîéà úéòaéàå .ú÷Bìçî ävéçî§¦¨©£¤§¦¨¥¥¨§¦¥§¨©¦

íéaøä úeLø écéö :øáñ øæòéìà éaøc ;éâìtéî÷¯ ¨¦©§¦§©¦¡¦¤¤¨©¦¥§¨©¦
íéaøä úeLø écéö :éøáñ ïðaøå ,eîc íéaøä úeLøk¯ ¦§¨©¦¨§©¨©¨§¦¦¥§¨©¦

íéaøä úeLø écéöa âBìôéìå .eîc íéaøä úeLøk åàì̈¦§¨©¦¨§¦§§¦¥§¨©¦
àîìòa íéaøä úeLø écéöa eâéìôéà éà !àîìòa¯ §¨§¨¦¦§¦§¦¥§¨©¦§¨§¨

øæòéìà éaøc déìò ïðaø éâéìt ék :ïðéøîà äåä¯éðä £¨¨§¦©¦§¦¦©¨©£¥§©¦¡¦¤¤¨¥
éôetéç àkéìc àëéä ìáà ,éôetéç àkéàc àëéä éléî¦¥¥¨§¦¨¦¥£¨¥¨§¥¨¦¥

¯"dëBzî" àäå .ïì òîLî à÷ ,déì eãBî àîéà¥¨¥¨©§©¨§¨¦¨
éîð eäéà øîà ,"dëBzî" ïðaø øeîàc éãééà !øîà÷̈¨©©§¥©£©¨©¦¨£©¦©¦

øîà ,ïðaøå ."dëBzî",íéaøä úeLø écéö øæòéìà éaø ¦¨§©¨©¨©©¦¡¦¤¤¦¥§¨©¦
ïðaø déì éøîà÷ éëä !?"dëBzî" eäðéà déì eøcäîe§©§¥¦§¦¨¨¦¨¨§¦¥©¨©
ìèìéèc àëéä ïì úéãBî à÷ àì éî :øæòéìà éaøì§©¦¡¦¤¤¦¨¨¥¨¥¨§¦§¥
øeèôc dëBúì íéaøä úeLøîe ,íéaøä úeLøì dëBzî¦¨¦§¨©¦¥§¨©¦§¨§¨

¯øæòéìà éaøå .àðL àì éîð écéö ,úéìîøk àéäL éðtî¯,íéaø dì éñøc à÷ àì íúä ¦§¥¤¦©§§¦¦¥©¦¨§¨§©¦¡¦¤¤¨¨¨¨¨§¦¨©¦
àëä¯.íéaø dì éñøc à÷äðùîïëå ,äéúBçeø ézLî íéaøä úeLøì äöøôpL øöç ¨¨¨¨§¦¨©¦¨¥¤¦§§¨¦§¨©¦¦§¥¤¨§¥

åééçì Bà åéúBøB÷ eìèpL éBáî ïëå ,åéúBçeø ézLî õøôpL úéa¯,úaL BúBàa íéøzeî ©¦¤¦§©¦§¥¨§¥¨¤¨§¨§¨¨¨¦§©¨
úaL BúBàì ïéøzeî íà :øîBà éñBé éaø .äãeäé éaø éøác ,àáì ãéúòì íéøeñàå¯ïéøzeî ©£¦¤¨¦¨Ÿ¦§¥©¦§¨©¦¥¥¦¨¦§©¨¨¦

àáì ãéúòì ïéøeñà íàå ,àáì ãéúòì¯.úaL BúBàì ïéøeñààøîâ?ïðé÷ñò éàîa ¤¨¦¨Ÿ§¦£¦¤¨¦¨Ÿ£¦§©¨§©¨§¦©
øNòa àîéìéà¯úçà çeøî àðL éàî¯àçúét éîð úBçeø ézLî ,"àeä àçúét" øîàc ¦¥¨§¤¤©§¨¥©©©§¨©¦§¨¦§¥©¦¦§¨
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רכו
ezny ina cenr cv sc ± iyily wxtoiaexir

äöøôðù ïåâëdizegex izya zqtezy ,zg` dvxt da Ð.zief oxwa epiidc Ðàçúéôã
éãáò àì úéåæ ïø÷á.`ed digxe` e`lc Ð'åëå éîð úåçåø éúùî:dizrc `wlq izk` Ð

.ynn zegex izyáø éá éøîà`pniwe` xyrac ab lr s` ,zief oxwa inp `d Ð`l Ð

eiexiwy oebk ,`l inp dxwz it meyne .iciar `l zief oxwa `gztc ,`ed `gzt opixn`

,dt `kilc ,eply oibb oebk ,retya oeqkl`a

opixn`c `lifx` oirk epiidcoiyer"a"oiqt

.(a,dk lirl)åìéôà ïéúéðúî øîà ìàåîùå
øùòî øúéáizya `l` dil `pzin `le Ð

xcdn `w xvg`e .lif`e yxtnck ,zegex

.l`enyúéá íåùî,zg` gexa xyt` `lc Ð

.mzeqe cxei dxwz it meynäéì úéà éî åúå
íúåñå ãøåé äø÷ú éô ìàåîùìdl opinwenc Ð

.xqzn `l ziac xn`we ,xyrn xzeia oizipzn

,drwaa dxcqk`a oiwxt yixa l`eny xn`de

.zen` rax`a `l` da oilhlhn oi`cúéì éë
òáøàá äéìrax` zeyrl jixvy mewna Ð

oebk ,mzeqe cxei dxwz it znizqa zevign

.dxcqk`ùìùá ìáàdvign da dzid i`c Ð

.xiykn zevign ylyl dxwz ite ,dzkldk

àéù÷ íå÷î ìëî`l i`n` zegex izy Ð

ivn `l l`enye !mzeqe cxei dxwz it opixn`

oeqkl` iexiwa iweninp zg` gexa ok m`c Ð

.xyrn xzeic li`ed ,xqzzáø éá éøîàãëÐ

.xn`w zief oxw zegex izy i`dcåéåøé÷åÐ

iran oizipzn dia ixii` `lc iab lr s` ,inp

,rteyn `l` zexwz x`yk epi`y inewe`l dil

.`ed zief oxw `cg zegex izy i`d inp icicl

lk ipt lr iexiwd on lzekd df uxtpy oebke

zen` yng oetvae gxfna dl jenq dvxtd

rax` agexa o`klcere zen` ynge zen`

zeit rax` o`k e`vnp .rax` agexa o`kl

,gxfnl zen` ynga dxwz it mezql jixvy

oetvl cere yngeeiykre .zenizq izy ixd Ð

llga miptl zekynp elld zenizq e`vnp

o`kl rax` dvignd mewnn zewgexn ziad

rax` dxwz it mezql jixve ,o`kl rax`e

dnexca igxfnd iexiwd zvxt revwn ztya

revwn ztya rax` oke lzekle igxfnd ztyn

zief oxwa uxtpy :xvw oeyl .zipetvd zvxt

oke ,gxfnl miptl agexa rax`a uxtp eiexiwe

o`kl zen` yng iexiwd zvxt jxe`e ,oetvl

,lzekd zvxt zcnk ,o`kl cere zen` ynge

dl jenq rax` jxe` zg`e dkx` zen` yng gxfnl zg` :dxwz zeit rax` o`k yiy

dkx` dl jenq zg`e dkx` zen` yng ipetvd lzek zvxt cbpl zg` cere ,mexca

.opiqxb ikd .mzeqe cxei dxwz it l`enyl zil rax`ae ,zigxfn revwna (rax`)

éðú÷ àì ïåñëìà áøë øîà àì ìàåîùmly iexiwae xyra l`eny `nwe` `l ikdl Ð

`gztc inp idp ,jkld .oeqkl`a `le oiwlg oiexiw mizad lke ,`nzq ipzw ziac ,axk

ipzwc xninl `ki` ,iexiwd zvxt la` .zegex izya dxwz it dnzqp zief oxwa ied `l

gexa i`c .dil `kixhv` zief oxw oebk zegex izyae ,xn`w enr eiexiwe zia uxtpy zia

zg`xyrn xzei jxe` epiidc ,dvxtd lk cbpk agex rax`a iexiwd zgtp elit` ÐÐ

.mzeqe cxei dil zi` ylyae ,mixvw mipye jex` zg` ,dxwz it yly `l` o`k oi`

ìàåîùë øîà àì áøåzeit rax` o`k yie ,odnr iexiwd uxtpc ok m`c Ðelit` Ð

.drwaa dxcqk`a dil `xiaq ikdc ,mzeqe cxei edleka xninl `ki` ikdéìåë øùòá
éâéìô àì àîìò.md migzt inp dxwz it znizq e`lac Ðäáøåçá øéúî äòáøà äøå÷

ipy lr mipezp diy`x ,dxew da yie .lehlha dxq`pe miaxd zeyxa dvextd daxeg Ð

zecizimizye dcva mipy oinzeqe oicxei dizeit rax`c ,dizgz lhlhl xzen Ð

.diy`xa
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mzq xvgac Ð drwaa hwp ikd meyne .yletn `di `ly calae ,dxwz it dil zi` zegex

cr `idy `l` .agexa e` jxe`a xvgd lka zkyen `nzqc ,zevign yly dl yi dxcqk`

,zevign izy `l` dl oi` elit`c ,drwa hwp ikdl .e`elina miptl dvexte ,xvgd rvn`

la` ,ylya Ð dil zil ik" :qxb jenqae .dxwz it axl dil zi` Ð oiccv ipyn dvexte

epiaxe l`ppg epiax iqxb oke ."dil zi` Ð rax`a

,zevign yly yiy Ð ylya :eyexit ikde .mz

yiy ,rax`a la` .d`elna dvext ziriaxde

it lr s` ,dvign my `ki`c ,qt e` igl ziriaxa

opixn` Ð xyrn xzi dvexty e` daexn dvexty

it `nipc ,`iyw mewn lkn :jixte .dxwz it

mivext oi`c oeik ,zegex izya elit` dxwz

oiae axl oiac .dvign my gex lka yie ,o`elina

i`e mizyl zg` gexn oia welig oi` l`enyl

it opixn` `l zg` gexn elit` e`elina uxtp

,zief oxwa uxtpy :ipyne .mzeqe cxei dxwz

cr ,iexwd on mb ltpe uxtpy .rax`a eiexiwe

lr s`c .gexe gex lkn rax` lzekd on blteny

Ð e`elina uxtp `ly zevign rax` o`k yic it

it `nile ,eiexiwl riiql zevign jpd iaiyg `l

oicd `ede .rax` odn bltenc oeik Ð dxwz

cxei opixn` `l `peeb i`d ika zg` gexa elit`c

`gxe`c meyn `l` zief oxw hwp `le .mzeqe

on ltep zeidl libx my uxtpykc ,`zlinc

`ki`c meyn zief oxwa `wec :inp i` .enr iexiwd

incc meyn Ð dxwz itc `nrhc .`zerixl izxz

.xyrn xzil xyr oia jenqa biltnck ,gztl

oxwa `gztc meyn ,gztl inc `l zief oxwae

izyn jixt i`n :xn`z m`e .iypi` icar `l zief

zegex izy iwep ,dxwz it `nip inp zegex

`le yletn iedc ,df cbpk df uxtpy oizipznc

`newe`l dil `gipc :xnel yie ?dxwz it opixn`

,yletn ied `lc xvgc `inec :cere .oipr lka

.ipzw "zia oke" `dc

åéåøé÷å,retiya :qxhpewa yxit Ð oeqkl`a

ik epiid ,dt `kilc eply oibb oirk

) "oiqt oiyer"a opixn`ck `lifx`:dnize .(a,dk

xne`e !mzd hwpck ,`lifx` ik hwpinl dil dedc

mr oeqkl`a iexiwd uxtpy ixiinc :wgvi epiax

it opixn` `l `peeb i`d ike ,zief oxwa zevignd

.dxwz

ìàåîùåixii`e Ð xyrn xzia elit` xn`

hwpe .xyrn xzeia oia xyra oia

my `ki`c oeik ,xyrn xzia elit` dxwz it ipdn zg` gexnc ,zia meyn Ð zegex izy

dil ded `lc Ð xyra inp ixii`c meyn zegex izy hwpc xninl ivn `le .zevign rax`

dvxt mzqk rnyn iede ,zg` gexn iedc ,mzq dvxtp m` ik zegex izy hwpinl ikd meyn

xaqwc Ð l`eny enk ,zia meyne xyrn xzia s` cinrdl ax dvx `le .xyrn xzi `idy

xzia `weec ipzinl dil ded `l` ,llk zegex izy ipzl `l xyrn xzia ixiin ded i`c ax

xyrn xziac ax xaq :inp i` .zia meyn zegex izy hwpnl dil ded `le ,zg` gexn xyrn

aygp efe efy it lr s` ,zief oxwa xyra lwiny enk ,zay dze`l s` dcedi iax xizi `l

.gzt `le dvxtk el

åéåøé÷åok m`c ,wc `le o`kl ynge o`kn yng lzekd uxtpy :yxit i"yx ± rax`a

,zen` ray epiidc ,yng lr yng ly oeqkl` `l` ,xyrn xzi dvxt `ied `l

.dfa wcwcl yg `le

ìàåîùagxa iexiwd uxtpy inp ipzw `lc ab lr s` Ð oeqkl` ipzw `lc axk xn` `l

izyn dvxtpy ipzwc oeik ,`icda dil ipzc o`nk aiyg mewn lkn Ð rax`

.oeqkl`a uextl ekxc oi` la` ,letil iexiwd libx f`y Ð zegex

áøziyilye ziriax dvxtp elit` :xnelk Ð dxcqk` dil ied ok m`c l`enyk xn` `l

.dxcqk`a enk dxwz it xn` ,e`elina

øùòá.md migzt inp dxwz it znizq e`lac :qxhpewa yxit Ð ibilt `l `nlr ilek

s` ik ,`nw `pyill gzt dil opiayg dxwz it gknc d`xp `l` !`ed `gzt opixn` `le ,dxwz it l`enyl dil zile ,xyra ediizbelt iwenc ixn`c `ki`lc :eyexitl dywe

.lirl ziyixtck ,gzt mrhn ied dxwz itc ,e`elina `edy it lr
l`enye
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éøîà !"íúBñå ãøBé äø÷z ét" àîéì ,éîð úBçeø©¦¥¨¦¦§¨¥§¥¨§¦
Béeøé÷å ,úéåæ ïø÷a õøôpL ïBâk :áøc déîMî áø éác§¥©¦§¥§©§¤¦§©§¤¤¨¦§¥
."íúBñå ãøBé äø÷z ét" øîéîì àkéìc ,ïBñëìàa©£©§§¥¨§¥©¦¦§¨¥§¥
çeøî ,éëä éà .øNòî øúéa eléôà :øîà ìàeîLe§¥¨©£¦§¨¥¥¤¤¦¨¦¥©
àðL éàî ,éL÷z déôeb úéáe .úéa íeMî !éîð úçà©©©¦¦©¦©¦¥¦§¥©§¨

úçà çeøî¯,"íúBñå ãøBé äø÷z ét" ïðéøîàc ¥©©©§¨§¦©¦¦§¨¥§¥
:eúå !"íúBñå ãøBé äø÷z ét" àîéð éîð úBçeø ézLî¦¥©¦¥¨¦¦§¨¥§¥§
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òaøàa àlà da ïéìèìèî ïéà :øîà ìàeîLe ,dleëa§¨§¥¨©¥§©§§¦¨¤¨§©§©

déì úéì ék ,àéL÷ àì àä !úBnà¯,òa øàa ©¨¨©§¨¦¥¥§©§©
ìLa ìáàL¯éøîàãk !àéL÷ íB÷î ìkî .déì úéà £¨§¨¦¥¦¨¨©§¨¦§¨§¦

Béeøé÷å úéåæ ïø÷a õøôpL ïBâk :áøc déîMî áø éa¥©¦§¥§©§¤¦§©§¤¤¨¦§¥
Béeøé÷å úéåæ ïø÷a õøôpL ïBâk :éîð àëä ,ïBñëìàa©£©§¨¨©¦§¤¦§©§¤¤¨¦§¥

áøk øîà àì ìàeîL .òaøàa¯.éðú÷ àì ïBñëìà §©§©§¥Ÿ¨©§©£©§¨¨¨¥
ìàeîLk øîà àì áøå¯,äøãñëà déì àéåä ïk íà §©Ÿ¨©¦§¥¦¥¨§¨¥©§©§¨

.dleëa ìèìèì øzeî äøãñëà :øîàc ,déîòèì áøå§©§©§¥§¨©©§©§¨¨§©§¥§¨
áø ,äò÷aa äøãñëà ,øîzéàcìèìèì øzeî :øîà §¦§©©§©§¨©¦§¨©¨©¨§©§¥

òaøàa àlà da ïéìèìèî ïéà :øîà ìàeîLe ,dleëa§¨§¥¨©¥§©§§¦¨¤¨§©§©
ét" ïðéøîà ,dleëa ìèìèì øzeî :øîà áø .úBnà©©¨©¨§©§¥§¨¨§¦©¦
ïéìèìèî ïéà :øîà ìàeîLe ,"íúBñå ãøBé äø÷z¦§¨¥§¥§¥¨©¥§©§§¦
ãøBé äø÷z ét" ïðéøîà àì ,úBnà òaøàa àlà dä¤¨§©§©©¨¨§¦©¦¦§¨¥

éâéìt ék ,éâéìt àì àîìò élek øNòa ."íúBñå¯ §¥§¤¤¥¨§¨¨§¦¦¦§¦¦
øúéa :éøîàc àkéàå .øNòî øúéa¯àì àîìò élek §¨¥¥¤¤§¦¨§¨§¦§¨¥¥¨§¨¨
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רכז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr cv sc oiaexir(iriax meil)

úéåæ ïø÷a äöøôpL ïBâëedpynd oi`y ,xnelk .xvgd zpita - §¤¦§§¨§¤¤¨¦
,ef cbpk ef zegex izya zevxt izy xvga evxtpy ote`a zwqer
da dvxtpy `l` ,axrna dipyde gxfna zg` dvxit oebk
xeiv] zinexc zigxfn oxwa oebk ,miccv ipy zqtezd zg` dvxit
dagx dpi` m` s` xvgd z` dvxitd zxqe` dfk ote`ae ,[`
meyn ,'gzt'k dze` oecl xyt` i` oky ,zen` xyrn xzei

éLðéà éãáò àì úéåæ ïø÷a àçúéôczeyrl miyp`d jxc oi`y - §¦§¨§¤¤¨¦Ÿ¨§¦¦§¥
.zief oxwa gzt

:dpyna epipy.åéúBçeø ézMî õøôpL úéa ïëå§¥©¦¤¦§©¦§¥¨
:`xnbd dywnàðL éàîziad uxtp m`y ,xacd dpey recn - ©§¨

wxúçà çeøîmeyn ,ea lhlhl xzen [cg` cvn-]ét' ïðéøîàc ¥©©©§¨§¦©¦
,'íúBñå ãøBé äø÷zmzeqe cxei eli`k bbd dvw z` mipcy ,xnelk ¦§¨¥§¥

ziad uxtpyk df mrhn ok m` ,dvxtpy dvignd z`ézMî¦§¥
àîéì énð úBçeøxnel yi ok mb -'íúBñå ãøBé äø÷z ét'izy z` ©¦¥¨¦¦§¨¥§¥

.evxtpy zevignd
:`xnbd zvxznáøc déîMî áø éác éøîàly ezaiyi ipa exn` - ¨§¦§¥©¦§¥§©

,ax mya axõøôpL ïBâkeizegex izyn ziadBéeøé÷å ,úéåæ ïø÷a §¤¦§©§¤¤¨¦§¥
cner ziad lyøîéîì àkéìc ,ïBñëìàaxyt` i` dfk ote`ay - ©£©§§¥¨§¥©

xnel.'íúBñå ãøBé äø÷z ét'dxwza zwqer dpynd ,xnelk ¦¦§¨¥§¥
enk ziad oecip dzrne ,'dxwz it' da mixne` oi`y zrteyn
zegex izyn elit` e` ,zg` gexn zen` xyra uxtp m`y ,xvg
,migztk zepecip zevxtdy itl ,ea lhlhl did xzen ,ef cbpk ef
yiy ,epiidc ,zief oxwa uxtpy ziaa zwqer dpynde xg`n la`
xizdl xyt` i` ,efl ef zekenqd zegex izya zevxt izy ea
lre ,zief oxwa gzt zeyrl jxc oi`y itl ,'gzt' oicn zevxtd

.ze`ad zezaya lehlha ziad xq`p ok
epzpyn zwqer eay ote`d xe`iaa ztqep drc d`ian `xnbd

:evxtpy ziae xvg iabl,øîà ìàeîLexvg' dpynd ly `yixd §¥¨©
zwqer ,'dizegex izyn dvxtpya eléôàdagx `idy dvxitøúé £¦§¤¤

øNòî.zen` ¥¤¤
:`xnbd dywnéëä éàwx xvgd dvxtp m` elit` ,ok m` -çeøî ¦¨¦¥©

énð úçàdagx `idy dvxit oky ,da lhlhl xeq`l yi ok mb - ©©©¦
dpynd dkxved recne ,gztk zipecip dpi` zen` xyrn xzei

.miccv ipyn xvgd dvxtpy xnel
,xvg meyn ok xnel dpynd dkxved `l ok` :`xnbd zvxzn
dpynd dhwpy `l` ,zxq`p `id cg` cvn dvxtpyk s` ixdy

ok,úéa íeMîte`a `l` xq`p epi`y.miccv ipyn uxtpy o ¦©¦
:dywne `xnbd dayéL÷z déôeb úéáeyi envr zia iable - ©¦¥¦§¥

,zeywdlàðL éàîwx ziad uxtp m`y ,xacd dpey recn -çeøî ©§¨¥©
úçàmeyn ,ea lhlhl xzen,'íúBñå ãøBé äø÷z ét' ïðéøîàcm` ©©§¨§¦©¦¦§¨¥§¥

uxtpya s` df mrhn ,okàîéð énð úBçeø ézMîxizdl yi ok mb - ¦§¥©¦¥¨
meyn.'íúBñå ãøBé äø÷z ét'¦¦§¨¥§¥

eúå,zeywdl yi cere -ì déì úéà éîìàeîLxaeq l`eny ike - §¦¦¥¦§¥
oic z`øîzà àäå ,'íúBñå ãøBé äø÷z ét'zwelgn dxn`p ixde - ¦¦§¨¥§¥§¨¦§©

iabl mi`xen`äøãñëà[micenr iab lr zcnerd dxwz-] ©§©§¨
y,äò÷aadpic dn ,[d xeiv oldl d`x] llk zevign dl oi`y ©¦§¨

.zaya lehlh iabl,dleëa ìèìèì øzeî ,øîà áømixne`y itl ©¨©¨§©§¥§¨
zevign ztwenk zipecip `id `linne ,'mzeqe cxei dxwz it' da

.`id cigid zeyxe ,diccv lknda ïéìèìèî ïéà ,øîà ìàeîLe§¥¨©¥§©§§¦¨
a àlàjezúBnà òaøà,'dxwz it' da mixne` oi`y itl ,cala ¤¨§©§©©

ixacn x`ean .zilnxkk `l` cigid zeyxk zipecip dpi` ok lre
dyw ok m`e ,'mzeqe cxei dxwz it' oicl xaeq epi`y l`eny
s` ixd ,eizegex izyn uxtpy zia dpynd dhwp recn ezhiyl
cinrn `ede xg`n ,ea lhlhl xq`p cg` cvn `l` uxtp `l m`
dpi`y ,zen` xyrn xzei dagx `idy dvxita dpynd z`

.'gzt'k zipecip
:`xnbd zvxznàéL÷ àì àäitl ,dyw dpi` [dipyd] ef `iyew - ¨Ÿ©§¨

`l` ,ixnbl 'dxwz it' oic lr l`eny wlgp `lydéì úéì ék- ¦¥¥
wx ,df oicl xaeq epi` izni`azeyrl jixvy ote`òaøàzevign §©§©

dl oi`y drwaa dxcqk` iabl oebk ,'dxwz it' oic ici lr

,llk zevigna ìáàwx zeyrl jixvy ote`ìLLici lr zevign £¨§¨Ÿ
,dzkldk dvign yi ziriaxd otecae ,'dxwz it' oicdéì úéà- ¦¥

ick 'mzeqe cxei dxwz it' mixne`y dcene ,df oicl xaeq `ed
.zevignd zyely x`y z` milydl

ok`y ,dipyd `iyewd dayiizp mpn` :dywne `xnbd day
j` ,'dxwz it' oic z` xaeq l`enyàéL÷ íB÷î ìkîdyw oiicr - ¦¨¨©§¨

ea mixne` zg` gexn uxtpy ziae xg`ny ,dpey`xd `iyewd
exizdl yi eizegex izyn uxtpa s` ok m` ,exizdl 'dxwz it' oic

.df mrhn
:`xnbd zvxznáøc déîMî áø éa éøîàãkax icinlzy myk - ¦§¨§¦¥©¦§¥§©

izyn uxtpy zia' dpynd ixac z`y ,ax ly enyn exn`
cinrdl yi 'eizegexõøôpL ïBâkziadå ,úéåæ ïø÷amd ok enk §¤¦§©§¤¤¨¦§

oiprl exn`Béeøé÷yxetn `l dpynay ab lr s`y ,ziad ly ¥
mzqk ieyr epi` `edy cinrdl jixv mewn lkn epipra xac

`l` zexwznð àëä ,ïBñëìàaéyi ,l`eny zhiya o`k s` - ©£©§¨¨©¦
cinrdlõøôpL ïBâkziadå ,úéåæ ïø÷auxtpy okBéeøé÷ziad ly §¤¦§©§¤¤¨¦§¥

[äòaøàa] (òáøàá).migth drax` agexa - §©§¨¨
zen` yng ,miccv ipyn zief oxwa evxtp ziad ilzek ,xnelk
`id s` dvxtp ziad zxwze ,o`kn zen` ynge o`kn [hrn cere]
`vnpe ,[8 b xeiv] migth drax` agexa ,milzkd zvxit jxe`l
cxei dxwz it' oic xnel jixv dvxitd z` mezql icky ,dzr
it' mixne` oi` l`eny zhiyly oeike ,zenewn drax`a 'mzeqe

.df ziaa lhlhl xq`p jkitl zenewn dylya `l` 'dxwz
zrck df mixaeq mpi` recn l`enye ax zhiya zx`an `xnbd

:df,áøk øîà àì ìàeîLdxwz lra ziaa zwqer dpyndy §¥Ÿ¨©§©
c meyn ,'dxwz it' da mixne` oi` df mrhne ,zrteynïBñëìà£©§

éðz÷ àìdieyr ziad zxwz dzidy dpyna yxetn oi` - Ÿ¨¨¥
dxwz lra ziaa zwqer `idy xnel xazqn jkitle ,oeqkl`a

.mpnfay miza mzq eidy itk ,dxyi
,ìàeîLk øîà àì áøå,'drax`a eiexiw'y ziaa zwqer dpyndy §©Ÿ¨©¦§¥

s`y xaeq `edy itl ,mnzeql jixvy zeit rax` el yiy ,epiidc
íàxn`p,ïkzrax` lka xnel ozip mewn lkndxwz it' zeitd ¦¥

`dc ,'mzeqe cxeidéì àéåäenk `ed df zia ixdy -äøãñëà ¨§¨¥©§©§¨
zeit rax` dl yie ,llk zevign ztwen dpi`y ,drwaa zcnerd
dxwz it' mleka mixne` ok it lr s`e ,[d xeiv] mnzeql jixvy

.'mzeqe cxeidéîòèì áøå,ezhiyk dfa xaeq axe -,øîàc §©§©§¥§¨©
,dleëa ìèìèì øzeî äøãñëàcxei dxwz it' mixne`e xg`n ©§©§¨¨§©§¥§¨
.zevignd zrax` lka 'mzeqe

drwaa dxcqk` oica l`enye ax zwelgn z` d`ian `xnbd
:mdizexaq z` zx`aneøîzéàcziaa zwelgn dxn`p oky - §¦§©

iabl ,yxcndäøãñëàzcnerd,äò÷aazevign ztwen dpi`e ©§©§¨©¦§¨
.llkïéìèìèî ïéà ,øîà ìàeîLe ,dleëa ìèìèì øzeî ,øîà áø©¨©¨§©§¥§¨§¥¨©¥§©§§¦

.úBnà òaøàa àlà dä¤¨§©§©©
:`xnbd zx`an,dleëa ìèìèì øzeî øîà áøxaeq `ede xg`n ©¨©¨§©§¥§¨

c'íúBñå ãøBé äø÷z ét' ïðéøîà.zevign rax`a elit`ìàeîLe ¨§¦©¦¦§¨¥§¥§¥
àa àlà da ïéìèìèî ïéà øîà,úBnà òaøezrcly itlïðéøîà àì ¨©¥§©§§¦¨¤¨§©§©©Ÿ¨§¦©

'íúBñå ãøBé äø÷z ét'.zevign rax`a ¦¦§¨¥§¥
l`enye ax ewlgp ote` dfi`a zwelgn `xnbd d`ian

,mixne` yi :dxcqk`aacr dagexy dvxitøNò,zen`élek §¤¤¥
éâéìt àì àîìòmicen lkd `l` ,l`enye ax ewlgp `l - ¨§¨Ÿ§¦¦

.zevign rax`a elit` 'mzeqe cxei dxwz it' da mixne`yék¦
éâéìt,ewlgp ote` dfi`a -adagexy dvxitøNòî øúé,zen` §¦¦§¤¤¥¤¤

.mixne` oi` l`enyle ,'dxwz it' oic da mixne` axly
éøîàc àkéàå,mixne` yie -adagexy dvxitøúé,zen` xyrn §¦¨§¨§¦§¤¤

éâéìt àì àîìò élekmicen lkd `l` ,l`enye ax ewlgp `l - ¥¨§¨Ÿ§¦¦
,'mzeqe cxei dxwz it' da mixne` oi`yéâéìt ék,ewlgp izni` - ¦§¦¦

adagexy dvxitøNòit' oic da mixne` ax ixacly ,zen` §¤¤
.my lhlhl xeq` jkitle ,mixne` oi` l`enyl eli`e ,'dxwz

zxxane ,dea` xa daxe dcedi ax exn`y mipic d`ian `xnbd
:l`eny zrck s` mcinrdl ozip m`àäådf oice -áø øîàc §¨§¨©©

,äãeäé§¨
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xcde"רכח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr dv sc oiaexir(iying meil)

äøB÷dagx `idyäòaøàdf ixd ,migthøézîlehlhd z` ¨©§¨¨©¦
.äaøeça,lehlha dxq`pe miaxd zeyxl dvxtpy daxeg ,xnelk §§¨

zecizi lr zcnerd migth drax` agexa dxew dkeza yi m`
iccv zrax` z` mipcy itl ,dxewd zgz lhlhl xzen ,[` xeiv]
zgzy mewndy `vnpe ,minzeqe dhnl micxei eli`k dxewd

.zevign swen dxewdåy df oic okøîà ïîçð áømyaøa äaø §©©§¨¨©©¨©
äøB÷ ,deáàagexaäòaøàdf ixd ,migthøézîlehlhd z` £©¨©§¨¨©¦

.íénaeivge zg`d xvga eivg ,zexvg izy oia cnerd xea oebk ©©¦
df lr df md mixqe` ,ef mr ef zexvgd eaxir `le ,dipyd xvga
migth drax` agexa dxew zgpen m` j` .xead on min zelcl
,xead on min ae`yl mdipy mi`yx ,[a xeiv] ervn`a xead lrn
jeza zevign miyere micxei eli`k dxewd iccv z` mipc oky

.xeadépîaxk m`d ,mdipic z` el` mi`xen` exn` in zhiyk - ©¦
.l`enyk e`

:`xnbd zx`anúøîàc àðLéì Cäìzxaeqd drcd itl - §©¦§¨§¨§©
`idy dvxitayaagexøNòzen`éâéìt àìax ewlgp `l - §¤¤Ÿ§¦¦

'mzeqe cxei dxwz it' da mixne`y micen lkd `l` ,l`enye
daxe dcedi ax ixac z` cinrdl ozip ,miccv drax`n elit`

dea` xaadkxe`y dxewøNò,zen`åmdixac eidi dfk ote`a §¤¤§
kìkä éøáãla` .l`eny zhiyk oiae ax zhiyk oia -àðLéì Cäì ¦§¥©Ÿ§©¦§¨

úøîàcl`enye axy zxaeqd drcd itl -adagexy dvxitøNò §¨§©§¤¤
zen`éâéìtmixne` oi` mlerl l`eny ixacly ,xnelk ,ewlgp - §¦¦

daxe dcedi ax ixacy gxkda ok m` ,miccv drax`a 'dxwz it'
[dxewd iccv zrax`n 'dxwz it' mixne`y mixaeqd] dea` xa

mdkzhiyáø.l`enyk `le cala §©
ax ly mzwelgna ewlgp `axe iia` m`d zxxan `xnbd

:l`enyeàîéìy ,xnel yi m`d -àzâeìôa àáøå ééaà ¥¨©©¥§¨¨¦§§¨
[zwelgna-]éâìôéî÷ ìàeîLe áøc.[ewlgp-]øîzéàcjky - §©§¥¨¦§§¦§¦§©

y mc` .yxcnd ziaa dkld dxn`pCkéñjkq gipd -éab ìò ¦¥©©¥
ïéîéöt dì LiL äøãñëàzegt yie ,dizevigna mireaw micenr - ©§©§¨¤¤¨§¦¦

ef ixd ,cenrl cenr oia migth dylyn,äøéLkoi`e xg`ny §¥¨
oiay geixd z` mipc cenrl cenr oia migth dyly xie`

ign dl yi ef dkeqy `vnpe ,'ceal' oicn ,mezqk micenrdzev
m` la` .diccv lknïéîéöt dì ïéàmi`xen` ewlgp ,micenr - ¥¨§¦¦

.dpica.äìeñt ,øîà àáøå .äøéLk ,øîà ééaàz` `xnbd zx`ane ©©¥¨©§¥¨§¨¨¨©§¨
.mzwelgn zexaqøîà ééaàef dkeqäøéLk`edy meyn ,`id ©©¥¨©§¥¨

xaeq(øîà)c.'íúBñå ãøBé äø÷z ét' [ïðéøîà]z` mipcy ,xnelk ©§¦¨¦¦§¨¥§¥
`vnpe ,dhnl zecxei eli`k dxcqk`d ly zepeilrd zexewd

.miccvd lkn zevign o`k yiyøîà àáøåef dkeqäìeñt,`id §¨¨¨©§¨
c xaeq `edy itl,'íúBñå ãøBé äø÷z ét' [ïðéøîà] (øîà) àìŸ©§¦¨¦¦§¨¥§¥

.zevign dl oi` ef dkeqy `vnpe
,`xnbd zxxan dzrneàîéìy ,xnel yi m`d -ééaàxaeq,áøk ¥¨©©¥§©

,miccv drax`a elit` 'dxwz it' mixne`yåeli`àáøxaeq §¨¨
ìàeîLk`y.miccv drax`a 'dxwz it' mixne` oi ¦§¥

:`xnbd zx`anéâéìt àì àîìò élek ìàeîLc àaélàzhiya - ©¦¨¦§¥¥¨§¨Ÿ§¦¦
lqet `edy micen lkd `l` ,`axe iia` ewlgp `l ok` l`eny
xaeq `ede xg`n ,oinivt dl oi`y dxcqk` lr gpend jekiq
iia`y gxkda jkitle .zegex rax`a 'dxwz it' oic mixne` oi`y

.l`enyk `le axk xaeqéâéìt ékiia` ewlgp ote` dfi`a mpn` - ¦§¦¦
,`axeáøc àaélà.ax zhiya -ééaàiab lry jekiq xiykn ©¦¨§©©©¥

,dxcqk`kzhiyáøit' meyn drwaa dxcqk`a lhlhl xizny §©
.'mzeqe cxei dxwzåeli`àáø,xaeqíúä áø øîà÷ àì ïàk ãò- §¨¨©¨Ÿ¨¨©©¨¨

da lhlhl xizdl ,drwaa dxcqk` iabl ,my ax xn` `ly
,'dxwz it' oicn zayaàlàmeynúBvéçî éðäczexewd el`y - ¤¨§¨¥§¦

it' ly zevignd zeyrp mci lry] dxcqk`d ly zepeilrd
,['dxwzéãéáò äøãñëàìod jkitle ,eyrp dxcqk`d jxevl - ¨©§©§¨£¦¦

,zaya lehlh xizdl zexenb zevignk zeaygpàëä ìáà,o`k - £¨¨¨
,dkeq oiprléãéáò äkeqì åàì úBvéçî éðäczexewd el`y - §¨¥§¦¨©¨£¦¦

,dkeq zeevn myl eyrp `l dxcqk`d ly zepeilrdàìax lwi Ÿ
dleqte zeptc dl oi` ok m`e ,'mzeqe cxei dxwz it' da xnel

.`id
:dpyna epipyïéøzeî íà ,øîBà éñBé éaøoixzen zay eze`l ©¦¥¥¦¨¦

.zay eze`l oixeq` `al cizrl oixeq` m`e ,`al cizrl
:iqei iax ixac zpeek z` zxxan `xnbdeäì àéòaéàewtzqp - ¦©§¨§

zpeek m`d ,daiyid ipa,øBñàì éñBé éaømixeq`y myky ,epiidc ©¦¥¤¡
,zay dze`l s` mixeq` jk `al cizrlBàezpeek `ny,øézäì§©¦

.`al cizrl mixzen jk zay dze`l mixzeny myky xnele
:wtqd z` zhyet `xnbd,úLL áø øîà`id iqei iax zpeek ¨©©¥¤

øBñàì.`al cizrl xeq`y myk ,ef zaya s`,ïðçBé éaø øîà ïëå ¤¡§¥¨©©¦¨¨
`id iqei iax zpeeky.øBñàì¤¡

:`ziixan jkl di`x `xnbd d`ianeéëä énð àéðzepipy ok` - ©§¨©¦¨¦
,`ziixaa jkïéøeñàL íLk ,éñBé éaø øîàlehlha mdàáì ãéúòì ¨©©¦¥§¥¤£¦¤¨¦¨Ÿ

,ze`ad zezaya -ïéøeñà Cks` md.úaL BúBàì ¨£¦§©¨
zwelgna weqtl cvik mi`xen` zwelgn d`ian `xnbd

:epzpynay mi`pzdøîzéà,yxcnd ziaa zwelgn dxn`p - ¦§©
iabl ,epzpyna iqei iaxe dcedi iax zwelgna weqtl yi cvik

izyn evxtpy zia e` xvge` ezxew dlhipy iean e` ,zegex
.eigløîà óñBé øa àéiç áø,ax mya,éñBé éaøk äëìämixeq`y ©¦¨©¥¨©£¨¨§©¦¥

.zay dze`l s` md,äãeäé éaøk äëìä ,øîà ìàeîLemixzeny §¥¨©£¨¨§©¦§¨
.evxtp day zaya lehlha md

:l`eny ixaca dxizq dywn `xnbdéëä ìàeîL øîà éîem`d - ¦¨©§¥¨¦
,epzpyna dcedi iaxk dkld weqtl yiy ,jk l`eny xn`ïðúäå§¨§©

epipy ixde -(:`t lirl),íéøeîà íéøác äna ,äãeäé éaø øîàoi`y ¨©©¦§¨©¤§¨¦£¦
,ezrici `ll mc` xear oiaxrn,ïéîeçz éáeøéòamb mda yiy §¥¥§¦

xzei jlil lekiy jka xkyp `edy it lr s`y ,mc`l cqtd
`ed mewn lkn ,aexird z` el egipdy cvl dn` miitl`n

,xg`d cvl dn` miitl`n zegt el yiy jka ciqtnéáeøéòa ìáà£¨§¥¥
úBøéöçllk cqtd `la geix wx mda yiyïéáøòîmc`lúòãì ïéa £¥§¨§¦¥§©©

ïéáç ïéàå ,åéðôa àlL íãàì ïéëfL éôì ,úòãì àlL ïéaelàlL ¥¤Ÿ§©©§¦¤¨¦¨¨¨¤Ÿ§¨¨§¥¨¦¤Ÿ
.åéðôa§¨¨

åelld dpynd ixac lrøîà äãeäé áø øîà[mya-]äëìä ,ìàeîL §¨©©§¨¨©§¥£¨¨
,äãeäé éaøk`ly mc` xear zexivg iaexir axrl xzeny §©¦§¨

,ezriciaãBò àìå,cala ef `le -àlàaäãeäé éaø äðML íB÷î ìk §Ÿ¤¨¨¨¤¨¨©¦§¨
äàúcâa àpç áø déì øîàå .BúBîk äëìä ,ïéáeøéòaxird on-] §¥¦£¨¨§§¨©¥©¦¨©§§¨¨

[ccba,äãeäé áøìm`dìàeîL øîàdcedi iaxk dkldyeléôà §©§¨¨©§¥£¦
,åééçì Bà BúøB÷ ìhépL éBáîa.zay dze`a ea lhlhl xzeny §¨¤¦©¨§¨¨

déì øîàå,dcedi axaipicïéáeøéòcala oinegze zexivg ly §¨©¥§¥¦
Eì ézøîà,dcedi iaxk dkld l`eny wqtya àìåipic,úBvéçî ¨©§¦§§Ÿ§§¦

`edy ,eigl e` ezxew dlhipy ieana ezenk dkld oi` jkitle
.zevign ipicn

dfe ,dcedi iaxk epzpyna wqet epi` l`enyy ,jkn x`azn
.epzpyna dcedi iaxk dkldy enya lirl xn`py dnl xzeq

:`xnbd zvxznìàeîLc dépéî éì àLøtéî éãéãì ,ïðò áø øîà- ¨©©¨¨§¦¦¦¨§¨¦¦¥¦§¥
zg` lky itl ,mixacd oia dxizq oi`y ,df oipr l`eny yxit il

.xg` ote`a dxn`p zexnind onïàkiaxk dkld l`eny wqty ¨
a xaecn ,epzpyna dcediäöøôpLxvgdìîøëì,úéxaeq dfay ¤¦§§¨§©§§¦

m` elit` oky ,zay dze`l xvga lehlhd xizdl l`eny
eli`e .dxez xeqi` jka oi` zilnxkl xvgd on dbbya e`ivei

ïàka xaecn ,dcedi iaxk dkld oi`y l`eny xn`yäöøôpL ¨¤¦§§¨
xvgd,íéaøä úeLøìz` da xeq`l yiy l`eny xaeq dfay ¦§¨©¦

on dbbya e`ivei `ny yegl yiy itl ,zay dze`l s` lehlhd
.dxez xeqi` lr exarie ,miaxd zeyxl xvgd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

המשך בעמוד ל



רכט
ezny in` cenr dv sc ± iyily wxtoiaexir

ïéîéöô äì ùéù.dylyn zegt dizevigna oireaw oicenr Ðéìåë ìàåîùã àáéìà
éâéìô àì àîìòiia` dcenc ,l`enyk `le axk iia` zxn`wck i`ce :xnelk Ð

zeit jpdc dxcqk`ac oeikc .dleqt l`enylcxq` ikd elit`e ,eyrp dxcqk`l dxwz

zay lehlha.iciar dkeql `lc ,dkeq oiprl ipdn `lc oky lk Ðàáéìà éâéìô éë
áøã`le l`enyk `ax xn`c `d :xnelk Ð

,dizlinl dxn` axk inp `axc ,`id `l axk

.zay oiprl ax ixy `w `l o`k cr :jl xn`e

úåöéçî éðäã àìàzexewd oze` yexit Ð

dxwz it edpi`c ,micenr drax` lr mipezpd

.iciar dxcqk`l Ðäëåñì åàì,dkeq myl Ð

onyl zevign ira `lc ab lr s`i`d ilek Ð

.opiliwn `l `diníéøåîà íéøáã äîáÐ

."oelg" wxta ricedl jixvcúåøéöç éáåøòÐ

oinegz iaexir la` .odl zekf `ed mlerlÐ

.dcbpky gexl oiciqtny ,aeg `edy minrt

úéìîøëì äöøôðinp i`c .dcedi iaxk ixy Ð

xal iwet`l iz``ziixe`c `xeqi` e`l Ð

.`ki`

äðùîíéúá éðù éáâ ìòiciv ipya mde Ð

miaxd zeyxitc ,diilrd zgz oilhlhn Ð

.mzeqe cxei o`kne o`kn dxwzíéøùâ ïëå
íéùìåôîäipya dhnln zevign mdl yiy Ð

.miccvdùìåôîä éåáîì ïéáøòîli`ed Ð

.zevign izy `ki`e

àøîâàúééøåàã,ipiqn dynl dkld Ð

oivivg oixeriy :(`,c) `nw wxta opixn`ck

izy o`k yi ixde .ipiqn dynl dkld zevigne

dxwz it meyn e`l i`c ,mizad ipyn zevign

ded `l Ð.ixy'åëå ïë ìò øúé`yix Ð

oelg cg`e ,miza ipy oiay oelg cg` :`ziixac

zeyxe zeytpe mixybe zexivg izy oiay

dxewnd miaxd,zaya odizgz oilhlhn Ð

:dcedi iax xn` ok lr xzi .dcedi iax ixac

dxwz my oi`e ,dxenb miaxd zeyx elit`c

mzeqe cxei xninlly zevign izya ixy Ð

.miaxd zeyx iciv ipyïéà àéääîzivn Ð

la` .`ziixe`c zevign izyc rnynl

znizq meyn `nrhc dl opirny `l oizipznn

.`ed dxwz ità÷ééã éîð ïéúéðúîdil zi`c Ð

.`ziixe`c zevign kizy dcedi axlúøîà éà
àîìùámeyn `ziinwc dcedi iaxc dinrh Ð

`ziixe`c zevign izyccere" ipzwc epiid Ð

dxwz it `kilc ab lr s` ,ef cere :rnync "ef

i` `l` .`nrh i`d meyn dcedi iax xizn Ð

dxwz it meyn `ziinwa dinrh zxn`i`n Ð

:xg` oeyl .dxwz it `kil ieana `d ?cere

`ziinwc `nrhc ,daxk `wiic inp oizipzn

zxn` i` :opiqxb ikde .`ed dxwz it meyn

meyn `ziinwa wgvi epiaxc `nrhc `nlya

meyn `ziixzae ,mzeqe cxei dxwz it xaqwc

zevign izyiax xizn ef cere" ipzwc epiid Ð

dxwz it `kilc ab lr s`e "dcedimeyn Ð

meyn inp `ziinw zxn` i` `l` .zevign izy

zevign izy`hiyte `id `id ?cere i`n Ð

.oiaxrnciqxbc zi`e .izrny oey`x Ð

.ediizeek `xazqne ,`xza `pyilk

úåââ ìë êìò ïøãä
äðùîïéìéôú àöåîä.oica`py mewna ,dcya Ðïñéðëî.ziale xirl Ðâåæ âåæcr ,bef xg` bef oqipkne cinz xfege ,lega oyaely jxck .bef epiide .rexfa cg`e y`xa cg` Ð

.elkiyíéðù íéðù.edpip i`n `nrh :ira `xnbae .rexfa befe y`xa bef Ðúåðùéá.oeifaa ogipdl xeq`e ,dyecw oda yie ,od oilitz i`cec ,icy oink ieyrd xywd xkipy Ðìáà
øåèô úåùãçá.ediilr `zay opillgn `l :jkld ,onyl epiide ,ozkldk miyrpa `l` dyecw oda oi`e ,`nlra od rinw `nlic .oqipkdln Ðíéúáöoilitz daxd mixyw mixyw Ð

.zekixk i`ne mizav i`n yxtn `xnbae .xyw lkaïäéìò êéùçî.bef bef edpiliirile :jixt `xnbae .cgi mlhi jygzykle ,mxnyie my ayie ,jygzy cr oizni Ð
äðëñáå
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ìàåîùå`zkldc d`xpe .zilnxkl dvxtpa dl iwen jenqa Ð dcedi iaxk dkld xn`

`kide .xingnc iqei iaxk dkld zilnxkl dvxtpa elit`e ixeqi`a axk

opixn`ck ,dxzed dxzede li`ed zay :xn`c ,dcen iqei iax elit` ,zevignl edpzi`c
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éîð ãçà âeæ ,éëä éà¯éôè ,ïéà¯áø øîà !àì ¦¨¦¤¨©¦¦§¥¨¨©©

ézL Ba çépäì Làøa Lé íB÷î :÷çöé áø øa ìàeîL§¥©©¦§¨¨¥¨Ÿ§©¦©§¥
áøãk ?øîéîì àkéà éàî ãéc ,Làøc àçéðä .ïéléôú§¦¦¨¦¨§Ÿ§©©¦¨§¥©¦§©
äãOä ïî àa íãàL íéîòt :àðeä áø øîàc ;àðeä¨§¨©©¨§¨¦¤¨¨¨¦©¨¤
.BòBøæa ïøLB÷å BLàøî ï÷lñîe ,BLàø ìò Búìéáçå©£¦¨©Ÿ§©§¨¥Ÿ§§¨¦§
éeàø ,ïBéfa Cøc ïäa âäðé àlL àðeä áø øîàc øîéà¥©§¨©©¨¤Ÿ¦§©¨¤¤¤¦¨¨
:÷çöé áø øa ìàeîL áø øîàãk àlà ?øîà éî¦¨©¤¨¦§¨©©§¥©©¦§¨
àëä .ïéléôú ézL Ba çépäì éeàøL Làøa Lé íB÷î̈¥¨Ÿ¤¨§©¦©§¥§¦¦¨¨
.ïéléôú ézL Ba çépäì éeàøL ãia Lé íB÷î :éîð©¦¨¥©¨¤¨§©¦©§¥§¦¦

éðéò ïéa" ,úøBaé÷ Bæ "Eãé ìò" :äMðî éác àðz"E¯ ¨¨§¥§©¤©¨¤¦¤¥¥¤
BçBnL íB÷î :éàpé éaø éác éøîà ?àëéä .ã÷ã÷ Bæ¨§Ÿ¥¨¨§¦§¥©¦©©¨¤
÷çöé áø øa ìàeîL áøãa àîéì .ñôBø ÷Bðéz ìL¤¦¥¥¨¦§©§¥©©¦§¨
ìàeîL áøc déì úéà ìàéìîb ïaøå ,÷çöé áø øa ìàeîL áøc déì úéì àn÷ àpúc ;éâìtéî÷̈¦©§¦§©¨©¨¥¥§©§¥©©¦§¨§©¨©§¦¥¦¥§©§¥
ïîæ úaL"a àëäå .÷çöé áø øa ìàeîL áøc eäì úéà àîìò éleëc ,àì !÷çöé áø øa©©¦§¨¨§¥¨§¨¦§§©§¥©©¦§¨§¨¨§©¨§©
ïîæ åàì úaL :øáñ ìàéìîb ïaøå ,àeä ïéléôz ïîæ úaL :øáñ àn÷ àpúc .éâìtéî÷ "ïéléôz§¦¦¨¦©§¦§©¨©¨¨©©¨§©§¦¦§©¨©§¦¥¨©©¨¨§©

àîìò éleëc :àîéà úéòaéàå .àeä ïéléôz¯úBëéøö úBöî"a àëäå .àeä ïéléôz ïîæ úaL §¦¦§¦¨¥¥¨§¥¨§¨©¨§©§¦¦§¨¨§¦§§¦
.äðåek éòa àì :øáñ ìàéìîb ïaøå ,äðåek éòa úàöì :øáñ àn÷ àpz .éâìtéî÷ "äðåek©¨¨¨¦©§¦©¨©¨¨©¨¥¨¥©¨¨§©¨©§¦¥¨©¨¨¥©¨¨
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רלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr dv sc oiaexir(iying meil)

,äðkqáe,my oizndl leki epi`e mihqln `xiiznyïqëîecbaa ©©¨¨§©¨
,oeifaa jk lk milhen eidi `ly,øîBà ïBòîL éaø .Bì CìBäå§¥©¦¦§¥

dpkqd zrya o`vendBøéáçì ïðúBð,el jenqa cnerdBøéáçå §¨©£¥©£¥
Bøéáçì,zen` rax`n zegt oxiari cg` lke ,d`ld okeòébnL ãò ©£¥©¤©¦©

äðBöéçä øöçìoey`xd xnzynd mewnl xnelk ,xird ly ¤¨¥©¦¨
.myl oqipkne ,eil` ribnyBða ïëå,zaya dcya clepyBðúBð §¥§§

,Bøéáçì Bøéáçå Bøéáçìeeléôàmdäàî.zial ribny cr ,miyp` ©£¥©£¥©£¥£¦¥¨
,Bøéáçì Bøéáçå ,Bøéáçì úéáç íãà ïúBð ,øîBà äãeäé éaøxzene ©¦§¨¥¥¨¨¨¦©£¥©£¥©£¥

jk d`iadleléôàn l`,íeçzì õeçcin dxarda de`iaiy oebk £¦©§
ezayy miyp`l dexqni mye ,[dn` miitl`] megzd seq cr cil

l uegnmde ,ziagd i`ian ly mnegza rlaen mnegze megz
.mnegz jeza jldl mdl xzen ixdy ,myl de`iveiBì eøîà̈§

,minkgCläz àìziag jiledl xeq` ±,äéìòá éìâøî øúBé Bæ Ÿ§©¥¥¥©§¥§¨¤¨
.zkll dilral xzen eay megzdn d`ivedl ,xnelk

àøîâ
dpyna xn`p .epzpyn z` dpyy `pzd edin zxxan `xnbd

qipkn `nw `pz zrclyâeæ:`xnbd zwiicn .mrt lkaïéà ãçà¤¨¦
la` ,ok ±éôècg` befn xzei qipkdl ±àìzl`ey .i`yx epi` - §¥Ÿ

:`xnbdàîúñ ïðz àîéìmzqa dzpyp epzpyny xnel yi m`d ± ¥¨§©§¨¨
éàc ,øéàî éaøk àìc`id m`y ±,øéàî éaøk,dywiøîàäixd ± §Ÿ§©¦¥¦§¦§©¦¥¦¨¨©

,xn`óBèòì ìBëiM äî ìk óèBòå LBaìì ìBëiM äî ìk LáBì¥¨©¤¨¦§§¥¨©¤¨©£
,df lr df miax micba yaeleïðúczwqerd dpyna epipy oky ± ¦§©

zaya dwilcn yekx zlvda(.kw zay),ìeíLdkenqd xvgl ± §¨
,dwilc ea dltpy zialBLéîLú éìk ìk àéöBîel mikxvpd ¦¨§¥©§¦

,zay dze`aìk óèBòå LBaìì ìBëiM äî ìk LáBìåìBëiM äî §¥¨©¤¨¦§§¥¨©¤¨
,óBèòìixd .jk yeall zelibx oi`y s` ,xvgl m`iven jke ©£

,zelibxd on xzei micba zlvd xi`n iax xizn dyial jxcay
ici lr cgi oilitz dnk livdl xizi `edy xnel yi ok enke

.jk zeyrl zelibx oi`y s` ,ozgpd
zl`ey .xi`n iax `ed my dpyna `pzdy oipn zxxan `xnbd

:`xnbdådpyndàéäädiepydéànî ,àîúñjl oipn ±øéàî éaøc §©¦§¨¨¦©§©¦¥¦
.àéä:`xnbd daiyndìò éðz÷cyxetna dilr epipyy meyn ± ¦§¨¨¥£¨

,`ziixaaìk eléôà ,èLBôe àéöBîe LáBìå ,èLBôe àéöBîe LáBì¥¦¥§¥¦¥£¦¨
.øéàî éaø éøác ,Blek íBiä©¦§¥©¦¥¦

:epzpyna `pzd edin oecl zxfeg `xnbdàîéz eléôà ,àáø øîà̈©¨¨£¦¥¨
edfy xn`z m` elit` ±,øéàî éaøizy z` ayiil xyt` ©¦¥¦

,jk zeipyndíúämlivnyk ,micba zlvda ±ìBçk ,BLeaìî Cøc ¨¨¤¤©§§
ïðaø déåeLxzid z` minkg eyr lega micbad zyialk ± ©§¥©¨¨

,mzlvdåmbàëäolivnyk ,oilitz zlvda ±ìBçk ,BLeaìî Cøc §¨¨¤¤©§§
ïðaø déåeL,epiidc .ozlvd xzid z` minkg eyr lega ozyialk ± ©§¥©¨¨

íúä,micba zlvda ±Léáì éòác änk ìBçáci`yx leg meiay ± ¨¨§©©¨§¨¥¨¦
,dvxiy dnk mdn yeall mc`äìvä ïéðòìzayadéì eøL énð± §¦§©©¨¨©¦¨¥

el exizdïðaø,jk yeall milibx oi`y s` mnr z`vle ok zeyrl ©¨¨
la`àëä,oilitza ±àì éôè ïéà ãçà âeæ énð ìBçáclega mby ± ¨¨§©©¦¤¨¦§¥Ÿ

,xzei `le cala cg` bef gipnäìvä ïéðòìzayaïéà ãçà âeæ ,énð §¦§©©¨¨©¦¤¨¦
àì éôèj` ,qipkdl exizd devnd meiw ly oilitzd z` wx ± §¥Ÿ

.dlvd jxevl elit` exizd `l dfn xzei
:dpyna epipy.íéðL íéðL øîBà ìàéìîb ïaørecn zx`an `xnbd ©¨©§¦¥¥§©¦§©¦

:`xnbd zl`ey .`weec zebef ipy zlvd l`ilnb oax xizdéàî©
øáñ÷`l j` ,zebef ipy zlvd xizdy ,l`ilnb oax xaeq dn ± ¨¨©
,xzeiøáñ÷ éày xaeq `ed m` ±ïîæ úaLzevn,àeä ïéléôzokle ¦¨¨©©¨§©§¦¦

,hiykz zeaygp oilitzdàì éôè ,ïéà ãçà âeæzeidl jixv did ± ¤¨¦§¥Ÿ
k meyn xzen,devnd meiwn xzei `l j` ,cg` bef wx livdl j

.`nw `pz zrcke,àeä ïéléôz ïîæ åàì úaL øáñ÷ éàåoeik j` §¦¨¨©©¨¨§©§¦¦
,`yn `le hiykz od zaya mb ,hiykz od oilitzd legd iniay
meyn xeq` opaxcn wxe ,yealn jxca o`ivedl dxezd on xzene

,zaya ogipdl zelibx oi`ydéì eøL Leaìî Cøã äìvä íeMîe¦©¨¨¤¤©§¨¥
ïðaøm` ,yealn jxca oqipkdl minkg el exizd ozlvd jxevl ± ©¨¨

okénð éôè eléôàmeyn xizdl jixv did zebef ipyn xzei elit` ± £¦§¥©¦
.cg` `l` gipdl jxc oi`y s` ,jk

:`xnbd zvxzníìBòìzn`a ±øáñ÷l`ilnb oaxïîæ åàì úaL §¨¨¨©©¨¨§©
eøL éëå ,àeä ïéléôzexizdy dn mle`e ±äìvä ïéðòì ïðaø §¦¦§¦¨©¨¨§¦§©©¨¨

a oqipkdl,Leaìî Cøcwx `edíB÷îad,ïéléôzmy ozeiday ¤¤©§¦§§¦¦
iptn ,hiykz opi` ozgpdl ie`x epi`y mewna la` ,el od hiykz

:`xnbd zl`ey .`ynk od ixde icn xzei zehleayâeæ ,éëä éà¦¨¦
ïéà énð ãçàgipdl xzen didiy ,lirl epiywdy dn dyw oiicr ± ¤¨©¦¦

e ,ie`xd mewna egipny cg` bef wxéôècg` befn xzei ±,àìiptn §¥Ÿ
:`xnbd daiyn .zebef ipy l`ilnb oax xizd ji`e ,onewna opi`y
,ïéléôú ézL Ba çépäì Làøa Lé íB÷î ,÷çöé áø øa ìàeîL áø øîà̈©©§¥©©¦§¨¨¥¨Ÿ§©¦©§¥§¦¦
mewna zegpen odizyy ,od hiykz my gipiy oilitzd izy okle

.odl ie`xd
:`xnbd dywnàçéðäoilitza,Làøcoilitz la`àkéà éàî ãéc ¨¦¨§Ÿ§¨©¦¨

øîéîìyxtl yi :`xnbd zvxzn .cgi mizy zlvd xzid mrha §¥©
z`fäãOä ïî àa íãàL íéîòt ,àðeä áø øîàc ,àðeä áøãk¦§©¨§¨©©¨§¨¦¤¨¨¨¦©¨¤

e ,BLàø ìò Búìéáçåok zeyrl lkeiy liayaï÷lñîoilitzl ©£¦¨©Ÿ§©§¨
BLàøî,odilr dgipi `ly ickBòBøæa ïøLB÷å,ci ly oilitzd cvl ¥Ÿ§§¨¦§

:`xnbd dywn .oilitz izy gipdl jxc rexfa mby ixdøîéà¥©
øîàcxn`y dny xnel ep` mileki ±àðeä áøxzeny wx `ed §¨©©¨

ick ok zeyrl,ïBéfa Cøc ïäa âäðé àlLdf mewny mle`éeàø ¤Ÿ¦§©¨¥¤¤¦¨¨
oilitz zgpd zevnléî`ed m`d ±.øîàoi` ie`x mewnd oi` m`e ¦¨©

:`xnbd zvxzn .hiykz dfàlàdfa mb x`al yiáø øîàãk ¤¨¦§¨©©
,÷çöé áø øa ìàeîLyézL Ba çépäì éeàøL Làøa Lé íB÷î §¥©©¦§¨¨¥¨Ÿ¤¨§©¦©§¥

,ïéléôúeénð àëäxnel yi dfa mb ±Ba çépäì éeàøL ãia Lé íB÷î §¦¦¨¨©¦¨¥©¨¤¨§©¦©
.ïéléôú ézL§¥§¦¦

`ziixa `xnbd d`ian ,oilitzd zgpd mewn lceb xkfedy ab`
:`ed okid zyxtnd,äMðî éác àðzxn`py dn(g e mixac) ¨¨§¥§©¤

zF`l mYxWwE'úøBaé÷ Bæ ,'Eãé ìòrvn`ay deabd xyad ± §©§¨§©¨¤¦¤
zthhl Eide' .rexfdéðéò ïéa'E(my).ã÷ã÷ Bæ:`xnbd zxxanàëéä §¨§Ÿ¨Ÿ¥¥¤¨§Ÿ¥¨

:`xnbd daiyn .cwcwd `ed okid ±éác éøîàly eyxcn ziaa ± ¨§¦§¥
,éàpé éaød edf÷Bðéz ìL BçBnL íB÷îdpey`xd ezpyaôBøñ± ©¦©©¨¤¤¦¥

.jx
zl`ey .l`ilnb oaxe `nw `pz ewlgp dna zxxan `xnbd

:`xnbdéâìôéî÷ ÷çöé áø øa ìàeîL áøãa àîéìxnel yi m`d ± ¥¨¦§©§¥©©¦§¨¨¦§§¦
,wgvi ax xa l`eny ax ixaca ewlgp l`ilnb oaxe `nw `pzy

déì úéì àn÷ àpúck xaeq epi` ±,÷çöé áø øa ìàeîL áøã`l` §©¨©¨¥¥§©§¥©©¦§¨
cg` wxe ,cala cg` oilitz befl mewn yi ciae y`xa ezrcl

,cg` wx livdl xizd okle ,hiykz aygpdéì úéà ìàéìîb ïaøå§©¨©§¦¥¦¥
k xaeq ±,÷çöé áø øa ìàeîL áøãzebef ipy livdl xizd okle §©§¥©©¦§¨

.zg` mrta
:`xnbd dgec,àì`l`eäì úéà àîìò éleëcmicen mlek ± Ÿ§¥¨§¨¦§

k mixaeqeïéléôz ïîæ úaLa àëäå ,÷çöé áø øa ìàeîL áøã§©§¥©©¦§¨§¨¨§©¨§©§¦¦
éâìôéî÷,oilitz onf zay m`d ewlgpe ±ïîæ úaL øáñ àn÷ àpúc ¨¦§§¦§©¨©¨¨©©¨§©

,àeä ïéléôz,od hiykz devnd meiwl gipny oilitzd mpn`e §¦¦
jk meyn exizd `l mle` ,ozqpkd z` exizd dlvd meyne
opi` devnd caln zetqep oilitz ik ,cg` befn xzei gipdl

.ezrcl hiykz,àeä ïéléôz ïîæ åàì úaL øáñ ìàéìîb ïaøåj` §©¨©§¦¥¨©©¨¨§©§¦¦
,devn ozgpda oi`yk mb hiykz zeaygp oilitzy xaeq `ed
mlivdl exizd ,mdl ie`xd mewna migpen zebefd ipyy xg`ne

.cgia
:sqep ote`a mzwelgn z` zyxtn `xnbdàîéà úéòaéàåm`e - §¦¨¥¥¨

,xg` ote`a yxtl lkez dvxzàîìò éleëcoaxe `nw `pz ± §¥¨§¨
y micen l`ilnb,àeä ïéléôz ïîæ úaLoi`yky micen md oke ©¨§©§¦¦

,hiykz opi` od devn ozgpdaäðåek úBëéøö úBöîa àëäå§¨¨§¦§§¦©¨¨
éâìôéî÷oiekzdl jixv devn miiwl liaya m`d `id mzwelgne ± ¨¦§§¦

,devn myløáñ àn÷ àpzickyúàöìdaeg iciéòajixv ± ©¨©¨¨©¨¥¨¥
,äðåekmeyn ,cg` befn xzei zaya livdl xeq` mewn lkn okle ©¨¨

,sqepd befd lr 'siqez la' xeqi`a xeari devn myl oiekzi m`y
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xcde"רלב fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr ev sc oiaexir(iyiy meil)

:sqep ote`a zwelgnd yexitúàöì àîìò éleëc ,àîéà úéòaéàå§¦¨¥¥¨§¥¨§¨¨¥
,äðåek éòa àìliayay mixaeq mdipy l`ilnb oaxe `nw `pz ± Ÿ¨¥©¨¨

,devn myl dpeek jixv oi` devnd zaeg ici z`vløBáòì àëäå§¨¨©£
éñBz ìa' íeMîéâìôéî÷ 'ódyrn dyerd m`d `id mzwelgne ± ¦©¦¨¦§§¦

,'siqez la' xeqi` lr xaer devn myl dpeek ilaàn÷ àpúc§©¨©¨
,øáñjk ,dpeek jixv oi` devnd zaeg ici z`vl liayay myk ¨©

ick mbéñBz ìa' íeMî øBáòìéòa àì 'ójixv `l ±,äðåekokle ©£¦©¦Ÿ¨¥©¨¨
meyn ,zay xeqi` lr xeari `l zebef ipy gipnd mpn`
s` ,'siqez la' lr xeari `ed mle` ,hiykz miaygp mdipyy

.devnl oiekzd `ly it lr,øáñ ìàéìîb ïaøåz`vl ickay s` §©¨©§¦¥¨©
ick ,dpeek jixv oi`éñBz ìa' íeMî øBáòì,äðåek éòa 'óm`e ©£¦©¦¨¥©¨¨

mdipyy ,zebef ipy livdl xzen okle ,xaer epi` oiekzn epi`
myl oiekzn epi`e li`ed 'siqez la'a xaer epi`e ,md hiykz

.devn
:sqep yexitïì àøéáñc éà ,àîéà úéòaéàåmixaeq mlek eid m` ± §¦¨¥¥¨¦¦§¦¨¨

,ïéléôz ïîæ úaLci`ceéleëcàìå äðåek éòa øBáòì àì àîìò §©¨§©§¦¦§¥¨§¨Ÿ©£¨¥©¨¨§Ÿ
äðåek éòa úàöìz` miiwn did zaya oilitz gipnd lkd zrcl ± ¨¥¨¥©¨¨

ipy gipnde ,dpeek zekixv opi` zeevn ik ,dpeek ila mb devnd
siqend ik ,'siqez la'a xaer did dpeek ila zaya oilitz zebef
od zn`a la` .dpeek ila mb df xeqi`a xaer dpnfa devnd lr

,oilitz onf e`l zayy mixaeq l`ilnb oax ode `nw `pzàëäå§¨¨
éâìôéî÷ Bpîæa àlL øBáòìadevnd lr siqena `id mzwelgne ± §©£¤Ÿ¦§©¨¦§§¦

,devnl dpeek ila dpnfa `ly,øáñ àn÷ àpzdpnfa `ly s`àì ©¨©¨¨©Ÿ
äðåek éòadevn mby meyn ,'siqez la'a xearl icka devn myl ¨¥©¨¨

dze` dyerde ,'devn' z`xwp dpeek ilae dpnfa `ly ziyrpy
xzei gipdl xeq` okle ,df xeqi`a xaer dxezd zevn lr siqene

.devnd onf dpi`y zaya s`e ,cg` befnøáñ ìàéìîb ïaøå§©¨©§¦¥¨©
liayay,äðåek éòa Bpîæa àlL øBáòì`ly devn dyerd ik ©£¤Ÿ¦§©¨¥©¨¨

,devnl zekiiye fnx lk eiyrna oi` devnl dpeek ila dpnfa
xaer epi`e devna ztqez ef oi` jkitle ,'devn dyer' `xwp epi`e

.'siqez la'a
:`xnbd dywn .df yexit dgec `xnbdì ,éëä éàzrcøéàî éaø ¦¨¦§©¦¥¦

,[epzpynay `nw `pz]àì énð ãçà âeæxeq` didi cg` bef mb ± ¤¨©¦Ÿ
zevnl mei siqeny ,devnd lr ztqez yi ea mby oeik ,livdl
mei z` mb dl siqen `ede ,lega `l` da dehvp `ly ,oilitz

.zaydãBòåla' lr xearl ickay xaeqd `nw `pz zrcl ,dywi §
oi` 'siqez,llk dpeek jixvéðéîMa ïLiä[zxvr ipiny-]äkeqa ©¨¥©§¦¦©¨

,devn zpeek ila s`ä÷ìézrayl mei siqeny ,'siqez la' meyn ¦§¤
wtq `ed ipinyd meidy ,ux`l uega `lde ,dkeq zevn ini
gken `l` .dligzkl dkeqa ea miayei ep` iriay wtq ipiny
aygp epi` devnl dpeek ila dpnfa `ly devn dyerdy o`kn
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àîéà úéòáéàå`lc ab lr s` ,witp dizaeg icic ibilt `l `nlr ilek ,z`vl oiprl Ð

la" oiprl ,witp witn oiprlc ikid ik ,`nw `pzl .ibilt "siqez la" oiprle .oeeki`

devnl opieekn `l i` ,l`ilnb oaxle .xar inp "siqez.xar `l Ðéà àîéà úéòáéàå
ïì àøéáñ`le xearl `l ,oilitz onf zay `nlr ileklc Ð`ki`e dpeek ira z`vl

.`ed oilitz onf e`l zay ,`l` ."siqez la"

,inp epnfa `ly xaq `nw `pzc :ibilt `dae

dpeek `la elit`.dnr ztqeze ,`id devn Ð

oi` ,oiekzn epi`e epnfa `ly l`ilnb oaxle

.ztqez o`k oi`e ,devn fnx o`kéîð ãçà âåæ
àìlegd lr zay siqeny ,ztqez o`k yic Ð

.oilitz zevnlä÷ìé äëåñá éðéîùá ïùéä ãåòå
opiazi azin op`e .iriayd lr ipiny siqenc Ð

epnfa `ly `l` !dlgzkl iriay wtqa ipinya

dpeek `la.opixy ikdle `ed ztqez e`l Ð

`ed ipiny i`c.dkeq zevnl opiekn `l Ð

àø÷éòî ïðéðùãë àúøååçîe`le onf zaya Ð

.ibltin `w `ed oilitz onfïàîå`pz Ð

miwenc ,oilitz onf zay :xn`c dil zrnyc

.diail` oizipznä÷åçä úà úøîùåzyxta Ð

ly zeiyxt rax`n zg` `ide ,aizk "il ycw"

.oilitzçñô ïéðòì àìàlirl da ixii`c Ð

"dnini minin" i`de .dpin,dpyl dpyn Ð

yixc `lcn :`nl` ."onfl onfn" opinbxznc

oilitza `xw i`d `aiwr iaxdpin rny Ð

`w `lc ,oilitz onf zaye dlil dil `xiaqc

.`xw edl hrnnïðúã àäå`nw wxta Ð

.[`,a sc] zezixkcäìéîäå çñôäit lr s` Ð

zevn `l` e`l oda oi`e li`ed ,zxk oda yiy

od dyroi`y ,z`hg ozbby lr oi`ian oi` Ð

aizkck ,zxkc e`l lr `l` d`a z`hg

.'ebe "dpiyrz `l xy`" :(c `xwie)éîð åàì
àëéàdxiny lke "zxnye" aizk `dc ÐÐ

.oia` iaxck ,`id e`l zxdf`åàì åàìã øîùä
äùò äùòã øîùäå`ly xnyd yexit Ð

'ebe "zixa zexkz ot jl xnyd" oebk ,ok dyrz

)(ai mixac) 'ebe "ywpz ot jl xnyd" (cl zeny

(ck my) "zrxvd rbpa xnyd"uewi `ly Ð

z` zxnye"c ,i`d ik dyrc xnyd .ezxda

."dwegdúåà ïéëéøöù éîl`xyiy mini Ð

mdy xikdl onvr lr ze` cinrdl oikixv

zezay e`vi ,lld ziawd ly ezxeza miwifgn

lld ziawd oia ze` onvr ody miaeh minie

ipia `id ze` ik" :(`l zeny) aizkc l`xyil

."mkipiaeäìéìá øåòéðä`ny yegl el oi`y Ð

.eilitza gitiçéðî äöølr siqenk epi`e Ð

`ed opaxe .`ed oilitz onf dlilc ,devnd

.oyi `edyk giti `ny xefbcàðúì äìéìãî
ïéìéôú ïîæ àî÷mini"n yixc `l :`nl` Ð

.gqta `xwl miwenc ,zelil ihernl "dnini

àåä ïéìéôú ïîæ éîð úáùditeb `xw `eddn Ð

.zay hrnnäéì àøéáñ àîìéãåïîæ äìéì
ïéìéôúoiprl "dnini minin" yixc `lc Ð

`wtpe ,`ed oilitz onf e`l zay la` .oilitz

inin iwenc ,lirl `aiwr iaxl dil `wtpck "ze`l jl dide"n dil`lc ,gqtl dnini m

."ze`l jl dide"n zay hrnn `we minin dlil hrnnéùåë úáaizkck le`y za Ð

ohw cren) "oiglbn el`"a opixn`ck ,le`y epiidc "ipini oa yek ixac lr" :(f mildz)

.(a,fh scíéîëç äá åçéî àìåzevnn miyp dxhty ,dxez ixac lr ztqezk iedc Ð

.`nxb onfdy dyräðåé ìù.izin` oa Ðàîøâ ïîæä àìùlk oilitz zevn :`nl` Ð

cg zwtn i`c ,zaya mb dlila mb dry.reaw onf edl ied Ð
éáøã
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íéîé`w jenqac "jci lr ze`l"c dyxc`c d`xp Ð miaeh minie zezayl hxt 'eke

dk`lna xeq`c ,ze` jixv oi`y ,crend lega oilitz gipdl oi` dxe`kle .jinq

zeklda ewqt oke .ung zlik`a xeq` gqtae ,bga dkeqa aiigc :cere .ca` epi`y xaca

`edd :qxbc ,gipdl jixvc rnyn (c dkld "oiglbn el`" wxt) inlyexia la` .zelecb

,l`ppg axc dinwl `z` .oilitz ca`c `xab

dil xn` .dpg xa xa daxc dinwl dixcy

:`pzc .jl aezk z`e ,jlitz dil ad lif :`xtql

,axc dinwl `z` .envrl oilitz mc` azek

ibilt oizipzn .`icdl dil aezk lif :dil xn`

la` envrl oilitz mc` azek :axc dilr

cinrn :yexit .gipdl xzt ax .`l Ð mixg`l

jxevl la` ,crend xg`l gipdl dvxy dpynd

`nr oke .mixg`l s` aezkl leki Ð crend

dviac `nw wxt seqn di`x oi`ian cer .xac

.oilitz oiglyn iab (`,eh)

úøîùåxne` o`kn Ð z`fd dwegd z`

eedc `axrn ipa elit`c :mz epiax

Ð "eiweg xenyl" oilitz oivleg eidyk oikxan

dlilc meyn ,dkiygl jenq ulegyk `wec epiid

,edin ."dweg" aizk `d`c ,`ed oilitz onf e`l

ovleg elit` jxal jixv oi`e ,ikd ol `niiw `l

`l :xn`c `aiwr iaxk ol `niiwc .dlil meyn

unewd"ae .cala gqt oiprl `l` ef dweg dxn`p

cr oilitz onf dlilc opiwqt (a,el zegpn) "dax

,dkld :mzd iwqn `piaxe iy` axe .dpiy zry

iaxk ,oilitz onf dlild lk `l` ,ok oixen oi`e

.oizrnyc `aiwr

øîùäxn`c opgei iax elit`e Ð dyr dyrc

"xnyd" :(a,el zegpn) "dax unewd"a

xg` oilitz gipnd ikdle ,`ed e`l inp dyrc

`l m`y `ed dcen ,e`la xaer Ð dngd zriwy

xnyd meid zgpd oiprlc .dwel epi`y meia gipd

xn`c ,gqt ziiyr oiprl enk ,`ed dyr dyrc

`wece .dyr mew iedc meyn dyr iedc `kd

e`lc opgei iax xn`w dlila oilitz zgpd oiprl

dil aiygc "zrxvd rbpa xnyd" enk iedc ,`ed

e`lab lr s` ,(a,alw zay) "`iad `l m`" wxta

e`l eyexitc meyn Ð "zeyrle xenyl" aizkc

.uewz `ly xnyd .`ed

ìëéîÐ oilitz zgpn dzid iyek za

diwfg iaxc [a"k dyxt izax] `zwiqta

,dayed Ð dpei ly ezy` :exn` eda` iax mya

yxity dn .minkg da egin Ð iyek za lkin

eid `ed `nxb onfdy dyr zevn i`c :qxhpewa

epiaxl d`xp oi` Ð dtiqenk d`xpy ,dcia oigen

zekneq miyp dil zil dcedi iax `dc .wgvi

(a,a) dkeqc `nw wxta dil opirnye ,zeyx

'fe ,dkeqa zayei dzid dklnd iplid :xn`c

,zayei dzid dipa meync :ayiil yi ,edine .dipa

opirnyc meyn :inp i` ."siqez la"k ifgin `le

dpyd y`x) "oic zia ede`x" wxta `axl dil

dy` iable ,dpeek ira epnfa `ly xearlc (a,gk

`lc oeikc ,epnfa `lyk ied Ð `aiigin `lc

Ð zeyx ied `lc xn`c o`nl `nrhc :yxtl d`xpe .wgec d`xp j` .dxar `l dl ipeekin

ifginc meyn Ð lbxl diilre .xdfil zefixf oi` miype ,iwp seb oikixv oilitzc meyn

,inp dkinqe xtey zriwze .jxevl `ly dxfra mipt zii`x meyn e` ,dxfrl oileg d`iank

dk`ln driwzc meyn `l` ,siqen ifginc meyn e`l Ð zeyx dil zilc o`nl oiakrnc

Ð dkinqe .zay dgec d`cee oi`c (a,ct oileg) "mcd ieqik" wxta xn`ck ,`id opaxc

.miycwa dceark ifgin ci ztwda elit`

àîìéãmiypl xzenc :mz epiax` o`kn Ð zeyx zekneq miyp xn`c iqei iaxk dl xaq

iaxk ol `niiw Ð jenqa xn`ck ,dilr ibilt dcedi iaxe xi`n iaxc ab lr s` .zkxan mb `nzqn dzidy ,le`y za lkin enk .zexehtc ab lr s` ,`nxb onfdy dyr zevn lk lr jxal

ezy`e le`y za lkinc ax dyrn ikd elit` Ð jenqa xn`ck oiakrn miyp `d rnync ,iqei iaxk `lc rewzln zewepizd z` oiakrn oi`c oizipzn mzqc ab lr s`e .ediieexz iabl iqei

o`n `xwirn :(`,ft `nw `aa) "laegd" wxta sqei ax xn`c `dn di`x `iad cere .gex zgp mdl zeyrl ick miyp zxfrl edep`iadc :(a,fh dbibg) "oiyxec oi`" wxtc `caere ,dpei ly

`pcwtn `lc ,opaxl `ah `nei `pciar Ð dcedi iaxk dkld il xn`cdedc xn`w i`n` ok m` Ð jxal xeq` dyere xehty mewna m`e .'ek `pciare
ciar
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dì øáñ àîìéãå .àéä àîøb ïîfä àlL äNò úåöî¦§©£¥¤Ÿ©§©§¨¨¦§¦§¨¨©¨

éáøë

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

עירובין. פרק עשירי - המוצא תפילין דף צו עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ("
רש"י                                                                                                                                     תוספות



רלד
ezny ina cenr ev sc ± iyily wxtoiaexir

éñåé éáøã.onwl Ðúåùø úåëîåñ íéùðipa l` xac" :(` `xwie) aizkc ab lr s`e Ð

mikneq l`xyi ipa ,"eci jnqe" dil jinqe "mkn aixwi ik mc` mdil` zxn`e l`xyi

.zekneq l`xyi zepa `leúåùãçá øñåà`nlra rinw `nlic ,zay odilr llgl Ð

.edpipúåëîåñ íéùðúåùø:xaqwc ,`kil inp `xeqi` meyne ,"siqez la" o`k oi`c Ð

.edpip hiykzïéàïéáëòîoic zia oi` Ð

y`x ly aeh meia rewzln orpenl oixdfen

.zevna edpikepgl erac ,dpydíéùð àä
ïéáëòî,`ed aeh mei lelg `lc ab lr s` Ð

d`vi :(a,hk dpyd y`x) l`eny iac `pzck

dpi`e dnkg `idy ,ztd ziicxe xtey zriwz

.zetiqenk ze`xp ,edin .dk`lnàøôéñ íúñ
.mipdk zxez Ðúåðåùì.reave wexq xnv Ð

úåìåñôop`e ,ziviv myl rav `l `ny Ð

.opira onyl diyràîéìâãÐäéúàååèÐ

.ziviv odn zeyrl `le zilh odn bex`l

åäðøæù.m`eeh Ðíéøåæùájxc oi`y Ð

.mbx`làîéìâã àúôéùãjqdl jxc oky Ð

frla `xwpe licb `edy ,eztya mixefy

.l"ixe` mi`xwp mihegde ,i"yenivïé÷ñôåîá
çøè àì éàä éìåëãjqdle mxywle xefgl Ð

.oze`ïéìéôú ïéòë òéî÷ úåùòì çøåè íãà éëå
:ipzwc oizipzna dl opiyiig ikd elit`e Ð

oillgn `le ,edpip rinw `nlic ,xeht zeycg

.ediilr `zayåäì éðú ÷åôiac opax jpdl Ð

dpye `v ,xfrl` iaxca edl iywc ,`yxcn

zyxtne dil riiqnc `ziixa icia yiy mdl

.gxeh mc` oi`y itl :`icda `nrhéôéëÐ

.xwir oke ,minfp :`pixg` `pyil zeilbxn
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aiyg `le .mei lka zekxa d`ne ,zevnd lk ly zekxad lk ciqtn `lde ?`ah `nei ciar

`neqn di`x oi` ,edine .xehty it lr s` ,dyery devnd lr jxany oeik ,dlhal dkxa

cwtin `l `ziixe`cnc meyn ,sqei ax gny did mewn lkne .opaxcn aiigin `neqc .dy`l

jixte .`zcb` xneln xeht `neq :xn`wc ,(a,fhw) "migqt iaxr"a zvw gkenck ,ciare

,dcbd mixne` eidy zyy axne sqei axn

dfd onfa dvn xaqwc :ipyne .mzia ipa oi`ivene

mileki eid jkle ,opaxcn iaiiginc rnyn ,opaxc

zeyx elit`c :zegcl yi ,edine .mixg` `ivedl

jxanc ohw enk ,opaxc `aeig xa `ivedl leki

oipnl dlere (a,k zekxa) "ezny in" wxta eia`l

,dcedi iaxl dlibn icin mixg` `ivene ,ray

wcwcl yi la` .(a,hi) dlibn zkqna xn`ck

dcedi iax ,(`,ck dlibn) "cnern `xewd" wxta

qexti `l Ð einin zexe`n d`x `ly lk :xne`

`zydc ab lr s` ,d`x `d :rnyn ."rny" lr

iaxlc ab lr s` ,"rny" lr qxet Ð `nzqp

aiigin i`ce `l` !zevnd lkn xeht `neq dcedi

oeik ,"epeve eizevna epycw" xnel lekie ,opaxcn

"oiwilcn dna" wxta opixn`ck .opaxcn aiignc

dy` la` ."xeqz `l"n Ð epev okid :(`,bk zay)

dyr zevna opaxcn elit` zaiegin dpi`c

"ezny in" wxta `icda gkenck ,`nxb onfdy

xac meid yecwa zeaiig miyp iab (a,k zekxa)

ikid ,dklnd iplid iab (a,a) dkeq yixae ,dxez

aiig `neqc denzl oi`e ?"epeve" xninl ivn

minkg exingdc Ð ixnbl exht dy`e opaxcn

`ly :cere .`aeig xa oinn iedc meyn `neqa

la` .zevnd lkn xeht did m` ixkpk d`xi

onfdy dyr zevnn ixnbl inp dxeht ik ,dy`l

dnne .zevn x`y lka zaiegn izk` Ð `nxb

z`ixw zkxane ray oipnl dler dy`dy

,dxez cenlzn dxehtc ab lr s` ,dxezd

lk"a yixae (`,hk) oiyecwc `nw wxta xn`ck

ef oi`c :mz epiax xne` Ð (`,fk lirl) "oiaxrn

zevn meyn e`l dxezd z`ixw zkxac .di`x

e` "`p axrd" zkxa jxia elit`y ,dxez cenlz

,rcz .jxane xfeg Ð "dax dad`"a xhtp

xew odk Ð iel oi`y mewnac,jxane iel mewna `

ohwne .dpey`x d`ixwa jxia xaky it lr s`

oi` Ð xeht `edy it lr s` oefnd zkxa jxanc

,ekpgl aiige ,aeig llkl iz` ohwc ,dy`l di`x

."`yz `l" lr xdfen epi`e

ìáàlibxc meyn ,yi`l `wec epiidc :xnel yie !ciar yealn jxc oilitzc (`,`q zay) "dy` dna" wxta xn`ck ,yi`l yealn iedc meyn `nlic :xn`z m`e Ð ibilt `l dy`a

.yi`l ifg `l dy`l ifgc icine ,dy`l ifg `l yi`l ifgc icinc .yi`a oditelge :mzd opixn`ck ,`l Ð dy`l la` ,lega oyaell

àìzekxa) "ezny in" wxtac :dnize .`ed `nxb onf e`lc ,oilitza zeaiig miypc edl zi` ediiexz dcedi iaxe xi`n iaxc rnyn Ð 'ek iqei iaxk dil `xiaq xi`n iax `l jzrc `wlq

!dcedi iaxe xi`n iaxcn iwet`l jixhvi` `d `zyde .dfefnl oilitz ywzi`c meyn ,jixhvi`c ipyne ,`hiyt :`xnba dlr jixte .oilitzd on oixeht miphwe micare miyp :opz (a,k

xaq `l xi`n iaxc jenqa wiic ikid :oieen aeh mei epiax axd dywd .ywzi`c `nrh iiepyl jixhvi` ikd meyne ,zexeht miypc `hiyt ied Ð `nxb onf oilitz aiygc o`nlc :xnel yie

xaqwc ,xi`n iaxk `nzq `eddc `nip ,daxc` ,xi`n iaxk `lc "ezny in" wxtc `iddc xnel oikixv op` jk jezne ,rewzln zewepizd z` oiakrn oi`c `nzq `idd gkn ,iqei iaxk dl

epiax el uxize !xi`n iaxk `lc Ð oiakrn oi`c oizipzn mzqe ,zeyx zekneq miyp :xn`c ,iqei iaxk dl xaqc meyn Ð dy`d cg`e yi`d cg` xi`n iax `kd ipzwc `de ,zexeht miyp

zkxaae dltza oiaiige ,oilitze rny z`ixwn mixeht miphwe micare miyp :mzd ipzwc ,zeyx e`l zekneq miypc oizipzn `edd xaq `wc ,xi`n iaxk `lc zekxac `nzq jytp dnc :wgvi

aiig eia` Ð oilitz xenyl rceid ohw :(`,an dkeq) "lefbd alel" seqa xn`ck ,oiaiig inp oilitza Ð jepigl eribdac ,ixii` jepigl eribd `la oigxk lr Ð miphw edpde .dfefnae oefnd

ipz `le ,jepigl ribd `la ixihtc yecig mey epi` inp `de .xeht oiprl `l` miphw hwp `le ,micare miyp` `l` miphw` oiaiige i`w `le .ixii` jepigl eribd `la `l` .oilitz el gwil

`iddc xninl ith dil `gipc :xnel yi cere .jepigl eribd `lc `kid ,oilitz oeifa meyn edl opiway `l Ð igep`l ira i`c ,oilitz oiprl miphwk micare miypc opireny`l `l` edl

`lc meyn Ð xi`n iaxk `lc zekxacaxc dil zilc xn`p `l m` ,lirl `pwiq`ck ,`ed oilitz onf zay xaq ok m` `l` ,`l Ð ith ,oi` Ð bef :xn`c ,xi`n iaxc dizlin `vxzin

.oilitz ipy ea gipdl y`xa yi mewn :xn`c ,wgvi ax xa l`enyíúñåopiqxb `lc gken `kde ,dcedi iax ixac :da iqxbc zi` (`,bl) dpyd y`xc `xza wxta Ð dcedi iax `xtiq

.dilàöåîäzegpn) "zlkzd" wxta xn` `d ?dxiyk i`n` ,dyrp zivivlc ab lr s`e :xn`z m`e .gxh `l i`d ilekc ,oiwqtene oixefya :wiqnck Ð oixyk oiheg 'eke weya zlkz

jxevly mircei ep`y ,oiwqtene oixefy o`vnykc :xnel yie !dnirhl yginl `ki`c ,`l Ð dgnen epi`y inn la` .dleqt dnirhy rceiy ,dgnend on `l` zgwip zlkz oi`c (a,an

zeklda iwa epi`y envra rceiy oeik ,zeyrl libx epi` envrl elit`e ,epnn epwi `ly rceiy ,xaca wqrzdl libx epi` Ð dgnen epi`ykc .eltp dgnend onc zelzl yi Ð ewqtp ziviv

.driavéëåmyex xkip zepyiay `l` .zexyewn oi` ediiexzc jzrc `wlqe ,jenqac oixyewn oi`e zexyewnc `nrh dizrc` wiqn `l `zyd Ð oilitz oink rinw zeyrl gxeh mc`

.oilitz oirk dia ciar ded `l i`ce i`d ilekc ,xyw dyer did `l Ð rinw did m`c ,rinwl yegl oi` zepyia la` ,did rinw `ny zeycga opiyiige .xkip epi` zeycgae ,mday xywd

`nzqnc jzrc `wlqc ,dcedi iaxl elit` oaper :inp i` .yealn jxc ied inp dxiyw `lac jzrc `wlqc :xnel yie !xeywl xeq` zayac ?oqipkn j`id ,zexyewn oi`c oeik :xn`z m`e

.`niiw ly ied `le dxenb dxiyw zeyrle daiprd xizdl ezrc
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äMàa ìáà¯àlL äNò úåöî :dpéî òîL .éâéìt àì £¨¨¦¨¨§¦¦§©¦¨¦§©£¥¤Ÿ
àîøb ïîfä ïéàL äNò úåöî ìëå ,àeä àîøb ïîfä©§©§¨¨§¨¦§©£¥¤¥©§©§¨¨
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ïBòîL éaøå éñBé éaø .úBëîBñ ìàøNé úBða ïéàå§¥§¦§¨¥§©¦¥§©¦¦§
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.äãeäéì ,÷eMa úìëz àöBnä :øæòìà éaø øîàúBðBL §¨¨©©¦¤§¨¨©¥§¥¤©§
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íéøeîà íéøác äna :ïðúc ?ïéléôz ïéîk òéî÷¯úBLãça ìáà ,úBðLia¯éaø øîà !øeèt ¨¥©§¦§¦¦¦§©©¤§¨¦£¦©§¨£¨©£¨¨£©©¦
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íéøeîà íéøác äna :ïðúäå !?dì¯úBLãça ìáà ,úBðLia¯çøè :àáø øîà àlà !øeèt ¨§¨§©©¤§¨¦£¦©§¨£¨©£¨¨¤¨¨©¨¨¨©
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רלה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr ev sc oiaexir(iyiy meil)

øîàc ,éñBé éaøk,zbdep dpi` oaxwd lr dkinq zevny it lr s` §©¦¥§¨©
,miypaúBëîBñ íéLð`id opaxw lr miyp zkinq ±,úeLøxnelk ¨¦§§

lka ok enke ,xaca xeqi` oi`e ,evx m` jenql od zei`yxy
xaeq zn`ae .oniiwl ocia zeyx ,odn zexeht miypy zeevnd
dyr zevn `id oilitz okle ,oilitz onf dpi` zayy df `pz
dcia zeyxy meyn lkina egin `l minkge ,`nxb onfdy

.ogipdl
,`ziixaa dxe`ia z` dgiken `xnbdéëä àîéz àì éàcm`y ± §¦Ÿ¥¨¨¦

zevn miiwl dl egipd minkgy x`az `l` ,jk xn`z `l
dn dywi oiicr ,`nxb onfdy dyr zevn ef oi`y meyn oilitz

,`ziixaa xn`pyeçéî àìå ìâøì äìBò äúéä äðBé ìL BzLà'¦§¤¨¨§¨¨¨¤¤§Ÿ¦
øîàc ïàîì àkéà éî ,'dal diilry xaeqy in yi ike ±åàì ìâø ¨¦¦¨§©§¨©¤¤¨

àlà .àeä àîøb ïîfäL äNò úåöîi`ceøáñ÷`ziixaa `pzd ¦§©£¥¤©§©§¨¨¤¨¨¨©
lbxl diilr zevnn zexeht miypy s`y ,efúeLø,dniiwl ocia §

énð àëä,da zeevn opi`y s` ,oilitz zgpda mb ±úeLøocia ¨¨©¦§
.dniiwl

:zxg` `ziixak ef dhiy dcinrne da zxfeg `xnbdéàä àlà¤¨©
ïéléôz àöBnä ,àéðúc ,àéä àpz,ca`dl zelelry mewna zaya ©¨¦§©§¨©¥§¦¦

,dcya oebkïñéðëîogipny ici lr olivdl ick xnzynd mewnl ©§¦¨
âeæxg`âeæxg` bef gipne xfege ovlege ,lega oyaely jxck

,`vny oilitzd lk z` liviy cr ,eqipkneãçà[oia-]Léàä ¤¨¨¦
ãçàå[oiae-]äMàäoke ,jk miyer oilitz e`vnyãçàoilitz §¤¨¨¦¨¤¨

úBLãça øñBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,úBðLé ãçàå úBLãç£¨§¤¨§¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥©£¨
rinw `l` df oi` `ny yeygl yi ezrcl ik ,oliaya zay llgl

,oilitz zyecw ea oi`e ,oilitz zxeva dyrpyøézîewxaoilitz ©¦¦
,úBðLéod oilitz i`ceae ,oilitz xywk ieyrd xywd oda xkipy §¨

:`xnbd zwiicn .dyecw oda yieéâéìt àì ïàk ãòewlgp `l ± ©¨Ÿ§¦¦
,úBðLéå úBLãça àlàxi`n iaxe ,zeycga xqe` dcedi iaxy ¤¨©£¨¦¨

,zepyia oiae zeycga oia xiznéâéìt àì äMàa ìáà,ewlgp `l ± £¨§¦¨Ÿ§¦¦
jxca oqipkdl dkixv oilitz d`vny dy` mdipy ixacl ok m`

,dyialdpéî òîLoilitz mdipy ixacly gken ±àlL äNò úåöî §©¦¨¦§©£¥¤Ÿ
,àeä àîøb ïîfä,zaya mbe zr lka zbdep `l`äNò úBöî ìëå ©§©§¨¨§¨¦§£¥

ïéàL,úBáéiç íéLð àîøb ïîfä,oilitz zgpda zeaiig ody oeikne ¤¥©§©§¨¨¨¦©¨
zaya oilitz zlvda dy`d oice ,miypl mb 'yealn jxc' ef ixd
dzpyp 'oilitz onf zay' zxaeqd epzpyne .yi`d oicl dey

.dcedi iaxe xi`n iax zhiyk
:`xnbd zl`eyàîìéãåef `ziixa dpyy `pzd ile`e ±dì øáñ §¦§¨¨©¨

,úeLø úBëîBñ íéLð øîàc ,éñBé éaøkzexeht miypy s` ezrcle §©¦¥§¨©¨¦§§
'dyial jxc' zaygp ozgpde ,ogipdl od zei`yx ,oilitzn

:`xnbd daiyn .oilitz onf zayy xaeq `ed oi` j` ,dy`làìŸ
Czòc à÷ìñi`ce ik ,ok jzrca zelrdl llk jl oi` -éaø àìc ¨§¨©§¨§Ÿ©¦

.éñBé éaøk dì øáñ äãeäé éaø àìå éñBé éaøk dì øáñ øéàî¥¦¨©¨§©¦¥§Ÿ©¦§¨¨©¨§©¦¥
:iqei iaxk xaeq epi` xi`n iaxy oipn zx`an `xnbdéaø àìŸ©¦

ïðúc ,éñBé éaøk dì øáñ øéàî,dpynaïéákòî ïéàoic zia oi` ± ¥¦¨©¨§©¦¥¦§©¥§©§¦
repnl mixdfenòB÷úlî úB÷Bðézä úày`x ly aeh meia xteya ¤©¦¦¦§©

:`xnbd zwiicn .zeevnl mlibxdle mkpgl yiy meyn ,dpyd
,miakrn `l miphwd z` `weecàäd z` la` ±ïéákòî íéLð ¨¨¦§©§¦

`id ef devny xg`n ,aeh mei lelig dfa oi`y s`e ,rewzln
nn zexeht miype `nxb onfdy dyr zevnze`xp od ixd dp

.dxezd ixac lr zetiqenkåixdïéúéðúî íúñdiepyd dpyn ± §§¨©§¦¦
ixac `id ,`pzd my ila mzq,øéàî éaøxqe` xi`n iaxy ixd ©¦¥¦

.odn zexehty zeevn miiwl miypl
:iqei iaxk xaeq epi` dcedi iax mby oipn zx`an `xnbdàìå§Ÿ

àéðúc ,éñBé éaøk dì øáñ äãeäé éaøxn`p ,mipdk zxeza ©¦§¨¨©¨§©¦¥§©§¨
zepaxwd zeiyxt zligza(a ` `xwie),'ìàøNé éða ìà øac'jenqae ©¥¤§¥¦§¨¥

xn`p dfl(c ` my)Cîñå'wxy o`kn ,'dlrd W`x lr Fciéða §¨©¨©Ÿ¨Ÿ¨§¥
ïéëîBñ ìàøNé,mdizepaxw lr mdiciúBëîBñ ìàøNé úBða ïéàå ¦§¨¥§¦§¥§¦§¨¥§

iptn ,jenql odl xeq` ,aezkd ohriny oeike ,odizepaxw lr
.dxezd zeevn lr zetiqenk ze`xpyïBòîL éaøå éñBé éaø©¦¥§©¦¦§

,íéøîBà,dkinq oda dxn`p `ly s`úBëîBñ íéLðzkinq ± §¦¨¦§

opaxw lr miypúeLø.ocia `idépî àøôéñ íúñedpypy dn ± §§¨¦§¨©¦
ixac `ed mipdk zxeza mzq,äãeäé éaødcedi iax mby ixd ©¦§¨

.iqei iax lr wleg
migxken ,iqei iaxk dpi` 'oilitz `vend' ly `ziixady oeike

tk xnel,oilitza zaiig dy`y meyn `ed dnrhy ,epx`iay i
zayy mixaeqd md dcedi iaxe xi`n iax `xnbd zpwqnl okle

.mzhiya dzpyp epzpyne ,`id oilitz onf
:zivivl xyk ,weya `vnpd zlkz xnv m` zxxan `xnbdøîà̈©

àöBnä ,øæòìà éaørava reav xnv,÷eMa ,úìëzieyr `ed m` ©¦¤§¨¨©¥§¥¤©
kìúBðBLeravp wx `l` mihegl eehp `l oiicry xnv zekizg ± §

,ewxqpeúBìeñteravp `l `ny miyyegy itl ,zlkz zevnl §
k eyrp xak m` la` .ziviv myl,ïéèeçmd ixd,ïéøLkoi`y ¦§¥¦

:`xnbd dywn .jkl yeyglàðL éàî`vendìúBðBL,zeleqty ©§¨§
meyneäðéòáö àîéìâc àzòcà ,ïðéøîàczrc lr orav `ny - §¨§¦©©©§¨¦§¦¨©§¦§

`venyk ok m` ,ziviv myl `le zilh mdn bex`lénð ,ïéèeç¦©¦
eäðéeè àîéìâc àzòcà ,àîéðzrc lr m`eeh `ny xn`p ok mb - ¥¨©©§¨¦§¦¨©¦§

xfrl` iax :`xnbd zvxzn .ziviv myl `le ,zilh mdn bex`l
mihega wx xiykd,íéøeæLamyl mxfye m`eeh mrav i`cey ¦§¦

.cbaa mbx`l zelibx oi`e ,ziviv
:zeywdl `xnbd dtiqenàzôéNc àzòcà àîéð énð íéøeæL§¦©¦¥¨©©§¨§¦§¨

eäðéôéiò àîéìâcick mxfye mltky xn`p mixefy mihega mb - ¦§¦¨©§¦§
iax :`xnbd zvxzn .mlihdl jxcd myy zilhd ztya mlihdl

wx xiykd xfrl`aoihegïé÷ñôeîziiyr jxevl mikezg - §§¨¦
,mkzeg did `l ,zilh mdn zeyrl ezrca did m`y .zivivd

meynéLðéà éçøè àì éàcå éàä éleëcjk lk gxeh mc` oi`y - §¥©©©Ÿ¨§¦¦§¥
jxhvi ixdy ,cbal dty mdn zeyrl zpn lr miheg jezgl
el` mihegy jkne .cbad ztya mlihdl ick mxywle xefgl

.ziviv zevn myl exfype eehp eravpy gken ,mikezg
myl `ly s` gexhl ieyr mc`y epzpynn dgiken `xnbd

:`xnbd dywn .devn,àáø øîàoi`y jk lr jenql ozip m`d ¨©¨¨
oilitz iabl mb ixde ,cbad zty xear miheg jezgl gxeh mc`

,xnel yi,ïéléôz ïéîk òéî÷ úBNòì çøBè íãà éëåjixv dide §¦¨¨¥©©£¨¦©§¦§¦¦
,ok oicd oi`e .ze`vnpd oilitz xiykdlïðúc(.dv lirl),äna ¦§©©¤

íéøeîà íéøácca`dl zelelry mewna oilitz zaya `vendy §¨¦£¦
,bef bef oqipknaoilitz,úBðLéoda didy odly zerevxa xkipy §§¨

,dyecw oda yie ozevnk eyrpy xexae oilitz ly xyw okl mcew
úBLãça ìáà,xyw ly myex odizerevxa oi`yøeèt,oqipkdln £¨©£¨¨

dyecw ea oi`y rinw `l` oilitz el` oi` `ny yeygl yiy itl
.ezlvdl zay millgn oi`edgxih yiy oilitza s`y gkene

ok m`e .oda gxhe ekxvl mc` o`yr `ny yeygl yi ,oziiyra
mzeyrl gxh mc` `ny yeygl yi miwqten ziviv ihega mb

.ecbaa mlihdl ezpeek dzidy s` ,df ote`a
eäì éðz ÷et ,déøa äáäàì àøéæ éaø øîàmdl dpye `v - ¨©©¦¥¨§©£¨§¥§¦§

`ziixa icia yiy ,xfrl` iax ixaca eywzpy micinlzl
.jk lk gxeh mc` oi`y yxtzpy mrhke ,eixack da yxetny

,`ziixaa epipyy,÷eMa úìëz àöBnä`vn m`ìúBðBLmd ixd ©¥§¥¤©§
,ïéìeñt`vn m` la`çøBè íãà ïéàL éôì ,ïéøéLk ,ïé÷ñôeî ïéèeç §¦¦§¨¦§¥¦§¦¤¥¨¨¥©

.cbad ztya mxywle xefgl ick mkzgl
:`xnbd dywnå ,àáø øîàikéaøc déøa äáäà dì éðúc íeMî ¨©¨¨§¦§¨¥¨©£¨§¥§©¦

àøéæ,ef `ziixal dpy `xif iax ly epa dad`y meyn ike ±éôék ¥¨¦¥
dì àìz,xnelk .dzetil minfp da dlz eli`k xacd aygp ± §¨¨

dpyn xezql dgeka didiy cr jk lk mrh da ozp m`d
,zyxetnïðúäå,epzpynaìáà ,úBðLéa íéøeîà íéøác äna §¨§©©¤§¨¦£¦¦¨£¨

,øeèt úBLãça`ly dgxihl s` miyyegy epzpynn gkene ©£¨¨
jxevl`lce ,xfrl` iaxk `lc epzpynn x`ean ixde ,devn

:`xnbd zvxzn .`ziixadkçøè àìå çøè ,àáø øîà àlà± ¤¨¨©¨¨¨©§Ÿ¨©
,`l e` devn myl `ly xaca gxeh mc` m` oecipdàéä éàpz± ©¨¥¦

,mi`pz zwelgn ef ixdàéðúc,`ziixaaïéléôz àöBnä,zaya §©§¨©¥§¦¦
,mica`py mewna dcya miklyenïñéðëîxirlâeæ âeæcr ©§¦¨

,mlek z` qipkdl miiqny,äMàä ãçàå Léàä ãçà¤¨¨¦§¤¨¨¦¨
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xcde"רלו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr fv sc oiaexir(ycew zay meil)

øñBà äãeäé éaø .øéàî éaø éøác ,úBðLé ãçàå ,úBLãç ãçà¤¨£¨§¤¨§¨¦§¥©¦¥¦©¦§¨¥
,úBLãçajxevl `ly s` oziiyra gxh `ny yeygl yiy iptn ©£¨

,devnúBðLéa øézîe.mzkldk eyrpy zgken ozxiywyàîìà ©¦©§¨©§¨
øî[dcedi iax-]Léðéà çøè øáñ`ly s` gexhl ieyr mc` - ©¨©¨©¦¦

,devn myløîe[xi`n iaxe-]Léðéà çøè àì øáñmyl `ly ©¨©Ÿ¨©¦¦
.devn myl dyrp xacdy gikedl yi gxhy jkne ,devn

(ïîéñ é"áöò é"öéù)oi` lkd ixacly `ziixan dgiken `xnbd ¦¨
:devn myl `ly gxeh mc`áø øa ìàeîLc deáà éðúc àzLäå§©§¨§¨¥£©¦§¥©©

úBðLé ïä elà ,÷çöé,zaya oqipkdl xzeny,úBòeöø ïäa LiL ìk ¦§¨¥¥§¨Ÿ¤¥¨¥§
úBøMe÷îeod el`e .c"eie z"lc zeize` oirkúBLãçxeq`y §¨£¨

y lk ,zaya mqipkdl.úBøMe÷î àìå úBòeöø ïäa Léx`ean ixd ¥¨¥§§Ÿ§¨
xeq`y iptn `l` rinw yyg meyn epi` zeycga xeqi`d mrhy
ieyr epi`e cinz reaw oilitzd xywy iptn zaya mxywl

la` .ezxiywa dxez xeqi` yie ,exizdlàîìò éleëcixacl ± §¥¨§¨
lkdLéðéà çøè àì.devn myl `ly xaca gxeh mc` oi` - Ÿ¨©¦¦

opi`y oilitz zaya qipkdl xyt` i` recn :`xnbd dywn
,zexeywáðòéî eäðéáðòéìå,oilitzd zerevxa daipr dyrie ± §¦©§¦§¦£¨

:`xnbd zvxzn .mixywd mewnaúøîBà úàæ ,àcñç áø øîà̈©©¦§¨Ÿ¤¤
y,ïéléôza äìeñt äáéðòyeall xeq`e ,dxiywk zaygp dpi`e £¦¨§¨©§¦¦

.zexeyw opi`y oilitz qipkdle,øîà ééaà`ziixadn gikedl oi` ©©¥¨©
ik ,oilitza dleqt daipryäãeäé éaøoilitz qipkdl xqe`d ©¦§¨

,zexyewn opi`yàéä àzéélòî äøéL÷ ,äáéðò øîàc ,déîòèì± §©§¥§¨©£¦¨§¦¨§©©§¨¦
.xyew zk`ln meyn eilr miaiigy ,xenb xyw llka `id daipr

wiicl yi iia` ixacn ixd :`xnbd dywnàîòèiax ixacly ©£¨
meyn wx `ed ,zaya oilitz aeprl xyt` i` dcedi,äáéðòc©£¦¨

àéä àzéélòî äøéL÷,xenb xywk `id ixd ±éëä åàì àäla` - §¦¨§©©§¨¦¨¨¨¦
,ok `l m`eäì áéðò,oilitzd zerevx z` aeprl i`yx did - ¨¦§

,dywe .ozevn ici oda z`vleìàeîL áøc déøa äãeäé áø øîàäå§¨¨©©§¨§¥§©§¥
àeä éðéqî äLîì äëìä ,ïéléôz ìL øL÷ ,áøc déîMî úìéL øa- ©¦©¦§¥§©¤¤¤§¦¦£¨¨§Ÿ¤¦¦©

ezeyrl jixvy ,ipiqn dynl dklda dxn`p eziiyr zxev
.o"iy ze` y`x ly ziaa zeyrl oke ,c"eie z"lc zeize` zxeva

ø øîàåïäééBðå ,ïîçð ázeize`d xkid ,xnelk ,zeize`d iep ± §¨©©©§¨§¥¤
zeptl jixv ,xywa zeieyrdøáìxn` j`id ok m`e .ueg itlk ± §©

daipra oi` ixde ,oilitzd zerevxa daipr zeyrl i`yxy iia`
ote`a xiykd iia`y :`xnbd zvxzn .c"eie z"lc zeize` zxev

eäãéc äøéL÷ ïéòk eäì áéðòczxeva mdly daiprd z` dyery ± §¨¦§§¥§¦¨¦§
.mxyew did m` dyer didy itk ,zeize`d

:dgnen epi`y mc`n oilitz zgiwl xzid zx`an `xnbdøîà̈©
ç÷Blä ,áø øîà àcñç áøzebef daxdBðéàL énî ïéléôzepl reci ©¦§¨¨©©©¥©§¦¦¦¦¤¥

k,äçîeî,mzexyk z` xxal epevxae ,mxknle xefgl ick÷ãBa §¤¥
ãé ìL íézL,ci ly oilitz ipy ly zeiyxt -Làø ìL úçàå- §©¦¤¨§©©¤Ÿ

,y`x ly cg` oilitz ly zeiyxteBàwecaiyLàø ìL íézL§©¦¤Ÿ
,ãé ìL úçàåwfged miza ylyn zeiyxt wcay jk ici lre §©©¤¨

.oilitzd x`y z` wecal jixv oi`e ,dgnenk mazky xteqd
,ax ly enrh edn :`xnbd dywnéà ,CLôp äîxexa xac m` - ©©§¨¦

i`cea ,cg` jxka oilitz dnk dpewd mc` lky `edàøáb ãçî¥©©§¨
ïéáæ à÷,cg` mc`n mlek z` dpew -ìL Bà ÷BcáìBà ,ãé ìL L ¨¨¦¦§¨Ÿ¤¨

ìL,Làø ìL Ldf xteq azky zeiyxtd lk ewfgei jk ici lre ¨Ÿ¤Ÿ
ia ,zexykkzeiyxt mb wecal jixv recne ,y`x ly oiae ci ly o

.y`x ly mbe ci lyéàoilitz xkend mc`e okziy xn`z m`e - ¦
ïéáæ éøáb àúìz éøzî,mixteq dyly e` mipyn mze` dpew -ìk ¦§¥§¨¨©§¥¨¦¨

ãçå ãçoilitze oilitz lk xnelk ,cg`e cg` lk -éòáéìeidi - ©§©¦§¥
odizeiyxt mikixvä÷éãaz` azky xteqd `ny ik ,onvr ipta §¦¨

x`y z` azky xteqd epi` ,zexiyk e`vnpe ewcapy oilitzd
:`xnbd zvxzn .oilitzdíìBòìy xexa xacd,ïéáæ àøáb ãçî §¨¥©©§¨¨¦

éçîúéîc ïðéòáeod dgnenk xteqd z` wifgdl jixve -ãé ìLa ¨¦©§¦§©¥§¤¨
ci ly zeiyxt zaizka -åod.Làø ìLá §§¤Ÿ

:`xnbd dywnéðéà,ax xn`y enk oicd `ed jk m`d -éðz àäå ¦¦§¨¨¥
ïéléôúa ,ìàeîL øa äaøepi`y inn epwipy ,oilitz zwicaa - ©¨©§¥¦§¦¦

,dgnenk wfgenìL ÷ãBa.Làø ìLå ãé ìL L:`xnbd zxxaneéàî ¥¨Ÿ¤¨§¤Ÿ©
,`ziixad zpeek `id dn -åàìwceay xe`iad oi` m`d -Bà ¨

ìLìL Bà ãé ìL L,Làø ìL Lly mbe ci ly mb wecal jixv oi`e ¨Ÿ¤¨¨Ÿ¤Ÿ
`x:`xnbd zvxzn .ax ixack `lye ,yàìyexit `ed jk Ÿ

wecal jixvy `l` ,`ziixadìLLwlg ,zeiyxtãé ìL ïäî ¨Ÿ¥¤¤¨
wlgeLàø ìL ïäî.ax ixacke ¥¤¤Ÿ

:zxg` `ziixan dywn `xnbd÷ãBa ïéléôúa ,àðäk áø éðúäå§¨¨¥©©£¨¦§¦¦¥
,íézLzg`å ãé ìLzg`.Làø ìLwecal jixvdy ax lr dywe §©¦¤¨§¤Ÿ

:`xnbd zvxzn .miza dyly ly zeiyxtépî àäef `ziixa - ¨©¦
,`id in zhiyaä÷æç éåä éðîéæ éøúa øîàc ,àéä éaøxn`y ± ©¦¦§¨©¦§¥¦§¥¨¥£¨¨

ick oilitz ipy zwicaa ic ok lre ,dwfg yi minrt izyay
.dgnenl xteqd z` wifgdl

:iaxk dpi` ef `ziixay gken `tiqdny ,dywn `xnbdéà¦
k `ziixa,àôéñ àîéà ,éaølkae ,oilitz zenixr daxd gwl m`y ©¦¥¨¥¨

ly zg`e y`x ly zg` wecal jixv ,oilitz zebef daxd dnixr
,dpey`xd dnixrdn ciïëåmb ci ly zg`e y`x ly zg`úáva §¥©§¨

[dnixra-]éàå .éLéìMä úáva ïëå ,éðMäk ef `ziixaéLéìL ,éaø ©¥¦§¥©§¨©§¦¦§¦©¦§¦¦
déì úéà éîci ly zg`e y`x ly zg` mb wecal jixv ike - ¦¦¥

wcayk ,miinrta `id dwfgy eixacl ixd ,ziyilyd dnixrdn
yi `tiqdn `l` .oilitzd zenixr lk xak exyked zenixr izy

kedldwfg oi`y xaeqd l`ilnb oa oerny oaxk ef `ziixay gi
dpyy `pzd `ed in ,`iyewd zxfeg ok m`e .minrt ylya `l`
,iaxk `ziixad mlerl :`xnbd zvxzn .ef `ziixa ly `yix

e,íéúáöa éaø äãBî,mizav dylyn oilitz wecal jixvy ¤©¦¦§¨¦
izyy jkn gikedl oi` ,dnvr ipta zcner dnixr lke xg`ny
`id jxcdy iptn ,zexiyk zenixrd x`y s`y ,zexiyk zenixr

ïéáæ éøáb àúìz éøúîce` mipyn mze` dpew mizav dpewdy ± §¦§¥§¨¨©§¥¨¦
eazky mixteqd ly mzexykn gikedl oi` okle .miyp` dyly
z` azky xteqd zexyk lr ,dipyde dpey`xd dnixrd z`

.ziyilyd
:`xnbd dywnéëä éà,xg` xteqn zipwp dnixr lky jxcdy ¦¨¦

eléôàzavénð éòéáøly zg`e ci ly zg` epnn wecal jxhvi £¦§¦¦©¦
,y`x.énð éLéîç eléôàådyly wx wecal jixvy epipy recne ©£¦£¦¦©¦

:`xnbd zvxzn .mizav,énð éëä ïéàly zg` wecal jixvy ¦¨¦©¦
,zave zav lkn ci ly zg`e y`xéðz÷c éàäåzav wceay §©§¨¨¥

äé÷æçî é÷etàì ,éLéìLo`k oicd oi`y ,iax ly ezwfgn `ivedl - §¦¦§©¥¥©¨¥
mb wecal jixv `l` ,miinrta xac miwifgn iaxly mewn lkak

,ziyilyd dnixrd z`énð éLéîçå éòéáø eléôà íìBòìemikixv §¨£¦§¦¦©£¦¦©¦
.zexyka dnixrd lk z` wifgdl ick dwica

dpyna epipy(.dv lirl)m` :'åëå úBëéøk Bà íéúáö ïàöîjiygn §¨¨§¨¦§¦
:`xnbd zl`ey .o`iane odilr.úBëéøk éàîe íéúáö éàîdaiyn ©§¨¦©§¦

:`xnbd,úBëéøk ïä ïä íéúáö ïä ïä ,áø øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©©¥¥§¨¦¥¥§¦
daxd oda zexeywy zeceb` od zekixk oiae mizav oia xnelk

y `l` ,oilitzíéúáömdéååæ éååæoilitz ly zebef zebef - §¨¦¨¥¨¥
xywe xfg aeye ,envr ipta y`x lye ci ly bef lk ,cgi zexeyw

e .dlecb zg` dceb`l oilitzd lk z`úBëéøkoilitz mdïëéøëc §¦¦§¦¨
àáeèbef lk mixeyw mpi` la` ,cgi daxd mixeywe mikexky - ¨

.envr ipta
zekixk e` mizav o`vn :dpyna epipyéLçî.ïàéáîe ïäéìò C ©§¦£¥¤§¦¨

:`xnbd dywnéànàå,jygzy cr mnewna mxnyn recn - §©©
eäðéìéiòìzaya xirl mqipki ±.âeæ âeæ:`xnbd zvxznáø øîà §©§¦§¨©©

àaàc dépéî éì àLøtéî éãéãì ,äãeäé áøc déøa ÷çöéizrny ip` ± ¦§¨§¥§©§¨§¦¦¦¨§¨¦¦¥§©¨
y ,ia`n dpynd yexit z`ïñéðëî eléàL ìk`vny oilitzd lkl Ÿ¤¦©§¦¨

úBìëå ,âeæ âeæolek qipkdl miiqie -ïñéðëî ,änçä úòé÷L íãB÷ §¨¤§¦©©©¨©§¦¨
éàå .âeæ âeæe zeaexn oilitzdàì,driwyd mcew oqipkdl witqi §¦Ÿ
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רלז
ezny in` cenr fv sc ± iyily wxtoiaexir

úåùãç ãçà.gxeh mc` oi`y Ðìàåîùã äåáà éðúã àúùäåzeycg i`dc Ðyiyk Ð

reaw `ed oke .zeize` oink ieyrd oilitz ly xyw oirk zexyewn opi`e zerevx oda

cinzxyw zaya xeywl xeq`e ,dk`ln a` dxiywc `ed xyw meyn `nrh :`nl` Ð

.`niiw lyçøè àì àîìò éìåëã.`ed `rinw wtq meyn e`l zeycgc `nrhc Ðéáø
äéîòèì äãåäézay) "mixyw el`" wxta Ð

wqtpy ilc lag :(`,biwe` `cpet eilr jxek Ð

`nrh :`nl` .epapri `ly calae ,`iwiqt

a` meyn dilr oiaiige ,`ed dxiywc meyn

.dk`lnáéðò éëä åàì àä.dinza Ðäëìä
éðéñî äùîìdnecy ,ieyr `ed j`id Ð

drevxe ,o"iy oink ieyr ozxitzae ,z"lcl

ixd c"eil dnece setk dy`xe oda dreaw dphw

.icyïäééåðå.zeize`d xkid eze` ÐøáìÐ

`l` ,mizad oia oilitzd itlk mpi`y uegl

'ebe "e`xe" oda xn`py itl .oird zi`xn cbpk

oilitz el` :xne` lecbd xfril` iax ,`ipze

.y`x lyïéìéôú ç÷åìäxefgle ,cgi daxd Ð

.dgnen epi`y inn ogwele ,oxkenlíéúù ÷ãåá
ùàø ìù úçàå ãé ìùylya wfgedc oeike Ð

.dwica `la x`yd gwele ,dgnen ded Ðäî
êùôðoafnc `xabc jl miw i` ,jzrc i`n Ð

xken i`de ,edl oiaf `xab cgn `aeh oilitz

.edppw `xab cgn inpåà ãé ìùá ùìù ÷åãáì
ùàø ìùá ùìùwfgzdl ikda dil ibqze Ð

.edlekaéîð ãçå ãç ìëoilitze oilitz lk Ð

.el` z` xkn `l el` z` el xkny in `nyc

àéä éáøxn`c `ed (a,cq) zenai zkqna Ð

,zne oey`xl z`yp :dwfg `ied ipnif ixza

zne ipyl.`ypz `l iyilyl Ðúáöá ïëå
éðùäzav lkae ,daxd mizav el eidi m` Ð

:xn`w ikdc dizrc `wlq `w ,daxd oilitz

oilitz ipy oey`xd zava wcalk wfged Ð

ipya oke ,zav eze`oke ,`ed mb wfged Ð

oixyk mizav dylya wfgedc oeike iyilyaÐ

wecal cer jixv oi`e ,mizavd lk ewfged

.melkíéúáöá éáø äãåîwfgen cg` oi`c Ð

,df yi`n cg` zav gwil jxcy exiag lya

zav oeyl .xg` yi`n cg` zaveley" enk Ð

.(a zex) "mizavd on dl eleyzé÷åôàì
äé÷æçî`nlrac ab lr s`c ,opireny`l Ð

dwfg eed ixz,dwfg iaxl dil zil mizava Ð

.mlekl oicd `ede ,dia ilbe iyily ipzcnéååæ
éååædaxd oke ,cgi oixeyw ci lye y`x ly Ð

.zg` zava bef ixywàáåè ïëéøëã.iccd ik Ð

.mixeyw mipy mipy oi`eåàì éàåmpi`y Ð

jixv `ede li`edc ,dngd zriwy mcew zelk

jygzyn xefgle gexhleiykr jiygn Ð

.cgi mlhie ,mdilrúåçô úåçô íìåë ïëéìåî
úåîà òáøàîzen` rax`l ribiy mcew Ð

rax`n zegt zegt jlede xfege ,yetl cenri

dxiwr `ied `pnf lk `zydc .cinz oke ,zen`

.cgi zen` rax` dxard o`k oi`e ,dgpde

íéìåìéâ éãáåò úðëñáefancÐoilitzl edlÐ

.okileníéèñéì úðëñádil ilhwc ,l`xyi Ð

edl efan `l oilitzle ,epenn meyn.oqkn Ð
éëä
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øîàepiaxlc `cqg ax rci `l ike :dniz Ð oilitza dleqt daipr zxne` z`f `cqg ax

inwe`l dil `gipc :xnel yie ?iia` xn`wck ,`id `ziilrn dxiyw daipr wgvi

xaqwc :inp i` .`ed dxiyw e`l ixn`c ,wgvi epiaxc opaxk zeycga zxqe`c oizipzn

,lega xenb xyw zeyrle xizdl dizrc `nzqc ,daipr `ixy wgvi epiaxl elit`

.lirl izyxitckééáàwgvi epiax xn`

Ð 'ek dinrhlxaqw zeycga ixyc xi`n iaxe

el`" yixa `id `irac :dnize .`id dxiyw e`lc

,e`l m` `id dxiyw xi`n iaxl daipr "mixyw

,wcdinca mzdc :wgvi epiax xne`e !ewiza i`we

epiaxk dkldc d`xp zvwe .wcdin `la `kde

iaxc :iia` wiqncn ,`id dxiyw daiprc wgvi

.dcedi iaxk `iz` oizipzn mzqe ,dinrhl dcedi

zehiyta cenlzdc `nzq jixtcn ,edin

.dcedi iaxk dkld oi`c rnyn ,aprin diaprile

xizdl mei lka jixv oi`c :mz epiax` o`kne

oebk ,ogipny drya xeywle xefgle oilitz xyw

i`n` zeycg ok m`c ,edil` epiax xne` didy

ly xyw ied `l `d ?dxiyw meyn `kd xq`

xn`cn di`x edil` epiax `iady dne !`niiw

izni`n oilitz :(a,dl zegpn) "dax unewd" seqa

Ð dxiyw zry cr dgpd zryn Ð odilr jxan

epiid mzdc dxiyw `l` ,ynn dxiyw epiid e`l

oke (a,ek dcp) "cleea dxeyw `ily" enk ,wecid

.(`,d dxf dcear) "alkk ea dxeyw"

øù÷yxit Ð ipiqn dynl dkld oilitz ly

`ed j`id ipiqn dynl dkld :qxhpewa

,o"iy oink ieyr ezxitzae ,z"lcl dnecy ,ieyr

Ð c"eil dnece setk dy`xe mda dreaw drevxe

dkld oi`c .wgvi epiaxl d`xp oi`e .icy ixd

wxta rnynck ,cala o"iyd `l` ipiqn dynl

`d `l` :xn`wc ,(a,gk zay) "oiwilcn dna"

`l` miny zk`lnl exyked `l sqei ax ipzc

'd zxez didz ornl"n cala dxedh dnda xer

xn`we ?`zkld i`nl jita xzend on Ð "jita

dynl dkld oilitz ly o"iy :iia` xn`de .o"iyl

'cn jixt `le .odizerevxl `l` :ipyne .ipiqn

`ide cala o"iya `l` dyecw oi`c rnyn ,c"eie

xywd `diy mewn meya epivn `le ,dkld `weec

.'c iexw

ïäéååðå,i`w xyw`c :wgvi epiax yxit Ð xal

dpti xywd iep .jexra yxity enk

dl iziin ikdl .c oirk d`xpy cv eze` ,ueg cvl

.`kd

ç÷åìäÐ 'eke dgnen epi`y inn oilitz

(a,an zegpn) "zlkzd" wxtac dniz

on `l` oigwip oi`e ,dwica odl yi oilitz :`ipz

,xn`w dwica `lac xnel oi`e .dgnendoi`c

`tiq ipzw `dc Ð dgnend on `l` oigwip

.mc` lkn oigwipe ,dwica odl yi zefefne mixtq

oi`c ,xn`w dlgzkl mzdc :wgvi epiax xne`e

lk rexwl jxhvi `ly ,dgnend on `l` oigwip

inp `ki`e ,oilitz oeifa `ki`e owceale xtzd

jenqie owceal gexhl lvrzi `ny yginl

ixii` `kde ,dry jxevl dwica `la ogipdl

dgnen `ven epi`y oebk e` ,gwl xaky carica

.epnn zepwl

ïàöîÐ odilr jiygn zekixk e` mizav

mcew zelk oi`e oiaexn odyk elit` dpwz eyr ,bef bef qipkdl ifgc ,`weec zepyiac :xnel yie ?oilitzc oeifa meyn odilr jiygdl jxhvi `l i`n` xeywl xyt` i`c ,inp zeycga :dniz

.dngd zriwy
iax
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רלח
ezny ina cenr fv sc ± iyily wxtoiaexir

.opiqxb ikd'åëå àôéñ àîéà íéèñéì úðëñá ïéúéðúîì àúîé÷åà éàîámihqilc oeik Ð

`dc oky lk !i`d ilek `zayc `xeqi`a oerny iax lflfn `w i`n` .edl efan `l

jpdc `zlin `yee`c ,ith zay leflif `ki`e `nw `pzn (i`d ilek) `rixb oerny iaxc

yayl `le ,xwire xg` oeyl .sicr `nw `pzc ieqke zaya i`d ilek opiliwnc ixab

exfby milelib icaer zpkqa oizipzn :mixtqd

oqkn dpkqae i`de .oilitz egipi `ly dxifb

:xn`w ikde .i`w oizipzn dlek` el jlede

zeklnl rnyi e` ecia e`vni m`y ,dpkqae

mizav oia hrn oia bxdi`ly ,ezilha oqkn Ð

ofifi `le jlede my mgipne oeifaa jk lk elhei

`ziixae .zeklnl aiigzie ea eyibxi `ny myn

jiygn :ipzwc ,i`w `tiq`e ,mieb mihqila Ð

`xi `edy mihqil zpkqae ,o`iane odilr

my jiygdlrax`n zegt zegt okilen Ð

my mgipi `le 'eke zen`elflfi `ly Ð

i`nae .oeifa bdpn mda ebdpie mda mihqild

aiigzi `ly mieb zpkqa oizipznl `pniwe`

zeklnl`yee`c oky lke 'eke `tiq `ni` Ð

bef oqipkn m`yn xzei zeklnl rnyie `zln

`lcn ,xwir dfe mlekl mdilr jiygn e` bef

,zayc `zln `yee`c oky lk `yixa opiqxb

`zlinc `yee` i`dc llkn `tiqa opiqxbck

zeytp zpkq` `l` ,citw zayc `leflf` e`l

.citwäéì àéù÷ã áâ ìò óàeze` oilhlhny Ð

.cil cinàôéãò àäeplhlhi `le ,`zaya Ð

.zen` rax`n zegt zegt ecal `edéìâøë
íéìòáämilk e` dnda gwel e` l`eydy Ð

aeh meia exiagn`l` mkiledl leki epi` Ð

,my jlil oixzen mipey`xd milrady mewnl

.mexcl df epkilei `l oetvl eaxir m`eúéáçî
úéáçìdinwle cinz dyer oke ,ely dipyde Ð

.ef jldz `l i`n yxtnùîî íäá ïéàÐ

lke ,mipey`xd mdilra lv` dziay zepwl

.eilbxk okiledl xzen mc`øèåôíéîáÐ

dl`yy dy`d :dviac `xza wxta ediizbelt

dzqirl glne mine ,dxicwl oilaz dzxiagn

zkled dqird oi` ,odizy ilbxk od ixd Ð

m`e .my jlil zexzen odizyy mewnl `l`

mexcl efe oetvl ef daxirdff dqir oi` Ð

dn` elit` oetv ly efl oi`y itl ,dnewnn

seql oaexir epzpyk ilin ipde mexca zg`

zlra oi`y ,mina xhet dcedi iax .mitl`

.melk gnwd zlra lr zxqe` mindàì éàîå
åæ êìäúxn`w `l ziaga inp dcedi iax `d Ð

`dc ,milrad ilbxn xzei jldl ziag dlekic

.ziagl ziagn oxrna oizipzn opinwe`éðôî
äáèåø,dzxicwl min dli`yd m`e xkipy Ð

.odizy ilbxk `id ixdäúéáù åð÷ àìù íéîÐ

,xdpd on e` raepd oirnn meid e`lnzpy

zepirne oikyend zexdp :(`,en sc lirl) `ipzc

miraepd.mc` lk ilbxk od ixd Ðäìèáã
åäééáâì úéáçopaxe .odl dlith `idy iptn Ð

dlha `lc ,ef jldz `lc xninl ibilt

.ediiabläèîä ìò óà øåèôxehte li`ed Ð

.envr z` `yep ig :ol `niiwc ,igd lràøééùá
min mdl oi`y ,od oiqep`y ,drwaa dzpgy Ð

.lihaizc opax edl ixy Ðéøåð ïá ïðçåé éáøëede`ivedy in" wxta Ð."äðùîøôñá àøå÷ äéä.eply dxez xtqk (oeilba) oieyr mipey`xd inia mieyrd mixtq lk Ðåììåâ
åìöà.dl yxtn `xnbae ecia cg` ey`xe li`ed Ðíéçôè äøùòì.`xnba yxtn oleke miaxd zeyxay mipezgzd dxyrl Ðáúëä ìò åëôåä`ly ,lzekd itlk zeize`d Ð

.jygzy cr egipne ,oeifaa jk lk lhen `diúåáù íåùîlk .iiez`l iz`e dicin dilek litp `nlic dxifb meyn `l` o`k oi`e ,cg` ey`xa fg` ixdy ,ecin ltp `ly ef oebk Ð

.zeay ied opaxc xeqi`àøîâãéçéä úåùø äôå÷ñéà àîéð éà.drax` dagxe dxyr ddeab Ðíéáøä úåùø äî÷åey`x gpenc ab lr s` oizipzn xn`we miaxd zeyx diptle Ð

miaxd zeyxa.cigid zeyxa elleb Ðìôð àîìã ïðéøæâ àìå.iiezi`l iz`e ,z`hg aeig `ki`c ,dicin dilek Ð
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éáøoerny iax xizn did mixag my oi` m`c d`xp Ð 'ek exiagl opzep xne` oerny

mzde .(a,bpw zay) "jiygdy in" wxtc qikn rxb `lc ,zen` rax`n zegt jiledl

exiage exiagl epzep oerny iaxlc d`xp Ð ea oitzey olek eide ,daxd mixag eid m` ,inp

.dil `ticr ikdc ,exiagl

éëä`le Ð d`n od elit`e epa oke opiqxb

.epa oke ,d`n od elit`e iqxbc mixtqk

,i`w epa` Ð d`n od elit`c gken `xnbac

.`ci dil `iywc ab lr s` :`nrh yxtnc

úàigdy idp :xn`z m`e Ð xeht dhna igd

epi` dfe leki df enk iedl ,envr z` `yep

"ripvnlld zia gkenck aiig lekic Ð leki

mewn lknc :wgvi epiax xne`e !(`,bv zay)

,okynn ze`ved lk opixnbc meyn ,`kd xhtin

miygze mili`c .miig ilra mi`yep eid `l mye

eid mid on `veiyk cin oeflge ,odilbxa oikilen

lilvilc ikid ik ,egka ecera enc oi`iven

my) "lecb llk" wxt seqa xn`ck diraiv

.(`,dr

àëäxwtdc mine xwtdc ziagaÐ opiwqr

elit`e ,dfl `le dfl dziay epw `lc

.mind zziay mewnn epiid Ð xn`wc megzl ueg

`l Ð dligz mda dkefd ly megzl ueg la`

in" wxta lirl ziyixtc i`nl ,oze` ekilei

iab ipzwc mc` lk ilbxkc ,(`,en) "ede`ivedy

`de .`lnnd ilbxk epiid Ð oikyend zexdp

meyn `l Ð exiagl exiage exiagl epzep :xn`wc

xiardl xeq`c meyn `l` ,mzd lif` ivn `lc

lekic :xnel yi cere .miaxd zeyxa zen` rax`

oebke ,dligz oda dkfy megzl ueg m`ivedl

mixg`l `le envrl `l oda zekfl oeekzp `ly

elit` df oiprke ,mizeyy dn `l` ,ezdabda

,exiage exiagl opzep zepyl jiiy aeh meia

.zen` rax` xeqi` `kilc ab lr s` exiagl
i`e
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רלט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr fv sc oiaexir(ycew zay meil)

:ax ly evexiz lr dywn iia`ééaà déì øîà,axléàîa ¨©¥©©¥§©
ïéúéðúîì àzîé÷Bà,epzpyn z` zx`ae zcnrd dna -úðkña ¦§¨§©§¦¦§©¨©

íéìelb éãáBò`tiq `ni` ok m` ,oilitz gipdl `ly exfby [mieb-] §¥¦¦¥¨¥¨
epipyy ,dpynd ly `tiqd z` x`ae xen` -,øîBà ïBòîL éaø©¦¦§¥

`l` ,oilitzd z` dqkn epi` dpkqd zryaBøéáçì ïðúBðcnerd §¨©£¥
,el jenqaBøéáçì Bøéáçåzegt oxiari mdn cg` lke ,d`ld oke ©£¥©£¥

xaecn m`y ,dywe .xnzynd mewnl eribiy cr ,zen` rax`n
n ixd ,oilitz zgpd lr dxifb ly dpkqaïkL ìkdf ote`ay ¨¤¥

,exiagl exiage exiagl ozepyàúléî àLååàcxacd rnyiy - §¨§¨¦§¨
.edebxdie miebl rceeie xzei mqxtzie

:`xnbd zvxznéðz÷ éëäå àøqçéî éøeqçz` cenll yi - ©¥¦©§¨§¨¦¨¨¥
,da zepyl yi jke ,dxiqg `id eli`k dpyndíéøeîà íéøác äna©¤§¨¦£¦

,el jlede oqknyíéìelb éãáBò úðkña,oilitzd lr exfbyìáà §©¨©§¥¦¦£¨
íéèñéì úðkña,me`vni m` oilitzd z` efaiy yeygl yiy ,mieb §©¨©¦§¦

úBnà òaøàî úBçt úBçt ïëéìBîlre .xnzynd mewnl mqipkne ¦¨¨¨¥©§©©
y epipy ,dpyna sqepy df oicïBòîL éaøe wlegïðúBð ,øîBà ©¦¦§¥§¨

'åëå Bøéáçìrax`n zegt zegt mkiledl i`yx envr `ed oi`e ©£¥
.zen`

:`xnbd zxxanéâìôéî÷ éàîaiaxe `nw `pz ewlgp dna - §©¨¦§§¦
.oernyøî[`nw `pz-],øáñici lr oilitzd z` qipkdly ©¨©

envra mkileiyúBçtzegtéãò úBnà òaøàîómqipkdl xy`n ¨¥©§©©¨¦
,d`ld oke ipyl mxiarn cg`yk mc` ipa dnk ici lrúøîà éàc§¦¨§©

úaLc àúlî àLååà ,Bøéáçì Bøéáçå Bøéáçì ïðúBðxacd mqxtzi - §¨©£¥©£¥©£¥¨§¨¦§¨§©¨
.zayd ceaka leflf jka didieøîe[oerny iax-]øáñqipkdly ©¨©

y ici lr oilitzd z`Bøéáçì ïðúBð,exiagl exiageéãòó §¨©£¥¨¦
,zen` rax`n zegt zegt mkiledlnúBçt ïëéìBî úøîà éàc§¦¨§©¦¨¨

,úBnà òaøàî,yeygl yieäðééeúàì éúàå dézòcà åàìc ïéðîéæ- ¥©§©©¦§¦§¨©©§¥§¨¥§¨¦§
mkiledl `aie eal l` miyi `ly minrtyúeLøa úBnà òaøà©§©©¦§

íéaøäminrt mkileny oeikn .dxez xeqi`a zayd z` llgie ¨©¦
zg` mrt `ny yeygl yi ,zen` rax`n zegt mrt lk zeax
z` jilenyk la` .icn ax wgxn xiardy eal miyi `le drhi
jeza utgd z` jilen cg` lke ,mc` ipa dnk ici lr oilitzd
,miyp` daxd my yiy oeikny ,jkl yeygl oi` ,eizen` rax`

.leykn icil e`eai `le exiagl xikfi cg` lk
:dpyna epipyBða ïëåepzep ,zial eqipkdl jixve dcya `vnpd §¥§

.exiagl exiage exiagl
:`xnbd zl`eyíúä éòa éàî ,Bðacvike ,epa my dyer dn - §©¨¥¨¨

,`xnbd daiyn .zaya dcyl ribd,àðz äMðî éácxaecny §¥§©¤¨¨
äãOa Bnà BzãìiLaxie`dy iptn ,xirl eqipkdl jixve ,zaya §¤§¨©¦©¨¤

md elit`e exiagl exiage exiagl epzepe .wepizl dyw dcyay
:`xnbd zxxan .zial ribny cr miyp` d`néàîeyecigd dn - ©

eqipkdl exizdy jkaäàî ïä eléôàz` mixiarnd miyp` £¦¥¥¨
`ed yecigdy :`xnbd zvxzn .exiagl cg`n wepizdáb ìò óàc§©©©

àãé déì àéL÷c,cil cin edelhlhiy wepizl el dywy -eléôà §¨§¨¥§¨£¦
àôéãò àä éëämiyp` ici lr zial dcydn dqpkd ly df ote` - ¨¦¨£¦¨

zegt zegt envra wepizd epa z` lhlhi xy`n sicr miax
,miaxd zeyxa zen` rax` xiarie gkyi `ny ,zen` rax`n

.lirl x`azpy itke
:dpyna epipyúéáç íãà ïúBð øîBà äãeäé éaøexiage exiagl ©¦§¨¥¥¨¨¨¦

`xnbd ,megzl ueg elit` ef jxca d`iadl xzene ,exiagl
.oinegz xeqi` lr jka mixaer `l recn zx`an

:`xnbd dywnäãeäé éaøì déì úéìåxaeq dcedi iax oi` ike - §¥¥§©¦§¨
lïðúc àä(.fl dvia)oic oinegz xeqi` iably,íéìkäå äîäaä ¨¦§©©§¥¨§©¥¦

íéìòaä éìâøkgwel e` l`eydy ,xnelk .mdilra oic itk - §©§¥©§¨¦
mewnl `l` mkiledl leki epi` ,aeh meia exiagn milk e` dnda
oicl deey milkde dndad oicy iptn ,zkll mi`yx mdilray
e` dndad z` mdn l`eyd ,gxfnl eaxir mdilra m`e ,mdilra
xn` cvik ,dywe .jtidl oke ,axrnl mkiledl leki epi` milkd

leki exiagl exiagn ziagd z` oziy ici lry dcedi iax
.megzl uegn d`ivedl

:`xnbd zvxznïðé÷ñò éàîa àëä àáñ éåì íeMî Lé÷ì Léø øîà̈©¥¨¦¦¥¦¨¨¨¨§©¨§¦©
,xaecn dna ,dpyna o`k -ïøòîamind z` dxrny -úéáçî ¦§¨¨¥¨¦

exiag lyúéáçìmiribny cr mind z` mikileny ,xnelk .ely §¨¦
mind z` mixiarn mye ,dpey`xd ziagd ly dnegz seql
cinz miyer jke ,dnegz seq cr dze` mi`yepe zxg` ziagl
mrt lke .mdl jixvd mc`d ly enewnl mind miribny cr
mc`l zkiiyd ziaga md mi`vei ,megzl ueg mind mi`veiy
megzl ueg mi`vei mindy s`e .dfd mewnl jldl i`yxy

,dcedi iax `id epzpyn ,ozziayíéî ,øîàc déîòèì äãeäé éaøå§©¦§¨§©§¥§¨©©¦
Lnî íäa ïéàmdilra lv` dziay zepwl miaeyg md oi` - ¥¨¤©¨

m` s` okle ,eilbxk okiledl xzen mc` lk `l` ,mipey`xd
.xeqi` jka oi` ,mipey`xd odilra zziay megzl ueg m`ivei

ïðúcdviaa dpynd meiqa epipyy itke -(my)dl`yy dy`y ¦§©
,liyaza mpzil ick e` dqir zeyrl ick ,min aeh meia dzxagn

íéna øèBt äãeäé éaø,xnelk .oinegz xeqi` mdilr lg `ly ©¦§¨¥©©¦
dliyaz e` dzqir z` jiledl zxzen ,min dl`yy dy`dy

,zkll zxzen dnvr `idy mewn crL éðtîminLnî ïäa ïéà ¦§¥¤¥¨¤©¨
dqird z` jiledln mixqe` mpi`e ,milrad lv` dziay epw `le
dli`ydy dpkyd `idy] milrad ly dnegzl ueg liyazd e`

.[mze`
`ivedl xeq`y el exn`e dcedi iax lr minkg ewlgp dpyna
:`xnbd zxxan .zkll dilral xzeny megzl uegn ziagd z`

e,ziagl ziagn dxrna exn`p dcedi iax ixacy df yexitléàî©
y minkg ixaca yexitd dn -Bæ Cläz àì,dilra ilbxn xzei Ÿ§©¥

dcen dcedi iax mb dfa ixdy ,ziagl dpeekdy yxtl oi` ixd
zexrl `l`] megzl ueg ziagd z` jiledl xizd `l `ed s`e

y minkg zpeek :`xnbd zvxzn .[zxg` ziagl mind z`àìŸ
,BæaL äî Cläé,ziagd jezay mind z` jilei `ly ,xnelk §©¥©¤¨

wegx mewnlíéìòaä éìâøî øúBémilrady mewndn xzei - ¥¥©§¥©§¨¦
dviaa dpyna mzhiyl minkge .zkll mixzen(my)dy`dy

,dqirl e` liyazl siqedl ick min ,aeh meia dzxagn dl`yy
izyy mewnl `l` ekiledl xeq`y liyazd e` dqird oic ixd
.liyaza e` dqira wlg yi odizyly itl ,zkll zexzen miypd

:dywn `xnbddéì úòîLc øîéà,xnel ep` milekiy dn - ¥©§¨§©¥
eprnyyäãeäé éaøìwx `ed ,ynn mda oi` minyïòéìác àëéä §©¦§¨¥¨¦§¦¨

äqéòaipta mixkip mpi`e dqird jeza erlap mindy mewna - ¨¦¨
la` ,mnvreäééðéòa eäðúéàc àëéäipta micner mindy - ¥¨§¦©§§¥©§

,mnvrdéì úòîL éîmda oi` miny ok xn`iy zrny m`d - ¦¨§©¥
ixd ,ynnàzLäm`y ,denzl yi dzrn -éaø øîà äøéã÷a ©§¨¦§¥¨¨©©¦

éìèa àì äãeäéike ,oldl x`aziy itke milha mind oi`y - §¨Ÿ¨§¦
éìèa eäééðéòa`l` .milha eidiy xn`p mnvr ipta mindyk - §¥©§¨§¦

dqira `l` ynn mda oi` miny dcedi iax xn` `ly gxkda
.mkeza mirela mindy liyazeàéðúc`ziixaa epipy jky -éaø §©§¨©¦

,äqéòa ïéìèa çìîå íéî øîBà äãeäé,da mixkip mpi`y iptn §¨¥©¦¨¤©§¥¦¨¦¨
zlray mewn cr aeh meia mkiledl mi`yxe dqird oick mpice

,zkll dleki dqirdïéàåmdïéìèamipezpykéðtî ,äøéãwa §¥§¥¦©§¥¨¦§¥
daèBødzpkyl min dli`yd m`e .dxicwa xkipe ,mindn ieyrd §¨

dkiledl oi`e odizy ilbxk dxicwd ixd ,dzxicwa mniyzy ick
.zkll zeleki odizyy mewnl `l`

cinrdl xyt` i`e ,`aq iel mya yiwl yix ixac egcpy xg`l
z` zvxzn `xnbd .dviaa ezhiyk dcedi iaxy dpynd z`
ote`a ,megzl ueg ziagd lehlh z` xizdy dcedi iax ixac

:xg`àëä àáø øîà àlàlhlhl xizd dcedi iaxy epzpyna ¤¨¨©¨¨¨¨
,exiagl mc`n ziag exiariy ici lr megzl ueg minúéáça§¨¦

ïðé÷ñò äúéáL eð÷ àlL íéîe äúéáL äúðwLziaga xaecn - ¤¨§¨§¦¨©¦¤Ÿ¨§¦¨¨§¦©
ok` mc`l mc`n dxiarnyke dilra lv` dziay dzpwy
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המשך בעמוד רמב



רמ

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr av sc oiaexir(ipy meil)

eyygy meyn ,xvgl xvgn lehlhdé÷etàì éúàce`eaiy - §¨¥§©¥
,mizad ilk z` s` zxg`d xvgl `ivedléøèðî àì äaøeça ìáà£¨§§¨Ÿ¦§§¦

minkg exizd jkitle ,daxega mixnzyn mizad ilk oi` -
`ny eyyg `le ,zexvga ezayy milkd z` myl `ivedl

.mizaa ezayy milkd z` s` myl e`ivei

äðùî
dlecb xvg ipica oke ,ohwl jenqd lecb bb ipica zwqer ef dpyn

:dphwl dkenqdìBãb âbdì Ceîñbb,ïè÷`la dfl df md migezte ©¨¨§¨¨
,df mr df zebbd ilra eaxir `le ,[` xeiv] mdipia dvignìBãbä©¨

øzeîoi`e ,mzia ilk z` eil` zelrdl mi`yx lecbd bbd ipa - ¨
zevign oirk lecbd bbl yiy itl ,mdilr mixqe` ohwd bbd ipa
.'gzt'k dze` oecl zeliren ode ,ohwd bbl dvxitd iciv ipyn

øeñà ïèwäåilk z` eil` zelrdl mixeq` ohwd bbd ipa j` - §©¨¨¨
zeyx `edy ,lecbd bbd l` e`elna `ed uext ixdy ,mzia

lehlha mdl dxeq`d.
ì äöøôpL äìBãb øöçxvgäpè÷eaxire ,[b xeiv] dl dkenqd ¨¥§¨¤¦§§¨§§©¨

el` eaxir `l j` ,mnvr oial mpia zexivgd on zg` lk ixiic
,el` mrúøzeî äìBãbz` `ivedl mi`yx dlecbd xvgd ixiic - §¨¤¤

,mdilr mixqe` dphwd xvgd ixiic oi`e ,xvgd l` mdiza ilk
dvxitd oi` dphwd iciv ipyn zevign dlecbl yie xg`ny

,'gzt'k `l` ditlk zipecipäøeñà äpè÷ådphwd xvgd ixiic - §§©¨£¨
dvext `idy itl ,xvgd l` mdiza ilk z` `ivedl mixeq`
dphwd oi` mewn lkne .lehlha mdilr xeq`d mewnl d`elna

dlecbd lr zxqe`àéäL éðtîzipecipìL dçúôkd.äìBãb ¦§¥¤¦§¦§¨¤§¨

àøîâ
bb oiprl mipicd letkl dpynd dkxved recn zxxan `xnbd

:xvgeézøz éðúéîì éì änìoicd z` zepyl jixv recn - ¨¨¦§¦§¥©§¥
ode ohwl jenqd lecb bb iabl od ,mipte` ipya dpyna x`azpy
cg`a dxe`kl did ic ixd ,dphwl dkenqd dlecb xvg iabl

.ipyd oiprl s` micnel epiid epnne ,mdn
:`xnbd zx`anìzhiy,áøxaeqd(.ht lirl)ceb' oic mixne` oi`y §©

dvigndy ote`a `l` bbd zevign oiprl '`zvign wiq`
,bbd lr micnerl zxkip ziad ly dpezgzdøöçc àéîec âb éðz÷̈¨¥©§¨§¨¥

bbd z` zencl ick ,mipte` ipya oicd z` dpynd dpey jkitl -
,xvglàzöéçî àøkðî øöç äîdizevign xvgdy myk - ¤¨¥¦§§¨§¦§¨

,lreta zevign dl yi ixdy ,zexkipàzöéçî àøkðî énð âb óà©©©¦¦§§¨§¦§¨

.zexkip zevign el eidiy jixv dpynd ea zwqery df bb s` -
z` mipc `l` ,lreta zevign el oi`y it lr s`y ,xnelk
ceb' oicn ,bbd z` zetiwne 'zeler' eli`k eizgzy ziad zevign
dvigndy ote`a `l` ok mixne` oi` mewn lkn ,'`zvign wiq`
bbdy ote`a la` ,bbd lr micnerl zxkip ziad ly zipevigd
z` mipc oi` eilr micnerl zxkip `id oi`e dvignd lrn hlea
l` elit` ziad ilk z` lhlhl xeq` f`e ,zevign swenk bbd

.lecbd bbd
ìåìàeîLxaeqd(my)ote`a s` '`zvign wiq` ceb' mixne`y §¦§¥

ipzw ,zexkip zevignd oi`yøöçc àéîec âbdpey ezhiyl s` - ©§¨§¨¥
,xvgl bb zencl ick mipte` ipya dpic z` dpyndà÷c øöç äî¤¨¥§¨

íéaø dì éñøc,miax miyp` da miqxec xvgdy myk -énð âb óà ¨§¦¨©¦©©©¦
íéaø déì éñøc à÷cea miqxec dpynd ea zwqery df bb s` - §¨¨§¦¥©¦

,zebbd ipy oia miax miyp` mikledy ote`a xaecn ,xnelk .miax
zvvege dler dpi` mizad oiay dvigndy l`eny dcen dfae
milk lhlhl xeq` ok lre ,`id zqxcp dvigny itl ,zebbd oia
l` e`elna `ed uext oky ,eilrny ohwd bbd l` ziaa ezayy
dvignd dzid my miqxec miyp` eid `l m` la` .lecbd bbd

s`] zebbd oia zvvege dler mizad oiaydpi`y dvign' `idy
l` mdilk z` lhlhl dhnly mizad ixiicl did xzene ,['zxkip
ixacn wiicn mi`xen`d on cg` lky ,`vnp .mdilrny bbd
oi` zxkip dpi`y dvigny dpnid wiicn ax .ezhiyk dpynd
zqxcpd dvign `weecy wiicn l`eny eli`e ,dvign my dilr

.dvign my dilr yi zxkip dpi`y dvign la` ,dvign dpi`
:dpynd ixacn cenll yiy mitqep mipic d`ian `xnbdáéúé- ¨¦

cgi eayieäééab ééaà áéúéå ,ïðç áø øa äaøå àøéæ éaøå äaøayie - ©¨§©¦¥¨§©¨©©¨¨§¨¦©©¥©©§
,mlv` iia`éøîà÷å éáúéåiaxe dax-] mi`xen`d el` eayie - §¨§¦§¨¨§¦

,exn`e [opg ax xa daxe `xifïéúéðúnî dpéî òîLcenll yi - §©¦¨¦©§¦¦
y ,'dlecb ly dgzitk `idy iptn' dpynd ixacnéøeicxvgd ¦¥

däìBãbmilyenéøeic ïéàå ,äpèwad xvgdäpè÷milyen.äìBãba §¨©§©¨§¥¦¥§©¨©§¨
dlecbd xvgd xg` mikynp dphwd xvgd ixiicy ,xnelk
xg` mikynp mpi` dlecbd xvgd ixiic j` ,dzenk mipecipe

.dphwd xvgd
mi`lk oiprl jkn mi`veid mipic iwelig dnk miyxtn md dzre

:dlitze hbe,ãöékyi m`íéðôbmirehpad xvgòBøæì øeñà ,äìBãb ¥©§¨¦©§¨¨¦§©
úàxvgdäpèwädphwde xg`ny ,mi`lk oic meyn ,mirxfa ¤©§©¨

mb mirehp dlecbay miptbd eli`k mipc dlecbd xg` zxxbp
.mirxf da rexfl xeq` jkitle ,dphwaòøæ íàåd ,daïéøeñà ïéòøæ §¦¨©§¨¦£¦

,mi`lk meyn
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המשך ביאור למט' עירובין ליום שני עמ' א

אגרות קודש

ב"ה, ער"ח כסלו, ה'תשי"א

הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ עוסק בצצ"ב

איש רב פעלים וכו' וכו' מוהר]ש["י שי' זוין

שלום וברכה!

תמול נשלחה מברקה מאת כ"ק אדמו"ר הרמ"ש שליט"א על שם כת"ר והר"מ שי' גורארי', 

וזה לשונה:

"במענה לשאלת רבים נא לפרסם דעתי 

הצעתי ובקשתי להשתתף בהמון בחירות

לעיריות ולהצביע בעד רשימות חרדיות

המשך בעמוד הבא



רמי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr cv sc oiaexir(iriax meil)

àîéà úéòaéàå.mzwelgn xe`iaa xg` ote` xen` dvxz m`e - §¦¨¥¥¨
mdlyy mipreh miaxd zeyx ipa oi`e ,xkip dvignd mewn ok`y
zeyxk df mewn oecl yiy xfril` iax xaeq ok it lr s`e ,`ed

e .miaxdaoicéâìôéî÷ íéaøä úeLø écéöxfril` iax ewlgp - §¦¥§¨©¦¨¦§§¦
,miaxd zeyxl mikenqd cigid zeyxa zenewn ,epiidc ,minkge

.mda miynzyn miaxd zeyx ipaeúeLø écéö ,øáñ øæòéìà éaøc§©¦¡¦¤¤¨©¦¥§
äeîc íéaøä úeLøk íéaømewn z` mb mipc jkitle ,mipecip md - ¨©¦¦§¨©¦¨

.mkelid jxca my mixaer miaxe xg`n ,miaxd zeyxk dvignd
eîc íéaøä úeLøk åàì íéaøä úeLø écéö ,éøáñ ïðaøå`l` §©¨¨¨§¦¦¥§¨©¦¨¦§¨©¦¨

.zilnxkk
:`xnbd dywnàîìòa íéaøä úeLø écéöa âBìôéìåmdl did - §¦§§¦¥§¨©¦§¨§¨

,'miaxd zeyx iciv' oic mzqa welgl minkge xfril` iaxl
.miaxd zeyxl dvxtpy xvg iabl `weec df oica ewlgp recne

:`xnbd zvxznàîìòa íéaøä úeLø écéöa eâéìôéà éàeid eli` - ¦¦§¦§¦¥§¨©¦§¨§¨
,mzq 'miaxd zeyx iciv'a miwlgpïðéøîà äåä,mixne` epiid - £¨¨§¦©

øæòéìà éaøc déìò ïðaø éâéìt ékiax lr minkg miwleg izni` - ¦§¦¦©¨¨£¥§©¦¡¦¤¤
zeyxk mipecip mpi`y mixaeqe ,'miaxd zeyx iciv' oica xfril`

,zilnxkk `l` miaxdéôetéç àkéàc àëéä éléî éðäel` mixac - ¨¥¦¥¥¨§¦¨¦¥
mpia zewiqtnd zelecb mipa` e` zecizi yiy ote`a wx mixen`
mipecip miccvd oi`y minkg mixaeq dfay ,miaxd zeyx oiae
qpkdl milibx miaye mixaerd oi`y itl ,dnvr miaxd zeyxk

,mkelid jxca myléôetéç àkéìc àëéä ìáàoi`y mewna la` - £¨¥¨§¥¨¦¥
epizpyna enk ,'miaxd zeyx iciv'l miaxd zeyx oia wqtd
miaxd zeyx ipay ,miaxd zeyxl dvxtpy xvga zwqerd

,lzekd mewn lr mkelid jxca mixaerîéàdéì eãBî àmixeaq - ¥¨¥
oecip lzekd mewny xfril` iaxl minkg miceny xnel epiid

,miaxd zeyxkïì òîLî à÷oi`y dpynd epl drinyn jkitl - ¨©§©¨
'miaxd zeyx iciv'y minkg mixaeq dfk ote`a s` `l` ,ok oicd

.zilnxkk `l` miaxd zeyxk mipecip mpi`
xfril` iax zwelgna ex`azpy mipte`d ipy lr dywn `xnbd
xfril` iax ewlgp `l lkd zrcly ,dzr cr x`azp :minkge
,dvignd mewn lr wx `l` ,dnvr xvgd ghy lr minkge
miax' oicn ,miaxd zeyxk eze` oecl yi xfril` iax ixacly
oecl yi minkg ixacl eli`e ,'miaxd zeyx iciv' oicn e` 'exxay

,ok yxtl ozip cvik `xnbd dywn jk lre .zilnxkk eze`àäå§¨
øîà÷ 'dëBzî'qipkndy xfril` iax xn` epizpyna ixde - ¦¨¨¨©

,aiig dkezl cigid zeyxn e` cigid zeyxl xvgd ly 'dkezn'
z` wx `le ,miaxd zeyxk dlek xvgd z` oc `edy jkn rnyne

.dvignd mewn
mewn oiprl `l` xfril` iax wlgp `l ok` :`xnbd zvxzn

e ,dvignddëBzî énð eäéà øîà dëBzî ïðaø øeîàc éãééàab`e - ©§¥§¨©¨¨¦¨¨©¦©¦¦¨
.ef oeyla xfril` iax s` hwp 'dkezn' oeyla minkg ehwpy jk

:dywne `xnbd dayïðaøåzhiy lr denzl yi dxe`kl - §©¨¨
ixdy ,minkgøîàmdleøcäîe ,'íéaøä úeLø écéö' øæòéìà éaø ¨©©¦¡¦¤¤¦¥§¨©¦©§§

eäðéà déìel eaiyd md eli`e -.'dëBzî'dcene xg`n ,xnelk ¥¦§¦¨
z` xn` `le ,zilnxkk oecip xvgd ly dkezy xfril` iax

ok m` ,lzekd mewn epiidc ,'miaxd zeyx iciv' oiprl `l` eixac
.xvgd jezn lehlh oiprl el eaiyd recn

:`xnbd zvxzndéì éøîà÷ éëäel exn` jk -,øæòéìà éaøì ïðaø ¨¦¨¨§¦¥©¨¨§©¦¡¦¤¤
ïì úéãBî à÷ àì éîepl dcen dz` oi` ike -ìèìéèc àëéämc` ¦Ÿ¨¥¨¥¨§¦§¥

dëBzîxvgd lyå ,íéaøä úeLøìlhlh m` okíéaøä úeLøî ¦¨¦§¨©¦§¥§¨©¦
øeèôc ,dëBúì,`edàéäL éðtîk zipecip,úéìîøk,ok m`énð écéö §¨§¨¦§¥¤¦©§§¦¦¥©¦

àðL àìepic oi` 'miaxd zeyx iciv' `edy dvignd mewn s` - Ÿ§¨
zeyxk `le zilnxkk oecip `edy zecedl jl yie ,dfa welg

.miaxd
åmdl aiyd jk lr,øæòéìà éaøxvgd jez z` zencl oi`y §©¦¡¦¤¤

oky ,dvignd mewnlíúä,xvgd jeza ,my -dì éñøc à÷ àì ¨¨Ÿ¨¨§¦¨
íéaø,miaxd zeyxk oecip epi` jkitle ,my mixaer miaxd oi` - ©¦
la`àëä,dvignd mewna ,o`k -íéaø dì éñøc à÷mikled - ¨¨¨¨§¦¨©¦

.miaxd zeyxk oecip `ed jkitle ,miaxd zeyx ipa

äðùî
zenily mdizevign eidy zia e` xvg oica zwqer ef dpyn
didy ieana oke ,zayd jeza okn xg`l evxtpe ,zayd zqipka

.drvn`a lwlwzpe zayd zqipka owezn
äöøôpL øöçzayaäéúBçeø ézMî íéaøä úeLøì,miccv ipyn - ¨¥¤¦§§¨¦§¨©¦¦§¥¤¨

õøôpL úéa ïëåzayaeìhpL éBáî ïëå ,åéúBçeø ézMîzaya §¥©¦¤¦§©¦§¥¨§¥¨¤¦§
íéøzeî ,åééçì Bà åéúBøB÷lehlha md,úaL BúBàaexzede xg`n ¨§¨¨¨¦§©¨

,dzvwnaàáì ãéúòì íéøeñàåel` .mepwziy cr ,d`ad zayl - ©£¦¤¨¦¨Ÿ
.äãeäé éaø éøác¦§¥©¦§¨

ïéøzeî íà ,øîBà éñBé éaølehlhaïéøzeî úaL BúBàìmbãéúòì ©¦¥¥¦¨¦§©¨¨¦¤¨¦
àáì,zxg`d zayl -àáì ãéúòì ïéøeñà íàå,zxg`d zayl - ¨Ÿ§¦£¦¤¨¦¨Ÿ

ïéøeñàs`.úaL BúBàì £¦§©¨

àøîâ
:miccv ipyn xvgd dvxtpy dpynd dhwp recn zxxan `xnbd

ïðé÷ñò éàîa,dpynd zwqer ote` dfi`a -àîéìéàxn`p m` - §©¨§¦©¦¥¨
xvgd dvxtpyacr dagx `idy dvxitøNòzen`yi ok m` , §¤¤

,denzlàðL éàîwx xvgd dvxtp m`y ,xacd dpey dn -çeøî ©§¨¥©
úçàmeyn ,jka zxq`p `id oi`àeä àçúét ïðéøîàcep`y itl - ©©§¨§¦©¦§¨

,'gzt' `l` 'dvxit' ef oi`y mixne`àeä àçúét énð úBçeø ézMî¦§¥©¦¦§¨
izyn xvgd dvxtpy ote`a s` xizdl yi df mrhn ixd -
el` oi` zen` xyrn xzei dagx dpi` dvxit lke xg`ny ,zegex

e .jka zxq`p xvgd oi`e ,'migzt' `l` 'zevxt'àlàxn`p ¤¨
xvgd dvxtpy ote`a zwqer dpyndyøNòî øúéadvxita - §¤¤¥¤¤

,zen` xyrn xzei dagx `idyéëä éàdkxved recn ,ok m` - ¦¨¦
ixd ,miccv ipyn xvgd dvxtpy xnel dpyndeléôàdvxtp m` £¦

énð úçà çeøî.dxqe`l yi ok mb - ¥©©©©¦
:`xnbd zx`aníìBòì ,áø øîàdpynd ixac z` cinrdl yi ¨©©§¨

acr dagx `idy dvxitøNòzxq`p xvgd oi` jkitle ,zen` §¤¤
lkne ,'gzt' `l` 'dvxit' ef oi` oky ,cg` cvn wx dvxtp m`

,miccv ipyn dvxtp m` zxq`p xvgdy ote` epyi mewn
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המשך ביאור למט' עירובין ליום רביעי עמ' א

באופן שיובטח מספר הכי גדול של חרדים

בעיריות. בתודה ובברכה".

/החתימה/

בטח יאשר קבלת המברקה ומהתוצאות בזה, ות"ח מראש.

בשם המזכירות

המשך בעמוד הקודם



רמב

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

m`liny iptn dziay epw `l mindy `l` ,dnegzl ueg d`iven
z` `ivedl i`yx epi`y s`e .jynpd xdpn e` raepd oirnn meid
xzen min d`ln ziagdy o`k ,dnvr ipta megzl ueg ziagd
mkiledl i`yx m`yepde dziay epw `l mindy oeikn ,d`ivedl
,`ivedl xzen ziagd z` s` ,zkll i`yx `edy mewn lkl

íéî éaâì úéáç äìèácdlith ziagde xwird md mindy iptn ¦¨§¨¨¦§©¥©¦
.mdil`ïðúãk(:bv zay),d`ved zk`ln lr aeigd iablàéöBnä §¦§©©¦

mc`d z` ,miaxd zeyxl cigid zeyxnéçälr aeig oi`y ©©
lhen `edyk ,envr z` `yep `edy oeik ez`vedähnamiaiigy ©¦¨

,dnvr ipta `idyk dz`ved lrøeètmc`d z`ved lr wx `l ¨
`l`Bì äìéôè ähnäL éðtî ,ähnä ìò óà,da lhend mc`l - ©©©¦¨¦§¥¤©¦¨§¥¨

oke .exear wx d`iven ixdyïéìëBà àéöBnämdyøeòéMkî úBçt ©¦¨¦¨¦©¦
migpen el` milke`yk ,mz`ved lr ea aiig oi`y,éìëa`edy ¦§¦

,envr ipta `edyk ez`ved lr miaiigy xacøeètlr wx `l ¨
`l` milke`d z`vedìò óàz`vedBì ìôè éìkäL éðtî ,éìkä ©©©§¦¦§¥¤©§¦¨¥

s`e .lke`d xear `l` ilkd z` `ived `ly iptn ,lke`l -
liaya `id megzl ueg dkledd ly jxevd xwiry oeik epzpyna
xzeny mewnl dkiledl xzene ,minl dlha ziagd ,mind
mixaeqe dcedi iax lr miwleg dpyna minkge .mind z` jiledl
oeikn ,dilra ilbxn xzei ziagd z` jiledl oi` ,df ote`a mby

.mind iabl dlha `id oi`y
ziag jiledl dcedi iax ly exizd xwir lr dywn `xnbd

:mc`l mc`n dzxard ici lr megzl uegn,óñBé áø áéúî¥¦©¥
`ziixaa epipyàøéiMa øîBà äãeäé éaøoi`e drwaa dzpgy ©¦§¨¥©©¨¨

y ,minkg mdl exizd mxrv iptn ,min mdlúéáç íãà ïúBð¥¨¨¨¦
Bøéáçì Bøéáçå Bøéáçìm`iaiy cr megzl ueg mind z` `iveie ©£¥©£¥©£¥

,sqei ax wiicne .dxiiyd iyp`lïéà àøéiMa,xnelk ,ok ± ©©¨¨¦
z` jiledl xizdl eliwd ,minl mikixvy md miaexny `xiiya

la` ,df ote`a mindàì ,àøéiMa àlLxeq`e minkg eliwd ¤Ÿ©©¨¨Ÿ
wxy x`ean `ziixaay ,dywe .megzl ueg ziagd z` `ivedl
.`xiiya `ly s` dcedi iax xizd dpyna eli`e ,eliwd `xiiya

:`xnbd zvxznïéúéðúîa énð ïðz ék óñBé áø øîà àlàmb ± ¤¨¨©©¥¦§©©¦§©§¦¦
ueg ziagd z` jiledl xizn dcedi iaxy epzpyna epipyy dn

megzlïðz àøéiMaziaga xaecne .`xiiya `wec ok epipy ± ©©¨¨§©
iable .[lirl `ax uexizk] dziay epw `ly mine dziay dzpwy
,dziay epw `ly minl lhazz ziagdy xnel exizd `xiiy
ziagd z` `ivedl exq` minkge .megzl ueg d`ivedl xzene
iax ixacl s` ,`xiiya `ly la` .df ote`a s` megzl ueg
mixne` oi`e ,dnegzl ueg ziagd z` jiledl exizd `l dcedi

.dkezay minl lhazzy
:xg` ote`a sqei ax ziiyew z` uxzn iia`,àøéiMa ,øîà ééaà©©¥¨©©©¨¨

[mc`l mc`n ziag xiariy ici lr] min mdl `iadl xzeneléôà£¦
aäúéáL eðwL íéîe äúéáL äúðwL úéáçueg zrk m`ivene ¨¦¤¨§¨§¦¨©¦¤¨§¦¨

la` .df ote`a minegz xeqi` exn` `ly ,mnegzlàøéiMa àlL¤Ÿ©©¨¨
min `iadl xzena,äúéáL eð÷ àlL íéîe ,äúéáL äúðwL úéáç̈¦¤¨§¨§¦¨©¦¤Ÿ¨§¦¨

lekie mdil` ziagd dlha ,dziay epw `l mindy oeikny
epzpyne .lirl `ax ly evexizke ,megzl ueg elit` mkiledl
dcinrdl xyt` min mr ziag xiardl dcedi iax da xizdy
`ly dpynd oeyl zehytn rnyny itk ,`xiiya `ly elit`

.jka dwlig
:xg` ote`a epzpyn z` x`an iy` axàëä øîà éMà áø©©¦¨©¨¨

epzpynaïðé÷ñò ø÷ôäc íéîe ïðé÷ñò ø÷ôäc úéáçaxaecn ± §¨¦§¤§¥¨§¦©©¦§¤§¥¨§¦©
mc` lke dziay mipew md oi` okle ,xwtd md minde ziagdy
z` xiardl leki okle ,zkll i`yx `edy mewnl mkiledl leki

zl`ey .myl zkll i`yxy mc` ici lr megzl ueg ziagd
:`xnbde,xwtd ivtga dpynd z` epx`iae xg`nBì eøîà ïàî©¨§

ly mine ziagy mixaeqe dcedi iax lr miwlegy el` in ±
.mnegzl ueg mkiledl xeq`e mnewna dziay mipew xwtd

:`xnbd daiynøîàc ,àéä éøeð ïa ïðçBé éaølkyø÷ôä éöôç ©¦¨¨¤¦¦§¨©¤§¥¤§¥
äúéáL ïéðB÷oi`y s` ,zayd zqipka micner md eay mewna ¦§¦¨

dkf m` jkitle .ef dziay mdl zepwdl mipeeknd milra mdl
lkl dn` miitl`n xzei mlhlhl i`yx epi` zaya mc` mda

.mieqn cvl oinegz iaexir gipd m` elit` ,gexéàîeedne ± ©
ixep oa opgei iax xn`y mixacd yexitéìâøî øúBé Bæ Cläz àì'Ÿ§©¥¥¥©§¥

,'íéìòaä.'milra' mdl oi` ,xwtd ly mine ziagde xg`n ixd ©§¨¦
y ,eixac yexit `l`eëläé àìziagmineelàly mdy elit` Ÿ§©§¥

,xwtd,íéìòa íäì LiL íéìkî øúBémdl yiy milky myky ¥¦¥¦¤¥¨¤§¨¦
zziay mewnn dn` miitl`n xzei mkiledl mi`yx oi` milra
dn` miitl`n xzei jldz `l xwtd ly ziag jk ,mdilra

.dzziay mewnn

äðùî
zay zkqna(.e),cigid zeyx ,zay oiprl zeieyx rax` epipy

e` `ivedl xeq` dxezdn .xeht mewne ,zilnxk ,miaxd zeyx
exq` minkge ,miaxd zeyxl cigid zeyxn utg zaya qipkdl
.zilnxkl miaxd zeyx e` cigid zeyxn dqpkd e` d`ved mb
,zeyxl zeyxn qipkdl xzeny mipte` ex`azi epzpyna
`ny ,dxez xeqi` mda oi`y s` lr minkg mda exfby mipte`e

.dxez xeqi`l ribi
øôqa àøB÷ äéäyecwäte÷ñéàä ìò,zial dqipkd oztn - ¨¨¥§¥¤©¨¦§¨

ìbìbúðådvwBãiî øôqä,ecia oiicr ipyd edvwe ,miaxd zeyxl §¦§©§¥©¥¤¦¨
Bìöà BììBb.eil` xtqd dvw z` xifgn - §¤§
àøB÷ äéäxtqaâbä Làøa,cigid zeyx `edy -búðåìbìdvw ¨¨¥§Ÿ©©§¦§©§¥

Bãiî øôqä,ecia qetz ipyd edvwe ,miaxd zeyx xie`làlL ãò ©¥¤¦¨©¤Ÿ
íéçôè äøNòì òébä,miaxd zeyx rwxwl jenqBììBbz` xifgn - ¦¦©©£¨¨§¨¦§

xtqd dvwBìöàdlrnl miaxd zeyx xie`y oeik ,bbd y`xl ¤§
j` .miaxd zeyx aygp epi` migth dxyrnäøNòì òébäMî¦¤¦¦©©£¨¨

íéçôè`l` ,eil` ellebl xeq` ,miaxd zeyx rwxwl jenqBëôBä §¨¦§
áúkä ìòlhen `di `ly ick ,lzekd itlk eidi zeize`dy - ©©§¨

.jk lk oeifaa÷leñî ïéà eléôà ,øîBà äãeäé éaødvw wgexn - ©¦§¨¥£¦¥§¨
xtqdèçî àìîk àlà õøàä ïîzeyxa gp `ly ,edylk - ¦¨¨¤¤¨¦§Ÿ©©

,miaxdeléôà ,øîBà ïBòîL éaø .Bìöà BììBbxtqd dvw gpen m` §¤§©¦¦§¥£¦
Bîöò õøàa,miaxd zeyxa -,Bìöà BììBboeikøác Eì ïéàLxeq`d ¨¨¤©§§¤§¤¥§¨¨

wxúeáL íeMîd ,opaxcn -ãîBòexeqi`aéðôaly mceakéáúk ¦§¥¦§¥¦§¥
,LãBwä,ycewd ixtq ceak mewna mzxifb z` elhia minkgy ©¤

.elv` exifgdl exizde

àøîâ
xtqd lblbzpe ,dtewqi`d lr xtqa `xew did ,dpyna epipy
.xaecn dtewqi` dfi`a zxxan `xnbd .elv` elleb ,ecin

:`xnbd zxxanéàäd ef -éîc éëéä ,äte÷ñéàote` dfi`a - ©¦§¨¥¦¨¥
,xaecnàîéìéàa xaecny xn`p m` -äte÷ñéà`idyãéçiä úeLø ¦¥¨¦§¨§©¨¦

,migth drax` lr drax` dagxe migth dxyr ddeaby -dn÷å§©¨
zxaer diptle -,íéaøä úeLø,xtqd dvw lblbzd myleàìå §¨©¦§Ÿ

ïðéøæbyygn ,eil` exifgdl xeq`l mixfeb eppi`e -ìéôð àîìéc- ¨§¦©¦§¨¨¦
,miaxd zeyxl elek leti `nyééeúàì éúàådxfg e`iadl `eaie - §¨¥§¨¥

,jk lr z`hg aiig `die ,cigid zeyx `idy dtewqi`l eil`
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רמג c"ag i`iyp epizeax zxezn

.`
r"eyde `ipzd lra - owfd x"enc` - onlf xe`ipy `paxe `pxn x"enc` w"k ced

âákòì øeñà[fkáBçä ìéáLa úaLa éøëpä[gkì ìça øîBì ìBëé ìáà ,éøëpä zákò àì òecî" èôBL ¨§©¥©¨§¦§©¨¦§¦©£¨¨©§Ÿ§¥©©Ÿ¦©§¨©¨§¦
øéòì æà ïncæé íà úBàaä úBúaLa epákòiL åéøác CBzî ïéánL ét ìò óà ,"äøáòL úaLa[hk: §©¨¤¨§¨©©¦¤¥¦¦§¨¨¤§©§¤§©¨©¨¦¦§©¥¨¨¦

ãákòì øeñà[l:úaLa ïBòîL ãéa ïáeàø éñëð ¨§©¥¦§¥§¥§©¦§§©¨
גֿד  סעיף בדיבור התלויים שבת דיני שז, סימן ב חלק שבת, הלכות

1

2

3

dkld ixe`ia
áëòì [æë לצאת מהנכרי שיימנע השופט עם לדבר -

חובו  את שישלם עד .47מהעיר
áåçä ìéáùá [çë,"חפצך "ממצוא משום איסורו -

ומשום  דבר", שבות"48"ודבר לנכרי .49"אמירה
øéòì æà [èë ודבר" על גזרו לא מרובה הפסד במקום -

.50דבר"
áëòì [ì באמצעות) משמעון שתובע ראובן כגון -

ישלם  שלוי עד ללוי, נכס או חוב יחזיר שלא השופט)
לראובן  חייב הוא אשר .51את

zetqede mipeiv
בהמשך 47) שמבואר אלא בשבת, בין בחול בין זה איסור

לא  אך בחול, לומר מותר מסויימים שבאופנים הסעיף
בשבת.

מאסר  בדין נכלל הוא ואם הנכרי, בעיכוב האיסור גדר וצ"ע
איסור  בעיכוב אין ואולי ס"ג, שלט בסי' שנתבאר בשבת

ואסור  חפצך" "ממצוא משום גם אלא לעשות לנכרי לומר
המכס  קבלת (ע"ד חפצך" "ממצוא משום האסור דבר

לט). הערה שו סי' על לעיל ראה סי"ב רמד שבסי'
תשלום 48) עניני בשבת שמסדר בכך חפצך" "ממצוא

שאסור  בדבר בשבת שמדבר משום דבר" "ודבר החוב,
לנכרי  לומר שאסור שבות" לנכרי "אמירה ומשום לעשותו,

ו. סעיף כדלהלן לנו האסור דבר בשבת לעשות
"אמירה 49) או חפצך" "ממצוא משום בזה אין לפעמים

בשבת  האומר וכגון בלבד, דבר" "ודבר אלא שבות" לנכרי
בזה  שאין שעברה", בשבת הנכרי עיכבת לא "מדוע לשופט
משום  לנכרי" "אמירה משום או חפצך" "ממצוא משום
לפועל  לאומר (ודומה מאליו מבין והנכרי ברמז שמדבר
עמי  לעמוד שתוכל בעיניך "הנראה יד): סעיף (להלן
לדבר  שאסור דבר" "ודבר משום בזה יש אך לערב"),
לא  "מדוע באמירת (שהרי לה שצריך החול במלאכת
כאומר  (שלא בשבת האסור דבר בפירוש מזכיר עיכבת"

וראה  כלל) המלאכה מזכיר שלא יד סעיף דלהלן לפועל
לג. וסעיף זֿח סעיפים על להלן

איסור 50) התירו לא הפסד במקום שגם משמע משוע"ר
לו  אסור עצמה בשבת שהרי דבר', ודבר חפצך 'ממצוא
מרובה  הפסד במקום אבל הנכרי, לעכב מהשופט לבקש
(במכלֿ מותר – לעיר שוב יחזור לא שהנכרי שייתכן כגון
אף  לנכרי אמירה בכל דשבות בשבות דהקילו מהא שכן
בתשובת  סק"א: (ובמשנ"ב דבר" "ודבר משום בזה שיש
ובשבת  האנס אצל חוב לו שיש מי מתיר קמ"ו סימן הב"ח
מותר  עוד ישוב שלא ואפשר העיר מן ילך שהוא לו נודע
פסידא  דבמקום שיפרענו השר אצל עליו לקבול בשבת לילך
התירו  גדול הפסד במקום שרק משמע לשוע"ר (אך גזרו לא
כשרומז  אמנם סק"ב)), תהל"ד וראה הב"ח, כמשמעות ולא
בלבד) "עיכוב" (ולא גמורה מלאכה לעשות בשבת לנכרי
– מצוה) דבר (או מרובה הפסד במקום אפילו התירו לא
שנוסף  (כיון בלבד דבר" "ודבר משום איסורו אם אפילו
ו). סעיף על וכדלהלן לנכרי" "אמירה של איסור גדר כאן

האסורים 51) חפציו על (מדבר דבר" "ודבר משום בזה יש
ומשום  חפצך" "ממצוא משום גם בזה יש אם וצ"ע בשבת),

ס"ג. שלט סי' דלהלן בשבת" דנין "אין

•
"inei ax" gel itl zay zekld owfd epax jexr ogley

כגון ‚ נר בלא לעשותו שאפשר דבר שכל אומרים יש
לאור  לעשותו מותר בזה וכיוצא המרתף מן יין למשוך
לפי  מקום בשום כשר נר שום לו שאין אע"פ הפסול נר
נר  בלא זה לעשות שאפשר כיון יטה שמא בזה לחוש שאין

בדיעבד: זה על לסמוך יש שבת ולצורך כלל

להדליק „ שאסור דבר על להדליק שמותר דבר כרך אם
הפתילה  להעבות בזה נתכוין אם אחת פתילה ועשאן בו
שמא  גזרה שבת של לנר להדליקה אסור אורה להוסיף כדי

להקשות  נתכוין ואם בלבדו האסור בדבר להדליק יבא
להדליקה  מותר למטה תרד ולא עומדת שתהא כדי הפתילה

בה. דולק האסור דבר שגם אע"פ

כגון  בלבדו לפתילה ראוי שאינו דבר הוא האסור דבר ואם
המותר  דבר עליהם לכרוך מותר בהם וכיוצא וגמי קש
להוסיף  כדי הפתילה להעבות מתכוין אם אפילו ולהדליקן
האסור  בדבר להדליק יבא שמא לחוש שאין לפי אורה

בלבדו: כלל לפתילה ראוי שאין כיון בלבדו
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c"agרמד i`iyp epizeax zxezn

הנר ‰ פי על פול של וגריס מלח של גרגיר ליתן מותר
והגריס  שהמלח בשבת יפה דולק שיהא כדי שבת בערב
איסור  בזה ואין הפתילה אחר יפה ונמשך השמן את צוללין

בשבת: הבערה קצת שגורם במה

Â נר כל בין השלחן שעל נר בין לשבת נר להדליק אסור
אחר  נמשכים שאינם משמנים חדרים שבשאר או שבבית
גפן  מצמר העשוי ושמן ושעוה זפת הם ואלו הפתילה
וקרבי  מבושלים שאינן וחלבים שומן) (ושאר אליה (שומן)
שמא  חוששים יפה דולקים שאינן דכיון נימוחו שלא דגים
ומדליקין  הפתילה אחר נמשכים השמנים כל ושאר הנר יטה
יניחנו  שמא וגזרה רע שריחו מפני העטרן מן חוץ בכולם
מפני  הצרי מן וחוץ בשבת הנר אצל לאכול וחובה ויצא
הדולק  מהנר והמסתפק ממנו יסתפק שמא גזרה נודף שריחו
האור  ונדבק עף שהוא מפני ועוד מכבה משום בו יש

לכבות. ויבא ממונו על בהול יהא ושמא הבית בכותלי

אש  בו שיש התנור לסתום שלא ליזהר צריך זה ומטעם
בעץ:

* * *
Ê שמן לתוכן שנתן הפתילה אחר נמשכים שאינם שמנים

אעפ"כ  הפתילה אחר נמשכים הם ואז שהוא כל זית
בלא  בהן להדליק יבא שמא גזרה בהן להדליק אסור

שמן: תערובת

Á נמשכים שהם שנימוחו דגים קרבי וכן שהתיכו וחלב
כל  שמן לתוכם שיתן ע"י להדליקם מותר הפתילה אחר
תערובת  בלא אבל בהם שמדליקין השמנים כל משאר שהוא
בהם  להדליק יבא שמא גזרה בהם מדליקין אין שמן שאר
חשש  ויש נמשכים אינם ואז ונמוחו ניתוכו לא כשעדיין
כל  שמן שאר תערובת ע"י כשמדליקם משא"כ הנר הטיית
לא  כשעדיין זה תערובות ע"י להדליקם יבא אם אף שהוא
נמשכים  שהם לפי הטייה חשש שם יהיה לא ונימוחו נתוכו

שהוא: כל השמן ע"י הפתילה אחר

Ë מפני בהם מדליקים אין זית שמן של אפילו שמן שמרי
הפתילה: אחר נמשכים שאינן

È דינו בהם להדליק שאסור בשמנים והדליק עבר אם
שנתבאר  וכמו בהם מדליקין שאין בפתילות כהדליק

למעלה:

‡È אלא נמשכים שאינם בשמנים להדליק אסרו לא
אלא  שלנו נרות כמו הפתילה סביב כרוך אינו כשהשמן
הוא  שאז בתוכו פתילה ותוחב הנר שהוא בכלי כולו מונח
הפתילה  סביב אותו כרך אם אבל הפתילה אחר נמשך אינו
סביב  מהותך שאינו אפילו שעוה או זפת שכרך כגון
ומכל  בו להדליק ומותר אחריה נמשך הוא הרי הפתילה
את  סביבה וכרך האסורים מדברים פתילה עשה אם מקום
בה  להדליק אסור המהותך אפילו החלב את או השעוה
הפתילה  מקום מכל הפתילה אחר נמשך שהשמן שאף

יטה: שמא וחוששים יפה דולקת אינה עצמה מחמת

·È כשרים חכמים שמנו מאלו חוץ השמנים שכל אע"פ
אחר  להדר המובחר מן מצוה לכתחלה בהם להדליק
אין  ואם תרע"ג בסי' שיתבאר כמו חנוכה לנר כמו זית שמן

וצלול  זך שאורן שמנים בשאר יותר מצוה מצוי זית שמן
אוסרים  שיש לפי הכרוכים שעוה ושל חלב של מבנרות
לכרוך  בכלי המונח הפסול השמן בין מחלקים שאינם אותן

הפתילה. סביב

ולא  כרוך נר ידליק הנר לאור בלילה ללמוד צריך ואם
שיתבאר  כמו ללמוד היתר יש הכרוך שאצל לפי כרוך שאינו
לפי  חלב מבשל שעוה של בנר יותר ומצוה ער"ה בסימן

יותר: צלול שאורו

* * *
‚È ברוב האור שיאחז עד כך כל שידליק צריך המדליק

הכרוך  בנר וכן הנר מן היוצאת פתילה חתיכת אותה
מהכרוך: היוצא ברוב האור שיאחוז צריך

„È קודם השלהבת על הפתילה להבהב צריך אין הדין מן
נהגו  אבל יפה ותדליק מחורכת שתהיה כדי שידליקנה
מחורכת  שתהיה כדי ולכבותה הפתילה להדליק הנשים
בין  יפה האור בה שתאחז כדי מצוה לשם שתדליקנה קודם

הוא: יפה ומנהג הכרוך בנר בין שמן של בנר

ÂË עושים אין הגסים פשתן בגדי בלאי דהיינו סמרטוטין
שאינם  לפי מחורכים הם אפילו לנר פתילה אותם
(אפילו  בהם מדליקים הדקים פשתן בגדי אבל יפה דולקים

מחורכים. שאינן אע"פ חדשים) הם

שהיא  בגד בחתיכת להדליק אסור שבת בערב יו"ט חל ואם
שקודם  לפי יותר ולא פחות לא מצומצמות אצבעות ג'
לפי  טומאה קבלת לענין עליה כלי תורת להדליקה שמתחיל
רוב  שהדליק קודם להדליקה שהתחיל ומיד בגד שנקראת
שנפחתה  שכיון כלי מתורת נתבטלה לנר חוץ ממנה היוצא
והרי  עליה בגד שם שאין טומאה מקבלת אינה אצבעות מג'
וכל  ביו"ט שנולד נולד הנקרא וזהו ביו"ט כלי שבר נעשית
מתעסק  שהוא מה א"כ ביו"ט בו להשתמש אסור נולד
להדליקה  שהתחיל אחר לנר חוץ ממנה היוצא רוב להדליק

ביו"ט. בנולד שמשתמש בזה איסור עושה הוא

שלא  שהיא כמות כך בנר כשמניחם אמורים דברים במה
ממנה  וגדל קפלה אם אבל פתילות שגודלין כדרך קיפלה
נתבטלה  שכבר לפי בה להדליק מותר יו"ט מערב פתילה

נולד: כאן ואין יו"ט מערב טומאה לענין בגד מתורת

ÊË עיקר ששם השלחן על חרס של ישן בנר להדליק אין
כמו  בחנוכה בו מדליקים שאין כמו שבת נר מצות

ע"ש: תרע"ג בסי' שיתבאר

והשמן: הפתילה דיני רסד סימן ב חלק

* * *
שיהא ‡ כדי הנר פי על שמן מלא מנוקב כלי ליתן אסור

יסתפק  שמא גזרה הנר לתוך שעה כל מטפטף השמן
איסור  בזה ויש לנר מחובר שאינו כיון שבכלי מהשמן
מאם  יותר קרוב בזמן הנר יכבה כן ידי שעל מכבה משום

הנר. לתוך כולו נוטף והיה כלום ממנו מסתפק היה לא

ביו"ט  הדולק שעוה של נר לחתוך דמותר להאומרים ואף
אינו  ממנו שחותך ובשעה הואיל מכבה משום בזה ואין
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רמה c"ag i`iyp epizeax zxezn

במהרה  ליכבות לו שגורם ואע"פ כלל אורו [מכהה] (מכבה)
אף  דבריהם ולפי תקי"ד בסי' שיתבאר כמו כלום בכך אין
שאינו  כיון שבכלי מהשמן כשנוטל מכבה משום בו אין כאן
עדיין  נשאר שהרי נטילתו בשעת הנר אור את  כלל מכהה
ימלך  שמא חוששין מקום מכל לנר שיטפטף בכלי שמן
מכהה  ונמצא הכלי בלא או הכלי עם השמן כל מהנר ויטול
הכל. לדברי מכבה משום בזה ויש נטילתו בשעת הנר אור

זה  הרי בחרסית או בסיד יפה חיבור לנר הכלי חיבר ואם
ממנו  הוא ובדול אחד כלי נעשה לו שחברו דכיון מותר
ממנו: להסתפק יבא ולא עצמו מהנר כמו שבת איסור משום

ראש · ויתן הנר בצד ויתננה שמן קערה אדם ימלא לא וכן
שבתוכה  מהשמן שואבת שתהא בשביל בתוכה הפתילה

לנר: מחוברת שאינה כיון ממנה יסתפק שמא גזרה

שמן ‚ בו לקבל הדולק נר תחת בשבת כלי ליתן אסור
מוכן  שהיה מהיכנו כלי מבטל שהוא מפני מהנר הנוטף
השמן  מחמת בטלטול אוסרו ועכשיו לטלטלו מתחלה
בסי' שיתבאר כמו איסור מחמת מוקצה שהוא שבתוכו
כאלו  שדומה מפני מהיכנו כלי לבטל אסרו וחכמים רע"ט
נטף  לא ואם יום מבעוד שם ליתנו מותר אבל הכלי סותר
במחשבה  נאסר שלא לטלטלו מותר בשבת שמן לתוכו
הנר  תחת להניחו מותר המותר דבר בכלי יש ואם בלבדה
ההיתר  בשביל הכלי לטלטל יוכל שהרי שמן בו לקבל
דרך  ועל בשבילו לטלטל שמותר בענין הוא אם שבתוכו

וש"י: ש"ט בסי' שיתבאר

* * *
נר „ דולק שעליו השלחן תחת יום מבעוד כלי ליתן מותר

עומד  והכלי השלחן את יסיר האכילה אחר ובשבת
כלי  לבטל בשבת שגורם מה בזה ואין הנר תחת מעצמו

ש  כיון השלחן הסרת ע"י בשבת מהיכנו בידים מבטלו אינו
הנר  תחת השלחן על כלי מלהשים נזהרים אין  שהרי ועוד
אינו  ג"כ וכאן לכך מתכוין אין כי שמן בו שנפל אע"פ
ונתינת  השלחן להצלת אלא בשבת השלחן בהסרת מתכוין

יום: מבעוד בהיתר היתה תחתיו הכלי

חלב ‰ של או שעוה של נר תחת בשבת כלי ליתן מותר
כלי  ביטול כאן שאין יפול אם הנר את בו לקבל הדולק
שמה  שיפול מיד מהכלי הנר לנער שאפשר כיון מהיכנו
הנר  לנער איסור שאין שירצה כמו אח"כ הכלי ולטלטל
וגם  רע"ז בסי' שיתבאר כמו הבערה או כיבוי איסור משום
הנר  מטלטל שאינו כיון מוקצה טלטול משום איסור אין
ואין  מאליו נופל והוא הכלי מנער אלא בידים המוקצה
האיסור  היה שלא כיון האסור לדבר בסיס נעשה הכלי
ש"ט) סי' (עיין לנערו דעתו היה וגם השמשות בבין בתוכו
שמן  לקבל שמן של הנר תחת כלי לנתינת דומה ואינו
הוא  מקום מכל מהכלי השמן לנער שאפשר שאף הנוטף
נותנו  הוא כך ובשביל השמן להפסיד שלא בכך חפץ אינו

מהיכנו: ומבטלו שם

Â מטלטלו שאינו אע"פ תלוי כשהוא דולק בנר ליגע אסור
פן  אסור מקום מכל בעלמא בנגיעה במוקצה איסור ואין
מונח  היתר דבר היה אם מקום ומכל מנגיעתו קצת יתנדנד

ואין  בידיו) בו יגע שלא (ובלבד מעליו ליטלו מותר עליו
לפי  מעליו דבר אותו נטילת ע"י הנר שמתנדנד במה לחוש
שי"א  בסי' שיתבאר כמו טלטול ואינו הצד מן טלטול שהוא
היה  אם אבל בו וכיוצא שעוה של בנר אמורים דברים במה
יתנדנד  פן מעליו המותר דבר ליטול אסור תלוי שמן של נר
מבעיר  משום ויתחייב הפתילה אל השמן ויתקרב קצת הנר
שיתבאר  כמו מכבה משום בו ויש ממנה קצת יתרחק או

רע"ז: בסי'

* * *
Ê שאין נצוצות בו לקבל נר תחת בשבת כלי ליתן מותר

ממש  בהם אין שהנצוצות מפני מהיכנו כלי ביטול כאן
לתוכו  הנצוצות שנפלו אחר אף הכלי ליטול מותר ולכך כלל
הנופלים  הפחמין בו לקבל בשבת ליתנו אסור אבל
אחר  בטלטול הכלי נאסר ממש בהם שיש לפי מהפתילה
אח"כ  ולטלטלו ממנו לנערם שאפשר ואע"פ לתוכו שנפלו
שנפלו  מיד לנערם אפשר שאי כיון מקום מכל שירצה כמו
ומבעיר  מכבה משום יתחייב שלא שיכבו לאחר עד לתוכו
לפי  מהיכנו מבטלו הוא הרי כן אם בגחלים החותה כדין
אפילו  מהיכנו כלי לבטל ואסור הפחמים שיכבו עד שעה

רס"ו: בסימן כמ"ש מרובה הפסד במקום שלא שעה לפי

Á בכלי יהיה לא נצוצות בו לקבל הנר תחת הכלי כשנותן
הנצוצות  כיבוי זמן שמקרב מפני משקים שאר או מים
לגרום  בדליקה אפילו התירו ולא שמה שיפלו מיד שיכבו
כלי  בתוך המים שיהיו או דברים משני באחד אלא כיבוי
לקבל  יכולים אינם שהם מים מלאים חדשים חרס כלי כגון
שנמצא  ומכבים מתבקעים הם להם האור וכשמגיע האור
שהרי  בעלמא גורם אלא אינו והאדם שמכבהו הוא האור
המים  בין מחיצה הפסק היה אלו בכלים המים כשנתן
כלי  בתוך המים אין אפילו או הכלים דופני דהיינו להאור
אלא  כבר שהודלק מה מכבים המים שאין בענין שהוא אלא
בה  שאחזה טלית כגון יותר מלשרוף האור מונעים שהם
האור  מן קצת רחוק הטלית על משקה ליתן מותר האור
אבל  יכבה ומאליו יותר לשרוף יוכל לא האור שם שכשיגיע
שתחתיו  שבכלי למים נר בין מפסיקים כלי דופני שאין כאן
כיבוי. גרם נקרא זה אין הנצוצות את ממש מכבים והמים

יתן  שמא גזרה זה לכלי מים ליתן אסור יום מבעוד ואפילו
אין  מאליה בשבת הנעשית מלאכה שכל ואע"פ משחשכה
לחשכה  סמוך בידים נעשה מתחילה אם אף כלל איסור בה
שהכל  לפי משתחשך כן לעשות יבא שמא חוששים ואין
כאן  אבל בזה יטעו ולא בשבת מלאכה עשיית איסור יודעים
כיון  משתחשך אף כלל איסור שום בזה שאין בדעתו ידמה

הנצוצות: נפילת קודם המים שנותן

* * *
Ë בה שמדליקים בעששית מים ליתן מותר מקום ומכל

מתכוין  שאינו דכיון השמן להגביה כדי שבת בערב
להתיר  ונוהגין בשבת כן יעשה שמא לחוש אין כלל לכיבוי
העששית  תתקלקל שלא כדי לכיבוי מתכוין אם אף
כיבוי  כאן אין שבאמת לפי שוליה על הפתילה כשתדליק
תכבה  השמן כשיכלה מים לתוכו יתן לא אם שאף כלל
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שמגביהים  אלא כלל הכיבוי ממהרים המים ואין הפתילה
על  הפתילה כשתדליק העששית תתקלקל שלא כדי השמן
שאומר  מי יש זה טעם ולפי מזער מעט שמן עם שוליה

לי  מותר בשבת נכרי שאף מדליקה אם לעששית מים תן
חולה. לצורך

שעוה  של נר בה שתוחב שפופרת לתוך מים ליתן אסור אבל
לשם  האור כשמגיע שהרי יום מבעוד אפילו חלב של או
החול  לתוך הנר לתחוב מותר (אבל ממש מכבים הם המים
יותר  מלשרוף ימנעהו לשם האור שכשיגיע בענין בו וכיוצא
ואפילו  למעלה שנתבאר כמו הוא כיבוי שגרם מאליו ויכבה
בסי' שיתבאר כמו ביו"ט כגון כן לעשות מותר משחשכה

תקי"ד):

הנר: תחת הנתנים כלים דין רסה סימן ב חלק

מעות ‡ עמו והיו היום עליו וקדש בדרך בא שהיה מי
חמורו  על כיסו יניח לא נכרי עמו יש וגם חמורו לו ויש

להוליכו  לנכרי יתננו אלא שביתתו על מצווה שהוא מפני
ממקום  התחום תוך שהוא שביתתו מקום עד בשבת לו
שלא  ואע"פ ממנו לוקחו שבת ולמוצאי היום עליו שקדש
ואע"פ  ישראל בשביל טורח שנמצא זה על שכר לו נתן
מעמיד  אדם שאין מפני מותר זה הרי משחשכה לו שנתן
על  והולכה המעות טלטול לו נתיר לא ואם ממונו על עצמו
להוליכו  יבוא סופרים מדברי אלא איסורן שאין נכרי ידי
יש  לכתחלה מקום ומכל תורה של איסור על ויעבור בעצמו

בשבת: מוקצה לטלטל ולא יום מבעוד לו ליתנו לו

לא · מציאה מצא אם אבל בכיסו אמורים דברים במה
אדם  שאין לפי יום מבעוד אפילו לנכרי ליתנה לו התירו
להעמיד  ויוכל ממש שלו על כמו המציאה על כך כל בהול
דברים  במה בשבילה תורה של איסור לידי לבא שלא עצמו
הגביהה  כבר אם אבל אותה הגביה לא כשעדיין אמורים

ממש: כשלו נעשית יום מבעוד לידו ובא

בדרך: לו שהחשיך מי דין רסו סימן ב חלק
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miig zxez

והסכם ‡Í(יג) רצון כאן אין דא"כ מובן זה אין עדיין
רק  מהותם עצם מצד כלל הטבעיות המדות
טבעם. היפך עושים הן השכל וגזירת ציווי פי על
עצמם  בכח ומתעוררים מתפעלים הן הרי ובאמת
כנ"ל. שמעוררים השכל התפעלות התעוררות מחמת
עד  יחד חברם מי זע"ז וערך יחוס להם שאין ומאחר
אחר  השכל מהתעוררות הטבעיי' המדות שיתעוררו
הענין  ואמנם כנ"ל. השכל מערך לגמרי הם שנבדלים
עצם  בגוף הציור עושה בחומר שהצורה כמו הוא
עצם  שהרי כלל בפ"ע מהות עצמה הצורה ואין החומר
בגוף  הציור עושה השכל כך ההוא בציור מצוייר הדבר
דוקא  כזה באופן ותתצייר שתתפשט המדות עצם חומר
לבושים  העושה הוא שהשכל והיינו אחר. באופן ולא
פרטי  אופן בציור ותתגלה תתלבש שהמדה למדות
באופן  דוקא הזה ובדבר דוקא וכך כך מה בדבר
אור  ויגזור כשיחייב כמו דוקא. והשכל הטעם ושיעור
ותתלבש  תתפשט מיד פלוני דבר שיאהוב השכל
מאהבת  א"ע לפשוט תוכל ולא דוקא זה בדבר האהבה

כ"א  בו ונמשכה ונתפשטה שנתלבשה ההוא הדבר
השכל  ויחזיר דוקא והשכל הדעת והיסח הסרת ע"פ
של  ההתלבשות אופן וגם אחר. בדבר זו למדה וימשיך
כו'. כך ולא כך פרטי באופן הוא היראה או האהבה
והטעם  השכל יחייב לחבירו אדם שבין במדות כמו
לטוב  בו שיחשוב ושכל טעם מאיזה פ' איש שיאהוב
האהבה  הרי שכלו. טוב או מדותיו טוב מצד אם
הוא  מדותיו טוב מצד הזה לאיש בלב שמתפשט'
זה  בדבר דאהבה המדה למהות השכל שהלביש לבוש
מדותיו  טוב מצד דוקא זה באופן לחבירו שיאהוב
בזה  גם יש וכה"ג רבות טובו' לו שעש' לאיש וכמו
ללבוש  דומה זה לבוש ואין כו' פרטים אופנים
לפי  שכלו טוב מצד לאיש בלב האהבה שתתלבש
לרבו  כמו המדה על וגזר שחייב שבשכל וטעם שיעור
המדה  לבוש שהוא טובות ומדות חכמה שלמדו
אופנים  פרטי יש בזה וגם אחר. באופן שלה והתגלות
בין  הפרש יש בודאי כי השכל שיעור אופן לפי רבים
טוב  שמצד לאהבה מדותיו טוב שמצד האהבה
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והתפשטות  והתגלות לבושים מיני יש ועד"ז חכמתו.
בדברים  עוה"ז וחמדת לתענוגים שבלב במדות
כו' ומשגל המאכל ותאות וכבוד בעושר כמו הטבעיי'
ע"פ  כך ולא כך דוקא פרטי באופן בא הוא שהכל
לפי  במדות והלבוש הציור העושה שהוא השכל שיעור
אם  שבלב למדות המעורר במוח ההתבוננות אופן
בפרטות  האופן אותו ויצייר אחר לדבר או זה לדבר
אופן  וכפי מה לדבר הלב את יטה איך בשכל
אופן  באותו דוקא הלב את מטה הוא כך ההתבוננות

מובן  הרי וא"כ במוחו. ושכל טעם לו שיש פרטי לבוש
הוא  מה לדבר לעוררם בלב שהאיר השכל שאור עכ"פ
מקום  שמורה שבלב למדות לבושים בחי' שעושה רק
וציור  הוראת לפי מה בדבר המדה ותתפשט שתתלבש
והתפעלות  שהתפשטות ונמצא וד"ל. דוקא השכל
באיזה  אך דוקא. עצמם כח מצד הוא שבלב המדות

יהי  אופן ובאיזה זהו דבר המדות והתפשטות המשכת '
בדבר  הפרטי באופן הגילוי ציור שמורה השכל ע"פ

כנ"ל: שלהם ההתלבשות אופני יהי' איך מה
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(oeWgÎixWY) ` wlg .Kli`e ftx cEOr (haWÎelqM) a wlg hTEln mixn`Od©©£¨¦§¨¥¤¦§¥§¨©¨¥¨¥¤¦§¥¤§¨

.Kli`e `ky cEOr©¨¥¨

dxFY lr cQEin a wxR sFq cr "xdGA . . oiprd xE`iaE"n ` wxR lW ipXd Fwlg¤§©¥¦¤¤¤¦¥¨¦§¨©Ÿ©©¤¤§¨©¨

xF` ± zEkix`aE ,"zEkln WEal E`iai" wEqtl xE`iA a ,av xYq` zNibn xF`§¦©¤§¥¥§¨¨¦§©§©£¦

cEOr h"pxz mixn`Od xtq mb d`xE .Kli`e at cEOr xYq` zNibn dxFYd©¨§¦©¤§¥©¨¥¨§¥©¥¤©©£¨¦©

.cFre .Kli`e hv¨¥¨§

ipXd Fwlg .dpEn`de cEgId xrW ,`ipY d`x ± b wxR lW oFW`xd Fwlgl§¤§¨¦¤¤¤§¥©§¨©©©¦§¨¡¨¤§©¥¦

xzFi zEIhxtA d`xE .Kli`e akx cEOr a"rwz owGd x"Enc` ixn`n lr cQEin§¨©©©§¥©§©¨¥©¨¥¨§¥¦§¨¦¥

.b wxR oNdl onqpA©¦§¨§©¨¤¤

(2.c ,e oPgz`ë¤§©©
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Í‡ כברייתו כו' עיזי מ"ט מארז"ל בהקדם יובן הענין
ויהי  ע"ש נהורא והדר חשוכא ברישא עולם של

בר  מדוע צ"ל בזה גם ולכאורה בקר. ויהי ישא ערב

אלא  תחילה, נהורא שיהי' עשה לא ולמה חשוכא,
מבחי' נמשך זהו נהורא שהדר שמה כך שצ"ל
שהי' מה שהכוונה והיינו ברישא, שהי' החשוכא
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אח"כ. האור יומשך עצמו שמזה כדי ברישא חשוכא
שהי' לתיקון שקדם התהו בחי' הוא זה ענין ושורש
כמ"ש  לבנות ע"מ בכוונה וסותר לסתור, ע"מ בונה
בעבודת  ניתן כך כן, העולם בבריאת שהי' וכמו במ"א.
לאור  החשך ישים עבודתו שע"י ג"כ, אח"כ האדם

כו'. החשך מהעלם האור גילוי ויוציא
Â‰ÊÂ די מנכון מאן ע"א ד"ד בהקדמה בזח"א שאמרו

למיתקא  מרירו וטעמין לנהורא, מהפכן חשוכא
ליום  לילה כו' חשוכא המק"מ ופי' הכא, ייתון לא עד
א"נ  לגירסא, אלא לילה איברי דלא התורה באור ישימו

מאירים  הבנה מחוסרים וחשוכים העמוקים המאמרים
מר  שהוא הדין למיתקא מרירא בפירושם, אותם
יותר  בעומק עוד פי' והרמ"ז עכ"ל. אותו, ממתיקין
בעבודת  גדול כלל זה לנהורא מהפכין דחשוכא וז"ל
תעשה  הרע ירצה טוב ועשה מרע סור בפסוק ורמוז ה'
אל  להחזירה נוגה קליפת המתקת והוא הטוב אותו
שיכולה  המתהפכת החרב להט נק' ק"נ כי הקדושה.
ולהעלותה  לבררה יכולים וגם ח"ו, בג"ק נמשך להיות
בד"ה  וע' במ"א כמ"ש כו', לגמרי בקדושה שתכלל

דתר"ל. המטות ראשי
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לחיים  יהפכו והרע המות גם ומשם רבים, רחמים גילוי ע"י – ברוחניות המתים תחיית
עסקים  לבעלי נפשו, על רבים רחמים לעורר כדי ההתבוננות אופן באריכות יבאר וטוב.

אהל. ליושבי וגם

הּמתים e‰ÊÂג) ׁשּתחּית ּדכׁשם ,"טּל אֹורת טל "ּכי ¿∆ְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹ
מהאֹור  להיֹות אפׁשר אי הרי ְְְְֲִִִֵֵֶַָָּבגׁשמּיּות
מלכּות  ּדבחינת החּיים מּמקֹור ׁשּנמׁש ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָוהחּיּות
על  והתנּׂשאּות רֹוממּות ּבבחינת ּבהיֹותּה ּגם ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָּדאצילּות
ּבהיֹותּה ּגם הינּו עׂשּיה, יצירה ּבריאה ְְְְֲִִִִַַָָָָָעֹולמֹות
אֹור  ּגּלּוי ׁשהּוא ּתחּיה טל ידי על אם ּכי ְְֲִִִִִֵֶַַַָּבאצילּות,
ּבראׁשית  חּיים ּדמקֹור מּׁשרׁשֹו ּגם מעלה ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָעליֹון
וגם  ּדאצילּות, חכמה ּבחינת ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָההׁשּתלׁשלּות,
הּוא  ּכן הּנה ּדכתר, חּיים ּדמקֹור ׁשרׁשֹו מּׁשרׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלמעלה
עליֹון  אֹור ּגּלּוי ידי על הּוא ּברּוחנּיּות, הּמתים ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָּבתחּית

ּומצוֹות, ׁשּבּתֹורה האלקי מהאֹור מעלה ׁשּלמעלה ְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּדוקא
עדין  מסּפיק אינֹו ּומצוֹות ׁשּבּתֹורה האלקי ּדאֹור ְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָֹוהינּו
טל  ּבחינת ּגּלּוי ידי על אם ּכי הרּוחני הּמת את ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָלהחיֹות
וזהּו הרּוחנּיים, הּמתים את להחיֹות ׁשּנמׁש הּוא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָאֹורֹות
והן  הּגׁשמּיים מתים ׁשהן רּבים", ּברחמים מתים ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַ"מחּיה
רּבים  רחמים ידי על הּוא ּתחּיתם הּנה הרּוחנּיים ְְֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָָמתים
הּוא, ּברּו סֹוף אין ּדעצמּות העצמּיים הרחמים ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָּדאמּתת
ּומידיעת  וטֹוב. לחּיים יהּפכּו ורע מות  ּגם הּנה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָֻּדמּׁשם
ידי  על ּדוקא הּוא הרּוחנּיים הּמתים ּדתחּית זה ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּדבר
את  העֹובד הּנה סֹוף, אין ּדעצמּות העצמּיים ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָרחמים
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ּבאריכּות  להתּבֹונן צרי ׁשּבּלב ּבעבֹודה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָהוי'
ּומצוֹות  ּבתֹורה ּבעניניו הּדעת ּבהעמקת ְְְְְְְֲִִִַַַַַַָָָָההתּבֹוננּות
אֹו ּומצוֹות ּבתֹורה הענינים מן יׁש אׁשר וימצא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָוהנהגה,
ער  אלקי, הרּגׁש ׁשּום ּבלי מּמׁש ּכמת ׁשהּוא ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבהנהגה

געטליכקייט  קיין ּכלל ניט ּבזה יג פילט יתּבֹונן וכאׁשר , ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
ּדנפׁשיּה ּדאס יד אּדעּתא וועט לּבֹו, אל הּדבר יּגיע הּנה , ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

נפׁשֹו ּבמר ויבּכה הארצן, ּביים אנרירן ׁשטארק ְְְְְְְְְְִִִֶַַַַַָאים
נפׁשֹו. על רּבים רחמים ההתּבֹוננּות לעֹורר ּדבר וזה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַ

הּנׁשמה  ׁשל ׁשרׁשּה ּדׁשרׁש הוי', את העֹובד ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּיתּבֹונן
מעצמּות  הּוא ׁשּיהיה, מי יהיה מּיׂשראל ואחד אחד ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָּבכל
הוי' ׁשם מּפנימּיּות ונמׁשכה הּוא, ּברּו סֹוף אין ְְְְֲִִִִֵֵָָָָאֹור
מּׁשם  חלק הּוא ּדעּמֹו עּמֹו", הוי' חלק "ּכי ׁשּכתּוב ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכמֹו
"יׂשראל  ּוכמאמר אדם", נׁשמת הוי' "נר ּוכתיב ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָָהוי',
מחׁשבה  והינּו רצֹון, ענינּה ּדמחׁשבה ּבמחׁשבה", ְְְְְֲֲֲִַַַַָָָָָָָָָָעלּו
ההׁשּתלׁשלּות, מּסדר ׁשּלמעלה סֹוף אין ּדאֹור ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָהּקדּומה
ּולמּטה, ּדאצילּות מחכמה הּוא ההׁשּתלׁשלּות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָּדסדר
הינּו ההׁשּתלׁשלּות מּסדר ׁשּלמעלה הּקדּומה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָּומחׁשבה
ּומדרגה  למעלה הינּו ּבמחׁשבה" ו"עלּו ּכתר, ְְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָּבחינת
ׁשהּוא  קּדיׁשא עּתיקא ּבחינת הינּו ׁשּבּמחׁשבה, ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָעליֹונה
הּוא  הּנׁשמֹות והמׁשכת הּוא, ּברּו סֹוף אין ְְְְֵַַַַָָָעצמּות
הּוא  החּיים ּדמקֹור החּיים, מקֹור מּבחינת מעלה ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָלמעלה
רֹוממּות  ּבבחינת ׁשהיא ּכמֹו ּדאצילּות מלכּות ְְְְְֲִִִִִֶַַַַּבחינת
היא  המׁשכתם ּגם הּנה והּנׁשמֹות ּבאצילּות, ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָוהתנּׂשאּות
עּמֹו", הוי' חלק "ּכי וזהּו ּדאצילּות, חכמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָמּבחינת
חס  ּכלל ׁשּנּוי ׁשּום יׁש ׁשּלא ׁשניתי", לא הוי' ְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹֹּד"אני
ואּתה  העֹולם, ׁשּנברא קדם הּוא "אּתה ּוכמאמר ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָֹוׁשלֹום,
היֹות  ועם ּגמּורה, ּבהׁשואה העֹולם" ׁשּנברא לאחר ְְְְְְֱִִֶַַַָָָָָָהּוא
ּבבחינת  רק זהּו הּנה ּבאמת הּנה מהּוה, לׁשֹון הּוא ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּדהוי'
הוה  היה הּוא הוי' ׁשם הּנה ולכן ּכללי, ּומּקיף ְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹסֹובב
הוי', מּׁשם חלק הם יׂשראל ונׁשמֹות ּכאחד, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָויהיה
אֹור  ּבבחינת הׁשּתלׁשלּות ּבסדר הּנׁשמה יֹורדת ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָּומּׁשם
יֹורדת  ּומאצילּות האצילּות, ּבעֹולם עליֹון לצּדיק ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָזרּוע
ּומיצירה  ליצירה ּומּבריאה הּבריאה, לעֹולם ְְְְִִִִִִִַַָָָָָָָהּנׁשמה
ׁשּזהּו ונפסד, הוה ּגׁשמי ּבגּוף ׁשּמתלּבׁשת עד ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹלעׂשּיה
לבירא  רמא מאגרא מאד ּבמאד ועצּומה ּגדֹולה ְְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹֹירידה

רּוחנית טו עמיקּתא  נׁשמה התלּבׁשּות ענין ּדעצם הינּו , ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָ
האדם  יראה ּכאׁשר ּובפרט וחמרי, ּגׁשמי ּבגּוף ְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹואלקית
החמרי  ּבגּופֹו נפׁשֹו ּבכל וקׁשּור אסּור ׁשהּוא אי ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָּבעצמֹו
ּובתאוֹות  הּגׁשמּיים הּזה עֹולם עניני ּבהבלי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָועסּוק
חׁש הּוא זה ּדכל חי, ּכבעל ּוׁשתּיה ּבאכילה ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹּגּופנּיּות

האלקי  האֹור על ּומכּסה ּומסּתיר הּמחׁשי ְְְֱִִִֶַַַַַָָָֹּגמּור
הּנה  הּזה עֹולם ּבעניני ועסקיו ּבנפׁשֹו, ּבהעלם ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמתנֹוצץ
ׂשק, לבּוׁש אצלֹו נעׂשה אליהם ההתמּסרּות ּגדל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַֹמּפני
הּיֹוׁשב  לּצלן רחמנא ּכמֹו ׁשם וקׁשּור אסּור ְְְֲִֵֶַַָָָָָָׁשהּוא
צּו איּבערגעגעּבן זייער איז ער ווייל ּותפיסא, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָּבמאסר
ווערט  ער אז ּפרנסה, עניני ּדי אּון הּגׁשמּיים ענינים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּדי
אלץ  ּדאס אז אנגעּבּונדן, ׁשטארק אזֹוי ּדעם ְְְְְְִֶֶַַַַָָאין

ּתפיסא  א אין ווי איז ער אז ארּום, אים ,טז רינגעלט ְְְֲִִִִִִֶֶַַָ
ולעסק  ללמד זמן לֹו ואין ּבצּבּור ּתפּלה ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹּומבּטל
ּברּוחנּיּות, מות לׁשערי ׁשּמּגיע עד חסדים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבגמילּות
אֹור  ּבלי יחׁשב ׁשּכמת עד ּכ ּכל למּטה ונֹופל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּנתרחק
ּבבעלי  ּדוקא לאו היא זֹו והתּבֹוננּות ּכלל. אלקי ְְְְְְְֱֲִִִֵַַַָָָֹוחּיּות
צריכים  ּבּתֹורה העֹוסקים אהל יֹוׁשבי ּגם אּלא ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹעסקים,
ּבהתּבֹוננּותם  נפׁשם על רּבים רחמים ּולעֹורר ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָלהתּבֹונן
היֹותם  ועם ּבגּופם, להתלּבׁש נׁשמתם ירידת עצם ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּבגדל
אם  ולדעת היטב להתּבֹונן צריכים אבל ּבּתֹורה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָעֹוסקים

למיהוי  ּכדבעי הּוא ּבּתֹורה הּוא הּתֹורה,יז לּמּודם ּפי על ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
ׁשהּוא  לפי ׁשמים לׁשם הּוא לּמּודֹו אם עצמֹו את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָּולבּקר

ּדיליּה יקרא ּבגין הּוא הּתֹורה לּמּוד אֹו הוי' יח ּתֹורת ְְֲִִִֵַַָָָָָ
אנׁשים  ּבעיני ּולהתּפאר ּולהתּכּבד טֹוב ׁשם לֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָלקנֹות
העֹוסקים  ׁשּיׁשנם ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּכמֹו ְְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָׁשּיכּבדּוהּו,
לחּדׁש עצמֹו את ּומיּגע ּובעּיּון ּגדֹולה ּבהתמדה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָּבּתֹורה
הּתֹורה, ּגדֹולי ּבין נחׁשב ׁשּיהיה ּבׁשביל ּתֹורה ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָחּדּוׁשי

אלקּיים ּד חּיים נמׁש ׁשאינֹו זאת לבד הּנה הּזה בלּמּוד ְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ
ׁשאין  מאחר הּתֹורה ׁשּבחכמת האלקי מאֹור ְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹלנפׁשֹו
ּדחילּו ּבלא ּדאֹורייתא ּכלל, ׁשּלֹו ּבּדּבּור ׁשֹורה ְְְְְֱִִֶַַָָָֹֹאלקּות

לעּלא  ּפֹורחת לא ּבעֹולם יט ּורחימּו למּטה ונׁשאר ְְְְְְִִֵַַַָָָָֹ
לנפׁשֹו, הּמות סם ׁשּנעׂשה זאת עֹוד אּלא ְְֲֵֶֶֶֶַַַַַָָֹהּפרּוד,
לֹו נעׂשית זכה לא חּיים, סם לֹו נעׂשית "זכה ְֲֲֲִֵֵַַַַַַָָָָֹּוכמאמר
לֹומד  ׁשהּוא הּתֹורה ּדברי ּדכאׁשר – זכה הּמות", ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָסם
הּנראית  ּבהירה מזכּוכית הּנעׂשית ּככלי אצלֹו זּכה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָהיא
הרז  את יֹודע ּתֹורה ּדבר ׁשּבכל הינּו ּׁשּבתֹוכּה, ְְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָמה
חכמתֹו ׁשהיא יֹודע ּפנים ּכל ועל ׁשּבּה, ּפנימי ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָוהּסֹוד
אים  ּבא איז ּתֹורה ּדי ווען – "זכה" וזהּו ,יתּבר ְְְִִִִֵֶֶַָָָָּורצֹונֹו

ּתֹורה  אין וואס ּפנימּיּות ּדי זי זעט עס אז –כ קלאר ְְִִִִִֶֶַָָָ
נמׁש ידֹו ועל אֹותֹו, ׁשּמחּיה חּיים" סם לֹו ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ"נעׂשה
לא  אם אבל לאחרים. ּגם ּומצוֹות הּתֹורה ּבחּיי ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹהחּיים
הּנגלה, הּפׁשטּות את רק ּתֹופס לֹומד ּׁשהּוא ׁשּמה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָזכה,
החּדּוׁשים  מרב ּולׁשעה יֹודע, אינֹו ׁשּבזה הּפנימי ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹוסֹוד
ּדאס  אז ,יתּבר ּורצֹונֹו חכמתֹו היא ׁשהּתֹורה ׁשֹוכח ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּלֹו
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כלל.יג. אלקות מרגיש הוא בעצמו).יד.אין חשבונו עושה (כלומר, עצמו דעת עמוק.טו.על לבור גבוה מכיון טז.מגג
מסביב, אותו מקיף זה שכל חזק, כך כל קשור נהיה שהוא עד הפרנסה, ולעניני הגשמיים לענינים מאוד מסור שהוא

הסוהר. בבית כמו להיות.יז.שהוא שצריך כבודו.יח.כפי  (עולה)יט.בשביל פורחת אינה - ואהבה יראה בלא שתורה
שבתורה.כ.למעלה. הפנימיות שנראית עד אצלו, זכה היא התורה כאשר
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ּדי  ווי ניט מער אן ער נעמט ּתֹורה אין לערנט ער ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָוואס
ער  וויל ׁשּבּתֹורה ּפנימי סֹוד ּדעם אּון ההלכה, ְְֲִִִֶֶֶַַַָָָּפׁשטּות

וויסן  ניט ּבעצמֹוכא ּגאר ׁשהּוא מות", סם לֹו "נעׂשה , ְְְֲִִֶֶַַַָָָ
והּתנּועה  מתנענע חי ּדכל החּיים, הפ ׁשהּוא ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָקר,
החּיּות, על הֹוראה היא החמימּות ולכן חם, ְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹמֹולדת
ּדבסם  ּוכׁשם ּברּוחנּיּות, ּגם הּוא וכן קר, הּוא ְְְְְִִֵֵֵַַַַָוהּמת
ּגם  מחּיה אּלא חי ּבעצמֹו ׁשהּוא ּבלבד זֹו לא הּנה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹחּיים
ּבלבד  זֹו ּדלא הּמות, ּבסם ּגם הּוא ּכן הּנה ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹאחרים,
אנּו ולכן אחרים, ּגם מקרר אּלא קר ּבעצמֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא

הּוא  ּבּתֹורה לּמּודֹו רב הּנה ׁשּזכה ּדמי ּבמּוחׁש ְְִִִִֵֶַָָָָֹרֹואים
ּתֹורה ּבע  חּדּוׁשי לחּדׁש עבֹודה ּובעניני הלכה ניני ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָָ

חמימּות  מּצד הּוא זה ּדכל מצוה, ּבהּדּור ּוסיגים ְְְְְֲִִִִִִִֶַָָָָּבגדרים
רב  הּנה זכה ׁשּלא ּומי ּומצוֹות, הּתֹורה ּדחּיי ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹהחּיים
מּצד  ּדזהּו וקּלֹות, ּבהּתרים הּוא ּבּתֹורה ְְְִִִֵֶֶַַָָֻחּדּוׁשיו
ׁשּבּתֹורה, האלקי מהאֹור ׁשּנתרחקּו והרחּוק ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּקרירּות
ּתחּית  ענין וזהּו נפׁשֹו, על רּבים רחמים לעֹורר ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָוצרי
רּבים  הרחמים ּבחינת להמׁשי ּברּוחנּיּות, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָהּמתים

הּוא. ּברּו סֹוף אין ְְֵַָּדעצמּות

תחיית  אבל דלעילא, אתערותא ע"י תהיה בגשמיות, המתים תחיית בשלמא שאלה:
מלמעלה  עצמיים רחמים בעבודתו להמשיך למטה האדם יכול איך ברוחניות, המתים

להחיֹות p‰Â‰ד) רּבים הרחמים המׁשכת ענין ּכללּות ¿ƒ≈ְְְְֲֲִִִַַַַַַָָָ
עבֹודה  הּוא הרּוחנּיים, הּמתים ֲִִִֵֶַָָָאת
ּבאריכּות  מתּבֹונן ּכאׁשר נפׁשֹו, על רחמים ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַּבהתעֹוררּות
אסּור  הּוא ואׁשר נׁשמתֹו ירידת עצם ּבגדל ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹההתּבֹוננּות
ּכחֹות  לֹו נּתן הּנה ּבאמת ואׁשר ּגּופֹו, ּבעניני ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹוקׁשּור
ּכי  ׁשּלֹו הּבהמית הּנפׁש על להתּגּבר רק לא ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַֹּגדֹולים
ׁשּבֹו הּמתאּוה הּכח ולהפ ּולזּככֹו לבררֹו ּגם ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָֹֹאם
ּומות  ׁשהרע והינּו אלקּות, ּבעניני ׁשּיהיה ׁשּלֹו ְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹוהּתקף
הּמת  את להחיֹות זֹו ׁשהמׁשכה ורק וחּיים, לטֹוב ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָנהּפ
אֹורֹות. טל ּבחינת עליֹון אֹור ּגּלּוי ידי על הּוא ְְְִִִֵֶַַַָָהרּוחני
רּבים  רחמים ּבחינת להמׁשי אפׁשר אי להבין ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָוצרי
מרֹומם  הּוא סֹוף אין עצמּות ּדהלא סֹוף, אין ְְְְֲֵֵַַַָֹּדעצמּות

המרֹומם  הּמל" ּכמאמר עצמֹו, מּצד ׁשּמנּׂשא ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָֻונׂשּגב
המׁשכת  לעֹורר אפׁשר ואי הּוא, לבּדֹו ּדהּוא ְְְְְְְֵֵֶַַַַָָלבּדֹו",
הענין  ּובעמק הּמתים. את להחיֹות הּוא ּברּו ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹהעצמּות
ּדזהּו ּבגׁשמּיּות הּמתים ּבתחּית ּדניחא מּובן, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָאינֹו

ּדלעּלא  הּימים כב ּבאתערּותא ּדבאחרית עצמֹו, מּצד ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָ
לה  הבטחתֹו את יקּים יתּבר הּוא הּיׁשני הּנה את חיֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

עסקים  ּבבעלי הן ּברּוחנּיּות הּמתים ּתחּית אבל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָעפר,
ּד"הּיֹום  עבֹודה ידי על הּוא אהל ּביֹוׁשבי ְְְְְֲֵֵֵֶַַָֹוהן
רחמים  התעֹוררּות ידי על והּוא ּדוקא, עכׁשו ְְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָֹלעׂשתם"
ּבחינת  ימׁשי ּבעבֹודתֹו ׁשאדם אפׁשר ואי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָּדוקא,
מּצד  ּומנּׁשא ׁשּמרֹומם סֹוף אין ּדעצמּות רּבים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֻהרחמים

ְַעצמֹו.

למעלה  הוא וכשחוזר חוזר, אור – המתים תחיית ישר, אור – מאין יש בריאה התשובה:
רבים  רחמים לעורר יכול חוזר, אור ע"י ולכן השכלה. בגילוי אופנים מב' משל ישר. אור מדרגת

ב"ה. א"ס מעצמות

C‡ הּמתים ּתחּית ּבענין הענינים מן ּדאחד הּוא, הענין «ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָָָ
ּכל  לא ּדהוה מה הוה, הוה ּדלא "מה רז"ל ְְֲֲֲַַַַַָָָָָָֹאמרּו

קאי כג ׁשּכן" הוה" הוה ּדלא "מה ּדהּפרּוׁש ּכללּות כד , על ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּדבר  ּדהוה מה ׁשּכן ּכל ליׁש, מאין ׁשהיא הּבריאה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָענין
נלמד  הּמתים ּדתחּית והינּו ׁשני, ּפעם להיֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַַׁשּיּוכל
היא  הּמתים ּתחּית הרי ּובאמת מאין, יׁש ְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמּבריאה
מאין  יׁש ּדבריאה מאין, יׁש מּבריאה ּבּמדרגה ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָלמעלה
מאֹור  הּוא הּמתים ּותחּית החּיים, מקֹור ּבחינת ְְְִִִִֵַַַַַָהּוא
מּבריאה  הּמתים ּתחּית נלמד אי ּכן ואם ּדוקא, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹעליֹון
אֹור  אֹור, ּבחינֹות ב' יׁש ּדהּנה הּוא, הענין א מאין. ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
ואֹור  למּטה, מלמעלה הּוא יׁשר ּדאֹור חֹוזר, ואֹור ְְְְְְִֵַַָָָָָָיׁשר
יׁש ּבריאה ּבין ההפרׁש ּדזהּו למעלה, מּלמּטה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחֹוזר

אֹור  ּבדר היא מאין יׁש ּדבריאה הּמתים, לתחּית ְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָמאין
הוה  זה ּבכל ,ׁשּנמׁש קדם הוה ּדלא מה וזהּו ְְְְֲֲִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹיׁשר,
הּוא  ּדהוה מה ׁשהּוא הּמתים ּותחּית האֹור, ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּנמׁש
חֹוזר  הּוא לקדמּותֹו חֹוזר אֹור וכל חֹוזר, אֹור ְְְְֵֵֵֶֶַָּבדר

אֹור מּבחינת מעלה רֹואים למעלה ׁשאנּו ּוכמֹו יׁשר, ְְְְְִִִֶַַַָָָָָ
ּגּלּוי  ּבאפן ּתנּועֹות ב' ּבּה ׁשּיׁש החכמה ּבכח ְְְְְִֵֶֶַַָָָָֹֹּבמּוחׁש
מּכח  ׁשּבאה ההׂשּכלה נקּדת ּגּלּוי הּוא הא' ְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָֹֻההׂשּכלה,
הּמׂשּכיל  מּכח ּובאה ׂשכלית, המצאה ונקראת ְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָֹהחכמה
יגיעה  ידי על הּבאה ההׂשּכלה ּגּלּוי והב' ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָּבהברקה,
ּבדר ּׁשּבא מה הן – האפנים ּדׁשני והינּו ּביֹותר, ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּגדֹולה
הם  ׁשניהם הּנה – יגיעה ּבדר ּׁשּבא מה  והן ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָהברקה
רק  הּוא ּביניהם וההבּדל הּמׂשּכיל, מּכח ונמׁשכים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּבאים
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כלל.כא. לדעת רוצה איננו שבתורה הפנימי הסוד ואת ההלכה, פשטות כפי רק תופס הוא בתורה, לומד שהוא שבמה
מלמעלה.כב. ולהיות.כג.בהתעוררות לחזור יוכל בעולם כבר שהיה שמה וודאי העולם), (בבריאת נהיה - היה שלא מה
הכוונה.כד.
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יׁשר, אֹור ּבדר ּבא נקּדה ּבדר ׁשּנמׁש הא ' ְְְְְִֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֻּדאפן
חֹוזר, אֹור ּבדר ּבא יגיעה ּבדר ׁשּנמׁש הב' ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹוהאפן
ׁשּנמׁש קדם הּנה ׂשכלית, ּבההמצאה ההׂשּכלה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻּדנקּדת

והוי  מּזה ּכלל ידע לא הרי הּנקּדה אֹותּה לֹו כה ונתּגּלה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ
הרי  יגיעה ּבדר הּבאה וההׂשּכלה מעּקרֹו, חדׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָּגּלּוי
אצלֹו חדׁש ואינֹו לֹו ידּועה ּכבר ההׂשּכלה ענין ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָּכללּות
נעלה  היא נקּדה ּבדר הידיעה הּנה לכאֹורה הרי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּכלל,
ּבהידיעה  ׁשהרי יגיעה, ּבדר מהידיעה יֹותר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמעלה
חדׁשה  היא הרי ההׂשּכלה ּכללּות הּנה נקּדה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻּבדר
ׂשכלית  ההמצאה הברקת קדם ׁשהרי מעּקריה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאצלֹו
ּׁשאין  מה ּכזֹו, הׂשּכלה להיֹות ׁשּיכֹולה ּכלל ידע לא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹהרי
ידע  ההיא ההׂשּכלה ּכללּות הרי ּדיגיעה ּבהידיעה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָּכן
הרּבה  ּדגדֹולה ּבמּוחׁש רֹואים אנּו הרי זה ּבכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָמּזה,
ּבדר מהידיעה יגיעה ּבדר הידיעה היא ונעלית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָיֹותר
ּבאה  נקּדה ּבדר ּדהידיעה לפי הּוא הּדבר וטעם ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֻֻנקּדה,
אֹור  ּבדר ּבאה יגיעה ּבדר והידיעה יׁשר אֹור ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּבדר
יֹותר  לקדמּותֹו חֹוזר – חֹוזר אֹור ּדכל ּוכהּכלל ְְְְְֵֵֵֵַַָָחֹוזר,
ׁשּמרּגיל  מי הּנה ולכן יׁשר, האֹור ּגּלּוי המׁשכת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמּכמֹו
ּכל  להבין מחֹו את ּוליּגע ׂשכלֹו את להטריח עצמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹאת
הּמּובן  הּדבר ׁשּגם הינּו ּולתכליתֹו, לעמקֹו ׂשכל ְְְְְְִֵֶֶַַַַַַָָָָּדבר
הּוא  הּנה זה, על מחֹו מיּגע הּוא ראׁשֹונה ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹּבהׁשקפה
ׁשּלמעלה  ׁשּבּנפׁש החכמה ּכח את לעֹורר ויבֹוא ְְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיעלה

[החכמ  ּדכח הּמׂשּכיל, ּכן מּכח ּגם היא ׁשּבּנפׁש ה] ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹ
היגיעה  ידי ועל נעלמת, המׁשכה ׁשהיא רק ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבהמׁשכה
ׁשּלמעלה  ׁשּבּנפׁש החכמה ּכח לעצם ּגם להּגיע ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹאפׁשר
מּגדר  ׁשּלמעלה הינּו נעלמת, מהמׁשכה ּגם ְְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמעלה
הּנה  ולכן המׁשכה, ּבגדר אינּה ׁשּפעּלתּה והינּו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻהמׁשכה,
החכמה  עמק אמּתת עֹורר העצּומה יגיעתֹו ידי ׁשעל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמי

עד  חכמֹות ּגּלּויי ּבזה לגּלֹות יכֹול הרי הׂשּכלה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבאיזה
אֹור  ּבדר ׁשּנמׁש החכמה ּבגּלּוי ּכן ּׁשאין מה קץ, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאין
מעלת  וזֹוהי ּוגבּול, קץ לזה יׁש הרי הּמׂשּכיל מּכח ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹיׁשר
ּומצוֹות, ּבתֹורה העבֹודה על ּדתׁשּובה ּבתנּועה ְְְְֲֲִִִַָָָָָָָהעבֹודה
ּדתׁשּובה  והעבֹודה יׁשר אֹור ּבדר הם ּומצוֹות ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָּדתֹורה
זֹו ּבעבֹודה הּנה ולזאת חֹוזר, אֹור ּבדר ְְֲִֵֵֶֶַָָֹהּוא
ּכאׁשר  הּנה נפׁשֹו על רּבים רחמים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַּדהתעֹוררּות
נפׁשֹו, ּפנימּיּות ּבעמק לֹו ונֹוגע אמּתית היא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַֹההתעֹוררּות
זאת  ׁשּלבד נפׁש, פּון טיפעניׁש ּדי אין אן אים רירט ְְִִִִִִֶֶֶֶֶַָֹעס
הגּביר  אׁשר ׁשפלּותֹו עצם ּגדל ּומבין ּׁשּיֹודע ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹמה
חלק  ׁשהיא ּדנׁשמה הרּוחנּיּות על הּגּוף ּדעניני ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהחמרּיּות
ּדברים  ּכמֹו הּמּתרים ּגם הּגׁשמּיים ענינים ּדלכל ְְְְְֱִִִִִִִַַַַַָָָָֹֻאלקּה,
הּנה  זמן, לֹו אין הּתֹורה לּמּוד ועל זמן, לֹו יׁש ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָּבטלים
מּזה  לֹו ׁשּיהיה ּוכלימה החרּפה ּגדל הּנה זאת ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹמּלבד
ּבּתֹורה  העֹוסקים אהל הּיֹוׁשבי וכן האמת, ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָֹּבעֹולם
הּנה  הּפנימּיּות, את לידע רֹוצים ואינם ּבפׁשטּות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָּומצוֹות
אם  זה ּדכל האמת, ּבעֹולם להם ׁשּיהיה הּצער ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּגדל
אֹור  הּנה הּלב, נקּדת ּומעֹורר לבבם לפנימּיּות ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֻמּגיע
אין  ּדעצמּות רּבים הרחמים ּוממׁשי מעֹורר זה ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָחֹוזר
ׁשני  ׁשהם מּימים", "יחּינּו וזהּו לחי. מּמת ונהּפ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹסֹוף
לעׂשתם", "הּיֹום הּוא הּזה ּדעֹולם ּדהעת ׁשֹונים, ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹעּתים
אלקי  ּבחּיּות ׂשכר ּדקּבּול העת הּוא הּבא ּדעֹולם ְְְְֱִִֵֵַַָָָָָָֹוהעת
הּזה, ּבעֹולם ׁשעסק ׁשּבּלב ועבֹודה ּומצוֹות ְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָמהּתֹורה
עת  הּוא הּׁשליׁשי", "ּובּיֹום הּוא העליֹון ּגּלּוי ְְְִִִִֵֶַַַָועּקר
אחרי  ּדוקא ּבא ׁשּזה הּמתים, ּבתחּית "יקמנּו" ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשליׁשי
"ונחיה  לֹו, ׁשּקדמּו וגּלּויים עּתים ּבהב' ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָהּׁשלמּות
ּברּו סֹוף אין ּדעצמּות ועצמי ּפנימי ּבחּיּות ְְְְְְְִִִֵַַַָָָלפניו"

הּוא.
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˙È¯È˘Ú ‰Ú˘ (‡˜ÂÂÈÏ‡· .Á"¯˙) ÊÂÓ˙ 'È .‰
.¯˜Â·

בני  את לבקר לליובאוויטש נסע הרשב"ץ מורי
ג' יום עד ואפשר א' יום עד בביתו ויתעכב ביתו,
אחת  או אחד נישואי קבוע הבע"ל א' (ביום  הבע"ל
רשימותי  את לסדר זמן די לי ויהיה  אשתו) מקרובי
פנאי  לי היה שלא ימים כשלושה זה אשר  בה'יומן'
קצרות  רשימות כי־אם ומסודרת, תמה לכתיבה

בלבד. לזכרון

מאותם  הראשון המאמר את לסדר גמרתי תמול
ביום  הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד לי נתן אשר הכתבים
מסופקני  בהנהגה". "פרק בשם וקראתיו סיון, י"ט ה'
ארוך  ממאמר הוא נלקט כי יפה, עלה הסידור אם
אאמו"ר  כ"ק הוד שכתבם פרטיים מכתבים ומשני
בשנות  גינזבורג ליב משה הר' דודי לגיסו הרה"ק

תרמ"ז־ח.
אאמו"ר  כ"ק להוד תמול מסרתי הליקוט את
וזה־לשונו: אמר בו, עיניו ובהעיפו לביקור, הרה"ק
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ליקוט, שזהו מאחר כי (כוונתו  ה'חבלים' חסרים
כבר  זה אך  הענינים) קישורי את לסדר דרוש
ואת  להדריך יש כיצד ממנו לדעת שאפשר מאמר

והמודרך. המדריך של הנחוצים התנאים
ומסודרה  תמה בכתבה לעבודתי אשובה ועתה
דבר  ואכתוב לי, רשמתי אשר הזכרון רשימת על־פי

יומו. ביום אופנו על דבר

* * *

˙È˘˘ ‰Ú˘ (‡˜ÂÂÈÏ‡· ,Á"¯˙) ‡"Ó ‚"Î .‰
È‰ ˙ÂˆÁ ¯Á‡.ÌÂ

במסע  השניה בשעה היום רעייתי עם בשובי
ודודתי  הכהן משה הרב  דודי אצל מביקורינו הדואר,
במחוז  שלהם באחוזה הורנשטיין מושקא חי' הרבנית

פלך  יעלניא כ"ק עיר הוד לי נתן  סמולנסק
מסודר  בהנהגה" "פרק המאמר את הרה"ק אאמו"ר
שאלמוד  אחר להעתיקו עלי ויצו הגהות, בתיקוני
לו  אתן העתקתו וכשאגמור ושלש, פעמים אותו

מסודרת. אחת העתקה
המאמר  אומר: הרה"ק אאמו"ר כ"ק קשה 2הוד

(בנאי  חיים נפתלי ר' משלה. בכל  מחדתא עתיקה
בעניני  למומחה עצמו המחזיק דליובאוויטש, אדריכל
אוצר  מלתקן חדש בית יותר נקל כי אומר בנין)
יש  טובים פתגמים הרבה הדבר, כן רפת. או תבואות
על  נוסף ידך על נתתי אשר והמכתבים במאמר
יפה, עלה בערך, הנה, הליקוט וגם שבהם, הרעיונות
המיוחדת  הכוונה אל עדיין מתאים אינו זה בכל
יעזור  אשר עד אמנם התלמידים. והדרכת לחינוך
ומתאים  מכוון וההדרכה החינוך סדר ואכתוב השי"ת
ולמסור  זה ליקוט להעתיק נכון התלמידים, אל ביחוד
בו, לעיין גרונם שמואל והר' הענדל חנוך הר' יד על
וימציאו  בזה מעצמם יתעוררו זו קריאה לרגל  ובטח
וגם  וההדרכה, החינוך בעניני שונים ואופנים דרכים

הטורח. כדאי בלבד זה בשביל

* * *

˙È¯È˘Ú ‰Ú˘ (‡˜ÂÂÈÏ‡· ,Á"¯˙) ‡"Ó Á"Î .‚
.¯˜Â·

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק מהוד באתי עתה זה
בהנהגה" "פרק הליקוט את קדשו ידי על ומסרתי
סדר  אמרים בקוצר רשמתי גם ומסודר. מועתק

והדרכת  חינוך בשביל לי ניתן ואשר השתלשלותו,
י"ח  ביום הרצאתי על כללי מענה בתור התלמידים,
בזעמבין  הלומדים התלמידים מצב ע"ד העבר סיון

ובליובאוויטש.
בליקוט, קדשו עיני העיף אאמו"ר כ"ק הוד
כמו  תוכנו, אבל טוב, חיצוניותו לאמר: והואיל
לחינוכם  ביחוד שיתאים עדיין מסודר אינו שאמרתי,

התלמידים. של והדרכתם
.‰ÏÈÏ ˙È¯È˘Ú ‰Ú˘ ,Ï"‰ ÌÂÈ

משעה  שעות כשתי שהתארך זה יום של בטיול
כ"ק  הוד הואיל בערך, השביעית עד החמישית
בחינוך  הליקוט אודות על לשוחח הרה"ק אאמו"ר
על  והולכת סובבת הקודש שיחת כי ואף והדרכה.
בענינים  נוגעת היא אבל שבליקוט, הענינים סדרי
ראשי  עתה רושם הנני והדרכה. בחינוך כוללים

ד  אצלי שמורים להיות מהשיחה, קדשו,פרקים ברי
והשי"ת  ומסודרה, תמה בכתיבה לכותבם שאוכל

סדרם. על הקודש דברי את לזכור יזכנו

* * *

˙ÂˆÁ Ì„Â˜ ‰¯˘ÚŒ˙Á‡ ‰Ú˘ .‡"Ó Ë"Î .„
.ÌÂÈ‰

חמישית  בשעה יום, בכל כרגיל משינתי, קמתי
בני  שמואל ומר זלמן שניאור מר והתלמידים בוקר,
בחצי  באו  זאכאריע דשא בנאות הגרים  הרי"ם
כשעה  דא"ח ללמוד הקבוע למועד הששית שעה
באתי  התפילה, אחר התשיעית חצי בשעה וחצי.
עומד  מצאתיו ללמוד. הרשב"ץ מורי של לחדרו
אחת־ חצי שעה עד בעצמי ולמדתי התפילה, באמצע

עשרה.
יום־כיפור  'ערב  בתענית יושב הרשב"ץ מורי
יסע  קלה שעה בעוד כי לי, הגיד התפילה ואחר קטן',
של  קודש באהלי היום לבקר ברצונו כי לליובאוויטש,
כ"ק  והוד צדק' ה'צמח הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד
זי"ע, נבג"ם זצוקללה"ה מוהר"ש הרה"ק אאזמו"ר
אחת־ בשעה הנוסע שלמה, עגלה' ה'בעל על ומחכה
לליובאוויטש, קראסנאיע מהתחנה בוקר עשרה
אומר   בדעתו אותו. גם לקחת יסור כי לו והבטיח
יום  עד בליובאוויטש בביתו להתעכב  הרשב"ץ מורי

הבע"ל. א'
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בשמחה  גילתה - אם להיות עומדת שהיא דבורה חשה מאז חדשים שלושה שעברו לאחר
מאד  שמח הוא מעורבים: ברגשות נחום ר' אצל נתקבלה הבשורה נחום. ר' לבעלה סודה את
את  היטב זכר שכן בליבו, מסוימת מועקה חש מאידך אך רב, זמן ציפה שלה הידיעה, עצם על
תקופה, באותה דווקא גדל עושרו שכן קרוב, סופו כי וידע גרשון, משה ר' המקובל של דבריו
אריכות  - הוא ממנו להילקח העומד הדבר נתברך, בהם הדברים שני מתוך כי הדבר ופירוש

ימים.

החל  כשלעצמו אך לצערה, רצה לא שכן לאשתו, כך על לספר לנכון מצא לא נחום ר'
היה  ביומו יום מדי תורה. ובלימוד תפילה בתשובה, ויותר יותר ולעסוק התבודדותו, את להגביר
כדי  ומעודד, עליז להיראות משתדל היה מחדרו כשיצא ברם, וידוי. אומר ואף רבות בוכה

במשהו. תחשוד לא שדבורה

חולשה  אותו תקפה חודשיים כעבור וּכלים. הולכים שכוחותיו נחום ר' הרגיש ליום ְִָמיום
חיים. שבק ספורים ימים ותוך גדולה,

נחום. ר' האב שם על נחמה, - בישראל נקרא ושמה בת, דבורה ילדה הריונה חדשי במלאות

לצדקה, לחלוקה נועד אחד חלק שווים: חלקים לשלושה העיזבון חולק נחום ר' צוואת לפי
עתיד  שהיה הילד לזכות יועד השלישי והחלק לדבורה, ניתן נוסף חלק האלמנה. עיני ראות כפי

למצוות. הילד היכנס ביום  לפתוח ציווה אותו  סגור מכתב השאיר אף נחום ר' להיוולד.

ללמדה  גם דאגה ילדותה משחר עצמה. את חינכה בה רוח באותה נחמה את גידלה דבורה
מיוחדים. מלמדים ידי על תורה

שינוי  חל הזמן ובמשך בוויטבסק, לגור דבורה באה מאז שנים וחמש עשרים עברו בינתיים
שינוי  הישיבה. תלמידי מספר וכן גדל התורה תלמודי מספר העיר. של הרוחנית במהות גדול
את  הבין אף וחלק בעצמן, להתפלל ידעו כבר הנשים מרבית הנשים, של הרוחני במצב חל גדול

ופירושן. התפילות תוכן

ענייני  של לשורה הנשים התוודעו באידיש אחרות ויצירות וראינה" "צאנה ספר באמצעות
ביהדות. יסוד

לבתֿמצ  נחמה השעה כשהייתה הגיעה היהדות. בלימודי רבות ידיעות לה היו כבר וה,
ביקש  גם במכתבו המקובל. ברכת על הסיפור נודע וממנו נחום, ר' של החתום מכתבו לפתיחת
הילד  חלק מכספי תוחזק ושהישיבה שייולד, הילד שם על ישיבה תייסד שדבורה נחום ר'

בעיזבון.

בר' נחום ר' של "נחמה שם על ישיבה וויטבסק של הגדולה" ב"גדה הוקמה תנ"ז בשנת
האלמנה. של לזכרה דבורה " של נחמה "ישיבת בשם נקראה הנשים שבפי טעוול",

שנקרא  זעליג, שמחה ר' בשם אחד היה בוויטבסק עת אותה שהיו הגדולים הלמדנים בין
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זה  עילוי בתורה. ועסק בבדידות הסתגר תמימות שנים עשר שבמשך מסטאויסק", "העילוי גם
נחום. ר' יתומת של שמה את שנשאה הישיבה כראש מונה

לא  זעליג שמחה ר' אך רמי"ם, ושלושה  תלמידים 130 הישיבה מנתה כבר שנתיים תוך
ביחידות. תורה ללמוד העדיף שכן בראשה, לעמוד המשיך

יכלה  לא אף תורה. כמקום מינסק של לדרגתה וויטבסק עדיין הגיעה לא זאת כל למרות אך
כבר  אז שהייתה וילנה, עם לא ובוודאי רבות, ישיבות היו שבהן ובריסק, סלוצק עם להשתוות
הישיבות  סביבתה. בכל תורה להפצת השפעה מקור שימשה אף מינסק קהילת בישראל. ואם עיר

מינסק. בישיבות שלמדו תלמידים ידי על נוסדו וסמרגן כסמילוביץ בערים

כאשר  רק לברוך נודע אחרות, לקהילות השפעה כמקור מינסק על וכן וישיבותיה, מינסק על
שהיה  הנכבד המעמד על אז לו נודע כן הנפח. ראובן לאליעזר לדוברומיסל הפסח לחג הגיע
הראשונה. בהזדמנות במינסק לבקר הרעיון נולד ברוך של במוחו התגורר, שם במינסק, לזקנו
כן  אליה . שוב להתקרב תשוקה עתה  התמלא  ממשפחתו, התרחק הזמן כל שבמשך ברוך, אותו
ידענית  הייתה אשר קטן, ילד בהיותו שנפטרה אמו, על נוספים פרטים לדעת שאיפה בו פיעמה

לברוך. שזכור כפי גדולה,

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ycew zexb`

תרפ"א] תמוז [י"ב

הבית, צרכי פרנסת מזה שיהי' סברא או השערה, . . .

ליסד  בהצעתי כתבתי בפירוש כי כן. לחשוב וח"ו ח"ו

בלתי  כוללים שבצדקה דברים על שהם רבינו, קופת

צוואת  מלאות למען הם ובכללות ביחוד, מפורשים

נבג"מ  זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד ופקודת

והנני  קל. מספק גם להוציא לדעתי מספיק זה ויהי' זי"ע,

יודעים  שי' אנ"ש ידידינו והלא כזו, השערה על מצטער

אאמו"ר  כ"ק הוד עילאה דטהירו קדישא רוחא היטיב

דבר  מלעשות רחוק הי' זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק

לשרת  לעמוד שזכה ומי בגשמיות, עצמו טובת בו שיהי'

מהמדות  נקנה ממילא בדרך הנה בשנים, רבות לפניו

כי  לכל מפורסם ויודיעו דאבא. לזרעא לי' וחס המסולאו'

וכלל. כלל הבית לצרכי יחס שום בזה אין

הבית, צרכי על ליתן שחפץ מי כי גלוי אודיעם ואגב

גם  ספק על זאת לולי אשר הבית צרכי שהוא ברור יכתוב

צדקה. של המוסדו' לאחד ונמסר מתקבל, אינו קל,

היסורים  רוב מפני לפאלטאווע, נסעו שי' תלמידינו

ובקרוב  ת"ל המוסד מסתדר ושם שסבלנו, ול"ע ל"ע

תו"ת. צרכי על לשילוח אדרעסין יקבלו

מאומה  כל להם ידוע שאינו כבודו שמתאונן ומה

שלא  אם מצדם, היא העיקרית הסיבה יודעים, וכו' ונעויל

אלי. המכתבים הגיעו שלא או ודרשו כתבו

אשר  הגשמי, טבעי נגד הוא בכלל שמזגי כמה עד ואני

עשיותיי  והגבלתי אמותי, בד' סגור היות חפצתי ימיי כל

לא  כי גלוים) בלתי היו הענינים (ובשאר תו"ת בעניני

עתה  כי הדבר ומובן וכו', ציבורי עסקן בציור עמוד חפצתי

אגודת  ייסדו כי ומבקש, דורש להיות מאד במאד לי כבד

ההתעסקות  על לעורר ובש"ק, בחול בשיעורים לומדים

שונים. בענינים בכתובים ולבוא התפלה בעבודת

כל, עם התחשב מבלי חזקה, עלי הקדש פקודת אמנם

על  לשכוח ורב, אב כיבוד במצות הקדושה תורתינו פי על

הוא, נקל ואם לי הוא כבד אם הוא ואחת וטבעי, עצמי

לבוא  ית', בעזרתו ביכולתי אשר ככל ולעשות לעבוד  עלי

וחסדו  ד' ברכת שהם, מקום בכל שי' אנ"ש עם בכתובים

בשמחתם  חלק ליטול ישיגם, מופלגה בהצלחה הטוב

דא"ח  לומדי אגודת בהתיסדות לבבם לעורר וטובם,

האהבת ולהרבות ברבים לתורה קבועים ֵרעים ושיעורים

אבותינו  כ"ק הוד קדש דרכי בעקבי הקשורים האהובים,

מלהאיר  לעד יתם לא זכותם אשר הקדושים, ֹרבותינו

לעשות  לשמור ע"מ הקדושה בתורתם בלמדינו עלינו

ולקיים.

האור  הוד ראשינו עטרת שניטל הראשון מיום והנה

ר"ל  שהכהו כאיש הייתי זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה האלקי,
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ג"פ  בתפלתי רק מנוחה, מצאתי ולא נפשי, ידעתי לא רעם,

לענות  וגם דבר, דבר מבלי בחדרי סגור והיות ביום,

חובה  שמצאתי זאת זולת מכתבים. ע"י ומכ"ש לשואלים,

איש  הטהורה, המנורה הקדש מערכת למול בנפשי

נבג"מ  זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד האלקים

היקרים  התלמידים המוסד לחניכי בכתובים לבוא זי"ע,

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד מקושרי ולכל ראשון) (מכ' יחיו

דברי  בהעתק יחיו עליהם ד' זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה

תו"ת  המוסד אודות וכללי השני), (מכתב בקדש צוואתו

לחזור  אלי כאמור לקיים פני ושמתי בפאלטאווע), (נדפס

דא"ח.

תולדות, א' במוש"ק נחלתי, ול"ע ל"ע הנה כן ואחרי

במצב  והייתי שי', ב"ב וכל ר"ל, טיף סיפנא[י] במחלת

מעט  שבתי חדשים, איזה ובמשך כו' עד ל"ע מסוכן

דא"ח  שחזרתי הראשון פעם פורים ובסעודת לאיתני,

ברבים.

לעזוב  בל"נ, בלבי גמרתי  שונים ענינים עפ"י אז ומני

כפי  ולקיים מאומה, כל על הבט ומבלי בטבע, לי אשר כל

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק להוד הייתי נרצע עבד כי שנצטויתי,

הנני  ועבד פה, אתנו בגופו בהיותו זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

לאלו  כי הוא והאמת ממש, ד' רצון שהוא הקדוש, לרצונו

לנגד  הוא נצב וכי לנו, הוא אחת בקדקדם מוח להם שיש

מצוה  הלא סוף כל וסוף ממש, בגוף בהיותו כמו תמיד עיני

לנו  הנראה הטוב על לשכוח הגשם, את לעזוב עלינו וחובה

החומר, טבע מפני לפנינו הכבד על ולהתגב[ר] בשר לעיני

מאתנו, דורש אלקינו ה' מה לידע פנימה, הקדש אל ולשוב

בלב  קבוע הוא כה ואם ד'. עובדי ע"י יודעים אנו וזה

לבבינו. ולסגור עינינו לסתום לנו למה במוח, ומוחלט

אמצא  אשר בכל להתעסק והתחלתי וטבעי דעתי ובטלתי

בא  והנני שי' מאנ"ש לרבים ומועיל לטוב ית' בעזרתו

העולם. דאבות במילי לשוחח החפץ כל את בכתובים,

כולנו. עלינו ירחם הטוב והאל

ומודיעים  יודעים דברים בקישורי עומדים אשר ואלו

ב' הימים בקרב להם אשלח ועתה אתם. מהנעשה בכ"ע

הנ"ל. מכתבים

על  הזה, וסדר באופן התקבלו שלהם השילוחים והנה

א"ר, שלשים נשא מעש"ק טוא"ר, סך בחוקתי מד' קופ"ר

עד  בס"ה א"ר. כ"ה סיון א"ך יום טוא"ר, מהנ"ל עוד

פ"ה לקופת היום בגו"ר. עליהם תגן המצות וזכות א"ר.

פרטיות  קבלות לשלוח א"ר. עשרים סך 6/72 מיום רמב"ן

ענין. ואינו לזה הזמן לי אין

מ"ה  סך סיון ט"ז מיום לקו"ת ספרי בעד התקבל כן

ידיעה  התקבל ועדי זה. מה מפורש להודיע וייטיב א"ר,

מונחים. יהיו

הוד  את שלם לבו אשר כאו"א בשלום גיני נא יפרוש

ורצונו  זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק

זה  כי יכולתו כפי הרצונות אחד לקיים והמשתדל הקדוש,

ית'. הגדול האל וחסדי ברצון אדמות עלי תעודתינו זה רק

ורבם. מורם בן והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'

ci jxk v"iixden w"b`
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ג כסלו, ה'תשי"א 

ברוקלין

הוו"ח אי"א מו"מ באמונה וכו' מהר"י הכהן שי'

שלום וברכה!

במענה על שאלתו אודות... שי', הנה צריך להסביר לו אשר תיכף ומיד יתחיל להניח תפלין בכל 

יום, ובמצבו הפרטי הנה זהו גם סגולה להמבוקש הפרטי שלו. איני יודע על דבר ידיעותיו, אבל בכל 

אופן צריך ללמוד פרשת השבוע עם איזה פירוש המתאים לפניו, ויוכל להיות גם בהעתקה אנגלית.

נוסף על זה, הנה על אביו שי' להוסיף על שאר לימודיו אמירת קפיטל ע"א תהלים בכל יום, 

ויוכל לאמרו במשך היום, ובלבד שלא לאמרו בלילה קודם חצות שאז אין אומרים תהלים. ועל אם 

המשך בעמוד רטס
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él äpðzé àìî óñëa eäãN äö÷a øLà£¤−¦§¥´¨¥®§¤̧¤¨¥¹¦§¤¬¨¦²

ëBúa:øá÷-úfçàì íëé-éða CBúa áLé ïBøôrå §«§¤−©«£ª©¨«¤§¤§¬¥−§´§¥
-éðá éðæàa íäøáà-úà ézçä ïBøôr ïriå úç¥®©©Á©Á¤§¸©«¦¦³¤©§¨¨¸§¨§¥´§¥

:øîàì Bøér-ørL éàa ìëì úçàééðãà-àì ¥½§²Ÿ¨¥¬©«©¦−¥«Ÿ«Ÿ£Ÿ¦´
Eì Ba-øLà äørnäå Cì ézúð äãOä éðrîL§¨¥½¦©¨¤Æ¨©´¦½̈§©§¨¨¬£¤−§´
:Eúî øá÷ Cl äézúð énr-éðá éðérì äézúð§©¦®¨§¥¥¯§¥«©¦²§©¦¬¨−̈§¬Ÿ¥¤«

áé:õøàä-ír éðôì íäøáà eçzLiå(ìàøùé) ©¦§©̧Æ©§¨½̈¦§¥−©¨¨«¤
âéCà øîàì õøàä-ír éðæàa ïBøôr-ìà øaãéå©§©¥̧¤¤§¹§¨§¥³©¨¨̧¤Æ¥½Ÿ©²

épnî ç÷ äãOä óñk ézúð éðrîL eì äzà-íà¦©¨¬−§¨¥®¦¨©¹¦¤³¤©¨¤Æ©´¦¤½¦
:änL éúî-úà äøa÷àåãé-úà ïBøôr ïriå §¤§§¨¬¤¥¦−¨«¨©©©̄¤§²¤

:Bì øîàì íäøáàåèòaøà õøà éðrîL éðãà ©§¨−̈¥¬Ÿ«£Ÿ¦´§¨¥½¦¤Á¤Á©§©̧
ðéáe éðéa óñk-ì÷L úàîEúî-úàå àåä-äî E ¥¯Ÿ¤«¤¤²¤¥¦¬¥«§−©¦®§¤¥«§−

:øá÷æèì÷Liå ïBøôr-ìà íäøáà òîLiå §«Ÿ©¦§©´©§¨¨»¤¤§¼©¦§³Ÿ
éðæàa øac øLà óñkä-úà ïøôrì íäøáà©§¨¨Æ§¤§½Ÿ¤©¤¾¤£¤¬¦¤−§¨§¥´
:øçqì øáò óñk ì÷L úBàî òaøà úç-éðá§¥¥®©§©³¥Æ¤´¤¤½¤Ÿ¥−©Ÿ¥«

ã ycew zegiyn zecewp ã(110 'nr d jxk zegiy ihewl)

‰ÏtÎn‰ ˙¯ÚÓ ט)‡˙ (כג, ∆¿»«««¿≈»
האֹותּיֹות  ׁשּתי ּכפּולה, ה' היינּו ׁש"הּמכּפלה" ּבּזהר, ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאיתא

למערה  זה ּפרּוׁש ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ויׁש הוי'. ׁשּבׁשם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹה'

ּבדרּגת  היא למעלה הּנׁשמה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּכפׁשּוטּה.

ּבעלֿ לדרּגת מּגיעה היא למּטה ירידתּה ידי ועל ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָצּדיק,

מּגיעה  היא הּגּוף מן והסּתּלקּותּה עבֹודתּה סּיּום ועם ְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָּתׁשּובה,

ה' יׁשנּה הרי ה', ּתׁשּוב ּובתׁשּובה, הּתׁשּובה. ְְְְֲִִֵֵֶַָָָָלׁשלמּות

עּלאה, ּתׁשּובה ּתּתאה; ה' ּתׁשּוב ּתּתאה, ּתׁשּובה ְְְִַַָָָָָָָָָָּכפּולה:

עּלאה. ה' ִָָָּתׁשּוב

,ïåùàø
éðùæéøLà äìtëna øLà ïBøôr äãN | í÷iå©¨´¨§¥´¤§À£¤Æ©©§¥½̈£¤−

õrä-ìëå Ba-øLà äørnäå äãOä àøîî éðôì¦§¥´©§¥®©¨¤Æ§©§¨¨´£¤½§¨¨¥Æ
:áéáñ Bìáb-ìëa øLà äãOa øLàçéíäøáàì £¤´©¨¤½£¤¬§¨§ª−¨¦«§©§¨¨¬

:Bøér-ørL éàa ìëa úç-éðá éðérì äð÷îì§¦§−̈§¥¥´§¥¥®§−Ÿ¨¥¬©«©¦«
èé-ìà BzLà äøN-úà íäøáà øá÷ ïë-éøçàå§©«£¥¥Á¨©̧©§¨¹̈¤¨¨´¦§À¤

àåä àøîî éðt-ìr äìtënä äãN úørî§¨©º§¥¯©©§¥¨²©§¥¬©§¥−¦´
:ïrðk õøàa ïBøáçëäørnäå äãOä í÷iå ¤§®§¤−¤§¨«©©¨̧¨©¨¤¹§©§¨¨¯

-éða úàî øá÷-úfçàì íäøáàì Ba-øLà£¤²§©§¨−̈©«£ª©®̈¤¥¥−§¥
:úçñãëàýåýéå íéîia àa ï÷æ íäøáàå ¥«§©§¨¨´¨¥½−̈©¨¦®©«Ÿ̈²

:ìka íäøáà-úà Cøaá-ìà íäøáà øîàiå ¥©¬¤©§¨−̈©«Ÿ©Ÿ́¤©§¨À̈¤
àð-íéN Bì-øLà-ìëa ìLnä Búéa ï÷æ Bcár©§Æ§©´¥½©¥−§¨£¤®¦«¨¬

:éëøé úçz Eãéâéýìû ýåýéa EréaLàå ¨«§−©¬©§¥¦«§©§¦´£½©«Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´
äMà çwú-àì øLà õøàä éýìûå íéîMä©¨©½¦¥«Ÿ¥−¨¨®¤£¤̧«Ÿ¦©³¦¨Æ
:Baø÷a áLBé éëðà øLà éðrðkä úBðaî éðáì¦§¦½¦§Æ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§¦§«

ãäMà zç÷ìå Cìz ézãìBî-ìàå éöøà-ìà ék¦¯¤©§¦²§¤«©§¦−¥¥®§¨«©§¨¬¦−̈
:÷çöéì éðáìä-àì éìeà ãárä åéìà øîàiå ¦§¦¬§¦§¨«©³Ÿ¤¥¨Æ¨¤½¤©Æ«Ÿ

úàfä õøàä-ìà éøçà úëìì äMàä äáàúŸ¤´¨«¦½̈¨¤¬¤©«£©−¤¨¨´¤©®Ÿ
ða-úà áéLà áLääúàöé-øLà õøàä-ìà E ¤«¨¥³¨¦Æ¤¦§½¤¨−̈¤£¤¨¨¬¨

:íMîå-ït Eì øîMä íäøáà åéìà øîàiå ¦¨«©¬Ÿ¤¥−̈©§¨®̈¦¨´¤§½¤
:änL éða-úà áéLzæíéîMä éýìû | ýåýé ¨¦¬¤§¦−¨«¨§Ÿ̈´¡Ÿ¥´©¨©À¦

øLàå ézãìBî õøàîe éáà úéaî éðç÷ì øLà£¤̧§¨©¹¦¦¥´¨¦»¥¤´¤«©§¦¼©«£¤̧
ïzà Erøæì øîàì éì-òaLð øLàå éì-øac¦¤¦¹©«£¤³¦§©¦Æ¥½Ÿ§©̧§£½¤¥−
éðôì Bëàìî çìLé àeä úàfä õøàä-úàE ¤¨¨´¤©®ŸÀ¦§©³©§¨Æ§¨¤½

:íMî éðáì äMà zç÷ìåçäáàú àì-íàå §¨«©§¨¬¦¨²¦§¦−¦¨«§¦¸ŸŸ¤³
àäéøçà úëìì äM÷ø úàæ éúráMî úéwðå E ¨«¦¨Æ¨¤´¤©«£¤½§¦¦¾¨¦§ª«¨¦−®Ÿ©´

:änL áLú àì éða-úàèBãé-úà ãárä íNiå ¤§¦½¬Ÿ¨¥−¨«¨©¨³¤¨¤̧¤Æ¤¨½
øácä-ìr Bì òáMiå åéðãà íäøáà Cøé úçz©²©¤¬¤©§¨−̈£Ÿ®̈©¦¨´©½©©¨−̈

:äfä©¤«



iriaxרסב ,iyily - ck - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(68 'nr dl jxk zegiy ihewl)

ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê Ì‰¯·‡Â(א (כד, ¿«¿»»»≈»«»ƒ
חּייו, ימי ּכל ּבמׁש עבֹודתֹו עבד ׁשאברהם מפרׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּזהר

אברהם  הרי להבין, ויׁש ׁשלימין". "יֹומין היּו ימיו ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעד

ׁשנים. ׁשלׁש לֹו חסרּו ּכן ואם ׁשלׁש, ּבגיל ּבֹוראֹו את ְְְְִִִִִֵֶָָָָֹֹהּכיר

ּודריׁשה  חקירה ׁשל ּתֹוצאה היתה זֹו הּכרה ּדהּנה לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָויׁש

לׁשֹוטט  התחיל הרמּב"ם: ּובלׁשֹון זה, ׁשּלפני ּבּׁשנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשעׂשה

ׁשנים  ׁשאֹותן ּומּכיון האמת. ּדר את ׁשהּׂשיג עד . . ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבדעּתֹו

עליהן  ּגם לֹומר ׁשּי ּבֹוראֹו, להּכרת והכׁשרה הכנה ּבגדר ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהיּו

ׁשלימין". "יֹומין ְִִֵֶָׁשהיּו

éùéìùéåéðãà élîbî íélîâ äøNr ãárä çwiå©¦©´Â̈¤Â¤£¨¨¸§©¦¹¦§©¥³£Ÿ¨Æ
íøà-ìà Cìiå í÷iå Bãéa åéðãà áeè-ìëå Cìiå©¥½¤§¨¬£Ÿ−̈§¨®©À̈¨©¥²¤¤£©¬

:øBçð øér-ìà íéøäðàéõeçî íélîbä Cøáiå ©«£©−¦¤¦¬¨«©©§¥¯©§©¦²¦¬
úàö úrì áør úrì íénä øàa-ìà øérì̈¦−¤§¥´©¨®¦§¥´¤½¤§¥−¥¬

:úáàMäáéíäøáà éðãà éýìû ýåýé | øîàiå ©«Ÿ£«Ÿ©Ÿ©Ã§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
éðãà ír ãñç-äNrå íBiä éðôì àð-äø÷ä©§¥¨¬§¨©−©®©«£¥¤¾¤¦−£Ÿ¦¬

:íäøáàâéúBðáe íénä ïér-ìr ávð éëðà äpä ©§¨¨«¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§Æ
ì úàöé øérä éLðà:íéî áàLãéäéäåáéúëøòðä ©§¥´¨¦½«Ÿ§−Ÿ¦§¬Ÿ¨«¦§¨¨´

éø÷Ccë àð-éhä äéìà øîà øLà äørpä©©«£À̈£¤̧Ÿ©³¥¤̧¨Æ©¦¨³©¥Æ
élîb-íâå äúL äøîàå äzLàådúà ä÷Là E §¤§¤½§¨«§¨´§¥½§©§©¤−©§¤®Ÿ¨³

ãñç úéNr-ék òãà dáe ÷çöéì Ecárì zçëäŸ©̧§¨Æ§©§§´§¦§½̈¨´¥©½¦«¨¦¬¨¤−¤
:éðãà-íråèäpäå øaãì älk íøè àeä-éäéå ¦£Ÿ¦«©«§¦À¤»¤»¦¨´§©¥¼§¦¥¯

äkìî-ïa ìûeúáì äãlé øLà úàöé ä÷áø¦§¨´Ÿ¥À£¤³ª§¨Æ¦§¥´¤¦§½̈
:dîëL-ìr dcëå íäøáà éçà øBçð úLà¥¬¤¨−£¦´©§¨®̈§©−̈©¦§¨«

æèáéúëøòðäåéø÷ãàî äàøî úáè äørpäå§©©«£À̈Ÿ©³©§¤Æ§½Ÿ
àlîzå äðérä ãøzå drãé àì Léàå äìeúa§¾̈§¦−´Ÿ§¨®̈©¥´¤¨©½§¨©§©¥¬

cë:ìrzå dæéøîàiå dúàø÷ì ãárä õøiå ©−̈©¨«©©¨¬¨¨¤−¤¦§¨¨®©¾Ÿ¤
:Cckî íéî-èrî àð éðéàéîâäçéäúL øîàzå ©§¦¦¬¦¨²§©©−¦¦©¥«©−Ÿ¤§¥´

:eä÷Lzå dãé-ìr dck ãøzå øäîzå éðãà£Ÿ¦®©§©¥À©¯Ÿ¤©¨²©¨−̈©©§¥«
èéélîâì íb øîàzå Bú÷Läì ìëzåãr áàLà E ©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³¦§©¤̧Æ¤§½̈©¬

ì elk-íà:úzLë-ìà dck ørzå øäîzå ¦¦−¦§«Ÿ©§©¥À©§©³©¨Æ¤
ì øàaä-ìà ãBò õøzå ú÷MäáàLzå áàL ©½Ÿ¤©¨¬¨²¤©§¥−¦§®Ÿ©¦§©−

:åélîb-ìëìàëLéøçî dì äàzLî Léàäå §¨§©¨«§¨¦¬¦§¨¥−¨®©«£¦¾
:àì-íà Bkøc ýåýé çéìöää úrãìáëéäéå ¨©À©©«¦§¦¯©§Ÿ̈²©§−¦«Ÿ©§¦À

ì íélîbä elk øLàkíæð Léàä çwiå úBzL ©«£¤̧¦³©§©¦Æ¦§½©¦©³¨¦Æ¤¤́

äøNr äéãé-ìr íéãéîö éðLe Bì÷Lî ò÷a áäæ̈½̈¤−©¦§¨®§¥³§¦¦Æ©¨¤½¨£¨¨¬
:íì÷Lî áäæâëéì àð éãébä zà éî-úa øîàiå ¨−̈¦§¨¨«©¸Ÿ¤Æ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®
éáà-úéa Léä:ïéìì eðì íB÷î Cãëåéìà øîàzå £¥¯¥«¨¦²¨¬−̈¨¦«©´Ÿ¤¥½̈

:øBçðì äãìé øLà äkìî-ïa éëðà ìàeúa-úa©§¥−¨®Ÿ¦¤¦§¾̈£¤¬¨«§−̈§¨«
äëeðnr áø àBtñî-íb ïáz-íb åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©¤¬¤©¦§−©´¦¨®

:ïeìì íB÷î-íbåë:ýåýéì eçzLiå Léàä ãwiå ©¨−¨«©¦´Ÿ¨¦½©¦§©−©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr ` jxk zegiy ihewl)

B„Èa ÂÈB„‡ ·eË ÏÎÂ(י (כד, ¿»¬»¿»
BÏ ¯L‡ Ïk ÏÚ ˜ÁˆÈÏ ·˙k ‰zÓ ¯ËL(רש"י) ¿««»»»«¿ƒ¿»«»¬∆

היה  עצמֹו והּוא הּקדּׁשה, מקֹום יׂשראל, ּבארץ היה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻיצחק

ׁשל  ּבביתם לארץ, ּבחּוץ היתה רבקה ואּלּו ּתמימה", ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָ"עֹולה

ׁשני  חּבּור אפֹוא מבּטאים ׁשּלהם הּנּׂשּואין ולבן. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבתּואל

ּתכלית  הּוא זה וחּבּור וגּוף. נׁשמה וגׁשמּיּות, רּוחנּיּות ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָקצוֹות:

והפיכתּה ּבארץ אלקית קדּׁשה הׁשּכנת – העֹולם ְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻּבריאת

ּכל  את ליצחק אברהם נתן לכן ה'. אֹור להׁשראת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלכלי

ּכל  את ּכלּֿכּלֹו, את אּלּו ּבנּׂשּואין ׁשהׁשקיע היינּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻרכּוׁשֹו,

ַמהּותֹו.

éòéáøæëíäøáà éðãà éýìû ýåýé Ceøa øîàiå©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
éëðà éðãà írî Bzîàå Bcñç áær-àì øLà£Â¤Â«Ÿ¨©¬©§²©«£¦−¥¦´£Ÿ¦®¨«Ÿ¦À

:éðãà éçà úéa ýåýé éðçð Cøcaçëõøzå ©¤̧¤Æ¨©´¦§Ÿ̈½¥−£¥¬£Ÿ¦«©¨̧¨Æ
áéúëøòðäéø÷íéøáck dnà úéáì ãbzå äørpä©©«£½̈©©¥−§¥´¦¨®©§¨¦−

:älàäèëïáì õøiå ïáì BîLe çà ä÷áøìe ¨¥«¤§¦§¨¬−̈§´¨¨®©¨̧¨¨¨¯
:ïérä-ìà äöeçä Léàä-ìàìúàøk | éäéå ¤¨¦²©−¨¤¨¨«¦©§¦´¦§´Ÿ

BòîLëe Búçà éãé-ìr íéãîvä-úàå íæpä-úà¤©¤À¤§¤©§¦¦»©§¥´£Ÿ¼§¨§À
éìà øaã-äk øîàì Búçà ä÷áø éøác-úà¤¦§¥º¦§¨³£ŸÆ¥½Ÿ«Ÿ¦¤¬¥©−
íélîbä-ìr ãîò äpäå Léàä-ìà àáiå Léàä̈¦®©¨ŸÆ¤¨¦½§¦¥²Ÿ¥¬©©§©¦−

:ïérä-ìràìãîrú änì ýåýé Ceøa àBa øîàiå ©¨¨«¦©¾Ÿ¤−§´§Ÿ̈®¨³¨©«£ŸÆ
:íélîbì íB÷îe úéaä éúépt éëðàå õeça©½§¨«Ÿ¦Æ¦¦´¦©©½¦¨−©§©¦«

áìïáz ïziå íélîbä çzôéå äúéaä Léàä àáiå©¨³Ÿ¨¦Æ©©½§¨©§©©−©§©¦®©¦¥̧¤³¤
éìâøå åéìâø õçøì íéîe íélîbì àBtñîe¦§Æ©§©¦½©̧¦Æ¦§´Ÿ©§½̈§©§¥¬

:Bzà øLà íéLðàäâìáéúëíùééåéø÷åéðôì íNeiå ¨«£¨¦−£¤¬¦«©¨³§¨¨Æ
éøác ézøac-íà ãr ìëà àì øîàiå ìëàì¤«¡½Ÿ©¸Ÿ¤Æ´ŸŸ©½©¬¦¦©−§¦§¨®̈

:øac øîàiåãì:éëðà íäøáà ãár øîàiå ©−Ÿ¤©¥«©Ÿ©®¤¬¤©§¨−̈¨«Ÿ¦
äìýåýéåïàö Bì-ïziå ìcâiå ãàî éðãà-úà Cøa ©«Ÿ̈º¥©¯¤£Ÿ¦²§−Ÿ©¦§¨®©¦¤º³Ÿ

íélîâe úçôLe íãárå áäæå óñëå ø÷áe¨¨Æ§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−



רסג iying - ck - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íéøîçååìéðãàì ïá éðãà úLà äøN ãìzå ©«£Ÿ¦«©¥¿¤¨¨Á¥̧¤£Ÿ¦¬¥Æ©«Ÿ¦½
:Bì-øLà-ìk-úà Bì-ïziå dúð÷æ éøçà©«£¥−¦§¨¨®©¦¤−¤¨£¤«

æìéðáì äMà çwú-àì øîàì éðãà éðraLiå©©§¦¥¬¦£Ÿ¦−¥®Ÿ«Ÿ¦©³¦¨Æ¦§¦½
:Böøàa áLé éëðà øLà éðrðkä úBðaîçì-íà ¦§Æ©§©«£¦½£¤¬¨«Ÿ¦−¥¬§©§«¦

zç÷ìå ézçtLî-ìàå Cìz éáà-úéa-ìà àì̄Ÿ¤¥«¨¦²¥¥−§¤¦§©§¦®§¨«©§¨¬
:éðáì äMàèìCìú-àì éìà éðãà-ìà øîàå ¦−̈¦§¦«¨«Ÿ©−¤£Ÿ¦®ª©²«Ÿ¥¥¬

:éøçà äMàäî-øLà ýåýé éìà øîàiå ¨«¦−̈©«£¨«©−Ÿ¤¥¨®§Ÿ̈º£¤
çéìöäå Czà Bëàìî çìLé åéðôì ézëläúä¦§©©´§¦§¨À̈¦§©̧©§¨³¦¨Æ§¦§¦´©
úéaîe ézçtLnî éðáì äMà zç÷ìå Ekøc©§¤½§¨«©§¨³¦¨Æ¦§¦½¦¦§©§¦−¦¥¬

:éáààîézçtLî-ìà àBáú ék éúìàî ä÷pz æà ¨¦«¨³¦¨¤Æ¥¨´¨¦½¦¬¨−¤¦§©§¦®
:éúìàî é÷ð úééäå Cì eðzé àì-íàåáîàáàå §¦³Ÿ¦§Æ½̈§¨¦¬¨¨¦−¥¨«¨¦«¨«¨¬Ÿ

íäøáà éðãà éýìû ýåýé øîàå ïérä-ìà íBiä©−¤¨¨®¦¨«Ÿ©À§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
Cìä éëðà øLà ékøc çéìöî àp-ELé-íà¦¤§¨Æ©§¦´©©§¦½£¤¬¨«Ÿ¦−Ÿ¥¬

:äéìrâîäéäå íénä ïér-ìr ávð éëðà äpä ¨¤«¨¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©®̈¦§¨¨³
ì úàöiä äîìrä-éðé÷Lä äéìà ézøîàå áàL ¨«©§¨Æ©Ÿ¥´¦§½Ÿ§¨«©§¦´¥¤½¨©§¦«¦

:Cckî íéî-èrî àðãîäzà-íb éìà äøîàå ¨¬§©©−¦¦©¥«§¨«§¨³¥©Æ©©¨´
élîâì íâå äúL-øLà äMàä àåä áàLà E §¥½§©¬¦§©¤−¤§¨®¦´¨«¦½̈£¤

éðãà-ïáì ýåýé çéëä:äîøaãì älëà íøè éðà Ÿ¦¬©§Ÿ̈−§¤£Ÿ¦«£¦Á¤̧¤£©¤¹§©¥´
dîëL-ìr dcëå úàöé ä÷áø äpäå éaì-ìà¤¦¦À§¦¥̧¦§¨³Ÿ¥Æ§©¨´©¦§½̈
:àð éðé÷Lä äéìà øîàå áàLzå äðérä ãøzå©¥¬¤¨©−§¨©¦§®̈¨«Ÿ©¬¥¤−¨©§¦¬¦¨«

åîäúL øîàzå äéìrî dck ãøBzå øäîzå©§©¥À©³¤©¨Æ¥«¨¤½¨©´Ÿ¤§¥½
élîb-íâåíélîbä íâå zLàå ä÷Là E §©§©¤−©§¤®¨¥¾§§§©¬©§©¦−
:äú÷Läæîzà éî-úa øîàå dúà ìàLàå ¦§¨«¨¨«¤§©´ŸÀ̈¨«Ÿ©»©¦´©§¼

Bl-äãìé øLà øBçð-ïa ìàeúa-úa øîàzå©ÀŸ¤©§¥Æ¤¨½£¤¬¨«§¨−
-ìr íéãéîväå dtà-ìr íæpä íNàå äkìî¦§¨®¨«¨¦³©¤̧¤Æ©©½̈§©§¦¦−©

:äéãéçî-úà Cøáàå ýåýéì äåçzLàå ãwàå ¨¤«¨¨«¤¬Ÿ¨«¤§©«£¤−©«Ÿ̈®¨«£¨¥À¤
Cøãa éðçðä øLà íäøáà éðãà éýìû ýåýé§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈£¤³¦§©̧¦Æ§¤´¤

:Bðáì éðãà éçà-úa-úà úç÷ì úîàèîäzrå ¡¤½¨©²©¤©£¦¬£Ÿ¦−¦§«§Â©Â̈
éì eãébä éðãà-úà úîàå ãñç íéNò íëLé-íà¦¤§¤̧Ÿ¦¹¤¯¤¤«¡¤²¤£Ÿ¦−©¦´¦®
-ìr Bà ïéîé-ìr äðôàå éì eãébä àì-íàå§¦¾Ÿ©¦´¦½§¤§¤¬©¨¦−¬©

:ìàîNðàöé ýåýéî eøîàiå ìàeúáe ïáì ïriå §«Ÿ©©̧©¨¨³§¥Æ©´Ÿ§½¥«Ÿ̈−¨¨´
éìà øac ìëeð àì øácä:áBè-Bà òø Eàð-äpä ©¨®̈¬Ÿ©²©¥¬¥¤−©¬«¦¥«

éðôì ä÷áøéðãà-ïáì äMà éäúe Cìå ç÷ EE ¦§¨¬§¨¤−©´¨¥®§¦³¦¨Æ§¤£Ÿ¤½

:ýåýé øac øLàkáðãár òîL øLàk éäéå ©«£¤−¦¤¬§Ÿ̈«©§¦¾©«£¤¬¨©²¤¬¤
:ýåýéì äöøà eçzLiå íäéøác-úà íäøáà©§¨−̈¤¦§¥¤®©¦§©¬©−§¨©«Ÿ̈«

ã ycew zegiyn zecewp ã(330 'nr k jxk zegiy ihewl)

ÌBi‰ ‡B·‡Â(מב (כד, »»«
ÌB˜n‰ ÈÙÏ ˙B·‡ È„·Ú ÏL Ô˙ÁÈN ‰ÙÈ(רש"י) »»ƒ»»∆«¿≈»ƒ¿≈«»

לאנׁשים  ונאמרה ּפׁשּוטים ּבדברים עסקה זֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָׂשיחה

אברהם, ׁשל ּבׁשליחּותֹו נאמרה אבל ולבן), (ּבתּואל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָּפׁשּוטים

אם  אנכי". אברהם "עבד ּדבריו: את אליעזר ׁשּפתח ְְְֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּוכפי

"ׂשיחה", חּלין, ּבעניני עּסּוק ׁשל לעבֹודה רמז ּכאן יׁש ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻּכן,

ּפֹועלים  עלֿידּה ּכי זֹו, "ׂשיחה" ׁשל ּכחּה ויפה ׁשמים. ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלׁשם

"הּוא העֹולם, את ויהּוה "יׂשיח" הּקּב"ה וּיהי".ÁNׁשּגם ִִֶֶֶַַַַָָָָָ»ִֶַ

חּלין" "ׂשיחת נחׁשבת העֹולם ׁשּבריאת ּבחסידּות, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֻוכּמבאר

ה'. לגּבי ואפס אין הּוא ׁשהעֹולם מּׁשּום הּקּב"ה, ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאצל

éùéîçâðíéãâáe áäæ éìëe óñë-éìk ãárä àöBiå©¥̧¨¤¹¤§¥¤̧¤§¥³¨¨Æ§¨¦½
:dnàìe äéçàì ïúð úðcâîe ä÷áøì ïziå©¦¥−§¦§®̈¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«

ãðeðéìiå Bnr-øLà íéLðàäå àeä ezLiå eìëàiå©«Ÿ§´©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−©¨¦®
:éðãàì éðçlL øîàiå ø÷aá eîe÷iåäðøîàiå ©¨´©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«©³Ÿ¤

áLz dnàå äéçàáéúëøòðäéø÷eðzà äørpä ¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧©©«£¨¬¦¨²
:Cìz øçà øBNr Bà íéîéåðíäìà øîàiå ¨¦−´¨®©©−¥¥«©³Ÿ¤£¥¤Æ

éðeçlL ékøc çéìöä ýåýéå éúà eøçàz-ìà©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−¦§¦´©©§¦®©§¾¦
:éðãàì äëìàåæðàø÷ð eøîàiåáéúëøòðì §¥«§−̈©«Ÿ¦«©«Ÿ§−¦§¨´

éø÷:äét-úà äìàLðå äørpìçðä÷áøì eàø÷iå ©©«£®̈§¦§£−̈¤¦«¨©¦§§³§¦§¨Æ
øîàzå äfä Léàä-ír éëìúä äéìà eøîàiå©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦¨¦´©¤®©−Ÿ¤

:Cìàèðdz÷ðî-úàå íúçà ä÷áø-úà eçlLéå ¥¥«©§©§²¤¦§¨¬£Ÿ−̈§¤¥«¦§¨®
:åéLðà-úàå íäøáà ãár-úàåñ-úà eëøáéå §¤¤¬¤©§¨−̈§¤£¨¨«©§¨«§³¤

ééä zà eðúçà dì eøîàiå ä÷áøäááø éôìàì ¦§¨Æ©Ÿ́§½̈£Ÿ¥¾©¬§£¦−§©§¥´§¨®̈
:åéàðN ørL úà Crøæ Løééåàñä÷áø í÷zå §¦©´©§¥½¥−©¬©«§¨«©¨̧¨¦§¹̈

éøçà äðëìzå íélîbä-ìr äðákøzå äéúørðå§©«£Ÿ¤À¨©¦§©̧§¨Æ©©§©¦½©¥©−§¨©«£¥´
:Cìiå ä÷áø-úà ãárä çwiå Léàäáñ÷çöéå ¨¦®©¦©¬¨¤²¤¤¦§−̈©¥©«§¦§¨Æ

õøàa áLBé àeäå éàø éçì øàa àBaî àá̈¦½§¥¬©©−Ÿ¦®§¬¥−§¤¬¤
:áâpäâñöé àöiåáør úBðôì äãOa çeNì ÷ç ©¤«¤©¥¥¬¦§¨²¨¬©©¨¤−¦§´¨®¤

:íéàa íélîâ äpäå àøiå åéðér àOiåãñàOzå ©¦¨³¥¨Æ©©½§§¦¥¬§©¦−¨¦«©¦¨³
ìrî ìtzå ÷çöé-úà àøzå äéðér-úà ä÷áø¦§¨Æ¤¥¤½¨©¥−¤¤¦§®̈©¦−Ÿ¥©¬

:ìîbääñäælä Léàä-éî ãárä-ìà øîàzå ©¨¨«©´Ÿ¤¤¨¤À¤¦«¨¦³©¨¤Æ
éðãà àeä ãárä øîàiå eðúàø÷ì äãOa Cìää©«Ÿ¥³©¨¤Æ¦§¨¥½©¬Ÿ¤¨¤−¤´£Ÿ¦®

iriax ,iyily - ck - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(68 'nr dl jxk zegiy ihewl)

ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê Ì‰¯·‡Â(א (כד, ¿«¿»»»≈»«»ƒ
חּייו, ימי ּכל ּבמׁש עבֹודתֹו עבד ׁשאברהם מפרׁש ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהּזהר

אברהם  הרי להבין, ויׁש ׁשלימין". "יֹומין היּו ימיו ׁשּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָעד

ׁשנים. ׁשלׁש לֹו חסרּו ּכן ואם ׁשלׁש, ּבגיל ּבֹוראֹו את ְְְְִִִִִֵֶָָָָֹֹהּכיר

ּודריׁשה  חקירה ׁשל ּתֹוצאה היתה זֹו הּכרה ּדהּנה לֹומר, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָָויׁש

לׁשֹוטט  התחיל הרמּב"ם: ּובלׁשֹון זה, ׁשּלפני ּבּׁשנים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשעׂשה

ׁשנים  ׁשאֹותן ּומּכיון האמת. ּדר את ׁשהּׂשיג עד . . ְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּבדעּתֹו

עליהן  ּגם לֹומר ׁשּי ּבֹוראֹו, להּכרת והכׁשרה הכנה ּבגדר ְְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָהיּו

ׁשלימין". "יֹומין ְִִֵֶָׁשהיּו

éùéìùéåéðãà élîbî íélîâ äøNr ãárä çwiå©¦©´Â̈¤Â¤£¨¨¸§©¦¹¦§©¥³£Ÿ¨Æ
íøà-ìà Cìiå í÷iå Bãéa åéðãà áeè-ìëå Cìiå©¥½¤§¨¬£Ÿ−̈§¨®©À̈¨©¥²¤¤£©¬

:øBçð øér-ìà íéøäðàéõeçî íélîbä Cøáiå ©«£©−¦¤¦¬¨«©©§¥¯©§©¦²¦¬
úàö úrì áør úrì íénä øàa-ìà øérì̈¦−¤§¥´©¨®¦§¥´¤½¤§¥−¥¬

:úáàMäáéíäøáà éðãà éýìû ýåýé | øîàiå ©«Ÿ£«Ÿ©Ÿ©Ã§Ÿ̈À¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
éðãà ír ãñç-äNrå íBiä éðôì àð-äø÷ä©§¥¨¬§¨©−©®©«£¥¤¾¤¦−£Ÿ¦¬

:íäøáàâéúBðáe íénä ïér-ìr ávð éëðà äpä ©§¨¨«¦¥²¨«Ÿ¦¬¦−̈©¥´©¨®¦§Æ
ì úàöé øérä éLðà:íéî áàLãéäéäåáéúëøòðä ©§¥´¨¦½«Ÿ§−Ÿ¦§¬Ÿ¨«¦§¨¨´

éø÷Ccë àð-éhä äéìà øîà øLà äørpä©©«£À̈£¤̧Ÿ©³¥¤̧¨Æ©¦¨³©¥Æ
élîb-íâå äúL äøîàå äzLàådúà ä÷Là E §¤§¤½§¨«§¨´§¥½§©§©¤−©§¤®Ÿ¨³

ãñç úéNr-ék òãà dáe ÷çöéì Ecárì zçëäŸ©̧§¨Æ§©§§´§¦§½̈¨´¥©½¦«¨¦¬¨¤−¤
:éðãà-íråèäpäå øaãì älk íøè àeä-éäéå ¦£Ÿ¦«©«§¦À¤»¤»¦¨´§©¥¼§¦¥¯

äkìî-ïa ìûeúáì äãlé øLà úàöé ä÷áø¦§¨´Ÿ¥À£¤³ª§¨Æ¦§¥´¤¦§½̈
:dîëL-ìr dcëå íäøáà éçà øBçð úLà¥¬¤¨−£¦´©§¨®̈§©−̈©¦§¨«

æèáéúëøòðäåéø÷ãàî äàøî úáè äørpäå§©©«£À̈Ÿ©³©§¤Æ§½Ÿ
àlîzå äðérä ãøzå drãé àì Léàå äìeúa§¾̈§¦−´Ÿ§¨®̈©¥´¤¨©½§¨©§©¥¬

cë:ìrzå dæéøîàiå dúàø÷ì ãárä õøiå ©−̈©¨«©©¨¬¨¨¤−¤¦§¨¨®©¾Ÿ¤
:Cckî íéî-èrî àð éðéàéîâäçéäúL øîàzå ©§¦¦¬¦¨²§©©−¦¦©¥«©−Ÿ¤§¥´

:eä÷Lzå dãé-ìr dck ãøzå øäîzå éðãà£Ÿ¦®©§©¥À©¯Ÿ¤©¨²©¨−̈©©§¥«
èéélîâì íb øîàzå Bú÷Läì ìëzåãr áàLà E ©§©−§©§Ÿ®©ÀŸ¤©³¦§©¤̧Æ¤§½̈©¬

ì elk-íà:úzLë-ìà dck ørzå øäîzå ¦¦−¦§«Ÿ©§©¥À©§©³©¨Æ¤
ì øàaä-ìà ãBò õøzå ú÷MäáàLzå áàL ©½Ÿ¤©¨¬¨²¤©§¥−¦§®Ÿ©¦§©−

:åélîb-ìëìàëLéøçî dì äàzLî Léàäå §¨§©¨«§¨¦¬¦§¨¥−¨®©«£¦¾
:àì-íà Bkøc ýåýé çéìöää úrãìáëéäéå ¨©À©©«¦§¦¯©§Ÿ̈²©§−¦«Ÿ©§¦À

ì íélîbä elk øLàkíæð Léàä çwiå úBzL ©«£¤̧¦³©§©¦Æ¦§½©¦©³¨¦Æ¤¤́

äøNr äéãé-ìr íéãéîö éðLe Bì÷Lî ò÷a áäæ̈½̈¤−©¦§¨®§¥³§¦¦Æ©¨¤½¨£¨¨¬
:íì÷Lî áäæâëéì àð éãébä zà éî-úa øîàiå ¨−̈¦§¨¨«©¸Ÿ¤Æ©¦´©½§©¦¬¦−̈¦®
éáà-úéa Léä:ïéìì eðì íB÷î Cãëåéìà øîàzå £¥¯¥«¨¦²¨¬−̈¨¦«©´Ÿ¤¥½̈

:øBçðì äãìé øLà äkìî-ïa éëðà ìàeúa-úa©§¥−¨®Ÿ¦¤¦§¾̈£¤¬¨«§−̈§¨«
äëeðnr áø àBtñî-íb ïáz-íb åéìà øîàzå©´Ÿ¤¥½̈©¤¬¤©¦§−©´¦¨®

:ïeìì íB÷î-íbåë:ýåýéì eçzLiå Léàä ãwiå ©¨−¨«©¦´Ÿ¨¦½©¦§©−©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(97 'nr ` jxk zegiy ihewl)

B„Èa ÂÈB„‡ ·eË ÏÎÂ(י (כד, ¿»¬»¿»
BÏ ¯L‡ Ïk ÏÚ ˜ÁˆÈÏ ·˙k ‰zÓ ¯ËL(רש"י) ¿««»»»«¿ƒ¿»«»¬∆

היה  עצמֹו והּוא הּקדּׁשה, מקֹום יׂשראל, ּבארץ היה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֻיצחק

ׁשל  ּבביתם לארץ, ּבחּוץ היתה רבקה ואּלּו ּתמימה", ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָ"עֹולה

ׁשני  חּבּור אפֹוא מבּטאים ׁשּלהם הּנּׂשּואין ולבן. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבתּואל

ּתכלית  הּוא זה וחּבּור וגּוף. נׁשמה וגׁשמּיּות, רּוחנּיּות ְְְְְְְִִִִֶַַָָָָקצוֹות:

והפיכתּה ּבארץ אלקית קדּׁשה הׁשּכנת – העֹולם ְְְֱֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹֻּבריאת

ּכל  את ליצחק אברהם נתן לכן ה'. אֹור להׁשראת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָלכלי

ּכל  את ּכלּֿכּלֹו, את אּלּו ּבנּׂשּואין ׁשהׁשקיע היינּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֻרכּוׁשֹו,

ַמהּותֹו.

éòéáøæëíäøáà éðãà éýìû ýåýé Ceøa øîàiå©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥Æ£Ÿ¦´©§¨½̈
éëðà éðãà írî Bzîàå Bcñç áær-àì øLà£Â¤Â«Ÿ¨©¬©§²©«£¦−¥¦´£Ÿ¦®¨«Ÿ¦À

:éðãà éçà úéa ýåýé éðçð Cøcaçëõøzå ©¤̧¤Æ¨©´¦§Ÿ̈½¥−£¥¬£Ÿ¦«©¨̧¨Æ
áéúëøòðäéø÷íéøáck dnà úéáì ãbzå äørpä©©«£½̈©©¥−§¥´¦¨®©§¨¦−

:älàäèëïáì õøiå ïáì BîLe çà ä÷áøìe ¨¥«¤§¦§¨¬−̈§´¨¨®©¨̧¨¨¨¯
:ïérä-ìà äöeçä Léàä-ìàìúàøk | éäéå ¤¨¦²©−¨¤¨¨«¦©§¦´¦§´Ÿ

BòîLëe Búçà éãé-ìr íéãîvä-úàå íæpä-úà¤©¤À¤§¤©§¦¦»©§¥´£Ÿ¼§¨§À
éìà øaã-äk øîàì Búçà ä÷áø éøác-úà¤¦§¥º¦§¨³£ŸÆ¥½Ÿ«Ÿ¦¤¬¥©−
íélîbä-ìr ãîò äpäå Léàä-ìà àáiå Léàä̈¦®©¨ŸÆ¤¨¦½§¦¥²Ÿ¥¬©©§©¦−

:ïérä-ìràìãîrú änì ýåýé Ceøa àBa øîàiå ©¨¨«¦©¾Ÿ¤−§´§Ÿ̈®¨³¨©«£ŸÆ
:íélîbì íB÷îe úéaä éúépt éëðàå õeça©½§¨«Ÿ¦Æ¦¦´¦©©½¦¨−©§©¦«

áìïáz ïziå íélîbä çzôéå äúéaä Léàä àáiå©¨³Ÿ¨¦Æ©©½§¨©§©©−©§©¦®©¦¥̧¤³¤
éìâøå åéìâø õçøì íéîe íélîbì àBtñîe¦§Æ©§©¦½©̧¦Æ¦§´Ÿ©§½̈§©§¥¬

:Bzà øLà íéLðàäâìáéúëíùééåéø÷åéðôì íNeiå ¨«£¨¦−£¤¬¦«©¨³§¨¨Æ
éøác ézøac-íà ãr ìëà àì øîàiå ìëàì¤«¡½Ÿ©¸Ÿ¤Æ´ŸŸ©½©¬¦¦©−§¦§¨®̈

:øac øîàiåãì:éëðà íäøáà ãár øîàiå ©−Ÿ¤©¥«©Ÿ©®¤¬¤©§¨−̈¨«Ÿ¦
äìýåýéåïàö Bì-ïziå ìcâiå ãàî éðãà-úà Cøa ©«Ÿ̈º¥©¯¤£Ÿ¦²§−Ÿ©¦§¨®©¦¤º³Ÿ

íélîâe úçôLe íãárå áäæå óñëå ø÷áe¨¨Æ§¤´¤§¨½̈©«£¨¦Æ§¨½Ÿ§©¦−
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érvä çwzå:ñkúzå óåñ÷çöéì ãárä øtñéå ©¦©¬©¨¦−©¦§¨«©§©¥¬¨¤−¤§¦§®̈
:äNr øLà íéøácä-ìk úàæñ÷çöé äàáéå ¥¬¨©§¨¦−£¤¬¨¨«©§¦¤´¨¦§À̈

Bì-éäzå ä÷áø-úà çwiå Bnà äøN äìäàä̈¸Ÿ¡¨Æ¨¨´¦½©¦©¯¤¦§¨²©§¦¬
:Bnà éøçà ÷çöé íçpiå äáäàiå äMàìô §¦−̈©¤«¡¨¤®¨©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(135 'nr ci jxk mgpn zxez)

‰„Oa ÁeNÏ ˜ÁˆÈ ‡ˆiÂ(סג (כד, «≈≈ƒ¿»»««»∆
‰lÙz ‡l‡ ‰ÁÈN ÔÈ‡Â . . ‰ÁÓ ˙lÙz Ôwz ˜ÁˆÈ ברכות) ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ»∆»¿ƒ»

ב) כו,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לקדּׁשה, ׁשּי ׁשאינֹו ל"ׂשדה", יצא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻיצחק

לקדּׁשה. ּולהעלֹותֹו לתּקנֹו ּכדי ׂשדה", איׁש . . עׂשו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻ"ויהי

ּכאׁשר  הּיֹום, ּבאמצע ׁשּזמּנּה מנחה, ּתפּלת ׁשל ענינּה ּגם ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזהּו

הּוא  ואףֿעלּֿפיֿכן ּבעסקיו, הּלהט ׁשל ּבעּצּומֹו נמצא ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהאדם

והעלאתֹו העסק ּתּקּון ּפֹועל הּוא ּבכ להתּפּלל: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָעֹומד

ׁשּלאחריה). העסק וגם הּתפּלה ׁשּלפני העסק (ּגם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלקדּׁשה

éùùäëàdîLe äMà çwiå íäøáà óñiå©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬
:äøeè÷á-úàå ïL÷é-úàå ïøîæ-úà Bì ãìzå §¨«©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤

:çeL-úàå ÷aLé-úàå ïéãî-úàå ïãîâïL÷éå §−̈§¤¦§®̈§¤¦§−̈§¤«©§¨§¨´
íøeMà eéä ïãã éðáe ïãc-úàå àáL-úà ãìé̈©½¤§−̈§¤§¨®§¥´§À̈¨²©¦¬

:íénàìe íLeèìeãðçå øôrå äôér ïéãî éðáeC §¦−§ª¦«§¥´¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ
:äøeè÷ éða älà-ìk ärcìàå òãéáàåäïziå ©«£¦−̈§¤§¨¨®¨¥−¤§¥¬§¨«©¦¥¯

:÷çöéì Bì-øLà-ìk-úà íäøáàåéðáìå ©§¨¨²¤¨£¤−§¦§¨«§¦§¥³
úðzî íäøáà ïúð íäøáàì øLà íéLâìétä©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬©§¨−̈©¨®Ÿ

çlLéå-ìà äîã÷ éç epãBòa Bða ÷çöé ìrî í ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½¥−§¨¤
:íã÷ õøàæéç-øLà íäøáà éiç-éðL éîé älàå ¤¬¤¤«¤§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈£¤®̈

:íéðL Lîçå äðL íéráLå äðL úàîçòåâiå §©¬¨¨²§¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«©¦§©̧
óñàiå ráNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà úîiå©¨¯¨©§¨¨²§¥¨¬−̈¥̈´§¨¥®©©¥−̈¤

:åénr-ìàèåéða ìàrîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå ¤©¨«©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈
øçö-ïa ïøôr äãN-ìà äìtënä úørî-ìà¤§¨©−©©§¥¨®¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ

:àøîî éðt-ìr øLà ézçäéäð÷-øLà äãOä ©«¦¦½£¤−©§¥¬©§¥«©¨¤²£¤¨¨¬
äøNå íäøáà øa÷ änL úç-éða úàî íäøáà©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨ª©¬©§¨−̈§¨¨¬

:BzLààéíéýìû Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå ¦§«©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−
:éàø éçì øàa-ír ÷çöé áLiå Bða ÷çöé-úàô ¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr eh jxk zegiy ihewl)

ÂÈa Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ B˙B‡ e¯a˜iÂ(ט (כה, «ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»
ÂÈÙÏ ˜ÁˆÈ ˙‡ CÈÏB‰Â ‰·eLz Ï‡ÚÓLÈ ‰NÚL Ô‡kÓƒ»∆»»ƒ¿»≈¿»¿ƒ∆ƒ¿»¿»»

(רש"י)

ונֹוטל  הּבכֹור ׁשהּוא טענתֹו היה יׁשמעאל ׁשל חטאֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעּקר

ּבלבד, הּׁשפחה ּבן ׁשהּוא ּבאמת, הּכיר לא הּוא ׁשנים; ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּפי

לכן  הּגבירה. ּבן יצחק, הּוא האמּתי והּיֹורׁש יֹורׁש, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינּנּו

את  ׁשהקּדים ּבכ ּדוקא ּבתׁשּובה חזרתֹו על הּתֹורה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָרֹומזת

מּטענתֹו ּבֹו חֹוזר ׁשהּוא ּגּלה ּבכ אברהם: קבּורת ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָיצחק

האמת. את ּומּכיר ֱִֶֶֶֶַַָהּקֹודמת

éòéáùáéøLà íäøáà-ïa ìàrîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä øâä äãìé̈«§¹̈¨¨¯©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«

âéíúãìBúì íúîLa ìàrîLé éða úBîL älàå§¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®
:íNáîe ìûaãàå øã÷å úéáð ìàrîLé øëa§³Ÿ¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«

ãé:àOîe äîeãå òîLîeåèøeèé àîéúå ããç ¦§¨¬§−̈©¨«£©´§¥½̈§¬
:äîã÷å Léôðæèälàå ìàrîLé éða íä älà ¨¦−¨¥«§¨¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤

íàéNð øNr-íéðL íúøéèáe íäéøöça íúîL§Ÿ½̈§©§¥¤−§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−
:íúnàìæéäðL úàî ìàrîLé éiç éðL älàå §ªŸ¨«§¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²

ìLeóñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå äðL íéL §¦¬¨−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤
:åénr-ìàçé-ìr øLà øeL-ãr äìéåçî eðkLiå ¤©¨«©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©

åéçà-ìë éðt-ìr äøeMà äëàa íéøöî éðt§¥´¦§©½¦«Ÿ£−̈©®¨©§¥¬¨¤−̈
:ìôð סימן יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ ¨¨«

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(hly 'nr ` jxk hweln mixn`nd xtq)

Ba ˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ C¯·ÈÂ(יא (כה, «¿»∆¡…ƒ∆ƒ¿»¿
היא  והׁשּפעה, המׁשכה ׁשענינּה ּברכה, הרי ּבזה, לדּיק ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיׁש

ויׁש והּצמצּום. הּדין מּדת הּוא אלקים ׁשם ואּלּו הוי', ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַַָָֹמּׁשם

מּדתֹו האירה חסד, ׁשּמּדתֹו אברהם, ׁשל מֹותֹו ׁשּלאחר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלֹומר,
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אלקים, מּׁשם הּברכֹות ּגם נמׁשכּו ולכן ּגבּורה, יצחק, ְְְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשל

יֹותר  נעלֹות אּלּו ׁשּברכֹות ּבחסידּות, ּומבאר ּגבּורה. ׁשל ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשם

הּקרירּות  ּבטבע הּוא חסד ׁשּכן, מחסד. הּנמׁשכֹות ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָמהּברכֹות

והׁשּפעתּה ּבחמימּות היא ּגבּורה ואּלּו מגּבלת, הׁשּפעתֹו ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֻולכן

ּבתגּברת. ְְִִֶֹהיא

øéèôîæèíúîL älàå ìàrîLé éða íä älà¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤§Ÿ½̈

íàéNð øNr-íéðL íúøéèáe íäéøöça§©§¥¤−§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−
:íúnàìæéäðL úàî ìàrîLé éiç éðL älàå §ªŸ¨«§¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²

ìLeóñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå äðL íéL §¦¬¨−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤
:åénr-ìàçé-ìr øLà øeL-ãr äìéåçî eðkLiå ¤©¨«©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©

:ìôð åéçà-ìë éðt-ìr äøeMà äëàa íéøöî éðt§¥´¦§©½¦«Ÿ£−̈©®¨©§¥¬¨¤−̈¨¨«
סימן  יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéýìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

øåáéöá äàéø÷ì äøù-ééç úùøôì äøèôä

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùìå

à ÷øô à íéëìîá

ààeäqëéå íéîia àa ï÷æ ãåc Cìnäå§©¤³¤¨¦Æ¨¥½−̈©¨¦®©§©ª̧Æ
:Bì íçé àìå íéãâaaáCìnä éðãàì eL÷áé åéãár Bì eøîàiå ©§¨¦½§¬Ÿ¦©−«©Ÿ̄§´£¨À̈§©§º©«Ÿ¦³©¤̧¤Æ

äáëLå úðëñ Bì-éäúe Cìnä éðôì äãîrå äìeúá äørð©«£¨´§½̈§¨«§¨Æ¦§¥´©¤½¤§¦−Ÿ¤®¤§¨«§¨´

`xenl iy
(à,íéîia àa.äð÷fä éîéa ¨©¨¦¦¥©¦§¨

,Bì íçé àìåúà ãåc äàøLk §Ÿ¦©§¤¨¨¨¦¤

,Bãéa Baøçå íéìLeøéa ãîBò Càìnä©©§¨¥¦¨©¦§©§§¨

.Búàøiî Bîc ïpèöä(á,úðëñ ¦§©¥¨¦¦§¨Ÿ¤¤
.úînçî§©¤¤

mixn zxhr
àíéîia àa ï÷æ ãåc Cìnäå§©¤³¤¨¦Æ¨¥½−̈©¨¦®

,íéîiä éôì Bpîæa äàa äð÷fäeäqëéå ©¦§¨¨¨¦§©§¦©¨¦©§©ª̧Æ
Bì íçé àìå íéãâaaBøNa äéä àì ©§¨¦½§¬Ÿ¦©−«Ÿ¨¨§¨

:ínçúîáåéãár Bì eøîàiå ¦§©¥©Ÿ̄§´£¨À̈
äørð Cìnä éðãàì eL÷áé§©§º©«Ÿ¦³©¤̧¤Æ©«£¨´

äìeúáïî ínçì äôé äìeúaäL §½̈¤©§¨¨¨§©¥¦

äìeòaäCìnä éðôì äãîråúBéäì ©§¨§¨«§¨Æ¦§¥´©¤½¤¦§

Bì äðëeîúðëñ Bì-éäúeúînçî ¨¨§¦−Ÿ¤®¤§©¤¤

éðãàì íçå E÷éçá äáëLå§¨«§¨´§¥¤½§©−©«Ÿ¦¬

iriay ,iyy - dk - dxy iig zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

érvä çwzå:ñkúzå óåñ÷çöéì ãárä øtñéå ©¦©¬©¨¦−©¦§¨«©§©¥¬¨¤−¤§¦§®̈
:äNr øLà íéøácä-ìk úàæñ÷çöé äàáéå ¥¬¨©§¨¦−£¤¬¨¨«©§¦¤´¨¦§À̈

Bì-éäzå ä÷áø-úà çwiå Bnà äøN äìäàä̈¸Ÿ¡¨Æ¨¨´¦½©¦©¯¤¦§¨²©§¦¬
:Bnà éøçà ÷çöé íçpiå äáäàiå äMàìô §¦−̈©¤«¡¨¤®¨©¦¨¥¬¦§−̈©«£¥¬¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(135 'nr ci jxk mgpn zxez)

‰„Oa ÁeNÏ ˜ÁˆÈ ‡ˆiÂ(סג (כד, «≈≈ƒ¿»»««»∆
‰lÙz ‡l‡ ‰ÁÈN ÔÈ‡Â . . ‰ÁÓ ˙lÙz Ôwz ˜ÁˆÈ ברכות) ƒ¿»ƒ≈¿ƒ«ƒ¿»¿≈ƒ»∆»¿ƒ»

ב) כו,

ׁשּכתּוב  ּכמֹו לקדּׁשה, ׁשּי ׁשאינֹו ל"ׂשדה", יצא ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻיצחק

לקדּׁשה. ּולהעלֹותֹו לתּקנֹו ּכדי ׂשדה", איׁש . . עׂשו ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻ"ויהי

ּכאׁשר  הּיֹום, ּבאמצע ׁשּזמּנּה מנחה, ּתפּלת ׁשל ענינּה ּגם ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָזהּו

הּוא  ואףֿעלּֿפיֿכן ּבעסקיו, הּלהט ׁשל ּבעּצּומֹו נמצא ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָהאדם

והעלאתֹו העסק ּתּקּון ּפֹועל הּוא ּבכ להתּפּלל: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָעֹומד

ׁשּלאחריה). העסק וגם הּתפּלה ׁשּלפני העסק (ּגם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלקדּׁשה

éùùäëàdîLe äMà çwiå íäøáà óñiå©Ÿ̄¤©§¨¨²©¦©¬¦−̈§¨¬
:äøeè÷á-úàå ïL÷é-úàå ïøîæ-úà Bì ãìzå §¨«©¥´¤À¤¦§¨Æ§¤¨§½̈§¤

:çeL-úàå ÷aLé-úàå ïéãî-úàå ïãîâïL÷éå §−̈§¤¦§®̈§¤¦§−̈§¤«©§¨§¨´
íøeMà eéä ïãã éðáe ïãc-úàå àáL-úà ãìé̈©½¤§−̈§¤§¨®§¥´§À̈¨²©¦¬

:íénàìe íLeèìeãðçå øôrå äôér ïéãî éðáeC §¦−§ª¦«§¥´¦§À̈¥¨³¨¥̧¤Æ©«£½Ÿ
:äøeè÷ éða älà-ìk ärcìàå òãéáàåäïziå ©«£¦−̈§¤§¨¨®¨¥−¤§¥¬§¨«©¦¥¯

:÷çöéì Bì-øLà-ìk-úà íäøáàåéðáìå ©§¨¨²¤¨£¤−§¦§¨«§¦§¥³
úðzî íäøáà ïúð íäøáàì øLà íéLâìétä©¦«©§¦Æ£¤´§©§¨½̈¨©¬©§¨−̈©¨®Ÿ

çlLéå-ìà äîã÷ éç epãBòa Bða ÷çöé ìrî í ©§©§¥º¥©̧¦§¨³§Æ§¤´©½¥−§¨¤
:íã÷ õøàæéç-øLà íäøáà éiç-éðL éîé älàå ¤¬¤¤«¤§¥À¤§¥²§¥«©¥¬©§¨−̈£¤®̈

:íéðL Lîçå äðL íéráLå äðL úàîçòåâiå §©¬¨¨²§¦§¦¬¨−̈§¨¥¬¨¦«©¦§©̧
óñàiå ráNå ï÷æ äáBè äáéNa íäøáà úîiå©¨¯¨©§¨¨²§¥¨¬−̈¥̈´§¨¥®©©¥−̈¤

:åénr-ìàèåéða ìàrîLéå ÷çöé Búà eøa÷iå ¤©¨«©¦§§¸Ÿ¹¦§¨³§¦§¨¥Æ¨½̈
øçö-ïa ïøôr äãN-ìà äìtënä úørî-ìà¤§¨©−©©§¥¨®¤§¥º¤§³Ÿ¤¸Ÿ©Æ

:àøîî éðt-ìr øLà ézçäéäð÷-øLà äãOä ©«¦¦½£¤−©§¥¬©§¥«©¨¤²£¤¨¨¬
äøNå íäøáà øa÷ änL úç-éða úàî íäøáà©§¨−̈¥¥´§¥¥®¨²¨ª©¬©§¨−̈§¨¨¬

:BzLààéíéýìû Cøáéå íäøáà úBî éøçà éäéå ¦§«©§¦À©«£¥Æ´©§¨½̈©§¨¬¤¡Ÿ¦−
:éàø éçì øàa-ír ÷çöé áLiå Bða ÷çöé-úàô ¤¦§¨´§®©¥´¤¦§½̈¦§¥¬©©−Ÿ¦«

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr eh jxk zegiy ihewl)

ÂÈa Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ B˙B‡ e¯a˜iÂ(ט (כה, «ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ¿»≈»»
ÂÈÙÏ ˜ÁˆÈ ˙‡ CÈÏB‰Â ‰·eLz Ï‡ÚÓLÈ ‰NÚL Ô‡kÓƒ»∆»»ƒ¿»≈¿»¿ƒ∆ƒ¿»¿»»

(רש"י)

ונֹוטל  הּבכֹור ׁשהּוא טענתֹו היה יׁשמעאל ׁשל חטאֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעּקר

ּבלבד, הּׁשפחה ּבן ׁשהּוא ּבאמת, הּכיר לא הּוא ׁשנים; ְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַָָֹּפי

לכן  הּגבירה. ּבן יצחק, הּוא האמּתי והּיֹורׁש יֹורׁש, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאינּנּו

את  ׁשהקּדים ּבכ ּדוקא ּבתׁשּובה חזרתֹו על הּתֹורה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָרֹומזת

מּטענתֹו ּבֹו חֹוזר ׁשהּוא ּגּלה ּבכ אברהם: קבּורת ּבעת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָיצחק

האמת. את ּומּכיר ֱִֶֶֶֶַַָהּקֹודמת

éòéáùáéøLà íäøáà-ïa ìàrîLé úãìz älàå§¥²¤«Ÿ§¬Ÿ¦§¨¥−¤©§¨¨®£¤̧
:íäøáàì äøN úçôL úéøönä øâä äãìé̈«§¹̈¨¨¯©¦§¦²¦§©¬¨−̈§©§¨¨«

âéíúãìBúì íúîLa ìàrîLé éða úBîL älàå§¥À¤§Æ§¥´¦§¨¥½¦§Ÿ−̈§«§Ÿ¨®
:íNáîe ìûaãàå øã÷å úéáð ìàrîLé øëa§³Ÿ¦§¨¥Æ§¨½Ÿ§¥¨¬§©§§¥−¦§¨«

ãé:àOîe äîeãå òîLîeåèøeèé àîéúå ããç ¦§¨¬§−̈©¨«£©´§¥½̈§¬
:äîã÷å Léôðæèälàå ìàrîLé éða íä älà ¨¦−¨¥«§¨¥´¤¥º§¥³¦§¨¥Æ§¥´¤

íàéNð øNr-íéðL íúøéèáe íäéøöça íúîL§Ÿ½̈§©§¥¤−§¦«Ÿ¨®§¥«¨¨¬§¦¦−
:íúnàìæéäðL úàî ìàrîLé éiç éðL älàå §ªŸ¨«§¥À¤§¥Æ©¥´¦§¨¥½§©¬¨¨²

ìLeóñàiå úîiå òåâiå íéðL òáLå äðL íéL §¦¬¨−̈§¤´©¨¦®©¦§©´©½̈¨©¥−̈¤
:åénr-ìàçé-ìr øLà øeL-ãr äìéåçî eðkLiå ¤©¨«©¦§§¸¥«£¦¹̈©À£¤Æ©

åéçà-ìë éðt-ìr äøeMà äëàa íéøöî éðt§¥´¦§©½¦«Ÿ£−̈©®¨©§¥¬¨¤−̈
:ìôð סימן יהויד"ע פסוקים, ק"ה פפפ ¨¨«

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(hly 'nr ` jxk hweln mixn`nd xtq)

Ba ˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ C¯·ÈÂ(יא (כה, «¿»∆¡…ƒ∆ƒ¿»¿
היא  והׁשּפעה, המׁשכה ׁשענינּה ּברכה, הרי ּבזה, לדּיק ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָיׁש

ויׁש והּצמצּום. הּדין מּדת הּוא אלקים ׁשם ואּלּו הוי', ְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵַַַָָֹמּׁשם

מּדתֹו האירה חסד, ׁשּמּדתֹו אברהם, ׁשל מֹותֹו ׁשּלאחר ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָלֹומר,



רסו

:Cìnä éðãàì íçå E÷éçáâeL÷áéå §¥¤½§©−©«Ÿ¦¬©¤«¤©§©§Æ
eàöîiå ìûøNé ìeáb ìëa äôé äørð©«£¨´¨½̈§−Ÿ§´¦§¨¥®©¦§§À

úénðeMä âLéáà-úàdúà eàáiå ¤£¦©Æ©´©¦½©¨¦¬Ÿ−̈
:Cìnìãéäzå ãàî-ãr äôé äørpäå ©¤«¤§©©«£−̈¨¨´©§®Ÿ©§¦̧

àì Cìnäå eäúøLzå úðëñ Cìnì©¤³¤Ÿ¤̧¤Æ©§¨´§¥½§©¤−¤¬Ÿ
:drãéäàOðúî úébç-ïá äiðãàå §¨¨«©«£«Ÿ¦¨¯¤©¦²¦§©¥¬

áëø Bì Nriå Cìîà éðà øîàì¥−Ÿ£¦´¤§®Ÿ©©´©À¤µ¤
:åéðôì íéöø Léà íéMîçå íéLøôe¨´¨¦½©«£¦¦¬¦−¨¦¬§¨¨«

årecî øîàì åéîiî åéáà Báör-àìå§«Ÿ£¨¸¨¦³¦¨¨Æ¥½Ÿ©−©
ãàî øàz-áBè àeä-íâå úéNr äëḱ̈¨¨¦®¨§©³«¸Ÿ©Æ§½Ÿ

:íBìLáà éøçà äãìé Búàåæeéäiå §Ÿ¬¨§¨−©«£¥¬©§¨«©¦«§´
øúéáà írå äéeøö-ïa áàBé ír åéøáã§¨À̈¦µ¨´¤§½̈§¦−¤§¨¨´

:äiðãà éøçà eøæriå ïäkäç÷Bãöå ©Ÿ¥®©©§§½©«£¥−£«Ÿ¦¨«§¨´
àéápä ïúðå òãéBäé-ïá eäéðáe ïäkä©ÂŸ¥Â§¨¨̧¤§«¨¹̈§¨¨³©¨¦Æ
àì ãåãì øLà íéøBabäå érøå érîLå§¦§¦´§¥¦½§©¦¦−£¤´§¨¦®¬Ÿ

:eäiðãà-ír eéäèïáà ír àéøîe ø÷áe ïàö eäiðãà çaæiå ¨−¦£«Ÿ¦¨«©¦§©´£«Ÿ¦À̈³Ÿ¨¨Æ§¦½¦µ¤´¤
Cìnä éða åéçà-ìk-úà àø÷iå ìâø ïér ìöà-øLà úìçfä©Ÿ¤½¤£¤¥−¤¥´Ÿ¥®©¦§À̈¤¨¤¨Æ§¥´©¤½¤

:Cìnä éãár äãeäé éLðà-ìëìeéeäéðáe àéápä ïúð-úàå §¨©§¥¬§−̈©§¥¬©¤«¤§¤¨¨Á©¨¦̧§¨¹̈
L-úàå íéøBabä-úàå:àø÷ àì åéçà äîìàéïúð øîàiå §¤©¦¦²§¤§Ÿ¬Ÿ¨¦−¬Ÿ¨¨«©´Ÿ¤¨À̈

eäiðãà Cìî ék zrîL àBìä øîàì äîìL-íà òáL-úa-ìà¤©¤³©¥«§ŸŸÆ¥½Ÿ£´¨©½©§¦¬¨©−£«Ÿ¦¨´
:òãé àì ãåã eðéðãàå úébç-ïááéäör àð Cöréà éëì äzrå ¤©¦®©«£Ÿ¥¬¨¦−¬Ÿ¨¨«§©¾̈§¦²¦¨¥¬¨−¥¨®

ða Lôð-úàå CLôð-úà éèlîe:äîìL Câééàáe éëì| ©§¦Æ¤©§¥½§¤¤¬¤§¥−§Ÿ«Ÿ§¦º´Ÿ¦

`xenl iy
(ä,àOðúî.øàtúîíéMîçå ¦§©¥¦§¨¥©£¦¦

,åéðôì íéöø Léàâäðîk ¦¨¦§¨¨§¦§©

íéìiç íäéðôì íéëìBäL íéëìnä©§¨¦¤§¦¦§¥¤©¨¦

.ïéæ éìëa(å,Báöò àìåàì ¦§¥©¦§Ÿ£¨Ÿ

äçëBz òðBnäL Eãnììe .Bñéòëä¦§¦§©¤§¤©¥©¨¨

.äúéî éãéì Bàéáî Bðaîéøçà ¦§§¦¦¥¦¨©£¥
,íBìLáàåéLëò äéä äæ éôìe ©§¨§¦¤¨¨©§¨

ãå ïBðîà ék ,íéçàä ìBãbìàið §¨©¦¦©§§¨¦¥

BlL áLç ïëìå ,eúî øák íBìLáàå§©§¨§¨¥§¨¥¨©¤

.äëeìnä ètLî(èø÷áe ïàö ¦§©©§¨Ÿ¨¨
,àéøîe,äòønäî eéä ø÷aäå ïàvä §¦©Ÿ§©¨¨¨¥©¦§¤

íäL ø÷áe ïàö àeä àéønäå§©§¦Ÿ¨¨¤¥

.ñeáàä ìò úéaa íéîhôîíò §ª¨¦©©¦©¨¥¦
,úìçfä ïáàeéäL ïáàì Ceîñ ¤¤©Ÿ¤¤¨§¤¤¤¨

äàø÷ð Cëìe ,dìöà íéìçBæ íéî©¦£¦¤§¨§¨¦§§¨

."úìçfä ïáà",ìâø ïéòàø÷ð Ck ¤¤©Ÿ¤¤¥Ÿ¥¨¦§¨

íL íéñaëî eéäL íL ìò ,ïéònä©©§¨©¥¤¨§©§¦¨

éãé ìò íúBà íéðwúîe øîö éãâa¦§¥¤¤§©§¦¨©§¥

.íéìâøa äèéòa(éäîìL úàå §¦¨¨©§©¦§¤§ŸŸ
,àø÷ àì åéçàïúpL òãé ék ¨¦Ÿ¨¨¦¨©¤¨¨

.Cìîì äîìL ìò àaðúä àéápä©¨¦¦§©¥©§ŸŸ¦§Ÿ

(áéúàå CLôð úà éèlîe©§¦¤©§¥§¤
ða Lôð,CCìîé íàL LLç ék ¤¤§¥¦¨©¤¦¦§Ÿ

mixn zxhr
:Cìnäâäôé äørð eL÷áéåíçä áø ãéìBnä ,ícä éeaø ìò äøBé éôiä ék:Cìnì dúà eàáiå úénðeMä âLéáà-úà eàöîiå ìûøNé ìeáb ìëa ©¤«¤©§©§Æ©«£¨´¨½̈¦©Ÿ¦¤©¦©¨©¦Ÿ©Ÿ§−Ÿ§´¦§¨¥®©¦§§À¤£¦©Æ©´©¦½©¨¦¬Ÿ−̈©¤«¤

ãdrãé àì Cìnäå eäúøLzå úðëñ Cìnì éäzå ãàî-ãr äôé äørpäåäðBîL Bì eéä øáëe ,(æé æé íéøáã) íéLð Bì äaøé àì íeMî (à áë ïéøãäðñ) §©©«£−̈¨¨´©§®Ÿ©§¦̧©¤³¤Ÿ¤̧¤Æ©§¨´§¥½§©¤−¤¬Ÿ§¨¨«¦Ÿ©§¤¨¦§¨¨§¤

:(íù é"ùø) äøNòäàOðúî úébç-ïá äiðãàåäleãâe úeàéNð Bîöòa äàøî äéäøîàìøîà eléàkáëø Bì Nriå Cìîà éðàBa áBkøìíéLøôe ¤§¥©«£«Ÿ¦¨¯¤©¦²¦§©¥¬¨¨©§¤§©§§¦§¨¥−Ÿ§¦¨©£¦´¤§®Ÿ©©´©À¤µ¤¦§¨´¨¦½
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,íBìLáàåéLëò äéä äæ éôìe ©§¨§¦¤¨¨©§¨

ãå ïBðîà ék ,íéçàä ìBãbìàið §¨©¦¦©§§¨¦¥

BlL áLç ïëìå ,eúî øák íBìLáàå§©§¨§¨¥§¨¥¨©¤

.äëeìnä ètLî(èø÷áe ïàö ¦§©©§¨Ÿ¨¨
,àéøîe,äòønäî eéä ø÷aäå ïàvä §¦©Ÿ§©¨¨¨¥©¦§¤

íäL ø÷áe ïàö àeä àéønäå§©§¦Ÿ¨¨¤¥

.ñeáàä ìò úéaa íéîhôîíò §ª¨¦©©¦©¨¥¦
,úìçfä ïáàeéäL ïáàì Ceîñ ¤¤©Ÿ¤¤¨§¤¤¤¨

äàø÷ð Cëìe ,dìöà íéìçBæ íéî©¦£¦¤§¨§¨¦§§¨

."úìçfä ïáà",ìâø ïéòàø÷ð Ck ¤¤©Ÿ¤¤¥Ÿ¥¨¦§¨

íL íéñaëî eéäL íL ìò ,ïéònä©©§¨©¥¤¨§©§¦¨

éãé ìò íúBà íéðwúîe øîö éãâa¦§¥¤¤§©§¦¨©§¥

.íéìâøa äèéòa(éäîìL úàå §¦¨¨©§©¦§¤§ŸŸ
,àø÷ àì åéçàïúpL òãé ék ¨¦Ÿ¨¨¦¨©¤¨¨

.Cìîì äîìL ìò àaðúä àéápä©¨¦¦§©¥©§ŸŸ¦§Ÿ

(áéúàå CLôð úà éèlîe©§¦¤©§¥§¤
ða Lôð,CCìîé íàL LLç ék ¤¤§¥¦¨©¤¦¦§Ÿ

mixn zxhr
:Cìnäâäôé äørð eL÷áéåíçä áø ãéìBnä ,ícä éeaø ìò äøBé éôiä ék:Cìnì dúà eàáiå úénðeMä âLéáà-úà eàöîiå ìûøNé ìeáb ìëa ©¤«¤©§©§Æ©«£¨´¨½̈¦©Ÿ¦¤©¦©¨©¦Ÿ©Ÿ§−Ÿ§´¦§¨¥®©¦§§À¤£¦©Æ©´©¦½©¨¦¬Ÿ−̈©¤«¤

ãdrãé àì Cìnäå eäúøLzå úðëñ Cìnì éäzå ãàî-ãr äôé äørpäåäðBîL Bì eéä øáëe ,(æé æé íéøáã) íéLð Bì äaøé àì íeMî (à áë ïéøãäðñ) §©©«£−̈¨¨´©§®Ÿ©§¦̧©¤³¤Ÿ¤̧¤Æ©§¨´§¥½§©¤−¤¬Ÿ§¨¨«¦Ÿ©§¤¨¦§¨¨§¤

:(íù é"ùø) äøNòäàOðúî úébç-ïá äiðãàåäleãâe úeàéNð Bîöòa äàøî äéäøîàìøîà eléàkáëø Bì Nriå Cìîà éðàBa áBkøìíéLøôe ¤§¥©«£«Ÿ¦¨¯¤©¦²¦§©¥¬¨¨©§¤§©§§¦§¨¥−Ÿ§¦¨©£¦´¤§®Ÿ©©´©À¤µ¤¦§¨´¨¦½
:åéðôì íéöø Léà íéMîçåååéîiî åéáà Báör-àìåBáéöòî åéáà äéä àì ,ïâBäk àlL äî øác äNò ék íà ,BãBòîúéNr äëk recî øîàìøeáòáe ©«£¦¦¬¦−¨¦¬§¨¨«§«Ÿ£¨¸¨¦³¦¨¨Æ¥¦¦¨¨§©¨¤Ÿ©¤Ÿ¨¨¨¦©£¦¥½Ÿ©−©¨´¨¨¦®¨©£

àeä éeàøå ,íéðeâä åéNòî ìkL áLç äæ¤¨©¤¨©£¨£¦§¨

äëeìîìãàî øàz-áBè àeä-íâå ¦§¨§©³«¸Ÿ©Æ§½Ÿ
àeä ïeâäL áLç éôiä øeáòa íâå§©©£©Ÿ¦¨©¤¨

úeëìîìäãìé BúàåBnàéøçà §©§§Ÿ¬¨§−̈¦©«£¥¬
íBìLáàìBãb äzò äéä ïk íàå ©§¨«§¦¥¨¨©¨§

íBìLáàå ìàiðãå ïBðîà ék ,íéçàä̈©¦¦©§§¨¦¥§©§¨

äæ øeáòáe ,eúî øák epnî íéìBãbä©§¦¦¤§¨¥©£¤

:äëeìnä ètLî Bì øLà ïk íb áLç̈©©¥£¤¦§©©§¨

æåéøáã eéäiåeéä äfä øáca Búöòå ©¦«§´§¨À̈©£¨©¨¨©¤¨

øúéáà írå äéeøö-ïa áàBé ír¦µ¨´¤§½̈§¦−¤§¨¨´
ïäkäàðBN äéä ãåc ék òãé áàBé ék ©Ÿ¥®¦¨¨©¦¨¦¨¨¥

øðáà úà âøäL ìò Bìì÷ éøäL ,BúBà¤£¥¦§©¤¨©¤©§¥

à-ä"ã) BúãBc ïa àLîò íâå íBìLáàå§©§¨§©£¨¨¤¨

.(æé áäiðãà éøçà eøæriåéãk ©©§§½©«£¥−£«Ÿ¦¨«§¥

,CBìîé íà àáö øN BúBà äpîiL¤§©¤©¨¨¦¦§

ãåcL éôì ,Bøæò ïk íb ïäkä øúéáàå§¤§¨¨©Ÿ¥©¥£¨§¦¤¨¦

åézçz íNå äìBãbä äpeäkä ïî B÷lñ¦§¦©§¨©§¨§¨©§¨

:÷Bãö úàçeäéðáe ïäkä ÷Bãöå ¤¨§¨´©ÂŸ¥Â§¨¨̧
àéápä ïúðå òãéBäé-ïáãåãì àapL ¤§«¨¹̈§¨¨³©¨¦Æ¤¦¨§¨¦

:(è áë à-ä"ã) CBìîé äîìMLérîLå ¤§ŸŸ¦§§¦§¦´
ãåãì øLà íéøBabäå érøåBðéãò §¥¦½§©¦¦−£¤´§¨¦®£¦

àâà ïa ànL ,éççà ïa øæòìà ,éðöòä̈¤§¦¤§¨¨¤£Ÿ¦©¨¤¨¥

ãåc íò úeãéîúa eéä øLà ,éøøä̈¨¦£¤¨¦§¦¦¨¦

:(ç âë á-ìàåîù)-ír eéä àì¬Ÿ¨−¦
:eäiðãàèïàö eäiðãà çaæiå £«Ÿ¦¨«©¦§©´£«Ÿ¦À̈³Ÿ

àéøîe ø÷áeíht øBLïáà ír ¨¨Æ§¦½©¨¦µ¤´¤
úìçfäïéìçBæ íénä eéäL íL ìò ©Ÿ¤½¤©¥¤¨©©¦£¦

dì Ceîñ íéøbðåìâø ïér ìöà-øLà §¦¨¦¨¨£¤¥−¤¥´Ÿ¥®
Cìnä éða åéçà-ìk-úà àø÷iå©¦§À̈¤¨¤¨Æ§¥´©¤½¤
:Cìnä éãár äãeäé éLðà-ìëìe§¨©§¥¬§−̈©§¥¬©¤«¤

é-úàå eäéðáe àéápä ïúð-úàå§¤¨¨Á©¨¦̧§¨¹̈§¤
L-úàå íéøBabäàì åéçà äîì ©¦¦²§¤§Ÿ¬Ÿ¨¦−¬Ÿ

àø÷,äîìL íò íãé ék òãiL ¨¨«¤¨©¦¨¨¦§ŸŸ

:CBìîì àéápä åéìò àaðúäL¤¦§©¥¨¨©¨¦¦§

àéòáL-úa-ìà ïúð øîàiå©´Ÿ¤¨À̈¤©¤³©
àBìä øîàì äîìL-íàéàcåa ¥«§ŸŸÆ¥½Ÿ£´§©©

úébç-ïá eäiðãà Cìî ék zrîL̈©½©§¦¬¨©−£«Ÿ¦¨´¤©¦®
òãé àì ãåã eðéðãàå:CBìîé äîìL ék äàeáða Bì øîàð éøäL ,øáca äçBî äéä òãé íàLáééèlîe äör àð Cöréà éëì äzråéèlîzL éãëa ©«£Ÿ¥¬¨¦−¬Ÿ¨¨«¤¦¨©¨¨¤©¨¨¤£¥¤¡©¦§¨¦§ŸŸ¦§§©¾̈§¦²¦¨¥¬−̈¥®̈©§¦Æ¦§¥¤§©§¦

ða Lôð-úàå CLôð-úàäîìL C:äëeìnä øáãa ïèNì Bì eéäz àì ïòîì ,íëúà âøäé éàcåa ,äiðBãà CBìîé íà ékâééàáe éëì|ãåc Cìnä-ìà ¤©§¥½§¤¤¬¤§¥−§Ÿ«Ÿ¦¦¦§£¦¨§©©©£Ÿ¤§¤§©©Ÿ¦§§¨¨¦§©©§¨§¦º´Ÿ¦¤©¤´¤¨¦À
Eúîàì zraLð Cìnä éðãà äzà-àìä åéìà zøîàåòáL úaî úàæ òîL àéápä ïúððá äîìL-ék øîàìéàñk-ìr áLé àeäå éøçà Cìîé C §¨©³§§¥¨Æ£«Ÿ©º̈£Ÿ¦´©¤À¤¦§©³§¨©«£¨«§Æ¨¨©¨¦¨©Ÿ¦©¤©¥½Ÿ¦«§Ÿ³Ÿ§¥Æ¦§´Ÿ©«£©½§−¥¥´©¦§¦®



רסח

-éðãà àqk-ìr áLé éî Ecár-úà¤©§§½¦À¥¥²©¦¥¬£Ÿ¦«
Cìnä:åéøçàçëãåc Cìnä ïriå ©¤−¤©«£¨«©©̧©©¤³¤¨¦Æ

éðôì ãîrzå Cìnä éðôì àázå òáL-úáì éì-eàø÷ øîàiå©½Ÿ¤¦§¦−§©¨®©©¨ŸÆ¦§¥´©¤½¤©©«£−Ÿ¦§¥¬
:CìnäèëéLôð-úà äãt-øLà ýåýé-éç øîàiå Cìnä òáMiå ©¤«¤©¦¨©¬©¤−¤©Ÿ©®©§Ÿ̈¾£¤¨¨¬¤©§¦−

:äøö-ìkîìðá äîìL-ék øîàì ìàøNé éýìû ýåýéa Cì ézraLð øLàk ékCìîé C ¦¨¨¨«¦¿©«£¤Á¦§©̧§¦¹̈©«Ÿ̈¸¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¦«§Ÿ³Ÿ§¥Æ¦§´Ÿ
:äfä íBiä äNrà ïk ék ézçz éàñk-ìr áLé àeäå éøçààìíétà òáL-úa ãwzå ©«£©½§²¥¥¬©¦§¦−©§¨®¦²¥¬¤«¡¤−©¬©¤«©¦¸Ÿ©¤³©©©̧¦Æ

:íìòì ãåc Cìnä éðãà éçé øîàzå Cìnì eçzLzå õøà¤½¤©¦§©−©¤®¤©¾Ÿ¤§¦À£Ÿ¦²©¤¬¤¨¦−§Ÿ¨«

mixn zxhrmixn zxhr
:åéøçà CìnäçëòáL-úáì éì-eàø÷ øîàiå ãåc Cìnä ïriåék ©¤−¤©«£¨«©©̧©©¤³¤¨¦Æ©½Ÿ¤¦§¦−§©®̈©¦

ïúð àBáa Bìöàî ä÷çøúðàázå ¦§©£¨¥¤§§¨¨©¨ŸÆ
:Cìnä éðôì ãîrzå Cìnä éðôì¦§¥´©¤½¤©©«£−Ÿ¦§¥¬©¤«¤

èë-éç øîàiå Cìnä òáMiå©¦¨©¬©¤−¤©Ÿ©®©
éLôð-úà äãt-øLà ýåýé§Ÿ̈¾£¤¨¨¬¤©§¦−

:äøö-ìkîìézraLð øLàk ék ¦¨¨¨«¦¿©«£¤Á¦§©̧§¦
CìæàìàøNé éýìû ýåýéa ¹̈¨©«Ÿ̈¸¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ

ðá äîìL-ék øîàìCìîé C ¥½Ÿ¦«§Ÿ³Ÿ§¥Æ¦§´Ÿ

éøçààeäå éúBî øçàäfä íBiä äNrà ïk ék ézçz éàñk-ìr áLé ©«£©½©©¦§²¥¥¬©¦§¦−©§®̈¦²¥¬¤«¡¤−©¬©¤«
:éiça ãiî Bëéìîäìàì-úa ãwzå §©§¦¦¨§©©©¦¸Ÿ©

eçzLzå õøà íétà òáL¤³©©©̧¦Æ¤½¤©¦§©−
Cìnä éðãà éçé øîàzå Cìnì©¤®¤©¾Ÿ¤§¦À£Ÿ¦²©¤¬¤

íìòì ãåc:àaä íìBòì Lôð éiç ¨¦−§Ÿ¨«©¥¤¤¨¨©¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
.1 wlge zFwc 7 ,mixdvd xg` 4 drW ,'` mFi :clFnd©¨¨¨£©©¨¨©¦©§¥¤
.daFhl Epilr `Ad ,iWilWd mFiA ,elqM Wcg W`xŸŸ¤¦§¥©©§¦¦©¨¨¥§¨



רסט

ùãå÷-úáù úçðîì äøåúä úàéø÷
äëèéíäøáà íäøáà-ïa ÷çöé úãìBz älàå§¥²¤«§¬Ÿ¦§−̈¤©§¨®̈©§¨−̈

:÷çöé-úà ãéìBäëäðL íéraøà-ïa ÷çöé éäéå ¦¬¤¦§¨«©§¦³¦§¨Æ¤©§¨¦´¨½̈
ïctî énøàä ìàeúa-úa ä÷áø-úà Bzç÷a§©§´¤¦§À̈©§¥Æ¨«£©¦½¦©©−

:äMàì Bì énøàä ïáì úBçà íøààëøzriå £®̈£²¨¨¬¨«£©¦−¬§¦¨«©¤§©̧
øúriå àåä äø÷r ék BzLà çëðì ýåýéì ÷çöé¦§¨³©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬£¨−̈¦®©¥¨³¤

:BzLà ä÷áø øäzå ýåýé Bìáëíéðaä eööøúiå Æ§Ÿ̈½©©−©¦§¨¬¦§«©¦§«Ÿ£³©¨¦Æ
Cìzå éëðà äf änì ïk-íà øîàzå daø÷a§¦§½̈©´Ÿ¤¦¥½¨¬¨¤−¨®Ÿ¦©¥−¤

:ýåýé-úà Løãì(éåì)âëéðL dì ýåýé øîàiå ¦§¬¤§Ÿ̈«©¸Ÿ¤§Ÿ̈¹À̈§¥³
áéúëíééâéø÷ðèáa íéBâérnî íénàì éðLe CC ¦Æ§¦§¥½§¥´§ª¦½¦¥©−¦

:øérö ãáré áøå õîàé íàìî íàìe eãøté¦¨¥®§ŸÆ¦§´Ÿ¤«¡½̈§©−©«£¬Ÿ¨¦«
ãë:dðèáa íîBú äpäå úãìì äéîé eàìîiå©¦§§¬¨¤−¨¨¤®¤§¦¥¬¦−§¦§¨«
äëørN úøcàk Blk éðBîãà ïBLàøä àöiå©¥¥³¨«¦Æ©§¦½ª−§©¤´¤¥¨®

:åNr BîL eàø÷iååëBãéå åéçà àöé ïë-éøçàå ©¦§§¬§−¥¨«§©«£¥¥º¨¨´¨¦À§¨³
÷çöéå á÷ré BîL àø÷iå åNr á÷ra úæçàŸ¤̧¤Æ©«£¥´¥½̈©¦§¨¬§−©«£®Ÿ§¦§¨²

íúà úãìa äðL íéML-ïa:(ìàøùé)æëeìcâiå ¤¦¦¬¨−̈§¤¬¤Ÿ¨«©¦§§Æ
äãN Léà ãéö rãé Léà åNr éäéå íéørpä©§¨¦½©§¦´¥À̈¦²Ÿ¥¬©©−¦¦´¨¤®

:íéìäà áLé íz Léà á÷réåçë÷çöé áäàiå §©«£ŸÆ¦´½̈¥−«Ÿ¨¦«©¤«¡©¬¦§¨²
:á÷ré-úà úáäà ä÷áøå åéôa ãéö-ék åNr-úà¤¥−̈¦©´¦§¦®§¦§−̈Ÿ¤¬¤¤©«£«Ÿ

èëá÷ré ãæiåàeäå äãOä-ïî åNr àáiå ãéæð ©¨¬¤©«£−Ÿ¨¦®©¨¬Ÿ¥¨²¦©¨¤−§¬

ér:óì-ïî àð éðèérìä á÷ré-ìà åNr øîàiå ¨¥«©Ÿ̧¤¥¹̈¤©«£ÀŸ©§¦¥³¦¨Æ¦
ér ék äfä íãàä íãàä-àø÷ ïk-ìr éëðà ó ¨«¨³Ÿ¨«¨ŸÆ©¤½¦¬¨¥−¨®Ÿ¦©¥¬¨«¨

:íBãà BîLàì-úà íBië äøëî á÷ré øîàiå §−¡«©−Ÿ¤©«£®Ÿ¦§¨¬©²¤
:éì EúøëaáìCìBä éëðà äpä åNr øîàiå §Ÿ̈«§−¦«©Ÿ́¤¥½̈¦¥²¨«Ÿ¦¬¥−

:äøëa éì äf-änìå úeîìâìá÷ré øîàiå ¨®§¨«¨¤¬¦−§Ÿ̈«©Ÿ́¤©«£ÀŸ
Búøëa-úà økîiå Bì òáMiå íBik él äráMä¦¨³§¨¦Æ©½©¦¨©−®©¦§¬Ÿ¤§«Ÿ̈−

:á÷réìãìíéLãr ãéæðe íçì åNrì ïúð á÷réå §©«£«Ÿ§©«£ºŸ¨©´§¥À̈¤µ¤§¦´£¨¦½
-úà åNr æáiå Cìiå í÷iå zLiå ìëàiå©Ÿ́©©¥½§§©−̈¨©¥©®©¦¬¤¥−̈¤

:äøëaäôåëàárøä ãálî õøàa árø éäéå ©§Ÿ̈«©§¦³¨¨Æ¨½̈¤¦§©Æ¨«¨¨´
÷çöé Cìiå íäøáà éîéa äéä øLà ïBLàøä̈«¦½£¤¬¨−̈¦¥´©§¨¨®©¥¯¤¦§¨²

ìt-Cìî Cìîéáà-ìà:äøøb íézLáåéìà àøiå ¤£¦¤¬¤¤«¤§¦§¦−§¨«¨©¥¨³¥¨Æ
øLà õøàa ïëL äîéøöî ãøz-ìà øîàiå ýåýé§Ÿ̈½©−Ÿ¤©¥¥´¦§®̈§¨§´Ÿ¨½̈¤£¤−

éìà øîà:EâEnr äéäàå úàfä õøàa øeb Ÿ©¬¥¤«µ¨¨´¤©½Ÿ§¤«§¤¬¦§−
úöøàä-ìk-úà ïzà Erøæìe Eì-ék jëøáàå©«£¨«£¤®¨¦«§´§©§£À¤¥Æ¤¨¨«£¨´Ÿ
ézraLð øLà äráMä-úà éúî÷äå ìàä̈¥½©«£¦«Ÿ¦Æ¤©§ª½̈£¤¬¦§©−§¦

éáà íäøáàì:EãéáëBëk Erøæ-úà éúéaøäå §©§¨¨¬¨¦«§¦§¥¦³¤©§£Æ§«§¥´
ìûä úöøàä-ìk úà Erøæì ézúðå íéîMä©¨©½¦§¨©¦´§©§£½¥¬¨¨«£¨−Ÿ¨¥®

:õøàä ééBb ìk Erøæá eëøaúäåä-øLà á÷r §¦§¨«£´§©§£½−Ÿ¥¬¨¨«¤¥¾¤£¤
éúåöî ézøîLî øîLiå éì÷a íäøáà òîL̈©¬©§¨−̈§Ÿ¦®©¦§ŸÆ¦§©§¦½¦§Ÿ©−

:éúøBúå éúBwçª©¬§«Ÿ¨«

-éðãà àqk-ìr áLé éî Ecár-úà¤©§§½¦À¥¥²©¦¥¬£Ÿ¦«
Cìnä:åéøçàçëãåc Cìnä ïriå ©¤−¤©«£¨«©©̧©©¤³¤¨¦Æ

éðôì ãîrzå Cìnä éðôì àázå òáL-úáì éì-eàø÷ øîàiå©½Ÿ¤¦§¦−§©¨®©©¨ŸÆ¦§¥´©¤½¤©©«£−Ÿ¦§¥¬
:CìnäèëéLôð-úà äãt-øLà ýåýé-éç øîàiå Cìnä òáMiå ©¤«¤©¦¨©¬©¤−¤©Ÿ©®©§Ÿ̈¾£¤¨¨¬¤©§¦−

:äøö-ìkîìðá äîìL-ék øîàì ìàøNé éýìû ýåýéa Cì ézraLð øLàk ékCìîé C ¦¨¨¨«¦¿©«£¤Á¦§©̧§¦¹̈©«Ÿ̈¸¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ¥½Ÿ¦«§Ÿ³Ÿ§¥Æ¦§´Ÿ
:äfä íBiä äNrà ïk ék ézçz éàñk-ìr áLé àeäå éøçààìíétà òáL-úa ãwzå ©«£©½§²¥¥¬©¦§¦−©§¨®¦²¥¬¤«¡¤−©¬©¤«©¦¸Ÿ©¤³©©©̧¦Æ

:íìòì ãåc Cìnä éðãà éçé øîàzå Cìnì eçzLzå õøà¤½¤©¦§©−©¤®¤©¾Ÿ¤§¦À£Ÿ¦²©¤¬¤¨¦−§Ÿ¨«

mixn zxhrmixn zxhr
:åéøçà CìnäçëòáL-úáì éì-eàø÷ øîàiå ãåc Cìnä ïriåék ©¤−¤©«£¨«©©̧©©¤³¤¨¦Æ©½Ÿ¤¦§¦−§©®̈©¦

ïúð àBáa Bìöàî ä÷çøúðàázå ¦§©£¨¥¤§§¨¨©¨ŸÆ
:Cìnä éðôì ãîrzå Cìnä éðôì¦§¥´©¤½¤©©«£−Ÿ¦§¥¬©¤«¤

èë-éç øîàiå Cìnä òáMiå©¦¨©¬©¤−¤©Ÿ©®©
éLôð-úà äãt-øLà ýåýé§Ÿ̈¾£¤¨¨¬¤©§¦−

:äøö-ìkîìézraLð øLàk ék ¦¨¨¨«¦¿©«£¤Á¦§©̧§¦
CìæàìàøNé éýìû ýåýéa ¹̈¨©«Ÿ̈¸¡Ÿ¥³¦§¨¥Æ

ðá äîìL-ék øîàìCìîé C ¥½Ÿ¦«§Ÿ³Ÿ§¥Æ¦§´Ÿ

éøçààeäå éúBî øçàäfä íBiä äNrà ïk ék ézçz éàñk-ìr áLé ©«£©½©©¦§²¥¥¬©¦§¦−©§®̈¦²¥¬¤«¡¤−©¬©¤«
:éiça ãiî Bëéìîäìàì-úa ãwzå §©§¦¦¨§©©©¦¸Ÿ©

eçzLzå õøà íétà òáL¤³©©©̧¦Æ¤½¤©¦§©−
Cìnä éðãà éçé øîàzå Cìnì©¤®¤©¾Ÿ¤§¦À£Ÿ¦²©¤¬¤

íìòì ãåc:àaä íìBòì Lôð éiç ¨¦−§Ÿ¨«©¥¤¤¨¨©¨

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøa,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©
:÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä ìûä̈¥©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzà ,ïîàðéøácî ãçà øáãå ,Eàì øBçà E ¤¡¨©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ
ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék ,í÷éø áeLé̈¥¨¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨

:åéøác§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨

:úaMä Lc÷î ,éé äzà©¨§¨§©¥©©¨
.1 wlge zFwc 7 ,mixdvd xg` 4 drW ,'` mFi :clFnd©¨¨¨£©©¨¨©¦©§¥¤
.daFhl Epilr `Ad ,iWilWd mFiA ,elqM Wcg W`xŸŸ¤¦§¥©©§¦¦©¨¨¥§¨

האברך הנ"ל שת' הנה קודם הדלקת נרות בערב שבת ויום טוב תתן לצדקה לקופת רמבעה"נ, ואביו 

ואמו שי' יקבלו עליהם את הנ"ל בלי נדר עד ראש השנה ה'תשי"ב הבע"ל.

מוסג"פ הר"ד דיו"ד מרחשון אשר בטח יענין אותו.

אין הזמן גרמא להאריך בעניננו ופרטי העבודה באפריקה, אבל באתי בזה לשמחו בידיעה אשר 

הגיעו הרשימות הראשונות של תלמידי התלמוד תורה, תלמידי הישיבה, תלמידות ביה"ס לנערות, 

וחברי תפארת בחורים. כל המוסדות הנקראים בשם הכללי שקבענו להם - "אהלי יוסף יצחק" ות"ל 

מתפתחים על הצד היותר טוב.

המחכה להתבשר בבשורות טובות בכלל ובפרט וחותם בברכת חג הגאולה,

מנחם שניאורסאהן

זה עתה נקבל מכ'. והנה דא מאכט מען חלוקת הש"ס כד"ט. ומה טוב, ווען איר פארענדיקט 

ביז דאן א מס' קען זיין פון די קלענערע אין צאל בלעטער.

המשך מעמוד רט



לוח זמנים לשבוע פרשת חיי־שרה - בערים שונות בעולם ער
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
6:026:078:078:098:418:449:379:3911:5511:5516:4616:4317:1317:1016:2317:21באר שבע )ח(

6:046:108:078:098:428:459:379:3911:5411:5416:4616:4217:1117:0716:1017:18חיפה )ח(

6:026:078:058:088:408:439:369:3811:5311:5416:4916:4517:1117:0816:0617:18ירושלים )ח(

6:046:098:078:108:428:459:389:4011:5511:5516:4516:4117:1217:0916:2017:20תל אביב )ח(

6:517:018:278:329:139:1810:0210:0612:0812:0916:2516:1717:0016:5316:0017:07אוסטריה, וינה )ח(

6:066:018:518:479:339:3110:4510:4313:3913:4020:0420:1020:3320:4019:5020:53אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:496:588:298:339:139:1810:0310:0712:1112:1216:3216:2517:0617:0016:0817:13אוקראינה, אודסה )ח(

6:256:348:018:068:478:529:369:4011:4311:4316:0015:5216:3516:2815:3516:42אוקראינה, דונייצק )ח(

6:376:478:138:178:589:039:489:5211:5411:5416:0916:0216:4516:3815:4516:52אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:087:188:398:439:269:3210:1510:1912:1912:2016:3016:2117:0716:5916:0517:14אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:017:118:318:369:199:2510:0810:1212:1212:1216:2216:1316:5916:5115:5617:06אוקראינה, קייב )ח(

7:137:218:558:599:389:4210:2910:3212:3712:3817:0316:5617:3417:2816:3717:41איטליה, מילאנו )ח(

5:545:558:248:258:548:559:579:5712:2812:2918:0218:0218:2518:2617:4418:35אקוואדור, קיטו )ח(

5:455:418:308:279:109:0810:2010:1913:1213:1319:3119:3719:5920:0619:1720:18ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

6:236:179:099:059:549:5211:0711:0614:0414:0620:3520:4321:0821:1620:2421:30ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:436:498:368:399:149:1810:0810:1012:2012:2116:5716:5217:2717:2316:3517:34ארה״ב, בולטימור )ח(

6:356:428:268:299:059:099:5810:0112:1012:1016:4416:3817:1517:0916:2117:21ארה״ב, ברוקלין )ח(

6:356:438:268:309:069:109:5810:0112:1012:1116:4416:3917:1517:1016:2117:22ארה״ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:157:229:039:069:439:4710:3510:3812:4612:4717:1717:1117:4817:4316:5417:55ארה״ב, דטרויט )ח(

6:416:468:478:499:219:2410:1710:1912:3512:3617:3017:2717:5617:5317:0818:03ארה״ב, האוסטון )ח(

6:186:248:198:228:558:589:509:5212:0612:0716:5316:4917:2117:1716:3117:28ארה״ב, לוס אנג'לס )ח(

6:346:388:458:479:179:2010:1410:1612:3512:3517:3517:3218:0017:5817:1418:08ארה״ב, מיאמי )ח(

6:326:398:228:259:029:069:549:5712:0512:0616:3816:3317:0917:0416:1517:16ארה״ב, ניו הייבן )ח(

6:597:068:508:539:299:3310:2210:2512:3412:3417:0817:0317:3917:3416:4617:46ארה״ב, פיטסבורג )ח(

6:326:408:218:249:019:059:539:5612:0412:0516:3616:3017:0717:0216:1317:14ארה״ב, שיקגו )ח(

5:525:518:308:309:029:0210:0810:0812:4812:4918:4118:4419:0519:0818:2519:18בוליביה, לה-פס )ח(

7:487:589:169:2110:0510:1010:5310:5712:5612:5717:0416:5517:4217:3416:3817:48בלגיה, אנטוורפן )ח(

7:477:579:169:2110:0510:1010:5310:5712:5612:5717:0516:5617:4317:3516:4017:49בלגיה, בריסל )ח(

5:165:147:577:568:318:319:399:3912:2312:2418:2918:3318:5018:5518:1019:05ברזיל, סאן פאולו )ח(

5:065:037:467:458:208:199:289:2712:1112:1218:1218:1618:3718:4117:5718:52ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(

7:077:178:348:399:239:2910:1210:1612:1412:1516:2216:1416:5916:5115:5817:06בריטניה, לונדון )ח(

7:227:338:448:499:359:4110:2210:2712:2312:2316:2316:1317:0316:5415:5917:10בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:167:278:418:469:319:3710:1910:2312:2012:2116:2516:1617:0316:5515:5817:10גרמניה, ברלין )ח(

7:287:388:599:039:469:5210:3510:3912:3912:4016:5016:4217:2717:2016:2517:34גרמניה, פרנקפורט )ח(

5:135:107:557:538:308:299:389:3812:2412:2518:3618:4118:5619:0018:1519:11דרום אפריקה, יוהנסבורג )ח(

6:426:458:599:019:309:3210:2910:3012:5212:5318:0218:0018:2618:2517:4318:34הודו, מומבאי )ח(

6:386:418:558:569:269:2810:2510:2612:4812:4917:5917:5718:2318:2217:3918:31הודו, פונה )ח(

6:386:478:168:209:019:069:519:5411:5711:5816:1616:0816:5116:4415:5116:57הונגריה, בודפשט )ח(

6:406:478:308:349:109:1410:0310:0512:1412:1516:4816:4217:1917:1416:2517:26טורקיה, איסטנבול )ח(

6:597:058:548:579:329:3510:2510:2812:3912:4017:1917:1417:4817:4416:5717:55יוון, אתונה )ח(

6:587:078:378:419:219:2610:1110:1512:1812:1916:3816:3117:1317:0616:1417:19מולדובה, קישינב )ח(



רעי

*( הזמנים נערכו על־פי תוכנת 'חזון שמים'.

לוח זמנים לשבוע פרשת חיי־שרה - 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
6:406:448:578:589:289:3010:2610:2812:5012:5017:5917:5718:2318:2217:3918:31מקסיקו, מקסיקו סיטי )ח(

4:494:437:367:318:308:279:469:4512:5112:5319:4019:4820:1720:2619:2920:42ניו-זילנד, קרייסטצ'רץ' )ח(

6:206:248:288:309:019:049:5810:0012:1712:1817:1517:1217:4117:3816:5417:48נפאל, קטמנדו )ח(

6:516:588:448:479:229:2610:1610:1812:2812:2917:0416:5917:3517:3016:4017:41סין, בייג'ין )ח(

6:466:479:169:169:459:4610:4810:4813:1813:1918:5018:5119:1319:1418:3319:23סינגפור, סינגפור )ח(

6:456:568:108:159:009:069:489:5211:5011:5015:5415:4516:3316:2515:2816:40פולין, ורשא )ח(

5:345:338:108:108:418:419:469:4612:2412:2418:1018:1318:3418:3717:5418:46פרו, לימה )ח(

7:317:409:129:169:5610:0010:4610:5012:5412:5517:1717:1017:5117:4516:5317:58צרפת, ליאון )ח(

7:497:599:249:2810:1010:1510:5911:0313:0413:0517:2117:1317:5517:4816:5418:02צרפת, פריז )ח(

5:425:448:108:108:398:409:419:4212:1012:1117:3817:3818:0118:0117:2018:10קולומביה, בוגוטה )ח(

7:037:118:498:529:309:3410:2210:2512:3112:3217:0216:5517:3117:2616:3617:38קנדה, טורונטו )ח(

6:446:538:268:309:099:1410:0010:0312:0812:0916:3216:2617:0516:5816:0717:12קנדה, מונטריאול )ח(

6:136:198:138:168:498:529:449:4611:5912:0016:4516:4117:1317:0916:2317:20קפריסין, לרנקה )ח(

8:148:269:319:3710:2510:3111:1111:1613:1013:1117:0516:5517:4717:3816:3817:54רוסיה, ליובאוויטש )ח(

7:518:049:059:1110:0010:0710:4610:5012:4312:4416:3816:2817:1817:0816:0817:25רוסיה, מוסקבה )ח(

7:157:248:538:589:389:4310:2810:3212:3512:3616:5416:4717:2917:2216:3017:36רוסיה, רוסטוב על-הדון )ח(

7:207:298:589:029:439:4810:3310:3612:4012:4017:0316:5617:3317:2616:3417:40שוויץ, ציריך )ח(

6:156:178:368:379:069:0810:0610:0812:3212:3317:4917:4818:1218:1117:3018:21תאילנד, 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 הדרךבער

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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